
فصلنامۀ رهپویۀ ارتباطات و فرهنگ، دورۀ اول، شمارۀ چهارم، تابستان ۶۱۴۰۱

بی نام تو نامه کی کنم باز ای نام تو بهترین سرآغاز 
در  همگی  و  پیشین  نامه های  مانند  نامه ایست  آمد.  فراهم  ارتباطات  و  فرهنگ  به  عالقمندان  برای  دیگر  نامه ای 
زنجیرۀ دانش های اجتماعی و فرهنگی تا بماند این یادگار و فرصتی برای گفت وگو با تاریخ و نسل های بعد فراهم 

آورد. چه قلم بزعم حکیم واالی طوس ، مظهر بقای انسانهای فانی است:
زباران و از تابش آفتاب بناهای آباد گردد و خراب 

که از باد و باران نیابد گزند پی افکندم از نظم کاخی بلند 
که تخم سخن را پراکنده ام نمیرم از این پس که من زنده ام 

سپاسگزار  باز  پرداختند.  بدان  دریغ  بی هیچ  که  پاکدالنی  همه  و  سپاسگزاریم  همیشه  همانند  را  خداوند 
عزیزانی هستیم که این دفتر را به زینت نگاه و توجه شان می آرایند. مشتاق شنیدن اندیشه ها و نقدهای شان هستیم. 
در  بنابراین  نیست.  پایانی  را  دانایی  و  دانش  راه  می دانیم  و  پیموده ایم  نهایت  به  را  راه  که  نداریم  آن  ادعای  هرگز 

جست وجوی کمال دست به سوی آنان می گشاییم تا شاید هر روز خدمتی بهتر به آستان فرزانگی تقدیم کنیم. 

که دراز است ره مقصد و من نوسفرم. همتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس 
فرصتی فراخ می خواهد تا همۀ مقاالت را بازبینی کنیم و تحلیلی دیگر ارائه کنیم. بنابراین به رسم همیشه 
یکی را برمی گزینیم و آن «ورود شبکه های اجتماعی به حریم خانواده هاست». بی هیچ تردید هرگز چنین تجربۀ 
تاریخی ای فراهم نیامده بود. همیشه سخن این بود که خانواده محل امن و آسایش حیات آدمیان است و در تاریخ 
نیز همواره چنین بوده است. لیک یک باره آنچه را چهاردیواری اختیاری می خواندند، محل تاخت وتاز نه از درون، 
که از بیرون قرار گرفت. شبکه های اجتماعی مجازی بی هیچ پروایی، گوشه گوشه خانه را اشغال کردند. بعضی 
که  عقیده اند  این  بر  و  می ورزند  کید  تأ خانه  بیشتر  غنای  به  دیگر  برخی  دارند،  آن  از  را  چنگیز  سربازان  تمثیل 
از این پس خانه تنها جایگاه خور و خواب نیست، [بلکه] دنیا در آن است با خوشه هایی از فرهنگ. ما را عقیده 
بر این است که هر دو نظر را با هم بیامیزیم و همۀ رسانه ها را پیام آوران دنیای نو بدانیم. آنان حیات ما را از آغازین 
ماه های زندگی در حیطۀ تأثیر خود دارند و تا آخرین دم با ما هستند؛ آنان غنابخش خانه های ما شده اند؛ ژان 
کازنو در اثرش، جامعه همه جائی، از رسوخ فرهنگ و ادب، و سیاست به خانه ها یاد می کند. بعد از این کودکان 
به نحو دیگری تربیت می شوند. سبک زندگی خانواده ها جابه جا می شود. خانه محل آموزش مجازی نیز هست، 

همان طور که بستری برای انتقال ارزش ها، انتظارات و خواسته های ساکنان خانه برای همه جهانیان.
لیک در این میان، می توان خانه های سلولی تولید کرد. یعنی آنجا که هر کس اطاقکی دارد و در آن ابزار ارتباطش 
را. پس دیگر جایی برای گفت وگو نیست؛ شاید هم دیدار، آنهم فقط درمسیر رفت و آمد. با شناسایی جهات مثبت 
این حادثۀ تاریخی، جهات و ابعاد منفی آن را با نویسندۀ محترم مقاله شناسایی کنیم تا در قامت انسان های عاقل 

و بالغ در عرصۀ تاریخی ظهور نمائیم و با هم جامعه ای در خوِر شأن «جهان ارتباطات در هزارۀ سوم» بنا کنیم.
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