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طرفداران: ممکن اســت که ما در عصر دیجیتال زندگی کنیم؛ اما روزنامه های کاغذی بخشــی از فرهنگ ماست و قرار 
است باقی بماند.

بحث مقدماتی این است که آینده روزنامه ها، به ضرورت، انتخابی بین این یا آن نیست. ما به خرید روزنامه ها ادامه خواهیم داد، این 
قطعی است؛ و اگر حیاتی ترین راه برای تقویت آنها از لحاظ مالی پرداخت بهای نشریه باشد، در این صورت با اطمینان می توان گفت 
که این موضوع بخش مهمی از ترکیب این دو خواهد بود. اما اگر طی پنج ســال آینده، ناشــران بتوانند راه دیگری پیدا کنند که تأمین 
مخــارج  روزنامه ها را، به عنوان ابزاری به منظور تبلیغات، ممکن ســازد؛ در آن صورت، به احتمــال، ما خود را با آن روش انجام کار، 

تطبیق خواهیم داد. 
چیزی که درســت به نظر نمی رســد، این دیدگاه افراطی اســت که به جای گزینه های مختلف، تنها روزنامه های اینترنتی وجود خواهند 
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بحث طرفداران و مخالفان رسانه های سنتی

آیا روزنامه های چاپی از صحنه خارج می شوند؟
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داشــت. اگر به یک نسخه کاغذی از روزنامه تایمز نگاه، و آن را 
از ابتــدا تا انتها جســتجو کنیم، هیچ جــای آن نمی توانیم یک 
خروجــی یواس بی (USB) پیدا کنیــم؛ و موضوع ناامیدکننده 
دیگر آن اســت که اگر یکی از مطالب روزنامه ادامه داشته باشد، 

آن مطلب خود را به صورت خودکار به روز نمی کند.
این نکته ها در مورد مطالعه اینترنتی خوب است؛ اما از سوی 
دیگر، اگر در قطار در حال خواندن با کامپیوتر دســتی باشــید، 
ممکن اســت شارژ باتری تمام شــود. اما باتری نسخه کاغذی 
تایمز، حتی اگر ســاعتها به آن چشــم بدوزیم، تمام نمی شود و 
با اطمینان می توانید، اگــر بخواهید، آن را ظرف دوهفته بعدی 

هم بخوانید.
یکی از چیزهایی که باعث تغییرهای فناوری می شــود، مانند 
این ایده که روزنامه هــا به صورت اینترنتی درخواهند آمد، پیش 
از آن که ناشــی از توان ما برای اعمال تغییر در فناوری باشــد، 
نشــان دهنده تمایل ما به عنوان مصرف کننده برای تحقق چنین 
چیزی است. برای روزنامه نگاران و نویسندگان تفاوت نمی کند 
کــه خوانندگان، مطالــب آنها را در یک ماشــین دیجیتال مانند 
کیندل (Kindle) یا آی پد (iPad)، در زمان واقعی یا به صورت 
ضبط شده، بخوانند، یا این که آن را روی کاغذ بخوانند. در عصر 
کنونی، افرادی هســتند که می خواهند حق انتخاب داشته باشند 
و البته نســلی هم هنوز وجود دارد کــه نمی خواهد روزنامه های 
دیجیتال را بپذیرد. افرادی نیز هســتند که به دلیل هزینه باالی 
فناوری کامپیوتر دستی، ایده روزنامه دیجیتال برای آنها، هرگز 

شدنی نخواهد بود.
در ســال 1990، بعضی از روزنامه نگاران نوشــتند که چگونه 
رســانه ها در ســال 2000 تغییرشــکل پیدا خواهند کرد. در آن 
زمــان، این تصور بود که تا ســال 2000 همــه روزنامه را روی 
صفحه نمایش می خوانند. اگر کسی فکر می کند ظرف پنج سال 

روزنامه ها ناپدید خواهند شد، معقول به نظر نمی رسد.
 در واقع، بحــث درباره اعتبار بیشــتر روزنامه نگاری کاغذی 
نســبت دیجیتال نیســت. تصور نمی رود که روزنامه نگاران این 
احســاس را داشته باشــند که تفاوتی در اهمیت کیفیت مطالب، 
بر اساس رسانه ای که در آن منتشر می شود، وجود داشته باشد. 
گرچه، در صفحه های گفتگوی اینترنتی، اتهامهایی به همکاران 

محافظه کار زده می شود. 
تنها نویسندگانی که با فناوری سروکار دارند، برایشان اهمیت 
دارد که اخبار به صورت مستقیم، ضبط شده، یا به شکل دیگری 
عرضــه شــود، و اســتفاده کنندگان در متــرو، از محدودیتهای 
ارتباطات اینترنتی که فرصت خواندن و شنیدن خبر روی صفحه 
نمایش را برای آنها خراب کرده اســت، شکایتی ندارند، و هنوز 
عده زیادی را می بینید که مشغول خواندن روزنامه های کاغذی 
هســتند؛ به ویژه که روزنامه ها مجانی اســت، چرا که اکثر مردم 
اکنون نســخه روزنامه خود را برای فرد دیگــری رها می کنند. 
این یک ســنت اجتماعی درحال رشــد و جدید است که خواننده 
روزنامــه، آن را برای نفر بعدی جا می گذارد؛ که اگر قرار بود این 
کار از طریق نرم افزارهای کاربردی انجام شــود، چنین رویدادی 

اتفاق نمی افتاد.
بنابراین، می توانید وضعیــت فناوری و کیفیت محتوا را مورد 
بحث قرار دهید؛ ولی می توانید از این هم نگران باشید که مشکل 
با آینده این اســت که فناوری هرگز به موقع، ســر نمی رسد. اما 
مســئله واقعی، چیزی اســت که مصرف کننــده می خواهد. در 
گذشته، باوجود فناوریهای پیشــرو و در دسترس، لوح لیزری، 
لوح کوچــک، و نوار صوتی دیجیتال، نادیده گرفته می شــدند. 
مردم آنها را نمی  خواســتند، و این چیزی اســت که در مورد این 
پرســش نیز اتفاق خواهد افتاد. ما تا مدتها، روزنامه های زیادی 

خواهیم داشت و در آینده ای نزدیک از بین نخواهند رفت.
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مخالفــان: برای این که روزنامه هــا در عصر دیجیتال کار 
کنند، باید به صورت برخط و به شکل مناسب برای کامپیوتر 

دستی، عرضه شوند.
واقعیت این اســت که روزنامه های عینی چاپ شده روی کاغذ، 
تا پنج ســال دیگر، مانند دایناســورهایی هســتند که با حسرتی 

دوست داشتنی، به آنها به عنوان پدیده تاریخی نگاه می کنیم.
روزگاری که اخبــار، در یک چرخه کنترل شــده، از تنها یک 
دیــدگاه و زیــر نظارت ســردبیر، به مــا خورانده می شــد، و  با 
بی تفاوتی مصرف می شد، تمام شده است. آنچه خواست امروز 
و فردا اســت، مطالب خبری چندنویسنده ای است که بتوان در 
آن شــرکت کرد، نظر داد، و به یک گروه پیوســت. این روزها، 
مطالب خبری با سرعت درخورتوجهی کهنه می شود و اخبار روز 
گذشته، به تقریب بی درنگ بی اهمیت می شود. نمی توان برای 
چیزی که االن رخ داده اســت، 24 ساعت منتظر ماند. اگر قرار 
است ســیل بیاید، بهتر اســت درباره آن همین االن بدانیم. با 
منابع خبری برخط، همه این درگیریها، به صورت هم کنشــی، 
به دست می رسد. این وضعیت هم اکنون اتفاق افتاده و حتی اگر 
هم بخواهیم، نمی توانیم جلــوی آن را بگیریم؛ زیرا نمی توان 

آِب رفته را به جوی برگرداند. 
در پایان دوره زمانی مورد بحــث، اخباری که در حال حاضر 
در روزنامه ها می خوانیم، از طریق کامپیوترهای دســتی خوانده 
خواهد شــد، و این اطالعات در روزنامه های اصلی، مســتلزم 
پرداخــت حق عضویت خواهد بود. این نتیجه آن چیزی اســت 
که می تــوان اثر تخت آبی1 نامید. مطالب معینی در خبر وجود 
دارد که برای مردم ارزش دارد، و اگر آن را به  سمت روزنامه های 
دیجیتال بکشانید، آنگاه در روزنامه های کاغذی موضوع دیگری 
به جای آن مطرح خواهد شــد، که ارزشمند باشد. پیش از این، 
به آسودگی و با بی تفاوتی از اخبار استفاده می کردیم، اما در حال 

حاضر، گرایش به این است که بنویسیم، درگیر شویم، و واکنش 
نشــان دهیم. اشخاصی که پیرامون اخبار و رویدادهای کنونی، 
گروه تشــکیل داده اند، با شنیدن یک سرتیتر راضی نمی شوند. 
اگر به رسوایی  ژنرال پترائوس (General Petraeus) 2 نگاه 
کنید، هر کس می خواست بخشی از داستان باشد. و مطلب بعد، 
ســرعت رویدادها اســت. زمانی که اخبار در قالب چاپی منتشر 
شود، در آن زمان به تاریخ پیوســته است. داستان پترائوس در 

حال حاضر قدیمی است. 
البتــه، این تحــول، محصوالت جانبی هم خواهد داشــت.  
پیش از ارتباطات از راه دور، اخبار ممکن نبود ســریع تر از یک 
اســب سرکش ســفر کند، و تا همین اواخر فرض بر این بود که 
همه چیز به این بســتگی دارد که با چه ســرعتی قلم روی کاغذ 
مــی رود. اما این در واقع یک مفهوم قرن بیســتمی اســت. با 
توســعه فناوری الکترونیکی، یکی از ایــن محصوالت جانبی، 
دالرهای تبلیغاتی اســت که به ســمت قلمرو بازتــر و دیجیتال 
سرازیر می شــود. هنگامی که مشخص شود که هزینه تبلیغات 
چگونه بایــد برگردد، انتظار می رود که روزنامه ها به ســرعت از 
بازار حذف شــوند. ما از خط عبور کرده ایم و روزنامه چاپی بیش 

از این نمی تواند رضایت خاطر مشتریان را جلب کند.
در حــال حاضر، دو رویداد تحول ســاز رخ داده اســت. اولی 
حضــور همزمان در همه نقاط اســت: اگر دســتگاه دورنگار را 
به خاطر بیاوریــد، درابتدا همه در تعجب بودند که چگونه باید با 
آن کنار بیایند. اما، بعد به نقطه ای رســید که افراد زیادی از آن 
استفاده می کردند؛ نه این که چون دورنگار یک دستگاه منطقی 
بود، بلکه چون چیزی بهتر از آن نبود، ابزاری که نمی شد بدون 
آن زندگــی کــرد؛ این همان جایی اســت که در حــال حاضر با 
کامپیوترهای دســتی هســتیم. نقطه تحول ساز دوم، این است 
که هزینه سامانه ها به گونه ا ی است که فناوری در دسترس همه 
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قرار گرفته اســت، و پیش از آن که وســیله تجملی باشــد، یک نیاز جدی اســت، و 
بنابراین، اکنون مناسب ترین زمان برای روزنامه ها است تا خود را تغییر دهند.

ایــن موج، بیش از هــر چیز دیگری، به وســیله محتوا هدایت می شــود. درباره 
تلویزیون آموزشــی فکر کنید: اگر همه موضوع این باشــد که شــخصی کتاب را در 
صفحه نمایش برای شــما بخواند، این کار فرقی با خواندن کتاب توســط خود شما 
ندارد. این در واقع تنها دو شــکل متفاوت از یک چیز یکســان است. اگر همین کار 
را نیز با روزنامه ها انجام دهیم، کســانی که به ســادگی محتوای روزنامه را در محیط 
دیجیتــال بازتولید می کنند، و از بازار انتظار دارند که آن را بپســندد، تنها به دلیل آن 
که برخط اســت، یا از طریق یک نرم افزار کاربردی در دسترس است، ناامید خواهند 

شد.
خوانــدن کتاب روی صفحه تلویزیــون، هیچ ارزش افزوده ای نــدارد. اما اکنون 
می  بینیم مطالب خواندنی، با نقاط قوت گوشــیهای هوشمند و کامپیوترهای دستی، 
یعنی کنشمندی، دنبال کردن پیوند، و گذاشتن نظر، سازگار شده، که به معنی به دست 
آوردن زمینه اســت. این ویژگی را به حضور همزمان در همه نقاط، و همه گیرشدن 
فناوری، ربط دهید، تا تکلیف موضوع روشــن شــود. اکنون در موقعیتی هستیم که 
نمی توانیم به عقب برگردیم. روزنامه های کاغذی به ســرعت در حال کاهش  هستند 
و با افزایش گرایش به دســتگاه های تلفن همراه، متوجه خواهیم شــد که نیاز ما به 

خبر، بهتر پاسخ داده می شود.

پانوشتها:
1-Waterbed Effect

اثر تخت آبی زمانی رخ می دهد که قیمتها در یک طرف بازار پایین کشــیده می شود؛ برای مثال از طریق 
مقررات نظارتی، که منجربه تعادل قیمتها در طرف دیگر می شــود، تا حدود زیادی مثل تخت آبی که اگر 

یک طرف آن را فشار دهید، طرف دیگر آن واکنش نشان می دهد.
2- ژنرال چهارســتاره دیوید پترائوس، رئیس وقت ســازمان مرکزی اطالعات امریکا، در نوامبر 2012، 
به دلیل روابط مخفیانه با زنی که مسئولیت تهیه بیوگرافی او را به عهده داشت، مجبور شد از کارش استعفا 

دهد. 
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