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 )بخش چهارم(   ردمم ژورنالیزم دوست یا دشمن  
 

 سیاست در عصر وساطت 
 

بیش  ارتباط مستقیم، و شاید هم  در جامعه ژورنالیزم  دارد؛ زیرا  با سیاست و روش علوم سیاسی  کامالً  تر،  های 
گران و گردانندگان  تشریح و توضیح اهداف سیاست ترین وسیله برای تعبیر،  ی امروزی، ژورنالیزم عمده شده سیاسی 
های باز، نیز نقش عمده  ویژه در جامعه دهی تفکر افراد، به ها بوده و در سمت چنان مخالفان سیاسی آن ها و هم دولت 

 کند. بازی می 
های  جامعه ی نظریات و مباحثات عامه در  ترین و مؤثرترین میدان و وسیله برای ابراز آزادانه ژورنالیزم بزرگ  

که کمیسیون  م. زمانی 1947گردد به سال  ی امریکا بوده است که سوابق آن در امریکا بر می آزاد و ایاالت متحده 
های همگانی، این مأموریت ژورنالیزم را »مکلفیت بنیادی  ( برای آزادی رسانه Hutcheins Commission)هچینز  

 آن را چنین خالصه کرد: های  پس از گفتن حقیقت« خواند و یکی از مکلفیت 

آور مباحث عامه تلقی کنند«. حیث پیام ی گروهی، باید خود را به های بزرگ مفاهمه »سازمان 
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ها  ژورنالیزم باید زمینه و مجامعی برای انتقاد عامه و مصالحه فراهم سازد؛ گرچه تکنالوژی جدید چنین گردهمایی 

دادها هم  مندان تعقیب روی زمینه کاهش داده است. مردم و عالقه   را نیرومندتر ساخته و نقش ژورنالیزم را در این
توسعه  این  از  بااستفاده  اکنون  روز،  مهم  اطالعات  بیش برای کسب  تکنالوژی،  تویت ی  به  فیسبوک تر  و  ها،  ها 

تاه شان  های کوها و تحلیل های همگانی رو آورده و نظرها و موقف وارد در جهان رسانه ها و سایر ابزار تازه ایمیل 
جانبه و متوازن و ابراز نظرهای موافق و مخالف در یک  که موضوع تحلیل همه دارند؛ اما زمانی را ابراز می 

می مسأله  مطرح  بحث  مورد  طریق  ی  از  مجازی  چه  و  حضوری  چه  مجامع  چنین  تشکیل  و  تدویر  گردد، 
سازد و در آن تمام پهلوهای یک  متبارز می های ویدئویی و تیلفونی و یا حضوری نقش چنین مجامع را  کنفرانس 

 دهد.  گزارش متوازن از یک طرح، پالیسی و برنامه را مورد بحث و تدقیق قرار می 
راه انداختن چنین  شود، توأم با نقش کلیدی ژورنالیزم در تدویر و به کار برده می وقتی اصطالح »مباحث عامه« به 

کند تا هم  حیث »صدای خاموشان« یک جامعه قدعلم می زم به مباحث است. در همین مباحث است که ژورنالی 
نظران یک مجمع را برای  گران و صاحب ها، تحلیل کنندگان از احزاب سیاسی، حکومت، اتحادیه صدای اشتراک 

گران  تر سیاست کنندگان، که در این خصوص بیش های مردم را به این اشتراک مردم برساند، و هم صدا و نگرانی 
حقیقت برای تغییر تفکر مردم در مورد  ها و خبرهای نیمه ها دالر با نشر گزارش تقال دهد. ساالنه ملیون هستند، ان

ها بر  رسد؛ تا از طریق همین رسانه موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی، هنری و فرهنگی به مصرف می 
یی در  ژورنالیستان نقش سازنده های نشراتی از طرف  افکار مردم تأثیر گذاشته شود. تدویر مجامع یا گردهمایی 

ها قبل با این  ی آن، دارد. چنین امکانی شاید سال طرفانه شکل بی دادها به تنویر افکار عامه برای پخش حقیقت روی 
ی  یافته تر توسعه هایی که حتی در کشورهای کم پذیر نبود؛ ولی امروز با انکشاف تکنالوژی و سهولتسادگی امکان 

تر موارد بدون سانسور و یا ممانعتی، نظر  توانند آزادانه و در بیشن فراهم گردیده، مردم می جهان، مثل افغانستا 
ها، رادیوها  خصوص روزنامه ها به و سؤال شان را مطرح کنند. تعدادی از گردانندگان وسایط ارتباط عامه و رسانه 

داد به  ی یک روی برای تسریع انتقال نکات عمده ها و حتی فیسبوک را  ها، و ایمیل ها، استفاده از تویت و تلویزیون 
 اند.  شان حفظ کرده و حتی استفاده از چنین وسایل را افزایش نیز داده مخاطبان 

های همگانی، در مورد وجایب  شمول بررسی رسانه ی امور به ی امریکا نهادهای تحقیقاتی در همه در ایاالت متحده 
دهند  هایی انجام می ها، پژوهش های مردم از رسانه چنان خواست معه و هم ها در جاهای نشرات و نقش آن و مکلفیت 

 
1 - Bill Kovach & Rosenstiel, The elements of Journalism P-197,  2007 
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های شان را، این نخبگان مسلکی، در  چنان سفارش ها و پیشنهادها و هم ها دیدگاه و عموماً پس از این پژوهش 
 فرستند.  رسانند و به نهادهای نشراتی نیز می ها و مجامع مسلکی به اطالع همگان می کتاب 

که چگونه  ها و این هایی در مورد نقش رسانه سلسله دو نویسنده و ژورنالیست امریکایی پس از پژوهشبه این  
توان  »ابهام، چگونه می   ( blurتوان حقیقت را در این عصِر طغیان اطالعات، دریافت کرد، کتابی تحت عنوان )می 

بخشی از آن، یکی از وظایف ژورنالیزم  اند و در  دانست که در عصر طغیان اطالعات حقیقت چیست ؟« نوشته 
 دانند:  ی ابراز انتقاد عامه می را تدویر مجامع برای زمینه 

تر،  تر، نه کم ی مردم فراهم سازد و در عصر جدید مهم »ژورنالیزم باید چنین مجامع را برای انتقاد علنی و عامه 
های ژورنالیزم است؛ یعنی متکی  سایر بخش   این است که این مباحث عامه و علنی بر عین اصولی استوار باشد که 

بر صداقت، حقیقت، و تصدیق باشد. یک مجمع بدون احترام به حقایق، در رسانیدن اطالعات ناکام است و بحثی  

افروزی است«. که بر تعصب و بدگمانی گام نهد تنها آتش 
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که تنها بر روی کسانی که  ؛ نه این روی همگان از هر قشر و هر فرد جامعه، باز باشد اما چنین مجامع باید به 

 تر از همه در هر مجمع و هر گردهمایی حضور دارند. زنند و یا بیش تر از همه سخن می بیش
جامعه  یک  پیش در  بیش ی  که  باز  و  به رفته  جامعه تر  به نام  نه  دموکراتیک،  سوسیالیست ی  که  و  مفهومی  ها 

به کمونیست  می ها  برن کار  و  سیاسی  تحوالت  دولت امه برند،  جانب  از  چه  سیاسی،  جانب  های  از  چه  و  ها 
گردد، در مباحث عامه مورد تحلیل  گران خارج از حکومت مطرح می مداران دیگر و مخالفان یا سیاست سیاست 

ی گردآوری نظریات مختلف  گردد و وظیفه جاست که نقش ژورنالیزم برازنده می گیرد. این و ارزیابی قرار می 
های  عهده دارد. رسانه ها را توسط متخصصان و اهل خبره به ها و پالیسی مخالف و ارزیابی چنین برنامه موافق و  

حیث واسط و میانجی بین نظریات و تفکرهای مخالف و موافق  همگانی در چنین مرحله، که ژورنالیزم سیاسی به 
ها فراهم  دادن به آن اذهان عامه و آگاهی ساختن  ی توضیح و تعبیر نظریات را برای روشن کند، زمینه نقش بازی می 

اند؛ زیرا  ی ژورنالیزم را »سیاست در عصر وساطت« خوانده مناسبت نیست که این نقش و وظیفه سازد. بی می 
باشد، بین افکار عامه و آنانی که یا در حکومت و یا هم  در این عصر ژورنالیزم نقش واسط و میانجی را دارا می 

به  ازحکومت  کارآگاه، طرح ان سیاستعنوخارج  و  متخصص  یا  و  پالن گر  و  نظریات  و  این  ها  و  دارند  هایی 
دهد که  ها موقع می سازد و هم به این اشخاص و گروه ها را با مردم عام برقرار می ژورنالیزم است که ارتباط آن 

کنندگان در این  تراکدهد توضیحاتی از اشنظریات و افکارشان را با مردم شریک سازند و هم به مردم موقع می 
 نما است. کند که از وظایف یک مربی و یا ره مباحث بخواهند. ژورنالیزم در این مرحله نقش مهم دیگری ایفا می 

ی دموکراتیک  ی یک جامعه گونه که قبالً هم تذکر رفت، ژورنالیزم یکی از ارکان عمده در جهان سیاست، همان 
عنوان یکی از ابزار مهم رسیدن به مردم و رساندن پیام  ژورنالیزم، به مداران به این نقش  است. بنابرآن سیاست 

رسی به این وسایل را فراچنگ آورند. اهمیت ارتباط و  شان به شهروندان، ارزش زیادی قایل هستند و باید دست 
ارکان دیپلوماسی عامه  نام یکی از  مداران با ژورنالیزم، یکی از دالیلی است که ژورنالیزم به بودن سیاست نزدیک 

(Public diplomacy )  شود.  نیز یاد می 
تنها به ژورنالیزم را نمی  نباید هم،  تلویزیون ها، نشرات رادیوها، مجله نشر روزنامه توان و  یا حاال به  ها،  ها و 

م  ها و فیسبوک و تویت خالصه و منحصر دانست؛ بلکه ورق و سند و ابالغیه، اطالعیه و اعالن هسایت ویب
ی سیاسی و یا یک  کند که یک بیانیه جزئی از کارکردهای ژورنالیستیک است و همان نقش و ارزشی را پیدا می 

 شود. ی سیاسی گفته می یی دارد و جزئی از مکالمه و مفاهمه کنفرانس رسانه 
فشار، و اعمال  های  های گروه های انتخاباتی، فعالیت های سیاسی، درخواست های سیاسی، بیانیه »برنامه و مرام 

انتقالی تنها تا آن حدی دارند که توسط وسایط نشراتی به مخاطبان  دهشت  افگنی، بار سیاسی دارند و مؤثریت 

گزارش داده شده و دریافت شده است« 
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ی ژورنالیزم نیست و  اما در هر جامعه مقررات و اصولی نیز حاکم است که لزوماً مورد پسند کارمندان عرصه 

شرایط و قوانین حاکم بر جامعه و  گردد که البته از کشوری تا کشور دیگر نظر به ها وضع می کار آن قیودی بر  
 ها، متفاوت است.  موازین فرهنگی جامعه 

تهیه تنها  ژورنالیست  یک  روی کار  یک  از  گزارش  زمینهی  بلکه  نیست؛  سیاسی  تحلیل داد  برای  و  سازی  ها 
سیاسی  های  کارشناسان نیز هست. ادبیات ژورنالیستیک نشان داده که گزارشگران و  ها از جانب پژوهشارزیابی

 
2  -  Bill Kovach & Tom Rosenstiel, The Elements of Journalism P-199, 2004 
 
3 - McNair, Brain. An Introduction to Political Communication P-11, 2011 
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ها بر مبنای این سه اصل  دادهای سیاسی و تحلیل آن مندانه بوده است. ارزیابی روی های دیگر قضاوت نیز مثل تمام گزارش 
 و معیار استوار است: 

 داد سیاسی، آن طوری که رخ داده است، واقعیت آفاقی یک روی  –1
 داد سیاسی، یعنی آن طوری که مردم از آن برداشت دارند،  واقعیت عندی یا ذهنی یک روی  –2
 اند. ها آن را گزارش داده داد، یعنی طوری که رسانه واقعیت تنظیم گزارش یک روی  –3

و ذهنی  های فکری  ها، همانند تفاوت های انسان شود که خواهی نخواهی برداشتبا تأملی بر این سه معیار دیده می 
گاه بر مسند  ها طبیعی و قابل پذیرش است؛ ولی خبرنگار هیچ هایی دارد و این تفاوت هرفرد با افراد دیگر، تفاوت 

 ی او گفتن حقیقت است و قضاوت آن با مردم.  نشیند تا ادعایی را تأیید و یا رد کند؛ بلکه وظیفه قضاوت نمی 
طرفی و احتراز از  داری و بی گیرد، اصل حفظ امانت گروهی تعلق می ی  که به یک خبرنگار و یا رسانه تا جایی 

جانب قضایای دخیل در یک  داری از یک گرایانه و یا طرف داری ذهن دادها و یا جانب ی روی قضاوت در باره 
داد، که در تناقض با اصول اساسی ژورنالیزم است، باید رعایت گردد، در غیر آن، رسانه اعتبار خود را  روی 

 دهد. ز دست می ا
گران و  ی سیاسی، مورد توافق همه پژوهش ها در عملیه ولی با وصف این همه مالحظات، نقش مرکزی رسانه 

 ی دموکراتیک است.  دادهای سیاسی در یک جامعه ها و روی ها از گزارش ارزیابی آن 
ت و عقاید متفاوت است که  طرفی رسانه و حفظ توازن بین نظریاهای این روش در ژورنالیزم، بی یکی از ویژگی 

گیری در مورد موضوعاتی که مطرح بحث  شنونده و خواننده و بیننده را در یک موقف بهتر ذهنی برای تصمیم 
 دهد. است، قرار می 

چه »سیاست در عصر  ها و عناصر و نهادها در آن گردد این است که سازمان جا مطرح می سؤالی که در این 
 ها است؟ کنند و عوامل تأثیرگذار آن کدام کلیدی را چگونه ایفا می   وساطت« خوانده شده، این نقش

گران و نهادهای مربوط  دهد که بیش از همه بازهم سیاست نظر مختصری بر عوامل و عناصر تأثیرگذار نشان می   
ترین استفاده از ژورنالیزم سیاسی را هم  هم دخیل هستند و هم تأثیرگذار، و بیش   کاروبار سیاست در این عرصه   به 

یی هستند که  های سیاسی ها، جریان ها و مرام برند؛ چون بهترین وسیله برای رسیدن به مردم و معرفی هدف آنان می 
سیاسی و علوم اجتماعی، به  های  کنندگان گزارش گران و بررسی های سیاسی را پژوهش به آن تعلق دارند. این عامل 

 اند؛ به این شرح: بندی کرده های مختلف تقسیم گروه 
ی سیاسی از  »نخست کارگزاران یا فعاالن سیاسی، اشخاص انفرادی هستند که آرزوی نفوذ در تصامیم یک عملیه 

در حکومت و یا  های سیاسی، آوردن قدرت در سازمان دست ها در صدد به ها و نهادها را دارند. آن طریق سازمان 
حیث  توانند، و اگر به شان را تطبیق کرده می خواه های ایالتی هستند که از طریق آن سیاست دل ها و حوزه شورا 

ها را مجبور به تعویض نمایند«. مخالفان صاحبان قدرت باشند، آن 
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رسیدن به اهداف سیاسی و  گیری و استفاده از ژورنالیزم برای  کارگزاران دیگر خواهان نفوذ بر مراجع تصمیم 

هایی با هم  رفته، احزاب سیاسی هستند، که شاید در بسیاری موارد اختالف های پیشنزدیکی با مردم در جامعه 
 کنند. ی این احزاب در یک ساختار آیدیالوژیک برای تعقیب اهداف مشترک، با هم توافق می داشته باشند؛ اما همه 

خواهد به  ی گروهی سیاسی می مفاهمه اطت« نقش دارد و از طریق  گروه دیگر که در »سیاست در عصر وس
های  باشد که شامل اتحادیه مردمی که در عین زمان غیرحکومتی نیز هستند، می  های خود برسد، ساختارهای هدف 

( هستند  Lobbying Groupsهای تبلیغاتی بدون تعلق به کدام حزب سیاسی )های مستهلکان، گروه کارگری، انجمن 
 ها را ساختارهای مردمی غیرحکومتی نیز خواند. توان آن می که 

های فشار هستند که در هر کشور با درنظرداشت  ی سیاسی، گروه ی عملیه های دیگر در این مکالمه و مفاهمه عامل 
یابند و از یک کشور و محیط تا کشور و محیط دیگر اجتماعی،  شرایط و اوضاع اجتماعی و فرهنگی تشکل می 

 کند.  ی جغرافیایی تا محل دیگر، فرق می بعضی از کشورها از یک محل در عین محدوده حتی در 
ها بر موضوعاتی مثل محیط زیست، برخورد با حیوانات،  های آن تر غیرسیاسی بوده و هدف ها بیش این گروه 

 دارد. ها تمرکز جلوگیری از قطع جنگالت، رسیدگی به مشکالت اجتماعی و فرهنگی و امثال این 
کم  اجتماعی رشد  نهادهای  افغانستان که  داشته چنین ساختارها، مثل جریان در  بیش تری  تر رنگ  های سیاسی، 

های  قومی، نژادی، مذهبی، سمتی، زبانی، و رسم و رواج دارد. تنوع قومی و نژادی در افغانستان که تنوع ارزش 
های فشار برای  ، موجب ساختارهای متنوع گروه فرهنگی را، فرهنگ با تعریف و مفهوم جامع آن، با خود دارد 

تر رنگ ساختارهای ملی را دارد. وقتی صحبت از نهادهای اجتماعی  های محلی و قومی گردیده و کم خواسته 
افتد تا تعریف مشخص و جامعی،  ضرورت می   ،شود هایی مثل افغانستان مطرح می متکی بر فرهنگ در جامعه 
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ها، عنعنات،  اجتماعی، از فرهنگ داشته باشیم. فرهنگ یعنی:»مجموع روشخصوص در شرایط بافت متنوع  به 
سازد. فرهنگ از طریق زبان، اشیای مادی، مناسک مذهبی  و اعتقادات که یک گروه را از گروه دیگر متمایز می 

 یابد« نهادها و هنر از نسلی به نسل دیگر انتقال می 
پدیده  از  گزاره هریک  و  اجتما ها  یک  در  که  »روش هایی  از  جزئی  زمان  مرور  به  و  ع  »عنعنات«،  ها«، 

»اعتقادات« آن جامعه گردیده، بار یک مفهوم فرهنگی را دارد و با یادآوری از هر یک از چنین اصطالحات،  
ی جمعی است. ایجاد  دهد و جزئی از مکالمه و مفاهمه پیامی را از یک اصل فرهنگی حاکم بر جامعه، انتقال می 

 ی گروهی است. آید که شامل مکالمه عمل می وبیش از طریق مفاهمه و مکالمه به شترک، کم و حفظ یک فرهنگ م
دهند، وقتی رهبران مذهبی پیروان  کنیم وقتی مادر و پدر، کودک خود را پرورش می »وقتی با دوستان صحبت می 

ی  پدربزرگ و مادر بزرگ نسخه کنند، وقتی  کنند، وقتی آموزگاران و استادان تدریس می نمایی می شان را ره 
کنند، وقتی  دهند، و یا آداب اجتماعی حاکم بر جامعه را به فرزندان شان تفهیم می ی غذایی را به خانواده می تهیه 

ها مطالبی برای خواندن و یا شنیدن  کنند، وقتی کارمندان مسلکی رسانه مداران جامعه مبارزات سیاسی می سیاست 

، یک مفهوم و یک فرهنگ شریک و ساخته شده است«. کنندو دیدن ما تهیه می 
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ی  های آن، دارای عین خواص و تمام عناصر مرتّبه شود که تمام افراد و یا گروه یی سراغ نمی در جهان، جامعه 

جامعه  ولی  باشند؛  مشترک  فرهنگ  دارای  و  جامعه،  و  آن  تحمل  فرهنگ  که  است  آن  فرهنگ  با  و  موفق  ی 
ها، اعتقادات و مشخصات  ها، ارزش ها و افراد جامعه را با روش ی کرده و تمام گروه رودیگرپذیری را پی هم 

ی  متغیّر و متفاوت در داخل همان جامعه، با جبین باز جای داده و آغوش گرم جامعه را برای رشد و توسعه 
ی افغانی  جامعه ها را فراهم کرده باشد.ی پرورش و رشد تمام ارزش های فرهنگی هرگروه گشوده و زمینه ارزش 

های متفاوت، ولی با مشترکات فرهنگی است. هر گروه قومی  های متفاوت، قبایل مختلف با فرهنگ مرکب از گروه 
ها بر غنای فرهنگی جامعه افزوده است.  ها و عنعناتی است که با این تفاوت و نژادی و یا مذهبی دارای ارزش

یی است که افراد مربوط  د. هر فرهنگ دارای مشخصات ارزنده ارزش خوان توان ناپسند و بی هیچ فرهنگی را نمی 
های یک جامعه با  ها و نهادها از غنامندی دارند. این ارزش کنند و آن را گرامی می همان گروه به آن مباهات می 

دیگری  ها جایگاه خود را در جامعه دارد، هیچ یکی بر  که هر یک این فرهنگ تنوع فرهنگی آن است. در حالی 
های فرهنگی برگی و گلی از یک درخت بارور در باغستان رنگین جامعه  برتری ندارد و هر یکی از این داشته 

 است.  
آید. تا  حساب می ی وفاق ملی است؛ که یکی از ارکان اساسِی وحدت ملی یک جامعه به زمینه تفاهم فرهنگی پیش 

های مختلف احترام گذاشته  های مردم و گروه ه فرهنگپذیری در جامعه حاکم نگردد و ب که فرهنگ تحمل زمانی 
 تواند. های متنوع یک جامعه ایجاد نگردد، وحدت ملی تأمین شده نمی نشود، و تفاهمی بین فرهنگ 
های دموکراتیک نه تنها در آگاهی و آموزش عامه به مسایل  یی در جامعه های رسانه مؤثریت مباحث و گردهمایی 

ساز جامعه مشهود است؛ بلکه در تفاهم فرهنگی بین اقشار و  و فرهنگی و سرنوشت ی سیاسی، اجتماعی  عمده 
شهریان بر روی موضوعاتی که ارتباط  گیری هم تبارهای مختلف جامعه نقش مهمی دارد. این مباحث در تصمیم 

های  ها و ارزش دگاه ساختن دیها دارد، نه تنها نقش کلیدی دارد؛ بلکه در تفاهم فرهنگی و نزدیک مستقیم بر زندگی آن 
ها  ی این گردهمایی کننده کند که ژورنالیزم تسهیل متفاوت اجتماعی و فرهنگی در جامعه نقش عمده را بازی می 

 روی از این پنج اصل است: است. کلید مؤفقیت و مؤثریت این روش پی 
مراقبت« و یا هم »ثبت  ی »توان آن را وظیفه ها که می دادها در اطراف آن شهریان از روی »مطلع ساختن هم 

ها را  بودن آن ها، جدی  ی ژورنالیست فهماندن معانی و اهّمیت حقایق؛ این وظیفه های گروهی خواند. وقایع« رسانه 
های شخصی شان را  ها و مفکوره نما، دیدگاه حیث یک ره ها به دهد؛ زیرا نقش آن بودن شان نشان می در حفظ آفاقی 
 کند. منعکس نمی 

دیدگاه نمودن زمینه فراهم  انتقال  و  ابراز نظریات عامه  برای  ایجاد زمینه  تسهیل  و  به مردم  ابراز نظر  ها و  ی 
کنندگان موقع مناسب برای تبارز داده  آمده به مردم؛ در این روش باید به هر یک از اشتراک دست های به مفکوره 

 رود. شود در غیر آن مفهوم تفاهم دموکراتیک از بین می 
توان »نقش نظارت ژورنالیزم« خواند؛  ی تبلیغ برای نهادهای حکومتی و سیاسی که آن را می ردن زمینه کفراهم 

های دخیل در چنین مباحث، الزم است تا فرصت مساوی داشته باشند و نظر موافق و  زیرا هر یک از جانب 
عنوان ناظر و  پایان بحث، به   اندازه فرصت تبارز پیدا کند؛ و این ژورنالیست است که در زمان و هم مخالف هم 

 کند. بندی می دار، مباحث را جمع مراقب، نه چونان یک قاضی جانب
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کننده در چنین مباحث به یک مجرا و یا زمینه  های اشتراکحیث مجرای دفاع از نظریات سیاسی؛ جانب خدمت به 
ها باز  روی آن ها باید به دارند؛ و رسانه های وسیع نیاز  شان به توده های ها و طرح برای تشریح و توضیح پالیسی 

باشد«. 
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های گروهی و  ی ایجاد مفاهیم مشترک بین رسانه( عملیهMass Communicationی گروهی )مفاهمه و مکالمه

های قومی، نژادی، مذهبی، ها و دستههای فرهنگی بین گروهمخاطبان آن، تعریف شده است. در هر جامعه تفاوت
ی آن جامعه، وجود دارد و بنابرآن درک مفاهیم با درنظرداشت  های دیگر ترکیب کنندهی و گروهاجتماعی و سیاس

 داد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز متفاوت است.نوع تفکر و برداشت هر گروه از هر نوع روی
های  درنظرداشت توأمیت های مختلف اجتماع وجود دارد؛ مشترکاتی، با  هایی در بین گروه گونه که تفاوت همان 

ها  جامعه یکی از کارکردهای ژورنالیست اجتماعی و فرهنگی نیز موجود است. ایجاد چنین مفاهیم و انتقال آن به 
گردد.  مند است. در این برهه، نقش فرهنگی وسایط نشراتی متبارز می و رسالت یک ژورنالیزم متعهد و رسالت 

(James W. Carey نظریه )  ی ژورنالیزم را »درک و تعریفی برای فرهنگ  وسایط نشراتی این وظیفه پرداز
بین    کند که تأثیر عمیقی بر چگونگی بررسی دانشمندان در مورد رابطه ی جمعی« پیشنهاد می مکالمه و مفاهمه 
 ی گروهی و فرهنگ داشته است. او می گوید: مفاهمه و مکالمه 

گردد، اصالح  شود، حفظ می دین است که توسط آن حقیقت متجلی می ی نما ی گروهی یک عملیه »مکالمه و مفاهمه 

یابد«. گردد و انتقال می می 
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دهد که در حیات  ی جمعی و حقیقت را نشان می ارتباط بین مکالمه و مفاهمه   1989این تعریف جیمز کری در سال    

دادن تفکر خود را از یک حقیقت  سازمان ی برداشت، درک و  خوریم و بر مبنای آن نحوه ی خود به آن بر می روزمره 
 دهیم. و جهان بر مبنای این معلومات و اطالعات شکل می 

ی  ، ولو شکننده جیمز معتقد است که مفاهمه و مکالمه بنیاد فرهنگ است. هدف مورد اعتماد آن حفظ هر پدیده 
هم  تی فردی و اجتماعی، به فرهنگی است، مفاهمه و مکالمه مراسم مقدسی است که افراد یک جامعه را با دوس

 کند. وصل می 
های متفاوت نژادی، منطقوی، اجتماعی با  های گروهی و فرهنگ متعلق به گروه در این شکی نیست که تفاوت     

ها به مرور زمان و در طول حیات خود  ها را در جامعه، انسان طرز تفکر متفاوت و درک احترام به این تفاوت 
ها گاهی هر فرد از افراد  ها خواسته و ناخواسته این تفاوت توأم با یک سلسله محدودیت آموزند و در عین زمان  می 

رفت و ارتقای  تناسب پیشی تکنالوژی در هرکشور به سازد. در عصر حاضر، توسعه یک جامعه را متأثر می 
به  قرارداده و  تأثیر  نیز تحت  فرهنگ جامعه را  است که  فرهنگی، و تحوالتی  انتقال  همین سطح علمی و  گونه 

های علمی، تکنالوژیکی و اقتصادی و  ها در عرصه رفت های فرهنگی هم متفاوت و تحت تأثیر این پیش ارزش 
 ی گروهی را نیز متأثر ساخته است. جیمز کری معتقد است: سیاسی قرارگرفته و مکالمه و مفاهمه 

عنوان فرصتی برای سیاست و اقتصاد قرار  های تکنالوژی مکالماتی، به رفت »چون ما در قید هریک از پیش 
ندرت این انکشافات  ایم. ما به ایم، ما این مکالمات را تقریباً بدون استثنا به حکومت و تجارت اختصاص داده گرفته 

ایم«. ها و تجارب دیده را فرصتی برای گسترش قدرت خود برای آموزش و انتقال مفکوره 
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ی خود است  گر که محصول جامعه نگی نهفته است و خبرنگار و گزارش های فرهدر هر خبر و گزارش، ارزش 
های اخالقی و فرهنگی جامعه متعهد است، در هر سطر و متنی  و به اصول و موازین خبرنگاری مبتنی بر ارزش 

تأثیر نیست. وقتی یک خبرنگار  ها در نوشتن خبر و گزارش او بی صورت غیرعمدی این ارزش نگارد به که می 
ی موسیقی را معرفی دارد و یا آثاری را که در یک  د یک اثر هنری، نقاشی، پیکرتراشی و یا یک پارچه بخواه

گذارد.  ی او بر وی اثر می های فرهنگی جامعه شود، معرفی کند، بدون کوشش و قصد، ارزشموزیم نگهداری می 
وانیم که یک مثال برازنده است.  ت، بدون شک گفته می 2001های بامیان توسط رژیم طالبان در سال  تخریب بت 

رانان طالبان که چنین عمل زشت را انجام  ی مردم افغانستان را، به استثنای تعدادی از حکم این اقدام جاهالنه همه 
ها، بدون اعتقاد به مذهب بودایی، اشک ریختند.  خاطر این بت ها انسان به دادند، متأثر ساخت و چه بسا که میلیون 

نظیر و ماندگار یک فرهنگ  ها ارزش فرهنگی بی مردم افغانستان بودایی نبودند و نیستند؛ ولی این بت یک از  هیچ 
ها در جهان بود.  صد ساله را با خود به دنبال داشت و یکی از نادرترین آثار آن دوره هزار و پنج کهن بیش از یک 

 ر این ماتم شریک مردم افغانستان شدند.  شناسان و فرهنگیان جهان دنه تنها مردم افغانستان، بلکه باستان 

 
6-Brian, McNair An Introduction to Political Journalism P-18-20, 2011 
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 6تر 6 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

 

نهایت متأثر بوده است  گر داخلی و خارجی، هنگام نگارش این خبر اگر نگریسته باشد، بی هر خبرنگار و گزارش 
شناسد و مشترکات فرهنگی مقید به  شود که در بسیاری موارد، فرهنگ مثل علم، مرز و سرحدی نمی و دیده می 
 یست.  های جغرافیایی نمحدودیت 

ها، آثار ادبی و هنری دیگر،  ها، موزیم های موسیقی، تئاتر، نمایشگاه ها و خبرهای فرهنگی، مثل: گزارش گزارش 
ی زندگی مردم سایر کشورها، نه تنها برای سرگرمی است؛ بلکه برای آموختن و آشنایی با مناطق دیگر  و یا نحوه 

ی زندگی مردم نیز  دادهای سیاسی، فرهنگی و نحوه ی های علمی، روو کشورهای جهان نیز هست؛ تا از ارزش 
ی کارمندان آن،  های یک رسانه و همه ی گروهی، معلومات داده شود و یکی ازمسؤولیت به مخاطبان یک رسانه 

هایی را برای بینندگان، شنوندگان، خوانندگان و تماشاچیان،  مفهوم عام بار پیام یا پیام همین است. هر اثر فرهنگی به 
 دهد.  خود انتقال می در 

دهی و آگاهی و تحلیل و  های گروهی در افهام و تفهیم موضوعات عمده و مهم روز و اطالع طور که رسانه همان 
گران و نخبگان  یی همگانی و صحبت با سیاستهای رسانه دادهای مهم روز میزهای مدور، کنفرانس تفسیر روی 
گونه این  همان انگیزند، به دادهای عمده بر می وگو در مورد روی ت کنند و مجامعی را برای بحث و گفرا تنظیم می 

نقش عمده رسانه  ارزش ها  را در توضیح  ایفا می یی  نیز  نقش رسانه های فرهنگی جامعه  بیش کنند.این  در  ها  تر 
محدود  های حتی  مجامع دارای اقوام مختلف، مثل افغانستان و یا مجامعی که در آن اختالفات فرهنگی بین گروه 

جامعه وجود دارد، مؤثر ارزیابی گردیده است. یکی از مشکالت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چنین جوامع، عـدم  
های اجتماعی، باورهای  و رواج   های گوناگون فرهنگی است که شامل: زبان، رسم دیگر نظر به تفاوت پذیرش یکـ 

و   قبیلوی  و  قومی  و  مذهبی  منطقوی،  و  اختالفات سمتی  رسانه فکری،  اجتماعاتی  چنین  در  است.  های  تباری 
سازی طبقات و عشایر و  توانند برای تأمین منافع علیای کشور و در نزدیک ی انواع آن، می گروهی، شامل همه 

ساز انفصال، و الزم است در این  ی اتصال باشند؛ نه زمینه های مختلف جامعه، با رسالتی که دارند، وسیله گروه 
 یی ایفا کنند. برازنده زمینه نقش مثبت و 

مانده،  عنوان یک کشور عقب افغانستان اگرچه از خیلی از جهات تا هنوز به جایگاه قابل قبولی تکیه نزده و هنوز به  
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و هم از منظر پیش به  از نگاه  رفت  تناسب سایر کشورهای همسایه و منطقه، هم 

ها در این کشور که محصول حاکمیت پس از طالبان  ی رسانه قابل مالحظه شود؛ اما رشد  تکنالوژی، شناخته می 
آینده  نوید  دریچه است،  تنها  نه  دارد؛ زیرا ژورنالیزم  پی  در  را  بهتر  بیش ی  آشنایی  برای  است  با  یی  مردم  تر 

این پیش ها؛ بلکه به ها و صنعت رفت پیش ابزارهای تعلیم و تدریس،  ها را تبلیغ  ها و توسعه رفت عنوان یکی از 
های مورد نیاز یک جامعه را به مردم و مخاطبان، انتقال دهد. همان است  که وظیفه دارد تا مهارت چنان کند، هم می 

بختانه در  شود.خوش ی فرهنگی و مدنی جامعه شناخته می که این مسلک مقدس بهترین وسیله برای رشد و توسعه 
های مؤثری در راه توسعه و استفاده از تکنالوژی  و سیاسی گام   بیست سال اخیر با وصف اوضاع نابسامان امنیتی 

به  افغاننستان،  در  می جدید  انتظار  که  شده  برداشته  تشبثات خصوصی،  بخش  در  همان  ویژه  با  مسیر  این  رود 
 مندی که آغاز گردید، ادامه یابد. عالقه 

دلیل عدم مصونیت،  های همگانی به رسانه گیری از ژورنالیستان و مصاحبان  باتأسف که در دو سال اخیر تعداد چشم 
دستی و یا هم خطرهای جانی، افغانستان را  ها از فقر و تنگمند و یا هم برای نجات خانواده هدف   های تهدیدها، قتل 
ها را به جاهای مصون بیرون  های همگانی برای نجات کارمندان شان آن اند و حتی بعضی از رسانه ترک کرده 

های ژورنالیستیک وارد کرده است.  ی شدیدی به فعالیت های اجباری ضربه اند. این کوچال داده از افغانستان انتق
شدن زمینه برای آشناشدن  های عالی مسلکی و عدم فراهم رسی خبرنگاران به آموزش از جانب دیگر عــدم دســت 

افغانستان است. با وصف آن  های  ی رسانه در عرصه   یی، یکی از مشکالت عمده آنان با تکنالوژی جدید رسانه 
ها و تهدیدهایی  اند تا حد امکان وجایب خویش را با همه محدودیتمند کشور ما توانسته ژورنالیستان متعهد و رسالت 

اندازیم در روزگار پیشین، هم سانسور  ها نظر مختصری می گذشته که وجود دارد، به وجه احسن ایفا کنند. وقتی به 
دستگاه  سوی  نشرات های  از  در خالل  که  کسانی  بودند  اما  است؛  داشته  وجود  خودسانسوری  هم  و  شان  حاکم 

ی شان  اند دردهای جامعه اند و با استفاده از کلمات و تصاویر توانسته نحوی از انحا انعکاس داده ها را به نارسایی 
قدم  ها بوده پیش که متوجه آن ی مشقات و خطرهایی  ها با قبول همه را منعکس کنند و در افشای حقایق و نارسایی 

ی  ها هستند که این همه افتخارات را برای هر رسانه ژورنالیست شوند و جایگاهی در تاریخ، برای خود باز کنند.  
ها هستند که در مواردی باعث سرافگندگی یک رسانه نیز  چنان همین ژورنالیست آفرینند و هم همگانی می 

تواند  دست آمده نمی نی در اعتبار آن است و این اعتبار هم به آسانی به ی همگا گردند. محبوبیت یک رسانه می 
آورد. این اصول و  و اصول و رهنمودها است که چنین اعتبار و حیثیتی را برای یک رسانه به ارمغان می 

 بندی و بیان شده است.  رهنمودها در همین نوشته جمع 
 تأثیر متقابل ژورنالیزم و سیاست     

 گشت در بخش پنجم با بر 
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