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در  رالبتاس .داند فارسي مي» ياب استاره«را معرب  رالبتاسابوعبداهللا حمزه اصفهاني 
اي از  پاره كرد. شناسي كار مي دوران تمدن اسالمي به عنوان يك كامپيوتر براي ستاره

ي رصد ستارگان استرالب ساختند. شناسان اروپايي به تقليد از دانشمندان ايراني برا ستاره
   ميالدي در اروپا ساخته شده است. 1588استرالب باال در سال 

  )بخش كامپيوتر موزه علم مونيخاز مژده حمزه تبريزي،   عكس(                                                   

  اطالعيه مهم 
^    

تا  با توجه به شيوع ويروس كرونا، براي رعايت امور بهداشتي،
اطالع ثانوي نسخه چاپي براي مشتركان ارسال نخواهد 

 توانيد از وبگاه اين شماره را به رايگان مي PDFنسخه  گرديد.
يا  )http://www.rizpardazandeh.com(  ماهنامه ريزپردازنده 

   . دريافت كنيددر تلگرام  rizpardazandeh@كانال 
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اينترنت آدم ها

  چگونه پديد آمد؟ تمدن رسانه اينترنت از چغازنبيل تا دره سيليكان:
فر عليرضا محمدي □

ترين حالت، تمدن  در سادهتعريف دقيقي براي تمدن وجود ندارد. 
  با چنين تعريفيشهربودن است.  به معني صاحبكه   شهرمندي يعني
 اما معموالًت.  دانسدن هاي  ساده را ايجاد تم  توان  حتي شهرسازي مي

هاي باستاني بزرگي چون  كنيم به ياد تمدن هر گاه از تمدن صحبت مي
، و منظورمان اين افتيم تمدن يونان، ايران، مصر، هند، يا چين مي

هايي سبب شده است كه اين  چه ويژگي. هاي بزرگ هستند تمدن
ت و ها چگونه بوده اس ها را تمدن بناميم؟ سير تكاملي تمدن تمدن

آيا الگوريتمي براي ايم؟  رسيده رسانه اينترنت چگونه به تمدن امروزيِ
ها  كنيم به اين پرسش وجود دارد؟ در اين مقاله تالش مي سازي تمدن

و  اي هاي رسانه فناوريو  مهندسي ابزارهاي محاسبهمنظر از به ويژه 
ا كه ر رسانه اينترنت تمدندهيم تا بتوانيم روند آينده بپاسخ  ارتباطي

  كنيم. تحليل بهتر  و بشناسيم كنيم بهتر  امروز در آن زندگي مي

  

  ها چگونه پديد آمدند؟ تمدن
با  بزرگ يها هيچ يك از تمدنهمچنان كه خواهيم ديد 

بر پا  سازي مهندسي تمدن تكنيكي مثالً به نام  بايا و  ريزي قبلي برنامه
 پديد بيايد.بزرگ تا يك تمدن  آمد يد به وجود ميشرايطي باند. ا هنشد
هاي  ترين شرط بوده است. صدها هزار سال انسان در گروه مهم نياز
گياهي و شكار پرداخت و به  آوري خوراك نفره به جمع 150تا  سي

(يا  نياز چون اوالً چرا؟تر نرفت.  سوي ساخت اجتماعات پيچيده
امكانات مديريت  رط بعدي، يعني ش احساس نياز) نداشته است و ثانياً

، مورخ مشهور، به 1بي آرنولد توين تر را نداشته است. اجتماعات پيچيده
بهره گرفته است و بر    دشواري) يا challenge( چالشاز واژه  نيازجاي 

ها شكل  دادنِ موفق به چالش ها با پاسخ اين باور است كه تمدن
  اند.  گرفته

هاي دوره  تر در توان انسان يدهمديريت اجتماعات پيچ چرا 
هاي   نبوده است؟ پاسخ را در اندازه آوري خوراك گياهي و شكار جمع

مغز انسان به تنهايي و بدون  توان يافت.  هاي دروني انسان مي توانمندي
ابزارهاي  بدون و )اكسترنالحافظه ( حافظه كمكي يا رسانه كمكي

دانش  بدون ومحاسبه  ابزارهايبدون ، ذخيره و بازيابي اطالعات
 150توانسته است اجتماعات بيش از  نمي رسانه زبانبا  و صرفاً، حساب

هاي پيشين  نفر را به طور كارآمد اداره كند. همچنان كه در مقاله
مشهور است كه  )Dunbar’s number(  عدد دانباربه  150ايم عدد  گفته

ست آمده است. بر اساس كارآمدي مغز انسان در اداره اجتماعات به د
هاي كوچك به زندگي در  بنابراين، براي گذار از زندگي در دسته

رسانه   يا حافظه كمكي و ابزار محاسبهاجتماعات بزرگ ابتدا بايد 
تا امروز همين بوده است. امروز هم انسان به شد.  اختراع مي  كمكي

العاده قدرتمند و رسانه وب است كه توانسته  مدد كامپيوترهاي فوق
وري را  هاي اجتماعي را به سطح جهاني برساند و بهره ست همكاريا

  افزايش بدهد. 

  

   هاي اكسترنال ترين حافظه ايران خاستگاه  قديمي
يابي و شكار در اين سرزمين  نياكان ما ايرانيان، آنها كه در عصر خوراك

 نگاره صخره آوردن هزاران هزار سال پيش با پديد 40حضور داشتند از حدود 
جاي آن،  در جاي با تصاوير بز كوهي، آهو، گوزن، و مانند آن نگاره سنگ  و

  اورامان، واسفراين گرفته تا  سربيشهو  تيمرهاز شرق گرفته تا غرب، از  
  2ها را به كار گرفتند. مورد استفاده انسان هاي اكسترنال حافظهترين  قديمي

                                                 
1 Arnold Toynbee 

 مراجعه كنيد. ماهنامه ريزپردازنده 278 ها به شماره نگارهبراي اطالعات بيشتر درباره سنگ ٢ 

مقاالتي  از  اي از مطالب اين مقاله يادآوري: نظر به اين كه پاره
فناوريبراي تكامل هاي گذشته  در شمارهپيشتر كه گرفته شده است 

خوانندگاني  ،ايم آورده  ها و نوشتار تا اينترنت از توكن ،اي هرسانهاي 
هاي تكراري عبور كنند.  توانند از بخش اند مي كه آن مقاالت را خوانده

و ارتباطات در  رسانه هايفناوري اين تكرار به دليل نقش بنيادين تكامل
  هاست. تكامل تمدن
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سازي بوده است.  تمدن افزار مورد نياز ترين سخت مهم هاي اكسترنال حافظه
 يابيِ هاي عصر شكار و خوراك هزار سال طول كشيد تا انسان كم سي دست

جانشيني روي آوردند  به كشاورزي و يك هاي اكسترنال حافظهكارگيرنده   به
گيري از  مندي خود در بهره ها را با اين توان و توانستند  نخستين تمدن

كه در بخش بعد توضيح خواهيم _  3ها توكنبار از  هاي اكسترنال (اين حافظه
با ظرفيت  رسانه كمكييا   حافظه اكسترنال داد) در اين سرزمين پديد بياورند.

  كافي نيست.  شرط ، هر چند، ذخيره باال يك شرط پديدارشدن تمدن است

  

  

  ها گيري تمدن ابزارهاي محاسبه، پيش از شكل
) نيز  يك روش  خط چوب(مانند   خط خواناست از سوي ديگر،

سال قدمت بوده است. به عنوان 30000كم  ها، با دست قديمي ثبت داده
به نمايش در آمده  دانش و علم مونيخخطي كه در موزه  مثال، استخوان

خط مشهور  سال قدمت دارد.  يك نمونه ديگر  استخوان25000است 
يافته شده است.  اوگانداشور است كه در ناحيه ايشانگو در ك 4ايشانگو

                                                 
3 token 
4 Ishango bone 

خط سه ستون خراش منظم به وجود آمده است. يعني  در اين استخوان
ها  از اين كه اين خراش اطالعاتيبا سه ستون خراش دارد، اما  هايي داده

شود كه  اند نداريم. فقط حدس زده مي براي چه منظوري به وجود آمده
خط را  اين استخوان . دانشمندان قدمتباشدبراي شمارش انجام شده 

اختراع ابزارهاي محاسبه به با اين همه،  اند. هزار سال تخمين زده20حدود 
  توانسته است تمدن پديد بياورد.  نمي ديگر  طشدن شراي و بدون متحقق تنهايي

  
  ها  گيري تمدن شكل افزاري افزاري و نرم شرايط سخت

و  شهر مشگينو  سراوانو  تيمرهشده در  يافته نگاره سنگها هزار  ده
، يا دره گنج، و آسياب تپه، شوششده در  يافته توكننقاط ديگر، هزاران 

 هاي اكسترنال حافظهكه نخستين  زيگورات چغازنبيل آجرنگارههزاران
اند و اسباب پديدآمدن  ها در دوران باستان بوده مورد استفاده انسان

ها  ترين   سازه تمدن سنادي هستند كه  اساسيها شدند، ا نخستين تمدن
گوييم تمدن امروز  .  اگر مي)افزار نرم( ها دادهاند:   را فرياد كرده
ها در همه جاي جهان، از  است از آن روست كه داده تمدني جهاني

خانه من و شما در ايران عزيزمان گرفته تا جيب حاوي گوشي هوشمند 
توانند به  و مي اروپايي حضور دارندشهروندان كشورهاي آفريقايي يا 
ها هنگامي كه بيش از ظرفيت   داده  .همه جاي جهان انتقال پيدا كنند

اگر نياز دارند.  حافظه كمكييادسپاري باشند به  مغز انسان براي به
حافظه كمكي براي رساندن پيام به ديگران نيز مورد استفاده قرار گيرد 

  يادآوري:
  اكسترنال يا حافظه كمكي

يك اصطالح در دانش و  auxiliary memoryيا  حافظه كمكي
ها  ها و برنامه اي اشاره دارد كه داده مهندسي كامپيوتر است و به حافظه

دارد. تعدادي از انواع مشهور  را براي استفاده آينده در خود نگه مي
، مغناطيسي ، ديسك سخت، نوارROMعبارتند از   هاي كمكي حافظه

  ).microSDدي ( دي، يا مايكرو اس وي دي يا دي سي

توان از هر تعداد مورد نياز از  ابزارهاي  مي حافظه كمكيبراي 
ها بهره گرفت. يعني گنجايش حافظه كمكي نامحدود  گر داده ذخيره

يك اصطالح جديد  اكسترناليا  حافظه كمكياست. با آن كه اصطالح 
مربوط به كامپيوترهاي الكترونيكي است، اين اصطالح را براي 

هيچ ترديدي يك كامپيوتر است،  كه بي _انسان هاي كمكي  مغز  حافظه
نگاره و غارنگاره يا نوشتار نيز به  مانند  سنگ _ كيارگان از نوع هرچند

   □.ايم كار گرفته

شده در اروپا با حدود  هاي يافته خط عكس باال دو نمونه از استخوان 
خط نيز در بخش سمت راست تصوير ديده  سال قدمت است.  يك چوب25000

   شود. ميالدي مي 1900شود كه مربوط به سال  مي
 )عكس از مژده حمزه تبريزي، موزه دانش و علم مونيخ، بخش تاريخ كامپيوتر(
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ها نيز اگر بيش از  دادهپردازش  شود. تبديل مي رسانه كمكيبه يك 
  . خواهد داشتنياز  ابزار محاسبهظرفيت پردازش مغز انسان باشد به 

  
 هحافظها در جهان  شكل بگيرد اختراع  ن كه نخستين مدنيتبراي اي

 الزم هاي شرط )افزار سخت( ابزارهاي محاسبهو اختراع  كمكي رسانهيا 
  كافي نبوده است.  هاي اما شرطبوده است، 

  
  ها گيري نخستين تمدن شكل

جانشيني و كشاورزي  هايي كه به يك هزار سال پيش انسان 10از حدود 
و در  دره تپه گنج، در بهشهردر  كمربندو  هوتوروي آورده بودند در غارهاي 

، و در نقاط ديگري در خاورميانه شروع كردند به استفاده شوش، در آسياب تپه
ساز از جنس گل و به اشكال هندسي گوناگون، مانند  هايي دست از مهره

محصوالت  مقدارديسك، گوي، مكعب، يا مخروط،  براي به ياد سپردن 

كردند. به بيان  كشاورزي يا كاالهاي ديگري كه در انبارها يا سيلوها ذخيره مي
به عنوان  _ اند  شهرت يافته 5توكنكه امروزه به  _ها  ديگر، اين اشياء يا مهره

 ها انسان مورد نيازهاي محاسباتي  براي داده اكسترناليا   كمكيرسانه  ياحافظه 
 بازيابي اطالعاتو  6ها ذخيره و بازيابي دادههاي  و نخستين سيستم ،عمل كردند
  را شكل دادند، كه انسان اختراع كرد.  محاسباتي

  

هايي  ا افزايش ميزان اطالعات تالش كردند كه روشهاي نخستين  ب تمدن
و بازيابي اطالعات بيابند و به كار بگيرند. به  انبارشساده و سريع را براي 

هايي مكعبي، گويي،  ها مهره عنوان مثال، در جوامع نخستين كشاورزي توكن
هاي عددي  هرمي، يا مانند آن بودند كه هر كدام همچون يك رقم در دستگاه

توانست به  ها اشاره داشتند. يك يا چند مهره مي قدار خاصي از داراييبه م
مقدار يك كاالي خاص مربوط به يك شخص خاص اشاره داشته باشد. از 

هاي مربوط به هر  اختراع شدند، كه مهره ها پوش توكنروي، بعدها   همين
رد ك داري مي پوشش گلي نگهبندي با  بستهدر يك مجموعاً شخص يا كاال را 

شد. به اين ترتيب، بازيابي  ها حك مي و بر روي اين پوشش شكل توكن
  شد.  تر مي تر و راحت اطالعات بسيار سريع

دنيس همچنان كه در مقاالت پيشين اين سلسله از مقاالت  گفتيم خانم  
 نوشتارها بود و به اين نتيجه رسيد كه  كاشف اين كاربرد توكن 7راساشماندت بِ

  ها بوده است. ين توكنحاصل  تكامل ا

                                                 
5 token 
6 data  storage and retrieval 
7 Denise Schmandt-Besserat 

  ابزارهاي محاسبه اكسترنال نخستين 
اند  شناسان يافته ارهاي محاسبه دنيا كه تا به حال باستانترين ابز قديمي

تا  20000است كه در اروپاي غربي يافت شده است كه بين  خط تعدادي استخوان
گرفتند احتماالً  ها بهره مي سال قدمت دارند. كساني كه از اين استخوان 25000

اش بر روي اند كه براي هر شكار موفق خود يك خر آفرين بوده شكارچياني ترس
هايي  خط كشيدند. آنها احتماالً براي  حيوانات مختلف استخوان مي  خط استخوان

ها، يكي ديگر براي  ها، يكي براي گاوميش اند، يكي براي خرس جداگانه داشته
ها، و مانند آن. افزون بر اين، آنها نخستين بنيادهاي علم حسابداري را  گرگ

انسان (به جز آتش) كه هنوز هم مورد ترين اختراع  اختراع كردند، قديمي
شده بر روي ديواره غارهايي  هاي مختلف يافته خط استفاده انسان است.  استخوان

دهند كه با يك  اند اين گمان قوي را به ما مي هايي از حيوانات داشته كه نگاره
  وسيله شمارش حيوانات سروكار داريم.  

  منبع:
Ifrah, Georges. The Universal History of Numbers: From 
Prehistory to the Invention of Computer. John Wiely & Sons. 
Canada 2000. pxix. 

 يادآوري:
  عدد دانبار

   اند كه جوامع شناسان به اين نتيجه رسيده مردم«
خواه  نسبتاً برابري ،وشتاربدون ن امروزيِ مدرنِ يابِ خوراك-شكارچي

كار مخفي نيز  به داليلي مشابه  خالف  هاي هستند. جالب آن كه سازمان
هاي  ها رابطه هايي نسبتاً كوچك هستند. انسان چنين هستند: هر دو گروه
توانند حفظ كنند؛ هنگامي كه اندازه گروه از  كاري محدودي را مي

 هاي انفرادي ها و ويژگي اولويت يادسپردن تنها به رود، نهبنفر فراتر  150
داخلي گروه  هپيچيد امور يادسپردن شود، بلكه به ناممكن مي در گروه

نفر،  150تر از  هايي بزرگ شود. از اين روي، در گروه نيز ناممكن مي
تعامالت مستقيم و چهره به چهره ديگر كنترل اجتماعي كافي توليد 

پيدا  هاي جديد ل گروهكند، و اعضا تمايل به انشعاب و تشكي نمي
   »عدد دانبار«به  نفر 150  كنند. در ميان دانشمندان رفتارگرا، حد مي

)Dunbar’s number150از  تر هاي بزرگ . گروه) مشهور شده است 
به   _ها  ها، و امپراطوري كشور-شهرها، دولت-دولتمثالً   _ نفر 

هر، و ها، م ند: نوشتار، توكنشتتري نياز دا يشرفتههاي ارتباطي پ تكنيك
  □»ساير ابزارهاي محاسبه.

  منبع:
Bernstein, William J. Masters Of The Word: How Media Shaped 
History from the Alphabet to the Internet. 2013 Atlantic Books. p46. 
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پيدايش تمدن بدون اختراع اين سيستم ممكن نبود، زيرا حافظه 
توانست امور اداري  انسان به تنهايي  بدون استفاده از حافظه كمكي نمي

 150هاي بيش از  ها را به پيش ببرد. مديريت كارآمد گروه و مالي تمدن
ي اكسترنال ها مشهور شده است بدون حافظه عدد دانبارنفر كه به 

  .8دشوار و  ناشدني است

استفاده از اين ابزارها يك توانمندي جديد را براي ارگانيسم انساني  
. اين حافظه اكسترنال دو ويژگي مهم اكسترنال رسانه يا حافظهاضافه كرد: 

توانست انبوهي  توانست باشد، نامحدود بود و مي داشت: بادوام و غيرفرّار مي
و در پي آنها  هاي گلي كتيبهدر شكل توكني و سپس  از اطالعات را ابتدا

در خود نگه دارد و اين  كاغذيهاي  و  صفحات و كتاب يروسيپاپطومارهاي 
  اطالعات را از يك نسل به نسل بعدي انتقال بدهد. 

گيري از حافظه  قدرت بهرهها و سپس نوشتار به  انسان با اختراع توكن
به انباشت اطالعات و دانش بشر تا امروز رسيد، همين قدرت بود كه  نامحدود

وري به باالترين سطوح ممكن انواع  انجاميد و انسان توانست با بردن بهره
ابزارها از خودرو گرفته تا هواپيما و كامپيوتر  و ماهواره را بسازد و استفاده 

  كند. 

  
ها:  نياز، اقتصاد   چهار شرط اساسي برپايي تمدن

  و رايانش توانمندپررونق، فناوري رسانه، 
را اختراع كنيم امكان  نوشتار  رسانه  هزاران سال پيش از آن كه 

تا  .نداشتيم آن را اختراع نكرديم نياز چون  اما ،ايم اين اختراع را داشته
جانشيني را اختيار نكرد و با شكار و  زماني كه انسان   كشاورزي و يك

 آن كهاند، با گذر گياهي روزگار خود را مي آوري خوراك جمع
، به وجود داشتندهمچنان كه پيشتر ذكر كرديم  مورد نياز هاي فناوري
لي و نوشتار نيازي نداشت. هنگامي كه كشاورزي و هاي گ توكن
با  ؛جانشيني را اختيار كرد، به محصوالت مازاد بر نياز خود رسيد يك

 اوليه در جوامع  اقتصاد ومبادالت كاالها را آغاز كرد محصوالت مازاد 
كه سال به سال رونق بيشتري  اقتصاديشكل گرفت؛ و  جانشين كي

پيدا  نيازگيري و شمارش محصوالت   فت به ابزارهايي براي اندازهيا مي
ابزار ها اختراع شدند كه هم به عنوان  توكن براي اين منظور  كرد.
آن نام  پيامكه  اي رسانهرفتند و هم به عنوان  به كار مي گيري اندازه
  شده بود.  گيري كاالي اندازهمالك 
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رودان  هاي انساني كه در نقاط مختلف ايران كنوني و ميان نخستين تمدن
 ، دانش و فناوريِيكمك رسانه فناوريِ ،نياز عامل مهم چهارشكل گرفتند ثمره  

در . بودند  رونق اقتصاديو ، توانمندمحاسبه)  ي(حساب و ابزارهارايانشيِ 
عامل ضروري  چهاربشري  نيز تحقق اين  هاي بزرگ بعديِ پديدآمدن تمدن

   بوده است.
هاي بزرگ معموالً  جديد در همه تمدن رسانه كمكيِ شايان ذكر است كه

انجاميده است و ديگر لزومي ندارد كه   و بيان آزادي عقيدهبه سطح بيشتر 
. به كنيمها ذكر  پديداري تمدن برايرا  انيو ب دهيعقعامل مجزاي  آزادي 

را  انيو ب دهيعقتوانستند سطح آزادي  رسانه اينترنتو  رسانه چاپعنوان مثال، 
ها و ابزارهاي محاسبه تحصيل  رونق رسانه نسبت به گذشته بسيار بهتر كنند.

   هاي علمي را نيز معموالً افزايش داده است. علم و پژوهش

  
محوطه باستاني  در شده هاي مختلف يافته هاي هرمي در اندازه توكن

  ).دزفول، خوزستان(چغاميش 
  )Oriental Institute of the University of Chicago( عكس از  

  اعداد تاريخ نخستين 
يكي از روزهاي باستاني در ايالم كه در ايران كنوني تا خليج فارس 

هاي گلي قالبي  افتادند.  ادامه داشت حسابداران به فكر استفاده از توكن
اي  هاي مختلف ارزش قراردادي ويژه هاي با اشكال و اندازه به توكن

ثالً يك ميله داده شد. هر شكل يك واحد ارزشي در سيستم عددي بود: م
  ، و مانند آن. 100، يك توپ براي 10براي يك،  يك گلوله براي 

هايي  ها در فاز گسترش سريع بودند، اما همچنان تمدن تمدن
شفاهي، يعني بدون نوشتار باقي مانده بودند. آنها به حافظه محدود انسان 

ه توسعه سيستم حسابداري بر اساس ابزارها و اصولي ك اتكا داشتند. اما
ها  بندي توكن ذكر كرديم بسيار عملي بود. در نخستين توسعه، فكر بسته

شد كه يك معامله پيشين از نو  در يك بسته گلي مطرح شد. اگر الزم مي
شد تا محتويات درون آن پديدار شود.  بررسي شود، بسته گلي شكسته مي

هاي  كردن عالئمي شبيه به توكن تر بود، حك اما توسعه بعدي مهم
  خلي يك بسته بر روي بسته (كه به اختراع نوشتار انجاميد).   دا

Ifrah, Georges. The Universal History of Numbers: From Prehistory to the 

Invention of Computer. John Wiely & Sons. Canada 2000. pxx. 
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  تعريف تمدن
ها در جهان منجر شدند و همچنان  افتن نخستين تمدني عواملي كه به تحقق

اند  دههاي بزرگ بعدي نيز اساسي بو شدن تمدن كه خواهيم ديد در متحقق
  را تعريف كنيم: تمدنتوانند به ما كمك كنند كه  مي

كارگيري، اختراع، و ابداع ابزارهاي  هايي از زندگي انسان كه با به دوره 
)، انتقال رايانشها ( پردازش داده و ها ازيابي دادهذخيره و ب جديد و توانمندترِ

_	 ها تري از انسان وري را براي اجتماع بزرگ  ) توانسته است بهرهرسانه( ها داده
گيري از  با بهرهو  افزايش بدهد _فارغ از اين كه چه دين يا آييني داشته باشند 

 رفاه را بيشتر كندطبيعي انسان را مرتفع و  نيازهايعلم و فناوري تا جاي ممكن 
_		نيزمستا روزهايمثالً  _  آتيدر روزهاي سخت  ها را رنج نگري آينده باو 

به بيان  .دكنبر سرنوشت خود حاكم  انسان را  و تا جاي ممكن دكاهش بده
ي، مثالً با دانش پزشكي، وابستگي رگيري از علم و فناو ديگر، تمدن با بهره

	را  ها انسان به خدايان و آسمان حل مسائل و كه راه حل اديان براي _
   .دهد كاهش مي_	  ظاهر  الينحل طبيعي است هاي به گرفتاري

هاي نخستين تا  از همان تمدن  تغييردادن سرنوشت امكانو  نگري آينده
تا انسان را  با  ،ها بوده است امروز يكي از خصوصيات و اهداف مهم تمدن

گمان،  بي بخشد.بو خدايان رهايي  فناوري از اتكا به سرنوشت و تقدير علم و
كه مقدمه  _ در عصر نوسنگي يكي از داليل انقالب كشاورزي انسان

توليد محصول مازاد براي روزهاي سخت  _ها بوده است  پديدآمدن تمدن
   بوده است. 

 شهر هوشمندو  ها اينترنت مكان، و ها اينترنت آدم، اينترنت چيزها

اتكا به سرنوشت و تقدير و  ن انسان ازرهاكردهاي بزرگي براي  پتانسيل
كه به  ريزپردازنده ماهنامهاي از  در شماره دارند. به عنوان مثال،  خدايان

) گفتيم كه سطح 283اختصاص داشت (شماره  شهر هوشمندتعريف 
ها را به صفر  تا جايي خواهد بود كه رنج شهر هوشمنددر تركيب   هوشمندي

ها را برطرف كند و برابري و رفاه را براي انسان  برساند و نيازهاي طبيعي انسان
توان گفت كه تمدن رسانه اينترنت پتانسيل   به ارمغان بياورد. بنابراين، مي

  رسيدن به برابري و رفاه براي انسان را دارد.

شدند  تر مي هزينه مندتر و كم هرچه قدرت رايانشو  ارتباطاتيا  رسانه
را  وري بهرهها را بيشتر كنند و در نتيجه  انهاي بين انس توانستند همكاري مي

برگ،  نوشت يا كتيبه، پاپيروس، ابريشم نگاره، گل باالتر ببرند. سنگ
برگ، و مانند آن پرهزينه بودند و جاي خود را در نهايت به كاغذ  پوست

بسيار كاهش داد  تر و كارآمدتر بود. چاپ هزينه رسانه را هزينه دادند، كه كم
انقالب الكترونيك و اينترنت هزينه مي را در اروپا پديد آورد.  و انقالب عل

ها را به سطحي جهاني  العاده پايين آورد و توانست همكاري ارتباطات را فوق
خط و  العاده افزايش داد. رايانش كه با استخوان وري را فوق برساند و بهره

اع اعداد ها آغاز شده بود با چرتكه، تخت و تراب، اختر خط و توكن چوب
كش مهندسي ادامه  گرهاي مكانيكي و خط هندي و عدد صفر، و محاسبه

يافت و در نهايت به كامپيوترهاي الكترونيكي رسيد كه هزينه رايانش را بسيار 
  انگيز افزايش داد.  اي شگفت گونه كاهش داد و قدرت رايانش را به

  
  هاي بزرگ تاريخ تمدن

پنج دوره تمدن: تاريخ جهان «اب مورخ مشهور، در كت گاغي، ويليام مك
اين نظريه را مطرح كرده  است  9»ده استش نمايان در پنج تمدنآن گونه كه 

  گيرد. شكل ميمتمايز  ارتباطاتي فناوريكه هر دوره تمدني بر بنياد يك 

، چاپ، الفباي فونتيكي، 10ايدئوگرامهاي فرهنگي را  او اين فناوري 
و بر اساس آنها  دانسته است فناوري ديجيتاليا  كامپيوتر، و تصاوير الكترونيكي

  .پنج تمدن بزرگ تاريخ را نام برده است

اينترنت «تحت عنوان  ماهنامه ريزپردازندهدر اين سلسله از مقاالت 
بندي  اي مشابه با تقسيم ،  تحوالت اساسي در تاريخ انسان را به گونه»ها آدم

 ترين مهمايم، كه   بندي كرده ، با اختالفاتي اندك، تقسيمگاغي ويليام مك
هاي گذشته نشان  در آن است كه مطابق آنچه در شماره دليل اين اختالفات

،   اي ي و رسانهارتباط زيمتما يفناورداديم در هر دوره تمدني افزون بر 
)  متمايز رايانش(در مجموع،  متمايز هاي محاسباتي ابزارهاي محاسبه و الگوريتم

هرچند، اين  اند. هاي بزرگ  داشته گيري تمدن كلنيز نقشي بنيادي در ش
هاي بيشتري داشته باشد، مثالً تمدن نوشتار به  توانست گروه بندي مي تقسيم

نوشت، تمدن رسانه  چند تمدن ديگر تقسيم شود، مانند تمدن رسانه گل
همگي اينها را ذيل   تمدن كاغذ،  اما براي اختصار  برگ، و پاپيروس و پوست

 سهاز همين روي، تاريخ انسان را به  ايم.  جاي داده ن رسانه نوشتاراَبرتمد
  ايم:  بندي كرده زير تقسيم اَبرتمدن

  )نوشته دست( رسانه نوشتار اَبرتمدن ●

  سازي نوشتار) (مكانيزه رسانه چاپ اَبرتمدن ●

  سازي رايانش و رسانه) (الكترونيزه اَبرتمدن رسانه اينترنت ●

                                                 
9 McGaughey, William. Five Epochs of Civilization: World 
History as Emerging in Five Civilizations. Minneapolis: 
Thistlerose Publications, 2000. 
10 ideogram 
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   )شتهنو دست( نوشتاررسانه  اَبرتمدن
اي شمارش  (ابزارهاي نشانه 11تمدن توكني  بااَبرتمدن رسانه نوشتار 
در  عصر نوسنگيدر  انقالب كشاورزيها را پس از  ابتدايي) كه نخستين تمدن

 نوشتار اختراع ها به شود؛ تكامل توكن آغاز مي 12خاورميانه پديد آورد
  كند.  تر باز مي هاي بسيار بزرگ مدنگيري ت انجامد، كه راه را براي شكل مي

  

  

مرسوم ابزارهاي محاسبه توكني  در تمدن چين كه استفاده از يادآوري:
مقدس چينيان،  كتاب در ها داوريدر بخش  آنچهمطابق نبوده است، 

آمده  _ترين نوشته چيني است كه قديمي_	) ها دگرگوني(كتاب    13چينگ يي
 زنيِ گره نخبه كمك  امورات خود را ، دولتنوشتارت، پيش از اختراع اس

در پرو   15اينكاهايا نخ محاسبات تمدن  14كيپوگذراند، كه شبيه به  مي محاسبه
 به بيان ديگر، در تمدن چين نيز پيش از اختراع نوشتار، ابزار محاسبه 16است.

اختراع شده بوده  ت كرده اس ها نيز عمل مي كه به عنوان يك رسانه ثبت داده
  است.

                                                 
11 token 
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  مراجعه كنيد.» تاريخچه نخستين رسانه مصنوعي«

13 I Ching 
14 quipu 
15 Inca 
16 Bloom, Jonathan (Jonathan M.). Paper Before Print: The 
History and Impact of Paper in the Islamic World. 

هاي  هاي جغرافيايي مختلف در دوره در ناحيه  تمدن نوشتاري
اي كه نوشتن روي آن  بسته به قيمت، فراواني، و كيفيت  ماده مختلف

يا ( 17نمپارشُ، نوشته گليا  كتيبه ،سنگ گرفت، مانند انجام مي
چين، ، مانند تمدن ه استشكل گرفت  كاغذ، يا پاپيروس، )برگ پوست

كه به  شاپور دانشگاه و كتابخانه جنديمصر، يونان، ايران (با محوريت 
هاي تمدن هندي و  حاوي ترجمه كتاب تمدن ايرانهاي  جز كتاب

)، ثبت شده بودند نوشته پوستو  پاپيروسهاي  كه با رسانه يوناني نيز بود
توان آخرين تمدن بزرگ عصر نوشتار يا  كه آن را مي تمدن اسالميو 
 الحكمه كتابخانه بيت دانشگاه ونويسي دانست (با محوريت  دستر عص

كه اكثر  هاي هند، ايران، و يونان بود هاي تمدن كه حاوي ترجمه كتاب
به عنوان  كاغذاستفاده از  .)ثبت شده بودند رسانه كاغذيآنها بر روي 

هاي اين تمدن و تمدن بعدي  ماده نوشتن نقش بسيار مهمي در پيشرفت
ها نقش  در اين تمدن كتابخانه. ) و تا امروز بازي كردسانه چاپتمدن ر(

ها  بزرگ نوشتاري را بازي كرده است؛ پيشرفت رسانهو  مركز دادهيك 
(دهدهي)   دستگاه عددنويسي هنديدر هندسه و رياضيات، و به ويژه 

   .كمك شاياني كردند ي نوشتاريها گيري تمدن نيز به شكل

  

  
                                                 
17 parchment 

شده حاوي چهار گوي، كه به عنوان يك  پوش شكسته توكن
كرده است. در تكامل  دار در عصر نوسنگي كار مي حافظهكامپيوتر سفالي 

پوشِ گلي  هايي عالمت چهار گوي بر روي توكن بعدي چنين سيستم
  .در خوزستان ايران چغاميششده: محوطه باستاني  مكان يافته شد. حك مي

  )Oriental Institute of the University of Chicago( عكس از  

هاي مختلف از چين و قوم مايا تا  در فرهنگ نخ محاسبه براي ثبت اعداد
تصوير باال يك كيپو (نخ محاسبه قوم مايا در پرو)  يونان مورد استفاده بوده است.

» سازي كامپيوترهنر برنامه«است كه براي تعداد صفحات هر فصل از كتاب مشهور 
  است.زني شده  گره  Donald Knuth نوشته 

  منبع: 
Williams, Michael R. (Michael Roy) (date), “In the beginning”. A history of 
computing technology. Prentice-Hall International (UK) Limited. pp. 40-41.
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  نوشته، گل رسانه  تمدن آشور بر بنياد
  نخستين كتابخانه 

  دوران باستان» مركز داده«و 
 آشورسال پيش از ميالد به پادشاهي  670كه از  پال آشورباني

سال پيش از ميالد  به پادشاهي  640رسيد، در دوران حكومت خود در 
زيگورات كرد و حمله كرد و  اين تمدن را با قساوت تمام نابود  ايالم

بيستم  سدهاي كه بقاياي آن  تا  به گونه ،را ويران كرد چغازنبيل
  ميالدي در زير خاك پنهان ماند.

دارد. براي  نيازاداره يك امپراطوري بزرگ به دانش  به هر  روي،
دستور داد كه آثار مهم آن   پال آشورباني ، نيازكردن اين  برطرف

ل گردآوري شود، كه شايد نخستين روزگار از همه مناطق آشور و باب
 ترين ماده قيمت ارزان باشد. 18ها گردآوري دادهيافته  اقدام سازمان

بوده  نوشت گليا  هاي گلي لوحبراي نوشتن در آن دوران،  شده  شناخته
 30000او  در دوران حكومت خود  يك كتابخانه حاوي حدود   است. 
مركز نوان نخستين كتابخانه و لي را بنا كرد. اين كتابخانه به علوح گ
گذاري  دوران باستان مشهور شده است. الواح اين كتابخانه شماره داده

شده بودند تا بازيابي اطالعات ساده شود و  اين تمدن به سهولت بتواند 
  دسترسي پيدا كند. خود  به اطالعات و دانش روزگار 

  

هاي  در هر حال، در طول تاريخ يك عامل مهم پيدايش تمدن 
هاي دوره و تسهيل در بازيابي  آوري اطالعات و دانش بزرگ، جمع

اطالعات بوده است، از تمدن يونان گرفته كه در آن دانشمنداني چون 
هاي باستاني را پديد آوردند،  نويسي ترين فهرست جامع 19كاليماخوس

در دوره ساساني كه كتب  شاپور كتابخانه گنديتا دانشمندان دانشگاه و 
هاي چين، هند، مصر، و يونان را ترجمه كردند و منبع  تمدنمختلف 

آن زمان را شبيه به اينترنت امروزي پديد  اطالعات جهانيبزرگي از 
  آوردند.

                                                 
18 data collection 
19 Callimachus   

  

  
آجرنوشته:  نخستين روش    تمدن ايالمي و رسانه
يافته و انبوه اطالعات   در دوران  ذخيره و بازيابي سازمان
  ازنبيلباستان  در زيگورات چغ

حدود  زيگورات چغازنبيلسال پيش از ميالد در  1300حدود 
بر روي ديوارها در  رديف يازدهم بيروني (پس  آجرنوشته 5000
رديف آجر ساده يك رديف آجرنوشته) به زبان ايالمي  10از هر 

زدن و  باستان و خط ميخي اَكَدي نصب شد تا خواننده با قدم
كند.  بازيابيت مورد نياز را ها بتواند اطالعا خواندن نوشته

سال پيش از ميالد  1250پادشاه ايالم در حدود  ناپيريشا-اونتاش
  ساخت اين زيگورات را آغاز كرد.

زيگورات هاي  ) يكي از آجرنوشتهPenn Museum( موزه پن
را در اختيار دارد. اين آجرنوشته يك يادبود از  چغازنبيل
پيش از  1240-1275به  پادشاه ايالم، مربوط ناپيريشا-اونتاش

  ميالد است، كه بخشي از ترجمه  متن آن در زير آمده است: 

و  انشان، پادشاه نومنا- هومبان، فرزند ناپيريشا- اونتاشمن، «
ام همواره با خوشبختي همراه  ، دوست دارم كه زندگيشوش
 هاي پخته خشت... معبدي بلند از و نام و تبارم نابود نشودباشد، 

دار؛ آن را وقف خدا  ي بلند از آجرهاي لعابساختم، معبد
  .□»كردم... ايشوشيناك

  
https://www.penn.museum/sites/expedition/an-
elamite-inscribed-brick/  
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  تمدن اسالمي
                                           يا تمدن رسانه كاغذي 
را به اين اشتباه انداخته است كه  اي پاره تمدن اسالميگذاري  نام

سازي است. حال آن كه  هايي براي تمدن دين اسالم حاوي دستورالعمل
كردن نيازهاي طبيعي  ها براي برطرف همچنان كه پيشتر گفتيم تمدن

اند و امري زميني هستند و  وري بر پا شده ها و براي افزايش بهره انسان
نياز به خدايان  و فناوري  دانشگيري از  هدف آنها آن است كه با بهره

دهند  و حذف كنند. به عنوان برا براي نيازهاي طبيعي خود كاهش 
شدن به معابد و خدايان به درمان  شكي به جاي متوسلمثال، با دانش پز

مسئله  و ساخت سيلو  ها بپردازند، يا با مديريت آب و كشاورزي بيماري
هاي ديني گاه به توسعه  توصيهي ا پارهبا اين همه، ها را حل كنند.  قحطي
توصيه به خواندن كتاب  ها كمك كرده است، مانند تر تمدن سريع

و يك علت باسوادي گسترده  كه در اسالممقدس قرآن مجيد 
كه  ه استهاي اسالمي بود در سرزمين ترشدن آموزش دموكراتيك

 به طور مشابه، به گسترش اين تمدن كمك كند. ه استتوانست
هاي ديني در اروپا  نيز سبب شد كه عالقه به خواندن كتاب سمپروتستانتي

شود. با  انقالب چاپاي پيدا كند و يك عامل موفقيت  افزايش گسترده
به درستي  به عنوان  تمدن  رسانه چاپتمدن اين همه، تمدن غرب يا 

  .ه استپروتستان مشهور نشد تمدن مسيحي يا

هاي ديگر، از ميان  همچون تمدناسالمي  دو  عامل برپايي تمدن
اقتصاد به همراه يك  نيازاي كه پيشتر ذكر كرديم،  عوامل چهارگانه

متصرفات گسترده امپراطوري اسالمي براي بوده است.  بزرگ
 و به  قيمت ماده نوشتن ارزان خزانه بهاسناد ها و  حسابداري ماليات

زها و و براي اموري مانند تعيين جهت قبله و رو دانش پيشرفته رياضيات
هاي نجوم و  سازي  به دانش سازي و ساختمان اوقات شرعي و راه

به دانش پزشكي   نيازيك نمونه ديگر،  داشت. نيازجغرافيا و مهندسي 
به  دربار عباسياعضا و خانواده   در ميان  ها بود، زيرا بروز انواع بيماري

كم ثروت فراوان  ناشي از هاي افراطي  گذراني و خوش يپرور تن دليل
» تاريخ علم در ايران«در كتاب  در اين باره  مهدي فرشاد. دكتر نبود

  چنين آورده است:

هاي  به فعاليت شاپور جنديدر زمان اشاعه اسالم مركز علمي «
 ايراني نسطوري اي داد.  در اينجا نيز خانواده ويش ادامه  ميفرهنگي خ

و  محقق از بودند فعاليت داشتند. نخستين پزشك  كه اغلب آنان پزشك
اولين  شاپور جندينام داشت. دانشمندان حوزه  ابن بختيشوعاين خاندان 

ها  ها را از آثار يوناني به زبان سرياني تهيه كردند. اين ترجمه  ترجمه
بطلميوس،  و، اقليدس، ارشميدس،طشامل آثاري از افالطون، ارس

گفته نماند ناجالينوس و بقراط بود كه همگي به سرياني برگردانده شد. 
شان غالباً به زبان يوناني،  و شاگردان بختيشوعكه اعضاي خاندان 

و پارسي تسلط داشتند و همين آشنايي بعدها سبب توليد  ،سرياني، عربي
به  رج بن بختيشوعوجهاي مستقيم از يوناني به عربي گرديد.  برگردان

افش از بدان دچار شده بود و پزشكان اطر منصورمناسبت بيماري كه 
او . هاي دراز در آنجا ماند مداوايش بازمانده بودند به بغداد رفت و سال

و پسرش نيز كه بعد از وي به بغداد رفتند نقشي در انتقال علم و ايجاد 
خليفه ديگر عباسي به كمك  الرشيد هارون سنت علمي در بغداد داشتند.

ي  كتب آور خويش اين سنت را مداومت بخشيد و با جمع برمكيوزير 
علمي از اطراف و تشويق دانشمندان به ترجمه آنها گام فراتري در اين 

  20»راه برداشت.

  

                                                 
 .79-78اميركبير. ص 1365(جلد اول).  تاريخ علم در ايرانفرشاد، مهدي.  20

  تمدن كاغذي

اي كه نوشتن بر  از لحاظ فرهنگي و تاريخي، كاهش قيمت ماده«
به دست دست به دليل وفور گيرد، كه با توليد كاغذ  روي آن انجام مي
 باپوست حيوانات يا  بااي داشت. كتاب  العاده شد، اهميت فوق

شد كه براي تعداد كمي از مردم قابل  قيمت مي پاپيروس چنان گران
قيمت براي نوشتن،  با توليد يك ماده ارزانتمدن اسالمي دسترسي بود. 

و عرضه آن به بازارهاي شرق و غرب، امكان يادگيري و باسوادي را 
فراهم كرد.  به حق انحصاري  آن فقط براي يكي از طبقات  براي همه

اي را شكوفا كرد كه زنجيرهاي  جامعه پايان داد، و فعاليت ذهني
كند.   در نتيجه، يك  پرستي، و خودكامگي را پاره مي تحجر، خرافه

اكنون در آن زندگي  عصر جديد تمدن را آغاز كرد. تمدني كه هم
  »كنيم. مي

  مورخ مشهور قرن نوزدهم، آلفرد فون كرمر
)Alfred von Kremer, Culturgeschichte Orients(  
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                                                 نقش بزرگ كاغذ 
  گيري تمدن اسالمي در شكل

مي آن نگاران درباره تمدن اسال يكي از اشتباهات بسياري از تاريخ
به اين تمدن دارند. به بيان ديگر، اين  افزاري نرماست كه نگاهي صرفاً 

 افزار سختمورخان بيشتر به آثار دانشمندان مسلمان توجه دارند و به 
شد توجه  اي كه اين آثار بر روي آنها نوشته مي يا ماده اي رسانه
،  رگب پوست ، نوشت گل، نگاره سنگ به بيان فني امروزي، كنند. نمي

هستند كه نوشتار بر  حافظه افزار سختانواعي از  كاغذ، يا پاپيروس
گونه كه  كند. همان عمل مي ها دادهيا  افزار نرمروي آنها همچون 

به دليل   MicroSDكارت حافظه به  فالپي ديسكتامروز گذار از 
 شته است،اهميت بسيار زيادي داكند  ظرفيت بسيار زيادي كه فراهم مي

ت بسيار زيادي داشته ياهم نيز كاغذبه  پاپيروسو  برگ پوستگذار از 
ياد انقالب كاغذ نظران از آن به عنوان  اي از صاحب و پاره ،است
تر  هزينه به دليل توليد كم ، زيراراهي نيست ند، كه سخن بيا كرده

 انقالب كاغذ ها را بسيار بيشتر كند.  توانسته است كه ظرفيت ثبت داده
  ادامه دارد.  تا همين امروز

اي كه امروز براي ما يك چيز عادي  ، كاغذ مادههاي ميانه سدهدر 
هاي زندگي مردم را در انديشه و كار در آسياي غربي و  است روش

كاغذ ابزار ذخيره و بازيابي اطالعات  آفريقاي شمالي دگرگون كرد.
. معرفي انتقال دانش است يرسانه برا كيكاغذ  قيمت است. ارزان

 حافظه ياصل لهيوسبه را كاغذ كه  _هاي اسالمي  به سرزمينكاغذ 
يك انقالب بزرگ پديد آورد كه اثرات آن امروز هم _	تبديل كرد 
كاغذ يك ماده ساده بود كه واقعاً تاريخ را دگرگون  شود. حس مي

امكان نداشت تمدني به بزرگي  برگ با پاپيروس يا با پوست كرد. 
دانشمند شكل بگيرد، فقط كاغذ چنين  تمدن اسالمي با تعداد زيادي

پتانسيلي داشت، هم براي تمدن اسالمي و هم براي تمدن رسانه چاپ 
  در اروپا. 

مورخ برجسته، به خوبي در كتاب گر و  پژوهش، 21جاناتان بلوم
ه اهميت رسان» كاغذ پيش از چاپ: تاريخ و تأثير كاغذ در دنياي اسالم«

گيري تمدن  در شكل  اعداد هندي ابزارهاي محاسبه وو همچنين  كاغذ
بندهايي از اين كتاب آمده  بخش بعدياسالمي را بيان كرده است. در 

  .است
                                                 
21 Jonathan Bloom 

  اثر رسانه كاغذ بر تمدن اسالمي 
  از نگاه جاناتان بلوم

هاي مسلمان ناچار  سبب شد كه دولت ساالري نياز ديوان«
هاي  را انتخاب كنند. اما فراواني كاغذ در سرزمين كاغذشوند كه 

تر از  اسالمي شكوفايي كتاب  و فرهنگ نوشتار را بسيار درخشان
گيري از  عدم بهرهچاپ كرد. با وجود -همه نقاط اروپاي پيشا

گسترش دانش نوشتاري  ،هاي اسالمي چاپ در سرزمين فناوري
چاپ  ميالدي          دهم سده    در  كه  _در آنجا كمتر از چين 

نبود و گاه بيشتر بود.  در   _بود مقياس را اختراع كرده - بزرگ
ها با تيراژ پايين معموالً  كتاب ،چين با وجود امكانات چاپ

شدند، كه قابل مقايسه با تيراژ  منتشر مي  چندصدنسخه
   22»هاي اسالمي نيست. نويس در سرزمين دست

  

كه حدود  ،گذار به جامعه باسواد بدون كاغذ ممكن نبود«
ها  چيني ،شد. با اين همه سال پيش در چين اختراع 2000

اين مسلمانان كاغذ را به كار بگيرند.  هاي نتوانستند همه پتانسيل
به اهميت كاغذ پي بردند و  ميالدي نهم سدهايراني بودند كه در 

استفاده آنها از كاغذ سرآغاز   در ترويج استفاده از آن كوشيدند.
  23»يك دوره تمدني جديد شد.

  

آسياي ميانه و ايران به كار گرفته  با آن كه كاغذ پيشتر در«
ساالري دوران عباسيان سبب شد كه كاغذ را  نياز ديوانشد،  مي

 644-634(دوران حكومت،  عمر اولخليفه دوم،  انتخاب كنند.
ها  دادن به پرداخت ميالدي)، نخستين اداره دولتي را براي سازمان

ين منظور المال پديد آورد، كه براي ا و ايجاد مقررات براي بيت
به دفتر حسابداري نياز داشت. براي چنين اسنادي كه به عربي 

به معني  diphtheriaشود (كه از واژه يوناني  ناميده مي» دفتر«
  »گرفته شده است) از پاپيروس بهره گرفته شد. پوست

                                                 
22 Bloom, Jonathan (Jonathan M.). Paper Before Print: The 
History and Impact of Paper in the Islamic World. p91. 
23 Bloom, Jonathan (Jonathan M.). p17. 
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ميالدي  794نخستين ماشين كاغذسازي در بغداد در سال « 
اغذ كافي براي تأسيس شد، و ك الرشيد هاروندر دوره 

كردند  ساالران كه روزانه مقادير انبوهي سند توليد مي ديوان
را بگيرد. مورخان  برگ تا جاي پاپيروس و پوست ،فراهم كرد

اند. زيرا اين  اشاره نكرده پيروزي بزرگ كاغذمسلمان به اين 
تا ثبت   ،مورخان به ثبت اعمال افراد مسئول عالقه داشتند

   24 »فني.هاي فرهنگي و  پيشرفت

  

بن يحيي  فضلمورخ آفريقاي شمالي و فيلسوف، ، ابن خلدون«
توصيه كرد كه به  الرشيد هارونداند كه به  را كسي مي برمكي

از  كه كمياب شده بود از كاغذ بهره بگيرد. برگ جاي پوست
خود نوشته است كه  المقدمهدر كتاب  ابن خلدونهمين روي، 

به كار گرفته شد. بعدها مردم از آن كاغذ براي اسناد دولتي و مجوزها 
صد  . در بغداد بيش از يكهاي پژوهشي  بهره گرفتند براي نوشته

  ». فروختند داير شد فروشگاه كه كاغذ و كتاب مي

  

كه روحاني  برمكيانپس از تسلط اعراب بر آسياي ميانه، «
معبد بودا در بلخ بودند مسلمان شدند و به همكاري با حكومت 

نخستين عضو خانواده بود  بن برمك خالدي آوردند. عباسيان رو
هاي  كه اسالم آورد و به خليفه اول عباسي در اداره ارتش و ثبت

، هارونبرادرخوانده  ،بن يحيي  فضلمالياتي ياري رساند. نوه او، 
مند بودند كه  اين خانواده عالقهخليفه آينده عباسيان بود. 

هاي فلسفي و  ين دكترينشاهكارهاي ادبي ايران و هند، و همچن
   مذهبي مختلف شرقي را حفظ كنند.

، بغداد به يك مركز برمكيانخيلي زود با اين اقدامات 
اي كاغذ بغدادي را بهترين  بزرگ كاغذسازي تبديل شد، و پاره

برند.  با اين حال، مورخان از انواع كاغذ نام مي .اند كاغذ دانسته
، مدير سليمان(به نام  مانيسلي به عنوان مثال از كاغذ ابن نديم

، استاندار راهبن ط طلح(به نام  طلحيدر خراسان)،  هارونمالي 
النهر)،  ، حاكم ساماني ماوراءبن نصر نوح(به نام  نوحيخراسان)، 

                                                 
24 Bloom, Jonathan (Jonathan M.). p48. 

(به نام  طاهري)، ها برمكي، يكي از جعفربن يحيي(به نام  جعفري
   25»كند. ، يك استاندار ديگر خراسان) ياد ميطاهربن عبداهللا

  

ميالدي)، از ائمه اربعه  855(درگذشته در سال   ابن حنبلاز 
اهل سنت، نقل شده است كه وي نوشتن با يك قلم ني، مركب 

  26»داده است. را ترجيح مي برگ پوستروشن، و 

  

)، 775-754( المنصورتحت حاكميت عباسيان، در دوران «
 شيدالر هارونگذار شهر بغداد، يا در دوران جانشينش،  بنيان

هاي عمومي گردآوري شد.  نخستين مجموعه كتاب)، 786-809(
هايي  ، مجموعهامويانهر چند، پيش از آن در دوران حكومت 

آوري شده بود كه بيشتر جزوه يا  محدود از حديث و شعر جمع
اما در دوران اوليه عباسيان و تفوق وزيران برگ بودند.  تك

هندي به عربي به يك ، ترجمه از آثار يوناني، فارسي، و برمكي
، كه افرادي برمكيانفعاليت معمول دولتي تبديل شد، زيرا  

ساالري كارآمد بودند، از  ديوان در عمليات باسواد و بافرهنگ و  
توانند فراهم كنند به  هاي ديگر چه امكاناتي مي اين كه تمدن

هاي مسلمانان با اروپاييان  در جنگ خوبي آگاه بودند.
هاي يوناني به دست آمده بود.  از كتاب هايي غني مجموعه
نوشت و از او درخواست  بيزانساي به امپراطور  نامه المنصور

هاي يوناني درباره  و كتاب اقليدسهاي  هايي از كتاب ارائه نسخه
علوم طبيعي  را  كرد. كتابخانه خليفه در بغداد به يك مرجع 

ني به نام شناس ايرا يك ستاره هارونپزشكي و نجوم تبديل شد؛ 
كمك كرده بود كه بغداد را  منصوررا كه به  بن نوبخت فضل

  بسازد به عنوان كتابدار و مترجم فارسي انتصاب كرد. 

را تأسيس كرد  الحكمه بيت ،مأمون ،هارونهنگامي كه پسر 
تر شد، كه به عنوان مؤسسه رسمي  ها بسيار غني مجموعه  كتاب

خانه مرتبط با آن، و كتاب الحكمه بيتكرد.  ترجمه عمل مي
در تقليد از دانشگاه پيش از اسالم ايراني در  ،الحكمه خزانه
 شوعختيبن ب  ورجيسج، كه رئيس آن، شاپور ساخته شد جندي

                                                 
25 Bloom, Jonathan (Jonathan M.). pp49-50. 
26 Bloom, Jonathan (Jonathan M.). p51. 
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هاي عباسي به عنوان پزشك  مسيحي، و فرزندانش  براي خليفه
  27»كار كرده بودند.

  

اعداد  در موضوع  خوارزميهاي اصلي  با آن كه نوشته«
عربي -اند دستگاه هندي گم شده است، دانشمندان توانستههندي 

لحسن كوشيار بن اابواو را از روي آثار دانشمندان پس از او مانند 
اصول «ميالدي كتاب  1000در حدود سال  كه ان گيالنيلب

را تأليف كرده است، بازسازي كنند. در اين » حساب هندي
 28غبار و تخت گويد كه محاسبات بر روي  كتاب مؤلف مي

(ميز؛ تخت  تختشود كه در فارسي  انجام مي) و تراب تخت(
   29»شود. پادشاهي) ناميده مي

  

كننده بود و احتمال خطا در  خسته تخت و ترابمحاسبات با «
آن كم نبود، زيرا بخش بزرگي از محاسبات در ذهن انجام 

شد، و در نتيجه  گرفت و بخشي از روي خاك پاك مي مي
  بات مشكل بود. بررسي درستي محاس

دان مشهور تالش  چندين رياضيميالدي دهم  سدهدر اواسط 
گيري از كاغذ بهينه كنند.  كردند كه اين سيستم پيچيده را با بهره

نخستين  ابوالحسن احمد ابراهيم االقليدسياي  دان سوريه رياضي
را تغيير داد و به جاي  و تراب تختداني است كه روش  رياضي
بر  يدسياالقلبهره گرفت.  روش محاسباتي   غذمركب و كاآن از 

داد و در نتيجه بازبيني  روي كاغذ مراحل مختلف را نشان مي
شبيه به  االقليدسيشد. روش محاسباتي عمل ضرب   ممكن مي

   30ايم. ها  آموخته همان روشي است كه ما در دبستان

 

كنيم، روش جديد محاسبات با  حاال كه به گذشته نگاه مي«
به نظر يك گام آسان  قلم و كاغذعربي و -ه از اعداد هندياستفاد

براي ذهن باشد، اما در عمل چنين نبود. با آن كه بسيار برتر از 
                                                 
27 Bloom, Jonathan (Jonathan M.). pp117-118. 
28 dustboard 
29 Bloom, Jonathan (Jonathan M.). p130. 
30 Bloom, Jonathan (Jonathan M.). p131. 

كار بودند  و به حساب  حافظهسيستم پيشين بود، اكثر مردم م
، الجاحظ. ادامه دادند و تراب تخت، و محاسبه با انگشتو ، ذهني

ادان توصيه كرد كه به جاي نويسنده مشهور اهل بصره به است
محاسبه با اعداد هندي، محاسبه با انگشت را آموزش بدهند. حتي 

براي اكثر كارهاي  ابوالوفاي بوزجانيدان برجسته ايراني،  رياضي
، ابن نديمداد.  ديواني روش محاسبه با انگشت را ترجيح مي

، كه الفهرستنويسنده آگاه و معموالً قابل اعتماد كتاب مشهور 
هاي عربي را بررسي و فهرست كرده است، اعداد هندي را  تابك

حساب اعداد «، خوارزميگيرد و حتي كتاب اساسي  سرسري مي
  آورد.  را در ميان فهرست آثار مهم اين نويسنده نمي  »هندي

بينان به  شناسان، و طالع دانان، ستاره به طور مشابه، رياضي
 ابجدعددنويسي قديمي ها و دستگاه  نوشتن با استفاده از واژه

دهند. احتماالً   براي اشاره به اعداد با حروف الفبا ادامه مي
بهره گرفتند، با  و تراب تختدانان بازهم از  بسياري از رياضي

وجود معايبي كه داشت، زيرا كاغذ براي محاسبه و دورانداختن 
شناس دوره  دان و ستاره قيمت بود. رياضي هنوز بسيار گران

هاي  ، يك كتاب درباره روشخواجه نصيرالدين طوسيايلخاني، 
 سيزدهم سده_	را در زماني نوشته است  و تراب تختمحاسبه با 
	 ميالدي و  تختكه كاغذ با كيفيت براي كتاب فراوان بود. _
شد. بازرگانان نيز در  تر از كاغذ تمام مي همچنان ارزان تراب

، اما در اواخر كردند برابر استفاده از اعداد هندي مقاومت مي
، مورخ پرآوازه، نوشت كه ابن خلدون، ميالدي چهاردهم سده

حساب تجاري با استفاده از اعداد هندي در مدارس اسپانياي 
   31.ه استشد اسالمي تدريس مي

سازي در  در ايران صنعت كاغذميالدي چهاردهم  سدهدر «
هاي بزرگ كاغذ سفيد در ايران  يك  اوج خود بود و توليد ورق

نقالب دوم را در كتاب اسالمي پديد آورد، كه آثار آن تا دو ا
ديگر در ايران، و همچنين مصر، هندوستان، و امپراطوري  سده

  عثماني ادامه يافت.
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تر و   هاي بزرگ تنها امكان نمونه كاغذي نه ترِ اوراقِ بزرگ
نويسي را ممكن ساخت بلكه امكان  تر هنر خوش جاودان
 سدهها فراهم كرد؛ از اوايل  براي كتابتر را  هاي بزرگ نقاشي

هاي مصور به يك شكلِ هنريِ مهم در  ،  كتابميالدي چهاردهم
هاي اسالمي تبديل شد، و در اوج خود به آنچه امروز  سرزمين

پيش از آن  هاي سدهشناسيم انجاميد. در  مي مينياتور ايرانيآن را 
كوچك  هاي نسبتاً ها و طرح فني با نقاشي هاي علمي و كتاب

  32»آمدند. براي نكات ويژه متن به تصوير در مي

  

ميالدي، بازار  1330با فروپاشي حكومت ايلخاني در دهه «
هاي الكچري فرو پاشيد، و كاغذسازان بغدادي  براي كتاب

ديگر تقاضايي براي توليد كاغذهاي بزرگ نداشتند. با از 
 چهاردهم سدهافتادن كاغذسازي در بغداد در اواسط  رونق

اي از مسلمانان به كاغذ وارداتي از اروپا متكي  ، پارهميالدي
هاي  بسياري از كتاب ميالدي چهاردهم سدهشدند. در اواسط 

نويسي  عربي، فارسي، و ارمني بر روي كاغذ ايتاليايي نسخه
. با آن كه اين نوع كاغذ كيفيت كاغذهاي محلي را ندشد

رسد كه بازرگانان  ر ميتر بود، به ويژه آن كه به نظ نداشت، ارزان
ايتاليايي تعمداً كاغذ را به قيمت مصنوعي پايين عرضه 

   33»كردند. مي
  

مورخان غربي اغلب بر اين نظر هستند كه تمدن اسالمي «
انجام داد، ميالدي  پانزدهم سدهترين اشتباه خود را در  بزرگ

اين ، و ه از پذيرش ماشين چاپ امتناع كردك يعني هنگامي 
كه سبب شد  ،كنند ه كوتاهي در پذيرش آن متهم ميتمدن را ب

از  ميالدي هجدهم سدهد. مسلمانان تا عقب بيفتاز جريان دانش 
از آن  محتاطانهنيز ماشين چاپ بهره نگرفتند، و در آن هنگام 

  34»ابزارهاي ديگري براي انتقال دانش داشتند.  زيرا، بهره گرفتند
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  فول تمدن اسالمي ا

افول تمدن اسالمي در سده يازدهم ميالدي را  ،نتقريباً اكثر مورخا
به شرايط اجتماعي و كاهش شديد سطح آزادي بيان ناشي از 

، بدون توجه دهند نسبت  ميهايي كه متشرعين پديد آوردند  محدوديت
محاسبات و بدون توجه به نقش  رسانه چاپو  رسانه كاغذبه نقش 
 مهدي فرشادثال، دكتر به عنوان م. اقتصادو بدون توجه به نقش  عددي

  در اين زمينه چنين آورده است:

براي بسياري از پژوهندگان تاريخ علم اين پرسش پيش «
آمده كه چسان فرهنگ عقلي اسالمي كه با آن شتاب راه اعتال 

ثمري نهاد.  را طي كرده بود بناگهان رو به سكون و خموشي و بي
اور ندارند و از ديد البته بوده و هستند محققاني كه اين پديده را ب

نگرند. در نظر گروه اخير حكمت  ديگري به فرهنگ اسالمي مي
طبيعي و شناخت جهان مادي و پديدارهاي آن فقط وجهي از 

وجهي كه از اهميت و  ،درجات كمال و تمدن انساني است
به اولويت چنداني برخوردار نيست. اين دسته از پژوهندگان 

هاي بشري با  هي و ارتباط شناختتمدن اسالمي بيشتر از جنبه ال
كه الهيون قرون وسطي و محققان  نگرند، چنان تعالي ديني او مي

اين تفاوت نظرها و معيارها  35كنند. مرتبط با آنان نيز چنين مي
هرچه كه باشد واقعيت آن است كه حكمت طبيعي به معناي 

اي از  شناخت طبيعت و جهان طبيعي در جهان اسالم دوره
افت و پس از آن از سده يازدهم ميالدي (پنجم رخشندگي ي

  36»هجري) به بعد رو به افول نهاد.

خردگرايان در دستگاه مأمون قدرتي فراوان يافتند و در «
گرايان و متشرعين سيطره خود را از دست دادند...  عوض سنت

هاي علمي دانشمندان در اين زمان مورد تشويق بود و  فعاليت
جتماعي و سياسي زيادي برخوردار حكماي طبيعي از كثرت ا

نهادن در راه علم  بودند و همين امر اشخاص مستعد را به گام

                                                 
را  حسين نصريف ، تألعلم و تمدن در اسالمهاي مندرج در كتاب  مثالً نوشته 35

  شده بنگريد.  نگريستهكه در آن از اين منظر به حكمت اسالمي مي
  .84). ص(جلد اول تاريخ علم در ايرانفرشاد، مهدي.  ٣٦
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كرد و كتابخانه و مراكز علمي نيز  طبيعي و فلسفه ترغيب مي
گذاشت. اما دوران توانمندي  وسايل الزم را در اختيار آنان مي

گرايان از اواخر سده سوم هجري رو به پايان رفت. در  حكمت
هجري هاي نقلي از اواسط سده سوم  ع عصر افول گرايشواق

آغاز شد. جدل و مناظره و بحث و  المتوكلمقارن با خالفت 
استدالل مطرود و ممنوع گشت و در عوض تسنن و تشرع و 
تسليم و تعبد و تقليد به مفهوم ضد عقلي و كوركورانه 

 ... اختناق فكري كه به تدريج با قوت يافتن تشرع ازسربرآورد
نوع تسنن حاكم، بر جامعه مستولي شد امكان هرگونه انديشه 
آزاد و استدالل و بحث درباره پديدارهاي طبيعي و تفلسف در 
باب جهان را از مردمان گرفت و حكمت طبيعي را كه در چنان 
محيطي رشد و زيست تواند كرد در منگنه تفتيش و تحقير 

  37»فشرد.

  

  فراز و فرود تمدن اسالمي
شدن شرايط  ريزي قبلي و با فراهم مي بدون برنامهتمدن اسال

   ذكر كرديم ي بزرگها يافتن تمدن اي كه پيشتر براي تحقق چهارگانه
كه عباسيان از متصرفات امپراطوري خود به  ثروت هنگفتيبرپا شد. 
اي از  پاره سرچشمهكند كه  ميگذران  خوشآورند آنها را  دست مي
پزشك ، شوعختيبشود كه  مان سبب ميبه در نياز. شود مي ها بيماري
كنند، كه به  را به بغداد دعوت  شاپور گنديدانشگاه  مسيحي-ايراني

دليل فرهنگ دانشگاهي خود پيشنهاد ترجمه كتب ايراني، هندي، 
  انجامد.  مي نهضت ترجمهبه دهد كه  يوناني را مي

ساالري بزرگ  اي جديد براي ديوان و حافظه  به رسانه نياز
كه از بوداييان  خاندان برمكيد كه وش مياطوري عباسيان سبب امپر

مزاياي كاغذ و توانمندي  باو  شده اهل سمرقند بودند مسلمان
خليفه را به استفاده از كاغذ به  كاغذسازي شهر سمرقند آشنا بودند 

هاي كاغذسازي در  و پاپيروس و ساخت كارخانه برگ جاي پوست
ها،  شدن تمدن ترتيب، يكي از شرايط متحققكنند. به اين  بغداد  تشويق 

  شود.  قيمت برآورده مي و ارزان رسانه كارآمديعني يك 
                                                 

  .85ص (جلد اول). تاريخ علم در ايرانفرشاد، مهدي.  ٣٧

و كتابخانه مرتبط با آن،  الحكمه بيت ،خاندان برامكهبا تشويق 
تقليد از دانشگاه پيش از اسالم ايراني در  كه به ،الحكمه خزانه
مسيحي،  شوعتيخبن ب  ورجيسجساخته شد، كه رئيس آن،  شاپور جندي

  هاي عباسي به عنوان پزشك كار كرده بودند. و فرزندانش  براي خليفه

گران دانشگاه  پژوهشساالران و همچنين  ديواناز سوي ديگر، 
پيدا  نيازاعداد كارآمدتر و محاسبه  براي محاسبات پيچيده خود به ابزار 

د: ش مي گرفتهدر تمدن اسالمي از دو سيستم محاسباتي  بهره كنند.  مي
  .حساب هنديو  حساب انگشتي

 بندهاي (حساب العقود حسابيا  اليد حساب به به عربي .محاسبه انگشتي●
بابلي داشته -رسد خاستگاهي يوناني انگشت) مشهور  شده است كه به نظر مي

و از  شوند ها نوشته مي باشد. در حساب انگشتي عدد وجود ندارد. اعداد با واژه
گيرد.  ذهني انجام مي به طور  و محاسبات شود نمي هندي استفاده داعدا

شان را به  حاسبان براي اين كه نتايج مراحل مياني را به ياد بسپارند انگشت
داد كه كل اعداد از   كه به آنها امكان مي ،كردند هاي قراردادي خم مي روش

  را نمايش بدهند.  9999يك تا 

 و التراب حساب التخت يا حساب التختحساب هندي به . تخت و تراب●

تخت و مشهور بوده است و عمليات آن  با ابزاري مشهور به   حساب الغباريا  
ايراني -گرفته است. به نظر خاستگاهي  هندي انجام مي  تخت و غباريا  تراب

براي  كه از فارسي به عربي راه يافته است توجه كنيد). تختدارد (به واژه 
شود و با  ي تخت مقداري خاك پاشيده ميبر رو تخت و تراب،محاسبه با  

   شود. (قلم) بر روي آن اعداد هندي نوشته مي ميلهيك 

  

گران، و  ساالران،   بازرگانان،  پژوهش به نيازهاي ديواناين ابزارها 
براي استفاده كارآمد از اين ابزارها دهند.  ساير اقشار به خوبي پاسخ مي

 كتاب( ابوالوفا بوزجانيهاي مفصلي توسط دانشمنداني چون  كتاب
ابوبكر يا ) مايحتاج اليه الكتاب والعمال و غيرهم من علم الحساب«

هاي  درباره روش») الحساب الكافي في«(كتاب  كرجيمحمدبن حسن 
في اصول «(كتاب  گيالنيبن لبان باشهري كوشيار يا  محاسبه انگشتي،

ساب الح جوامع«كتاب ( خواجه نصيرالدين طوسيو ») الهند حساب
نوشته  تخت و ترابهاي محاسبه با  درباره روش) »بالتخت و التراب

  شود. مي
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با آن كه اين ابزارها به خوبي به نيازهاي محاسباتي اداري و علمي  
دادند، يك عيب بزرگ داشتند،  پاسخ ميدر دوران تمدن اسالمي 

و اين ابزارها به عنوان  ،شد ذهني انجام مي در آنها بخشي از محاسبات
و نتايج مياني   كردند عمل مينويس و سياهه  يا چرك حافظه موقت

پاك  تخت و ترابپس از هر مرحله از محاسبات در حالت محاسبات 
. گرفتند شدند يا در حالت محاسبات انگشتي تركيبي جديد مي مي

اي از  پارهند. از همين روي، كرد فراهم نميي محاسبات را ازبينامكان ب
 هاي محاسبه اعداد روش االقليدسييا  كوشيار گيالني دانان مانند رياضي

پاك از روي كاغذ را ابداع كردند كه چون  كاغذ و مركبهندي با 
افزون بر اين،  كرد. شد امكان بررسي صحت محاسبات را فراهم مي نمي

هاي پيچيده را ممكن  برد، و حساب سرعت عمل محاسبات را باال مي
  ساخت. مي

اختراع نشده بود و  كن پاكآن كه هنوز  با اين همه، به دليل
صرفه نبود بسياري از ديوانيان و دانشگاهيان دوران  دورانداختن كاغذ به

  كردند. پيدا نمي روش محاسبه كاغذ و مركبتمدن اسالمي نيازي به 

هاي الكچري كه از عهده  از سوي ديگر، تمايل به ساخت كتاب
آمد يكي از داليل مهمي  گوتنبرگ بر نميچاپ فناوري چاپ چيني يا 
كه  ،هاي اسالمي سراغ فناوري چاپ نروند بود كه در سرزمين

  توانست هزينه توليد كتاب در تيراژ باال را بسيار كاهش بدهد.  مي

هاي اسالمي  شرايطي كه به برپايي يك تمدن بزرگ در سرزمين
با تجزيه امپراطوري بزرگ و  سدهانجاميد پس از حدود هفت 

ر توليد كتاب كه گرايي د اقتصادها، با الكچريترشدن  كوچك
 يها روششدن كاغذ انجاميد، با عدم احساس نياز به تر قيمت گران به

تر  توانست محاسبات پيچيده كه مي قلم كاغذ و با هندي  اعدادمحاسبه 
با فناوري  كردن نوشتار مكانيزهبا عدم احساس نياز به  يا را آسان كند،

  ي را رقم زد.چاپ، افول تمدن اسالم

 و، قلمهاي محاسبه با كاغذ و  روش، اعداد هندي، رسانه كاغذ
هاي  العاده ارزشمند از سرزمين هدايايي فوق  جبر خوارزمي دانش

كم استعمار به  اسالمي به اروپا بود كه به داليلي مانند بازرگاني و كم
، به ويژه الحكمه بيتهاي  ترجمه كتابيافت.  ثروتي هنگفت دست مي

هاي بزرگي انجاميد كه  ، به التين در اروپا به تكانهخوارزميهاي  تابك

جامعه اروپايي به  خواندن كتاب   نياز را پديد آورد. انقالب علمي اروپا
بود به اختراع انقالبي  پروتستانتيسمناشي از جنبش  يك علت آن  كه

گذار تمدني درخشان در  انجاميد كه توانست بنيان گوتنبرگ چاپِ
  ي به خواب رفته بود. هاي ميان سدهپايي باشد كه در ارو

ريزي  امهنيز هيچ برن تمدن رسانه چاپبينيم براي  همچنان كه مي
قبلي وجود نداشته است و فقط شرايط چهارگانه  برپايي يك تمدن 

شود و از دل آن  انگيز در اروپا متحقق مي اي اعجاب بزرگ به گونه
منحني شود. اگر به  اريخ زاده ميهاي ت ترين تمدن يكي از درخشان

توجه كنيد،  »تا امروز شيسال پ12000وري از نمودار بهره«در وري  بهره
  گيرد.  وري با اين تمدن است كه اوج مي بينيد كه بهره مي

تحولي بزرگ در زندگي بشر پديد آورد و از  انقالب علمي اروپا
ابي فراوان با شت وري بهره آن هنگام تا به امروز سبب گرديد كه 

  افزايشي چشمگير پيدا كند.

  

  

  سال پيش تا امروز12000وري از   منحني بهره

افزايش آوايي دارند يكي به  دو خطي كه در كنار هم هستند و هم
و ديگري  ،هزار سال پيش به اين سو اشاره دارد (خط سياه)12از  جمعيت

در  نوآوري). خط سوم در نمودار به شنرونيمه(خط  وري بهرهبه 
  ).  هزارسال گذشته اشاره دارد (خط روشن12

  منبع:

Poe, Marshal T. A History of Communications: Media and 
Society from the Evolution of Speech to the Internet. 2011 Cambridge 
University Press.p260.  



 

^                                                                   

                                                                                                            www.rizpardazandeh.com 17صفحه/287 /شماره 

  

    

  

  محاسبه با انگشت
محاسبه به كار انگشتان انسان دست كم در سه روش متمايز براي كمك به مردم در 

تر است و استفاده از آن در ميان دانش  گرفته شده است. اولي كه از همه آسان
هاي  كه نياز به شرح ندارد. دومي يك رشته موقعيت ،گسترده زان دبستانيوآم

مختلف انگشت براي نمايش اعداد گوناگون است. سومي استفاده از انگشتان براي 
  است.محاسبه عملياتي مانند جمع و ضرب 

  منبع:

Williams, Michael R. (Michael Roy) (date), “In the 
beginning”. A history of computing technology. Prentice-Hall 
International (UK) Limited. pp. 51-52. 

  

  ) Allegory of Arithmeticداستان حساب (

مي تكنيك محاسبه با اعداد هندي در همان زماني در تمدن اسال
دانان  اي از رياضي پاره .شد يمعرف معرفي شد كه رسانه جديد كاغذ

 و اعداد هندي» كاغذ و مركب«خيلي زود دريافتند كه استفاده از 
است. اما كاغذ  محاسبه با انگشتيا  »و تراب تخت«تر از محاسبه با  آسان

كن چندين سده بعد  قيمت بود (پاك اي دورانداختن گرانهنوز بر
يا محاسبه با انگشت » تخت و تراب«محاسبه با   ، در نتيجه، )اختراع شد

  ادامه يافت. 

 قلم با آن كه روش محاسبه عمليات حساب با اعداد هندي و كاغذ و 
شناخته شده بوده است، تا دهم ميالدي در تمدن اسالمي از سده 

و محاسبه با انگشت (حساب اليد)  »تخت و تراب«ها از وسايلي مانند  مدت
تواند نشانه آن باشد كه كاغذ براي چنين  فاده شده است كه مياست

قيمت بوده است. به عنوان مثال، خواجه  كارهايي هنوز گران
كتابي به نام ميالدي  اوايل سده سيزدهمدر نصيرالدين طوسي 

تأليف كرده است كه سه سده بعد از » الحساب بالتخت و التراب جوامع«
  اغذ و مركب بوده است. هاي محاسباتي با ك معرفي روش

  

)، نقاش برجسته Nicola Giolfino )1476-1555نقاشي باال اثر 
(ايتاليايي) و     L’Aritmeticaبه  است. اين اثر  ايتاليايي

Allegory of Arithmetic (انگليسي)  مشهور» داستان حساب« به معني 
  است.

، شهر ورونا  وكيو كستل آن را در موزه امه ريزپردازندهماهنكه   سنداين 
يافته است (اثر نيكوال جيولفينو در سده شانزدهم ميالدي)،   در ايتاليا
دهد كه در اروپا نيز در سده شانزدهم ميالدي هنوز محاسبه با  نشان مي
محاسباتي  ، هر چند، تمايل به استفاده از روش ده استمطرح بوانگشت 

در آن دوران به دليل نياز به محاسبات  قلمي با كاغذ و اعداد هند
  شده است.  تر روز به روز بيشتر مي پيچيده

  )وكيو، شهر ورونا  در ايتاليا عكس از مژده حمزه تبريزي، موزه كستل(

  حساب انگشتي 

است كه  ترين روش محاسبه   تان دست و پا قديميشمارش با انگش
عمل اي مانند  اي از كشورها براي عمليات پيچيده هنوز هم مردم پاره

ها و بندهاي انگشتان  كنند. استفاده از مفصل ضرب از آنها استفاده مي
ها، اعراب،  و  ها، رومي دهد و به مصري دامنه محاسبه را افزايش مي

 را نمايش بدهند.    9999ه اعداد يك تا ها امكان داد ك ايراني

  منبع:

Ifrah, Georges. The Universal History of Numbers: From 
Prehistory to the Invention of Computer. John Wiely & Sons. 
Canada 2000. pxx. 
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  رسانه چاپ اَبرتمدن
تگاه پانزدهم ميالدي با اختراع دس سده، در رسانه چاپ اَبرتمدن

و  كاغذآشنايي اروپاييان با  .آلماني آغاز شد گوتنبرگچاپ توسط 
هاي  هاي اسالمي به ساخت كارخانه در سرزمين كاغذسازينحوه 

چهاردهم ميالدي  سدهكاغذسازي در نقاط مختلف اروپا در اواخر 
تمدن رسانه تر از دستگاه چاپ براي  گرديد كه يك عامل مهممنجر 
حيوانات انجام  پوستخواست بر روي  بوده است. اگر چاپ مي چاپ

توانست رونق بگيرد و يك تمدن  نمي شد و بگيرد بسيار پرهزينه مي
اعداد دهدهي حاوي عدد آشنايي اروپاييان با  جديد را شكل بدهد.

اعداد . گيري اين تمدن بوده است يك عامل مهم ديگر شكل صفر
علوم آمار و  دانان فراهم كردند كه دهدهي اين امكان را براي رياضي

را ابداع كنند كه قلمرو آينده را كه در اختيار كشيشان و  احتماالت
همچنان جادوگران بود تصرف كنند و براي رفاه مردم به كار بگيرند. 

نگري براي  ها آينده كه  در تعريف تمدن گفتيم، يك هدف تمدن
  هاي انسان است.  كاستن از رنج

  

  در برپايي تمدن رسانه چاپ برجسته دستگاه عددنويسي هندينقش  

)، اقتصاددان و مورخ اقتصاد، نويسنده 2009-1919(   پيتر برنشتاين
كه در آن به است » 38انگيز ريسك عليه خدايان: داستان شگفت«كتاب 

   39دهد. ناپذير دانشمندان غرب را توضيح مي خوبي اين تالش خستگي

گويد  مي از روزهاي تاريكي در دوران پيش از رنسانس برنشتاين
مند دارد و  كه مردم باور داشتند كه آينده صاحب يا صاحباني قدرت

آنها  هيچ كنترلي روي رويدادهاي آن ندارند. در نتيجه، براي كسب 
تر  هاي بزرگ اطالعاتي درباره آنچه آن صاحب يا صاحبان قدرت

گويان  ها، جادوگران،  و غيب اند  به كشيش شان تقدير كرده براي
  كردند. مراجعه مي

                                                 
38 Bernstein. Peter L. Against The Gods: The remarkable 
Story of Risk. 1998 John Wiley & Sons. 

  آمده است. ماهنامه ريزپردازنده  279در شماره  برنشتاينچكيده كتاب  ٣٩

 دستگاه عددنويسي هنديبه خوبي از اهميت فراوان نقش   برنشتاين
  پيشرفت علمي آشناست:  اين در عدد صفرداراي 

داشت؛ بدون  بدون اين اعداد حساب احتماالتي وجود نمي«
دعا به درگاه خدايان  ريسكحساب احتماالت، تنها راه برخورد با 

كامالً الهامي و سرنوشت بود. ريسك بدون اعداد موضوعي 
  »شد. مي

  
پديد  اعداد هنديدرباره علت تحول بزرگي كه رواج  برنشتاين

  آورد در مقدمه كتاب خود چنين گفته است: 
آنچه هزاران سال تاريخ را از امروز كه آن را  به عنوان «

كند چيست؟ پاسخ فراتر از  شناسيم متمايز مي دوران مدرن مي
  ي، و دموكراسي است.دار پيشرفت علم، فناوري، سرمايه

دانان، مخترعان،  اين گذشته باستان پر از دانشمندان، رياضي
مهندسان، و فيلسوفان سياسي برجسته است. صدها سال پيش از 

ها كشيده شد، كتابخانه بزرگ  تولد مسيح، نقشه آسمان
اسكندريه ساخته شد، و هندسه اقليدسي تدريس شد. 

خدمت انسان بوده  سنگ، نفت، و مس هزاران سال در ذغال
شده وجود داشته  است، و سفر و ارتباطات از ابتداي تمدن ثبت

  است. 

  

اي كه مرز بين دوران مدرن و گذشته را تعريف  نظريه انقالبي
هاي  : اين نظر كه آينده فراتر از وسوسهاست كنترل ريسككند  مي

ر طبيعت منفعل نيستند. تا هنگامي خدايان است و مردان و زنان در براب
يافتن به طرف ديگر اين مرز كشف نكرده  كه انسان روشي را براي راه

دستاوردهاي چشمگير دوره تمدن اسالمي بازهم گواه بر اين است 
اما در اخذ يك  ، شودعميق مطرح ب ممكن است به طور  كه يك فكر

اسالمي رياضيات  تمدن نتيجه منطقي در بماند. چرا با آن كه در دوره
نظريه احتماالت و مديريت ريسك از دل آن  يك  ، پيشرفته مطرح شد

بيرون نيامد؟ بر اين باورم كه پاسخ  در نگرش آنها به زندگي ربط دارد. 
يا خودمان؟ نظريه  سرنوشت، خدايان،: زند چه كسي آينده ما را رقم مي

آيد كه مردم باور كنند كه آنها  مديريت ريسك فقط زماني پديد مي
افرادي آزاد هستند. مسلمانان تقديرگرا، همچون يونانيان و مسيحيان 

  برداشتن به سمت آينده نبودند. گذشته هنوز آماده گام

  )، اقتصاددان و مورخ اقتصاد2009-1919(پيتر برنشتاين   
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گوياني بود كه بر دانش  گويان و غيب بود، آينده قلمروي تاريك پيش
  »شده انحصار پيدا كرده بودند. بيني رويدادهاي پيش

نس را هاي منفعالنه  دوره پيش از رنسا نگرشيك علت   برنشتاين
  داند: زاده  تمدن يونان باستان مي

 احتماالتدانان يوناني به مطالعه  يكي از داليلي كه رياضي«
نپرداختند آن بود كه اعتقاد داشتند خدايان كنترل جهان را در 

اي درباره كنترل جهان عبث است.   دست دارند  و هر مطالعه
به جاي يونانيان براي اين كه بدانند فردا چگونه خواهد بود 

كردند.  گويان مراجعه مي رجوع به فيلسوفان داناي خود به پيش
شود،  ها يافت مي آنها بر اين باور بودند كه نظم فقط در آسمان

ها در جايي كه بايد باشند ظاهر  كه در آن سيارات و ستاره
  »نظمي در زمين بود. شوند. كمال در بهشت به معني بي مي

مي را كه سبب شد جهان غرب در عامل دو برنشتاين در هر حال،
داند كه  پي كنترل ريسك پژوهش كند  در فرهنگ جديدي مي

  رنسانس پديد آورد.

توان مفهوم  كردن اين كه مي براي استنباط اعداد عربياما «
را جايگزين تصادف و   العاده  احتماالت سيستماتيك خارق

 بيني ل پيشتواند قاب اتفاق كرد و پذيرفتن اين نظريه  كه آينده مي
و حتي تا حدودي قابل كنترل باشد براي اروپاييان كافي نبود.  

ها  ماند كه انسان اين پيشرفت بايد منتظر  اين درك انسان مي
پناه نيستند، و سرنوشت جهاني  كامالً در برابر سرنوشت خود بي

شود. از همين روي،  آنها هميشه توسط خداوند تعيين نمي
ستان صحنه را براي كنترل ريسك بايد رنسانس و رفرميسم پروت

  »كردند. آماده مي

پيش از آن كه جامعه بتواند مفهوم ريسك را در فرهنگ «
خود به كار بگيرد بايد تغيير اتفاق بيفتد، نه در نگاه به اكنون، 

م فكر بلكه در نگاه به روندهاي آينده. تا زمان رنسانس مرد
يا  كردند كه آينده كمي بيش از موضوع سرنوشت نيست مي

صرفاً نتيجه تغييرات تصادفي است، و اكثر تصميمات آنها به طور 
شود. هنگامي كه شرايط زندگي به  غريزي و حسي گرفته مي

اي جدي به طبيعت پيوند خورده است چيزي براي كنترل  گونه
  »ماند. انسان باقي نمي

 دستگاه عددنويسيدر اروپا به يك  اقتصاديرونق ، در مجموع
كه در  روميتر و قدرتمندتر نسبت به دستگاه عددنويسي پيچيده   ساده

 نوشته» حساب العدد الهندي« داشت. ترجمه كتاب نيازاروپا مرسوم بود 
دانان  هاي ديگر رياضي و كتاب ميالدي 825در سال حدود  خوارزمي

اروپاييان پاسخ  نيازدد صفر به اين ايراني و معرفي اعداد دهدهي  و ع
  داد.

  

  سازي نوشتار با فناوري چاپ مكانيزه
 پانزدهم سده، اگر  در اروپاي نيازاز شرط  به عنوان يك  مثال ديگر

شد تمدن مدرن اروپا شكل  پيدا نمي نياز رسانه چاپ بهميالدي 
ها پيش از اختراع دستگاه چاپ توسط  گرفت. امكان فني چاپ سده نمي
ميالدي به بعد آغاز كرد وجود  1450را از  انقالب چاپكه   وتنبرگگ

نوعي چاپ ساده است كه از چند هزار در واقع  كردن هروموممداشت. 
هايي از  سال پيش از اختراع دستگاه چاپ وجود داشته است، كه نمونه

در بلوچستان ايران  كشف شده است.  شهر سوختهترين آنها در  كهن
اختراع كرده بودند.  گوتنبرگها پيش از دستگاه  ن سدهرا چينيا كاغذ

يك چاپخانه براي چاپ پول  گيخاتوخان مغولميالدي    1294در سال 
داير كرد، اما مردم اين پول را نپذيرفتند و خيلي زود  تبريزكاغذي در 

ي و ا سده با دوامِ چند مركب طاووسي.  40اين چاپخانه تعطيل شد
تر توسط ايرانيان  پيش سدهك يا دو خصوصيت ضدآب نيز حدود ي

در اروپا يا حتي در  گوتنبرگاين كه چرا پيش از  .41اختراع شده بود
  بود. عدم نيازتمدن اسالمي  از فناوري چاپ استفاده نكردند 

ها و جامعه از  تاريخ ارتباطات: رسانه«، نويسنده كتاب مارشال تي. پو
 گوتنبرگپا در زماني كه درباره وضعيت ارو» تكامل گفتار تا اينترنت

  ماشين چاپ خود را اختراع كرد چنين آورده است:

                                                 
  .ČĀP دانشنامه ايرانيكا،  ٤٠

41 Zekrgoo, Sadra, Nel, Petronella and Sloggett, Robyn. 
"Peacock Ink: Investigation into the Constituents of the Most 
Prized Ink of Persia " Restaurator. International Journal for 
the Preservation of Library and Archival Material, vol. 38, 
no. 2, 2017, pp. 205-233. https://doi.org/10.1515/res-2016-
0033 
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در اروپا پيش از اختراع دستگاه چاپ تقاضا به ويژه براي «
 سده يك يا دو هاي مذهبي زياد شده بود. از سوي ديگر، كتاب

تقاضا براي باسوادشدن نيز در حال افزايش   گوتنبرگپيش از 
سي  كه براي سوادآموزي تأسيس و در نتيجه تعداد مدار بود
  رونق اقتصاديشدند رو به فزوني بود. گذشته از آن، به دليل  مي

ساالري     داري تجاري و ديوان در اروپاي شمال غربي، سرمايه
نويس  هاي دست نيز تقاضاي بيشتري براي كتاب داشتند و كتاب

بش جنگوي تقاضا باشند. كشيشان نيز با آمدن  توانستند پاسخ نمي
ميالدي به خواندن  1517) در سال رفرماسيون(  پيرايي دين
را از  انجيلكه   مارتين لوترهاي بيشتر عالقه نشان دادند.  كتاب

گفت اگر  التين به آلماني ترجمه كرده بود به پيروانش مي
خودشان بايد كتاب خواهند كالم خداوند را دريافت كنند  مي

  و تفسير كنند.  خدا را بخوانند

ساالري رو به  داري تجاري، ديوان سابقه سرمايه اضاي بيتق
هاي مذهبي در اروپاي مدرن اوليه به  رشد، و خواندن كتاب

 گوتنبرگدر جهان انجاميد.  فرهنگ چاپانفجار نخستين 
 او  ميالدي افتتاح كرد. چاپخانه 1439نخستين چاپخانه را در سال 

. در سال ورشكست شد، اما ماشين چاپ او يك موفقيت بود
شهر اروپاي غربي چاپخانه فعال داير بود و  110ميالدي در  1480

شناسان معتقدند  شهر رسيد. كتاب 236ميالدي به  1500در سال 
 سدهميليون كتاب و در  20ميالدي  1500تا پيش از سال 

در اروپا   كتاب ميليون 200ميليون و  150بين  ميالدي شانزدهم
  42»چاپ شد.

  

  

داست همه شرايط تحقق يك تمدن بزرگ بدون همچنان كه پي
  گيرد.  شكل مي اَبرتمدن رسانه چاپشود و  ريزي قبلي برآورده مي برنامه

                                                 
42 Poe, Marshal T. A History of Communications: Media and 
Society from the Evolution of Speech to the Internet. 2011 
Cambridge University Press. Pp101-111. 

  

  

رالب نجومي نيز هست يكي از تپراگ كه يك اسساعت نجومي 
هاي نجومي در حال كار دنياست كه در دوره  ترين ساعت قديمي
ميالدي ساخته شده است. به اعداد رومي  1410و در سال  هاي ميانه سده

از عددهاي  ميالدي  شانزدهم سدهاين ساعت توجه كنيد. اروپاييان تا 
د، هنوز هم براي ساعت يا شماره گرفتند (هرچن ناكارآمد رومي بهره مي

گيرند)، و با عدد صفر آشنا نبودند.  ها از اين اعداد بهره مي فصل در كتاب
ترجمه يك كتاب خوارزمي به زبان التين سبب گرديد كه اروپاييان نيز با 

عربي آشنا -دستگاه عددنويسي دهدهي مشهور به عددنويسي هندي
ز طريق دانشمندان ايراني عربي كه ا-شوند. سيستم عددنويسي هندي

ترين  آشنا با عددنويسي هندي در جهان گسترش پيدا كرد يكي از بزرگ
رود. يك ويژگي مهم اين دستگاه عددنويسي  اختراعات انسان به شمار مي

  داشتن عدد صفر است.  

  عكس از مژده حمزه تبريزي، تاالر  ميدان شهر قديمي پراگ)(
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  اَبرتمدن رسانه اينترنت
هاي  كشف رمز پيام ،اَبرتمدن رسانه اينترنت گيري از شكلپيش 

هاي بالستيك در دوران جنگ جهاني  ساخت موشكرمزي و بعدها 
كامپيوترهاي  به  نيازتر و در نتيجه  محاسبات سريع به نياز ،دوم

گوي  پاسخ كامپيوترهاي مكانيكيد. نك بسيار زياد مي تر را پرسرعت
كامپيوترهاي ابتدا براي ساخت  تقاضاچنين نيازي نبودند. از همين روي، 

شود و  زياد مي كامپيوترهاي الكترونيكيو سپس براي  الكترومكانيكي
آيد.  متعددي در آلمان، انگلستان، و آمريكا به اجرا در مي هاي پروژه

آميز به اين  يك پاسخ موفقيت )ENIAC( اينياككامپيوتر الكترونيكي 
  شود.  يك تمدن جديد زاده مي رايانشِبخش  با ساخت آن بود، و نياز

  

  

  كامپيوتر اينياكسازي محاسبات با  نيزهالكترو

هيچ  نترنتيرسانه ا اديبر بن ديتمدن جد كي برپاشدن يبرازهم، با
  . نداشته  است وجود اي  يقبل يزير طرح و برنامه

،  44ليكجان ما)، كه به همراه 2004-1913( 43هرمن گلدشتاين
 ENIACنخستين كامپيوتر الكترونيكي ديجيتال جهان، يعني كامپيوتر 

                                                 
43 Herman H. Goldstine 

را تكميل كردند، به دليل ساخت آن  ميالدي 1945را طراحي و در سال 
اي كه درباره تاريخ كامپيوترهاي الكترونيكي داشته  اطالعات گسترده

كامپيوتر از پاسكال تا «است يك كتاب درباره تاريخ كامپيوتر با عنوان 
از كتب معتبر تاريخ كامپيوتر يكي ن يقي بهنوشته است كه » 45نيومان فون

ريزي قبلي براي ايجاد يك  و برنامه گمان، اگر طرح بي رود. جهان به شمار مي
داشت او كه از مديران اصلي پروژه  تمدن جديد بر بنياد رسانه اينترنت وجود مي

   كرد.  اينياك بوده است در كتاب خود به اين موضوع اشاره مي
در  46كنراد تسوزهكارهاي  معرفيكتاب پس از اين ، در گلدشتاين

  كند: ت كامپيوتر اشاره ميها براي ساخ به حجم زياد تالش ،آلمان

دشواري بزرگ نوشتن تاريخ كامپيوتر آن است كه دانشمندان «
بسيار  نيازبه  1950تقريباً همه كشورهاي پيشرفته دنيا در حدود سال 

سبب ايجاد  نياززياد كشورشان به اين ابزارها پي برده بودند. درك اين 
انشگاهي و آگاهي زيادي از اهميت علمي كامپيوترها در جامعه د

ها در  دولتي شده بود، و در نتيجه، بيشترين و نخستين پيشرفت
ها پديد آمد تا در دنياي صنعتي. در حقيقت، در اين مرحله از  دانشگاه

گرايان كامپيوترها را عمدتاً به عنوان ابزارهايي  پيشرفت، اكثر صنعت
و تصور ديدند،  دانشمندان دانشگاهي يا دولتي مي مورد نيازبراي اعداد 

كردند كه كاربردهاي اصلي آنها ماهيتي دانشگاهي داشته باشد.  مي
كمي كه گذشت و كامپيوترهاي تجاري نيز به بازار وارد شدند اهميت 

  47»آنها درك شد.

براي   Aberdeen Proving Groundدانشمندان  مركز تحقيقاتي دولتي 
تر از  ر سريعبه يك كامپيوت نيازهاي بالستيك  محاسبات مربوط به موشك

را كه پيشتر ساخته شده بود تشخيص دادند   MARK I كامپيوتر الكترومكانيكي
اي را پيشنهاد كردند. اين  اجراي چنين پروژه ميالدي 1942و در ماه اوت 

كه در  هرمن گلدشتاينپيشنهاد حدود يك سال گردوخاك خورد تا اين كه 
كرد آن را مطالعه كرد. دو  ميكار  مريلنددر  البراتوار بالستيك ارتش آمريكا

هفته نگذشت كه موافقت ارتش آمريكا را براي بستن قرارداد ساخت اين 
تني  30پيكر  اخذ كرد. نتيجه كامپيوتر غول دانشگاه پنسيلوانياكامپيوتر با 

ENIAC .بود  

                                                                                    
44 John Mauchly 
45 Goldstine,Herman H. (Herman Heine),1913-2004. The 
Computer from Pascal to von Neumann. Princeton, N.J. 
Princeton University Press [1972]. ISBN 0-691-08104-2 
46 Konrad Zuse 
47 Goldstine,Herman H. (Herman Heine). p 251.  

كامپيوتر  مپيوتر الكترومكانيكي جهان، يعنيمخترع نخستين كا» كنراد تسوزه«
عملياتي  شد. بعد از ساخت  ميالدي 1941دسامبر  5است كه در   Z3اي  رله

هاي خالء رفت. تصوير باال  او به سمت ساخت كامپيوتر با المپ Z3كامپيوتر 
  گيرد.  هاي خالء بهره مي است كه از المپ   Z22مربوط به كامپيوتر 

  (عكس از مژده حمزه تبريزي، موزه علم مونيخ)                               
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  )ميالدي 1969( اينترنت
ها ـ  همتصل است ـ يك شبكه از شبك هم اينترنت تعداد انبوهي كامپيوتر به

، و هر جايي بين آنها، با انبوهي از  ، تا تهران ، تا واشينگتن از توكيو تا پاريس
، شامل كامپيوترها، انواع  كننده هاي كنترل هاي ارتباطي و مكانيسم كانال

ها، و تعداد زياد  ، ماهواره5Gو   4Gامواج  ها و فيبر نوري، انواع كابل ، سروِرها
   . يديگري از وسايل زيربناي

سال پيش در ذهن  ، و دقيقاً همان چيزي است كه پنجاه اين اينترنت است
هاي  ادارة پروژه«، چند دانشمند در  سازندگان آن آمده بود. در آن هنگام

تصميم گرفتند كه راهي بيابند كه بهتر بتوانند از  (ARPA)»  48تحقيقاتي پيشرفته
 بايست تنها مي ديد نهتحقيقات همديگر بهره بگيرند. سيستم ارتباطي ج

بايست در همة شرايط كار  كرد بلكه مي همكاري از راه دور را پشتيباني مي
افتادند مسير ارتباطي  كرد، يعني اگر بعضي از كامپيوترها از كار مي مي

) در  هاي پردازش اطالعات دفتر روش( IPTO49شد. بخش  همچنان حفظ مي
ARPA .مسئول ساختن چنين سيستمي شد    

IPTO  بهترين مهندسان شبكه در آمريكا را گرد هم آورد. اين متخصصان
را بسازند  ARPAهاي راه دور بهره گرفتند تا شبكة  از تخصص خود در شبكه

افتتاح  1969در سال  ARPANetمشهور شد). وقتي  ARPANet(كه بعداً به 
هاي  شد، به چند دانشگاه و مركز تحقيقاتي امكان دسترسي به داده

    وترهاي راه دور شبكه را داد.كامپي
به صورت يك ساختار كامالً خصوصي  اينترنت ،1995در سال 

تا امروز بسياري از ساختارهاي اينترنت تغيير  1969از سال   ) درآمد. (غيردولتي
    . ، و كاربران رخ داده است ، محتوي تغييرات در سه بخش زيربنايي  . كرده است

دفاع آمريكا به عنوان يك شبكه كامپيوتري براي اينترنت  با بودجه وزارت 
ريزي قبلي  همچنان كه آشكار است، برنامه استفاده  دانشگاهيان  طراحي شد.

  مردمي در سطح جهان وجود نداشته است. براي يك رسانه 

  
  يافتن شرايط برپايي يك تمدن جديد تحقق

خيلي  ينياكا كامپيوتر  پس از موفقيت محاسباتي اقتصاد قدرتمند آمريكا
تواند به كار بگيرد،  زود  دريافت كه كامپيوترها را براي امور بازرگاني نيز مي
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گيرد. با زيادشدن تعداد  صنعت كامپيوترسازي رونق مي به اين ترتيب، و
آنها براي كارآمدي بيشتر در عمل تحقق  كردن اي شبكهكامپيوترها فكر 

شوند. بازهم،  متولد مي رسانه وبو بعدها  رسانه اينترنتيابد و به تدريج  مي
ريزي خاصي براي پديدآمدن يك تمدن جديد انجام  كه از پيش برنامه آن بي

 ،نيازو  ،رايانش ،رسانه فناوري، اقتصاد قدرتمندگانه  چهارگرفته باشد، تركيب 
  كند.  يك اَبرتمدن جديد را پديدار مي

اني است و همه يك تمدن جه تمدن رسانه اينترنتگذشته از آن، امروز 
وجوهاي ساده در  كردن اين تمدن، حتي با جست مردم جهان در غني

	وجوگر  موتورهاي جست يادگيري كه هوش مصنوعيِ آنها را با فناوري _
تمدن رسانه مشاركت دارند. به بيان ديگر،  _كند  قدرتمندتر مي 50ماشين

ندارد و همه  به يك حوزه جغرافياييِ ويژه، مثالً  آمريكا، اختصاص اينترنت
اي از كشورها مانند آمريكا،  گيرد. هر چند، پاره كشورهاي دنيا  را در بر مي

ژاپن، كره جنوبي، سنگاپور، چين، تايوان، يا كشورهاي اتحاديه اروپا نقش 
هاي پيش  اين در حالي است كه تمدنتري در توسعه اين تمدن دارند.  پررنگ

شدند، مثالً چين،  يي خاص محدود ميهاي جغرافيا  از تمدن اينترنت به حوزه
هاي اسالمي، يا اروپا. به عنوان نمونه، زماني كه  ايران، مصر، يونان، سرزمين

 انطاليي خود بودند، اروپا در دور انهاي اسالمي در دور سرزمين
دادن  و نقش قابل توجهي در پيشرفت برد هاي ميانه به سر مي ماندگي سده عقب

كم در  مانده نيز دست ما امروزه، حتي كشورهاي عقبا .به تمدن بشري نداشت
نقش  ها داده كالنكردن  و هوش مصنوعي و غني يادگيري ماشينكمك به 

و از مواهب رسانه اينترنت و انواع كامپيوترها و گوشي هوشمند بهره  دارند
  . گيرند  مي

  

  سياراتاَبرتمدن بزرگ بعدي، رسانه اينترنت 
ها كارآمدتركردن اجتماعات  يك هدف تمدنهمچنان كه پيشتر گفتيم، 

وري باالتر  تري از مردم با يك رسانه پرظرفيت براي رسيدن به بهره بزرگ
وري براي همه مردم  با تكامل رسانه جهاني اينترنت، بهره ،گمان است. بي

تر از همه مردم بر روي كره زمين  اجتماعي بزرگ جهان افزايش خواهد يافت.
رسانه اينترنت كه همه مردم جهان را العاده  هاي فوق وانايياما توجود ندارد. 

ها نخواهد  اَبرتمدن پايان  آخرين رسانه و  گيرد به معني تحت پوشش خود مي
 اراتيساينترنت اي مانند  تواند از طريق رسانه مي ياَبرتمدن بزرگ بعدبود. 

ه كرات ديگر و  دادن انسان ب پديد بيايد، با انتقال Internet of Planetsيا 
     □ساخت شهرهاي فضايي.
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را  (سمت چپ پايين)  Presto(سمت راست پايين) و شركت  Madasساخت شركت 1900دوم سدهاول و هاي مكانيكي مربوط به دهه  حساب ماشين تصوير باال
 سمت( تصوير در MADAS حساب ماشين. دهد نشان مي مجهز به موتور الكتريكي بودند) ها (بعضي از مدل دادند كه عمليات ضرب، تقسيم، جمع، و تفريق انجام مي

كيلوگرم وزن  73تر مجهز به موتور الكتريكي تا  هاي پيچيده اند، مدل داشته وزن كيلوگرم 36 ميانگين طور به كه است   Millionaire هاي مدل از يكي) پايين راست
ثانيه  9تا8با اين ماشين حساب ظرف مدت   (535ₓ 535)+(716ₓ 716)شود كه عمل رياضي  گفته مي«آمده است كه   madas.chه از  وبگا  historyداشتند. در صفحه 

ابوالحسن احمد  به نام  اي دان سوريه رياضيسده پيش يك  9روشي كه حدود  ،كنيم تر از روشي كه با كاغذ و قلم حساب مي اندكي سريع، يعني »ده استش مي انجام
  .گيريم دادن عمل ضرب بر روي كاغذ از آن روش بهره مي معرفي كرد و هنوزهم به هنگام  انجامراهيم االقليدسي اب

گذار تمدني جديد گرديد كه محاسبات را  اندازي شد، پايه سال عمليات ساخت راه3در دانشگاه پنسيلوانيا پس از  1946كه در سال  ENIACكامپيوتر الكترونيكي 
زاده شد نشان  دانشگاه پنسيلوانياتر از ابزارهايي كند كه بشر تا آن تاريخ توانسته بود بسازد. تمدني نوين كه در دل  تي كوتاه ميلياردها برابر سريعتوانست ظرف مد

  تواند به آرزوهاي خود، به رؤياهاي خود، و به تخيالت خود جامه عمل بپوشاند.  داد كه انسان با دانشگاه مي

العاده بزرگ  گذشته است، مفاهيمي مانند شبكه كامپيوتر، هوش مصنوعي،  يا روباتيك از دانشگاه سرچشمه گرفتند و صنعتي فوق سال 77از آن سال تا امروز فقط 
هوش مصنوعي،  نت، كامپيوتر شخصي،اينتر مانند ،ه استتداششكوهمند و اعجازگونه دستاوردهايي  دانشگاهيانناپذير  هاي خستگي را در جامعه بنياد نهادند. تالش

  شاهد يك معجزه جديد فناوري بوده است.  سال 77از اين  سال يك يا دوهر گمان،   گوشي هوشمند، و .... بي ها، روبات هوشمند،  داده خودران، كالن

واهند از آخرين دستاوردهاي علمي باخبر كه اگر مردم ديگر جهان بخ يمسال ديگر به سطحي از تمدن برس 50كه حدود  شده است  هنويد داد در كشورمان
بعد. عددي كه احتماالً از مدتي به دست نزديك به يك سده  شود براي  اي داده مي وعده شوند ناچارند زبان فارسي ياد بگيرند. يعني اگر مبنا را ابتداي انقالب بگيريم

هاي  اي كه پيشرفت . چنين عددي مربوط است به دورهدرخشيدن گرفتوم هجري هاي تمدن اسالمي در سده د آمده است كه اسالم ظهور كرد و نخستين بارقه
را  كاغذ و قلمكشيد، مثالً از زماني كه خوارزمي در سده نهم اعداد هندي را معرفي كرد تا زماني كه االقليدسي روش محاسبات اعداد هندي با  ها طول مي بزرگ سده

در شود.  گيري مي اندازه قانون مورها با قوانيني مانند  طول كشيد. امروزه پيشرفت ي نزديك به نُه سدهمكانيك هاي حساب ماشين تا و معرفي كرد نزديك به سه سده
  )م مونيخعكس از مژده حمزه تبريزي، بخش كامپيوتر موزه عل(     .سازي نادانشگاهيان و حاميان نظريه واليت فقيه بيشتر توضيح خواهيم داد شماره  آينده درباره ادعاي تمدن
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نمونه از آن به فروش رفت،  100ساخته شد و  1975، كه در سالسيمور كريساخته ابركامپيوترساز مشهور،  Cray-1ابركامپيوتر 
مقدار  تن وزن و  5.5حدود  مپيوتر زاده شد.صنعت ابركامپيوترسازي با اين ابركاترين ابركامپيوترهاي تاريخ بوده است.  يكي از موفق

عرضه شد دو مدل حافظه  2019محصول سامسونگ كه در سال   Note 10گرمي   170وشي داشت. گ   مگابايت حافظه موقت 8.39
تركردن و  تالش انسان براي سريع روي داده است.  سال 45العاده كه پس از  گيگابايتي دارد. پيشرفتي خارق 12گيگابايتي و  8موقت 

  )عكس از مژده حمزه تبريزي، بخش كامپيوتر موزه علم مونيخ(            .قدرتمندتركردن ابزارهاي محاسبه همچنان ادامه دارد
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