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سرمقاله

دنیــای پیــش روی مــان بــه تعبیــر اغلــب آینده نگــران و 
از مقاطــع پرشــتاب  یکــی  آینــده،  متفکــران مطالعــات 
وجــوه  از  یکــی  می شــود.  محســوب  تاریــخ  کم یــاب  و 
حائــز توجــه و منحصــر بــه فــرد چنیــن جهانــی، اهمیــت 
از  بیــش  حتــی  ارتباطــات،  و  اطالعــات  فناوری هــای 
منابــع انــرژی در انقالب هــای صنعتــی شــمرده می شــود. 
ــرد دانــش و اطالعــات در گشــودن افق هــای جدیــد  کارب
ایــن  مشــخص  وجــه  زندگــی،  عرصه هــای  همــه  بــرای 
دنیــا اســت. از منظــر ارتباطــات ایــن دنیــای نــو، به عنــوان 
جهــان اطالعــات و ارتباطــات، جامعــه شــبکه ای و اخیــرا 

جامعــه پلتفرمــی شــهرت یافتــه اســت.
بــر  تکیــه  روی مــان،  پیــش  جهــان  شــناخت  بــرای 
اجتماعــی  تغییــرات  و  فناورانــه  تحــوالت  جنبــه  هــردو 
امــکان  پــس  اســت؛  یک دیگــر  بــا  توامــان  فرهنگــی  و 
و  فناورانــه  جبــر  یک نــوع  بــه  تنهــا  کــه  نیســت  پذیــر 
فرهنــگ،  حوزه هــای  بــر  آن  یک ســویه  تاثیرگــذاری 
ــرد، بلکــه  ــا ک ــی سیاســت اکتف سیاســت، اجتمــاع و حت
و  فرهنــگ  دیالکتیکــی،  و  دوســویه  رابطــه  یــک  در 
فنــاوری بــا تاثیرگــذاردن بــر یک دیگــر، هم افزایــی همــراه 
بــا تغییراتــی پرشــتاب را رقــم می زننــد. در ایــام اخیــر، 
مقولــه  شــکل گیری  بــر  تکیــه  بــا  بیش تــر  تغییــر  ایــن 
"متــاورس" یــا "فراجهــان" به عنــوان تازه تریــن واژه تاکیــد 
می شــود؛ هرچنــد ایــن مفهــوم تخیــل صنعــت فنــاوری 
ــد بدانیــم کــه  ــه خــود جلــب می کنــد، امــا بای جهــان را ب
بایــد در نهــان آن، چشــم انداز آینــده فرهنــگ و فردیــت 

را نیــز مــورد رصــد قــرار داد.
دیجیتــال  دنیــای  متــاورس،  تعریــف،  ســاده ترین  در 
را  مــا  زندگــی  از  بزرگــی  بخش هــای  کــه  جدیدی ســت 
پــا گذاشــتن بســیاری از  بــا زیــر  فــرا خواهــد گرفــت و 
را دســت خوش  مــکان  و  محدودیت هــا مفاهیــم زمــان 
دنیــای  یــک  شــکل گیری  داد.  خواهــد  قــرار  تغییــر 
افــراد  آن  در  کــه  پیوســته،  به هــم  و  بی انتهــا  مجــازی 
مجــازی،  واقعیــت  ابزارهــای  از  اســتفاده  بــا  می تواننــد 
تلفن هــای هوشــمند و... بــه نــوع دیگــری بــا یک دیگــر 

زیســت اجتماعی شــان را ادامــه دهنــد، کار کننــد، اوقــات 
فراغت شــان را ســاماندهی کننــد و در امتــداد زندگــی 
ــد.  ــا کنن ــی را بن فیزیکــی خودشــان، زندگــی مجــازی نوی
ایــن مقولــه دارد بــه ســرعت از تخیــل بــه بــازه واقعیــت 
می پیونــدد. پیــش از ایــن نیــز مانوئــل کاســتلز در اثــر 
مشــهور عصــر اطالعــات و ظهــور جامعــه شــبکه ای، در 
پارادایــم  از  قــرن گذشــته میــالدی، ســخن  آخــر  دهــه 
یــا انــگاره ای تــازه بــه میــان آورد کــه چارچــوب و مــدل 
شــکل  روبــه رو  واقعیت هــای  شــناخت  بــرای  را  ذهنــی 
می دهــد. بــر آن اســاس عصــر اطالعــات و شــکل گیری 
معرفتــی«  »جامعــه  تعبیــری  بــه  یــا  ارتباطــی  جامعــه 
جدیدی ســت  معرفتــی  هندســه  شــکل دهی  درحــال 
کــه مفاهیــم رایــج در فرهنــگ، سیاســت و اقتصــاد را 
دگرگــون خواهــد کــرد. ایــن تغییردهنــده همــان عصــر 
عجیب تریــن  آن  در  کــه  دانایی ســت  یــا  دیجیتــال 
بشــربه  تکنولوژیــک  و  مصنوعــی  هــوش  ماشــین های 

کرده انــد. پیــدا  ورود  فعالیــت  و  تکاپــو 
ــه  ــو و گسســت آفرین، ب ــی ن ایــن جامعــه شــبکه ای تحول
ــو را در تحــوالت  ــه همــه روند هــای ن ــا اســت ک ــن معن ای
تــا  می دهــد  تغییــر  و  کــرده  قطــع  عملــی  و  فکــری 
چارچــوب و انــگاره ای جدیــد در شــناخت خــود، محیــط 
بــه  درواقــع  بخشــد.  ســامان  را  رو  پیــش   افق هــای  و 
و  بینایــی  از  اعــم  بشــری  حــواس  آن،  ارتباطــی  تعبیــر 
شــد؛  خواهنــد  جدیــدی  ظرفیت هــای  دارای  شــنوایی، 
بــه همیــن علــت میــزان حــدود آگاهــی بشــر نســبت بــه 
خــود، کهکشــان ها و دنیاهــای نادیــده امــروز در آینــده 
و  و چشــم  ذهــن  گســترش  ایــن  کــرد.  خواهــد  تغییــر 
کــه معتقــد  لوهــان اســت  گــوش، تحقــق تخیــل مــک 
هســتند؛  انســان ها  حــواس  امتــداد  رســانه ها  اســت 
ــون را امتــداد  ــو را امتــداد گــوش و تلویزی چراکــه او رادی
چشــم می دانســت. ظهــور جامعــه شــبکه ای و پیدایــش 
ایــن فرهنــگ نــو کــه در حــوزه ارتباطــات از آن به عنــوان 
پیــش   دوران  ویژگــی  می شــود،  یــاد  مجــازی  واقعیــت 
روی مــا اســت؛ دورانــی کــه فراتــر از رســانه ها، ارتباطــات 

دوران  ایــن  از  می دهــد؛  قــرار  تغییــر  معــرض  در  را 
ــاد می شــود؛  ــوان »فشــردگی زمــان و مــکان« ی تحــت عن
چراکــه بــا درهــم آمیختگــی زمــان، نظرهــا و سیاســت ها 
بــه  مکان هــا  شــدن  نزدیــک  ثانیــا  می شــود؛  دوام  کــم 
و  فرهنگی-محیطــی  کوالژهــای  تشــکیل  و  یک دیگــر 
ثالثــا درهــم تنیدگــی و ایجــاد وابســتگی متقابــل بیــن 
و  اقتصــادی  و  سیاســی  فرهنگــی،  اجتماعــی،  روابــط 
ناممکــن شــدن ذات گرایی هــا. بــه همیــن اعتبــار بایــد 
شــاهد فروپاشــی هویت هــای متســلم و متکثــر در عیــن 

باشــیم. فرهنگــی  و  سیاســی  تنوع هــای  پیدایــش 
آن  در  کــه  هســتیم  دورانــی  گــذار  شــاهد  امــروزه  لــذا 
یک پارچگــی فرهنگــی، برآمــده از ارتباطــات الکترونیــک 
بــود.  گســترده  و  انبــوه  مخاطبــان  حاکمیــت  عصــر  و 
و  تعاملــی  شــبکه های  شــکل گیری  شــاهد  هم زمــان 
ــاط  ــن وجــود ارتب ــر در عی ــوع و تکث ــرش تن ضــرورت پذی
دنیــای  چراکــه  هســتیم؛  جدیــد  همبســتگی های  و 
متکثــر  جریان هــای  قدرت گیــری  عصــر  پیشــروی مان 
ســنتی  جریان هــای  از  حتــی  کــه  اســت  متغیــر  و 
ایــن  گرفــت.  پیشــی خواهــد  منزلــت  و  ثــروت  قــدرت، 
و  توســعه  دوران  اصطالحــا  می شــود  را  جدیــد  دوران 
آن  در  کــه  دانســت  چندفرهنگــی  جهــاِن  همبســتگی 
نقــش رســانه ها و رســانه ای شــدن همــه ابعــاد زندگــی، 
شــاهد  علمی تــر،  عبارتــی  بــه  می شــود؛  برجســته 
چیرگــی و گســترش پارادایــم فرهنگــی و تعیین کنندگــی 
سیاســی  پارادایم هــای  بــا  قیــاس  در  فرهنــگ  بیش تــر 
هشــدار  مــا  بــه  دنیــا  ایــن  بــود.  خواهیــم  گذشــته 
و  بــه رســمیت بشناســیم  را  تغییــر  بایــد  کــه  می دهــد 
خلــق  نوینــی  فرصت هــای  کنیــم،  زندگــی  تغییــرات  در 
ــا  ــم. ب ــا نکنی ــد اکتف ــه هــراس از افق هــای جدی ــم و ب کنی
ــگاه بســیار واقعــی اســت،  ــن جای این کــه تهدیدهــا در ای
امــا بــه مراتــب، فرصت اندیشــی، بیش تــر بــا ایــن دنیــای 
نــو ســازگار اســت. لــذا بــه رســانه و ارتباطــات بیش تــر 
بایــد بــه منزلــه فرصت اندیشــی و اســتفاده از فرصت هــا 

کنیــم. نــگاه 

تهدیــدِ فرصت ، یــا فرصِت تغییر
دربــارۀ جهانــی کــه از دیــروز، نوید دهنده فردا بود؛

هادی خانیکی
عضو هیئت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی
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بــا  اســت،  اجتماعی مــان  زیســت  میزبــان  کــه  جهانــی 
وام گرفتــن از گانــدی، چیزی ســت بزرگ تــر از افزایــش 
تاثیــر  ایــن  درواقــع،  لحظه هــا.  تنــد  گــذران  و  ســرعت 
کــه  تــن دنیایــی  بــر  پیراهنی ســت  کــه  اســت  تاثرهــا  و 

. ســیم می شنا
تصمیمــات  بــا  انســان ها  همــه  دیگــر؛  عبارتــی  بــه  یــا 
پیرامون شــان  طبیعــت  یــا  افــراد،  بــر  اقدامات شــان  و 
ــر اســاس  ــد ب ــن تاثیرگــذاری می توان ــد؛ ای ــر می گذارن تاثی
جایــگاه فــردِ تصمیم گیرنــده، دامنــه گســترده تری را در 
بــر داشــته باشــد. به عنــوان مثــال، اگــر یــک تولیدکننــده 
مصــرف  به تبــع  دهــد،  افزایــش  را  کاال هایــش  قیمــِت 
امــا  ایــن موضــوع خواهنــد شــد،  از  کنندگانــش متاثــر 
ریاســت  جایــگاه  در  کــه  فــردی  تصمیــم  تاثیرگــذاری 
کشــوری قــرار دارد، بیش تــر از یــک تولیدکننــده خواهــد 

ــود. ب
باشــند،  قدرتمندتــر  عناصــر،  قــدر  هــر  عبارتــی  بــه 
تصمیمــات موثرتــری خواهنــد داشــت. پاندمــی کرونــا، 
آن  پذیــرای  بشــری  کــه جامعــه  اتفاقاتی ســت  از  یکــی 

بــوده.
کاالهــا،  قیمــت  بــر  کشــورها  بازیگــری  کــه  همان طــور 
و...  همســایگی  میــان  روادیــد  نوســازی،  و  توســعه 
ثــروت،  صاحــب  انســان های  برخــی  اســت،  تاثیرگــذار 
جهانــی  آینــده  چهــره  بــر  اجتماعــی،  جایــگاه  و  قــدرت 
ســخنی  اگــر  کــه  گونــه ای  بــه  می شــوند.  واقــع  موثــر 

اســت. مســیر  روشــنای  ســخن  آن  بگوینــد، 
واقع تــر از مجــاز، فراتر از جهان

کــه  فیس بــوک،  شــرکت  صاحــب  زاکربــرگ،  مــارک 
داده  تغییــر   )Meta( متــا  بــه  را  شــرکت  ایــن  اســم 

اســت، از موثرتریــن افــراد در حــوزه دیجیتــال بــه شــمار 
آن  »متــاورس«  بیانیــه  وقتــی شــاهد  مــی رود. چنان کــه 
بوده ایــم، بتوانیــم متوجــه تغییــر رویــه جهــان بــه ســمت 

بشــویم. فرادیجیتــال 
متــاورس متشــکل از دو کلمــه متــا Meta و یونیــورس 
خوانــده  فراجهــان  معنــای  بــه  کــه  اســت،   Universe
دنیــای  میــان  تلفیقــی  فراجهــان،  از  منظــور  می شــود؛ 
لباس هــای  یــا  عینک هــا  کمــک  بــا  حقیقــی  و  مجــازی 

اســت.  )VR( مجــازی  واقعیــت 
مــارک زاکربــرگ در اواخــر ســال ۲۰۲۱ اعــالم کــرد کــه 
اینترنــت درحــال پیــش روی بــه ســمت متــاورس اســت 
و فراجهــان آینــده فضــای دیجیتالــی جهــان محســوب 
می شــود. ایــن گزینــه بســیار مشــهود اســت کــه مــا بــرای 
تحلیــل آینــده دیجیتــال، بایــد بــه رصــد نمایشــگاه های 
نمایشــگاه ها  ایــن  از  یکــی  بپردازیــم،  جهــان  فنــاوری 
دقیقــا پــس از بیانیــه زاکربــرگ تشــکیل شــد؛ نمایشــگاه 
گویــای  کــه  آمریــکا،  دیجیتــال الس وگاس  فناوری هــای 
ــر از تحــوالت  نیازهــای دنیــای مــدرن و فناوری هــای متاث
جهانــی بــود، بــه جرئــت می تــوان گفــت کــه 9۰ درصــد 
فناوری هــای آن متمرکــز بــر مســئله متــاورس و جهانــی 
بــود کــه نــه در فــردا، بلکــه پــس از فــردا انتظارمــان را 

می کشــد.
امــا اکنــون ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه آیــا جهــان، 
بنیادینــی خواهــد شــد،  تغییــرات  دچــار  فــردا  از  پــس 
پرســِش  چنیــن  بــه  پاســخ  کــه  صورتــی  در  و  یاخیــر؟ 
ــا ایــن تغییــرات مثبــت اســت،  قاطعانــه مثبــت باشــد، آی

یــا منفــی؟
مفاهیم، در دســت تغییر اند

منتهــی  تکنولــوژی  بــه  چهره هــا  تغییــر  متاســفانه 
گفــت  زاکربــرگ  کــه  کنیــم  فرامــوش  نبایــد  نمی شــود. 

مســیر  تغییــر  فراجهــان  ســمت  بــه  اســت  قــرار  دنیــا 
دهــد؛ تفســیر از چنیــن کلمــه ای یعنــی: دنیایــی خواهــم 
ســاخت، بــا شــراکت غول هــای تکنولــوژی، بســیار شــبیه 
جهــان واقعــی، امــا بــدون محدودیــت و کنتــرل دولت هــا.
چــرا بــدون کنتــرل دولت هــا؟ پاســخ در اقتصادی ســت 
کــه دولت هــا تــا امــروز نتوانســتند آن  را کنتــرل کننــد و از 

دسترس شــان خــارج شــد: اقتصــاد دیجیتــال.
دیجیتــال  پول هــای  کیــف  در  کــه  دیجیتــال،  ارز هــای 
اقتصــاد جهانــی  ارز رســمی  امــروزه  ذخیــره می شــوند، 
گــردن دالر  بــر  را  را نشــانه رفته انــد و دست های شــان 

کردنــد. محکــم 
دالیــپ ســینگ، معــاون مشــاور امنیــت ملــی کاخ ســفید 
خبــری  شــبکه  بــا  مصاحبــه   در  اقتصــادی،  امــور  در 
ســی ان ان گفــت: »رشــد بــازار رمزارزهــا انفجــاری بــوده 
نحــوه  روی  دیجیتــال  دارایی هــای  و  رمزارزهــا  اســت. 
دسترســی مــردم بــه خدمــات بانکــی و امنیــت دارایــی 
ــن حــال روی  ــی و در عی ــازار مال ــر تالطــم ب آن هــا در براب
برتــری دالر در اقتصــاد جهانــی تاثیــر خواهــد گذاشــت«. 
ایــن درحالــی بــود کــه بایــدن فرمــان ایجــاد دالر دیجیتــال 

ــرد. را صــادر ک
امــروزه دولت هــا درحــال از دســت دادن اقتصــاد خــود 
بــه اقتصــاد دیجیتــال هســتند؛ چراکــه بیزینس من هــا، 
عالقمنــد بــه جهانــی بــدون محدودیــت هســتند و ایــن 

جهــان در متــاورس امکان پذیــر خواهــد شــد.
حــاال دنیایــی را تصــور کنیــد کــه در آن  دولت هــا تــواِن 
کنتــرل بانک هــا را ندارنــد و حتــی نمی تواننــد بــر اقتصــاد، 
ــه آن اجــازه مــی داد، را  ــی، کــه لیبرالیســم ب نظــارت جزئ
داشــته باشــند، یــا این کــه دولت هــا بــرای کنتــرل جرایــم 
ســایبری نیازمنــد پیمــان کاری بــا غول هــای دیجیتــال و 

ــه آن هــا هســتند. باج دهــی ب

پس از فردا
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انــدرو هیــوود در کتــاب »مفاهیــم کلیــدی علــم سیاســت« 
در تعریــف دولــت می گویــد: دولــت نهــادی سیاسی ســت 
کــه برتریــن قــدرت  در یــک مــرز و بــوم محســوب شــده 
و بــا اســتفاده از نهادهــای صاحــب قــوا بــه اقتــدار ورزی 

مشــغول اســت.
تــوان  قــدرت،  کــه  دیگــر، در چنیــن جهانــی  از ســویی 
آن چــه  بــه  باتوجــه  می شــود،  محســوب  منابــع  توزیــع 
بــه  قــادر  کــه  نهــادی  پیش تــر بررســی کردیــم، چگونــه 
ــر محســوب  ــدرت برت ــد ق ــع نیســت، می توان ــرل مناب کنت
فضــای  بخواهنــد  دولت هــا  کــه  درصورتــی  شــود؟ 
دیجیتــال را کنتــرل کننــد نیــز بایــد بــه بی اعتبــاری زمــان 
و مــکان معتقــد شــوند؛ کــه در این جــا دومیــن عنصــر 
بی اعتبــار  باشــد،  بــوم  و  مــرز  کــه  دولــت،  و  حکومــت 
ــوم  ــد در کــدام مــرز و ب خواهــد شــد. دولتــی کــه نمی دان
ــادی  ــه ممکــن اســت نه ــد، چنان ک ــذاری کن ــد قانون گ بای
کــه بــه او ضربــه می زنــد خــارج از حــوزه قانون گــذاری او 
ــه می خواهــد سیاســیت  متناســبی داشــته  باشــد، چگون

باشــد؟
همین طــور کــه پیش تــر برویــم، مفاهیــم دیگــر نیــز دچــار 
تغییــرات عمــده ای خواهنــد شــد کــه بــه مراتــب توضیــح 

داده خواهنــد شــد.
شــبکه وندی، فرزند خلف شبکه شــهرها

درصــورت تحقــق فراجهــان، آن چــه قدرت خواهــد یافــت، 
کســب وکارها  تمــام  شــدن  برخــط  بــا  امــروزه  چنان کــه 
مفاهیــم  در  برنامه نویسی ســت.  آموزش هــا،  و 
مجــازی  فضــای  وارد  کــه  کاربــری  هــر  برنامه نویســی، 
 )IP(شــود، بــه واســطه تلفــن همــراه خــود یــک آی پــی
ــه  ــا یــک کــد منحصــر ب ــی ب ــه عبارت ــا ب مشــخص دارد، ی
فــرد شــناخته می شــود. مانوئــل کاســتلز، اندیشــمند و 
صاحــب تفکــر در حــوزه ارتباطــات، در ســه گانه »عصــر 

اطالعــات« خــود و هم چنیــن کتــاب »تئــوری شــبکه ای 
کــه  می شناســد  این گونــه  را  آینــده  جهــان  قــدرت«، 
مفهومــی  در  یــا  انســان ها،  نهادهــا،  مجــازی،  فضــای 
بــه یک دیگــر  بــه صــورت شــبکه ای  کلی تــر، جوامــع را 
کــه  هســتند  شــبکه ها  ایــن  و  کــرد  خواهــد  متصــل 

یافــت. خواهنــد  اهمیــت 
حــاال در قــرن نــو و معاصرمــان، متــاورس بــه ایــن جهــان، 
فیزیــک می بخشــد؛ چنان کــه می توانیــد در یــک شــهر 
ــد و  ــداری کنی ــی روی نقشــه آن خری ــد، زمین زندگــی کنی
ســاختمان بســازید. پیــش از ایــن شــرایط و امکانــات، 
مجــازی  شــهر  یــک  منزلــه  بــه  را  شــبکه ها  جهــاِن 
می دانســتیم؛ چراکــه در تعریــِف شــهر بــر تنهــا چیــزی کــه 
اندیشــمندان تاکیــد و اشــتراک دارنــد، مســئله جمعیــت 
شــبکه ها،  در  جمعیــت  تراکــم  لحــاظ  از  لــذا  اســت؛ 
کــه  دانســت،  مجــازی  شــهرهایی  را  آن هــا  می تــوان 
بــه شــهروندان آن هــا شــبکه وندان بگوییــم.  می توانیــم 
مفهــوم شــبکه وندی معــادالت تــازه ای را بــرای فلســفه 
بــرای  تصــور  نخســتین  شــاید  می زنــد.  رقــم  انســانیت 
بخش هــای  خصوصی تریــن  در  تکنولــوژی  پیــش روی 
حیــات بشــری، تسهیل ســازی امــور روزمــره باشــد، امــا 
ــر  ــکار اســت، کنتــرل پذیرت ــل ان آن چــه مشــهود و غیرقاب
شــدن انســان ها بــر اســاس تکنولــوژی توســط ســازندگان 
تمامــی  شــبکه وند،  هــر  کنیــد  تصــور  اســت.  بــوده  آن 
اطالعــات هویتــی اش را وارد شناســنامه ای مجــازی کنــد؛ 
حــاال او بــر اســاس برنامه نویســی، یــک کــد اســت، نــه 
و  کنتــرل  و  قابــل شناســایی  کــد  ایــن  لــذا  بشــر؛  یــک 
ردیابــی اســت. حتــی تمامــی رفتارهــای ایــن کــد، قابــل 
مشــاهده و تحلیــل در درازمــدت اســت؛ بیــش از آن کــه 
پایه هــای  هرچــه  کــه  می دانیــم  باشــد.  کنترل پذیــر 
قــدرت بیش تــر وابســته بــه دموکراســی و نظــر جمعــی 

برخــوردار  اهمیــت بیش تــری  از  افــکار عمومــی  باشــد، 
اســت؛ لــذا ابــزاری کــه مســتقیما بــر روی افــکار عمومــی 
تاثیــر داشــته باشــد نیــز از پایه هــای مهــم قــدرت شــمرده 
خواهــد شــد. رســانه ها بــه همیــن منظــور در معــادالت 
ســوی  از  عمومــی  افــکار  اقنــاع  جهــت  در  سیاســی 
صاحبــان قــدرت مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، به عنــوان 
در  رســانه ها  تبلیغــات  از  حداکثــری  اســتفاده  مثــال، 
ایــن  شــاهد  امریــکا  متحــده  ایــاالت  اخیــر  انتخابــات 
واقعــه اســت. و اکنــون متــاورس، جهانی ســت کــه افــکار 
عمومــی را در خــود غــرق می کنــد و می توانــد بیــش از 

رســانه ها موثــر واقــع شــود.
دموکراســی معکوس

به عنــوان  آن کــه  از  بیــش  از فضــای مجــازی،  اســتفاده 
رفتــار  تغییــر  بــه  را مجبــور  رهبــر سیاســی  یــک  مثــال 
انســان ها  می توانــد  کنــد،  خــود  ســخنان  کنتــرل  یــا 
نفــع  بــه  قواعــد  ســری  یــک  از  پیــروی  بــه  مجبــور  را 
دولــت کنــد. بــه فــرض مثــال ایجــاد رعــب و وحشــت 
یــا آســودگی و آرامــش در مواقــع جنــگ و صلــح، یکــی 
کنتــرل  بــا  قدرت هــا  کــه  رفتارهایی ســت  موثرتریــن  از 
رســانه علیــه ملت شــان انجــام می دهنــد تــا باورپذیــری 
حکمرانی-مــردم-  پایه هــای  ســوی  از  را  اهداف شــان 
پیگیــری کننــد. در چنیــن وضعیتــی، حــاال شــما ملتــی 
ســاخته اید کــه چنــدان بــه مطالعــه عالقه منــد نیســت 
و صبــری بــه انــدازه مطالعــه یــک کتــاب بیــش از چنــد 
صفحــه  را نــدارد. اکنــون می توانیــد در فضــای مجــازی 
او اطالعاتــی  اقناع کننــده، در  به صــورت کامــال کوتــاه و 

بگنجانیــد. را  می خواهیــد  کــه 
حــاال فضایــی را تصــور کنیــد کــه به صــورت نامحــدود 
ــن  ــد؛ در ای ــاز می کن ــن فضــا ب ــه ای دسترســی های تان را ب
حالــت اســت کــه می تــوان درک کــرد، بیــش از آن کــه 
کــرده  دموکراتیک تــر  را  جوامــع  تکنولــوژی  پیشــرفت 

اســت. داده  افزایــش  را  آن هــا  باشــد، کنترل پذیــری 
عرصــه  در  خــود  حضــور  بــا  متــاورس،  آن کــه  فرجــام 
در  نویــن  گفتمانــی  نویدبخــش  می توانــد  بین الملــل 
ــرای بازارهــای  ــی باشــد و اقتصــادی نویــن ب عرصــه جهان
فرصت طلــب  کشــورهای  البتــه  کــه  بیافرینــد،  جهانــی 
ســود بیش تــری از آن خواهنــد بــرد. امــا در عیــن حــال 
معکــوس،  دموکراســی  برابــر  در  جوامــع  آســیب پذیری 
ــر  کنترل پذیــری و مســائلی از ایــن قبیــل را نبایــد در براب
عصــری نویــن، کــه بــا انقــالب رســانه ای همــراه اســت، 

دســت کــم بگیریــم.
بســیار مهــم اســت کــه در ایــن نوبــت طالیــی توســعه 
بــا  نامحدود هــا  محدودســازِی  بــه  بتوانیــم  نوســازی،  و 
فضایــی  تــا  بپردازیــم،  بین المللــی  و  جهانــی  روشــی 
نامحــدود بــه ابتــذال نزدیــک نشــود و از گفتمــان پیــش 
آمــده در مســیر توســعه تمــدن فرهنگــی اســتفاده کنیــم، 
شــده  تثبیــت  نقشــی  دیجیتــال  نویــن  اقتصــاد  در  یــا 
داشــته باشــیم. امــا ایــن عصــر نویــن، معایــب جهانــی 
بایــد  کــه  دارد  همــراه  بــه  خــود  بــا  همــواره  را  شــدن 
مــورد رصــد قــرار بگیــرد و بــرای آن برنامه ریــزی انجــام 
احتمــال  کــه  آســیب هایی  مهم تریــن  از  چراکــه  شــود؛ 
به وجــود آمــدن آن را افزایــش می دهــد، قربانــی کــردن 
ــت بشــر واقعــی و فرهنــگ و اخــالق  محیط زیســت، هوی

تکنولوژی ســت. مســیر  در 
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حسین مومنی عنبران
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خبرهایــی  مــداوم  به صــورت  گذشــت  کــه  ســالی  در 
شــوکه کننده می شــنیدیم کــه مــا را بــه یک بــاره مبهــوت 

قبیــل: از  خبرهایــی  می ســاختند؛  خــود 
ســالخی و قتل فرزند توســط والدین خود

مانــع  بانــوان،  ملــی  تیــم  ســرمربی  همســر  اذن  عــدم 
شــد مســابقات  در  تیــم  حضــور 

افزایــش نگران کننــده قتل هــای ناموســی در ایران
به راســتی چــه اتفاقــی افتــاده؟ چــرا قوانینــی کــه کامــال 
را  وخیمــی  نتایــج  چنیــن  ماســت،  شــرع  بــا  منطبــق 
دیــن  احــکام  و  قوانیــن  مگــر  اســت؟  آورده  به همــراه 
اســالم، پویاتریــن قوانیــن ادیــان الهــی نیســتند کــه بــه 
تناســب فطــرت انســانی تنزیــل و تاییــد شــده. پــس ایــن 
نتایــج در بطــن جامعــه از کجــا آمــده؟ مــا قوانیــِن خوبــی 

وضــع نکرده ایــم، یــا اســالم باعــث تناقــض شــده؟
بگذاریــد بــرای پاســخ بــه ایــن ســواالت، از زاویــه ای بدیــع 

بــه مســئله نــگاه کنیــم.
ــاد داده اســت، هنگامــی کــه قانون گــذار  ــا ی ــه م ــخ ب تاری
را  اجتماعــی  مناســبات  و  شــده  مــردم  همــراهِ  جامعــه 
بنــا  دارد،  رواج  جامعــه  افــراد  میــان  در  کــه  آن گونــه 
و  یافتــه  افزایــش  اجتماعــی  رضایــت  و  رفــاه  نهــاده، 
ممکــن  حداقــل  بــه  مــردم  و  حکومــت  میــان  تعــارض 

عصــر  در  کــه  همان گونــه  فی المثــل:  اســت.  رســیده 
حضــرت  کــه  هنگامــی  بوده ایــم،  شــاهد  نبــوی 
قوانیــن  فــوری  تغییــر  و  نســخ  به جــای  محمــد)ص( 
قوانیــن  )هم چــون  عربســتان  جزیــره  شــبه  جامعــه 
مربــوط بــه شــرب خمــر(، تســامحا و تدریجــا بــه تغییــر و 
جایگزینــی قوانیــن و وضــع مجــازات پرداختنــد و به طــور 
ــه  ــر جامعــه مخالفــت و مقابل ــا عــرف حاکــم ب ــی ب ناگهان
نکردنــد. امــا بالعکــس، بســیار دیــده شــده در جوامعــی 
ــط  ــه و رواب ــه عــرف جامع ــدون توجــه ب ــذار ب ــه قانون گ ک
میــان مــردم، بــه وضــع قوانیــن پرداختــه و مصطلحــا بــا 
شــیوه بــرج عاج نشــینی بــه تحمیــل قوانیــن خــود اقــدام 
نمــوده، موجبــات تعــارض و چالــش میــان حــکام و مــردم 

پدیــد آمــده.
بــه  محــور  ایــن  در  و  خوبی ســت  آمــوزگارِ  تاریــخ، 
کنــار  در  قانون گــذاری،  بــرای  می کنــد  یــادآوری  مــا 
نظــر  بایــد  نیــز  آن  مقبولیــت  بــه  قانــون  مشــروعیت 
داشــته باشــید. بــا ایــن معیــار و ســنجش، روابــط مــردم 

می شــود. بخشــیده  نظــم 
از  ایــراد  نهایتــا  بازمی گردیــم:  خــود  ســوال  بــه  حــال 
نــاب اســالمی را نمی توانــد  جامعــه اســت کــه قوانیــن 
بپذیــرد، یــا ایــراد از قانون گــذار اســت کــه ایــن قوانیــن 

را بــا عــرف جامعــه هماهنــگ ننمــوده؟ پاســخ واضــح و 
مبرهــن اســت، قوانیــن و احــکام اســالم تفســیر و تاویلــی 
ــد. به عنــوان مثالــی در احــکام  محکــم در دل خــود دارن
محســوب  قمــار  آالت  از  شــطرنج  مادامی کــه  شــرعی: 
حــرام  آن  بــه  اندوختــن  نــگاه  حتــی  و  بــازی  می شــد، 
مؤکــد بــود! امــا امــروز عــرف جامعــه آن را یــک ورزش 

نــه قمــار؛ پــس حکــم آن تغییــر می یابــد! می دانــد و 
ــا شماســت کــه قبــول فرمائیــد، عــرف  حــال تشــخیص ب
جامعــه قوانیــن فطــری دیــن مبیــن اســالم را بــرای مــا 
جای گــذاری می کنــد یــا خیــر...؛ کــه آیــا در جامعــه ای 
تغلیــظ  اســت،  افزایــش  حــال  در  فرزندکشــی  کــه 

نیســت؟! خردمندانــه ای  کار  مجــازات 
ــخ کــه زن،  ــا در جامعــه ای کــه برخــالف گذشــته تاری و ی
نقــش فعالــی در جامعــه دارد، کاســتن اذن همســر در 

برخــی امــور اجتماعــی وی کاری صــواب نیســت؟!
حــال متوجــه می شــویم ایــن عــرف جامعــه اســت کــه 
بــه دامنــه مشــروعیت اجــازه تاثیرگــذاری می دهــد. بــه 
بیانــی دیگــر ایــن مقبولیــت اســت کــه مــرز مشــروعیت 
را تحدیــد می نمایــد. ایــن را هــم عقــل مــا می گویــد و 
هــم ســیره نبــوی و هــم شــرع مــا و نیــز تجربــه مــا؛ چــه 
ــان! ــه اطراف م ــع اتفاقی ــخ بســیار دور و چــه وقای در تاری

مــرور الزامــات تحدیــد قوانین در جامعه امروز
بررســی چالش های قانون گذاری با محوریت فقه اســامی
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»جوان تریــن  عنــوان  بــه  او  از  کــه  ســهیلی،  مهرشــاد 
کــه هنــوز  یــاد شــده اســت؛ فردی ســت  نیــز  فرمانــده« 
بــه ســن قانونــی نرســیده، ولــی بــه راحتــی از جابه جایــی 
ســخن  جهــادی«  »کار  قالــب  در  تومــان  میلیاردهــا 
و  اولیــن  »جســارت«،  می رســد،  نظــر  بــه  می گویــد. 

اوســت. درخشــش  نقطــه  مهم تریــن 

مهرشــاد که بود؟
او متولــد ســال 83 در دزفــول و ســاکن شــهر موســیان 
کشــاورز  و  ســاده  خانــواده ای  اســت؛  ایــالم(  توابــع  )از 
دارد. تعزیه خــوان بــوده و ســپس بــه کار جهــادی روی 
مــی آورد. اولیــن توجــه رســانه ای بــه او بــرای رونمایــی از 
کتــاب زندگــی نامــه اش بــا حضــور آیــت هللا مصبــاح بــوده 

اســت.

ســتاره ای از غرب
در پاییــز 98 فــردی بــه نــام بهشــتی کــه خــود را منتســب 
انتشــارات  دفتــر  بــا  می کنــد،  مصبــاح  آقــای  دفتــر  بــه 
دربــاره  کتــاب  چــاپ  ســفارش  و  می گیــرد  تمــاس  زانــا 
نوجوانــی را می دهــد. وقتــی از وی ســوال می کننــد، ایــن 
فــردی کــه کار  را  نوجــوان کیســت؟ بهشــتی، مهرشــاد 
ــا دفتــر آیــت هللا مصبــاح در ارتبــاط  جهــادی می کنــد و ب

اســت، معرفــی می کنــد.
ســاده  طلبــه  یــک  را  بهشــتی  آقــای  هویــت  ســهیلی، 
معرفــی می کنــد و علــت تهیــه کتــاب را، معرفــی خــود در 

بــه اختیــار« می دانــد. آتــش  »جشــنواره 
ســرانجام، ۲۰ نســخه از کتــاب بــه منظــور تاییــد طــرح 
داده  تحویــل  ســهیلی  بــه  فیپــا  بــدون  و  کتــاب  جلــد 
می شــود کــه وی بــا همــان تعــداد، جشــن رونمایــی از 
کتــاب را می گیــرد و خبــر از تیــراژ ۲۰۰۰ نســخه ای کتــاب، 
داده می شــود! ایــن در حالی ســت کــه چــاپ بــدون فیپــا 

»غیــر قانونــی« اســت.
یــک  اهمیــت  را درگیــر می کنــد. مگــر  ســواالتی ذهــن 
جشــنواره چقــدر اســت کــه بــه خاطــرآن کتابــی چــاپ 
شــود؟ آیــا راه هــای ســاده تری بــرای معرفــی نبــود؟ آیــا 
کتــاب  جهادی انــد  کار  خواســتار  کــه  کســانی  همــه 

می کننــد؟ چــاپ  را  خــود  ۱5ســاله  زندگی نامــه 

شروع فعالیت
در جشــنواره آتــش بــه اختیــار ســال 98، ســهیلی توســط 
چنــد مســئول بــه یکــی از مســئوالن شــهر تهــران معرفــی 

بــرای تشــکیل  را  او  بــه گفتــه خــود وی، آن هــا  و  شــد 
کار  انجــام  منظــور  بــه  )عــج(  مهــدی  حضــرت  قــرارگاه 

جهــادی، تشــویق کردنــد.

۱۰ میلیــون قرص نان
ســهیلی در شــهریور ۱4۰۰، در دیــدار بــا بختیــاری )رئیــس 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی( از توزیــع ۱۰ میلیــون قــرص 
بــه  راجــع  وقتــی  داد.  خبــر  نیازمنــدان  میــان  در  نــان 
اظهــار  می شــود،  ســوال  وی  از  توزیــع  ایــن  چگونگــی 
می کنــد: »اوال یــک میلیــون نــان اســت! )در حالــی کــه در 
تمــام گزارشــات و مصاحبه هــا از ۱۰ میلیــون نــان ســخن 
رفتــه اســت(، دومــا مــا خودمــان نخریدیــم، ظرفیتــش را 
ایجــاد کردیــم، یعنــی پولــی بــه حســاب مــا نیامــده اســت. 
مــا خیــر را بردیــم فالن جــا و گفتیــم شــما کار را انجــام 

بــده و بعــد گزارشــش را بــه مــا بــده!«

ماجــرای کمک هــای میلیــاردی همراه اول و دیجی کاال
اصلی تریــن منابــع مالــی قــرارگاه ســهیلی، پیامک هــای 
ارســالی از ســوی همــراه  اول جهــت دریافــت کمک هــای 
مردمــی بــوده اســت. بــه گفتــه خــود ســهیلی بــا هربــار 
حساب شــان  بــه  میلیــون   ۲۰۰ حــدود  پیامــک  ارســال 
»روزی  می گویــد:  این بــاره  در  ســهیلی  می شــد.  واریــز 
ایــن فکــر )ارســال پیامــک( بــه ذهنــم آمــد. پــس بــا آقــای 
ــدا  ــم؛ ایشــان ابت ــر همــراه اول، تمــاس گرفت اخــوان، مدی
پاســخ ندادنــد، ولــی وقتــی »توجیه شــان« کــردم؛ فرمودنــد 
ســهیلی  هم چنیــن  بــاش«.  بــرج  دیگــر  ســاعت  یــک 
ادعــای کمــک ۱5 میلیــون تومانــی دیجــی کاال را نیــز دارد 
و جالــب اســت کــه از همــان ادبیــات نیــز این جــا اســتفاده 
مدیــر  محمــدی،  آقــای  »بــا  دارد:  اظهــار  وی  می کنــد؛ 
دیجــی کاال، تمــاس گرفتــم. ابتــدا گفتنــد ایشــان وقــت 
ندارنــد، ولــی وقتــی »پیگیــری« کــردم، کم تــر از 5 دقیقــه 
گرچــه  کردنــد«.  کمــک  میلیــون   ۱5 و  گرفتنــد  تمــاس 
ــان داشــته:  ــرده اســت و بی ــن ادعــا را رد ک دیجــی کاال ای
»ســهیلی بــه عنــوان رابــط حــرم حضــرت معصومــه )س( 
زنــگ زده و تقاضــای ارســال 5۰ میلیــون کاال بــه موســیان 
را داشــته اســت؛ مــا نیــز از دفتــر حــرم اســتعالم کردیــم 
و هنگامــی کــه گفتنــد چنیــن درخواســتی از طــرف مــا 

نیســت؛ مــا نیــز محمولــه ای ارســال نکردیــم«.

خانه و ماشــین
مدتــی پــس از فعالیت هــای جهــادی او، شــایعاتی مبنــی 
بــر خریــد 4 خانــه میلیــاردی، توســط ســهیلی، پخــش 
ماشــین  و  خانــه  یــک  خریــد  بــه  او  خــود  بــود.  شــده 
جهــت تســهیل امــورکاری اش معتــرف اســت و آنــان را 

»مــال مــردم« می خوانــد. ایــن در حالی ســت کــه خانــه 
و ماشــین بــه نــام آقــای »ب«، معــاون وی، اســت! گرچــه 
چندمــاه بعــد از ایــن شــایعات، خانــه و ماشــین توســط 
یکــی از نهادهــا و بــه علتــی کــه گفتــه نشــد، فروختــه 

شــد.
مــردم  مــال  از  امــوال  ایــن  اگــر  کــه  اینجاســت  ســوال 

اســت؟ خــاص  شــخص  نــام  بــه  چــرا  اســت، 

پایــان کار قرارگاه
)خصوصــا  رســانه ها  ســهیلی،  فعالیــت  ابتــدای  در 
»جوان تریــن  عنــوان  بــه  او  از  اصول گــرا(  رســانه های 
پوشــش  را  وی  اخبــار  و  می کردنــد  یــاد  فرمانــده« 
ــگ  ــن حمایت هــا کم رن ــی  ای ــس از مدت ــا پ ــد، ام می دادن
شــد؛ بــه طــوری کــه فــارس در مهــر ۱4۰۰، در گزارشــی 
بــه  »مایــل  را  او  و  زده  کنایــه  ســهیلی  ارتباطــات  بــه 
دیــده شــدن« خوانــده بــود. ســهیلی همیــن گــزارش را 
علــت اســتعفای خــود در قــرارگاه حضــرت مهــدی )عــج( 
او  اســتعفای  می دهــد  نشــان  اخبــار  گرچــه  می دانــد. 
چنــد مــاه قبــل از گــزارش فــارس اســت! گمــان مــی رود، 
شــاید علــت اســتعفا، همــان علــت ناپیــدای فــروش خانــه 

باشــد. ماشــین  و 

در پایان...
 ۱4۰۰ بهمــن   ۱۲ در  ســرانجام  ســهیلی،  مهرشــاد 
منابــع،  برخــی  گمــان  بــه  وی  اتهامــات  شــد؛  دســتگیر 
فســاد مالــی و بــه گمــان برخــی غصــب عنــوان شــغلی و 

ری ســت. کالهبردا
امــا در نــگاه فراتــر، مســئله اصلــی فقــط شــخص مهرشــاد 
و حفره هــای  فســاد  بســتر های  بلکــه  نیســت؛  ســهیلی 
بــا  موجــود در آن اســت. اساســا معتقــدم کار درســت 
شــفافیت همــراه اســت و در هــر مســئله ای کــه عــده ای 
ــای فســاد در  ــد، پ ــان آورن ــه می ــه« را ب ــای »توجی در آن پ
میــان اســت. مهرشــادهای زیــادی بوده انــد و خواهنــد 
بــود؛ چــه بســا هنــوز دســتگیر یــا رســانه ای نشــده باشــند 
ــادا  ــه کان ــا پای شــان ب ــه ت ــوذ باشــند ک ــا نف ــدری ب ــا آن ق ی
هنگفت شــان،  مبالــغ  جابه جایــی  از  صدایــی  نرســد، 
بــه گــوش نرســد. مــن نمی دانــم مهرشــاد کــه بــود، امــا 
رشــد ســریع و ســقوط ســریع ترش مــن  را یــاد ایــن جملــه 
می انــدازد: »اگــر مهــره باشــی، هــم ســریعا رشــد میکنــی، 

هــم ســریعا حــذف خواهــی شــد... «.

* در یادداشــتی که خواندید از منابع زیر اســتفاده شــده اســت:
خبرگزاری فارس 

روزنامــه فرهیختگان

داســتانِ یک مهره
نگاهی کوتاه به ماجراهای مهرشــاد ســهیلی و حواشــی اطرافِ نام او؛
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ــــا وریو   فنـــــعـــــلم
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امیرحسین حسن زاده
کارشناسی مهندسی شیمی ۹۸

ایــاالت  وقــت  جمهــور  رئیــس  بــه  شــده  ارســال  نامــه 
متحــده، کــه در اکتبــر ۱939 بــه امضــا اینشــتین نیــز 
ــر اســاس  ــان، ب ــن آغــاز می شــود: قرب ــود، چنی رســیده ب
تحقیقــات اخیــرِ "فرمــی" و "زیــالرد"، کــه دســت نویس 
عنصــر  مــی رود  انتظــار  دارم،  اختیــار  در  را  آن هــا 
اورانیــوم در آینــده ای نزدیــک، منبــع جدیــد و مهمــی 

باشــد. انــرژی  از 
فیزیــک دان  زیــالرد،  لئــو  نامــه،  اصلــی  نویســنده 
بــه  نامــه  نوشــتِن  از  او  هــدف  بــود،  مجاری االصــل 
رئیــس جمهــور ایــن بــود تــا هشــدار دهــد کــه ممکــن 
را  او  و  بســازد  هســته ای  بمــب  نــازی  آلمــان  اســت 
متقاعــد ســازد کــه گامــی جــدی بــردارد تــا نخســتین 
ســازنده بمــب هســته ای، آمریکایی هــا باشــند. زیــالرد 
بــه درســتی می دانســت کــه تنهــا راه جلــب توجــه جــدی 
رئیــس جمهــور ایــن اســت کــه اینشــتین – بزرگ تریــن و 
مشــهورترین دانشــمند آن زمــان- نیــز از امضاکننــدگاِن 
نامــه باشــد؛ زیــرا زیــالرد آن قدرهــا شــخصیت مهمــی 
نبــود کــه حرفــش شــنیده شــود، امــا امضــای اینشــتین 

مهــر تأییــدی پــای نامــه بــود.
در  مســتقیمی  دخالــت  هیــچ  اینشــتین  حــال  ایــن  بــا 
تحقیقــات و ســاخت بمــب هســته ای نداشــت و حتــی 
در  حضــور  جهــت  روزولــت  جمهــور  رئیــس  دعــوت 
کمیتــه اولیــه تحقیــق و بررســی ســاخت بمــب را، کــه 
ــد،  ــر بودن ـِـر و ویگن ــالرد، تِل ــه آن فرمــی، زی اعضــای اولی

رد کــرد. 
ــا عــدم تأثیــر توصیــه  گذشــته از بحــث تاریخــی تأثیــر ی
)کــه  هســته ای  بمــب  ســاخت  در  اینشــتین  نامــه 
پــروژه  دارنــد(،  نظــر  اختــالف  آن  در  علــم  مورخیــن 
بمــب هســته ای آمریــکا )پــروژه منتهــن(، بــا همــکاری 
فیزیک دانــان  بزرگ تریــن  از  یک دوجیــن  مســاعدت  و 
ــرت اُپنهایمــر«  ــری علمــی »راب ــا رهب آن زمــان جهــان و ب

بــه کار رفــت.  بــه ثمــر رســید و متعاقبــاً 
و  اول  جهانــی  جنــگ  در  علــم  به کارگیــری  متأســفانه 
اســت.  زده  رقــم  را  دفاعــی  غیرقابــل  تاریخچــه  دوم، 
بــا  کــه  بــود  شــیمیدان ها  جنــگ  اول،  جهانــی  جنــگ 
شــیمیدان  توســط  شــیمیایی  ســالح های  ســاخت 

و  هابــر«،  »فریتــز  نوبــل،  جایــزه  برنــده  و  آلمانــی 
جنــگ  طرفیــن  درگیــری  بــا  آن  به دنبــال  هم چنیــن 
غیــر  شــیمیایی  تســلیحاتی  فنــاوری  از  اســتفاده  در 
اخالقــی ادامــه یافــت. جنــگ جهانــی دوم نیــز جنــگ 
فیزیک دان هــا بــود، کــه پــس از به کار گیــری بمــب اتــم 
در دو شــهر ژاپــن، بــه صــورت رقابت هــای تســلیحاتی 

گرفــت.  خــود  بــه  تــازه ای  شــکل  ســرد،  جنــگ 
آیــا تمایــزی قاطــع و کامــالً تحــت کنتــرل، میــان علــم 
محــض و فنــاورِی غیــر محــض و غیــر اخالقــی وجــود 

دارد؟                      
و  بحــث  محــل  موضوعــی  علــم،  در  ارزش هــا  نقــش 
گزنــد  از  می کوشــند  دانشــمندان  اســت.  مناقشــه 
ــه دســتاوردهای  ــی و جنگ طلبان ــر اخالق کاربردهــای غی
علمی شــان، بــا عقب نشــینی بــه موضــع خنثــی بــودن 
علــم  می گوینــد  آن هــا  باشــند.  امــان  در  علــم  ارزش 
ــار سیاســی، اجتماعــی،  ممکــن اســت پیامدهــای زیان ب
اقتصــادی و نظامــی داشــته باشــد، امــا نفــس علــم غیــر 
ارزش  بــار اســت و بــه نوعــی پشــت چیــزی کــه ســال ها 
از  "ســتایش  جامعه شــناس،  مرتــن«،  »رابــرت  پیــش 

می گیرنــد.  ســنگر  خوانــد،  محــض"  علــم 
آیــا بــرای قوانیــن انــرژی هســته ای فرقــی می کنــد کــه 

صلح جــو؟ یــا  هســتید  جنگ طلــب  شــما 
آن هــا  انگیــزه  یگانــه  کــه  دارنــد  تاکیــد  دانشــمندان 
این کــه  از  نظــر  صــرف  اســت؛  معرفــت  جســت وجوی 
دفــاع  امــا  دارنــد.  پیامد هایــی  چــه  علمــی  یافته هــای 
تاریخــی  بــا واقعیــات  آرمــان علــم محــض،  از  تمام قــد 
حامیانــی  همیشــه  دانشــمندان  نــدارد.  ســازگاری 
 ) و...  اقتصــادی  سیاســی،  )قدرت هــای  داشــته اند 
بــا انگیزه هــای خــاص خــود، کــه بــه نــدرت بــه دنبــال 
ایــن  از  اگــر  بوده انــد.  حقیقــت  محــض  جســت وجوی 
بــه  فعالیتــی  مثابــه  بــه  علــم  اندیشــه  بنگریــم،  منظــر 

نیســت.  بیــش  اســطوره ای  خنثــی،  ارزشــی  لحــاظ 
پــس از جنــگ جهانــی دوم، علی رغــم این کــه اینشــتین 
کاربــرد ســالح های  و  تولیــد  از  بــه روش هــای مختلــف 
هســته ای ابــراز انزجــار کــرد، امــا نامــه اش بــه رئیــس 
ابــزار  کــه  معروفــش  معادلــه  شــد.  معــروف  جمهــور 

برخــی  شــد.  مشــهور  نیــز  بــود  بمــب  توســعه  اصلــی 
اینشــتین را پدربــزرگ بمــب هســته ای خواندنــد )پــدر 
ایــن  از  اینشــتین   . بــود(  اُپنهایمــر  هســته ای  بمــب 
لقــب بســیار ناخشــنود بــود و امضانامــه بــه روزولــت را 

کــرد. توصیــف  عمــرش  اشــتباه  بزرگ تریــن 

*در یادداشــتی کــه خواندیــد از منابــع زیــر اســتفاده شــده 
اســت:

"چــرا بــه علــم اعتمــاد کنیــم؟" - نیومــی اورســکینز – فرهنــگ 
نشــر نــو ۱4۰۰

نشــر   – کوپــر  ویلیــام   – بــزرگ"  فیزیکدانــان  "تاریخچــه 
 ۱388 فاطمــی 

"اینشــتین" – کارلــوس کیــل – انتشــارات آونــد دانــش ۱396

علــم در بی راهه؟
نگاهی به تاریخچه ســاخت بمب هســته ای؛
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علیرضا حسینی
کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی ۹۸

کامپیوتــر،  مهندســی  حوزه هــای  فعالیــن  تازگــی  بــه 
ارز هــای  فعالیــن  و  کامپیوتــر  علــوم  اطالعــات  فنــاوری 
دیجیتــال بــا یــک مفهــوم جدیــد بــه نــام متــاورس روبــه رو 
شــده اند. در ماه هــای اخیــر شــما هــم ممکــن شــنیده 
یــا خوانــده باشــید کــه متــاورس قــرار اســت جایگزیــن 
اینترنــت شــود یــا این کــه همــه مــا قــرار اســت در آن 
ســعی  فیس بــوک  نظیــر  شــرکت هایی  و  کنیــم  زندگــی 
در تصاحــب آن داشــته باشــند یــا ربطــی بــه NFTهــا 
داشــته باشــد؟ تغییــر برنــد متــا و ســرمایه گذاری اخیــر 
فیس بــوک، مــوج جدیــدی از توجــه  بــه ســوی متــاورس 
را بــه وجــود آورد، کــه در ایــن متــن بــه تعریــف اولیــه از 

ــم پرداخــت. ــان مجــازی خواهی ــن جه ای
از  مــا  بیش تــر  شــناخت  بــه  متــا  پیشــوند  بررســی 
معنــای  بــه  متــا  پیشــوند  می کنــد.  کمــک  فضــا  ایــن 
بــه  می توانــد  هم چنیــن  اســت.  فراتــر«  یــا  »پشــت 
باشــد.  »متحول کننــده«  حتــی  و  »جامع تــر«  معنــای 
»universe« مشــتق شــده  لغــت  از  کلمــه  نیمــه دوم 
اســت. بــه طــور کلــی، کلمــه »metaverse« بــه دنیــای 
مجــازی اشــاره دارد کــه یــک شــکل جدیــد از جهــان 

. یکی ســت فیز
ــن  ــن اســت کــه فضاهــای آنالی ــاورس ای ــی مت ــده اصل ای
افــراد  تعامــالت  آن  در  کــه  می کنــد  ایجــاد  جدیــدی 
کاربــران  کــه  جایــی  باشــد.  بعــدی  چنــد  می توانــد 
غوطــه ور  دیجیتــال  محتــوای  در  را  خــود  می تواننــد 
در  کننــد؛  مشــاهده  را  آن  صرفــاً  این کــه  نــه  کننــد، 
می شــوند.  هم گــرا  فیزیکــی  و  دیجیتــال  دنیــای  آن، 
نتیجــه  در  می تــوان  را  متــاورس  بــه  عالقــه  افزایــش 

کــه  آن جایــی  از  دانســت.  کرونــا  همه گیــر  ویــروس 
دور هســتند،  راه  از  و تحصیــل  کار  بــه  افــراد مجبــور 
ــر کــردِن تعامــالت آنالیــن  ــرای راه هــای واقعی ت تقاضــا ب

اســت. یافتــه  افزایــش 

متــاورس، »زندگــی« در یــک جهــان دیجیتال
شــبکه  یــک  را  متــاورس  محقیقیــن،  از  بســیاری 
شبیه ســازی های  و  ســه بعدی  جهان هــای  از  گســترده 
دائمــی می پندارنــد کــه از تــداوم هویــت، اشــیاء، تاریــخ، 
می توانــد  و  می کنــد  پشــتیبانی  حقــوق  و  پرداخت هــا 
ــه طــور هم زمــان توســط تعــداد بســیار نامحــدودی از  ب
کاربــران، هرکــدام بــا یــک فــرد، تجربــه شــود. متــاورس 
ترکیبــی از چندیــن عنصــر فنــاوری، از جملــه واقعیــت 
کــه در آن  اســت،  و ویدئــو  افــزوده  واقعیــت  مجــازی، 
کاربــران در یــک جهــان دیجیتــال »زندگــی می کننــد«. 
حامیــان متــاورس تصــور می کننــد کــه کاربــران آن در 
گرفتــه  کنفرانس هــا  و  کنســرت ها  جملــه  از  همه چیــز 
تــا ســفرهای مجــازی بــه سراســر جهــان، کار، بــازی و 
ارتبــاط بــا دوســتان خــود را می تواننــد هم چــون فضــای 

حقیقــی انجــام دهنــد.
 )VR( واقعیــت مجــازی  بــا  ارتبــاط  در  متــاورس  کلمــه 
یــک  متــاورس  می شــود.  اســتفاده  ســایبر  فضــای  و 
محیــط دیجیتالــی فراگیــر اســت کــه در آن می توانیــم 
جدیــد  مهارت هــای  کنیــم،  ایجــاد  را  خــود  آواتارهــای 
را بیاموزیــم و بــا افــراد دیگــر در سراســر جهــان بــازی 
ــال توســط مــردم در سراســر  ــای دیجیت ــن دنی کنیــم. ای
ــه اشــتراک گذاشــته خواهــد شــد. ایــن کشــور  جهــان ب
پــول و اقتصــاد، قوانیــن و هنجارهــای اجتماعــی خــود 

را خواهــد داشــت.
کامپیوتــر  علــوم  پژوهش گــران  از  بســیاری  هم چنیــن 

می داننــد  دوم  نســل  بالک چیــن  یــک  را  متــاورس 
و هم چنیــن  دیجیتــال  دارایی هــای  بــرای  بســتری  کــه 
قراردادهــای هوشــمند فراهــم می کنــد و باعــث ایجــاد 
می شــود.  کســب وکار  و  تجــارت  محیــط  در  تحولــی 
ــاز ســاخته  ــا اســتفاده از نرم افــزار منبــع ب ایــن محیــط ب
شــده اســت کــه هــر کســی می توانــد از آن بــرای ایجــاد 
ــا اســتفاده از مــوارد موجــود اســتفاده  ــاورس خــود ی مت

کنــد. 
شــرکت های  شــدید  رقابــت  بــه  توجــه  بــا  هــم  امــروزه 
پیشــرو در تکنولــوژی، شــرکت متــا )فیس بــوک( خــود 
را پیشــرو ایــن تکنولــوژی معرفــی کــرد و در ایــن راســتا 
جدیــد  نــام  فیس بــوک،  مدیرعامــل  زاکربــرگ،  مــارک 
اعــالم   ۲۰۲۱ کانکــت  فیس بــوک  کنفرانــس  در  را  متــا 
ــوان »شــرکت  ــه عن کــرد و وب ســایت جدیــدش، آن را ب
فنــاوری اجتماعــی« معرفــی کــرد. ایــن تغییــر نــام باعــث 
شــد تــا نــام متــاورس بیش تــر بــر ســر زبان هــا بیفتــد. 
و  دوســتان  بــا  بــود  خواهیــد  قــادر  شــما  آینــده،  در 
خانــواده دور هــم جمــع شــوید، کار کنیــد، یــاد بگیریــد، 
بــازی کنیــد، یــا خریــد کنیــد؛ تجربیــات کامــالً جدیــدی 
کــه بــا طــرز فکــر مــا در مــورد رایانــه یــا تلفــن امــروز 

نــدارد.  مطابقــت 
 The« فنــاوری  ســایت  بــا  گفت وگــو  در  زاکربــرگ 
ایــن  کــه  می کنــم  فکــر  »مــن  گفــت:   »Metaverse
تکامــل  نحــوه  بــرای  بعــدی  فصــل  از  بزرگــی  بخــش 
بــود  خواهــد  همــراه  تلفــن  اینترنــت  از  پــس  اینترنــت 
بــرای  بعــدی  بــزرگ  فصــل  ایــن  کــه  می کنــم  فکــر  و 

بــود«. خواهــد  نیــز  مــا  شــرکت 

کاربردهــای متاورس
و  اســت  گســترده  بســیار  متــاورس  اســتفاده  مــوارد 

»فــرا جهــان«، تحولی در جهان
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تنهــا بــه فضــای گیمینــگ متــاورس و ارزهــای دیجیتــال 
می تــوان  آن،  کاربــرد  مهم تریــن  از  نمی شــود؛  بســنده 

ــر اشــاره کــرد:  ــه مــوارد زی ب
- سیســتم هویــت دیجیتــال 

- بــورس دارایــی دیجیتال 
- سیســتم قراردادهــای ارزی 

)DAO( ســازمان های غیرمتمرکــز خودمختــار -
- بورس هــای توزیع شــده از طریــق متــاورس 

بگویــم،  بایــد  فضــا  ایــن  بهتــر  درک  بــرای  مثالــی  در 
آینــده بــه نحوی ســت کــه شــما بــه عنــوان یــک آواتــار 
شــرکت  کاری  جلســات  در  هدســت  از  اســتفاده  بــا 
می کنیــد و از یــک دســتگاه روی مــچ دســت خــود بــرای 
ارســال پیامــک مخفیانــه بــه دوســتان خــود اســتفاده 
بیــرون می رویــد، عینــک هوشــمندی  وقتــی  می کنیــد. 
می زنیــد کــه واقعیــت افــزوده )AR( را ارائــه می دهــد. 
می توانیــد آن چــه را کــه می بینیــد و می شــنوید ضبــط 
فناوری هــای  رایانــه،  تلفــن،  طریــق  از  متــاورس  کنیــد. 
قابــل  آن هــا(  از  ترکیبــی  )یــا  هدســت  و  پوشــیدنی 
کار  شــما  کــه  جایی ســت  و  بــود  خواهــد  دسترســی 
می کنیــد، خریــد می کنیــد، ورزش می کنیــد، معاشــرت 
می کنیــد.  بــازی  و  می کنیــد  تماشــا  فیلــم  می کنیــد، 

ارزهــای دیجیتــال و متاورس 
دسترســی  کلیدهــای  نهایــت  در  رمزارزهــا  و  NFTهــا 
NFTهــا،  بــا  هســتند.  متــاورس  مجــازی  واقعیــت  بــه 
خانه هــای  از  دیجیتــال  دارایی هــای  بــه  می توانیــد 
دیجیتــال  لباس هــای  تــا  گرفتــه  مشــاغل  و  مجــازی 
مــوارد مجــازی  یــا ســایر  آواتــار، هنــر دیجیتــال  بــرای 

شــما  NFT هــای  باشــید.  داشــته  دسترســی  خــود 
و  می شــوند  ایمــن  متــاورس  بالک چیــن  توســط 
هــک  یــا  تکــرار  برابــر  در  شــما  دیجیتــال  امــوال  از 

می کننــد. محافظــت 
ــی تثبیــت  ــه خوب ــاورس ب ــاوری بالک چیــن مت اگرچــه فن
تکامــل  حــال  در  هنــوز  متــاورس  خــود  اســت،  شــده 
اســت. در حالی کــه تبلیغــات زیــادی در مــورد ظاهــر آن 
ــان در مــورد ارزش توکن هــای  وجــود دارد، عــدم اطمین
غیرقابــل تعویــض ادامــه دارد. بــا این حــال، بســیاری از 
NFTهــا، پتانســیل رشــد خــود را ثابــت کرده انــد؛ بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه مــردم به طــور فزاینــده ای آن هــا 

را بــه عنــوان یــک فرصــت ســرمایه گذاری می بیننــد.
متــاورس ایــن پتانســیل را دارد کــه امکانــات متعــددی 
را ایجــاد کنــد، امــا وعــده واقعــی در نهایــت در درون 
کاربــر نهفتــه اســت. شــما می توانیــد از طریــق کســب 
ــال خــود از دارایی هــای  درآمــد از صنایع دســتی دیجیت
ببریــد. دارایی هــای دیجیتالــی ماننــد  دیجیتــال ســود 
را  کلکســیون ها  و  بازی هــا  ســرمایه،  جمــع آوری 
می تــوان ایجــاد کــرد و ســپس بــه عنــوان دارایی هــای 
داشــت.  درآمــد  آن  از  و  کــرد  توکن ســازی  درون بــازی 
تعویــض  غیرقابــل  توکن هــای  می تواننــد  کاربــران 
بــدون  و  کننــد  معاملــه  و  کــرده  ســرمایه گذاری  را 
آورنــد. حتــی  بــه دســت  واقعــی  پــول  بــازی،  بــه  نیــاز 
می تــوان یــک واقعیــت مجــازی درســت ماننــد دنیــای 
را  آن  خــاص  جنبه هــای  در  و  کــرد  ایجــاد  خودمــان 
بهبــود بخشــید. بــا این حــال، زندگــی و بقــا در فضــای 
متــاورس وابســته بــه ارزهــای دیجیتــال متــاورس اســت 
متــاورس  دنیــای  زندگــی  و  ورود  بــرای  کلیــدی  کــه 
آینــده،  در  اســتفاده  بــرای  رمــزارز  بهتریــن  هســتند. 

ارزی ســت کــه بــه شــما امــکان دسترســی بــه دنیایــی را 
کنیــد. زندگــی  آن  در  می خواهیــد  کــه  می دهــد 

اشــاره  پلتفــرم  ایــن  در  برتــر  ارز   9 بــه   بیــن  ایــن  از 
 : می کنــم

Decentraland )MANA(
Axie Infinity )AXS(
Theta )THETA(
Sandbox )SAND(
Enjin Coin )ENJ(
WAX )WAXP(
Star Atlas )ATLAS(
Bloktopia )BLOCK
Aavegotchi )GHST(

ســخن پایانی 
ویــروس  کــه  کردیــم  اشــاره  نوشــتار  ایــن  ابتــدای  در 
زیــرا  کــرد؛  تســریع  را  متــاورس  بــه  عالقــه  کرونــا 
دور  راه  از  یــا  کار  خانــه  در  بیش تــری  افــراد 
واقعیــت  از  مفهومــی  متــاورس  می کردنــد.  تحصیــل 
مجازی ســت کــه دهه هــا اســت، وجــود داشــته اســت. 
تنهــا  نــه  اســت  ممکــن  گســترده تر،  مفهــوم  یــک  در 
بــه کل طیــف واقعیــت  بــه جهان هــای مجــازی، بلکــه 
افــزوده اشــاره داشــته باشــد. می تــوان آن را به عنــوان 
ــط  ــدار، مشــترک، مرتب فضاهــای مجــازی ســه بعدی پای
طریــق  از  ایجادشــده  و  درک شــده  مجــازی  جهــان  بــا 
توصیــف  اینترنــت  بــه  شــبیه  رایانــه ای  شــبکه  یــک 
کــرد. بنابرایــن آیــا می تــوان گفــت متــاورس پیشــرفت 
بــزرگ بعدی ســت کــه راه ارتبــاط همــه مــا بــا یک دیگــر 

کــرد؟  خواهــد  متحــول  را 
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داوود نقی شیخی 
دکتری زبان و ادبیات فارسی ۹3

از  ســنتی منتال  و  رمانتیــک  کافی شــاپِی  تعاریــف  اگــر 
شــعر را کنــار بگذاریــم، شــعر در یــک تعریــف کالســیک، 
ســخن مــوزوِن مقفــی و مخیـّـل اســت. ایــن مثلــث چنــد 
صدســاله کــه اخیــرا بــه مربــِع مــوزون، مقفــی، مخیّــل 
و عاطفــی ترفیــِع تعریــف یافتــه اســت، کمابیــش یــک 
امتیــاز  اســت.  تخیّــل  همانــا  کــه  داشــته  ذاتــی  ضلــع 
شــعر بــر ناشــعر، در آثــار کالســیک )بــا احتــرام بــه همــه 
منتقــداِن عمدتــا معاصــرِ ایــن نظــر( تخیـّـل بــوده اســت. 
امــا چــرا تخیـّـل ذاتــِی شــعر انگاشــته شــده اســت؟ بــرای 
پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد بــه انتظــارات مخاطــب از 

شــعر بنگریــم.
جملــه ای  چیســت؟"  "ادبیــات  ابتدایــی  صفحــات  در 
عرصــه   "ادبیــات  می کنــد:  خودنمایــی  ســارتر  از 
مــرا  ذهــن  همــواره  جملــه  ایــن  آزادی ســت."  تمریــن 
ادبیــات؟"۱  رهنمــون  "چــرا  پرســِش  بــرای  پاســخی  بــه 
تــا سوررئالیســت ها و  از افالطــون گرفتــه  بــوده اســت. 
فالســفه  قــرن بیســتمی  گریــزان از لوگوســنتریزم۲ ، در 
بــرای  را  ســهمی  همــواره  ادبیــات  ارزشــمندی  توضیــح 
"آزادی بخشــی" کنــار گذاشــته اند. منظــورم از آزادی در 
ایــن مقــال آزادی بمــا هــو آزادی ســت. نــه آزادی متّصــف 
هــر  و  مذهبــی  و  سیاســی  آزادی  چــون:  صفاتــی  بــه 

دیگــر. ملحــق  صفــت 
ــن کالم فراغــت از هــر قیدی ســت کــه مــا را  آزادی در ای
بــه بنــد بکشــد. فــرض کنیــد می خواهیــد ترکیــب "پــر 
را.  و...  "آِب آتش افــروز"  یــا  را تصــور کنیــد؛  از خالــی" 
کــه  امــر چیزی ســت  ایــن  بــرای  شــما  مانــع  نخســتین 
این جــا درگاه  امــکاِن عقلــی " می نامــم.  "پاســباِن  را  آن 
معرفتــی عقــل کــه مجهــز بــه پاســبان های منطقی ســت، 
اجــازه موجودیــت یافتــن و ورود را بــه امــر غیرمعقــول 
نمی دهــد. پــس شــما حــق نداریــد ایــن امــور را "موجــود" 

بنامیــد.
مــورد دیگــرِ ناقــِض آزادی در ایــن تعریــف، عــرف جامعــه 

اســت. بــه تعبیــر فوکــو در هــر جامعــه  ابزارهایــی بــرای 
ابزارهــا  ایــن  از  کنتــرل اجتمــاع وجــود دارد، کــه یکــی 
عــرف اســت. عــرف بــا طبیعــی جلــوه دادن کنش هــای 
و  می کنــد  محــدود  را  انتخــاب  قــدرت  خــود،  مطبــوع 
همین جاســت کــه آزادی مذکــور مــا کم رنــگ می شــود. 
بــه عنــوان مثــال در جامعــه غربــی بــه ورزشــگاه رفتــن 
زن هــا امــری معمــول اســت، ولــی در جامعــه  مــا عــرف 
زنــان  ورود  ممنوعیــِت  امــر  گوناگــون،  تمهیــدات  بــا 
بــا  می دهــد.  جلــوه  طبیعــی  و  می کنــد  نرمالیــزه  را 
)زحمــت  منتفی ســت.  آزادی  هــم  اینجــا  تفســیر  ایــن 
نمونه هــای دیگــر و قیــاس آنهــا بــا ایــن قاعــده را خودتــان 

بکشــید.(
در طــول ســال ها و ســال ها، جغرافیــای خیــال )بخوانیــد 
جهــان ادبیــات و باالخــص شــعر( گریــزگاه انســان خســته 
ــوده اســت، کــه ســعی در  ــت عقــل و عــرف و... ب از خِّس
بــه بنــد کشــیدن خواســته های بشــر را داشــته اند. مــا 
و  امــکان بی حــد و حصــر خلــق  در جغرافیــای خیــال، 
و  عاشــق  رابطــه   خیــال  ســرزمین  در  داریــم؛  آفرینــش 
ــوه را جابه جــا  ــه ک ــی ک ــو هفــت ســر، پهلوان معشــوق، دی
و  َمحــاالت  از  کــه همــه  و...،  رویــت خداونــد  می کنــد، 
ظهــور  اجــازه   مذهبی انــد،  و  عرفــی  و  عقلــی  مُحــاالت 
اســت  امــر  همیــن  به خاطــر  شــاید  می یابنــد.  بــروز  و 
آفریــده  خداونــد  را عظیم تریــن  عربــی خیــال  ابــن  کــه 
جمیــع  بــر  خیــال  حکــم  او  گفتــه  بــه  چــون  می دانــد؛ 
موجــودات و معدومــات، اعــم از محــال و غیــر محــال، 

جاری ســت. و  ســاری 
مــا بــا کلیــد ادبیــات، درِ زندان هــای عقــل و عــرف و... 
را گشــوده و زندانیــاِن بعضــا نامعقــول و نامتعــارف و... 
شــان را آزاد کــرده و در ســرزمین خیــال ســکنی داده ایــم. 
ایــن همــان آزادی ای ســت کــه انســان در ادبیــات در پــی 

آن اســت.

خیال پــردازی  هــم  بــا  کمــی  بیاییــد  مقدمــات  ایــن  بــا 
کنیــم: مثــال جهانــی را تصــور کنیــم کــه شــما در آن بــا 
"اجــرای زنــده" موســیقیhello  از فــالن گــروه موســیقی 
بــا  می شــوید،  بیــدار  خــواب  از  خواب تــان  اتــاق  در 

بــازی می کنیــد و صبحانــه  تنیــس  فــدرر در حیاط تــان 
می خوریــد و بعــد از احوال پرســی بــا دنریــس تارگریــن، 
از  را  اژدهایــش  می خواهیــد  او  از  جدیدتــان  همســایه  
ــا ماشــینی کــه دیــروز  ــا ب ــردارد ت جلــوی پارکینــگ شــما ب
از بتمــن خریده ایــد بــه ســر کار برویــد. شــاید دل تــان 
رابــی  بــا مارگــو  از کار، در وال اســتریت  بعــد  بخواهــد 
قــدم بزنیــد و قهــوه بنوشــید و بــرای جلــب توجــه او بــه 
هیــات هیــث لجــر درآییــد. ممکــن اســت در ایــن حیــن 
بــه یــادِ ایــن بیفتیــد کــه 5 دقیقــه دیگــر بایــد در فلورانــس 
باشــید تــا کنســرت بوچلــی را از دســت ندهیــد. نگــران 

نباشــید: 
فیــض فــن آوری ار گاه مدد فرماید

دگــران هــم بکنند آن چه ســلیمان می کرد3
شــما قبــل ان یرتــد الیــک طرفــک4 بــه پاریــس می رســید 

و... .
ایــن امــور همگــی در جهــان خیــال قابــل تصورنــد، امــا 

لیــس الخبــر کالمعاینــه.
حــال جهانــی را فــرض کنیــد کــه در آن ایــن "تصــور"ات 
ــاورس همــان جهــان  ــد. مت ــه" شــدن بیابن قابلیــت "تجرب
امــر خیالــی )چیــزی کــه  امــکان تجربــه   خیالی ســت + 
در جهــان خیــال امــکان نداشــت و در حــد تصــور باقــی 

می مانــد.(
از شــخصیت خودتــان،  آواتــاری  بــا  شــما  متــاورس  در 
را بســازید،  کــه می توانیــد هرطــور کــه می خواهیــد آن 
عــالوه  می شــوید.  واقعــی  جهــان  مــوازِی  جهانــی  وارد 
بــر دیــدن و شــنیدن، شــما حتــی می توانیــد بــه کمــک 
واقعیــت مجــازی )VR=virtual reality( بــا اســتفاده از 
دســت کش هایی جهــاِن مجــازی را لمــس کنیــد )فقــط 
یــک لحظــه لمــس صــورت دیــوی جونــز را تصــور کنیــد!(5 
کوتــاه ســخن این کــه بــا دالیــل مذکــور گمانــم بــر ایــن 
اســت کــه در آینــده نــه چنــدان دور "شــعر فن آورانــه" یــا 
ــل در  ــرد. )حداق ــن شــعر"  پیشــی می گی ــر "ف ــاورس ب مت

جــذب مخاطــب(
آیــا شــما در جهــان آینــده بــه تصــور در جهــان خیــال 
ــه کــردن تصــورات  ــال تجرب ــه دنب ــا ب ــد، ی بســنده می کنی

6 کــوچ می کنیــد؟   metaverse بــه   verse از 

۱. جمله ســوالی عمدا فعل ندارد تا دســت خوانند باز باشــد.
معنــا  حامــل  ذاتــا  را  کالم  آنچــه  معنامحــوری:  یــا  کالم محــوری   .۲
ســیالیت  بــا  دریــدا  از  بعــد  باالخــص  بیســتم،  قــرن  از  می دانســت. 

بــه چالــش کشــیده شــد. نظــر  ایــن  دال هــا، 
3. شــعر از حافظ اســت. جســارت کردم و کمی تغییرش دادم:

فیــض روح القــدس ار بــاز مدد فرماید
دگــران هــم بکنند آنچه مســیحا می کرد

4. بخشــی از آیه ای ســت کــه در آن آصــف برخیــا بــه ســلیمان نبــی 
نــزد  ســبا  از  چشــم به هم زدنی  از  کم تــر  را  بلقیــس  تخــت  می گویــد 

مــی آورد. او 
5. عــالوه بــر حــواس بینایــی و شــنوایی و المســه، زمزمه هایــی شــنیده 
می شــود کــه پروژه هایــی در حــال کار بــر روی مــواردی هســتند کــه 

ــاورس کننــد. حــس بویایــی را هــم وارد مت
verse .6=نظــم / Metaverse=فراجهان

متاورس؛
شــعر، با ژنومی جهش یافته

بحثــی در بــاب آینده  محتملِ شــعر
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دکتر احسان متین فر
روان شناس 

ظهــر جمعــه اســت و بعــد از نــوش جــان کــردن نهــار 
دراز  تخت تــان  روی  هفتــه،  آخــر  ســنگین  و  چــرب 
یــک  تــا خســتگی های  خزیده ایــد  پتــو  زیــر  و  کشــیده 
هفتــه کاری پرمشــغله را از تــن بــه در کنیــد. همین طــور 
ــاز، جــز از کل اســتیو  ــا پلک هــای ســنگین و نیمه ب ــه ب ک
غــرق  و  می زنیــد  ورق  مثال زدنــی  رخوتــی  بــا  را  تولتــز 
چیــزی  ناگهــان  شــده اید،  هســتی گرایانه  تفکــرات  در 
دوســت تان  می کنــد.  پــرت  فانــی  دنیــای  بــه  را  شــما 
در اینســتاگرام ویدئویــی از میهمانــی دیشــب منتشــر 
کــرده، همــه رفقــا آن جــا بوده انــد، غیــر از شــما. تمــام 
تفکــرات دازاینی تــان چــون دود محــو و وجودتــان پــر از 
خشــم و هیاهــو می شــود. بلــه، احســاس می کنیــد کنــار 
دقیقــه  دو  اســت.  دردنــاک  ایــن  و  شــده اید  گذاشــته 
پیــش حال تــان خریدنــی بــود و االن احســاس بدبختــی 

چــرا؟ می کنیــد. 
تعلــق یعنــی بقا

ژنتیکــی  کدگــذاری  نحــوی  بــه  تکامــل  طــول  در  مــا 
تعلــق  گروهــی  بــه  می خواهیــم  همــواره  کــه  شــده ایم 
داشــته باشــیم. بــرای انســان های نخســتین، بــودن در 
گــروه یعنــی داشــتن حمایــت، یعنــی شــکار دســته جمعی 
ــودن در گــروه یــک  ــا؛ امــا نب ــی بق ــر، یعن و غــذای بیش ت
فاجعــه بــود؛ مســاوی بــا مــرگ. لــذا طــرد شــدن بــرای 
بــوده  وحشــت انگیز  و  دردنــاک  همــواره  انســان ها  مــا 
اســت و همیشــه ســعی کرده ایــم تنه مــان بــه تنــه دیــو 

نخــورد. طردشــدگی 
در دنیــای معاصــر، کنــار گذاشــته شــدن از یــک گــروه 
باعــث مــرگ مــا نمی شــود؛ امــا مغــز خزنــده مــا کمــاکان 
کــه  می ترســیم  همیشــه  پــس  می ترســد.  همان قــدر 

مبــادا  کــه  می هراســیم  بدهیــم،  دســت  از  را  دیگــران 
فرصت هــای بــودن در کنــار دیگــران از کف مــان بــرود. 
ــرود، کال می ترســیم هــر  ــر ب ــه کمــی جلوت ــد ک ــن فرآین ای
چیــز خوبــی را، هــر امتیــازی را از دســت بدهیــم. ماجــرا 
زمانــی بدتــر می شــود کــه دیگــران یــک چیــز خــوب مثــال 
میهمانــی، درآمــد بــاال، پرســتیژ اجتماعــی و... را داشــته 
باشــند و مــا نداشــته باشــیم. این جاســت کــه تــرس از 
ــدان می گــذارد و فرمــان تفکــر و  ــه می ــا ب دســت دادن پ

رفتــار مــا را در اختیــار می گیــرد.
 Fear Of Missing Out یــا  دادن  دســت  از  تــرِس 
FOMO(( بــرای اولین بــار در حــدود ســال ۲۰۰۰ میــالدی 
تصمیم گیری هــای  و  مالــی  بازارهــای  عرصــه  در  و 
اقتصــادی مطــرح شــد؛ زمانــی کــه افــراد می بیننــد یــک 
از  سوددهی ســت،  و  قیمــت  افزایــش  حــال  در  ســهام 
بــا  شــوند،  محــروم  ســود  ایــن  از  مبــادا  این کــه  تــرس 
کــه  البتــه  و  می خرنــد  را  ســهام  آن  فــراوان  ســرعت 
شــده اند.  ویــل  چــاه  وارد  پوســیده  طنــاب  بــا  این جــا 
ســهام  و  می شــود  پــاره  طنــاب  لحظــه  همیــن  درســت 
ماجــرای  می کنــد.  ســقوط  تمام تــر  هرچــه  ســرعت  بــا 
بــورس ایــران کــه یادتــان هســت؟ می شناســم کســانی 
بــه  و  فروختــه  را  زبان بسته شــان  نازنیــِن  خانــه  کــه  را 
دیگــر خودتــان  کــه  را  انتهایــش  بودنــد.  آمــده  بــورس 
بهتــر از مــن می دانیــد. تقریبــا تمــام کســانی کــه از ایــن 
ســقوط استخوان شــان شکســته، دچــار FOMO شــده 

بودنــد.
فلــج انتخابــی در دنیــای مدرن

یــک حســاب  بــا  بزرگــی بکنــم؛  ادعــای  اجــازه بدهیــد 
سرانگشــتی شــاید تمــام مواقعــی کــه می خواهیــم چیــزی 
را داشــته باشــیم کــه دیگــران دارنــد، می خواهیــم جایــی 
را  کاری  یــا می خواهیــم  دیگــران هســتند،  کــه  باشــیم 
 FOMO کــه دیگــران می کننــد، همــواره دچــار  بکنیــم 

شــده ایم. 

لذتِ از دســت دادن
مــا  بــه رفتارهــای  و  تــرس همــواره وجــود داشــته  ایــن 
جهــت داده اســت. شــاید داســتان هابیــل و قابیــل کــه 
در نهایــت منجــر بــه برادرکشــی شــد، جلــوه ای از همیــن 
رســانه های  یافتــن  گســترش  بــا  امــروزه  باشــد.  تــرس 
اجتماعــی، ایــن پدیــده بارزتــر و بزرگ تــر شــده اســت. 
عرضــه  مــا  بــر  را  زیــادی  گزینه هــای  مــدرن  زندگــی 
هــم  مــا  زندگــی  بیش تــر،  گزینه هــا  هرچــه  می کنــد. 
ســخت تر. بــری شــوارتز در کتــاب »پارادوکــس انتخــاب« 
آورده  میکروســکوپ  زیــر  را  مفهــوم  ایــن  به خوبــی 
ــرای هــر انتخابــی،  ــا افزایــش تعــداد گزینه هــا ب اســت: ب
واقــع  امــا در  آزادی می کنیــم،  مــا در ظاهــر احســاس 
فلــج می شــویم؛ دچــار فلــج انتخابــی می شــویم. تصــور 
کنیــد کــه بــرای خریــد یــک قوطــی رب گوجــه فرنگــی 
ــوع رب گوجــه  ــد و در قفســه، 5۰ ن ــه فروشــگاه می روی ب
فرنگــی بــا برندهــا و ســایزهای مختلــف می بینیــد. کــدام 
ایــن  صــرف  وقــت  چقــدر  می کنیــد؟  انتخــاب  را  یــک 
می کنیــد؟  فشــار  احســاس  چقــدر  می کنیــد؟  انتخــاب 
حــاال تصــور کنیــد بــه جــای پنجــاه نــوع، فقــط ســه مــدل 
رب گوجــه فرنگــی وجــود داشــت؟ آیــا انتخــاب راحت تــر 

نبــود؟
کــرده،  زیــاد  را  مــا  انتخاب هــای  تعــداد  مــدرن  دنیــای 
و  بی حــد  گســترش  بــه  نیــز  اجتماعــی  رســانه های 
حســابش دامــن زده؛ شــده اســت آتــش بیــار معرکــه. 
خــوب  نفــر  یــک  می کنــی،  بــاز  کــه  را  اینســتاگرام 
یکــی  بی نظیری ســت،  نقــاش  دیگــری  می زنــد،  ســاز 
کار  آشــپز  دیگــری  آن  خوش اندامی ســت،  ورزشــکار 
افــراد،  ایــن  دیــدن  بــا  مــا   . نفــر...  یــک  درستی ســت، 
بــه جــای آن هــا تصــور می کنیــم، دوســت  را  خودمــان 
ــدام  ــا ان ــد، ی ــم کســی باشــیم کــه خــوب ســاز می زن داری
ــا نقــاش  ــدارد، ی ــا دســت پختش حــرف ن ــی دارد، ی زیبای
چیره دستی ســت. مــا دوســت داریــم هــر کــدام از این هــا 
ــه دچــار  ــک باشــیم؟ اینجاســت ک ــدام ی ــی ک باشــیم. ول



19دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/شماره ۸۹ و ۹۰/ نیمه دوم اسفند ۱۴۰۰ و نیمه اول فروردین ۱۴۰۱

فلــج انتخابــی می شــویم و هیچ کــدام نمی شــویم. چــون 
آری گفتــن بــه یکــی، نــه گفتــن بــه هــزاراِن دیگــر اســت 
و مــا نمی خواهیــم آن هــزاران خــودِ ممکــِن جــذاب را از 
ــم  ــان همــه را داری ــم. در نتیجــه در ذهن م دســت بدهی

نداریــم. را  واقــع هیچ کــدام  و در 
تــرِس از دســت دادن، توانایــِی "لــذت بــردن" را در مــا 

می کشــد
زیربنــای تــرس از دســت دادن، مقایسه گری ســت. بــه 
شادمانی ســت.  دزد  مقایســه،  روزولــت؛  ثئــودور  قــول 
ــه میــدان می گــذارد و مغــز  ــا ب ــاز هــم این جــا تکامــل پ ب
ترســوی آپدیــت نشــده مــا را تســخیر می کنــد. در طــول 
کــه  گرفته ایــم  یــاد  تکامــل،  درخــت  از  آمدن مــان  بــاال 
ــرا ضامــن  ــم، زی ــر تمرکــز کنی ــر نداشــته های مان بیش ت ب
بقــا بــوده اســت. وقتــی بــر کــم بــودن ذخیــره غذای مــان 
و  دنبالــش می گشــتیم  بــه  بیش تــر  تمرکــز می کردیــم، 
ایــن احتمــال زنــده ماندن مــان را افزایــش مــی داد. امــا 
نارضایتــی،  بی قــراری،  موجــب  فرآینــد  همیــن  امــروزه 
خــود  زندگــی  انبــاری  می شــود.  و حســادت  اضطــراب 
می کنیــم.  مقایســه  دیگــران  زندگــی  ویتریــِن  بــا  را 
نداشــته های  و  دیگــران  داشــته های  بــر  را  نور افکــن 
خودمــان می تابانیــم؛ لــذا همــواره احســاس بدبختــی و 
و حســادت   FOMO نتیجــه  در  داریــم،  عقب ماندگــی 
ــد. هــر  ــاز می کنن ــا ب ــه تصمیم گیری هــای م راه خــود را ب
چــه مقایســه بیش تــر، FOMO و حســادت بیش تــر؛ و 

در نهایــت هــم نداشــتِن یــک خــواب آرام. 
از دســت دادن، مــا را اذیــت  بیش تــر از این کــه خــودِ 
بیش تریــن  کــه  اســت  دادن  دســت  از  تــرس  کنــد، 
جــام  جــان  بــه  می افتیــم  پــس  مــی آورد.  را  فشــار 
چــک  و  کــردن  رفــرش  بــا  و  الکترونیــک  جهان نمــای 
کــردن همیشــگی اش می خواهیــم کــه هیــچ خبــر و پیــام 
فرآینــد  ایــن  کــه  چیــزی  باشــیم.  نداشــته  نخوانــده ای 
ذره ذره از مــا می گیــرد، تجربــه حضــور اســت؛ نــه تنهــا 
حضــور در کنــار دیگــر انســان ها و نــه تنهــا حضــور در 

بــا خــود. لحظــه حــال؛ بلکــه حضــور 
کــه دور هــم  یــا خانواده هایــی  دیــدن جمــع دوســتانه 
را  گوشی های شــان  رســتوران  در  تــا  شــده اند  جمــع 
از  تــرس  نیســت.  عجیبــی  چیــز  دیگــر  کننــد،  چــک 

اســت.  بریــده  اطرافیان مــان  از  را  مــا  دادن،  دســت 
ارتبــاط  زندگی مــان  حقیقــی  افــراد  بــا  نمی توانیــم 
واقعــی برقــرار کنیــم و ایــن شــاید بزرگ تریــن گرفتــاری 
ماســت. نبــودن در لحظــه حــال، توانایــی لــذت بــردن 
کــه  گویــی  می کشــد.  مــا  در  را  طبیعــی  تجربیــات  از 
لــذت و تفریــح و زندگــی واقعــی در جــای دیگری ســت. 
عکــس  اینســتاگرام  در  کــه  آن هایــی  فقــط  کــه  گویــی 
بهــر  فقــط  مــا  و  می برنــد  لــذت  زندگــی  از  می گذارنــد 
تماشــا آمده ایــم. ناتوانــی در حضــور بــا خویشــتن نیــز 
اتــاق  بــا خویشــتن خــود در  نتوانیــم  کــه  باعــث شــده 
ذهن مــان تنهــا بمانیــم. نمی توانیــم هیــچ کاری نکــردن 
ــه چیــزی مشــغول و  ــد ب را تمریــن کنیــم، هــر لحظــه بای
از خــود فــارغ باشــیم. آخرین بــاری کــه توانســتید نیــم 
کِــی  نکنیــد،  هیــچ کاری  و  بمانیــد  بــا خودتــان  ســاعت 
بــود؟ فکــر کــردن و خیال پــردازی منظــورم نیســت، کــه 
نوعــی کار هســتند. منظــورم حضــور  آن هــا هــم خــود 
و  واســطه  هیــچ  بــدون  خویشــتن،  برابــر  در  خالــص 

ابزاری ســت.
ــار و پیام هــا،  ــری اخب ــه پیگی ــا ب ــل م ــز تمای ــت نی در نهای
چــک کــردن هــر لحظــه قیمــت بیت کویــن و دالر و طــال، 
شــمردن تعــداد الیک هــا و پاســخ دادن بــه کامنت هــا؛ 
و  کــرده  کــم  را  کــردن  توجــه  بــرای  مــا  مغــز  توانایــی 
نیــم  از  بیــش  را  داســتان  یــک  خوانــدن  نمی توانیــم 
ســاعت ادامــه بدهیــم. برآینــد تمــام ایــن بالهایــی کــه 
ــار شــدن کارهــای  ــا آمــده، اهمــال کاری، تلنب ــر مغــر م ب
مهــم امــا عقب افتــاده و در نتیجــه نرســیدن بــه اهــداف 

زندگی ســت. در 
امــا چــه می تــوان کــرد تــا از ایــن تــار عنکبوتــی کــه بــه 

دورمــان تنیــده شــده خــالص شــویم؟
از  را  کــه تمرکزمــان  اســت  بهتــر  اول  شــاید در درجــه 
شــویم.  متمرکــز  خودمــان  بــر  و  برداشــته  دیگــران 
توجــه بــه دیگــران همیشــه همــراه بــا حــس از دســت 
ــد کــه  ــه میــان مــی آورد. بای دادن اســت و حســادت را ب
داشــته های مان را برشــماریم و قــدردان آن هــا باشــیم، 
را  برای مــان رخ می دهــد  کــه  اتفاقــات خوبــی  روز  هــر 
بــه یــاد بســپاریم؛ زیــرا کــه اســتعداد باالیــی در ندیــدن 
مــا  داریــم.  خوشــایند  رخدادهــای  کــردن  فرامــوش  و 

مــا  کــه  باشــند  داشــته  را  چیــزی  دیگــران  می ترســیم 
نداریــم، امــا اگــر هــر دوی مــا آن چیــز را نداشــته باشــیم، 
کــه  دنیایــی  در  بنابرایــن  نمی شــویم.  ناراحــت  اصــال 
احســاس خوشــبختی مــا تــا حــدی وابســته بــه بدبختــی 
بهتــر  پــس  نیســت.  برنــده  هیچ کــس  اســت،  دیگــران 
بــه رشــد و شــکوفایی خودمــان بیش تــر توجــه  اســت 
کنیــم تــا برنــده شــدن در مســابقه بی انتهــای موفقیــت.
راه حــل دوم را از اپیکــور فیلســوف رواقــی وام می گیــرم. 
ــان مهــم  او می پرســد؛ مســلما امــوری در گذشــته برای ت
می توانیــد  ندارنــد.  اهمیتــی  هیــچ  االن  کــه  بوده انــد 
چیــزی  اســت  ممکــن  آیــا  بشــمارید؟  را  تعدادشــان 
داشــته  کــه  و می خواهیــد  نگرانــش هســتید  االن  کــه 
باشــیدش، ۱۰ ســال آینــده اهمیتــش را از دســت بدهــد 
و شــما حتــی فرامــوش کنیــد کــه چنیــن چیــزی وجــود 
داشــته اســت؟ شــما بــا به دســت آوردن آن پدیــده، چــه 

چیــزی را واقعــا از دســت می دهیــد؟
از دســت دادن  بــه خاطــر  بــردن  لــذت  راه ســوم،  امــا 
ــم. یــک مــاه  ــن آزمایــش را انجــام بدهی ــد ای اســت. بیای
و  اینســتاگرام  ماننــد  اجتماعــی  رســانه های  تمــام  از 
و محتــوای  کانــال خبــری  هیــچ  شــوید،  خــارج  توییتــر 
زدایــی  ســم  مرحلــه  وارد  و  نکنیــد  پیگیــری  را  طنــز 
اجتماعــی )Social Detox( شــوید. همیــن االن افــراد 
بســیار زیــادی در دنیــا بــا شــما هــم مســیر هســتند، مــن 
بــودم.  ایــن وضعیــت  خــود نیــز بیــش از یک ســال در 
آیــا بــا پیگیــری نکــردن اخبــار و تحــوالت، آســیبی بــه 
زندگــی شــما وارد می شــود؟ مــن بــه جــای شــما پاســخ 
کــردن  محــدود  یــا  گذاشــتن  کنــار  بــا  خیــر.  می دهــم؛ 
را  دادن  دســت  از  لــذت  شــما  اجتماعــی،  رســانه های 
تجربــه می کنیــد )Joy Of Missing Out: JOMO(. بــا 
از دســت دادن اخبــار، بخــش زیــادی از زمــان، انــرژی و 
فضــای روانــی شــما از اســارت رهــا گشــته، می تواننــد در 
خدمــت اهــداف عالــی زندگی تــان بــه کار گرفتــه شــوند. 
از  لــذت  بــا  را  دادن  دســت  از  تــرس  می توانیــم  پــس 
دســت دادن مبادلــه کنیــم، ســودی کــه در ایــن معاملــه 
خویشــتن  بــرای  کــردن  زندگــی  می آوریــم  به دســت 
ــت اســت در هیاهــوی  ــی وق ــه خیل اســت؛ خویشــتنی ک

دنیــا دســتش را رهــا کــرده، گمــش کرده ایــم.



دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/شماره ۸۹ و ۹۰/ نیمه دوم اسفند ۱۴۰۰ و نیمه اول فروردین 20۱۴۰۱

فرزانه صادقی
دانش آموخته دکترای اقتصاد پولی

بــا ظهــور فناوری هــای جدیــد، گمانه زنــی دربــاره نقــش 
آن هــا در آینــده افزایــش پیــدا می کنــد. ایــن مهــم وقتــی 
ــا موضوعــات اقتصــادی همــراه می شــود، از اهمیــت و  ب
حساســیت باالیــی برخــوردار می شــود. اگرچــه بــه دلیــل 
پیچیدگــی و نــو ظهــور بــودن هــر فنــاوری و تکنولــوژی 

جدیــد، پیش بینــی آینــده کار بســیار دشواری ســت.
اســت.  بالک چیــن  نوظهــور  فناوری هــای  ایــن  از  یکــی 
از پیچیده تریــن فناوری هــای  فنــاوری بالک چیــن یکــی 
ــه پیــش داوری،  ــارغ از هرگون موجــود اســت کــه قطعــا ف
بــازی  صنعــت  و  اقتصــاد  آینــده  در  بی بدیلــی  نقــش 
و  رایج تریــن  از  یکــی  میــان  ایــن  در  کــرد.  خواهــد 
در صنعــت  فنــاوری  ایــن  از  اســتفاده ها  پرکاربردتریــن 
شــرایط  دلیــل  بــه  روزهــا  ایــن  کــه  اســت،  ارزهــا  رمــز 
خــاص اقتصــاد ایــران مــورد اســتقبال بســیاری از افــراد 

اســت. گرفتــه  قــرار  ســازمان ها  حتــی  و 
ســال  در  برنــدز  اســتفان  و  چــام  اولین بــار  شــاید 
مطــرح  را  ارزهــا  رمــز  اولیــه  ایــده  کــه  بودنــد   ۱983
بــک،  آدام  ماننــد  دیگــری  محققــان  اگرچــه  کردنــد. 
وی  دادنــد.  توســعه  را  )هــش(  درهم ســازی  الگوریتــم 
و  داد  پیشــنهاد  را  شــده  رمزنــگاری  ارز  پروتــکل  دای 
بــار  اولیــن  ارز،  بــه معنــای رمــز  مفهــوم ارز مجــازی را 
در ســال ۱998 در تارنمــای شــخصی خــود بــه عنــوان 
ــی  ــی و ایجــاد پول ــا هــدف تســهیل امــور مال ــده ب یــک ای
این وجــود  بــا  نمــود.  مطــرح  واســطه ها  حضــور  بــدون 
بــا   ،۲۰۰8 ســال  اکتبــر  در  ناشــناخته  شــخصیت  یــک 
نــام مســتعار ساتوشــی ناکاموتــو در مقالــه خــود طــرح 
سیســتم پرداخــت نظیــر بــه نظیــر را به طــور عملیاتــی 
مطــرح نمــود و در ســال ۲۰۰9، بیــت کویــن بــه عنــوان 
عملیاتــی  موفــق  نمونــه  و  مجــازی  پــول  واحــد  اولیــن 
معرفــی شــد. در حــال حاضــر بیــش از 3۰۰۰ رمــز ارز 

اســت. ایجــاد شــده 
بســیاری تصــور می کننــد رمــز ارزهــا در آینــده جایگزیــن 
داشــت  توجــه  بایــد  امــا  رایــج خواهــد شــد؛  پول هــای 
ــه  ــه منزل ــاق ســاده نیســت، بلکــه ب ــک اتف ــر ی ــن تغیی ای
بــزرگ در تمامــی جنبه هــای زندگــی بشــریت  انقالبــی 
اســت؛ چــرا کــه پــول نقــش ویــژه ای در تمــدن بشــری 
در  متفکــران  از  برخــی  کــه  آن چنــان  اســت؛  داشــته 
جوامــع  زندگــی  ســبک  تغییــر  بیســتم  قــرن  ابتــدای 
پــول  فلســفه  از  ناشــی  را  مــدرن  دوران  در  بشــری 
مهم تریــن  از  یکــی  پــول  حقیقــت  در  می دانســتند. 
ابداعــات بشــریت در طــی هــزاران ســال گذشــته اســت 
گذشــته،  ســال  هــزاران  در  خــود  تحــول  ســیر  در  کــه 
مثــل  مختلــف  کاالهــای  از  اســتفاده  زمــان  از  یعنــی 
ــا  ــا ضــرب ســکه توســط حکومت هــا ی پوســت و نمــک ت

و  کارکــرد  مرکزی هــا  بانــک  توســط  اســکناس  چــاپ 
اســت. داشــته  مشــخصی  عمل کــرد 

ســه  بایــد  پــول  شــکل،  از  نظــر  صــرف  کلــی  به طــور 
عنــوان  بــه  بایــد  اول،  دهــد:  انجــام  را  اصلــی  کارکــرد 
وســیله مبادلــه بــرای تجــارت کاال و خدمــات پذیرفتــه 
شــود؛ دوم، بایــد بــرای ذخیــره ارزش و یــا ذخیــره ثــروت 
مقایســه  و  اندازه گیــری  بــرای  ســوم،  باشــد؛  مناســب 
عمــل  اندازه گیــری  واحــد  عنــوان  بــه  بایــد  کاال  ارزش 
پولــی  کارکردهــای  و  خصوصیــات  خصــوص  در  کنــد. 
در  اســت.  شــده  مطــرح  فراوانــی  مباحــث  ارزهــا  رمــز 
پــول  شــکل  قدیمی تریــن  طــال،  بــا  ســاده  مقایســه ای 
مرکــزی  بانــک  توســط  شــده  منتشــر  رایــج  ارزهــای  و 
درمی یابیــم کــه انــواع ســنتی پــول، طــال و پــول رایــج، 
متوســط  یــا  بــاال  ســطح  در  را  پــول  ویژگی هــای  تمــام 
بــرآورده می کنــد. ایــن واقعیــت کــه رمــز ارزهــا بســیار 
قابــل تقســیم و قابــل انتقــال در ســطح جهانــی هســتند، 
ایــن نتیجــه را بــه دنبــال دارد کــه رمــز ارزهــا بــرای نقــش 
همــان  یــا  هســتند،  مناســب  بســیار  مبادلــه  واســطه 

دارنــد. را  مبادلــه  واســطه  کارکــرد 
طــور  بــه  گذشــته،  رایــج  پول هــای  بــا  مقایســه  در  امــا 
بــا ابهــام مواجــه هســتند. همان گونــه کــه  مثــال طــال، 
پــول  وثیقــه  شــکل  بهتریــن  طــال  اســت،  مشــخص 
اســت؛ زیــرا وســیله مبادله ای ســت کــه برعکــس پــول 
دارای  ارز(  )رمــز  دیجیتــال  پــول  یــا  )اســکناس(،  رایــج 
ارزش ذاتی ســت. در خصــوص ارزهــای رایــج هــم،  چــون 
پشــتوانه بانــک مرکــزی دولت هــا وجــود دارنــد و توســط 

ــاز هــم ارزش آن  بانک هــای مرکــزی کنتــرل می شــوند، ب
ایــن  بــه پشــتوانه دولت هــا حفــظ می شــود.  کمابیــش 
مهم تریــن تفــاوت بیــن ارزهــای رایــج و رمــز ارزهــا اســت 
ــول رایــج توســط بانــک مرکــزی کنتــرل می شــود و  کــه پ
ــه  ــز رمــز ارزهــا، ب ــن، برخــالف ســازمان غیرمتمرک بنابرای

طــور کامــل متمرکــز اســت.
ایــن دو خصیصــه متفــاوت یعنــی تمرکززدایــی و نبــود 
بــاالی  نوســانات  بــه  منجــر  ارزهــا  رمــز  بــرای  وثیقــه 
و  ارزش  ذخیــره  عمل کــرد  بنابرایــن،  می شــود.  قیمــت 
در نتیجــه عمل کــرد واحــد شــمارش درمــورد ایــن نــوع 
ایــن  رفــع  بــرای  گرچــه،  اســت.  برانگیــز  ســوال  ارزهــا 
مشــکل و در واقــع بــرای دســتیابی بــه ســطح قیمــت 
پایدارتــر بــا نوســان کم تــر، بســیاری از رمــز ارزهــا ســعی 
و  کننــد  حرکــت  رســمی  ارزهــای  جهــت  در  می کننــد 
از طرفــی تمایــل تغییــر بســیاری از ایــن رمــز ارزهــا از 
سیســتم غیرمتمرکــز بــه سیســتم دیگــری نیــز مشــاهده 
ــوان از آن هــا  ــن وجــود کمــاکان نمی ت ــا ای شــده اســت؛ ب
به عنــوان ارزهــای رایــج یــا بــه بیــان ســاده تر پــول رایــج 
اســتفاده کــرد. البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز خالــی از 
لطــف نیســت کــه ایجــاد سیســتم متمرکــز بــرای رمــز 

ارزهــا ویژگــی خــاص آن هــا را از بیــن خواهــد بــرد.
یــک  ثانــوی تنهــا  تــا اطــالع  ارزهــا  ایــن جهــت رمــز  از 
دارایــی مالــی هســتند و بــرای قــرار گرفتــن بــه عنــوان 
مواجــه  جــدی  معضــالت  و  پارادوکــس  بــا  رایــج  پــول 
ــا ایــن وجــود در جهــان آینــده هیچ چیــز غیــر  هســتند. ب

نیســت. ممکــن 

رمز ارزها، فعال پول رایج نخواهند شــد 
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بهناز شیدعنبرانی
و  بالینــی  درمان گــر  روان شناســی،  دکتــری  دانشــجوی 

امــام رضــا)ع( و  مــدرس دانشــگاه فردوســی مشــهد 

دنیایــی   )Social media( اجتماعــی  رســانه های 
از  افــراد  زندگی هــای  آن  در  کــه  ساختگی ســت 
بــودن(،  بالگــر  مثــال  )بــرای  نامتعــارف  شــغل های 
شــده  فتوشــاپ  عکس هــای  دوســتی ها،  یافتــن  رونــق 
مجلــل  یــا  ســالم  غذایــی  وعده هــای  یــا  فوتوژنیــک  و 
ایــن فضاهــای  در  اســت. در حقیقــت  تشــکیل شــده 
اجتماعــی مجــازی افــراد تــالش زیــادی می کننــد تــا از 
خــود شــکل مطلــوب و ایده آلــی را بــه نمایــش بگذارنــد؛ 
کاربــران  توییتــر  و  اینســتاگرام  در  مثــال  عنــوان  بــه 
ــد  ــر دهن ــز را درمــورد خودشــان تغیی ــد همه چی می توانن
انــدازه   تــا  گرفتــه  پوســت  رنــگ  از  کننــد؛  اصــالح  یــا 
ایــن  ویژگی هــای بدنــی. پژوهش هــای انجــام شــده در 
در  خودابرازگری هــا  کــه  داده انــد  نشــان  نیــز  حــوزه 
اغراق شــده  غیرواقعــی،  اغلــب  اجتماعــی  رســانه های 
رســانه های  کاربــران  یعنــی  اســت.  ایده آل گرایانــه  و 
بــه  آنالیــن  شــکل  بــه  کــه  خــودی  اغلــب  اجتماعــی 
یــک محتــوای اصالح شــده  دیگــران نشــان می دهنــد، 

دارد. ویرایش شــده  و 
ــل  ــا اصی ــده آل ی ــه شــیوه ای ای ــش خــود ب ــه نمای ــل ب می
بلکــه  نیســت،  انحصــاری  متقابــل  طــور  بــه  واقعــی  و 
تمایــل  شــیوه  دو  هــر  بــه  هم زمــان  می توانــد  فــرد 
داشــته باشــد؛ بــه ایــن دلیــل کــه خــود ایــده آل و خــود 
متفاوتــی  روان شــناختی  نیازهــای  شــده  ابــراز  واقعــی 

روان شــناختی  هزینه هــای  بــا  و  می کننــد  بــرآورده  را 
متفاوتــی ارتبــاط دارد. از طرفــی دیگــر، خــود ایــده آل 
یــک جــزء اساســی طبیعــت انســان بــه حســاب می آیــد؛ 
را می دهــد  امــکان  ایــن  افــراد  بــه  کــه  دلیــل  ایــن  بــه 
تــا دیدگاه هــای مثبتــی را نســبت بــه خودشــان ایجــاد 
کننــد و باعــث می شــود دیگــران برداشــت های مثبتــی 
از آن هــا داشــته باشــند. ابــراز خــود بــه شــکل اصیــل و 
ــا حس شــان  ــن امــکان را می دهــد ت ــراد ای ــه اف واقعــی ب
را نســبت بــه خــود تاییــد کننــد و ایــن عــزت نفــس و 

افزایــش می دهــد.  حــس تعلــق خاطــر آن هــا را 
ــا یــک تنــش و تعــارض  کاربــران رســانه های اجتماعــی ب
خــود  دادن  نشــان  بیــن  تعــارض  هســتند؛  روبــه رو 
واقعــی و اصیــل و نشــان دادن خــود ایــده آل. تقریبــاً 8۰ 
درصــد آمریکایی هــا از رســانه های اجتماعــی اســتفاده 
می کننــد و ســه چهــارم کاربــران حســاب های کاربــری 
خــود را روزانــه چــک می کننــد. ســاختگی بــودن ایــن 
فضاهــای اجتماعــی و تمایــل افــراد بــه ایــده آل نشــان 
دادن خــود در ایــن فضاهــا می توانــد بــرای بهزیســتی 
افــراد زیان بــار باشــد. طبــق پژوهــش انجــام شــده۱  در 
ــر شــدن در  ــج نشــان داد این کــه درگی ســال ۲۰۲۰، نتای
 )well-being( بهزیســتی  بــه  اجتماعــی  رســانه های 
ــا  ــود آن می شــود، ت ــا باعــث بهب ــد ی ــراد صدمــه می زن اف
حــدی بــه ایــن بســتگی دارد کــه چگونــه از ایــن فضاهــا 
اســت  ممکــن  می کننــد.  اســتفاده  خــود  بیــان  بــرای 
)بهتــر  یافتــه  تغییــر  چهــره   یــک  کــه  شــوند  وسوســه 
اینســتاگرام  یــا  توییتــر  تیک تــاک،  در  خــود  از  شــده( 
و  اصیــل  خود-ابرازگــری  ولــی  بگذارنــد،  نمایــش  بــه 
واقعــی در رســانه های اجتماعــی از نظــر روان شــناختی 
کمــک  مــا  بهزیســتی  بهبــود  بــه  و  اســت  ســودمندتر 

می کنــد. بیش تــری 
شــبکه های  در  وقت گذرانــی  و  پرســه زدن  طرفــی  از 
و  غمگینــی  احســاس  مــا  می شــود  باعــث  مجــازی 
تنهایــی داشــته باشــیم. در رابطــه بــا احســاس تنهایــی و 
ــاط  ســالمت روان، رســانه های اجتماعــی منبعــی از ارتب
اجتماعــی هســتند و می تواننــد باعــث تنهایــی شــوند یــا 
ــن اســت  ــک اســتدالل ای ــد. ی ــری کنن ــی جلوگی از تنهای
بــرای  جانشــین  عنــوان  بــه  اجتماعــی  رســانه های  کــه 
ایــن رســانه ها  و  روابــط اجتماعــی زندگــی واقعی ســت 
ممکــن اســت اســترس زاهای جدیــدی را ایجــاد و حفــظ 
کننــد؛ از جملــه تــرس از گاف دادن و اســتفاده مکــرر 
بــه عنــوان شــاخصی  اجتماعــی  از رســانه های  زیــاد  و 
از ســالمت روان ضعیــف در نظــر گرفتــه می شــود )در 
پژوهش گــران  اســت(.  شــده  تاییــد  زیــادی  مطالعــات 
مشــاهده کردنــد کــه افــرادی  کــه زمــاِن بیش تــری را در 
ســالمت  از  پایین تــری  ســطوح  گذراندنــد،  فیس بــوک 

جســمانی، ســالمت  روانــی و رضایت منــدی از زندگــی 
نشــان  پژوهش هــا  کردنــد.  تجربــه  بعــد  ســال  در  را 
داده انــد کــه جنبه هــای متفــاوت تجربــه در فضاهــای 
مجــازی اجتماعــی اثــرات متفاوتــی را بــرای گروه هــای 
مختلــف افــراد دارد. بــرای مثــال، تعــداد باالتــر دوســت 
ولــی  دارد،  ارتبــاط  کم تــر  تنهایــی  بــا  فیس بــوک  در 
فضاهــای  و  فیس بــوک  از  پایــدار  و  مــداوم  اســتفاده 
پیش بینــی می کنــد؛  را  تنهایــی  باالتــر  مشــابه ســطوح 
چــون نشــان دهنده اتصــال هیجانــی باالتــر بــا اســتفاده 
ارتبــاط  مطالعــه ای  در  اجتماعی ســت.  رســانه های  از 
بیــن الگوهــای اســتفاده و صفــات شــخصیتی کاربــران 
مــورد بررســی قــرار گرفــت و پــی بــرد کــه اســتفاده از 
بــا تنهایــِی کم تــر  بــرای تعامــل،  رســانه های اجتماعــی 
کــه  شــرکت کنندگانی  بــرای  فقــط  ولــی  دارد،  ارتبــاط 
دارنــد.  را  کم تــری  اجتماعــی  مقایســه   جهت گیــری 
دشــوار  را  مقایســه کردن  از  پرهیــز  مجــازی  فضاهــای 
مــا  شــادکامی  بــر  منفــی   تاثیــر  کــه  امــری  می ســازد؛ 
کنیــد  فکــر  تصاویــری  بــه  لحظــه  یــک  می گــذارد. 
دوســتان  از  اینســتاگرام  در  افــراد  از  بســیاری  کــه 
اوقــات  بیان گــر  اکثــراً  تصاویــر  ایــن  می بیننــد.  خــود 
مثــل  نمی توانــد  مــا  زندگــی  و  اســت  آن هــا  خــوش 
مقایســه کردن های  نــوع  ایــن  شــود.  ســنجیده  آن هــا 
تبییــن  مجــازی(  فضاهــای  طریــق  )از  همیشــگی 
بیش تــری  وقــت  کــه  بزرگســاالنی  چــرا  کــه  می کنــد 
دســتگاه های  و  اجتماعــی  رســانه های  صــرف  را 
می کننــد،  هوشــمند  گوشــی های  مثــل  الکترونیکــی 
میــزان باالتــری از افســردگی و اقــدام بــه خودکشــی را 
ــی کــه در  ــاد داشــته باشــید زمان ــه ی ــد. ب ــه می کنن تجرب
رســانه های اجتماعــی هســتید، ســعی کنیــد کــه زندگــی 
واقعــی خــود را بــه نمایــش بگذاریــد؛ نــه این کــه فقــط 

بپردازیــد.  زندگی تــان  خــوب  جنبه هــای  بــه 
موفــق  یــا  مشــهور  آدم هــای  هم پــاِی  بــه  میــل  شــاید 
بــرای  دائمــی  فشــار  امــا  باشــد،  بشــر  ذات  در  بــودن 
رســیدن بــه اســتانداردهایی کــه توســط دیگــران تعییــن 
شــده، باعــث می شــود کــه مــا احســاس بدتــری درمــورد 
زندگــی خودمــان داشــته باشــیم. افــرادی کــه همیشــه 
ــن هســتند کــه در اجتمــاع خــود را شــبیه  ــال ای ــه دنب ب
را  کم تــری  کننــد، خوشــحالی  خــود  از  باالتــر  دیگــران 
از زندگــی دارنــد و  تجربــه  می کننــد، رضایــت  کم تــری 

می کننــد.  افســردگی  احســاس  بیش تــر 
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نَقل عصاکشــیِ کوران...
در بــاب تاثیــر فضــای مجازی بر روان انســان ها؛
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نَقل عصاکشــیِ کوران...

حانیه عامل
کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی ۱4۰۰

»اخالق«!
واژه  ای کــه کمــر بســته بــه خدمــت بقــا و ژن هــای بشــر 
هــر  و  مکتــب  هــر  و  او  فطــرت  در  دوانــده  ریشــه  و 
دیــدگاه داعیــه دار اوســت، چــه غریــب و منــزوی به نظــر 

خودنمایی هــا. داغ  بــازار  ایــن  در  می رســد 
اســت عاقبــت و شــمایلش در چشــم اندازِ  چــه گنــگ 

ــردا. ف
اخالقــی  بدانــم  می خواســتم  کــه  بــود  زمانــی  دیــر 
امــروز در دنیــای مجــازی رایــج اســت چــه رنگــی  کــه 
دارد کــه طلیعــه اش گاهــی آرای عجیــب و ناهنجــار و 
هنرهــای  پســند  و  عــرف  از  دور  دیدگاه هــای  پذیــرش 

اســت. ســخیف 
»دنیــای  را  مجــازی  دنیــای  دیگــر  نــام  بتــوان  شــاید 
خودنمایــی اخالقــی« دانســت؛ دهکــده  بزرگــی کــه در 
آن ســاکنین اش بیــش از آن کــه درصــدد اصــالح اخــالق 
تــالش  باشــند،  امــور ضــد اخالقــی  بــا  خــود و مقابلــه 
ــه ای آدمــی  ــه هــر بهان ــا دســت آویز ب ــد خــود را ب می کنن
اخالق مــدار جلــوه دهنــد. شــاید در وهلــه  اول ایــن امــر 
تبییــن  و  بــه عمــق  امّــا ســیر  برســد،  به نظــر  ترســناک 

ریشــه، گــره از هــر مشــکل بــاز خواهــد کــرد. 
کــه  نمــود  توجیــه  می تــوان  مکانیــزم  ســه  بــه  نظــر  بــا 
می شــود،  فراگیــر  موجــی  و  دیــدگاه  هنجــار،  چطــور 

برســاند. ســودی  کســی  بــه  بی آن کــه 
مکانیــزم اول کــه از آن بــه »رفتــار گلــه ای« یــاد می شــود، 
به شــدت  انســان موجودی ســت  کــه  توضیــح می دهــد 
یــا  متکســر«  »نادانــی  مکانیــزم  دومیــن  تاثیرپذیــر. 
»نادانــی فراگیــر« اســت؛ کــه در آن همــه فکــر می کننــد 
مثــال  به عنــوان  فکــر می کننــد.  دیگــران طــور دیگــری 
علــت خســتگی  بــه  میهمانــی  یــک  پایــان  در  عــده ای 
قصــد تــرک آن جــا را دارنــد، امــا هیچ  کــدام نمی تواننــد 
ایــن پیشــنهاد را زودتــر از ســایرین مطــرح کننــد. ایــن 
می توانــد بــه علــت رودروایســی یــا نگرانــی از قضــاوت 

شــدن باشــد.
و مکانیــزم آخــر کــه در آن افــراد در مواجــه بــا جریان هــا 
و خــط فکری هــا نــه تنهــا ســکوت نمی کننــد )هم چــون 
را تشــدید می کننــد؛  آن هنجــار  کــه  نادانــی متکســر( 

به نظــر  درســت  کار  عمــوم  دیــد  از  آن کــه  جهــت  بــه 
برســند، کــه مصــداق بــارز آن افســانه  مشــهور »لبــاس 

نامرئــی پادشــاه« اســت.
دو مکانیــزم اول به شــدت شــکننده اســت و بــه  راحتــی 
توســط افــراد و گروه هــای تکانــه ای از میــان مــی رود. امــا 
مکانیــزم ســوم پاشــنه  آشــیل رفتــار و اخــالق در دنیــای 
بــه  کــه  را  افــراد هنجــاری  دنیــا  ایــن  مجازی ســت. در 
دیگــران  بــه  اغراق شــده  به صــورت  ندارنــد  اعتقــاد  آن 
زنجیــره ای  شــکل گیری  ســبب  ایــن  و  می دهنــد  ارائــه 
می شــود کــه مهره هــای آن بــا وجــود عــدم اعتقــاد بــه 
ــه مهــره  بعــدی منتقــل  ــر ب ــا فشــار بیش ت نظــری آن را ب
می کنــد. در ایــن مرحلــه outrage شــکل می گیــرد و 
افــراد ناخــودآگاه در جریــاِن دریدگــی، عصیــان و هتــک 
هــر  ابــراز  بــا  شــکل  بدیــن  و  می گیرنــد  قــرار  حرمــت 
رو  واقــع  در  و  ســایرین  دســت  روی  زدن  قصــد  نظــر 
برگشــت های  و  رفــت  ایــن  دارنــد.  برنــده  کارت  کــردن 
خودنمایــی  و  اجتماعــی  شــبکه های  در  پینگ پنگــی 
جامعــه  قطبی شــدن  بــه  منجــر  نهایــت  در  اخالقــی 

خواهــد شــد.
فــرض کنیــد کاربــری بــا بــه اشــتراک گذاری محتوایــی 
برمی انگیــزد.  بــه خــود  را نســبت  کاربــران  نظــر ســایر 
)خــواه ایــن نظــر مثبــت باشــد خــواه منفــی.( در ایــن 
ســایر  نظــر  از  تأثیرپذیــری  بــا  دیگــری  کاربــر  هنــگام 
کاربــران نظــر خــود را بیــان می کنــد، امــا بــا پیــاز داغ 
محتــوا  در  صعــود  رونــد  بــا  زنجیــره  ایــن  و  بیش تــر. 

می یابــد. ادامــه 
هــم  دیگــری  عنــوان  بــا  دنیــا  ایــن  از  می شــود  پــس 
بــه  محکوم انــد  کاربرانــش  کــه  دنیایــی  کــرد؛  تعبیــر 

و  آگاهانــه  می توانــد  خودفریبــی  ایــن  »خودفریبــی«. 
کــه  را  فریبــی  افــراد  اســت  و ممکــن  باشــد  ناآگاهانــه 
هم چــون  مدتــی  از  بعــد  می دهنــد  خــود  خــورد  بــه 
یــک اصــل و بــاور اساســی بپذیرنــد. پــس چــاره  کار را 
نبایــد در مقابلــه و توجیــه افــراد از طریــق گفت وگــو و 
اســتدالل آوری دانســت کــه ایــن خوش خیالــی، ســادگی 
ــا دانســتن این کــه بخــش  محــض اســت. امــا می تــوان ب
پیــام اخالقــی شــامل »مطــرح کــردن  از  هــر  عظیمــی 
دنیــای  در  پینگ پنگــی  رفتارهــای  از  اســت،  خــود« 

کــرد. خــودداری  مجــازی 
هرگــز نبایــد تصــور کــرد کــه مــا در نورافکــن اخالقــی 
هســتیم و در هــر موقعیــت ابــراز نظــر مــا و رو کــردن 
به راســتی  و  الزامی  ســت.  مــا  توســط  گنده تــر  کارت 
هســتند افــرادی کــه از ایــن بلبشــو ســود بــرده و نــان 
می خورنــد و نفــع خــود را در نیــل جامعــه بــه ســمت 

می داننــد. شــدن  قطبــی 
ایــن  و ســاکنین  مــردم  این کــه  آخــر خبــر خــوب  در  و 
می دهنــد،  نشــان  کــه  هــم  آن قدرهــا  بــزرگ  دهکــده  
خشــن، تنــدرو، متعصــب، انعطاف پذیــز و پذیــرای هنــر 
ســخیف نیســتند، بلکــه فقــط در زنجیــره ای گیــر افتــاده 

کــه خالصــی خــود از آن را محــال می داننــد.
بــه  واکنــش  هنــگام  کلمــات  انتخــاب  در  بایــد  پــس 
محتــوای رســانه ای بــر حــذر بــود تــا مبــادا ناخواســته 
عامــل شــکل گیری موج هــای تشــدیدبرانگیز و افراطــی 

شــویم.
پــاس داران و پرچــم داران  بایــد دانســت مــا  هم چنیــن 
برابــر  در  قدیس مــآب،  رنگ پذیــرِ  واژه   ایــن  »اخــالق«، 

هســتیم. آینــدگان 

دهکده بزرگ و ســاکنین محکوم
دربــارۀ بــر جایــگاه اخـــــــــــــاق در فضای مجازی؛
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ـســــتـیط زیـــمحــــــ
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مهتاب سادات موسوی
کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست 98

مقدمه
در چنــد مــاه اخیــر خبرهایــی مبنــی بــر ادغــام دو ســازماِن 
حفاظــت محیط  زیســت و منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
کشــور منتشــر شــد کــه واکنش هــا و نظــرات متفاوتــی را 
در پــی داشــت. برخــی از متخصصــان و خبــرگان ایــن دو 
ــد  ــد و معتقدن ــوب می دانن ــی را مطل حــوزه وضعیــت فعل
کــه  داشــت  خواهــد  منفــی ای  پیامدهــای  ادغــام  ایــن 
ســازمان ها  ایــن  از  یــک  هــر  متوجــه  را  آســیب هایی 
ــِت برخــی  ــد. در ســمت دیگــر شــاهد نظــرات مثب می کن
از متخصصــان هســتیم. ایــن گــروه بــر ایــن باورنــد ادغــام 
ایــن دو ســازمان امــری الزم اســت کــه ســبب هم افزایــی 
و بــازده باالتــر فعالیت هــا خواهــد شــد و بــه  طــور کلــی 

ــدارد. ایــن تفکیــک توجیــه مناســبی ن
ســرانجامِ ایــن پیشــنهادِ مهــم در ســال آینــده مشــخص 
موضــوع،  اهمیــِت  بــه  توجــه  بــا  و  شــد  خواهــد 
دکتــر  آقــای  جنــاب  بــا  ایــن خصــوص  در  گفت و گویــی 
و  مرتــع  گــروه  علمــی  هیئــت  عضــو  کالهــی،  مهــدی 
آبخیــزداری دانشــکده منابــع طبیعــی و محیط زیســت 
دانشــگاه فردوســی مشــهد، صــورت گرفــت کــه تقدیــم 

می شــود: اتفاقیــه  وقایــع  مخاطبــان 

در ابتــدا تاریخچــه  مختصــری از هــر دو ســازمان و ســیر 
تحــوالت آن هــا تــا امــروز را بفرمائیــد و آیــا ســابقه  ادغــام 

ایــن دو ســازمان وجــود دارد؟
وزارت  در  جنــگل  کلمــه   ۱۲84 ســال  در  بــار  اولیــن 
فوایــد عامــه بیــان می شــود و بــه همیــن خاطــر ســازمان 
کــرده  اســتفاده  لوگویــش  در  تاریــخ  ایــن  از  جنگل هــا 

اســت. 
و  طبیعــی  منابــع  مســائل  تحــول  و  تغییــر  ســیر 
جلــب  موضــوع  ایــن  بــه  را  مــا  نظــر  محیط زیســت 

از  را  محیط زیســت  اهمیــت  اولین بــار  کــه  می کنــد 
غــارت  و  تخریــب  جنگل هــا متوجــه شــدیم. جنگل هــا 
مشــکالت  و  ســیل  آن هــا  رفتــن  بیــن  از  بــا  و  شــدند 
دیگــری به وجــود آمــد و مــا متوجــه شــدیم کــه چیــزی 
به نــام منابــع طبیعــی و محیط زیســت وجــود دارد. در 
ــا باعــث شــد کــه مــا  ــی شــدن جنــگل در دنی واقــع قربان
متوجــه شــویم محیط زیســت و منابــع طبیعــی ای وجــود 

بشناســیم. را  آن هــا  بایــد  و  دارد 
در ابتــدا )ســال۱۲84( کلمــه جنــگل بــرای محیط زیســت 
و منابــع طبیعــی مطــرح شــد و بعــد از آن هــر چنــد ســال 
ــن  ــن ســازمان بی ــه ای ــم خــورد ک ــی رق ــر و تحول های تغیی
 ۱338 ســال  در  می شــد.  جابه جــا  مختلــف  نهادهــای 
ســازمان جنگل بانــی تشــکیل شــد تــا در قالــب ســازمان 
اولین بــار  بــرای   ۱346 ســال  در  و  کنــد  ایفــا  را  نقشــی 
در ایــران وزارت خانــه منابــع طبیعــی شــکل گرفــت کــه 

متاســفانه در ســال ۱35۰ منحــل شــد.
می تــوان گفــت تقریبــا همــه  قوانیــن اصلــی  و بنیادینــی 
چهارسالی ســت  آن  از  شــده  منتــج  داریــم  االن  کــه 
کــه منابــع طبیعــی را بــه عنــوان وزارت خانــه داشــتیم. 
ــع طبیعــی  ــرای ســازمان مناب حتــی ســاختاری کــه االن ب
وزارت خانــه  بــه ســاختار  داریــم، مربــوط  آبخیــزداری  و 
اســتان ها  و  شهرســتان ها  در  کــه  اســت   ۱346 ســال 
انحــالل  خصــوص  در  پژوهشــی  هیــچ  دارد.  وجــود 
و  قواعــد  و  کــرد  کار  خوبــی  بــه  کــه  وزارت خانــه  ایــن 
بــود،  کــرده  تعریــف  کــه  آینده نگرانــه ای  دیدگاه هــای 
صــورت نگرفــت. بعــد از ســال ۱35۰ ســازمان مراتــع و 
جنگل هــای کشــور را داشــتیم کــه بیــن وزرات خانه هــای 
تــا  شــد  دست به دســت  کشــاورزی  و  ســازندگی  جهــاد 
بــا عنــوان ســازمان جنگل هــا، مراتــع و  در ســال ۱38۱ 
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  نظــر  زیــر  کشــور  آبخیــزداری 
یکپارچــه شــد. آخریــن تغییــر در چندمــاه گذشــته در 
نــام ســازمان صــورت گرفــت و تبدیــل بــه ســازمان منابــع 

عــدم  شــاهد  کــه  شــد  کشــور  آبخیــزداری  و  طبیعــی 
ایــن  در  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  بیــن  تجانســی 

هســتیم. نام گــذاری 
می توانیــم  محیط زیســت  تاریخــی  ســیر  بــا  ارتبــاط  در 
بگوئیــم کــه مــا اهمیــت محیط زیســت را از شــکار و صیــد 
متوجــه شــدیم. زمانــی کــه طبیعــت در حــال از دســت 
دادن حیات وحــِش جانــوری خــودش بــود، شــکارچیان 
همــراه  طبیعــت  بــا  نتوانســتند  کــه  شــدند  متوجــه 
 ۱335 ســال  در  را  ایــران  شــکار  کانــون  آن هــا  باشــند. 
محیط زیســِت  حفاظــت  ســازمان  کــه  دادنــد  تشــکیل 
ــر مبنــای همــان کانــون شــکار اســت. متاســفانه  امــروز ب
امــروزه تفکــر غالــب در ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
درحالی کــه  اســت؛  حیات وحــش  و  شــکار  مــورد  در 
ــن ســازمان چنیــن محوریتــی  تنهــا بخــش کوچکــی از ای
دارد. در ســال ۱353 ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
در حفاظــت  کــه  مباحثــی  تمــام  پایــه   و  گرفــت  شــکل 
ــه بحــث حیات وحــِش  محیط زیســت مطــرح می شــود، ب

برمی گــردد. جانــوری 
صــورت  ســازمان  دو  ایــن  ادغــام  بــرای  صحبت هایــی 
گرفتــه، امــا ســابقه ای مبنــی بــر انجــام ایــن کار وجــود 
نــدارد و اخیــرا هــم شــاهد ایــن هســتیم کــه ادغــام را 

می داننــد. موثــر 

 ۱ بندهــای  تحقــق  بــه  ســازمان  دو  ایــن  ادغــام  آیــا 
ابــالِغ  کــه  محیط زیســت،  کلــی  سیاســت های   ۲ و 

می کنــد؟ کمــک  رهبری ســت، 
محیط زیســت  کلــی  سیاســت های  بــه  بایــد  ابتــدا 
بپردازیــم کــه از ۲6 آبــان 94 بیــان شــد و پانــزده بنــد 

دارد.
و  هماهنــگ  جامــع،  مدیریــت  بحــث  بــه  آن  اول  بنــد 
نظام بنــدِ منابــع حیاتــی می پــردازد کــه در آخــر اعــالم 
رویکــرد  بــا  همــراه  و  مناســب  ســاختاری  می شــود 

سرآغازِ ادغام
یــا در امتدادِ تفکیک؟

گفت و گــو بــا دکتــر مهدی کاهی پیرامونِ ادغام ســازمان 
محیط زیســت و ســازمان منابع طبیعی؛
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مشــارکت مردمــی. در واقــع می  خواهــد مدیریتــی وجــود 
داشــته باشــد کــه جامــع و نظام بنــد باشــد و بــه ســاختار 
مناســب برســد. بــه عنــوان مثــال ســازمان منابــع طبیعــی 
و آبخیــزداری کشــور مدیریــت زمیــن و پوشــش گیاهــی را 
برعهــده دارد و ســازمان حفاظــت محیط زیســت بخــش 
بزرگــی از وظایفــش بــه جانــوران معطــوف می شــود. در 
واقــع بخــش زمیــن و گیاهــان از جانــوران جــدا شــده و 
ــا ایــن  هــر کــدام بــه یــک ســازمان تعلــق گرفتــه اســت. ب
ــد،  ــی بزن ــب جنگل ــه تخری ــردی دســت ب ــر ف ــت اگ وضعی
نمی تواننــد  محیط زیســت  حفاظــت  ســازمان  مامــوران 
جلــوی ایــن کار را بگیرنــد و اعمــال قانــون بکننــد؛ چراکــه 

مســئولیت و وظیفــه ای در ایــن قبــال ندارنــد.
قابــل  طبیعــت  مگــر  اســت؛  بــزرگ  تناقــض  یــک  ایــن 
تفکیــک اســت؟ مگــر می شــود حیوانــات را از گیاهــان 
جــدا کــرد؟ همان طــور کــه حیوانــات بــه رشــد و گســترش 
و  بقــا  در  گیاهــان  متقابــال  می کننــد،  کمــک  گیاهــان 
زندگــی حیوانــات نقــش تاثیرگــذاری دارنــد، امــا مــا بــا 

ایــن دو را از هــم جــدا کردیــم. بخشــی نگری 
ــه درســتی  در بنــد ۱ سیاســت های کلــی محیط زیســت ب
ــت جامــع، کل نگــر و هماهنــگ کار  روی موضــوع مدیری
مــا  و  دارد  نیــز  مناســب  بــر ســاختار   تاکیــد  و  می کنــد 
ــد روی ســاختار مناســب کار  ــد بای ــن بن ــر ای ــا اســتناد ب ب
کنیــم و ایــرادات ســاختارهای اخیــر را شناســایی کنیــم.

شــما  نظــر  بــه  ادغــام هســتید،  ایــن  موافــق  چنان چــه 
چــه خروجــی ای مطلــوب اســت؟ یــک وزارت خانــه واحــد 

یــا یــک ســازمان در رده  تحــت عنــوان محیط زیســت، 
معاونتــی کنونــی تحــت عنــوان محیط زیســت و منابــع 

طبیعــی؟
مــا بایــد بــر روی فلســفه  و اهمیــت ایــن ادغــام تاکیــد 
دقــت  واژگان  صحیــح  انتخــاب  در  و  باشــیم  داشــته 
کنیــم. بــه عنــوان مثــال واژه  منابــع طبیعــی غلــط اســت 
و جنگل هــا و مراتــع را نمی تــوان منابــع طبیعــی خوانــد؛ 
چراکــه این هــا محیــط زندگــی جانــوران دیگــری هســتند 
و حکــم منبعــی بــرای بهره کشــِی انســان را ندارنــد و واژه  
منابــع طبیعــی بــرای مــواردی مثــل نفــت، گاز و... هســت 

ــا منبــع اســتفاده  انســان هســتند. کــه صرف
عناویــن  بــا  را  مــا  نبایــد  واژگان  انتخــاب  در  مــا  دقــت 

کنیــم. غفلــت  ســاختارها  اصــل  از  و  کنــد  درگیــر 
دادم  انجــام  ســاختارها  ایــن  روی  بــر  پژوهشــی  مــن 
بــا عنــوان  کــه ماحصــل آن مقالــه  علمی-پژوهشــی ای 
سیاســت های  تحقــق  جهــت  مدیریتــی  "ســاختارهای 
کلــی محیط زیســت" اســت. در آن ظرفیت هــای موجــود 
بررســی  را  جامــع  مدیریــت  و  تحــول  و  تغییــر  بــرای 
کــردم تــا ســاختار مناســبی پیشــنهاد بشــود کــه دارای 
ــز باشــد. پــس از بررســی  کشــورها  مشــارکت مردمــی نی
از  کارشناســان  بــا  مشــورت  و  مختلــف  مطالعــات  و 
گروه هــای پژوهشــی و مباحــث اجرایــی بــه یــک خروجــی 

رســیدیم.
امــروزه بــرای ســازمان حفاظــت محیط  زیســت، عــالوه بــر 
مبحــث شــکار، وظایــف متعــدد دیگــری ماننــد اجتمــاع، 
صنعــت و... تعریــف شــده اســت کــه ایــن ســازمان را 

می بــرد  نظارتــی  بخــش  ســمت  بــه  اجرایــی  بخــش  از 
و بــه عنــوان مثــال ناظــر بــر اعمــال قانــون هــوای پــاک 

می شــود.
این کــه در بدنــه دولــت بخــش نظارتــی وجــود داشــته 
باشــد خــوب اســت )همــه  نهادهــا دارای بخــش نظارتــِی 
درونــی هســتند( امــا مــورد وثــوق جامعــه نیســت؛ چراکــه 
هــردو بخــِش اجــرا و نظــارت بــر عهــده  یــک نهــاد اســت 
ــه نهــاد  و اگــر کار دولــت اجــرا هســت، بایــد نظــارت را ب
دیگــری ماننــد مجلــس، کــه وظیفــه اش نظــارت اســت، 

محــول کنــد.
به نــام  داریــم؛  اجرایــی  یــک ســازمان  در حــال حاضــر 
ــی- ــزداری. و یــک ســازمان اجرای ــع طبیعــی و آبخی مناب
از  کــه  به نــام حفاظــت محیط  زیســت،  داریــم؛  نظارتــی 
دیــد بنــده بــرای هم راســتا شــدن و نتیجــه بهتــر، بایــد 
بخــش نظارتــی بــه مجلــس ســپرده شــود و بخش هــای 
وزارت خانــه  یــک  تشــکیل  و  ادغــام  هــم  بــا  اجرایــی 

بدهنــد.

و  اســت  غلــط  طبیعــی  منابــع  واژه  
را نمی تــوان منابــع  و مراتــع  جنگل هــا 
ــد؛ چراکــه این هــا محیــط  طبیعــی خوان
و  هســتند  دیگــری  جانــوران  زندگــی 
حکــم منبعــی بــرای بهره کشــیِ انســان 
بــرای  طبیعــی  منابــع  واژه   و  ندارنــد  را 
مــواردی مثــل نفــت، گاز و... هســت، 
انســان  اســتفاده  منبــع  صرفــا  کــه 

. هســتند
*از طریــق کیــوآر کــد درج شــده می توانیــد متــِن کامــل مقالــه 
کلــی  سیاســت های  تحقــق  جهــت  مدیریتــی  "ســاختارهای 

بخوانیــد. را  محیط زیســت" 
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واژه  جامعــه،  عمــوم  تصــور  برخــالف  متــاورس  واژه 
بــرای نخســتین بار در ســال ۱99۲،  جدیــدی نیســت و 
کتــاب  در   )Neal Stephenson( استفنســون  نیــل 
 Snow( کــرش  اســنو  نــام  بــه  خــود  علمی-تخیلــی 
Crash( از عبــارت متــاورس اســتفاده کــرد و در قالــب 
داســتان، پیش بینی هایــی در مــورد جهــان آینــده ارائــه 
داد. بــا این حــال، ایــن شــرکت فیس بــوِک ســابق یــا متــا 
بــود کــه در ســال  ۲۰۲۱ ایــن کلمــه را بــه مــردم یــادآوری 
و  اجتماعــی  شــبکه های  در  کــه  شــد  باعــث  و   کــرد 
مــورد  در  قبــل  از  بیش تــر   %۱35 رســانه های مختلــف  

جهــان متــاورس بحــث شــود.
بــا  کــه  مجازی ســت  فضایــی  حقیقــت  در  متــاورس 
مجــازی،  واقعیــت  فناوری هــای  قابلیــت   از  بهره منــدی 
واقعیــت  و  ترکیبــی  واقعیــت  افــزوده،  واقعیــت 
تعمیم یافتــه، ایجــاد شــده اســت و ایــن چهــار فنــاوری 
بــا کمــک یک دیگــر می تواننــد شــکلی از دنیــای مجــازی 
را تشــکیل دهنــد کــه تقریبــا بــا دنیــای واقعــی تفاوتــی 
نــدارد و می توانیــد تقریبــاً تمــام کارهایــی کــه در دنیــای 
ایــن دنیــای مجــازی  انجــام هســتند، در  قابــل  واقعــی 
نیــز انجــام دهیــد. علی رغــم ایــن واقعیــت کــه متــاورس 
ــه بخــش کامــال مجــازی جهــان مــا اشــاره دارد، ماننــد  ب
هــر چیــز دیگــری قطعــاً نحــوه زندگــی مــا و ســیاره  زمیــن 
را بــه شــدت تحــت  تاثیــر قــرار می دهــد. امــا تأثیــرات 

چیســت؟  دقیقــاً  متــاورس  محیط زیســتی 
ــرای محیط زیســت ایــن اســت  مزیــت اصلــی متــاورس ب
ــرای  ــه ســفر انســان ب ــاز ب ــزان قابل توجهــی نی ــه می کــه ب
نتیجــه  در  و  می دهــد  کاهــش  را  تفریــح  و  تجــارت 
و  کم تــر  آلودگــی  کم تــر،  تصادفــات  کم تــر،  ترافیــک 

می شــود.  کم تــر  زمیــن  گرمایــش  
توســط وب ســایت  خبــری  کــه  اســاس مطالعــه ای  بــر   
شــده  منتشــر  متحــده  ایــاالت   در   CleanTechnica
مشــاغل  فعالیت هــای  کاهــش  بــه  متــاورس  اســت، 
مثــال  عنــوان  بــه  می کنــد.  کمــک  آلوده کننــده 
فعالیت هــای آموزشــی-نظامی، ماننــد پــرواز خلبانــان بــا 
هواپیماهــای جنگــی در دنیــای مجــازی، ممکــن اســت 
در متــاورس انجــام شــود و انتشــار گازهــای گلخانــه ای 

دهــد. کاهــش  را 
بــا وجــود ایــن جنبه هــای مثبــت، متــاورس معایــب خــود 
را نیــز دارد. اتــکای متــاورس بــه فنــاوری واقعیت مجــازی 
)VR( و مراکــز داده، حتــی بــا کاهــش ســفر و در پــی آن 
ــر محیط زیســت  ــر مضــری ب ــن، تأثی کاهــش انتشــار کرب
خواهــد داشــت. مراکــز داده از هــوش  مصنوعــی بــرای 
تشــخیص حــرکات چشــم و دســت اســتفاده می کننــد 
متکی ســت.  ابــری  خدمــات  بــه  مجــازی  واقعیــت  و 
بهره بــرداری از چنیــن تاسیســاتی نیــاز بــه مقــدار زیــادی 
قابل توجهــی  محیط زیســتی  هزینــه   کــه  دارد  انــرژی 

دارد. 
بــر اســاس تحقیقــات دانشــگاه ماساچوســت، آمــوزِش 
تقریبــاً  اســت  ممکــن  مصنوعــی  هــوش  مــدل  یــک 
ــه بیــش از  ــد ک ــد کن ــد دی اکســیدکربن تولی 6۲6۰۰۰ پون

پنــج برابــرِ تولیــد متوســط عمــر یــک خــودرو اســت.
هســتند،  ضــروری   VR بــرای  کــه  ابــری،  بازی هــای 
افزایــش   ۲۰3۰ ســال  تــا  را  کربــن  انتشــار  می تواننــد 
دهنــد. ایــن بازی هــا نیــاز بــه تصاویــری بــا وضــوح بــاال 
دارنــد کــه در نتیجــه نیــاز بــه انــرژی بیش تــر را افزایــش 
بریســتول  دانشــگاه  محققــان  یافته هــای  می دهنــد. 
درصــد   3۰ فقــط  اگــر  کــه  می دهــد  نشــان  بریتانیــا 
 ۱۰8۰p یــا   7۲۰p دســتگاه های  از  کــه  گیمرهایــی  از 
اســتفاده می کننــد تــا ســال ۲۰3۰ بــه بازی هــای ابــری 
روی بیاورنــد، باعــث افزایــش ۲9.9 درصــدی در انتشــار 
کربــن می شــود و اگــر 9۰ درصــد از گیمرهــا بــه ســمت 
فضــای ابــری حرکــت کننــد، انتشــار کربــن کلــی بــازی تــا 

می یابــد. افزایــش  درصــد   ۱۱۲
ارائــه  را  متــاورس  مختلــف  عناصــر  کــه  ســرورهایی 
می دهنــد نیــز پرهزینــه هســتند. یــک مطالعــه نشــان 
انتشــار  از   %۲ حــدود  مســئوِل  داده  مراکــز  کــه  داد 
بوده انــد،   ۲۰۱5 ســال  در  جهانــی  گلخانــه ای  گازهــای 
کــه ایــن مقــدار برابــر بــا گازهــای گلخانــه ای تولیــد شــده  

هوانوردی ســت. صنعــت  کل  توســط 
شــایان بــه ذکــر اســت کــه توســعه مــداوم VR، مــردم 
ایــن  و  می کنــد  تشــویق  جدیــد  فنــاوری  خریــد  بــه  را 
کــه  الکترونیکی ای ســت  زباله هــای  هجــوم  معنــای  بــه 

خــاک، آب هــای زیرزمینــی و محل هــای دفــن زبالــه مــا 
می کنــد. آلــوده  را 

راه حل چیســت؟
ظاهــراً چندیــن شــرکت متعهــد شــده اند کــه اقداماتــی 
بــر  متــاورس  داده  مراکــز  تأثیــر  کاهــش  بــرای  را 
گــوگل  مثــال  عنــوان  بــه  دهنــد.  انجــام  محیط  زیســت 
 ۲4 انــرژی  بــا   ۲۰3۰ ســال  تــا  اســت  متعهدشــده 
خــود  دیتاســنترهای  تمــام  در  کربــن  بــدون  ســاعته 
کار کنــد و خدمــات وب آمــازون )AWS( در نظــر دارد 
انــرژی   %۱۰۰ بــا  را  خــود  فعالیت هــای   ۲۰۲5 ســال  تــا 
ــوک  ــد فیس ب ــد. مراکــز داده مانن ــر تامیــن کن تجدیدپذی
و مایکروســافت قــول داده انــد کــه بــه انتشــار خالــص 
شــده  متعهــد  مایکروســافت  هم چنیــن  برســند،  صفــر 
اســت کــه پلتفــرم ابــری Azure خــود را تــا ســال ۲۰۲5 
اجــرا  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  روی  بــر  کامــل  طــور  بــه 

کنــد.
بــا  ســازگار  ابزارهــای  یافتــن  حاضــر،  حــال  در 
مجــازی  واقعیت هــای  ســاخت  بــرای  محیط زیســت 
بیش تــر بــه عهــده  شــرکت های بــزرگ اســت، امــا اگــر 
احســاس مســئولیت می کنیــد، می توانیــد متعهــد شــوید 
کــه زباله هــای الکترونیکــی را بــه درســتی بازیافــت کنیــد 
کنیــد.  خریــداری  دوم  دســت  را  الکترونیکــی  لــوازم  و 
هم چنیــن ســعی کنیــد هنــگام اســتفاده از تلفــن خــود 
بــرای تعامــل بــا متــاورس، ازکیفیــت SD اســتفاده کنیــد؛ 
کربــن  و  دارد  باالتــری  محیط زیســتی  تأثیــر   HD زیــرا 
شــرکت های  هرچنــد  می کنــد.  منتشــر  را  بیش تــری 
بــزرگ بایــد در قبــال ایــن نــوع تأثیــرات پاســخ گو باشــند، 

امــا ایفــای نقــش شــما نیــز مهــم اســت.
در پایــان بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه متــاورس 
ممکــن اســت مفهومــی عجیــب و دور بــه نظــر برســد، 
کــه در حــال حاضــر حضــور  اســت  ایــن  واقعیــت  امــا 
ایــن بســیار واضــح اســت  گســترده ای در دنیــا دارد و 
تحقیقــات  بایــد  بنابرایــن  بــود؛  خواهــد  پرهزینــه  کــه 
ازجملــه  آن  همه جانبــه   تاثیــرات  مــورد  در  بیش تــری 
امــکان  حــد  چــه  تــا  این کــه  و  تاثیــرات محیط  زیســتی 

شــود. انجــام  دارد،  وجــود  هزینه هــا  جبــران 

متــاورس، نعمــت یا نفرینی برای محیط زیســت؟
فناوری های تشــنه انرژی
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ـفنـــوندارالـــــ
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امیــدواری در هــر کاری، به خصــوص  و  رمــز موفقیــت 
و  نتایــج  یــادآوری  و  بازنگــری  باشــد،  گروهــی  کار  اگــر 
دســتاوردهای حاصــل از آن کار جمعی ســت. حــال در 
ســال جدیــد بــر آن شــدیم تــا نگاهــی داشــته   باشــیم 
دســتاوردهای  و  چالش هــا  فرصت هــا،  تهدید  هــا،  بــه 
حاصلــه از یک ســال فعالیت هــای ســازمان دانشــجویان 
ایــن  روشــن گر  کــه  خراســان رضوی  جهاددانشــگاهی 
دبیــر  معالــی،  نرگــس  خانــم  ســرکار  بازپس نگــری، 
کــه در  ایــن مصاحبــه  ســازمان دانشــجویان هســتند. 
پــس  بــاِب توضیــح و تشــریح فعالیت هــا، به خصــوص 
نــگاه مخاطبــان  تقدیــم  بیمــاری کروناســت،  از شــیوع 

می شــود: نشــریه  همیشــگی 

ســازمان  خصــوص  بــه  دانشــجویی،  جامعــه   چگونــه 
جهــاد دانشــگاهی، پــس از همه گیــری کرونــا توانســت 

خــود را بــا شــرایط به وجــود آمــده وفــق دهــد؟
و  نهادهــا  فعالیــت  کرونــا،  بیمــاری  گســترده  شــیوع 
گرفتــن  قــرار  کــرد.  مواجــه  چالــش  بــا  را  ســازمان ها 
معــادالت  نامعلومــی،  و  ناپایــدار  وضعیــت  چنیــن  در 
و  فعلــی  فعالیت هــای  تثبیــت  زمینــه   در  طرح شــده  
به هــم  را  ارگان هــا  همــه   آتــی   فعالیت هــای  پیش بینــی 

ارتبــاط  همه گیــری،  ایــن  گســترش  بــا  درواقــع  زد. 
فیزیکــی افــراد باهــم محــدود شــد، امــا فضــای مجــازی 
توانســت تــا حــدی نیــاز بشــر بــه برقــراری ارتبــاط و خــال 

کنــد. برطــرف  را  آمــده  به وجــود 
بی شــک یکــی از نهادهایــی کــه از تغییــرات ناشــی از 
ــا در امــان نمانــد، نهــاد دانشــگاه و جامعــه  شــیوع کرون
دانشــجویی  تشــکل های  آن  تبــع  بــه  و  دانشــگاهی 
بــا  پیونــد  بــه  وابســته  همــواره  آن هــا  بقــای  کــه  بــود، 
بــا  می بایســت  تشــکل ها  لــذا  اســت؛  دانشــجویان 
بررســی شــرایط و ایجــاد بســترها و ســاختارهای جدیــد، 
ارتباط شــان را بــا بدنــه دانشــجویی حفــظ می کردنــد . 
ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی نیــز بــه عنــوان 
مشــارکت  توســعه  در  را  خویــش  رســالت  کــه  نهــادی 
فرهنگــی،  اجتماعــی،  فعالیت هــای  در  دانشــجویان 
تمامــی  از  تــا  کــرد  تــالش  می دانــد،  و...  سیاســی 
بتوانــد  تــا  گیــرد  بهــره  مجــازی  فضــای  ظرفیت هــای 
پویایــی  و  دانشــجویی  زیســت  بــه  کــه  را  آســیبی 
دانشــجویان وارد شــده  بــود، تــا حــدی التیــام بخشــد.
به صــورت  توانســتیم  دانشــجویان  ســازمان  در  مــا 
چیــزی   ،۱4۰۰ ســال  ابتــدای  از  حضــوری  و  مجــازی 
برنامــه در زمینه هــای مختلــف  ۲۰۰ عنــوان  در حــدود 
علمــی، فرهنگــی، سیاســی و فــوق برنامــه تولیــد و اجــرا 

کنیــم.

و  می گرفــت  شــکل  کجــا  از  برنامــه  هــر  اولیــه   ایــده  
را،  برنامه هایــی  چــه  ســال  یــک  ایــن  در  کلــی  به طــور 
بــه صــورت مجــازی  بــه صــورت حضــوری و چــه  چــه 

کردیــد؟ برگــزار 
 یکــی از چالش هــای مهــم برنامه ســازی و تولیــد محتــوا 
شناســایی  و  نیازســنجی  کرونــا،  پاندمــی  دوران  در 
درحال حاضــر  اســت.  دانشــجویان  ســالیق  و  عالیــق 
مــا بــا دانشــجویان نــو ورودی مواجهیــم کــه بــه دلیــل 
محدودیت هــای به وجــود آمــده، در دانشــگاه و فضــای 
دانشــگاهی حضــور نداشــته و ندارنــد و بــا روح حاکــم 
فضــای  طریــق  از  مــا  نیســتند.  آشــنا  فضــا  ایــن  در 
فعــال  دانشــجویان  از  متشــکل   گروه هــای  و  مجــازی 
ورودی هــای  و  تحصیلــی  رشــته های  از  عالقه منــد  و 
طریــق  از  کــه  اطالعاتــی  هم چنیــن  و  مختلــف 
بازخورد هــای دانشــجویان در فضــای مجــازی به دســت 
کنیــم. را شناســایی  مــوارد  ایــن  توانســتیم  آورده ایــم، 
و  قالب هــا  در  محتــوا  تولیــد  کار،  ایــن  نتیجــه  و 
موضوعــات متنوعــی، از برنامه هــای ورزشــی، هنــری و 
و  سیاســی  فرهنگــی،  برنامه هــای  تــا  گرفتــه  ســرگرمی 
مذهبــی، بــود کــه بســیار مــورد اســتقبال دانشــجویان 

گرفــت: قــرار 
o نشــریه صوتــی رادیــو آوان و نشــریه مکتــوب وقایــع 

پویندگــی حقیقــی در فضای مجازی

مرور یک ســال فعالیت دانشــجویی در گفت وگو با
دبیر ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی خراسان رضوی؛
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اتفاقیــه
o سلســله برنامه های مجــازی اکوالیــو، نمــای نزدیــک، 
انتخــاب،  تئــوری  قلم هــا،  و  حرف هــا  کالســیک،  ده 
تقاطــع پاســتور و کرســی های آزاداندیشــی و نوســولوژی
o طرح هــای خیریــه نــان و پنیــر و همدلــی، هم قصــه، 

بــاران تویــی و می تــوان بخشــید
تعمیــر  چهــره،  ریزحالت هــای  آموزشــی  کارگاه هــای   o
تجهیــزات پزشــکی، اختــالل اضطــراب و تفکــر خــالق و 

مکالمــه گروهــی بــه زبــان انگلیســی
o اکــران و نقــد فیلم هــای عــروس آتــش و منصور

o نشســت های تخصصــی تــراژدی فرزندکشــی، رســم 
دینــی،  ســینمای  خودخواســته،  پایــان  همســایگی، 

تــراژدی ســرخ و در ســوگ یــاس
در  زنده بــوم،  شــهر،  روایــت  آموزشــی  اردوهــای   o

طبیعــت. پاک ســازی  و  آســمان  حوالــی 
o جشــنواره  نویســندگان جــوان و وقایع نــگاران

اســتوری  سلســله  قالــب  در  مجــازی  طرح هــای   o
بــا  آشــنایی  شــهروندی،  حقــوق  بــا  آشــنایی 

شــخصیت نقاب هــای  محیط  زیســت، 
o مســتندهای غدیــر و انجمن هــای انقالب ســاز مشــهد

عینــی،  شــاهد  یــک  روایــت  بــه  ویژه برنامه هــای   o
یلــدا شــب  و  دانشــجویان  مناظــره  مســابقات 

تولیــدات  از  کوچــک  قســمتی  تنهــا  عناویــن  ایــن 
از  کــه  اســت  دانشــجویان  ســازمان  اخیــر  یک  ســال 
هم چــون  مجــازی  فضــای  مختلــف  درگاه هــای  طریــق 
ســایت ســازمان، صفحــه تلگــرام، اینســتاگرام، آپــارات 

هســتند. دسترســی  قابــل  کســت باکس  و 

بازخــورد فعالیت هــای مجــازی ســازمان بــه چــه صــورت 
بــوده  اســت؟

در دورانــی کــه ســرعت و دسترســی ســاده تر بــر محتــوا 
تــا در عیــن  تــالش کردیــم  و مفهــوم چیــره شــده، مــا 
اقتضائــات  و  مجــازی  فضــای  جریــان  بــا  هم ســویی 
داریــم  فرهنــگ  و  علــم  حــوزه  در  کــه  رســالتی  از  آن، 
غافــل نشــویم و بــه گمــان مــن ایــن امــر نقطــه عطــف 
در  بــوده  اســت.  دانشــجویان  ســازمان  فعالیت هــای 
فضــای مجــازی، به خصــوص پــس از پاندمــی، نه تنهــا 
جــدی  رقابــت  درون دانشــگاهی  تشــکل های  بیــن 
شــکل گرفــت، بلکــه دانشــجویان در خــارج از دانشــگاه 
برنامه هــای  و  اطالعــات  از  وســیعی  طیــف  بــا  نیــز 
مختلــف مواجــه شــدند و جــذب آن هــا بــه فعالیت هــای 
فرهنگــی و داوطلبانــه بســیار ســخت تر از گذشــته شــد؛ 
امــا مــا توانســتیم در حــد تــوان و امکانــات دانشــجویی 
خــود در ایــن زمینــه موفــق عمــل کنیــم و دانشــجویان 
پذیــرا  دانشــجویان  ســازمان  در  را  زیــادی  عالقه منــد 

باشــیم.

فعالیت هــای  هم چنــان  پاندمــی  پایــان  از  پــس  آیــا 
مجــازی ســازمان دانشــجویان ادامــه خواهــد داشــت؟
در حــال حاضــر فضــای مجــازی بــه حــدی در تــار و پــود 

ــده شــده کــه حــذف شــدنش  ــا تنی زیســت اجتماعــی م
حداقــل تــا چنــد ســال آینــده محــال به نظــر می رســد؛ 
ضمــن این کــه ظرفیت هــای ایــن فضــا غیرقابــل کتمــان 

اســت.
دنیــای مجــازی، دنیایــی بی حــد و مــرز اســت؛ جایــی 
کــه مســافت در آن معنایــی نــدارد و فرصتی ســت بــرای 
عرصه هــای  پیشکســوتان  و  بــزرگان  تجربــه  انتقــال 
مختلــف علمــی، پژوهشــی و فرهنگــی تــا بــدون دغدغــه  
بیــش  بتــوان  آن،  بــه  مربــوط  و هماهنگی هــای  مــکان 
خــود  همــراه  مســیر  ایــن  در  را  دانشــجویان  پیــش  از 
داشــت. بــدون شــک، برگــزاری برنامه هــای متنــوع بــا 
حضــور میهمانــان مطــرح در رده کشــوری و بین المللــی 
ســیطره  دوران  در  کــه  بــود  موفقیت هایــی  جملــه  از 

فضــای مجــازی توانســتیم بــدان دســت پیــدا کنیــم.
عالوه بــر ایــن توانســتیم بــا کمــک دانشــجویان مســتعد 
تولیــد  بــه  اینســتاگرامی  پســت  و  اســتوری  قالــب  در 
قابــل  بســیار  حــال  عیــن  در  و  کاربــردی  محتواهــای 
بــه  ایــن دوره دسترســی ســاده تر  بپردازیــم. در  تامــل 
فعالیت هــای  ســرلوحه  علمــی  و  باکیفیــت  محتــوای 
ســازمان قــرار گرفــت و مــا بعــد از پایــان پاندمــی قطعــا 
ــار برنامه هــای حضــوری، فعالیت هــای مجــازی را  در کن

هــم ادامــه خواهیــم  داد.

بــزرگ مجــازی و حضــوری گفتیــم، در  رویداد هــای  از 
ــرای چــه طرحــی  ــزی ب ــد در حــال برنامه ری آخــر بفرمایی
هســتید و ایــن طــرح چــه زمانــی عملیاتــی خواهــد شــد؟ 
در  دانشــجویان  ســازمان  کــه  رویــدادی  مهم تریــن 
طــرح  کــرد،  خواهــد  برگــزار  جدیــد  ســال  فروردیــن 
خیریــه نــان و پنیــر و همدلی ســت کــه بــا هــدف تهیــه 
ســبدهای غذایــی بــرای خانواده هــای نیازمنــد در مــاه 

می شــود. انجــام  رمضــان 
غیرنقــدی  و  نقــدی  کمک هــای  ســال،  هــر  رســم  بــه 
جمــع آوری  مردمــی  ســازمان های  و  خیریــن  توســط 
بــه  غذایــی  ســبدهای  اقــالم،  تهیــه  از  پــس  و  شــده 
نهادهــای  از  هیچ یــک  پوشــش  تحــت  کــه  افــرادی 

شــد. خواهــد  اهــدا  نیســتند،  حمایتــی 
و  اســاتید  دانشــجویان،  همــت  بــا  گذشــته  ســال  در 
ــن توانســتیم مجموعــا حــدود ۱۲3 میلیــون  دیگــر خیری
تومــان جمــع آوری و 5۰۰ بســته معیشــتی تهیــه کنیــم 
و امیــد داریــم بتوانیــم در ســال آینــده بــه خانواده هــای 
زمینــه  در  را  خــود  رســالت  و  کنیــم  کمــک  بیش تــری 
بــه  جامعــه  بی بضاعــت  اقشــار  از  محرومیت زدایــی 

رســانیم. انجــام 
بیش تــر  اطالعــات  و  تکمیلــی  اخبــار  می توانیــد  شــما 
دربــاره ی ایــن طــرح را از طریــق درگاه  ارتباطــی ســازمان 
بــه  خراســان رضوی  جهاددانشــگاهی  دانشــجویان 
آدرس sdjdm.ir دنبــال کــرده و در اجــرای هرچــه بهتــر 

ــد. ــاری دهی ــن طــرح مــا را ی ای
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آن،  در  کــه  نشستی ســت  آزاداندیشــی  کرســی 
و  نظام منــد  آزاد،  صــورت  بــه  اســاتید  و  دانشــجویان 
در  گفت وگــو  و  آراء  تبــادل  اظهارنظــر،  بــه  منطقــی، 
کرســی های  برگــزاری  می پردازنــد.  خــاص  موضوعــی 
همــواره  دانشــگاه ها  در  نظریه پــردازی  و  آزاداندیشــی 
از اهــداف جــدی مراکــز آمــوزش عالــی به شــمار مــی رود؛ 
بــا  ایــن بســتر، دانشــجویان فرصــت مواجهــه  زیــرا در 
در  اجتماعی-سیاســی  تحلیل هــای  و  گوناگــون  آرای 

داشــت. خواهنــد  را  منطــق  و  اخــالق  چارچــوب 
آزاداندیشــی،  کرســی های  از  قســمت  ســومین  در 
عنــوان  بــه  مجــازی  فضــای  در  قانون گــذاری  موضــوع 
و  تحلیــل  مــورد  مــا،  جامعــه  امــروز  چالــش  از  یکــی 
بررســی قــرار گرفــت. ایــن کرســی آزاداندیشــی در بیســت 
دانشــجویان  ســازمان  همــت  بــه  اســفندماه  ســوم  و 
رعایــت  دلیــل  بــه  و  خراســان رضوی  جهاددانشــگاهی 
در  و  مجــازی  صــورت  بــه  بهداشــتی،  شــیوه نامه های 
جنــاب  برنامــه،  کارشــناس  شــد.  برگــزار  وبینــار  بســتر 

حقوقــی  مشــاور  فراهانــی،  جاللــی  امیرحســین  آقــای 
پژوهش گــر  و  تهــران  رایانــه ای  صنفــی  نظــام  ســازمان 
و  تبییــن  بــه  ارتباطــات،  و  اطالعــات  فنــاوری  حقــوق 

پرداختنــد. موضــوع  تحلیــل 
ــن  ــن و کهن تری ــه یکــی از بزرگ تری ــم ک ــا می دانی همــه م
کــردن در جهانــی  زندگــی  انســان متمــدن،  آرمان هــای 
نهادهــای  رو  ایــن  از  بوده اســت؛  قانون مــدار  و  امــن 
قانون گــذاری در ســطح ملــی و بین المللــی در بســترهای 
مختلفــی شــروع بــه تدویــن قانــون کرده انــد. از طرفــی 
نفــوذ  و  مجــازی  فضــای  بــا  انســانی  جهــان  آشــنایی 
لــزوم  اجتماعــی  و  انســانی  ارتباطــات  در  آن  گســترده 
ــز آشــکار نمــوده  اســت. ــن فضــا را نی قانون گــذاری در ای
شــیوه  بین الملــل،  حقوق دانــان  نظریــات  اســاس  بــر 
حاکمیت هــا  نگــرش  نــوع  بــه  بســته  قانون گــذاری 
نگــرش وجــود دارد؛  و در مجمــوع دو  اســت  متفــاوت 
و  دولت هاســت  انحصــار  بــر  مبتنــی  کــه  اول  نگــرش 
زمینــه ایجــاد روش قانون گــذاری ملــی در فضــای ســایبر 
اســت و نگــرش دوم کــه بــر اســاس تعمیــم نظریــه میــراث 
و  اســت  اســتوار  ســایبر  فضــای  بــر  بشــریت  مشــترک 

کــرده  ایجــاد  را  خودانتظامــی  و  بین المللــی  روش هــای 
 اســت.

باتوجــه بــه بحث هــای اخیــر جامعــه مــا پیرامــون فضــای 
مجــازی، رونــد تصویــب قانــون در حــوزه فضــای مجــازی 
بــه چــه صــورت  اســت؟ نهادهــای قانون گــذار و مجریــان 
قانونــی در ایــن حــوزه چــه کســانی هســتند؟ تاکنــون چــه 
قوانینــی در حــوزه فضــای مجــازی بــه تصویــب رســیده  
اســت؟ ایــن قوانیــن چــه فرصت هــا و محدودیت هایــی را 
ایجــاد کرده انــد؟ فناوری هــای جدیــد ماننــد بــالک چیــن 
و اینترنــت ماهــواره ای چــه ســهمی در قانون گذاری هــای 
آینــده دارنــد؟ این هــا بخشــی از پرسش هایی ســت کــه 

در ایــن برنامــه، در پــی پاســخ گویی بــه آن بودیــم.
امــر  در  دخیــل  نهادهــای  برنامــه،  ایــن  در  هم چنیــن 
قانون گــذاری معرفــی شــدند و نــگاه کلــی قانون گــذار بــه 
مســئله فضــای مجــازی تحلیــل شــد و از منظــر اقدامــات 
آزاد،  و  امــن  ایجــاد فضــای  راســتای  در  فعلــی  قانونــی 
مــورد بررســی قــرار گرفــت و در نهایــت، بازخــورد نهــاد 
بــه  تکنولــوژی،  دنیــای  پیشــرفت های  بــه  قانون گــذار 

چالــش کشــیده شــد.

محدوده  نامحدود

کرســی آزاداندیشــی با موضوع 
قانون گــذاری در فضــای مجازی؛
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ـدیشــــه
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»شــناخت، جهانــی را می  ســازد کــه بــرای مــا تنهــا جهــان 
آن  ســوی  در  چیــزی  نیســت.  هیــچ  آن  ســوی،  اســت. 
کــه  اســت،  تعیین ناپذیــر  و  دســت  نیافتنی  شــناخت، 
نقــل  عبــارت،  ایــن  هیــچ«.  بــا  اســت  برابــر  مــا  بــرای 
قولی ســت از لئــون برونشــیگ، ایده  آلیســت فرانســوی 
قــرن نوزدهــم و بیســتم. امــا آیــا می تــوان ارتباطــی میــان 
ایــن جمــالت و بزرگ تریــن پیشــرفت تکنولــوژی جهــان 

در ایــن روزهــا پیــدا کــرد؟
ــال ســاخت  ــه دنب ــی، ب ــروازی ذات ــا بلندپ بشــر، همــواره ب
جهانــی ایــده آل و عــاری از درد و رنــج بــوده اســت. در این 
مســیر دشــوار، همــواره محدودیت هــا و مشــکالتی ســد 
راه بــوده کــه بــه واســطه  علــم، انســان امــروزی توانســته 
بــه برخــی از ایــن مشــکالت غلبــه کنــد. اگرچــه کیفیــت 
بــا انســان هایی کــه  زندگــی انســان امــروز در مقایســه 
تفاوت هــای  زندگــی می کرده انــد،  در قرن هــای پیشــین 
امــروز هنــوز هــم در  امــا بشــرِ  بنیادیــن فراوانــی دارد، 
کــه روزگاری،  ایده هایی ســت  بــه  بــرای رســیدن  تــالش 

دســت نیافتنی بــه نظــر می آمدنــد.
مــا.  حقیقــی  دنیــای  مــاورای  دنیایــی  یعنــی  متــاورس، 
و  مــرز  بــدون  دنیایــی  نویــد  مــا  بــه  کــه  مفهومی ســت 
محدودیــت را می دهــد و در عیــن حــال کــه می توانــد 

اعجاب انگیــز باشــد، ترســناک و رعــب آور اســت. دنیایــی 
بــر  پیشــرفته،  فــوق  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده  بــا  کــه 
ــا  ــر جهــان هســتی پ روی تمــام قوانیــن فیزیکــی حاکــم ب
می گــذارد و بــا تکیــه بــر فناوری هــای واقعیــت مجــازی، 
واقعیــت افــزوده، هــوش مصنوعــی، ربات هــا و... جهانــی 
تــازه خلــق می کنــد. جهانــی کــه هــر یــک از مــا می توانیــم 

بــا کالبــد آواتارهای مــان در آن زندگــی کنیــم.
را  زندگــی دیجیتالــی خــود  مــا می توانیــم  متــاورس  در 
بــه  را  زندگــی دیگــران  این کــه  بــدون  بســازیم،  آزادانــه 
ــم و  ــه بگیری ــم. از هویــت واقعی مــان فاصل خطــر بیندازی
بگذاریــم تخیال ت مــان، در بعــد دیگــری از جهــان، رخــت 
واقعیــت بــه تــن کننــد. زیــرا آن جــا مکانــی مشــترک بــرای 
اراده  آن  کــه در  بــود  همــه در سراســر جهــان خواهــد 
مــا می توانــد هــر چیــز دیگــری را تعریــف کنــد. در ایــن 
چــون  نیســت؛  دائمــی  بــه حضــور  اجبــاری  فراجهــان، 
فقــط زمانــی کــه بــه متــاورس دسترســی داشــته باشــیم، 

در آن حضــور داریــم.
اصــل  یــک  عنــوان  بــه  را  مــاده  ایده  آلیســت،  فالســفه 
ــاد داشــتند هــر  ــد و اعتق ــول و بدیهــی نپذیرفتن ــل قب قاب
آن چــه بشــر ادراک می کنــد زاییــده افــکار اوســت. بــودن 
یعنــی درک شــدن. ایــن از اصــول ایــده  آلیســم اســت. 
آیــا نمی تــوان ایــن اصــل را در ماهیــت متــاورس جــاری 
دانســت؟ جهانــی کــه بــرای فهــم آن بــه چیــزی غیــر از 

نیازمندیــم. پنج گانــه  حــواس 

بــه  تکنولــوژی  صاحبــان  ایده پردازی  هــای  در  متــاورس 
ســمتی حرکــت می کنــد تــا فاصلــه انســان و تکنولــوژی 
را بــه حداقــل رســانده و شــاید تکنولــوژی را بــه بخشــی 
انســان تبدیــل کنــد. دنیــای متــاورس شــاید  از وجــود 
روزگاری بــه نقطــه ای برســد کــه خــودآگاه انســان را بــه 
طــور کامــل در دســت گرفتــه و زندگــی بشــر را از دنیــای 
واقعــی بــه طــور کامــل بــه جهــان مجــازی ایده آلیســتی 
منتقــل کنــد؛ جهانــی کــه شــاید در آن کالبــد فیزیکــی 

نیــز نقشــی نداشــته باشــد.
اســت:  گفتــه  مصاحبه  هایــش  از  یکــی  در  هایدگــر 
»تكنولــوژی، آدمــی را از زميــن بــر می كنــد و از ريشــه 
درمــی آورد. مــن پــس از تماشــای عكس هایــی كــه از مــاه 
ــه  از زميــن گرفتــه شــده، وحشــت كــردم. دیگــر نیــازی ب
بمــب اتــم نیســت. انســان از خــاک خــود ریشــه کن شــده 
را  ایــن  آدمــی،  تجربــه   و  تاریــخ  برحســب  مــن  اســت. 
می دانــم؛ هــر امــر اساســی و بزرگــی، آن گاه روی داده کــه 
انســان، موطــن و ریشــه در خاکــی داشــته اســت«. اگــر 
هایدگــر در جهــان امــروز حضــور داشــت؛ چــه واکنشــی 
ــی نشــان مــی داد کــه درک و لمــس ابعــادی از  ــه دنیای ب
نــه تنهــا ســخت، بلکــه  بــدون ابزارهــای تکنولــوژی  آن 

غیرممکــن اســت؟!

جهانِ ایده های واقعیت ســاز
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هنـــــرفرهنگــ و
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سبا سلطانی
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در دنیایــی کــه امــروزه در آن زندگــی می کنیــم، شــاهد 
گســترده  پهنــه  و  دیجیتــال  عرصــه  در  پیشــرفت 
زندگی مــان  اشــکال  تمامــی  کــه  هســتیم،  اینترنتــی 
به طوری کــه  اســت.  داده  تغییــر  نویــن  گونــه ای  بــه  را 
مــردمِ  بــا  را  امــروز  مــردمِ  زندگــی  ســطوح  تمــام  وقتــی 
پیشــین مقایســه می کنیــم، دگرگونی هــای چشــم گیری 
دســت خوِش  ســطوح  بعضــی  امــا  هســتیم.  ناظــر  را 
تغبیــر نشــده اند یــا به تدریــج بــه کل از بیــن رفته انــد. 
ــا  ــن اســت کــه ب ــون ســوالی کــه طــرح می شــود ای هم اکن
توجــه بــه ایــن شــرایط، هنــر نقاشــی جــزو سطوحی ســت 
بــه  یــا  می شــود  تغییــرات  دســت خوش  آینــده  در  کــه 

می انجامــد؟ نابــودی 
بایــد بگوییــم کــه هنــر نقاشــی هرگــز نمی میــرد، بلکــه 
بــا تغییــرات زیســت محیطی و اقلیمــی و تاثیــرات آن بــر 
روی زندگــی جمعــی، دگرگونــی سیاســت و افــکار هنــری 

را شــاهد خواهیــم بــود.
را  نظریــه ای  پیــش  قــرِن   ۱8 بــه  نزدیــک  دالروش  پــل 
بــا ایــن عنــوان کــه "نقاشــی مــرده اســت" مطــرح کــرد 
نقاشــی  بگویــد  تــا  داد  هــم  دست به دســِت  دالیلــی  و 
قالــب مناســبی بــرای هنــر آوانــگارد نیســت. بــه دنبــال 
آن عــده ای از هنرمنــدان بــه نقــد ایــن نظریــه پرداختنــد، 
ــا گذشــت زمــان ایــن نظریــه را تکــرار  امــا برخــی دیگــر ب
ســطوح ها  امــروزه  درحالی کــه  کردنــد؛  بازافرینــی  و 
هنــر  عرصــه  در  جدیــدی  رســانه های  آن  طبــِع  بــه  و 
ــد و پــس  ــرار گرفتن ــز توجــه ق ــی مرک ــق شــدند و مدت خل
نقاشــی  هنــر  امــا  شــدند،  زده  کنــار  کل  بــه  مدتــی  از 

هم چنــان جایــگاه و اصالــت خــود را نگــه داشــته اســت.
بشــر  دســت کاری  دوره  بــه  آینــده  در  هنرمنــدان 
در  بســیاری  تغییــرات  کــه  می رســند،  طبیعــت  در 
زندگی شــان را در بــر می گیــرد. علــم دیجیتــال پیشــرفت 
خواهــد کــرد و پدیده هایــی چــون هــوش مصنوعــی و... و 
زندگــی در کــرات بــا اقلیم هــای جدیــد بــه وفــور مشــاهده 
ایــن  بــه  توجــه  بــا  کــه  مــی رود  انتظــار  و  شــد  خواهــد 
اینترنتــی  ســامانه های  پهنــه  گسترده شــدن  و  شــرایط 
پیــش  از  بیــش  شــخصی  حریــم  پرده هــای  آینــده،  در 
دریــده شــود. در ایــن دوران احتمــال مــی رود هنرمنــدان 
به دنبــاِل  بلکــه  شــهرت،  به دنبــال  نــه  قبــل  خــالِف  بــر 
اصالــت باشــند و هنــر از قالــب فــردی بیــرون بیایــد و 

شــکل جمعــی و تجربــی بــه خــود بگیــرد.
کــه  هم چنــان  نمی میــرد؛  هرگــز  نقاشــی  هنــر  پــس 
نقاشــی های مدرنــی کــه در نیمــه اول قــرن بیســتم هنــوز 
و  نگارخانه هــا هســتند  پرفــروش  و  گران بهــا  آثــار  جــزو 
اصالــت خــود را حفــظ کرده انــد. همان طــور کــه پیش تــر 
بــه آن پرداختیــم هنــر نقاشــی دســت خوش تغییــراِت 
زیســت محیطی  تغییــرات  چراکــه  می شــود؛  زیــادی 
هنرمنــدان  در  نــو  ایده هــای  تولــد  و  دگرگونــی  باعــث 

خواهــد شــد. 
جمعیــت  امــروزه  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  مهــم  نکتــه 
از هنرمنــدان  هنرمنــدان مــرد و سفیدپوســت بیش تــر 
بیان گــر  متاســفانه  کــه  اســت،  قومیت هــا  ســایر  و  زن 
برابــری نیســت، امــا انتظــار مــی رود کــه در آینــده هنــری 
و  قومیت هــا  ســایر  و  رنگین پوســت  هنرمنــدان  تعــداد 
زنــان افزایــش پیــدا کنــد و بــا پیشــرفت جهــان، هنرمنــدان 
بــا آزادی بیش تــر و ایده هــای نویــن در عرصــه نقاشــی پــا 

بــه میــدان بگذارنــد.

رســمِ آینده نقاشی
هنری که هرگز نمی میرد؛
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قلم به دســت گرفتم، آســمان ابری بود.
به ســوغاِت خیال، لبخند بر لبانم نشســت و آســمان اندکی  بارید.

چقــدر زیبــا بــود؛ یــاد تــو و دنیایــی که در ســر می دیدم. آن همه زیبایِی وصف ناشــدنی!
امــواج  کــه  گیســوانت  می کــردم؟  آغــاز  کجــا  از  می گفتــم؟  چــه  از  امــا  بنویســم،  تــو  بــرای  می خواســتم 

گلِْســتان؟ برابــر  در  گلــی  کــه  می ماندنــد  چنــان  زیبایــی اش  بــه  بی پایــان  اقیانوس هــای 
یا چشــمانت که کهکشــان ها، ذره ای ناپیدا بودند در برابر عظمت و شــکوه نهفته   آشــکارش؟

خنــده ات بــه خاطرم آمــد، آن زیبایی بی اندازه.
قلــم افتــاد و دل لرزید

چگونــه از تــو می نوشــتم، آن گاه کــه بی نقص تریــن واژگان در بیــان توصیــف  تــو سراســر نقصــان و عیــب 
بودنــد، نارســا و حقیــر.

راســتش گــم شــدن در خیــال تــو، جهــان مــادی را از خاطــرم می بــرد. از همیــن رو محــو تماشــای تــو، همه چیــز 
جــز تــو و تــو از یــاد مــن می رفــت… .

پلک هــای آشــفته  بیــدار و دل تنگــم، در ســودای تــو، دیدار تازه کردند.
و حــاال نیــازی بــه نوشــتن نبــود. تــو روبه رویم نشســته بودی و نگاهــت نگاهم را می خواند.

ســرفه ام گرفــت، بــرای لحظــه ای قلبــم تپــش را از یــاد بــرده بــود. خواســتم برایــت آواز عشــق بخوانــم، امــا 
چشــمانت خندیــد و مــن محــو در چشــمانت شــدم.

حــاال انــگار تــو حقیقتــی بــودی کــه افســانه  مــرا در چشــم داشــت و من به یقیــن، زنده به وجود تو بودم.
لبــت خندیــد و گفت بخوان

امــا مــن، شــعر را نیــز ز یاد برده بودم... .
درج شــده،  کــد  کیــوآر  طریــق  از 
"شــعر  آهنــِگ  بــه  می توانیــد 
ــادُم رَ..." از گــروه ســیریا گــوش  ی

رید. بســپا

خواســتم از تو برای تو 
بنویسم، نشد!

گذری به موســیقی؛
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گذری به موســیقی؛

ادبـــــی
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اندکــی ســنگین می شــد و وصولــش بــه تاخیــر می افتــاد، 
کــه خــودم  یــادآوری می کــرد  احتــرام  و  ادب  بــا  چنــان 
بــه او می گفتــم: "آقــای کالمــی! تــا طلبــت وصــول نشــده 
می گفــت:  مــی دم".  خبــر  بهــت  خــودم  نیــای،  میتونــی 
"آقــای مهنــدس شــما هروقــت کاری داشــتید، مــن بــدون 
می دونــی،  صــالح  شــما  اگــر  ولــی  میــام،  چشم داشــت 
بــرای بقیــه بخش هــا اعــالم می کنــم کــه نمیــام تــا طلبــم 
وصــول شــه". وصــول می شــد و آرام آرام همــان مدیــر 
چنــد  ســپردم  چــون  شــد؛  ایــاق  او  بــا  هــم  زبان نفهــم 
بــاری تــن لشــش را از هتــل بیاورنــد، کارگاه و برگرداننــد. 
شــخصیت متیــن و پــر انــرژی ایــن مــرد توانســته بــود 
آن آدم یُبــِس پول پرســت را هــم بــه راه بیــاورد و کم تــر 
مشــکلی برایــش پیــش بیایــد. خالصــه یــک هم چنیــن 

مــردی بــود، آقــای کالمــی.

بــا ایــن ســن وســال خیلــی هــم ســریع و چابــک بــود؛ 
حتــی کمــی هــم بیــش از مقــدار الزم. گاهــی آن قــدر در 
انجــام کارهــا شــتاب می کــرد کــه بــه او هشــدار مــی دادم: 
عجلــه  دیگــه  شــما  داریــم،  عجلــه  مــا  کالمــی!  "آقــای 
نکــن کــه پشــت فرمونــی و هــر لحظــه ممکنــه حادثــه ای 
می گفــت:  و  می خندیــد  بیــاد".  پیــش  مشــکلی  و 
حواســم  مــن  نباشــید.  مــن  نگــران  مهنــدس،  "آقــای 
همیشــه َجمعــه، ولــی چــون شــما می گــی چشــم... ". 
هــرکاری  بــود  باعــث شــده  ایــن صفاتــش  این حــال  بــا 
بــه  او می دهیــم، خیال مــان راحــت باشــد کــه نــه تنهــا 
به موقــع، بلکــه احتمــاال زودتــر از موعــد هــم انجامــش 
ســرویس  بــرای  می کنــد،  آمادگــی  اعــالم  و  می دهــد 
بعــدی. هــر مــاه چندبــاری هــم خــودم بــه همــراه او بــرای 
سرکشــی بــه منطقــه و نفــرات و حــوادث کاری همــراه 

مســئول  بــا  پاییــز  اوایــل  در  پیــش  ســال  دو  درســت 
شــیفت ادار ه ای کــه مدیریــت کارهــای عمرانی شــان بــه 
عهــده شــرکت مــا بــود، دنبــال راه چــاره ای می گشــتیم 
ــن کارهــا  ــگام اوج گرفت ــان را هن ــود خودروهای م ــه کمب ک
بــه  به موقــع  بتوانــد  تــا مســئول شــیفت  جبــران کنیــم 
همــه عوامــل کــه در ســطح منطقــه پخــش می شــدند 
ســر بزنــد و مشــکلی پیــش نیایــد. بــه او گفتــم تنهــا چــاره 
را در ایــن می بینــم کــه همیــن حوالــی اداره بگردیــم یــک 
تاکســی تلفنــی پیــدا کنیــم کــه هروقــت الزم شــد ســریع 
اداره  پشــت  خیابــان  از  بفرســتند.  ماشــین  برای مــان 
ــر تاکســی تلفنــی،  ــم و در همــان اولیــن دفت شــروع کردی
مــن بــا یکــی از بهتریــن مــرداِن روزگار در تمــام عمــرم 

ــای کالمــی. آشــنا شــدم: آق
ــور از انتهــای کوچــه، میان ســال  ــود در حــال عب مــردی ب
بــا موهــا و ســبیل رنگ کــرده و مرتــب، هیــکل درشــت 
صمیمیتــی  بــا  و  ارتــش  بازنشســته  تکاورهــای  شــبیه 
ــی وافــر کــه از ســر  ــرا و ادب بی کــران، لحــن و صدایــی گی
راحتــی بــود، نــه اجبــار و دیســیپلین و تملــق. فکــر کردیــم 
مــن  گفــت  نبــود.  این گونــه  ولــی  آن جاســت،  مســئوِل 
ــه عهــده  ــن کار را ب یکــی از راننده هــا هســتم و خــودم ای
آقــای  کاری  ارتبــاط  و  گرفتیــم  را  شــماره اش  می گیــرم. 
کالمــی بــا مجموعــه مــا شــروع شــد. به قــدری مبــادی 
آداب، محتــرم، خودمانــی، ســخت کوش و چابــک بــود 
بلکــه در دو منطقــه  مــا،  نــه در منطقــه  بــه زودی،  کــه 
مجــاور مــا هــم به عنــوان راننــده کمکــی پذیرفتــه شــد. 
از آن جایــی کــه بســیار امانــت دار و صــادق و دل ســوز 
هــم بــود، بــه زودی در کســوت یــک همــکار غیــر رســمی 
ناحیــه درآمــد و همــه از کارگــر و مهنــدس و پیمــان کار 
را  کالمــی  آقــای  مــا،  کارفرمــای  اداره  مســئولین  و 
ــود.  ــن همــه شــده ب ــه واســطه ای بی می شــناختند و حلق
مــن اولیــن و مهم تریــن حامــی اش بــودم و چــون از طریــق 
مــن وارد ایــن مجموعــه شــده بــود و لطفــی هــم بــه مــن 
ــزدم می آمــد و همیشــه اولویــت انجــام  داشــت، خیلــی ن
کارهــا را بــه منطقــه و هــم کاران مــن مــی داد. کار ســخت 
شــرکت  از  خدماتــش  پــول  گرفتــن  و  تسویه حســاب 
بــه  کــه  بــود  مــن  بــا  هــم  نفهمــش  زبــان  و مدیرعامــِل 
لطائف الحیــل حاصــل می شــد و گاهــی هــم کــه طلبــش 

صحبــت  زندگــی اش  از  کــه  بــود  آن وقــت  و  می شــدم 
کار  به جــز  مــرد  ایــن  می فهمیــدم  تــازه  مــن  و  می کــرد 
روزانــه و کســب درآمــد چــه بــار ســنگینی از مشــکالت 
را هــم بــه دوش می کشــد. می گفــت: "مــن نــوِن تقریبــا 
پونــزده نفــر رو مــی دم. زنــم و بچه هایــی کــه هنــوز تــو 
خونهــان و عــالوه بــر اون هزینــه دختــر و نوه هایــی کــه 
به مــا پنــاه آورده ان و پســری کــه درگیــر اعتیــاده و هزینــه 
تمــام رفت وآمدهــا و کمــک کردن هــا بــه یــه خانــواده و 
کل فامیــل رو". یک جورهایــی پشــتیبان و حامــی یــک 
ــا وجــود مشــکالتی  ــود کــه ب ــود و عجیــب ب ــار ب ــل و تب ای
کــه گاه وبــی گاه در میــان می گذاشــت، ندیــدم یــک روز 
هرگــز  شــود.  دور  مــرد  ایــن  از  گشــاده رویی  و  خنــده 
ندیــدم خســته و افســرده کار باشــد؛ البتــه مثــل همــه 
خــودش  زندگــی  و حاشــیه های  مســائل  بعضــی  از  مــا 
و دیگــران متاثــر می شــد، ولــی هیچ وقــت ناامیــد نبــود. 
از  را  مــرد  ایــن  نمی توانســت  هیچ چیــز  و  هیچ کــس 
پــا بینــدازد... ؛ تــا این کــه یــک چیــز آمــد و او را از پــا 

کرونــا. انداخــت: 
همــه فکــر می کردیــم یــک چیــزی شــبیه آنفلوآنزاهــای 
یــک  آن  روی  حــاال  کــه  اســت  ســرما  فصــل  متــداول 
اســم ویــژه هــم گذاشــته اند. امــان از ایــن رســانه ها، بــا 
اخبــار.  کــردن  داغ  در  گوناگون شــان  آن حقه بازی هــای 
ــار قضیــه فــرق می کــرد. نــه برطــرف شــد؛ نــه  ولــی ایــن ب
ــا  ــان درست وحســابی داشــت. ت ــه درم ــود و ن ــی ب معمول
بــه خودمــان بیاییــم و از شــوک وبهِت هواپیمــای اوکرایــن 
بیــرون نیامــده، دیدیــم تلفــات روزانــه کشــور  بــه ۱۰۰ نفــر 
رســید و از آن عبــور هــم کــرد! دســتورالعمل ها و نامه هــا 
و اخطارهــا کــه روی سیســتم اداری آمــد و لــوازم حفاظتی 
آن طــرف،  از  و  شــد  توزیــع  و  ابــالغ  کــه  بهداشــتی  و 
همــان اول تــرم کالس هــای دانشــگاه کــه غیــر حضــوری 
شــد، فهمیدیــم موضــوع خیلــی خیلــی جدی ســت. بــا 
دوســتان و هــم کاران تحلیــل می کردیــم کــه تلفــات دارد 
از آمــار روزانــه شــهدای جنــگ بیش تــر می شــود. یــک 
جنــگ خامــوش، بــدون شــلیِک حتــی یــک گلولــه، آن 
و  دانشــگاه  مدرســه ها،  اداره هــا،  خانه هــا،  داخــل  هــم 
اول  قهرمان پــرور،  ملــت  شــهر.  خیابان هــای  و  کوچــه 
مثــل همیشــه جــدی اش نگرفتنــد، امــا داس مــرگ کــه 
درو را شــروع کــرد، هرکســی از »نــازک آرای تــن ســاق 
گل وجــود« خــودش و بســتگان و آشــنایانش ترســید و 
لرزیــد. طاعــون از بیــن کتــاب آلبرکامــو بیــرون آمــده بــود. 

مرثیــه ای برای یک هم وطن
کرونا، آقای کامی و شاســی بلند
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طاعــون از بیــن کتــاب آلبرکامــو بیــرون آمــده 
بــود. مملکــت شــده بــود ســالخ خانه شــماره 
پنــج و همان طــور کــه ســعدی در دمشــق، 
دچــار  هــم  مــا  کــرد؛  فرامــوش  را  عشــق 
می شــدیم بــه عشــق ســال های وبــا. کتــاب 
می کنــی،  تماشــا  را  زندگــی  و  می خوانــی 
راوی  مانــدی،  اگــر  تــا خــودت  بمــان  حــاال 

بشــوی و اگــر رفتــی روایتــت کننــد.
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مملکــت شــده بــود ســالخ خانه شــماره پنــج و همان طــور 
مــا  کــرد؛  فرامــوش  را  عشــق  دمشــق،  در  ســعدی  کــه 
هــم دچــار می شــدیم بــه عشــق ســال های وبــا. کتــاب 
می خوانــی و زندگــی را تماشــا می کنــی، حــاال بمــان تــا 
خــودت اگــر مانــدی، راوی بشــوی و اگــر رفتــی روایتــت 

کننــد.
از همــه طــرف درگیــر  میان ســالی دوران عجیبی ســت؛ 
نســل  دو  بیــن  می افتــی  گیــر  هســتی.  مشــکالت 
کوچک تــر و بزرگ تــر از خــودت و همــه هــم بــا تــو کار 
ــد. هرگــز فکــر نمی کــردم میان ســالی  ــو انتظــار دارن و از ت
آدم  مــن  تــازه  و  دردســر  همــه  ایــن  بــا  باشــد  دوره ای 
خوشــبختی هســتم  کــه اطرافیانــم هنــوز هوایــم را دارنــد 
و خیلــی از فشــارها عمــال بــر مــن وارد نمی شــود، ولــی 
شــوهر  و  )زن  میان ســال  آشــنایان  از  تــن  دو  ابتــالی 
هــردو کارمنــد بودنــد و هــر دو هــم باهــم کرونــا گرفتنــد( 
و خانه نشــین شــدنش،  آقــای کالمــی  و ســرماخوردگی 
چقــدر  میان ســالی  بحران هــای  کــه  فهمانــد  مــن  بــه 
جدی انــد و اگــر غافــل بشــوی، کــه اغلــب هــم می شــوی، 
تــو اســت. راه  انتظــار  ناگــوار دیگــری در  اتفاقــات  چــه 
نفــس مــردم داشــت بســته می شــد. ایــن تــازه مــوج اول 
در  هنــوز  هائلــی  گــرداب  چــه  کــه  نمی دانســتیم  بــود. 

پیــش اســت. بــاش تــا صبــح دولتــت بدمــد. 
مشــکل  نبــود.  پیدایــش  کالمــی  آقــای  بــود  روز  چنــد 
مطالبــات نداشــت؛ چــون هفتــه پیــش بــه هــر حقــه ای 
کــه بــود، هرچــه طلــب داشــت را برایــش وصــول کــرده 
بــودم. ایــن بــود کــه خــودم بــه او تلفــن زدم. صدایــش 
به طــرز وحشــتناکی ضعیــف و اصــال عــوض شــده بــود. 
بــا این حــال ذره ای از قــدرت روحــی ایــن مــرد کــم نشــده 
بــود. گفــت: "ســرمای بــدی خــورده م مهنــدس. اگــه الزمــه 
و صــالح می دونیــد بیــام و گرنــه اســتراحت کنــم. گفتــم: 
"اصــال از خونــه بیــرون نیــا، آقــای کالمــی. اســتراحت کــن 
کرونــا  نپرســیدم  بشــی.  بهتــر  تــا  می کنیــم  مــا صبــر  و 
اســت یــا نــه، فقــط از او خواســتم حتمــا دکتــر بــرود و 
دارو هرچــه دادنــد، مصــرف کنــد. به نظــر ویــروس پیــش 
رفتــه بــود، ولــی تصــورش هــم برایــم ســخت بــود. نــه، 
هــر کســی به جــز آقــای کالمــی. آقــای کالمــی گرفتارتــر و 
ــازه وارد  ــن ت ــر از آن اســت کــه بخواهــد مبتــالی ای کاری ت
بشــود. نمی دانــم خــودش متوجــه شــده بــود یــا هنــوز 
گرماگــرم بــودن مســائل زندگــی مهلــت نمــی داد بــه ایــن 
را  تصــورش  هــم  مــن  حقیقتــش  بکنــد.  فکــر  چیزهــا 
نمی کــردم بــرای ایــن آدم بــا آن بنیــه جســمی عالــی و 
روحیــه ای در حــد یــک قبیلــه جنگ جــو، مشــکلی پیــش 

ــی آمــد.  ــد، ول بیای
و  بــودم  مــادرم  بیمــاری  درگیــر  گذشــت؛  روزی  چنــد 
کــه  صــدا،  و  ســر  حــال  در  مــدام  و  مراقــب  ســخت 
بیاینــد؛  بیــرون  خانــه  از  و  کننــد  ســهل انگاری  مبــادا 
تــا خــودم بــه شهرســتان بــروم و او را بیــاورم تــا دکتــر 
ولــی  بــودم،  کــرده  فرامــوش  را  تقریبــا موضــوع  ببینــد. 
کرونــا  کالمــی  آقــای  گفــت  جوان مــان  راننــده  وقتــی 
گرفتــه کمــی ترســیدم. اواخــر اســفند، دیگــر خــودم هــم 
ســرمای شــدیدی خــوردم و چنــد روزی ســرکار نرفتــم. 
ــودم، کــه  ــر مــادرم ب ــا همان حــال پیگی ــودم و ب ترســیده ب

می آوردمــش  جنــگ  از  بدتــر  بحــراِن  ایــن  وســط  بایــد 
آخــر  برمی گردانــدم شهرســتان. خالصــه  را  او  و  دکتــر 
ســالی مصیبتــی شــده بــود. یــک اســفند مــاه متفــاوت 
داشــت  فــوت  اطالعیه هــای  یــواش  یــواش  و  غم بــار  و 
در و دیــوار فضــای واقعــی کوچــه و خیابــان و صفحــات 
را  خانوادگــی  و  دوســتانه  گروه هــای  و  مجــازی  فضــای 
پــر می کــرد. یــک روز کــه اول وقــت پیام هــای بچه هــای 
ــوار  ــا ن کارگاه را چــک می کــردم عکــس آقــای کالمــی را ب
مشــکی اریبــش دیــدم. حتــی یــک درصــد هــم احتمــال 
ــرای  شــوخی های معمــول و دســت کاری های فتوشــاپی ب
اذیــت و سربه ســرِ هــم گذاشــتن در میــان نبــود. آقــای 
"کِــی؟"   : پرســیدم  بــود.  شــده  کرونــا  قربانــی  کالمــی 
گفــت: "دو روز پیــش...". اول هفتــه کــه رفتــم اداره و 
اطالعیــه را بــا همــان عکــس روی شیشــه اتــاق اطالعــات 
دیــدم، یکــی از ســخت ترین روزهــای کاری تمــام عمــر 
می شــد.  احســاس  بدجــور  خالــی اش  جــای  بــود.  مــن 
به قــدری محتــرم بــود کــه مــرگ هــم به خاطــر او قابــل 
ــود. چنــان غمگیــن شــده بودیــم کــه هــر  احتــرام شــده ب

بــود. بی مــورد  تســالیی 

آن مکالمــه تلفنــی، آخریــن صحبت هــای مــن بــا یکــی 
از بهتریــن آشــنایانم بــود. یکــی از بهتریــن هم وطنانــم. 
ــاز  ــک روز از کار ب ــر ی ــه اگ مــردی کاری و ســخت کوش ک
می مانــد، پانزده نفــر ناامیــد می شــدند و اگــر بیــکاری اش 
ــا مــن  ــاری کــه ب ــر طــول می کشــید؛ گرســنه. یک ب بیش ت
هــم  مــا  از  بدتــر  کنیــد  "بــاور  گفــت:  درد دل می کــرد، 
هســتن آقــای مهنــدس. خانــواده ای رو می شناســم کــه 
بعضــی شــبا نــون و پیــاز می خــورن و کســی هــم خبــردار 
ــم و  ــر داری ــر دیگــه خب نمیشــه. فقــط مــن و یکــی دو نف
به قــدری بــا آبــرو و بــا عزتــن کــه نمــی ذارن هیچ کســی 
از حــال و روزشــون خبــردار بشــه؛ چــه برســه بــه ایــن 
کمک هــای تحقیرآمیــز نهادهــای رســمی و غیــر رســمی 
کــه کاری نــدارن، جــز ایــن کــه کمــک کنــن فقــر بیش تــر 
زنــده  بــا  دارن  شــه.  مســلط  بهتــر  فقــر  شــه،  دیــده 
نگه داشــتن فقــرا، فقــر رو قابــل تحمــل می کنــن. فقــط 
همیــن. بلــه، بدتــر از ماهــا هــم هســتن و روز بــه روز هــم 
دارن زیادتــر می شــن. کرونــا ایــن وســط دیگــه واقعــا بــار 

ــود". ــادی ب زی
کــرده،  کــه  هــم  خوبــی  مثــال  کار  از  آدم  گاهی وقت هــا 
پشــیمان می شــود. همیشــه فکــر می کنــم چــرا بایــد بــا 
ایــن مــرد نازنیــن مواجــه بشــوم؟ از مصاحبتــش بیــش 
از مصاحبــت بــا خیلــی آدم هــای غیرقابــل تحمــِل ایــن 
این همــه  بــرای  کنــم  تحســینش  و  ببــرم  لــذت  روزگار 
و  روحــی اش  عظمــت  و  سخت کوشــی  و  امیــدواری 
آن وقــت در عــرض چنــد مــاه بــه واســطه ایــن ویــروس 

از  جمعــی  و  فــردی  ندانم کاری هــای  آن  و  منحــوس 
ــن  ــا ای ــه ســوگ نبودنــش بنشــینم؟ ب دســتش بدهــم و ب
ــم گــرم اســت کــه در میــان عادی تریــن طبقــات  همــه دل
مــردمِ ایــن کشــورِ دچــار اینهمهمشــکل و ایــن جامعــه 
تحــت فشــار و ایــن اوضــاع به هم ریختــه، هنــوز مــردان 
و زنــان وارســته ای هســتند کــه آدمــی می توانــد بــه آن هــا 
یادشــان در  بــه  و  افتخــار کنــد  بــه وجودشــان  و  ببالــد 
تعزیــه ای شــبانه روزی بــه ســر ببــرد؛ تعزیــه ای بــه درازای 

کرونــا. روزگار 
یک بــار کــه می رفتیــم یــک دســتگاه برقــی را از تعمیــرگاه 
قرمــز چشــمش  پشــت چــراغ  بیاوریــم،  فنــی  خدمــات 
"آقــای  گفــت:  و  افتــاد  بلنــد مشــکی  یــک شاســی  بــه 
مهنــدس، مــن خیلــی دوســت دارم ایــن پــژو رو عــوض 
کنــم و شاســی بلنــد بخــرم. احتمــاال بتونــم؛ چــون یــه 
خونــه کوچیــک از قدیــم و روزگار جوونیــم دارم کــه قــراره 
ایــن ماشــین بذارمشــون رو هــم و  پــول  بــا  بفروشــم و 
ــه،  ــم: "خوب ــدا بخــرم". گفت بعــدش از همیــن شاســی بلن
ولــی وقتــی شاســی بلنــد بخــری دیگــه بــاکالس میشــی و 
نمیــای بــا مــا کار کنــی. اون وقــت مــا از کجــا یــه راننــده 
خــوب و کاری مثــل شــما گیــر بیاریــم؟" خندیــد و گفــت: 
"آقــای مهنــدس مــن بــا همــون شاســی بلنــد هــم میــام 
پیــش شــما کار می کنــم، خیالتــون راحــت. شــاید بــرای 
ــم و  ــام". خندیدی ــا پیــش شــما می ــی حتم ــام، ول ــه نی بقی
راه افتادیــم و مــن دو ســال اســت هــر وقــت پشــت چــراغ 
یــک شاســی بلنــد مشــکی می بینــم، از پــس پــرده اشــک 

یــاد ایــن خاطــره می افتــم.
همان موقــع بــه آقــای کالمــی هــم گفتــم کــه مــن شــخصا 
ــار پیــش  ــه چندب ــا این ک ــدارم و ب ــد دوســت ن شاســی بلن
ــا بعــد  ــن کار را نکــردم، ام آمــده و می توانســتم بخــرم ای
از درگذشــت آقــای کالمــی نظــرم عــوض شــد. یــک وقتــی 
بهــزودی ایــن کار را می کنــم. یــک شاســی بلنــد، دقیقــا 
می خــرم؛  داد،  نشــانم  کالمــی  آقــای  کــه  همانــی  مثــل 
حتــی اگــر قبــال از آن مــدل خیلــی هــم خوشــم نیامــده 
ایــن  می خواهــم  کالمــی  آقــای  به خاطــر  فقــط  باشــد. 
کار را بکنــم و بــا آن در همــان خیابان هایــی دور بزنــم 
و ســرِ کار بــروم و خریــد کنــم کــه بــا آقــای کالمــی دور 
مدتی ســت  می رســیدیم.  کارهای مــان  بــه  و  می زدیــم 
کســی  این کــه  بــدون  می کنــم:  هــم  دیگــر  کار  یــک 
متوجــه شــود، گاه گاهــی شــام را نــان و پیــاز می خــورم؛ 
بــه یــاد آن خانــواده ای کــه آقــای کالمــی گفــت و مــن نــه 
ایــن کم تریــن کاری ســت  نــه می شناسم شــان.  دیــدم و 
کــه می توانــم بــه یــاد آقــای کالمــی انجــام بدهــم. االن 
درســت دو ســال اســت کــه از آن ماجــرا می گــذرد و مــن 
گمــان نکنــم هرگــز بتوانــم او را فرامــوش کنــم. شــاید آن 
ویــروس منحــوس را از یــاد ببــرم، شــاید آن کارگاه و آن 
اداره را فرامــوش کنــم. دارم کــم کــم فامیــل خیلــی از آن  
صــد نفــر هــم کار؛ از کارگــر گرفتــه تــا راننــده و اداری و 
مهندســاِن هــم رده و مدیــران و بقیــه را از یــاد می بــرم، 
ولــی آقــای کالمــی را هرگــز فرامــوش نخواهــم کــرد. آقــای 
ــواده ای کــه شــب ها  ــد را و آن خان کالمــی را، شاســی بلن

به جــای شــام نــان و پیــاز می خورنــد.
اسفندماه ۱4۰۰

می شــد.  بســته  داشــت  مــردم  نفــس  راه 
ــود. نمی دانســتیم کــه  ــازه مــوج اول ب ــن ت ای
ــوز در پیــش اســت.  ــی هن چــه گــرداب هائل

بــاش تــا صبــح دولتــت بدمــد.
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BroadBoard

How much a monkey really costs?
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Amirhossein Zohourian
English Language and Literature, ‘99

From the new iPhones and iPads to the 
footage of singing naked babies flying 
above the Grand Canyon and the image 
of an apathetic monkey with sunglass-
es, nowadays people spend their hard-
earned (?) money on useless things for 
some apparent reasons. 
Apple Inc., the gigantic technology com-
pany, holds different conferences during 
a year, in which it introduces many new 
devices and services. However, these 
“new” devices do not truly offer even 
something remotely different to the 
buyers. For instance, Apple recently in-
troduced iPhone SE 2022 for $429. The 
problem is that the only dissimilarity 
between this and the 2020 model is the 
CPU chipset. Apple kept the design, the 
camera, the screen, etc., and only includ-
ed the new SoC and expected consumers 
to buy this “new” product with a price 
bump of $30. But that is not the worst 
part. Apple users become so hyped about 
the new device that they pre-order it, as 
they usually do with Apple new devices, 
to “experience the innovations Apple 
brought them this year”. Since usually 
there is no clear distinction between old 
and new products, it is quite clear that 
Apple’s popularity and huge success is 
due to the brand and the lifestyle it sells 
rather than the product itself.   
Though, people do spend their money 
on other things too. Buying a better, 
bigger house or a new car, in some cas-
es, makes total sense, as the new item 
brings the consumer more comfort and 
convenience. But camping outside an 
Apple Store, and paying $500 (even for 
the cheapest iPhone in the market) ev-
ery year only to take better selfies with a 
Starbucks coffee in one hand while smil-

ing, and then posting it on social media 
to get more likes, has nothing to do with 
comfort or convenience, it rather roots 
in the idea that a person’s happiness and 
wellbeing depends mainly on buying 
goods and owning material possessions, 
and showing them off to the people he 
has contact with. 
Consumerism or Competitive Consum-
erism is the term for it. People often 
buy items they do not need, and they 
do this to promote the idea that they 
are superior to their neighbors. For in-
stance, many accumulate useless items 
in the house only to condescend to the 
people they know. There is no doubt 
that iPhone 13 Pro Max users look down 
upon anyone who has an Android phone 
as if they belong to the first generation 
of Olympian Gods and others are just 
mere mortals. So do the NFT buyers, 
as this gives them a hollow feeling of 
self-importance. Interestingly, people 
recently started buying digital “art piec-
es” (NFTs) with real money. Art pieces, 
which literally are NOT considered fine 
arts and can be downloaded free through 
websites (and more importantly, can be 
copied many times as well!), are now 
worth millions of Dollars. Although it 
more or less makes sense that for the 
sake of supporting one’s favorite artist 
someone would buy NFTs, it is not, with 
any logic, understandable nor justifi-
able to give 20,000$ to Logan Paul for 
preposterous short video clips that can 
be simply watched on YouTube. Con-
sumerism has its benefits but it also has 
some downsides.
Yes, consumerism increases the pro-
duction (and the quality) of goods and 
services, and yes, it is advantageous to 

the GDP rise, but on the other hand, it 
directly has a negative effect on the en-
vironment; significantly affects cultural 
values; leads to a materialistic society 
with low standards of moralities; and in-
creases Status Anxiety which generates 
poorer moods. In a consumerist context, 
a person who builds the whole founda-
tion of his life and satisfactory needs 
based on collecting possessions always 
suffers from the sheer power of greed 
and feeling of inadequacy.
With all this being said, it is remotely ac-
ceptable to pay 2.8 million Dollars for a 
Bored Ape in robe de chamber (a BAYC 
NFT), and hundreds of dollars for Ap-
ple products (just an example, nothing 
personal!) annually and such, given that 
this consumption of goods does not turn 
into mental distress and a terrible habit 
of compulsive shopping.

How much a monkey really costs?
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Moein Khazaei
English Language and Literature, ‘98

There were more passers-by on the streets 
of the capital than there were during any 
other time of the year, for it was the an-
niversary of His Majesty’s coronation. 
Ambassadors and representatives from 
many other lands and kingdoms were on 
their way to the castle. As they beheld 
this carnival of camels and asses carrying 
party-goers, Nihitsch inhabitants couldn’t 
help but recall the day when they were 
told not to have any festivities, now to 
see their own food and wine poured down 
the throat of these foreigners. Observing 
all this, the poor folks silently sharpened 
their blades of vindictiveness. 
The interior of the castle was swarmed 
with people; the lords and the ministers 
of the kingdom welcoming the new-com-
ers, soldiers seeing to the security of the 
guests, young maidens suffering disagree-
able men to carouse with them in all dis-
graceful manners, and a group of actors 
preparing to put their special entertain-
ment into action. The King took much 
delight in drama, especially if it featured 
music. He specifically admired those 
types of plays in which the brave ones al-
ways courageously conquer regions and 
lands, and he would punish the directors 
if a character’s fate was decided by any-
one or anything other than his king.
All the spectators were too thrilled to ac-
knowledge the absence of Lord Chancel-
lor, except for The Prince. He knew about 
his godfather’s hatred against crowded 
gatherings of any kind, and knew, too, 
where he could precisely find him. As he 
was nearing his mansion, taking each step 
more hesitantly than the previous one, he 
recalled all that had happened between 
his twin sister and him. “You rascal,” she 
had said scornfully, “turning your back on 
your blood relatives and conspiring with 
that traitor, hoping that he will put her 
harlot’s hand in yours.”
 “What”, he had stammered, trembling 
fearfully “are you talking about?”
“Don’t take me for a fool like yourself. 
I heard everything you and Chancellor 
were saying. What other promises has he 
fooled you with? What act of treason are 
you helping him with? The time of what 
has come?”
He had been unable to utter a single word.

“Open your eyes, you clown. If he really 
wants to bond the two of you, why has 
he been ditching you for seven bloody 
years? He’s been just abusing you, raising 
you to share the same stupid beliefs with 
him. ‘Knowledge over superstition, wis-
dom over rage, and fighting for the bet-
ter cause over developing savage skills of 
war’; and I’m the one who’s been called a 
little girl all these years!”
He had instantly recalled all that his god-
father had confided in him about The 
Son, and had immediately decided that 
his eyes were eventually seeing his true 
enemy.
“Now listen to me, you, and listen well,” 
his sister had continued, “either you will 
kill that maggot or I will have The Black 
Sword chop off your head.”
“I shall kill him.” he had promised, and 
was now on his way to honor that pledge.
Meanwhile the stage had been set, and 
the actors were now about to begin. The 
play followed the story of an army lieu-
tenant declared persona non grata be-
cause of his failure in war. Fraught with 
fury, he decides to assemble an army of 
his own and exact revenge.
The path he had paced many times be-
fore, seemed to be taking him an eternity 
this time. At long last he arrived at his 
destination, and found Lord Chancellor 
scribbling notes on tiny sheets. Surprised 
at seeing him so unexpectedly, he rose 
and greeted his uninvited guest, “What 
brings you to my humble home, son?”
“I am not your son; nor is anything hum-
ble about you.”
Lord Chancellor was dumbfounded by 
this unfamiliar countenance.
“The Son is your genuine protégé. All 
these years, I have been infatuated with 
your daughter like a madman; only to be 
preferred over the son of a commoner, an 
unworthy poet!”
“What is the matter with you?” he finally 
managed to say, “Where have you gath-

ered this nonsense from?”
The lieutenant’s army besiege the city. 
Days of resistance lead to the fighters get-
ting consumed by fatigue. Past a couple 
of months, the king’s entourage operate a 
blitzkrieg. The rebel lieutenant is brought 
to the king in balls and chains. It turns 
out that one of his much trusted advisors, 
who had been secretly meeting the king’s 
spokespeople, resolved to shift from ad-
visory to espionage, in return for seven 
hundred caskets filled to the brim with 
golden coins.
“You shall pay the price”, The Prince 
shouted with a shivering voice, tears well-
ing up in his eyes “of destroying my life.”
“Your father had resolved to slaughter 
you. I saved your life!”
The prince bellowed and attacked Lord 
Chancellor with a dagger. He dodged 
the first blow; the second one, however, 
struck his left arm. He fell on the ground, 
groaning in pain. The prince approached 
his motionless body, sobbing like a child. 
“Forgive me”, he faintly whispered as he 
prepared himself to perpetrate the deed. 
Lord Chancellor drew out a dagger from 
under his belt, the very same one with 
which he had spilled his own blood many 
years ago. He reached for the prince’s 
calves and cut his arteries, blood squirting 
all over the place.
The Prince lied down on the ground, 
painfully breathing his last breaths. Lord 
Chancellor rose up, tied a piece of cloth 
around his bleeding wound, and sum-
moned one of his ravens. The bird was 
sent off with a note, and Lord Chancel-
lor made for the secret catacombs of the 
castle, through which he could escape 
unnoticed.
The king orders the executioner to be-
head both lieutenant and his advisor, 
and the chorus sing an epilogue advising 
the beholders to beware hazardous ambi-
tions. The audience drowned the hall in 
their standing ovation. 

Episode III:
Scaffolding
the Suffocation

The Overlord



Vaqaye-Ettefaqyie
Vol. 7 Issue 89 & 90
Concessioner: Jahad-e Daneshgahi Students Organization – Razavi Khorasan branch
Managing editor: Mohammad Sajjad Kashani
Editor-in-chief: Shadi As'adi
Advisor: Dr. Ahmad Reza Asgharpour
Staff Writers: Mozhdeh Moghiseh, Shakiba Saheb, Mohammad Sajjad Etemad, Mobina Ashrafi, Farnaz Al-
izadeh, Alireza Zyiayi, Mahtab Moosavi, Shahriar Ahmadi
Contributors: Dr. Ehsan Matinfar, Dr. Farzaneh Sadeghi, Dr. Mahdi Kolahi, Mohammad Reza Farahmand, 
Amirhossein Zohourian, Moein Khazaei, Elnaz Abbasian, Davood Naghi Sheikhi, Sahar Asalian, Hossein 
Momeni Anbaran, Behnaz
Sheid Anbarani, Hanieh Amel, Alireza Hosseini, Amirhossein Hasan Zadeh, Saba Soltani, Saeedeh Malek 
Zadeh
Art & Design: Amirreza Rangamiz
Cover illustrator: Ehsan Azari

Website: Sdjdm.ir
E-mail: vaghayemag.sdjdm@gmail.com
Contact: +98 915 819 9576



دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/شماره ۸۹ و ۹۰/ نیمه دوم اسفند ۱۴۰۰ و نیمه اول فروردین 44۱۴۰۱


