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 ۲۰۲۲/ ۱۴/۰۷         جلیل غنی  

 ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم 
 )بخش اول( 

 
ژورنالیزم  و مفاهمه و مکالمه ی گروهی یکی ازموازین و رکن های عمده و تاثیر گذار در جامعه ی بشری  

شناخته شده است و همگام با زندگی انسان مسیر  ،  از همان آغاز زندگی بشر ولو به شکل ابتدائی و بسیار ساده 
به قرن بیست و یکم رسیده و تا انسان است   ، هم نوا با زندگی انسان ، را پیموده و افتان خیزان   فرود پر فراز و  

و زندگی هست این همسفر انسان با او همراه است و این مسیر را با همه شگفتی ها و پیشرفت ها و گاهی هم  
ی دموکرات و پیشرفته و مردم    حاال فرقی نمیکند که ژورنالیزم در جامعه خواهد کرد. عقب گردی ها طی  

ات  و یا هم مختنق و دیکتاتور ولی همواره  رساالر همسفر انسان است یا در یک جامعه ی بسته و غیر دموک 
متگاران سر  شده و تا حد توان به یاری عالقمندان و خد  ضروری پنداشته   و احساس  در جامعه    آن وجود  اهمیت  

خدمات برازنده و با اهمیت را در جامعه ی    ،سپرده ی روشنگری و اطالع دهی به جامعه و رهنمونی آن
 سنانی ایفا کرده است.  نا

در  و  در جوامعی »دوست مردم«    ، »ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم«، همان طوری که از نامش پیداست 
است  جامعه ی دیگری »دشمن مردم« تلقی میگردد و این حکام و نحوه ی حکومتداری و بر خورد سیاستگران  

»ژورنالیزم دوست یا دشمن  کتاب  ر وفادار آن  می دهند.  ف که این القاب را به این جزء زندگی انسان و همس
لقاب را در یابد و به معرفی  مردم« هم بر همین محور می چرخد و سعی شده است که چگونگی توجیح این ا 

 بگیرد.   
به تقاضای دوستان و عالقمندانی  توزیع گردیده است  واین اثر در جند ماه گذشته در امریکا و افغانستان چاپ  

به بنا  پُستی   که  بُ   مشکالت  ندارند و  آنرا در قمست های مختلف درین  اینک    ، عد مسافه به آن دسترسی  متن 
 به نشر می رسانم ، ا پذیرفته اندویبسایت که  این در خواست ر 

 

 
 حامد نوید 

 
 تقریظ 

 نگاهی به کتاب ژورنالیزم، دوست یا دشمن مردم؟ 
 نوشتۀ جلیل غنی 

 یکی از ژورنالیستان مجرب و آگاه افغانستان، 
 

بسیار   تحقیقی  و ی علمی  با ابراز تشکر از دوست گرامی جناب جلیل غنی که بر من اعتماد کردند و متن این رساله 
گونه ملحوظی صادقانه  جانب قرار دادند، بدون درنظرداشت هیچ رس این شان را قبل از نشر در دست با اهمیت 

می به  که عرض  نوشته  رسانم  پرمحتواترین  از  یکی  کتاب  رشته این  مورد  در  است یها  تابه  ژورنالیزم  حال  که 
وسعت   دقت  ام. خوانده  مطالب،  انتخاب  سلیس شیوه  نظر، در  نگارش  جانب  و روان  و  ی  های  داری بدون 

کاررفته خواننده را به  ی تحقیقی به که در نگارش این رساله  مبتنی بر عواطف عندی، ییداوری  یعنی معمول،
چون تحصیالت مسلکی من در  سازد. ی آن آشنا می رسانی جمعی و ابعاد گسترده تر مسلک اطالع شناخت ژرف 

ی آن  که از مطالعه   مند به موضوع و برداشتیی عالقه حیث یک خواننده زم نیست، نظرم را من ی ژورنالیرشته 
 دارم. ابراز می    دارم

ی آن را نه  اثری است نهایت باارزش و جامع که مطالعه  ی من کتاب »ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم« به عقیده 
کتاب  تمام  به  بلکه  جوان،  نسل  ژورنالیستان  به  می دوستنها  توصیه  کشور،  و   زیرا کنم؛ تان  اکادمیک  اثر  یک 

 است.  رسانی نگاشته شده که درآن بسی معلومات معیاری با درنظرداشت تحوالت نوین در جهان اطالع  است  علمی 
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از آن نویسنده در این رساله  اسلوب   ژورنالیزم،  ی شده که به تعریف و توضیح قوانین شناخته ی جامع پس  یعنی 
ی گروهی در نشرات تلویزیونی و رادیویی،  انواع مفاهمه و مکالمه  و ی خبر ری معلومات، ارائه آونگارش و جمع 

را پیرامون   پردازد، بحث جالبی های داستانی، اطالعات انترنیتی، اعالنات و امثال آن می های مستند، فلم گزارش 
و »سیاست«  اطالع من  »ژورنالیزم«  جهان  در  اثرگذار  پدیدهٔ  دو  می حیث  عنوان  ارزیابی  به  کند. رسانی،  ویژه 

بـحث موقف ژورنالـیزم در کشورهای دارای رژیم سیاسی )مطلقه( در مقایسه با جوامع مبتنی   را در   نـــویسنده
یافتم.  آموزنده  و  مفید  جالب،  بسیار  بیان  آزادی  و  دموکراسی  آن    بر  و   چه زیرا  اکادمیک  نظریات  پرتو  در 

 کند. تر باز می وجوی بیش برای جست  های نوینــی را در ذهــن خوانندهدریچه نگارش یافته باشد،   علمی 
های  پرنسیب    ها را به مقایسه گرفته وهای علمی نخبگان جهان رسانه در این بررسی اکادمیک که نویسنده دیدگاه 

شویم که  یاب می موضوعاتی ره مثال آورده است، به  را  رسانی  ژورنالیزم معیاری در جهان در حال تحول اطالع 
ی اثر در این  نویسنده  ی ژورنالیزم و اهل مطبوعات نهایت مفید است. اندرکاران رشته  دانستن آن برای همه دست 

پردازد که  یی می رساله در بحث اصل حرمت به گیرندگان خبر یا مخاطبان ژورنالیزم به شرح معیارهای اخالقی 
گرایی در  بودن و اجتناب از ذهن گیری از پخش شایعات«، »آفاقی جلو و  بودن منبع خبررعایت آن مانند: »ثقه 

طرفی در نشرات« به یک رسانه و در نهایت تحلیل به یک ژورنالیست در جامعه  ی مطالب«، »حفظ بی ارائه 
چنان در رابطه به بحث اجتناب از استعمال کلمات و اصطالحات نامأنوس که شنیدن آن به  هم  بخشد.اعتبار می 
دارد؛ زیرا  ر باشندگان یک کشور ناهنجار و ناآشنا است، نویسنده، موضوع نهایت با اهمیتی را ارائه می گوش اکث

و مقلد کشور ثالثی     اند، نه بلندگودهندهٔ زبان و فرهنگ مردم خویش ها بالاستثنا انعکاس در سرار جهان تمام رسانه 
طور مثال نشرات  دارا است. به  را  رنالیستی خود و از همین جهت است که در دنیای نشرات، هر مملکت هویت ژو 

)بیبی  لهجه   ( BBCسی  سی به  نشرات  و  است  انگلستان  معیاری  لهجه CNN) ان ان ی  به  امریکا؛  (  معیاری  ی 
انگلیسی زبانند؛ درحالی  این صحبت مسأله  که هر دو کشور  در  به مخاطبان جامعه  اساسی است  اما حرمت  ی 

 دستگاه نشراتی.     یا دیدگاه سیاسی  نطاق و  شخصی   تمایالت و عقاید نـه
به نحوی سهم     ی ما در گرفتن اطالعات و پخش آن رسانی امروز، همه   ی اطالع که در جهان گسترده در حالی 

ی ژورنالیزم در  ه ی تحقیقی موضوع تاریخچ ترین بخش این رساله داریم، با توجه به اوضاع کنونی کشور، جالب 
ی  جانب با نگارنده، مطالعه گونه تشریفات معمول از لحاظ دوستی و آشنایی این رعایت هیچ  بدونافغانستان است.  

این بخش برای من بسیار جالب، پر از معلومات، مستند و آموزنده بود؛ چون سیر ژورنالیزم را در میهن ما از  
تأسیس جریده  تا سری شمس هنگام  امروز، شامل دهه اج النّهار  تا  آن دوره  از  ی  ی دموکراسی، دوره االخبار و 

ی مجاهدین و طالبان تا تحوالت ژورنالیزم در  جمهوریت داود خان، دوران حکومت احزاب خلق و پرچم، دوره 
 دارد. داری و اظهار تمایالت عندی و ذهنی شرح می ی اخیر در افغانستان بدون جانب دو دهه 

مند  ی این اثر ارزش های مزید خواهانم، مطالعه ی مهم، جناب غنی، موفقیتی این رساله نویسنده که برای  در حالی 
 نمایم.  ها توصیه می مندان جهان مطبوعات و رسانه بار دیگر برای همه عالقه را یک 

 
 با عرض حرمت  

 ، ویرجنینا ۲۰۲۰ دسمبر ۱۵
 

 ****************************************************************************************** 
 خیز  اسدهللا سحر 

 گاهی به کتاب ن
 » ژورنالیزم، دوست یا دشمن مردم« 

نگارش یافته  وطن ما جناب جلیل غنی،  دار و مجرب هم اخیراً اثر مسلکی و تحقیقی مهمی به قلم ژورنالیست سابقه 
شود که در میان آثار ناظر به ژورنالیزم در  و طبع و نشر گردیده است، این کتاب به خاطری مهم تشخیص می 

وطن ما، پیرامون بعُد سیاسی ژورنالیزم یا کاری صورت نگرفته و یا تألیفات در این  کشور و نزد ژورنالیستان هم 
 اند. ایز نبوده زمینه، تحوالت و انکشافات مراحل جدید فعلی را ح 

تر رنگ ژورنالیستیک  که بیش گرچه عنوان کتاب »ژورنالیزم، دوست یا دشمن مردم« انتخاب گردیده است، ـ 
ی کثیری و یا تقریباً  داردـ مگر محتوای اثر، »ژورنالیزم سیاسی« را به بیان گرفته است؛ موضوعی که عده 

تر  ی عمل آن را کم نمایند؛ اما الاقل در ساحه فعالیت می   ها با آن سروکار دارند و در حوزۀ آن ی ژورنالیست همه 
باشد. به این جهت الزم  دردبخور و مهم می شناسند. بناًء این اثر در این زمینه و حواشی مربوط به آن، اثر به می 

ای  در کالیفرنی   2021کتاب »ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم« در ماه فبروری سال  آمد تا به معرفی گرفته شود.
 عنوان عمده به طبع رسیده است.   24صفحه با   241ی امریکا با قطع و صحافت جذاب در ایاالت متحده 

دار کشور آمده  ی نام ی »سپاس و امتنان«، تقریظی از جناب حامد نوید محقق و نویسنده در کتاب، پس از صفحه  
 اند که:   ی اثر، نوشته است، ایشان با رضایت از مطالعه 
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 ی ژورنالیزم در افغانستان است...«.  ی تحقیقی موضوع تاریخچه ترین بخش این رساله جالب »...  
صداها و اکثریت خاموش  حیث صدای بی خوانیم که: »... ژورنالیزم غیر حکومتی به کتاب می   27- 26ی  در صفحه 

ها  ی برخورد با جریان ز نحوه های سیاسی تعلق ندارند و یا آنانی که اگر تعلق دارند ا و زبان مردمی که به جریان 
های قومی،  ها و گرایش اتفاقی کند و جامعه را از عواقب چنین بی و دفاع از منافع ملی ناراض هستند، قدعلم می 

کند و مورد  گیری می صدا موقف سازد و به حیث دوست مردم بی زبانی، مذهبی، سیاسی، منطقوی و سمتی آگاه می 
 گیرد«. تقدیر مردم قرار می 

ی  توان ادعا کرد که در سایر جوامع از ژورنالیزم استفاده مند تشریح شده که: »... نمی جای دیگر این اثر ارزش   در 
گران و یا متنفذان سیاسی، اقتصادی هم از  چه در جوامع باز و دموکراتیک نیز یا سیاست شود چنان ابزاری نمی 

 کنند...«.  ی ابزاری می ژورنالیزم استفاده 
دمد که بعضاً نتایج و  ها، موارد و نیات سیاسی در کار و مواد ژورنالیستی چنان می ژورنالیزم سیاسی رگه در  

شود؛  بینی می عواقب خواستنی و ناخواستنی یک کار ژورنالیستی حتی برای خود ژورنالیست نیز غیرقابل پیش
، ولی گاهی هم بدون توقع زیاد از یک کار  آورد دست نمی باشد، به چه را که ژورنالیست از کار خود متوقع می آن 

 آید. یی ژورنالیست، ماحصل بلندی پدید می حرفه 
ی ژورنالیزم سیاسی فعال است، نتایج و عواقب کارش صرف به یک فرد، یک مؤسسه  ژورنالیستی که در عرصه 
سرنوشت یک طرح، یک  باشد. پیامدهای نیک و بد و یا خیر و شر کار او احتمال دارد،  و یک اداره، معطوف نمی 

روش و حتی یک سیاست را تغییر بدهد، به وضعیت و حالت مردم و مخاطبان اثر بگذارد، ممکن است این اثرگذاری  
 شوندگان نقش مثبت و منفی به دنبال داشته باشد. های حکومت مداران و یا آرمان بر امیال سیاست 

طرفی،  باشد. در این اصول اصل بی ل کلی هم می ی کار ژورنالیست از قبل حایز یک سلسله اصو هدف و شیوه 
دادها، رعایت اخالق عمومی، اصول حقوق بشری و...، نیز شامل خواهند  پابندی به انعکاس دقیق و واقعی روی 

ها ناگزیر با  باشند و ژورنالیسترو می ی کار ژورنالیزم سیاسی به آزمایش جدی روبه ها در حوزه بود که این 
ی سیاست، جداً به اصول کاری خویش باید توجه و پابندی  ی ژورنالیزم در حوزه برد حرفه پیش   احتیاط و تأمل در

ی ژورنالیزم سیاسی، مقتضی از آن خواهد بود که ژورنالیست از  اشتغال و اجرای وظیفه در ساحه داشته باشند.  
ی ژورنالیزم تحمیل  خویش را بر حرفه اش با دقت و درایت حراست نماید و نگذارد که سیاست، نیات  قلمرو حرفه 

صورت مشرح تا حدودی در کتاب »ژورنالیزم، دوست یا دشمن مردم« به ارزیابی  اند که به ها مواردی کند و این 
 اند. گرفته شده 

 ******************************************************************************************** 
 

 گفتار و یادداشتی بر چاپ دوم پیش 
 

گر در آغاز نگارش یک اثر، حاال هر مضمون و عنوانی که داشته باشد، به منابع و مدارک  هر نویسنده و پژوهش 
بتواند بر بنای آن، اثرش را گسترش دهد، زینت بخشد، مستند سازد، متوازن گرداند،    مؤثق و مستندی نیاز دارد که 

 آوری و به خوانندگانش تقدیم کند. جانبه را جمع و اطالعات کافی و همه 
هایی  ها و سرچشمه کند، کتاب خود جلب می نظر هر نویسنده را به نخستین مرجعی که برای تکمیل یک اثر پژوهشی  

هایی مؤثر و قابل قبول برای مخاطبان  ، فراورده دیگران و گذشتگان زحمت تحقیق و تتبع آن را کشیده است که  
که  چنان مند است و هم از منظر مضمون و محتوا، مورد نیاز جامعه. هم اند که هم از لحاظ شیوه، روش کرده   عرضه 

 ق با زبان موضوع باشد. دور از حشو و مطابزبان نوشتار آن نیز مهم است و باید ساده و به 
پژوهش  آثار،  بررسی همین  و  که زمینه ها  است  گذشته  بیش های  تتبع  و  تحقیق  فراهم  ی  آینده  و  در حال  را  تر 

رسد. بنابراین، وقتی اطالعات  ی اکمال می های گذشتگان به پایه شود و یا پژوهش سازد؛ یا آثاری جدید خلق می می 
راه است، با دستاوردهای پژوهشی جدید، که با پشتیبانی امکانات و  تجربه هم   باری از و تتبعات پیشین که با کوله 

تر و کارآمدتر است. با این بیان، منابع  تر، آموزنده شود، رهاورد آن، بسا آزموده جا می فنون معاصر پدید آمده، یک 
صادی و همه رویدادها و  ی علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتتر روی هر پدیده داشته برای تتبع بیش دست 
 است.   گران در زمان حال و آینده نمای نویسندگان و پژوهش ها در جوامع، ره پدیده 

ها و منابع  های گوناگون حیات جوامع امروزی پیدا کرده، تنها آن کتاب هایی که همه شؤون و بخش اما با گستردگی 
نخواهد بود؛ چون ابعاد دیگری بر آن افزود گردیده و  ی امروزی  های جامعه گوی همه نیازمندی گذشته، جواب 

و   دالیل  همین  و  است،  بوده  تأثیرگذار  عوامل  از  نیز  اقتصادی  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  شرایط  تحول 
های ابتدایی  وجو در طول حیات بشر، از همان زندگی ست که جریان تحقیق و تتبع و نگارش و جست ها ا نیازمندی 

رفت و تمدن برخوردار است، الزمی دانسته شده  ی امروزی، که از همه مزایای پیش رفته و پیش تا انسان متمدن  
 و ادامه یافته و تا انسان هست و زندگی هست و جهانی هست، ادامه خواهد یافت. 
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یّر  های متنوع جوامع، متغها و بالندگی های اجتماعی و ساینتفیک و فرهنگی، توأم با باروری ی علوم و پدیده همه 
های  ها، همه علوم و داشته های رو به تکامل جامعه و درحال توسعه و نوآوری است. بنابراین، برای رفع نیاز 

 هستند که زندگی بشر با آن گره خورده است.   ها و علومها و رشته ها در همه مسلک بشری محتاج چنین نوآوری 
دیگری از این امر مستثنا نیست و طوری که در این    ژورنالیزم بخشی از علوم اجتماعی است که مثل هر علم 

های  ی زندگی بشر، در شرایط زندگِی همان زمان، یکی از نیاز نگارش به آن مختصر پرداخته شده، از کمون اولیه 
ه  یکم راه سپردوگام با او به قرن بیستراه با انسان نمو کرده و هم شکل ابتدایی هم انسان آن زمان بوده و بسیار به 

انسان است، و مثل همه  پیموده، اختناق و ستم قدرت ی  طلبان  ها، مراحل مختلف و فراز و فرودهای متنوع را 
رفته لذت برده و شگوفان شده است.  های جوامع پیش ها و آزادی العنان را تجربه کرده و از نعمت خودرأی و مطلق 

های گوناگون تقسیم شده و هر یک از  و بخش  با گذشت زمان مثل هر شاخه و بخشی از علوم اجتماعی، به شعب
، راه جداگانه، روش متفاوت و هدف  که به اصول اساسی و موازین این بخش علوم متعهد مانده این شعب، در حالی 

تر توسعه و باروری را با درنظرداشت نیاز مردم که مخاطبان اصلی این  های بیش غایی خود را تعقیب، و زمینه 
است؛ ولی در عین حال اصالت و هدف اصلی خود را که همانا رساندن اطالعات    وجو کرده جست مسلک هستند،  

های  یی خدمت کرده که بخش به مخاطبان است، فراموش نکرده و هر رشته و ژانر این علم، در همان محدوده 
 ی زندگی انسان امروزی به آن نیاز داشته است. متنوع و گسترده 

 ی گرامی! خواننده 
های وسیع و متن  ها و عنوان یی را که در دست داری فقط یک بخش کوچکی از یک کتاب قطور با فصل ه نوشت  

ی متقابل سیاست با ژورنالیزم و چگونگی  ی ژورنالیزم با علم سیاست و رابطه طوالنی است که بر نقش و رابطه 
مفهوم عام آن است،  ی مردم به مه هی متقابل این دو بخش علوم اجتماعی برای خدمت به مخاطبان، که  استفاده 

اثر هم تمرکز دارد.   پیشینه این  دارد بر  بیان و فکر، استفاده چنان نظری گذرا  آزادی  ناجایز و سوء از  ی  های 
های مستعار و در نهایت دورنمای این بخش از علوم اجتماعی،  ژورنالیزم، علل استفاده از سانسور و استفاده از نام 

 های دیجیتالی. ه با استفاده از رسان 
گران داخلی و خارجی استفاده  در تکمیل این نوشته، نه تنها از آثار، خدمات و دستاوردهای بزرگان و پژوهش 

قرن کار مداوم و منظم را  شده، بلکه در مواردی افزون بر دانش مسلکی، تجارب شخصی نگارنده که حدود نیم 
که اثر، بر بنای  چنان کار آمده است. هم ر احتوا کرده، بسی به های معتب عنوان شاگرد این مسلک مقدس در رسانه به 

ویژه در رابطه با فراز و  نمایی، به ها، نیز پرداخته شده تا در حد امکان، تصویر تمام تجارب دیگر ژورنالیست 
جامعه فرود  یک  در  ژورنالیزم  که  عقب هایی  و  بسته  هم ی  گردد.  ارائه  داشته،  افغانستان  مثل  از    چنان مانده، 

های قانونی بهره گرفته،  ی مترقی و دموکراتیک با استفاده از تضمین هایی که ژورنالیزم در یک جامعه آزادی 
 مختصر توضیحی داده شده است. 

گونه اشاره شد،  ها است؛ زیرا همان عیب و عاری از کاستی کار بی توان ادعا کرد که این هیچ صورت نمی باری به 
های  رفت گام با پیش ها، هم ناپذیر زندگی انسان حیث بخش انفکاک هرماه و هرسال این مسلک، به هرروز و هرهفته و  

های نوین و  های تازه، در تحول است؛ و بازنگری یا معرفی یافته های نو و بروز نیازمندی گیر و ظهور پدیده چشم 
گردد، ایجاب خواهد  ورت احساس می یا هم افزودن اطالعات و معلومات تازه را که در جامعه با درنظرداشت ضر

 کرد.  
پس از نشر چاپ اول »ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم« ضرورت اصالح بعضی اشتباهات تایپی، افزودن و یا  

گزاری به  های جداگانه و ارج هم در فصل هم کاستن برخی کلمات و یا عبارات، تنظیم مجدد مطالب مرتبط به 
گونه تغییری که در  ان، احساس گردید. البته در متن و محتوای این نوشته، هیچ ها و پیشنهادهای خوانندگ دیدگاه 

تری در بعضی موارد  های مختصر، صراحت بیش ؛ بلکه سعی شده تا با تکمله نشد   مغایرت با چاپ اول باشد، وارد 
 محدود آورده شود. 

مندان ایفا  گام و سایر عالقه ن و پیش های جوا که این اثر بتواند سهم ناچیزی در خدمت به ژورنالیستبه آرزوی آن 
یادماندنی از نقش  داران آزادی بیان و فکر باشد، و تصویری به گامان و طالیه گشای پیشکه ره کند، و به امید آن 

 ژورنالیزم در ارتقای دانش و فرهنگ جامعه ارائه دارد.  
 

 جلیل غنی  
 ا ، کالیفرنی۲۰۲۱ آگست 

 
 ادامه دارد     
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