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 ۲۰۲۲/ ۰۹/ ۲۶        جلیل غنی 
 

 ی آزاد و دموکراتیک ژورنالیست در جامعه   ر روش کا 
 

روی از آن اعتباری برای خود کسب کند و خوانندگان، بینندگان و یا هم  تواند با پی روشی که یک رسانه می 
 های این رسانه باور داشته باشند، متکی بر این اصول بنا شده است:  شنوندگان بتوانند به گفته 

 آورد؛    دست می منابع قابل اعتباری که این رسانه معلومات خود را از آن به    ▪ 
 ساختن گزارش؛  آمده از یک منبع دیگر، برای مؤثقدستتصدیق و تأیید معلومات به   ▪ 
بودن گزارش و یا یک  از یک جانبه   های متفاوت جهت جلوگیریدیدگاهآوری  ساختِن گزارش با جمعمتوازن  ▪ 

 مطلب قابل نشر؛  
 دست آمده؛  ی مطالب به طرفانه ی بی ارائه    ▪ 
 ی مطالب، گرایی در ارائه بودن و اجتناب از ذهن آفاقی    ▪ 
 دست می آید؛  های مستقیم از مرجعی که گزارش به ی نقل قول ارائه    ▪ 
 ها ؛  پخش شایعه جلوگیری از    ▪ 
 ی اسناد و مدارک.  و افشای حقایق با ارائه    ▪ 

پیشی شؤون و بخش طوری که همه اما در جهان معاصر همان  با تحوالت و  نائل  رفت های زندگی بشر  هایی 
دهی و نشرات و  هایی در امر اطالع ها و مسؤولیت ها، پیچیدگی ها نیازمندی رفت زمان با این پیش گردیده، و هم 

 های همگانی رونما شده، مستلزم تعریف و قرائت جدیدی از ژورنالیزم عصری است. انه رس
دو اثر بی نهایت مفید  گان  وهشگر و ژورنالیست  و نویسنده  ژ پ دو  (  Tom Rosenstiel( و ) Bill Kovachبیل کواک )   

اصول و موازینی را پس    ( Elements of Journalismو )    ( Blurدر عرصه ی ژورنالیزم لبه نام های )  و آموزنده  
های ژورنالیستان در کشورهای مختلف، وضع  ها و تحلیل هایی با ژورنالیستان و شنیدن کنفرانس از تحقیق و مصاحبه 

کند. هر یک از این اصول و موازین  ی کار ژورنالیستان را تعیین می مسیر ژورنالیزم معاصر و نحوه اند که  کرده 
تواند اعتبار یک ژورنالیست و رسانه را، افزایش دهد و موجب اعتماد خوانندگان، بینندگان و  مورد است، می   که ده 

 یا شنوندگان گردد. 
 گویی است. حقیقت ی ژورنالیست نخستین التزام و وظیفه  اول: »   ▪ 
 نخستین تعهد و وفاداری ژورنالیست به شهروندان است.  دوم:    ▪ 
 تصدیق توأم با انتظام و با انضباط، ماهیت اصلی ژورنالیزم است.   سوم:   ▪ 
دهند،  خبرنگاران و کارمندان ژورنالیزم باید استقالل شان را از مراکزی که تحت پوشش خبری قرار می   چهارم:  ▪ 

 حفظ کنند. 
 عنوان ناظر مستقل قدرت باشد. ژورنالیزم باید به   پنجم:   ▪ 
 ژورنالیست باید مجمعی را برای ابراز انتقادها و مصالح عامه ایجاد کند.  ششم:    ▪ 

 چسپ و مرتبط سازد. ژورنالیست باید سعی کند یک موضوع عمده را دل  هفتم:    ▪ 
 دارد. ژورنالیست باید خبرها را همه جانبه و متناسب نگه   هشتم:   ▪ 
 نند. ها مکلف هستند به حکم وجدان عمل ک کارمندان رسانه  نهم:   ▪ 
عنوان  تر از آن زمانی که به هایی دارند. حتی بیش شهروندان نیز در رابطه با خبرها حقوق و مسؤولیت دهم:     ▪ 

کنند«. کننده و یا ویراستار کار می تهیه 
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1 -Bill Kovach and Tom Rosenstiel, The Elements of Journalism(p-9), 2004 
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شان را به شهروندان و  داری تهیه کنند. باید وفاداری خبرنگاران الزم است خبرها را بدون هراس از جانب 
شهروندان نخستین اساس اعتبار  تر از هر منفعت دیگری، حفظ کنند. این تعهد به تر، بیش ی بزرگ جامعه منافع  

 یک سازمان خبررسانی است. 
داد، نخست از همه  با هرگفتار و روی  قابل شدن یک ژورنالیست، با تجربه و دانشی که از این مسلک دارد، در م

کند. با انتقادی آمیخته با نوعی بی  در دست تهیه دارد، نگاه می   با دید تردید بر اطالعات مربوط به گزارشی که 
نگرد و این شک و تردید را با طرح یک  اعتمادی و شکاکیت برای دریافِت حقیقت، موضوع مورد بحث را می 

می  رفع  آن  پاسخ  دریافت  و  سؤاالت  سؤال سلسله  چنین  ژورنالیست کند.  غیر  شاید  را  بحث ها  در  هم  و  ها  ها 
ران،  شونده و یا یک سخن ی کار ژورنالیست با مصاحبه های شان با کلمات متفاوتی طرح کنند؛ اما شیوه وگوگفت

های دگری برای رسیدن به ُکنه مطالب و یا توضیح سخنان  کند، خصوصیت یا کسی که کنفرانس خبری برگزار می 
تواند به آنچه که شکاکیت  برای آن، می بخش ها، و یافتن جواب قناعت و هدف گوینده دارد، که با طرح این پرسش 
تری در ذهن خود طرح کند، مثالً با طرح این  های بیشتر بخشد، سؤال او را رفع کند و به گزارش او اعتبار بیش 

 ها: سوال 
 »با چه مضمونی مواجه هستم؟    ▪ 

 آیا اطالعات کامل است، و اگر نیست چه چیزی فراموش شده است؟    ▪ 
 ها اعتماد کنم؟ کدام است و چرا باید به آن منبع چیست و مأخذ    ▪ 
 چه شواهدی ارائه شده و چگونه این شواهد آزمایش و تصدیق گردیده است؟    ▪ 
 تواند؟ چه توضیح بدیل و یا تفاهمی موجود بوده می    ▪ 

ام؟«. چه که ضرورت داشتم آورده آیا آن    ▪ 
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شنود و یا تحقیق  چه می ژورنالیست نباید به آن اصل دیگری که در کار ژورنالیستیک ضرور است آن است که  

تواند قناعت او را مطابق به فهم و دانش  ها و یا هر سؤال دیگری که می کند اعتبار کامل بدهد و به این سؤال می 
 وجو کند.  اش فراهم نماید، جوابی جست او از اصول کاری 

ات گزارش اوست که مبنای جزئیات و  نگارد، ستون فقر دریافت حقیقت یک موضوع که یک ژورنالیست می 
 کند.  داد را آشکار می توضیحات و دالیل و چگونگی وقوع حادثه و روی 

. با تاسف که در کشاکش  استیک رسانه ی همگانی  مطلوب  اعتبار و موضع  ستون فقرات  وشی که  اینست ر
  ، به خصوص در دنیای مجازی  ، و آشفتگی های بازار نشراترویداد های سیاسی ناشی از پراگندگی ها اجتماعی  

ها و وارد  اگنی  از شایعه پر  و مستند   خوب ورنالیستی  دیگر ژ ا هر ژانر  و ی  گزارش و خبرو تفکیک   تشخیص 
نمی آید ولی صداقت و تعهد  ر  آسان به نظ   ، کردن اتهامات و حتی ترور شخصیت ها و تجاوز بر حریم دیگران 

اعتماد مخاطبان  نتیجه ی زحمات آنها در چنین فضای آشفته  و   ی با  رسالت به مسلک مقدس شانژورنالیست ها 
ست که  با افتخار ترین پاداشایترین و  بزرگو  که چنین تشخیصی را آسان می سازد  است    ایشان به محصول کار  

   می گیرند. 
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