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 مقدمه

زنان نيمي از و از چهار ميليارد و هفتصد ميليون نفر است  در حال حاضر جمعيت جهان بيش

وقت در بهره بردن از مواهب و امکانات زندگي و جامعة خود با نيم  جامعة بشري هستند. اما هيچ

اند. البته تري قرار داشتههمواره در مرتبة پايين جهتيعني مردان، برابر نبوده و از اين  ،ديگر اجتماع

اي از اي کلي است و ممکن است استثنا نيز داشته باشد، همانند آنچه دربارة دورهاين امر قاعده

اند و به اصطالح، ست که طي آن زنان مقام بااليي داشتههاآنتاريخ تمدن ايران باستان بر سر زب

 .سکة رايج بوده است« ساالريزن»

يني کلي در طول دوران حيات بشر، ساية جنس مذکر همواره بر سر جنس مؤنث سننگ  به طور

داده ها و دقناي  زنندگي انسنان روي    لحظهها و ماجراهايي به شمار کرده و از اين منظر حکايتمي

 و در مقابلهاي مردان ها و پيروزمندياست. شايد بتوان گفت تاريخ زندگي بشر، سرگذشت کاميابي

ري از . امروزه در بسنيا است رق کردهاما در دورة معاصر وضع اندکي ف .ها و مصائب زنان استرارتم

 اند، حن  ريي و حقنوق مندني   کار و سرمايه شدهاند، صاحب ستقالل مالي پيدا کردهکشورها زنان ا

شرايط  اين ت. البتهداده شده اس هاآن، اتحاديه و سنديکا به و اجازة تشکيل انجمن يافته اندديگري 

انع و همة مو برابروقفة زنان در سادگي به دست نيامده، بلکه حاصل تالش و تکاپوي تاريخي و بيبه 

  زده است. رقم هاآنمحور براي هايي است که زمانة مردمحدوديت



 

چينز بنراي    اي که همنه در جامعه»گويد: باره سخن نغزي دارد. او ميانديشمندي غربي در اين

انند موجودينت و حضنور    ريزي شده است، زنان سياه نيز توانسنته مردان سفيدپوست طراحي و پايه

 «.  خود را اعالم کنند



 

 مقدمه 7

ا آن بسنيار دشنوار و   ي اسنت کنه کنارکردن و بنه سنربردن بن      اانهنگاري عرصنه و رسن  روزنامه

هنايي اسنت   شده و از جمله عرصهن ياد گاهي همانند ميدان مين از آآميز است، تا آنجا که مخاطره

نگناري در جهنان   اي کنه روزنامنه  گونهبراي گفتن در آن دارند. به  هاي زياديزنان حرف اکنونکه 

تنوان  اند. ميچنين امکاني نداشته هاآنپيش از اين، . اما کندميمعاصر بدون حضور زنان معنا پيدا ن

ن مقنام  نگاري و رسانه و تثبينت او در اين  گفت که رسيدن زن به اين پايه و منزلت در زمينة روزنامه

ي را طي بسا دردناکبار و چه دوران تلخ، اندوه ،نسبت فاتحانه داشته استنجام و پاياني بههرچند سرا

ان و کتاب حاضر شرح همين داسنت «. ست پر آب چشميکي داستاني»به قول معروف  است وکرده 

 حکايت است.

در بخنش   ،«ياتاق خبنر، جنسنيت و ارزش خبنر   »، ماجرا از موضوع نگارزنان روزنامهدر کتاب 

هنا و  شود که آيا ارزششده است که طي آن، اين پرسش بنيادين به بحث گذاشته مي ، آغازنخست

 .نگاري از مردان به زنان قابل انتقال است يا خيرخبري و روزنامههاي مهارت

آيند. در اينن بخنش    نگاري سخن به مينان مني  در بخش دوم از جوايز مطرح و معروف روزنامه

ان هاي متعدد بنراي آنن  جسارت و توانمندي زنان براي کسب جوايز معتبر اين عرصه که به کاميابي

 گيرد. ابي قرار ميانجاميده نيز مورد تحليل و ارزي

« مردانههاي زنان در اعتراض به فرهنگ اتاق خبراستراتژي»انگيز بخش سوم به موضوع هيجان

 يافته است. اختصاص 

رايني و تبعنيض   گپيشين به موضوع اعتراض به جنسيتبخش چهارم در ادامه و تکميل بخش 

 پردازد. در عرصة رسانه مي

در اياالت  نگاريرا در عرصة روزنامه هاآنن زنان و حاميا هايهايي از اعتراضنمونه بخش پنجم

 کند.  متحدة آمريکا بازگو مي

وردهاي زنان را آتها و دسموفقيت« زنان مستقلنگاري موج اول روزنامه»بخش ششم با عنوان 

  .انددست آوردهکه براي کسب هويت و استقالل صنفي بهبرمي شمارد در مبارزاتي 

شنده  بررسني  « نانيد و مفاهيم آن براي زنگاري جدروزنامه»موضوع  ش هفتم، در بخسرانجام

 است.

 تجزينه و تحلينل   خصوص کشور آمريکنا را ارزينابي و  هکتاب حاضر، جامعة مطبوعاتي غرب و ب

ويژه از دورة مشروطه تا اين اواخر کنه  نگار ايراني، بهکرده است. شرح حال و سرگذشت زنان روزنامه



 
 نگارزنان روزنامه 8

ها و ماجراهناي  )رزا( شکل گرفت، حاوي حکايت ايران ان زننگارعنوان انجمن روزنامهالتي با تشکي

 طلبد.ي ميهاآنبرانگيز بسيار است که شرح آن خود مجال و مجلد جداگتأمل

اصنل  هاي متعدد است. تنوع حارجاع پي در پي متن به منابع و نمونه ين کتاب نيزويژگي بارز ا

برآن به فهم و باورپنذير بنودن منتن     شود و عالوهدلزدگي خواننده مياز اين روش مانع خستگي و 

 کند.کتاب کمک بسياري مي

اي از زنان جامعة بشري است و به مباحث تعليمني  سير و تکامل طبقه از آنجا که موضوع کتاب

 نآ شود، شيوة ارائة آن فلسفي است و از اين لحاظ ممکن است فرازهاي آغازينو تربيتي مربوط مي

اندکي ديرياب باشد. اما هنگامي که با محتواي کتناب بيشنتر آشننا شنويم و بنه تسلسنل منطقني        

 شود. تر و جذابيت متن بيشتر ميموضوعات پي ببريم، فهم مطالب آسان





 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

اول فصل  

 خبري ارزش و جنسيت ،خبر اتاق
 

ردان است. در م گرايي استوار است و در اين حرفه، برتري از آنِنگاري قبل از هر چيز بر واقعروزنامه

هنا و  نگاران زن، بنر اينن باورنند کنه مهنارت     طرفدار آزادي زنان و روزنامه عين حال برخي محققانِ

 بل انتقال است.هاي خبري از مردان به زنان قاارزش

ها زشج دهند، داراي ارر يک جوّ انتقادي گسترده را در حرفة خود روااگحتي نگار، زنان روزنامه

ردان زنان و من نگاري بر ن سفيد در حرفة روزنامهو نظرات محدودي هستند و در مقابل، جايگاه مردا

 برتري دارد.  ،پوست، با هر نوع گرايش سياسيرنگين

اين حوزه هستند؟ اينن   ايجاد تنش درنگاران زن در حال چنين ادعا کرد که روزنامهتوان آيا مي

اي باعث تغيير رفتنار کناري   اي مي پردازد که در آن، فرهنگ حرفهبخش از موضوع کتاب، به مقوله

غيينر  ش تدستخوکه آيا زنان باعث شده اند اتاق خبر يا آژانس اخبار است. سؤال ديگر اينزنان شده

 ؟شود

 اياالت متحندة آمريکنا  انگلستان و که در مقياس بزرگ در  هانامهاي از پرسشمجموعهبراساس 

هاي در ارزش آمريکا و انگليس ي درهاي جنسيتتوان چنين برداشت کرد که تفاوتشده، ميتوزيع 

از عوامنل  دهند کنه جنسنيت    ها نشنان مني  نامهشاي، نامشخص و متناقض است و اين پرسحرفه

 نگناري اسنت. اينن مطالعنات و    مهروزنا اي و امور مربوط بههاي حرفهود در ارزشکنندة موجتعيين

هناي جديند ارائنة اخبنار خناص     و شنيوه هاي مشابه حاکي از آن است که زنان به نظنرات  بررسي
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دريافت کنه چهنل و هشنت درصند ويراسنتاران هماهننگ       1مارزيف مثالاند. خود دست پيدا کرده

کنند که زنان از تنظيم اخبار بنه شنيوة جديند دفناع     مريکايي ادعا ميکننده از صد روزنامة بزرگ آ

اند. اينن عنناوين شنامل سنالمت زننان، خنانواده و       ها و عناوين خبري را بسط دادهکرده و سرفصل

خانمنان، کيفينت   عنن،، منادران بني   به مراقبت فرزندان، مزاحمت و آزار جنسي، کتک زدن و زناي

 عي است.زندگي و ساير موضوعات اجتما

نسبت به همکناران منرد خنود، بنه      هاآنزنان بيشتر از مردان به بيان اين نکته تمايل دارند که 

نگناري و نگناه زننان را    شنيوة روزنامنه   2وان زونن  نويسند. و مي مي کننداي متفاوت تحقي  شيوه

گنردد.  باعنث زناننه شندن اخبنار مني      هنا آنکنند کنه کنار    و ادعنا مني   بيان مي کندتر رسميغير

هنا بناور   گزارش داد که بسياري از زن 3«المللي رسانة گروهي زنانبنياد بين»اي از سوي نامهپرسش

هند و حضور زننان  دتر را در جريان اخبار ارائه ميتر و انسانيخاصنگار ديدگاهي دارند زنان روزنامه

 خاب و ارائة اخبار در پي دارد.، تغييراتي در چگونگي انتهاي خبردر اتاق

 ، الگنوي خنود را از منردان   کلني ه بنه طنور   نگار عقيده دارنند کن  به هر حال برخي زنان روزنامه

تر، زناني که ت جزئيرا شکل مي دهند و به صور که استانداردهاي اتاق خبر گيرندمي نگاريروزنامه

ام دهنند  ري را انجباورند که بايد همان کابر اين  دارند در حوزة سياست يا اقتصاد فعاليت کنند قصد

 کند. فراهمبراي انتصاب و قبول مسئوليت توليد و ارائة اخبار روزانه را الزم  امکانکه 

گيرند؛ به هر حال ضمن احترام به اصول اغلب زنان براي بررسي اخبار، در شرايط مردانه قرار مي

نگاري رويکردهاي محدود ان در حرفة روزنامهاي، هيچ تضميني وجود ندارد که زنهاي حرفهو ارزش

اگنر زننان   »کنند:  ادعا مي 4راس کارسداشته باشند. از طرفي، شناسايي علت و معلول دشوار است. 

بيشتر از مردان در حيطة مد، روش زندگي، آشپزي، تحصيالت يا سالمتي به کار گرفته شوند، جاي 

ندي به شيوة زندگي، پيشه و مديده شدن و ابراز عالقهنگار براي بسي شگفتي است که زنان روزنامه

 «.کنندتوسل پيدا مي« مرغمرغ و تخم»به قضية کالسيک  سياست

وب ديگنران در اينن   مآبانه، به سرکهاي خشن و جاهلکنند با اتخاذ شيوهمي برخي زنان تالش

انند تنا از   نگار نيز به نوبة خود تنالش کنرده  زنان روزنامه ،ولي همانطور که اشاره شد زمينه بپردازند.

هناي  گروه و ارتقاي مستقلنگاري روزنامه کارگيريهايي مانند بهسازي و ابداع روشايطري  حرفه

                                                           
1.  Marzoif 

2. Van Zoonen 

3. International Women’s media Foundation  

4. Ross kares 
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نگناري  روزنامنه  هناي گروهو ي طرفدار حقوق زنانهاسازماني انتفاعي، هاسازماناي به سطح حرفه

 مردانه را به مخاطره اندازند.ق خبر اتاموقعيت فرهنگي  جنسيتي

 

 ايجنسيت و ارزش هاي حرفه

دارند. همچنين آننان تماينل دارنند     1«ديدگاه زنانه»وان زونن، بر اين باور است که زنان خواه ناخواه، 

تر، و نسبت بنه  حساس هاآنزمينه و محتواي داستمندتر، دربارة پيشنسبت به مخاطب خود عالقه

خواستار بررسي منابع زنانة بيشنتري   مردانبه دنبال تجربيات بيشتر باشند و نسبت به  نتايج پاياني

نگار گيري مردان روزنامهو فاصله اعتنايييهستند. او بر اين باور است که زنان تا حدودي نسبت به ب

ز هنر ننوع   دور نگنه داشنتن خنود ا    براي ايعنوان پردهاند و اعتقاد دارد مردان از عينيت، بهتوجهبي

کننند. بنه هنر حنال توجنه بنه       نگاري است، استفاده ميکه الزمة روزنامه ،زيستي حساسيت و هم

آمريکنا و انگلنيس، نظينر پيشنينة اجتمناعي، اقتصنادي و        هاي نظرسننجي از جامعنة آمناري   داده

جنه  کند. بنا تو گويي مينگاري را بهتر از جنسيت پيشها و اهداف روزنامههاي سياسي، ارزشارزش

ها، مجنالت خبنري، رادينو و تلويزينون و...( اينن      نامهها، هفته)روزنامه رسانه ها هاي خبريبه گروه

 گذارند. جنسيت بر جاي مي از ي بيشترها، نشان داد که نژاد و قوميت، تأثيرنظرسنجي

بنر   از جنسنيت  تأثيري بيشنتر هاي اجتماعي حيطرسد اتاق خبر و مبه تعبير ديگر، به نظر مي

هاي حسناس  نگاران آمريکايي دارد. هنگامي که با فهرستي از نقشهاي فرهنگي روزنامهروي ارزش

هناي  رساني سريع به مردم، بررسي سياست ملي و تحليل مسائل پيچينده بنراي رسنانه   مثل اطالع

ب عنناوين و هنم   در قياس با مردان، هم در روش انتخا روش زنان،شويم، گروهي خبري مواجه مي

زمنان بسنياري از زننان     هنم طنور  بنه متفاوت است.  دهندکه با آن عناوين را پوشش ميهايي ايده

ه بنر اينن بناور بودنند کن      هنا آن؛ بلکه مي کندن تعيينجنسيت  راکه اخبار  کردندنگار اعالم روزنامه

نگناران، بندون در نظنر گنرفتن     طور برابر براي همة روزنامنه استانداردهاي دقت، عدالت و اخالق به

 رود.به کار مي ،جنسيت

دهند. از سوي ديگر، مدارک متضاد با اين مسئله را ارائه مي هاها، بيانات شخصي و دادهصاحبهم

متفاوت با مردان را انکار کردنند. البتنه اينن امنر بنه اسنتثناي       نگاري بسياري از زنان تمرين روزنامه

 ،CNN گزارشنگر سياسني   2،کناروي  موضوعاتي است که زنان به طور خاص دغدغنة آن را دارنند.   

                                                           
1. woman view 

2. Crowley 


