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 مترجمانمقدمه 

ااارارد یاک  بررسی مطبوعات در ایران نشان می ااه  دهد شاکاف عمیقای باین آنچاه 
اه در واقعیت امار مشااهده مای نامیده می -به لحاظ نظری –نشریه  شاود،  شود با آنچه 

وجاااود دارد. ایااان شاااکاف منبعااات از عوامااال مرعااادد سیاسااای، اجرمااااعی، اقرصاااادی، 
ااه پارداخرن باه هماه  گنجاد. باه  شائون آنهاا در ایان مقاال نمایفرهنگی و تاریخی اسات 

اااه در محافاال و جلسااات حضااور  علماای و اداری مرعااددی عنااوان یااک ماادرس دانشااگاه 
امابیش از تحلیل داشره گرفراه در ایان حاوزه مطلاع هسارم. اغلاب ایان  هاای صاورت ام، 
اقباال ضاعیف باه »یا  «شناسی مطالعه مطبوعات آسیب»ها با فروااسرن موضوع  تحلیل

گاازاره «مطبوعااات، هااای  بااه مسااا ل فااردی و روانشااناخری در حااوزه مخاطااب، علاات را در 
جسارجو  «پا ین بودن فرهنگ مطالعاه»یا نهایرا  «پا ین بودن سطح سواد»الی از قبیل 

ام بار عرصاه رساانه می اه حاصل این امر غفلت از ساخرار رسانه و مناسبات حا ای  انند 
هااای مرااوالی  اااه دهااه –تقلیاال اماار اجرماااعی بااه اماار فااردی  ،جامعااه اساات. در حقیقاات

اشانده االن سیاسای، اجرمااعی و  باعت می -موضوع را به انحراف  شود از ساخرارهای 
نگاااری غافاال شااویم. از منظاار  تاااریخی و همچنااین توجااه بااه ماهیاات و ساااخرار روزنامااه
و  1«گونااااههااااای دیگر رسااااانه»اااااالن، در ادبیااااات جهااااانی موضااااوع رسااااانه، دو مفهااااوم 

گسررده بحت 2«های جریان غالب رسانه» ای را دامن زده است. تفکیک مرزبنادی  های 
ااه هار  دقیق رسانه هاا و تعیاین روشان مصاادیق، اماری دشاوار و حرای محاال اسات چارا 

ام و بایش از هار دو خصالت باشاد. رساانه ای می رسانه هاای جریاان  تواند واجد درجاتی 
گرایش به حفظ نظم  ااراناه،  باا رویکاردی محافظاه ،مسلط و موجود داشرهغالب عمدتا 

 

1. Alternative Media 
2. Mainstream Media 



 نگاری دیگرگونه، صداهای دیگرگونه /روزنامه    ب
ااارده پردازناد. ایاان رساانه ای ماای باه فعالیاات رساانه اتفاا    ،هااا معماوال بااه مناابع رساامی ا

اااه رسااانه هااای  قرا راای رساامی و اداری از اتفاقااات و حااواد  دارنااد. ایاان در حااالی اساات 
ماننااد محرااوا، مخاطااب، نگاااری  هااای روزنامااه دیگرگونااه بااا نگاااه انرقااادی بااه تمااام مقولااه

و ایااان مسااااله را در تهیاااه محراااوای  نااادهاااای مرساااوم و ... باااه تعااادد مناااابع معرقد شااایوه
هااای جریااان غالااب، یااک ساااخرار  اننااد. ساااخرار سااازمانی رسااانه ای مراعااات ماای رسااانه

اه خالقیت های فاردی و آزادی عمال در آنهاا  عمودی بورواراتیک با نظمی خشن است 
هاای دیگرگوناه وضاعیت مرفااوتی دارناد. در ایان  ندارد. در عوض، رساانهمحلی از اعراب 

فاصاله انادای باین مادیران و  ،ها به صاورت مشااراتی انجاام شاده ها همه فعالیت رسانه
هاای جریاان  نگااران شااغل در رساانه روزناماه ،عوامل زیرمجموعه وجود دارد. همچناین

شاوند؛ ایان در حاالی  ثابت تعریاف مایای با حقوق و مزایای  غالب به عنوان عوامل حرفه
اه اغلب پرسنل رسانه ااه  های دیگرگونه را داوطلبان همکاری تشکیل مای است  دهناد 

گارفرن ایان مشخصاه الزحمه مرعارفی نیز دریافت نمی معموال حق هاا و  انناد. باا در نظار 
رسااد مطبوعااات ایااران فاقااد هرگونااه وجااه  ای ایااران، بااه نظاار ماای نگاااه بااه فضااای رسااانه

هاای  هاا و نگارش )در معنای علمی(، اجرماعی و حری اقرصادی هسرند. انگیزه یاسیس
شامولی قابال تبیاین و توضایح نیسات.  فعاالن این عرصه با های  منطاق و نظریاه جهاان

اار مطالعه و تحقیق و انرظار برای رسیدن به یک نریجاه قابال تعمایم را دشاوار  این امر، 
ه منساااجم باااه عناااوان سااانگ بناااای فعالیااات اااارده اسااات. در واقاااع فقااادان یاااک اندیشااا

ارده  ای، وضعیت آشفره رسانه رفات از آن نیازمناد یاک سلساله  ااه باروناست ای ایجاد 
اتاب  اار پژوهشی و معرفرای از طارف پژوهشاگران و اندیشامندان مخرلاف اسات. اغلاب 

اتابی در باازار نشا محور و شکل نگاری تکنیک موجود در حوزه روزنامه امرر  ر گرا هسرند. 
اه قبل از پارداخرن باه فناون روزناماه ایران را می نگااری از قبیال عناصار خبار،  توان یافت 

اااااار رسااااانه ارزش ای بااااه طااااور عااااام و  هااااای خبااااری، نحااااوه مصاااااحبه و ... بااااه فلساااافه 
اتااب، نیازمناد ناوعی  روزنامه نگاری به طور خاص پرداخره باشد. از نظر مررجماان ایان 

و جایگاااه مفاااهیم اساساای ارتباطااات ماننااد چاارخش توجااه بااه ساامت نقااش، اهمیاات 
رسانه، مخاطب و پیام هسریم. بدیهی است بخاش قابال تاوجهی از ایان چارخش بایاد 

نگااری دیگرگوناه و  معطوف مباحت فلسفی، نظری و هاویری در قالاب دو سابک روزناماه
گارفرن ایان ماوارد انجاام شاده  اتاب با در نظر  جریان غالب باشد. انرخاب و ترجمه این 

 ست.ا



  ت   \مقدمه مررجمان
اتاااب پاارداخرن بااه  اتاااب هویداساات، موضااوع اصاالی  اااه از نااام ایاان  گونااه  همااان 

ااش و قاوس «دیگرگونه»های دیگرگونه است. واژه  مفهوم رسانه هاای فاراوان باه  پاس از 
اااه در مقاباال مفهااوم  -اساارفاده شااده اساات. صاافت آلررناااتیو  «Alternative»جااای واژه 

هاای دیگار  ادبیاات جهاانی موضاوع و حرای حاوزهدر  - شاود اسرفاده مای «جریان غالب»
مناادان اساات. ایاان واژه در  ماننااد سااینما، تئاااتر، موساایقی و ... واژه آشاانایی باارای عالقااه

اه بدیهی است نمی 1«جایگزین»اغلب مرون فارسی به عنوان  تواناد  ترجمه شده است 
اند بار معنایی این مفهوم را به طور شایسره اه این ؛ای نمایندگی  هاا باه  نوع رسانه چرا 

اننااد؛ بلکااه بااا اتخااای رویکااردی  هااای جریااان غالااب عماال نماای رسااانه «جااایگزین»عنااوان 
بیناای مرفاااوتی را پیشاانهاد  نگاااری و جهااان هااای روزنامااه انرقااادی در مقاباال آنهااا، شاایوه

اشااند. بااا توجااه بااه فقاار مبااانی  هااای جریااان غالااب را بااه چااالش ماای عملکاارد رسااانه ،داده
اااه ماای رفاای بحااتنظااری و لاازوم مع توانااد منجاار بااه تغییاار نگاارش  هااای فااوق در جامعااه 

ای شاود و همچناین باا در نظار  نگاران و حری مخاطبان عادی باه فعالیات رساانه روزنامه
اه فضای رسانهئگرفرن این مس ای ایران محراا  یاک ساخن تاازه اسات، ترجماه ایان  له 

 های بیشرر باشد. تواند فرح بابی برای بحت اتاب می
انااار انرخاا اتاااب در  اتاااب باارای ترجمااه معلااول عواماال مخرلفاای بااود. ایاان  اب ایاان 

نگااااران شااااغل در  هاااای روزناماااه پااارداخرن باااه مباحااات نظاااری، منبعااای غنااای از تجرباااه
ااار  -دیگرگونه و جریان غالبهای  رسانه اه تجربه چندین دهاه  از جمله خود نویسنده 
هااای  تواناد ایاده له ماایئاساات. ایان مسا -شاده را دارد نگااری در هار دو ژاناار اشااره روزناماه

ااااار روزناماااه نگااااری در تمااام ابعااااد آن ارا اااه دهاااد. نویساانده باااا نثاااری قاااوی  جدیاادی از 
شاده در  های مخرلاف و مرناوعی را بارای پیشابرد و تاییاد ادبیاات نظاری اسارفاده گزارش

گزارش اتاب در معرض قضاوت خواننده قرار می باا  ها و تجربیات اغلب هماراه دهد. این 
اتااب حاصال تحقیقاات نویسانده در طای  جز یات بسیار دقیق روایت شده اسات. ایان 

اااار روزنامااه سااال انااار ساابک ژورنالیسااری خاااص خااود، از  هااا  نگاااری اساات. نویساانده در 
ایفاای، مشاااهده مشاااراتی و ...  ااااربرد فنااون روش تحقیااق از قبیاال پیمااایش، مطالعااه 

اتاااب غافاال نباا گااذر از مباحاات باارای غنااا بخشاایدن بااه محرااوای  وده اساات. نویساانده بااا 
خبار و ...  خبار و نارم ها، عناصر، سخت نگاری مانند فنون، ارزش سطحی فعالیت روزنامه

 

« جانشاین»آیاد و بایاد باه جاای آن از  هام ترایاب درساری باه نظار نمی« جایگزین». هر چند خود واژه  1
ارد.  اسرفاده 



 نگاری دیگرگونه، صداهای دیگرگونه /روزنامه     
ای پرداخره و با تمراز بر مفهوم مخاطاب، رساالت  به ماهیت اصلی و یات فعالیت رسانه

اار رسانه گاروه اصلی  ااه در د هاایی مای ماناده و هویات هاای درحاشایه ای را توجه به  اناد 
گونااه نویساانده بااه  فضااای رسااانه هااای جریااان غالااب، جایگاااهی ندارنااد. روایاات داسااران 

انار طرح مسا ل نظری و علمای باه خوانناده ایان احسااس را  اه در  قدری جذاب است 
گروه منرقل می اه تمام افراد و  اتاب، در جریان نگاارش آن  های اشاره اند  شده در مرن 

اتاب الگاوی تماام عیاار آن چیازی اسات اند. د مشارات فعال داشره ر واقع، نگارش این 
 برد. می نام «دیگرگونگی»اه نویسنده از آن با عنوان 

اتاب حااوی جز یاات بسایار دقیقای از اتفاقاات و  گفره شد، این  اه پیشرر  همانطور 
گاااهی اوقااات  اااه نویساانده در اغلااب آنهااا حضااور فیزیکاای داشااره اساات.  حااوادثی اساات 

اه اخرصاص به فرهنگ بومی یک شهر یاا حرای شود ب می احساس رخی از این جز یات 
در مااوارد هااا  یااک محلااه خاااص دارد، باارای مخاطااب ایراناای جااذابیری ناادارد. ایاان بخش

 اند. بسیار اندک حذف و یا خالصه شده
اوتاااااهی از نویساااانده تقاااادیم شااااود.  اااااا  در پایااااان الزم اساااات معرفاااای  تااااونی ها

نگااری در  ساال تجرباه فعالیات روزناماه ۴6شافیلد، بایش از نگار و اسراد دانشاگاه  روزنامه
ای وی طیاف وسایعی از نشاریات  هاای انگلساران را دارد. حاوزه مطالعااتی و حرفاه رسانه

هاای دیگرگوناه و جریاان غالاب را  هاای ملای در دو ژانار رساانه هاا و مجلاه محلی تا روزناماه
اتاب شامل می ااه عبارتناد اسات شار شاده هاای بسایاری از وی منر شود. پیش از این، 

اسااافورد ناماااه روزناماااه واژه؛ هاااا نگااااری: اصاااول و شااایوه روزناماااهاز:  نگاااار  روزناماااه؛ نگااااری آ
هااای معرباار علماای بااه چااا   هااای مخرلفاای از وی در مجلااه . همچنااین مقالااهگاارا اخااالق

ااااه مهمرااارین آنهاااا عبارتناااد از:  هاااای  خبااار چیسااات؟ باااازنگری در ارزش»رسااایده اسااات 
 «نگاااااری دیگرگونااااه؛ از خوانناااادگان: مخاطااااب ساااانجی در روزنامااااهپرسااااش » «خبااااری؛

گفرااه روزنامااه» اتاااب «هااا: نظریااه، روش و انرقاااد. نگاااری نا هااای وی بااا اساارقبال  اغلااب 
هااای چیناای،  و برخاای از آثااار وی بااه زباااناساات نگاااری مواجااه شااده  دانشااجویان روزنامااه

له ئوی باه ویاژه مساای و لهسرانی ترجماه شاده اسات. مباحات مطارح شاده توساط  اره
نگااری دیگرگوناه ماورد توجاه اندیشامندان بسایاری از  نگااری و روزناماه اخالق در روزنامه

گرفرااه اساات. هاراااا  عضااو هیااات داوری مجلااه  هااای  رسااانهاقصاای نقاااا جهااان قاارار 
امیرااه ملاای انجماان آمااوزش روزنامااهدیگرگونااه و جماااعری امیرااه  ،  نگاااری انگلسااران و 

 نگاران است. ه ملی روزنامهای اتحادی آموزش حرفه


