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7 خرداد 1401

جایگاه رسانه های سینمایی کجاست؟ گسترش 
روزافــزون اهمیت فضــای مجــازی )به خصوص 
شبکه های اجتماعی( چه تأثیری بر مسیر رسانه های 
رسمی گذاشته است؟ محدودیت ها و دشواری های 
کار در حوزه رسانه های سینمایی در سال های اخیر 

چه تغییری کرده است؟
سوم خرداد 1401، دهمین سالگرد راه اندازی 
مجموعه رسانه ای »صبا« بود؛ مجموعه ای که در این 
سال ها در قالب روزنامه، خبرگزاری، فضای مجازی 
و ماهنامه بــا عالقه مندان به هنــر در ارتباط بوده 
است. به این بهانه، تصمیم گرفتیم در بخش ویژه ای 
به وضعیت رســانه های ســینمایی در حال حاضر 
پرداخته و پاسخ پرســش های ذکرشده در ابتدای 
این مقدمه را جســت وجو کنیم. در ایــن راه، نظر 
پنج تن از چهره های باسابقه رسانه های سینمایی 
را جویا شدیم که یکی از نقاط اشتراک شان، شروع 
کار در زمانی است که شــبکه های اجتماعی هنوز 
فراگیر نشده بودند. بنابراین نکاتی که هر کدام از این 
منتقدان و روزنامه نگاران مطرح کرده اند، می تواند 
درک بهتری از مسیر حرکت رسانه های سینمایی 
)از دهه های گذشته تا عصر تسلط فضای مجازی( 
ایجاد کند. پرسش های مشترکی از آن ها پرسیدیم 
و پاســخ هایی دریافت کردیم که هر کدام نوری به 
بخش هایی از مسیر طی شــده می تاباند. در ادامه، 
پاســخ های این پنج روزنامه نگار را به پرسش هایی 
مشترک خواهید خواند. پرسش های مطرح شده به 

شرح زیر است:
 1( دشــواری ها و محدودیت هــای فعالیت 
رسانه ای )به طور ویژه رســانه های سینمایی( را در 
ایران امروز چگونه ارزیابی می کنید؟ این شــرایط 
نسبت به زمانی که فعالیت خود را آغاز کردید چه 

تغییری کرده است؟
 2( در طول دوران حضور به عنوان یک فعال 
رسانه ای، جایگاه و اهمیت رسانه های سینمایی چه 

تغییری کرده است؟
 3( گسترش روزافزون فضای مجازی)به ویژه 
شبکه های اجتماعی( در سال های اخیر، چه تغییری 
در ماهیت، کارکــرد و نحوه فعالیت رســانه های 

سینمایی ایجاد کرده است؟
 4( هدف گــذاری و رویکرد اصلی شــما در 
رســانه هایی که در آن ها فعالیت داشته اید و دارید 
چیست؟ آیا در طول دوران فعالیت در این رسانه ها 
و بنا به تحوالت پیرامون، این رویکرد دســتخوش 

تغییرات جدی شده است؟
الزم به ذکر اســت که در مورد افــرادی که در 
حال حاضر رسانه اختصاصی خود را اداره می کنند، 
پرسش چهارم محدود به نحوه اداره آن رسانه خاص 

شده است.

عـصر دیجیتـال و 
رسانه های سینمایی

نغمه دانش آشتیانی )روزنامه نگار و معاون سردبیر مجموعه رسانه ای »صبا«(
  1تا 3( فکر می کنم سه پرسش اول با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند و بهتر است یک جا به هر 
سه پرسش جواب دهم. امروز، نسبت به دو دهه و نیم قبل که فعالیتم را در حوزه مطبوعات فرهنگی – 
هنری شروع کردم، با تنوع و تکثر بیشتری از رسانه ها مواجه هستیم. به خصوص پس از آمدن شبکه های 
اجتماعی، اطالع رسانی در انحصار رسانه های رسمی نیست و بخش قابل اعتنایی از اخبار فرهنگ و هنر 
در فضای مجازی تولید و منتشر می شود. این تکثر برای فضای رسانه ای سینما هم فرصت محسوب می شود و 
هم تهدید. از این منظر فرصت محسوب می شود که اخبار در انحصار یک یا چند رسانه نیست، منابع خبری متنوع تر شده اند و 
همچنین نوع نگاه به اخبار متنوع تر شده است. حتی سبک نوشتن و شکل خبرنویسی، گزارش نویسی و نقد نسبت به گذشته 
تنوع بیشتری پیدا کرده است. اما تهدید محسوب می شود چون در رسانه های کالسیک، خوِد سلسله مراتب باعث کنترل برخی 
از آسیب ها یا آفت ها می شود. در رسانه سلسله مراتبی، فردی که مطلبی را منتشر می کند تنها فیلتر تصمیم گیرنده نیست بلکه 
نگاه های متعددی مراقب مطالب هستند و همین باعث می شود که مطالب در رسانه های رسمی با وسواس بیشتری منتشر 

شوند. ولی وقتی با رسانه های فردمحور روبه روییم، چشم دیگری مراقب آن آدم نیست و اشتباهات او را گوشزد نمی کند.
همچنین خیلی ها به این اشاره کرده اند که با آمدن شبکه های اجتماعی، هر کسی هر خبری را منتشر می کند و بخش زیادی 
از اخبار به سمت محتوایی رفته که ممکن است حریم شخصی افراد را مخدوش کند. نمونه هایی از این اتفاق را )به خصوص در 
اینستاگرام(  می بینیم که یک فرد با انتشار مطالب خاص یا تهدید افراد به انتشار مطالب خاص، یک هنرمند را حتی تا خودکشی 

و مرگ هم برده است. این هم از آسیب های شکل مدرن اطالع رسانی در همه حوزه ها از جمله فرهنگ و هنر و سینما است.
یک آسیب بزرگ دیگر نسبت به گذشته، ازبین رفتن مرز بین مطلب تولیدشده توسط یک رسانه و مطالب سفارش داده شده 
از سوی برخی از منابع خبری دارای قدرت و ثروت است. وقتی یک مجله را ورق می زنید، می دانید که فالن صفحه به آگهی 
اختصاص دارد. در چنین شرایطی تکلیف مخاطب مشخص است. ولی وقتی با مطلبی مواجه می شوید که صاحب رسانه آن را 
نوشته و منتشر کرده، توقع دیگری دارید. امروزه، این صاحبان ثروت و قدرت، بخشی از رسانه ها را هدف گرفته اند که مخاطب 
هم نمی تواند سره و ناسره را از هم تشخیص دهد. فالن فیلم یا سریال به نمایش درمی آید و حجم زیادی از نقد و یادداشت و 
اطالعات در مدح و ستایش آن محتوا به شکل یکدست در رسانه ها منتشر می شود. چون مخاطب برچسب آگهی را در آن مطلب 
نمی بیند، فکر می کند مطلب از نگاه تیزبین یک رسانه و منتقد عبور کرده است. این، دروغ بزرگی است که برخی از رسانه ها به 
مخاطبان خود می گویند. از آن بدتر این است که اساسًا ما با تعداد قابل اعتنایی از رسانه ها مواجه هستیم که دیگر چیزی به نام 

تولید محتوا ندارند و تمام ماهیت خود را از مطالبی می گیرند که برای انتشار آن ها پول دریافت کرده اند.
از سوی دیگر، متأسفانه اآلن با برخی از دوستان صاحب رسانه مواجه هستیم که هیچ آموزش رسانه ای ندیده اند. آن ها فقط 
با تجربه اندوزی جلو می روند اما مبانی آن تجربه اندوزی اشتباه است. این مسأله فقط مبتالبه رسانه ها نیست بلکه در یک ارتباط 
تنگاتنگ بین فضای روابط عمومی و رسانه ها شکل گرفته است. اآلن برخی از گروه های روابط عمومی، مثاًل در یک مؤسسه، از 
رسانه ها انتظار دارند که رسانه ها به طور مستقل هیچ خبری در مورد آن مؤسسه منتشر نکنند مگر خبری که از کانال آن روابط 
عمومی عبور کرده است. اگر دو دهه پیش من در یک رسانه چنین انتظاری را به سردبیر منتقل می کردم، با برخورد شدیدی 
روبه رو می شدم. چون نه روابط عمومی حق چنین کاری را داشت و نه من حق داشتم که چنین خواسته ای را بپذیرم. اما اآلن 
این موضوع ضّد ارزش به عنوان ارزش مطرح شده است. بعضی ها نمی دانند که آن چه امروز برایشان ارزش است، در ماهیت و 
ذات خودش و در حوزه علم رسانه و علم روابط عمومی یک ضّد ارزش بوده و به خاطر نابسامانی به ارزش تبدیل شده است. کاش 
فرصت آموزش برای همه ما فراهم بود و این فرصت را برای خودمان فراهم می کردیم. آن چه در این جا نقش مهمی دارد، صنوف 
مرتبط است. اآلن در خانه سینما حداقل دو صنف تخصصی و کاماًل مرتبط با این حوزه داریم: »انجمن منتقدان و نویسندگان 
سینمایی« و »انجمن طراحان و مدیران تبلیغات«. این دو صنف، به عنوان دو بال تأثیرگذار در حوزه سینما، اگر دوره های آموزشی، 

جلسات نقد و تحلیل، و اساسًا فرصت صحبت کردن ایجاد کنند، همه ما یکی – دو گام جلوتر می رویم.
با این وجود، در نهایت به نظرم این تنوع و چندصدایی به نفع فضای فرهنگی است. به عنوان یک فعال رسانه ای مخالف هر 
شکلی از بستن فضای رسانه ای هستم. نقد کردن فضای رسانه ای، به هیچ وجه در دیدگاه من به این معنا نیست که باید رسانه ها 
را، چه در تعداد و چه در شکل فعالیت، محدود کرد. بلکه معتقدم این رسانه ها باید دائمًا رصد شوند، مورد آسیب شناسی و نقد 

قرار بگیرند و به آن ها آگاهی داده شود.
 4( هدف اول من همیشه این بوده که با فعالیت خودم، هر چقدر هم کوچک و کم اهمیت به نظر برسد، به ارتقاء فرهنگ 
و هنر کشورم کمک کنم. در این مسیر هم همیشه سعی کردم که برای افراد فعال این حوزه، فضای امنی ایجاد کنم و رسانه من 
خانه امن فرهنگ و هنر باشد، طوری که از جنبه های مختلف به من اعتماد کنند. البته در هر کاری که انجام می دهم به این نکته 
توجه می کنم که من مدیون حقیقت و نماینده مردم هستم. آن چه برای خودم اهمیت زیادی دارد، این است که هیچ وقت از 
طریق رسانه قصد مطرح کردن خودم و به شهرت رسیدن را نداشته ام. برخی از دوستانم را در این حرفه دیده ام که چنین هدفی 
داشته اند. انتخاب آن ها چنین بوده اما من چنین هدفی را نمی پسندم. رسانه ای که آبرومند و باشرافت باشد، خودش را به تدریج 

نشان خواهد داد و، در درازمدت، نه فقط فعاالن آن حوزه بلکه مردم هم تو را به جا خواهند آورد.
من کارم را در فضای کاغذی شروع کردم و بعد دامنه فعالیت هایم به فضای سایبری هم کشیده شد. هیچ وقت شخصًا یک 
صفحه خبری اینستاگرامی را اداره نکرده ام ولی این ها قدرت های جدید هستند که خیلی مهم و ارزشمند هستند و نمی توان 
نادیده شان گرفت. این شکل از انتقال خبر، اقتضائات خود را دارد. همان طور که نمی توانید صفر تا صد یک خبرگزاری را با 
قواعد یک روزنامه اداره کنید، یک صفحه اینستاگرامی را هم نمی توانید به طور کامل با قواعد خبرگزاری اداره کنید. اما مهم این 
است که یک سری اصول کلی در هر رسانه ای وجود دارد: رسانه محل شهرت شخص نیست؛ رسانه فقط محل کسب درآمد 
شخصی نیست؛ نسبت ما باید با حقیقت، مردم و کانون های ثروت و قدرت مشخص باشد و مواردی از این قبیل. اگر این اصول 
را بدانیم، آن وقت در این مرزهای کلی کار رسانه ای، تنوع و تکثر خواهیم داشت. قرار نیست اگر من رسانه ای را به یک شکل 
اداره می کنم، فرد دیگری هم رسانه اش را مثل من اداره کند. اگر قرار بود این گونه باشد، چه لزومی به داشتن صدها رسانه بود؟

        تنوع و چندصدایی فعلی به نفع فضای فرهنگی کشور است


