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مهر و امضا شود!

با آغاز سال نو ميالدى، سنت بررسى 
و معرفــى محصــوالت و رخدادهاى برتر 
ســال گذشــته و پيش بينــى محصوالت 
جنجالى ســال آينده در همه رســانه ها و 
نشريه ها؛ از جمله ماهنامه شبكه، برپا شده 
و بــازار تبليغات شــركت ها براى فروش 
محصوالتشان به عنوان هداياى سال نو با 
انواع تخفيف ها و شرايط ويژه داغ و داغ تر 

مى شود.
امــا در اين مدت ذهــن من بيش از اين 
كهنه هــا و تازه ها، درگيــر جنبه ديگرى از 
دنيــاى ديجيتال مــا ايرانيان بــود. اغلب 
ابزارهــا و فناورى هــاى ديجيتال با اندك 
تأخيرى بــه بازارهاى مــا راه مى يابند و 
كاربردهاى متنوع و مختلف شان با اندكى 
تغيير يا افراط بــه زندگى روزمره ما نفوذ 

مى كند. 
تبلت هــا،  ديجيتــال،  دوربين هــاى 
گجت هــاى بازى و... همــه و همه تا حد و 
اندازه اى دنياي ديجيتال ما را دســتخوش 
توســعه و تغيير مى كننــد، اما در اين ميان 

جاى چيزى خالى به نظر مى رسد.
ما ســال ها اســت صوت را به شــكل 
ديجيتالــش مصرف مى كنيــم، تصاوير و 
فيلم هــاى ديجيتال جاى خــود را كامًال در 
دنياى ما باز كرده اســت و پول و معامالت 
مالــى را نيز تا حــدودى به دنياى ديجيتال 
انتقــال داده ايم. اما هنــوز «ذهن»هايمان 
ديجيتال نشــده اســت و نمى توانيم اعتبار 
و ارزشــى را كــه بــراى اشــياى مــادى 
درنظر مى گيريم، بــه محتواى ديجيتال هم 
نســبت دهيم. هنــوز نورون هاى مغزمان 
آن طور كه بايد و شــايد به اسناد ديجيتال 
واكنش نشان نمى دهند. بگذاريد مثالى بزنم.
چنــدى پيش به يكى از ســازمان هاى 
عريض و طويل دولتى مراجعه كردم. براى 
انجام كار بايد فرمى را به سه يا چهار بخش 
ســازمان مى بردم تا به اصطالح پاراف و 
امضــا شــود. هرچند كار مــن بدون هيچ 
مشــكلى انجام شــد، اما روال گردش كار 

و سيســتم اجراى امور دفترى مايه تعجب 
بــود. من بايد با فرمــى كاغذى كه پر كرده 
بودم، بــه دبيرخانه مراجعــه مى كردم تا 
نســخه الكترونيك آن توليــد و به چرخه 
سيستم اســناد الكترونيك سازمان وارد 
شود. پس از آن فرم من مهر مى شد و بايد 
آن را بــا خود به بخش بعــدى مى بردم و 
منتظر مى ماندم تا نسخه الكترونيك با چند 
دقيقــه تأخير (!) به اين بخش برســد. پس 
از رســيدن نسخه الكترونيك، ابتدا فرم من 
به لحاظ داشتن مهر و امضاهاى پيش نياز 
بررســى و بعد نسخه الكترونيك آن تأييد 
مى شد و اين تأييد دوباره به صورت مهر و 
امضايى جديد به فرم كاغذى من هم منتقل 

مى شد. 
اين روال مراجعه با فرم كاغذى، انتظار 
براى رســيدن نســخه الكترونيك، كنترل 
مهرهــاى مرحله هاى قبلى، امضاى ســند 
ديجيتال و مهر شدن فرم كاغذى من سه يا 
چهار بار ديگر تكرار شد تا در نهايت من با 
فرمى پر از امضا و مهر مســئوالن مربوط 

دوباره به دبيرخانه بازگشتم. 
ســرانجام پــس از بازگشــت ســند 
الكترونيــك و امضاهــاى ديجيتالــش به 
دبيرخانه، فرم كاغــذى پر از مهر و امضا 
از مــن گرفتــه شــد و نامه پايــان كار من 
به صورت رسمى و چاپ شده و تنها با يك 
مهر ســازمان مربوط، به من تحويل داده 
شــد. من حيران مانده بــودم كه با وجود 
اين سيســتم تمام ديجيتال گردش اســناد 
الكترونيــك؛ كه به حق در نــوع خود يكى 
از كامل ترين نمونه ها بود، ديگرچه نيازى 
بــه آن فــرم كاغــذى و مهرهايش وجود 
داشــت كه من را بــه مراجعه به چند بخش 
مختلــف يك ســاختمان عريــض و طويل 
مجبور مى كرد؟ نكتــه جالب توجه اين كه 
اين سازمان از نخستين سازمان هايى بود 
كه به سيستم هاى بايگانى ديجيتال آن هم 
يكى از بهترين نمونه ها، مجهز شــده بود. 
اما روال كار به شــكلى بود كه گويى تمام 

آن مكاتبات و امضاهــاى ديجيتال، بدون 
آن مهرهاى چاپى روى فرمى دست نويس، 

بى ارزش هستند.
البتــه ايــن معضــل تنهــا گريبانگير 
مســئوالن و اداره ها نيســت. شــايد شما 
هم مانند من هموطنانى را ديده باشــيد كه 
پس از پرداخت يك قبض با دســتگاه هاى 
خودپرداز، هنوز اصــرار دارند مهر باجه 
بانــك را نيز روى قبض هايشــان داشــته 
باشــند. انــگار در ايــن نقش ونگارهــاى 
جوهرى، آرامش خيالى نهفته اســت كه با 
ركوردهاى ثبت شده در هيچ پايگاه داده اى 

تأمين نخواهد شد. 
اين عدم اطمينان به داده هاى ديجيتال 
را شــايد بتوان در چند عامل جســت وجو 
كرد كــه از آن جمله مي توان به ســهولت 
دستكارى داده هاى ديجيتال، امكان تكثير 
فورى و بدون مجوز آن و عدم نفوذ ابزارها 
و راهكارهــاى هويت ســنجى ديجيتال در 

جامعه اشاره كرد.
 به هر حال، به نظر من پيش از پذيرفتن 
محصــوالت جديد و پيــش از تالش براى 
بهره بردن از حداكثــر توان و قابليت هاى 
فناورى هــاى نوين، جامعه مــا بايد با اين 
عدم اطمينان كنار بيايد و بتواند آن ارزش، 
اعتبــار و ماندگارى را كــه از ويژگى هاى 
اصلى اســناد و محتواى ديجيتال اســت، 
درك كند. فرقى نمى كند كه ســال 2012 را 
بــا يك تبلت با تعداد هســته هاى فراوان و 
گرافيــك خيره كننده و حســگرهاي متنوع 
به پايــان ببريم يا اين كه با همان تلفن نيمه 
هوشمندمان بســازيم. مهم ترين نكته اين 
است كه بايد به مرحله اى برسيم كه ارزش 
و اعتبــار يك پيامك تأييد پرداخت قبض يا 
ايميل هاى ارسالى و دريافتى مان را درست 
همانند نمونه هاى فيزيكى شان درك كنيم و 
بدانيم كه در آينده اى نه چندان دور، بيشتر 
اشياي فيزيكى زندگى روزمره ما، جاى خود 
را به نمونه هاى مجازى در دنياى ديجيتال 

خواهند داد.


