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  :دهيچک

 يها رسانه  .شوند يممطالعه  ين و شهرونديگزيجا ياه از رسانه يعنوان شکل ها به وبالگن مقاله يا در
و  يفرهنگ ،يتماعهاي اج رقابت توانند مکاني براي يي مانتفاع  ريغ يها رسانهعنوان  به ين و شهرونديگزيجا
  .نمايند دنبال يان اصليجر يها رسانه برخالفرا  کيو اعمال دموکرات يو مشارکت مدن اشندب ياسيس

ن يگزيجا يها ات رسانهيادب حوزه دررا  نهاآ و عملكرد گيري نحوه شكل ،ل دو وبالگ ايراني در اين مقالهيتحل
 ها و تيک طرف محدودياز  ها که وبالگ يحالدهد در ينشان ممطالعه اين   .دهد نشان مي يو شهروند

ها  اين رسانه کسان باي ياند، رفتارها ن بردهيرا ازب يان اصلين و جريگزيجا يها مربوط به رسانه يها يدوگانگ
ن آدر   کيو دموکرات يکه اعمال مدني يفضا گيري شكل مدت در دراز اي كه به گونه  .ندنك ميرا نيز توليد 

 .دكن مي پذير باشد را تسهيل نكاما
 
 .اصلي هاي جريان ، رسانهيراني، وبالگ اي، دموکراسيشهروند ،نيگزيجا يها رسانه :ها واژه ديکل
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 :مقدمه

، يان اصلير جري، غي، شهروندين، اجتماعيگزيجا کوچک، يها عنوان رسانه به ي، گاهيا تودهريغ يها رسانه
د و در يدر عصر جد  .استمشارکت گسترده شهروندان  دهنده نشان که شوند يکال مطرح ميراد و ينير زميز

 ميزان . ميمختلف روبرو هست يها انهرس سوي اطالعات ازاز  يليسبا  ، هموارهيا شده رسانهط اشباع يمح
اين  در واقع . شود يلتر ميکنترل و ف ر،يتفس ين اصلايجر يها رسانهراه ما از  يافتيدراز اطالعات  يا گسترده
عنوان شهروند نگاه  رحله بعد بهم و در اي رسانه عنوان مصرف کنندگان به افراد در درجه نخست به ها رسانه
 .ندنك مي

در کنار جهـان   يمجاز يضاموجب ظهور ف ياطالعات و يتباطد اريجد يها فنآوري و نترنتيا فراگيري امروزه
ـ  د،يتول ،يارتباطات سنت يو الگوها معادالت اين امر کهشده  يواقع  هـم زده و  هانتقال و مصرف اطالعات را ب

لسـون و پترسـون،   يو( پارچه  کي" يازت مجيواقع"عنوان که به يين فضايچن . است ن شدهآ در رييموجب  تغ
مكاني، فرازمان بودن، صنعتي بودن محض، عـدم   چون بي ييها يژگياز و ،دوش ميدرنظر گرفته ) ٤٥٠: ٢٠٠٢

مـدرن برخـوردار    پسا  شناسي تغيير شكل يافته معرفتاز ها،  ن مدني متكي بر دولت ـ ملت محدوديت به قواني
 ،فضا بودن و برخـورداري از فضـاهاي فرهنگـي، اعتقـادي، اقتصـادي      بودن همزمان، روي دسترسي بودن، قابل

ن يـ از ا وايباکاردج ). ١٣٨٢،يعامل(طور آزادي از هويت بدني و جنسي جديد برخوردار است  سياسي و همين
: ٢٠٠٦وا،يباکـاردج ( بـرد  يد نـام مـ  يـ جد يعموم ي، جامعه و فضايت فرديعامل ،روزمره فنآوريعنوان  فضا به

قـادر بـه تعامـل     ياسيو س يکيزيشناسانه و ف روان يها تيافراد به دور از محدود ،يين فضاير چند  .)٧٦-٧٣
 .د و اشاعه دهنديش را توليتوانند مطالب و اطالعات خو ين فضا ميا يهستند و با استفاده از ابزارها

 

 طرح مسئله

تر  آزادانه يتواند با دسترس يکه م نيا نينترنت در عيهر کاربر اكه گردد  بر مياين مقاله به اين بحث ي  مسئله
زمـان   دارد کـه هـم   نيـز  را يين توانـا يـ خود را برطرف کنـد، ا  ياز اطالعاتين، به منابع متکثر اخبار و اطالعات

 يمشـارکت  يشـبرد دموکراسـ  يو بـه پ فعال داشته  يحضور ،د و انتشار اطالعاتيروند، در تولک شهيعنوان  به
 .ها کمک کند از رسانه يناش

 نيـز،  ياريافراد بسـ  و )١٣٨٥گنز، ؛١٣٨٤ت،ياستر ؛١٣٨٣ن،يک( يها و دموکراس رابطه رسانه محققان برخي از
 ؛٢٠٠٣ کلنـر،  ؛٢٠٠٣توربـورن،  و نزيجنک ؛١٩٩٥پوستر،( اند دهكرمطالعه نترنت را يک ايدموکرات يها تيظرف

 .)٢٠٠٣باربر،  ؛٢٠٠٠ دالگرن، ؛١٩٩٣ نگولد،ير
 “بـا عنـوان  ) ١٣٨٣( ق خليلـي يـ وان به تحقت  ها انجام شده است مي پيرامون وبالگ از تحقيقاتي كه در ايران

هـاي   هاي ايرانـي بـا تاكيـد بـر وبـالگ      مطالعه كمي و كيفي نحوه ابراز هويت در وبالگ: وبالگ نويسي ايراني
ضـاي  ي هويت در فيهاي جنسيتي در بازنما تفاوت: دو فضايي شدن جهان“با عنوان ) ١٣٨٦( ، اخوان”شخصي
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 يهـا  ت وبـالگ يبررسـي وضـع  : وبالگسـتان فارسـي  “با عنوان ) ١٣٨٧( پرور ييايض و ”واقعي و فضاي وبالگ
 .دكراشاره  ”١٣٨٦در  سال  يفارس
 ها ر وبالگينظ يارتباط يهاارزکنند که اب يان ميب )٢٠٠٤لموريو گ ٢٠٠٢( نگولدير ( سندگانينو يبرخ
به دهد که  يم يفرصت يکه به شهروندان معمول استن يگزيجا و يشهروند يها رسانه كار غازآاز  يا هنشان

 نگاري روزنامهاي،  رسانه الت مرسوميتشکرها از  يمشارکت کنند و به نوع ل خبريتشکند يدر فرآ نوبه خود
ک کردن حوزه يکراتومدت يظرف ،شهروندان عملن يکند که ا يمور استدالل مليگ  .ل دهنديوبالگ را تشک

عاملي  ( يزبان وبالگ اي به بحث و گفتگو يخبر رسمل يو تبد اشاعه خبرق ياز طررا  مروزا يا سلط رسانهم
  .ندک يکمک م ل چرخه خبريبه تکمن است كه آارتباطي  عمل ويژگي چنين  .برد باال مي )١٣٨٦

 يمشارکت يند دموکراسيدر فرآ ين و شهرونديگزيجا يها عنوان رسانه به ها نقش وبالگبه  در اين مقاله
 يمورد بررس يگريها را از منظر د قات گذشته، وبالگيات تحقيق ضمن مرور ادبين تحقيا  .كنيم توجه مي

ران ين حوزه در ايدر ا يقات بعديتحق يتواند مبنا يو م هست ها نيز به وبالگ يديدهد که نگاه جد يقرار م
 .باشد

ن ي، ا)٢٠٠١( گوزيرودر يشهروند يها  رسانه ، و مفهوم)٢٠٠٢( آتون نيگزيجا يها رسانه هينظراز  با استفاده
قرار  ين و شهرونديگزيجا يها رسانه اتيادب ها چگونه در چارچوب وبالگ خواهد کرد که مشخصمطالعه 

 .نمايند  مشخص مي راات موجود ياز ادب ينيمع يها جنبه و ندريگ مي
از  يتر کيها شکل دموکرات ا وبالگيپاسخ به اين سوال كه آ )١ :شود اين تحقيق با دو هدف زير انجام مي

 يها د اهداف و نقشنتوان يم ها وبالگچگونه  )٢  کنند؟ يرا ارائه م ين و شهرونديگزيجا يها رسانه
به همين   ؟دننشان ده )ها وجود دارد نهن رساياات يکه در ادب گونه همان( را ين و شهرونديگزيجا يها رسانه
 كنند، فعاليت مين يگزيو جا يشهروند يها رسانه عنوان که به را اي نمونه يها وبالگ در اين مقاله منظور
" يسنت" کنندگان شکل ديآنها را با تول يها زهياعمال و انگ يمشابهت و همسان تا ميزان ميكن يم مطالعه
 .ن نماييمييتع ين و شهرونديگزيجا يها رسانه

 
 هاي جريان اصلي هاي جايگزين در برابر رسانه رسانه

 و) ٢٠٠٢( آتون( برخي  .پردازند  هاي جايگزين مي از زواياي متعددي به بحث از رسانهمتفكران ز هر يك ا
خاص  ياسيو س ياجتماع يها ا جنبشبوند آنها يپ و اه رسانه يريگ شکل زهيانگبه ) ٢٠٠١؛١٩٨٤( نگيداون

 كه ر مجالتين نظيگزياج يها اشکال رسانه يبرخ يريگ شکل نحوه به )١٩٩٧دانکامب( برخي   .اند پرداخته
هاي  رسانه توليداي از اوقات  در پاره  .اند دهكراشاره  ،اند وردهآوجود   ها بر نآ ابراز وجود يها برا فرهنگ خرده

افراد و  از يا پاره که در شناخت يان اصليجر يها رسانه در برابر يالعمل عنوان عکس به دنتوان مي نيگزيجا
 .)١٣٨٥گران،يوان و ديسولا ؛١٩٩٠ل،يواتسون و ه( دنباش ،اند بودهامعه ناتوان و محروم ج يا هيحاش يها گروه
 .شده است ز سه ديدگاه در راستاي هم تحليلابا استفاده مقاله  اين
 کال با ديديراد يها رسانه به تا كند كمك مي)١٧:١٩٨٤( نگيبحث داون ،طور تحليلي به : داونينگ .١

از نظر   .دكرنگاه  انجامد، مي يا نهرسا يبه تحقق دموکراس هک اي به گونه  يستينيفم -يستيآنارش
فارغ از  شوند، يمت يو تقوت يريدتوسط خود مهستند که  ييها کال رسانهيراد يها رسانه ،نگيداون
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 ديتول گسترده ياجتماع يها له جنبشيوس هب و هستندا کنترل دولت ي و ي، خصوصيشرکت تيمالک
 .شوند يم

بر د يتاک بانگ يداون توسط کاليراد يها مدل رسانهارايه اد دارد که عتقا )٢١:٢٠٠٢( تونآ .٢
 يها ر اشکال رسانهيسا ،نگيداون دکريرو که ن استيآتون ا يادعا . وردآ محدوديت مي ياجتماع يها جنبش

که به را  يشخص يها تيسا  ک و وبيمجالت الکترون مثل مجالت طرفداران، وجود آمدهه ن بيگزيجا
 عنوان به تنها را نيگزيجا يها رسانه ،تونآ  .رديگ يده ميناد، شود ميگسترده مربوط  يماعاجت يها جنبش
هايي  كه فرصت داند مي ييها رسانه نها راآ بلكه ،داند اي نمي هتود يها مخالف رسانه اي و ضد اطالعات ينهادها

د و يتول جاد،يگسترده در ا يتماعمشارکت اج  .دنورآ ن فراهم مييگزيجا ايکال يراد يها دگاهيد انيب يبرا را
مردم  يبرا و ي ندارداديز هزينه  .شود ير ميپذ امکان باشد، يا به آموزش حرفه يازينكه  اين بدون ،اشاعه
اتفاق ن آمشابه  يها ستميا سي يا رسانه يخارج از نهادها ييهاادر فض بايدباشد كه   مي قابل دسترس يعاد
ن يتا ا شود تنظيم مي نيزت يب اقلمخاط يبرا نآ د و نوشتن آماتوريتول الدر عين ح  ).٢٥:٢٠٠٥آتون،( افتد

 .رديگ ين خود شکل ميله قوانيوس د که بهشو يبند چارچوب يد فرهنگيعنوان حوزه تول مدل به
 ييها و برنامه سطح باال يها تا روزنامه يعاد يشخص يها تياز وب سا نيگزيجا يها  رسانههمه اشکال  آتون
 کاربرد  .قرار داده است يمورد بررس شوند، يم يزير حطر ياسيو س ياجتماع يها يش آگاهيافزا يبرا که
 :موارد زير است شامل "نيگزيجا يها رسانه"ن از اصطالح وآت

 .شود يم تيو هو يان شخصيب ليکه موجب تسه شكلي از رسانه است •
 .است ياسيس يها يآگاه يريگ کلش که هدفش اي است رسانه •

ربوط م ياجتماع يها که به جنبش ييخصوصاً آنها ن،يگزيجا يها ر اشکال رسانهيسابحث در آتون 
و  يساز تيل هويه دلب ييها ن رسانهيکه چنمعتقد است  ،يشخص يها تيسامثل مجالت و وب  ،شوند ينم

 يها سانهرز توان آنها را ا يمبنابراين  ،ن هستنديگزيجا يها رسانه اتيمناسب حوزه و ادب ،ياعاجتم يها داللت
  .)٢٣:١٩٩٧دانکامب ( ز کرديمتمان يگزيجا يها ر رسانهيو سا يان اصليجر
" يشهروند يها رسانه" ان اصطالحين را با بيگزيکال و جايراد يها رسانه ياه نظريه او: )٢٠٠١( زوگيرودر. ٣

ن يز اا استفادهنظر او  از  .ک باشديدموکرات يها از اعمال رسانه يشتريتا بازتاب ب کند يم يساز م مفهودوباره 
  .دهد به دست مي کيدمکرات يها از رسانه يتر قير دقيتصو کاليا رادين يگزيجا يها رسانه يجا به اصطالح

را  شهروندي ن ويگزيجا يها نقش قدرت در رسانه ،يف قبليبا توجه به تعار) ٤-٨: همان( زگويرودر
ر ييتغ يبرا نيگزيجا يها ت رسانهيظرف به مطالعه يقات سنتيبا جدا شدن از تحق و کند يم يساز مفهوم
 ،ياجتماع يها حوزه يندها در برخيفرآ يساز به نحوه فعالاو   .پردازد يم ديجد کرديها با رو رسانه سلطه

 يها رسانه او به نظر  .دکن يتوجه م نيز )١٩٨٤دوسرتو،( روزمره يو قدرت در زندگ ي، فرهنگياسيس
 يها طيمح ق مردان و زنان،ين طرياز اكه  هستند روزمرهاست يشتر درباره سيبحث ب يبرا يمحل ،يشهروند
 يو فرهنگ يدات اجتماعيتول يشهروند يها رسانهي تبه رواي  .دهند يش را شکل ميخو يو فرهنگ ياجتماع
د کنن يبند بيت را ترکيکنند تا واقع يبه شهروندان کمک م يفرهنگ ينمادها ي ل ارائهيتسه راه از و هستند

ر يدر سا ييدوتا يها يبند او با فراتر رفتن از تفکر و مقوله  .شود يشهروندان م يمند ن امر موجب قدرتيو ا
 :ديگو يم کالين و راديگزيجا يها رسانه يها هينظر
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 مت کرده و بهيعز )ير دموکراسيت غيموقع(   A نقطهاز م که يهمانند خط مستق را يشهروند يها ما رسانه
 کوچک يروهاينمجموعه  ميافتيآنچه  اما  .ميکن يمطالعه م رود، يم )يدموکراست يموقع ( Bسمت نقطه 

 يتفکر دموکراس يبه جا يعني .  ... دنترک يباال آمده و م اند که مرداب ها در حباب همانند است كه ياريبس
 يهارويم که چگونه نين نکته توجه کنيد به ايبا ين امريتحقق چن و يط عاليشراز يو ن ييعنوان هدف نها به

 يها چگونه رسانه گر هستند ويکديدوباره با  مذاکره در حال وستهيطور پ به کير دموکراتيک و غيدموکرات
به  -زودگذر يهرچند گاه - ن رويت کنند و از ايرا تقو کير دموکراتيغ يها رسانه توانند يم يشهروند

 ).٢٢:٢٠٠١گوز،يرودر( ک کمک کننديدموکرات يروهاينش يافزا
 :ف رودريگوزيدر تعر
موجود،  يا تحول حوزه رسانه با مداخله و طور فعاالنه  به کنند که ياشاره م ياوالً به جمع يشهروند يها رسانه

 ،يرمزگان اجتماع دنيچالش کشبه  درحال ها نهرسا كه نيا دوم  .کنند يش را اعمال ميخو يشهروند
دن يدر حال قدرت بخش ين اعمال ارتباطيا سوم، . هستند شده نهينهاد يروابط اجتماع و مشروع يها تيهو

با تعريف   ).٢همان،( ندهستر يپذ رات امکانيين تحوالت و تغيکه انشان دهند تا  به جامعه مورد نظر هستند
و  دليل قدرتمند شدن  تشكيل به يشهروند يها که رسانهگفت ن اتو يگوز، ميرود يشهروند يها رسانه

 .شوند يک فعال شهروندان اداره ميکراتله مشارکت دميوس هب
 گوزيو رودر) ٢٠٠١( نگيداون ،)٢٠٠٢( از آتون يز به تاسين ارتباطات ين الملليره المعارف بيدادر 

از اعمال  يا ف گستردهياند که اغلب به ط ال در نظر گرفتهيک مفهوم سين را يگزيجا يها ، رسانه)٢٠٠١(
 . شوند يص داده ميتشخ يان اصليجر يها ا متفاوت بودن از رسانهشود که تنها ب ينسبت داده م يا رسانه
کشاند که شامل  يرا به چالش م يان اصليجر يها مخاطب رسانه/ گر ها، شکاف ارتباط ن رسانهين ايهمچن

ه رفته در يحذف شده و به حاش يمنابع خبر يت و برتريمختلف، اهم ياز صداها يا ف گستردهيط
 يبرا ،يشهروند يها ن رسانهيهمچن . دهند يج ميرا ترو يت که کنش اجتماعنخبه اس يسنت يها رسانه

 رود که توسط شهروندان و ياطاعات و ارتباطات به کار م يها فنآوريک و يالکترون يها اشاره به رسانه
ن يچندر واقع،   .دنشو يش استفاده و کنترل ميخو يو ارتباط ياطالعات يازهايبرطرف کردن ن يجماعت برا

 يت جمعيبر ماه يو مال ياسيق سيعال يجا ند و بهستيخاص ن يها محدود به ژانرها و فرمت ييها انهرس
 .)٢٠٠٨دانسبک،( کنند متمرکز هستند يکه در آن عمل م ياجتماع ياير دنييجهت تغ

 
 يشهروند/  و جايگزين يان اصليجرهاي  مقايسه رسانه

که مربوط به  يف مناسبي، تعرين و شهرونديگزيجا ياه مختلف درباره رسانه يها دگاهيد مطالعهبعد از 
 .هاست دگاهيد يبند بيق باشد، ترکين تحقيو هدف ا ين و شهرونديگزيجا يها رسانه
هستند  ييها ، رسانهيشهروند /نيگزيجا يها براساس تعاريف باال، رسانه :يو شهروند جايگزين يها رسانه
است که شهروندان را  يشده و هدف آنها فراهم کردن اطالعاتجاد يهاي مختلف ا له افراد و گروهيوس که به

 ياست که شهروند يشهروند کس . و مشارکت اعمال کنند يارتقاء جمع باش را يخو يقادر سازد تا شهروند
نشان  کننده عنوان مصرف ان عقايد خود بهيا بيش را در جامعه، نه تنها با مصرف اطالعات يت خويا عضوي

 .کند يمشارکت م يطور فعاالنه در گفتمان عموم استفاده از آن اطالعات، به، بلکه با دهد مي
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ات يادب توان آنها را با كه ميهايي هستند  يژگير کشورها واجد ويسا يها همانند وبالگ يرانيا يها وبالگ
 . استها شده  در مورد وبالگ يادير زيف و تعابيتعار . مطالعه شوندن و شهروندي يگزيجا يها رسانهنظري 
 .استق ين تحقيکار ا ير مبنايف زياما تعر

 يفرد با هدفپشت سرهم  دار تاريخ يها نوشته يکه حاو دارد اشاره ييها تياغلب به وب ساالگ،  عنوان وب
 يات و اظهارنظرهايتجربگفتن ها،  دغدغه ابراز نوشتن خاطرات، هايي چون ها حوزه وبالگ. است يو اجتماع

انتقال  و بوده ها تير سايبه سا ييها نکيپرليشامل هاد و ريگ يرا در برم يو جد يا حرفه يتا خبرها يشخص
عنوان  ها به سه وبالگيمقا  .)٢٠٠٤سون،يمات(د ساز ير ميپذ امکان  را مدت و كوتاه  سريع طور اطالعات به

 مختلف طيشرا دردهد که هر دو رسانه  ينشان م يان اصليجر يها با رسانه يو شهروند نيگزيجا يها رسانه
و  ينگار ها با روزنامه ز تعامل وبالگيو ن ي، تالقتفاوت ين بررسيبنابرا  .کنند يمتفاوت عمل م يها يژگيو با و
و  نيگزيجا يها ات رسانهيها در چارچوب ادب وبالگ يريروند قرارگ درتواند  يم يان اصليجر يها رسانه

 .موثر باشد يشهروند
 
 

  :ويژگي وبالگچند
 . هستند "خودت انجام بده ينگار روزنامه"ند ياز فرآ يجزئها  وبالگ -١
از  يکيقاً به ين دقيرا معکوس کرده است که ا يان اصليجر يها ن رسانهييپا -باال يوبالگ مدل سنت -٢

که  نگاران روزنامه دارد داعتقا )١٩:١٣٨٥( گنز ،باره  نيدر ا  .شود ين مربوط ميگزيجا يها رسانه يها نقش
 .شه کننديپ » باالبه  نييپااز «  يرد گزارشگيباکنند  ياطالعات عمل م" ازه باناندرو" عنوان به
 نديفرآ به چند چندک مدل يجاد يرا با ا يان اصليجر )مخاطب( به چند )رسانه( ک ي وبالگ ساختار -٣

رزيابي اخبار تر از آن نقد و ا مهم و ،و تعامل يريدرگ هکه به مخاطبان اجاز هر دادييتغ توليد اخبار و اطالعات
 .دهد يرا م رسمي

نش يگز انتخاب و ،يريسردب يها نقش در آنها . را دارند ينگار روزنامهساختار  مواردي درها  وبالگ -٤
و  حفظ ،ينوشتار يها توسعه سبک گرفتن عکس، ترها،ينوشتن ت قضاوت اعتبار منابع، و يارزش خبر

ک ياوقات  يبعض و كنند مي اضافه را يگراند نظرات . کنند يعمل م مخاطب جذب و ت خوانندگانيريمد
از   ).٢٠٠٣:٧٣کا،يالس( کنند يک موضوع فراهم مييا  ک روندي ک حادثه،يرا درباره گزارش اول شخص 

عرضه  يان اصليجر يها انهد به خوانندگان و به رسيدانش جد حجم وسيعي از اطالعات را درباره رو، نيا
 .)٢٠٠٣ولچ،(كنند  مي
که  يدرحال ،کنند يفراهم م قيگزارش و مصاحبه عم راهاطالعات را از  معموالً يا حرفه ننگارا روزنامه -٥
ها و  رسانه باها  وبالگ يها تفاوت از يکين يو ا تندسه يه و نگاه شخصيل به ارائه اطالعات با زاويگرها مابال

 بهتر هاي جريان اصلي را هو رسان يشهروند / جايگزين يها رسانهتفاوت  ١جدول   .است يسنت ينگار روزنامه
 .دهد نشان مي
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 يو شهروند نيگزيجا يها و رسانه يان اصليجر يها ن رسانهيتفاوت ب :١جدول

 يشهروند / نيگزيجا يها رسانه يان اصليجر يها رسانه

 يو خصوص يدولت يها تحت کنترل نهادها و سازمان -
 متمرکز -
و  يا توسط تعداد گسترده پرسنل حرفه اداره جريان -

 ريحقوق بگ
 داشتن يبودن و ساختار عمود يسلسله مراتب -
 قدرت يا نهادهايدولت  يت ماليبا حما -
 نيياز باال به پا ييخبرها -
 )فعال کاذب( د شهروندان مصرف کننده و منفعليتول -
 يو اقتصاد ياسيهاي س هدف رقابت با -
 و سلطه در جامعه يعامل ثبات و ادامه نابرابر -

 يو خصوص يدولت يز کنترل نهادهاخارج ا -
 ر متمرکزيغ -
 شتر داوطلبانهياداره جريان توسط پرسنل کم و ب -
 داشتن يبودن و ساختار افق يعدم سلسله مراتب -
ها با  گروه يبرخ يو همدست يستم همکاريتحت س يت ماليحما با -
 ک نفر خاصيا يمشترک  يها زهيانگ
 ن به بااليياز پا ييخبرها -
  يق و خبرهاي عموميکننده در عال شهروندان فعال ، مشارکت ديتول -
 يانات عموميدر مباحث و ب يک و مدنيشبردمشارکت دمکراتيهدف پ با -
و محروم در  يا هيحاش يها به گروه يو قدرت بخش ير اجتماعييعامل تغ -

 جامعه 

 

 قيروش تحق

 يتر کيل دموکراتشک كه( ين و شهرونديگزيجا يها سانهاز ر يعنوان شکل مطالعه وبالگ بهمقاله، ن يهدف ا
ل ياز تحل ن هدفيافتن به ايدست  يبرا  .است )دارند يان اصليجر يها سه با رسانهيدر مقا ها را از رسانه

  .شود انجام مي انتشار ک ساليش از يب با نمونه يها وبالگ بر روي يل متنيتحل . دوش مياستفاده  يمتن
ر به روز بودن ينظ ييها يژگي، و)هدفمند( ينظر يريگ  ا با استفاده از نمونهه ن در انتخاب وبالگيهمچن

وبالگ، ) گان( سندهيله نويوس هدگاه ارائه شده بيبودن وبالگ، مطالب، اهداف و د يوسته وبالگ، خبريپ
که  را ييها وهين روش شيا  .فعال و مشارکت خوانندگان مد نظر است يها ل بحثيارتقاء و تسه ،بازخورد باال

ز يو ن کنند يل ميتسه يو مشورت يمشارکت يرا در دموکراسک يو اعمال دموکرات تيها فعال در آن وبالگ
 در اينجا . دهد نشان مي را ين و شهرونديگزيجا يها ات رسانهيچارچوب و ادب ها در وبالگ يرينحوه قرارگ

 ١٦ور تا يشهر ١٢خ ياز تار سي روزش از يبه مدت ب كه را صدرا يگ خبرو وبال ريد يوبالگ خبر دو
  .كنيم تحليل مي، اند شده  مطالعهمهرماه 

 )http://dayyernews.blogfa.com( ريبندر د يت خبريسامطالعه 

 و بدل گفتگوها به راحتي و بدون موانع ديپلماسي يا سياسي رد است كهزادي آ ها فضاي فضاي وبالگ
كه به فرد  است اي به گونه و استهاي ديگر  گاه در يك مكان بيش از مكان ،اضاين فزادي در آ  .شود مي

ندرت بوده  هوجود نداشته و يا بامكان آن  ياهاي ديگر  دهد سخن به مطالبي بگشايد كه در مكان ازه ميجا
 .است
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  لي از سايت بندر ديرمثا

 وبالگ  .شود يده مين وبالگ ديا يکادر رنگکه در ست ا  يا جملهن يولن ايا  ."ميا آمده يآبادان يما برا"
ر، ياخبار مربوط به مشکالت شهر د دنده يآن نشان م مطالب و داستير همانطور که از نامش پيد يخبر
  .والن بر روند بهبود مشکالت شهر استئمس يها يدگيدها و رسير بازدي، تاثن شهريوالن از ائمس يدهايبازد

است که  يخبر يها ها انباشته از موضوعات و گزارش ر وبالگيسا انندشود و م ياداره م يگروهبالگ ن ويا
ن يهدف ا  .ندا ها چاپ شده ها و رسانه روزنامه يا در برخي نبوده يان اصليجر يها ن انتشار آنها در رسانهاامک

ک ي ش ازيب در طول( ن وبالگ يا مطالعهدر   .ر استيها و مشکالت شهر د تيرفع محروم يتالش برا وبالگ
 که در است يش از همه نظر خوانندگان را جلب کرده گزارشيچه ب آن )مهرماه ١٢ور تا يشهر ١٢ ازماه 

ر يرامون مديپ!" ؟!م گذاشتير اصولگرا را نخواهيچ فرد غيه" هرمزگان با عنوان يصبح نداروزنامه  صفحه اول
س يير " با عنوان ريد يخبر ن خبر در وبالگيا . استده چاپ ش ،يل عمراني، خليريآموزش و پرورش د

 مطلبن يدر ا . استآمده  "تواند موفق باشد يشاعر هم م: سازمان آموزش و پرورش هرمزگان يريد
کردن آنها و نحوه برخورد با  ياتياو و عمل يها استير آموزش و پرورش و سيمد يها از گفته ييها قسمت

شنبه دوازدهم  خ سهين پست در تاريا  .وه انتخاب شدنش آورده شده استرو و نحيران و استخدام نيمد
 ]صداقت[ ينظر از سو اظهار نياول ،ک روز بعد از آنيتنها   .نوشته شده است ١٦:٢٨ساعت  ١٣٨٧ور يشهر

 :سدينو ين موضوع ميا ياو در بررس  .دوش مينوشته  يريه وبالگ با زبان دخوانند

همه در  يصدا. اون تو کانون رفتنت... ا کارت بکن باب... رت بده يخدا خ ...کنه  ل آخرش خراب مييخل
 يوردآ

 :نظري ديگري به اين موضوع اضافه مي کند] دوستدار خليل[چند روز بعد فردي با نام 

کنم راه ايشان راه اشتباهي است زيرا براي  فکر مي.  ها با شخصيت آقاي عمراني به دور است اين حرف
کاري و صدها  وجدان/ تخصص / بلکه تعهد .  گرايي الزم نيست روها در هر سازماني تنها اصولکارگيري ني هب

به هر حال راه درست و .  گرا همه اينها را داشته باشد دانم يک اصول فاکتور ديگر الزم است که بعيد مي
براي اين شاعر و  موفقيت ايشان اعتدال در کار است و شکي نيست که پرداختن به مسائل جناحي، باتالقي

 دوستدار جناب عمراني از خورموج.  استاد بزرگوار ديري خواهد بود

 :هاي زير را تشخيص داد توان ويژگي ميبر اين اساس و با توجه به ساير مطالب قابل مشاهده در اين وبالگ، 

 استفاده از زبان مردمي :١

 يعادزبان مردم  زبان اين وبالگ ،باشد طرح ميم يان اصليجر يها رسانهعنوان  كه به ينگار برخالف روزنامه
 .است ن مهمآبودن در  يو تعامل يمردم امر و  به عبارتي است يا به اصطالح زبان وبالگي

 عديب شكل گيري نظرات :٢
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ارايه هنگام   .نمايند اي از اظهارنظرهاي بعدي را فراهم مي موعهگيري مج شكل غازآ ،هياول نظردو  طرح
د و در واقع ادامه مذاكرات ننک ميان ين مورد بيشان را در ا گاهديش و دينظرات خو كنندگان تمشارك ها، ايده

ها و  بلکه به نوشته وبالگ، ي، خوانندگان نه تنها به اصل خبر از سونظراتقسمت  در  .نهاستآبه دست 
 .كنند ميز توجه يگران نيهار نظرات داظ

  اخالقي ،پديده سياسيتوجه به  :٣

 .استمهم  نيز در اين وبالگ موضوع يو شخص يتيريمد ،يدر عين حال اخالق ياسيسپديده به توجه 

چنين گر خوانندگان يد  دگاهيبا مطالعه د ،]يخلقت يعل[از خوانندگان،  يکي  .كنيدبه نمونه زير توجه  
 :نويسد يم

دگاه يد د،يک ديبا  ييصولگراا . با واژگان است و بس يها باز نيا  .طلب مهم است نه اصولگرا من اصالح ينه برا
دهنده قدرت  د هر دو آنها نشانيشا . را ييگر نظر اصولگرايد ديبا د يطلب رد و اصالحيگ يده ميرا ناد يگريد

  .يطلب خواهد و نه اصالح يم ييد که خدمت نه اصولگرايفراموش نکن ز،يعز يجناب عمران . باشند نه خدمت
بلند  يکه شما با صدا يزمان  .عمل نکند ياسيباشد س ياسيود آدم سش يمگر م  .موافقم يمن با احمد رسول

 يرانيز با خانم مين  و  .ديداد ياسيدر واقع تن به کار س . ر اصولگرا را نخواهم گذاشتيچ فرد غيه" دييگو يم
علم   .ديشو ق قائليدق يز مفهومير اصولگرا تماين آدم اصولگرا و غيد مرز بيتوان  يل که شما مين دليموافقم به ا

 يک سازمان فرهنگيت يريبه مد يک شعار و شعر و شاعريشود با  ينم . يخواهد و اصول ارتباط يت ميريمد
ران يشما به مد  .ر قبول نخواهم کرديشما را به عنوان مد يريک ديعنوان  ن صورت، من بهير ايدر غ  .پرداخت

ن مشکالت مطرح نباشدکه بعد از شما بوق و يات شما يريد در طول مديکن يسع  .دينداشته باش يکار يقبل
شود مردم  يست و مطرح نميچه مهم ن ها آن در مطبوعات و در سازمان  .ديريران قرار بگيمد مردم و يبرنا

د ياد است تا بجنبيدن خط فاصله زيد و تا زمان بريا دهيگران کشين خود و ديب ين کار خطيشما با ا . است
مند  هم خدا از شما و من گله کرد که هم مردم و يد کاريپس نبا .شده است ن مسائل تلفيوقت شما با ا

   .يدگاه و شعر و شاعريم مهم مردم است نه فالن حزب و فالن ديگو يباز م  .باشند

 غيريت سازي :٤

  .)يگريخود و د بحث(  در اين سايت است يساز تيتفاوت و هو يها يژگياز و ديگر يکي يت سازيريغ
 ز رايهمه چ  .ن دو گفتمان در کشور بر سر قدرتياو نزاع  طلب نبودن با اصطالحاست  يگرا مساواصول اساسا

 هر گفتمان که يبه طور )ييفوکوديدگاه  ( ديدن و در ارتباط با قدرتتحليل نمودن  يگفتمان سياسي و
در  يقدرت سع دن بهيرس ر آموزش و پرورش به محضيمد ،راي نمونهب  .داردش يگاه خويت جايدر تثب يسع

 . دارد شيگفتمان خو عناصر تحميل

 دانش و قدرت :٥

ر يز مديش از هر چيخوانندگان اعتقاد دارند ب  .)دگاه فوکو ينمونه د رايب( دانش و قدرت است ،گريموضوع د
 که دانش همواره با خود چرا تا قدرت اداره آموزش و پرورش را داشته باشد باشدبرخوردار  يد از دانش کافيبا

 ،در واقع . د کنديش را توليدانش خو ديش بايخوات يخاطر ادامه ح و قدرت هم به استهمراه  قدرت
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ن يدر ا  .ندزپردا ميگوناگون  يايخبر مورد نظر از زوا مطالعهبه  يريک جامعه تفسيجاد يخوانندگان با ا
 يها فتمانکه گ شاهده کردتوان م يمختلف موجود در جامعه را م يها د و گفتمانيتکثر عقا ينوع وبالگ به

ر يه رفتن گفتمان غيحاشبه مانع از  ا در صورت لزوميد و کنن ديبازتولرا  شيدارند نظرات خو يگر سعيد
 .شوند يياصولگرا

 

 )/http://ghazy.blogfa.com(  وزيصدرا نسايت مطالعه 

ت، اخبار ين سايا  .شود ياداره م" يصدرا قاض" به نام يخبرنگار مطبوعاتيك است که توسط  يتيساصدرا، 
با  يان اصليجر يها ها و رسانه ير افراد و خبرگزارياز سا يز اطالعاتير شهروندان و نيدرجه اول خود و سا

سنده وبالگ با ينو كه ديآ يت بر ميسا يها از نوشته  .دهد ياز موضوعات را پوشش م يف مختلفيط
مختلف جذب و  يها را از حوزه يشتريکه مخاطب ب رددا يبر ارائه اخبار يو سع ستآشنا يخبر يها ارزش
 .استن آ هاي ويژگي نظر خوانندگان در مورد خبرها از مهمترين اظهار . ر کننديدرگ

 از سايت صدرا نيوز مثالدو 

در خصوص  يمطلب" نشبکه سه با عنوا يپور، مجر يبا فردوس يم مليت ي، سرمربييدا يعل يگفتگو
كه  يان اصليجر يها خبري در رسانه( ننده نوديدر برنامه پرب" پور يبا فردوس ييدا يادبانه عل يب يبگومگو

در  يچ کم و کاستير وبالگ بدون هينوشته شده و مد" يبهروز مدرس" نگار مستقل با نام ک روزنامهيتوسط  
 :)وبالگ درج كرده است

من هيچ خصومت و دشمني با شخص آقاي علي دايي .. .كنم  له رسمآ اعالم ميوسي قبل از آغاز سخنم بدين
، صرفآ گله از سرمربي تيم ملي فوتبال و نتقاد قصد پرداختن به آن رو دارمچه به رسم ا و آن.. .نداشته و ندارم 

نگار آزاد و  بنده در مقام يك روزنامه  .نحوه سخن گفتن او در تلويزيون است
 ).نظر ١٦( .................................................       ........................مستقل

ربط به اين موضوع  رود که به مسايل بي يش مين خوانندگان پيب ييموافق و مخالف تا جا يارايه اظهار نظرها
 ).ينيد يها زهما وآمويپنهان صدا و س يها  استير کشور و سيکردان وز يمدرک جعل( شود  كشانده مي

 ،ينيد ،ياسيدخالت موضوعات سكند، وفور  از جمله موضوعاتي كه توجه ما را در مطالعه اين سايت جلب مي
 .استحول يك موضوع واحد  ياجتماع و يفرهنگ

 :ديگو يممربوط است كه  ]يريرا نيسم[ يگرياظهار نظر دمثال دوم به 

ر ين بر تن کرده و به همه غيسالح و جب  .کار يد نه براان کار حزب آمده يبرا يعمران يکنم آقا ياحساس م
ز تسامح يش از هر چيت بيريمد يهمه کار خوب است اما برا يدن برايجنگ . اند اصولگرا اعالم جنگ نموده

ه مبتال يهم به عاقبت گرجستان در جنگ با روس يعمران ينخواهد گذشت که آقا يريد  .الزم است نه جنگ
رود تا طرح داستان کامل شود و  يگرانش فقط اصولگرا هستند به نبرد شر ميکه باز يمليو با ف! خواهد شد

 ند است ؟يها داستان خوش آ لميا در تمام فيشود آ يلم ميف يبا اسب بالدار فهرمان اصل يعمران



 
 

١١

 يدارپن  ذات احساس هم او ا همه مردم بايآ رود؟ ير ميدار غيبه د يد که شاعر شهر ما با چه آهنگيد ديبا
وه ممنوعه را خورده از يا ميرود  يغ مير تيشود ز يلم آخرالزمان چه مين فيد عاقبت ايد ماند و ديبا  کنند؟ يم

 شود؟ ير رانده ميبهشت د

 :هاي زير را براي اين وبالگ برشمرد توان ويژگي هاي وبالگ، مي اكنون با توجه به اين مطالب و ساير نوشته

 امتنيت نبي :١

و  يسياز اصول داستان نودر واقع   .ش استفاده کرده استيمختلف در نظر خو يها"تينامتنيب"از  سندهينو
برخالف وي  . تن در داده است يساز تيريبه غ" شر"و " ريخ" تيم آنها به دو شخصصيو تقس يپرداز تيشخص

حاً يتلو عين حالدر  نسبت به او مانده است اما العمل مردم ر و عکسيمنتظر عملکرد مد ،ياظهار نظرات قبل
انگر ين نظر بيا  .ه اشاره کرده استيگرجستان از روسبه شکست  ر با استناديدگاه مديبه شکست زودهنگام د

روند و بر  يش به سراغ خبر ميخو يگفتمان يها ين است که هر کدام از خوانندگان با توجه به دسترسيا
 .کنند ياعالم مش را يخو نظر اساس آن

 عالقه فرصت بحث مورد  :٢

ي ها بحث  .کنند" بحث" که مورد عالقه آنهاست يدهد تا درباره هر موضوع يبه خوانندگان اجازه م ن وبالگيا
و موضوعات غالب  ياسيل سيمسا درباره و جمعي طور جدي گر بهيدداده تا با يك يگان فرصتبه خوانند متعدد
 .)ده و خوانندگان نمونه بحث بين نويسن( كنند اظهار نظر يان اصليجر يها رسانه

 وعات بازضطرح مو :٣

هاي ديگر تفاوني  ن با وبالگآ يت عموميماه ، اماها باشد تواند نماينده همه وبالگ نمين وبالگ ياهر چند 
ت آنها يکه اکثر ضمن آن( شود ياداره مک فرد ي يبه جا )نفر ٦( سندهين نوين وبالگ توسط چنديا  .ندارد

ت يسندگان سايکه توسط نواست  "موضوع باز" موضوع اين سايت   .)نددار نيز ش رايخو يوبالگ شخص
ز يخود ن ،وبالگ يها بر نوشته نظر دادنضمن شود  يبه خوانندگان اجازه داده مشود بلکه  يکته نميد

ر آبادم امشب، يبگو در د" نکيل توان در ين مورد را ميا( . ش را در وبالگ منتشر کننديخو يها نوشته
 يچ شخص و گروهيوز متعلق به هير نيد.  ...نندش يبخوانندش و بب ،بشنود ،ديه است تا بگووز آمديرنيد
ت خوشحال يگردانندگان سا... در آن درج کند يخود را با هر موضوع يها تواند نوشته يهرکس م ،ستين
ها و  از وبالگ يارين جنبه عموماً در بسيا .)به وضوح مشاهده کرد..." ديز با آنان همراه شويشوند شما ن يم
به طور   .ن وبالگ گنجانده شده استياما در ا ب استيشود غا ين فرد نوشته ميکه توسط چند ييژه آنهايو به
 .دارد شتر خوانندگانيها و مشارکت ب ش و پاسخيل به گراين وبالگ تمايا ،يکل

  هاي جايگزين و شهروندي رسانهنظريه دو سايت بر اساس  هاي يافتهتحليل 

 يها وبالگ امکان تحليلگوز، يرودر يشهروند يها ف رسانهيتوص و )٢٠٠٢( تونآ نيگزيجا يها رسانهبحث 
امكان مشارکت گسترده  كند زيرا تاكيد مي نيگزيجا يها رسانهبر آتون   .وردآ را فراهم مي نمونه دو اين
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ي امحتو اب توان يموبالگ دو تحليل اين  با  .هاي شهروندي رسانه رودريگوز بر و كند شهروندان را فراهم مي
كه ويژگي  تعامل برقرار کرد موجود " نظرات" ستم بازخورديسراه از  وانندگانخر يسندگان و ساينو با ،وبالگ

  .دنك ها را نيز معين مي اين  وبالگ

 يان فرديب يبرا تريبونيعنوان  به نيگزيجا يها رسانه چگونگي از )١٩٩٧( و دونکامب) ٢٠٠٢( آتون -١
در مورد مسائل مختلف  مردم يآگاه يبرا ريد يالگ خبروب شود، همان طور كه ديده مي  .نندك مي  بحث

سازد  ير را قادر ميان دشهروندن وبالگ ياكه د يآ يت بر ميسا يها از نوشته  .جاد شده استير ايمربوط به د
  .نيز بپردازند يساز تيبه هو دگاه خوديد انيتا ضمن ب

ارايه  توسط شهروندان و يبر نحوه اعمال شهروند) ٢٠٠١( گوزي، رودريشهروند يها در بحث رسانه -٢
نه اشاره ينهاد يشروع و روابط اجتماعم يها تيو هو ياجتماع هاي دن رمزگانيچالش کش قدرت در عين به

ان يجر ياه ارائه اخبار و اتفاقات رسانه با يا حوزه رسانه رييانتخاب شده با مداخله و تغ دو وبالگ  .كند مي
  .ندا هيدرا به چالش کش معمول يا نظم رسانه ز با مشارکت فعال شهروندان،يو ن ياصل

توليد و ند ين فرآياز ا يجزئ، بازخورد يها ستميسراه تا از  كنند ق مييخوانندگان را تشو ها اين سايت -٣
 يژگين ويا  .ها کمک کنند تين سايا توليد بيشتر ش بهيز با انتشار مطالب خويشوند و نروزرساني سايت  به
ب يغا يان اصليجر يها رسانه )مخاطب( چندبه  )رسانه( کيمدل  ،يخط يها طور گسترده در رسانه به
موجود با  يا ها به تحول حوزه رسانه ن وبالگيا و مشارکت خواننده، يريدرگفزايش ق و ايبا تشو  .باشد يم

با جمع کردن  مورد نظر يها وبالگ . كنند ميکمک  ،سنتي يها رسانهجريان باال به پايين معکوس کردن 
 يمشروع و روابط اجتماع يها تيهو ،يرمزگان اجتماع ،ها تيو دور از محدود ولاشهروندان به شکل متد

ش را ينظر خو ،آموز دختر ک دانشي صدرا، يخبر مثال در وبالگ يبرا(  .کشند ميبه چالش  را نه شدهينهاد
و برنامه  ييدا يدر مورد عل يا افراد عادي . ان کنديب يعموم تريبونک يورش در ر آموزش و پريدر مورد مد

 يرمزگان اجتماع يل برخيصدرا صحبت کنند که قبالً به دل يما در وبالگ خبريصدا و س يها استينود و س
  .)ر نبوديپذ امکان يا توده يها ط رسانهيو شرا

ند که در آن شهروندان نک يل ميهست نيز را يقدرتمند حس ،ياجتماعحس جاد يا راههر دو وبالگ از   -٤ 
 .ان و به اشتراک بگذراننديش را بيات خويها و تجرب دگاهيد د،يطور آزادانه عقا توانند به يم

ن و يگزيجا ياه ن رسانهيمع يها يژگيرسد هر دو وبالگ و ي، به نظر مي باالها يژگيوبر اساس شمارش 
 . دارند ،مطرح کردند )٢٠٠١( گوزيو رودر) ١٩٩٧( دونکامب ،)٢٠٠٢( طور که آتون را همان يشهروند

ز يا دولت و نينهاد خاص  يت ماليا حمايتحت کنترل ن است که آنها ياها  ن وبالگيا ياصل يژگيو -٥
و  نظر دادن يدعوت خوانندگان برا و بازخورد يها ستميس راهاز و مشارکت فعال را  نيستند خاص يها هوگر

که  كنند ميرا فراهم  ييها مکان نهاآ  .كنند ميق يتشو ،ها وبالگن يش به ايخو يها و برنامه ارائه اخبار
ل را به رقابت معمو ينظم اجتماع و ببرند را باال ياسيو س ياجتماع يگاهآتوانند  يسندگان و خوانندگان مينو

 .تبديل شوندها  از رسانه يتر کيشکل دمکرات به وادارند و
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 ركن پنجم دموكراسي: زينهاي جايگ رسانه

کمک  موجود يا در جامعه و حوزه رسانه يسيح نقش وبالگ نويبه تشر ،زبان يفارس يخبر يها وبالگ
 ،ونيزيتلو انندم يسنت شتريب ياطالعات يها رسانه بهاخبار افت يو در جستجو يبرا  انيرانيااغلب   .کند يم

 يآگاه ،يو اطالعات يارتباطهاي  فنآوريبه  يش دسترسيافزااما با   .آورند يم يرو يچاپ يها روزنامهو  ويراد
 ،يو تخصص يخبر يها ش وبالگيافزا ن ويالت آنيجمع ، رشديمجاز يفضا يها يژگياز و يرانيا شهروندان
 .استافته ي ش يافزا ها  وبالگ راهافت اطالعات از يدراخبار و  يجستجورسد  به نظر مي

 يستيهمز کند، يز مين متمايگزيو جا يتعامل يها اشکال رسانه ساير ا ازر ها گوبالهايي كه  يكي از ويژگي
 يها تميدرباره آ ها وبالگ درنظرات  و اخبار ها، نوشته برخي از مثال . ستا يان اصليجر يها رسانه با نهاآ

 يو وبالگ خبر نويسان انس خبري وبالگآژوبالگ  انندم( است يان اصليجر يها رسانه يها و گزارش يخبر
 راهاز  طيافت اطالعات و تعامل با محيرد يبرا ياصل عمناب عنوان به بالگرها يطين شرايدر چن.  )رانيا

گر يد يرا به شکل يان اصليجر يها اخبار رسانه نهاآاز  يبرخ   .کنند يعمل م يان اصليتوده و جر يها رسانه
 يصي و در مورد مسائل جارشخ يها دگاهيارائه د يزور براينوان کاتالع ا آن را بهيکنند و  يمطرح م

ر آموزش و پرورش هرمزگان مطرح يچه در خبر مربوط به مد مانند آن(کنند  ياستفاده م )ياسيموضوعات س(
) سندگانينو( سندهينو باعث اظهار نظر يان اصليجر يها خبر ارائه شده در رسانه ،ين موارديدر چن  ).شد

و مطابق با نظر و برداشت ر ييمورد نظر را تغتر خبر يتندگان سينو ،مواقع از يدر برخ  .شود يوبالگ م
   .کنند يش ارائه ميخو

  .خود را نيز اضافه نمايند نظر ،بازخورد يها ستميبا استفاده از س تا دنکن يق ميتشوخوانندگان را نها آ
 ،بازخورد يها ستميو برجسته کردن س يخبر يها تميش بر آيظهار نظر خوافراهم کردن  نويسندگان با

موارد در  يدر برخ  .کنندتعامل  يان اصليجر يها  آزادانه با اخبار رسانهند تا ساز يخوانندگان را قادر م
گرفته و برجسته  مورد توجه قرار يان اصليجر يها  خود خبر، اتفاقات موجود در رسانه يها به جا وبالگ

در .  )صدرا يبرنامه نود در وبالگ خبر پور در يبا فردوس ييدا يعل يخبر مربوط به گفتگو انندم( شود يم
 که در آن  يروش  .استخوانندگان  يان  نظرات شخصيب و اظهار يبرا يا وهيش ،خبرارايه  يطين شرايچن

  .توجه است يز جالب، نشوند يکار گرفته م به يان اصليجر يها له رسانهيسو هها ب وبالگ

 تهيه گزارش وو  يصورت دائم به يان اصليجر يها ر رسانهنگه داشتن اخبابالگرها با  يدن مواريچندر 
 ها از وبالگ ،يان اصليجر نگار رسانه روزنامه کنند و ينگاران عمل م روزنامه يبرا يزوريعنوان کاتال هب ،گفتگو

کند  يم يسينو ا خود اقدام به وبالگيند و ک يخويش استفاده م يا ل گزارش حرفهيتکم برايبرنامه و  در
 يسندگان محلير، نويد يدر وبالگ خبر  .)نگار است روزنامه خود صدرا يوبالگ خبر بالگر وان مثالعن به(

ن يچندر   .ارندد نآمربوط به  ينهادها يت شهروندان و برخمشارک و يمحل هاي در پوشش برنامه يسع
ن يچنبه کمک  يبرا يعنوان روش ها به و وبالگ شود استفاده مي يو مشارکت يمدن ينگار از روزنامه يموارد
 قصد دارند ن کهيگزيجا يها رسانه ،يا ر اشکال رسانهيرغم سا يعلدر اينجا   .شوند ص داده مييتشخ يينهادها

اخبار ل يتکم در جهت وارد عمل شوند،  يان اصليجر يها رسانه يبرا ونيسيو اپوز مخالف يروينعنوان  به
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خوانندگان فرصت به  کنند و يفراهم مخبر ارائه شده  يبرا را ياضاف يها برنامه ،يان اصليجر يها رسانه
 نيبنز يبند هياخبار سهم انندم . بپردازند رامون آن خبريبه گفتگو پ ،به اطالعات يضمن دسترس دهند تا يم

 .اند از آن پرداخته يناش يامدهايپ و يبند هيات طرح و عواقب سهميها به جزئ که در آن وبالگ

محسوب  ياصل يها انيجر يها رسانه برناظر  نهاآن است كه آهاي اصلي  با رسانه رابطه در ها نقش وبالگ 
و  يو با مشاهده نادرست کنند يعمل م يان اصليجر يها رسانها خارج از نظام کنترل ه وبالگ . دنشو مي

رار ، آنها را در معرض عموم قيان اصليجر يها له رسانهيوس ها سانسور در اطالعات گزارش شده بينواقص 
توانند به عنوان  يها م کنند وبالگعنوان رکن چهارم عمل  به ين اصلايجر يها اگر رسانه ن،يبنابرا . دهند يم

دست دادن او  سفر آقاي خاتمي به ايتاليا و موضوع عنوان مثال به( شوند يها تلق رسانه يرکن پنجم دموکراس
ن مرکز و يب ين شکاف اطالعاتيهمچن).  ه همدانزدار در دانشگايعباس پال يبا دختران ايتاليايي و سخنران

جاد يمطرح بود با ا يو سنت يقبل يها ها که در رسانه هيغلط حاش ييا بازنمايو  ييرامون و عدم بازنمايپ
ستم يس راهاز  ها وبالگ . ر در حال افول استيد يوبالگ خبر انندبر ميسا يدر فضا يمحل يها وبالگ

 .درباره موضوعات مختلف به گفتگو و تبادل نظر بپردازند دنده يخوانندگان فرصت م به بازخورد

 

 يدموکراس رسانه هاي جايگزين و

که  هستند ييو شورا يمشارکت يکراسواز دم يشکلمدافع  ک،يکراتواعمال دم ه بريبا تکها  معموال وبالگ 
 ٢٠٠١( گوزيرودرو ) ١٩٩٩(  يمک چنز( دنکن يدا ميتحقق پ يان شهرونديب راهسرانجام از 

و فعال  ميمستق و مشارکتزدايى قدرت  بر مرکزيت ين دموکراسيچن  .))١٩٨٤(  باربر و )١٩:٢٠٠١مرمن،ير
باربر،  نظر براساس  .تاكيد دارد يمنافع شخص يجا م بهعمو به سود يريگ ميها و تصم استيشهروندان در س

  .کنند مشارکت  يدر گفتمان عمومال طور فع هد و بونش آگاهشود که افراد  يحاصل م يزمان يقو يدموکراس
كه  ستندهبراي مشورت ي يها مکان ها وبالگ  .دنشو يم اصلي شهروندان ل بهيتبد کنشگران به اين ترتيب،

 "يقو يدموکراس"به  افتنيدست  يبرا ييابزارها د وونوارد شد تا در اين تعامل نکن يق ميخوانندگان را تشو
   .باشند

 د ونکن يمايجاد  خوانندگان را با مشاركت يو مشورت يمشارکت يدموکراس يها دهيا ،صدرا و ديردو وبالگ 
 مطالب با مطالعه . بپردازندتعامل محل به ک يگر در يد تا با همدنساز يد کنندگان را قادر ميخوانندگان و تول
مختلف  يها بهخوانندگان درباره جن ،هرمزگان ر آموزش و پرورشيمد به مربوط ر و خبريد يدر وبالگ خبر

ده شد که فراتر از يکش ياسيآن به مسائل کالن س يبا هم به بحث و تبادل نظر و مشورت پرداختند و گفتگو
و رابطه مردم با  يگر يمجر و يا کالت رسانهشبه مسائل و م ،ييدا يو خبر مربوط به عل استان هرمزگان بود

ن به يو توه کردان يعل ر کشور،يبه بحث مدرک وز هافراتر از آن يحت و "مردم" رسانه و سوء استفاده از لفظ
نه  يشهروندکه  کنند يباز مرا  ييفضان دو وبالگ ياها،  ن روشيدر ا  .شود يده ميکش دانشگاه و دانشجو

توانند  يشهروندان م ين حالتيدر چن  .رديشکل بگ ياسيو س يتواند از نظر فرهنگ يبلکه م شود يان ميبتنها 
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از  يا لهيبه شهروندان وس ،ن دويا انندم ييها رو، وبالگ نياز ا  .دنر شويدرگ يو مشورت يدر اعمال مشارکت
 چندبه  چند قالب به چندک به ي، يک مدل خطيو مشارکت از  يا رسانه عمل ليتبدراه از  ميان مستقيب

طور که در  مانه ،کنند يبا هم برخورد ممختلف  ياسيس و يفرهنگ يها انيب ين مدليدر چن  .دنکن يارائه م
 .ده شدير آموزش و پرورش ديط به مدخبر مربو

ندگان ينما ها وبالگ ،)٢٠٠١( گوزيرودر )١٩٩٧( دونکامب ،)٢٠٠٢( آتوننظرات بر اساس ن، يبنابرا
مشارکت گسترده  ؛کنند يل ميرا تسه يان شخصيت و بيهوزيرا هستند  يشهروند ن ويگزيجا يها رسانه
و  ياسيس ياهآگ يريگ به شکل ؛دارند و انتشار ثبت يبرا يموانع کم ؛سازند ير ميپذ نرا امکا ياجتماع
عنوان  به ؛دهند يگسترش مرا  يفرهنگ يها تينمادها و هو يتوسعه و جاودانگ ؛کنند يکمک م ياجتماع
جاد و مشارکت، يا راهاز  زيو ن کنند يقدرت را منقطع م يروابط سنت يانتفاعر ير متمرکز و غيغ تيموجود

 يسينو وبالگ راهاز  ،١انتشار خودعمل  ن،يمضاف بر ا . شوند يم يو جمع يفرد يقدرتمند احساسبه  رمنج
کمک  يو داللت اجتماع يساز تيت است که به هوالفرهنگ مج درباره) ١٩٩٧( حات دونکامبيتوض ادآوري
 .دكن يم

 

 يريگ جهينت

 يها اشکال رسانه ندرت هب يا رسانه يسو دموکرا ين و شهرونديگزيجا يها در مورد رسانه يات قبليادب
  .دنده ميو مشارکت را نشان  يا از اعمال رسانه يتر کيشکل دموکرات که دنكن مطالعه ميرا  دتريجد

 يها بحثطور کامل به  به يسينو ند وبالگيها و فرآ رامون ظهور وبالگيران پير در ايات اخيادب ،نيهمچن
 ين و شهرونديگزيجا يها خصوصاً در ارتباط با رسانه ،يا انهدر درون حوزه رس يو دموکراس يشهروند

دن به يدر صورت رسنهند كه  را در اختيار مي ها ر وبالگينظ ، امكانييارتباط يها فنآوري . نپرداخته است
 يمشارکت يژه دموکراسيو هو ب يدموکراس ،يک واقعيک شکل دمکراتيعنوان  ش بهيل خويو پتانس ييتوانا

 .وارد شود توسعه يمرحله بعدتواند به  يم

ارائه  يان اصليجر يا رسانه يکه در نهادها يها و اطالعات دگاهيفراهم کردن د د بانتوان يم يرانيا يها وبالگ
کمک  موجود يا ط رسانهيک کردن محيبه دموکرات ،وجود ندارد هاآنا امکان ارائه و پوشش ي و دنشو ينم

 يها در فرصت موجود يها ينابرابر ي برايتا راه حلکنند  يکمک من به شهروندان يها همچن وبالگ  .کنند
 يها رامون رسانهيات پيدوباره ادب مقاله، مطالعهن يا . دهند هو توسع بندايبها  در رسانه کيمشارکت دموکرات

که  توان گفت مي  .بود ،کيو عمل دمکراتل مشارکت يدر تسه يرانيا يها وبالگ ويژه به ين و شهرونديگزيجا
جاد يرند و به ايقرار بگ ين و شهرونديگزيجا يها توانند در چارچوب و حوزه رسانه يم يرانيا يها وبالگ

 .ک کمک کننديبه مشارکت و عمل دموکرات ،وجود دارد يان شهرونديکه در آن امکان اعمال و ب يطيمح
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 يفارس منابع

ي هويت در فضاي واقعي و فضاي ييتي در بازنماهاي جنس تفاوت: دو فضايي شدن جهان ،)١٣٨٦( اخوان، منيژه
 .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران ،گالوب

 يموسسه انتشارات. تهران. نژاد يهيب اهللا فقيترجمه حب. ياست و دموکراسير،سيفراگ يرسانه ها .)١٣٨٤( جان ت،ياستر
 . رانيروزنامه ا

د بر يبا تاک يرانيا يها وبالگ ت دريابراز هو نحوه يفيو ک يمطالعه کم: رانيدر ا يسيبالگ نوو، )١٣٨٣( خليلي، پگاه 
 .، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهرانيشخص يها وبالگ

مطالعات و توسعه  دفتر. ١٣٨٦ در  سال يفارس يها ت وبالگيبررسي وضع: وبالگستان فارسي .)١٣٨٧( ضيائي پرور، حميد 
 .رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي معاونت امور مطبوعاتي و اطالع. ها رسانه

سايت ايران و جامعه موجود در  ،هاي همزمان آينده هويت  ها و دو جهاني شدن ،)١٣٨٢( د رضايعاملي، سع
 .http://www.iranwsis.org اطالعاتي

ت يموجود در سا ،وبالگ؛ خانه هويت و تجسم شخصيت ،)١٣٨٥( درضا ي، سعيعامل
 ۳۵۹۱http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=. 

 .رح نوانتشارات ط. تهران. ين شاه رکنيترجمه نازن. يرسانه ها و دموکراس. )١٣٨٣( جان ن،يک

 ها دانشگاه ين کتب علوم انسانيسازمان مطالعه و تدو. تهران. رضا دهقانيترجمه عل. و خبر يدمکراس. )١٣٨٥( .گنز،هربرت ج
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