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 ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم ) بخش چهاردهم( 
 

 های همگانیمفهوم آزادی رسانه 
 
 : های همگانی چه مفاهیم و اهدافی نهفته است در آزادی رسانه  ▪
 اطالعات؟  گزارش   

 نوعیت اطالعات؟  
 تعبیر و یا تحلیل اطالعات؟ 

 شود؟ ها ارزیابی می های خبری کدام است و چگونه این ارزشارزش   »خبر« چیست؟  ▪
 »سازمان خبررسانی« چیست و تشکیالت آن چگونه است؟  ▪
 شدن چیست؟ تجربه، تحصیل، یا موقف و یا ادعای ژورنالیست بودن؟    معیارهای ژورنالیست ▪
 ژورنالیست چه وظایفی دارد؟ آیا ژورنالیزم یک مسلک است؟  ▪
 توانند »منصف« باشـــند و »آفاقی« فکر کنند؟ ها می آیا ژورنالیست  ▪

آژانس  از  اعم  نشراتی،  مرجع  و  سازمان  روزنامه هر  رسانی،  خبر  مجله های  تلویزیون ها،  رادیوها،  ها،  ها، 
دهی الزم است نخست اهداف مشخص سازمان    ررسانی و اطالعهای همگانی دیجیتالی و سایر مراجع خبرسانه 

شان را تثبیت و برای جلب خواننده و بیننده و شنونده و در مجموع مخاطبان شان، که مبنای اصلی اعتبار و  
تواند  باشند، به اطالع همگان برسانند. چنین اهدافی است که می دوام یک رسانه با حمایت و تعقیب نشرات آن می 

 دار، نزد مخاطبان خود با اعتبار و با اعتماد باشد. روی رسانه از تعهد آن به این اهداف پای ت پی در صور
هایی که  هایی که از آن یادآوری گردید، نظر به شرایط عینی و ذهنی هر جامعه و برداشت و قیود و آزادی سؤال 
سان قابل بررسی، تطبیق  جوامع و کشورها یک ها در چنان جوامع دارند، قابل بحث است و شاید در تمام  رسانه 

داری و ساختار سیاسی و فرهنگی هر جامعه و قوانینی  ی حکومت گیرد به نحوه و یا قبول نباشد، که ارتباط می 
ها  فرما است. اما در مجموع جواب این سؤال های همگانی در آن جوامع حکم که در رابطه با نشرات و یا رسانه 

باید به مخاطبان یک  ی نشرات یک رسانه را در اطالع مشی نشراتی و محتوا  دهی و چگونگی اطالعاتی که 
نمود  نشریه رسانیده شود، تعیین خواهد کرد و نقش آن را در انتخاب موضوعات قابل نشر برازنده ساخته و ره 

 تواند. خوبی برای تثبیت هویت و نقش رسانه در جامعه بوده می 
های  ا مستلزم بررسی، تحقیق، تحلیل و ارزیابی است و شکی نیست که رسانه ها و معیارههریک از این سؤال 

های الزم را با درنظرداشت فضای  مند و متعهد به اصول و معیارها و ارکان ژورنالیزم بررسی همگانی رسالت 
جتماعی  های علوم اعمل خواهند آورد. زیبایی تحلیل و بررسی حاکم حقوقی، قانونی، و فرهنگی بر آن جامعه به 

و دساتیر آن، که ژورنالیزم جزئی از آن است، در این است که آزادی اندیشه و تفکر و بررسی و ابراز نظر را  
 روی از اصول و موازین این مسلک ندارد.  دهد و فارمول خاصی به جز از پی گران می برای مفسران و تحلیل 

های نشراتی  مند است و تمام ابزار و ارگان بهره ی آزاد و دموکراتیک که از آزادی بیان و فکر  در یک جامعه 
  ، رسانی و آگاهی مردم دارند، تتبع و تحقیق در مورد چگونگی خدمات در تنویر اذهان و اطالع   کنندهنقشی تعیین 

ها و  ابعاد مختلف ژورنالیزم یک اصل عمده شمرده شده و از طرف نهادهای تحقیقاتی و مسلکی پس از بررسی 
های حاکم برای بهبود خدمات چنین  هایی هم به نهادهای نشراتی و هم به دستگاه ها و سفارش ه ها توصی ارزیابی 

 آید.  عمل می نهادهایی به 
های جدی از طرف نهادهای  ی امریکا بررسی های اجتماعی در ایاالت متحدهدر بخش نشرات و خدمات رسانه 

به  می نشراتی  در  عمل  قبل  سال  هشت  و  هفتاد  رسانه   1942آید.  آزادی  نام  کمیسیون  به  که  همگانی  های 
(Hutchins Commission نیز یاد می ) ی تایم و الیف تشکیل گردید تا بررسی کند که آیا آزادی  شود توسط مجله
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ی دموکراتیک معاصر در خطر  های همگانی به شکل درست آن در جامعه های همگانی و خدمات رسانه رسانه 
 است؟ 

های  م. نشر کرد و نتیجه گرفت که بلی آزادی رسانه 1947خود را پس از پنج سال در    این کمیسیون، ارزیابی 
 خطر است: ی کنونی معروض به همگانی روی این سه دلیل در جامعه 

ی جمعی بسیار افزایش یافته  حیث ابزار مفاهمه ها به های همگانی نزد مردم با انکشاف رسانه اهمیت رسانه   -1»
خواهند در مسایل، ابراز نظر و  عده از مردمی را که می های همگانی، آن عیت رسانه و در عین زمان این موق

 عقیده کنند، بسیار کاهش داده است. 
اندکی از مردم که می   -2 از رسانه تعداد  استفاده  با  ابزار عمده های همگانی به خواهند  ی جمعی  ی مفاهمه حیث 

 اند.  نجام نداده های جامعه ااستفاده کنند، خدمت مناسبی به ضرورت 
زنند که جامعه آن را  های همگانی هستند، هر از گاهی به اعمالی دست می آنانی که گردانندگان ماشین رسانه   -3

گذارد«. های همگانی تأثیر می کند، که اگر دوام یابد، ناگزیر بر کنترل و مقررات بر رسانه نکوهش می 
1

 
پیش اما گاهی در همین جامعه  و  آزادی رسانه های مترقی  نیز  در همین عصر حاضر  رفته  های همگانی حتی 

روی  با  دارد.  قرار  تهدید  مورد  به مستقیماً  ترمپ  دونالد  ) کارآمدن  متحده  ایاالت  جمهور  رئیس  (  ۱۹۱۷حیث 
ژورنالیست لفاظی  از  تنها  نه  شدید  انتقادهای  و  دستگاه ها  از  بلکه  روزنامه ها،  شمول  به  نشراتی  و  های  ها 

رسانه تلویزیون  به  مردم  اعتماد  تنقیص  بر  تأثیراتی  که  ها،  سرحدی  تا  و  است  داشته  نشرات  و  همگانی  های 
گلوب به جواب این انتقادهای  ی باستن پیش رفته است. روزنامه ،شد   »دشمن مردم« لقب داده  های همگانیرسانه 

( »ما دشمن مردم نیستیم«  we are not The enemy of The Peopleیی با عنوان ) دونالد ترمپ در سر مقاله 
 گلوب بعداً گفت: ی سر مقاله در باستن ( معاون صفحه Maijorie Pitchardپرداخت )

ضمیمه  بر  حمله  که  نمایند  درک  که  بیاموزاند  را  خوانندگان  )سرمقاله(  این  اساسی  »امیدوارم  قانون  اول  ی 
ترین اصولی است که قانون  کی از مقدس های همگانی آزاد و مستقل هستیم این یغیرقابل قبول است. ما رسانه 

اساسی به آن حرمت گذاشته است«. 
2
  

سه    از  هم بیش  امریکا  در  روزنامه  سرمقاله صد  نشر  با  امریکا  زمان  در  بیان  آزادی  اصل  از  دفاع  به  هایی 
 کند، برازنده ساختند.  ها تأکید کرده و نقشی را که ژورنالیزم در جامعه ایفا می برخاستند و بر نقش ژورنالیست 

یی تنگاتنگ با سیاست و  شود که ژورنالیزم سیاسی رابطه با تأمل کوتاه بر نقش ژورنالیزم در سیاست، دیده می  
ها در این  افتد. ولی نشرات و رسانه های همگانی اتفاق می ی متعلق به رسانه جریانات سیاسی دارد که در جامعه 

قانون جامعه  تابع  تثبیت می ها و مقرره ها  این کشورها حق طبع و نشر را  قوانین  کند و در  هایی هستند که در 
های همگانی مطابق قانون اساسی هر کشور و بر مبنای ضوابط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن  قانون رسانه 

 های سیاسی تأثیر مستقیم بر نشرات یک رسانه دارند.  گردد. در این شکی نیست که نظام جامعه مشخص می 
رسانه زادی آ جامعه های  در  همگانی  حاکمیت های  با  خصوص  به  بسته،  و  باز  تک های  و  های  حزبی 

چنین  دیکتاتوری  قوانین  و  مقررات  و  حاکم  نظام  و  محیط  از  است  متأثر  مذهبی،  و  نظامی  سیاسی،  های 
های سیاسی  نظام   رفته و در جوامع بسته و غیردموکراتیک تأثیر هایی. در جوامع باز و دموکراتیک و پیش جامعه 

 بر ژورنالیزم مشهود است. 
های  داری، نقش مردم در نظام ی حکومت ها، نحوه های سیاسی، مثل تفاوت در ارزش ها در نظام البته تأثیر تفاوت 

بی مردم  و  نظام ساالر  در  نقش جامعه  و  مردم  و حقوق  نیاز  و  تفکر  دیکتاتور و مطلق اثربودن  بر  های  العنان، 
نقش رسان  در یکی حکومت ه چگونگی  دارد.  تأثیر مستقیم  به  های همگانی  و  از جانب مردم  انتخابی  رأی  های 

های دیگر، مردم  العنان و دیکتاتوری های مطلق مردم، تشکیل می شود ولی در حکومت  مردم، جهت خدمت به 
دانند؛ بنابرآن تأثیری هم  گوی مردم نمی ها هم خود را جواب هایی سهمی ندارند و حکومت در ایجاد چنین حکومت 

 هایی ندارند.  داری در چنین نظام ی حکومت در نحوه 
نلسن ماندیال رهبر فقید افریقای جنوبی که پس از هفده سال از زندان رژیم آپارتاید برآورده شد با رهبران همان  

رین کشورهای افریقایی  ترفته عهده گرفت و از آن کشور یکی از پیش رژیم مشترکاً رهبری افریقای جنوبی را به 
 را ساخت. این مقوله از اوست: 

 «. برای آزادبودن الزم نیست زمین و آسمان را بخرید، فقط خود را نفروشید » 
 
 

 
1 - Mark R. Levin Unfreedom of The press P-96 
2 - Mark R. Levin Unfreedom of The press P-96 
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 فصل پنجم 

 ی ژورنالیزم نگاهی به پیشینه 
 

زندگیجامعه  آغاز  همان  از  بشری  بدوی   ، های  آن حتی  مفاهمه ترین  به  و  ،  متقابل  از  ی  و  داشتند  نیاز  گروهی 
ها، اشاره، آواز،  اند. مثل نقاشی بر مغاره داشته برای این مقوله، استفاده کرده های دست ترین ابزار طبیعی و زمینه ابتدایی 

ها در جوامع  ها، قرائت پیام گرد، جارچی ها دهل و نقاره و شیپور، ممثلین دوره داشته و بعد به صدادرآوردن وسایل دست 
های مزدحم، به  های کوتاه و فرامین در اماکن و بازارها و مکان مایندگان ارباب قدرت و حکام، نصب پامفلیت توسط ن

پیام  انتقال  ارسال و  یا هم  تبادل نظر و  انحا مفاهمه و  این ها؛ همه نحوی از   Traditionalنام وسایط عنعنوی ) ها به ی 

Media ساختند که به مرور زمان و با  ایط ابتدایی هدف شان را برآورده می ها با استفاده از این وس شود، انسان ( یاد می
ها و مجالت  نامه ها و هفته ی علم و تکنالوژی و اختراع ماشین چاپ و نشر روزنامه وجود آمدن زبان و خط و توسعه به 

ترین  ژورنالیزم، عمده   ها و در مجموع انواع ژانرهایو کتب و رادیو و تلویزیون و نشرات دیجیتالی، امروزه این رسانه 
 کنند. دهی بازی می آگاهی   , گری جوامع و نقل و انتقال اطالعاتدهی و روشن نقش را در سمت 

ی بشری  ( در تحقیق و پژوهشی که در مورد تاریخ مفاهمه BLURکواک و تام روزنستایل در اثرشان با عنوان )بل  
 گویند:  اند می انجام داده 

ها است که قدامت  دیگر، رسامی و یا نقاشی بر مغاره روشدن با یک شده غیر از روبه ی ثبت مفاهمه ی  »نخستین وسیله 
ها در »التا میرا« در هسپانیه و »السکو« در فرانسه  رسد و نخستین نمونه هزار سال قبل از میالد می آن به تقریباً پانزده 

دهد که نمادی از یک پیام مذهبی و  ستارگان را نشان می یی از  دیده شده است که هر دوی این اثرها شکار و مجموعه 

تواند«. هایی برای جایگاه بشر در کائنات بوده می وجوی جواب روحانیت بوده که جست 
3
. 

شش پژوهش  حدود  در  مفاهمه،  برای  گفتاری  زبان  که  داده  نشان  به ها  میالد  از  قبل  سال  و  هزار  آمده،  وجود 
هزار سال قبل از میالد سنجش  ها، یعنی زبان نوشته را، پنج تحول مفاهمه بین انسان   یبشرشناسان تاریخ سومین مرحله 

 اند. نموده 
وپیچ دیگری پیمود تا به اشکال امروزی، حتی برای نابینایان، تحول   اما نگارش و یا نوشتن برای مفاهمه، راه پر خم 

گیری، ثبت و یا هم   و ارقام بود که برای اندازه   های اعدادکرد. در اول حروف وجود نداشت؛ بلکه نمادها و یا سمبول 
شد. این امر به مرور زمان تکامل یافت و برای هر مفهوم و یا هجا و صدا سمبول  کار برده می توزیع ثروت افراد، به 

ن  جداگانه یعنی حرفی و یا ترکیبی از حروف، وضع گردید. بدین ترتیب مفاهمه و ارسال پیام و یا تبادل نظر، با نوشت
ها، که شکل متفاوتی از زبان گفتاری داشت، و تا هنوز هم در هر زبان این تفاوت وجود دارد، جایگاه خاصی  این پیام 

 های بشری، اختیار کرد.  ی گروهی بین جامعه بودن و ثبت آن در مفاهمه  نظر به متداوم 
 ( گوتنبرگ  پیشه Johannes Gutenbergیوهانس  یک  با  (  اروپا  صنعتی  پانزده  ور  قرن  در  چاپ  ماشین  اختراع 

ها و  کارافتادن ماشین چاپ و ارسال پیام گام گردید و با به میالدی تحول بزرگی را در عالم مفاهمه و ارتباط عامه پیش 
 خبرها به شکل ژورنالیزم نوشتاری، تولد شد. 

ارگان مهم مخالفان سیاسی و  حیث یک تر یافت و روزنامه به درقرن هفدهم و هجدهم میالدی صنعت چاپ رونق بیش 
 مباحث اساسی در تشکیل احزاب سیاسی در اروپا، کمک کرد. 

ها را در  ها، ارتباط بین جامعه ها به دوردست ی دیگری برای ارسال خبرها و پیام قرن نزدهم بود که ایجاد وسیله  
( مورسی  و  کرد  برقرار  دیگر،  را  Morseمناطق  تلگراف  الکترونیک،  پیام  باارسال  پیش  به (  که  آورد  رفت  وجود 

 ی گروهی بود. عظیمی در ارتباط و مفاهمه 
اختراع رادیو در  بزرگ  تغییر دیگر در عالم ژورنالیزم،  از  1920ترین  را بخشید که  توان  این  به مردم  بود که  م. 

 ها با اسرع وقت آگاهی حاصل کنند.  دادهای اطراف و دوردست وقایع و روی 
ی ژورنالیزم ظاهر گردید. تلویزیون،  مند دیگر در عرصه اع رادیو، یک میدیای قدرت تنها بیست سال بعد از اختر

ها و مباحث و نظرها را بشنوند و هم در عین زمان تصاویر را نیز  ها را قادر ساخت که هم خبرها و تبصره جامعه 

 
3-Blur, Bill Kovach and Tom Rosenstiel,P-13, 2004 
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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 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ها  در نزدیکی و تنویر اذهان جامعه ی معلوماتی و هم تفریحی دارد. این وسایل ارتباط گروهی نه تنها  ببینند که هم جنبه 
ساختن سیاست به سطحی که قبل  ساختن و ملی ها کمک زیادی کرد، بلکه در همگانی در سطح محل و ایاالت و یا والیت

 بر آن هیچ دیده نشده بود، نیز کمک کرد. 
سال  این  رسانه در  و  نشرات  در  دیگری  انقالب  اخیر،  رسانه های  و  گردیده  رونما  دیجها  انترنیت،  های  و  یتالی 

های  ها، مفاهمه و کنفرانس ها و نشرات تلویزیونی از طریق انترنیت و ستالیت الگ ها، ویبسایت فیسبوک، تویتر، ویب 
مکالمه  مجازی  دنیای  و  انترنیت  از طریق  مختلف  آن  بین کشورهای  پهلوی  در  و  است  بخشیده  را سهولت  جهانی  ی 

تر قابل بحث بوده و  معلومات و اطالعات نقش عمده و مؤثری داشته است که بیشی  های تلویزیونی هم در اشاعه کیبل 
بنیاد را از حقایق  های همگانی، مشکل تفکیک حقایق از شایعات، و پخش اطالعات نادرست و بی بعضی از این رسانه 

 وجود آورده است.    بازار نشراتی، بهامروزی    در آشفته 
تر جوامع به ارتباطات و مفاهمه و  ها با پویایی و ضرورت هرچه بیش پدیده   ی ژورنالیزم در جهان، مثل تمام سیر توسعه 

 گام بوده است. تر، و نیاز به باخبری از ماحول و جهان، هم تبادل اطالعات، و عطش برای کسب اطالعات بیش 
یاد کردیم، روی اهداف  ها  ترین که مختصراً از آن رفته ترین تا پیشییهای ژورنالیزم از ابتدا هر یک از وسایل و بخش 

ها از سیاست تا اقتصاد و  های متنوع زندگی انسان های مشخص در بخش نمایی های مشخص و ره مشخصی و با رسالت 
 است.   کارآمده و در این راستا کمک شایانی انجام داده فرهنگ و هنر و امور اجتماعی روی 

ی چهارم در پهلوی قوای ثالثه: اجرائیه، مقننه و  یث قوه حنقش امروزی ژورنالیزم در جهان چنان برازنده است که به 
های همگانی است که نقش بازرس و  های گروهی و رسانه عدلیه، در ساختارهای دولتی، شناخته شده؛ چون همین رسانه 

مشکالت جامعه را به  ها را برمال ساخته و  های آن کاری ها و ندانم کند و نارسایی اجراآت دولت را ایفا می ناظر اعمال و 
کردند و پیام  یافتند، ایفا می ها چنین نقشی را نخبگان و دانشمندانی که به دربارها راه می رساند. در گذشته گوش حکام می 

وجه کافی هم نبوده و ارزش و اهمیتی که  تأثیر نبوده ولی به هیچ رساندند. گرچه این روش بی گوش حکام می مردم را به 
 اند. ی ژورنالیزم دارند، نداشته با ابعاد گسترده  ها، امروز رسانه 

ی ژورنالیزم با سیاست از همان آغاز زندگی اجتماعی استحکام یافت و نخستین پیوند این دو علم بیش از دو قرن  رابطه 
 قبل در بسیاری کشورها به رسمیت شناخته شد. 

 های آزاد و دموکراتیک، نقش آن در نزدیکمعه های گذشته در رابطه با روش ژورنالیزم و ژورنالیست در جادر بخش 
های  دهی، توضیحاتی داده شد که تفاوت آشکار با جامعه گری و اطالع گران و روشن ها و سیاستسازی مردم با دولت 

 های دیکتاتوری دارد.  حزبی و یا هم در نظام  بسته و غیردموکراتیک و تک 
 
 

پانزدهم  معلوماتی  در بخش  و تاریخی در ژورنالیزم است   که یکی از مباحث جالب       استفاده از نام مستعار در جهان 
 . تقدیم خواهد شد 

 ا بر گشت  ت 
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