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  چكيده
اي در حوزه ارتباطات رو به رو هسـتند لـزوم   هاي تازهدر عصر حاضر كه جوامع با پديده

شـود. طنـز   اي احساس ميرسانه ها از جمله اخالقبازنگري كلي به مباحث جانبي رسانه
اي، از ي رسـانه عرصـه اگرچه موضوع جديدي در تاريخ اجتماعي ايران نيسـت ولـي در   

ها، مسائل جديدي ي كمتري برخوردار است. حضور اين تازه وارد جديد به روزنامهپيشينه
ها قواعد جديدي بايد را با خود به همراه آورده است. با ظهور نشريات و طنزنويسي در آن

دايره  ها عالوه بر رعايت حقوق مخاطب و شهروندان ازگذاري شود كه در آن روزنامهپايه
اخالق اجتماعي نيز خارج نشوند. در اين مقاله پـس از تعـاريفي در حـوزه هـاي طنـز و      

اي در زمينه طنز مكتوب اشاره مي كنيم و اي  به جايگاه و نقش اخالق رسانهاخالق رسانه
يــن پــژوهش از روش پيمايشــي در ا گــذرانيم.هــايي آن را از نظــر مــيبــا طــرح فرضــيه

ه ها در بين تمام كساني كه در مطبوعـات سراسـري بـه صـورت     پرسشنام شده و  استفاده
  حرفه اي مشغول به فعاليت هستند توزيع شده است.
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 . مقدمه1

هايي بود كه توسـط دهخـدا   ي نگارش طنز انتقادي در مطبوعات ايران اولين گامابداع شيوه
هاي بعد نيز توسط طنزنويسان مطبوعاتي شكل گرفت. از همـين رو  برداشته شد و در سال

نامد و آن را يك آقا) چرند و پرند دهخدا را يك درياي ناپيدا كرانه مي (گل كيومرث صابري
  )63:  1388شود.(دروديان، گاه طنز آن كهنه نميداند كه هيچاثر كالسيك طنز مي

نويسي و طنز سياسي در ايران معاصـر اسـت. نَسـبِ    گذار سادهيهدر اين ميان دهخدا پا
اغ گرفـت و از سـوي ديگـر ايـن     اش بايـد سـر  نويسيمقاالت دهخدا را از سويي در مقاله

) يعني اصلي كه جوهر اصلي رمان است و به poly phony( بود كه اصل چند صدايي  دهخدا
هـا و  هاي گوناگون شخصيتاصطالحات و تكيه كالم؛ هااعتبار آن زبان رمان؛ بازتاب لهجه

  )283:  1384(ميالني،  هاي اجتماعي متفاوت است وارد زبان فارسي كرد.اليه
  

  لهئ. اهميت و بيان مس2
ها ـ طنز و مطايبه ـ و ايـن    هاي ادب قديم و جديد ما، چيز مهمي در باب اين واژهدر كتاب

وبـيش   المعـارف اسـالم كـه كـم    ر دايـره خـورد. حتـي د  رشته ازفـن ادب بـه چشـم نمـي    
است، جز در مورد تعصب بررسي كردهاسالمي را به طور عيني و با چشمي باز و بي فرهنگ

هاي رسمي اهل هجا (هجو) چيزي نوشته نشده است. گويا ايشان، اين كار را در شأن كتاب
بسـياري از   خـورد در اند و اگر چيزي هم در متون ادب فارسي بـه چشـم مـي   علم ندانسته

  )17: 1377(حلبي، اوقات درهم و متشبه شده است.
ي خـود بيشـتر از ديگـران، معنـي     هـاي زمانـه  بنابراين طنزپـرداز در برابـر ناسـازگاري   

يابـد و بـه صـورت غيرعـادي و     هـا را درمـي  هـا و موقعيـت  ها و مفهوم فرهنـگ  ضرورت
گيـر بـا اطمينـان    ين خـرده تردهد. طنزپرداز به عنوان سرسختهوشمندانه واكنش نشان مي

ي هـوش و تخيـل   دروني كه راهنماي اوست، طنزهاي سركش و پوياي خـود را در سـايه  
شكوفايش در يك قطعه شعر، در يك حكايت يا روايت، در يك مثل، در يـك كاريكـاتور،   

كنـد. طنزپـرداز در كـار    در يك فيلم سينمايي يا در يك قاب نقاشـي، مهـار و متمركـز مـي    
ترين اين شگردها گيرد. متداولشناختي نيز بهره ميز برخي از شگردهاي سبكطنزپردازي ا

  توان:و ابزارها را مي
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 )، مضــحكه و نظيرســازيCaricature( )، كاريكاتورســازيInvective( هتــاكي و دشــنام
)Burlesque،(  

 )، نقيصــهlampoon( )، هجــوIrony( )، كنايــه طنزآميــزMock heroic( ســخره قهرمــاني
)Parody،(  

 سـازي )، بـزرگ Diminution( سـازي )، كوچـك Reduetio and Absurdan( برهان خلف
)Inflationو تقابل سازي ( )Jaxtapostion.65: 1387(جري، ) ناميد(  

نوعانشـان  هـاي هـم  هـا و شـرارت  طنزپردازان بيش از حد معمول نسـبت بـه حماقـت   
هـاي دشـواري   د. آنـان در موقعيـت  تواننـد پنهـان كننـ   دارند و اين آگـاهي را نمـي    آگاهي
كنـد، در  دارند، چرا كه اگر مـردم، همـان عيـوبي را كـه او در ديگـران نكـوهش مـي         قرار
بينـي يـا حتـي رياكـاري     بيابند آن وقت ممكن است او در معـرض اتهـام خـودبزرگ     ها آن
قربانيانش عداوت بگيرد. اگر هم از اين اقدامات بگريزد چه بسا به او تهمت بزنند كه با   قرار

) Alexander Pope)، الكساندر پوپ(Wolf Hambrtشخصي دارد، يا چنان كه هامبرت ولف(
  )4: 1386است.(پالرد، » توزنابكار پست كينه«را توصيف كرده : او يك 

هاي هستي وادارد، طنز به معني درست اگر طنز، نتواند ما را به كشمكشي مدام با پديده
ت  واژه نيست. طنـز و  هـا، هنجارهـا و   انگيـزد و ارزش هـاي خـاص را برمـي   اقعـي، موقعيـ

 هـا را برطـرف كنـد.   كوشـد تـا دشـواري   نماياند و مـي ها را باز ميهاي نهفته در آن فرهنگ
  )158:  1382(موحد،
كه قلم خـود   يسندگانيو گزنده از نو ندپس از انتقاد ت )Maxim Gorkyي(گورك ميماكس

  كه: دهد يهشدار م آورند يدر م ريمبتذل به تحر و مردمِ ايرا در خدمت اغن
ـ ما يفرهنگـ  يابتذال و ب را  وهيـ كـه كـرم م   يهالكـت جهـان اسـت. همـان طـور      يهي

 يهـا از علـف  ي. ابتذال چون دشتبلعد يرا از درون م تيشخص ؛هم نيا كند، يم  فاسد
 قـت يو حق ييبـا يز ميعظـ  نوخش مضر و بالانقطاعش طنيخش صداي هرزه است كه

است كـه نبـوغ و عشـق و     ييانتها يو چون مرداب ب كند يرا خفه م يسبك روح زندگ
: 1354،ي(گورك .سازد يخود مدفون م زيانگ شعر و افكار و هنر و علم را در عمق نفرت

131(  
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  . مباني نظري پژوهش3
  )Use and Gratification Theory( استفاده و رضامندي ةنظري 1.3

استفاده و رضامندي اين است كه افراد مخاطب، كم و بيش به صـورت  فرض اصلي نظريه 
فعال، به دنبال محتوايي هستند كه بيشترين رضايت را فراهم كند. درجه اين رضايت بستگي 

اي نياز آنـان  به نيازها و عاليق فرد دارد. افراد هر قدر بيشتر احساس كنند كه محتواي واقعه
كه آن محتوا را انتخاب كنند بيشتر است. الگوي اين رويداد را كند، احتمال اين را برآورد مي

هـاي اجتمـاعي و روانشـناختي    اند: ريشـه ) چنين ارائه كردهKatz( ) و كاتزBlumber( بلومر
هـاي جمعـي اسـت كـه سـبب      شود كه نتيجـه آنهـا انتظـارات ازرسـانه    باعث نيازهايي مي

(سـورين و   انجامد.رآورد شدن نيازها ميشود و به بها ميگوني الگوهاي عرضه رسانه گونه
  )334: 1381تانكارد،

ها مردم به خاطر عدم ابراز انتقـاد  هاي بسته است. در اين جامعهطنز زبان گوياي جامعه
آورند. مخاطب در واقع از نياز صريح به سايرابزارهاي انتقاد و اعتراض از جمله طنز رو مي

منـدي در  رسد. رقابتمندي ميالب طنز به رضايتخود آگاه است و با خواندن يا ديدن مط
تر هر چند كم، ولي وجود دارد و نشريات متعدد ي طنز به خاطر خطوط قرمز خاصحوزه

ثـابتي را بـراي طنـز روزانـه     هـاي  به جهت جلب رضايت بيشتر خواننـدگان خـود سـتون   
  اند.گرفته  درنظر
  
  )Agenda – Setting Theory( سازي برجسته ةنظري 2.3

اولين مطالعه سيستماتيك را در مورد فرضيه ) Donald Shaw( و شاو) Macombs( مك كامبز
سـازي را در مبـارزه انتخابـاتي    اند. آنها برجسـته گزارش كرده 1972سازي در سال برجسته

آمريكا مطالعه كردنـد و ايـن فرضـيه را مطـرح نمودنـد كـه        1968رياست جمهوري سال 
اهميت نگـرش  بر كنند و هايي را تعيين ميمبارزه سياسي الويتهاي جمعي براي هر  رسانه

  )327: 1381.(سورين و تانكارد، گذارندراجع به موضوعات سياسي اثر مي
پردازد كه دوست دارد مخاطـب بـه سـمت و    سازي مواردي ميطنز هميشه به برجسته

سـازي  ي طنزپـردازان برجسـته   هـاي اصـل  سوي آن حركت كند. درواقـع يكـي از تكنيـك   
ها، از موارد ناهنجار جامعه است. مخاطب پويا و فعال بـه  است كه به تشخيص آن  مواردي
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همـراه داشـته باشـد. از ايـن رو     اي است كه بيشترين رضامندي را بـرايش بـه   دنبال رسانه
  مي تواند اين احساس را به مخاطب خود بدهد.  طنز

  
  )Spiral of Silence Theory( مارپيچ سكوت ةنظري 3.3

هـا  هاي همگاني، بـيش از سـاير نظريـه   نظريه حركتي مارپيچ سكوت در تاثيرگذاري رسانه
) معتقـد اسـت كـه    Elizabeth Noell – Neumann( قدرت قائل است. اليزابت نوئـل نيـومن  

اي روي افكار عمومي دارند. نوئل نيومن ايـن بحـث را   هاي همگاني تاثير فوق العاده رسانه
حضـور  «، »انباشـت «اي يعنـي  سـه مشخصـه بـارز ارتبـاط تـوده      كند كه چنانچهمطرح مي

كنـد كـه   با يكـديگر تركيـب شـوند، قـدرت زيـادي توليـد مـي       » هماهنگي«و » جانبه  همه
  )397: 1381است بر افكار عمومي اثر بگذارد. (سورين و تانكارد،  قادر

تواند تر ميساده تواند بر نظر بسياري از افراد جامعه تأثير بگذارد. به بيانطنز مكتوب مي
اص هدايت كنـد. مخاطبـان بسـياري    افكار عمومي يك جامعه را به سمت يك موضوع خ

حـث مطـرح شـده تـا چـه انـدازه       بيننـد كـه بـا مبا   خواندن يا ديدن طنزهاي مكتوب مي  با
هـاي طنـز بـا    هستند. مخاطبان طنز مكتوب به خاطر محدوديت حضور در رسانه  هماهنگ
هـا بـا نظـر    ندر موضع اكثريت هستند و دوست دارند كـه نظـر آ  هاي ذهني خود برداشت

  اكثريت هماهنگ باشد.
 

  . چارچوب مفهومي پژوهش4
 طنز 1.4

 طنز چيست؟ 1.1.4

افسوس كردن، مسخره كردن ، طعنه زدن ، سرزنش كردن ، تمسخر كردن ، در حـال نـاز و   
  )1364ست.(معين، كرشمه كردن از معاني اي است كه دكتر معين به آن اشاره كرده ا

خنـده واقعيتـي تلـخ و وحشـتناك     خندانـد، امـا در پـس ايـن     طنز گرچه در ظاهر مـي 
(اصـالني،   دارد.خشكاند و او را به تفكـر وا مـي  دارد كه در عمق وجود، خنده را مي  وجود
1385 :141(  
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 ياژهرا معادل و» هجو«)و satire)و(ironyي (را معادل دو واژه» طنز«به عنوان مثال صدر 
)satire) و (humor هاي طنـز بـا   گيرد. كه مترادف قراردادن واژهدر نظر مي» هزل«) را معادل

  )5: 1381) به معني مخلوط كردن انواع متفاوت طنز است.(صدر،satire) و (ironyهجو و(
)دانسـته و  satire) و (ironyرا در ادبيات فارسـي( » طنز«طاهري نيز همانند صدر، معادل 

 كنـد. ترجمـه مـي  » هزل«) را lampoonو (» هجو«را  )facetiae؛ (»فكاهه«) را humorي (واژه
  )11: 1382(طاهري،

  رمشاهي نيز نظري اين چنين دارد:بهاءالدين خ
شـخند و نظـاير آنهـا پررنـگ اسـت.      جوك، لطيفه، بذله و فكاهه و هجو و طعـن و ري 

است، كه حداقل در ظاهر بر ايـن  خيز است؛ و غالباً ركيك قهقهه انگيز است يا خنده  يا
گذرد و در ادامـه   هايي در ميمعنا استوار است كه طنز واقعي يا متعالي از چنين ويژگي

كنم كه تعريف طنز ايـن هسـت كـه بـه حـد قهقهـه،       دارد: اصالً من فكر مياظهار مي
طبعـي و ظرافـت و ادب و نكتـه در آن    باشـي و خـوش  رساند. خوش رسد يا نمي نمي

: 1382.(خرمشـاهي، بدانيد كه احتماالً لطيفـه است... ارد. اگربه حد قهقهه رسيد وجود د
192(  

 خندانند، مي را خواننده دو هر چه گر كه است اين در نويس فكاهه و طنزنويس تفاوت
 نـويس  فكـاهي  كـه  حالي در است، برخوردار اجتماعي عميق بينش و ديد از طنزنويس

 تـري مهم و تر عميق مسايل به و دارد مي وا تفكر به را خواننده طنزنويس است. آن فاقد
 و كنـد  مي بسنده مجرد حادثه يك شرح به تنها نويس فكاهه كهآن حال كند، مي رهنمون
  )173: 1348تنكابني،( .گيرد مي پايان او يخنده با خواننده انديشه ناچار

  )3:1382طنز نويسي باالترين درجه نقد ادبي است.(آرين پور، 
  )302:1366كدكني، عبارتست از تصوير هنري اجتماع نقيضين و ضدين.(شفيعيطنز 

  )44:1384طنز گفتن يك چيز است با نگفتن آن و نگفتن يك چيز با گفتن آن.(شهيدي، 

  طنزنويسي ژورناليستي 2.1.4
ها دارند. ها نقش انكار ناپذيري در تعيين محتواي رسانهبايد اذعان داشت كه صاحبان رسانه

هاي خبري هستند كه درنهايت اين صاحبان رسانه«نويسد: ) ميMicheal Folly( مايكل فولي
 ».كننـد  مي و مطلوبشان است مشخص با تكيه بر ثروت خود نوع ژورناليسمي را كه دلخواه

  )67: 1389(هاركوپ، 
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 و ويكتور راسكين) Salvatore Attardo( واتور آتاردوي عمومي طنز كالمي كه سالنظريه
)Victor Raskin(  ـ     1991آن را در سال  اصـالح شـده و   يهمعرفـي كردنـد، تركيبـي از گون

 ي) و مدل بازنمود پنج سطحي لطيفه1985معناييِ راسكين( يهطنز انگار يهترِ نظريگسترده
)five level joke representation( باشدآتاردو مي.)Hempelmann,2000:33( 

  و آزادي طنز در روزگار مشروطه 3.1.4
ي تيز خود را بيش از افراد متوجه اجتماع و  با پيدايي مشروطيت، ادبيات طنز حقيقي كه لبه

معايب عمومي جامعه ساخته بود، پديدآمد و درحقيقت به نفع افكار آزاديخواهان بـه شـعر   
 تعزّلي دست اتحاد داد. به عبارت ديگر، طنز و رئاليسم دو نوزاد توأمان بودند كـه در دامـان  
شعر تغزّلي ايران پرورش يافتنـد. طنزنويسـي از نثـر كمتـر اسـتفاده كـرد. معهـذا بـا آغـاز          

وجود آمد ي جالب توجهي به نگاري، در نثر فارسي نيز مرحله مشروطيت و پيدايش روزنامه
پرسـتي، گذشـته از اشـعار     و طغيان افكار آزاديخواهانه و شـور آزادي و احساسـات مـيهن   

(كه البته نه  آميز هاي كوتاه فكاهي و شوخي شته مقاالت و پاورقيسياسي و وطني در يك ر
  )29: 1382پور،زياد بودند و نه از هر حيث كامل) انعكاس يافت.(آرين

 نگاري ايران نخستين نشريات طنز و فكاهي در تاريخ روزنامه 4.1.4

ي و اجتمـاعي  ها، به طنز سياسـ  پس از اعالم مشروطيت، آزادي نويافته و بر جايي نابساماني
هايي كه برخواهيم شمرد، لطيفه و فكاهي، فضايي براي پرواز نيافـت.   پروبال داد و به انگيزه

هـا يـا    نشـريه نيـز بخـش    23ي طنزآميز بـه چـاپ رسـيد.     در ايران اين دوره، هفت نشريه
هايي را به صورت موقت يا هميشگي به آن اختصاص دادند. اين تعداد در مقايسه بـا   ستون
از  هاي منتشرشـده و تـازگي ورود طنـز بـه روزنامـه، درخـود توجـه اسـت.         روزنامهشمار 
نگاران ايراني به طنز اجتماعي و كاريكاتور، رواج اين دو هنـر در   هاي رويكرد روزنامه سبب

 هـاي موفـق طنزآميـز در ديگـر كشـورهاي منطقـه اسـت.        سراسر اروپـا و چـاپ روزنامـه   
 )186: 1389 اف، (رسول

  طنز و فكاهي نشرية نخستين 5.1.4
) در بوشهر به صورت هفتگي با چاپ سنگي مصـور  1279روزنامه فكاهي طلوع در سال (
ي كاريكـاتوري ايـران و زبـان     ي فكاهي و اولـين روزنامـه   انتشار يافت و نخستين روزنامه

السلطنه) مؤسس اين روزنامـه، پسـر پزشـكي     فارسي بود. ميرزا عبدالحميدخان ثقفي (متين
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مدت ده سال در اروپا در رشـته حقـوق و فلسـفه تحصـيل كـرده بـود. وي در        معروف و
بازگشت از اروپا به خدمت دولت درآمد و مدتي معاونت گمركات بوشهر و نواحي خلـيج  

ي مظفـري را تأسـيس نمـود و روزنامـه      فارس را به عهده داشت. در بوشهر، وي چاپخانـه 
ي طلـوع،   كـرد. روزنامـه  منتشـر  طلوع را به صـورت هفتگـي و بـا چـاپ سـنگي مصـور       

كـرد. طلـوع، اولـين     بود مصور با كاريكاتورهـايي كـه اسـتبداد را محكـوم مـي       اي روزنامه
 رود كـه در بوشـهر منتشـر شـده اسـت.      شـمار مـي   ي فكاهي و طنزآميـز ايـران بـه    روزنامه
 )187: 1389 اف، (رسول

  كاريكاتور ةتاريخچ 6.1.4
دادن آن، هـاي اشـخاص بـه منظـور مضـحك جلـوه       ژگـي آميز رفتار، يـا وي  بازنمايي اغراق

المعارف هنر، ارائه گرديـده اسـت. بـر اسـاس ايـن       است كه از كاريكاتور در دايرة  تعريفي
ــف، كاريكــاتور، وســيله ــراي طعــن و ه  تعري ــه ب جــو اجتمــاعي و سياســي،  اي اســت ك

  .شود مي  بردهكار به
  :اين تعريف در فرهنگ عميد، به اين شرح است

آور، شكل مضـحك، نـوعي نقاشـي كـه نقـاش،       تصوير خنده) Caricatore( كاريكاتور«
  ».تصويري از كسي بكشد كه با وجود شباهت، مضحك باشد

   :نويسد باره ميدر اين  و دكتر محمد معين،
شكل و تصـويري مضـحك كـه نقـاش در ترسـيم آن از نكـات و دقـايق         ؛كاريكاتور«

ا بـارزتر و بزرگتـر نشـان دهـد و     ات و دقـايق ر مشخص موضـوع اسـتفاده كنـد و آن نكـ    
  ».حال، تصوير بايد با اصل موضوع شبيه باشد  درعين

ن اســت نظــر از تعريــف كاريكــاتور و نقصــاني كــه در تعــاريف فــوق، ممكــ  صــرف
 چه بيشتر مدنظر هنرمندان و فعاالن اين عرصه است، كارتون اديتورالداشته باشد، آن  وجود

)Editorial Cartoon( هـاي هنـري    باشد كه برخي آن را از پديـده  اي مي كاريكاتور روزنامه يا
 .دانند دوران رنسانس مي

  چاپ نخستين كاريكاتورها در مطبوعات ايران 7.1.4
ي  صـورت جـدي مـورد توجـه قـرار داد، نشـريه       اي كـه كاريكـاتور را بـه    نخستين نشريه

ي به زبان آذري در تفلـيس  هجري قمر 1324مالنصرالدين بود كه در تاريخ دوازدهم صفر 
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هاي  هاي با مضامين گزنده و افشاگري انتشار يافت و مشتمل بر طنزهاي تصويري و طراحي
كـه در طنـز   » .شـمرلينگ  او.اي«و » روتـر «مانند بود. طراحـاني ماننـد    سياسي ـ اجتماعي بي 

ي تصويري دست ماهري داشتند در اين نشريه كه پيشرو نشريات انتقـادي، سياسـي، فكـاه   
ي مالنصـرالدين در سـه دوره منتشـر شـد: در      كردند. نشـريه  زمان خود گرديد، فعاليت مي

، مصادف با انقـالب سوسياليسـتي در شـوروي) در تفلـيس، در     1917- 1906( ي اول دوره
ــز و در دوره1922- 1921ي دوم ( دوره ــوم(ي  ) در تبريـ ــا  1922سـ ــاكو 1931تـ ) در بـ
  )150: 1379(افشارمهاجر، شد. مي  منتشر

هـاي نويسـندگان    بـر نوشـته   ي مالنصرالدين داراي دو نقطه قوت بود كـه عـالوه  نشريه
زاده(مدير نشريه) باعث جذب مردم به اين  خصوص خود جليل محمدقلي مالنصرالدين و به

نامـه) و دوم   هـوپ  اكبـر خـان صـابر (هـوپ     شـد، نخسـت اشـعار ميـرزا علـي      نشريه مـي 
زاده با اقدام به انتشار اين نشريه، بسياري از نويسندگان  كاريكاتورهاي اين نشريه. محمدقلي

ــته  ــان برجس ــار      و طراح ــتفاده از آث ــا اس ــرد و ب ــع ك ــود جم ــه دور خ ــان را ب ي آن زم
هايي چون روتر، او.اي.شمرلينگ ـ كه به نام شيلينگ معروف بـود ـ عظـيم      كاريكاتوريست

زاده، كاريكاتور را به  و ابراهيمزاده، سيدعلي بهزاد، موسايف، يوسف وزير، گرينوسكي  عظيم
اش  عنوان تصويري رئاليستي و انتقادي كه در مطبوعات آن زمان اروپا رايج بود، براي نشريه

  )642: 1389نصرآباد،كرد. (زرويي انتخاب
  
  اخالق 2.4

  اخالق چيست؟ 1.2.4
  دهد:را اين چنين شرح و بسط مي ) اخالقVincentra( وينسنترا

و درسـتي و نادرسـتي يـك رفتـار      است كه در مورد خـوبي از فلسفهاي اخالق شاخه
هـاي افـراد   هـا و خصـلت  هايي كه در مورد رفتار، انگيزهكند. در تمام داوريمي  بحث

كنيم. معيار اخالقي ممكن اسـت كـه قـانون    ي استفاده مييگيرد، از معيارهاصورت مي
كنـد بـه قـوانين و    سـعي مـي   جا كه فردرفتاري يا هنجاري براي سنجش باشد... تا آن

» فلسـفه زنـدگي  «معيارهايي كه صادقانه قبول دارد عمل كند، ايـن معيارهـا بخشـي از    
  )60: 1375، و پي تران(وينس.كند...اوست كه گزينش و رفتار او را هدايت مي
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كـه آن را   »روش شناسـي اخـالق  «شـود:  مطالعه اخالق به دو بخش يا نوع تقسيم مـي 
اي بسـيار  شناسـي اخـالق رشـته   . روش»اخالق دسـتوري «نامند و مي هم »اخالق تحليلي«

مـان و  (سـني  .پـردازد اخالقـي مـي   هـاي تها و عبـار است كه به تجزيه و تحليل واژه  فني
  )62: 1375ديگران، 

  اي اخالق رسانه 2.2.4
 و ويلكينـز  )Paterson( گونـه كـه پاترسـون   اي همـان نگاري يا اخالق رسانهاخالق روزنامه

)Wilkins( نگاران بين خوب گزينش منطقي روزنامه« :اند عبارت است ازآن را تعريف كرده
نگاري اخالق روزنامه .»ناپذير باشد اخالق توجيه پذير يا توجيه از حيث و بد و رفتاري كه

پذير باشند امـا  هايي كه امكان دارد همگي توجيهگزينه تمايز بين: «چنين عبارت است ازهم
  )1391(حضرتي، ».ها بيشتر و برخي كمترآنبرخي از 

 اي در كتاب خود تحت عنوان، كارشناس رسانه)Wolfgang Von Den( ولفگانگ ووندان
  نويسد:مي »ها در كشاكش ميان بازار و اخالقرسانه«

كننـد موظـف، بـه يـك     سسات و ناشران به طوركلي احساس ميؤها، مها، گروهانسان
اي هستند. به همـين  سمت اخالقيات در مورد مسائل رسانهگيري شده به مذاكره جهت

آيـد كـه   مـي اي پديدها يا وقايع رسانهترتيب توضيحات و تفسيرهايي در جريان رسانه
بنيان اخالقي داشته و بنابراين بر اصول اخالقي پايبند هستند. اما چيزي به نـام اخـالق   

هـايي كـه مايـل نيسـتند     ي رسـانه اي وجود خارجي ندارد. با اين حال اخالق برارسانه
 )78: 1375(روان،  .ضروري است اعتبار خود را از كف بدهند بسيار

 نگاري اي روزنامه المللي اخالق حرفه اصول بين 3.2.4

) خـاطر نشـان سـاخت، ارزش پايـدار     1983چهارمين نشست مشورتي (پـراگ و پـاريس   
ادي عقيده، بيـان و اطالعـات را   آز«مندرج در آن  هاياعالميه يونسكو سواي ديگر موضوع

ت شناخته و آن را هاي اساسي به رسميبه منزله بخشي جدايي ناپذير از حقوق بشر و آزادي
از ايـن گذشـته،    .»آورديك عامل حياتي در تقويت صلح و تفاهم بين المللي به شـمار مـي  

طح ملـي و چـه در سـ    يي را كه اطالعـات و ارتباطـات چـه در حـوزه    اجالس نقش مهم
وليت اجتمـاعي كـه بـر دوش    ؤالمللي بر عهده دارد، مورد توجه قرار داده و به رشد مس بين

  )76: 1374(نوردنسترگ، .ورزدمي كيدأجمعي و خبرنگاران قرار دارد توسايل ارتباط
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  اي اصول اخالق رسانه 4.2.4
متضـادي  بردهـاي دوگانـه و گـاه    هـا را در معـرض كار  هـا آن وسيله و واسطه بودن رسانه

برد افكـار و  كوشد تا از اين وسيله در جهت پيشدهد. بديهي است كه هر كس ميمي  قرار
هـايي  هـا از اصـول و معيار  كـاربرد رسـانه   يكنـد. اگـر وجـوه و شـيوه    عقايد خود استفاده

 .شـود ارتباطي به سالحي ويرانگر عليه انسان و انسانيت بدل مـي  ينكند، اين وسيله  پيروي
  )1385(احدزاده، 

  است عبارتند از:ها اصول اخالقي كه يك رسانه موظف به رعايت آن

  آزادي بيان و جريان آزاد اطالعات 1.4.2.4
هـا و  دادن انديشـه رساني، براي گفتار و براي بازتابطالعاها، ابزاري هستند براي رسانه

هـا  رو رسـانه يند. از اهستنچنين به يكي از عوامل موفقيت دموكراسي آراء شهروندان و هم
  )30: 1383دوست تهراني،(نمك .بايد از حق آزادي بيان برخوردار باشند

  دقت و عينيت 2.4.2.4
هـاي متعـددي كـه در فراينـد     با توجه به انتخاب و گـزينش » مطلق عينيت«بديهي است

» نسبيعينيت « نگاران ازانتقال خبر از رويداد تا خواننده وجود دارد ممكن نيست و روزنامه
  )422: 1380(بديعي و قندي، .گويندسخن مي
اي متـوازن، منصـفانه و   گرايي به معناي گزارش كردن رويدادها به شـيوه چنين عينيهم

است  كنند و اين درحاليها آن را افسانه قلمداد مياي از منتقدان رسانهجانبدارانه كه عدهغير
) ي(يـا رسـانه   ننـد. يـك گزارشـگر   دامـي » ايوليت حرفهؤمس«كه جمع ديگري آن را يك 

گرا بايد تصويري دقيق از جهان ترسـيم كنـد. اگـر ايـن تصـوير تحريـف شـده و يـا          عيني
كننده قطع فريبنده و گمراهبه طوردستكاري شده باشد چه ديجيتالي و چه به هر طريق ديگر 

  )10: 1372پور،(كمالي .خواهد بود

  انصاف 3.4.2.4
جهت نيل به اصل اخالقي انصاف ي انصاف معتقد است كه ) دربارهHosman( هوسمن

صـري كـه محتـواي يـك گـزارش را      هـا، گـزينش عنا  عوامل گوناگوني چون انتخاب واژه
 .نگار و مكـانيزم گـردآوري اخبـار دخيـل هسـتند     دهند، برداشت ذهني روزنامهمي  تشكيل

  )106: 1375(هوسمن، 
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  گويي گرايي و حقيقت حق 4.4.2.4
هاي خبري، ارائه اطالعات درست و مطابق حقيقت و هاي مهم رسانهوليتؤيكي از مس

رود. واقعيت است. درستي خبر يكي از مفاهيم اساسي و بنيادين در خبرنويسي به شمار مي
نگار و رسانه ملزم به راستگويي است در واقع بـراي يـك   روزنامه ،در استاندارد علم معاني

كنند با فيلسوف مكتب رند. آناني كه اطالعات را پخش مياي كلمات اعتبار دامؤسسه رسانه
موافــق هســتند كــه  )Karl Jaspers( كــارل ياســپرس )Existentialism( اگزيستانسياليســت

 داشت در لحظه ارتباط بايد حقيقت حفظ شود و بايـد در جسـتجوي حقيقـت بـود.      كيدأت
هـا  هـاي رسـانه  همه رشتهكند كه بايد براي چارچوبي را ترسيم مي )Booke( همچنين بوك

گـويي پيـرو فرضـيه    يـابي و رعايـت اصـول حقيقـت    توجيه شـود و بايـد در راه حقيقـت   
  ) 31: 1375(كريستينز، .آميز استگويي امري سرزنشكه دروغباشد مبني بر اين  ارسطو

  احترام به حريم خصوصي و شخصي افراد 5.4.2.4
هاي ندارد... براي پي بردن به بنياناي در رشته فلسفه مقوله حريم خصوصي هيچ سابقه

ـ    أفلسفي اين مقوله بايد به شـرافت بشـري و منـابع و م    ت شخصـي  خـذ مربـوط بـه مالكي
ت افراد بـر شـرافت و حيثيـت خـود     رسد اما مالكيكرد و گرچه عجيب به نظر مي  مراجعه

  )1385(احدزاده،  د.شو يبهترين معرف حريم خصوصي محسوب م

  اعيوليت اجتمئمس 6.4.2.4
وليت اجتماعي اصطالحي است كه محتوايش چنان مبهم است كـه هـر معنـايي را    ؤمس

توان به شكلي جامع تعريف كرد. معناي آن به توان به جاي آن گذاشت. اين واژه را نميمي
هاي ما وابسته است. در هر صورت اين اصطالح بـه عنـوان   نظام اخالقي و مجموعه ارزش

  ) 12: 1374(آلتشول، .كندرت و بازبيني اجتماعي عمل ميمكانيزم يا ساخت و كار نظا

  حفظ منافع و امنيت ملي 7.4.2.4
طرف يا مستقل باشند. استقالل يـا  توانند بينحو مطلق نمي بهاي ها در هيچ جامعهرسانه

هـاي  گـردد. رسـانه  ها در نوع داد و ستدشان با علم قدرت و سرمايه آشكار ميطرفي آنبي
طرفـي  تواننـد بـه مفهـومي كـه منتقـدين از اسـتقالل يـا بـي        جاي دنيا نمـي  دولتي در هيچ

هاي آنـان را  ها و خط مشيدارند واجد اين صفات باشند. چرا كه در نهايت سياست  درنظر
  )13: 1379(محمدي، .كنددولت مشخص مي
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  حفظ هويت ملي و ديني 8.4.2.4
سـازي  بـراي از خـود بيگانـه   هـاي جهـاني   هاي جمعي بايد در برابر تالش رسانهرسانه

جهاني مقاومـت و از هويـت مسـتقل و     يسازي فرهنگي در جامعهها و ايجاد يكسان ملت
  هاي متعددي دارد:لفهؤجمعي خود پاسداري كنند. هويت جمعي م

انـد. ايـن   هـاي متعـالي بـوده   هاي معنوي: اديان الهي منشاء و موجد ارزشالف) ارزش
  هاي جمعي هر ملتي است.راي حفظ هويتهاي قوي بپشتوانه هاارزش

هاي ملي: دفاع از زبـان، آداب و رسـوم و سـنن ملـي موجبـات بالنـدگي و       ب) ارزش
  آورد.استقالل فرهنگي را فراهم مي

 ةفرهنگي پيشينيان و تكيه بر گذشـت  هاي تاريخي: حفظ دستاوردهاي هنري وج) ارزش
  كند.تاريخي هويت جمعي را تقويت مي

سرشـت تعـالي انسـان تناسـب و      هـايي كـه بـا   هاي انساني: تكيـه بـر ارزش  د) ارزش
: 1378 گرانپايه،( .كندهويت مستقل جمعي كمك مي گيري و تقويتشكل دارد به  سنخيت

36(  

  حفظ عفت عمومي 9.4.2.4
هايشان تمامي ابعاد عفت عمومي را لحاظ نمايند برنامه يهاي جمعي بايد در ارائهرسانه

انتشار و انعكاس رفتار و اعمال وقيحانه، ضد اجتماعي و اخالقـي كـه عفـت عمـومي     و از 
ـ سـازد و بـا آن منافـات دارد، بپرهيز   مـي  جامعـه را دچـار خدشـه    وليت اخالقـي  ؤد. مسـ ن

  اي را مبذول دارند.ها به اين مهم توجه ويژهكند كه دست اندركاران رسانه مي  حكم

  استقالل 10.4.2.4
گردد، عدم وابسـتگي يـا   قي كه از معاهدات حقوق بشر، استنتاج مييكي از اصول اخال

نگار از سانسور يا دخالت دولت اين اصل، رسانه يا روزنامه ي. در سايهاستاستقالل رسانه 
ماند و نفوذ منافع سياسي، تجاري، قومي، زباني، مذهبي يا ساير منافع جانبدارانه در امان مي

  )1391.(حضرتي،كندي عمل ميو فقط در راستاي منافع عموم
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 شناسي پژوهش . روش5

  آماري جامعة 1.5
اي نمايـا يـا معـرف    ي اصلي است، كـه از آن نمونـه  ي آماري همان جامعهمنظور از جامعه

نفـر از   84 ) جامعه آماري پژوهش حاضر شـامل 157: 1373(ساروخاني، آمده باشد.بدست
(نثـر، نظـم و كاريكـاتور) نشـريات      طنـز مكتـوب  ي نگاران در حوزهطنزپردازان و رورنامه
  سراسري كشور است.

  
  گيري حجم نمونه و روش اندازه 2.5

طنزنويسـان و  نفـر از    84در اين تحقيق از روش تمام شـمار اسـتفاده شـده اسـت و بـين      
زننـد و در نشـريات طنـز بـا هـر      ي طنز قلم ميهاي مطبوعاتي كه در زمينهكاريكاتوريست

با هر شمارگان ولي بـا توزيـع سراسـري، بـا پژوهشـگر همكـاري كـرده و        ي نشر و دوره
  پاسخگوي پرسشنامه بودند. 

  
  آوري اطالعات ابزار جمع 3.5

گيري در اين تحقيق پرسشنامه بوده است. سعي شد در طراحي سئوالها، سادگي و ابزاراندازه
ده را مـورد  هـاي مطـرح شـ   ، فرضـيه وضوح آن درنظر گرفته شود و سئواالت مطرح شـده 

پرسـش را   33يـف ليكـرت طـرح شـد و     سنجش قراردهد. اين پرسشنامه با اسـتفاده از ط 
پرسشنامه از طريق پست الكتروني يا به صـورت حضـوري بـين طنزپـردازان      گيرد.برميدر

  مكتوب نشريات كشور با توزيع سراسري توزيع شده است.
  
  پايايي و روايي پرسشنامه 4.5

عمليات به منظور تعيين روايي عالوه بر دقتي كه در طرح سئواالت  پرسشنامه پيش از انجام
آن شده بود مورد بررسي اساتيد و متخصصان علمي قرارگرفت. پس از اصـالحات الزم و  

ي مـورد  ي كوچك ده نفـري از جامعـه  به منطور اطمينان از نهايي شدن آن روي يك نمونه
هاي به دست آمده وارد رايانه شـده و  هنظر به صورت تصادفي و آزمايشي اجرا و سپس داد

ي آلفاي كرونباخ، نتايج حاكي از آن شـد كـه   و استفاده از آماره SPSSافزار با استفاده از نرم
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ــادل   ــا ضــريبي مع ــنامه ب ــاال و از اع % 8/85پرسش ــم ب ــان از رق ــبي  نش ــي مناس ــار رواي تب
  است. بوده  برخوردار

  
  هاي پژوهش . يافته6

  باشند:پژوهش مورد بررسي قرارگرفت به قرار زير ميهايي كه در اين فرضيه
  

اي رعايـت   نشـريات اخـالق رسـانه    هـاي طنـز   در نوشـته "اول  ةفرضي 1.6
  "شود. مي

اي در براي آزمون اين فرضيه، از ميانگين و انحراف استاندارد نمره رعايـت اخـالق رسـانه   
  هاي طنز مكتوب در نشريات استفاده شده است.نوشته

  هاي طنز مكتوب در نشريات اي در نوشته رعايت اخالق رسانه نمرةراكندگي جدول توزيع پ

 نما ميانه ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 ماكزيمم مينيمم واريانس

29.73 30 30 2.344 5.495 25 36 

  
اي در ي رعايت اخـالق رسـانه  نمرههاي جدول باال حاكي از آن است كه ميانگين يافته
و  344/2اســـتاندارد بـــا انحـــراف  73/29هـــاي طنـــز مكتـــوب در نشـــريات نوشـــته
تـرين  چنـين پـايين  بوده است. هم 30ي بوده و بيشترين فراواني(نما) نمره  495/5  واريانس

اي كـه  ي رعايت اخـالق رسـانه  ي نمرهبوده است. با توجه به دامنه 36و باالترين  25نمره 
اي در اخـالق رسـانه  ي رعايـت بـاالي   دهنـده نشان 73/29متغير است، ميانگين  40تا  8  از

اول ايـن پـژوهش، مـورد تأييـد      يهـاي طنـز در نشـريات اسـت. بنـابراين فرضـيه      نوشته
  گيرد. مي  قرار

  
نگاران طنز و رعايت اخالق  اي روزنامه كار حرفه ةبين سابق"دوم  ةفرضي 2.6

 "معناداري وجود دارد. اي رابطة رسانه
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ي اي براي هر دو شاخص سابقهگيري فاصلهفرضيه با توجه به سطح اندازهبراي بررسي اين 
اي از آزمـون ضـريب همبسـتگي    نگاران طنز و رعايت اخـالق رسـانه  اي روزنامهكار حرفه

  شود.پيرسون استفاده شده كه نتايج آن در جدول زير ارائه مي

 اي عايت اخالق رسانهنگاران طنز و ر اي روزنامه جدول همبستگي بين سابقه كار حرفه

 متغير ها
نوع 

 همبستگي
ميزان 
 همبستگي

 )R )R2مجذور 
جهت 
 همبستگي

سطح 
 داري معني

اي  سابقه كار حرفه
نگاران طنز و رعايت  روزنامه

 اي اخالق رسانه
 0.512 مثبت 0.006 0.077 پيرسون

  
نگـاران طنـز و   اي روزنامهبا توجه به جدول باال ضريب همبستگي بين سابقه كار حرفه

ايــن ميــزان همبســتگي در  بــه دســت آمــده اســت كــه 0.077اي رعايــت اخــالق رســانه
ي توان چنين نتيجه گرفت كه بـين سـابقه  دار نيست. بنابراين ميبوده كه معني  0.512  سطح

اي رابطـه وجـود نـدارد. در نتيجـه،     نگاران طنز و رعايت اخالق رسانهاي روزنامهكار حرفه
 شود.حقيق رد ميي دوم تفرضيه

 

هـاي طنـز و    والن دولتي در قالب سوژهبين قرارگرفتن مسئ"سوم  ةفرضي 3.6
معنـاداري   ةوالن) رابطـ ر قبال اين نوع برخورد (ظرفيـت مسـئ  واكنش آنها د

 "وجود دارد.

اي بـراي هـر دو شـاخص    گيـري رتبـه  براي بررسي اين فرضيه با توجـه بـه سـطح انـدازه    
 ها در قبال اين نوع برخوردهاي طنز و واكنش آندر قالب سوژهگرفتن مسؤوالن دولتي قرار

(ظرفيت مسؤوالن) از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده كه نتايج آن در جدول 
  شود.زير ارائه مي

هاي طنز و واكنش آنها در قبال اين نوع  والن دولتي در قالب سوژهرفتن مسئگبين قرارهمبستگي  جدول
 والن)(ظرفيت مسئ برخورد

 متغير ها
نوع 

 همبستگي
ميزان 
 همبستگي

جهت 
 همبستگي

سطح 
 داري معني
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هاي قرار گرفتن مسئوالن دولتي در قالب سوژه
 طنز و واكنش آنها در قبال اين نوع برخورد 

 0.00 مثبت 0.400 اسپيرمن

 

قالـب  با توجه به جدول باال، ضريب همبستگي بـين قرارگـرفتن مسـؤوالن دولتـي در     
 0.400ورد (ظرفيـت مسـؤوالن)   هـا در قبـال ايـن نـوع برخـ     هاي طنز و واكـنش آن سوژه

دار اسـت.  بـوده كـه معنـي    0.00آمده است كـه ايـن ميـزان همبسـتگي در سـطح        دست به
هـاي  توان چنين نتيجه گرفت كه بين قرارگرفتن مسؤوالن دولتي در قالب سوژهمي  بنابراين

درصد اطمينان رابطه  99اين نوع برخورد(ظرفيت مسؤوالن) با ها در قبال طنز و واكنش آن
شـود. شـدت همبسـتگي بـين ايـن      ي سوم تحقيق تأييـد مـي  وجود دارد. در نتيجه، فرضيه

  متغير در حد متوسط است.  دو
  
بين ميزان مميزي بر مطالب طنز نشريات و رعايت اخالق "چهارم  ةفرضي 4.6

 "عناداري وجود دارد.م ةاي از سوي طنزپردازان رابط رسانه

اي براي هر دو شاخص مميزي گيري فاصلهبراي بررسي اين فرضيه با توجه به سطح اندازه
اي از آزمـون ضـريب همبسـتگي پيرسـون     بر مطالب طنز نشريات و رعايت اخالق رسـانه 
  شود.استفاده شده كه نتايج آن در جدول زير ارائه مي

، 16، 15، 14، 13از مجموع سواالت نشريات  مميزي بر مطالب طنزبراي محاسبه نمره 
 پرسشنامه استفاده شده است. 31و 24

 اي جدول همبستگي بين مميزي بر مطالب طنز نشريات و رعايت اخالق رسانه

 هامتغير
نوع 

 همبستگي
ميزان 
 همبستگي

 )R )R2مجذور 
جهت 
 همبستگي

سطح 
 داري معني

مميزي بر مطالب طنز 
نشريات و رعايت اخالق 

 ايرسانه
 0.243 مثبت 0.019 0.137 پيرسون

  
با توجه به جدول باال، ضريب همبستگي بين مميزي بر مطالب طنز نشريات و رعايـت  

بـوده   0.243به دست آمده است كه اين ميزان همبستگي در سـطح   0.137اي  اخالق رسانه
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مميزي بر مطالب طنـز  توان چنين نتيجه گرفت كه بين ميزان دار نيست. بنابراين ميكه معني
ي چهارم تحقيق نيز اي رابطه وجود ندارد. در نتيجه، فرضيهنشريات و رعايت اخالق رسانه

  شود.رد مي
  

  گيري نتيجه. 7
در طنـز مكتـوب نشـريات بسـيار      ايها نشان داد كه ميزان رعايـت اخـالق رسـانه   بررسي
ي آنان اصـول  طنزهاي مكتوب نشريهاند كه در كه: طنزپردازان اظهار داشتهاست. چنان  زياد

درصـد)، صـداقت    9/61طرفي (درصد)، اصل رعايت بي 6/78اي(اي و حرفهاخالق رسانه
شـود.  درصد) بسيار رعايت مـي  1/83( درصد)، احترام به حريم خصوصي 3/70( ايحرفه
ــم ــين ه ــريم   6/78چن ــه ح ــردازان ورود ب ــراد را  درصــد طنزپ شخصــي و خصوصــي اف
جتمـاعي در طنـز مكتـوب بسـيار     درصد) با رعايـت اخـالق ا   9/82دانند و (نمي  دفاع قابل

درصد) براي رسيدن به سقف بـاالتري از مخاطبـان بـراي     8/73( هستند. طنزپردازان  موافق
 حريم خصوصي افراد حقيقي در نشـرية  آورند وي خود به موارد غير معمول رو نمينشريه
ي رعايت اخـالق  ها نمرهاز مجموع همين گزينهشود. درصد) بسيار رعايت مي 7/91( آنان

دهندة براي اين متغير نشان 73/29ميانگين  اي در طنز مكتوب نشريات محاسبه شد ورسانه
ي اول هاي طنز در نشريات اسـت بنـابراين فرضـيه   اي در نوشتهاخالق رسانهرعايت باالي 

مـورد تأييـد    نشـريات اي در طنـز مكتـوب   اخـالق رسـانه  اين پژوهش مبنـي بـر رعايـت    
  قرارگرفت.

دانند و ي خود را موفق ميدرصد از طنزپردازان به لحاظ محتوايي آثار طنز نشريه 3/49
درصـد از   56معتقدند طنز مكتوب بـر افكـارعمومي جامعـه مـؤثر اسـت. بـا ايـن وجـود         

 هـاي خـود  انـد كـه از آمـار مخاطبـان و نظراتشـان پيرامـون نوشـته       طنزپردازان اظهار كرده
هاي شخصي  درصد از طنزپردازان معتقدند، سوگيري 7/60دقيقي ندارند. با اين حال   اطالع

  ها در جذب مخاطب بسيار تأثيرگذار است.طنزپردازان بر محتواي كار آن
درصد از طنزپردازان، جريان آزاد اطالعات در جامعـه، بـر روي    2/45بر طبق اظهارات 
درصـد طنزپـردازان    6/47گذار است. با اين وجـود تنهـا   ي آنان تأثيركيفيت آثار طنز نشريه

درصد از طنزپـردازان   7/60معتقدند كه در خلق آثار خود از آزادي عمل برخوردار هستند. 
هـا بـرون سـازماني    داننـد كـه بيشـتر ايـن مميـزي     ميزان مميزي بر آثار خـود را زيـاد مـي   

طنزپردازان خود را ملزم بـه  درصد از  8/67درصد).  59( است تا درون سازمان  درصد)78(
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ــان در 8/48كننــد و رعايــت خطــوط قرمــز مــي ــوعي  درصــد از آن ــه ن ــز، ب آفــرينش طن
ي كنند. فرض ديگري كه در اين پژوهش مورد بررسي قرارگرفت رابطـه  مي  خودسانسوري

اي از سـوي طنزپـردازان   ميزان مميزي بر مطالب طنـز نشـريات و رعايـت اخـالق رسـانه     
اي بين اين دو متغير وجود ندارد. بـه عبـارتي ديگـر    ج نشان داد كه رابطهاست كه نتاي  بوده

هاي صـورت گرفتـه بـر مطالـب     اي توسط طنزپردازان به دليل مميزيرعايت اخالق رسانه
  نيست.   طنز

  
 نامه كتاب

تهـران؛ زوار، جلـد اول و دوم،    "سال ادب فارسي) 150نيما(تاريخ  تا صبا از")1382(.يحيي پور، آرين
 چاپ هشتم.

ي احمـد  ترجمـه  "نگـاري مسـؤوليت اجتمـاعي، راز پرابهـام روزنامـه    ")1374آلتشول، جـي هربـرت.(  
 ميرعابديني، فصلنامه رسانه، سال ششم، شماره اول.

اي در اخبـار سـيماي جمهـوري    بررسي ميزان توجه به اخالق رسـانه ")1385السادات.(احدزاده، اشرف
 اسالمي، واحد تهران مركز.دانشگاه آزاد  "اسالمي ايران

 تهران؛ كاروان، چاپ اول. "فرهنگ اصطالحات طنز")1385اصالني، محمدرضا.(

ي كتـب علـوم انسـان    نيسـازمان مطالعـه وتـدو    )گرافيك مطبوعـاتي تهـران؛  1379افشارمهاجر،كامران.(
 چاپ اول.(سمت)،  ها دانشگاه

 هران؛ دانشگاه عالمه طباطبايي، چاپ اول.ت "نگاري نوينروزنامه")1380بديعي، نعيم و قندي، حسين.(

 ي سعيد سعيدپور، تهران؛ مركز، چاپ چهارم.ترجمه "طنز") 1386پالرد، آرتور.(

 ميهن، چاپ اول. تهران؛ انتشارات پيشگام، چاپ "شلوغ  شهر يادداشتهاي ")1348فريدون.( تنكابني،

تهـران؛ سـوره مهـر،    "طبعـي) و شـوخ  ي طنز(رويكردهايي نوين به طنزدرباره")1387جري، ابوالفضل.(
 .اول  چاپ

بـه   "90اي در برنامـه  پايان نامه: بررسي اصـول و معيارهـاي اخـالق رسـانه    ")1391حضرتي، افسون.(
 راهنمايي دكتر صديقه ببران، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركز.  استاد

 هبهاني، چاپ اول.تهران؛ ب "طبعي در ايرانتاريخ طنز و شوخ")1377اصغر(حلبي، علي

 تهران؛ قطره، چاپ سوم. "حافظ حافظه ماست")1385خرمشاهي، بهاءالدين.(

 تهران؛ سوره مهر، چاپ اول. "بازخواني چرند و پرند")1388اهللا.(دروديان، ولي

 تهران؛ جامعه شناسان، چاپ اول. "نگاري هاي تاريخ روزنامه نخستين")1389اوف، رامين.(رسول

 فصلنامه رسانه، سال هفتم، شماره سوم. "اي در آلماناخالق رسانه")1375شيرمحمد.(روان، 
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نامه تـاريخ مطبوعـات ايـران،    پژوهش "كاريكاتور در نشريات ايران")1389زرويي نصرآباد، ابوالفضل.(
  . 642- 646تهران؛ بهرام، صص 

وهشـگاه علـوم انسـاني و    تهـران؛ پژ  "هاي تحقيـق در علـوم اجتمـاعي   روش")1373.(، باقر ساروخاني
  مطالعات فرهنگي، جلد دوم، چاپ دوم،

ي محمود حقيقت كاشاني ترجمه "اينگاهي ديگر به اخالق رسانه")1375مان، پي جي و ديگران.(سني
  ها، چاپ اول. و ديگران، تهران؛ مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

علي دهقـان، تهـران؛ انتشـارات دانشـگاه      "تهاي ارتباطانظريه")1381سورين، ورنر و جيمز، تانكارد.(
 تهران، چاپ اول.

 تهران؛ آگاه، چاپ سوم. "صور خيال در شعر فارسي") 1366كدكني، محمدرضا.(شفيعي

ــهيدي، داود.( ــتي خاكســتري  ")1384ش ــفيد در هس ــياه و س ــز س ــه "طن ــان كماهنام ــاتور، ي كيه اريك
  .44، ص  157- 158چهاردهم، شماره   سال

 تهران؛ هرمس، چاپ اول. "بيست سال با طنز")1381صدر، رويا.(

هاي ادبي، مجله پژوهش "هاي طنزآميز زباني ابوسعيد در اسرارالتوحيدبازي")1382اهللا.(طاهري، قدرت
 .107 – 122شماره دوم. صص

ي مينو بهتاش، فصلنامه ترجمه "اي با امپرياليسم فرهتگيمبارزه اخالق رسانه")1375كريستينز، كليفورد.(
 رسانه، سال هفتم، شماره سوم.

 "اياي و مسؤوليت اجتماعي؛ يك نگـاه خاورميانـه  گرايي، آزادي رسانهعيني")1372پور، يحيي.(كمالي
 ي يونس شكرخواه، فصلنامه رسانه، سال چهارم، شماره دوم.ترجمه

گرايـي و  هگرايـي، توسـع  اي: معنويـت توسعه مطبوعات و اصول اخالق رسـانه ")1378گرانپايه، بهروز.(
 فصلنامه رسانه، سال دهم، شماره چهارم. "اي مطلوبگرايي؛ رويكرد رسانهمردم

 انتشـارات  بـاقرزاده، تهـران؛   ابوتراب ترجمه "گوركي ماكسيم نظر از ادبيات ")1354گوركي، ماكسيم.(
 سوم. چاپ اميركبير،

 تهران؛ تقش و نگار، چاپ اول. "هااخالق رسانه")1379محمدي، مجيد.(

 .ريركبيام تهران؛ "نيدكتر محمد مع يفرهنگ فارس")1364معين، محمد.(

 .4هاي ادبي، شماره فصلنامه پژوهش "طنز و خالقيت")1382موحد، عبدالحسين.(

 ها)، آمريكا.ي صياد سايه(از مجموعه"پيدايش رمان فارسي") 1384ميالني، عباس.(

فصـلنامه رسـانه،    "اطالعات و دموكراسـي  حق دسترسي آزادانه به")1383دوست تهراني، حسن.(نمك
 سال پانزدهم، شماره سوم.

ي مجنبـي  ترجمه "هاي پنهان وآشكارنگاري؛ جنبهاي روزنامهاخالق حرفه")1374نورونسترنگ، كارل.(
 صفوي، فصلنامه رسانه، سال ششم، شماره سوم.
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 يترجمـه  "مقاالت) ه(مجموعاينگاهي ديگر به اخالق رسانه")1375.(كاسوما، پي وترا، ك، اف نوينس
  ، چاپ اول.هامركز مطالعات و تحقيقات رسانه ؛محمود حقيقت كاشاني و ديگران، تهران

ي داود حيدري، تهران؛ سـروش،  ترجمه "ژورناليسم، مفاهيم نظري و كاربردي")1389هاركوپ، توني.(
 چاپ اول.

مركـز مطالعـات و تحقيقـات     ن؛ي داود حيـدري، تهـرا  ترجمـه  "بحران وجدان")1375هوسمن،كارل.(
 ها، چاپ اول. رسانه
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