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پنجاهمین کریسمس در فضا

حالوهوای جشنهای زمستانی

 فضانــوردان ایســتگاه فضایی اکسپدیشــن  ۵۸با
ارســال پیام تبریکی از مــدار زمین به خانههایشــان
پنجاهمین سالگرد برگزاری مراسم کریسمس در فضا
را جشن گرفتند .به گزارش سایت علمی ،Space.com
آنی مککالین ،فضانورد ناســا در صفحه توییتر خود
نوشــت» :در این فصل تعطیالت ،متوجه شــدهام که
دارم مدام به خانه )وطن( نگاه میکنم« .او تصویری
شگفتانگیز از زمین و ماه از زاویه دید ایستگاه فضایی
را همراه با این پیام به اشــتراک گذاشــته اســت» .ما
واقعا همه در این ســیاره شــگفتانگیز و زیبا با هم
هســتیم -واقعا دنیای کوچکی اســت .امروز زمانی
کــه ماه را روی افق دیدم ،زبانــم بند آمده بود و هیچ
کلمهای برای توصیفش نداشتم« .اولینبار در جریان
مأموریت آپولو هشــت در تاریخ  ۲۵دســامبر ســال
 ۴) ۱۹۶۸دی  (۱۳۴۷بود که ســه نفــر از فضانوردان
ناسا به نامهای فرانک بورمن ،جیم الول و بیل آندرس
اولین پرواز تاریخی خود را در اطراف ماه انجام دادند
و در ادامه ســفر خود به زمین بازگشــتند .در آن شب
کریسمس ،اندرس عکســی تاریخی از »طلوع زمین«
ارســال کرد که ســیاره زمین را از افق ماه به نمایش
میگذاشــت .ایــن روزهــا عالوهبر خانــم مککالین
آمریکایی ،دیوید ســنژاک از آژانــس فضایی کانادا و
اولــگ کانوننکو ،فضانورد روس ،در ایســتگاه فضایی
زندگی و کار میکنند .دان هوت ،ســخنگوی ناسا ،در
ایمیلی اعالم کرد برای آنکه مککالین و ســنژاک از
تعطیــالت لذت ببرنــد ،کانوننکو در روز  ۲۵دســامبر
»حداقل وظایف« را برعهــده میگیرد» .تنها وظایفی
کــه آنها در روز کریســمس در برنامــه دارند عالوهبر
صــرف وعدههــای غذایــی و ورزش ،پژوهشهــای
مربوط به برخــی از نمونههای خون و بزاق انســان
است«.وی گفت در منوی شام کریسمس فضانوردان
بوقلمون دودیشــده ،ســبزیجات کنسروشده ،ذرت،
لوبیا ســبز ،پنیر و سیبزمینی سرخشده در نظر گرفته
شــده اســت .برای دســر توتفرنگی ،پودینــگ نان،
کوکیهای کره و شــیرینی با چندین بســته یخ رنگی
برای تزئین به این فضانوردان داده میشود .این افراد
در هشتم دســامبر ) ۱۷آذر( سوار بر فضاپیمای باری
 SpaceX Dragon CRS-16وارد ایســتگاه فضایــی
شدهاند .به گفته سخنگوی ناسا ،هدایای کریسمس از
خانواده فضانوردان نیز با همان فضاپیما ارسال شده
است .البته فضانوردان  ۵دی به سر کارشان بازگشتند
و به گفته سخنگوی ناســا ،امسال برخالف سالهای
پیــش آنها مجبورنــد در روزهای تعطیــالت پس از
کریسمس کار کنند و البته یک روز مرخصی بهجایش
برای آنها در آینده منظور خواهد شد.
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ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺠﻞرﺣﯿﻢ
ﻣﻐﺰﭘﮋوه
شــب یلدا ،کریسمس و ســال نو مسیحی مراسمی
زمســتانیاند کــه هرســاله بــه بهانههــای اعتقادی
ســنتی-تاریخی ســعی دارند در انقالبی زمســتانی ما
را به آیندهای سرشــار از روشــنایی و گرمای خورشــید
حیاتبخش ،امیدوار کنند و به جشن و سروری همگانی
فراخوانند .ولی باید بدانیم که عده زیادی در دنیا زندگی
میکنند که از مراســم ســنتی ،بهطورمثال از جشــن و
ســرور کریسمس ،خوشحال نمیشوند ،بلکه از آن بیزار
و متنفرنــد .در دوران انقــالب صنعتــی ،در میانه قرن
هجدهم و اوجگیری ســرمایهداری در اروپا که کودک ۹
ساله باید روزی  ۹ساعت کار میکرد و تعطیالت سالیانه
کارگران به یک روز رســیده بود و فقر و شــکاف طبقاتی
بیداد میکرد ،چارلز دیکنز در رمان معروف خود» ،سرود
کریســمس« ،کوشــید تا اغنیا و ثروتمندان زمان خود را
متوجه فقر و تهیدســتی و شــرایط غیرانسانی حاکم بر
جامعه کنــد .او در این رمان ،ثروتمند پیر خسیســی به
نام اســکروج را به تصویر میکشد که از شادی مردم در
کریسمس متنفر اســت .از آن به بعد ،از روی تکیهکالم
ناسزاگویانه اسکروج ،کسانی را که از مراسم کریسمس
متنفرند مبتال به ســندرم »عید لعنتی«bah hambug -
میدانند .امروزه هم کم نیســتند کســانی که به دالیل
مختلف از این مراســم ناخشــنودند .البته دیکنز در سیر
داستان سرود کریسمس ،اســکروج را در عالم خیال به
مراســم کریسمس در گذشته و حال و آینده میبرد و در
طول قصه به این ثروتمند خسیس و بیاعتنا به همنوعان
فقیر میآموزد چگونه با گشادهدستی و کمکرساندن به
فقرا و تنگدســتان در جشن کریسمس ،برای خود شادی
بیافریند و چگونه از شادزیستن با دیگران لذت ببرد.
چند ســال پیش ،در پژوهشی در بیمارستانی وابسته
به دانشــگاه کپنهاگ در دانمارک ،فعالیت غیرمســتقیم
مغز افــرادی را که کریســمس را جشــن میگرفتند ،با

مغز کســانی که مراسمی برای کریســمس نداشتند ،از
طریق امارآی کارکردی مقایسه کردند و به نتایج جالبی
رسیدند که در نشــریه علمی نیوانگلند ژورنال ،به چاپ
رسید .در این پژوهش نشان داده شد که مغز افرادی که
کریسمس را جشن میگیرند ،در مناطقی فعال میشود
که نورونهای با فعالیت چندمنظوره دارند و در مســیر
مدارهایی قرار دارند که میتوانند معانی نفسانی وابسته
به تن را اعتال داده و به معانی گســتردهتری در پیوند با
دیگر افراد جامعه و طبیعت در سطحی وسیعتر تعمیم
دهند .این مدارهای فعال در مغز افرادی که میتوانستند
در جشن کریســمس خود را ســهیم بدانند ،در نواحی
کرتکس جدید پیشپیشــانی و آهیانهای قرار دارند .این
پژوهش آغازین نشــان میدهد که معانی و ارزشهای
اجتماعی ذهنــی اولیه برای ما انســانها نیز در محور
جسمانی در مغزمان شکل میگیرد ،گسترش پیدا میکند
و به مفاهیمی پیچیدهتر تبدیل میشــود .دیگر اینکه ما
راهی غیر از خویشتن برای رسیدن به غیر خود در اجتماع
و طبیعت نداریم و از این طریق است که میتوانیم خود
را در جایگاه وسیعتری در میان جمعی گستردهتر تصور
و تخیل کنیم .به عالوه ،تنوع و گوناگونی رسوم و سنتها
در جغرافیای پراکنده جهان ،وســیلهای برای پیونددادن
گذشته به آینده و کسب هویت جمعی در مغز اجتماعی
ما است.
برای مثال ،در جشن یلدا در میان ایرانیان ،خوراکیها
و میوهها اهمیت فراتغذیهای و متعالی دارند و استعارات
فرهنگــی مانند برکت دانههای انار و بهشــتیبودن آن
و تصــور تابش قرص خورشــید در ســرخی رنگ قاچ
هندوانه ،در مغزهای صاحبان ســنت خلق میشود .از
طریق ایــن ارزشگذاریهای تعمیمیافته ،معانی جدید
فرهنگــی ،در بین افراد خانواده ،قــوم و ملیتها ایجاد
میشــود .تفاوتها و گوناگونیهای هویتهای محلی
از درون رســمی عام به نام یلدا یا شــبچله نیز نمایان
میشــود؛ شــبی که قرار اســت طوالنیترین شب سال
باشد که به تابش خورشــید طوالنیتر در روز بینجامد.
بنابراین در این رســم و سنت نیز بســته به بافتار درونی
و بیرونی فعالیتهای مغزی انسانها تنوع و گوناگونی

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

دیده میشود .در آینده شاید این تفاوتها در عالقهمندی
به این آیین و رسوم را بتوان به طور مستقیمتری در نحوه
کارکرد مغزهای افراد مشاهده و حتی پیشبینی کرد.
کریســمس نیــز عیدی مذهبی اســت کــه در آیین
مســحیت در دوران مختلف از قرون وسطی تاکنون ،در
تاریــخ و جغرافیای مختلف با اشــکالی گوناگون برگزار
میشــود و میتوان حدس زد در هــر دوره درجه و نوع
هیجانــات و عواطــف برانگیخته در بــدن و مغز افراد
برگزارکننده متفاوت باشد .شرایط اجتماعی در دورههای
تاریخی خــاص ،تعیینکننده معانی ،اهــداف خاص و
متفاوت شــکلگیرنده در مغز انســانها بــرای اجرای
رسومی مانند کریسمس میشــود و به همین علت به
دالیلی متفاوت ممکن است عدهای نیز از شرکت فعال
در آن بیزار باشند .فراموش نکنیم که شرایط دوران امروز
با قرن هجدهم در زمان چارلز دیکنز متفارت اســت که
در آن فقط اغنیایی مانند اســکروج از جشن کریسمس
بیزار میشدند .در این میان ،جشن سال نو مسیحی ،تنها
مقولهای فرهنگی ،تاریخی و ســنتی مربوط به گذشــته
نیست که منحصرا کارکردی برای حفظ هویت فرهنگی
داشته باشد ،چون این جشــن آغاز یکی از گاهشمارهای
مهم در جهان ســرمایهداری امروز اســت کــه با ادامه
زندگی توده وســیعی از مردم سروکار پیدا میکند .با این
حســاب ،بدیهی است که جشــن آغاز سال نو مسیحی،
مغز عده بیشــتری از مردم جهان را در مقایسه با جشن
کریسمس به هیجان و تکاپو وا دارد ،چون نشانه سالی
جدید و دورهای از فعالیت در همه عرصههای مختلف
اجتماعی است.
بسیار جالب خواهد بود اگر روزی بتوان این تفاوتها
در حالوهــوای برپایی جشــنهای همگانی را از طریق
چگونگــی درگیــری مدارهای مغــزی و پیچیدگیهای
کارکردی آن مشــاهده کــرد .چراکه از طریــق این نوع
بررسیهاســت کــه انســان اجتماعی امــروز میتواند
به آرزوی دیرین خود ،یعنی شــناخت بیشــتر خویشتن
خویش و ریشــههای هویت و محدودیت تواناییها در
این جهان نزدیکتر شــود و برای کشف آن مانند گذشته
به بیراهه نرود.
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ﮐﺮﺑﻼى 4داﻏﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎزه
محســن رضایی بهعنوان دبیر تشخیص مصلحت نظام درصدد برآمد تا در یک
توییت و در کمتر از  ۲۰۰کلمه مسائلی را درباره یکی از عملیاتهای جنگ که سبب
جانباختن و شــهادت جمعی از رزمندگان و داغدارشدن خانوادهها شده بود ،بازگو
کند .البته او در همین هفته یک ســخن عجیب دیگر نیز درباره یکی از حوادث تلخ
این روزها؛ یعنی حادثه کشتهشدن چند دانشجو در دانشگاه علوم و تحقیقات بیان
کرد .بازتاب این ســخنان آنچنان گســترده بود که برخی از چهرههای شناختهشده
نظیر حســامالدین آشنا نیز جزئیات بیشــتری درباره این عملیات و مطالباتی را بیان
کردند؛ آشنا مثال پرسید »دهها هزار رزمنده و خانواده شهید هیچگاه از شما نپرسیدند
چرا از چند شــب قبل ،آســمان از منورهای دشمن روشــن بود .چرا تنها  ۴۵دقیقه
پــس از عملیات ،قبضهها مورد اصابت دشــمن قرار گرفت« .امــا واژههای کربالی
چهار یــا کربالی  ۴و شــهدا و رزمندگان در ایــن دو روز ســبب بازخوانی خاطرات
گذشــته درباره جنگ و این عملیات بخصوص شــد؛ عملیاتی که بعدتر و با کشــف
پیکر  ۱۷۳غواص دستبســته به شکل دیگری در خاطرات جوانترهای جنگندیده
ثبت شــده است؛ پیکرهایی که در تشییعشان بسیاری گریسته بودند .سخنان شهید
حسن باقری که از روی یکی از فیلمهایش برداشته شده است نیز بازتاب گستردهای
داشــت» :اول جنگ بچههای تبریز تو دهالویه  ۷۰تا شــهید دادن ،خدا شاهده همه
تنشــون میلرزید .حاال اصال انگار نه انگار .اگر فردا هــم بهمون بگن صد هزار تا...
فرقــی نداره .من خــودم جوابی ندارم برای این ]روش[ روز قیامــت بدم .اگه برادرا
جواب دارن ،خوش به حالشون« و سبب شد تا برخی بپرسند#» :برادر_محسن شما
چطور؟ آیا جوابی بــرای روز قیامتتان دارید؟«؛ اما برخی نیز از خانوادههایشــان ،از
شهدایی که در کربالی ۴داشتهاند و از چشمهای پدربزرگها و مادربزرگهایشان که
منتظر مانده بودند ،نوشتند .رسول صدرعاملی ،کارگردان شناختهشده سینما نوشت:
»آقای محســن رضایی دو برادر من هم در عملیات کربالی چهار و بعد پنج شــهید
و مجروح شــدند  #توضیح و منظور از توضیح همان اســتراتژی جنگی شما در این
دو عملیات اســت ،برخی درخواســت کردهاند که اکنون فرماندهان عملیاتها اگر
میتواننــد بیایند و توضیحاتی بدهند؛ مثال اینبــار و درباره این عملیات معلوم کنند
نقشــه این فریب را چه کسی کشید .آیا رزمندههایی که در این عملیات شرکت کرده
بودند میدانســتند در عملیات فریب شرکت میکنند؟ آیا غواصان زمانی که به آب
زدند ،زمانی که دستانشــان بسته میشــد .فکر میکردند جزء نقشه فریب هستند؟
از نظر برخی ،حرفهای #محســن_رضایی زمانی ســویه ترسناکی به خود میگیرد
که گویی این ســخنان بدون توجه به آینده بیان شــده اســت .بدون توجه به اینکه
زمانه تغییر کرده است .بدون اینکه بدانند اکنون حتی عدهای میتوانند از آنان درباره
برخی اشتباهات احساسی و مدیریتی در زمان جوانیشان سؤال بپرسند .البته همه
واکنشها در یک نکته مشــترک است ،کسانی که رفتند و شهید شدند ،جانباز و اسیر
شــدند باوری فراتر از جان خود داشــتند؛ آنان برای اعتقاد و آرمان خود میرفتند و
ازخودگذشتگی میکردند.

ماجرای فیکنیوزها و اخباری که مدام تکذیب میشــوند ،این روزها در سراســر
جهان و بهویژه ایران مطرح اســت و در این میان هر خبری با حواشی زیادی مطرح
میشود؛ از بیماری آیتاﷲ شــاهرودی تا چگونگی کشتهشدن دختران زاهدانی در
مدرســه .اما وقتی صحبت از فیکنیوزها میشــود ،بحث شبکههای اجتماعی نیز
قــوت میگیرد؛ توییتر در جهان و تلگرام در ایــران و البته هر دو اینها در ایران فیلتر
هســتند .بهتازگی نشســتی در وزارت ارتباطات با عنوان »فضای مجازی ،ارتباطات
اجتماعی« برگزار شــد که تأثیرات اخبار جعلی یا »فیکنیوز« و راههای مقابله با آن
را بررســی کرده بود و در آن با اشــاره به تأثیرات اخبار جعلی یا فیکنیوز تأکید شد
که برخورد با تلگرام و فیلترینگ شــبکههای اجتماعی مجازی و قانونگذاری برای
آنها مشــکالت فیکنیوز را حل نمیکند .در این نشست عباس عبدی ،امیر محبیان و
شــهرام شریف شرکت کردند .عباس عبدی با اشاره به اینکه بیاعتمادی موجود در
جامعه زمینه را برای پذیرش فیکنیوز ایجاد میکند ،درباره عوامل مؤثر در باورپذیری
اخبار فیک گفت» :اولین مســئله فقدان اعتماد است .فیکنیوز در جامعهای شکل
میگیرد یا تولید میشود که از آن استقبال شود و در جامعهای که اعتماد کم است،
اســتقبال بیشتری صورت میگیرد؛ در نتیجه بر اثر انتشار فیکنیوز اعتماد نیز دوباره
کم میشــود« .او افزود» :دومین مورد ،جامعه متشــنج و ناپایدار است؛ جامعهای
که ثبات و پایداری داشــته باشــد ،عجلهای برای شنیدن هر خبر و قضاوت فوریای
درباره آن ندارد .بنابراین در جامعه متشــنج هرکســی یا گروهی سعی دارد با اخبار
جعلی موازنه را به ســمت خود سوق دهد .علت دیگر را میتوان فقدان مرجعیت
رسانهای دانست« .عبدی تأکید کرد» :درجامعهای که مرجع رسانهای ندارد ،هرکسی
میتواند هر حرف درست یا نادرستی بزند؛ بدون اینکه از فیلتر رسانهای معتبر برای
تأیید و رد آن گذشــته باشــد .بنابراین میبینیم در جامعهای که مرجعیت رسانهای
کاهش پیدا کرده ،تولید و پذیرش فیکنیوز بیشــتر و بیشتر شده است« .در ادامه این
نشست ،امیر محبیان با اشاره به تحول معنای فیکنیوز در سالهای اخیر این مفهوم
را تحت عنوان »آلودگی اطالعاتی« دستهبندی کرد و با اشاره به عوامل روانشناختی
پذیرش فیکنیوز گفت» :خیلی از ما وقتی اخبار واقعی را میشــنویم ،کشش آن را
نداریم ،چون مطابق تمایل ما نیست« .شهرام شریف ،با اشاره به اینکه قانونگذاری
یا فیلترینگ راهحل مناسبی برای مواجهه با فیکنوز نیست ،افزود» :بخش عمدهای
از تأثیری که فیکنیوز میگذارد ،روی جامعه سطح پایین کشور است .دو شب پیش
مرکز ماهر گزارشــی منتشر کرد که نشان میداد  ۵۰درصد نرمافزارهای تلگرامی که
ایرانیها در فروشگاههای اندرویدی ایرانی ساختهاند ،فیک هستند و اطالعات کاربران
را میدزدنــد .برای اولینبار بود که وزارت ارتباطات اطالعاتی از این قبیل را منتشــر
میکرد .به نظــر من کاری که دولت میتواند بکند ،از این جنس کارهاســت؛ کاری
که بتواند شفافســازی بکند نه در جهت قانونگذاری بخواهد دخالت بکند .امروز
ما با قدرتمندشــدن فیکنیوز مواجه هستیم .تکنیکهایی که برای افراد سطح پایین
جامعه به کار میبرند ،پیچیدهتر میشود«.

دور دﻧﯿﺎ
ورودآنجلیناجولیبهسیاست،واقعیتیاشوخی
مصاحبه آنجلینا جولی با شــبکه بیبیسی در روز
جمعه و طرح مسئله ورود این بازیگر به دنیای سیاست
واکنشهــای بســیاري در فضای رســانهای و مجازی
برانگیخته است تا جایی که حتی عدهای از او با عنوان
نامزد انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۲۰آمریکا و رقابت
با دونالد ترامپ ســخن گفتهاند .واقعیت این است که
عملکرد اقتصادی دو سال گذشته دونالد ترامپ یا الاقل
روندی که پیش از بر صندلی ریاستجمهوری نشستن
او آغاز شــده بود ،کفه انتخابات دو سال آینده آمریکا را
تا حدی به نفع او ســنگین کرده و ازاینرو دموکراتها
و اقشار اندیشــهورزتر و مخالف گسترش پوپولیسم در
آمریکا را به فکر چارهاندیشی و حتی راهکارهایی مانند
استفاده از یک چهره مشــهور یا به اصطالح سلبریتی

برای مقابله با او انداخته اســت .به همین علت حتی
اشــاره آنجلینا جولی بــه اینکه بیمیل نیســت وارد
سیاست شــود ،بســیاری را امیدوار کرده است .بازیگر
۴۳ســاله برنده جایزه اســکار در مصاحبه با جاستین
وب در رادیــو چهار بیبیســی که از او پرســیده بود
»نمیگویم لزوما ورود به انتخابات ریاســتجمهوری
را در برنامــه دارید یا نه ،ولی آیــا دارید در جهت ورود
به سیاســت قــدم برمیدارید؟« ،گفت  ۲۰ســال پیش
خودش احتمال نمیداد که اصال بخواهد وارد عرصه
سیاست شود و چنین چیزی بهنظرش خندهدار میآمد
اما »من همیشــه گفتهام که هر کجا به من نیاز باشــد،
میروم ...صادقانــه بگویم هر کاری که فکر کنم واقعا
تغییری ایجاد میکند ،انجام میدهم« .فرســتاده ویژه
کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفت» :من

همیــن االن هم میتوانم با یک آژانس ســازمان ملل
کار کنم ...و مستقیما با آدمهایی کار میکنم که به من
نیاز دارند .من همینطور میتوانم با دولتها کار کنم،
بنابراین موقعیت خوبی دارم که میتوانم بدون عنوان
و بدون اجبار ورود سیاســت هم خیلــی کارها بکنم.
بنابراین فعال در این مورد سکوت میکنم« .او در پاسخ
به پرسش جاستین وب در مورد قرارگرفتن در فهرست
 ۳۰یــا  ۴۰نامــزد احتمالــی دموکراتها نیــز به خنده
اکتفا کرد .گذشــته از ابراز امیدواریهــا ،عدهای نیز به
کممحتوابودن این مصاحبه اعتراض کردهاند .روزنامه
بریتانیایی گاردین روز گذشــته در یادداشتی اشاره کرد
که جولی برخالف رویه معمولش در اشاره مستقیم به
فجایع نقض حقوق از پرداختن به فجایع بشری پرهیز
کرده است.

