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و به خیل قدیمیها افزودهشدند .آن گنجینۀ بیبدیل
سرگذشتها و تجربهها ،که نامش را «زبالهدان تاریخ»
نهادهبودیم ،اکنون با سرعت بیشتری آکنده میشد و آنچه
میآکندش نه تجربههای نسلی که از سرد و گر م چشیدنهای
پدرانشان عبرت آموختهبودند ،که هیجانهای کور و
ماجراجوییهای نیندیشیدۀ مردمانی بود که از دانستن
گذشتۀحقیقیخودگریزانبودندوبهآیندهنیزنمیاندیشیدند.
هر روز چیزهای تازه و امروزی محبوبتر شدند و
چیزهای کهنه و «از دهن افتاده» بیبهاتر و غبارآلودتر.
در این میان عدهای بودند ،و هستند ،که پسند روز
سلیقهشان را تغییر نداد! به آنچه میپسندیدند و میجستند
وفادار ماندند و ابایی نداشتند از اینکه قدیمی و
کهنهپرست نامیدهشوند .بعضی از اینان حتی دانش و
فناوری روز را ابزاری ساختند تا با آن گرد گذر ایام را از
چهرۀ همان چیزهای کهنه و پوسیده بزدایند و پیشینۀ
تاریخی و فرهنگی ملتی را در پیش آنان بدارند ،تا بهای
خود را بشناسند و آنچه را از سر گذراندهاند عبرتی
سازند برای گذران امروز و ساختن فردای خود؛ تا
آزمودههاشان را دیگر بار نیازمایند و دانستههاشان را از
زبان دیگران نشنوند و...؛ اما در زمانهای که باب روزها

گسترش سیطرۀ فضای مجازی بر بیشتر شئونات زندگی
اجتماعی پیامد ناگزیر پیشرفت فناوری است ،اما آنچه
این سیطره راناگهان بهصورت چشمگیری گستردهتر و
عمیقتر ساخت بلیۀ عالمگیر کرونا بود .مردمی که باید
از یکدیگر دور میماندند به دیدار یکدیگر در شبکههای
اجتماعی خو کردند و سیاحت و دید و بازدید و مطالعه
و تفریح و نشست کاری و ...همه در یک جا جمع شد:
اینترنت .فارغ از هر تأثیری که این امر در سبک زندگی
و عادتهای اجتماعی مردم خواهد داشت ،آنچه ذهن
بسیاری از اهل فرهنگ را درگیر خود کرده و ادامۀ
فعالیت آنان را ،که الزمۀ بقای فرهنگی جامعه است،
دشوار ساخته همان چیزی است که بزرگترین دستاورد
اینترنت به شمار میرود :سرعت.
سرعت انتقال اطالعات ،سرعت پیشرفت دانش و
فناوری ،سرعت مخابرۀ اخبار و ...ارمغان اینترنت برای
زندگی انسان بودند ،اما این ِگردران بیگردنی نبود :سرعت
مستلزم تغییر است و تغییر یعنی رفتن چیزهای کهنه و آمدن
چیزهای نو .اینگونه بود که ُ
«مد روز»ها قدرت گرفتند و
بازار چیزهای قدیمی بیرونق شد و سهل استُ ،مد روزها
هم یکماهه و یکهفتهای و بلکه یکروزه از رونق افتادند

دورۀ سوم ،سال سوم

شامرۀ سوم و چهارم ()85-84

پاییز  -زمستان13۹7
[انتشار :پاییز ]1399

3

سرسخن

اندر نگاهداشت جانب اهل وفا

سرسخن

اندر نگاهداشت جانب اهل وفا

راه ریشهها را میدانند و آبی که در این جوی میرود ،اگر
نه به خوشۀ تاکی دستکم به برگ بیدی میرسد.
در روزگار عسرت ،نخستین چیزی که از سیاهۀ اقالم
ضروری خط میخورد کاالی «لوکس» فرهنگ است .همه
جا همین است .هر جای جهان که بروید همین است .اهل
فرهنگ که تا دیروز به قناعت میزیستند ،امروز به درویشی
سر میکنند و همچنان بر همان قرار پیشیناند و اگر
آبباریکهشان قطع نشود و آوارهشان نکنند ،به همان کارها
که مشغول بودند ادامه خواهند داد و برای آن که جانبشان را
عزیز داشته و ،حتی به کمترین مقرری ،تعهدشان کرده آوازۀ
نیک به ارمغان خواهند آورد .راه نوجویی همیشه باز است
و ،انصاف بدهیم ،به پای آوردن بناهای کهنه و علم کردن
ساختمانهای نو ،نه آن هنری است که هر نوخاستهای به
خرج ندهد! اگر در پی آنیم که ناممان به نیکی بماند و به
بیرسمی و ناکاردانی شهره نشویم ،بهتر آن نیست که
درست آن است که بنیانهای نیک کهن را پابرجاتر کنیم و
بر دوش آنها عمارتهای نو بهپا سازیم.

بازار را اشباع کردهاند و بازار هر چیز کهنهای بیرونق
است ،چه کسی خریدار متاع این گروه است؟
در هیچ جای جهان این متاع کهن خریدار عام ندارد.
در هیچ جای جهان عامۀ مردم بابت آنکه کسی در تاریخ
غور کند یا ادبیات کهن را احیا کند به او پولی نمیدهند
(جز با شرایطی خاص که برای بیشینۀ اهل تحقیق فراهم نمیشود و

نباید هم بشود) .دانشگاهها ،مؤسسههای پژوهشی و مراکز
دولتی آن نهادهاییاند که میتوانند از اینگونه تحقیقات
پشتیبانی کنند و باید پشتیبانی کنند! چرا باید؟ چون
گسترش فرهنگ وظیفۀ آنان است .چون آنانند که میتوانند
ْ
با بها دادن به فرهنگ ،که زبان و ادبیات و تاریخ بعضی
از اصلیترین مؤلفههای آنند ،ملتی را متحد و آگاه و
ْ
بینیاز از غیر بار بیاورند ،یا با غفلت از فرهنگ به خالف
این راه بروند .در روزگاری که آیند و روند سلیقهها به مرور
ابر میماند ،آن کس که به پسند اهل روزگار تن میدهد،
اگر بخت یارش باشد ،چون برق میدرخشد و میمیرد.
ریگهایی که بر کف جوی نشستهاند اما سالهاست که
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