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 ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم ) بخش شانزدهم ( 
 

 ژورنالیزم تفریحی و جایگاه آن در انقالب تکنالوژی  
 

ها  ها، رادیوها و روزنامه های امروزی تلویزیون یی از برنامه جایگاه معلومات و اطالعات تفریحی که بخش عمده 
 را در بر گرفته، در دنیای انقالب تکنالوژی و ژورنالیزم معاصر در کجاست و چه تأثیری بر افکار عامه دارد؟  

 های جدی و معلوماتی غیرتفریحی در چیست؟ تفاوت آن با گزارش 
یی جدید  پدیده شود و  »ژورنالیزم تفریحی« یاد می (  Infotainment Journalismنام )  این بخش ژورنالیزم که به  

های  ی شصت میالدی با اختراع تلویزیون به مرور زمان وارد برنامه در ژورنالیزم معاصر است، بعد از دهه 
قابل مالحظه  ها نسل جوان و  تر آن دارد که بیش   ،تلویزیونی گردیده و اکنون جایگاه خاصی، با بینندگان نسبتاً 

های جدی و کامالً خبری توجه  تر به گزارش هستند و کم   های هنری و موضوعات تفریحی مند به گزارش عالقه 
 داشته باشند.  می 

های  های آموزشی برای ُخردساالن و جوانان، خبرهای تفریحی و نمایش ، داستان، برنامه در این بخش نقش کارتون 
ندان، نقد و  ی هنرمنامه های علمی و هنری، معرفی و زندگی نمایشگاه   های هنرمندان، گزارش گوناگون، کنسرت 

های مستند و بسی موضوعات دیگر جای  های هنری و آثار دیگر هنری مثل پیکرتراشی، نقاشی، فلم بررسی فلم 
باشد؛ زیرا هیچ  ی تفریحی دارد، هر یک دارای پیام و معلومات نیز می ها در عین حال که جنبه دارد. این برنامه 
ها است که  ها و پیام ام و هدفی نیست. در واقع، همین هدف ی تلویزیونی در عصر حاضر فاقد پی گزارش و برنامه 

کند و زمینه را برای عواید مالی از طریق اعالنات تجارتی و یا تبلیغاِت نهادهای  بیننده و شنونده را جذب می 
رسانه را  تواند استقالل  سازد. امری که می اقتصادی، اجتماعی، هنری، سیاسی و فرهنگی، برای رسانه فراهم می 

 تضمین کند و آن را از سقوط به دامن صاحبان قدرت و پول، در امان دارد. 
 کنند که: های روز، گروهی فکر می ها در مسایل سیاسی و جریان اما در رابطه با نقش این برنامه 

اند، و  نده کند و آن را »بدترین دشمن دموکراسی« خواها بدبینی و بدگمانی سیاسی را ایجاد می »این نوع برنامه 
تر از همه تأثیر آن بر شهروندان و دموکراسی قرار  زیر بحث دانشمندان سیاسی در رابطه با علل، مفاهیم، و مهم 

دارد«. 
1

 
های همگانی، تفاوت بین  ی ژورنالیزم و رسانه پردازان عرصه گران و نظریه هایی از پژوهش در این میان گروه 

رود خبرها صددرصد تفریحی  ارند. قدر مسلم این است که احتمال نمی اطالعات و مطالب تفریحی را زیر بحث د 
باشد و این نظر هم پیشینه دارد که خبرها باید معلوماتی باشد. ژورنالیزم تفریحی یکی از ژانرهای نوین است که  

ی یک روزنامه  ننده ی رادیو و یا هم خوا ی تلویزیون و یا شنونده سازد. هر بیننده های تفریحی را رفع می کمبود برنامه 
احتیاج به تغییر فضای سرد و بعضاً هم خشک دنیای خبرهای جدی روز را دارد و این احتیاج را همین ژورنالیزم  

بلکه  تفریحی برآورده می  آن احتیاج و عالقه دارد،  آزاد به  تنها نسل جوان در جهان  نه  سازد. روی همین دلیل 
دادهای جدی سروکار دارند، نیز برای  ی سیاسی روز و سایر روی دادهای عمده که با روی ساالن و حتی آنان بزرگ 

 ها می زنند. ها، جراید و مجله های تفریحی روزنامه ها و ستون تفریح و تفنن هم که شده، سری به گزارش 
صالحی و  های ا ها و سایر نشرات چاپی و شنیداری، بسیاری اوقات بار پیام های روزنامه ها و برنامه این ستون 

رسانند.  ها را می های جالب و خواندنی این پیام ها و فکاهی ها، وجیزه ویژه از طریق کارتون سیاسی هم دارند و به 

 
1 - Brants, 1998 Who is afraid of Infotainment? European Journal of Communication 
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های ژورنالیستیک مقید به موازین و اصولی است که بر  این بخش ژورنالیزم نیز مانند سایر ژانرها و نگاشته 
 های ژورنالیستیک حاکم است. سایر انواع فعالیت 

های ناشی از شرایط فرهنگی و سیاسی نیز جایگاهی  در تاریخ ادبیات و نشرات افغانستان هم این ژانر با تفاوت 
بار در قالب نشریات افغانستان،  خاصی داشته است و یکی از ژانرهای وسایط ارتباط گروهی بوده و برای نخستین 

کار برده شده است.  توسط محمود طرزی به   1292عقرب   19ی چهارم سال سوم  االخبار افغانیه، شماره در سراج 
 ( ه ش  ۱۳۵۸.، کابل آهنگ، طنز و فراورده های ژورنالیستی آنپوهاند محمد کاظم)

های  عالوه بر آن شاعران و ادیبان و نویسندگان در تاریخ ادبیات افغانستان حتی در شرایط اختناق و حکومت 
های همگانی و آزادی بیان و فکر در قوانین افغانستان تضمین گردد، با  که آزادی رسانه استبدادی و قبل از آن 

ها  ها، اشعار و کارتون ها، روزنامه های انتقادی و یا سیاسی شان را از طریق جریده استفاده از صنایع ادبی پیام 
 کردند.  نشر می 

های  و طی این مدت نشرات رسانه گذرد  االخبار افغانیه تا کنون، اندکی بیش از صد سال می از تاریخ نشر سراج 
نیز ارتقا یافته و با    خصوص در بیست سال اخیر سیر صعودی داشته، این بخش ژورنالیزم همگانی افغانستان نیز به 

های  توان دید که برنامه های غیردولتی و یا نشرات چاپی غیردولتی می توجه به نشرات تفریحی رادیوها و تلویزیون 
وگو  های امروزی است و حاوی مطالب معلوماتی، گفت های انتقادی در رسانه ترین برنامه ه رفت تفریحی یکی از پیش 

نقاشان، و سایر دست  فعالیتبا هنرمندان، ورزشکاران،  نمونه اندرکاران  ترویج  های غیرجدی جامعه،  از  هایی 
 های رادیویی و تلوزیونی است. های تفریحی در برنامه برنامه 

های  ها و یادداشت ها، فکاهی ها، وجیزه های تلویزیونی بلکه کارتون افغانستان نه تنها برنامه های اخیر در  در سال 
ی »ترجمان«  گر جاافتادن این ژانر ژورنالیزم است که زمانی روزنامه ها  نمایان ها و روزنامه تفریحی در مجله 

 گونه نشریات بود.  قانون اساسی سرآمد این ی  ی معروف به دهه در دوره 
 

 اصول و اخالق نویسندگی در ژورنالیزم 
مندی و حاکمیت قانون و تساوی در برابر قانون بدون درنظرداشت مقام، مذهب، ملیت، جنسیت، رنگ،  قانون 

رفت و ترقی جامعه و تطبیق قانون بر همه شهروندان یک  های فرهنگی، متضمن پیش زبان و محل تولد و ارزش 
ی قرون وسطایی  ی مدنی، جامعه ی فاقد این اصول حاکم بر یک جامعه جامعه   کشور و تأمین عدالت اجتماعی است. 

فرما است. تنها وضع قوانین در یک جامعه  شود که در آن زور و زر و قانون جنگل حکم و فراقانونی گفته می 
ی  قانون است که زمینه شود؛ بلکه تعهد و پابندی به تطبیق  نمون نمی رفت ره سوی ترقی و پیش لزوماً آن جامعه را به 

 سازد. ساالری فراهم می رفت و مردم سوی ترقی و پیش ارتقای آن جامعه را به 
های همگانی و قانون  امروز در افغانستان هم آزادی بیان و فکر در قانون اساسی تضمین گردیده و هم قانون رسانه 

دستگاه نشراتی رادیو    190رسی به اطالعات مطابق به احکام قانون اساسی افغانستان وضع و نافذ شده است.  دست 
ٰآژانس خبررسانی در افغانستان فعال هستند که از آن جمله    10ی چاپی و  نشریه   250دستگاه تلویزیون و    90و  

ن نیز قابل دریافت است. مزید بر آن اکثر  دستگاه تلویزیون در تمام افغانستان و بعضی از نقاط جها   28نشرات  
می  نیز  یوتیوپ  در  را  نشرات  رسانه این  آزادی  که  نگذریم  ناگفته  دید.  بزرگ توان  از  یکی  همگانی  ترین  های 

 دستاوردهای نظام جدید سیاسی افغانستان بعد از سقوِط نظام متحجر طالبانی است.  
سایت  ویب   350ر داخل و چه خارج این کشور به بیش از  های منسوب به شهروندان افغانستان چه دسایت ویب
های  ترین مورد استفاده را همین شبکه شمار است و در این روزها بیش های فیسبوک و تویت بی رسد. حساب می 

شان خواست بدون درنظرداشت  اجتماعی دارند که برخی فارغ از هرگونه بند و بست و قید قیود بوده، و هرچه دل 
کنند، و بینندگان و خوانندگان  نویسند و نشر می بندی بامفهوم می گی و یا تلفظ و انشای درست و یا جمله اصول نویسند

 زیادی هم دارند که جفای بزرگی است بر حق زبان فارسی و پشتو هر دو.  
،  شود و چه توسط شهروندان این کشور در خارجاما با نظر مختصری به نشریاتی که چه از افغانستان نشر می 

ی ژورنالیزم و اخالق نویسندگی،  ی رسالت و اصول قبول شده شود که عنصر عمده گردد، چنین معلوم می تولید می 
ها دالیل متعدد دارد که  گردد. این شیوه ی یک کار ژورنالیستیک است، رعایت نمی چنان که بایسته و شایسته آن 

 شود. مختصر به تذکر برخی از این دالیل اشاره می 
خصوص دموکراسی  عدم آگاهی و یا اعتنا و یا هم برداشت درست از مفاهیم و اساسات و موازین دموکراسی، به   ▪

 نوپا در افغانستان. 
 گیرد. تر در رابطه با نشرات در داخل افغانستان ارتباط می های همگانی که بیش عدم رعایت قانون رسانه ▪ 
های مختلف  های جریان گیری ها و نشرات تصویری، از موقف سایت مرزی، ویب روی بعضی از نشرات بیرون پی ▪  

 سیاسی و حکومت در داخل افغانستان و تأثیر آن نشرات در خارج از کشور. 
های سیاسی داخل  ها و نشرات رادیویی و تصویری به نهادها و جریان سایت تعلق و وابستگی تعدادی از این ویب ▪  

 و خارج افغانستان.  
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 بار باورهای قومی، نژادی، مذهبی، سمتی، و فرهنگی حاکم بر جامعه در داخل افغانستان. تأثیر نقش زیان ▪ 
 برداشت نادرست از اصل آزادی بیان. ▪ 
 اعتنایی به فرهنگ خشونت و معافیت حاکم بر جامعه و تأثیر آن بر شهروندان افغانستان در خارج کشور. بی ▪ 
های مستهجن و  ها و عبارت های اجتماعی و استعمال واژه شبکه   عدم رعایت و یا آشنایی با فرهنگ استفاده از ▪  

 های مختلف و ترور شخصیت. ناسزاهای بازاری و اهانت به اشخاص و تجاوز بر حریم شخصی افراد و گروه 
دهی جامعه به مسیر  های سالم جهت سمت های همگانی سالم، تدریس و یا تبلیغ مهارت های رسانه یکی از رسالت 

گردد،  چه در داخل و یا خارج افغانستان عرضه می است. با تأسف وقتی به نشرات تعداد قابل توجهی از آن سالم  
جای  ها مشاهده کرد. به توان در آن تر می شود، چنین نقشی را، و یا ایفای چنین رسالتی را، کم نظری انداخته می 

تان پس از چهل سال جنگ، باید ایفا کنند و اقشار  ی حساس تاریخ افغانس خصوص در این مرحله ها، به که رسانه این 
دست  دیگر پذیری و یک را به هم   یی و تباری جامعه های مختلف اجتماعی، قومی، مذهبی، سمتی و عشیره و گروه 

برابر دشمن مشترک مردم و جامعه  اختالفات جزئی و  شدن در  تشدید  در  کنند، هنوز هم  افغانستان تشویق  ی 
یی با اقوام مختلف مثل افغانستان است، نقش  خصوص جامعه از ارکان قابل درک هر جامعه، به یی، که یکی  سلیقه 

توان چنین  تر باشد که می ی بیش تر و یا خواننده ی بیشها یافتن بیننده کنند. شاید یکی از اهداف چنین نوشته بازی می 
از هر مرجع و شبکه  اجتماعی و رسانه نشرات را، حاال  باشد،ی  به اصطالح ژورنالیزم معاصر یک    یی که 

نامید که هدف آن نشر سرخط اخبار و مطالب احساساتی و شورانگیز و شایعات بدون    (tabloidی تابالید )نشریه 
 اسناد و مدارک، محض برای جلب خواننده و بیننده، در خصوص تلویزیون، است. 

ی  تر از درافتادن به موضوعاتی دارند که در جامعه اندرکاران نشرات، رسالتی بسیار بزرگ نویسندگان و دست 
تر نسبت به هدف عمده و مهم حیاتی صلح و ختم  روزی افغانستان شاید به درجات بسیار پایین ی اممتالشی شده 

 جنگ قرار داشته باشد.  
ها و  متشکل از اقوام و قبایل و عشیره   1747جوالی    15ملت افغانستان از همان آغاز تشکیل دولت ابدالی در  

ها و تبارها با  دهند. این اقوام و ملیترا تشکیل می نژادها و مذاهبی است که تا کنون ارکان و اجزای این ملت  
ی  ها و گاهی هم برخوردهای نه چندان جدی، برادروار باهم چندین قرن زندگی کردند، دلیل عمده وصف تفاوت 

ها وارد شده بود و نه قومی و  دیگر به اشکالی که وجود داشتند، بوده است؛ نه تحکم مذهبی بر آن آن پذیرفتن یک 
داشت، با تفاهم و تساند و  زبانی و فرهنگی و اگر اختالفاتی هم وجود داشته، که طبیعتاً باید وجود می سمتی و  

می  حل  روش  تساهل  همین  این سرزمین،  تاریخ  از  آموختن  با  و  خویش،  نیاکان  به رسم  اگر  هم  حاال  کردند. 
ز این خواهد بود که هر یک از  روی گردد، بسیار بهتر ا دیگرپذیری با همین خصوصیاتی که وجود دارد پی هم 

ی  کننده جامعه بخواهد ذوق و سلیقه و تفکر و باورهای فرهنگی خود را بر دیگران تحمیل کند. نتیجه اجزای ترکیب 
یی داشت و دارد که ضرورتی  ی تلخی بود و نتیجه اختالفاتی که از بیرون دامن زده شده کامالً آشکار است. تجربه 

های همگانی و نشرات است که  گران و اهالی رسانه داشت. رسالت نویسندگان، پژوهش   تر نخواهد به توضیح بیش 
 زدن چنین اختالفات ندهند چه این نشرات از داخل افغانستان است و چه از خارج. فرصتی به دامن 

 

 های دیجیتالی در ژورنالیزم  نقش رسانه 
 در بخش هفدهم و پایانی) ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم(  
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