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 ها هاي آلترناتيو و چالش رسانه نقد،

 يادداشتي كوتاه به بهانه يك سال فعاليت سايت نقد

  

  همايون ايواني

  

  

  1397اسفند 
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به استقبال كارهاي خود را منتشر و اخير  ]2[ يك سال مقاالت همجموع، ]1[ ه همراه يادداشتيسايت نقد ب

 و نيز »تأمل و مكث« براي اي ، اين مناسبت را نقطهسايتاندركاران  دستدر سال دوم رفته است.  روي  پيشِ

. ندا دانسته »سايت نقد«و  »نقد«» حضور و پيدايش ضرورت و حق و مشروعيت پرسشِ به پاسخ ارزيابيِ«براي 

 سايتنقد . ها و وظايف پيشِ رو چالش ،به سايت نقدخواهد داشت  معين ي ا يهوااز ز، نگاهي نوشته كوتاه كنوني

ر دليلي ب ، بلكه اتفاقاًتش در زمان كوتاه فعاليتوردهاي مثبآ توجهي به دست ، نه از روي كم»نقد«چون  خوبي هم

دور از توان  گيرانه و به برخي نكات شايد گاه سختجدي گرفتن آن است. صحه گذاردن براين دستاوردها و 

   ها نيست. بر ناممكن بودن آنبودن آن دليل  ، ليكن سختنظر آيد بهدر لحظه فعلي  »ما«واقعي 

  تكليف سايت نقدرسانه، ژورناليسم و 

، »نقد محتواي نقد«هدف نوشته كنوني  سنجيد. توان مي مختلف هاي شيوه به را ي سايت نقد يك ساله ي تجربه

تر  يك رسانه، يا به عبارتي دقيق در مقامبه سايت نقد، پرداختن  بلكه نيست؛ اش همگاني انگاره يا نقد كنسپت

را چنين اش  اصليوظايف يكي از  »نقد«كوشد.  داري مي كه در نقد سيستم سرمايه استآلترناتيو  ي يك رسانه

  كند:  خالصه مي

 كاري بخش؛ رهايي اندازي چشم با و دارانه سرمايه ضد بستري و متن در هدفمند نظريِ ي مبارزه و كار ضرورت«

 سو يك از آكادميك كار با روشن تمايز در و فاصله در فعاليتي سياسي؛ ماهيت، در و نظري مضمون، و محتوا در

 و دقت مدعيِ ها؛ حوزه اين هردوي ضرورت و اهميت  انكار از مبرا و فارغ ديگر، سوي از سياسي ژورناليسمِ و

 و خويي درنده روي در رو سياسي، صراحت و تشخص به متعهد و اي»حرفه« و »علمي« نظم و انسجام

 ».جهاني ي سرمايه ويرانگر نظام قالب در چه و ايران بر حاكم رژيم پيكر در چه داري، سرمايه ستم ستيزيِ انسان

]3[  

اين وظيفه خارج از  »نقد«كارهاي منتشره در  نقد محتوا و مضمونِبررسي و ، با توجه به هدف نوشته كنوني

سايت  د!نمورد توجه قرار مي گيردر اينجا ، كه سياسي است »نقد«هاي  ماهيت فعاليت؛ با اين وجود، استنوشته 

بخشد. گرچه، بر روي هر يك از اين  تعين مي »ژورناليسمِ سياسي«و  »كار آكادميك«خود را با مرزبندي نقد، 



3 
 

و  »آكادميككار «نگارندگان است از  نظرِ چه مد توان تصوري از آن مح ميسابا ت .توان مكث كرد ها مي واژه

اي خود  ل به نقش رسانهقائ »نقد«آيا ماند كه  پاسخ مي داشت. با اين حال، اين پرسش بي »سياسي ژورناليسم«

 با و دارانه سرمايه ضد بستري و متن در هدفمند نظريِ ي مبارزه و كار«را براي  »ژورناليسم«ست؟ نوعي از ا

  شناسد؟ براي كار به رسميت مي» بخش رهايي اندازي چشم

رسانه و وظايف  دهد كه در زمينه توضيح مي »نقد«اي اين است كه  هاي بديهي علت طرح چنين پرسش

خواهد باشد؟ با اين ابهام،  دهد كه چه چيز هست يا مي خواهد نباشد، ولي توضيح نمي ، چه چيز مياش اي رسانه

ژورناليستي سياسي (چپ؟ راست؟  يمطلب آكادميك است يا ،كه آيا فالن مقاله يا بهمان مطلب سنجيدتوان  نمي

 و متن در هدفمند نظريِ«يك نقد جانانه  ،بالعكسيا  .آيد به حساب مي پرولتري؟ بورژوايي؟ خرده بورژوايي؟...)

به زبان ساده، مقياس و ميزان براي  ؟رود به شمار مي »بخش رهايي اندازي چشم با و دارانه سرمايه ضد بستري

ريزي آتي آن چيست؟ آيا هنوز سايت نقد در تكاپوي تدقيق اين معيارهاست؟ يا  سنجش كارهاي سايت و برنامه

  اند؟ روشن است ولي نگارنده يا برخي از مخاطبان سايت به آن دقت نكردهاهداف شايد 

  سايت نقد يك رسانه است، يك رسانه آلترناتيو

وار  ص نمونهيخصاو ت هاي آلترناتيو فارسي زبان اس اي از شبكه رسانه دريافت نگارنده، سايت نقد، رسانهبه 

ها، كه با امكانات محدود مالي و تجهيزاتي، براي ارتقاي »پاييني«اي براي  رسانه: داراستهاي آلترناتيو را  رسانه

هايي كه در مقابل  رسانهوجه تمايز . كند ميتالش مردم آگاهي و رساندن صدايي ديگر به كارگران و عموم 

در هاي آلترناتيو  اين رسانه. هاست مخاطبان آن هاي اجتماعي ايهپو در محتوا  ،گيرند هاي حاكم قرار مي رسانه

اي و شايد كم  غيرحرفه اي و باتجربه و نيز فعاالن د حرفهتركيب كاري خود، در بهترين حالت تركيبي از افرا

 تريبون محرومان، صداي صدايان، بي صدايهايي خود را  چنين رسانههاي كنوني يا پيشين  نمونهتجربه دارند. 

اعالم  ]4[ »ديگر صداهاي با آوا هم و كنار صدايي... در«. گرچه سايت نقد خود را اند ناميده ...و مردم آزاد

 اي»مجله« كار به يدنتغل يا فرهنگي/سياسي جنگ به شدن تبديل يا كاري خرده از پرهيز«كند، با اين حال،  مي

كرده هايش ذكر  را از جمله چالش ]5[ »ديگر چپ ي رسانه هر با اشتراك در ديگر، عمومي ي حوزه چندين و

  . است
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گويا سايت نقد، هنوز در تعيين تكليف با خودش دل دو نيمي و اشاره شد؛  نيز گونه كه در سرفصل پيشين همان

كيفيت كاوشگر و علمي كافي ندارد،  بورژواييكاري مذموم است و ژوناليسم  كه خرده هايي را دارد. اين ناروشني

. خواهد و نبايستي باشد نمييك رسانه آلترناتيو ها تعريف سلبي از چيزهايي است كه  اينمورد مجادله نيست، اما 

ورژوايي، موضوعات و است كه در تقابل با ژورناليسم مبتذل ب »ژورناليسم«رسانه آلترناتيو نوع ديگري از 

خالي است در تعريف وضعيت سايت نقد چه جايش  آنرساند.  كند و به مخاطبين مي محتواي ديگري را توليد مي

رسانه است، در چه مسيري راه خود سايت نقد يك اگر  »؟چه مي خواهد باشد«اي  اين است كه در عرصه رسانه

روشن اما  .از سايت نقد نيست كامل و دست يك، حتي مانع و جامعكند؟ توقع تعريفي  را ترسيم كرده و مي

  زند.  ساختن نقش و انتظارات از سايت نقد، به بالتكليفي در مورد وظايفش دامن مين

ها در دو يا سه  ها و سايت ، خاص سايت نقد نيست. تجربه ساير رسانه»گيري بالتكليفي دوران آغاز و شكل«اين 

اش، انرژي و توان  هاي اصلي اهداف و اولويت ،كه ناروشني در تعريف وظايف رسانه دهد نشان ميدهه اخير 

كند و در نهايت آن را  كشش و جذابيت اوليه آن را تضعيف ميگيرد.  ناالزمي را از گردانندگان آن رسانه مي

طنين مطالب و هاي رنگ و  هايي در نوانس با اندك تفاوت -مجالت ديگر اي اينترنتي شبيه »مجله«تبديل به 

  . كند مي -ها با ساير مجالت مجازي ديگر!  بحث

 -باشد چند، در ذهن گردانندگان رسانه روشن  هر –اهداف و معيارهاي رسانه  عالوه براين، اين ناروشنيِ

هاي خوبي كه موجب  كند. انرژي و عالقه اوليه به ايده مخاطبان و همكاران احتمالي رسانه را بالتكليف مي

دهد و شانس جهش به كيفيتي جديد براي يك  گذاران رسانه شده است را كاهش مي بنيان ي اوليه گروه تجمعِ

  برد.  را از بين ميقدرتمند رسانه آلترناتيو 

برد. اگر اين نقش و  گيري اوليه خود به سر مي شكل فراينداي آلترناتيو است كه در  ، سايت نقد، رسانهباري

 هاي پيشِ تظار و پذيرش تنوع راهگاه چند صدايي بودن و ان ، آنپذيرفته شوداي نوبنياد  پذير رسانه وضعيت تحول

شونده و  دروني و ملهم از وضعيت دگرگونذاتي، رو، امري بيروني نخواهد بود، بلكه در سياست سايت نقد امري 

  اش خواهد بود.  رشديابنده
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  گران هاي اجتماعي و سياسي كنوني و نقش كنش جنبش

 واقعي، سياسيِ و اجتماعي جنبش يك كنشگران و متن نبض، با وار اندام پيوند«چنان  نقد هم» كار دستور«اگر 

انديشي و تبادل نظر  همعملي براي ايجاد امكان روشن و راهكارهاي ، بايدآن گاه است،  ]6[ »بالواسطه طور به

نياز  ترسيم و اعالم شوند. ادامه زندگي و رشد يك رسانه آلترناتيو، »كنشگران جنبش اجتماعي و سياسي«اين با 

اين رسانه انتقال  ها و كارهاي خود را به كه ايدهدارد همدلي و همراهي انبوهي از كنشگراني  سازماندهيِ به

 خورده پيوند گويانش سخن و آن اجتماعي ناظر هاي جنبش يا جنبش به گر، آفرينش اي نشريه بندناف«دهند.  مي

تاكنون، از همه سو  1396. از خيزش دي ماه اي پرالتهاب متولد شده است سايت نقد، در دوره ]7[ ».است

 ) بايستي به آن بپردازند. با اين حال، در سايت نقد»ما«مسائلي هستند كه ما (و نقد نيز به عنوان بخش الينفك 

شود. در عرصه نظري،  هنوز به اندازه كافي ديده نمي ،هاي مبارزه طبقاتي در ايرانِ كنوني ها و چالش تالطم

بافت همكاران سايت نقد، اين ها ندارند.  موضوعات مبرم جنبش كنوني هنوز وزن كافي در مقاالت و ترجمه

  ها، كمتر شود.  فعاليت د كه اين كاستي در سال دومِنآور اميدواري را به وجود مي

  هاي كالسيك انههاي نوين، رس ارتباط با مخاطبين، رسانه

هاي اجتماعي نظير فيس بوك، توييتر و كانال  به سهم خود به عنوان صفحه اينترنتي و نيز در رسانه »نقد«

چون  رود، ليكن هم هاي جديد، نقطه مثبتي در كارهاي سايت نقد به شمار مي تلگرام حضور دارد. توجه به رسانه

هاي كالسيك  سايت نقد (به عمد يا به اجبار شرايط؟) رسانه هايي با بودجه و امكانات محدود، موج جديد رسانه

هاي صوتي و  استفاده از رسانهاين كاستي در  را از نظر دور داشته است. هاي موضوعي كتابانتشارِ نظير 

ين خاص خودش را دارد، مخاطباي  كانال رسانه. هر نيز وجود دارد تصويري و ارتباط مستقيم با مخاطبين

  . نيستصوتي و تصويري  ،هاي چاپي توجهي به رسانه جديد، دليلي براي بي هاي ارتباطي نالكااز  استفاده

  تحريريتركيب 

هاي  سايت نقد، در همين يك ساله شيفتگي خود را براي ارائه كار كيفي نشان داده است. اين يكي از مشخصه

در عين حال، حضور نيروي تحريري (اعم از مترجم، نويسنده يا مولف) جوان و يا به خوب اين سايت است. 
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اي با  . تركيب مناسب تحريريهنيستمطالب منتشره در سايت از كيفيت  يتر كم اهميتعامل تجربه  نسبت كم

را براي هاي بيشتري  افق ،هاي متفاوت قومي و فرهنگي ي با سطوح مختلف تجربه، سن، جنسيت و زمينهياعضا

بر نگارنده روشن است كه با توجه به امكانات و شرايط موجود، گاه حق انتخاب و گشايد.  كار خالقانه مي

ن گاه توجه به محدود است، ليك ،هاي آلترناتيو، از جمله سايت نقد ريزي براي كارهاي تحريري رسانه برنامه

  دهد.  ميهايي را افزايش  چنين ضرورتي، شانس دستيابي به چنين تركيب

  صدايي يا چند صدايي؟تك هاي آلترناتيو:  هاي حاكم، رسانه رسانه

خواهد در فضاي نقد اقتصاد سياسي، نقد ايدئولوژيِ بورژوايي، نقد  مي» نقد««خوانيم كه:  به زيبايي و درستي مي

گوناگون و هريك آوا با صداهاي ديگر، هريك به زباني و لحني،  بتوارگيِ كااليي، صدايي باشد در كنار و هم

وبافتي اجتماعي و تاريخي و تالشي براي تصويرپردازي از  دار در ساخت اي ريشه پژواك جايگاه و خواسته

  ]8[ ».تر باشند اين صداها، بهتر اي آرماني؛ هرچه بيش جامعه

 يك ر در عملِهاي آلترناتيو ديگ يي بودن سايت نقد و نيز ارتباطش با رسانه»چندصدا«حال، اين توجه به  با اين

هاي حاكم يا به عبارتي ديگر مين استريم، تاريخ دروغين  اي كه رسانه شود. در دوره اش به روشني ديده نمي ساله

يار كم هاي آلترناتيو فارسي زبان بس كنند، وزن رسانه توصيه و تشويق ميداري را  د و تسليم به سرمايهنويسن مي

گرايي با هزار لباس نوين در تكاپوست كه امكان همكاري و  فرقهفردگرايي، خودمحورپنداري و است. 

هاي حاكم را از بين ببرد. سايت نقد، اگر نقدي بر اين  هاي آلترناتيو در برابر رسانه اي از رسانه گيري شبكه شكل

ي چاره ، بايست»تر باشند اين صداها، بهتر هرچه بيش«گرايانه دارد، اگر تاكيد دارد كه  رويكرد تك صدايي و فرقه

ز و چند نظري داشت، توان انتظار پالتفرمي با ه دهد. نميتقويت اين صداهاي ديگر ارائو راهكار خود را براي 

  كارهاي رسانه خويش مشغول بود.  باره به در اين ه راه حلي معيندون ارائولي ب

گيرند، هنوز مرز روشن و  هاي آلترناتيو قرار مي بسياري از صفحات اينترنتي فارسي زبان كه در مقوله رسانه

كمونيست و گرچه، حتي احزاب  اند. تعريف نكردههايي با وظيفه ارگان حزبي و سازماني  با رسانه معيني

 ي اند، محافل گردآمده هاي خود فاصله گرفته»ارگان«از سياست سختگيرانه در كنوني اروپايي نيز سوسياليست 
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كنند. مرزبندي  چون يك ارگان حزبي نگاه مي ت خود همصفحا زبان حول صفحات اينترنتي، گاه بهفارسي 

و  ،براي سايت نقد، يك نقطه برتر و روشن به سويِ سياست چند صدايي تر با اين فضا، مطمئناً تر و روشن قوي

 دارانه سرمايه ضد بستري و متن در هدفمند نظريِ ي مبارزه و كار«تبادل نظرهاي خالق در زمينه  رشد و باروريِ

  خواهد شد. ]9[ »بخش رهايي اندازي چشم با و

2019مارس  ششم  

  :ها يادداشت

  . Mm-https://wp.me/p9vUft: »نقد« سالگي ] يك1[
  . pdf-book-year-http://naghd.info/naghd.1397 نقد: سالنامه]2[
  . Mm-https://wp.me/p9vUft: »نقد« سالگي ] يك3[
  ] همان. 4[
 :شود مي اشاره چنين اين هايي كاستي به نقد مقاله هاي كامنت به پاسخ در ولي ،نشده ذكر مقاله متن ] همان: در5[

  فني، امور) يكم
 نظري، مباحث محتواي و شكل كيفيت) دوم
 و آكادميك كار لغزان و نادقيق كماكان مرزهاي تعيين و تعريف ارگانيك، اي رابطه و منديفهد راستاي در موضوعي هاي هماهنگي امكان) سوم

  سياسي، ژورناليسم
 هر با اشتراك در ديگر، عمومي ي حوزه چندين و اي»مجله« كار به غلطيدن يا فرهنگي/سياسي جنگ به شدن تبديل يا كاري خرده از پرهيز) چهارم
  ديگر. چپ ي رسانه
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