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تأثیر شگرف رسانه ها بر فضای فرهنگی امری 
انکارناپذیر است. رســانه ها، جدا از کارکردهای 
اولیه ای همچون سرگرم کردن مخاطبان به عنوان 
یــک راه ارتباطی در دســترس و ارزان قیمت و 
افزایش سطح مطالعه جامعه، می توانند مرزهای 
زمانی و مکانی را درنور دیده و به شــکل گیری 
هویت های قومی، ملی و حتی جهانی کمک کنند. 
از سوی دیگر، در عصر گسترش روزافزون تأثیر 
و قدرت شــبکه های اجتماعی، مواجهه با رسانه 
به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. هر بار 
که یکی از شبکه های اجتماعی را در گوشی تلفن 
همراه خود باز و مطالب موجود در آن شبکه را مرور 
می کنیم، عماًل در حال تأثیر پذیرفتن از رســانه 
هستیم. حاال دیگر حتی افرادی که نه برنامه های 
تلویزیونی را تماشــا می کنند و نــه عالقه ای به 
خواندن روزنامه ها و مجــالت دارند هم به طور 
مستقیم و بی واســطه در معرض امواج رسانه ای 

قرار دارند.
تغییراتی که در ســال های اخیر به واســطه 
گســترش نفوذ فضای مجــازی رخ داده، واجد 
جنبه های مثبت و منفی بوده است. از یک طرف، 
با از بین رفتن انحصار رسانه ای، فرصت مواجهه 
بی واســطه با آخرین تحوالت جهان در دسترس 
همگان قرار گرفته و از ســوی دیگر با انبوهی از 
اطالعــات جعلی و دروغیــن روبه روییم که کار 
مخاطب را برای تشخیص ســره از ناسره سخت 
می کند. در چنین شــرایطی، وجود رسانه های 
مستقل تخصصی اهمیت به سزایی پیدا کرده است: 
رسانه هایی که هم نقش واسطه را میان عموم مردم 
و دست اندرکاران یک حوزه ایفا کنند و هم قابلیت 
انتقال اطالعاتی مفید و آگاهی بخش را به مخاطبان 
داشته باشند. در جوامع سیاست زده )جوامعی که 
سیاست بخش اصلی گفتمان روزمره را تشکیل 
می دهد( وجود چنین رسانه هایی اهمیت بیشتری 
پیدا می کند چرا که می تواند به تلطیف این فضای 
محصور در امر سیاســی کمک کنــد. این تنوع 
رسانه ای زمانی در ایران وجود داشت. مخاطبان، 

بنا به سلیقه خود، می توانستند هم به رسانه هایی 
عمومی و کاماًل عامه پسند دسترسی داشته باشند 
و هم به ســراغ انبوهی از رسانه های تخصصی در 
حوزه های مختلف همچون علم و دانش، فرهنگ 
و هنر، اقتصاد، روان شناسی و غیره بروند. تمام 
این رسانه ها، پایگاهی مستحکم در میان اقشاری 
از مخاطبان داشــتند و به پویایی جامعه کمک 
می کردند. با این وجود، به نظر می رسد این روند 
در دهه های اخیر تا حدی دچار اختالل شده است. 
همین تغییر، مسئولیت رســانه های تخصصی 
باقی مانده را سخت تر می کند. این رسانه ها، جدا از 
کارکردهای اولیه شان، باید بخش های خالی فضای 

رسانه ای کشور را هم پر کنند.
مجموعه رســانه ای صبا، در طول یک دهه 
فعالیــت، همواره ســعی بر این داشــته که به 
مسئولیت های خود به عنوان یک رسانه مستقل 
تخصصی پایبند باشــد. تالش ما این بوده که هم 
پلی میان هنرمنــدان و مخاطبان فرهنگ و هنر 
باشــیم و هم با دوری از رویکردهای حاشیه ای 
اعتماد مخاطبان را جلب کرده و ارتباطی حرفه ای 
و ســالم را با تمام عالقه مندان به فرهنگ و هنر 
)و نه فقط یک قشــر محدود( برقرار کنیم؛ هم به 
خواسته های هنرمندان توجه داشته و نیازهای 
آن ها را پوشــش دهیم و هم خوراک فرهنگی 
مناسبی برای مخاطبان فراهم کرده و صدای آنان 
باشیم. در این راه، ســعی کردیم از تمام ابزار در 
دسترس استفاده کنیم: نه اهمیت رسانه های چاپی 
را نادیده گرفتیم و نه از امکاناتی که رشد چشمگیر 
فضای مجازی )به خصوص شبکه های اجتماعی( 
برای ارتباط با مخاطبان ایجاد کرده غافل شدیم. 
به همین دلیل، فعالیت مجموعه رسانه ای صبا که 
با انتشار روزنامه صبا آغاز شد، در سال های بعد 
گسترش یافت و حاال در قالب روزنامه، خبرگزاری، 
فضای مجازی و ماهنامه در کنار شــما هستیم. 
امیدواریم این ارتباط در سال های آینده به شکلی 

پویا و دوسویه ادامه پیدا کند.
با توجه به اهمیت مباحث مطرح شده، تصمیم 
گرفتیم در این شماره از ماهنامه صبا و در بخش 
ویژه ای به اهمیت و جایگاه رسانه های تخصصی 
ســینمایی در ایران بپردازیم. امید اســت که با 
افزایش تعداد رســانه های مســتقل تخصصی، 
شاهد پویایی هرچه بیشتر فضای فرهنگی کشور 

عزیزمان باشیم.
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