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چکیده
با گسترش روزافزون اینترنت و بسترسازی گستردة فضای مجازی، اجتماعاتی درون این فضا شکل گرفته که 
بسیاری از پدیده های انسانی را تحت تأثیر قرار داده است. از این مفاهیم مهم و اساسی، می توان به جامعة مدنی 
اشاره کرد و تغییراتی که در زمینة ارتباطات و رسانه  به وجود آمده باعث شده تا جامعة مدنی شکل نوینی از 
تجربه ها را خلق کند؛ از جمله این تجربه ها روزنامه نگاری آرمانی است. در این مقاله تالش شده است، ضمن 
تبیین جامعة مدنی و تأثیرات فضای مجازی در طول سال های اخیر بر آن، روزنامه نگاری آرمانی تبیین شود. این 
نوع روزنامه نگاری، با اشاره به پیشینة آن در کشورهای اروپایی و نظریه های اندیشمندانی چون هابرماس، در 
بحث حوزة عمومی چارچوب بندی نظری شده است. با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای مشکالتی که در 
مسیر روزنامه نگاری آرمانی وجود دارد، بررسی شده؛ مشکالتی چون قوانین ناکارآمد، عدم دسترسی گسترده و 
نبود دولت الکترونیک به معنای عام آن، پاره ای از این مشکالت در ایران است. در پایان ضمن برشمردن معایب و 
مزایای فضای مجازی، روزنامه نگاری آرمانی در ایران، به رغم مشکالتی که وجود دارد، قابل حصول و دسترسی 

تشخیص داده شد و می توان آن را به عنوان شیوه ای از روزنامه نگاری به حساب آورده از مزایای آن سود برد.

کلیدواژه: روزنامه نگاری آرمانی، جامعة مدنی، فضای مجازی، اینترنت.
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مقدمه و طرح مسئله
فضای مجازی، در طول چند سال اخیر به صورت شبکة پیچیده ای از میلیاردها انسان درآمده، که 
در ساعت های مختلف شبانه روز، با استفاده از رایانه های شخصی، تبلت ها، گوشی های همراه و... 
با یکدیگر در ارتباط هستند. این شبکة گسترده باعث شده تا ارتباطات جدیدی بین انسان ها به 
وجود بیاید. ارتباط اینترنتی، که پس از سال 2000 میالدی افزایش چشمگیری یافت، با شکل گیری 
وبالگ های شخصی، اتاق های گفت وگو، شبکه های اجتماعی و انواع سرگرمی های مجازی، مسائل 

اجتماعی را دستخوش تغییراتی کرد.
تعامل میلیون ها کاربر فضای مجازی، در سراسر جهان، باعث شده که فاصله جغرافیایی و مرزبندی های 
سیاسی، تا حدود بسیار زیادی، نادیده گرفته شود. با وجود این فضا، گفت وگوهای فرامرزی و بی سانسور 
میان اقوام و ملل مختلف میسر شده است. این برخوردهای بدون واسطه، عالوه بر آشنایی با سبک زندگی 

)Life Style( بر جنبه های مختلف زیست اجتماعی افراد، تأثیر می گذارد.

بازآفرینی شده است، جامعة مدنی با توجه به فضای مجازی  از بسترهای حیاتی که   یکی 
ارتباطات  به  توجه  با  که  است  اجتماعی  مفاهیم  از  یکی  مدنی  است. جامعة   )Civil Society(

اجتماعی می توان آن را سنجید. این مفهوم، اگرچه تعریف واحدی ندارد، اما مباحث آن حول این 
سه محور است، ۱. مجموع سازمان ها و مؤسسه های غیردولتی که حقوق و تمایالت شهروندان 
را آشکار می کند؛ یا 2. اشخاص و سازمان هایی در جامعه که مستقل از دولت هستند؛ یا حتی 3. 
گاهی این واژه در مفهوم عمومی تر، عناصری چون آزادی بیان، قوة قضاییه مستقل و … را در بر 
می گیرد، که جامعة دموکراتیک )مردم ساالر( را تشکیل می دهد. جامعة مدنی، حوزة نفوذ باالیی در 

میان پژوهشگران رشته های جامعه شناسی، علوم سیاسی و قضایی دارد.
در ادبیات مربوط به جامعة مدنی دو دسته تعریف کلی از این مفهوم وجود دارد. در تلقی 
نخست، که به عقیده برخی پژوهشگران تعریف غالب است، جامعة مدنی، جامعه ای قانونمند و 
مبتنی بر قراردادهای اجتماعی، شفاف، حافظ حقوق افراد، مبتنی بر حاکمیت ملی، توزیع کنندة 
قدرت در چهارچوب احزاب و شوراها است. در این تلقی وقتی اصطالح جامعة مدنی به کار 

می رود، اشاره به کل جامعه است. )علیجانی، ۱375: ۱0(
اما تعریف و تلقی دوم، که مورد تأیید اغلب پژوهشگران بوده و در ادبیات سیاسی غرب نیز 
حاکم است، جامعة مدنی را فضای حائل میان دولت و خانواده معرفی می کند )مک لین، ۱38۱: ۱56(؛ 
بنابراین جامعة مدنی حوزه ای از روابط اجتماعی، فارغ از دخالت مستقیم دولت و مرکب از نهادهای 
عمومی و گروهی است. جامعة مدنی عرصة قدرت اجتماعی است، در حالی که دولت عرصة قدرت 

سیاسی و آمرانه است. )بشیریه، ۱382: 37(
امروزه جامعة مدنی، نقشي مهم تر در ادبیات سیاسی جوامع ایفا می کند و می توان بر اساس آن 
جوامع انسانی را تقسیم بندی کرد. در غیاب جامعة مدنی با هر یک از دو تعریف گفته شده، الگوی 
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فساد افزایش یافته، نقش مردم در اداره حاکمیت کمتر شده و پیمودن راه هاي توسعه و تکامل 
فرهنگي و اقتصادي، ناهموار و دشوار مي شوند.

به  منجر  و  گذاشته  اقتصادی  و  اجتماعی  مفاهیم  بر  که  تأثیراتی  بر  عالوه  مجازی  فضای 
دگرگونی بسیاری از مفاهیم شده، روزنامه نگاری را نیز دستخوش تغییرات عدیده ای کرده است. 
روزنامه نگاری آرمانی با تأکید بر جامعة مدنی شکل می گیرد. تالش های روزنامه نگاران در اواخر 
قرن ۱8 و اوایل قرن ۱9، برای دستیابی به روزنامه نگاری آزاد و خارج از اعمال نظر قدرتمندان و 
سرمایه داران بوده به عبارت دیگر هدف آنها رسیدن به روزنامه نگاری ایدئال، مطلوب و در یک کالم 
آرمانی بود. در این دوران تالش های بسیاری صورت گرفت که در نهایت با اصول اخالقی شامل 

“پرهیز از سانسور، مخالفت با نظارت از باال و انتقاد آزادانه از حاکمان” شناخته می شد.
اینک با گسترش روزافزون اینترنت و بسترسازی گستردة فضای مجازی، اجتماعاتی درون این 
فضا شکل گرفته است که بر بخش های مختلف زندگی تأثیر دارند. گستردگی اینترنت و استفادة 
اقشار مختلف مردم و گروه های سنی متفاوت از آن، باعث شده که مطالعات بسیاری پیرامون 
این حوزه صورت بگیرد. اکنون به سختی می توان زندگی اجتماعی انسان را خارج از محدودة 
فضای مجازی تصور کرد؛ کارهای بانکی، عضویت در گروه های دوستی و انجمن های کاری، 
اطالع رسانی، ارتباط با سراسر دنیا، نشر آزادانة عقاید، گفت وگوی آزاد با مخالفان و موافقان یک 
ایده، ارسال نامه، بازی های دسته جمعی، خرید بلیت هواپیما و قطار، پرداخت مالیات، صحبت با 

دوستان و خویشاوندان و ده ها عملیات دیگر، تنها از طریق فضای مجازی امکان  پذیر هستند. 
از آنجا که اغلب موارد یادشده، تعاملی و در ارتباط با دیگران معنا پیدا می کنند، به عبارتی اجتماعی و 
اطالع دهنده هستند )هرچند در فضایی جدید و شکلی خاص(، سؤال هایی که در این مقاله در پی پاسخ 

به آنها هستیم در زیر می آید:
y  فضای مجازی چه تأثیری بر روزنامه نگاری فعلی گذاشته است؟
y  فضای مجازی به روزنامه نگاری آرمانی برای تحقق جامعة مدنی در ایران چه کمکی می کند؟

ادبیات نظری
از روابط  جامعة مدنی تعاریف متعددی دارد. در جامعه شناسی سیاسی، جامعة مدنی حوزه ای 
اجتماعی است که فارغ از دخالت قدرت سیاسی قرار دارد و مجموعه ای از نهادها، مؤسسه ها و 
انجمن ها و تشکل های خصوصی و مدنی )غیرخصوصی( را در برمی گیرد. )بشیریه، ۱395: ۱۱5(

بشیریه )۱395( معتقد است که از نظر تاریخی مفهوم جامعة مدنی در اندیشة سیاسی ذیل پنج 
معناي متفاوت به کار رفته است:

۱. به معنای دولت در اندیشة ارسطویی در مقابل خانواده و در اندیشه اصحاب قرارداد اجتماعی 
در مقابل وضع طبیعی؛
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2. به معنای جامعة متمدن در مقابل جامعة ابتدایی در اندیشه کسانی چون آدام فرگسون در کتاب 
گفتاري درباره تاریخ مدنی )۱767(؛

3. به معنای شکل اولیة تکوین دولت در اندیشة هگل؛
4. به معنای حوزة روابط مادي و اقتصادي و عالیق طبقاتی و اجتماعی در مقابل دولت و پایگاه آن 

در اندیشة مارکس؛
قدرت  تشکیل  مرکز  و  مارکس،  اندیشه  طبق  زیربنا  نه حوزة  روبنا،  از  مدنی جزئی  جامعة   .5

ایدئولوژیک )یا هژمونی فکري طبقه حاکمه، در اندیشه آنتونیو گرامشی( است. 
در واقع بشیریه جامعة مدنی هگلی را شکل نارسا و ناقصی از دولت می داند و آن را اولین مرحلة 

تشکیل دولت برمی شمرد، نه مرحلة ماقبل آن. )همان: ۱36-40( 
است.  سیاسی  روابط  دولت حوزة  و  اجتماعی  روابط  مدنی حوزة  جامعة  به طور خالصه 
همان طور که در مقدمه یادآور شدیم، در مقابل این نگاه که در مباحث سیاسی و اجتماعی غلبه 
دارد، نگاه گروه دیگری از اندیشمندان قرار می گیرد که جامعة مدنی را میانجی میان دولت و زندگی 
خصوصی مثل خانواده در نظر نمی گیرند، بلکه آن را نوعی شیوة حکومتی و اجتماعی می دانند. 
جی. بی مدیسون )G. B.Mdaisin( تعریف متداول در جامعة مدنی را به چالش می کشد و آن را 
نامبارک ترین میراث های نحوة برخورد هگل با عقیدة جامعة مدنی در کتاب فلسفه حقوق” قلمداد  “
می کند. مدیسون و هم فکران او، قرار دادن جامعة مدنی را بین قلمرو خصوصی و دولتی، که غالبًا 
برای سود و درآمد، به تشویق و ترغیب شرکت های معامالتی خصوصی می پردازند و برای کنترل 
دولت دست به تالش های سیاسی می زنند، “ تأسف آور” می دانند و معتقدند که جامعة مدنی باید 
مفهومی محوری در نظریة سیاسی دموکراتیک تلقی شود و بر این مبنا یک مفهوم جامع و همه گیر 

)Madison, 1998: 103( .است

1. زمینه های معرفتی ارتباط روزنامه نگاری آرمانی و جامعة مدنی
بررسی تحوالت تاریخی روزنامه نگاری غربی، مستلزم مطالعة اندیشه ها و نظریه هایی است که 
از قرن هفدهم به بعد در کشورهای سرمایه داری در زمینة آزادی بیان، عقیده و مطبوعات مطرح 
 شدند. در تبیین این نکته می توان دست کم به پنج نوع اندیشه و نظریه که مستقیم یا غیر مستقیم با

“ آزادی مطبوعات” نیز ارتباط دارند، اشاره کرد.

1. 1. اندیشه های مبتنی بر حقوق الهی
دستة اول به اندیشه هایی مربوط می شود که به دفاع از آزادی چاپ پرداختند و بر مبنای اندیشه های مذهبی 
مسیحی شکل گرفتند. “ جان میلتون” یکی از نمایندگان برجسته این تفکر بود، که با دستمایة نوعی “ اومانیسم 

مذهبی” و با تکیه بر “ حقوق الهی” به دفاع از آزادی به ویژه آزادی چاپ پرداخت. )فرقانی، ۱377: 3(
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مارکوس اورلیوس آگوستینوس، معروف به آگوستین قدیس، از جمله تأثیرگذارترین فیلسوفان و 
اندیشمندان مسیحیت در دوران باستان و اوایل قرون وسطی محسوب می  شود. او از شکل دهندگان 
سنّت مسیحی غربی )کاتولیک و پروتستان( به حساب می آید. بسیاری از اندیشمندان و نظریه پردازان 
جامعة مدنی از جمله هانا آرنت، ریشه های شکل گیری مفاهیمی همچون آزادی شهروندان را ناشی 
از نضج اندیشه های آگوستین در سپهر معرفتی غرب می دانند. وی اظهار می کند اعمال انسان، چه 
فردي و چه جمعي، محکوم به “ آزادی” است؛ بدین معنا که صرفاً خداوند این اعمال را دیکته 
نمي کند. به رغم این حقیقت که هیچ حادثة تاریخي بدون خواست خداوند رخ نمي دهد، “علم خدا” 

با آزادي انسان در تضاد نیست. )عضدانلو، ۱389: 20۱(

2. 1. اندیشه های مبتنی بر حقوق طبیعی
نوع دوم اندیشه های آزادی گرایانه، بر اساس “ حقوق طبیعی فرد” بنا گذاشته شده است. نمایندة اصلی 
این تفکر جان الک انگلیسی است، که در دو جلد کتاب خود به نام رساله دربارة حکومت مدنی، 

دیدگاه های خود را دربارة افکار عمومی و مبانی دموکراسی بیان کرد. )فرقانی، ۱377: 3(
کانت نیز از جمله اندیشمندانی است که آزادی معقول را مرکز ارزش ها قرار داده. در فلسفة 
کانت، آزادی از مقوله هایی است که عقل بی هیچ واسطه، به آن می رسد و ارزش واال و حیاتی این 
نهاد انسانی را تصدیق می کند. لزوم رعایت آزادی جسمی و فکری اشخاص از احکام عقل عملی 
 و قانون نظام اجتماعی است و از همین نقطه آغازین است که به سایر حقوق طبیعی می رسد.

)پوپر، ۱363: ۱76(

3. 1. اندیشه های متفکران منفعت جو 
اما نوع سوم این اندیشه ها متعلق به متفکران منفعت جو همچون “ جیمز میل” و “جرمی بنتهام” 
است. این دو، با تأکید بسیار از “ آزادی مطبوعات” یاد کرده  و گفته اند که اگر آزادی مطبوعات تأمین 
باشد، نشانة آن است که سایر آزادی ها نیز تأمین شده است. آنها آزادی مطبوعات را شامل پیشرفت 

تجارت، ثبات، و عدم احیای استبداد می دانند. )فرقانی، ۱377: 5(

4. 1. اندیشه های مبتنی بر رکن چهارم دموکراسی
چهارمین نوع اندیشه های مربوط به آزادی مطبوعات، اندیشه هایی هستند که همزمان با پیشرفت 
سرمایه داری به پیشرفت دموکراسی هم توجه می کنند. “ استوارت میل” از جمله این متفکران است، 
که در سال ۱85۱ در کتاب خود به نام درباره آزادی، آزادی مطبوعات را از ارکان دموکراسی معرفی 
می کند. بر همین اساس می توان موضوعات مربوط به آزادی مطبوعات را، که در آنها مطبوعات 
به عنوان رکن چهارم دموکراسی معرفی می شوند، مورد ارزیابی قرار داد. کما اینکه “ادموند برگ” 
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مطرح  را  قوا  تفکیک  اصل  “ جان الک”،  اندیشه های  بر  تأکید  با   ،۱8 قرن  اواخر  در  انگلیسی 
 ساخته و رکن چهارم دموکراسی )مطبوعات( را برای کارکرد مطلوب سه قوه، ضروری می شمارد.

)همان: 6(

5. 1. حوزه عمومی هابرماس

این مفهوم به موقعیتی ارجاع دارد که ُکنشگران، به دور از تحمیل ها و اجبار ها، در مورد امر عمومی 
به بحث و گفت وگو بپردازند. در این موقعیت عواملی چون پول، قدرت و تبلیغات جایی ندارد. 
شرط ورود به این حوزه این است که موضوع گفت وگو به عنوان امری عمومی پذیرفته شود و 

مهم تر اینکه، مباحثه می بایست به صورت انتقادی عقالنی صورت گیرد. )پدرام، ۱388: 205(
چنین تالشی واقعیتی را شکل می دهد که می توان نام عقیدة عمومی یا افکار عمومی بر آن نهاد. 
هر چند افکار عمومی با حوزة عمومی برابر نیست؛ هر جمعی حوزة عمومی نیست. در تشکیل 
حوزة عمومی آنچه اهمیت دارد ویژگی عمومی بودن آن حوزه است و نه شمار افرادی که آن را 

می سازند. در مجموع خصوصیات زیر را می توان برای حوزه عمومی برشمرد:
y برابری شهروندان بدون در نظر گرفتن منزلت شرکت کنندگان؛
y آزادی بیان برای همگان؛
y جدایی این حوزه، از نفوذ اقتدار )دولتی و غیر آن( و پول؛
y   اهمیت استدالل برتر؛
y از آنجا که استدالل برتر حامی خیر عموم است می تواند در حکومت تأثیر بگذارد؛
y )رسانه ای را که تحت نظارت دولت نباشد، می توان رسانة حوزة عمومی به شمار آورد. )همان
y  در این فضای عمومی مطبوعات آزادند، بحث و تبادل نظر آزادانه صورت می گیرد و دموکراسی

مبتنی بر عقل و مشورت، جایگزین گونة شعاری آن می شود. 
ضرورت علنی سازی، انتشار عملکردها، تصمیم ها و فعالیت ها برای آگاه شدن مردم به رسمیت 

شناخته می شود. )فرقانی، ۱377: ۱0( 

2. سیر تاریخی رسانه ها در نیل به روزنامه نگاری آرمانی
تحوالت صورت گرفته در روند تکامل اصول اخالق رسانه ای، به طور عام، ارتباط نزدیکی با اصول 
اخالق روزنامه نگاری، به طور خاص، دارد که در نهایت منجر به ایجاد روزنامه نگاری آرمانی در 
پرتو توجه به جامعة مدنی می شود. روزنامه ها از اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میالدی، به 
عنوان نخستین رسانة جمعی، منتشر شده اند؛ می توان گفت مبنای اخالقی تمام رسانه ها نظیر رادیو، 
تلویزیون و رسانه های نوین الکترونیکی، همان اصول مطرح شده در خصوص روزنامه نگاری است 

که با توجه به شرایط و فناوری های موجود، مورد تجدید نظر و اصالح قرار گرفته اند. 
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1. 2. اواخر قرن 18 تا اوایل قرن 19
ویژگی  بارز این دوره که با “روزنامه نگاری عقیدتی و مسلکی” شناخته می شود، تأکید بر “ آزادی بیان” 
و مبارزه برای به دست آوردن آن است. این مبارزات، که بیشتر در قالب مقاالت و تحلیل و تفسیرهای 
انتقادی روشنفکران آن دوره بود، کم کم زمینه را برای تبدیل مطبوعات به “رکن چهارم دموکراسی” 
در کشورهای غربی فراهم کرد. در واقع مهم ترین اصلی که روزنامه نگاران این دوره بر آن اتفاق نظر 
داشتند، تالش برای دستیابی به نوعی روزنامه نگاری آرمانی بود که بتوانند بدون نظارت از باال، به بیان 
آزادانة افکار و اندیشه های خود بپردازند و به عمر روزنامه نگاری فرمایشی و آمرانه ای که زیر نظر 
حکومت های استبدادی و نظام های سلطنتی شکل  گرفته بود، پایان بخشند. پرهیز از هر گونه سانسور 
در اندیشه و بیان، مخالفت با نظارت از باال بر کار روزنامه نگاران، انتقاد آزادانه در مورد عملکرد حاکمان 
و سیاستمداران و ... را می توان جزء مهم ترین اصول اخالقی به شمار آورد که در آن دوران مورد تأکید 

روزنامه نگاران قرار می گرفتند. )عابدی، ۱389: ۱63(

2. 2. اواسط قرن 19 تا اوایل قرن 20
در حالی که مطبوعات آرمانی، مسلکی و عقیدتی در قرن هجدهم و تا آغاز قرن نوزدهم توانسته بودند 
به پیشبرد جنبش های انقالبی کمک کنند و بعد از پیروزی انقالب ها هم در ایجاد و حفظ فضای 
عمومی مورد نظر هابرماس نقش داشتند از آغاز قرن ۱9 و از دهة ۱830، تحت تأثیر تحوالت فناورانه 
و اقتصادی غرب، جای خود را به مطبوعات تجاری، خبری، غیر سیاسی و غیر تحلیلی دادند. در 
این شرایط، روزنامه نگاری از حالت فردی و عقیدتی خارج شد و آزادی مطبوعات، روزنامه نگاران 
و خوانندگان، به تدریج به آزادی تأسیس و مالکیت و مدیریت مؤسسه های مطبوعاتی تبدیل شد و 
بر مؤسسه های مطبوعاتی نیز عماًل قوانین شرکت ها و مؤسسه های اقتصادی حاکم گردید و این دو، 

بعدها در کنار یکدیگر قرار گرفتند و حتی در مواردی در هم ادغام شدند. )فرقانی، ۱393: ۱4۱(
در این دوره که با افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی و پیشرفت های سریع در فناوری های 
جدید ارتباطی، به ویژه تحول روزنامه نگاری سنّتی به روزنامه نگاری صنعتی و تجاری، همراه بود، 
مسائل جدیدی نیز در مورد کیفیت کار روزنامه نگاری رخ داد که روزنامه نگاران را مجبور کرد برای 
جذب خوانندگان انبوه، افزایش تیراژ و کسب آگهی های بیشتر، به “روزنامه نگاری جنجالی” روی 
آورند که معموالً عرصة اخبار، تصویرها و گزارش های مربوط به رویدادهای هیجان انگیزی چون 
جنایت ها، رسوایی ها، زندگی چهره های مشهور و ... بود. این نوع روزنامه نگاری، بر خالف مباحث 
انتقادی روزنامه های مسلکی که ابعاد عقلی و منطقی خوانندگان را مورد توجه قرار می دادند، بیشتر 

به ویژگی سرگرم کنندگی، هیجانی و عاطفی مخاطبان، اولویت می داد.
نخستین سوء استفاده های بارز اخالقی از مطبوعات، در همین دوره اتفاق افتاد؛ لذا در همین 
دوره به سمت ایجاد موانع اخالقی برآمدند. در سال ۱9۱8 “ سندیکای ملی روزنامه نگاران فرانسوی” 
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مجموعه ای از مقررات اخالقی را با عنوان “ منشور وظایف روزنامه نگاران” تصویب کرد که این 
اصول در حال حاضر هم، البته با اصالحاتی که در سال ۱938 در آن اعمال شد، مورد حمایت و 

احترام تمام سازمان های حرفه ای روزنامه نگاران فرانسه است. )عابدی، ۱389: ۱68(

3. 2. اواسط دهة 1920 تا اوایل دهة1970

“ والتر لیپمن” نخستین زمزمه ها در مورد عینیت گرایی در اخبار را مطرح کرد و در نهایت حقیقت جویی 
و صحت گرایی، استقالل و بی طرفی، احترام به حیثیت فردی و نیز احساس مسئولیت در برابر مصالح 
عمومی، از مهم ترین مبانی حرفه ای روزنامه نگاری عینی معرفی شد. اهمیت اصل عینیت اخبار و 

گزارش های خبری، از دهة ۱940 مورد توجه جدی قرار گرفت. )همان: ۱7۱(

4. 2. دهة 1980 تاکنون
این دوره را که با تالش کشورهای جهان سوم، به منظور برقراری “ نظم نوین جهانی اطالعات و 
ارتباطات” برای ایجاد تعادل و برابری در تبادل اطالعات بین کشورهای جهان سوم و توسعه یافته 
همراه بود می توان نقطة عطفی در بازنگری و تحول اصول اخالق رسانه ای دانست. دو رویداد مهمی که 
زمینه ساز این بازنگری شدند، “ گزارش مک براید” که در سال ۱980 از سوی سازمان علمی، آموزشی و 
فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو( ارائه شد و “ آموزش اصول اخالقی در مراکز آموزش عالی” بودند.

سیر تکاملی اخالق رسانه ای، که از دهة ۱980 به اوج خود رسید، امروزه با پیدایش فناوری ها و 
فرصت های جدید ارتباطی، وارد مرحلة تازه ای از حیات خود شده است؛ به طوری که شاید بتوان گفت 
در حال حاضر، مرحلة گذار به پارادایم جدیدی در حوزة اخالق رسانه ای را سپری می کنیم. پارادایمی که 
با ظهور رسانه های متعامل، روزنامه نگاری شهروندی، تکثر منابع اطالعاتی و ... همراه است. )همان: ۱82(

روش تحقیق
به کارگیری روش پژوهش اسنادی، یکی از ویژگی های عمدة روش شناختی در پژوهش های علوم 
انسانی، به ویژه مطالعات جامعه شناختی با بُرد کالن، به شمار می رود. استفادة نظام مند و هدفمند از 
روش اسنادی، مستلزم آگاهی از زمینة معرفت شناختی و جنبه های تکنیکی آن است. منابع و اسناد 
مطالعاتی، ابزاری برای پی بردن به معانی، مقاصد و انگیزه های ُکنش های عامالن اجتماعی و اطالع 

از پدیده های اجتماعی تلقی می شوند.
در این مقاله، با اینکه با کمبود منابع برای تفسیر و توضیح روزنامه نگاری آرمانی روبه رو بودیم، 
تالش شد ضمن توجه به زیرساخت های الزم برای دستیابی به این نوع روزنامه نگاری از جمله 
وجود جامعة مدنی، به شرح و تفسیر آن پرداخته و سپس با تأکید بر منابع کتابخانه ای و رشد 

روزافزون فضای مجازی این مفهوم شرح و بسط داده شود.
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یافته های تحقیق
بر اساس گزارش های تاریخی، تودة مردم ایران تا نهضت مشروطه و اکثریت نخبگان جامعه، تا پیش 
از دورة ناصرالدین شاه، روزنامه و روزنامه نگاري را نمي شناختند. مانند بسیاري از پدیده هاي نو، تنها 
گروهي انگشت شمار از درباریان و دیوانیان عالي رتبه و بازرگاناني که با خارج، به ویژه هند و روسیه در 

تماس بودند، از وجود “ کاغذ اخبار” یا “ گازت” آگاهی داشتند. )رسول اُف، ۱389: 66(
وجود تشکل هاي مدني، امنیت، آزادي، اعتماد متقابل بین دولت و ملت، به دسترسی و انتشار 
مطبوعات و رسیدن به جامعة مدنی کمک می کند. محمدعلی کاتوزیان )۱380(، از استادان حقوق 

ایران، معتقد است:
ايران در سرتاسر تاريخ خود دارای دولت و جامعه ای خودکامه بوده يعنی قدرت و اقتدار، پايه در حقوق و 
قانون نداشته است. دولت و جامعه عماًل مستقل از هم بوده و بنابراين با هم سر دشمني داشته اند. دولت 
نمايندة طبقات اجتماعي باالتر نبوده است؛ برعكس، اين طبقات به واسطة امتیازاتي که دولت به آنها ارزاني 
و هرگاه میلش کشیده از آنها دريغ داشته است، زيردست و متكي به دولت بوده اند. )کاتوزيان، 1380: 12(

با سواد بودن و کیفیت آن، فهم سیاسی و اجتماعی، دخیل بودن در زندگی جمعی و حضور در 
جامعه، به معنای شهرنشینی و اشتغال در خدمات شهری از طرف مردم، باعث رشد روزنامه نگاری 
و مطبوعات می شود و عدم آنها تأثیر معکوس در پی دارد. از سوی دیگر میزان ارتباط با جوامع 
دیگر و گفت وگو با فرهنگ های مختلف می تواند نیازهای افراد را در دسترسی به اطالعات کاهش 

یا افزایش دهد.

موانع پیش  روی رسانه ها در ایران
از جمله مهم ترین موانعی که بر سر راه مطبوعات قرار داشت و در برهه های مختلف جلوی اقدام 
و عمل مقتضی آنها را می گرفت، وجود حکومت های خودکامه و عدم آزادی های سیاسی و مدنی 
بود؛ تا آنجا که تبلیغات قلمی دستگاه حاکمة ایران، که با انواع سانسور همراه بود، تبلیغات قلمي 
مخالفان را برانگیخت. در اینجا به پدیدة تازه، تا حدي تازه، در تاریخ وسایل ارتباط جمعي ایران 
اشاره مي شود و آن ظهور نوعي نشریة مخفي است که به شب نامه در برابر روزنامه شهرت دارد و 
بعدها، به ویژه در نهضت مشروطه به صورت جنگ افزاري کارساز در برابر خودکامگي مستبدان 

ایران درآمد. )رسول اُف، ۱389: 73(
در مقابل شاخص اظهار نظر و پاسخ گویی که نیاز رسانه هاست، شاهد فرهنگ استبدادي و یا 
آمریت در ایران هستیم. فرهنگ استبدادي، به واسطة حاکمیت قرن ها استبداد در این سرزمین شکل 
گرفته است. البته برخي محققان، این ویژگي را به جوامع مشرق زمین نسبت داده اند که شاخصة 

بارز آن در وجود دولت هاي متمرکز و مستبد جلوه گر مي شود. )قوام، ۱384: 9۱(
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 همچنین فرهنگ سیاسي و اجتماعی ایران، به دالیل گوناگون و پیچیده ای، فرهنگ تابعیت در 
برابر فرهنگ مشارکت بوده است؛ همین فرهنگ، تأثیر، نفوذ و نیاز به رسانه ها را، در گذشته کاهش 
داده است. در فرهنگ سیاسي تابعیت، رفتار سیاسي و اجتماعی افراد آمیزه اي از فرصت طلبي، 
انفعال، کناره گیري، اعتراض سرپوشیده و ترس است. )امینی، ۱390: 85(. از سوی دیگر در مقابل 
شفافیت، ما شاهد پیچیدگي و ابهام در فرهنگ ایرانیان هستیم. در نظر تحلیل گراني که از بیرون به 
بررسي فرهنگ ایران پرداخته اند، فرهنگ ایرانیان بسیار پیچیده است. فرهنگ سیاسی و اجتماعی 
در ایران، یکي از فرهنگ هایي است که بیان استعاري و کنایي در آن بسیار رایج است. این موضوع 
هم در بین ادیبان و هم در بین فالسفه معمول بوده است، که “ لئو اشتراوس” از آن تحت عنوان 
پنهان نگاري یاد مي کند و ریشة اصلی آن را خطرناک بودن زبان دقیق و روشن می داند. از همین رو، 
چنین رویکردي در بین مردم، به صورت کم و بیش رایج شده و به طور طبیعي تأثیر خاص خود را 

بر روزنامه نگاری باقی گذاشته است. )رزاقی، ۱375: 20۱(
بنابراین می توان موانع پیش روی رسانه ها و مطبوعات در ایران را، برای دستیابی به جامعه مدنی 
این گونه جمع بندی کرد که عالوه بر ضعف های درونی رسانه ها از جمله سواد کم نویسندگان و 
تسلط ناقص بر ارتباطات و سواد رسانه ای، مسائل حاکمیتی و اجتماعی نیز مانعی جدی بر سر راه 

ایفای نقش مطبوعات بوده است.

دسترسی به فضای مجازی در ایران
همان طور که از آمار و ارقام برمی آید و در نمودار ۱ نیز بسیار مشهود است روند افزایش استفاده از 

اینترنت در دنیا بسیار سریع بوده است.

16 

 

 

 میزان جمعیت تعداد کاربران اینترنت در جهان بر اساس . 1نمودار 

 و اتکا قابل آمار و عاتاطالکمتر  ،اجتماعی مسائل هایحوزه اغلب مانند به ،اینترنت ایرانی کاربران آمار خصوص در اما

 اخیر سال ندچ در ،نفوذ ضریب این تغییراتو  اینترنت نفوذ ضریب ،مدیریت سامانه آمار طبق است. در دسترس یدقیق

 است: زیر قرار نمودار به کشور در

 

 درصد ضریب نفوذ اینترنت در ایران بر اساس میزان جمعیت .2نمودار 

نمودار 1. تعداد کاربران اينترنت در جهان بر اساس میزان جمعیت
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اما در خصوص آمار کاربران ایرانی اینترنت، مانند اغلب حوزه های مسائل اجتماعی، کمتر اطالعات 
و آمار قابل اتکا و دقیقی در دسترس است. طبق آمار سامانه مدیریت، ضریب نفوذ اینترنت و 

تغییرات این ضریب نفوذ، در چند سال اخیر در کشور به قرار نمودار زیر است:

16 

 

 

 میزان جمعیت تعداد کاربران اینترنت در جهان بر اساس . 1نمودار 

 و اتکا قابل آمار و عاتاطالکمتر  ،اجتماعی مسائل هایحوزه اغلب مانند به ،اینترنت ایرانی کاربران آمار خصوص در اما

 اخیر سال ندچ در ،نفوذ ضریب این تغییراتو  اینترنت نفوذ ضریب ،مدیریت سامانه آمار طبق است. در دسترس یدقیق

 است: زیر قرار نمودار به کشور در

 

نمودار 2. درصد ضريب نفوذ اينترنت در ايران بر اساس میزان جمعیت درصد ضریب نفوذ اینترنت در ایران بر اساس میزان جمعیت .2نمودار 

طبق نمودار، مشخص است که ضریب نفوذ اینترنت در کشور از بیش از ۱0 درصد در سال 2005 
به بیش از 70درصد در سال 20۱7 رسیده و تعداد کاربران اینترنت، بر اساس این آمار 56 میلیون 

و 700 هزار نفر است.

فضای مجازی روزنه ای رو به روزنامه نگاری آرمانی
دالیلي همچون ارتباط با سایرین، یادگیري قوانین اجتماعي )Boyd, 2007: 216(، تفریح و سرگرمي 

و انتقال تجربیات را مي توان مهم ترین دالیل استفاده افراد از فضاهای مجازی عنوان کرد.
تحقیق ها نشان داده که در دنیای ارتباطات علمی، شبکه های اجتماعی فضای مجازی را می توان 
از بسترهای مؤثر در تولید علم، اشتراک عقاید و رشد فردی و اجتماعی دانست. هدف شبکة 
تشکیل سرمایة  و  فردی  بین سرمایه های  ارتباط  امکان  کردن  فراهم  با  که  است  این  اجتماعی 

اجتماعی، به رشد و ارتقاء سطح علم کمک کند.
هدف کلی هر شبکة اجتماعی، به صورت عام، ایجاد سرمایة اجتماعی و تسهیل ارتباط بین 
متخصصان، هنرمندان و صاحبان حرفه های متعدد است. تبدیل سرمایة فردی به سرمایة اجتماعی، 
از مسائل مهم و مورد توجه تمام حوزه های علمی است. از این طریق، دانش فردی تبدیل به دانش 
جمعی و در واقع از دانایی جمعی برای حل مسائل و مشکالت دنیای علم بهره برداری می شود. 

)رحمان زاده، ۱389: 72(
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 بنابراین می توان گفت استفاده از فضاهای مجازی آثار مثبتی دارد. برای مثال عدلی پور )۱39۱( 
معتقد است که افزایش منابع هویتی و آزادي عمل افراد براي کسب منابع مورد نیاز خود رهایی 
افراد از چنگال عوامل و متولیان فرا فردي هویت سازي، فراهم آمدن واقعیت به گونه اي مجازي و 
غیره از آثار مثبت این پدیده هستند که اگر از آنها استفادة درستی شود، باعث رشد و پویایی هویت 

اجتماعی در میان افراد جامعه خواهد شد.
ابري )۱387( نقش مثبت فضاي مجازي را در عرصة ظهور خالقیت مورد تأکید قرار داده است، 
زیرا فناوري دیجیتالي و جامعة شبکه اي، افراد را به سوي زندگي اي سوق داده که در آن مي توانند 
با اتخاذ نقشي فعال و خالق، به صورت فردي یا جمعي در ساختن چیزي جدید سهیم باشند، در 
فرایند هم آفریني شرکت و به خودیابي خویشتن کمک کنند. کیفیت آزادي بخشي اینترنت، کاربران 
اینترنتي را دعوت مي کند تا به تفکر، تجربه، بازي، فعالیت هاي گروهي و ارتباط بپردازند. اینترنت 
همواره محیطي را خلق کرده است که همگان مي توانند با تکیه بر توانایي ها و استعدادهاي خود 
دست به ابداع و خالقیت بزنند. از میان رفتن محدودیت مکان، زمان، نبود کنترل و انتقاد، ناشناس 
ماندن، امکان خیال پردازي و تنوع محیط هاي اینترنتي، فرصت مناسبي را براي بروز خالقیت فراهم 

مي کند.
همچنین تحقیقات نشان داده که پیدایش فضای مجازی جنبه های مثبت دیگری نیز داشته 
است، برای مثال شماري از شبکه هاي اجتماعي، در سال هاي اخیر ظهور کرده اند که امکان ساخت 
شبکه هاي تخصصي را در اختیار پژوهشگران قرار مي دهند. به کمک این شبکه ها پژوهشگران 
مي توانند در زمان ها و مکان هاي متفاوت، دور هم جمع شده و تجارب خود را با یکدیگر به اشتراک 
بگذارند )پوری، ۱390: ۱74(. این در حالی است که برخی از پژوهش ها نیز شبکه هاي اجتماعي 
ابزاري  را  اجتماعي  برخي دیگر شبکه هاي  داده معرفی می کنند و  ابزاري جهت جمع آوري  را 
جهت تسهیل و حمایت از فعالیت هاي پژوهشي مي دانند  )Momeni, 2010: 8(. بنابراین مي توان 
 با به کارگیري فضای مجازی در فرایند آموزشي و یا درماني، به طور بهینه از آنها استفاده کرد

)Pempek, 2009: 227(. مهم ترین عملکرد های شبکه  ها به صورت زیر است:

۱. ارائه خدماتی مانند چت، وبالگ نویسی، پست الکترونیک، پیام های فوری، ویدئو، اشتراک گذاری 
فایل، اشتراک گذاری عکس و غیره؛ 

2. ساخت یک پایگاه داده از کاربران که باعث می شود تا کاربران دوستان خود را بیابند در عین حال 
اجتماعات مختلفی هم شکل می گیرند؛ 

3. آزاد و بدون هزینه هستند؛
4. اشتراک گذاری عالقه مندی ها )دیدگاه های سیاسی و یا فعالیت های تجاری، مذهبی، ملیت و 

مبتنی بر هویت و ...(؛
5. ترکیب سازی های جدید برای گرفتن اطالعات و ارتباطات از قبیل اتصال به تلفن همراه؛
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6. امکان اضافه کردن ویژگی های جدید را براساس نظرات کاربران دارند؛ 
7. اجازه دادن به کاربران برای دسترسی و تنظیم قوانین و حفظ حریم خصوصی؛

8. ایجاد جوامع و گروه های مختلف؛
9. فراهم کردن زمینه ای برای مالقات با افراد غریبه یا کسانی که به زمینه های مختلف مورد نظر 

)Boyd, 2007: 231( افراد، نزدیک هستند

جمع بندی و نتیجه گیری
اینک با توجه به ضرورت هایی که برای دستیابی آزاد جامعه به اطالعات و ایجاد ارتباط همگانی، 
برای سهولت روابط میان فردی و جمعی وجود دارد، همچنین در راستای دستیابی به روزنامه نگاری 
آرمانی، که به تحقق جامعة مدنی می انجامد و وجود همبستگی بین این دو مفهوم، می توان نتیجه 
گرفت که ظهور و بروز و گسترش دسترسی به فضای مجازی در ایران بر این نوع روزنامه نگاری 

تأثیر داشته و نتایج مثبتی را در مسیر روزنامه نگاری آرمانی بر جای گذاشته است.
فضای مجازی به دالیل زیر منجر به توسعة اقتصادی می شود: ارزان بودن؛ همه گیر بودن؛ دسترسی 
آسان؛ عمودی بودن؛ شکل گیری خرد جمعی؛ تبادل اطالعات و ارتباطات در زندگی روزمره؛ انتشار 
سریع و آزادانه اخبار و اطالعات؛ امکان عبور از مرزهای جغرافیایی بدون محدودیت؛ افزایش 
قدرت تحلیل و تقویت روحیه انتقادی؛ شکل گیری و تقویت خرد جمعی؛ ارتباط مجازی مستمر با 
دوستان و آشنایان؛ تبلیغ و توسعه ارزش های انسانی و اخالقی در عرصه جهانی؛ افزایش شفافیت 
دسترسی به اطالعات؛ مبارزه با فساد اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی؛ یکپارچه سازی بسیاری 
از امکانات اینترنتی و وبی؛ توسعة مشارکت های مفید اجتماعی؛ ایجاد انسجام اجتماعی در بین 
مردم و تسریع در سازماندهی فعالیت های مفید سیاسی و اجتماعی؛ شکل دهی گروه های مختلف 
اجتماعی در راستای فعالیت های عام المنفعه و مبتنی بر توسعه؛ سهولت کارآفرینی و اشتغالزایی و 

بازاریابی شبکه ای.
با توجه به مسائلی که ذکر شد، فشارهای حاکمیتی و عرفی پیشین کمتر وجود دارد و دستیابی 
همگانی و قدرت یافتن فضای مجازی باعث شده است که قید و بندها کمتر شده و برای همگان 
دسترسی به این موارد آزاد شود. در چنین شرایطی می توان نسبت به تولید اطالعات و افزایش 
ارتباطات با توجه به ساخت فرهنگی افراد و به عبارت دیگر اصالح مداوم خود در این شبکه ها و 

نظارت پیوسته مردمی در ابعاد گوناگون، شاهد رشد روزنامه نگاری آرمانی باشیم.
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