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فصل اول:
مقدمه

پیدایش وبالگ نویسی 
اولین وبالگ توسط »تیم برنرزلی« )مخترع وب( ایجاد شد و تعداد وبالگ ها در جهان 
 ،Patis هر 5 ماه، دو برابر می شود. گسترش این پدیده در سال 1999 با آغاز به کار
نخستین سرویس ارائه دهنده وبالگ به صورت مجانی، شتاب فوق العاده ای به خود 
گرفت. تا اواسط سال 2000میالدی، بیش از یک هزار وبالگ ایجاد شد و این رقم تا 
سال2002 به بیش از نیم میلیون رسید. تاریخچه وبالگ نویسی در ایران نیز به 16 
شهریور 1380 باز می گردد، روزی که سلمان جریری اولین وبالگ فارسی را بر روی 
صفحه اینترنت قرار داد. مقاله درخشان با معرفی سیستم رایگان وبالگ نویسی بالگر، 
نقطه عطفی در تاریخ وبالگ نویسی ایران بود. شاید روزی برای داشتن یک صفحه، 
بالگر –آن هم به زبان انگلیسی- از معدود راه های ممکن بود ولی امروزه دیگر گرفتن 
وبالگ برای یک فارسی زبان و ایرانی، با وجود سایت های پرشین بالگ، بالگفا و غیره 

بسیار ساده است.
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بعد از مدتی رشد وبالگ نویسی در ایران به جایی رسید که در دنیای وبالگ، 
زبان فارسی بعد از زبان های انگلیسی، پرتغالی و لهستانی قرار گرفت. از کنار رتبه 
چهارم زبان در وبالگ نویسی برای ایرانی ها –آن هم با این وضعیت دسترسی به 
اینترنت- به راحتی نمی توان گذشت. در همین مدت بیش از نیم میلیون وبالگ 
جدید فقط در بالگفا ایجاد شده است. سخن از موفقیت وبالگ نویسی با ظهور صدها 
میلیون وبالگ در طی ده سال گذشته است؛ چشمان جهانیان بی دلیل خیره نشده 
است. گرافیست ها و طراحان وب و برنامه نویسان، نخستین وبالگ نویسان بودند که 
هم اکنون این گروه همچنان در عرصه وبالگ فعالند و بعضی کارکرد سابق خود را 

رها کرده و به جمع خبرنگاران آماتور و حرفه ای جهان پیوسته اند. 
خاص  فرهنگ  و  جامعه  در  که  انسانی  است.  انسان  یک  نماینده  وبالگ  هر 
بزرگ شده و می تواند به بازنمایی خود در واژه ها و کالمی که می نویسد، بپردازد. این 
بازنمایی می تواند از یک سو معرف خود فرد و از سوی دیگر معرف اجتماع و جامعه ای 
بیان گر گوشه ای  تیتر که  یعنی یک  باشد. وبالگ  زندگی می کند،  آن  فرد در  که 
دغدغه ها  گاه  و  روزمرگی ها  از  گاه  که  متن هایی  با  همراه  است  نویسنده  ذهن  از 
روایت می کنند و تعدادی لینک که بیان گر فکرها و ذهن های دیگرانی است که او 
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را می پسندد. تمام این مراحل در یک قالب و البته همه و همه با سلیقه و انتخاب او 
ارائه می شوند. با رشد وبالگ نویسی در ایران مطابق معمول تبلیغات منفی به ویژه از 
سوی رسانه های غربی مطرح و ادعا شد که دلیل تعداد باالی وبالگ نویسی نبودن 
آزادی بیان است و موضوع سریعاً به سیاست ربط داده شد، ولی با انجام تحقیقات 
مختلف به مرور زمان ثابت شد که وبالگ های ایرانی بیش تر از آن که سیاسی باشند، 

جنبه اجتماعی و بیان خاطرات شخصی را دارند.
وبالگ با داشتن خصوصیاتی چون رایگان بودن، انتشار سریع و تعاملی بودن 
برای  الزم  فرصت  از چت  بیش  وبالگ،  فضای  می سازد.  فرد  به  منحصر  محیطی 
اندیشیدن و تعامل فکری را مهیا ساخت. شری ترکل )1991( اینترنت را وسیله ای 
برای ابزار و نمایش روایات خود معرفی می کند که در آن افراد هم کارگردان، هم 
نویسنده و هم بازیگر این نمایش ها می باشند. ارتباطات اینترنتی بر این اساس، زمینه 
جدیدی را برای ابراز و اظهار تمایالت فرد فراهم می آورد. وبالگ با داشتن ویژگی 
تعاملی بودن و این که فرد هم نویسنده است و هم خواننده، این امر را پررنگ تر 
می کند. نوشتن خاطرات، دغدغه ها، تجربیات و ...، موجب می شود که افراد خود را 
بازگو کنند و یکی از فرصت های »خودآگاهی« است. با نوشتن، انسان از دست عواطف 
منفی و نامطلوب خالص می شود و از موفقیت ها و توانایی ها لذت می برد و در کل 
نوشتن موجب اصالح و باال رفتن تراز »مفهوم خود« می شود. وبالگ نویسی میل به 
گفت و گو دارد و این ویژگی نهفته فرهنگ ایرانی را که گفت و گویی بودن است و در 
ادب فارسی مستتر و در فرهنگ مذهبی و عارفانه ما هم هست، می تواند به گونه ای 
بازتولید کند. وبالگ تنها یک دفترچه خاطرات که در نهان خانه وجود آدمی باشد، 
نیست. نوشتن عنصر اصلی وبالگ نویس است اما نوشتنی که تنها خود مخاطب 
آن نباشی، بلکه هر شخص دیگری در این فضا اجازه می یابد که بخواند و عالوه بر 
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خواندن، اظهار نظر هم کند.

سیر تحول وبالگ ها در ایران
برای وبالگ نویسی در ایران چهار مرحله قائل هستند:

الف- در مرحله اول، بیش تر وبالگ ها مثل نسل اول اینترنت، توسط نیروهای 
فنی ابداع می شود و بحث های فنی را به دنبال دارد.

ب- در مرحله دوم به تدریج وبالگ ها مرحله فنی را پشت سر می گذارند و به 
تولید محتواهایی با مضامین فرهنگی و اجتماعی می پردازند. محتوای این وبالگ ها 
و وب نوشته ها بیش تر حالت منولوگ دارد، غزلواره است و به گفته باختین تصنیف 

است.
ج- مرحله سوم که از مدتی پیش آغاز شده، پیام ها را از حالت منولوگ خارج 
کرده و ساختار گفتگویی پیدا کرده است، همان ساختار گفتگویی که بیش تر در 
فرهنگ ما اثر می گذارد. در این مرحله همه پیام هایی که در وبالگ ها تولید می شود، 
هم در پاسخ به یک حرف دیگر است، )همان که تحت عنوان تراک بک از آن یاد 
می شود( و هم در انتظار پاسخ است )چیزی که تحت عنوان کامنت از آن یاد می شود(. 
دو ویژگی تراک بک و کامنت در واقع به تحمیل گفتگو بر وب نویسی کمک می کند.
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د- مرحله چهارم، مرحله جدید است و ما به خصوص در حوزه اجتماعی باید 
به این وجه توجه کنیم که دادوستد و گفتگویی است که بین فضای مجازی و فضای 
واقعی برقرار شده، یعنی وبالگ نویسی ایرانیان وارد مرحله حقیقی و واقعی هم شده 
است. نشست هایی که وبالگ نویسان می گذارند، به گونه ای وارد عرصه فعالیت های 
اجتماعی و سیاسی شده اند. این مرحله اگر سر بگیرد، بی شک می تواند وبالگ نویسی 
ایرانی را حضور جدی تر در عرصه های اجتماعی وارد بکند و در حقیقت به تأثیری که 

فرهنگ مجازی بر فرهنگ حقیقی دارد، شتاب دهد.

مفاهیم وبالگ نویسی
وبالگ چیست؟

اندرس کلوث1 نویسنده مجلۀ اکونومیست2 در پاسخ به این سؤال، تعریف پذیرفته 
شدۀ رسانه ها را از وبالگ نقل کرده است: »یک رونوشت اینترنتی شخصی« )1(. 
نیست.  درست  هم  کاماًل  اما  نیست،  غلط  کوتاه  تعریف  این  هرچند  می گوید:  او 
یادداشت های روزانۀ متعارف معموالً بر اساس تاریخ نگارششان از قدیمی ترین نوشته 
آغاز می شوند، در حالی که وبالگ ها کاماًل برعکس این عمل می کنند و تازه ترین 
مطلب در ابتدای آن ها قرار می گیرد. از این مهم تر، این تعریف یکی از اساسی ترین 
مشخصه های وبالگ را نادیده می گیرد. به طور سنتی، یادداشت ها خصوصی بوده و 
حتی وجهی مخفیانه داشته اند و هرگز به یادداشت های دیگر مرتبط نمی شدند. در 
مقابل، وبالگ ها خواه عمومی باشند یا فقط گروه کوچکی را مخاطب قرار داده باشند، 

طبیعتشان اجتماعی است.

1 Andreas Kluth
2 Economist
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واژۀ وبالگ1 که به آن »بالگ« نیز اطالق می شود، ترکیبی است از دو کلمه 
»وب«2  و »الگ«3 که در واقع به معنی ثبت روزانۀ وقایع در وب است. واژۀ معادل 
آن به زبان فارسی نیز »تارنگاشت« است که تارنگاری و تارنگار از ترکیبات آن است. 

با این حال اکثر فارسی زبانان همچنان از واژۀ وبالگ استفاده می کنند.

وبالگ یک صفحۀ شخصی بر روی اینترنت است که با استفاده از آن می توانید 
اطالعات خود را در شبکۀ جهانی4 عرضه کنید. شما می توانید خاطرات، درد دل ها، 
دانسته ها و تجربیات، آدرس سایت های مفید، اخبار و حتی مقاالت خود را در وبالگ 

قرار دهید.

1 Weblog
2 Web
3 Log
4 WWW (World Wide Web)
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وبالگ ها به شما امکان می دهند ایده ها، افکار و دیدگاه های خود را همانند یک 
روزنامه نگار منتشر کنید. احتیاجی نیست که یک مقاله و یا داستان طوالنی بنویسید؛ 
بلکه یک وبالگ نویس ذهنیات خود را دربارۀ مسائل مورد عالقه اش ارائه می کند بدون 
اینکه این ایده ها به طور کامل بررسی شده باشند یا مثاًل از لحاظ دستوری زیبایی 
جمله ها در حد عالی باشند. با استفاده از ابزارهای ساخت وبالگ، بدون نیاز به صرف 
وقت و هزینه برای طراحی کامل یک سایت اختصاصی، تنها با پر کردن چند فرم 
تحت وب می توانید شروع به نوشتن مطلب در قالب یک سایت اختصاصی کنید. )2(

پیشگام بزرگ، دیو وینر1 وبالگ را چنین تعریف می کند: »یادداشت های شخصی 
و ناویراسته افراد عادی است که به طور متناوب و به کمک ابزارهای خودکار روی 
اینترنت قرار می گیرد و خوانندگانی از میان یک مجموعۀ اجتماعی دارد که به طور 

مجازی به هم پیوسته اند.« وی ویژگی های وبالگ را نیز این گونه توصیف می کند:

* شخصی است. یعنی توسط یک فرد نوشته می شود، نه یک سازمان. به 
ویراسته  و  پیراسته  نگارشی  نظر  از  و  دارد  ویژه  دلیل، یک شخصیت  همین 

نیست.
* روی اینترنت است. یعنی که جایی چاپ نمی شود و می توان آن را با هزینۀ 
بسیار کم، به طور مرتب روزآمد کرد. ضمن اینکه برای خواندنش داشتن یک 

نرم افزار مرورگر کافی است.
* منتشر می شود. یعنی نوشته های خام طی یک روند خودکار، در قالب های 

پیش ساخته ریخته می شود و بالقوه در دسترس همه قرار می گیرد.
* بخشی از یک اجتماع است. یعنی اینکه مربوط به دسته ای از افراد است 

1 Dave Winer
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که عالقۀ مشترکی دارند و به خاطر آن به طور مجازی دور هم جمع می شوند. 
)3(

وبالگ ها اساساً ماهیتی شخصی دارند و می توانند دیدگاه های یک فرد مشخص 
را مطرح سازند، آن ها مجالی برای خالقیت نوشتاری هستند، خالقیتی که تحت تأثیر 
فشارهای قراردادی دنیای بیرونی نوشتن و گفتن قرار ندارد، هرچند که خوِد آن ها 
نیز تحت ضوابطی هستند. وبالگ ها همچنین ارتباط دوطرفه را تسهیل می کنند، چرا 

که با یکدیگر و با جماعت خوانندگان خود به تبادل نظر و اطالعات می پردازند. )4(

و سپس  است  آن ها  بین  دادن  لینک  است،  فوق العاده  وبالگ ها  در  آنچه  اما 
اظهار نظر در مورد نظرهای دیگران. این ها منجر به چیزی شده که به نام »دنیای 
وبالگ ها1« معروف است. به این ترتیب اگر شما معموالً یک وبالگ را پیدا کنید، 
می توانید از طریق آن به بسیاری از وبالگ های مرتبِط دیگر دست پیدا کنید. شاید 
به همین دلیل است که جورن بارگر2 در تعریف خود از وبالگ می گوید: »هر وبالگ 
در شبکه های پیچیدۀ اینترنتی، لیستی خواهد بود از لینک هایی که نویسنده اش در 

1 Blogosphere
2 Jorn Barger
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حین وب گردی آن ها را بهترین یافته است.«)5(
نویسندگان وبالگ ها در واقع، حکم راهنماها را در مناطق کوهستانی اینترنت 
دارند. درست است که آن ها هر روز تجارب شخصی و یا خاطرات خود را برای دیگران 
بازگو می کنند، اما همین که به لینک دهی رو می آورند، تبدیل به راهنما می شوند و 

به قول کوهنوردها تبدیل به ِشرپا می شوند. )6(
همان طور که گفته شد، برخی از کارشناسان و صاحب نظران وبالگ ها را به 
دفترچه خاطرات شخصی تشبیه کرده اند، اما آنچه امروز در فعالیت وبالگ ها مشاهده 
می شود، چیزی فراتر از ثبت خاطرات و رونوشت های شخصی است. در دنیای امروز 
تبدیل  جهان  مردم  از  بخشی  برای  خبر  کسب  اول  گزینۀ  به  وبالگ ها،  از  برخی 
شده اند. از این رو است که دیو وینر، وبالگ نویسی را خاطره نویسی نمی داند، بلکه 
آن را یک جریان خبری تلقی می کند: »مردم به وبالگ ها مراجعه می کنند چون 
احساس می کنند هرگاه که به آن ها سر می زنند، با یک تجربۀ جدید و نو روبه رو 
می شوند. در حقیقت، کسی که به یک وبالگ مراجعه می کند به صورت مستقیم 
به یک تجربۀ جدید دست پیدا می کند که از سوی شخص دیگری قباًل آزمایش 
شده است. در این صورت اگر پست های یک وبالگ به صورت پیوسته ارائه نشود، 
می توان آن را یک شکست محض نامید. اما از وبالگ نویسی نباید به هیچ عنوان، 
یک خاطره نویسی محض نام برد. هر وبالگ به نوعی تداعی کنندۀ یک جریان فکری 
است. یک وبالگ نویس و خوانندگانش جامعۀ کوچکی تشکیل می دهند که در بستر 
آن جریان، خبری خاص و نوعی ارتباط ویژه را با یکدیگر ایجاد می کنند. به عقیدۀ 
بسیاری از کارشناسان، وبالگ نویسی می تواند مقدمه ای برای روزنامه نگاری جدید در 
قرن بیست و یکم باشد. این جریان اطالعاتی را با روایت خاص و کوتاه خود از اخبار 
که اغلب بدون ویرایش و سانسور در یک قالب تجربی ارائه می شوند، جریان دسترسی 
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آزاد اطالعات را وارد مرحلۀ تازه ای خواهد کرد.«)7(
در همین حال، فرانسیس پیسانی1 نویسندۀ ماهنامۀ لوموند دیپلماتیک2 نیز 
وبالگ ها را روزنامه های شخصی روی شبکۀ اینترنت می داند که با برنامۀ ساده ای 
اداره می شوند و به کمک آن می توان متنی را روی کامپیوتر تایپ کرد و سپس با 
اتصال به اینترنت آن را بالفاصله روی یک صفحۀ وب منتشر کرد. او همچنین معتقد 
است که وبالگ ها عامدانه اطالعات عینی و عقاید شخصی را با هم آمیخته و اغلب 
با یک لینک3 به منبع اصلی، یک وبالگ دیگر و یا مقاله ای که وبالگ نویس مزبور 
مورد تحلیل قرار داده و یا مایل است آن را به مخاطبین خود معرفی کند، همراه 

هستند. )8(
کاماًل  و  ساده  سایت هایی  مثابه  به  وبالگ ها  گفت  می توان  تعاریف  این  با 
شخصی، آمیزه هایی هستند از خبرهایی دربارۀ خودمان و خبرهایی دربارۀ دیگران 
و اظهارنظرهایی دربارۀ مسائل روز در زمینه های گوناگون و یا آمیزه ای از خاطرات 
روزمرۀ افراد. )9( وبالگ ها به دلیل اینکه ترکیبی از لینک ها، تفسیرها و تعبیرهای 
مختلف و نظرهای شخصی هستند، می توان آن ها را نوع کوچک شدۀ یک روزنامه 

خواند.

1 Francis Pisani
2 Le Monde Diplomatique
3 Link
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تفاوت وبالگ با سایت
آنچه وبالگ را وبالگ کرده است، سادگی آن است. یک سایت معمولی را در نظر 
به صفحات  متعدد  لینک های  با  دارد، همراه  اولیه  این سایت یک صفحۀ  بگیرید. 
زیرمجموعۀ خود که مشتمل بر اطالعات جزئی تر دربارۀ موضوع سایت می شوند. یک 
سایت پیشرفته می تواند شامل صفحات تودرتو و نیز بانک های اطالعاتی و قابلیت هایی 
مثل جستجو باشد. با این حال یک وبالگ در حالت عادی از یک سایِت ساده نیز 

ساده تر است:

محور  سایت حول  که  حالی  در  می شود،  ایجاد  محور شخص  وبالگ حول   *
موضوع ایجاد می شود. در وبالگ، فرد مهم تر از متن است. خواننده می داند که در 
سایت با چه مطالبی، با چه گرایش یا گرایش هایی و در چه قالب هایی و در چه 
دورۀ انتشاری روبه رو می شود. در واقع، نویسنده پیشاپیش ویژگی هایی حداقلی 
از متن هایی را که قرار است در سایت ارائه شود، با خوانندگان در میان می گذارد 
و پس از آن متن ها در قالب همین ویژگی ها تولید می شود، اما در وبالگ اگرچه 
می توان بخشی از این ویژگی ها را استخراج کرد، ولی فرد محوریت دارد و متن بر 

اساس این محوریت شکل می گیرد.
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در  می شوند،  مرتب  پست  آخرین  از  زمانی،  ترتیب  به  مطالب  وبالگ ها  در   *
حالی که در سایت ها مطالب جدید بسته به نظر مدیر سایت در هر کجای سایت 
می توانند قرار گیرند و جدید بودن مطالب یک سایت را از آخرین تاریخ روزآمدی 

آن می توان دریافت.
نام  به  بخشی  داشتن  با  است.  سایت  از  بیشتر  خوانندگان  با  وبالگ  تعامل   *

نظرخواهی، خوانندگان می توانند نظر خود را دربارۀ هر پست بنویسند.
* وبالگ ها پویاتر از سایت ها هستند. اکثر سایت ها ماهیتی ایستا و ساکن دارند 
و معموالً به سرعت تغییر نمی کنند یا اگر هم تغییر کنند، بخش کوچکی از آن ها 
در  دیگر(.  برخی سایت های  و  استثنای سایت های خبری  )به  روزآمد می شود 
حالی که اگر پس از 10 روز به یک وبالگ فعال مراجعه کنید، اثری از نوشته های 

قبلی نمی بینید، زیرا وبالگ ها ماهیتی پویا و روزآمد دارند.

ویژگی های وبالگ
وبالگ ها به عنوان نوعی از سایت های شخصی و متعلق به افراد حقیقی هستند که 
در مورد موضوعات گوناگون به ارائه دیدگاه ها، خبرها و نظرهای خود می پردازند. 

وبالگ ها ویژگی های خاصی دارند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهد شد:
* سبک و شیوۀ وبالگ ها عموماً شخصی1، غیررسمی و یا خودمانی است. 

* وبالگ ها از لحاظ کیفیت، محتوا و اهداف دارای گونه های متعددی هستند و 

1  وبالگ به هیچ وجه یک فضای شخصی به مفهوم عدم دسترسی کامل دیگران به آن نیست، بلکه بخشی از 
فضایی است که همگان از آن استفاده می کنند. شاید به علت این که می توان در این فضا آزادانه حرکت کرد 
و هرچه خواست طراحی کرد، نوعی از فردیت و شخصی بودن به معنای یک محصول شخصی که به دیگران 
ارتباطی ندارد، از آن استنباط کرد؛ اما به علت اینکه این فضا برای دیگران نیز قابل دسترسی است و دیگران 

امکان دیدن و بهره برداری کردن از آن را دارند،  از نوعی عمومیت یا همگانی بودن برخوردار است.
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هر یک مخاطبان خاص خود را دارند.
* معموالً هر پست وبالگ ها دارای عناصری است که عبارتند از: عنوان، محتوا 
امکان  و  امضا  انتشار،  تاریخ، ساعت  و  روز  دیگر،  به یک سایت  لینک  متن،  و 
نظرخواهی. البته همۀ این عناصر لزوماً همیشه وجود ندارند. برای مثال، ممکن 
است برخی از پست ها در یک وبالگ دارای عنوان بوده و بقیه فاقد عنوان باشند 
یا اینکه ممکن است پست های یک وبالگ را تنها لینک ها تشکیل دهند و فاقد 

توصیف و متن باشند.
* صفحۀ اصلی وبالگ جدیدترین پست را نشان می دهد و به ترتیب پست های 

قدیمی تر در آرشیو آن به صورت هفتگی یا ماهانه ذخیره می شوند.
بنابراین،  دارد.  قرار  خاص  دسته بندی  یک  در  می توان  را  وبالگ  پست  هر   *
ببیند.  خواننده می تواند تمام پست های مربوط به یک موضوع را در کنار هم 
هرچه موضوعات طبقه بندی شده بیشتر باشد، در نتیجه دستیابی به آن ها نیز 

آسان تر است.
* آرشیو هر وبالگ معموالً یک تقویم را نشان می دهد که به خواننده امکان 
می دهد تا به سادگی پست های یک روز مشخص را پیدا کند. همچنین اگر کسی 

بخواهد به پست یک وبالگ لینک بدهد، به لینک دائمی1 آن آدرس می دهد. 
* در وبالگ معموالً طول نوشته ها کوتاه تر و در حد یک یا دو پاراگراف هستند. 
البته در صورت طوالنی بودن، در بعضی نرم افزارها امکان نوشتن یک خالصه و 

Permalink .1، یک لینک دائمی برای هر پست وبالگ است. پرمالینک اساسا یک پست آرشیو شده است 
که دیگران بدون هراس از یک لینک شکسته می توانند آن را لینک کنند. تام کوتس )Tom Coates( دربارۀ 
اهمیت این گونه لینک ها می گوید که عملکرد پرمالینک ها ممکن است امروز به نظر خیلی ابتدایی و ساده بیاید، 
ولی این فناوری ابزاری بود که در تبدیل وبالگ ها از یک پدیدۀ معمولی ناشی از سهولت انتشار، به جوامعی 
با افکار مختلف که با هم بحث می کنند، نقش بسیار مؤثری داشت. پرمالینک، اولین و موفق ترین تالش برای 

پیوند دادن وبالگ ها با هم بود.
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بعد ارجاع آن به محلی دیگر برای دیدن متن کامل وجود دارد.
* وبالگ ها این امکان را برای خوانندگان خود فراهم می کنند که نظرهای خود 
را دربارۀ موضوع منتشر شده اعالم کنند. با توجه به این ویژگی، نویسندۀ یک 
وبالگ عالوه بر ارائه نظر و دیدگاه خود می تواند پس از گذشت چندین ساعت 
بازخورد آن را داشته باشد و در صورت لزوم، نقد و بررسی مجدد دربارۀ مطالب 

خود ارائه کند.
که  دارند  وجود  نیز  وبالگ هایی  اما  هستند،  متن  بر  مبتنی  وبالگ ها  اکثر   *

محتوایشان عالوه بر متن شامل تصویر، صدا و فیلم است.
* برخی وبالگ ها صرفاً دارای یک نویسنده است و برخی دیگر نیز به صورت 

گروهی اداره می شوند.
* وبالگ ها شرایطی را فراهم می کنند تا اشخاص بتوانند آزادانه به بیان عقاید 
و دیدگاه های خود دربارۀ موضوع های مورد عالقه بپردازند. در واقع تنها در یک 
وبالگ است که شخص می تواند آن گونه که می خواهد بدون سانسور، عقاید و 
ایده هایش را بیان کند. نویسندگان در اینجا حالتی را تجربه می کنند که در دیگر 

رسانه ها نمی توان آن را دید.
* ایجاد وبالگ متعلق به یک قشر خاصی از جامعه نیست و این امکان برای همۀ 
افراد جامعه صرف نظر از سن، جنس، موقعیت شغلی و طبقۀ اجتماعی امکان پذیر 

است.
* وبالگ ها کمتر اهداف مالی دارند و بیشتر به دنبال برقراری ارتباط با دیگران، 

معرفی خود و یا ارائه سرگرمی هستند.
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کاربردها و مزایای وبالگ

الف- کاربردها
1- وبالگ به عنوان رسانه

سادگی وبالگ نویسی، فرصت حضور غیرمتخصصان در محیط وب را فراهم کرد. تا 
پیش از آن سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و تشکل ها با هویت حقوقی در اینترنت 
جوالن می دادند. نشریات الکترونیک، راهی برای نویسندگان حرفه ای و نیمه حرفه ای 
باز کرد. با وبالگ دروازه اینترنت بر روی همگان گشوده شد و هویت مجازی انسانی 
شکل گرفت. گرچه نخستین مسافران این کشتی، نخبگان بودند ولی در اندک زمانی 
ابتکار فناوری اطالعات و ارتباطات در هزاره سوم همه گیر شد که خود به مسیر و ابزار 

نخبه پروری بدل گردید و رسانه ای همه گیر شد.
وبالگ بر خالف رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری مصطلح، هم دیداری، 
هم شنیداری و هم نوشتاری است و بیش از آن باید گفت که دوطرفه نیز محسوب 
می شود. نگاهی به آمار نسبت یادداشت ها و نظرات نشان می دهد که در مقابل حدود 
دو و نیم میلیون یادداشت، بیش از 8 میلیون نظر در پرشین بالگ ابراز شده که ارزش 
تبادل نظر نزد وبالگ نویسان را می رساند. جذابیت از همین جا آغاز می شود که در 
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وبالگ فرد خود موضوع است.
نمی گیرند  جدی  خیلی  را  وبالگ  مطبوعات،  حتی  و  سیما  و  صدا  رسانه ها، 
ولی وبالگ ها و مخصوصاً وبالگ های آموزشی به دلیل دسترسی به مخاطب بیشتر، 
بازخورد سریع، حفاظت از اندیشه ها و روزآمد نمودن دانش و اطالعات به شدت بین 

مردم محبوبیت دارند.
وبالگ در واقع به عنوان نوعی رسانه عمل می کند. اثرهای مهم رسانه از شکل 
آن ناشی می شود نه از محتوای آن. سخن معروف مک لوهان که »رسانه همان پیام 
افراد جامعه عمل  ارتباطی همچون پلی بین  این حرف است. وسیله  است« مؤید 
می کند و آن ها را از تعلقشان به یک کل، آگاه می سازد. وبالگ با داشتن خصوصیاتی 
چون رایگان بودن، انتشار سریع، تعاملی بودن و ... محیطی منحصر به فرد می سازد. 
مهیا  را  فکری  تعامل  و  اندیشیدن  برای  الزم  فرصت  از چت  بیش  وبالگ،  فضای 
ساخت. اگر چت روم ها شهاب های آسمان مجازی باشند، وبالگ ها ستاره های نورانی 
آن هستند. وبالگ معموالً نسبت به سایت، ماهیتی پویاتر دارد و تغییرات در آن 
سریع تر رخ می دهد. از طرف دیگر محتوای رسانه را می توان یکی از پر حجم ترین 
بسیار  درباره جامعه می تواند  دانست که  داده هایی  نیافتنی ترین مجموعه  و دست 
زیاد می شنویم که وبالگ نویسی  را  این دست  از  این روزها عباراتی  بگوید.  سخن 
باعث می شود هرکسی که دارای یک رایانه و یک خط ارتباط تلفنی باشد، بتواند 
به یک روزنامه نگار مبدل شود یا وبالگ نویسی موجب خلق نوع جدیدی از روزنامه 
نگاری شده است. وبالگ نویسی، گزارش نویسی پست مدرن است و وبالگ نویسان، 
گزارشگران شهری هستند. اگرچه برخی معتقدند که وبالگ نویسی و روزنامه نگاری 

وجوه مشترک فراوانی دارند، اما این اشتراک واقعاً تا چه حدی است؟
به طور قطع، روزنامه نگار می تواند وبالگ نویس باشد اما در حالت عکس، نظرات 
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مثبت و منفی متعددی وجود دارد. آن هایی که به پرسش ما پاسخ مثبت می دهند، 
آن  قالب  در  که  است  روزنامه نگاری  از  وبالگ نویسی شکل جدیدی  که  می گویند 
عده زیادی از افراد درباره موضوع واحدی اظهار نظر می کنند و در نتیجه، هزاران 
هزار گیگابایت اطالعات به صورت مکتوب در یک حوزه خاص تولید می شود. البته 
عده دیگری هم هستند که می گویند برخی وبالگ های خاص در حوزه رسانه ای و 
مطالعات فرهنگی را می توان در حوزه روزنامه نگاری جای داد، اما وبالگ هایی که 
تبلیغات و فعالیت های تجاری راه اندازی می شوند، به حوزه روزنامه نگاری  با هدف 
تعلق ندارند. در این میان باید به مسئله دیگری هم توجه کرد. اگر ما تعریف سنتی 
روزنامه نگاری را در نظر بگیریم که متضمن گزارش منصفانه، دقیق، متعادل و مستقل 
اطالعات است، وبالگ نویسی روزنامه نگاری محسوب نمی شود. ولی از سوی دیگر، 
اگر بخواهیم بر این تعریف پافشاری کنیم، باید گفت که ما به پایان روزنامه نگاری با 
تعریف متداول آن رسیده ایم. بی شک یکی از محسنات ظهور پدیده وبالگ نویسی، 
عینی تر شدن و جزیی تر شدن گزارش های ارائه شده از وقایع مختلف است که تا 
به حال به صورت خشک و رسمی ارائه می شد و فقط در انحصار رسانه های خبری 

بزرگ بود.

2- به اشتراک گذاردن نظرات اجتماعی - فرهنگی
حیث  این  از  و  دارید  می خواهید،  که  را  آنچه  هر  انتشار  امکان  وبالگ  با  شما 
روزنامه نگارید و چون درباره خود و دیگران می نویسید، متناسب با سوژه ها در قالب 
گروه های موضوعی متنوعی، بازیابی می شوید و تعلق پیدا می کنید و به شما تعلق 
پیدا می کنند. روند تحقق جامعه مجازی، از میان همین تعلقات می گذرد و نادیده 

گرفتن آن، چون نادیده گرفتن شیرازه جامعه مجازی است.
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محتوای بسیاری از وبالگ ها، طرح موضوعات اجتماعی و فرهنگی روز است که 
نویسندگان با مخاطبان خود در میان می گذارند.

3- بیان احواالت شخصی
خیلی ها زمانی به فکر راه انداختن وبالگ افتاده اند که بخواهند درد دل کنند و یا 
سخنانی را در فضای مجازی مطرح کنند که مجالی برای طرح آن در جامعه نمی باشد.

4- تبلیغات بازرگانی
وبالگ ها با وجود بیش از چندین میلیون بازدید روزانه، جزء پربیننده ترین صفحات 
اینترنتی است و با توجه به ماهیت سرویس خود توانسته است مخاطبان و کاربران 
ایرانی و فارسی زبان زیادی را جذب کند. چنین جامعه ای می تواند مخاطب مناسبی 
برای بسیاری از شرکت ها، تاجران و صاحبان مشاغل جهت معرفی تبلیغ محصول 
ایران و  بازار  با توجه به این موضوع و با مطالعه  یا خدمات ایشان باشد. وبالگ ها 
همچنین درک نیازهای سفارش دهندگان آگهی، اقدام به ارائه شیوه خاص و مناسبی 

جهت تبلیغ و نمایش آگهی محصوالت، خدمات و معرفی وب سایت ها نموده است.

5- ویژگی وبالگ های ایرانی
در ایران نیز مانند تمام نقاط جهان وبالگ کاربردهای مشابه دارد، اما ویژگی و به 
خصوص »قالب« وبالگ در کشور ما اندکی متفاوت است. اجزای وبالگ هر کدام در 
فضای ایرانی آن می تواند گویای وجهی از این رسانه جدید باشد. مثاًل در مورد عنوان 
و زیرعنوان با مطالعه وبالگ های ایرانی می توان این نتیجه را گرفت که وبالگ های 
ایرانی بیش تر نام هایی را انتخاب کرده اند که یا بر هویت نویسنده تاکید دارد و یا 
نگاهی انتقادی و طنزآلود به پیرامونش دارد. در جزء دوم این رسانه که »قالب« است، 
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با سه ویژگی، وبالگ های ایرانی را می توان مشخص کرد. 
اوالً وبالگ نویسان ایرانی بیش ترین دست کاری را در قالب های خودشان اعمال 
می کنند که این امر هم به این دلیل است که خدمات وبالگ نویسی خیلی با نیازها 
سازگار نیست. مثل این که به سادگی خدمت از راست به چپ نویسی را ارائه نمی دهند.

تفاوت دوم وبالگ ایرانی از تنوع طلبی و گریزان بودن از خطوط صاف و ساده 
و یک سطحی که در فرهنگ ایرانی از سنگ نوشته ها و نگارگری های روی سنگ در 
تخت جمشید تاکنون قابل مطالعه است، نشئت می گیرد. به هر حال بیش تر دیده 
می شود که در وبالگ های ایرانی تمایل به استفاده از ستون های متعدد است. این 
ستون ها جای متن را هم می گیرند و این هم یک ویژگی رسانه ایرانی است. در نتیجه، 
به نظر می آید در وبالگ های ایرانی هم حتی خود نویسندگان بیش تر تمایل دارند که 

در ستون های حاشیه وبالگ ها بنویسند و نظر بدهند. 
تفاوت سوم، یادداشت است که به هر حال در یادداشت های وبالگ ایرانی، اوالً 
برای هر پست یک عنوان را می بینیم؛ ثانیاً متن را خیلی شبیه مطبوعات می بینیم 
و به خصوص استفاده از رسم الخط و زبانی متفاوت با زبانی رسمی بسیار شایع است؛ 
ثالثاً ثبت ساعت ارسال یادداشت، این رسانه اجتماعی را معنادار کرده است )یعنی آن 
را زمان دار کرده است(؛ رابعاً به دلیل گریز از فشارهای رسمی و برخوردهای سیاسی، 
میل استفاده از نام های مستعار در وبالگ های ایرانی بیش تر است و خامساً این که 
وبالگ های ایرانی محلی را برای درج نظر، دارند. خود این که جایی را برای کامنت 
می گذارند، امکان گفتگویی شدن را بیش تر از رسانه های مکتوب فراهم کرده است. 

از سوی دیگر می توان وبالگ را دارای دو بخش اصلی زمان دار دانست. یادداشت، 
قسمت اصلی تولید محتوا و نظرات به عنوان بخش تکمیلی محتوای وبالگ را تشکیل 
می دهد. یادداشت، آغاز گفتگو و نظرات ارجاعاتی معنادار با ماهیت قضاوت و داوری هستند. 
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تجربه ای که صالحیت های ارتباطی را به چالش می کشد و فرصتی برای تصویر برداری های 
دیگران است. نظرات همیشه محتوای مفیدی ندارند. در بسیاری از موارد تنها بیان کننده 
توجه وبگرد به وبالگی دیگر و دعوت نامه ای برای حضور در وبالگ دیگری محسوب می شود. 
این حداقل نیز حاوی ارزش های انگیزشی در تقویت ارتباطات است و البته همه این فعالیت ها 
به زبان شیرین فارسی هستند. گاهی نظرات در حوزه ارتباطات انسانی، از یادداشت اهمیت 
بیش تری برای وبالگ نویس دارد، تا حدی که مسیر یادداشت بعدی وبالگ را تعیین می کند.

ب- مزایا
وبالگ ها دارای مزایای متعددی هستند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود:

1. جستجو و انتخاب مطلب
میزان تولید و نشر اطالعات در سطح جهان به سرعت در حال گسترش است. در 
چنین وضعیتی، انتخاب و یافتن اطالعات مورد نظر کاری بسیار وقت گیر و پرهزینه 
است. بنابراین نیازمند یافتن راه ها و شیوه هایی برای محدود کردن زمان جستجو و 
دسته بندی اطالعات موجود هستیم. وبالگ ها با تمرکز بر روی یک موضوع خاص 
منابع  داده های  و  اطالعات  به  دست یابی  برای  مناسب  ابزاری  عنوان  به  می توانند 
کاربران  این صورت،  در  کنند.  و دسته بندی شده عمل  به صورت یک جا  مختلف 
می توانند با مراجعه به وبالگ هایی که موضوع آن ها مورد توجه و عالقۀ آنان است، با 

سرعت بیشتر و هزینۀ کمتر به منابع موجود دسترسی یابند.

2. مدیریت دانش و تجارب شخصی
مطالب مندرج در وبالگ ها به منزلۀ یک بایگانی از افکار و اندیشه های نویسندگان 
و  اطالعات  حاوی  و  است  شده  نوشته  متفاوتی  زمانی  مقاطع  در  که  است  آن ها 
داده هایی از نوع نگاه وبالگ نویس به واقعه، حادثه یا رخداد ویژه ای است. به این شیوه 
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می توان امکان دنبال کردن یک واقعه، حادثه یا رخداد را در حوزۀ خاصی فراهم کرد.

3.دسترسی بدون اعمال نظر به اخبار و اطالعات
وبالگ با توجه به ویژگی ها و خصوصیت هایی که دارد، می تواند به عنوان منبع مفیدی 
برای دسترسی بدون سانسور به اخبار و اطالعات مطرح شود. فعالیت وبالگ نویسان 
در برهه های زمانی خاص و در هنگام بروز وقایع و حوادث می تواند توجه و مالحظۀ 
مخاطبان و کاربران را از حوزۀ اخبار رادیو، تلویزیون و یا مطبوعات به سوی وبالگ ها 
جلب کند و منبعی مورد اعتماد برای آنان شود. گرچه این نکته را نیز نباید فراموش 

کرد که همین وبالگ ها می توانند منشأ اشاعۀ شایعات نیز باشند.

4. استفادۀ بهینه از ارتباط دوسویه
تبدیل  افکار و مباحث عمومی و تخصصی  تبادل  برای  به عنوان فضایی  وبالگ ها 
شده اند که امکان تعامل اطالعات بین وبالگ نویسان و خوانندگان مطالب با یکدیگر 
را فراهم کرده است. بنابراین، گیرندۀ پیام در این رسانه، دیگر مثل گذشته شنوندۀ 
صرف نیست و خود قادر است با پیام منتقل شده همسو شود و یا آن را به نقد بکشد. 
این ویژگی، کاربرد وبالگ را برای کاربران بیشتر کرده و فضایی را برای رد و بدل 

کردن داده ها و یافته های دو طرف ایجاد می کند.

5. ایجاد شبکه های اجتماعی
وبالگ ها می توانند به عنوان ابزارهایی برای ایجاد شبکه های اجتماعی مجازی مطرح 
شوند. این شبکه ها با گسترش تکنولوژی های اطالعاتی به افراد کمک می کنند تا 
دوست بیابند، شغل پیدا کنند و یا تعامالت بیشتری با یکدیگر داشته باشند. وبالگ ها 
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فرصت های مناسبی برای ایجاد چنین شبکه هایی هستند. ارتباط وبالگ نویسان و 
مخاطبان باعث می شود تا جایگاه های ویژه ای برای دو طرف ایجاد شود. با گسترش 
میزان رجوع به وبالگ ها و شناخت سایر وبالگ ها از سوی وبالگ نویس، به مرور زمان 
مجموعه ای از وبالگ ها با زنجیره ای نامرئی در فضای مجازی به وجود می آید که با 

مدیریت صحیح می تواند موجب ایجاد تحوالت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شود. 

6. چرخش اطالعات در فضای محدود 
آزاد  چرخش  برای  مناسبی  ابزار  می توانند  خود  ویژگی های  به  توجه  با  وبالگ ها 
اطالعات در فضای گسترده و جهانی و زمینه ساز یک جامعۀ اطالعاتی باشند. چنانچه 
محدودیت زبان از وبالگ ها برداشته شود، این ابزار در حکم رسانه ای بدون مرز و 
محدودیت در سطح جهان خواهد بود که دیدگاه های شخصی و غیررسمی را در 

فضای مجازی و به دنبال آن در جوامع مختلف گسترش و توسعه می دهد.
7. کوتاه نویسی و ساده نویسی در ارائه اخبار و اطالعات

وبالگ نویسی طبق نظر بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران حوزۀ رسانه ها، نوع 
کاماًل جدیدی از روزنامه نگاری است. با توجه به این نکته می توان بر کوتاه نویسی 
طبق  کرد.  اشاره  آن  کارکردهای  از  یکی  عنوان  به  نیز  وبالگ ها  ساده نویسی  و 
بررسی هایی که دارن روز1 بر روی 350 وبالگ انجام داده است، هر خواننده به طور 
متوسط 96 ثانیه در یک وبالگ می ماند. بنابراین، خوانندگان بیشتر به پست ها و 
محتوای وبالگ هایی روی می آورند که کوتاه و ساده نوشته شده باشند. نویسندگان 
وبالگ ها با علم به این موضوع می توانند وبالگ خود را به عنوان منبع مناسبی برای 

ارائه اخبار و اطالعات کوتاه و ساده معرفی کنند. )10(

1 Darren Rowse 
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انواع وبالگ
استیو آتینگ1 یکی از پیشگامان و صاحب نظران حوزۀ رسانه های آنالین که مدتی نیز 
از مدیران پایگاه اینترنتی آموزش روزنامه نگاری پوینتر2 بود، معتقد است که توصیف 
و تعریف انواع وبالگ ها کار ساده ای نیست. او در یک طبق بندی وبالگ ها را به هشت 

گونۀ زیر تقسیم می کند:
وبالگ پایه: ساده ترین گونۀ وبالگ نویسی است و شامل وبالگ هایی است که 
از سوی یک نفر منتشر می شود و تقریباً همۀ حوزه ها را در بر می گیرد. یک نویسنده 
که پست های کوتاهی را دربارۀ موضوعی خاص به طور مستمر می نویسد، در این 

دسته بندی جای می گیرد.
وبالگ گروهی: اختالف اندکی با یک وبالگ ساده و پایه دارد و به جای یک 
نفر، پای چند نویسنده در میان است. گاهی اوقات یک ویراستار هم نوشته های گروه 
را قبل از انتشار می خواند. در این گونه وبالگ ها گاه نوشته های جذابی دیده می شود، 
چرا که یک گروه فکرشان را برای نوشتن دربارۀ یک موضوع روی هم گذاشته اند و 
هر یک می خواهد بهتر و مؤثرتر از دیگران بنویسد. از طرفی میان اعضای گروه در 
محدودۀ درونی وبالگ بحث و جدل هایی شکل می گیرد که شور و هیجان ویژه ای به 

فضای وبالگ می دهد.
وبالگ همگانی: وبالگ های همگانی شباهت هایی با وبالگ های گروهی دارد 
و بسیاری دربارۀ تمایز آن ها با هم توافق ندارند. وبالگ های همگانی نمونه ای است 
خیلی  وبالگ هایی  چنین  بپیوندد.  نویسندگانش  جمع  به  می تواند  کسی  هر  که 

دموکراتیک هستند.

1 Steve Oting 
2 www.poynter.org
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وبالگ خانوادگی و دوستانه: وبالگ در میان خانواده ها و حلقه های دوستانه 
این دسته بندی وبالگ هایی جای می گیرند که  یافته است. در  محبوبیت بسیاری 
نویسندگانشان اعضای یک خانواده هستند، هرچند به لحاظ جغرافیایی اینجا و آنجا 
پراکنده باشند. همین طور جمع های دوستانه ای که دیگر دور هم نیستند، وبالگ 

برایشان بهانه ای است تا ارتباطشان را حفظ کنند.
وبالگ صوتی و تصویری: اکثر وبالگ ها تنها شامل متون هستند، اما هیچ 
دلیلی در کار نیست که وبالگ ها چنین محدود شوند. در آن ها برای صوت، ویدئو، 

عکس و غیره هم جا هست.
وبالگ اشتراکی: می دانید ایده و طرح سامانه های نشر اشتراکی در وب چه 
بوده است؟ ایده ای در خدمت ناشران که بتوانند با سهولت از سیستم های نشر در وب 
استفاده کنند و نهادهای اشتراکی شکل گیرند تا پایگاه های وب میزبانی آن ها را تقبل 
کنند. نشر اشتراکی در سال های قبل سر و صدای زیادی به پا کرد، اما به خاطر اینکه 
الگوی تجاری ماندگاری نداشت، از ذهن ها دور افتاد و به فراموشی سپرده شد. به نظر 

می رسد وبالگ جایگزین ازران قیمتی است که می تواند همان هدف را دنبال کند.
وبالگ تجاری و سازمانی: ایده ای برای پول درآوردن در سایت های خبری 
است. قبول میزبانی وبالگ هایی که به کسب و کار سازمان ها و شرکت های محلی 
اختصاص دارند در ازای ارائه هزینه ای مشابِه هزینۀ تبلیغات و آگهی های بازرگانی 

است.
از گونه های جالب وبالگ ها  یکی  این ها  یا ِکی الگ ها:  پایه معرفت  وبالگ 
هستند. مدیریت دانش به مدد گسترش وبالگ ها جان تازه ای گرفته است. به این 
ترتیب، شرکت ها این مجال را یافته اند تا اسناد و اطالعاتی را بیابند و ثبت کنند که 
تنها در اختیار تعداد محدودی از کارکنان بود، یا در کشویی گم شده بود و یا در 
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دیسک سخت شخصی یکی از کارکنان ذخیره شده بود. ِکی الگ ها می توانند ابزارهای 
مؤثر و مفیدی برای کاربردهای داخلی مجموعه های خبری باشند. )11(

در یک تقسیم بندی دیگر، پل باوش1 و همکارانش انواع و اقسام وبالگ ها را بر 
اساس نوع صفحه آرایی به سه دستۀ جداگانه تقسیم می کنند:

وبالگ های کوتاه: مجموعه ای از متن های کوتاهِ دو یا سه جمله ای است که 
زمان کمتری را برای خواندن می طلبد و خواننده با نگاهی گذرا می تواند مطالب را 

مرور کند.
که  است  وبالگ ها  انواع  از  نوع  دومین  مقاله ای:  یا  روزنامه ای  وبالگ های 
معموالً از مقاله های طوالنی تِر چند پاراگرافی تشکیل می شود و به دلیل اینکه متن 
این گونه وبالگ ها بلند است باید خوانندگان آن را با دقت بخوانند. در این وبالگ ها 
خواننده با دیدگاه های نویسندۀ وبالگ بیشتر آشنا می شود. همچنین در صفحه آرایی 
وبالگ های روزنامه ای دقت بیشتری صورت می گیرد، زیرا از بخش ها و قسمت های 

متعددی تشکیل شده است.
وبالگ های محتوایی: سومین نوع وبالگ ها را بر اساس نوع محتوای آن ها 

می توان به صورت زیر شناسایی و دسته بندی کرد:
* وبالگ های مبتنی بر لینک:2 می توان از طریق این وبالگ ها به سایت های 

مورد نظر دسترسی پیدا کرد.
* وبالگ های موضوعی: همان طور که از اسمش پیدا است، بر موضوع خاصی 

تمرکز دارند.
* وبالگ های اظهار نظر دربارۀ اخبار: ترکیبی از وبالگ های مبتنی بر لینک 

1 Paul Bausch 
2  Link-driven
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بر اخباری که در رسانه های مختلف  و موضوعی محسوب می شوند و بیشتر 
انعکاس یافته است، متمرکز هستند. در این وبالگ ها هر کس دربارۀ خبرهای 
حوزۀ مورد عالقۀ خود، نظرش را ارائه می دهد و در نتیجه یک مرجع در مورد 

نویسنده و خوانندگان در اختیار شما قرار داده می شود.
نمایش  به  برای  آن ها  در  آماتور  عکاسان  معموالً  تصویری:  وبالگ های   *
گذاشتن تصاویر خود استفاده می کنند. تصاویر در این نوع وبالگ ها بر اساس 

موضوع دسته بندی می شوند. 
* وبالگ های ژورنالیستی: در واقع شباهت های زیادی به وبالگ های موضوعی 
دارند، با این تفاوت که بر زندگی دنیای واقعی بالگر تأکید دارند و هیچ گاه 
تجربه های معمولی و پیِش پا افتاده را با مخاطبان خود تقسیم نمی کنند. )12(

انگیزه های وبالگ نویسی
بیشتر وبالگ نویسان در یک ویژگی  اما  انگیزه های وبالگ نویسی متفاوت هستند، 
مشترک هستند: »تمایل به اشتراک اطالعات، عقاید و یافته های خود با دیگران.« 
ریکا بالد نویسندۀ کتاب »راهنمای وبالگ1« سه انگیزه را مهم تر می داند: »اشتراک 
اطالعات، کسب شهرت و ابراز وجود.« او همچنین معتقد است هر یک از این دالیل 
می تواند دلیل ابتدایی ایجاد وبالگ باشد، ولی هیچ کس برای مدت طوالنی بدون 

داشتن یکی از این سه انگیزه، وبالگی را نگهداری نمی کند. )13( 
زندگی شخصی  وقایع  ثبت  را  وبالگ نویسی  مهم  انگیزۀ  پنج  نیز  رد2  اولیور 
نویسنده، بیان احساسات، ابراز عقاید به صورت نوشتاری، شکل دادن به ارتباطات و 

1 The Weblog Handbook
2 Oliver Red
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نگهداری برنامه های شخصی برمی شمارد. )14(
محمد زند کریم خانی در پژوهشی، مهم ترین انگیزه های وبالگ نویسی را در چهار 

بخش به صورت زیر تقسیم بندی کرده است:
* بیان خویشتن، شامل مواردی چون شخص نویسی، مطرح کردن خویش 
از لحاظ علمی و یا تخصصی، بیان و ابراز عقاید و نگرش خویشتن و همچنین 

نوشتن از گذشتۀ خویش.
* نقد و پیگیری امور اجتماعی و سیاسی، شامل مواردی چون نقد و ابراز 
عقیده دربارۀ مسائل اجتماعی و سیاسی روز، مخالفت با نظام موجود، کسب 
خبر و خبرنویسی، پیگیری مسائل و اتفاقات داخلی و خارجی و محدودیت های 

رسانه های رسمی.
فکاهی،  و  طنز  مطالب  نوشتن  چون  مواردی  شامل  و سرگرمی،  تفریح   *
بیان اموری چون ُمِد لباس و آشپزی، فال و گردشگری، بازی و معما، مسائل 
دانلود  و  فایل های صوتی، دوست یابی  و  تصویری  کوتاه  کلیپ های  بهداشتی، 

نرم افزارها.
* حرفه ای و شغلی، شامل مواردی چون نوشتن بر مبنای تخصص حرفه ای، 
نوشتن بر مبنای شغل، مشاغل فرهنگی و روزنامه نگاری، دانش آموختگان علوم 

فنی و حرفه ای. )15(
ابزار  و  خویشتن  بیان  انگیزۀ  وبالگ ها،  رشد  عامل  مهم ترین  اساس،  این  بر 
عقاید و دیدگاه های شخصی است. این انگیزه در سنین مختلف، با تحصیالت و نوع 
رشتۀ تحصیل، یا نوع شغل و حتی نوع جنسیت وبالگ نویسان متفاوت است. در 
برخی از متغیرهای جمعیت شناختی، میزان وب نویسی سیاسی و نقد و پیگیری 
مسائل اجتماعی بسیار به چشم می خورد. گروهی دیگر به مسائل تفریح، سرگرمی و 
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دوست یابی و برخی گروه ها نیز به مسائل حرفه ای، شغلی و غیره پرداخته اند. اما با این 
همه تفاوت و پراکندگی در نوشتن وبالگ، یک موضوع مشترک است که همه برای 
نوشتن و به قصد بیان خویشتن وبالگ دارند و این مخصوص قشر باسواد و تخصص 

خاصی نیست.

محتوای وبالگ ها
 وبالگ مثل یک جعبۀ خالی می ماند که وبالگ نویس هر طور مایل باشد آن را پُر 
می کند؛ گاهی با یک فکر آنی، یک مقالۀ دنباله دار و بلند باال و یا حتی با خاطرات 
دوران کودکی. با یک لینک هرچه را که بخواهد به وبالگش می فرستد و آن را در 

اختیار خوانندگانش قرار می دهد.
محتوای وبالگ ها غالباً پیرامون یک موضوع خاص یا نگاه از زاویه ای خاص به 
موضوعات است که به نوعی بیانگر عالیق و شخصیت واقعی و یا مجازی وبالگ نویس 
است. به عبارت دیگر، هر وبالگ دارای شخصیتی خاص برای خود است که این 
شخصیت را مستقیماً از نویسنده یا نویسندگان خود به ارث می برد. شکل و شمایل، 
محتوا و مخصوصاً نام وبالگ معموالً همگی تحت تأثیر شخصیتی هستند که بالگر 

برای وبالگ خود برگزیده است.
زمان در نوشتن وبالگ ها عنصری اساسی است، زیرا وبالگ ها دارای بیشترین 
پویایی نسبت به سایر استانداردهای وب سازی هستند. اغلب وبالگ نویسان فعال الاقل 
روزی یک بار و بسیاری از آنان چندین بار در طول یک شبانه روز داده های جدید 
بر روی وبالگ خود منتشر می کنند. این موضوع صرف نظر از فراهم کردن امکان 
ارائه عکس العمل بسیار سریع به موضوعات و حوادث روز و همچنین اطالع رسانِی به 
هنگام از آخرین اخبار و تحوالت، باعث شده است تا وبالگ نویسان تا حدود زیادی 
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از تکلف و قواعد ادبیات نوشتاری رایج فاصله بگیرند و مطالب خود را به سرعت و 
غالب وبالگ ها شخصی،  به عبارت دیگر، محتوای  ارائه کنند.  بسیار ساده  زبان  با 
غیررسمی و خودمانی است. بدین ترتیب، از یک طرف وبالگ نویس فرصت تصنع و 
پرده پوشی ندارد و می باید صادقانه حرف دلش را بزند و از سوی دیگر، بازدیدکنندگان 
وبالگ ها نیز تحت تأثیر فضای ساده و صمیمی ای که ایجاد شده است، ارتباط بهتر و 

عمیق تری را با بالگر و محتوای وبالگ او برقرار می کنند.

بالگرها را می توان از لحاظ محتوای وبالگشان به دو گروه »خودروایت گری« و 
»اطالع رسانی« تقسیم کرد. خودروایت گران اجتماعی هستند که حدیث نقش خود 
را در وبالگشان ثبت می کنند. نقل خاطرات، فعالیت ها و تجارب روزانه، یادداشت هایی 
از قبیل نکته ای جالب توجه که وبالگ نویس در مسیر محل کارش با آن مواجه شده 
است، آنچه در تعطیالت آخر هفته بر او گذشته است، واکنش در قبال یک یا چند 
موضوع روز و مطالبی از این دست را می توان برشمرد. خود روایت گران غالباً مطالبی 
کوتاه، صادقانه و تأثیرگذار دربارۀ افکار و احساسات شخصی و اتفاق های روزمره خود 
را به دید عموم می گذارند و از آنجا که اکثر آن ها با اسامی مستعار می نویسند، به 
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راحتی از دل مشغولی ها و نیازها و خواسته هایی سخن به میان می آورند که شاید با 
اسم واقعی خود نتوانند آن ها را حتی برای نزدیک ترین افراد و دوستانشان بازگو کنند 
و به این ترتیب بدون خجالت می توانند خودشان باشند و از احساسات و عواطف خود 

بنویسند.
وبالگ های اطالع رسانی نیز شامل نویسندگان وبالگ های علمی ـ تخصصی و 
خبری هستند. مثاًل در صورتی که یک بالگر عالقه مند به فناوری باشد، با جمع آوری 
مطالب از منابع متفاوتی مثل نمایشگاه ها، سمینارها و یا سایت های دیگر، آن ها را 
در وبالگ خود ثبت می کند و در اختیار مخاطبان قرار می دهد یا در صورتی که یک 
بالگر عالقه مند به مسائل اقتصادی باشد، می تواند با جستجو و یافتن مقاالت جدید 
در رابطه با اقتصاد، آن ها را بر روی وبالگ خود منتشر کند. هم اکنون وبالگ های 
تخصصی بسیاری در زمینه های هنر، ادبیات، حقوق، پزشکی، روانشناسی، نجوم و 
غیره ایجاد شده است و وبالگ های متعددی نیز به صورت حرفه ای مباحث سیاسی، 

اجتماعی، فرهنگی و یا اطالع رسانی را دنبال می کنند.

مخاطبان وبالگ ها
وبالگ رابطۀ خطی بین فرستنده و گیرنده را به هم می ریزد و شاید این مهم ترین 
اتفاقی است که وبالگ آن را به وجود آورده است. مروری بر تحول مخاطب نشان 
می دهد که وبالگ به نوعی مخاطب را به آن جایگاه نخستین خود در »یک رابطۀ 
حضوری« برمی گرداند، با این تفاوت که محدودیت »مکانی« را از میان برداشته است. 
در نخستین نوع ارتباط، هر نوع ارتباطی مشروط به یکسانی مکان بود و فاصله مانع 
ارتباط؛ البته به جز نامه که آن هم فقط محدود به حاکمان و اشراف می شد. پیدایش 
چاپ و به دنبال آن امکان تکثیر تا حدودی محدودیت مکان را از میان برداشت. هر 
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نویسنده ای در هر جایی می توانست متنی بنویسد و آن متن در مدتی نسبتاً کوتاه 
اما فاصلۀ زمانی بین تولید پیام و  تکثیر و به مکان های مختلف فرستاده می شد، 
مصرف آن، همچنان مانعی در ارتباط دوسویه به شمار می رفت. رادیو و تلویزیون 
فاصلۀ زمانی را از میان برداشت و پیام ها همزمان در مناطق بسیاری توزیع می شد، 
اما علیرغم از میان رفتن فاصله، ارتباط همچنان یک سویه بود و صندلی فرستنده 
چند پله باالتر از گیرنده )مخاطب( قرار داشت و دور از دسترس او بود. ماهواره اگرچه 
فاصله های مکانی و زمانی را کمتر کرد، اما ماهواره نیز نتوانست اقتدار فرستنده را 
متزلزل کند و او همچنان در جایگاهی باالتر از مخاطب قرار داشت. پیدایش اینترنت 
رؤیای دیرین ارتباط چند سویه را تحقق بخشید، اما این رؤیا انحصاری بود و فقط 
تعداد کمی می توانستند به این رؤیا رنگ واقعیت بزنند. اما پیدایش وبالگ تحقق این 

رؤیا را عمومی تر کرد.
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مهم ترین ویژگی وبالگ تغییر رابطۀ یک سویه »نویسنده ـ خواننده« و از میان 
بردن فاصلۀ زمانی و مکانی میان آن ها است. در وبالگ خواننده همزمان که متنی 
را می خواند، امکان نوشتن هم دارد. در این دنیا هر خواننده ای، نویسنده هم هست 
و هر نویسنده ای خواننده. خواننده می تواند گفتگویش را با متنی که می خواند به 
سرعت و در همان جا منتشر کند و دیگران را در این گفتگو شریک سازد و گفتگویی 
بی پایان را شکل دهد، اما این امکان ویژگی هایی را نیز بر این دنیا تحمیل می کند. 
اما  اینترنت، اگرچه به دیدگاه مخاطب اهمیت می داد،  از پیدایش  ارتباطات پیش 
صندلی فرستندۀ پیام چند پله باالتر بود و دیدگاه مخاطب را تحت عنوان »بازخورد« 
بر  بیشتر  تأثیرگذاری  راستای  این رسمیت دادن در  ولی  به رسمیت می شناخت، 
مخاطب و شکل دادن ارتباطی کامل تر در معنای سنتی آن بود که به دریافت معنای 
مورد نظر فرستنده توسط مخاطب موکول می شد. در این معنا آنچه اهمیت داشت، 
پیامی بود که از سوی فرستنده ارسال می شد و همۀ تمهیدات در راستای ارائه کامل 
این پیام به کار گرفته می شد، اما وبالگ خصلت گفتگویی به ارتباط می دهد؛ به این 
معنا که هر کسی همزمان که گیرنده است، می تواند فرستنده نیز باشد. پیدایش 
وبالگ را با این تعریف می توان پایان مخاطب خواند؛ مخاطب در این فضا با تصور 
پیشین از مخاطب تفاوت عمده دارد، حتی با مخاطب فعالی که می توانست نسبت 
به هر پیامی واکنش داشته باشد نیز متفاوت است. او خود تنها مخاطب نیست، بلکه 

فرستنده نیز هست. )16(
نوعی  اآلن  و  دارند  آشنا  و  ملموس  کاماًل  ویژگی هایی  وبالگ ها  اما مخاطبان 
جمعیت نگاری در قبال آن ها وجود دارد. مثاًل تقریباً روشن شده است که زنان و 
کودکان )به عنوان مخاطبان فراموش شدۀ رسانه های نوشتاری( جزء مخاطبان ثابت 
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وبالگ ها هستند1، یا کاًل اساتید و تحصیل کرده هایی که دارای اندیشه های رادیکال 
هستند و افکارشان در رسانه های نوشتاری انعکاس نمی یابد، یا خودشان بالگر شده اند 
و یا اینکه خواننده و بینندۀ وبالگ ها هستند. در فهرست مخاطبان وبالگ ها، قطعاً 
جوانان نوجو و ضدکلیشه ای هم جای گرفته اند. آن ها با کلیشه ها و کلیشه نویسی ها 
در رسانه های نوشتاری سنتی کنار نمی آیند و بنابراین، نمی توان چنین مخاطبانی 
را افرادی بی توجه به کیفیت و مسئولیت قلمداد کرد و به همین دلیل است که این 
مخاطبان، مخاطبان بدون تعارف هستند. اما در کل مخاطبان وبالگ ها این گونه 

رفتار می کنند: یک کلیک برای همیشه و یا یک کلیک و دیدار بعدی هرگز! )17(

1 گزارش مؤسسه تحقیقاتی پیو و پروژۀ »اینترنت و زندگی امریکایی« )www.pewinternet.org( در 
سال 2008 حاکی از آن است که 46 درصد از مجموع وبالگ نویسان امریکایی را زنان تشکیل می دهند. 
برپایۀ اطالعات منتشر شده در این گزارش، 36 میلیون وبالگ نویس زن در امریکا فعال هستند که بیش از 
نیمی از آنها را افراد زیر 30 سال تشکیل می دهند. این وبالگ نویس ها در پست های وبالگ خود در خصوص 
تجربیات شخصی، خانواده، شوهران، نامزدها و فرزندان خود حرف می زنند و با همدیگر پیشنهادهایی را در 
از سویی دیگر، تحلیلگران مؤسسه تحقیقاتی  تبادل می کنند.  خصوص چالش های مختلف زندگی روزمره 
بزرگ ترین گروه  آنها  زیر 18 سال  فرزندان  و  مادران  که  معتقدند  نیز   )www.forrester.com( فارستر 
وبالگ نویسان امریکایی را تشکیل می دهند. تحلیلگران این مؤسسه تحقیقاتی می گویند که حضور گستردۀ 
زنان در عرصۀ وبالگ نویسی موجب شده است که صدای مادران بیشتر به گوش برسد و در همین راستا 

اصطالح »مادران بالگر« امروزه در این کشور کاربردی عمومی یافته است.
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وبالگ ها و حوزۀ عمومی
یورگن. هابرماس1 فیلسوف معاصر آلمانی، اصطالح »حوزۀ عمومی«2 را در ارتباط با 
جامعۀ مدنی بورژوایی به کار می گیرد. به اعتقاد او در »وضعیت کالمی آرمانی«3، افراد 
جامعه می توانند در شرایطی برابر و بدون اعمال فشار قدرت های دولتی به گفتگو و 
تبادل نظر در حوزۀ عمومی بپردازند. هر کس بالقوه حق و قدرت شرکت در این فضا 
را دارد و باز به گونه ای آرمانی، کسی را امتیازی نسبت به دیگران در این فضا نیست. 
چنین موقعیتی که نقش دولت مردان یا عناصر سرمایه دار و بانفوذ را هم ارز نقش 
»شهروندان عادی« می کند، تنها به همان شکاف نهادهای سیاسی و جامعۀ مدنی 
استوار است. هابرماس حوزۀ عمومی را به عنوان پایگاه اصلی افکار عمومی در انتقاد از 

سیاست های نادرست، غیرانسانی و غیردموکراتیک دولت ها در نظر می گیرد.
بر این اساس می توان گفت حوزۀ عمومی به عرصه ای اجتماعی اطالق می شود 
که در آن افراد از طریق مفاهمه، ارتباط و استدالل مبتنی بر تعقل، موضع گیری ها و 
جهت گیری های هنجاری اتخاذ می کنند که بر فرایند اعمال قدرت دولت، تأثیراتی 

آگاهی دهنده و عقالنی ساز باقی می گذارند. )18(
همان طور که از نظریه های هابرماس برمی آید، اساس حوزۀ عمومی، گفتگوی 
عقالنی و انتقادی است و عموم مردم از طریق گفتگو و تعامل با یکدیگر آن را تشکیل 
می دهند و به تبع آن، افکار عمومی شکل می گیرد. تکیۀ اصلی هابرماس در تبیین 
و تعریف حوزۀ عمومی را می توان در مفهوم »خیر مشترک« یافت. از نظر او، هدف 
اصلی شکل گیری حوزۀ عمومی این است که میان شهروندان دربارۀ خیر مشترک 

مشهورترین  از  آلمان،  دوسلدورف  در  سال 1929  متولد  هابرماس  یورگن   :Jürgen Haber Mas    1
فیلسوفان و متفکران اجتماعی معاصر و از اعضای مکتب انتقادی فرانکفورت است.

2   Public Sphere
3   Ideal Speech Situation
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بحث های انتقادی عقالنی صورت گیرد و این امر به صورت بندی یا تدوین سلسله 
اقداماتی منتهی شود که در جهت منافع عموم عمل می کند. در این میان، رسانه های 
جمعی با توجه به تمرکزشان بر انتشار اخبار و تحلیل های انتقادی در مورد عملکرد 

دولت، یکی از ارکان حوزۀ عمومی کارآمد هستند. )19(
در شکل گیری حوزۀ عمومی، مهم ترین نقش بر عهدۀ روزنامه ها و نشریات است، 
هرچند در کنار این رسانه ها، هابرماس در بحثی کوتاه اما دقیق از نهادهایی چون 
انجمن های فرهنگی، باشگاه های تفریحی و اتحادیه هایی که بر اساس دفاع از حقوق 
صنفی ایجاد می شوند، به عنوان عواملی یاد می کند که در پیدایش و گسترش حوزۀ 

عمومی نقشی مؤثر و مهم بر عهده دارند.
اما امروزه عده ای معتقدند که فناوری های جدید ارتباطی و به ویژه اینترنت 
می تواند حوزۀ عمومی را مجدداً در تاریخ احیا کند و به شکل گیری حوزۀ عمومی 
مجازی منجر شود. اگر مؤلفه های اساسی حوزۀ عمومی را »گفتگو«، »افکار عمومی« 
و »کنش« بدانیم، اینترنت بستر مناسبی برای ظهور و تجلی هر یک از این ها است. 
شهروندان می توانند از طریق اینترنت به گفتگو و تعامل پیرامون مسائل و موضوعات 
مورد عالقه بپردازند و از این طریق افکار عمومی به عنوان صدای مردم شکل بگیرد 
و هر یک می توانند در مخالفت یا منافیت با یک مسئله و موضوع اجتماعی و سیاسی 

دست به کنش مناسب بزنند. )20(
کشف و تبیین نسبتی که اینترنت با حوزۀ عمومی برقرار می کند، از آن جهت 
حائز اهمیت است که روزنامه ها، نشریات و نیز نهادهای صنفی، فرهنگی و اجتماعی 
اکثر  از پیش در  بودند، طی چند دهۀ اخیر بیش  که شکل دهندۀ حوزۀ عمومی 
جوامع صنعتی تحت نفوذ و تأثیر دولت ها و شرکت های چند ملیتی، ویژگی خاص 
خود را به عنوان نهادهایی مستقل میان دولت و جامعۀ مدنی از دست داده اند؛ در 
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عوض اینترنت و پدیده های منتج از آن مثل وبالگ ها، این امکان را یافته اند که در 
عرصه ای مستقل از نهادهای قدرت و ثروت، فضایی برای گفتگوی آزادانه در مورد 
مسائل همگانی ایجاد کنند. همین امکان موجب شده است تا بسیاری از اندیشمندان، 
هنرمندان و فعاالن سیاسی و اجتماعی مستقل، در کنار صدها هزار کاربر عادی برای 
طرح ایده ها و نظرهای خود به بهره گیری از وبالگ روی بیاورند. همچنین وبالگ ها 
اقدام هماهنگ و  توانسته اند به فضایی برای تصمیم گیری دربارۀ مسائل جهانی و 
همزمان علیه عواملی بدل شوند که آزادی بیان، محیط زیست و حقوق بشر را به 
چالش می کشند؛ این اقدامات در سطوح ملی و بین المللی رخ می دهد و بسته به نوع 

حاکمیت ها، برخوردهای متفاوتی را دریافت می کند. )21(
وبالگ ها به عنوان نهادی که می توانند در ایجاد و توسعۀ حوزۀ عمومی مؤثر 
باشند، دارای ویژگی ها و کارکردهایی است که آن را از سایر نهادهای این حوزه مجزا 
می کند. سهولت ایجاد وبالگ، عدم نیاز به پشتیبانی فنی و استقالل آن از زمان و 
مکان در مقابل محدودیت هایی که تأسیس یک روزنامه یا انجمن و باشگاه با خود 
دارد، برخورد و کنترل آن را از سوی حکومت ها دشوار و گاه غیرممکن می سازد، 
ضمن آنکه ساختار دموکراتیک آن نیز موجب می شود مدام در معرض خودانتقادی 
)از طریق کامنت و ارسال نظرهای خوانندگان( قرار داشته باشد که این خود از گرفتار 

شدن در دام جزم گرایی و نیز استفادۀ ابزاری جلوگیری می کند.


