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رسانی شیوه اطالع. کنندوسایل ارتباط جمعی، نقش اساسی در افزایش سطح آگاهی و فرهنگ جامعه ایفا می: چکیده

های مختلف را مشخص نحوه انتخاب رویدادها و ارائه اطالعات خبری از آنها، چگونگی پرداختن به رویدادها یا  پدیده ها ورسانه

-در این تحقیق مسئله تخریب بناها و اماکن تاریخی که از نظر انتقال میراث فرهنگی، اهمیت دارند، از منظر روزنامه. سازدمی

این تحقیق با روش تحلیل محتوای کمی و با ابزار دستور . شوندمطالعه می 1916تا  1919های  های محلی شیراز در سال

به منظور شناسایی نحوه بازنمایی پدیده تخریب آثار . شودخبر مربوط به آثار تاریخی انجام می 229هایالعمل کدگذاری مقوله

. گیردزیر مقوله به صورت تمام شمارش مورد تحلیل قرار می 26مقوله و  2روزنامه بر حسب  1فرهنگی، اخبار   –تاریخی 

های شیراز به بعد از وقوع حادثه موکول شده و پوشش اخبار تخریب میراث فرهنگی در روزنامهدهند که نتایج نشان می

ها در تخریب آثار  های دولتی بیش از سایر بخشاساس نتایج، دستگاه بر. بینی رویداد ندارندها نقش فعالی در پیشروزنامه

های بعدی رسانیها به اعالم واقعه بسنده کرده و از پیگیری رویداد و اطالعدر بازنمایی رویداد، رسانه. تاریخی نقش دارند

 .کنندخودداری می

 شیراز حلی،م رسانه تخریب آثار، خبر، فرهنگی، میراث          :کلیدی واژگان
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 مقدمه

اجتماعی به   های توسعه فرهنگی ـجمله معیارها و شاخص توسعه مطبوعات در دنیای کنونی از

از جمله تولیدات اطالعاتی، فعالیت مطبوعات در نشر اخبار و محتویات آموزشی و فرهنگی .  حساب می آیند

ها و بحث در مورد فرهنگ، هنر، عنوان اصطالحی برای گزارش رسانهنگاری فرهنگی بهروزنامه. است

 (.1،2114کریستنسون)شود  می استفاده  سـرگرمی  و فرهنـگی  صنایع  سیاسـت، فرهنـگ عامـه،

های جمعی در حوزه فرهنگ، تشریح وجوه نویسندگان اعتقاد دارند یکی از ابعاد آموزشی رسانه

توانند در های جمعی میان، رسانهاز نظر نویسندگ. اهمیتی میراث فرهنگی در بین مخاطبان خود است

حساسیتی برای مراقبت و حفاظت از میراث فرهنگی کشور به وجود ( مردم و سیاست گذاران)مخاطبان خود 

ها دنبال شود، منوط بر انتشار ایجاد حساسیت برای مراقبت از آثار تاریخی که باید از سوی رسانه.  آورند

و پوشش خبری رویدادها و وقایعی است که پیرامون میراث فرهنگی  اطالعاتی از وجوه اهمیتی آثار تاریخی

 .دهد کشور روی می

از ابتدای  1916تا  1919های محلی شیراز طی برهه زمانی سال این پژوهش، اخباری که رسانه

فروردین ماه تا پایان اسفند ماه پیرامون تخریب و یا آسیب دیدن میراث فرهنگی و تاریخی استان فارس 

 .  کنداند را مطالعه میر کردهمنتش

 :طرح مسئله

اثر ثبت  9111بر اساس آمارهای رسمی سازمان میراث فرهنگی استان فارس در این استان بالغ بر 

.  شده در فهرست آثار ملی کشور وجود دارد که چهار مورد آن به ثبت جهانی سازمان یونسکو رسیده است

استان فارس .  درصد آثار تاریخی کشور را در خود جای داده است 1دهد استان فارس حدود آمار نشان می

های این  در حوزه برخورداری از آثار تاریخی در جایگاه ویژه قرار گرفته است و بدین ترتیب یکی از قطب

اند که های فراوانی شده های اخیر دستخوش آسیب بناهای تاریخی فارس طی سال.  رودحوزه به شمار می

های سازی و سایر پروژههای انسانی نظیر راه بوده و یا دخالت  مل طبیعی نظیر سیل، باران و زلزلهناشی از عوا

های تاریخی فارس در بعضی مقاطع تخریب سازه.  اندهای تاریخی را دچار تخریب کردهاین سازه عمرانی، 

 .خانه تاریخی شد 11دی در شیراز که منجر به تخریب  1، نظیر احداث خیابان بسیار گسترده بوده

های بومی شیراز چگونه اخبار این رویداد مهم کند که رسانهپژوهش پیش رو این موضوع را مطالعه می

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی خبرهای منتشر شده در این باره از لحاظ کمی و کیفی . اندرا مدیریت کرده

روزنامه های محلی فارس، اخبار تخریب آثار   کوشد به این پرسش پاسخ بدهد کهتحقیق پیش رو می. است

های محتوایی و ساختاری منتشر و بر چه با چه ویژگی 1916تا  1919های  تاریخی استان را طی سال

 اند؟ابعادی بیشتر تکیه کرده
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تواند های مورد مطالعه در این پژوهش میبازشناسی نقاط و ضعف و قوت محتوای منتشر شده روزنامه

ها کارکرد  به لحاظ محتوایی و پوشش خبری در کدام قسمت د را داشته باشد که تیم تحریریه این دستاور

 . صورت کامل صورت گرفته استرسانی بهاند و در کدام یک از ابعاد روند اطالعمطلوبی نداشته

لعاتی مطا. ها تحقیقاتی انجام شده استپیرامون تحلیل محتوای اخبار حوزه میراث فرهنگی در روزنامه

ها انجام شده و نشان ها و خبرگزاریدرخصوص وضعیت چگونگی پوشش اخبار میراث فرهنگی در روزنامه

به  1981ها مانند کیهان، حیات نو، انتخاب، رسالت، جمهوری اسالمی در سال دهد که برخی از روزنامهمی

اره و بیشتر، تنها یک مطلب درباره اند و به طور متوسط هر دو شممقوله میراث فرهنگی توجه الزم را نداشته

های خبرگزاری ایرنا در مقایسه با ایسنا، اخبار و گزارش. اندمیراث فرهنگی را در قالب خبر منتشر کرده

 (. 1981پور، بهرام)است  بیشتری را در این سال درباره میراث فرهنگی منتشر کرده

نشان مان میراث فرهنگی انجام شده که تحقیقی در خصوص ارزیابی مدیریت خطر در موزه های ساز

عمر (.  درصد44/14)  های مورد مطالعه استای موجود در موزهدهد آثار فلزی، بیشترین شیء موزهمی

ها جزء آثار تاریخی درصد ساختمان موزه 41سال و  91بیش از ( درصد81)ها ساختمان دو سوم موزه

و  باب الحوائجی) مورد پژوهش بیمه نشده بودندهای درصد ساختمان موزه 2/11همچنین . هستند

  (.1916،ابوالفتحی

 رسانه، اطالع رسانی و فرهنگ: مبانی نظری

  افرادی پیشعنوان  کند که افراد جامعه به کند و کاری می ارتباطات جمعی دموکراسی را تعریف می

نهاد . کنندداری مشارکت میبینی پذیر شناخته شوند یا اگر نه، افرادی باشند که در امور جامعه سرمایه

و  های تعریف کننده فرهنگی، سیاسیعنوان کانالگیری در تمدن غربی بهارتباطات اجتماعی از آغاز شکل

کنند که افراد دهند و کمک مییر جامعه معنا میها به بدنه و تصورسانه  .رونداقتصادی جامعه به شمار می

 (.2116، 2هاردت.  )به عنوان یک جمع دیده شوند، در واقع جامعه امروز بدون رسانه تصور ناپذیر است

ها، امکان مقایسه اطالعات مربوط ها در جامعه و زندگی افراد جامعه در حضور رسانههای رسانه فعالیت

یابد که افراد و ای سازمان میهر فرهنگی به شیوه .(9،2114هانسون) کندمی به رویدادهای مهم را فراهم

 (. 1921کوئن،)ای موثر کنش متقابل داشته باشند ها بتوانند در چارچوب آن با یکدیگر به گونهگروه

هر یک از افراد جامعه بر حسب شغل، سن، تحصیالت و عالیق شخصی در جستجو و انتخاب  

شود اطالعاتی هستند که درباره رویدادهای مختلف و از طریق رسانه های خبری اعالم یا پخش می

ح های رسانه باید رافع نیازهای حقیقی مخاطبان و تامین کننده مصال از آنجا که پیام(.  1981مرتضوی، )

-های رسانه باید نقاط قوت و ضعف و محدودیت گیری مناسب در مورد تعیین پیامجامعه باشند، برای تصمیم

رسانی ها در عرصه اطالعرسانه(.  1916نعمتی انارکی،)های فرهنگی جامعه شناخته شود  ها و فرصت

هایی، مثابه کانالتواند بهرسانه می.  تواننند افکار عمومی  مردم را به اطالع مسئوالن برسانندفرهنگی، می

یعنی )تر افکار نخبگان را برای اطالع رسانی، متقاعد ساختن  و فعال کردن اعضای جامعه به سطوح پایین

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%81%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A
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ساز کارکردگرایان در خصوص نقش اخبار در جامعه امروز، خبر را زمینه(.  1982پرایس،)منتقل کند ( مردم

 (.6،1116هال)دانند مشارکت می

 :ظریه بازنمایین

عضو مرکز مطالعات فرهنگی معاصر در دانشگاه بیرمنگام و معاون  1141استورات هال در سال 

. در زمان مدیریت هال در مرکز موکارت، مطالعات نظری گسترش یافت. موکارت و سپس مدیر این مرکز شد

مدیون « گرامشی»و « آلتوسر»های ای از تئوریبسط و توسعه رهیافت مطالعات فرهنگی با ترکیب و آمیزه

هال در نخستین کتابش ضمن تاکید بر روابط بین فرهنگ و تمدن، تضاد بین فرهنگ ارگانیکی . هال است

هال . انگلستان در قبل از صنعتی شدن و فرهنگ به صورت جمعی تولید شده امروز را آشکار کرده است

ا آرزو داریم باید سرنخ ها و ردپاهای آن را درون معتقد بود که اگر خلق مجدد فرهنگ عامه واقعی و اصیل ر

 .جامعه موجود جستجو کنیم

تولید فرهنگی، معنایی بسیار اساسی دارد، اگر تنها شیوه فهم جهان بازنمایی به واسطه زبان باشد ما به 

.  ی استشناسهای مربوط به معنی نیاز داریم و آن علم نشانههای مربوط به بازنمایی، یعنی روشبعضی روش

های داللت کننده و فراهم کردن شناسی مکانیزم به کارگیری مدل ساختاری زبان از طریق همه نظامنشانه

.  شناسی برای مطالعات فرهنگی اساسی و قابل تحسین استلذا نشانه.  های تحلیل علمی و دقیق است روش

تالش در جهت تعمیم مفاهیم این  شناسی موجود همچون الگو وشناسی تلقی کردن زباننطقه آغاز نشانه

های شناسی به کار مطالعه سایر پدیدهاین نظر که زبان.  است( متن)های دیگر غیر از زبان علم به پدیده

های اجتماعی و فرهنگی، صرفا اشیاء یا آید بر دو برداشت استوار است، یکی اینکه پدیدهفرهنگی می

توان آنها را نشانه یا عالمت به  دارای معنی بوده و در نتیجه میرویدادهای عادی نیستند بلکه رویدادهایی 

مهدی )شوند ای از روابط تعریف میها قائم به ذات نیستند بلکه با شبکهحساب آورد و دوم، پدیده

 (.1921زاده،

 :دروازه بانی خبر

تور زبان کنیم که یک متخصص دس دانیم و تصور میویرایش را نوعی خواندن یک متن کپی شده می

کند چیند و بر طراحی آنها نظارت میخواند، صفحات را میها را مییا استاد سخن کسی است که سرخط

. شوددر نظریه دروازه بانی خبر موضوع گزینش و رتبه بندی اطالعات خبری مطالعه می(.  1،2118سیشن)

چه رویدادهایی به خبر تبدیل شده و چه گیرند تصمیم می..( سردبیران، دبیران تحریریه و)بانان خبری دورازه

سازی و های برجستهنظریه(.  1981محسنیان راد،)اخباری پخش شود  یا از مرحله انتشار حذف گردد 

نمایند، از بعد های خبری از جمله روزنامه منتشر میبانی خبری موید این نکته هستند که آنچه رسانهدروازه

گیری باورهای جامعه بسیار اهمیت دارند و با تحلیل ن به رویداد در شکلبندی موضوع و نحوه پرداختاولویت

. بانی خبری آنها پی بردسازی و دروازهگیری یا شیوه برجستهتوان به نحوه تصمیمای میمتون  خبری رسانه

وظایف ها نقش مهمی در شکل دادن به واقعیت اجتماعی دارند و این نقش را از طریق نویسندگان روزنامه

 (.4،1114لیتنهون)دهند روزانه خویش که انتخاب و نمایش خبر است، انجام می
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بانی خبر، بیش از یک بانی، انتخاب خبر برای روزنامه است و دروازهشود که دروازهمعموال تصور می

کنترل ای از فرآیند گسترده»: بانی باید این طور تعریف شودبه گفته تیچر دروازه.  انتخاب ساده است

دهی و های رمزگذاری پیام، نه فقط انتخاب، بلکه ممانعت از نشر، انتقال، شکلاطالعات، شامل تمام جنبه

های انتخاب، بانی تمام جنبهدروازه.  بندی در طول مسیر انتقال از منبع به گیرندهارائه و عرضه، تکرار، زمان

 (.1922بروجردی علوی،) «نگه داشتن و کنترل پیام است

 :وش تحقیقر

از نوع کمی، و موضوع آن نیز مربوط به اخبار منتشر « تحلیل محتوا»روش تحقیق این پژوهش به صورت 

.  شودمقوله تعریف می 2برای این پژوهش تعداد .  شده پیرامون تخریب میراث فرهنگی استان فارس است

محتوای خبر با توجه به گستره شود نوع نگاه بومی نگری باشد و های پژوهش سعی میبرای تدوین مقوله

اند، براساس هایی که برای تحلیل محتوای این پژوهش در نظر گرفته شدهمقوله. بومی اخبار تعریف شوند

های پژوهش سعی برای ساخت مقوله. شوندرسانی تنظیم میمحتوای خبر با توجه به رویکردهای بومی اطالع

-هایی در نظر گرفته شود، و از روال روتین مقولهه مقولهشده طی مشورت با متخصصان و کارشناسان رسان

شود که های محقق ساخته استفاده میبنابراین برای این کار از مقوله. سازی برای اخبار فاصله گرفته شد

نوع »، «محل درج خبر»، «علت رویداد»، «زمان پوشش خبری رویداد»، «موقعیت بنا»مقوله ها شامل 

« توزیع فراوانی»مطالعه  .  است« معرفی شیوه مقابله با تخریب»و « یب کنندگانتخر»، «پوشش رسانه ای

اخبار هر روزنامه در این پژوهش به منظور توصیفی برای جامعه آماری مورد استفاده قرار گرفته و جزو مقوله 

های سانهرسد که تحلیل محتوا بهترین نوع روش برای مطالعه عملکرد ربه نظر می.  ها محسوب نشده است

مورد نظر است زیراکه با مطالعه جزئیات خبرهای منتشر شده تصویر روشن و واضحی از عملکرد هر روزنامه 

 . دهد در اختیار محقق قرار می

های محلی شیراز شامل افسانه، سبحان، جامعه آماری این تحقیق، اخبار منتشر شده در روزنامه 

تعداد اخبار مورد . ستا 1916تا انتهای سال  1919سال خبرجنوب، عصر مردم، نیم نگاه از ابتدای 

خبر، نیم نگاه  91خبر، عصر مردم  119خبر، خبرجنوب  11مورد است که شامل روزنامه افسانه  229مطالعه

 .گیرندخبر است که به صورت تمام شمارش مورد مطالعه قرار می 1خبر و سبحان  91

های موجود در پیام یا متن مثابه ویژگیپردازد که به میدر این پژوهش، محقق به مطالعه متغیرهایی 

نامند و دسته بندی جزئی تر هر در متن خبر، متغیرهای مورد مطالعه تحقیق را مقوله می.  وجود دارند

های اولیه در این پژوهش در پی مطالعه(.  1914معتمدنژاد،)مقوله نیز به عنوان زیرمقوله شناخته می شود 

مقوله در نظر گرفته شده، و برای هر مقوله نیز تعدادی زیر مقوله پیش بینی  2شر شده تعداد از اخبار منت

 .های این متغیرها سنجیده شودشود تا هنگام تحلیل محتوا، هر خبر بر اساس ویژگیمی

رویکرد این پژوهش استقرایی است، به بیان دیگر، محقق جزئیات خرد موجود در خبرها را مورد 

واحدهای تحلیل .  رسدگیری در مورد عملکرد هر رسانه میار داده، و از جزئیات موجود به نتیجهمطالعه قر



022 

...بازنمایی پدیده تخریب آثار  

 

تا  1919در این پژوهش شامل تیتر خبر، لید خبر و بدنه خبر هستند و تمام خبرهایی که در بازه زمانی 

اند، مورد مطالعه قرار شده های مورد نظر منتشراز ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه در روزنامه 1916

و محقق اول،  خبر به صورت تصادفی انتخاب شده 22برای تعیین روایی و پایایی پژوهش تعداد   .گیرندمی

سپس محقق دوم که خبرنگار . کندخبر را در جدول اطالعات پایه شامل دو مقوله وارد می 22اطالعات این 

های محقق اول و دوم مقایسه لیست. نمایدپایه درج می خبر را در جدول اطالعات 22است دوباره همین 

ضریب اسکات نیز محاسبه شده و نتایج ذیل . خبر است 22خبر از  21دهد که تعداد مورد توافق نشان می

 :آیدبه دست می

  
     

1   
=   

 1  119

1  119
= /81 

ها و عینیت و جامع و مانع بودن آن باشد می توان به کدگذاری مقوله21/1وقتی نتیجه فرمول، باالی 

توان گفت که تحقیق حاضر دارای روایی به دست آمده می/ 81اطمینان حاصل کرد و با توجه به نتیجه 

 .است

 یافته های پژوهش

درصد کل  61۱6بیشترین میزان فراوانی را با ( 119=فراوانی)خبر  119روزنامه خبر جنوب با تعداد 

کمترین میزان فراوانی را ( 1=فراوانی)خبر  1خود اختصاص داده، و روزنامه سبحان با اخبار مورد مطالعه به 

رسد که روزنامه به نظر می(. 1جدول )درصد کل اخبار مورد مطالعه، به خود اختصاص داده است  9۱9با 

-اطالع خبرجنوب موضوعات و رویدادهای پیرامون میراث فرهنگی و آثار تاریخی استان فارس را در اولویت

های محلی استان به موضوعاتی پیرامون حوزه میراث رسانی خود قرار داده و بیشترین از سایر روزنامه

خبر در رتبه دوم پوشش اخبار تخریب میراث فرهنگی قرار  11روزنامه افسانه نیز با   .پردازدفرهنگی می

به بیان دیگر . جانبه داشته باشندپوشش همهاند ها در بازنمایی خبرهای واقعه نتوانستهاما سایر رسانه. دارد

 .اندهای شیراز اولویت چندانی به تخریب آثار تاریخی فارس ندادهسایر روزنامه

 فرهنگی بر حسب عناوین روزنامه ها –توزیع فراوانی اخبار مربوط به بناهای تاریخی ( ۱جدول شماره 

 درصد فراوانی نوع روزنامه

 1/99 11 روزنامه افسانه

 6/61 119 روزنامه خبر

روزنامه عصر 

 مردم
91 6/11 

 1/11 91 روزنامه نیم نگاه

 9/9 1 روزنامه سبحان

 1/111 229 مجموع
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پوشش اخبار مربوط به ابنیه تاریخی بیشترین فراوانی را در هر پنج روزنامه مورد مطالعه به خود اختصاص 

درصد کل اخبار را در  44۱2معادل ( 41=فراوانی)خبر  41به طوریکه در روزنامه افسانه با تعداد . اندداده

درصد اخبار را به  61۱4معادل (14= فراوانی ) 14در روزنامه خبرجنوب، ابنیه تاریخی با تعداد .  اختیار دارد

درصد اخبار را  61۱2معادل (16=راوانی ف) 16در روزنامه عصرمردم، ابنیه با تعداد .  خود اختصاص داده است

 49۱9معادل (11=فراوانی)خبر  11در روزنامه نیم نگاه ابنیه تاریخی با تعداد .  به خود اختصاص داده است

 14۱8معادل ( 4=فراوانی) خبر 4درصد اخبار را به خود اختصاص داده  و در روزنامه سبحان ابنیه با تعداد 

های دهند که ابنیه که شامل تمام خانهها نشان میاین داده(.  2جدول )رد درصد خبرها را در اختیار دا

های تاریخی فارس است، به لحاظ اینکه بیشترین تعداد را در حوزه میراث ها، و برجها،  سازهتاریخی، کاخ

واسطه  که، شهر تاریخی بهبا توجه به این. فرهنگی استان دارند، بیشترین سهم را نیز در اختیار دارند

شود و کمترین میزان آسیب و تخریب را نیز داشته، هایی که از این بخش توسط متولیان امر می محافظت

 .کندهای استان جلب میکمترین میزان توجه را از روزنامه

 

فرهنگی بر حسب موقعیت  –توزیع فراوانی اخبار مربوط به بناهای تاریخی ( ۲جدول شماره 

 بناها

روزنامه نیم  روزنامه سبحان

 نگاه

روزنامه عصر 

 مردم

روزنامه 

 خبرجنوب

روزنامه 

 افسانه

موقعیت 

 بناها

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

محوطه  28 91۱1 92 92۱2 11 91۱1 1 91 2 22۱2

 تاریخی

 ابنیه تاریخی 41 44۱2 14 61۱4 16 61۱2 11 49۱9 4 44۱2

 شهر تاریخی 1 1 6 9۱1 1 9۱2 1 9۱9 1 11۱1

 کتیبه 2 2۱2 14 16۱2 1 14۱1 1 9۱9 1 1

111% 1 111

% 

91 111

% 

91 111% 119 %

111 

 جمع 11

 

عنصر زمانی که بیشترین فراوانی را در پنج روزنامه مورد مطالعه داشته مربوط به بعد از رویداد است . 

معادل ( 44=فراوانی)خبر  44با تعداد « بعد از رویداد»بدین ترتیب که در روزنامه افسانه مقوله (.  9جدول )

 خبر 21در روزنامه خبرجنوب، این مقوله با تعداد .  درصد از اخبار را به خود اختصاص داده است 29۱9
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خبر  21در روزنامه عصر مردم با تعداد .  درصد کل اخبار را در اختیار دارد 41۱1معادل  (21=فراوانی)

با « بعد از رویداد»نیم نگاه مقوله  در روزنامه.  شوددرصد خبرها را شامل می 81۱4معادل  (21=فراوانی )

گیرد، و در روزنامه سبحان نیز همین مقوله درصد اخبار را در بر می 21معادل ( 21=فراوانی)خبر  21تعداد 

 . گیرددرصد اخبار را در بر می 44۱2معادل ( 4=فراوانی)خبر  4با تعداد 

 

فرهنگی بر حسب زمان  –توزیع فراوانی اخبار مربوط به بناهای تاریخی ( 3جدول شماره

 پوشش خبری رویداد

روزنامه 

 سبحان

روزنامه نیم 

 نگاه

روزنامه عصر 

 مردم

روزنامه 

 خبرجنوب

زمان  روزنامه افسانه

پوشش 

خبری 

 رویداد

تخریب )

 (آثار

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

قبل از  26 24۱2 96 91۱1 4 11۱6 1 91 9 99۱9

 رویداد

بعد از  44 29۱9 21 41۱1 21 81۱4 21 21 4 44۱2

 رویداد

 جمع 11 111% 119 111% 91 111% 91 111% 1 111%

 

فراوانی را درباره های صنعتی بیشترین های افسانه، عصر مردم، نیم نگاه و سبحان، مقوله پروژهدر روزنامه

(  16=فراوانی)خبر  16های صنعتی با تعداد در روزنامه افسانه، پروژه.  علت وقوع رویداد کسب کرده است

( 11=فراوانی)خبر  11های صنعتی با در روزنامه عصر مردم، پروژه.  شوددرصد اخبار را شامل می 41معادل 

خبر  16های صنعتی با تعداد امه نیم نگاه، پروژهدر روزن. شوددرصد اخبار را شامل می 91۱1معادل 

خبر   9در روزنامه سبحان، با تعداد .  درصد اخبار را به خود اختصاص داده است 64۱2معادل  (16=فراوانی)

ها، عامل انسانی را بیشتر از هر روزنامه(.  6جدول )درصد اخبار را در برگرفته است  99۱9معادل  (9=فراوانی)

به بیان دیگر، اگر علل . کننددر تخریب میراث فرهنگی استان فارس اثر گذار بازنمایی میعامل دیگری 

ها عامل انسانی را بیشتر از عامل طبیعی به رویداد را بتوان دو عامل انسانی و طبیعی در نظر گرفت، روزنامه

 .اندعنوان علت تخریب معرفی و برجسته کرده
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فرهنگی بر حسب علت  -اخبار مربوط به بناهای تاریخیتوزیع فراوانی ( 4جدول شماره 

 رویداد

روزنامه 

 سبحان

روزنامه نیم 

 نگاه

روزنامه عصر 

 مردم

روزنامه 

 خبرجنوب

روزنامه 

 افسانه

 

علت 

تخریب 

بناهای 

 -تاریخی 

 فرهنگی

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 راهسازی 11 11۱1 11 1۱2 2 4۱1 2 4۱2 1 11۱1

پروژه  16 41 21 22۱1 11 91۱1 16 64۱2 9 99۱9

های 

صنعتی و 

 عمرانی

مسابقات  2 2۱2 4 1۱9 1 1 1 9۱9 1 1

 ورزشی

سرقت و  9 9۱9 19 11۱1 2 4۱1 6 19۱9 1 1

کاوش 

 غیرمجاز

عوامل  16 11۱4 28 26۱8 1 21 9 11 1 11۱1

 طبیعی

مرمت و  2 2۱8 91 24۱1 2 22۱4 4 21 6 66۱6

نگهداری 

غیر 

 اصولی

 جمع 11 111% 119 111% 91 111% 91 111% 1 111%

 

در مورد مکان انتشار خبر در پنج روزنامه مورد مطالعه، در روزنامه افسانه بیشترین فراوانی به مقوله 

و سهم این مقوله نیز  (24=فراوانی) مورد بوده است 24صفحات عمومی اختصاص دارد که تعداد این مقوله

در روزنامه خبرجنوب نیز بیشترین فراوانی به صفحه گردشگری اختصاص .  درصد کل اخبار است 86۱6

درصد کل اخبار این بخش  111و سهم این مقوله نیز ( 119=فراوانی) مورده بوده است 119یافته که شامل 

مورد را شامل  91ی اختصاص دارد که تعداد در روزنامه عصر مردم بیشترین فراوانی به صفحات عموم.  است
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در روزنامه . شوددرصد کل خبرها را شامل می 111در حالیکه سهم این متغیر نیز (. 91=فراوانی) شودمی

و ( 24=فراوانی) شودخبر را شامل می 24نیم نگاه بیشترین فراوانی مربوط به صفحات عمومی است که تعداد 

در روزنامه سبحان نیز بیشترین فراوانی مربوط .  کل اخبار این بخش است درصد 14۱2سهم این مقوله نیز 

درصد  111و سهم این مقوله نیز  (1=فراوانی)شود خبر را شامل می 1به صفحات عمومی است که تعداد 

ها صفحه ویژه روزنامه خبرجنوب بر خالف سایر روزنامه(.  1جدول )خبرها را به خود اختصاص داده است 

یراث فرهنگی و گردشگری را در میان صفحات خود جای داده و کار خبری در این حوزه را به صورت حوزه م

 .تر دنبال کرده استتخصصی

فرهنگی برحسب محل  –توزیع فراوانی اخبار مربوط به بناهای تاریخی ( 5جدول شماره 

 درج خبر

روزنامه 

 سبحان

روزنامه نیم 

 نگاه

روزنامه عصر 

 مردم

روزنامه 

 خبرجنوب

محلدرج  روزنامه افسانه

 خبر

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

صفحه  2 2۱2 1 1 1 1 1 1 1 1

 فرهنگی

صفحه  12 19۱9 119 111 1 1 1 9۱9 1 1

 گردشگری

صفحه  24 86۱6 1 1 91 111 24 14۱2 1 111

 عمومی

 جمع 11 111% 119 111% 91 111% 91 111% 1 111%

 

دهد که بشترین فراوانی در هر پنج روزنامه مربوط به ای رویداد نشان میمطالعه نوع پوشش رسانه

خبر  62در روزنامه افسانه بیشترین فراوانی متعلق به اعالم رویداد است با تعداد .  است« اعالم رویداد»مقوله 

در روزنامه خبرجنوب بیشترین . شوددرصد اخبار این بخش را شامل می 12۱2که معادل  (62=فراوانی)

و معادل ( 86=فراوانی)شود مورد از خبرها را شامل می 86فراوانی متعلق به متغیر اعالم رویداد است که 

در روزنامه عصر مردم نیز بیشترین فراوانی به اعالم .  دهددرصد از اخبار را به خود اختصاص می 26۱9

در .  یرددرصد اخبار را در بر می 18۱1و معادل  (18=فراوانی) مورد است 18شود که دارای داد مربوط میروی

و ( 14=فراوانی)خبر است  14روزنامه نیم نگاه نیز بیشترین فراوانی متعلق به اعالم رویداد است که شامل 

در روزنامه سبحان نیز بیشترین فراوانی به متغیر اعالم رویداد اختصاص  .شوددرصد خبرها را شامل می 19۱9

-روزنامه(. 4جدول )گیرد درصدی خبر را در بر می 111و آمار ( 1=فراوانی) شودخبر را شامل می 1یافته که 

نظر به .  شوندهای مورد مطالعه در مرحله اعالم رویداد متوقف شده و کمتر وارد حوزه تعقیب رویداد می
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های خبری فرصت ای استان فارس از نیروی کمی برخوردارند و تعدد حوزههای رسانه رسد که سازمانمی

 .کندها او را از حوزه پیگیری خبر جدا میمانور و تعقیب خبر را از خبرنگار گرفته و تعدد سوژه

نوع فرهنگی بر حسب –توزیع فراوانی اخبار مربوط به بناهای تاریخی (6جدول شماره 

 پوشش رسانه ای روزنامه

روزنامه نیم  روزنامه سبحان

 نگاه

روزنامه عصر 

 مردم

روزنامه 

 خبرجنوب

نوع پوشش  روزنامه افسانه

 رسانه ای

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

اعالم  62 12۱2 86 26۱9 18 18۱1 14 19۱9 1 111

 رویداد

پیگیری  69 62۱8 21 21۱2 19 61۱1 16 64۱2 1 1

 رویداد

 جمع 11 111% 119 111% 91 111% 91 111% 1 111%

 

که ( 64=فراوانی)خبر است  64در روزنامه افسانه بیشترین فراوانی متعلق به مقوله نهادهای دولتی با 

در روزنامه خبرجنوب بیشترین فراوانی متعلق به نهادهای دولتی . درصدی از کل اخبار را دارد 11۱1سهمی 

در روزنامه عصر مردم نیز بیشترین .  شوددرصد اخبار را شامل می 92۱2که ( 62=فراوانی)خبر است  62با 

را نسبت به کل اخبار  16۱8که سهم ( 12=فراوانی)خبر متعلق به نهادهای دولتی است  12فروانی با تعداد 

شود مورد را شامل می  11ر روزنامه نیم نگاه نیز اشخاص عادی بیشترین فراوانی را دارند که تعداد د.  دارد

در روزنامه سبحان بیشترین فراوانی متعلق به نهادهای .  گیرددرصدی را دربرمی 94۱2سهم  و( 11=فراوانی)

(. 2جدول )است  22۱8 نیز و سهم این متغیر( 2=فراوانی)شود خبر را شامل می 2دولتی است که تعداد 

های افسانه، عصر مردم و سبحان نهادهای دهد که اگرچه روزنامههای جدول مذکور نشان میمطالعه داده

های نیم نگاه و خبرجنوب اند، ولی روزنامهعنوان تخریب کنندگان آثار تاریخی مطرح کردهدولتی را به

کنندگان را این تفاوت در معرفی تخریب.  کنندمیاشخاص عادی را بهعنوان تخریب کننده اصلی اعالم 

با توجه .  اندها جستجو کرد که بیشتر به سمت نقد حرکت کردهتوان در رویکردهای این روزنامهبیشتر می

که روزنامه خبرجنوب، اخبار تخریب بافت تاریخی شیراز را پوشش نداده، سهم نهادهای دولتی در به این

 .شودتر دیده میخبرهای این روزنامه کم
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فرهنگی برحسب تخریب  –توزیع فراوانی اخبار مربوط به بناهای تاریخی ( 7جدول شماره

 کنندگان

روزنامه 

 سبحان

روزنامه نیم 

 نگاه

روزنامه عصر 

 مردم

روزنامه 

 خبرجنوب

روزنامه 

 افسانه

تخریب 

کنندگان 

معرفی شده در 

 خبر

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

قاچاقچیان و  2 2۱2 19 11۱1 2 4۱1 9 11 1 1

سارقان اشیاء 

 تاریخی

نهادهای غیر  8 8۱1 11 19۱9 1 9۱2 4 21 1 1

 دولتی

 نهادهای دولتی 64 11۱1 62 92۱2 12 16۱8 11 99۱9 2 22۱8

 اشخاص عادی 96 92۱8 69 98۱1 11 91۱1 11 94۱2 2 22۱2

 جمع 11 111% 119 111% 91 111% 91 111% 1 111%

 

 افزایش بازرسی و نظارت ماموران یگان حفاظتدر روزنامه افسانه بیشترین فراوانی متعلق به مقوله 

در روزنامه خبرجنوب . را در این بخش دارد 41۱8و سهم ( 61=فراوانی)بار تکرار شده است  61است که 

بار تکرار شده است  24بیشترین فراوانی متعلق به افزایش بازرسی و  نظارت ماموران یگان حفاظت که 

در روزنامه عصر مردم نیز بیشترین فراوانی متعلق به . شوددرصدی  را شامل می 29۱8و سهم ( 24=فراوانی)

 21۱9و سهم ( 29=فراوانی)بار تکرار شده است  29افزایش بازرسی و نظارت ماموران یگان حفاظت است که 

نگاه بیشترین فراوانی متعلق به افزایش بازرسی در روزنامه نیم. درصدی را نسبت به کل اخبار این بخش دارد

درصدی را  81۱8و سهم ، (21=فراوانی)بار تکرار شده است   21و نظارت ماموران یگان حفاظت است که 

سبحان نیز بیشترین فراوانی متعلق به افزایش بازرسی و نظارت ماموران یگان در روزنامه . شودشامل می

(.  8جدول )شود درصد اخبار را شامل می 89۱9و معادل  (1=فراوانی)بار تکرار شده است  1حفاظت است که 

گان اند  وضعیت نظارت و بازرسی مستمر از آثار تاریخی توسط یها بیشتر آن را برجسته کردهآنچه رسانه

دهند که این بعد از وضعیت حفاظتی آثار تاریخی استان ها نشان میداده.  حفاظت میراث فرهنگی است

 .فارس دچار ضعف و آسیب است
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فرهنگی برحسب معرفی  -توزیع فراوانی اخبار مربوط به بناهای تاریخی(8جدول شماره 

 ای مقابله با تخریب شیوه

روزنامه 

 سبحان

روزنامه نیم 

 نگاه

روزنامه عصر 

 مردم

روزنامه 

 خبرجنوب

روزنامه 

 افسانه

معرفی شیوه های 

 مقابله با تخریب

فراوان درصد

 ی

فراوا درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 نی

فراوان درصد

 ی

افزایش بازرسی و   61 41۱8 24 29۱8 29 21۱9 21 81۱8 1 89۱9

نظارت ماموران یگان 

 حفاظت

نصب و تجهیز  1 1۱6 1 6۱1 2 4۱1 1 9۱8 1 14۱2

 های حفاظتی دوربین

محصور کردن و ایجاد  21 92۱8 22 21۱6 6 19۱8 6 11۱6 1 1

 حریم

111

% 

4 111

% 

24 111

% 

21 111

% 

119 111

% 

 جمع 26

 

 

 :بحث و نتیجه گیری

های محلی شیراز در پوشش خبرهای تخریب آثار تاریخی و فرهنگی این تحقیق، عملکرد روزنامه

صورت جدی تخریب آثار تاریخی های محلی شیراز بهدهد که روزنامهرا مطالعه کرده و نشان میاستان فارس 

 .انداستان فارس را رصد نکرده

های مورد درصد کل اخبار روزنامه 61۱6خبر که  119به نظر می رسد که روزنامه خبرجنوب با انتشار 

میراث فرهنگی و آثار تاریخی استان فارس را در موضوعات و رویدادهای پیرامون دهد، مطالعه را تشکیل می

های محلی استان به موضوعاتی پیرامون حوزه رسانی خود قرار داده و بیشتر از سایر روزنامهاولویت اطالع

ها را درصد کل اخبار روزنامه 9۱9خبر معادل  1روزنامه سبحان نیز با (.  1جدول )پردازد میراث فرهنگی می

 . شودبیانگر این است که برای پوشش اخبار تخریب میراث فرهنگی اولویتی قائل نمیدهد که تشکیل می

درصد روزنامه  81۱4درصد، روزنامه عصر مردم  41۱1درصد، روزنامه خبرجنوب  29۱9روزنامه افسانه 

د اندرصد اخبار خود را بعد از وقوع رویداد منتشر کرده 44۱2درصد و روزنامه سبحان نیز  21نیم نگاه 

 (. 9جدول )
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های بعد از شود، بلکه این نقش به حوزهها نه تنها در زمان وقوع رویداد نمایان مینقش نظارتی رسانه

توانند در جامعه موثر واقع شوند که نظارت هایی میرسانه .گرددرویداد و حتی قبل از رویداد نیز بر می

نظارت قبل از رویداد، یعنی پیش بینی رویداد و یا  .عمومی و اجتماعی خود را به قبل از رویداد معطوف کنند

زمانی که پوشش خبری به بعد از وقوع حادثه موکول . ها رصد و پایش شودبحران که باید از سوی رسانه

در جریان پوشش خبری .  توانند کنشگر باشندکنند و نمیگر را ایفا میها فقط نقش مشاهدهشود، رسانه

که تحوالت پیش آمده در حوزه آثار تاریخی و های مورد مطالعه به جای ایننامهتخریب آثار تاریخی روز

ای نقشی فعال ایفا کنند تصمیمات ادارات دولتی  مبنی بر تخریب آثار را رصد کرده و با تولید محتوای رسانه

ها نمی ه توقف تخریباند که منجر بگری را در پیش گرفته با انتقال این فرآیند به بعد از حادثه رفتار مشاهده

ها به قبل از وقوع رویداد نیز سمت و سو یابد شود نگاه نظارتی این روزنامهدر این رابطه پیشنهاد می.  شود

 .تا عنصر پیشگیری در خبرها و تولید محتوای این روزنامه بیشتر شود

روزنامه درصد،  18۱1درصد، روزنامه عصر مردم  26۱9درصد، روزنامه خبرجنوب  12۱2روزنامه افسانه 

درصد خبرهایشان متعلق به مقوله اعالم رویداد است  111درصد و روزنامه سبحان نیز  19۱9نیم نگاه 

 (.4جدول )

ای حادثه به اعالم رویداد بر دهند که در هر پنج روزنامه، نوع پوشش رسانههای پژوهش نشان میداده

ای نظیر تخریب یک سازه تاریخی در استان شود که حادثهیعنی پیگیری رویداد در زمانی انجام می. گرددمی

ای این حوادث را های مورد مطالعه، پوشش رسانههمچنین، خبرنگاران روزنامه.  فارس به وقوع پیوسته است

 . کننددر حد اعالم رویداد متوقف می

د همیشه که، تعقیب و تکمیل اخبار از وظایف ضروری و حساس خبرنگاران است و بایتوضیح آن

کوشش کنند اطراف و جوانب وقایع را در نظر بگیرند و حداکثر اطالعات را در اختیار خوانندگان و شنوندگان 

محل و زمان وقوع،  –شوند، از جهت عناصر مادی اگر خبرهایی که در روزهای بعد از وقوع دنبال می. بگذارند

برای .  تواند خبرهای تکمیلی به معنای اخص نامیده شوندعلل و انگیزه، عامل و امثال ان تعقیب شوند، می

تر از آن نیست که خبرها را از خبرگزاری یا بولتن خبری  و یا هر منبع یک خبرنگار هیچ چیز خطرناک

 (. 1982معتمدنژاد،)دیگری به دست آورد و خیال کند این نوع اخبار همیشه کامل است 

که بعد از وقوع حادثه، خبرنگار های خبرنگاری است و زمانیپیگیری خبر یکی از ارکان مهم فعالیت

را در دوره بعد از رویداد دنبال نکند، در عمل مخاطب را با سواالت بی .. جزئیات، علل وقوع، مقصران حادثه و

-پیشنهاد می.  رو خواننده خبر، اطالعات کافی از ماجرا کسب نخواهد کرداز این. کندجواب متعدد رها می

که دبیران تحریریه و خبرنگاران مربوطه، عنصر تعقیب و یا پیگیری خبر را مورد توجه قرار داده، و صرفا شود 

 . به اعالم رویداد اکتفا نکنند، و مخاطب را در جریان آخرین تحوالت آن حادثه قرار دهند

ه صفحه تخصصی های مورد مطالعآید که به غیر از روزنامه خبرجنوب، سایر روزنامهها برمیاز داده

به بیان دیگر روزنامه خبرجنوب مجموع (.  1جدول )برای اخبار حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ندارند 

اما  خبر خود را از حادثه تخریب آثار تاریخی در صفحه ویژه حوزه میراث و گردشگری منتشر کرده 119
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برای این رویداد یا اخبار حوزه میراث های افسانه، عصرمردم، نیم نگاه و سبحان صفحه ویژه ای روزنامه

های مورد مطالعه با توجه به کثرت آثار تاریخی استان فارس شود که روزنامهپیشنهاد می.  فرهنگی نداشتند

اطالعات جداول . ای برای گردشگری در نظر بگیرند تا رویدادها به صورت تخصصی دنبال شوندصفحه ویژه

-عنوان ضعف متولیان امر برجسته میها را بهوع افزایش نظارت و بازرسیها موضدهند که روزنامهنشان می

های گری ابنیه و سازههایی نظیر میراث فرهنگی و اوقاف که تولیرسد سازمانرو، به نظر میاز این. کنند

دهد ن مینتایج این تحقیق نشا.  ها اقدام کنند ها و ارتقای نظارتتاریخی را دارند بیشتر بر افزایش بازرسی

های متولی آثار تاریخی فارس  سازمان.  نهادهای دولتی بیشترین تاثیر را در تخریب بناهای تاریخی داشته اند

رسانی به برای  جلوگیری از روند تخریب آثار تاریخی باید بیشترین تمرکز خود را صرف آموزش و اطالع

دهد که نتایج این پژوهش نشان می.  خی نمایندهای دولتی برای جلوگیری از تخریب بیشتر آثار تاری سازمان

رسد که رو به نظر میاز این. بهره هستندهای مورد مطالعه از خبرنگاران تخصصی حوزه گردشگری بیروزنامه

 .مدیران مسئول جراید و تیم تحریریه نسبت به آموزش و به کارگیری نیروهای متخصص اقدام کنند

در . های مشابه که در گذشته انجام شده، داردنسبت به تحقیقهای متفاوتی پژوهش حاضر ویژگی

تحقیقات پیشین به موضوع بازنمایی خبرهای سازمان میراث فرهنگی پرداخته شده اما تخریب آثار به صورت 

عنوان یکی از مشکالت در تحقیق حاضر موضوع تخریب آثار تاریخی به.  ویژه مورد تحلیل واقع نشده است

 . هنگی فارس مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته استحوزه میراث فر

های سازمان میراث فرهنگی است که با روش ساختمان موزهتحقیق دیگر در خصوص وضعیت 

در عین حال،  .های اساسی داردپیمایشی انجام شده، و با تحقیق حاضر از نظر نوع روش و هدف تفاوت

اندازهای گردشگری انجام شده که ارتباطی فرهنگی یا چشمهای سازمان میراث هایی پیرامون سیاستتحقیق

 .  ها در مواجهه با تخریب آثار تاریخی تحقیقی ندارندبا مطالعه عملکرد رسانه

صورت دقیق و کامل انجام نشده های مورد مطالعه بههای تحقیق، دروازه بانی خبر در روزنامهطبق یافته   

های تاریخی شیراز خبر شیراز از وقوع تخریب و آسیب در یکی از سازههای محلی زمانی که روزنامه.  است

های کند که در شمارهکنند، و این مواجهه برای خواننده ایجاد انتظار میدهند، مخاطب را درگیر خبر میمی

همان بانی خبر در های شیراز، دروازهدر روزنامه.  بعدی، جوانب و جزئیات بیشتری از حادثه را مطالعه کند

های بعدی شود و در شمارهمرحله اول یعنی انتشار خبر وقوع حادثه با کمترین میزان اطالعات خالصه می

نگاری خبرنگار آن روزنامه توان هم در دانش روزنامهشود این ضعف را میاثری از پیگیری خبر دیده نمی

 .تفسیر کرد، و هم در ضعف راهبری دبیر و سردبیر مورد توجه قرار داد

های مورد مطالعه به جز روزنامه خبرجنوب نبود یک صفحه ویژه حوزه گردشگری در بسیاری از روزنامه    

دهد که حوزه میراث فرهنگی برای استانی که سهم بزرگی از آثار تاریخی کشور را در خود جای نشان می

، و نوعی آشفتگی و بی نظمی را بازنمایی رویدادها نیز در صفحات مختلف انجام شده. داده، مورد توجه نیست

 .نمایددر چیدن مطالب در صفحات در پی دارد که مخاطب را دچار سردرگمی در یافتن مطالب تخصصی می



092 

...بازنمایی پدیده تخریب آثار  

 

های محلی شیراز باید به رویدادهایی بانان خبری در روزنامهدهند که دروازههای این پژوهش نشان مییافته  

 .نشان داده، و نیازهای اطالعاتی و محتوایی مخاطب را تامین کنندنظیر تخریب آثار تاریخی توجه بیشتری 

دهند که مخاطب در مواجهه با رویدادهایی نظیر تخریب آثار تاریخی و های پژوهش نشان مییافته   

تواند به مرور دریافت اطالعات ناکافی می. کندفرهنگی فارس، کمترین میزان اطالعات را از اخبار دریافت می

-های معتبر به سمت کانالها و رسانهباعث شود که خواننده مسیر دسترسی خود به اخبار را از روزنامهزمان 

های غیررسمی و نامعتبر تغییر دهد و در این مسیر نخواهد توانست به درک صحیحی از واقعیت اتفاقات 

هم ابزاری موثر برای جلوگیری روند و ها منبع قدرتمندی هم برای انتقال اطالعات به شمار میروزنامه. برسد

گر رو، باید نقش خود را از مشاهدهاز این. شوندهای اجتماعی و فرهنگی محسوب میاز خسارت به سرمایه

کنشگری که ناظر عمومی نسبت به محیط پیرامونی خود است و .صرف نسبت به وقایع به کنشگر تغییر دهند

 .  با انتشار محتوای مورد نیاز مخاطب جلوگیری کند های جامعهتواند از بروز خسارت به سرمایهمی
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