
 

 چکیده

ها در راستای منافع ملیی     های جمعی که از طرف دولتقرن بیستم همزمان بود با رشد رسانه

هیای  قرن بییست و کمیم فر یت ییالی جویت جیونن دادن رسیانه                  .  شدند  شان کار گرفته می  

هیای کسسییک در زیوز        المترونیک مویا شد؛ اما تماکز بزرگ بین اکین نیور رسیانه و رسیانه            

الشمول و یمومی بوده که کنترول بیر آن بیه        های المترونیک یامرسانه. کنترول و یمل آن بود

ها از  در افغانستان نیز رسانه .  رسدهای کسسیک سخت و گاهی غیر مممن به نظر میمانند رسانه

شیود؛ امیا      دستاوردهای بزرگ غرب و دولت چندکن ساله روی قدرت آقای کرزی شناخته می   

هیای اکین    کی یدم تسلط دولت بیر جویت گییری          گی بر اکن نظام رسانهکمی از انتقادات همیشه

کیی  اکثر مردم افغانستان امروز باور دارند که مبازث اخسقیی در نظیام رسیانه            . باشدها می رسانه

افغانستان جاکگاه مناسبی نداشته و نوادهای دولتی نیز در زمینه اقدام کافی ننموده اند و بیا توجیه    

 یی در افغانستاناصول اخالق رسانه

 پوهیالی زلمی مالیار: نویسنده



 

به اکنمه اکثرکت قرکب به کل جمعیت افغانستان مسلمان هستند، ییدم ریاکیت ا یول اخسقیی،        

شود که اکجاب طرح و تیدوکن برنامیم میدون           ها کک چالش جدی شمرده میاسسمی در رسانه

 .شودمشخص برای رفع آن زس می

 .کیها، افمار یامه، اخسق اسسمی، ا ول اخسقی رسانهرسانه: گان کلیدیواژه

 مقدمه 

گیی امیروز شیده      در اکن نوشتم کوتاه سعی بر الزامی دانستن دو ا یل اساسیی در نوکیسنده           

. اولی آن، خس ه و مؤجز نوکسی و دومی آن، ارزشیابی مفاهیم بر اساس ضرورت اسیت  :  است

کیی در   آکد سعی در بیسط مفویوم اخیسق رسیانه           آن طوری که از ینوان اکن نوشتم کوتاه بر می

با در نظر داشت اکن موضور ما ناگزکر خواهیم بود که به کالبد شمافی میساکلی     .  افغانستان است

هیا ممیان خوبیی در         جیاکی کیه پوهنتیون     از آن .  کی است، بیرردازکم که در پیوند با اخسق رسانه

ها و دانش است؛ بنابر یسقیه منیدی در       ورت فراهم بودن زمینه آن برای تولید مفاهیم، اندکشه

 .ها بر آن شدم تا اکن نوشتم کوتاه را به نگارش آورمقسمت زقوق رسانه

 ییسیر تحول اخالق رسانه

ها در افغانستان کیک نگیاه نیموتیر و رسیاتر کیرد              برای اکنمه بتوان به ا ول اخسقی رسانه 

از آن جیاکی کیه بییشترکن توجیه در یر یم              .  ناگزکر از پژوهش در یر م تیارکخی آن هیستیم     

ها کک پدکد  نوکن جوانی است؛    اخسقی توسط دو گروه اجتمایی  ورت گرفته است و رسانه

ما ا ول اخسقی تعرکف شده و میدون توسیط گیروه تخ ی ی اهیل رسیانه در جویان بیا در                        

منطق اخسق در مماتب فمیری      .  دهیمهای زاکم افغانستان مورد بحث قرار مینظرداشت یرف

فیلسوفانی چون کانت، نیچه و نك به اخسق توجیه  .  غرب و افغانستان کامسً از هم تفاوت دارد

زکاد داشتند که در بستر جوامع غربی تأثیر گذار واقع شده است؛ امیا در افغانیستان اکین ا یول              

 .اخسقی را دکن تعرکف نموده است که در ماهیت و ا ل با هم در همگونی قرار دارد

ها زمینم قوی برای تبارز و تمامیل دارا بیوده     کی در افغانستان، رسانهدر سه دور  تارکخ رسانه

کی داشته اسیت؛ اولیی آن در دوران میشروطیت امانیی            اند که میان هم گسست زمانی چند دهه
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های معا ر کیشور محمیود طیرزی، بیه دسیت آوردهیای              ها به همت پدر رسانهاست که رسانه

هیای  ها بیشتر از نور چاپی و کتبی آن بیود تیا گونیه     چنانچه رسانه(  1)چشم گیری دست کافت؛ 

هیای دکگیر اکین      گیی از وکیژه  .  تر چون  وتی و ت وکری که هنوز به بازار وارد نشده بود جدکد

ها در نظام مورد زماکت قیرار گرفیت و در یمیل           توان به اکن امر تأکید کرد که رسانهدوره می

هیا مبتینی بیر قیانون اساسیی بودنید؛             اکن نظامندی بیشتر از اکن جوت بود که رسیانه     . نظامند شد

کی مشغول بودند؛ اما کیار  نشرکم دولتی و سه نشرکم آزاد و خ و ی به فعالیت رسانه 11چنانچه 

ها چنانچه که در غرب هنیوز تیدوکن نیافتیه بیود و نویاد هیای               برای تدوکن ا ول اخسقی رسانه

تیوان اخیسق را در کیار        کی به وجود نیامده بود؛ در افغانستان نیز همین گونه بود؛ اما نمیی  رسانه

تواند ها نقش اساسی دارد و می  گی انسانکی آن دوره نادکده گرفت؛ چون اخسق در زندهرسانه

کیی چیون    گیانی و یمومیی در کیارکرد هیای رسیانه            اخسق همیه  .  یامل سعادت بشرکت گردد 

خیودش را دارا      نزد خیلی از اهل نشرکات جاکی محیوری زقیقت گوکی، خیر گراکی و نیمو کاری در 

 (1. )بود

بعد از آن دوره، دوره دهم دموکراسی است که در تارکخ افغانستان از منظر آزادی اندکیشه،      

آزادی بیان و تمرکن مردم سانری بی نظیر بوده است و نزدکک به سی نشرکم دولتی در شیور و        

گیانی در زیوز  رسیانه       در اکن دوره هم ما شاهد زاکمیت اخسق همه   .  رسید ونکات به نشر می

 .مانند زوزه های دکگر بوده اکم

هیا نامیید؛            تیوان دور  سیوم از میوس رسیانه          کیه میی   (  دور  فعلیی  )در دهم دوم دموکراسیی   

گییری  گرفته است کیه در رونید شیمل         های گوناگون  وتی، ت وکری و نوشتاری شمل رسانه

اگرچیه  .  مردم سانری، جامعم مدنی و جامعم مترقی تواناکی بارز برای نقیش بیازی کیردن دارد         

ها نیست؛ اما چند پدکیده نیو در اکین دوره شیمل            کی دهم زاضر قابل قبول همم رسانهکار رسانه

هیای  کیی کیا انجمین       اول، نوادهای رسانه  .  خوردهای دکگر به چشم نمی گرفته است که در دوره

. . . و اتحادکیم وورنالیستان افغانیستان و          (  مویر )ها مانند نی، مرکز همبستگی رسانه ها  اهل رسانه

ها در میان مردم جاکگاه کلیدی و بزرگ را برای خود دست و پا   وارد  حنه شدند و دوم رسانه
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  های قبل کیه رسیانه کیک پدکید          کی نموده است برخسف دوره ها را تودهنموده است که رسانه
ها تیسش جیدی     در اکن دوره هم هیچ کک از اکن نواد. ها و روشنفمران بودکردهخاص تح یل

 . ها مانند هند، امرکما، فرانسه و انگلستان انجام نداده استبرای تدوکن ا ول اخسق رسانه

 هاضرورت تدوین اصول اخالقی رسانه

هیا  مانندش زاکمیت رسیانه   نوام چامسمی از فیلسوفان معا ر و زنده جوان در کتاب بی      

ها پرداخته است و از همه بییشتر امیروز بیرای رسیانه هیا نقیش تعیین               به بررسی همه جانبم رسانه

او در جرکان طرح مفاهیم خوکش به اکین پدکیده جدکید نییز         .  کننده گفتمان جامعه را داده است

های انسانی امروز در جویان     پردازد که آن گلم گمشده به ینوان تعبیر جدکد و زمانی از تودهمی

در پیوند به همیین امیر، او ضیرورت تیدوکن ا یول               .  ها است باشد که سخت در گرو رسانهمی

ا ل اخسقی الزام آور اکین اسیت کیه تیوده  یرفًا نیا                  »  :کندکی را نیز مطرح میاخسقی رسانه

تر از آنند که قادر به درك مساکل باشند، اگر برای ادار  امور از خود تیسش نیشان دهنید،       آگاه

در نتیجه غیر اخسقی و نامناسب خواهد بود اگر به آنان اجیازه    .  فقط اکجاد درد سر خواهند کرد

کی را رام کنیم، نه اکن که به آن اجازه دهییم بخروشید و هیم          چنین یملی را بدهیم گلم گمشده

تواند برای مردم که بیه سیوی ملیت شیدن           در چنین شراکط چه چیز می(  2.)«چیز را وکران کند

کیی را تی ور کیرد کیه اخیسق و ا یول               کنند، دنیای رسیانه   روند و در اکن راستا مبارزه می می

های اروپیاکی و امرکمیاکی را دارد         تعبیر چامسمی بیشتر م داق جامعه.  اخسقی زاکم آن نباشد

زال در جامعمافغانستان که سواد و دانش در سطح کمتیر      .  است%  19که سطح سواد به اضافه از 

و کیا چییزی     «  هیای کیور گمیشده     گلیه »توان به کار بیرد    قرار دارد؛ چه تعبیری را می%  22از 

شیود و از      در اکن جاست که ضرورت تدوکن ا ول اخسقی رسانه به شدت ازساس میی    !  دکگر

شیود تیا در رونید ملیت         های کشور گذاشته میی  همه بیشتر بار مسؤولیت به دوش خانواده رسانه

هیا آگاهانیه و اخیسق مدارانیم         سازی، افتخار آفرکنی فرهنگی و توسعه کاور مردم توسط تیسش   

 (7.)شان باشند

بینید، اکین آسییب      کی بیه شیدت آسییب میی        های مسلمان جوان نیز از اکن غول رسانه    ملت 

1394، ت2ش 44 (پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب     



 

ها در زال شمل دادن چوره غیر زقیقیی   شناسی از دو درکچه قابل بحث است، اول، اکنمه رسانه

توان آن را کیک امیر نادرسیت از نگیاه             اسسم برای خود مسلمانان و غیر مسلمانان است که می   

بیه  »:  اکن امر را رهبر مالزکا ماهاتیر محمد نیز مورد تحلیل قرار داده اسیت        . اخسقی قلمداد نمود

کج فومی نه فقط بیه   . یقیده من هیچ مذهب دکگری به اندازه اسسم دچار کج فومی نشده است

کنید    و بیاز تأکیید میی      (  3)«  وسیلم غیر مسلمانان، بلمه مسلمانان نیز دچار اکین بیمیاری هیستند       

هیا اکین کینیه و نفیرت را نوادکنیه                    شیود و رسیانه    تع بات غرب یلیه میسلمانان تحرکیک میی     »

های جوان امیروز توسیط فین آوری قدرتمنید بیا وجیود              کی انساندوم، مسخ رسانه.  «سازندمی

اکن دو پدکده غیر اخسقی است، غییر اخسقیی بیودن اولیی، بیر            .  گسترش دانش و آگاهی است

افغانیستان از   .  گراکیی اسیت   اساس نفرت انگیزی و تع ب است و دومی، بر اساس ضد زقیقت   

 . اکن گفتمان خارس نیست؛ بلمه از همه بیشتر در محور گفتمان قرار دارد

 چه باید کرد؟ 

های افغانیستان زمیم فرمیا نمیود،         در مورد اکنمه چگونه ا ول اخسقی را در جامعم رسانه    

اول، تجربم کشورهای بزرگ جوان؛ چون هند، امرکما، انگلیس و     :  چند مفووم قابل توجه است

دوم، ارزشیابی اکن کشورها که کیدام        . فرانسه که در اکن راستا از همم کشورها پیش قدم هستند

کشور شباهت بسیار زکاد با جامعیم افغانیستان دارد، اکین شیباهت بیا ابعیاد سیاسیی، تیارکخی و                       

سوم، چگونگی وضعیت اخسقیی جامعیم افغانیستان میورد            .  فرهنگی آن مورد مطالعه قرار گیرد 

 . تدقیق قرار گیرد

شیود، در زقیقیت     کیی مطیرح میی     آنچه که در مورد ا ول اساسی و ا ول اخسقیی رسیانه    

های انقسب فرانسه است که کسانی چون ولیتر تیا پیای میرگ در میسیر آن               پاسداری از ارزش

اکستادند و آزادی و برابری را به مردم امروز خوکش بیه ارمغیان گذاشیتند؛ چنانچیه در دسیتور               

م به آزادی تأکید شده است و هتک زرمت، جعل اسناد و  1131وظاکف روزنامه نگاران فرانسه 

در افغانستان نیز باکد به آزادی تأکید زکاد شود و از   . دانندکی میدروغ را بزرگترکن خطای زرفه

 (6. )اکن ارزش پاسداری  ورت گیرد
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کی بیا در نظیر داشیت انی اف و  یداقت              امرکما بر مفاهیمی چون استقسل و آزادی رسانه 

تواند در پیوند به قدرت هژمونیک امرکما    استقسل مومترکن ا ل اکنست که می.  نماکد تأکید می

 .شودها با تضاد منافع ملی امرکما می مطرح شود، که مانع نفوذ رسانه

ا یل    16شود و در تمیام    در ا ول اخسقی انگلستان روزیم فردگراکی به شدت مشاهده می

کیی بیا    زماکت فردکت، هوکت و شخ یت شوروند انگلیسی تأکید شده اسیت و از کیار رسیانه          

نماکید؛ ماننید قیضیم      شمستن زرکم خ و ی به ینوان مورد غیراخسقیی و غیرقیانونی کیاد میی            

 (4.)محاکمه شدن روزنامه نگاران در کشتن ملمه داکانا، که استدنل بر همین مبنا داشتند

کی رسانم هند از همه بیشتر همگونی با افغانستان دارد؛ اول، اکنمه تجربیه  ا ول اخسقی زرفه

گراکی هند همگونی قوی بیا افغانیستان     توسعه و دموکراسی بیشتر از افغانستان دارد؛ دوم، کثرت

گراکی قوی در اکن دو کشور وجود دارد که با  دها رسانم ت وکری و     دارد و سوم، موس رسانه

هیا وجویه میشترك       وتی و هزاران رسانم نوشتاری زالت سردرگمی در نور برخورد با رسیانه   

سیازی هنید    آنچه که موم است در تمام ا ول رد پاکی تسش برای ملت نگوداشتن و ملت. دارد

هیا و اخبیار مخیالف یلییه           گیزارش .  باشید شود که نیاز اساسی امروز افغانستان نییز میی   دکده می

کی را مویم    داند و در ا ل هفتم خود انتخاب مواد رسانه  های قومی را مجاز نمیرهبران و اقلیت

ها نباکد از اقلیت و اکثرکیت نیام       در گزارش.  دانسته که سبب نفرت و کینه میان ملت هند نگردد

 (9. )برد و استفاده نمود

هیاکی کیه میورد      کی در کیشور   کی اخسق رسانه با در نظر داشت بررسی اجمالی ا ول زرفه

هیا در   توان به سه ا ل اساسی موم به ماهیت کلی ا ول اخسقیی رسیانه      بررسی قرار گرفت می

 :افغانستان مطرح نمود

ها بر مبنای زقیقت تمام کار کردهای شیان را انجیام دهنید و از همیه              رسانه: گراکیزقیقت

مومتر اهل رسانه برای زقیقت تسش نماکد؛ نه به ینوان زرفم در آمدی کامل که از هر ابزار در    

از همه مویم تیر جانبیداری و برخیورد سیاسیی را بیا رسیانه باکید کنیار                        .  مسیر آن استفاده کرد  

 .گذاشت
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ها برای یشق ملی میان ملت افغانستان و دوری از نیشر هرگونیه مطالیب نفیرت           تسش رسانه

 .های افغانستانانگیز و تفرقه ساز با تأکید بر ا ل مقدس آزادی و برابری میان همم اقوام و زبان

تسش و روکمرد رسالت مدارانه برای اکجاد ایتقاد و اکمان توانستن میان میردم افغانیستان بیه      

جاکی تلقین دکگرباوری و منفی اندکشی مییان جوانیان و ملیت افغانیستان؛ ماننید پوشیش قیوی                   

هیا و مطالیب             هیا طبیعیی، اقتی ادی و همگراکیی و ملیت گراکیی در برنامیه                  ها، تواناکیخسقیت

 .گانی از سوی نوادهای دولتی و خ و یهای همهرسانه

 نتیجه گیری

. ها نقیش اساسیی و کلییدی را داراسیت           گی انسان اخسق هسته ادکان بوده و در تنظیم زنده   

ها که امروز به قول چامسمی به توهم گمشده ساز مبدل شدند؛ از طرفی هم اسسم ستیزی    رسانه

. نماکند سخت نیازمند تدوکن ا ول اخسقی بعد از دکیدگاه سینجی یمومیی اسیت          را تروکج می

برای تدوکن کک پیش نوکس نیازمند به کک کمیسیون پژوهشی اسیت کیه پییش نیوکس آن را             

آماده نماکد و بعد برای ت وکب به دکدگاه سنجی به اشتراك گذاشته شود کیه بعید از در نظیر             

گان رسانه به ت وکب آن اقدام نماکد و در  ورت لیزوم      های مطرح شده نماکندهداشت دکدگاه

رود کیه از    کی تمنای چنین اقدام میی     از اکن جاست که از همه اهل رسانه .  از پارلمان نیز بگذرد

ها در کشورهای با نظام دموکراسی رکین چویارم دولیت           رسانه-باشدکی میاساسات کار رسانه

شوند و بانترکن تأثیر گزاری را بر افمار یامه دارند؛ پس باکد بیا میسؤولیت رفتیار          محسوب می

 .کنند

 مآخذ

 .نشر رسانه: توران. تعامل حقوق و اخالق رسانه ای(. 1319. )اسماییلی، محسن .1

جیزوه  )  اصول اخالق حرفه ا ی     (.  ش.هی 1311. )جمعی از اساتید پوهنحی وورنالیزم.2

 .  33ص . انتشارات وامق  :هرات(. درسی پوهنحی وورنالیزم هرات

تاریخ رساانه هاا در افغاناستان         (.  ش.هی1311. )جمعی از اساتید پوهنحی وورنالیزم  .3

 . 61و  37ص. انتشارات وامق: هرات(. دستنامم آموزشی)
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 .12ص. انتشارات سمت

: نهیور .  مترجم سعیدسیاری ا یسنی    .  حاکمیت رسانه ها (.  م 1111. )نوام، چامسمی  -1

 .    12ص. انتشارات نهور
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