
پیرامون رابطه ی کتاب و رسانه های نوین

صفحه 2

مقدمه نوشت

دیجیتــال  هــای  رســانه  ظهــور   بــا  امــروزه 
نســبت  جوامعــه  بیــن  در  مطالعــه  نقــش 
ــوع،  ــن موض ــار ای ــده در کن ــر ش ــل کمت ــه قب ب
ظهــور پلتفــرم هــا انــواع دیگــری از کتــاب از 
ــب  ــز موج ــی و... نی ــی، صوت ــل الکترونیک قبی
مئانــث ویــژه تــری بــا ایــن محصــول ارزشــمند 
ــگ  ــا فرهن ــانه ه ــد رس ــی معتقدن ــده. برخ ش
مطالعــه را ضعیــف کردنــد و موجــب ســطحی 
شــدن دانــش عمومــی جامعــه شــدند، برخــی 
موجــب  رســانه  اتفاقــا  گوینــد  مــی  دیگــر 
دانشــی  محتــوای  از  منــدی  بهــره  ســهولت 
نفــس  بــه  اعتمــاد  ایجــاد  از  برخــی  شــده، 
شــکل  از  دیگــر  برخــی  و  گوینــد  مــی  کاذب 
بــه  عمومــی،  دانــش  از  دیگــری  نــوع  گیــری 
ــت،  ــت اس ــگاه درس ــرد و ن ــدام رویک ــتی ک راس
رابطــه  کتــاب و رســانه چیســت؟ رقابــت یــا 

رفاقــت؟ تکامــل یــا تقابــل؟
موضــوع  ایــن  بــه  حنیفــا  از  شــماره  ایــن  در 
روشــن  برایمــان  تــا  پرداخــت  خواهیــم 
ــگ  ــف فرهن ــب تضعی ــانه موج ــه رس ــود  ک ش
ــهولت  ــا س ــده ی ــاب ش ــگاه کت ــه و جای مطالع
در  را  کتــاب  و  ســاخته  ممکــن  را  مطالعــه 

کــرده؟ همــراه  مــا  بــا  ی  دیگــر  اشــکال 

از انحصار محصول فرهنگی
 تا حکومت خودگردان!

می خوانیم  ...در این شماره

آمــازون چگونــه از فــروش کتــاب بــه 
بزرگتریــن فروشــگاه اینترنتــی بــدل 

شــد؟
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توسعه از نگاه آوینی
بخش دوم :  تفکیک جهان

بنــدی  تقســیم  معیــار  و  مــاک 
جهــان بــه توســعه یافتــه و توســعه 

چیســت؟  نیافتــه 
صفحه6

چرا باید به بازی های رایانه ای 
پرداخت؟

جهــاِن بــازی، موضــوع مهمــی کــه زین پس 
صفحه6درحنیفا بررسی میشــود...

***

با ظهور رسانه های نوین چه بر سر کتاب آمد؟
بررسی رابطه کتاب و رسانه های نوین را در حنیفا بخوانید...

تقابل  یا   تکامل
عداوت یا رفاقت

متین شریفی

ــا تاثیر رسانه ها بر   میزان مطالعه کتاب ــران ب ــت کارب ــا ورود اینترن ــروزه ب ام
صفحه 4انبوهــی از اطاعــات و...

بیت کوین، ار ِز  جایگزین فراگیر یا عزرائیل 
 محیط زیست؟

در ســال هــای اخیر، زیاد شــنیدیم از  رمز 
ارزی که پول بدون پشــتوانه محســوب 

ــود... می ش
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از واقعیت، محصول تصویرگری یکــی  مفاهیــم  انتقــال 
اســت... ارتبــاط  اولیــه  صفحه 3اصــول 

دلفریب و کم عمق،      
 اندراحواالت ما و فضا مجازی

امروزه و در عصر رسانه ، حجم 
صفحه 3زیادی از کارهای روزمره ما ...



تقابل  یا   تکامل، عداوت یا رفاقت

در ابتــدای ســده بیســتم کــه اولیــن نســل پیشــرفته 
از ماشــین محاســبه گــر ابــداع شــد، تلگــراف ظهــور 
میــدان  وارد  بیســیم  هــای  رســانه  و  کــرد  پیــدا 
ــن  ــت ای ــه غای ــرد ک ــی ک ــرش را نم ــی فک ــدند کس ش
تکنولــوژی و تکنیــک بــه گوشــی هــای هوشــمند 
از  ســخن  و  بنیــان  دانــش  کاالهــای  امــروزی، 
ــا  ــد، ام ــال  برس ــای دیجیت ــان ه ــرا جه ــاورس و ف مت
توســعه تکنولــوژی هــای نویــن ارتباطــی از تلگــراف 
تــا اینترنــت بــه شــکل امــروزی خــود  ادامــه یافــت، 
ــد   ــد آم ــو پدی ــی ن ــرات مفهوم ــن تغیی ــا ای ــگام ب هم
تحــت عنــوان جامعــه اطاعاتــی، جامعــه ای کــه 
در آن نیمــی از تولیــد ناخالــص داخلــی بــر پایــه 
ــای  ــاوری ه ــات از فن ــن اطاع ــت و ای ــات اس اطاع
ــات  ــن اطاع ــود، ای ــر میش ــد و منتش ــی تولی ارتباط
ــت و  ــب و... نیس ــود در کت ــات موج ــس اطاع از جن
ــای  ــانه ه ــاب و رس ــل  کت ــاز تقاب ــه ؛  آغ ــن نقط همی

ــد. ــم میزن ــن را  رق نوی
ــی  ــابقه و قدیم ــا س ــانه ب ــک رس ــه ی ــه مثاب ــاب ب کت
همــواره نقــش مولفــه ای مهــم در تولیــد دانــش 
جوامــع و تمــدن هــا را ایفــا کــرده بــه نوعــی کــه 
مقدمــه  همــواره  کتــاب  ترجمــه  هــای  نهضــت 
ــوده ــا  ب ــو پ ــای ن ــدن ه ــوالت  در تم ــرات و تح تغیی
مطالعــه کتــاب انســان را وارد جهانــی پــر از زیبایــی 
و دانــش میکنــد و خشــت خــام  بطــن اندیشــه 
انســان را پختــه شــده تحویــل میدهــد، بــا همــه 
ــاب و  ــن کت ــروزی بی ــر ام ــه بش ــد ک ــه ش ــا چ ــن ه ای
ــا  ــوی ب ــه اش همس ــل و ذائق ــن می ــای نوی ــانه ه رس
ــطحی  ــات س ــا مطالع ــودش را ب ــت و خ ــاب نیس کت
در رســانه هــای نویــن بــه نوعــی فریــب میدهــد 
فراینــد  در  آنقــدر  رســانه  یــک  مثابــه  بــه  کتــاب 
فرهنــگ پذیــری مــا جایــگاه دارد کــه همــواره حســی 
داریــم  کتــاب  نخوانــدن  بــه  نســبت  ناخوشــایند 
همــواره عــذاب وجدانــی داریــم از اینکــه زمــان خــود 

را  صــرف مطالعــه آن نمیکنیــم ، امــا چــرا؟
ــی  ــوژی زندگ ــانه و تکنول ــا رس ــد ب ــان دوره جدی انس

ــت،  ــل اس ــرعت  عم ــم آن س ــی مه ــه ویژگ ــد ک میکن
ــول  ــود عج ــی خ ــاد زندگ ــه ابع ــروز در هم ــان ام انس
و هیجانــی شــده او میخواهــد در زمانــی محــدود 
انبوهــی از اطاعــات را داشــته باشــد و کتــاب چنیــن 

ــد ــاب دوری میکن ــذا او از کت ــدارد فل ــیلی را ن پتانس
چــون انســان جدیــد عمــق دانــش را نمیخواهــد 
بلکــه ســرعت در فراگیــری دانــش را میخواهــد  و 
ــد  ــت و نمیخواه ــال کار اس ــل و اهم ــی تنب ــه  نوع ب
بــه   پاســخ  بــرای  کنــد،  مطالعــه   صــرف  زحمتــی 
عــدم  بــه  نســبت  خــودش  درونــی  بــد  حــس 
ــای  ــبکه ه ــه در ش ــد  صفح ــم، چن ــاب ه ــه کت مطالع
اجتماعــی کــه بــرش هایــی از کتــاب منتشــر میکننــد 
را دنبــال میکنــد تــا کمــی از عــذاب مطالعــه نکــردن 
کاســته شــود.اما آیــا او مقصــر اســت؟ در یــک کام او 
ــه در  ــت جامع ــر اس ــه در تخدی ــت،  بلک ــر نیس مقص
ســیر تطــور خــود امــروزه بــه ایســتگاهی رســیده کــه 
ــف  ــای مختل ــده ه ــاره پدی ــف درب ــات مختل اطاع
بــا چنــد کلیــک صــورت در مقابــل چشــمان انســان 
نقــش مــی بنــدد و ایــن امــکان انســان را طــوری 
پروانــده کــه بــه همــان بســنده کنــد، از ســوی دیگــر 
ایــن کتــاب هــا هســتند کــه در همــان   نقطــه اولیــه 
خــود ثابــت مانــده انــد و همــگام بــا نیــاز هــای مردم 
نشــدند، نبایــد از رســانه هــای نویــن کــه بــه نوعــی 
رقیــب کتــاب محســوب میشــوند انتظــار داشــته 
باشــیم کــه مــارا بــه مطالعــه کتــاب پنــد دهنــد،  هــر 
ــواع  ــار ان ــث انتش ــا باع ــانه ه ــور رس ــی ظه ــد حت چن
ــهولت  ــه س ــده ک ــم ش ــاب ه ــال کت ــی و  دیجیت صوت
مئانثــت بــا  آن را فراهــم مــی آورد، فرهنــگ مطالعــه 
و رجــوع بــه کتــاب در حــال ضعــف اســت امــا در ایــن 
میــان مقصــر اصلــی رســانه نیســت ، مخاطــب هــم 
نیســت بلکــه مقصــر  فعــاالن عرصــه کتــاب هســتند 
نمــی  جامعــه  تغییــرات  بــا  همــگام  را  خــود  کــه 
ــزر  ــه تی ــاق، تهی ــاپ خ ــوه چ ــا و نح ــد ه ــد، جل کنن
و محتــوای چنــد رســانه ای بــرای اقنــاع مخاطــب  
جهــت مطالعــه کتــاب و... وجــود نــدارد. اوگرنــه 

برخــی  از  ســالها  ایــن  طــی  کــه  هایــی  اســتقبال 
ایــن  دهنــده  نشــان  گرفــت  صــورت  هــا  کتــاب 
ــش  ــرض و طول ــام ع ــا تم ــن ب ــانه  نوی ــه رس ــود ک ب
نمیتوانــد بــه طــور کامــل نیــاز هــای انســان بــه 
کتــاب و اندیشــه را پوشــش دهــد و ایــن نیــاز را بایــد 
ــات  ــاب و  تبلیغ ــر  کت ــردن ظاه ــد ک ــق  روزآم از طری
پیرامــون آن بــرای مخاطــب زنــده کــرد ، مخاطبــان 
ــوزه  ــی در ح ــای تبلیغات ــزر ه ــی از تی ــا انبوه ــروز ب ام
فیلــم و ســریال مواجــه انــد امــا آیــا تبلیغــات دربــاره 
کتــاب هــا هــم روزآمــد اســت؟ آیــا کتــاب هــای کنونی 
از جهــت ظاهــر بــا کتــاب هــای عصــر هــای گذشــته 
تفــاوت دارد؟ پــس کتــاب چگونــه میخواهــد  در  
برابــر رســانه هــای نویــن ایســتادگی کنــد وقتــی 
کــه حتــی رســانه هــای نویــن بــا  ســاخت انــواع 
دیگــر از کتــاب ، ایــن تقابــل را بــه تکامــل در  ذهــن 
مخاطبــان تبدیــل کردنــد، پادکســت هــا ، کتــاب 
هــای دیجیتــال و... همــه باعــث شــدند بیــش از 
هــر وقــت دیگــری مطالعــه کتــاب هــای چــاپ شــده 
مــورد  اســتفاده نباشــد،رابطه کتــاب بــا رســانه هــای 
نویــن هــر چنــد در ذهــن مــا تطــور رســانه قدیمــی 
بــه نویــن اســت  ولــی تقابلــی اســت کــه رســانه هــای 
نویــن پیــروز آننــد ، کتــاب  از اندیشــه و نوشــتن 
سرچشــمه مــی گیــرد حــال آنکــه رســانه هــای نویــن 
ــانه ای  ــاب رس ــت، کت ــه نیس ــان اندیش ــاس کارش اس
اســت کــه جایگزیــن نــدارد ولــی  در تقابلــش بــا 
رســانه نویــن شکســت خــورده چــون حداقــل در 
ــروز  ــان  ام ــورات انس ــان وتص ــا جه ــرم  ب ــاحت ف س
ــی از  ــه  یک ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــده  و  در ح ــه ش بیگان
اشــیا محتــرم و ارزشــمند نمادیــن اســت  ،ایــن حــق 
کتــاب نیســت و دلســوزان و فعــاالن ایــن عرصــه 
بایــد بــا تغییراتــی بنیادیــن ایجــاد نســبت بیــن 
کتــاب و   اندیشــه و تصــورات انســان امــروز را پدیــد 
ــده  ــاب را زن ــه کت ــه مطالع ــان ب ــاز انس ــد و نی آوردن
بــه   میتوانــد  تقابــل  ایــن  صــورت  ایــن  در  کننــد 

ــود.  ــل ش ــل  تبدی تعام

متین شریفی

پیرامون رابطه ی کتاب و رسانه های نوین سر مقاله
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رسانه شناسی

اولیــه  اصــول  از  یکــی  مفاهیــم  انتقــال 
در  راحتــی  بــرای  انســان   . اســت  ارتبــاط 
ــازی  ــر س ــه تصوی ــت ب ــاط ، دس ــاد ارتب ایج
مفاهیــم مــی زنــد و نحــوه ایــن تصویــر 
گیــری  شــکل  رونــد  بــه  بســتگی  ســازی، 
آن مفهــوم در ذهــن مــا دارد . بعضــی از 
کــه  دارنــد  حقیقــی  ازای  مابــه  مفاهیــم 
ــرده  ــر ک ــق ت ــا را دقی ــازی از آن ه ــر س تصوی
اســت؛اما کار انجایــی پیچیــده میشــود کــه 
ذهــن بخواهــد مفاهیــم انتزاعــی را تصویــر 
ســازی کند.ایــن پیچیدگــی ، دســت رســانه 
را بــرای ســاخت تصویــر ذهنــی مطابــق بــا 
مواضــع اش بــاز میکنــد . شــکاف اصلــی 
ماجــرا زمانــی بــه چشــم مــی آیــد کــه رونــد 
ــی  ــان عموم ــم در اذه ــری مفاهی ــکل گی ش
وابســته بــه رســانه هــا شــود. ایــن خــا 
ــم  ــه مفاهی ــش رود ک ــدی پی ــا ح ــد ت میتوان
بــدون وجــود برقــراری ارتبــاط در عالــم 
ــد   ــکل بگیرن ــن ش ــن مخاطبی ــع،در ذه واق
اصلــی  الزمــه  کــه  صورتــی  در 
برقــراری  معنــا،  گیــری  شــکل 
جامعــه اســت!  پدیــده  بــا  ارتبــاط 
»ضعــف  بــه  دراصطــاح  چنینــی  ایــن   
ایــن  در  و  اســت  شــده  دچــار  معنــا« 
بزرگــی  بخــش  رســانه  مــرور  فرایند،بــه 
میدهــد. شــکل  را  مــا  زیســتی  تجربــه  از 
یکــی از ابــزار هــای رســانه در ایــن ماجــرا 
ــن  ــه ایـ ــوم بـ ــن مفهـ ــش است.ایـ ــاز نمای ب
ــش  ــانه نمایــ ــک رسـ ــه یـ ــت کـ ــی اسـ معنـ
ــر  ــپس بــ ــرد و ســ ــداد را میگیــ ــه رخــ اولیــ
ــود  ــی خــ ــای درونــ ــوب هـ ــاس چارچ اســ
مســئله  میکنــــد.گاه  بازنمایــــش  را  آن 
صرفــا بازنمایــش یــک خبــر اســت و گاه 
ایــن تصویــر ســازی وارد حیطــه فرهنــگ 
ــی  ــانه هنگام ــک رس ــود.تصویرگری ی میش
ــی  ــای فرهنگ ــوب ه ــا چارچ ــب ب ــه متناس ک
کشــمکش  یــا  دیالکتیــک  یــک   ، باشــد 
ایــن  میکنــد.  بــه  ایجــاد  را  دوســویه 
ملــزوم  را  رســانه  فرهنــگ،  کــه  صــورت 
و  میکنــد  هــا  چــوب  چهــار  رعایــت  بــه 
خــودش هــم از مفاهیــم ذهنــی بوجــود 
می پذیــرد تاثیــر  رســانه  توســط  امــده 
نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن دیالکتیــک 
جایــی اســت که رســــانه هــا بــــا تصویرگری 
هــــای خــــود، انــگاره هــــای فرهنگــــی و 
بعضــــا کلیشــــه هایــی بــــرای جامعــــه 
ــازند . ایــن مســئله بحرانــی را شــکل  میســ
رســانه  صاحبــان  آن  در  کــه  میدهــد 
کنتــرل  و  قــدرت  صاحبــان  بــه  تبدیــل 
میشــوند. عمومــی  اذهــان  کننــدگان 

واقعیت
  محصول تصویرگری

دلفریب و کم عمق
             اندراحــواالت مــا و فضا مجازی

مقالــــه

علیرضا  کاظمی

امــروزه و در عصــر رســانه ، حجــم زیــادی از کارهــای 
روزمــره مــا از طریــق فضــای مجــازی و ابــزار آن 
پیــش میــرود . بــه وســیله اینترنــت غــذا ســفارش 
ــا  ــم ، ب ــاب می خوانی ــم ، کت ــم ، کاال می خری میدهی
دیگــران بــه صــورت مجــازی صحبــت میکنیــم و ...   
ــی  ــت  زندگ ــازی کیفی ــای مج ــدد فض ــه م در کل ب
ــای  ــن فض ــا ای ــی آی ــت . ول ــده اس ــر ش ــت ت ــا راح م
مجــازی بــه پیشــرفت زندگــی مــا نیــز کمــک کــرده 
اســت یــا خیــر ؟  فضــای مجــازی باعث شــده اســت 
ــود  ــاز بش ــا ب ــمت م ــه س ــات ب ــی از اطاع ــه دریای ک
ــی  ــه درد زندگ ــات ب ــن اطاع ــد ای ــه ح ــا چ ــی ت ول
مــا میخــورد ؟ آیــا قــد فــان بازیگــر یــا تیــم هایــی 
ــه  درد  ــت ب ــرده اس ــازی ک ــن در آن ب ــک بازیک ــه ی ک
مــا میخــورد ؟ آیــا نحــوه درســت کــردن فســت 
فــود هــا و تســت کــردن ایــن فضــا توســط تیســتر 
هــا دوایــی بــرای درد مــا میشــود ؟ آیــا دنبــال 
مجــازی  هــای  ســلبریتی  هــای  فعالیــت  کــردن 
 باعــث تغییــر شــگرف در زندگــی مــا میشــود ؟
هرکــدام از مــا بــا توجــه بــه ســبک زندگی و مشــغله 
ویــروس  خاطــر  بــه  ایضــا  و  داریــم  کــه  هایــی 
کرونــا و اجبــار بــه در خانــه مانــدن ، ناچــار بــه 
حیــرت  فضــای  ایــن  از  حــد  از  بیــش  اســتفاده 
ــه  ــت ک ــازی اس ــای مج ــًا فض ــتیم  تقریب ــز هس انگی
بــر مــا حکــم فرمــا شــده و خــوراک فکــری مــا را 
فراهــم میکنــد  مــا بنــده فضــای مجــازی شــده 
بــدون  از مــا نمی توانیــم یــک روز  ایــم و خیلــی 
ایــن فضــا زندگــی کنیــم . جذابیــت هــای تصنعــی 
واقعــا  کــه  اســت  گرفتــه  را  مــا  را  زندگــی  چنــان 
نمیتوانیــم بــه ذات زندگــی و راهــی کــه میخواهیــم 
برویــم فکــر کنیــم و همــه ســعی در دیگــری شــدن 

هســتیم دیگــری همــان ســلبریتی هایــی هســتند 
الگوهــای  غریــب  فضــای  ایــن  مــدد  بــه  کــه 
و                                                                                                                      تصنعــی  الگوهــای  ،چــه  شــدند  مــا  زندگــی 
ــدی  ــرف ج ــچ ح ــه هی ــی ک ــده ای،  الگوهای ــی فای ب
بــرای گفتــن بــه مــا ندارنــد و فقــط بــا زندگــی 
ــد . ــب دادن ــا را فری ــود م ــرق خ ــرزرق و ب ــادی و پ  م
عیــب بــزرگ فضــای مجــازی ایــن اســت کــه مــا را از 
ــرده  ــل ک ــی غاف ــی زندگ ــای واقع ــناختن الگوه ش
ــی  ــت ، حت ــرده اس ــار دور ک ــا را از انظ ــت و آن ه اس
اگــر آن الگــو در ایــن فضــا باشــد هــم نمی تــوان 
ســطحی  فضــای  کــه  چــرا  بــرد  بهــره  آن  از 
را  الگوهــا  ایــن  عمیــق  شــناخت  اجــازه  مجــازی 
فضــای  ایــن   ، آن  از  گذشــته   ، نمی دهــد  مــا  بــه 
در  سســتی  و  رخــوت  باعــث  کرونــا   در  ســطحی 
مــا شــده،الویت هــای زندگــی مــا را تغییــر داده 
ــاپ و  ــپ ت ــه ل ــدود ب ــا مح ــای م ــه کاره ــت . هم اس
موبایــل شــده اســت ، تحــرک را از مــا گرفتــه اســت 
ــل از  ــه قب ــی ک ــت های ــت فعالی ــده اس ــث ش و باع
کرونــا بــا جدیــت دنبــال میکردیــم را بــی میــل 
 و بــه خاطــر گذرانــدن وقــت دنبــال می کنیــم . 
خاصــه آنکــه ایــن فضــای عجیــب در کنــار حســن 
هایــی کــه داشــته اســت معایبــی داشــته اســت و ما 
بایــد در کنــار زندگــی مجــازی کــه داریــم ، از محضــر 
ــه در  ــود را ن ــی خ ــای واقع ــویم و الگوه ــل نش غاف
فضــای ســطحی مجــازی و بلکــه در فضــای گفتگــو 
ــی  ــای زندگ ــدف ه ــرای ه ــم و ب ــدا کنی ــور پی و حض
اســیر  و  کنیــم  تــاش  جــدی  صــورت  بــه  خــود 
دنیــای دلفریــب مجــازی ولــی کــم عمــق نشــویم.
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کتاب و رسانه 

بــا  کاربــران  اینترنــت  ورود  بــا  امــروزه 
انفجــار  واقــع  در  و  اطاعــات  از  انبوهــی 
اطاعاتــی رو بــه رو می شــوند، در شــرایطی 
کــه ســرانه مطالعــه در کشــور بیــن ۲ تــا ۱۵ 
دیگــر  از  اســتفاده  میــزان  اســت،  دقیقــه 
روز  در  ســاعت  دو  از  نویــن  رســانه های 
باعــث  موضــوع  همیــن  و  اســت  بیشــتر 
اطاعــات  اصلــی  بخــش  کاربــران  شــده 
خــود را از طریــق دنیــای مجــازی دنبــال 
ــود  ــث میش ــات باع ــی اطاع ــد، انبوه کنن
و  شــود  ســخت  فــرد  بــرای  انتخــاب  کــه 

را نداشــته باشــد. تعمــق الزم و کافــی 
ــود  ــی ش ــث م ــه باع ــزه ای ک ــن انگی مهم تری
نرونــد  کتــاب  مطالعــه  ســراغ  ایرانی هــا 
بی نیــازی از مطالعــه و حــس دانــای کل 
نظریه هــای  اســاس  بــر  اســت،  بــودن 
ــیار  ــای بس ــا آدم ه ــی م ــف روانشناس مختل
بــا اعتمــاد بــه نفســی هســتیم و ایــن روزهــا 
بــه دلیــل حضــور در شــبکه های اجتماعــی 
شــدن  مواجــه  و  ارتباطــی  رســانه های  و 
بــا اطاعــات حداقلــی و پیامکــی بیشــتر 
از هــر زمانــی خــود را بی نیــاز از مطالعــه 
می بینیــم، عصــر دیجیتــال و شــبکه های 

تعاملــی و شــبکه های ارتبــاط موبایلــی
هــر چقــدر بــر ســادگی و راحتــی ارتبــاط 
تاثیــر داشــته باشــد، بــه همــان انــدازه نیــز 
بر ســطحی شــدن مطالعــات اثرگــذار بوده 
ــانه های  ــروزه رس ــه ام ــه ای ک ــه گون ــت ب اس
ارتباطــی را یکــی از بزرگ تریــن آفــات بــر 
می داننــد،  اجتماعــی  ســواد  و  مطالعــه 
مجــازی  فضــای  دام  در  شــدن  اســیر 
ــال  ــه دنب ــی را ب ــی در کتابخوان بی حوصلگ
طلبــی  تنــوع  و  خواهــی  ســرعت  دارد، 
ــتدالل  ــازی اس ــوان بازس ــل و ت ــدرت تخی ق
منســجم  موضــوع  یــک  کــردن  دنبــال  و 
در زمانــی نســبتا بلنــد، کاربــر معتــاد بــه 
در  را  دیجیتالــی  رســانه های  و  تجهیــزات 
برابــر رســانه کتــاب تنــگ حوصلــه میکنــد. 
اگــر چنیــن شــخصی مجبــور بــه تحمــل 
فضایــی ماننــد کتــاب باشــد دچــار خــواب 
ظهــور  بــا  میشــود،  خســتگی  و  آلودگــی 
ــل  ــی مث ــایل ارتباط ــدی از وس ــل جدی نس
اینترنــت و ســایر رســانه ها شــکل مطالعــه 
بــودن  ارزان  یافتــه.  تغییــر  حــدودی  تــا 
آنهــا و همچنیــن  و دسترســی آســان بــه 
تنــوع بیشــتر نســبت بــه کتــاب از جذابیــت 

مــی رود. بشــمار  رســانه ها  اینگونــه 

تاثیر رسانه ها بر
 میزان مطالعه کتاب

 بیت کوین، ار ِز  جایگزین فراگیر یا عزرائیل محیط زیست؟

در ســال هــای اخیــر، زیــاد شــنیدیم از رمــز 
ــوب  ــتوانه محس ــدون پش ــول ب ــه پ ارزی ک
ــایر  ــا س ــی ب ــاوت اساس ــک تف ــود و ی می ش
پــول هــا دارد؛ در بیــت کویــن، واســطه 
یــا همــان بانــک مرکــزی حــذف شــده و 
ــورت  ــه ص ــران، ب ــان کارب ــا می ــش ه تراکن
مســتقیم انجــام می شــود. احتمــاال هــم 
بــه  روش  تریــن  اصلــی  کــه  می دانیــد 
توســط  آن  اســتخراج  آوردنــش،  دســت 
پــردازش تراکنــش هــای بیــت  رایانــه و 

ــت. ــن اس کوی
ــه  ــردم ب ــرش م ــی و پذی ــال عموم ــر اقب اگ

قطعــا  نبــود،  جهانــی  جامعــه  عنــوان 
اقتصــادی  ایــده  یــک  از  کویــن  بیــت 
دیجیتالیفراتــر نمــی رفــت و تحقــق نمــی 
پذیــرش  فیلتــر  از  چــون  یعنــی  یافــت. 
مــردم عبــور کــرده اســت، در ایــن ســال 
هــا رایــج شــده و کشــورهایی مثــل ایــاالت 
متحــده و ژاپــن در نهایــت مجبــور شــدند 

آن را بــه عنــوان کاال بپذیرنــد.
ایــن  بــه  دیگــر  دیدگاهــی  از  مــا  حــاال 
پدیــده نــگاه می کنیــم. ببینیــد؛ اســتخراج 
بیت کویــن چنــدان هــم آســان نیســت؛ 
قــدر  بــه  جدیــد  رایانــه ای  تراشــه های 
کافــی هوشــمند هســتند تــا دســتیابی بــه 
ایــن رمــز ارز را ممکــن کننــد امــا افــرادی که 
آن را اســتخراج می کننــد، بایــد بــه طــور 
جدیدتــر  و  قوی تــر  تراشــه های  مرتــب 
طــول  میانگیــن  کــه  کننــد  جایگزیــن  را 

ــن  ــتخراج بیت کوی ــتگاه های اس ــر دس عم
ــاالنه  ــن س ــت. بنابرای ــال اس ــا ۱.۲۹ س تنه
ــی  ــای الکترونیک ــیعی از زباله ه ــم وس حج
مربــوط بــه اســتخراج بیت کویــن اســت 
بــه گونــه ای کــه تخمیــن زده شــده میــزان 
کویــن،  بیــت  الکترونیکــِی  هــای  زبالــه 
برابــر حجــم ضایعــات الکترونیکــی کشــور 
هلنــد اســت. مهم تریــن دلیلــی کــه باعــث 
الکترونیکــی  پســماندهای  می شــود 
ناشــی از اســتخراج رمــز ارزهــا مشــکات 
کــه  اســت  ایــن  کننــد،  ایجــاد  فراوانــی 
تجهیــزات و تراشــه هــای مربــوط بــه آن 

هیــچ گونــه کاربــرد جایگزیــن ندارنــد و 
ــتخراج  ــایی و اس ــا شناس ــی آنه ــا کارای تنه
ــتفاده  ــد از اس ــس بع ــت، پ ــن اس بیت کوی
و فرســایش، کامــا تبدیــل بــه زبالــه شــده 

و غیرقابــل بازیافــت انــد. 
در کنــار تمــام مزیــت هــای بیــت کویــن 
پرداخــت  در  مــرز  بــدون  آزادی  ماننــد 
اش،  نســبی  امنیــت  آن،  اســتخراج  و 
ــذف  ــات و ح ــفافیت در اطاع ــتن ش داش
هزینــه هــای بانکــی، آســیب جــدی اش 
ــی  ــوان معضل ــه عن ــت، ب ــط زیس ــه محی ب
ــکلش در  ــن مش ــم تری ــر، مه ــران ناپذی جب
کنــار دیگــر معایــب بیــت کویــن محســوب 
ــه  ــری ب ــری فک ــه بش ــر جامع ــود. اگ می ش
حــاِل وخیــم محیــط زیســت نکنــد، شــاهد 

مــرگ تدریجــی زیســت خواهیــم بــود.

 فاطمه یزدانی

فناوری دیجیتال

 کوثر اکبری
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اندیشه آوینی

ــه  ــان ب ــدی جه ــیم بن ــار تقس ــاک و معی م
توســعه یافتــه و توســعه نیافتــه چیســت؟ 
ــیر  ــی در مس ــه آوین ــت ک ــی س ــن پرسش ای
در  را  مفاهیمــی  آن،  پاســخ  بــه  رســیدن 
جهــان متجــدد غربــی و نظــام اســامی 
روشــن میکند،تقســیم بنــدی جهــان بــر 
دو دســته توســعه یافتــه و توســعه نیافته، 
نشــان میدهــد کــه در فــراراه خواســته هــا 
آرمــان  امــروز،  انســان  هــای  اندیشــه  و 
ــار آن،  ــه معی ــرار دارد ک ــی ق ــعه یافتگ توس
ــه  ــر پای ــت. ب ــرف اس ــرانه و مص ــد س درآم
ایــن تقســیم بنــدی، انســان هــا بــه دو 
دســته فقیــر و ثروتمنــد تقســیم میشــوند 
ــرف  ــز مص ــا نی ــر و غن ــن فق ــزان ای ــه می ک
اســت.فقر در اســام مذمــوم اســت امــا آیــا 
ــان  ــه آرم ــم ک ــا ناچاری ــف، م ــن تعری ــا ای ب
ــی اش-  ــای غرب ــه معن ــی -ب ــعه یافتگ توس
را بپذیریــم؟ اگــر بــرای پیشــبرد جامعــه 
یافتگــی  توســعه  هــای  ارزش  اســامی، 
ــروت  ــتجوی ث ــم، جس ــال کنی ــروز را اعم ام
ــاد  ــت و ابع ــد یاف ــت خواه ــا اصال ــرای م ب
ــان  ــن آرم ــعاع ای ــت الش ــر تح ــی بش روحان

ــد.  ــد ش ــیده خواه ــی کش ــه تباه ب
اقتصــادی  هــای  ارکان  از  یکــی  مصــرف، 
پایــه  از  ســازی،  قهرمــان  و  اســت  غــرب 
ــن  ــر ای ــات آن. تاثی ــی تبلیغ ــای محتوای ه
بــر  تبلیغــات  مخلــوق  هــای  قهرمــان 
ذهــن و زندگــی ازآن جهــت زیــاد اســت 
ــو  ــوه و الگ ــد اس ــا نیازمن ــان فطرت ــه انس ک
ــام. ــان در اس ــالت امام ــد رس ــت. مانن اس
غایــی  آرمــان  بــدون  تاریــخ،  و  جامعــه 
ــد.  ــته باش ــتمر داش ــات مس ــد حی نمیتوان
ــه  ــر، جامع ــرن حاض ــی ق ــای غرب در اوتوپی
مــادی  محــور  حــول  یافتــه،  توســعه 
جهــان  لذایــذ  بیشــتر  هرچــه  تمتــع  و 
نتیجــه  توســعه  ایــن  میشــود.  خاصــه 
مــادی  محصــول  و  ســرمایه  حاکمیــت 
ــان  ــادی، آرم ــعه اقتص ــت. توس ــی اس گرای
ــدا  ــر خ ــه بش ــت ک ــری اس ــه عص ــر جاذب پ
را فرامــوش و از جاودانگــی روح خویــش 
غفلــت کــرد.در نظــام اعتقــادی مــا، آن 
توســعه ای معتبــر اســت کــه بــر تعالــی 
ــادی  ــد اقتص ــه رش ــه دارد، ن ــر تکی روح بش
ــِی  ــعه یافتگ ــای توس ــن مبن ــا ای ــض! م مح
جهــان  تقســیم  بــرای  اقتصــادی  صرفــا 
ــی  ــوان راه ــا نمیت ــا آی ــم، ام ــول نداری را قب
کــه  یافــت  اقتصــادی  توســعه  بــرای 
نداشــته  اســامی  اصــول  بــا  مخالفتــی 

باشــد؟

توسعه از نگاه آوینی
 بخش دوم :  تفکیک جهان

از انحصار محصول فرهنگی
 تا حکومت خودگردان!

حتمــا نــام شــرکت بــزرگ تجــارت الکترونیــک 
امریکایــی یعنــی آمــازون را شــنیده ایــد. 

از درآمــد کان،ســود خالــص ســالیانه و انبــوه 
ــول  ــزاران محص ــه ه ــم، ب ــه بگذری ــان آن ک کارکن
خوریــم  برمــی  گوناگــون  برنــد  و  ســرویس  و 
کــه مســتقیم و غیرمســتقیم متعلــق بــه ایــن 
جانبــی  لــوازم  و  ازپوشــاک  اســت.  تشــکیات 
ســامت،بازی  و  بهداشــت  نوشــیدنی،  و  غــذا 
تــا  گرفتــه  خانگــی  لــوازم  ســرگرمی،  و  فیلــم 
آموزش،کاالهــای دیجیتالــی و ســرویس هــای 
وب در حــوزه فعالیــت ایــن ابــر شــرکت قــرار 
بــه   aws ابــری  حافظــه  فــروش  دارند.حتــی 
شــرکت هــا و کاربــران. فلشــی کــه در لوگــوی 
آمــازون حــرف a را بــه z وصــل کــرده بــه معنــای 

وجــود صفرتــا صــد چیزهــا در آنجاســت. 
بــا خریــد روزنامــه واشــنگتن پســت در ســال 
را  خــود  قــدرت  حلقــه  بیــزوس  2015،جــف 
تکمیــل کــرد و رســانه را نیــز بــه تشــکیات خــود 
افــزود. امــا جالــب اســت بدانیــم آمــازون کارش 
را در ابتــدا فقــط بــا فــروش کتــاب شــروع کــرد.
 90 دهــه  در  اینترنــت  گســترش  و  رشــد  بــا 
میــادی، بیــزوس بــه فکــر افتــاد تــا از این بســتر 

ــرد. ــره بب ــاب به ــن کت ــروش آنای ــرای ف ــو ب ن
کاربــری آســان و امکانــات متعــدد همچــون 
پایین،امــکان  باال،قیمــت  تحویــل  ســرعت 
مشــاوره بــرای خریــد، الگوریتــم پیشــنهادی بــا 
توجــه بــه ســوابق خریــد بــرای مشــتری،خیلی 

ــرد.  ــرم ک ــاب را گ ــن کت ــروش آنای ــازار ف زود ب

چنــد ســال بعد،آمــازون بــا رونمایــی کینــدل 
بــار دیگــر نــگاه هــا را بــه خــود جلــب نمــود.
ــت  ــا قابلی ــاده ب ــل و س ــل حم ــتگاه قاب ــک دس ی
افــزودن تعــداد باالیــی کتــاب الکترونیکــی بــرای 
ــده  ــس از آن،ای ــان و مکان.پ ــر زم ــه در ه مطالع
کتــاب هــای صوتــی باعــث شــد خریــدار بــه 
قیمــت بســیار کمتــری بــه کتــاب مــورد نظــر خود 
ــه  ــا ب ــازون تمام ــای آم ــده ه ــد. ای ــی یاب دسترس
نفــع مشــتری تمــام مــی شــد. امــا بــه تدریــج بــازار 
کتــاب هــای چاپــی و کتابفروشــی هــای ســنتی رو 
ــوان  ــی ت ــارات قدیم ــت. انتش ــردی گذاش ــه س ب
رقابــت بــا ایــن غــول نوظهــور را نداشــتند.یا 
بایــد از صحنــه رقابــت کنــار میکشــیدند یــا بــرای 

ــازون   ــان درآم ــاب هایش ــه کت ــی و عرض معرف

کــرد  مــی  تعییــن  آن  کــه  قوانینــی  و  مبالــغ 
روزافــزون  گرفتــن  قــوت  میپذیرفتند.بــا  را 
ــدود  ــاب مح ــه کت ــا ب ــر کاالی آن تنه آمازون،دیگ

نشــد.
عــده ای مــی گوینــد فــروش کتــاب، روشــی بــود 
بــرای جمــع آوری اطاعــات و عایــق از سراســر 
موزیــک  روی،تدریجــا  هــر  بــه  جهــان.  مــردم 

آنایــن، اســباب بــازی، وســایل الکترونیــک و
 کاال هــای دیگــر نیــز بــه آن افــزوده شــد و اینگونه 
از یــک کتابفروشــی آنایــن بــه غــول  آمــازون 

ــد. ــدل گردی ــن ب ــد آنای ــت خری صنع

فرهنگ دیجیتال

الهام کریمی

فاطمه قربانی

آمازون چگونه از فروش کتاب به بزرگترین فروشگاه اینترنتی بدل شد
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کالم رهبری

فرهنگ،جهــت دهنــد ه ی همــه ی اقدامــات 
و  بشــری  جوامــع  بنائــی  زیــر  و  اساســی 
اســت. آن  ندکننــده ی 

ُ
ک یــا  شــتاب دهنده 

ایــن رویکــرد در مقطــع کنونــی، عمدتــًا ناظر 
مســئولیت  احســاس  و  نــگاه  ارتقــاء  بــه 
متصدیــان فرهنگــی و نخبــگان و فعــاالن 
عرصه هــای گوناگــون کشــور بــه مقولــه ی 
عمیــق  بــاور  ایــن  پدیدآمــدن  و  فرهنــگ 
از  هریــک  در  فرهنگ ســازی  کــه  اســت 
ــیله ی  ــن وس ــه، برتری ــی جامع ــزاء تمّدن اج
پیشــرفت و موفقیــت آن و بی نیازکننــده از 
می اســت.همچنین 

ّ
ابزارهــای الــزام آور و تحک

ناظــر بــه ایــن نکتــه ی حیاتــی اســت کــه 
در  فرهنــگ  عمومــی  آرایــش  و  شــاکله 
ــد  ــترده ی آن، نیازمن ــهای گس ــه ی بخش هم
ایــن  اســت.  انقابــی  محتــوای  و  نظــم 
فرهنــگ  مصون ســازی  وســیله ی  یگانــه 
ــی و  ــوم فرهنگ ــر هج ــور در براب ــی کش عموم
رســانه ئی برنامه ریــزی شــده ی بیگانــگان 
عالــی  شــورای  اســت.مأموریت  بدخــواه 
انقــاب فرهنگــی، از آغــاز، ســاماندهی بــه 
و  کشــور،  در  دانــش  و  فرهنــگ  وضعیــت 
سیاســت گذاری در ایــن دو مقولــه، و هدایت 
دســتگاههای متصــدی آن بــه ســمت ارزشــها 
نیازهــای  بــرآوردن  و  انقــاب،  هدفهــای  و 
فکــری ایــن دســتگاهها و ظاهــر شــدن در 
نقــش قــرارگاه فرهنگــی کشــور بــوده اســت.

آغاز مسیر بررسی شورای عالی انقالب فرهنگی
قسمت اول از پرونده ویژه حنیفا

از ایــن شــماره تصیــم بــر آن شــد کــه بــه بررســی  
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی  و بطــور خــاص ســند 
مهندســی فرهنگــی بپردازیــم، در قســمت اول از ایــن 
بررســی  جهــت آشــنایی بــا ایــن شــورا بــه متــن قانــون 
ــون،  ــص قان ــا ن ــمت اول ب ــا در قس ــم ت ــه کردی مراجع
ــام  ــه انج ــت چ ــرار اس ــت و ق ــورا چیس ــن ش ــم ای بدانی

ــد. ده
بــه  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای    : جایــگاه   - 
عنــوان مرجــع عالــی سیاســتگذاری، تعییــن خــط 
امــور  هدایــت  و  هماهنگــی  و  مشــی،تصمیم گیری 
ــوب  ــور در چارچ ــی کش ــی و پژوهش ــی، آموزش فرهنگ
و  می شــود  محســوب  نظــام  کلــی  سیاســتهای 
حکــم  در  و  االجــرا  الزم  آن  مصوبــات  و  تصمیمــات 
ــح  ــت تصحی ــا مأموری ــی ب ــورای عال ــت. ش ــون اس قان
و ارتقــاء فرهنــگ و ســازماندهی امــور فرهنگــی بــرای 
حفــظ اســتقال و تحکیــم و تعمیــق تدیــن و فرهنــگ 
دیــن بــاوری و در جهــت تحقــق تمــدن نوین اســامی

فعالیت می نماید.
-اهداف: گســترش و نفوذ فرهنگ اســامی در شــئون 
جامعــه و تقویــت انقــاب فرهنگــی و اعتــای فرهنگ 
عمومــی، تزکیــه محیطهای علمــی و فرهنگــی از افکار 
از فضــای  مــادی و نفــی مظاهــر وآثــار غربزدگــی 
مــدارس  و  دانشــگاهها  تحــول  جامعــه،  فرهنگــی 
فرهنــگ  اســاس  بــر  هنــری  و  فرهنگــی  مراکــز  و 
هرچــه  تقویــت  و  گســترش  و  اســامی  صحیــح 
و  متعهــد  تربیت متخصصــان  بــرای  آنهــا  بیشــتر 
و  متفکــر  مغزهــای  و  متخصــص  شناســان  اســام 
ــتادان  ــر و اس ــال و ماه ــای فع ــواه و نیروه ــن خ وط
و مربیــان و معلمــان معتقــد بــه اسام واســتقال 
ــر  ــط روح تفک ــت و بس ــواد و تقوی ــم س ــور،  تعمی کش
ــتاوردها و  ــتفاده از دس ــق و اس ــوزی و تحق ــم آم و عل

تجــارب مفیــد دانــش بشــری بــرای نیــل بــه اســتقال 
علمــی و فرهنگــی، حفــظ و احیــاء و معرفــی آثــار و 
ــی و  ــار فرهنگ ــکار و آث ــر اف ــی، نش ــامی و مل ــر اس مآث
انقــاب اســامی و ایجــاد و تحکیــم روابــط فرهنگــی بــا 

ــامی. ــل اس ــا مل ــژه ب ــه وی ــر ب ــورهای دیگ کش
ــام  ــی نظ ــت فرهنگ ــول سیاس ــن اص ــف :تدوی - وظای
جمهــوری اســامی ایــران و تعییــن اهــداف و خــط 
مشــی های آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگی و اجتماعــی 
کشــور، تجزیــه و تحلیــل شــرایط و جریانــات فرهنگــی 
جهــان و تبییــن تأثیــر کانونهــا و ابزارهای مهــم در این 
زمینــه و اتخــاذ تدابیــر مناســب،  بررســی و تحلیــل 
ارزشــی و اجتماعــی  شــرایط و جریانــات فرهنگــی، 
ــف و  ــوت و ضع ــاط ق ــن نق ــور تعیی ــه منظ ــه ب جامع
ــعه  ــای توس ــی الگوه ــب، بررس ــای مناس ــه راه حله ارائ
و  سیاســتها  فرهنگــی  پیامدهــای  و  آثــار  تحلیــل  و 
برنامه هــای توســعه سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی 
ــع ذی  ــه مراج ــنهادهای اصاحی ب ــه پیش ــور و ارائ کش
ربــط، تبییــن و تعییــن شــاخصهای کمــی و کیفــی 
بــرای ارزیابــی وضع فرهنگــی کشــور، بررســی و ارزیابی 
وضــع فرهنــگ، آمــوزش و تحقیقــات کشــور،تدوین و 
تصویــب سیاســتهای اساســی تبلیغــات کشــور، تهیــه 
ــب  ــگاه متناس ــاخصهای دانش ــی و ش ــن مبان و تدوی
ــق آن،  ــای تحق ــی راهکاره ــامی و طراح ــام اس ــا نظ ب
و  پرورشــی  و  آموزشــی  نظــام  سیاســتهای  تعییــن 
آمــوزش عالــی کشــور، تهیــه و تصویــب طرحهــای 
ــی  ــات دین ــاء تبلیغ ــت و ارتق ــت تقوی ــب در جه مناس
و حمایــت ازفعالیــت هــای مردمــی بویــژه احیــا و 
عمــران مســاجد، تهیــه تصویــب طرحهــای راهبــردی 
ــازنده ــالم و س ــبات س ــاد مناس ــرای ایج ــردی ب و کارب

ــب  ــه و تصوی ــا تهی ــاری ه ــاح ناهنج ــی و اص اجتماع
سیاســتها و طرحهــای الزم بــرای رشــد و تقویــت باورها 

و گرایشــهای دینی، معنــوی و فرهنگــی در جامعــه و 
گســترش فرهنــگ عفــاف ، سیاســتگذاری و تصویــب 
طرحهــای مناســب بــرای گســترش روحیــه تعهــد و 
ــویق  ــه و تش ــی در جامع ــئولیت فرهنگ ــاس مس احس
مــردم بــه مشــارکت در صحنه هــای مختلــف فرهنگی، 
و  فکــری  نیازهــای  شــناخت  وانقابــی.  سیاســی 
معرفتــی ضــروری و تهیــه طرحهــای الزم بــرای فعالیت 
اندیشــمندان و بــه کارگیــری امکانات پژوهشــی حوزه 
تهیــه  نیازهــا.  آن  بــه  برای پاســخگویی  دانشــگاه  و 
و  شناســایی  بــرای  مناســب  طرحهــای  تصویــب  و 

معرفــی مظاهــر، مجــاری و شــیوه های
اندیشــه،  مبانــی  بــه  دشــمنان  فرهنگــی  هجــوم 
طراحــی و  انقابــی  و  اســامی  و ارزشــهای  فرهنــگ 
ــزی  ــه ری ــع آن.برنام ــرای دف ــر الزم ب ــا و تدابی راهبرده
ــذب و  ــایی، ج ــرای شناس ــاص ب ــای خ ــه طرحه و تهی
تعالــی فکــری نخبــگان وتربیــت و پــرورش علمــی 
از  و بهره گیــری  درخشــان  اســتعدادهای  معنــوی  و 
و  تهیــه  آنــان.  خاقیتهــای  و  وابتــکارات  توانائیهــا 
تصویــب برنامه هــا و طرحهــای همــکاری حــوزه و 
دانشــگاه در زمینه هــای علمی،آموزشــی و پژوهشــی.
طراحــی سسیاســتهای مناســب بــرای اصــاح نگــرش 
زن) براســاس  منزلــت  و  شــأن  بــه  نســبت  جامعــه 
ــد  ــای کارآم ــن برنامه ه ــام( و تدوی ــه اس ــم عالی تعالی
به منظــور تحکیــم بنیانخانــواده و ارائــه الگــوی زن 
و  درســی  کتــب  تدویــن  مسلمان.سیاســتگذاری 
تعییــن ضوابــط نشــر کتــاب و تولیــدات هنــری و 
ــاع  ــام اط ــاماندهی نظ ــتگذاری و س ــی .سیاس فرهنگ
رســانی کشــور و نحــوه نظــارت برآن.تهیــه و تصویــب 
ــی . ــیاحتی و زیارت ــت های س ــی سیاس ــول فرهنگ اص
در  شــورا  ایــن  وظایــف  و  اهــداف  از  بخشــی  اینهــا 

اســت. قانــون 

حکمرانی دیجیتال

چرا باید به بازی های رایانه ای پرداخت
بــازی رایانــه ای بــه عنــوان رســانه مــدرن و امروزین 

در تمــام جهــان گســترده و تاثیرگذار اســت.
بــا وجــود عمــر کمــی کــه از تولیــد اولیــن بــازی 
ســرعت  امــا  گذشــته  جهــان  در  ای  رایانــه  هــای 
ــت  ــر اس ــم گی ــیار چش ــا بس ــترش آن ه ــد و گس رش
تــا جایــی کــه در برخــی کشــورها مثــل آمریــکا گــوی 
ســبقت را در جــذب مخاطــب و گــردش مالــی از 
هالیــوود  مثــل  ســینمایی  بــزرگ  هــای  کمپانــی 
ربــوده اســت، ظرفیــت بــی انــدازه ایــن رســانه 
)تکنولــوژی  فــرم  در  بی انــدازه  تنــوع  ایجــاد  در 
ــوع  ــه متن ــاد جامع ــب ایج ــوا موج ــاخت( و محت س
و بــی شــماری در بیــن مخاطبیــن مــی شــود کــه در 
پــی حضورشــان  اهــداف فراوانــی را بــرای ســاخت 
و تولیــد ایــن بــازی هــا شــکل مــی دهنــد، اهــداف 
ــی و  ــی علم ــی، سیاس ــی مذهب ــادی، فرهنگ اقتص
… چنیــن رســانه پویــا و محرکــی بــرای هــر جامعــه 
ای  جــذاب و ایــده آل بــه شــمار مــی رودتکنولــوژی 
بــه عنــوان ابــزار  ایــن رســانه کاالیــی وارداتــی اســت 

امــا ذات بــازی رایانــه ای  میتوانــد شــکل وارداتــی را 
ــد. آن  ــی برس ــد داخل ــه تولی ــا  ب ــرد ی ــود بگی ــه خ ب
کــه کــدام روش در پیــش گرفتــه شــود بــه همــت و 

تعالــی جامعــه بســتگی دارد.
ــد  ــه ش ــه گفت ــور ک ــان ط ــه ای هم ــای رایان ــازی ه ب
هســتند.  مخاطبیــن  از  عظیمــی  خیــل  دارای 
و  مضــرات  بــاب  در  بســیاری  هــای  پژوهــش 
هــای  جنبــه  از  ای  رایانــه  هــای  بــازی  محاســن 
شناســی                جامعــه  و  شناســی  روان  مختلــف 
مســائل تربیتــی و … انجــام شــده اســت، هشــدارها 
ایــن  در  زیــادی  منفــی  و  مثبــت  هــای  توصیــه  و 
زمینــه وجــود دارد؛ امــا بــاز هــم بــازی هــای رایانــه 
ای افــراد بســیاری را بــه عنــوان مخاطــب بــه خــود 

اســت. ســاخته  مشــغول 

منبــع: کتــاب “درآمــدی بــر آســیب شناســی بــازی  های  
رایانــه ای” بــه اهتمــام فائزه طاهری-مســیر رســانه

جهان بازی
جهاِن بازی، موضوع مهمی که زین پس درحنیفا بررسی میشود
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