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10 صفر 1440   9 اکتبر 2019  شماره 3526

 يونس شكرخواه 2 تير سال 1336 در مشهد به دنيا آمد. او داراى كارشناسى مترجمى زبان انگليسى، كارشناسى ارشد ارتباطات و دكتراى علوم ارتباطات است.
وى فعاليت  حرفه اى روزنامه نگارى خود را از سال 1360 با ترجمه مقاله اى براى روزنامه اطالعات آغاز كرد. شكرخواه از متخصصان حوزه دانش ارتباطات و از مترجمان اين رشته به زبان 
فارسى است.

 کوتاه  در مورد استاد 

 نفش رسانه های ارتباطی  
در کاهش خشونت

دکتر بهناز رهبر مهرپو- روزنامه نگار و استاد دانشکاه

   شبه اعمال خصمانه اى كه از روى عمد صورت 
مى گيرد و به افراد و اشيا آســيب مى رساند و شامل انواع 

جسمى، روانى، جنسى و كالمى مى شود ، خشــونت مى گويند. خشونت چه خفيف باشد و 
چه بسيار شديد، هميشه و در همه جا هست و در واقع به عنوان عاملى در نظر گرفته مى شود 
كه جسم و روح انسان را تهديد مى كند. امروزه شــاهد افزايش ميزان خشونت در جامعه به 
خصوص در شهرها هستيم. آمارهاى پزشكى قانونى استان تهران نشان مى دهد در هر دقيقه 
حداقل يك نزاع در پايتخت رخ مى دهد و آمار هر ســاعت به بيــش از 66 مورد و آمار روزانه 

حدود يك هزار و 600 پرونده است.
البته در جوامع شهرى بيشتر شاهد چنين اتفاقات ناگوارى هستيم! در شهر مردم همه ى 
زندگى خود را با اســترس و عجله ســپرى مى كنند و همين موضوع بر رفتارهايشــان تأثير 
مى گذارد. درسالهاى اخير جامعه ايرانى با مسائل و مشــكالت اجتماعى و اقتصادى زيادى 
روبه رو شده است.  با رشد رسانه هاى مجازى خشونت فيزيكى بيشتر مورد توجه قرار گرفت 
اما خشونت هاى روانى هم مهم هستند. خشونت روانى به شكل تصاعدى باال رفته و آمار نشان 
مى دهد كه خشونت جسمى كم شده اما اين نشان نمى دهد كه ميزان خشونت در جامعه كم 
شده و مردم بردبار و شكيبا شدند. اتفاقا فرمى از خشونت كه آزاردهنده و پيامدهاى نامناسب 
دارد خشونت روانى و كالمى است كه با آمدن شــبكه هاى مجازى بسيار شده و در خيابانها 

هم ديده مى شود.
گستردگى و تنوع رسانه هاى ارتباطى ، ايجاد و انتقال جريان نامحدودى از اطالعات را 
در جامعه امروز موجب شده است . رسانه ها بيشترين فرصت و زمان را براى شكل دهى به 
عقايد و رفتارهاى  عموم ، و بويژه جوانان در اختيار دارند. با توجه به باال بودن قدرت انتشار 
رسانه ها و خطرات احتمالى انتقال اطالعات غيردقيق يا حذف اطالعات حياتى، متأسفانه 
در رسانه ها بار منفى اخبار به مراتب بيشــتر از بار مثبت آن است. همين امر روح و روان 
مخاطبان را آزار مى دهد.  رســانه هاى جريان اصلى مانند تلويزيون و راديو كه رسانه هاى 
بسيار فراگير و نسبتاً پرمخاطب است، مى تواند در فرهنگ  سازى و پيشگيرى خشونت در 
جامعه و طبيعتاً فضاى مجازى تأثير گذار باشد.  شفافيت اطالع رساني و روشنگري اجتماعي 
و سياسي اين نوع رسانه بدليل گستردگى بااليى كه در سطح جوامع، بويژه جوامع شهرى 
دارد ، بايستى بيشــتر مورد مراقبت محتوايى قرار بگيرد ، زيرا همانند اينترنت پديده اى 
نسبتا نوظهور نيســت كه دامنه افراد كمترى را به خود اختصاص دهد. معموالً خشونت 
براى ترويج و بروز به ابزار يا ابزارهايى نياز دارد و عموماً خشــونت به شكل فراگير آن مى 
تواند به كمك رسانه يا رسانه ها ترويج شود. آنچه مسلم است ترويج خشونت با هر روش و 
نيتى كه صورت گيرد و از هر ابزارى كه براى نشر آن استفاده شود خواه ناخواه گريبانگير 
مروجان نيز خواهد شد و اينگونه است كه در برهه اى خشــونت به بازتوليد خود در برابر 

مروجان  خواهد پرداخت.
رسانه هاى ارتباطى براى رساندن باور عموم به وضعيت كاهش خشونت در جامعه ، نقش اول 
را ايفا مى كنند. قانون اساسى از رسانه ها در برابر خواسته جامعه مبنى بر كاستن از خشونت 
رسانه حمايت مى كند. «رسانه ها عامل ترويج خشونت در جامعه هستند « اما اين كه بخشى 
از رفتارشناسى رسانه را به رفتاركل رسانه تعميم دهيم و آن را صرفا و يا بيشتر از بقيه رفتارها، 

الگوساز و مروج خشونت بدانيم، انحراف از شناخت واقعى رسانه و هم خشونت است. 
آنچه مهم اســت توجه و تقويت وجه بازنمايى رسانه است. رســانه هرقدر به واقعيت 
نزديك باشد و به درستى و صحت گزارش بدهد ، يعنى همان جنبه بازنمايى واقعيت، در 
كمك به حل مسائل، تواناسازى افراد در نقش آفرينى درست و رسانه به وظيفه خود عمل 
كردن، موثر واقع شده است. ضمن اينكه در هر حال نقش مثبت الگو سازى و هدايت رفتار 
جامعه از سوى رسانه را نمى توان ناديده گرفت. رسانه هاى ارتباطى ازجمله روزنامه ها، 
مجالت، خبرگزارى ها، راديو و تلويزيون هر چند وقت يك بار از انحرافات اجتماعى مانند 
تجاوز، خشونت، قتل و مواردى از اين دست پرده برمى دارند و زواياى پنهان رخدادهاى 
عشقى و جنايى را براى مخاطبان خود آشكار مى كنند. وظيفه خطير رسانه ها براى مقابله 

با ترويج خشونت، آموزش و آگاهى جامعه است.

  «ما ترجيح مى دهيم تجربه هايمان 
را در اختيار ســازمان ها قرار دهيــم اما آنها 
خودشــان نمى خواهند.» ايــن جمله دكتر 
يونس شكرخواه  در آيين نكوداشت خود است! 
در اين مراسم كه از ساعت 10 صبح روزگذشته 
در  فرهنگسراى رســانه آغاز شد، جمعى از 
عالقمندان، دانشجويان، روزنامه نگاران، اساتيد 
ارتباطات و مسئوالن كشور حضور داشتند. 
دكتريونس شكر خواه به تازگى و پس از سال ها 
فعاليت در مطبوعات به درجه بازنشســتگى 
نائل شده است. وى در سال هاى پايانى پيش از 
بازنشستگى در موسسه مطبوعاتى همشهرى 

به فعاليت مشغول بود.

شکرخواه پایه گذار روزنامه نگاری آنالین 
در کشور است

در  اين حجت االسالم و المسلمين عاملى 
دبير شــوراى عالى انقالب فرهنگــى با ابراز 
خرسندى از حضور در مراسم بزرگداشت استاد 
شكرخواه گفت: من در اين مراسم به عنوان 
دوســت و برادرم حضور دارم و مى خواهم دو 
مطلب درباره ارتباطات بگويم. وى افزود: نكته 
اول اگر فرهنگ در جامعه شــكل گرفته در 
پرتو ارتباطات است. در بستر ارتباط انسانى، 
فرهنگ و اجتماعى شــدن ممكن مى شود  و 

كيفيت فرهنگى يك جامعه به كيفيت ارتباطى 
آن جامعه بســتگى دارد. دبير شوراى عالى 
انقالب فرهنگى گفت: نكته اول اگر فرهنگ 
در جامعه شكل گرفته در پرتو ارتباطات است. 
در بستر ارتباط انســانى فرهنگ و اجتماعى 
شدن ممكن مى شود  و كيفيت فرهنگى يك 
جامعه به كيفيت ارتباطى آن جامعه بستگى 
دارد. حجت االسالم و المسلمين عاملى اظهار 
كرد: اما ارتباطات سالم چيست؟ يكى از عناصر 
ارتباط ســالم، اخالق انسانى و الهى است كه 
نشان مى دهد انسان با ديگران چطور ارتباط 
برقرار مى كند؟ آيا ذهنش پر از قضاوت است؟ 
يا با نگاه كرامت انسانى با ديگران ارتباط برقرار 
مى كند؟ وى افزود: گاهى وقت ها خوب است 
كه انسان بگويد من ديگران را نمى شناسم زيرا 
هميشه فكر مى كنيم كه همه چيز را مى دانيم 
و بر اين اســاس ديگران را قضاوت مى كنيم. 
حجت االسالم و المســلمين عاملى تشريح 
كرد: يكى از شاخه هاى كيفيت ارتباطات كه 
بر فرهنگ اثر دارد يك شــاخه پويا و ماندگار 
بودن است. يكى از چيزهايى كه در رابطه ها 
كم شده اســت ارتباط با خداست؛ نكته دوم 
عنصر ارتباطات كيفى است كه مى تواند در 
ارتباط انســانى نقش آفرين باشد. وى ادامه 
داد:منطــق ارتباطى ايجاب مــى كند كه به 

ســوژه نزديك باشيم. شــكرخواه پايه گذار 
روزنامه نگارى آنالين در كشور است و جام جم 
آنالين و همشهرى آنالين هم مهمترين نمونه 
هاى كارى اوســت. دبير شوراى عالى انقالب 
فرهنگى بيان كرد: روزنامــه نگارى برخط 
تفاوت هاى بسيارى با سبك كالسيك دارد. از 
روزنامه نگارى برخط به روزنامه نگارى هوشمند 
خواهيم رســيد كه از يك توانش الگوريتمى 
برخوردار است و بخشى از آن را ما مى گوييم كه 
چه كند. اين سبك با بسته هاى نرم افزارى واژه 
ها را كنار هم مى چيند و براساس تكرار كلمات 

مى توان براى خبر تيتر تنظيم كرد. 

با یونس شــکرخواه به سمت روزنامه 
نگاری هوشمند می رویم

وى افــزود: در حال حاضر هوش مصنوعى 
به شكل گسترده در جامعه شكل مى گيرد. 
هوش مصنوعى دنبال اين است كه فكر و رفتار 
انسان را تكرار كند. با بودن يونس شكرخواه 
به ســمت روزنامه نگارى هوشمند ميرويم. 
استاد شكرخواه عالوه بر اينكه دوست بسيار 
مهربانى است آدم با اخالقى است و از كنار او 
بودن بسيار خوشحال هستم. حجت االسالم و 
المسلمين عاملى گفت: روزنامه نگارى كيفى 
رشد نمى كند مگر اينكه خود مسئول رسانه 

كيفى باشد. در همين كيفيت روزنامه نگارى 
بايد از شــكرخواه به عنوان كسى نام برد كه 
هرگز آبروى كسى را نريخت. به درست نويسى، 
راست نويسى و همچنين پرهيز از هرنوع راست 
نويسى تاكيد مى كند. وى افزود: روزنامه اگر 
نقد مى كند بايد به رفع مشــكل برسد. يك 
ويژگى ديگر اين است كه شكرخواه در طرف 
احزاب نبود، نه خودشان و نه همكارانش براى 
حزب خاصى قلم نزده اند. در ضمن بگويم كه 

دكتر شكرخواه بازنشسته نشده است.

انصاف،دانایی و ادب از مهمترین ویژگی 
های استاد شکرخواه است

در ادامه حجت االسالم و المسلمين  دعايى 
مديرمســئول روزنامه اطالعات گفت: افراد 
بسيارى در روزنامه اطالعات دست مرا گرفتند و 
برايم قوت قلب بودند كه يكى از آنها يونس شكر 
خواه است. او با مشق هايش به ما سرمشق مى 
داد. وى افزود: انصاف،دانايى و ادب از مهمترين 
ويژگى هاى استاد شكرخواه است و به وجود 
ايشــان افتخار ميكنم. محســن اسماعيلى 
حقوقدان درباره يونس شكرخواه گفت: حدود 
25 سال است كه با او ارتباط دارم و همواره از 
دوستى اش بهره برده ام. يك ويژگى و دانش 
برترى كه دارند اين اســت كه عالوه بر دانش 

ارتباطات هنرش را هم دارا هستند. وى افزود: 
استاد شكرخواه آثار فراوانى دارند و شاگردان 
بسيارى تربيت كرده اند.آنها در فناورى هاى 
نوين هم پيشــتاز هســتند و دومين ويژگى 
مهمش، منش و رفتار اوست. شكر خواه فروتنى 
آشكار، بى ادعايى كم ياب، هميشه خندان و 
تشنه به يادگيرى بوده اند. اسماعيلى گفت: 
استاد شكرخواه هيچ گاه گره برپيشانى نداشته 
و همواره در برابر مسائل مختلف حليم و بردبار 
بوده اند. اگر بخواهم تيترى براى حضور خود در 
اين مراسم درج كنم مى نويسم من به احترام 
تلفيق دانش و منش به اينجا آمدم. وى افزود: 
بسيارى از افراد كه دانش دارند اما منش ندارند 
براى جامعه مضر هستند، عده اى هم هستند 
كه منش دارند اما پس از به دست آوردن دانش 
آن را فراموش مى كنند  كه شكر خواه اين دو 

ويژگى را باهم دارد. 

نسل ما نسل حاصل جمع هاست
در ادامه پس از اهداى هدايا، يونس شكرخواه 
به پشت تريبون آمد و خطاب به مهمانان گفت: 
ممنونم از سه نهادى كه زحمت برگزارى اين 
مراسم را كشــيدند. وى افزود:البته دوست 
داشتم اين مراسم در خانه كوچكم كه در ده 

سال اخير آنجا بودم يعنى همشهرى آنالين 
برگزار شود اما عيب ندارد خيلى فرق نمى كند. 
شكرخواه بيان كرد : من مهربانى را از مهدى 
فرقانى، ذكاوت و سرســختى را از خانيكى، 
تكنيــك را از فريدون صديقــى، آرامش را از 
منصور سعدى و بزرگ منشى را از آقاى دعايى 
آموختم. اين روزنامه نگار پيشكسوت گفت: ما 
يادگرفتيم در طول سالهاى فعاليتمان پاكت 
قهوه اى از جايى دريافت نكنيم. نسل ما نسل 
حاصل جمع هاست، ما قدر هم نسل هايمان را 
مى دانستيم شما هم بدانيد. وى ادامه داد: ما 
ترجيح مى دهيم تجربه هايمان را در اختيار 
ســازمانها قرار دهيم اما آنها خودشــان نمى 
خواهند. ما بازنشسته نيستيم بلكه باز ايستاده 
ايم؛ سازمانها نمى خواهند وگرنه هنوز هم مى 
توانيم مدون كنيم، در كالسها زنده باشيم و 
كارمان را انجام دهيم؛ ما را از دســت ندهيد. 
شكرخواه بيان كرد: ما هرطور شده پاى تجارب 
مى مانيم و آنها را منتقل مى كنيم زيرا وظيفه 
خود مى دانيم. ما اهل باندبــازى نبوديم. ما 
روزنامــه دارى را آموختيم. به ما ياددادند كه 
آويزان قدرت نباشــيم و بايــد داورى كنيم. 
آموختيم روزنامه نگارى مى كشتت مگر آنكه 

با آن زندگى كنى.

نگاه
  تجلیل از سه دهه تالش رسانه ای دکتر یونس شکرخواه 

گزارش یک نکوداشت
یونس شکرخواه: ما را از دست ندهید

  محمد خدادی در مراسم تقدیر از یونس شکرخواه:
استاد شکرخواه نمونه بارز اخالق است

تقدیر از آقای یونس شکرخواه، تقدیر از اهالی رسانه است چرا که او برگرفته از دل اهالی رسانه است

   آيين تكريم از 35 ســال تالش رسانه اى يونس شكرخواه سه شنبه با حضور محمد 
خدادى معاون مطبوعاتى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، و جمعى از مديران فرهنگى، پيشكسوتان 
و اساتيد علوم ارتباطات در فرهنگسراى رسانه برگزار شد. خدادى در اين مراسم  با بيان اينكه ايران 
امروز محصول اقتدار همبستگى است، اظهار كرد: قدرت كشور ما در افكار مردم ماست. از حضور 

تك تك شما سپاسگزارم زيرا تقدير از استاد شكرخواه تقدير از خود شماهاست.
وى ادامه داد: من براى آقاى شكرخواه يك مثلث درنظرگرفته ام. يك ضلع آن اخالق است كه 
استاد شكرخواه نمونه بارز براى اين ويژگى هستند. البته ما در اين بخش شكرخواه هاى بسيارى 
داريم. اگر اخالق وجود داشته باشد در دل آن صحت، اعتماد و... هم وجود خواهد داشت. اولين 

كار روزنامه نگار هم تكثير خوبى هاست.
معاون مطبوعاتى بيان كرد: ضلع دوم اين مثلث مهارت اســتاد است. ما در حال حاضر فارغ 
التحصيل رسانه اى بسيار داريم اما فرد ماهر در اين عرصه بسيار كم؛ آقاى شكرخواه رسانه دار 

نبود بلكه رسانه مدار بود و ضلع سوم هم دانش اوست.
وى افزود: انتقاد هميشگى من به رسانه ها اين است كه براى همه مى نويسند جز خودشان. 

عيد نوروز آمار تلفات جاده اى باالى سيصد نفر اما كشته شدگان سيل 70 نفر بودند، اين چه طور 
اتفاق افتاد؟ به غير از رسانه ها چه كسانى به مردم آگاهى داده و مانع از كشته شدن آنها شدند؟

خدادى خاطر نشان كرد: ما به تقويت و پرداخت اين سه ضلع در جامعه مطبوعاتى كشور نيازمند 
هستيم. بايد دغدغه هاى رسانه را چه در قاب اعالمى و چه اقدامى پيگيرى كنيم. استاد شكرخواه 
ايده پرداز خوبى است و حتى در تبليغات هم ذهن بسيار خالقى دارد. امروز تقدير از شكرخواه 

تجليل از كسانى است كه به رسانه مى انديشند و با آن زندگى مى كنند.
در ادامه سيد فريد قاســمى از دوستان استاد شكرخواه در سخنانى اظهار كرد: من هرچقدر 
بنويسم از خلق مبتكرانه و بزرگانه ايشان كم نوشته ام.روزنامه نگارى در ايران بسيار مظلوم است و 
اين مظلوميت هم براى ديروز و امروز نيست. وقتى شيوه نامه نگارش فارسى موجود نبود روزنامه 
نگاران بودند كه آن را نوشتند. وى افزود: اهل علم براى اينكه خودشان را متمايز كنند نگاه خوبى 
به روزنامه نگاران ندارند.امروزه مى گويند مفاخر ما را كشورهاى خارجى تصاحب كرده اند در 

صورتيكه روزنامه نگاران هم در داخل كشور توسط گروه هاى مختلف تصاحب شده اند.
اين روزنامه نگار پيشكسوت بيان كرد: كسانى كه از حرفه ما دور شده اند برحسب ميل و عالقه 

نبود. زمان و زمينه براى حضور بيشتر آنان وجود نداشت. امروزه اگر مشكل روزنامه نگارى در 
ايران كاغذ است حل شدنى است اما فراتر از آن فراموش شدن تجربه هاست كه بايد فكرى كرد. 
وى افزود: مشكل تحريريه هاى ايران اول رفتن صديقى ها، قاضى زاده ها و بعد هم تالش نمك 

دوست ها براى رسيدن به بازنشستگى است.

گفت وگو


