
  سيمين جم
در كمت�ر س�خنراني و ديدار مق�ام معظ�م رهبري 
هس�ت كه ايش�ان در بياناتش�ان به طور مس�تقيم 
يا غيرمس�تقيم به موض�وع فرهنگ و ض�رورت كار 
فرهنگ�ي نپرداخته باش�ند. فرهن�گ از منظر نگاه 
معظم له اص�ل و مقوله هاي ديگر همچ�ون اقتصاد و 
سياست فرع و حاشيه فرهنگ محسوب مي شود. در 
ادامه گزيده فرمايشات روشنگرانه مقام معظم رهبري 
به مناسبت هاي متنوع و در ديدارهاي مختلف مي آيد. 

1- فرهنگ از ادبي��ات و هنر تا س��بك زندگي، فرهنگ 
عمومي، اخالق و رفتار اجتماعي، شامل همه  اينها است؛ ما 

در اين زمينه ها تكليف و مسئوليت داريم. 1۳۹۵/۶/۳
2- عزيزان م��ن! فرهن��گ از اقتصاد هم مهم تر اس��ت، 
چرا؟ چون فرهنگ، به معناي هوايي اس��ت كه ما تنفس 
مي كنيم؛ شما ناچار هوا را تنفس مي كنيد، چه بخواهيد، 
چه نخواهيد؛ اگ��ر اين هوا تميز باش��د، آث��اري دارد در 
بدن ش��ما؛ اگر اين هوا كثيف باش��د، آث��ار ديگري دارد. 

1۳۹۳/1/1
۳- همه چيز مترتب بر فرهنگ اس��ت. فرهنگ حاشيه و 
ذيل اقتصاد نيست، حاشيه و ذيل سياست نيست، اقتصاد 

و سياست حاشيه و ذيل بر فرهنگند. 1۳۹2/۹/1۹
4- شما اگر چنانچه توليد داخلي نداشته باشيد، واردات 
مي آيد جاي توليد داخلي را مي گيرد. وقتي واردات آمد 
جايگزين شد، نتيجه اين مي ش��ود كه بعد توليد داخلي 
هم ديگر نمي تواند كمر راس��ت كند؛ يكي از مش��كالت 
امروز م��ا همين اس��ت: واردات فراوان - ش��ايد تا حدود 
زي��ادي بي حس��اب وكتاب- در بخش ه��اي مختلف در 
مقابلش توليد ناقص؛ فرهنگ هم همين جور اس��ت. اگر 
ش��ما توليد فرهنگي نكردي��د، واردات فرهنگي - چه به 
صورت رسمي، چه به صورت قاچاق- وارد كشور مي شوند. 

1۳۹۵/12/1۶

۵-  اگ��ر فرهنگ در كش��وري دچار انحطاط ش��د و يك 
كش��ور هويت فرهنگي خ��ودش را از دس��ت داد، حتي 
پيش��رفت هايي كه ديگران ب��ه آن كش��ور تزريق كنند، 
نخواهد توانس��ت آن كش��ور را از جايگاه شايسته  اي در 
مجموعه  بشريت برخوردار كند و منافع آن ملت را حفظ 

كند. 1۳۸۳/2/2۸
۶-  نمونه هايي از كارهايي كه مي تواند نسل جوان را در 
نقش و ش��أن محوربودن حركت عمومي جامعه كمك 
كن��د و ظرفيت الزم را ب��ه آنها بدهد... . يكي تش��كيل 
كارگروه هاي فرهنگي اس��ت؛ اي��ن كاري كه االن دارد 
انجام مي گيرد؛ اين االن وجود دارد. بنده با بس��ياري از 
اينها آشنا هستم، با بعضي ارتباط هم دارم. كارگروه هاي 
فرهنگي در سراس��ر كشور و در مس��اجد... يكي از اين 
كارهاست. اين »آتش به اختيار« كه من... گفتم، مربوط 
به اين مجموعه اس��ت، ]يعني[ مجموعه هاي فعال در 

زمينه هاي فرهنگي ك��ه اينها مي توانن��د تأثيرگذاري 
عميقي داش��ته باش��ند. از اول انقالب هم همين طور 
بوده، االن هم همين طور است. االن هر جايي كه شما 
يك گروه جوان را پيدا كنيد - جوان متشكل و بافكر و 
صاحب ذهن فعال- كه دس��ت به كار فرهنگي مي زنند 
مث��اًل در يك مس��جدي، در ي��ك هيئت ع��زاداري اي 
اينها مي توانن��د روي جوان ها، محله، خويش��اوندان و 
مجموعه هاي دانش��جويي تأثير بگذارند، يك حركتي، 
يك عزمي، يك بينش و بينايي اي را در يك مجموعه اي 

به وجود بياورند. 1۳۹۸/۳/1
7-  عدال��ت اجتماعي، ك��ه يك ام��ر اجتماعي محض و 
مربوط به حكومت، سياست و شيوه  فرمانروايي در جامعه 
است، جز به بركت يك فرهنگ صحيح در اذهان يكايك 

مردم، تأمين شدني نيست. 1۳74/4/1۹
۸-  بدون شك، فرهنگ مثل روح است. بالشك فرهنگ 

است كه جامعه را به اصل كار يا بيكاري، به كار تند يا كند 
و به جهت گيري خ��اص يا به ض��د آن جهت گيري وادار 

مي كند. 1۳۸1/1۰/2۵
۹-  فرهنگ، برنامه ريزي هم الزم دارد؛ نبايد انتظار داشت 
كه فرهنگ كش��ور به خودي خود خوب بش��وند و پيش 

بروند؛ نه، اين برنامه ريزي مي خواهد. 1۳۹2/۹/1۹
1۰-  اگر پايه هاي فرهنگي بخواهد مستحكم شود، شرط 
اصلي اين است كه ايمان مردم به دين و مواريث فرهنگي 
خودشان روزبه روز اس��تحكام پيدا كند و تضعيف نشود. 

1۳۸1/۳/7
11-  مس��ئوالن فرهنگ��ي، بايد مراقب رخن��ه  فرهنگي 
باش��ند؛ رخنه هاي فرهنگي بس��يار خطرناك است؛ بايد 
حساس باشند، بايد هشيار باش��ند. نمي خواهيم بگوييم 
همه  آس��يب هاي فرهنگي كار بيگانگان اس��ت؛ نه، خود 
ما هم مقصريم؛ مس��ئوالن مختلف، مسئوالن فرهنگي، 
مس��ئوالن غيرفرهنگي، كم كاري ها، غلط كاري ها، اينها 
تأثير داش��ته؛ ما همه را به گردن دشمن نمي اندازيم؛ اما 
حضور دشمن را هم در زمينه  مسائل فرهنگي نمي توانيم 

فراموش كنيم. 1۳۹۳/1/1
12-  از استقالل سياس��ي و اس��تقالل اقتصادي باالتر، 
»استقالل فرهنگي« است. يعني فرهنگ استقالل، اعتقاد 
و ايمان به استقالل. مهم اين است كه با هر نوع وابستگي 
مقابله ش��ود. يك ملت به اين نقطه كه رسيد، ديگر هيچ 

مشكلي ندارد. 1۳7۵/1/2۸
1۳- ]در زمين��ه  فرهن��گ[ راه صحي��ح اي��ن اس��ت 
كه برنامه ري��زي كنيم، هداي��ت كنيم، كم��ك كنيم به 
رويش هاي خوب و جلوي ضربه ها و حمالت و مانند اينها 

را بگيريم؛ يعني هم آفند، هم پدآفند. 1۳۹۵/۶/۳
14- كارها و اقدامات فرهنگي همچون شمش��ير دو دم 
اس��ت، اگر همراه با محتواي خوب باش��د، بستر اصالح 
جامعه خواهد بود، اما اگر با محتواي نامناسب باشد، بستر 

گسترش نابساماني و كژي خواهد شد. 1۳۹2/1۰/2۳

  مرضيه باميري
فقر ناشي از گرسنگي رو به كاهش است، ولي فرهنگ 
هر روز فقيرتر مي ش�ود. فقر اقتصادي را مي ش�ود 
فكري به حالش كرد، ولي با فقر فرهنگي چه كنيم؟ با 
خرده فرهنگ هايي كه هر روز پا به ميدان مي گذارند و 
عقل را مي زدايند، چه كنيم؟ با مدگرايي چه كنيم؟با 
مصرف گرايي چه كنيم؟ با ورود خرده فرهنگ هاي 
غرب�ي الب�ه الي زندگ�ي ايراني م�ان چ�ه كني�م؟

      
   همه ما  با واژه فقر آشنا هستيم؟

آنقدر واژه فقر را اين روزها دهان به دهان شنيده ايم كه 
اگر از يك كودك خردسال هم بپرسيد، فقير كيست يا 
فقر را تعريف كن برايت تمام و كمال شرح مي دهد، يعني 
چه؟ او احتماالً از همان خردس��الي با گونه هاي مختلف 
فقر آشنا شده و آن را در كوچه پس كوچه هاي شهر لمس 
كرده است. وقتي والدينش براي افراد كارتنخواب غذاي 
نذري برده اند يا وقتي كودكاني را ب��ا لباس  های ژنده و 
كثيف ديده اند كه با يك كفش پ��اره دنبال لقمه اي نان 
مي گردند. يا شايد كودكي را ديده اند با سر و روي كثيف 
كه تا كمر در س��طل زباله خم شده تا قدش به زباله هاي 
به درد بخور مردم برس��د و با ضايعات غ��ذاي مردم پول 
سيرشدن شكمش را در بياورد. ش��هر پر از انجمن هاي 
خيريه است. يكي به يتيمان مي رسد يكي به فقرا يكي به 

زنداني هاي تازه آزاد شده و يكي... 
ول��ي گاهي فقيرب��ودن دس��ت خودمان نيس��ت. مثل 
انتخاب اس��م يا پدر و م��ادري كه براي داش��تنش حق 
انتخاب نداشته ايم. بوده اند كساني كه چشم بازكرده اند 
و س��فره هاي خالي ديده ان��د. آدم هاي عجيب��ي كه به 
خانه ش��ان رفت وآمد داش��ته اند و بعدها دانسته اند كه 
براي گرفتن اندكي مواد سراغ پدرش مي آمدند. آنها بعداً 
دانسته اند تقصير خودشان نيست كه فقيرند، اما فقيرند 
و هميشه مورد ترحم ديگران قرار مي گيرند. عده اي اين 
درد را مي شناسند و بر آن مرهمي مي گذارند، ولي بعضي 

آگاهانه چشم بر سياهي اين مقوله مي بندند و خودشان 
را به ندانستن مي زنند. مي دانند فقر ام الفساد اشتباهات 
است، اما وانمود مي كنند، نمي دانند. آن وقت يك كودك 
نوپا براي داشتن تنها يك تكه نان حاضر است هر كاري 
بكند. او غيرت دارد، او مرد يك خانه است و شب بايد با 

دست پر به خانه برود. 
   بايد در را به روي فقر ببنديم 

حتماً دقت كرده ايد هر شهري يك منطقه پايين نشين 
دارد ك��ه افراد كم بضاعت آنجا س��اكن هس��تند. وقتي 
مي خواهي از آنجا رد بشوي اخطار مي دهند كه تنها نرو 
مراقب ب��اش. آنجا محله خطرناكي اس��ت. معتاد و دزد 
زياد دارد. وقتي در آن خيابان ها با شيش��ه هاي ماشين 
كه باالست و با احتياط پيش مي روي، متوجه مي شوي 
جنس همه چيز در آن محله ها فرق دارد، حتي رسيدگي 
به خيايان ها و بوستان هايش. مردم آنجا انگار از يك سياره 
ديگر آمده اند و همانطور به حال خودشان رها شده اند. 
آنها را جامعه پس زده و دورشان يك خط قرمز كشيده 

است. با آدم خط خورده چه بايد كرد؟!
پيامبر بزرگمان حضرت خاتم)ص( فرموده اس��ت: من 
ال معاش له ال معاد له)كس��ي كه زندگي م��ادي ندارد 
آخرتي هم نخواهد داشت.( تمام درس هاي روانشناسي 
و جامعه شناس��انه در همين يك حديث پنهان است. به 
وضوح گفته ان��د فقر ايمان را مي برد. آدم گرس��نه وقت 
ندارد به مناسبت هاي اجتماعي برود. او در پس هر اتفاقي 
دنبال س��يركردن يك خانواده است. پس اگر قرار است 
جامعه اي سالم و ايمن داشته باشيم بايد در را روي فقر 

ببنديم. بايد كسي گرسنه نماند. 
   داراهايي كه فقيرند!

فقر معناهاي خاص خودش را دارد. اگر از نوع مطلق باشد 
نتيجه اش مي ش��ود دزدي و بزه��كاري و... ولي يك فقر 
هم هست كه نسبي است. در آن ش��كم ها سير مي شود، 
اما فرهنگ همچنان پايش لن��گ مي زند. به قول مرحوم 
شريعتي:»فقر شب را بي غذا سركردن نيست. فقر روز را 

بي انديشه سركردن است. فقر ذهن ها را مبتال مي كند« 
حاال اگر فرهنگ نداشته باشيم چه باليي سرمان مي آيد؟ 
هزار و يك مؤسسه و خيريه و سازمان مردم نهاد هستند 
كه نمي گذارند شكمي گرسنه بماند، ولي آيا جايي هست 
كه دست فرهنگ را بگيرد؟ پاي زخمي و لنگان لنگانش را 
بگيرد و از زمين بلندش كند؟ از قديم گفته اند آدم خواب 
را مي ش��ود بيدار كرد، ولی آدمي كه خودش را به خواب 
زده نه! و ما فرهنگمان پر از آدم هايي اس��ت كه خودشان 
را به خواب زده اند. پول دارند، اما ش��عور ن��ه! پول دارند، 
اما فرهنگ و منش و ادب اجتماعي ش��ان زير صفر است. 
اين آدم هاي فقير و گاهي ش��ايد حقير خودشان را پشت 
انبوهي از كلمات بي مصرف، اما قلمبه سلمبه خارجي قايم 
مي كنند و شما هرگز عرياني فرهنگ را در آنها نخواهيد 
ديد. آنها چيزي كه ندارند انديشه است و همين يعني فقر. 
آدم هاي فقير از زبري دست ها و ژنده بودن لباس هايشان 
معلوم هس��تند، ولي روش��نفكر مآب هاي بي انديش��ه و 
فقير! رفتارهايي از خود بروز مي دهند ك��ه فقر ر ا تا مغز 
استخوانشان رسانده است. آنها هميشه نگاه برتربينانه به 
آحاد جامعه دارند. فكر مي كنند چون پول دارند، برترند. 
چون پول دارند و مي توانند جريمه هاي سنگين را بدهند، 
پس حق دارند در خيابان هاي شهر ويراژ بدهند، حق دارند 
زباله هايشان را در هرجا اراده كردند، پرتاب كنند. آدم فقير 
پابند قانون است، اما آدم بي فرهنگ چيزي به نام قانون و 
احترام به حقوق نمي شناسد. در خودروي شاسي بلندش 
مي نشيند. شيشه هاي برقي را باال مي دهد و خودش را در 
نواي موسيقي هاي رنگارنگ گم مي كند و همه را از نگاهي 
باال به پايين نظاره مي كند. هميش��ه حق با اوست. حتي 
اگر با شلوارك و لباس نامناس��ب وارد پمپ بنزين شود. 
حتي اگر زباله ه��اي خوراكي الكچ��ري اش را در جاده و 

خيابان رها كند. 
   فقيران فرهنگي را دريابيم

فقر اقتصادي را مي شود فكري به حالش كرد، ولي با فقر 
فرهنگي چه كنيم؟ با خ��رده فرهنگ هايي كه هر روز پا 

به ميدان مي گذارند و عق��ل را مي زدايند، چه كنيم؟ با 
مدگرايي چه كنيم؟ب��ا مصرف گرايي چه كنيم؟ با ورود 
خرده فرهنگ ه��اي غربي البه الي زندگ��ي ايراني مان 
چه كنيم؟ با  جش��ن هايي كه مال ما نيس��ت؟ رسومي 
كه در هوي��ت ايراني جماعت جايي ن��دارد. با آدم هايي 
كه رفتاره��اي ضد و نقي��ض دارند، براي م��ردم عالمه 
دهر مي ش��وند، ولي خودشان قانون ش��كني مي كنند. 
آنهايي كه هش��تگ در خانه بمانيد راه مي اندازند، ولي 
فردا زودتر از همه در جاده رؤيت مي ش��وند. آنهايي كه 
هر س��ال موقع تولد كوروش كبير رگ آريايي ش��ان باد 
مي كند و چند جمله اي افاض��ات مي كنند، اما همان ها 
وقتي جشن كريسمس مي شود، يقه مي درند و پول پاي 
كاج هايي مي ريزند كه براي ما مفه��وم فرهنگي ندارد. 
اينها كريسمس، هالووين و... را جشن مي گيرند، ولي روز 
طبيعت كه مي شود كاماًل ايراني مي شوند! آنقدر عاشق 
ايران و فرهنگ هايش مي شوند كه حاضر نيستند تحت 
هيچ شرايطي خللي در برگزاري آن ايجاد شود. حتماً به 
دورهمي سيزده بدر مي روند و سبزه را گره مي زنند، حتي 
اگر س��تاد ملي كرونا  آن دورهمي را سمي و خطرناك 
بداند. مثاًل آدم هايي كه در صف مرغ مي ايس��تند براي 
جوجه كباب سيزده بدر كه مبادا قضا بشود. بعد هم رها 

كردن زباله ها در طبيعت و... 
فرهن��گ كه لن��گ بزن��د فض��اي مجازي مي ش��ود 
جوالنگاه ع��ده اي ش��ياد و خودخواه كه از س��ادگي 
مردم سوءاس��تفاده مي كنند. بي ترديد فقر ناش��ي از 
گرس��نگي رو به كاهش اس��ت، ولي فرهن��گ هر روز 
فقيرترمي شود. بايد تا دير نشده فكري به حالش كرد. 
باي��د از چنگال خ��رده فرهنگ آدم ه��اي فرهنگ نما 
خالص كرد. اگر اينگونه و با چنين شتاب پيش برويم 
به زودي كش��تي مان به گل خواهد نشست و آن وقت 
معلوم نيست كدام همسايه يا مدعي دوستي بيايد و با 
هزار افاده و منت از زمين بلندم��ان كند. دير بجنبيم 

فرهنگ مان يكي يكي مصادره خواهد شد. 
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سبك ارتباط

ما مرتباً در اعتراض به اين واقعيت كه اخبار دچار 
بحران ش��ده، دس��ت هايمان را به هم مي ساييم، 
اما به  ندرت درباره آنچه اخبار واقعاً هس��ت بحث 
مي كنيم. اخب��ار، با ش��باهت فراوان ب��ه تاريخ، 
اساساً روشي اس��ت براي تحميل نظم به تماميت 
درهم ريخت��ه آنچه پيرامونمان در جريان اس��ت. 
فرهن��گ لغات انگليس��ي آكس��فورد »اخبار« را 
»اطالع��ات به تازگ��ي درياف��ت  ش��ده ي��ا قابل 
 مالحظه، به خصوص درب��اره رويدادهاي اخير يا 
مهم« معنا مي كند. يا بنا به تعريف دارنتن، اخبار 
»داس��تان هايي اس��ت درباره آنچه اتفاق افتاده 
اس��ت«، بنابراين آنچه ما اخبار مي ناميم، به نحو 

تنگاتنگي به ادراكمان از زمان متصل است. 
ه��راس فعلي درب��اره اخب��ار كذب به س��رزنش 
فناوري هاي جديد از قبيل ش��بكه هاي اجتماعي 
گراي��ش دارد. اين اضط��راب به عقي��ده اي گره 
خورده اس��ت كه مي گويد ن��وآوري فني محرك 
انقالب ه��اي فرهنگي و فكري اس��ت؛ ديدگاهي 
درباره زمان مندي كه پيدايش آن به اروپاي قرن 
1۹ باز مي گردد. در اين دي��دگاه، زمان همچون 
نوعي توالي خطي نگريس��ته مي شد كه با هر گام 
فناورانه به پيش م��ي رود. در همين دوره  اس��ت 
كه صنعت مدرن اخبار متولد ش��د، پس ش��ايد 
جاي تعجب نباش��د كه اغلب محققان اين شيوه 
خاص از س��امان دهي زم��ان را براي فه��م اخبار 
پي گرفته باش��ند. آنها اس��تدالل مي كنند كه در 
اعصار گوناگون، اخبار با تكيه بر رسانه هاي غالب 
پيش مي رفت: نخست اخبار شفاهي بود، سپس 
روزنامه ها از راه رس��يدند، بعد تلويزيون و پس  از 
آن اينترن��ت. اين ديدگاه عرضه كننده احس��اس 
آرامش بخشي است از نظم و پيشرفت، از اينكه در 
يك توالي تقويمي مرتب و منظم، يك چيز جايش 

را به ديگري مي دهد. 
ما زندان��ي تاريخ نگاري هاي بدي هس��تيم كه به 
ما مي گويند هر پيش��رفت فناورانه اي رابطه ما با 
اخبار را به نحوي افراطي تغيي��ر مي دهد. يكي از 
تأثيرگذارترين مبلغان اين ايده مارشال مك لوهان، 
جامعه شناس كانادايي بود. او را با شعار مشهورش 
»رسانه همان پيام است« مي شناسند، شعاري كه 
بسيار تكرار و خيلي كم فهميده شده است. به زعم 
مك لوهان رس��انه عنصر پنهان تاريخ است، زيرا 
هر فناوري جديد ش��يوه هاي تفكر ما را دگرگون 
مي كند. او در كتاب كهكشان گوتنبرگ: ساخت 
انس��ان تايپوگرافيك )1۹۶2( نوش��ت: »فناوري 
منتج ب��ه آفرينش محيط��ي جديد مي ش��ود.« 
بنابراي��ن، پاپي��روس محيط اجتماعي وابس��ته 
به امپراتوري ه��اي جهان باس��تان را پديد آورد؛ 
مكتوبات دست نويس جهان قرون وسطي را آفريد 
و چاپ منجر ب��ه زايش جهان مدرن ش��د. از ديد 
مك لوهان، كليت مدرنيته غربي - از روش��نگري 
تا دولت ملت- دين عظيمي به اختراع مطبوعات 
چاپي دارد. ايده هاي مك لوهان ممكن اس��ت در 
زمان خودش جسورانه بنمايند، اما اساس آنها در 
واقع بر انديشه هاي كهنه درباره پيشرفت فناورانه 
استوار است. ايده او مشخصاً ايده اي استعماري از 
كاركرد زمان بود، تكامل تك خطي تاريخ به رهبري 
مردان اروپايي كه چيزها را اختراع مي كردند، اما 
اين ايده از اساس ايده اي قرن نوزدهمي و نشئت  
گرفته از زمانه اي بود كه گس��ترش قدرت اروپا به 
سراسر جهان توقف ناپذير به نظر مي رسيد. مارشال 
لفرتس، يك��ي از رهبران صنعت تلگ��راف اياالت 
متحده در س��ال 1۸۵۶، با هيجاني كه نفسش را 
بريده بود، اين فن��اوري انقالبي را چنين توصيف 
كرد:»با در دست  گرفتن كليد تلگراف كه شما را 
قادر مي سازد تا با صدها مايل دورتر گفت وگو كنيد، 
نوعي جاودانگي را تجربه مي كنيد كه تحت هيچ 
شرايط ديگري ميسر نيست. زمان و مكان معدوم 
شده اند، و »به يك چش��م بر هم زدن« ديگر يك 

ضرب المثل نيست.«
يكي از ويژگي هاي عقالنيت مدرن، مرجح  دانستن 
ايده اي به ش��دت متمايز و دقيق از زمان اس��ت. 
گابريل تارد، جامعه ش��ناس فرانس��وي در س��ال 
1۹۰1 اين مشاهده گويا را ابراز كرد: »روزنامه اي را 
باز مي كنم كه فكر مي كنم متعلق به امروز است و با 

ولع مشغول خواندن اخبار مي شوم، سپس متوجه 
مي شوم كه متعلق به يك ماه يا يك روز پيش است 
و في الفور جذابيتش را برايم از دس��ت مي دهد.« 
به گفته او وقتي مي فهميم آنچ��ه فكر مي كرديم 
اخبار روز است در واقع كهنه است، نوعي »چندش 
ناگهاني« به ما دست مي دهد.»شور فزاينده براي 
هيجان اخبار روز يك��ي از واضح ترين ويژگي هاي 

زندگي متمدنانه است.«
به  عبارت  ديگر، مدرنيته توهم حركت همواره رو به  
جلو را با اعالم بالموضوع بودن گذشته به نمايش 
مي گذارد. اگر از اصطالح مورخ فرانسوي، كريستف 
شارل، اس��تفاده كنيم، در اين »انفصال زمان ها« 
گذشته از اس��اس متفاوت از حال و آينده دانسته 
مي شود و در عين حال، در خدمت افزايش شكاف 
ميان اخبار و تاريخ نيز هست، اما هميشه اينگونه 
نبوده است. پيش از قرن 1۹، تاريخ در اصل روشي 
براي آموزش درس هاي اخالقي درباره زمان حال 
بوده است. تغيير با لئوپولد فون رانكه، مورخ آلماني 
از راه رسيد كه تأكيد مي كرد آدمي بايد گذشته را 
محض خاطر گذشته بخواند. امروزه، با اينكه هم 
مورخان و هم روزنامه نگاره��ا رويدادها را ثبت و 
بررسي مي كنند و در دسترس عموم قرار مي دهند، 
يكي از بدترين توهين ها به يك مورخ اين است كه 

اثرش را ژورناليستي بخوانند. 
در ق��رن 1۸، خبرها ممكن بود درب��اره آينده نيز 
باش��د. در جهان پيرام��ون اقيان��وس اطلس در 
آن زم��ان، خبرها همانق��در كه ش��امل گزارش 
رويدادهاي اخير مي شود، حاوي گمانه زني درباره 
رويدادهاي پي��ش رو نيز بود. همانط��ور كه ويل 
اس��التر در مقاله اش »بيانيه آينده نگر«)2۰۰۹( 
شرح مي دهد، سردبيران در لندن با اين فرض كه 
جنگ به زودي در آن  سوي اقيانوس در مي گيرد، 
يادداش��ت هايي با افعال زمان آينده مي نوشتند. 
اسالوتر مي نويسد، روزنامه نگاران و خواننده ها »به  
نحو شگفت انگيزي در پيش بيني آنچه گزارش هاي 

بعدي مي گفتند، زبردست بودند.«
اين م��وارد در كنار هم متضمن اين اس��ت اخبار 
فرآيندي در هم  ريخته اس��ت ك��ه ميان فرم هاي 
متفاوت رسانه اي حركت مي كند و به  سادگي بين 
گذشته، حال و آينده جابه جا مي شود. قصدم اين 
نيس��ت كه بگويم تغيير در فناوري هاي رسانه اي 
در عصر جديد هيچ اثري بر معنا يا اهميتي كه ما 
براي اخبار قائليم نداشته است، اما فرم هاي خبري 
همواره بخشي از زيست بومي گسترده تراند كه ما 
در آن چندين ش��كل متفاوت از خبر را مي بلعيم 
و هيچ رس��انه منفردي نمي تواند كام��اًل رابطه ما 
با زم��ان را بازآرايي كند. پيچيدگي ه��اي اخبار، 
اين ايده را كه زمان خطي و صاف اس��ت، منفجر 
مي كند. من در مواجهه  ب��ا رويدادهاي نفس گير 
به گذش��ته رجوع مي كنم به اين اميد كه نگاه از 
فاصله اي دورتر سرنخ هايي درباره وضعيت خودم 
به دس��ت دهد. اين س��رنخ ها به نوبه خود ممكن 
اس��ت به من كمك كنند، بفهمم بعد چه اتفاقي 
مي افتد، اس��تفاده از تاريخ براي گمانه زني درباره 
آينده. تمام اين واكنش ها براي فهم ماهيت اخبار 

ضروري است. 
س��رزنش كردن فناوري ها صرفاً ب��ه  خاطر اينكه 
اخبار كذب زياد ش��ده، كار آساني اس��ت، اما در 
واقعيت، اخبار هرگز به سامان و باثبات نبوده است. 
فرآيندي كه افرادي همچون مك لوهان از طريق 
آن تالش كردند تا گذشته را براساس انواع رسانه 
درون يك توالي شس��ته  رفته قرار دهند، ش��بيه 
اس��ت به فرآيندي كه مولد خود اخبار اس��ت: هر 
دو تالش هايي  هس��تند براي سامان دهي زمان تا 
بتوانيم جايگاه خود را در جهاني در حال  تغيير پيدا 
كنيم. بنابراين هراس فعلي درباره اخبار كذب به 
ما چيز زيادي درباره نقش ش��بكه هاي اجتماعي 
در به اش��تراك گذاردن اطالع��ات نمي گويد. در 
عوض آشكار مي كند كه ما احساس  كنيم تغييرات 
به نحو پيش بيني ناپذيري شتاب گرفته اند و دنبال 

راه هايي براي فهميدن آن هستيم. 
نقل از وب سايت ترجمان
نوشته: آرتور اِسَرف/ ترجمه: علي اميري

 

مرجع: وب سايت ايان

اخبار در گذشته و آينده در حال حركتند

هيچ خبري فقط متعلق به زمان حال نيست!

  تلخيص: حسين گل محمدي
به بزرگ ترين خبرهايي كه در طول عمرتان ش�نيده ايد فكر كني�د. به حس و حالي كه 
در آن اولين لحظه به شما دس�ت داد. ناگهان انگار بمبي عظيم در كنارتان منفجر شده 
است. گيج و منگ به گذشته و آينده فكر مي كنيد. به برنامه ها و آرزوهايتان، به خانواده 
و كشورتان. ديگر هيچ چيز مثل قبل نخواهد بود. گويي جهان جديدي جلوي چشمتان 
ظاهر شده است كه آن را نمي شناسيد. خبر اطالعاتي درباره لحظه حال به ما مي دهد، 

اما نيرويش بسيار فراتر از اين است.
با فقر فرهنگي چه كنيم؟

آنان دارا هستند، ولي فقيرند!

سبك رفتار

خودش�ان را به خواب زده ان�د. پول دارند، 
اما شعور نه! پول دارند، اما فرهنگ و منش 
و ادب اجتماعي ش�ان زير صفر است. اين 
آدم هاي فقير و گاهي شايد حقير خودشان را 
پشت انبوهي از كلمات بي مصرف، اما قلمبه 
سلمبه خارجي قايم مي كنند و شما هرگز 
عرياني فرهنگ را در آنه�ا  نخواهيد ديد

اهميت فرهنگ و كار فرهنگي از نگاه رهبر انقالب 

فرهنگ همان هوايي است كه تنفس مي كنيم

راهنما


