
 7 های اطالعاتیمتاورس و رسنوشت سامانه

 

 
 

 

 

 

Metaverse and the Fate 

of Information Systems1 
 

Mohammed Hassanzadeh 

Professor, Department of Information Science and Knowledge, Tarbiat Modares University, Tehran, 

Iran. hasanzadeh@modares.ac.ir  

 

Abstract 
As a new phenomenon, Metavarse has attracted the attention of many information system 

operators and even policymakers in various fields. Imaginations mingled with mythical 

predictions of cyberspace have eliminated the possibility of achieving a clear policy-making and 
implementation framework. In this relatively ambiguous environment, the flow of information 

production and transmission continues to grow exponentially. Most attention has been paid to 

the ontological, economical, and political aspects of Metavarse. However, this new space has its 
own advantages and limitations. In the meantime, issues related to information systems have 

been largely ignored. In this paper, while introducing the characteristics of Metavars as a new 

technological and social reality, an attempt has been made to explain the problems of 
information systems and to suggest solutions. 

 

Keywords: Metavarse, Trans World, Information Systems, Social Networks, Multimedia. 

 

  

                                                           
1. Cite: Hassanzadeh, Mohammed (2022). Editor-in-Chief Lecture: Metaverse and the Fate of Information Systems. 

Sciences and Techniques of Information Management, 8(1): 7-14. DOI: 10.22091/stim.2022.2139 



 1101، 1شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 8

 

 

 

 

 

 1های اطالعاتی  سامانهمتاورس و سرنوشت 
 

 زاده  محمد حسن

  hasanzadeh@modares.ac.irشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.  استاد، گروه علم اطالعات و دانش

 

 چکیده

گذاران   های اطالعاتی و حتی سیاست  اندرکاران سامانه  متاورس به عنوان یک پدیده نوین توجه بسیاری از دست
گونه مرتبط با آینده فضاهای   های افسانه  بینی  مختلف را به خود جلب کرده است. تصورات درآمیخته با پیشهای   عرصه

گذاری و اجرا را از بین برده است. در این فضای نسبتاً مبهم،   مجازی، امکان دستیابی به یک چارچوب مشخص سیاست
کند. بیشترین توجهات به متاورس به   و تصاعدی رشد میجریان تولید و انتقال اطالعات همچنان به صورت روزافزون 

و  شناختی، اقتصادی و سیاسی آن معطوف شده است. این در حالی است که این فضای جدید با مزایا  های هستی جنبه
های اطالعاتی تا حد زیادی نادیده گرفته   های خاص خود روبرو است. در این میان مسائل مربوط به سامانه  محدودیت

های متاورس به عنوان یک واقعیت جدید فناورانه و   شده است. در این نوشتار تالش شده است ضمن معرفی ویژگی
 های اطالعاتی تبیین و راهکارهایی پیشنهاد شود.   اجتماعی، مسائل مبتالبه سامانه

 

 ای.  ههای اجتماعی، چند رسان  شبکههای اطالعاتی،   متاورس، فراجهان، سامانه ها: کلیدواژه

  

                                                           
(: 1)8، علوم و فنون مدیریت اطالعات های اطالعاتی.  اورس و سرنوشت سامانه(. سخن سردبیر: مت1041زاده، محمد )  حسن استناد به این مقاله:. 1
7-10 .DOI: 10.22091/stim.2022.2139 
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 مقدمه. 1

تر شده، اما ابعاد ورود به یک   هرچند با تغییر یک برند تجاری پررنگ 1رواج مفهوم متاورس
تر از یک برند تجاری خاص است.   تر و عمیق  فضای جدید مبتنی بر واقعیت مجازی بسیار گسترده

اند برای هر موجودیتی   کرده های فیزیکی بوده و تالش  سازی پدیده  ها همیشه به دنبال معنایی  انسان
نمادهای معنایی تعیین و به صورت جمعی بر آن توافق کنند. به عنوان مثال، همه چیز در عالم 

ها شده است. نامگذاری اشیاء   گذاری شده و موجب تمایز موجودیت  ها نام  فیزیکی از سوی انسان
های معنایی   واره  یزیکی در قالب طرحهای ف  و موجودات به عنوان اولین گام در بازنمایی موجودیت

ها به اینجا ختم نشده و به مرور با توسعه   سازی موجودیت  ها برای معنایی  است. اما تالش انسان
گیری جهان معنا انجامیده است. شبکه   دهی آنها با یکدیگر به شکل  های معنایی و ارتباط  شبکه

ها، مقاالت و   ی و غیر فیزیکی موجب نگارش کتابمعنایی مرتبط با توصیف اشیاء از منظر فیزیک
 های دانش را به وجود آورده است.   سایر اشکال اسناد و مدارک شده و دامنه

ها و   گیری شبکه  ها با پدیدار شدن اینترنت و شکل  ها برای معنایی ساختن پدیده  تداوم تالش
های جدیدی با عناوین   ر واقعیتهای الکترونیکی با تحول جدی روبرو شده و به ظهو  جایگاه

مختلف مانند واقعیت دیجیتال، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، واقعیت توسعه یافته، واقعیت 
ها،   سازی پدیده  های مستمر برای معنایی  ترکیبی و نظایر آن انجامیده است. به عبارت دیگر، تالش

ت از فضای سایبر، فضای مجازی، فضای های معنایی منجر شده است. امروزه صحب  به بروز پدیده
شمار   دیجیتال، فضای اینترنتی، فضای الکترونیکی و غیره امری معمول و واقعیتی انکارناپذیر به

های فیزیکی را   رود. فضاهای نوین مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات بازنمونی از واقعیت  می
پذیر توسعه داده است. سالیان درازی   هی و انعطافای، چند وج  های دیجیتال، چند رسانه  در قالب

ین مذکور حضور دارند و تعامل از طریق بازنمون  است که انسان های مجازی   ها در فضاهای نو
های اجتماعی و عمومی شدن حضور   تر از تعامالت فیزیکی بوده است. توسعه شبکه  بسیار گسترده

  انگیزی افزایش داده است.  را به شکل شگفتدر فضاهای مجازی سطح تعامالت و تنوع آن 
                                                           

ها افتاد و همچنان به عنوان یک مفهوم   بر سر زبان ،با تغییر نام فیس بوک به متا 0202( در اواخر سال Metaverseمتاورس ) .1
باشد. مفهوم متاورس از   حال بررسی و تنقیح می های مختلف در  متخصصان رشتههای مختلف از سوی   جدید از دیدگاه

( بوده است که Second lifeهای عمومی شدن اینترنت مطرح شد. اولین مصداق از متاورس، فضای زندگی دوم )  اولین سال
ید کند. در یک تعریف عملیاتی، سازی شده زندگی در جهان فیزیکی را در فضای اینترنت بازتول  کرد، شکل شبیه  تالش می

 متاورس فضای حاصل از ترکیب اینترنت با واقعیت مجازی است. 
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های انجام شده و   گرایی بین تالش  در واقع، متاورس یا فراجهان را باید به عنوان نقطه عطف هم
های مختلف مانند رایانه، علم اطالعات، هوش مصنوعی، گرافیک، علوم   به بارنشسته در رشته

مکن است با یک برند تجاری آغاز شده باشد، اما اجتماعی، بازرگانی و غیره تلقی کرد. متاورس م
سازی   ها و پیشامدهای پراکنده در حوزه معنایی  به معنای برآیند لزوم سازماندهی مجدد حرکت

های چندین ساله برای ایجاد بسترهای تعامالت الکترونیکی و مجازی   ها است. همه تالش  واقعیت
ن به صورت فراجهان بازآرایی شده است. با توجه به هایی مانند زندگی دوم و نظایر آ  در قالب

گیری کرونا و آشنایی سریع و انبوه عموم مردم با   های تعامل در دوران تقریبًا دوساله همه  محدودیت
فضاهای مجازی ورود به متاورس، به عنوان یک فراجهان از قابلیت پذیرش باالیی برخوردار شده 

های سالمت و سایر امور   زدیدها، معاینات پزشکی، مراقبتاست. مجازی شدن آموزش، خرید، با
 های مختلف جامعه فراهم آورده است.   روزمره بستر مناسبی برای توسعه متاورس در الیه

 های متاورس  ویژگی. 6

سازی شده، شبه هوشمند، متصل و مبتنی بر   ای از فضاهای چندبعدی شبیه  متاورس مجموعه
تعامالت اجتماعی، اقتصادی، علمی و غیره به صورت ترکیبی توسط فناوری اطالعات است که 

شود. همه تعامالت موجود و جاری در   ها انجام می  های هوشمند شده )مثاًل آواتارها( و انسان  عامل
های هوشمند در کنار   جهان فیزیکی قابلیت انتقال به فضای متاورس را داراست. حضور عامل

سازی سطح باال موجب پویایی بیشتر فضاها و جذابیت آنها شده است.   بیههای گرافیکی و ش  قابلیت
پذیر و   یک فرد حقیقی یا حقوقی با ورود به فضای متاورس در واقع بازنمونی ارتقاء یافته، انعطاف

دهد. بکارگیری ابزارهای الکترونیکی در   چابک از موجودیت فیزیکی خود را ایجاد و توسعه می
ه که محدودیت خاص و منحصر در جهان فیزیکی از بین رفته و جای خود را به متاورس موجب شد

 ها و ارتباطات پویا داده است.   موجودیت

  های مثبت فضای متاورس  ویژگی -1شکل 

 متاورس

متصل 

 بودن

 چابکی

 پویایی

انعطاف  

 پذیری
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ها به راحتی با افراد مختلف از کشورهای مختلف در ارتباط هستند، به   در متاورس، انسان
هایی   های مورد عالقه خود را دنبال کرده و بنیان  شوند، زمینه  راحتی در مجامع مختلف عضو می

های متاورس دو   کنند. موجودیت  های جدید ایجاد می  برای جلب همکاری دیگران در زمینه فعالیت
شوند، مثاًل   های دورگه هستند که از فضای فیزیکی وارد متاورس می  اند: دسته اول موجودیت  دسته

در جهان واقعی به صورت فیزیکی فعالیت کرده و در فضای متاورس هم کسب و کارهایی که 
ها، بازاریابی، پیگیری امور   ها معموال با هدف توسعه فعالیت  کنند. این موجودیت  حضور پیدا می

های بومی متاورس هستند   پیوندند. دسته دوم، موجودیت  الکترونیکی و مجازی خود به متاورس می
های یگانه یا   گیرند، مانند کسب و کاری مبتنی بر توکن  ی مجازی شکل میکه از پایه در فضا

اند. با گذشت   رمزارزها و غیره که در عالم فیزیکی سابقه نداشته و در فضاهای مجازی پدیدار شده
ها تا حدود   های بومی متاورس افزوده خواهد شد و همین موجودیت  زمان، بر تعداد موجودیت

تفاوت فضای متاورس با فضای فیزیکی بیش از پیش دامن خواهند زد. متصل زیادی به توسعه 
های مثبت متاورس   پذیری فضاها، چابکی اقدامات و غیره از جمله ویژگی  ها، انعطاف  بودن انسان
 شود.   قلمداد می

 های متاورس  محدودیت. 3

هایی روبرو   محدودیتهای مختلفی با   های مثبت فراوان، از جنبه  متاورس با وجود ویژگی
ساز بودن آن سرچشمه   هایی که متاورس با آن روبرو است، بیشتر از دست  است. محدودیت

های نوین و   گیرد. متاورس یک فضای رایانشی و مجازی است که توسط پیشتازان فناوری  می
ه حضور ها بر همه فضاهای مجازی که به واسط  شود. البته این محدودیت  ها ایجاد می  شرکت

ها   کند. از جمله این محدویت  شوند، صدق می  های اقتصادی یا فناوری اطالعات ایجاد می  بنگاه
 ثباتی، فناورانه بودن و معنازدایی اشاره کرد.   توان به کنترل شدید، بی  می

های رهگیری، تحلیل داد و گرفت و پایش خودکار   فضاهای مبتنی بر رایانه با توجه به قابلیت
آورند. هرچند که تالش شده   های حاضران در شبکه ها را فراهم می  امکان کنترل تمامی فعالیت

بینی تدابیر مختلفی، محرمانگی و حریم شخصی تعریف و رعایت شود، اما واقعیت   است با پیش
ند. ها در فضاهای مبتنی بر رایانه به راحتی در معرض رهگیری و کنترل قرار دار  این است که انسان

سو خود کاربران احساس راحتی نداشته باشند، از سوی دیگر   شود که از یک  همین امر موجب می
 های بعدی صورت بگیرد.   های حاصل از رهگیری و تحلیل  های غیر مرتبط از داده  امکان استفاده
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 های جدّی زیست در فضای متاورس  چالش -2شکل 

ثبات هستند. هر روزه چندین هزار حساب   فضاهای مجازی ازجمله متاورس به شدت بی
شود. این   ها تعلیق، حذف یا محدود می  های مختلف توسط مدیران شبکه  کاربردی در شبکه
های مجازی در نبود قوانین و مقررات جا افتاده مالکیت   دهد که اتکاء بر جایگاه  وضعیت نشان می

طرفه، به   های یک  نامه  ها و تحمیل موافقت  و همچنین تمّلک صاحبان فضاهای مذکور بر زیرساخت
ثباتی شدید   راحتی امکان حذف و تعلیق کاربران و ساکنان این فضاها را دارند. همین امر موجب بی

 شود.   در این فضاها می
گرای   فناورانگی سطح باالی فضاهای مجازی تا حدود زیادی در تضاد با روحیه طبیعت

شود،   های فضای مجازی موجب جذب کاربران می  بتدای امر جذابیتها است. هرچند در ا  انسان
کنند.   اما در میانه راه بسیاری از کاربران نسبت به رها کردن این فضاها به دالیل مختلف اقدام می

ها احساس فناورانگی بیش از حد و در نهایت عدم برقراری ارتباط   یکی از دالیل اصلی رویگردانی
ها است. فضای متاورس هم از این قاعده مستثنی نیست. بعد از استقرار کامل طبیعی با این فضا

ها، همچنان به دنبال فضایی بهتر و   این فضا و ورود حداکثری افراد حقیقی و حقوقی انسان
های شهری )که   ها از محیط  توان در فرار انسان  تر خواهند بود. این حس نوستالژیک را می  طبیعی

 اند(، به دامان طبیعت مشاهده کرد.   جذاب بودهزمانی بسیار 
اند و   ها شکل گرفته  سازی واقعیت  ظاهر امر این است که فضاهای مجازی به دنبال معنایی

ها را ارضاء و اقناع کنند. اما واقعیت این است   برحسب قاعده باید بتوانند روحیه معناگرایی انسان
های ابزاری بسیار شدید   اعم از متاورس با محدودیتکه ارتباطات معنایی در فضاهای مجازی 

گیری   ثباتی و غیره موجب شکل  شدگی، احساس پایش، احساس بی  روبرو هستند. احساس ادغام
افزارها و   های ایجاد شده با استفاده از نرم  معنا بودن و معنازدایی خواهد شد. موجودیت  حس بی

 متاورس

کنترل 

 شدید

 بی  ثباتی

فناورانگی  

 شدید

 معنازدایی
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ی و احساسی کاربرانی روبرو خواهد شد که در دنیای سکّوهای مشابه در نهایت با اشباع بصر
 اند.   فیزیکی به تغییرات گوناگون عادت کرده
های ذکر شده به مرور زمان با تدابیر اندیشیده شده و به ویژه   البته باید اضافه کرد که محدودیت

رجا هستند و به ها پاب  تر خواهد شد، اما فعاًل این محدودیت  رنگ  های نوین کم  پیشرفت فناوری
 شوند.   عنوان بخشی از نقاط قابل ارتقای فضای متاورس در نظر گرفته می

 های اطالعاتی در فضای متاورس  های سامانه  چالش. 1

های عددی و متنی تمرکز   های اطالعاتی بر مبادله داده  گیری اینترنت، سامانه  قبل از شکل
تر شدن محتوای   ای موجب متنوع  ی چندرسانهها  داشتند. ظهور اینترنت و پیشرفت فناوری

های   ای در سامانه  های اطالعاتی شد. امروزه ذخیره، مبادله، و بازیابی اطالعات چندرسانه  سامانه
پایه بیشتر از سایر  -های اطالعاتی وب  اطالعاتی، به یک امر متداول تبدیل شده است. سامانه

ای با   اند. گرایش به پردازش محتوای چندرسانه  عجین شدهای   ها با محتواهای چندرسانه  سامانه
تر از قبل مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود،   های اجتماعی، بسیار پررنگ  ظهور شبکه

هایی که به مدیریت اطالعات از منظر   های اطالعاتی )به ویژه سامانه  سرعت همگامی سامانه
 پردازند( به اندازه مورد نیاز، سریع نبوده است.   محتوا میسازماندهی، پردازش و بازیابی 

های اطالعاتی با پردازش محتواهای   همگانی شدن متاورس مسأله همگام شدن سامانه
های   سازی شده و مبتنی بر واقعیت مجازی را با مشکل جدی مواجه کرده است. سامانه  شبیه

سازی   به تغییرات جدید در ساختار پردازش، نمایه اطالعاتی برای غلبه بر این چالش پردازشی باید
و بازیابی و نمایش روی بیاورند. ساختار موجود سازماندهی و بازیابی اطالعات با ساختارهای 

تری دارند و این یک   مورد نیاز محتواهای متحول کنونی و آتی در فضای متاورس، سازگاری کم
های   است. بخش مهمی از این چالش به قابلیت دهندگان  چالش جدی پیش روی طراحان و توسعه

های اجتماعی و فضای متاورس   بازنمایی و بازیابی اختصاص دارد. عمده محتواهایی که در شبکه
باشند. حلقه گم شده   در جریان هستند، بیشتر بر کارکردهای اشتراک، تبادل و تعامل استوار می

 ل جدی مواجه خواهد کرد. بازیابی اثربخش، در آینده کاربران را با مشک
تصور دستیابی سریع یک کاربر فضای متاورس به محل دقیق یک محصول، یک بسته 

ای از   های اطالعاتی در میان حجم گسترده  اطالعاتی یا یک افکت ویژه مجازی یا سایر محمل
ت و است. عمده محتواهای فضای متاورس با هدف کاربس کننده  محتواهای نامتجانس، بسیار گیج
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اند. نبود ساختارهای مرتبط با بازیابی و دشواری بازنمایی محتواهای چندگانه و   نمایش طراحی شده
پویای آنها وظیفه ذخیره و بازیابی اطالعات را بسیار بغرنج خواهد کرد. در صورت نبود راهکارهای 

یمی مربوط های فضاهای واقعیت مجازی، مشکل کالسیک و قد  حساب شده و منطبق با نیازمندی
 به یافتن و دستیابی به اطالعات را دوباره در فضای متاورس بازتولید خواهد کرد. 

های اطالعاتی خواهد شد که به   مشکالت دیگری نیز در فضای متاورس گریبانگیر سامانه
یکپارچگی، مسائل مالکیت معنوی، امنیت محتوا، ساختار تطابق  وار عبارتند از:  صورت فهرست

گری   ها برای کاربران، تنظیم  سازی سامانه  ت، مدیریت محتواهای پراکنده، شخصیدر مبادال
 های اطالعاتی.  سامانه

 راهکارها. 5

های اطالعاتی در فضای متاورس نیازمند   ارائه راهکارهای دقیق برای حل مشکل سامانه
به برخی از راهکارها های عمیق دانشگاهی است، اما در اینجا   های بیشتر و تداوم پژوهش  بررسی
 شود:  تواند مبنای مطالعات بعدی قرار گیرد، اشاره می  که می
های   ارتقای استانداردهای موجود با هدف تطابق آنها با واقعیت. تنظیم استانداردهای جدید یا 2

 متاورس،
محتواهای ها برای ایجاد قابلیت پذیرش   . تغییر بنیادین ساختار دروندهی اطالعات در سامانه0

 جدید،
-های مناسب برای ساماندهی محتواهای متاورس از طریق افزودن اَبر  . تدوین چارچوب3

 ها،  موجودیت
های اجتماعی برای ایجاد همزیستی بین   های اطالعاتی و شبکه  . توسعه ارتباط بین سامانه4

 های چندگانه اطالعاتی،  موجودیت
ها و مراکز تحقیقاتی برای بررسی مسائل   دانشگاههای جدید مطالعاتی در   . ایجاد شاخه5

 مربوط به ذخیره و بازیابی اطالعات در متاورس،
های   سازی بیشتر با نیازمندی  . ارتقای دانش متخصصان ذخیره و بازیابی اطالعات برای همگام6

 جدید،
 های اطالعاتی،  . توسعه کاربست ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در سامانه7
ای مبتنی بر واقعیت   توسعه پژوهش و بررسی پیرامون بازنمایی اطالعات منابع چندرسانه. 8

 مجازی.




