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  )24( ها اينترنت آدم

  مسئوليت  هاي بي رسانهو هاي مسئول،  اي، رسانه حرفه خبرنگارانشهروندخبرنگاران، 

  فر نوشته عليرضا محمدي □

  

م را به طرف ا هاي تلگرامي توجه چند سوت پياپي رسيدن پيام
 برايكه  _ ساختمان پالسكوهاي فروريختن  گوشي جلب كرد. پيام

ترين ساختمان كشور را داشت و  لقب مرتفعهاي من  وسال  سن هم
نماد عظمت در ذهن ما بود آن  ،  دماوند، ترين قله ايران همچون مرتفع

هاي تهران حداكثر دو يا سه طبقه  هم در زماني كه اكثر ساختمان
ركوردداربودن در تعداد طبقات سبب شده باورنكردني بود.  _  داشتند

ساختمان توريستي تبديل شود و شايد بسياري از  بود كه به يك
من نخستين بار آسانسور را در اين ساختمان تجربه هاي  وسال  سن هم

ها را لمس كردم و گزارش  ويدئوي همراه يكي از پيامكرده باشند. 
را تماشا كردم، كه به نظرم بهتر است از واژه  1شهروندخبرنگاريك 

اين   گزارشگررفتار  فريادها  و وناستفاده كنيم، چ  2نگار يتواقعشهروند
خودش بخشي از واقعيت بود، برخورد كامالً طبيعي كسي كه  ويدئو

  شاهد يك فاجعه است:
  .بگير.... واي..... واي ]فيلم[بگير.... واي.....  ]فيلم[

 رويدادهاي و  انسان از ديرباز موجودي اجتماعي بوده است
داده است. با  ران انتقال مختلفي را كه شاهد آنها بوده است به ديگ

 برداري تحولي جديد هاي عكاسي و فيلم دوربينضبط صوت و اختراع 
توانست رويدادهاي مختلف را بار  نينخستبراي به وجود آمد و انسان 

حجم و طرز كار اين وسايل چنان بود به طور مستند ثبت و ضبط كند. 
ه همراه خود اي همواره آنها را ب كه معموالً فقط خبرنگاران حرفه

  كردند.  داشتند و در رويدادهاي مختلف با آنها حضور پيدا مي

  
هاي اجتماعي جهان را دگرگون  هاي هوشمند و شبكه گوشي

ايجاد كردند كه به  همه مردم جهاندر  كردند و اين پتانسيل را
ساختمان  ختنياز فرورتبديل شوند. بسياري از مردم  شهروندخبرنگار

هاي  كه نويسنده اين مقاله از طريق شبكه باخبر شدند گونه همانپالسكو 
رسانه با تعداد بسيار زيادي خبرنگار به ابر يك اجتماعي مطلع شد. 

                                                 
1 citizen journalist 
2 logger journalist 

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  ده.چكي
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيوران تارآن را د گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايشبكه كامپ
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم اما 

هاي اطالعات و  فناوريگيري از انواعي از  در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس

ها،  ، رفتاري انسانهايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك

كند. به بيان ديگر،  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

وزه ر ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي

  متفاوت است. 
تواند براي انسان و خالقيت انسان  مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

، )big data( ها داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر  با شبيهها، و هوش مصنوعي، و در مجموع   گر انواع حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  يك از انسان
ها  انسان را از ميان بر دارد و انگيزه» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
بلوك را در دنيا شكل دهد.  ها بلوك اينترنت آدمو  ،دست كند يك

بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها براي آدم

چاپ شد  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از اپيش كه  دو سالحدود 
با تعريفي كه ما ارائه نموديم  IoHيا  Internet of Humansاصطالح 

كارشناسان و كم در جستجو در گوگل يك اصطالح مورد استفاده  دست
در دنياي  علمي و فني به يك اصطالح   اما امروزه نظران نبود، صاحب

  تبديل شده است. فناوري اطالعات 
و همچنين آينده  ، خبرنگار ء يشان،  شهروندخبرنگار در اين مقاله به

   .پردازد  خبرنگاري مي
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تواند با آن رقابت كند.  وجود آمده است كه هيچ رسانه ديگري نمي
مشهور شده ) BYOD( 3خودافزارآورياي كه به لحاظ فني به  پديده

يعني رسانه را فراهم كرده است.  است ابزارهاي مستندسازي اين
  ند. كن ميمورد نياز اين رسانه را مردم خودشان تأمين  يابزارها

  
هاي خبرنگاري را تركيب  پديده بعدي در حوزه فناوري

به وجود  هوش مصنوعيو  اينترنت چيزهايا  4اينترنت اشياءهاي   فناوري
 خبرنگار  روباتا ي  5خبرنگار ء شيفناوري  ،خواهد آورد و با اين تركيب
خبر را از  ش بدون دخالت انسانخودنيز پديد خواهد آمد كه 

 همچونها ارسال خواهد كرد،  رويدادهاي عادي شناسايي و به رسانه
شده در يك جنگل كه رويدادهاي غيرعادي مانند  يك دوربين نصب

. شناسايي و مخابره خواهد كردبه طور خودكار خسارات يك طوفان را 
سودمند است كه  خبرنگار برنامك شيءيك  Google Mapsبرنامك 

 دهد. ها و معابر مختلف را با رنگ نمايش مي اطالعات ترافيكي خيابان
شده در معابر سرعت حركت خودروها را  هاي نصب دوربين
بر اساس آن ميزان ترافيك هر معبر را مشخص  كنند و  گيري مي اندازه
هاي  ريافت اينترنتي دادهز دپس ا Google Mapsبرنامك كنند و  مي

هاي قرمز تيره، قرمز روشن، نارنجي، و سبز را روي نقشه  رنگ ،ترافيكي
در  . كند و با آنها ترافيك معابر را گزارش مي آورد به نمايش در مي

بردن به  ها براي پي هاي ترافيك، راننده گذشته و پيش از نصب دوربين
وش بدهند و از اطالعات اخبار ترافيكي مجبور بودند به راديو گ

به  هاي مستقر در نقاط مختلف  ترافيكي بر اساس گزارش پليس
  . باخبر شوندگر راديو اي محدود توسط گزارش گونه

لشكر شهروندخبرنگاراني كه براي تهيه خبر به طرف ساختمان 
ها و به ويژه  انتقادات تندي را در رسانه ،ندرفته بودفروريخته پالسكو 

ي اجتماعي عليه پديده شهروندخبرنگاري مطرح كرد. به ها در رسانه
                                                 
3 Bring Your Own Device 
4 Internet of Things 
5 things journalist 

از اين واقعه سلفي گرفته ويژه، بيشترين انتقادات متوجه كساني شد كه 
مسئوليتي قلمداد  گرفتن را نوعي خودستايي و بي سلفي آنها بودند.

گيرد تا  گيرنده سلفي گاهي عمداً سلفي  مي كه يدر حالكردند، 
اين انتقادات و حتي اظهار .  اطب القا كندبودن خبرش را به مخ موثق
هر شهروند يك «ها اين پرسش را مطرح كرد كه آيا جامعه به  نفرت

  نياز دارد؟ » خبرنگار

پاسخ واضح است: انسان موجودي اجتماعي است و خبرهايي را كه 
برساند، حاال » نفر به چند نفر«يا » نفر به نفر«توانست به حالت  زماني مي

خبررساني كند و اين طبيعت » نفر به انبوهي از مردم«ه حالت تواند ب مي
نامطلوبي نيست تنها پديده  نه» هر شهروند يك خبرنگار« انسان است.

اما يك  ترين سطح خودش برساند، تواند دمكراسي را به عالي بلكه مي
». هر شهروند يك خبرنگار مسئول«قيد بايد به آن عبارت اضافه شود: 

داشته باشيم  »هر شهروند يك خبرنگار مسئول« جامعه براي اين كه يك
را در كتاب مشهور  اي و حرفه مسئوالنهناچاريم درس خبرنگاري 

دوران دبستان بگنجانيم و آموزش خبرنگاري  تعليمات اجتماعي
آموزان  هايي كه دانش درسزيرا اي را از آن مقطع آغاز كنيم.  حرفه
 .دنانطباق داشته باش هاي روز  فناوريو  خوانند بايد با نيازهاي جامعه مي

سوزي در ساختمان پالسكو اين نياز را به خوبي نشان داد. موضوع  آتش
درس تواند درس زير باشد كه ما آن را  يكي از مباحث اين درس مي

  ايم. ناميده اول

  
درس اول: حريم خصوصي، حريم عمومي، و حريم 

  اختصاصي
ايم و  بسيار گفته ريم خصوصيحمقاالت، درباره از در اين سلسله 

شدن انسان به يك ماشين و نابودي  تبديلحتي از بين رفتن آن را معادل 
هم در آن سوي مرزهاي حريم  حريم عمومي ايم. خالقيت انسان دانسته
  خصوصي قرار دارد. 



 

^   

  6/صفحه 261/شماره 22سال 

تواند  سوزي، تغييراتي مي در حوادث غيرمترقبه، مانند زلزله يا آتش
 ساختمان پالسكويايد. به عنوان مثال، در حادثه  در اين مرزها به وجود ب

هاي اطراف از حالت حريم  سوزي خيابان بالفاصله پس از بروز آتش
حريم شود و  به يك حريم ويژه كه ما آن را  عمومي خارج مي

به  اختصاص دارد شود. اين حريم  ايم تبديل مي نام نهاده اختصاصي
بايد  وهاي رسمي ديگر. حاضراننيرو  نيروهاي امداد و نجات و انتظامي

اي كه مزاحمتي براي ورود نيروهاي امداد و نجات به وجود  به گونه
كردن خسارات را  يا اگر تخصص يا توان كم ،نيايد منطقه را ترك كنند

از اين تخصص يا توان  امداد و نجات يروهايندارند تا زمان رسيدن 
 حريم اختصاصي. در خود بهره بگيرند و سپس از اين حريم خارج شوند

حضور خود را توجيه توانيم به بهانه شهروندخبرنگاربودن  ديگر نمي
در عمليات امداد و نجات مزاحمت به وجود بياوريم. تهيه خبر كنيم و 

متأسفانه و رسمي خواهد بود.  اي خبرنگاران حرفهدر اين حريم صرفاً با 
ان اسباب نوعي شهروندخبرنگارخبرهاي هاي رسمي از  استفاده رسانه

  گشت.  حريم اختصاصياين دسته از مردم به حضور در و توجيه تشويق 

  عكس داخل پيام از خبرگزاري فارس  
 مسئوليت. هاي بي رسانهتوجه به  عدم هاي مسئول و رسانهتوجه به 

 هاي هايي كه در جنوب كشور رخ داد يكي از رسانه در يكي از زلزله
هاي  يك  كشور بيگانه  با پايش پايگاه دولتقديمي وابسته به  خارجي
در جنوب ايران قدرتمند لرزه  زمين يك نگار بالفاصله به وقوع وب لرزه

 پي برد و خيلي زود آن را پخش كرد، كه وظيفه يك رسانه است. اما
با يك شهروند داخل كشور  برانگيز  تعجبدر اقدامي  بعد قهيچند دق

ها  ها و پاسخ پرسشيد.  ي پرسرسان كمكتماس گرفت و از نحوه 
از   كهاحساساتي كند اي  به گونهرا  مخاطبانتوانست  بود كه مي طوري

هاي مسئول مانند هالل احمر  بدون هماهنگي با سازمان شهرهاي ديگر 
ند. ترافيكي كه با چنين بشتابديدگان  براي كمك به حادثه

ود بيايد ديده به وج تواند در ورودي شهرهاي حادثه وآمدهايي مي رفت
ديدگان با تأخير  را به حادثهنيروهاي مسئول تواند رساندن كمك  مي

چنين اخبار بار خواهد بود. تحت تأثير  كه گاهي فاجعه ،همراه كند
 نبايد احساساتي شد و مسئوليت هاي اجتماعي بي يا شبكه هايي رسانه

 اندازند و ما در رساني را به تأخير مي كمكاقداماتي انجام داد كه 

در چنين  كنيم. خرسه توصيف مي فرهنگ خودمان آن را به دوستي خاله
 مورد و مسئول داخلي بايد اي خبرنگاران حرفههاي  مواقعي گزارش

 و يافته سازمان و بايد توجه داشت كه كشور نيروهايقرار گيرد توجه 
معموالً سرعت ورودشان  گوناگوني براي امداد و نجات دارد كه مجهز 

 وبايد بهتر شود)،   (هرچند،ه قابل قبول بوده است ديد به مناطق حادثه
 . كنند نشانان قهرمان ساختمان پالسكو جانفشاني مي نوعاً همچون آتش

شده است  اختصاصيدر زماني كه حريم از سوي مردم گونه كمكي  هر
  انجام بگيرد.  و با هماهنگي با آنها  هاي مسئول بايد از طريق سازمان

 با اقدامات نسنجيده هاي رسمي رسانه اهگيجااز همين روست كه 
هاي  ، كه دو پيامد مهم آن رجوع مردم به رسانهد تضعيف گرددنباي

ي به ويژه در حادثه بيگانه و نامسئول و رواج شايعه است، كه دوم
. به عنوان نمونه، دمحسوس بو ساختمان پالسكو سوزي ناگوار آتش

حذف سهميه آرم طرح ترافيك براي مديران مسئول مطبوعات كه 
به _  تحريريه هستند ركارپقريب به اتفاق  آنها يا سردبير رسانه يا عضو 

ويژه در زماني كه شهر تهران به شدت از ترافيك و آلودگي هوا رنج 
و ضروري  _ رد و الزم است مطبوعات بيشتر به اين مهم بپردازندب مي

و  است كه در اتفاقات و رويدادهاي مهم بتوانند بدون مانع وارد شوند
فراهم  توانند ميترين امكاناتي است كه دولت و شهرداري  يكي از ساده

هاي ديگري را نيز  نمونهيكي از اين اقدامات نسنجيده است.  كنند
  اما از حوصله اين مقاله خارج است.  شمرد،توان بر مي

   ايرناعكس داخل پيام از خبرگزاري   
  اي آينده خبرنگاري حرفه
هاي جديدي چون پهپادها،  اي از فناوري استفاده خبرنگاران حرفه

هاي واقعيت افزوده تحولي جديد در اين شغل به  و عينك ها، روبات
ناچارند با اي  وجود خواهد آورد. با اين همه، خبرنگاران حرفه

نيز آشنا  7ها داده تحليل كالنو  6داني دادههاي جديدي مانند  دانش
و  خبرنگاران ءيشاي توليدي  شوند تا بتوانند از ميان انبوهي از خبره

خبرهاي داراي اولويت باالتر را بيابند و انتشار  شهروندخبرنگاران
   □دهند.

                                                 
6 data science 
7 big data analytics 


