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كشتى، بى كشتى بان

 احمد شريف پور

يكى از بحث ها و صحبت هايى كه شما 
هم حتمًا به تكرار آن را شــنيده ايد، كمبود 
و عدم توليد «محتواى فارســى ارزشمند» 
به ويــژه در دنيــاى مجازى اســت. وب2، 
دنيــاى «شــهروند-خبرنگارها» و تمــام 
ابزارهاى تعامــل اجتماعى، همه بر مبناى 
ايجاد و اشــتراك محتوا شــكل گرفته اند. 
محتوايى كه به طور مســتقيم توسط خود 
مصرف كنندگان توليد، توزيع و بازنشــر 
مى شــود و حتــى اگــر مصرف كنندگان 
به صورت مســتقيم در توليد محتوا نقشى 
نداشــته باشند،  دســت كم پس از توليد و 
انتشار، محتوا را مورد دخل و تصرف قرار 
داده، تحليل كرده و جنبه هاى گوناگون آن 
را از زاويه هــاي مختلف ارزيابى مى كنند. 
امــا باز هم در جامعه ما همه چيز دگرگونه 
است و توليد محتوا هم به همان سرنوشتى 
دچار مى شود كه بسيارى از امور اجتماعى 

و گروهى ديگر گرفتار آن شده اند.
به رغم ســرويس هاى فــراوان وطنى 
و رايگان موجود و به رغم رشــد فزآينده 
آمــار وبالگ هــا و پايگاه هــاى اينترنتى 
فارسى زبان و به رغم فراهم بودن امكانات 
مشــاركت و ابراز نظر، باز پاى «مشاركت 
در توليــد محتــوا» مى لنگد و هــر خبر و 
محتواى ارزشمند و حتى مبتذل توليد شده، 
به دفعات در ايــن عرصه عريض و طويل 
دســت به دست مى شــود و با ذكر منبع يا 
حتــى بــدون آن و از همــه مهم تر بى هيچ 
واكنشــى، از گوشــه و كنــار ايــن دنياى 

مجازى سر در مى آورد. 
اينجا اســت كه خواننــده يا به عبارتى 
مصرف كننده با انبوهى از مطالب روبه رو 
مى شــود كه يك در ميان تكــرارى يا فاقد 
ارزش هســتند. نكته جالــب توجــه اين كه 
بــا وجــود همه اين مشــكالت، خــود اين 
مصرف كننده كــه بايد در اين چرخه نقش 
داشته باشــد و به ارزش محتواى در حال 
گردش بيافزايد و هيچ كمكى به اين فرآيند 
(و در واقع به خــودش) نمى كند. براى اين 

عــدم مشــاركت داليل متعــددى مى توان 
عنوان كرد. از عدم صرفه اقتصادى و مالى 
توليد محتوا گرفته تــا عدم نفوذ ابزارهاى 
ارتباطــى در مقيــاس وســيع و حتى نبود 
اوقات فراغت در جامعه «كار زده»، ما همه 
و همه داليلى هســتند كه بــه اين امر دامن 

مى زنند.
هر كس اگر تنها در انتشار يك شماره از 
مجله با دوستان و همكاران ما همراه شود، 
به يقين درك خواهــد كرد كه توليد محتوا 
آن هم محتوايى كه بتوان آن را ارزشــمند 
يا حتى مفيد ناميد، فرآيندى بسيار دشوار 
و مستلزم صرف زمان و هزينه است. پس 
به يقيــن منظور من اين نيســت كه تمامى 
مصرف كنندگان محتوا و تمام خوانندگان 
مطالب و اخبار بايد لزومًا خود توليدكننده 
آن هم به معناى دقيق كلمه باشند. اما از ديد 
من هر يك از مــا حتى به مثابه يك وظيفه، 
بايــد نقش خود را در ايــن فرآيند توليد و 
انتقال محتوا بازى كند و براى بسيارى اين 
ايفاى نقش مى تواند نظرى باشد كه در ادامه 
نوشته اى در يك سايت مى نويسد يا انتشار 
دوباره مطلبى باشــد كه ارزش بازنشر و 
بازخوانــى را دارد يا حتــى انتقاد و تحليل 
محتواى توليد شــده باشــد. كافى است به 
نمونه هاى معتبــر خارجى مراجعه كنيد تا 
ببينيــد كه در بســيارى از موارد، محتواى 
بخــش به اصطالح «كامنت ها» به مراتب از 
اصل مطلب توليد شده بيشتر و در پاره اى 

موارد ارزشمندتر است.
اين موضوع براى كســانى نظير من و 
همكاران مجموعه كه در زمينه توليد محتوا 
فعاليت مى كنيــم، از جنبــه اى ديگر حياتى 
خواهد بود. اين بازخوردها و اين مشاركت 
مصرف كننــدگان مى تواند جــدا از تأثير 
اوليه در دلگرم كردن دســت اندركاران، در 
انتخاب ســمت و ســوى درست و در سير 
پيشــرفت توليدكنندگان محتوا بسيار مفيد 
واقــع شــود. علت هر چه باشــد، نبود اين 
مشــاركت باعث مى شــود كه آمار نظرات 

سايت چنگى به دل نزند و وبالگى كه براى 
ارتباط نزديك تر و صميمى تر با مخاطبان 
بــه راه افتاده بود، به گونه اى مهجور بماند 
كه همكاران من هم ديگر ميلى به مشاركت 

در آن نداشته باشند.
اما پيش از تقاضاى مشــاركت بيشتر 
از شــما خوانندگان و مصرف كنندگان اين 
محتوا، بايد بر چند نكته نيز به وضوح تأكيد 

كنم. 
نخســت اين كه ما تا كنون نيز ســعى 
كرده ايــم، از بازخوردهايى كــه از جانب 
شــما دريافــت مى كنيــم، اســتفاده كنيم. 
صفحه پــژواك كه در ابتداى هر شــماره 
مجله آورده مى شــود، تنها نمونه هايى از 
اين بازخوردها است. اما تعداد اين نمونه ها 
به نسبت محتواى توليد شده، تيراژ انتشار 
و روش هاى ارتباطى موجود بسيار اندك 

است.
 دوم اين كه، آنچه ما در پى آن هستيم، 
صــرف تأييد و اعــالم رضايت نيســت. 
واقعيت اين اســت كه بازخوردى به شكل 
«بسيار عالى بود. ممنون» گرچه همكاران 
مــا را دلگرم مى كند، اما نقشــى در بهبود 
محتــوا و نمايانــدن جهت درســت به ما 
ندارد. به همين شــكل ايراد گرفتن صرف 
و بهانه هاى بى منطــق نيز گرهى از كار ما 
نمى گشايد. در عوض تحليل دقيق، مقايسه 
درســت، معرفى نمونه هاى بهتر، پيشنهاد 
موضوعــات تازه و داغ يا ارجاع به مطالب 
مرتبط وحتى انتشار دوباره مطالب با ذكر 
منبع، روش هايى هستند كه شما به كمك آن 
مى توانيد تأثير مثبتى در گردش اين محتوا 

داشته باشيد. 
در نهايــت ســومين مــورد اين كــه 
همان طــور كــه پ يش تــر گفتــم، توجه به 
نمونه هاى خارجــى مى تواند ايده هايى از 
الگوى مناسب تعامل را براى ما به ارمغان 
آورد. به هر روى بدون مشــاركت شــما 
كشــتى اين مجموعــه همچنان به راه خود 

خواهد رفت، اما بى كشتى بان.


