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  17/05/94تاريخ دريافت: 
 07/06/94تاريخ پذيرش: 

  نگاري كُنشگر  روزنامه
  اندازي نو در ارتباطات توسعه  چشم

  شدن ميراث فرهنگي در ايران) اي (مطالعة موردي: رسانه
  نوشتة 

  *هادي خانيكي
  **مرضيه كوهستاني

  چكيده
نگـاري شـهروندي،    اسـت كـه روزنامـه    نگاري شكل گرفته روزنامه نويني در هاي اخير، رويكردهاي طي سال
سالمت از جملـه    نگاري زيست و روزنامه محيط  نگاري وگو، روزنامه گفت  نگاري نگاري صلح، روزنامه روزنامه

  آنهاست.
 اي در ارتباطات توسـعه  ويژه هاي جايگزين جايگاه كُنشگر و استفاده از رسانه نگاري در اين ميان روزنامه
ايران بررسي  در نگاري نوع روزنامه اين گيري است شكل شده سعي مقاله اين . دراست به خود اختصاص داده

قالـه بـه ايـن    م است، ايـن  فرهنگي بوده ميراث حوزة در ارتباطات نوع اين هاي نمونه اولين كه آنجا شود. از
 جديـد  بومتزيس در آنها جايگاه و هاي كُنشگر رسانه گيريشكل و تطور سير در ابتدااست.  موضوع پرداخته

مانوئـل  “ اي جامعـة شـبكه  ”مهم  ةگرفته و با تكيه بر مباني ارتباطي آن در دو نظري قرار بررسي مورد يارسانه
است. پس از آن  تشريح شده“ نگاري كُنشگر  روزنامه”جان سرواس كه مفهوم “ ارتباطات مشاركتي” كاستلز و 

نگاري كُنشگر و جايگزين هاي روزنامهز آن با روشاي شدن ميراث فرهنگي در ايران كه بخشي انحوة رسانه
نگاران و كُنشگران ايـن حـوزه   سازگار بوده، مورد مطالعه قرار گرفته و با متخصصان و كارشناسان و روزنامه

 است.  وگو شده گفت
نهايتاً وضـع موجـود و مطلـوب    ) Grounded Theory(اي روش نظرية زمينهاز در اين تحقيق با استفاده 

 است.   نگاري كُنشگر در حوزة ميراث فرهنگي در قالب دو مدل به تصوير در آمده نامهروز

ارتباطـات مشـاركتي،    شـهروندي،  نگاريهاي جايگزين، روزنامهرسانه كُنشگر، رسانه :كليدواژه
  شدن ميراث فرهنگي در ايران. ايرسانه

  
____________________________ 

 Hadi.Khaniki@gmail.comعالمه طباطبايي دانشيار ارتباطات دانشگاه  *

 Mkuhestanie@gmail.comكارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبايي  **
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  طرح مسئله    
شـمار آورد،   هاي بارز آن بـه هوشمند را مصداق هاي توان اينترنت و تلفنهاي نوين كه ميرسانه

وجـود   و دريافت پيـام را تغييـر داده و صـورتي جديـد از ارتباطـات را بـه       مفاهيم توليد، انتقال
  است.    روز اهميت بيشتري يافته اند. در اين تغييرات نقش مخاطب روزبه آورده

دادن بـه تحـوالت    شـتاب  اسـت، بـه مجـراي بـراي      هاي فناورانـه  كه جزء نوآوري اينترنت
  است.   دادن نوع جديدي از جامعه تبديل شده اجتماعي و شكل

 رمهـم د  تغييـر  دواي در اين فرايند قابل فهم است. اينترنـت همچنـين    پيدايش جامعة شبكه
 بـا ها  ي پياممحتوا توزيع تا كرده كمك اينكه نخستاست.   وجود آورده اي به فضاي كُنش رسانه

 ايرسانه كار و كسب وارد را زمين روي افراد تمام اينكه دوم شود، انجام رايگان يا اندك بهايي
توان به وضوح ديد كـه در ايـن بـين فعاليـت     ) حاال مي33: 2005(باومن و ويليس، است.  كرده
اسـت،   اي درآمدههاي رسانهعنوان جزء الينفك كنش است و تعامل به ها متكثر و افقي شدهرسانه

هـاي خـرد و    هاي اجتماعي در مقيـاس  هاي شخصي، كُنش هاي مجازي و رسانه هاكنون در شبك
گيري است. در اين تحـول مخاطـب، ديگـر نـه يـك       هاي مختلف در حال شكل كالن در حوزه

ها بازخورد داشته  تواند نسبت به پيامعنصر منفعل كه كُنشگري فعال است؛ عنصري است كه مي
  رار دهد. تأثير ق باشد و منابع خبري را تحت

مثابـة   اي، نقشـي پـر رنـگ دارد و بسـياري از مواقـع بـه      مخاطب، در دنيـاي جديـد رسـانه   
  كند.  توليدكنندة خبر عمل مي

 جايگـاه  كُنشگر، نگاري روزنامه عنوان با نو اي پديده كه است ارتباطاتي تحوالت اين پي در
   .اند كرده پيدا اي رسانه  فضاي در را خود

 اند هاي جايگزين، توانسته و رسانه (Activist Journalism) كُنشگر گارين روزنامه ،در جهان
نگاري، محتـوا و مضـمون    درواقع اين نوع روزنامه ايجاد كنند.تغييراتي در ساختار انتشار اخبار 

 وگـويي  هاي گفت هاي خبري را بر اساس ارزش نگاري را تا حدودي تغيير داده و ارزش روزنامه
ـ  هـا  رسانهنگاري،  روزنامهاين نوع در است.  دهشكل دا و كُنشگرانه  مخاطبـان  مشـاركت  ةبـر پاي

  )2007آفرين هستند. (مارتين،  نقش
است  شده تالش مقاله اين هاي كُنشگر و جايگزين در بيشتر عملكرد رسانه شناخت منظور به

 و رگيرنـد قرا مطالعـه  مورد اي نگاري و فعاليت رسانه گيري اين نوع روزنامههاي شكلزمينه كه
شدن ميـراث   اي ـ ارتباطي كه به رسانه هاي مدني نشتكيه بر نوعي از كُ با مطالعه نظري اين نتايج

  فرهنگي در ايران كمك كرده، نقد و بررسي شوند.  

  هاي جايگزين و رسانه نگاري كُنشگر  روزنامه
گـار، خـود، يـك    ن نگاري است كـه در آن روزنامـه   روزنامه نوعي كُنشگر درواقع نگاري روزنامه

 بـراي  ارتباطاتي هايفناوري و رسانه نگاري از كُنشگر فعال اجتماعي است. در اين نوع روزنامه
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 تغييـر  بـراي  كـه  اسـت  نگـاري خـود تالشـي    اين روزنامـه  شود.مي استفاده اجتماعي هاينشكُ
  .گيردمي صورت ارتباطات و هاجامعه، رسانه با مرتبط هايسياست
آيـا   كـه  است اين هستند؛ رو روبه آن با مدني و اجتماعي هايجنبش كه هاييچالش از يكي

يابـد و در قالـب مناسـب     اي انعكاس مـي  در فضاي رسانه و تأثيرگذار واضح صورت به آنها پيام
  شود؟ هاي جمعي كه مخاطب انبوه دارند منتقل مي يعني رسانه اصلي جريان هايرسانه

ارتباط  مستقيم مجاري كه است جايگزين هايرسانه ميان آمدن به موضوع اين در مهم عامل
 هـاي جريـان اصـلي،    حال بـا نقـد رسـانه    دهند و در عين دارند، شكل مي تريعادالنه نگاه كه را

  كنند.مي تر واقعي خبري را پوشش
 قيمـت،  مثـل راديـواينترنتي يـا ارزان    هاييرسانه )(Alternative Media جايگزين هايرسانه
 هـاي رسـانه  بـراي  را جـايگزين  اطالعات كه هستند ...و  فيلم مجله، روزنامه، رنتي،اينت تلويزيون
 حمايـت  از كـه  آنهايي چه و هستند تجاري كه آنهايي چه (Mainstream Media) اصلي جريان
    .كنندمي توليد هستند، دولت مالكيت تحت اصالً يا و مندند بهره سياسي

 محتـواي . هسـتند  متفاوت مختلفي، ابعاد در اصلي نجريا هايرسانه با جايگزين هايرسانه
هايي هستند تفاوت شناسي زيبايي لحاظ به حتي و مخاطب با رابطه و محتوا توزيع و توليد آنها،

 هـاي قـدرت  كشـيدن  چـالش  به هدف با هارسانه اين اغلب درواقع ها با هم دارند.كه اين رسانه
 ميـان  در افقـي  ارتباطـات  تـرويج  بـراي  و شده رانده حاشيه به هايگروه از نمايندگي به مستقر،
نگـاري   شـود روزنامـه   ها انجـام مـي   به كاري كه در اين رسانه .كنندمي فعاليت نظر مورد جوامع

  )2001، هاردينگ 2010شود. (جوي كُنشگر گفته مي
 از مختلفـي  انـواع  بگوييم است بهتر يا و دارند زيادي هايزيرمجموعه جايگزين هاي رسانه

 مخـالف،  و راديكـال  رسانه شامل موارد اين. گيرندمي جاي جايگزين رسانه  تعريف در هاسانهر
 اجتمـاعي،  رسـانة  بـومي،  هـاي رسـانه  نـژادي، / هـاي قـومي   رسانه اجتماعي، جنبش هايرسانه
 كـدام  هر. هستند كُنشگران رسانة و آوانگارد و دانشجويي هاي رسانه ها، فرهنگ خرده هاي رسانه

 هـاي رسانه در يتشانفعال حوزة در كه اي برجسته هاي كاستي كه اند تالش در ها بندي دسته اين از
 اهداف و هستند خاصي مخاطبان دنبال به هارسانه اين. دهند پوشش را دارد وجود اصلي جريان

  )2005 والتز،( . كنندمي دنبال را خاصي منافع و
 در يـا جـايگزين   ويآلترنـات  ارتباطات از ونسكوي ارتباطات يجهان ونيسيكم گزارش فيتعر

  : كنند يم پر را آنها نيگزيجا يها رسانه كه است يا فاصله نيمب يكل نگاه كي
 مكمـل  عنـوان  بـه  كـه  شـود  يمـ  گفتـه  يارتبـاط  يها تسنّ و ها ساختار به ويآلترنات ارتباطات

ـ دل به اند؛ شده يگذار هيپا Mainstream)( ياصل انيجر يها تسنّ  توانـد  ينمـ   يدومـ  نكـه يا لي
   )2009آتن، ( .سازد برآورده را ييها گروه يارتباط يازهاين كامل طور به

 مـورد  يفرهنگ تيهو كي كه يحالت به است واكنش كي يزمان و مكان هر در جايگزين ةرسان
 يمختلفـ  يها پاسخ با و شوند يم انجام مختلف يها صورت به ها ديتهد نيا. رديگ يم قرار ديتهد



 

28 

ت و
يس

ل ب
 سا

/
 

شش
رة 

شما
م/ 

3 
 

 كـه  هسـتند  بزرگ يا توده يها رسانه زين ياصل انيجر يها رسانه از منظور. شوند يم رو هروب زين
 ةارائ و يبان دروازه در شانيها اريمع و شوند يم تيحما يدار هيسرما ينهادها اي و دولت يسو از

 )1995. (هوسكا، است آن مالكان التيتما از ثرأمت اخبار
ـ رادتوليـد محتواهـايي در    كُنشگر به نگاري وزنامهردر همين فرايند،  ـ زيتلو ،وي  ريسـا  و وني

 بـه  عمومـاً  و هسـتند  ياجتمـاع  رييتغ بر ياثرگذار دنبال به كه شود يم گفته يا رسانه يها تجربه
 تر منصفانه يساخت به جامعه يبازساز و قدرت ةدربار داردغدغه يساختار يها ليتحل از يشمار

  . بندند يپا
 بنـد  يپا يارتباطات يدموكراس اصول كُنشگر به نگاري زنامهور يها تجربه از ياريبس نيهمچن
 يتيريمـد  خـود  و مشاركت ،يعموم يدسترس كه است امر نيا متوجه آنها ياصل توجه و هستند

  )2007. (اسپيك، شود تيتقو يارتباطات ندايفر در
 است تـا  شده سبب يساختار ليتحل و كيدموكرات ارتباطات ةتجربيعني  دوگانه يژگيو نيا
  . نشوند مناسب مذاكره وگو و گفت به موفق كُنشگر  نگاري وزنامهر يها پروژه يبرخ

 بـا  يكـ ينزد ارتبـاط هـاي جـايگزين،    و رسـانه  كُنشگر نگاري وزنامهر موضوعخالصه آنكه 
. هستند متمركز ياجتماع رييتغ يبرا ارتباطات از استفاده يبرا دو هر رايز دارد، توسعه ارتباطات

ـ ا انيـ م يارتباطات يدموكراس و يساختار ليتحل دغدغه يعني يتسنّ يها دغدغه اما  ةحـوز  دو ني
 ارتباطـات  بـه  پاسخ كُنشگر در نگاري وزنامهر به مربوط مطالعات. شوند يم لئقا زييتم يمطالعات
 يهـا  صورت و يقوم و يتيجنس سياسي، طبقاتي، سلطه با مقابله هدف با و يفرامل يدار هيسرما

ـ دار قـرار  يانتقـاد  مطالعـات  تسـنّ  درون مطالعـات  نيا است.  هفتاي ظهور سلطه گريد و بـه   دن
  . هاي مدني و فعاليت نهادهاي مدني در جامعه متكي هستند كُنش
 يارتباط و است بند يپا كيدموكرات ارتباطات اصول كُنشگر به نگاري وزنامهر حال نيهم در

(رودريگـز،  . دارد ياجتمـاع  يها نبشج و شوند ينم ييبازنما خود به خود كه ييها گروه با يقو
  )  2004، ديجيك، 2008

  چارچوب مفهومي
نگـاري كُنشـگر را دو نظريـة ارتبـاطي جديـد دانسـت: جامعـة         هاي نظري روزنامه توان پايه مي

  اي و ارتباطات مشاركتي.  شبكه
  اي  شبكه ة. جامع1

اند و همين عامل سبب خلـق   هاي اطالعاتي تغيير شكل يافته واسطة فناوري طوركلي به جوامع به
گـذارد. جامعـة    مـي “ اي جامعـة شـبكه  ”است كه مانوئل كاسـتلز، نـام آن را    دنياي جديدي شده

كننـد و   هايي هسـتند كـه اطالعـات را پـردازش و كنتـرل مـي       اي مورد نظر كاستلز، شبكه شبكه
   .برند ميرا به كار   (micro)هاي الكترونيكي خرد فناوري
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 جديـدي  جامعـة  بـا  مـا  كنـد،  مـي  تأكيد خود اي شبكه جامعة تئوري در كاستلز كه همانطور
 و سـنّتي  مرزهاي جامعه اين در است؛ ساخته را آن ارتباطاتي نوين هاي فناوري مواجه هستيم كه

 اسـت. ايـن   گرفتـه  را نهادهاي گذشته جاي شبكه و اند رفته ميان رسمي در ارتباطات از و بومي
است؛ اما آنچه روشن است،  داشته همراه به خود با نيز را اطالعاتي هاي نابرابري اي شبكه جامعة

  )1389زاده،  ، مهدي1384كُنشگري آحاد شهروندان است. (وندايك، 
 بتواننـد در  كه اند داده شكل را كُنشگر هاي اي نوعي رسانه درواقع كُنشگران در جامعة شبكه

  . برسانند مخاطبان گوش را به ها اقليت يصدا اطالعاتي، هاي نابرابري از پر اي شبكه جامعه اين
هـاي   نـابرابري  و هـا  نـامتوازني  اين اي عليه گونه به تا هستند تالش در كُنشگران اين ميان در
 جامعـة  تشـكيل  مركـزي  هستة كه اطالعاتي نوين هاي ورياظرفيت فن از و كنند مبارزه ارتباطي
  . ببرند سود خود اهداف نفع هستند، به اي شبكه

داند و تحوالت هـويتي را متـأثر از    را سرچشمة معنا مي“ هويت”اي  ز در جامعة شبكهكاستل
اي جاي خود را به  كند. به نظر او ارتباطات جمعي در جامعة شبكه اي تعريف مي تغييرات رسانه

است؛ ارتباطاتي كه خود توليـد، خـود    داده (Mass-Self Communication) ارتباطات خودگزين
هـاي افقـي و تعـاملي در     اند. اين مفهوم جديد خود ناشي از توسعة شبكه ريافتتوزيع و خود د

). ارتباطـاتي كـه بـه لحـاظ اجتمـاعي در پيونـد بـا هويـت و         2009ارتباطات اسـت (كاسـتلز،   
 (Participatory Media)ي مشـاركت  يهـا  روزافزون رسانه يلتماهاي مقاومت نيز هست.  جريان

 ياز ارتباطـات اجتمـاع   يـد شـكل جد يدايش يك پيانگر درواقع ب ،ارتباط ينترنتيا يها صورت به
بـا اسـتفاده از   اسـت كـه    اي شـده  ي شـبكه ارتباطات جمع ينوع ارتباطات خودگزيناست.  شده
. رسـاند  ياز مخاطبان بالقوه مـ  يخود را به انبوه يامپ ينترنتيو ارتباط ا رايانه به رايانه يها شبكه

  )2007(كاستلز، 
هـاي راديوــ تلويزيـوني محلـي،      ت تنها در اينترنت وجود نـدارد؛ ايسـتگاه  اين نوع ارتباطا

، (Peer-to-Peer Networks)هاي فرد بـه فـرد    هاي مستقل توليد و پخش تلويزيوني، شبكه گروه
هاي  هاي هوشمند همگي شبكه و اخيراً تلفن (Podcasts)ها  و پادكاست(Weblog) ها  نوشت وب

اند كه هر نوع كُنش اجتماعي را به بازيگران اجتماعي متصل  آورده د وجو تعاملي گوناگوني را به
  شوند. اي ظاهر مي كرده و در قالب ارتباطات فرهنگي شبكه

داري كـه   هاي اجتماعي از قالـب افـراد دغدغـه    توان نتيجه گرفت كه كُنش به اين ترتيب مي
  اند.  ها پيوسته انمحصور در مكان خاصي هستند خارج شده و به فضاي ملي و جهاني جري

  . ارتباطات مشاركتي  2
 سـويه  يـك  جرياني عمدتاً را ارتباطات فرايند 1960 و 1950 هاي دهه در اوليه ارتباطي يها مدل
 ارتباطـات  سـو،  ايـن  به 1970 دهة از هارولد لسول)؛ مدل( كردند مي تلقي گيرنده به فرستنده از

 معنـا  تبادل معناي به ارتباطات بر بيشتر تأكيد  ينجاا در محور شد، البته گيرنده و محور پيام بيشتر
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كه از سوي جـان    (Participatory communiatin)رسيدن به مضمون ارتباطات مشاركتي. است
  سرواس مطرح شد، در اين فرايند قابل فهم است.

 بودنـد،  مـدار  فرسـتنده  و سـاالرانه  ديوان مراتبي، سلسله كه نخستين ارتباطي يها مدلدرواقع 
 در اينـك . انـد  شـده  جـايگزين  محـور  مخاطـب  و مشـاركتي  افقـي،  بيشتر رويكرد يك وسيله به

 اساساً ديدگاه اين. شود مي توجه معنا مبادله فرايند مثابة به ارتباط به توسعه، ارتباطات چارچوب
 ضـرورت  و اسـت  اسـتوار  جامعـه  سـطوح  همـة  در سـويه  دو و مشـاركتي  تعـاملي،  ارتباط بر

 بـر  رويكرد اين. كند مي رد را نهادينه و اي حرفه تجملي، و پرهزينه متمركز، ن،همسا هاي رسانه
 يـك  بـه  و دارد تأكيد ارتباطات مبادلة در ناهمزماني و سازياي غيرحرفه افقي، بودن، بعدي چند
. دارد نظـر  ديـالكتيكي  بيشـتر  و فعـال  مشـاركت  يـك  به همچنين و محور عمومي ارتباطي مدل

  ) 98: 1384 سرواس،(
 بورديـو  يـر پـي  و) 1980( پاسـكوالي  آنتونيـو ) 1985( هابرمـاس  يورگن آراي زمينه اين در

 نقشـي  فرهنـگ  و ارتباطات كه اجتماعي اي نظريه ايجاد به متفاوت هاي يشناس روش با) 1980(
  .شوند مي تلقي مهم دارنددر آن  برجسته

 و تعـاملي  دوسـويه،  سطوح، كليه در اساساً ديدگاه اين ارتباطات، اليگارشيك مدل برخالف
 پرهزينه، متمركز، متحدالشكل، هاي رسانه وجود ضرورت ديگر نوع از ارتباطات . است مشاركتي

 بودن، محلي مقياسي، كوچك تكثر، طرفدار و كنند مي رد را دولت  كنترل تحت و اي حرفه بسيار
 تعامـل  و سـطوح  همـه  در ارتباطات بودن افقي گيرنده،  و فرستنده هاي نقش تعويض نهادزدايي،

    ) 97: 1993 كوايل، مك. (هستند
 از ارتباطـات  بـه  نگـرش  در تحـول  از ناشي توان مي را توسعه ارتباطات حوزة نظري تحوالت

 اقنـاع،  از  ارتباطات  كه  نحوي  به دانست، سوي ديگر از توسعه مفهوم از برداشت تغيير و سوي يك
 مشـاركت،   سـمت   بـه   عمودي و  سويه يك  ماهيت و گررتباطا  محوريت  درواقع و  اطالعات  انتقال

 تغييـر  ارتباط طرف دو بين قدرت تقسيم  درواقع و  افقي  دوسويه ارتباط ، اطالعات  و تبادل  محاوره
  سمت  به رشد،  همان   يا  صرف  اقتصادي و  كمي  برداشت از نيز   “توسعه ” ديگر سوي است. از يافته

 ، فرهنگـي   عوامـل   در نظـر گـرفتن   و)  محوري انسان(  بر انسان تأكيد با و  كيفي و  بهجان همه  تحولي
  )2008(سرواس، . كرد تغيير  و صنعتي  فني ، اقتصادي امور كنار در  و سياسي  اجتماعي
  ارتباطـات   هاي در حيطه  نظري و  مفهومي  تغييرات  كه دهد مي  نشان  تحوالت  اين  بندي جمع

 در  بـه ايـن معنـا    . اسـت   ضـروري  ، توسـعه  نگـاري  روزنامه  در رويكردهاي  نوآوري و  توسعه و
 ، اسـت   سياسـي  و  فرهنگـي  ، اجتماعي  كيفي  مسائل و  انسان بر  مبتني  كه  توسعه از  نوين  برداشت
 هـاي  ظرفيـت   كيفـي  ارتقـاي  و بهبـود   بـراي  را  الزم  ييكارا  عمودي و  سويه يك  ارتباطات ديگر

 و  افقـي   كـه  محـور  مخاطب مشاركتي يعني ارتباطات  ارتباطات  وضعيتي  چنين در. ندارد موجود
  . شود مي  مطرح  است  وگويي و گفت  اي مبادله
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  شدن ميراث فرهنگي در ايران اي مطالعة موردي رسانه
هـاي جوانـان نسـبت بـه پديـده ميـراث فرهنگـي         نهادها و تشـكل  1376ـ 1377هاي  الـدر س
يت بيشتري نشان دادند و با برگزاري مراسم مختلف كه مورد حمايت مدير وقت ميـراث  حساس

فرهنگي هم بود، درخصوص مسائلي مانند ميراث فرهنگي به غارت رفتـه در جيرفـت، مسـئله     
نمـا در ميـدان نقـش جهـان و ... وارد عمـل شـده و        سد سيوند و آرامگاه كوروش، برج جهـان 

  هايي در حفظ ميراث فرهنگي شد. ام دادند كه منجر به موفقيتاي انج رساني گسترده اطالع
هاي جوانان و كُنشگري ارتباطاتي آنها بود. از  گيري شبكه اين حساسيت درواقع نتيجة شكل

مندي نسبت به ميراث فرهنگي، تأسيس يك خبرگزاري به نام خبرگزاري ميـراث   دل اين دغدغه
تر خبرهـاي ميـراث فرهنگـي بـه      ا انعكاس فعاالنهدر آمد. اين خبرگزاري كه ب )CHN(فرهنگي 

شـد،   سازي و افزايش حساسيت جامعة ايران در خصوص مسائل ميراث فرهنگي منجر مـي  آگاه
عنـوان   كردن رويكردي در اراتباطـات فـراهم كـرد كـه در ايـن مقالـه بـه        زمينه را براي كاربردي

  است.   نگاري كُنشگر از آن ياد شده روزنامه
نگـاري كُنشـگر    توان اين تجربه را در قالـب روزنامـه   ين است كه چگونه ميپرسش اصلي ا

نگاري و رسانه توانست به مسئله حفاظت از ميـراث   مورد مطالعه قرار داد و آيا اين نوع روزنامه
  نگاري در ايران چه بود؟  هاي پيش روي اين نوع روزنامه فرهنگي منجر شود؟ و در انتها چالش

  روش پژوهش  
 دليـل  بـه  روش اين. اي يا مبنايي است زمينه شده، نظرية در نظر گرفته تحقيق اين ه برايروشي ك
  .شد انتخاب پژوهش اين در استقرايي منطق پيگيري ضرورت و تحقيق موضوع ماهيت
 و هـا  طـرح  شدن است، ظاهر دوجانبه  و همزمان ها عامل گيري شكل مبنايي نظرية روش در
  )1387(فليك،  .است كوچك و بسته تحقيق بستر و شود مي انجام تحقيق درطول ها طبقه

 و بودنـد  فرهنگي ميراث شدن اي رسانه روند در تأثيرگذار افراد آماري جامعة تحقيق اين در
 تحقيـق  موضـوع  بـا  ارتبـاط  بيشترين با گيري نمونه يعني نظري گيري نمونه روش پايه بر نمونه
  است.  شده انجام
 پايـه  بـر  هـا  يافته و شد انجام كدگذاري فرايند سه هاداده آوريگرد با همزمان روش اين در
  .شدند خالصه كدگذاري سه اين

اي حـوزة ميـراث    با كارشناسان و فعاالن رسـانه  ساختارنيافته مصاحبه 33 پاية بر تحقيق اين
 نيمـه  عمقـي  مصاحبة 14 با سپس و شود استخراج آن اصلي محورهاي تا گرفت شكل فرهنگي

 بوده تن 14 شوندگان مصاحبه. آوري شودجمع تحقيق هاي يافته ،با كارشناسان خبره ساختاريافته
 ميـراث  سـازمان  مسـئوالن  و كارشناسـان  از تن 4 نگار، روزنامه شونده مصاحبه 7 ميان اين از كه

  .بودند حوزه اين دوستداران فعاالن از تن 3 و فرهنگي
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 از فرهنگي ميراث شدن اي رسانه مدل بر پاية آن و شدند بندي طبقه مقوله 7 در ها يافته نهايتاً
شـدن ميـراث فرهنگـي بـا الگوهـا و       اي در انتهـا مـدل رسـانه    .شـد  اسـتخراج  تحقيق هاي يافته

نگاري كُنشگر  مقايسـه شـد و در دو الگـو نهـايي مـدل موجـود و مـدل         استانداردهاي روزنامه
  مطلوب مقايسه شدند. 

  هاي تحقيق   يافته
در ايران بر پاية تجربـه جهـاني    فرهنگي ميراث شدن اي رسانه آيا كه سؤال اين پاسخ يافتن براي
 و كيفيـت  بررسـي  پژوهش، اين مسئله محوري: گفت است، بايد گرفته هاي كُنشگر شكلرسانه

ــود. درواقــع فرهنگــي ميــراث شــدن اي رســانه كميــت ــا  بــود كــه مســئله ايــن در ايــران ب آي
اي كُنشگر دارند يا فقط بر پاية چند تجربه موفق خـود را  هرسانه از تصويري شوندگان مصاحبه
 ميان، روشن شد كـه از نظـر مصـاحبه شـوندگان     اين در. دانندحوزة ميراث فرهنگي مي كُنشگر
 اسـت، دو  داده تـأثير قـرار   تحت و كُنشگري در اين حوزه را فرهنگي ميراث شدن اي رسانه آنچه
و  فرهنگـي  ميـراث  كُنشگران نهاد مردم هايسازمان ة. شبك1 فرهنگي: راثـمي االنـفع از هـشبك

  است.  بوده حوزه اين نگاران روزنامه شبكه .2
 به آنها شد، پرسيده فرهنگي ميراث نگاران روزنامه تأثيرات درباره شوندگان مصاحبه از وقتي

 و دبـو  آورده هم گرد خاصي موضوعات پيرامون را نگاران روزنامه اين كه كردند اشاره اي شبكه
 هـاي  سازمان قالب در هم فعاالن كُنشگران و اين شد، مي پرسيده كُنشگران تأثير دربارة كه زماني
 فرهنگي ميراث از حراست و حفظ جهت در كشور سراسر در كه شدند مي توصيف نهادي مردم
  .آمدند مي هم گرد

 با كه سنّتي باطاتارت پاية بر حوزه اين كُنشگران تحقيق اين در شوندگان مصاحبه گفتة به بنا
 اي رسـانه  را فرهنگـي  ميـراث  موضـوعات  كردند مي سعي داشتند، نگاران روزنامه شبكه با و هم
 دسترسـي  كـه  بود، نگاران روزنامه مقابل در فرهنگي ميراث شدن اي رسانه براي موانعي اما كنند
  شود.  ده ميصورت مختصر توضيح دا اين موضوع به تفكيك به .كرد مي سخت را مخاطب به آنها

هاي كُنشگر تأكيد بر ارتباطات مدرن و ديجيتالي  . اگر چه در الگوهاي رسانه. ارتباطات سنّتي1
است اما مصاحبه با كارشناسان حوزه ميراث فرهنگي نشـان داد كـه ارتبـاط بـين كُنشـگران      
حوزة ميراث فرهنگي و شبكه روزنامه نگاران ميـراث فرهنگـي و ارتبـاط بـين مخاطبـان و      

هـا نشـان داد كـه ارتباطـات      اسـت. يافتـه   هاي ارتباطات سنّتي بوده ها با تكيه بر شيوه انهرس
است  اي ميراث فرهنگي بوده ترين روش كسب اطالعات در بين كُنشگران رسانه شفاهي مهم

 حـوزة  در نـوين  هـاي  رسـانه  ناكارآمـدي  و ورود شوندگان عدم گفته مصاحبه و داليل آن به
هـاي نـوين منتشـر     منابع خبري كه اخبار خود را در رسـانه  به اعتمادي فرهنگي و بي ميراث
  كردند بود.  مي
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 ميـراث  شـدن  اي رسـانه  روند در توانند مي اصلي جريان هاي رسانههاي جريان اصلي.  . رسانه2
 قـرار  هـا  رسـانه  ايـن  خبـري  اولويت در فرهنگي ميراث اينكه اما.  باشند تأثيرگذار فرهنگي
 عـواملي  تـرين  مهم نگيرند؛ قرار فشار تحت اخبار اين پوشش خاطر به ها نهرسا اين و بگيرد
هـاي جريـان اصـلي     منجر به اخـالل در ورود اخبـار ميـراث فرهنگـي بـه رسـانه       كه است
كنند  ها تالش مي هاي كُنشگر، اين رسانه است كه در الگوهاي رسانه است. اين در حالي  شده

هـاي جريـان اصـلي را     ب توجه افكار عمومي رسانهتا با پوشش عميق و وسيع اخبار و جل
شدن  اي وادار به پوشش اخبار مرتبط با حوزه كُنشگريشان بكنند. اين اتفاقي بود كه در رسانه

  صورت كامل رخ نداد.  ميراث فرهنگي در ايران به
 شـدن  اي رسـانه  روي بر اثرگذار هاي مقوله ترين مهم از يكي قدرت ساختار . ساختار قدرت.3

تغييـر سـاختار قـدرت و تغييـر      .هسـت  و هاي كُنشگر بوده از طريق رسانه فرهنگي ميراث
اي هـاي فرهنگـي دولـت، رويكردهـاي رسـانه      تبع آن تغيير اولويت هاي دولت و به اولويت

هـاي مسـتقل در   مدني و در نهايت نبود رسانه ةبيني يا بدبيني نسبت به جامع مديران، خوش
شدن ميـراث فرهنگـي    اي  د كه زير عنوان ساختار قدرت در رسانهايران همگي مواردي هستن

است. در فضاهايي  از سويي و كُنشگري شهروندان از سوي ديگر در اين حوزه اثرگذار بوده
است كه از آزادي  اي بوده گونه اند، عمدتاً ساختار قدرت به هاي كُنشگر شكل گرفته كه رسانه

اما اين حمايت كلي بـه معنـي حمايـت اقتصـادي و     شده،  ارتباطات و اطالعات حمايت مي
است.  اين پديده در ايران فرايندي متفاوت  هاي كُنشگر نبوده نظارت از باال به پايين بر رسانه

كه در اين مطالعه مـوردي اساسـاً نقـش مـديريت وقـت سـازمان ميـراث         است، چنان داشته
كننـده   نگـاري نقشـي تعيـين    مـه هـاي روزنا  اي و شبكه فرهنگي در حمايت از سازمان رسانه

  است.   بوده
اي حـوزة   هاي كُنشـگر رسـانه   ترين گروه از آنجايي كه يكي از مهم نگاران. . وضعيت روزنامه4

 شـدن  اي رسـانه  رونـد  در نگاران روزنامه نگاران هستند، لذا وضعيت ميراث فرهنگي روزنامه
نگـاران از   وزة كـاري روزنامـه  است. مهاجرت يا تغييـر حـ   داشته تأثير زيادي فرهنگي ميراث

نگـاران،    دردسـرتر، عـدم امنيـت شـغلي روزنامـه      اي درآمدزا و كـم  ميراث فرهنگي به حوزه
نگاران، عدم توانمندي اقتصادي آنها و نگاه سياسي به حـوزة ميـراث     اي نبودن روزنامه حرفه

اي در  رسـانه اي شدن ميراث فرهنگي و به تبع آن كُنشـگري   فرهنگي موانعي است كه رسانه
نگاران كُنشگر  در جهان  ست كه روزنامه كند. اين در حالي ا اين حوزه را با مشكل مواجه مي

مند و متعهـد هسـتند و چنـين     اي، عمدتاً مستقل بوده و به حوزه كُنشگري خود عالقه رسانه
  اي باز دارد. تواند آنها را از كُنشگري رسانه موانعي كمتر مي

 و مـديران  شـود  مـي  گرفتـه  نظر در مخاطب دسته معموالً دو فرهنگي ثميرا براي . مخاطب.5
 مخاطـب  اهميـت  بـه  شوندگان مصاحبه برخي از. مردم تودة و عام مخاطب و سازان تصميم
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اي در داشتند و اين تفاوتي است كـه كُنشـگري رسـانه    تأكيد عام مخاطب اهميتي كم و نخبه
نگاري  كُنشگر دارد. در الگوهاي موفق روزنامهنگاري  حوزة ميراث فرهنگي با عنوان روزنامه

كُنشگر در جهان، يك سوي مهم كُنشگري افكار عمومي و متقاعدكردن مخاطب عـام بـراي   
  است.  همسويي با يك جنبش بوده

در ايـران   فرهنگـي  ميـراث  شـدن  اي رسانه تحقيق، هاي يافته به توان گفت بنا در مجموع مي
 حـوزه  اين نگاران روزنامه شبكه و فرهنگي ميراث كُنشگران شبكه يعني گروه دو تالش مستلزم
   است.  بوده

 هـم  يعنـي  حـوزه  دو هـر  كه آنجا از است اما شده زيادي هاي تالش حوزه دو اين در گرچه
 اسـت و  بـوده  جـواني  شـبكة  فرهنگي ميراث نگاران روزنامه شبكة هم و ميراث كُنشگران شبكة
 مشـكالتي  بـا  مخاطـب  بـه  دسترسي در ها رسانه اين شته،ندا مدني جامعة حوزة در كافي تجربة
اي شدن ميراث فرهنگي را در اين مطالعه در قالب يك مدل  توان فرايند رسانه رو شدند. مي روبه

  گذارد. مي نمايش به را ايران اين وضعيت در كه است مدلي 1 نشان داد. شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 از دسـته  دو توسـط  فرهنگي ميراث شدن اي نهرسا است، مشخص اين مدل در كه طور همان
 حـوزه  ايـن  در كه نگاراني روزنامه شبكة و فرهنگي ميراث دوستداران  ـ  فعاالن افراد يعني شبكة

   است.  صورت گرفته كردند مي فعاليت

 1شكل

شدن  اي رسانه
 ميراث فرهنگي

شبكه فعاالن و 
 دوستداران 

اي  شبكة رسانه
نگاران  روزنامه

 ث فرهنگيميرا

 ارتباطات سنّتي

 اصلي جريان هاي رسانه هاي اولويت  •

 ساختار قدرت مالحظات •

 نگاران روزنامه وضعيت •

 عبه موانعج

 مخاطب
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 تصـور  بااليي حد در را خود اي رسانه توانايي كه فرهنگي ميراث فعاالن و دوستداران شبكة
 و است، اخبار بوده شخصي هاي آشنايي بر مبتني غالباً كه سنّتي ارتباطات از استفاده با كردند نمي

   اند. گذاشته خبرنگاران اختيار در را خود اطالعات
 از كـه  اخبـاري  كنـار  در را اطالعـات  اخبار اين كه اند كرده تالش هم حوزه اين نگاران روزنامه

. كنند منعكس خود هاي رسانه قالب در اند آورده تدس به خود معتمد منابع ديگر و كارشناسان طريق
 شـامل  موانـع  ايـن  اسـت.  شـده  اشـاره  آنهـا  به موانع جعبه در كه داشته وجود موانعي راه اين در اما

 نگـاران  روزنامه وضعيت نابساماني و سياسي قدرت مالحظات اصلي، جريان هاي رسانه هاي اولويت
 بـه  منجـر  موانـع  ايـن  بـه  توجـه  با خبرنگاران ش خبريبايد گفت صرف تال است. نهايتاً حوزه اين

  .شود نمي حوزه اين در تغيير ايجاد براي آنان روي اثرگذاري و مخاطبان به كامل دستيابي

  گيري   نتيجه
 ايـن  پيام انعكاس عدم هاي اجتماعي، اصلي در كُنش هاي چالش از توان گفت يكي طور كلي مي به

 هـاي  توجه به رسـانه  چالش اين راهگشاي شود، برشمرده مي ذارتأثيرگ و واضح صورت به ها  كُنش
  .  كنندمي منعكس را ها پيام شيوة مؤثرتري اين با نگاري كُنشگر است كه و روزنامه جايگزين

 را فرهنگـي  ميراث شدن اي رسانه روند كه بود اين پژوهش اين رويكردهاي از يكي بنابراين
  . دهد مي هاي جايگزين انطباق نهكُنشگر رسا نگاري روزنامه الگوهاي با

 ميراث حوزة در تغيير ايجاد به قائل فرهنگي ميراث دوستداران و فعاالن از بسياري گرچه
 ميراث شدن اي رسانه روند بررسي اما هستند، حوزه اين در تأثيرگذاري براي تالش و فرهنگي
 صورت كُنشگر به نگاري هروزنام الگوهاي از ايران هاي رسانه كه داد نشان ايران در فرهنگي
   است.  شده انجام ناقص صورت به استفاده ولي اين اند كرده استفاده گريخته و جسته
هـا   به كُنش دادن شكل براي حداكثري مخاطب كُنشگر جذب هاي رسانه مهم از عناصر يكي 

 ارينگـ  روزنامـه  در شـد  ذكـر  كـه  طور همان درواقع. باالست به پايين از اجتماعي هاي و جنبش
 تعـداد  بيشـترين  نظـر  بتواننـد  غلبه ندارد، كه كُنش و جنبش يك كه است اين بر كُنشگر تالش

 آن شـدن  اي رسـانه  رونـد  در اثرگـذاري  به موفق پايين تأثيرگذاري از با و كند جلب را مخاطب
 ميراث شدن اي رسانه در روند اين اتفاق. شود كالن هاي سياستگذاري در تغيير و خاص موضوع

 فرهنگي ميراث شدن اي رسانه فعاالن است به اين معنا كه نداده طور كامل رخ به ايران در گيفرهن
 بـر  اثرگـذاري  نه و ايران فرهيخته قشر و مسئوالن روي بر اثرگذاري به را خود تالش ايران، در

  جامعه متمركز كردند. انبوه
 تام استفاده آن جهاني هاي المث كُنشگر در نگاري روزنامه در تأثيرگذار اقدامات از ديگر يكي

وايبـر، تلگـرام،    بـوك،  هايي همچـون فـيس   هاي مجازي است كه امروز در قالب شبكه از تمام و
 ايران در فرهنگي ميراث شدن اي رسانه روند در كه است حالي  در اين. انعكاس دارد توئيتر و ...

 از محـدود  استفاده ست. درواقعا بوده محدود صورت در زمان تحقيق به ها رسانه اين از استفاده
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 و نويسي گاه وب و نويسي وب حتي يا و اجتماعي مجازي هاي شبكه ديگر و توئيتر و بوك فيس
دوگـانگي آنهـا بـا     و ايـران  فنـي و قـانوني   مشـكالت  بـه  توجه پيامك و نظير آنها با از استفاده
   است.  بوده دودمح هاي جريان اصلي مانند راديو و تلويزيون و مطبوعات بسيار رسانه
 هـاي  هزينـه  و بـاال  دسترسـي  بزرگ، مقياس اطمينان، قابليت سرعت، ديجيتالي كُنشگري در
است.  شده جهان در مختلف حوزة كُنشگران بين در ديجيتال هاي رسانه از استفاده به منجر پايين
يكـي از   )CHN(گيـري و تأسـيس خبرگـزاري ميـراث فرهنگـي       توان گفت در ايران شـكل مي
هاي جديد رسانه بود كه در حوزة ميراث فرهنگي شكل گرفت و در بـازة زمـاني كـه    نشگريكُ

دست آورد، اما بـا     هايي را بهاي شدن ميراث فرهنگي بود، توانست موفقيتاوج شكوفايي رسانه
هاي سازماني، اين كُنشگري رو به افول گذاشت. به زبان ديگـر كُنشـگري   دادن حمايت از دست

  است.  صورت دائمي و مستمر نبود و صورت مسئله همچنان باقي مانده ين رسانه بهديجيتالي ا
 ديجيتـالي،  هـاي  رسـانه  افزون روز نفوذ وجود با ايران بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه در

 مديران و مؤسسان اينكه مگر شوند، نمي محسوب مخاطبان براي معتبري هنوز منبع ها رسانه اين
 از ديگـر  يكـي  هـم  ويـدئويي  كُنشـگري . باشند معتبر بوده و مورد اعتماد مخاطبان ها رسانه اين
 و ويـديويي  تصـاوير  ثبت با كُنشگران آن در كه است ايرسانه كُنشگري هاي شاخص ترين مهم

 تأثيرگـذار  خـاص  مـورد  آن در كنند و جذب را زيادي مخاطبان توانند مي اينترنت در آن انتشار
  )2001(هاردينگ، . باشند

 ويدئويي كُنشگري از ايران در فرهنگي ميراث شدن اي رسانه فرايند كه داد نشان پژوهش اين
 موارد در و عكس و) خبر و گزارش( نوشتاري آثار به حوزه، اين در ها اي رسانه و است محروم
  .اند كرده قناعت شود مي پخش تلويزيون هايي كه از فيلم محدودي بسيار
 ميـراث  فعـاالن  شـبكة  تـالش  اگر فرهنگي ميراث شدن اي رسانه وندر در كه رسد مي نظر به

 از و اسـتفاده  حـوزه  ايـن  نگـاران  روزنامـه  تشكيل شبكة با كه شود معطوف امر اين به فرهنگي
 بـا تكيـه بـر    كنـد  تـالش  شـبكه  كُنشگر مسائل ميراث فرهنگي محوريت يابد و اين هاي رسانه

 و افقـي  صـورت  بـه  كـه  كنند تأسيس را جايگزيني يها رسانه كُنشگر، نگاري روزنامه الگوهاي
اجتماعي  تغيير ايجاد روند و پيدا كرده دسترسي بيشتري مخاطب به توانند مي شوند، اداره محلي

  . بخشند سرعت حوزه اين و فرهنگي را در
 نگـاه  تغييـر  فرهنگـي،  ميـراث  به اخبـار  دادن اولويت براي اي رسانه نظام اصالح براين  عالوه

فراينـد   در مـديريتي  كـالن  هـاي  سياسـتگذاري  تغييـر  آن پـي  در و هـا  رسـانه  مـورد  در نمديرا
 نهايـت    در و نگـاران  روزنامـه  ميـراث فرهنگـي ضـرورت دارد. آمـوزش     رساني در حوزة اطالع

در  اجتمـاعي و غيرسياسـي   موضـوعي  عنـوان  بـه  فرهنگـي  ميراث موضوعات به بخشي اولويت
  شود.  به همين روند توجيه مينهادهاي مدني و علمي و آموزشي 

 و مخاطبـان  بـين  تعـاملي  طور خالصه بايد گفت بايد در ايـن حـوزه بـه تقويـت ارتبـاط      به
 ايـن  در مشـاركتي  ارتباطات ايجاد تواند به اين مهم مي انديشيد. فرهنگي ميراث حوزة كُنشگران
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 حفاظـت  و صيانت نآ تبع به و فرهنگي ميراث موضوع با جامعه افراد بيشتر درگيرشدن و حوزه
   منجر شود. فرهنگي ميراث از همگاني

 در فرهنگـي  ميـراث  شـدن  اي رسانه مطلوب وضعيت از مدلي توان بر پايه آنچه گفته شد مي
اسـت   آمـده  2اين مدل كه در قالب شكل  كُنشگر ارائه كرد. هاي رسانه الگوهاي بر تكيه با ايران
هـاي ديگـر از    را به حـوزه  فرهنگي ميراث حوزة در تأثيرگذاري هاي ديگر نيز تواند در زمينه مي

هاي اجتماعي و غيره تعميم دهد. در اين مدل پيشنهادي كه  جمله محيط زيست، سالمت، آسيب
ــ ــة تجرب ــر پاي ــادلزيســتة پژوهشــگران در روزنامــه ةب ــا  نگــاري ميــراث فرهنگــي و تب نظــر ب

نگـاران   يراث فرهنگي و روزنامهاست كه كُنشگران م شوندگان تدوين شده، پيشنهاد شده مصاحبه
هـاي كُنشـگر     جاي ارتباطات سنّتي از ارتباطات نوين و ابزارهاي رسـانه  كُنشگر در اين حوزه به

صورت تعاملي و دوسويه درآورند. درواقع بايد پيام و محصـول   استفاده كنند و اين ارتباط را به
و ارتباط با مخاطب هـم دوسـويه و    اي هم با استفاده از ارتباطات نوين به مخاطب برسد رسانه

توانند بـا تكيـه بـر     نگاران ميراث فرهنگي مي اي روزنامه تعاملي باشد. به اين ترتيب شبكة رسانه
راهكارهاي ذكرشده در اين مدل، تعامل با مخاطبان خود را افزايش دهند و كار ارتباطي خود را 

  اي كُنشگرانه تبديل كنند. به يك فعاليت رسانه
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
 2شكل 

شدن ميراث  اي رسانه
 فرهنگي

 كُنشگران ميراث فرهنگي

نگاران  اي روزنامه شبكة رسانه
 ميراث فرهنگي

  اصلي جريان هاي رسانه هاي اولويت 
 اي راهكار: اصالح نظام رسانه

 حكومت و قدرت مالحظات 

 هاي دولتي گذاري راهكار: تغيير سياست

 نگاران روزنامه نبودن اي حرفه 

 نگاران راهكار: آموزش روزنامه

 فرهنگي ميراث موجود نابسامان وضعيت 

 بخشي به مسئله ميراث فرهنگيراهكار: اولويت

 مخاطب
 هاي كُنشگررسانه

 هاي كُنشگر  هرسان
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نگاري كُنشگر  امروز اهميت بيشتري دارد، اين است كه با توجـه بـه    آنچه در خصوص روزنامه
نگاري كُنشـگر   هاي هوشمند، روزنامه تسهيل و تسريع دسترسي به اينترنت و رشد شتابنده تلفن

هـاي   وزهبايد در حـ   است. با تكيه بر اين ظرفيت رويكردي گريزناپذير در ارتباطات توسعه شده
هـاي اجتمـاعي و غيـره از     زيست، بهداشت و آسيب مختلفي از مسائل اجتماعي مثل آب، محيط

نگاري براي ترغيب به كُنشگري عمـومي و ايجـاد تغييـرات مثبـت      راهكارهاي اين نوع روزنامه
  اجتماعي استفاده كرد. 
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