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  چكيده
رتباطي كـه  شود. ا ها نيز منجر مي فرهنگ بينها در عمل به ارتباط  انسانبين ارتباط 

و » جهــان ايرانــي«هاســت. ارتبــاط  امــروزه بخــش مهمــي از آن بــر دوش رســانه
نيز از اين قاعده مستثني نيست. جوهر اين ارتباطات و عنصر اصـلي  » عربي  جهان«

آن فرهنگ و تمدن است كه از حيات مشـترك يـا تعامـل اقـوام و ملـل و انتقـال       
اختيار  بهني و عربي در طول تاريخ، گيرد. جهان ايرا ت ميئهاي فرهنگي آن نش لفهؤم

خلق تمـدن مشـترك سـهمي عمـده دارنـد.       اند كه در هم زيسته اجبار چنان با بهو 
فرهنگـي ايرانيـان و اعـراب بـه آفـرينش تمـدن        ارتباط ميـان  ةترين مواجه برجسته

 و موجد »اسالم«گردد كه به رنسانس اسالمي معروف است.  درخشان اسالمي برمي
امـا همـين    ،بـود  يعرب جهان و يرانيا جهان بين مناسبات و ارتباطات ةكنند تيتقو

انـد و بررسـي    شبه پديد نيامده ها يك هايي مواجه است. اين چالش تعامل با چالش
در اين مقاله  ،ثر است. از اين نظرؤها در حل آن بسيار م هاي تاريخي اختالف ريشه

ايرانـي و جهـان عربـي،    جهـان  بين كات فرهنگي اضمن مرور تاريخي برخي اشتر
 فرهنگـيِ  هـاي ميـان   رساندن تنش حداقل ها در به هاي رسانه تمركز اصلي بر ظرفيت

اي  نگاري صلح كه زمينه هاي ديگرسازانه خواهد بود. مدل روزنامه ناشي از بازنمايي
آورد، ابـزار   وجـود مـي   ها به فرهنگبين ابل قو درك مت ،دلي براي تقويت تفاهم، هم

كـه  شـود   داده مـي اما پـيش از آن نشـان   . هاست لفهؤرداختن به اين ماصلي براي پ
در و  هاي توجه به صلح تحليل ساختارهاي تعـارض و خشـونت اسـت    زمينه پيش

شـكلي   تواند بـه  فرهنگي و علمي و دانشگاهي مي طور روابط ميان ها چه كنار رسانه
كـاري   فراهم كند. هم دالنه را فرهنگي هم ارتباطات ميان ةمستقيم و غيرمستقيم زمين
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فرهنگي جهـان   ةهاي ارتباطات و مطالعات فرهنگي در گستر دانشگاهيان رشتهبين 
هـاي   هـاي آموزشـي و نشسـت    برگزاري دوره ةتواند زمين ايراني و جهان عربي مي
  نگاري صلح باشد. تخصصي براي روزنامه

 نگــاري امــهفرهنگــي، جهــان ايرانــي، جهــان عربــي، روزن ارتبــاط ميــان :هــا هواژكليــد

 .خشونت  صلح،

 

  مقدمه. 1
و تعـديل   ،دهـي، تثبيـت   فرايندهاي اجتماعي و ابزار حيـاتي سـازمان   ةارتباطات محمل هم

در يـك اجمـاع   با ديگران آموزند  گذر ارتباطات است كه افراد مي حيات انساني است. از ره
سـخن  نگـي  فره از ارتباطـات ميـان   كـه  هنگـامي امـا   ،راحتي تعامل كننـد  فرهنگي خاص به

آينـد.   مـي  گونـاگوني هـاي   كنـيم كـه از فرهنـگ    افرادي صحبت مي بينگوييم از ارتباط  مي
 114( مواجه شـد  بسياريفرهنگي از همان ابتدا با استقبال  مفهوم ارتباطات ميان ،همه  اين  با

Croucher, 2016:(.  
شدن  رحفرهنگي به بعد از جنگ جهاني دوم و مط ارتباطات ميان ةآغاز پژوهش در حوز

مريكا براي سـاختن  او نيز تالش  ،قدرت جهاني، آغاز جنگ سرد در جايگاهاياالت متحده 
 هـال  كـار بـرد، ادوارد تـي.    گردد. نخستين كسي كه اين واژه را بـه  سازمان ملل متحد برمي

)Edward T. Hall( به اين حوزه پرداخـت و پـس از آن    زبان خاموشدر  1959 در بود. او
  .)Croucher, 2015:72( رواج يابدطات هاي ارتبا د تا اين واژه در دانشكدهسال طول كشي  هد

 همـواره اين نوع ارتبـاط   ؛نيز است نوعي پيچيدگيحاوي  ذاتاً» فرهنگي ميان« ةالبته كلم
شدن فواصـل زمـاني و    هاي نوين ارتباطي و كوتاه با ظهور تكنولوژي اماوجود داشته است، 

امـروزه   ،سـبب از پيش اهميت پيدا كرده است. بـه همـين    مكاني اين شكل از ارتباط بيش
  هاي مخصوص به خود دارد. فرهنگي بيش از سابق نظريه مطالعات ميان ةحوز

  
  بحث نظري .2

  فرهنگي كاركرد ارتباطات ميان 1.2
 متعلـق  افراد بينتواند بسترساز رابطه  فرهنگي مي در محيطي با تنوع فرهنگي، ارتباطات ميان

سه  )adroitness( و چاالكي ،، آگاهي)sensitivity( باشد. حساسيت گوناگوناي ه فرهنگ به 
شـناختن   رسـميت  آمادگي درك و بهمعني  به »حساسيت« اند. فرهنگي عد مهم ارتباطات ميانب
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كه بدانيم روندها و قراردادهاي  يعني اين» آگاهي« .عاطفي) ة(جنب هاي فرهنگي است تفاوت
شـناختي).   ة(جنبـ  ثيرگـذار اسـت  أبر رفتار افراد آن فرهنـگ ت  هچگون اجتماعيــ  فرهنگي

 ة(جنبـ اشـد  ثر بؤكنش يا عملي كه م دادن مهارت مورد نياز براي انجام ةمثاب نيز به» چاالكي«
  .)Dahlstrom, 2015: 15(شود  ، در نظر گرفته ميرفتاري)
افـراد از   بـين مشكالت برقـراري ارتبـاط    كه هدف اين استفرهنگي  ارتباطات مياندر 
د. ارتباطـات  شـو و در صـورت توانـايي رفـع     ،هـاي گونـاگون شناسـايي، تحليـل     فرهنگ

شد، مدتي جذابيت خود  جويانه و استعمارخواهانه قلمداد مي كه بهره سبب آن فرهنگي به ميان
 بـين فرهنگي به ارتباطات  . امروزه ارتباطات ميانمطرح شده استاما دوباره  ،را از دست داد

 .)298: 1394(بودوريس،  كند در جوامع چندفرهنگي نيز توجه مي گوناگون هاي گروه

 بـارة دركننـدگان   ها را در توافق شركت هابرماس تفاوت گفتمان ارتباطي با ديگرگفتمان
جريان «داند. او معتقد است كه در  اجماع مي راستايها براي حركت در  كنارگذاردن هيجان

رسـيدن بـه    علـت  بـه  اًي فشارهاي وارد بر ارتباط موقتتمام» (تفاهمي) وگوي ارتباطي گفت
جوي  و وگو در جست شوند و تمامي افراد دخيل در گفت راهي و توافق كنار گذاشته مي هم

هـاي   . او يكـي از راه اند يعني تصميم مشترك براي رسيدن به بحث بهتري ،هدفي مشخص
دانـد. ازنظـر    هـا مـي   ها يا تعامل آن انسان بيناالذهاني  بين  تكامل انسان را مبادالت و روابط

وگـوي   گفـت  ةاالذهاني نوعي ارتباط است و توليد معنـا در نتيجـ   وگوي بين هابرماس گفت
زنـدگي نيـز    ةكردن عرص گيرد. به اين ترتيب، در جريان عقالني ارتباطي است كه شكل مي

  .)14: 1381(فرقاني،  يابند ها امكان نقد و ارزيابي مي ايده
مانده بود  توسعه براي جوامع عقب برچيدندنبال  هايي كه رويكرد نوسازي به پس از دهه

اسـتعمارگران غربـي    بـه ماندگي را فقط  عقب علل ياي كه تمام و نيز پس از گذراندن دوره
 دنبـال آن  تدريج اهميـت فرهنـگ در ارتباطـات و بـه     هاي وابستگي) به (نظريهداد  نسبت مي

  .كاهش رفتارهاي ضدتوسعه مشخص شد
و  ،فرهنـگ، اقتصـاد   ماننـد هـايي   بـه پديـده  الملل  آن زمان گفتمان مسلط در ارتباطات بين

هـاي سـخت    جنبـه  جاي آن بر به ؛توجه چنداني نداشت المللي ايدئولوژي در تبيين مسائل بين
كيـد  أت ،بازيگران دولتـي  بينبر اهميت تضاد و كشمكش  قدرت، يعني قدرت نظامي و تمركز

هاي نـرم قـدرت، يعنـي قـدرت      جنبه مانندشد متغيرهاي مهمي  باعث وعموضكرد. همين  مي
تحليل و تبيـين روابـط    ةالمللي از عرص بازيگران نظام بين بينگرايي  كاري و هم فرهنگي و هم

  خارجي دور بماند.  الملل و سياست بين
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 كـه بخـش مهمـي از    ،در اين نظريه نهادهاي غيردولتي يا بازيگران غيردولتـي چنين،  هم
جايگـاه و نقشـي در    ،مسائل هنجاري و ارزشي فعال بودند و ،اقتصاد ،فرهنگ ةدر عرصها  آن

پـارادايم هژمونيـك    مثابـة  بهگرايي  طور كلي واقع و به كشورها نداشتند بينتحوالت جهاني و 
اخالقي را عناصر و متغيرهايي ـ  فرهنگ، اقتصاد، مسائل ارزشي مانندالملل عناصري  روابط بين

 ،قدرت، كشمكش ةگرفت و مسئل در نظر مي )Low politics( سياست مادون ةط به عرصمربو
  .)52: 1378(جانسون،  دانست سياست برتر مي ةگري را عرص و نظامي ،تضاد منابع

كميسيون جهاني توسـعه   1996در گزارش سال  ؛اما وضعيت به همين شكل باقي نماند
كه  امل اصلي توسعه تلقي شده است. درحاليبه رياست دبيركل سابق سازمان ملل فرهنگ ع

ييد أشد. اين گزارش ت و نابرابري اقتصادي تكيه مي  تر بر تفاوت هاي پيشين بيش در گزارش
اين  ،واقع كردند. در گذشته از الگوهاي توسعه انتقاد مي ةسخنان كساني است كه در سه ده

  زند. و سياسي پيوند مي ،فرهنگي، اقتصادي ةالملل را با توسع گزارش ارتباطات بين
هاسـت   ملـت  بينجامعي از روابط  ةنظر موكو و تامپسون ارتباطات فرهنگي عرص به
گـر معتقدنـد    آميز را فراهم آورد. ايـن دو پـژوهش   تواند شرايط يك زندگي صلح كه مي

كردن نيازهاي نوين خود، نـاگزير از برقـراري    ها براي حل مسائل و برآورده امروزه ملت
 بـين ديگرند. قائلين به اين رويكرد به ارتباطات فرهنگي  ت وسيع فرهنگي با يكارتباطا
المللـي   فكري بـين  ساز براي تحقق صلح و ايجاد تفاهم و هم عاملي زمينه منزلة ها به ملت
كنـد كـه    مايكل معتقد است روابط فرهنگي اين امكان را ايجاد مي ،باره اين درنگرند.  مي

گيـري از   المللي و پـيش  كاري بين ديگر، امكان هم متقابل يك با درك گوناگونهاي  ملت
هـا عامـل    ملـت  بينوگوي  و گفت ،فرهنگ، آموزشاز اين منظر، منازعه را پديد آورند. 

و تنازعات خواهد بود. براسـاس رويكـرد كـاركردي بـه      ،ها ها، نابرابري كاهش اختالف
روابـط   ةكننـد  تواند تعـديل  يالملل فرهنگ عاملي است كه م نقش فرهنگ در روابط بين

(جمشـيدي و   جهـاني باشـد   ةكننده از منازعه و برخورد در عرص گيري الملل و پيش بين
  .)42: 1395ديگران، 

هاي خود بايد  ها و تنش داند كه براي حل منازعه خوبي مي دنياي جديد به ،به اين ترتيب
هاي فرهنگ و ارتباطات  ن حوزهدانشمندا ؛ زيرا،فرايندي نرم و البته بلندمدت در پيش گيرد

ديگـر را   ها را كنار بگذارند و هم ناگهان دو فرهنگ اختالف دارويي ندارند كه با تزريق آن به
يعنـي   ند؛در آغوش گيرند. جهان ايراني و جهـان عربـي نيـز از ايـن قاعـده مسـتثني نيسـت       

هان بـه رويكـرد   اين دو ج بينهاي تاريخي و فرهنگي  حال كه بايد بدانيم حل تنش  عين  در
ها و موانع اين راه نيز غافل شد. پس  فرهنگي نياز فراواني دارد، نبايد از چالش ارتباطات ميان
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كند و سپس بـه   اين دو فرهنگ چه مي بينبا تصوير ارتباط » سازي ديگري«بايد ابتدا بدانيم 
  هاي اختالف و اشتراك اين دو جهان فرهنگي بپردازيم. ريشه
  
  فرهنگي مانع ارتباط ميان سازي؛ ديگري 2.2

كه چگونه بايد مخاطبي  اين بارةهرچند نويسندگان باستان در باب بالغت مطالب بسياري در
با كساني كه به زبان شـما صـحبت   بايد كه چگونه  باره  اند، اما در اين را قانع كرد بيان كرده

كـه يونانيـان    همـين  .)299: 1394(بـودوريس،   اند كنند ارتباط برقرار كرد، چيزي نگفته نمي
سازي فرهنگي باستان در  خواندند نشان از عمق ديگري مي» بربر«اهالي غير اين سرزمين را 

  هاي دور دارد. گذشته
 كند؛ بيني فرهنگي كارش را آغاز مي فرهنگي از شكستن حسِ خودبزرگ ارتباطات ميان

فرهنگـي اسـت. مفهـوم     ارتباطـات ميـان   ةخميرمايـ » غريبـه «يـا  » ديگري«مواجهه با  زيرا،
غيـرِ  «، به تصوري اشاره دارد كه هر فرد از است شناسي ريشه گرفته كه از روان ،»ديگري«

شناسي، معناي آن بـه   كند. با ورود اين مفهوم به جامعه در ذهن ترسيم مي» ناخود«يا » خود
ه هـايي كـ   توان گفـت ويژگـي   صورت مختصر مي انتقال پيدا كرد. به» بيگانه«تصور جمعي 

حساب نكند و او را درشـمار بيگانگـان قـرار    » خودي«شود يك جامعه فردي را  باعث مي
امـا نكتـه    ؛گوينـد  مـي » ديگـري «شود كه به آن  شخصيتي تجريدي مي ةدهند دهد، تشكيل

گيـرد و امـروزه بـا گسـترش      در جريـان ارتبـاط شـكل مـي     »ديگـري «جاست كه اين  اين
هـا تصـوير    هـاي اجتمـاعي رسـانه    رشـدن تعامـل  ت هاي نوين ارتباطي و فشـرده  تكنولوژي

  كند. را براي ما ترسيم مي »ديگري«
معاصـر اهميـت    ةدر فلسف نظراز آن  ،تبار يهود متفكر لهستاني ،»ويناسامانوئل ل«نام 

تـرين   است و محوري هاخالق رفت ةدارد كه با قرائتي اگزيستانسياليستي به خوانش فلسف
داند  مي »ديگري«وادث قرن اخير را ناشي از غفلت از است. او ح» ديگري«بحث او نيز 

شده است. اصـطالح كليـدي   » چهره اي بي چهره«بدل به  »ديگري«و معتقد است كه اين 
) countenance( بـر سـيماي   ايـن چهـره الزامـاً   «است. البته » چهره«در آثار او نيز همين 

فقط ديگري است توجـه   ديگري از آن جهت كه ةبلكه به چهر ،كيد نداردأظاهري فرد ت
 لوينـاس  ةدرآمـدي بـر انديشـ   كالين ديويس نيز در  .)Burggraeve, 1999: 30(» كند مي
شكلي مستقل و خودبسنده اين  ترين دشواري در راه شناخت ديگري به نويسد: بزرگ مي

صـورت بازتـاب يـا تصـوري از خـود درآوريـم        است كه نادانسته يا دانسته غيـر را بـه  
  .)91: 1386(ديويس، 
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متكي بوده اسـت،   سازي داند كه فرهنگ غرب هميشه به ديگري خوبي مي اما لويناس به
را  موضـوع خـوبي ايـن    شناسـي خـويش بـه    شرق ةدر نظري نيز ادوارد سعيد گونه كه همان

  نمايش گذاشته است. به
» آن«دنبـال سـاختن    بـه  تـر  بلكـه بـيش   ،ايم نساخته» تو«قول مارتين بوبر ما از ديگري  به

وگـو و مفاهمـه را    هاي فراانساني شرايط گفـت  انگيزه »آن ـ من« ةكه در رابط يايم. گوي ودهب
شـود و اگرچـه    كنترل محيط ناشي مـي  ةاز انگيز »آنـ  من« ةدهد. رابط الشعاع قرار مي تحت

ها خطرناك بوده و افـول   آن بينتسري آن به عالم انساني و روابط  اماكاري ضروري است، 
  ها را سبب خواهد شد. ي انساندر روابط كيف

هـيچ  » تـو «و » مـن «پذيرد؛ بين  بدون واسطه صورت مي» تو ـ من« ةاز سوي ديگر، رابط
بر آن مترتب نيست.  اي دخالت ندارد و هيچ آشنايي پيشين يا تخيلي يعنصر مفهومي ديگر

يي بايد »تو«گيرد: اين سرنوشت ماست كه هر  گونه پي مي بوبر در جاي ديگر انتقادش را اين
يـي برحسـب طبيعـت خـود     »تو«تبديل شود. در جهان ما هر » آن«درنهايت در جهان ما به 

  .)131: 1394زاده،  محكوم است كه به شيء تبديل شود (يوسف
غرب طي قرون گذشته نگاهي تحقيرآميـز بـه ديگـري     ،شناختي لحاظ معرفت هرچند به
محتـرم   »ديگـري «اسالم) همواره وجـود  ويژه  (به هاي ديني شرقي در آموزه اماداشته است، 

 ةشده است. نمون جنگ) نيز اين احترام حفظ مي مانند( ترين شرايط است و حتي در پرتنش
  .)123 :همان( آن حساسيت پيشوايان ديني در رعايت حقوق كودكان و زنان در جنگ است

» تو«بديل سازي و ت ء بخشي از اين شيمسئول اخالقي، ــ  گذشته از اين رويكرد فلسفي
زننـده بـر    بلكه ميانجي دامـن  ،دلي تفاهم و هم ةهايي كه نه واسط . رسانهيندها رسانه» آن«به 

فرهنگـي جهـان ايـران و     ةانـد. رابطـ   آميـز از ديگـري   خشـونت  تصورات قـالبي و عمـدتاً  
هـا   كـه رسـانه   ايـن  ةهاي بعدي دربار عربي نيز از اين قاعده مستثني نيست. در بخش  جهان
  خواهيم گفت.ها بكاهند  ها و كليشه ان اين اختالفزتوانند از مي يطور م چه

» ديگـري «و برسـاختن  ) representation( بايد گفت كه هرچنـد بازنمـايي   ،در اين باره
تري  هاي جمعي پيچيدگي بيش رسانه ا وجودبازنمايي امروز ب اما ،تاريخ دارد ةانداز قدمتي به

هـايي متنـاقض از هـر     هـاي گفتمـاني چهـره    ين ميدانپيدا كرده است. قدرت بازنمايي در ا
دهد كه حتي در صورت مقابله با آن بـاز هـم    سياسي و اجتماعي ارائه مي ةواقعيت يا پديد

ترين  ها مهم رسانه هامروز .)156: 1388(اباذري،  تواند تا حدود زيادي خود را حفظ كند مي
ــايي ــتر بازنم ــده بس ــد ش ــرا،ان ــ ؛ زي ــدؤم ــاد تولي ــدثرترين نه ــش و  ،، بازتولي ــع دان و توزي

  اند. عمومي  معرفت
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ني أها ش رسانهها براي  ها و تعارض كاهش سطح خشونتالبته قصد اين نيست كه براي 
كه ساختن صلح بـه چـه ملزومـات و     يدو در ادامه خواهيم د يمفراتر از قدرتشان قائل شو

 بـين ي فرهنگ ميان ةروز رابطپيش از آن به وضعيت گذشته و ام اماهايي نياز دارد،  زمينه پيش
 هـايي  هـا و فرصـت   پردازيم تا نشان دهيم اين رابطـه بـا چـه چـالش     مي ها ب و ايرانياعرا

  ها و اشتراكات) مواجه است. (اختالف
، در رويكـردي بـا عنـوان    سـاله  بيستانداز  سند چشم ةايران در برنام يجمهوري اسالم

ارتبـاطي   ةخاورميانه در جايگـاه حـوز   ةمنطق به» الملل ثر در روابط بينؤسازنده و م  تعامل«
تقويـت   پسها ياد كرد.  ملت بينافزايي فرهنگي  توان به هم كند كه از آن مي كيد ميأت يمهم

جهان ايراني و عرب بسيار اهميت  بيندلي فرهنگي  هاي فرهنگي براي تعامل و هم سياست
اي ارتبـاطي نـاممكن اسـت و    هاي فرهنگي بين اين دو بـدون ابزارهـ   كاري كند. هم پيدا مي

طـور كـه گفتـيم ابتـدا      اما همان ،شود ها بيش از پيش نمايان مي جاست كه اهميت رسانه اين
  كنيم. اين دو جهان را مرور مي بينهاي فرهنگي  ها و اشتراك اختالف

  
  فرهنگي ها و عناصر مقوم ارتباطات ميان اشتراك 3.2
فرهنگ  ةاين قاعده دربار ؛خاص محدود كرد توان به يك كشور فرهنگ عربي را نمي ةگستر

هـم   ،ايرانيان و اعراب نگاه كنيم بينروابط  ةاگر به تاريخچ ،است. بنابراين صادقنيز ايراني 
ايـران و   بـين تبادل طبيب و متخصص تقويم و مهندس ساخت قنات در زمان هخامنشـيان  

  يري.و درگ  ،بينيم و هم جنگ، نژادپرستي، تحقير مي را مصر باستان
عربـي اشـاره   ـــ   هاي ايراني هاي تاريخي اختالف جا قصد نداريم كه به ريشه اما در اين

اسـت.    خود ضبط كـرده  ةها را در حافظ ظن ها و سوء روايت اين اختالف تاريخْ ،كنيم؛ زيرا
نگاه مرجح آن است كه بر پيوندها و عاليق فرهنگـي مشـترك كـه مقـوم تفـاهم،       ،بنابراين

  كيد شود.أتمدني خواهد بود ت افزايي ميان مو ه ،زيستي هم
ر دثيرگذاري زبان عـرب  أفرهنگ عرب و ايراني چنان است كه در عين ت بينارتباط 

چـون عيـد نـوروز)     (هـم  هـاي پارسـيان را   فرهنگ ايراني، اعراب نيز بسـياري از آيـين  
اديـان،  (مرگيـر اسـت    در ايـن دوره چشـم  نيز ند. تعامل ادبيات و موسيقي دآور مي جا هب

1354 :661(.  
آثار و  ،زبان نوبل ادبيات، نجيب محفوظ عرب ةبرند يگانههاي  در رمان ،به همين ترتيب

شود.  و مولوي ديده مي ،هايي از ادب صوفيان شاعران بزرگ ايراني مانند حافظ، عطار نشانه
نـي و  تمـدن ايرا  بينها و اشتراكات فرهنگي، شناخت فرهنگي درخوري  قرابت ةالبته با هم
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ها  هاي جنوبي آيين ايرانيان در استان بينطوري كه در  به شكل نگرفته است.اسالمي ــ  عربي
فارس رنـگ و بـوي رسـوم      خليج ةكشورهاي حاشي بينو رسوم عربي متداول است و در 

  .توان ديد وضوح مي ايراني را به
رنگـي مـدرن   رسد،  به قرون جديد مي كه هنگاميفرهنگي  ن همين آميزش و ارتباط ميا

سياسي گرفته تا اختالفات ديني براي مدت  هايدي. حوادث سياسي از تهدگيرد مي  خود به
بيش از همـه   بينچه در اين  خاورميانه را درگير خود كرده است. آن ةزيادي مردمان منطق

و  ،زبـان، آداب  زيـرا،  ؛فرهنگ مدارا و ارتباط تفاهمي است گيرد، در معرض خطر قرار مي
ــي ــوم دين ــ  رس ــدگي ب ــاي زن ــاعي و الگوه ــت هو اجتم ــي از موقعي ــرتنش  راحت ــاي پ ه

  پذيرند. مي  ثيرأت
هنـوز در  اسـت  در ايـن منطقـه افروختـه     بيسـتم تا  شانزدهمآتشي كه استعمار از قرن 

 ،چنـين  . همور است شعلهتركيستي  ايرانيستي، پان عربيستي، پان تمايالت پان مانندهايي  اجاق
النصـره،  ًْ ي افراطي و تروريستي مانند گـروه القاعـده، جبهـه   هاي فكر حضور و رشد جريان

هاي قومي و مذهبي در منطقه  افكني هاي تكفيري به تفرقه و ديگرجريان ،الفتح، داعش جيش
  زند. دامن مي

مبارزه  ةفرهنگي با طرح نقشــ  گسترش فرهنگ واگرايي در دين، ستيز با اسالم سياسي
جملـه    ت حضور نظـامي مسـلحانه در منطقـه همگـي از    صور با تروريسم و راديكاليسم به

  .)123: 1395(اميريان،  هاي كشورهاي منطقه است چالش
برخي كشورهاي عربي  ايران و بينها بايد تضاد منافع و زورآزمايي سياسي  به اين تهديد

ها در ميدان جنگي سرد بـر روابـط جهـان عربـي و      اين درگيري ،واقع دررا نيز اضافه كرد. 
هـاي اخيـر    هاي فرهنگي بروزيافته طي سال . اگر به تعارضاست ثير گذاشتهأايراني ت جهان
مـردان دو كشـور فراتـر رفتـه و بـه كـاربران        بينيم كه سطح برخوردها از دولت مي ،بنگريم
  هاي اجتماعي رسيده است. شبكه

المللـي)   طي نيم قرن اخير دو مفهوم اساسي در مباحـث اقتصـاد سياسـي (ملـي و بـين     
وجـود دارد.   بسـياري هاي  اين دو مفهوم اختالف ةرابط ةاما دربار ،است» توسعه«و » صلح«

صلح است؛ كساني كه وضع اقتصادي  ةكنند ها معتقدند كه توسعه تقويت ها و نئوليبرال ليبرال
هايشـان   خواهنـد داشـته   نمي زيرا،شوند؛  تر دچار درگيري مي ترند و كم بهتري دارند محتاط

اي ديگـر از   ها و مشكالت اقتصادي ناشـي از جنـگ از بـين بـرود. عـده      گيريدر ةواسط به
وابسـتگي    ةشود. پيروان نظري شدن صلح مي گويند كه توسعه باعث سست نظران مي صاحب

شـود.   هـاي ديگـر مـي    داشتن بخش نگه كنترل و عقب باعثها  برخي بخش ةمعتقدند توسع
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شـود   افزايش ظرفيت بسيج قدرت نظامي مي باعثگويند توسعه  ها مي چنين نئورئاليست هم
  .)Dumas, 2006: 1بينند ( اي بين اين دو مفهوم نمي رابطه وجه هيچ بهها  و رئاليست

ها فضايي مبهم پديـد   توان منكر اين شد كه درگيري از منظري فرهنگي نمي ،با اين همه
سـتري تـازه بـراي    تواند خود ب ثر است و اين ارتباط ناقص ميؤآورد كه مخل ارتباطي م مي

  تر باشد. اختالفي تازه
  
  گزين خودباختگي دلي فرهنگي جاي هم 4.2

ها و  تمدن بينفرهنگي ــ  هاي نامتوازن فكري يكي از داليل خودباختگي فرهنگي به تعامل
دو فرهنگ اگر يكي خود را بر ديگري ارجح و  بينشود. يعني در ارتباط  ها مربوط مي ملت

  ها اميد داشت. آن بيندلي  وگو و هم گيري گفت به شكل توان مسلط بداند، نمي
 ،اگر آثار نويسندگان ايراني و عرب را در قرن سيزدهم هجري با هـم مقايسـه كنـيم   

هاي  هاي خود بينش مسائل مهم اجتماعي و سياسي ملت ةبينيم كه هر دو گروه دربار مي
ي و معنـوي، توصـيه بـه    هاي ماد هاي غرب در زمينه اند: ستودن پيشرفت سان داشته يك

هاي سياسي، اقتصـادي، نظـامي، مخالفـت     تقليد يا اقتباس از راه و روش غرب در زمينه
روايان و ترجيح حكومت قـانون و نظـام نماينـدگي در كشـورداري،      با خودسري فرمان

كوشـش در آشـناكردن مردمـان    و ناخشنودي از چيرگي خرافات بـر ذهـن مسـلمانان،    
ها در نخستين مراحل بيـداري ايرانيـان و    ساني بخشي از اين همهاي نو  خويش با دانش
  .مصريان است
 بازمانـد  يفرهنگ يينوزا از )آن ريغ يا ،يعرب، يرانيا( اسالم جهانجاست كه  مشكل اين

  .افتين نو يها پاسخ زمانه ديجد يها پرسش يبرا و
 ايـ  »يداريب« وراند به اسالم جهان در را ،رياخ قرن دو كم دست يعني ،ديجد دوران اگر

 كـه  نـوع  آن از را ياجتماع و ،يفرهنگ ،يمدن ،ياسيس يتكاپوها و ميكن ريتعب »يخودآگاه«
ـ  تحـت  كشـورها  تـر  بيش در  ريـ نظ يبزرگـ  مصـلحان  و ،فكـران  روشـن  شـمندان، ياند ريثأت
 توجـه  مـورد  داد رخ هـا  آن رينظا و ،ينينائ ،يكواكب عبده، محمد ،ياسدآباد نيالد دجماليس

  .مينيب يم اسالم جهان در را يعرب جهان و يرانيا جهان بين يكينزد و قرابت باز ،ميهد قرار
 آن ياستعمار ةيرو از غرب تمدن يعلم ةيرو كيتفك يچگونگ و تجدد با ييارويرو در

ـ يا شـمندان ياند و مصـلحان  بين علمو   شهياند تعامل يبرا »يريگ چشم يها فرصت«  و يران
  .است داشته وجود عرب
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 گـاه  منزل سه در ثرؤم فكران روشن و علما بين ارتباطات و وندهايپ به ينگاه است يكاف
 هـاي  زبـان  بـه  اتينشر و مطبوعات نينخست انتشار و قاهره و ،استانبول تهران، يعني تجدد

  .ميباش داشته مراكز نيا در گوناگون
 ةغلبـ  محصـول  اًعمـدت  كـه  ،را هـايي  يگسسـتگ  و ها غفلت دينبا ها فرصت نيا در البته
و نبايـد فرامـوش كـرد كـه      گرفـت  دهيـ ناد اسـت،  ياسـتعمار  و ياسـتبداد  هاي تيحاكم

پـذيرش   ةتوانـد زمينـ   نفـي مظـاهر پيشـرفت) مـي     گرايـي و  واپـس  معني (نه به خودباوري
كنـد   كيـد مـي  أاست كـه اقبـال الهـوري ت    علتهاي نزديك را فراهم كند. به همين  فرهنگ

تـوجهي بـه ايـن     در صورت بي ،زيرا ؛خويش بينديشند مسلمانان از نو به دستگاه مسلماني
  ها در بلندمدت دچار بحران هويت فرهنگي شوند. بسا تمدن وظيفه چه
و كسـاني كـه فرهنـگ را در     ،مـداران  انديشمندان، نخبگان، هنرمندان، سياست ،بنابراين

كننـد بايـد ضـرورت     مردم ايـران و كشـورهاي عربـي هـدايت مـي      بينجهان اسالم و در 
  .)126: 1395ودباوري فرهنگي را احساس كنند و درپي تحقق آن باشند (اميريان، خ

تر مورد  فرهنگ ايراني و عربي بيش بينوگوي  هايي منسجم بايد گفت با اجراي سياست
يك از ايـن دو فرهنـگ    هيچكه در جريان اين ارتباط نبايد  تر اين توجه قرار گيرد. از آن مهم

نفـس و   ن اين ارتباط هريك از طرفين بايد با حفـظ اعتمادبـه  احساس ضعف كنند. در جريا
بلكـه   ،تر البته نه براي فخرفروشي و ابراز فضل بيش ؛هاي خود را عرضه كند صالبت داشته

  ».دردي هم« و نه الزاماً» دلي هم«براي بازكردن مجراي 
عنـي  اسـت. ي » دلـي  هـم «و » دادن گوش«دو مهارت عمده براي رسيدن تفاهم با ديگران 

چشم او دنيـا   ةگويد و بتوانيم به نگرش فرد مقابل پي ببريم و از دريچ ببينيم ديگري چه مي
نشـان   اعتنـا  كند. يعني نه خودمـان را بـي   بودن فرق مي دردي و خنثي دلي با هم را ببينيم. هم

شـويم   شكلي حقيقي يـا تصـنعي شـريك مـي     كه در احساس فرد مقابل به دهيم و نه اين مي
  .)1380 (فرهنگي،
دلي نيازي به  توان سراغ گرفت. براي هم فرهنگي نيز مي روابط ميان ةدلي را در عرص هم

بفهمـانيم احسـاس او را درك    طـرف مقابـل  قدر كـه بـه     احساس يگانه نيست. همين ةارائ
نگار صلح نيـز   كنيم و براي آن ارزش قائليم كافي است. اين امري است كه به يك رسانه مي

هاي درگير را دوست داشـته   رساني طرف اطالع ة؛ يعني قرار نيست در عرصشود توصيه مي
بايـد  ايـن اسـت كـه    تر  ها مهم اين ة، بلكه از هممشكلي رياكارانه پنهان كني يا آن را به مباشي

اي وقايع را منعكس كنيم كه سـبب   گونه يعني به ،دالنه باشيم رساني هم اطالع ةبتوانيم واسط
  شود.هاي درگير  طرف بيندرك متقابل 
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فرهنگـي از طريـق    اسـت و در روابـط ميـان    دشـواري فردي كار  دلي در روابط ميان هم
توانيم  راحتي نمي در برابر نظرات يا منافع متباين و مخالف به معموالً زيرا، ؛تر ها مشكل رسانه

ار اگر درپي تفاهم باشيم، بايد اين سختي را بر خـود همـو   اماموضعي آرام در پيش گيريم، 
كنـيم   ترين نيروي خود را صرف دفاع از مواضع خويش مي در اين مواقع ما بيش زيرا،كنيم. 

چه در واقعيت اتفاق افتاده  و همين ما را از فهم آن ايم طرف مقابل هاي و دنبال يافتن ضعف
  دارد. بازمي
  
  زدايي ساز تنش ارتباط فرهنگي زمينه 5.2

اسـت كـه اگـر از سـمت     » زدايـي  تـنش «در سياست خـارجي يكـي از رويكردهـاي مهـم     
مـردم دو كشـور شـكل     بـين زدايي از باال و اگـر در   به آن تنش ،مداران اعمال شود سياست
ثيرگـذار در تغييـر   أتـرين عوامـل ت   گويند. يكي از مهـم  زدايي از پايين مي به آن تنش ،بگيرد

 ةين ارتباط واسـط فرهنگي است كه هم ارتباطات ميان» ديگري« بارةدرديدگاه و ادراك مردم 
امـا از   ،كنـد  هـا را ايجـاد مـي    تفاهم رفع سوء ةشود و زمين آگاهي و شناخت مردم از هم مي

پـذير نيسـت،    دو فرهنگ بـا هـم امكـان    به  متعلق تك افراد تك ةواسط بي ةجايي كه رابط آن
 ةگـري نيـز بـر عهـد     اين ميـانجي  ةشود و وظيف بخش مهمي از اين رابطه باواسطه انجام مي

چـون   افراد هـم   در ذهن» ديگري«براي اصالح تصوير ها  رسانهجاست كه  هاست. اين سانهر
  كنند. ثر عمل ميؤمتغيري م

 نبـودن ادراك و  هـا ناشـي از سـوء    بسياري از اختالفـات و جنـگ   ةدر طول تاريخ ريش
رهبران جهـان   تر بيشديگر بوده است؛ پس از جنگ جهاني دوم  يك بارةدرها  شناخت ملت

سـوز   هاي خانمان هايي كه جنگ ه اين نكته شدند كه علت اصلي ايجاد دشمني و كينهمتوج
احوال  دربارة و ناآگاهي گوناگونشوند، سستي روابط معنوي مردم كشورهاي  را موجب مي

  .)88: 1390(رضايي،  ديگر است يك
ه بلكـ  ،»اشـتراك فرهنگـي  « شود نه صـرفاً  چه موجب صلح پايدار مي آن ،رسد نظر مي به
 بـاوجود كه در طـول تـاريخ بسـياري از كشـورها      است؛ چنان» درك فرهنگي«تر از آن  مهم

اصـلي تقويـت    ةلئانـد. از ايـن منظـر مسـ     ديگر پرداخته اشتراكات فرهنگي، به جنگ با يك
المللي بـراي افـزايش آگـاهي و شـناخت متقابـل اسـت، نـه تقويـت دوسـتي           شناخت بين

ديگر را دوست داشته باشند، اما براي شناخت و درك  هم المللي. كشورها مجبور نيستند بين
  .)60: 1387، ريوزمتقابل بايد هر كاري را انجام دهند (
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هايي  جريان يارتباط معرف تمام ةكلمچه اهميت دارد خود ارتباط است.  آن بيندر اين 
 باعـث  تباطثير قرار دهد. يعني ارأت ديگر را تحت ةتواند انديش آن يك انديشه مي ااست كه ب

و آثـار   ،شود كه وجدان انسان در وجدان ديگران، تصاوير، مفـاهيم، تمـايالت، رفتارهـا    مي
  ).36: 1390(معتمدنژاد،  رواني گوناگوني پديد آورد

 ةشـخص گيرنـد   بين هشد فرهنگي هر نوع اطالعات مبادله ارتباطات ميان ،از همين منظر
پيام دارد.  ةكنند هاي متفاوتي از فرهنگ دريافت پيام است كه ويژگي ةدهند پيام و منبع انتقال

، گوناگونهاي  فرهنگي يك فرايند نمادين است كه در آن مردم با فرهنگ ارتباطات ميانپس 
هاي رسمي  گذارند. اگر ديپلماسي فرهنگي به فعاليت معاني مورد نظر خود را به اشتراك مي

هـاي   بر فعاليت فرهنگي عالوه اطات ميانارتب ،شود فرهنگ مربوط مي ةها براي ارائ دولت بين
و نهادهـاي خصوصـي و    هـا  هسسـ ؤمهاي فرهنگـي   ها شامل فعاليت فرهنگي رسمي دولت

  .)46: 1395(جمشيدي و ديگران،  شود غيردولتي نيز مي
 هـا  هـا نقـش رسـانه    آن ةدر همـ  ،فرهنگـي بـرويم   هاي ارتباطات ميان اگر سراغ مصداق

كتـاب، نمـايش فـيلم، سـاخت      ةايي مثـل تبـادل و ترجمـ   ه مشهود است. فعاليت وبيش كم
هـاي   هاي اجتماعي، بـورس  تلويزيوني به زبان مقصد، موسيقي، رسانهيي و هاي راديو برنامه

هـاي علمـي، تبـادل دانشـجو و      تحصيلي، آموزش و ترويج زبان ملي، شركت در كنفرانس
  .فرهنگي گوناگونهاي  و برگزاري نمايشگاه ،استاد
  

  فرهنگي تقويت ارتباطات ميان هاي راه .3
  هاي علمي دانشگاهي كاري نقش هم 1.3
ـ     اي در شكل گمان نخبگان هر جامعه بي سـزايي دارنـد.    هدهي افكار عمـومي مـردم نقـش ب
هاي عملي و دانشگاهي فرهنـگ ايرانـي و فرهنـگ عربـي خاصـيت       كاري هم ،منظر  اين  از

تواننـد بـر نخبگـان     دانشـگاهيان مـي   يـرا، ؛ زمـان دارد أزدايـي از بـاال و از پـايين را تو    تنش
  واسطه فرهنگ مقابل را تجربه كنند. اي بي ثر باشند و در رابطهؤگذار م سياست

قبـولي بـراي   م  ةهاي بالقو هاي علمي دانشگاهي ظرفيت كاري هم ةبختانه در حوز خوش
هـاي اخيـر گسـترش     ايران و كشورهاي عربي وجود دارد كه در سـال  بينمناسبات  ةتوسع
هـاي تحصـيلي متقابـل،     استاد و دانشـجو، برقـراري بـورس    ةگيري داشته است. مبادل چشم
هـا و   هاي مطالعـاتي بـراي اسـتادان و دانشـجويان، برگـزاري همـايش       آوردن فرصت  فراهم
وگوها و  اي را در مسير گفت ي تازههايي از اين دست معبرها و نشست ،هاي آموزشي كارگاه

  گشايد. مناسبات علمي و فرهنگي دو و چندجانبه مي
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انـد و ميزبـاني صـدها     گـام بـوده   هاي اخير از اين نظـر پـيش   هاي ايران در سال دانشگاه
تحصـيلي از   گوناگونجمله كشورهاي عربي را در مقاطع   هاي گوناگون از دانشجو از مليت

نمونـه، در    اند. اين رونـد رو بـه افـزايش اسـت. بـراي      هده داشتهع ركارشناسي تا دكتري ب
در سـال   ،دانشـگاه تخصصـي علـوم انسـاني ايـران      يگانه منزلة هب ،طباطبايي  دانشگاه عالمه

 درهـا   سـوم آن  اند كـه يـك   دانشجوي عرب مشغول به تحصيل 90تحصيلي جاري بيش از 
تـوان بـا    . ايـن فهرسـت را مـي   كننـد  تحصيل مينگاري و علوم ارتباطات  هاي روزنامه رشته

رسـد كـه اگـر ايـن      نظر مي هاي ايران نيز تعميم داد. به هاي متفاوت به ديگر دانشگاه ضريب
وآمــدهاي  هــاي كشــورهاي عربــي نيــز برقــرار شــود و رفــت  در دانشــگاه رونــد متقــابالً

منعقـد   پژوهشي و آموزشـي در كنـار آن  ــ  هاي علمي كاري هم ةنام دانشگاهي و تفاهم ميان
عربـي  ـــ   هاي علمي و فرهنگـي ايرانـي   كاري روابط و هم ةاي را در توسع شود، فصل تازه

 ةخواهد گشود. گشودگي علمي و فرهنگي در سطح نخبگان الجرم بر گشودگي در عرصـ 
  ثير خواهد گذاشت.أروابط و مناسبات سياسي و مردمي نيز ت

  
  و صلح ،فرهنگي رسانه، ارتباط ميان 2.3

كيد كرد كه نخبگان علمي و دانشـگاهي نيـز در بسـياري از مـوارد ناگزيرنـد از      أد تالبته باي
كيد كرد كه يكي از بديهيات أبايد ت ،ديگرسوي ثر كمك بگيرند. از ؤها براي ارتباطي م رسانه

يـابي بـه الگـوي     هـا دسـت   هـا و تمـدن   وگوي فرهنـگ  الگوي جهاني گفت ةتوفيق در ارائ
 ةتمدني و ملي اسـت. تـا زمـاني كـه درون كشـورهاي منطقـ      آميز درون  وگوي تفاهم گفت

وگوي سـازنده   ها از طريق گفت منازعه ،فرهنگ ايراني و عرب است) ة(كه گستر خاورميانه
  .گفتفرهنگي سخن   وگوي ميان از گفتراحتي  بهتوان  آميز حل و فصل نشود، نمي و تفاهم

كردن و  نيان و اعراب نه پنهانايرا بينهاي فرهنگي  هاي صلح در كاهش تنش نقش رسانه
هاسـت.   سـازي  ها و ديگـري  تنش ةدادن روي ديگر سك بلكه نشان ،ها درنظرنگرفتن اختالف

فـاعلي آگـاه در    منزلـة  بلكه خـود بـه   ،ها نيست انعكاس تعارض ةفقط آين بينرسانه در اين 
  كند. دادن زواياي پنهان ماجراها عمل مي نشان

 ةداننـد، اگـر در همـ    هاي عمومي مـي  دافع حقوق و آزادينگاران خود را م اگر روزنامه
المللي،  اي كمك به حفظ صلح و تفاهم بين هاي حرفه و معيارگذاري ،ها، مصوبات نامه توافق
اي و  اصول اخـالق حرفـه   مثابة ترساختن فضاي زندگي، به آميز و انساني زيستي مسالمت هم

نگار امـروز   ن شناخته شده است، روزنامهنگار در همه جاي جها اجتماعي روزنامه  مسئوليت



  جهان ايراني و جهان عربيفرهنگي بين  ها و ارتباطات ميان رسانه   204

اي خـود عرصـه را بـر     هـاي كـار حرفـه    ها و شيوه كه با تغيير نگرش اي ندارد جز اين چاره
  .)13: 1381(فرقاني،  ها بگشايد ها و فرهنگ تمدن بينوگوي  گفت ةبرد ايد پيش

گـي بـه   فرهن هـا را دارنـد در ميـدان ارتباطـات ميـان      كاهش تنش ةهايي كه دغدغ رسانه
توليـد  هيجـان كـاذب و خشـونت     اين بينِزنند و از  ها دامن نمي تفاهم ها و سوء ادراك سوء
هـا   رسـانه  علت،ها به نفع اكثريت است. به همين  طرف بيندانند آرامش  بلكه مي ،كنند نمي

ـ  بـه  فقطكنند جلوي آن را بگيرند و در صورت بروز تنش  پيش از بروز تنش سعي مي  ةبهان
هـا   تفـاهم  هاي سوء بلكه به ريشه ،ها نيستند تنش ةكنند منعكس )objectivity( يترعايت عين

تحليـل   و  مند صلح و تفاهم بـه ابـزار تجزيـه    نگار دغدغه جاست كه روزنامه پردازند. اين مي
 شود. او بايد پيش از همه با مثلث كشـمكش  خشونت و كشمكش مجهز مي گوناگونابعاد 

)conflict (خشونت  ةو داير)violence (.آشنا شود  
  

  نگاري صلح روزنامه 3.3
 بـين اي در  رشـته  اي ميـان  حـوزه  منزلـة  مـيالدي بـه   90 ةنگاري صـلح اواسـط دهـ    روزنامه
ــه ــه روزنام ــن شــيو  و درحــال  اي كشــورهاي پيشــرفته نگــاران حرف  ةتوســعه پاگرفــت. اي
كند  دبيران فراهم مينگاران و سر هاي نظري و ميدان عملي براي روزنامه نگاري زمينه روزنامه

 ،گري جنگ است. بنابراين ها و گزارش كه يكي از اصول اساسي آن تحليل انتقادي خشونت
 خوبي بشناسـيم  و صلح را به ،هاي درگيري، خشونت نگاري بايد زمينه روزنامه ةدر اين شيو

)Lynch, 2007: XI(. 

زيـاده از حـد انتقـادي     زيـرا، آيـد؛   نگاري صلح بدشان مي خبرنگاران از روزنامه معموالً
هايش به سـاختارها و   نگاري در تحليل روزنامه ةديگرش اين است كه اين شيو علتاست. 
ايـن   دربـارة  كنـد و ايـن خودآگـاهي    نگارانه انتقادهاي سختي وارد مي هاي روزنامه سازمان
  دهد. برخي را آزار مي موضوع

نگـاري صـلح    بـه روزنامـه  ) 2007و  2004( هـانيش  ماننداز سوي ديگر، دانشگاهياني 
شـود بـه    و انتهـاي بحـث آن كشـيده مـي    » كـافي انتقـادي نيسـت    ةانداز به« زيرا، ؛تازند مي

نگـاري صـلح از    شود كـه روزنامـه   جا ختم مي رويكردهاي هنجاري و اين رويكردها به اين
 .)Lynch, 2007: 6( جنگ بهتر است

  :هدف اين استنگاري صلح  روزنامهدر طور خالصه  به
 ،هاي درگير، اهداف، نيازها رويكردي تحليلي به كشمكش داشته باشد، طرفـ 

 ؛شناسايي شوندو منافع آنان 
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هـاي درگيـر را    كنـد و طـرف   يك كشمكش را محدود به خير و شـر نمـي  ـ 
هـاي   بلكـه طـرف   ،كشـي نيسـت   طنـاب  ةكند. يك منازعه عرص مشخص مي

 ؛در آن درگيرند بسياري

 ؛ندك ميقائل است و فقط به منابع رسمي اكتفا نبراي منابع فرارسمي ارزش ـ 

 ,Lynch( دهـد   هـا را پوشـش   آميز اهميـت دهـد و آن   هاي صلح حل به راهـ 

2oo7: 2(.  
  
  شناسي خشونت سنخ 4.3

ناشي از دو موتـور   در جهان ما آشكار هاي . خشونتنيست علت گاه بي بروز خشونت هيچ
يـخ پنهـان اسـت كـه شـامل       كـوه  ساز است. يعني بخـش اعظـم ايـن    مند خشونت قدرت

نگـرش،  ( 2توانيد مثلـت تـرن   مي ذيلشود. در شكل  هاي ساختاري و فرهنگي مي خشونت
  را ببينيد: »كوه يخ خشونت«و تضاد) يا همان  ،رفتار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (Lynch, 2005: 60) و تضاد) ،(نگرش، رفتار مثلت ترن. 1شكل 

 
خشونت آشكار

  خشونت فيزيكي و مستقيم
  (اخالق يا رفتار) 
زدن، خنجرزدن،  زدن، شالق  كتك

كردن ، تجاوز يا شكنجه تيرزدن، بمباران

خشونت پنهان

 )(تضادهاخشونت ساختاري
داري،  استثمار، آپارتايد، برده

بازي، اشغال نظامي، فساد، پارتي
،  ساخت و پاخت، مصونيت

لتي اقتصاديعدا پدرساالري، بي

  (نگرش) خشونت فرهنگي
هاي ديگرآزاري، برانگيز، عقده نفرت هاي سخنراني

هايي از قهرمانان جنگ،  ها و قصه افسانه
)، ايم كه ما ملتي برگزيده برگزيدگي (اين

 بينيِ تمدني خودبزرگ
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دارد. » افقـي «و » عمـودي «ونت دو سـاختار  شناسـي، خشـ   با اين حساب، از منظرِ سنخ
ازخودبيگـانگيِ  «و  ،»هـاي سياسـي   سركوب«، »استثمار اقتصادي«ساختار عمودي خشونت 

  .شود را شامل مي» فرهنگي
را شـامل  » جلـوگيري از كنـار هـم بـودن افـراد     «به هر نـوعي  » ساختار افقي خشونت«
زور  ، يـا بـه  »ليلي و مجنـون «داستان  خواهند با هم زندگي كنند مانند كه مي درحالي ،شود مي
زور شـوهردادن   خواهند از هم جدا باشند، ماننـد بـه   كه مي داشتن افراد كنار هم، درحالي نگه

طرزي غلوشـده تصـوير فرهنگـي ديگـر را      هايي كه به ها و داستان قصهبين در اين  دختران.
  شود. هاي فرهنگي محسوب مي جمله همين خشونت  كند، از مخدوش مي

ســاليانه گزارشــي از  )Institute for Economics and Peace(ركــز اقتصــاد و صــلح م
  تصوير كشيده است. هاي صلح مثبت را به كند كه پايه هاي صلح منتشر مي شاخص

 
  (Global peace index, 2017) هاي صلح مثبت پايه. 2شكل 

محورانـه در   ي صلحگيري رويكرد لوحانه است اگر تصور كنيم با پي ساده ه اين ترتيب،ب
 فقطنگاران  روزنامه بايد بدانيم كه ،بود. بنابراين) peacemaker(آفرين  توان صلح ها مي رسانه

انتظـار   حـال نبايـد   درعـين  . پـس نـد صلح را بر دوش دار برد پيش ةبخش كوچكي از وظيف
  ها داشته باشيم. غيرواقعي از خود و رسانه
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آميـز   غيرخشونت ةهكه امكان مواج آگاه باشندايد ب اننگار اين تذكر مهم روزنامه باوجود
تـر دقـت    ها بيش اين است كه به اين واكنش ها آن وظيفةها هميشه وجود دارد.  با كشمكش

 ند.بده به آن اهميتو  ندكن

تر  مهم موضوعنگاري صلح اين  نگاري بسيار اهميت دارد و در روزنامه توازن در روزنامه
هـايي بگـرديم كـه از     آن دنبال به شي بيش از دو سو دارد. بايدهر كشمك زيرا،كند؛  جلوه مي
بـودن،   پنهـان  وجـود  بـا برنـد و   سود ميفرهنگ ايراني و عربي  بينو كشمكش  اين منازعه

 شوند. بخشي از اين درگيري محسوب مي

گـاهي ايـن منـافع را ابـراز     ها  آن ،زيرا ؛اند كدام منافع پيِدر هاي درگير ببينيم طرفبايد 
 گويند. تر مواقع آن را نمي در بيش اما ،نندك مي

  
  خشونت و كشمكش ةرابط 5.3
خشـونت   امـا  ،ناپـذير اسـت   تنـاب ججـايي و ا  گالتونگ هرچند كشمكش امري همه ةگفت به
(افـراد يـا    دو طـرف  بـين  ةكشمكش برخاسته از رابط. )Galtung, 2001: 1طور نيست ( اين

كـم   (يـا دسـت   ناسازگار و متعارض با هم دارنـد و منافع  ،ها) است كه اهداف، نيازها گروه
هـا هميشـه درگيـر     پس انسان براي استمرار حيات با اين كشـمكش  .كنند) طور فكر مي اين

  ها را به چه كه در دنياي متمدن اهميت دارد اين است كه اين كشمكش موضوعياست، اما 
  توانيم حل كنيم؟ آيا هميشه خشونت بهترين راه است؟ اي مي شيوه

خشونت شكلي از واكـنش رفتـاري مـا بـه      ؛بار ديگر مثلث خشونت را تصور كنيد يك
ـ  بسـياري هاي متفاوت  هاست. اين در حالي است كه واكنش ها يا كشمكش تعارض جـز   ه(ب

منجـر  بار  خشونت» هاي رفتاري واكنش«به » تضادها«اما با اين همه،  ،خشونت) وجود دارد
ورشدن  شعله ةچنان آتش منازعه را گرم و آماد ند كه همآي يي پديد مي»ها نگرش«شوند و  مي

  دارد. نگه مي
، نگاري مرسوم گذاشت روزنامهبايد سفانه أكه نام آن را مت نگاري جنگ  روزنامه  در شكل

تـرين تمركـز روي    شود و بيش ) مثلث خشونت ناديده گرفته ميC( ضلع تضادهاي معموالً
ديگر با شكلي  ،ر هر نقطه از اين مثلث را برداريد). اگA( هاست و نگرش )B( ضلع رفتارها

گـوييم   اسـت كـه مـي    علـت ايم. به همـين   بلكه با يك خط مواجه ،مواجه نيستيم هگوش سه
يعنـي مـا فقـط    . )Lynch, 2008: 55خشونت ساختاري خطـي دارد (  نگاري جنگ/  روزنامه

ا فـالن فـرد چنـين عمـل     كه بدانيم چـرا فـالن گـروه يـ     بينيم بدون اين داده را مي رخ ةواقع
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ها جرياني تدريجي دارند، ايـن   كه خشونت . درحالياست آميزي از خود نشان داده خشونت
  افكند. ها نظر مي آشكار اتفاق  ةبه جنب فقطنگاري  روزنامه ةشيو

 دربـارة نگـاري صـلح را    نگـاري جنـگ و روزنامـه    تفاوت نگاه روزنامـه  ذيلدر شكل 
  بينيد: ها مي خشونت

 
  
  
  

 به خشونت جنگنگاري  رويكرد خطي روزنامه. 3 شكل

 

  

  

  

  
  

 نگاري صلح به خشونت رويكرد غيرخطي روزنامه. 4شكل 

 »بـه آن در   اين« ةآميز، از قاعد نگاري جنگ و نوع پوشش وقايع تعارض روزنامه  مدلدر 
)Tit-For-Tat (سـفانه ايـن همـان    أمت دهـيم.  شود. يعني فقط واقعه را پوشش مي استفاده مي

يـك واقعـه    ةكه گاهي آوردن پيشـين  دهند. درحالي ها انجام مي  تر رسانه كاري است كه بيش
دلـي و درك   سمت نوعي هم بهتر كند و مخاطب را  ها را بيش تواند درك مخاطبان رسانه مي

تـوان گفـت كـه     مي فقط واكنشي هيجاني و احساسي ايجاد كند. كه  اين متقابل پيش ببرد نه
پنهـان رفتارهـاي    امـا  ثرؤتوانـد دو منبـع مـ    گيري يك رفتار مي هاي شكل هپرداختن به زمين

هـاي   آشكار ريشـه در خشـونت    بار را نمايان كند و يادمان بياورد كه اين خشونت خشونت
  .ساختاري و فرهنگي دارد

 

 رفتار خشن خشن  نگرش

          
 رفتار خشن

ساختار خشن نگرش خشن
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كشيم  چالش مي بهها را از فرهنگ ايراني و عربي  اي رسانه با اين كار بازنمايي كليشه
فرهنگـي   ارتباطـات ميـان   ةهاي حساس به كشمكش در عرص ست كه رسانهو آن وقت ا

ـ   آن .عـاطفي)  ةجنبـ ( شوند ميهاي فرهنگي  شناختن تفاوت رسميت به ةواسط ثير أهـا از ت
شـناخت افـراد   در توانـد   كننـد مـي   دانند تصـويري كـه مـنعكس مـي     ند و ميا خود آگاه
اي را  زمينـه  علـت ي) و به همين عد شناخت(ب ثر باشدؤهم م دربارة گوناگونهاي  فرهنگ

  .رفتاري) ة(جنب ثر اتفاق بيفتدؤكنند تا ارتباطي م فراهم مي
 خشونت بـرويم  ةآميز بپردازيم بايد سراغ چرخ تر به رفتار خشونت اگر بخواهيم جزئي

خـواهيم   جـا مـي   در ايـن  ،واقـع  م. دررحمي نگاه كني گيري قساوت و بي به فرايند شكل و
راثر اختالف يـا تعـارض   ب» ديگرسازانه«اي  در چرخهنيز ها  ور فرهنگط نشان دهيم كه چه

برخي مردم عادي بين كه در  آميز شوند. اين هاي خشونت توانند دچار درگيري در منافع مي
گونـه  » ديگـري «آميز و  شود، تصاوير غيرصلح وقتي نامي از فرهنگ عرب يا ايراني برده مي

جـا قسـاوت    گيري خشونت است. در ايـن  شكل ةرسد ناشي از همين چرخ به ذهنشان مي
جاي قساوت هـر رفتـار ديگرسـازانه را نيـز گذاشـت و       توان به فقط يك مثال است و مي
  مراحل آن را بررسي كرد.

  

  

  

  

  
  

  
  

  گيري قساوت چرخة شكل. 5شكل 
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گيرد؛ پس خط  اين فرايند را ناديده مي ،خشونت نگاري جنگ/ روزنامهمهم اين است كه 
عيـب ايـن    .»انتقام شكل گرفت«و سپس » تروري اتفاق افتاد« مثالً :گونه است ن ايناخبار آ

كه فرد براي رسيدن به انتقام فرايندي را  درحالي ،سازي بيش از حد خشونت است كار ساده
  طي كرده است.

منـدان   دغدغـه  بـراي  اي كاربرديمهم  ةنكت» خشونت ةچرخه يا داير«همين ترسيم اما 
و در هر مرحله از تندترشدن آتـش  كرد توان در آن دخالت  كه مي ارد؛ اينصلح د رسانه و

ها را بـدون طـي ايـن     فرهنگ بينگيري تعارض  توانيم شكل نميخشونت جلوگيري كرد. 
يعنـي   )؛(خـاطره  ناخشنودي عبارت اسـت از عصـبانيت + حافظـه    مراحل درنظر بگيريم.

تر. بايد بـدانيم كـه    با عصبانيت بيش آن جلوةها در بانك ترس ذهن و  داري اين خشم نگه
  .)Lynch, 2008: 56( خشم و ناخشنودي صورت گيرد بيناي  مداخله بايد در نقطه
اي بخواهـد خبـري منتشـر كنـد كـه بـر آتـش         كه يك فعال رسـانه  پس پيش از اين

هاي فرهنگي نيفزايد، ابتدا بايد بداند كه بـراي انعكـاس وقـايع نبايـد رويكـردي       منازعه
چنين خشـونت را   و هم  گيري تعارض ها و جريان شكل اشته باشد. او بايد ريشهخطي د

نگـاري صـلح    توانيم سراغ مدل روزنامـه  با اين بحث آشنا شديم مي كه هنگاميبشناسد. 
 ةتوانـد واسـط   نگار صلح چگونه مي شكلي هنجاري مشخص كنيم كه روزنامه برويم و به

  ها باشد. كاهش تعارض
  
  نگاري صلح گالتونگ مدل روزنامه 6.3

نگـاري   بار مدل روزنامـه  نخستيننروژي، براي  ةيوهان گالتونگ، انديشمند و محقق برجست
گـزين در برابـر    نگاري صلح رويكـردي جـاي   صلح را مطرح كرد. ازمنظر گالتونگ روزنامه

هاي خاصي  لفهؤها و م گري متعارف در پوشش اخبار درگيري است كه ويژگي گزارش ةشيو
 process oriented( ، فرايندمـداري )solution oriented approach( گرايـي  حـل  راه چون هم

approach(گرايـي  ، حقيقت )truth oriented approach(،  يگرايـ  و مـردم )people oriented 

approach( ةدهـد كـه بـه شـيو     به خبرنگاران و گزارشگران اخبار درگيري اين امكان را مي 
و براي رفع يـا كـاهش اثـرات    هند ددرگيري را پوشش   اي ويژهمنطقي و با رعايت معياره

فرهنگـي را   ارتباطـات ميـان   ةتـوانيم سـه جنبـ    مـي  نيز جا ما در اين بار آن تالش كنند. زيان
ها بـدون درنظرگـرفتن ابعـاد عـاطفي،      لفهؤدر هريك از اين م زيرا،وضوح مشاهده كنيم؛  به

  ثر باشند.ؤتوانند م يفرهنگي نم و رفتاري ارتباطات ميان ،شناختي
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  گرايي حل راه 1.6.3
هاي پيشنهادي همراه بـا خالقيـت و ابتكارعمـل     حل گرايي تنظيم راه حل گالتونگ راهنظر  به

گرايـي ايـن    حـل  به عبارت ديگر، منظور از راه. )Lynch, 2005: 6( رفع درگيري است براي
را براي رفع  گوناگونهاي  حل اي خود تا چه اندازه راه است كه خبرنگاران در فعاليت حرفه

  .گيرند كار مي يا كاهش درگيري به

  فرايندمداري 2.6.3
 ةو سابق ،هاي تاريخي، فرهنگي زمينه دربارة ايديعني خبرنگار هنگام نوشتن و تنظيم خبرها ب

مجرد و منفـك   ةپيدايش رويدادها گزارش تهيه كند. اين نوع خبرها از يك گزارش يا مسئل
و جامع را منتقل كننـد. هـدف از ايـن نـوع اخبـار       ،مند تا دركي منظم، قاعدهروند  فراتر مي

  مردم است. نكرد آگاه

  گرايي حقيقت 3.6.3
بـه بيـان    فقـط هـاي درگيـر را بـازگو كنـد و      طـرف  ةهاي همـ  يعني خبرنگار بايد ناراستي

 ،ديگـر   عبارت  گيرد. به ها را دربرمي طرف ةحقيقت هم زيرا،هاي يك طرف نپردازد؛  ناراستي
گرايي آن است كه خبرنگار در گردآوري و پردازش اخبار تا چه ميزان بـه   منظور از حقيقت
  كند. حقايق توجه مي

  گرايي مردم 4.6.3
كيـد و تمركـز بـر    أداند و معتقـد اسـت ت   گرايي مي نخبهمقابل  ة نقط را گرايي گالتونگ مردم

و اند  لحصداي كساني كه طرفدار صكردن  منعكس  و سالمندان)، ،(رنج زنان، كودكان ها رنج
 ،عبارت ديگر  گرايي است. به هاي مردم صدا و خاموش از نشانه بر آن بيان صداهاي بي عالوه

هـا و اظهـارات    گرايي آن است كه محقق تا چه اندازه ديدگاه در اين پژوهش منظور از مردم
ـ  كند  ميمنعكس  و مردم را در گردآوري خبرهاي درگيري بازگو  نديـدگا  ج آسـيب و بـه رن

  .)10- 9: 1387كند (انفرادي،  توجه مي
محورانه گرايش دارد كه در  اي انسان گري صلح به ترويج و تبيين فرهنگ رسانه گزارش

به خود اجازه  گري صلح اساساً گزارش ،شود؛ زيرا ها محترم شمرده مي انسان ةآن حقوق هم
  ي ديگر را فروتر بپندارد.ها را برتر و حقوق گروه دهد حقوق بخشي از انسان نمي

 امـا  ،گيـرد  تفاوت يا ظلم و تجـاوز را ناديـده نمـي    ،گري صلح وجود اختالف گزارش
 ،اي نشـوند؛ زيـرا   و رسـانه  ،نمـايي  ها، برجسته، بزرگ ها و تنش درپي آن است كه اختالف
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 ةشـد  اي تر از واقعيت رسانهپذير  تحمل و  ،آميزتر تر، صلح زندگي انساني بسيار انساني عوقاي
  امروز است.

تر  ها محكم جوامع و ملت بينپيوند و ارتباط  هدف اين است كهگري صلح  گزارشدر 
سـازي   ورزد و از برجسـته  كيـد مـي  أبر نقاط اشتراك و تفـاهم ت  ،بنابراين شود؛تر  و منسجم
را ها  ابعاد انساني كشمكش ،كند هاي مثبت جوامع را ارائه مي كند. نمونه ها پرهيز مي اختالف
  .)24: 1393(فرقاني،  نشاند داري مي جاي جانب و حقيقت را به ،دهد نشان مي

و  ،خود را از جنگ و خشونت به صلح، تفاهم ةماي درون دها باي سازي در رسانه برجسته
 و هـاي خـود را تغييـر داده    صافي دباني خبر نيز باي زيستي متحول سازد و فرايند دروازه هم

  صلح و تفاهم را از خود عبور دهد. ةكنند تهاي تقوي اخبار و گزارش
و عينيت تقويـت   ،طرفي اي، صحت، دقت، بي گرايي بايد رعايت اخالق حرفه اي حرفهدر 

جـا   اي است كه تا آن نگاري اخالقي و رسانه نگاري صلح نوعي روزنامه و ترويج شود. روزنامه
وجـوي   و جسـت  ،وشهـاي خـام   دن خبر، تقويـت انسـان  كر اكيركه ممكن است از طريق اد

بخشـد،   يك جوامـع انسـاني آن را وحـدت و انسـجام مـي     كجاي تف هاي مشتركي كه به زمينه
  .)14: 1379(تهرانيان،  كند ميآميز به اشكال سازنده تبديل  هاي خشونت مناقشات را از كانال

هـا،   لوف رسـانه أكنـد. عـادت مـ    مرزبندي نمـي » ها آن«و » خود« بينگري صلح  گزارش
گونه بازتوليد سلطه و  است. اين» ديگران«يا » ها آن«دادن  نشان و منفي ،»خود«دادن  ننشا مثبت

ــروعيت    ــدرت و مش ــذيركردن ق ــابرابري، نقدناپ ــت.     ن ــلط اس ــدرت مس ــه ق ــي ب بخش
و در عـين حـال    ،صلح دسترسي عمومي را به اطالعات عيني، صحيح، دقيـق   گري گزارش

  .)25: 1393(فرقاني،  كند انساني تسهيل و تسريع مي
سـازي ابعـاد انسـاني     نگاري صلح درپي برجسـته  از منظري اخالقي و هنجاري، روزنامه

سـازي رويـدادهاي انسـاني و     اي جاي رسانه اي به سازي رويدادهاي رسانه رويدادها، انساني
دادن رويـدادها و   طلبـي ازطريـق بازتـاب    خواهي و صـلح  تقويت فرهنگ صلحو اجتماعي، 

  ست.طلبانه ا مطالبات صلح
هـا از انحصـار    كـردن آن  دنبـال تغييـر منـابع خبـري و خـارج      براي اين منظور بايـد بـه  

هاي مدني و منابع متكثـر اجتمـاعي    سسهؤم ها و مردان به افراد سازمان مندان و دولت قدرت
نگـاران   روزنامهوظايف يكي ديگر از  ،چنين هم .اند كه در راه برقراري و تقويت صلحباشيم 

اسـت  و شخصيتي  ،رفتار ،گفتار ،تصميم ،گذاشتن هر اقدام كم مسكوت دست صلح مقابله يا
  كند. خطرافتادن صلح را فراهم مي جنگ و به ةكه زمين

  كرد: توان به اين موارد اشاره نگار صلح مي اي و اخالقي روزنامه هاي حرفه از ديگر بايسته
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و  ،طلـب  لحصـ  مـدارانِ  مصلحان، خيرانديشان، سياست رايب شدن اعتبارقائلـ 
كيد بـر مشـروعيت   أطلب؛ ت مداران جنگ برابر سياست ها در سازي آن برجسته
  طلبان؛ زدايي از جنگ سازان و مشروعيت صلح

  ها؛ ها و احترام به آن شناختن تنوع و تكثر فرهنگ رسميت بهـ 
ـ   ،گر پرخاش ،آمرانه منع كاربرد زبانِ -  كـارگيري   هو سخت و تشويق و تـرويج ب

  طلبي؛ و صلح ،پذيري بر مدارا، تفاهم، تنوع زبان نرم مبتني
هـا و   بندي و غيرسـازي در گـزارش رويـدادها و توصـيف ملـت      نفي قطبـ 

  هاي ديگر؛ فرهنگ
هـا از   و دولـت  ،هـا  امكان شناخت واقعي اقوام، ملت كردن تالش براي ايجادـ 

اي كـه واقعيـت را    هـاي رسـانه   دادن به تصويرسـازي  جاي اصالت ديگر به يك
  كنند؛ معرفي مي» دشمن«ش و ديگران را مخدو

سـازي گفتمـان    محـوري و برجسـته   جـاي جنـگ   ها به مدارشدن رسانه صلحـ 
  .)28: همانخشونت (

  
  گيري نتيجه .4

گيـري   فرهنگي منجر به صلح، پي ترين و مفيدترين ابزارهاي تقويت ارتباطات ميان يكي از مهم
توان از  نمي ،نگاري صلح است. در اين ميان مهچنين روزنا فرهنگي و هم زدايي ميان اصول تنش

وگوهـاي   قـراول گفـت   تواننـد پـيش   آنان مي زيرا، ؛نقش نخبگان علمي و دانشگاهي غافل شد
بـا   ،هاي ديگر فراهم كننـد. از ايـن نظـر    فرهنگي باشند و زمينه را براي گشايش درك فرهنگ

توان به گسترش  هان عربي ميفرهنگي ايراني و ج ةگستربين توجه به حجم روابط دانشگاهي 
  نخبگان اين جوامع اميدوار بود.بين وگوهاي فرهنگي  گفت

شـكلي مسـتقيم، بلكـه     فرهنگي ايرانيان و اعراب نـه بـه   البته بخش مهمي از روابط ميان
هـايي كـه اگـر در خـدمت صـاحبان قـدرت و        شـود. ميـانجي   ها انجام مـي  رسانه ةواسط به

ها را دامـن بزننـد و اگـر در     ند به سهم خود آتش كشمكشتوان انديشان باشند، مي خشونت
دلـي فرهنگـي و    قادرند در جهتي معكوس يعني افزايش هم ،ارچوبي اخالقي عمل كنندهچ

  ثيرگذار باشند.أصلح و تفاهم ت
زدايي از پايين باشـند و از ايـن منظـر ضـمن      توانند يكي از بازوان تنش ها مي رسانه

مـداران را نيـز    دلي يا درك فرهنگي، سياسـت  ي پذيرش همكردن افكار عمومي برا آماده
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ها در خـدمت صـلح و    كه رسانه زدايي از باال را پي بگيرند. براي آن تشويق كنند تا تنش
فرهنگي باشند، ابتدا بايد بتوانند به تحليل درستي از كشـمكش و خشـونت    دلي ميان هم

فرهنگـي تـدوين    ن تفـاهم ميـان  برسند و سپس بتوانند اصولي هنجاري را براي برپاداشت
جـا كـه    از آنامـا  ، طلبـد  را مـي بسياري ها و شرايط  كنند. البته رعايت اين اصول بايسته

انـد،   مـردم يافتـه   ةاي در زنـدگي روزمـر   ها (اعم از سنتي و مدرن) حضور فزاينده رسانه
  باشند. نيزدلي  هم ةتوانند واسط مي

 جيتـرو  بـه  واندت يم تر شيب كه ينگار نامهروز نوع آنكيد كرد أبايد ت علت،به همين 
بـر تفـاهم و    زيرا، ؛است صلح ينگار روزنامهكمك كند  يفرهنگ و يعلم يوگوها گفت

هاي  رسانه ةمندان عرص است و براي دغدغه تمركزها م كاهش سطح منازعات و اختالف
نگـاري   دارد. ايـن شـكل از روزنامـه    بسـياري آميـز اهميـت    زيستي مسـالمت  صلح، هم
حلـي   كنـد راه  بلكـه بـراي حـل منازعـات سـعي مـي       ،كنـد  هـا را مخفـي نمـي    تعارض

پـي حقيقـت    درهـا بنگـرد،    گيري تعارض آميز پيشنهاد كند، به فرايند شكل غيرخشونت
اشـته  كننـد، توجـه خاصـي د    هايي كه مردم تحمل مي چنين به دردها و ستم و هم ،باشد
هايي است كه به چنـد مـورد    زمينه زمند پيشنگاري نيا روزنامه ةاين شيو دادن رواج. باشد

  شود: آن اشاره مي
نگاري صلح در يكـي از كشـورهاي عربـي يـا ايـران       مركز آموزش روزنامهـ 
و   نگاري صـلح  روزنامه گوناگونهاي  سيس شود كه هدف آن آموزش دورهأت

 ها باشد؛ سطح منازعه  كاهش

ات فرهنگ و رسانه براي هاي مطالع تبادل متناوب استاد و دانشجو در حوزهـ 
 بـين دالنـه   وگـويي هـم   تر و درنتيجه رسـيدن بـه گفـت    شناخت بهتر و عميق

 كشورهاي عربي و ايران؛

كاري با نهادهاي مدني و غيردولتي كه به كـاهش   كردن زمينه براي هم فراهمـ 
 دهند؛ چنين برپاداري صلح اهميت مي سطح منازعات و هم

هاي فرهنگـي   اي مرتبط با تحليل كشمكشه ها و كنفرانس برگزاري نشستـ 
 گونـاگون هـاي   جهان ايراني و جهان عربي با محوريت بررسي عملكرد رسانه

 فرهنگي؛ ها يا تقويت تفاهم ميان تشديد منازعه ةدر زمين

مـدت   هـاي متنـاوب و كوتـاه    كـاري بـا يونسـكو بـراي برگـزاري دوره      همـ 
  بي و ايران.هاي كشورهاي عر نگاري صلح در پايتخت روزنامه
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  ها نوشت پي
 

  آبان 21و  20 ،وگوهاي فرهنگي ايران و جهان عرب شده به سومين نشست گفت ارائه ةمقال. ١
  .دانشگاه منوبه :تونس، 1396

 نگـي نامنـد كـه متشـكل از اضـالع خشـونت فره      مـي  ABCاين مثلث را به زبان انگليسـي   ٢.
)Attitude،( خشونت آشكار )Behavior،( و خشونت ساختاري )Contradictions (  است كـه

  نگارنده آن را به ترن برگردانده است.
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