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 احمد شريف پور

ماهى كه گذشــت، ميزبــان رويدادى 
خــاص و از ديــد من مهم بــود كه به رغم 
اهميتــش در حــوزه IT فارســى و ايرانى، 
مانند بســيارى موارد ديگر تحت الشــعاع 
اخبار و روايت هــاى خارجى قرار گرفت. 
اين رويداد جشن روز وبالگستان فارسى 

و هفته وبالگ نويسى فارسى بود.
داســتان از آنجــا آغاز مى شــود كه 
بالگرهاى خارجى در ســال 2005 به اين 
نتيجه رســيدند كه بايد روزى اختصاصى 
را در تقويــم بــه نام خود ثبــت كنند تا از 
ايــن طريــق، وجود و هويــت وبالگ ها را 
به صورت رسمى جشن گرفته و تبليغ كنند. 
عالوه بر اين به گســترش دامنه مخاطبان 
وبالگ خود و در كل رسانه اى به نام وبالگ

 كمــك كننــد. حاصل اين انديشــه جمعى، 
انتخاب روز 31 آگوســت (نهم شــهريور 
ماه) به عنوان روز جهانى وبالگ ها بود كه 
اكنون نيز در يك بازى نگارشى به صورت 
31og نوشته مى شود تا يادآور كلمه بالگ 

باشد.
تاريخ نگارش نخستين پست در فضاى 
مجازى فارســى، به 16 شهريور ماه سال 
1380 باز مى گردد؛ يعنى زمانى كه سلمان 
جريرى در نخستين پست نخستين وبالگ 
ايرانى، به تعريف و بررسى مفهوم وبالگ 
مى پردازد. هرچند رسيدن به يقين درباره 
نخستين پست وبالگستان فارسى، تقريبًا 
ناممكن اســت، اما ايــن تاريخ و فاصله يك 
هفتــه اى كه با روز جهانى وبالگ داشــت، 
فرصت مناســبى بود تا به سنت هميشگى 
ايرانيان، هفته اى به نام هفته وبالگســتان 

فارسى نام گذارى شود.
رسم بر اين اســت كه در روز جهانى 
وبالگ، بالگرها در پست هايشان به معرفى 
5 وبالگ مطرح ديگر بپردازند و حتى ترجيح 
بر آن اســت كه وبالگ هايى معرفى شوند 
كــه از بابت حوزه عالقه منــدى، ديدگاه ها 
و ســبك نــگارش، با نويســنده متفاوت و 
حتى متضاد باشــند. هر چند اين رســم به 

همان شــكل فرنگــى اش در ايــران انجام 
نمى شــود، اما ايــن روز و اين هفته خاص 
ميزبان نوشــتارها و رويدادهايى بود كه 
از ديــد من مى تواند به شــدت به غنى تر و 
پربارتر شــدن فضاى وبالگستان فارسى

 كمك كند.
در يادداشــتى كــه در شــماره 135 
ماهنامه نوشــتم، به رونق گرفتن اين فضا 
و امــكان فعاليت اقتصادى در آن اشــاره 
كردم، اما هنوز به شــدت باور دارم كه اين 
تنهــا بخش اندكى از ظرفيت و توانايى هاى 
رســانه اى به  نام وبالگ اســت. از ديد من 
وبالگســتان فارســى به ســكويى براى 
آزمايش و خطا در حوزه نوشــتن و جذب 
مخاطب تبديل شــده است كه به دليل ساده 
انگاشــتن و دســت كم گرفتن توانايى هاى 
الزم براى موفقيت در آن، بيشــتر ميزبان 
تالش هاى نيمه كاره، شكست هاى پى درپى 
و توليد محتواى كم وبيش بى ارزش شــده 
اســت. البته الزم است كه براى رفع ابهام، 

به چند نكته مهم اشاره كنم.
نخســت اين كه من روزانه نويســى، 
شخصى نويســى، فكاهى نويســى يــا هر 
نمونــه نــگارش ديگــرى را بــى ارزش 
نمى دانــم و مقصودم از «غنى تر ســازى 
فضــاى وبالگســتان» افزوده شــدن بر 
تعداد نوشــته هاى علمى و فنى و... نيست. 
بى ارزشــى بسيارى از محتواهاى موجود 
در وبالگ هاى فارســى، اغلب در نوشــتن 
از سر اجبار، نپروراندن درست موضوع، 
ناآشــنايى بــا نــگارش و دســتور زبان 
فارســى، ارائه تحليل هاى ســطحى، نبود 
ديدگاه هاى شــخصى و متفــاوت و تكرار 
مطالب و تحليل هاى كليشه اى، ريشه دارد. 
چه اين كه تعداد وبالگ هاى روزانه و تفننى 
كه توانسته اند در توليد محتواى ارزشمند 
و پرمخاطب به موفقيت هاى عظيم دســت 

يابند، كم نيست.
نكته دوم اين اســت كه برچيده شــدن 
آن بســاط آزمايش و خطا را نيز به عنوان 

يك راهــكار توصيه نمى كنم. اســتفاده از 
سرويس هاى (اغلب رايگان) وبالگ نويسى 
و انتشــار محتــواى دلخــواه، حــق تمام 
شــهروندان اين جامعه مجازى است. حتى 
بى ارزش ترين و سطحى ترين نوشته ها نيز 
مى تواننــد پس از گذشــت زمانى نه چندان 
زيــاد، به يــادگارى تاريخى و ارزشــمند 
-حداقــل بــراى نويســندگان آن- تبديل 
شوند. تنها بايد مســير به گونه اى انتخاب 
شــود كه كفه ترازو در سمت ديدگاه هاى 
شــخصى و متفاوت و محتواى ارزشمند، 

سنگين تر باشد.
نكته ســوم نيز اين است كه نبايد تمام 
تقصيــر را متوجه توليدكننــدگان محتوا 
و گرداننــدگان وبالگ ها دانســت. يكى از 
بزرگ تريــن رنج ها و نابســامانى هايى كه 
گريبان گير كل فضاى وبالگستان فارسى 
اســت، از بى حوصلگى و بى تفاوتى يا گاه 
ســطحى نگرى مخاطبان وبالگ ها نشأت 

مى گيرد. 
براى ديدن گوشــه اى از اين موضوع 
كافى اســت بخش ديدگاه ها يا به اصطالح 
كامنت هاى تقريبــًا «هر وبالگ دلخواهى» 
را بخوانيــد. در اين صورت با دو وضعيت 
كامال متضاد روبه رو خواهيد شد. يا خالى 
بودن اين بخش شــما را شگفت زده خواهد 
كرد، يــا از ديدن حجم عظيــم كامنت هاى 
بى ربــط و دعواهاى لفظى بر ســر موارد 

بى اهميت تعجب خواهيد كرد.
به عنوان آخريــن و مهم ترين نكته نيز 
بايد به اين موضوع اشــاره كنم كه فضاى 
وبالگ هاى خارجى نيز آن مدينه فاضله و 
آن وضعيت هدفى را كه بايد به آن رســيد، 
بــراى ما تصوير نخواهد كــرد. اما آن چه 
آشكار است، اين است كه ساخت يك دنياى 
مجازى ارزشمند، پايدار و متناسب جامعه 
مــا، به تالش هاى فردى و گروهى همه ما- 
چه در نقش توليدكننده محتوا و چه در نقش 

مصرف كننده آن - بستگى دارد.
اگرچــه زمانــى كه شــما ايــن مطلب 
را مى خوانيد، هفته وبالگســتان فارســى 
بــه پايــان رســيده اســت، اما حتــى اگر 
گرداننده يك وبالگ نيســتيد، زمانى را به 
جســت وجو درباره اين موضوع و ســر 
زدن به نوشــته هاى وبالگ هــاى مختلف 
اختصاص دهيــد و از همه مهم تر، نظرات 
ارزشــمندتان را از توليدكننــدگان محتوا 

دريغ نكنيد.

روز وبالگستان پارسى


