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در  1903در سال  )Omega Calculating Machine( اُمگا مكانيكي ماشين حساب
اُمگا ساخته شد. چهار عمل اصلي جمع، تفريق، ضرب، شهر مونيخ آلمان توسط شركت 

        دهد.  و تقسيم را انجام مي

  )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  يد.گرد
يا  )http://www.rizpardazandeh.com(  ماهنامه ريزپردازنده 
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اينترنت آدم ها

  فقيه نظريه واليت از سوي حاميان متوهمانهيك ادعاي   ،سازي تمدن
فر عليرضا محمدي □

  
نظريه ناكارآمدبودن هاي حكمراني، به ويژه درباره  درباره كارآمدي نظام 

هاي گذشته  شمارهاي از  در پارهمطالبي را  در شهر هوشمند واليت فقيه
از   هيفق تيوال هينظر مهم كارآمدي اصلي و  يك علتبا اين همه،  . 1آورديم
اين هايي يافت كه  هوعدتوان در  يكي از  مي را حاميان  اين نظريه ديدگاه 

در سخنراني  . به عنوان نمونه، سازي اسالم تمدن: اند حاميان بارها تكرار كرده
و جمعي از مسئوالن   اسالمى در ديدار ميهمانان كنفرانس وحدت  مقام رهبري

در دوم  نظام به مناسبت ايام هفته وحدت و والدت نبي مكرم اسالم (ص)
  اشاره كردند:   موضوعاين ، ايشان به ماه سال جاري آبان

سازي و  چون مسائل اجتماعي و وظايف مهم جامعه «...
ي حاكميت هم  لذا اسالم به مسئلهدر اسالم وجود دارد،  سازي تمدن

توان فرض كرد كه اسالم نظم اجتماعي را به يك  . نمياهتمام دارد
ي حاكميت و رياست دين و دنيا را در  اما مسئله ،شكلي مطالبه كند

  2»آنجا مشخّص نكند.

اي از كشورها براي اين كه اين عامل  شود كه پاره حتي اين ادعا مطرح مي
دگان مأموريت نويسناي از  پارهبه نظريه واليت فقيه مغفول بماند  كارآمدسازِ

  :حكومت اسالمي را انكار كنندسازي  تمدندهند كه  مي

به متفكّرين و نويسندگان و فعاالن فكري و مانند اينها مأموريت «... 
اش مطلب بنويسند و اثبات كنند كه اسالم به  تا درباره شود داده مي

ندارد؛ مسائل اجتماعي، مسائل زندگي، مسائل اساسي بشريت كاري 
                                                 

نظريه واليت فقيه نامشروطه و مطلقه،  يك دروغ «براي اطالعات بيشتر مقاله   ١
  را بخوانيد. 285شماره  4در صفحه» بزرگ، به نام پروردگار بزرگ

2 farsi.khamenei.ir/speech-content?id=48891 

ي قلبي است، يك ارتباط شخصي است با خدا و  اسالم يك عقيده
اي است كه مترتّب بر اين ارتباط است؛ اسالم اين است؛  عمليات فردي

  هاي مخاطبين خودشان اثبات كنند. اصرار دارند اين را در ذهن
هاي مهم  از نظر اين گرايشِ باطناً سياسي و ظاهراً فكري، عرصه

ات اجتماعي از دخالت اسالم بايد خارج بشود؛ در زندگي و مناسب
توليد تمدن و ساخت ، اسالم در مورد سازي تمدنمديريت جامعه و 

  3»...اي ندارد، امكاني ندارد بشري نقشي ندارد، وظيفه تمدن

دين اسالم آن است كه  هيفق تيوال ادعاي حاميان نظريهبه بيان ديگر، 
 سازي مهندس تمدنولي فقيه به عنوان يك و  دارد يساز تمدن وظيفه ذاتاً
 سازي تمدنهاي  حاوي دستورالعملكه گيري از فقه و شريعت  با بهره تواند مي

پايي نظر به اين كه يك علت مهم و بنياديِ بر.  كند   توليد تمدن است
ذكر شده است منظور از تمدن  سازبودن اسالم تمدنحكومت اسالمي 

ها نيز به  ساده باشد كه ساير انواع حكومت هاي تواند شامل شهرسازي نمي
هايي در تاريخ است كه  توانند از پس آن بربيايند، بلكه منظور دوره سادگي مي

سيزدهم ميالدي  تاهاي هشتم  سدهدر  تمدن اسالميمانند  يهاي بزرگ تمدن
توان در بيانات روز يازدهم ارديبهشت  اين ويژگي را مي شكل گرفته است.

تاريخ رسيدن به چنين ار با معلمان و فرهنگيان نيز يافت كه حتي در ديد 1398
  شود: ذكر ميدر آن اي و چنين تمدني  وعده

اين كشور به هماني كه بنده آرزو كردم وگفتم و وعده دادم و «
آن روز  _  اهللا خواهد شد، خواهد رسيد؛ يعني ما تا چند دهه بعد شاء ان

مثالً تا پنجاه سال  _ سالش گذشته من گفتم تا پنجاه سال كه حاال چند 
هر كسي در دنيا بخواهد مرزهاي جديد  ]رسيم كه به جايي مي[ديگر 

علم را به دست بياورد، مجبور باشد فارسي ياد بگيرد. تربيت يك چنين 
ران سربلند فردا است، هايي، پايه اصلي اي يك چنين جوان هايي، انسان

   » است. تمدن نوين اسالميپايه اصلي 

به ايران محدود  تمدن نوين اسالميهرچند، در بيانات ديگر ايشان، 
   آيد: شود و از اتحاد كشورهاي مسلمان پديد مي نمي

هاي نظام جمهوري  ي بعدي اين است كه يكي از هدف نكته«
تمدن نوين اسالمي كه ما تعريف كرديم، عبارت است از ايجاد 

المي و اهداف انقالب ؛ يعني يكي از اهداف نظام جمهوري اساسالمي
است: تمدن اسالمي با نگاه به  تمدن نوين اسالمياسالمي، ايجاد 

                                                 
  همان مأخذ.   ٣

از چغازنبيل تا دره «)  در مقاله 287(شماره  گذشته   در شماره
 تكاملبه نحوه  »چگونه پديد آمد؟ سيليكان: تمدن رسانه اينترنت

اشاره كرديم و به ويژه  تمدن رسانه اينترنتاز عصر نوسنگي تا   ها مدنت
شكل گرفت با تفصيل بيشتر  انقالب كاغذرا كه بر بنياد  تمدن اسالمي 

  شرح داديم.  

تعريف كرديم و گفتيم  ابزارهاي رايانشو  رسانهاز منظر  را  تمدن
ها  رنجاست كه  شهر هوشمندينوني در جهت كه مسير حركت تمدن ك

برابري و رفاه را براي شهروندان فراهم را به صفر خواهد رساند و  
 آن مقاله را هم بخوانيد.كنيمخواهد كرد. از همين روي، توصيه مي
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هاي امروز و حقايق و واقعيات امروز. اين كار جز با اتّحاد شيعه  ظرفيت
تواند  پذير نيست؛ اين را تنها يك كشور و يك فرقه نمي و سنّي امكان

  4.»ري كنندانجام بدهد؛ براي اين بايستي همه با هم همكا

بار تمدني  ساله اسالم فقط يك 1400است كه در تاريخ  شايان ذكر  
و با وجود تعداد بسيار زيادي كشور با  ،بر پا شده است تمدن اسالميمشهور به 
تكرار نشده است.  ديگر بزرگتمدن  برپايي يك  ،مسلمان جمعيت  اكثريت

 در» اسالمي« صفت ،ننگارا و تاريخ انخاورشناسبسياري از  از سوي ديگر، 
به صرفاً  اند تا به كار گرفته ها بندي تمدن طبقه  را براي» تمدن اسالمي« تركيب
در آنها  هاي هشتم تا سيزدهم ميالدي  هايي كه مسلمانان در سده سرزمين

ها از غرب آسيا تا  همه سرزمين  ، و به اين ترتيب،اشاره كنند اند ساكن بوده
اند پوشش  روپا را كه در اين تمدن مشاركت داشتهشمال آفريقا و بخشي از ا

توان از براي اين تمدن نسبب شده است كه  ها  تنوع سرزمينهمين  د.نبده
بهره  مانند تمدن يونان يا تمدن مصر يا تمدن ايران  صفت جغرافيايييك 

نظران به دليل نقش بسيار برجسته ايرانيان در  اي از صاحب گرفت، هرچند، پاره
به درستي  از  بوده است تمدن ايرانيتمدن اسالمي دنباله اين كه و  ناين تمد

و از گذاري  نام بنابراين، مراد از اين  اند.  بهره گرفته» اسالمي-تمدن ايراني«نام 
  . تواند باشد نمي (يعني تمدن دين اسالم)  دين اسالمصفت  اين

هدف  ها متفاوت است. يك در واقع، كاركرد اديان با كاركرد تمدن
هاست، در حالي كه توجه  ها رهاشدن انسان از اتكا به خدايان و آسمان تمدن

اساساً انقالب كشاورزي در عصر نوسنگي است.  وند خداگرايش به دين  به 
د بوها انجاميد، براي توليد غذا در حدي   كه به تدريج به ظهور نخستين تمدن

بخش انسان باشد و  اتهاي قحطي نج كه بتواند در روزهاي سخت و در دوره
  ها و خدايان به خود متكي كند.  ياري خواستن از آسماناو را به جاي 

العالج دعا به درگاه  هاي صعب ، راه حل دين براي بيماريهمين ترتيببه 
هاي  كنند  روش ها با دانش و فناوري تالش مي كه تمدن آن خدايان است، حال
ها  ان مثال، واكسن يك راه حل تمدنها را بيابند. به عنو درمان اين بيماري

ها با مديريت آب،  ها بوده است. يا تمدن گيري از انواعي از بيماري براي پيش
اند كه با قحطي  تالش كرده يا ساخت سيلو  يا حفر قنات يسدساز ثالً با م

يك  از همين روست كه در هيچ است. نماز بارانراه حل اديان اما  مقابله كنند،
هاي حفر  دستورالعملدرباره يا  سازي ديني درباره واكسن سِاز متون مقد

از همين روست  و مطلبي نيامده استساخت سيلو هاي  دستورالعمليا   قنات
  هاي علميه در حوزههاي نماز باران  هاي شفاي بيماران و دستورالعمل ادعيه كه

  سازي در دانشگاه.  شود، و سدسازي و واكسن آموزش داده مي
 در تفصيل به امروزي كه اطالعات تاريخي آن  رسانه اينترنتتمدن در 
آغاز شده  1940هاي گوناگون ثبت شده است و از دهه  ها و حافظه رسانه
بينيم، كامپيوترهاي  به خوبي عدم ارتباط دين و تمدن را مي ،است

ها، گوشي  داده الكترونيكي، هوش مصنوعي، اينترنت، كامپيوتر شخصي، كالن

                                                 
  همان مأخذ.  ٤

ها و مانند آنها همگي  دران، اينترنت چيزها، و اينترنت آدمهوشمند، خو
هاي علميه ديني. در حقيقت، اين  ها هستند نه حوزه محصوالت دانشگاه

اند (به  نداشته و بزرگها تقريباً هيچ نقشي در برپايي اين تمدن درخشان  حوزه
ل جز مواردي مانند  تبديل متون مقدس به متون ديجيتال، كه آن هم در اص

در برابر  البته كه اند، دستاوردهاي تمدن بوده كننده مصرفها  اين حوزه
  ).دستاوردهاي دانشگاهيان هيچ است

  
  هاي بزرگ  هاي كارآمد در برپايي تمدن نقش رسانه

قيمت به انفجار  هزينه و ارزان هاي كم هاي مختلف با انتخاب رسانه تمدن
در تمدن  انقالب كاغذن مثال، اند. به عنوا كمك كردهاطالعات در دوره خود 

نهضت عامل انفجار اطالعات در دوره خود بوده است كه با  ترين  اسالمي مهم
بر روي كاغذ در اروپا همين كاركرد را  انقالب چاپيا شود.  آغاز مي ترجمه

انگيز در  در دوران جاري نيز به انفجاري حيرت انقالب اينترنتداشته است. 
كه نويدبخش دوراني نوين در زندگي انسان و اطالعات انجاميده است 

  . 5است برابري و رفاه هاي انسان و  كاستن از رنج كردن آن به سمت متحول
 چاپ بر روي  كاغذو بدون  ،گرفت تمدن اسالمي شكل نمي كاغذبدون 
وارد عصر  رسانه اينترنتو بدون  ،داد رخ نمي انقالب علميدر اروپا 

ارزيابي  ها در  انتخاب اين رسانه فزون بر اين،اشديم.  نمي 6ها داده كالن
گونه كه استفاده گسترده از  همان. يدينتوصيه اقتصادي مؤثر بوده است نه 

و   بوده است اينترنت در روزگار كنوني به دليل هزينه بسيار پاييني كه دارد
 ،نيازي به يك توصيه ديني نداشته استبراي اين استفاده گسترده و جهاني  

  ديني. و نه يك توصيه  وده استاقتصادي  ب يك توصيه نيز اده از كاغذاستف

ها كتاب مقدس مسلمانان، قرآن كريم، بر روي  در حقيقت، تا مدت
به دليل دوام  براي آن استفاده از كاغذبا و  ،شده است نوشته مي برگ پوست

شده است. براي نوشتن كل اين كتاب مقدس بر روي  كمتر مخالفت مي
كم به  دست _ شده است پوست آهو ترجيح داده ميكه ظاهراً  _ رگب پوست

نياز  آهو 20000 كم دست تايي آن به 1000تيراژ  در نتيجه  ، وبيست پوست
يا ممكن  يبرگ پوست تيراژ باالي كتابِتوليد از همين روي، . استداشته 

مورخ گر و  ، پژوهشجاناتان بلوم نبوده است و يا بسيار پرهزينه بوده است. 
در » كاغذ پيش از چاپ: تاريخ و تأثير كاغذ در دنياي اسالم«برجسته، در كتاب 

  :اين باره چنين آورده است

برداري از متون مقدس  مسيحيان در استفاده از كاغذ براي نسخه«
كردند كه به  ميل بودند، كه شايد از مسلمانان و يهوديان تقليد مي بي

 سدهادامه دادند. در اواسط  برگ نوشتن متون مقدس بر روي پوست
، با آن كه يهوديان به نوشتن متون مقدس فقط بر روي ميالدي دهم

                                                 
مقاله  269 شماره  ماهنامه ريزپردازندهبه  براي اطالعات بيشتر در اين درباره    ٥
  مراجعه كنيد.» كمونيسم شهر هوشمند اشرافي«

6 big data 



 

^                                                                   

                                                                                                            www.rizpardazandeh.com 5صفحه/288 /شماره 

هاي قرآن بر روي  مسلمانان نوشتن نسخه ،ادامه دادند برگ پوست
كاغذ را آغاز كردند، ابتدا در ايران و عراق، و خيلي بعدتر در 

 1000رسد كه در حدود سال  هاي اسالمي غربي. به نظر مي سرزمين
ميالدي، كاغذ براي همه انواع متون مقدس شامل كتاب قرآن در 

  »ايران، عراق،  و سوريه پذيرفته شد.
	 ميالدي دهم سدهكاتبان ايراني در « از  _و حتي  پيش از آن _

ترين قرآن  برداري به زبان عربي بهره گرفتند.  قديمي كاغذ براي نسخه
 علي بن شادان الرازياست كه بر روي كاغذ نوشته شده  را باقيمانده

در نزديكي تهران بوده است) در سال  ري(كه از نامش پيداست اهل 
  7»نوشته است.ميالدي  972تا 971

: پژوهشنامه شناخت نسخه«شناس، در كتاب ، نسخهقلعه علي صفري آقيا 
  در اين باره چنين آورده است:» شناسي نسخ خطي فارسينسخه

از اواخر سده  _ به شكل متعارف آن_	 با اين كه استفاده از كاغذ«
، اما شواهد موجود نشان پيدا كرددوم هجري در دنياي اسالم رواج 

و در برخي مناطق   _ دهد كه نگارش قرآن تا سدة چهارم هجري مي
همچنان روي پوست انجام _	غربي دنياي اسالم تا سدة هشتم هجري 

روي كاغذ تا  دهد كه كتابت قرآن بر شد. اين موضوع نشان مي مي
دادند تا قرآن را  مدتي مورد استقبال مسلمانان قرار نگرفته و ترجيح مي

هاي  ترين نمونه . به همين دليل كهنبر روي اوراق پوستي كتابت كنند
هايي كه بر روي كاغذ نوشته شده، مربوط به اوايل  بازمانده از  مصحف

   8»سدة چهارم هجري است.

ساالران امپراطوري عباسي كه از پاپيروس  اناست كه ابتدا ديوواقعيت آن 
گرفتند استفاده از  براي اسناد فراوان و رو به رشد خود بهره مي برگ و پوست

كه اهل سمرقند بودند و با كاغذ آشنايي   خاندان برامكهكاغذ را به توصيه 
و در بغداد كارخانه كاغذسازي بنياد نهادند. عدم  خوبي داشتند آغاز كردند

ه حمل و نقل كاغذ از خراسان و سمرقند به مركز امپراطوري سبب نياز ب
براي نويسندگان  و خوانندگان آثار  و كتاب شدن كاغذ ترتمام قيمت ارزان

  .در بغداد گرديدعلمي 
داستان مشهور كند  هايي كه در كتاب خود مي با استدالل جاناتان بلوم

به كه  ميالدي 751سال در را  ) طالس(به عربي  طراز جنگ   اسراي چينيِ
گران سمرقند آموزش دادند  خواست مسلمانان كاغذسازي را به صنعت

 ميالدي يازدهم سدهيك مورخ ايراني داند و آن را ساخته  داستاني واقعي نمي
داند و بر اين باور است كه  مي المعارف لطائفدر كتاب    ثعالبيبه نام 

  .  جنگ وجود داشته است ها سال پيش از اين كاغذسازي در سمرقند ده

                                                 
7 Bloom, Jonathan (Jonathan M.). Paper Before Print: The History 
and Impact of Paper in the Islamic World. p.61. 
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و استفاده گسترده از كاغذ در دوران تمدن اسالمي   انقالب كاغذبنابراين، 
اي و  افزار رسانه به يك سخت نيازيك توصيه ديني نبوده است و به دليل 

و ساالران  قيمت مطرح شده است و تقاضاي فراوان ديوان حافظه كمكيِ ارزان
ترآمدن قيمت آن شده  توليد كاغذ و پايينبه تدريج نويسندگان سبب افزايش 

از  است، و امكان باسوادي گسترده مردم را در آن دوران فراهم كرده است. 
تمدن رسانه توان  گوييم به لحاظ فني تمدن اسالمي را مي همين روست كه مي

  ناميد.  كاغذي
به سبك و گيري تمدن اسالمي  از سوي ديگر، دو خاندان ايراني در شكل

و  بختيشوع ايراني- خاندان مسيحياند:  اي داشته نقش برجستهتمدن ايراني شيوه 
 همچون دومي و شاپور جنديشدگان دانشگاه  . اولي از  تربيتبرامكه خاندان
و دومي از مشوقان  ،بودنددر جهان اسالم  نهضت ترجمهگذاران   از پايه

. الحكمه بيتانه و تأسيس دانشگاه و كتابخ كاغذحكومت عباسي به استفاده از 
 الرشيد عباسي هارونرا توسط  عام اين خاندان قتلاي از انديشمندان  حتي پاره

. اولي مسيحي بوده است و اند دانستهيكي از دالئل افول تمدن اسالمي 
روست. تمدني  اي از فقهاي شيعه با ترديد روبه بودن دومي از نظر پاره مسلمان
يا تحت تأثير تمدن  اند مان خوانده شدهگذاران آن نامسل ترين پايه كه مهم

  تواند تمدني ديني باشد؟  چگونه مي اند ايراني بوده
 اسالمي ترين  علت توليد تمدن توان مهم را نمياسالم بنابراين، دين 

 بلكه و  ،اند هاي ديگر نيز ماهيتي ديني نداشته كه تمدن گونه دانست، همان
 ه، اين ادعا همواره وجود داشته است وبا اين هماند.  ماهيتي دانشگاهي داشته

شود احاديثي مانند  سازي اسالم ذكر مي ترين دليلي كه براي تمدن معموالً مهم
آياتي مانند آيه يا است » علم بجوييد، حتي اگر مستلزم سفر به چين باشد«

اين كه گفته شود كه علم در قرآن كريم.  قلمخوردن خداوند بزرگ به  قسم
 يدر جامعه بدوو يا سنگ و چوب را نپرستيد، به يقين  ،چين بجوييد، حتي در

 چناندر  ه استو در عمل هم توانست اي بوده است سخنان نوآورانه عربستان
 قلمخوردن خداوند بزرگ به  قسميا آيه  ،انقالبي بزرگ پديد بياورد اي جامعه

ه و شدن انحصار سواد براي  طبقات ويژ شكسته مهم از دالئل در قرآن كريم
اما مثالً امروز كه همه مردم جهان به  بوده است،  شدن آموزش دموكراتيك

در چند  وري بااليي كه علم و فناوري بهره تر و به دليل  ارتباطات آسان دليل
توليد كرده است به خوبي از مزاياي تحصيل علم آگاه هستند و با  سده اخير 

را به بهترين مدارس و  شان كنند فرزندان ها سعي مي پذيرش انواع هزينه
توانند براي  آن سخنان نمي ،ها، حتي در خارج از كشور خود بفرستند دانشگاه
احاديثي از پديد بياورند. نسبت به نامسلمانان سازي  مزيتي در تمدن انمسلمان

هايي منطقي هستند كه حاميان نظريه واليت فقيه از آنها  اين دست، گزاره
  گيرند.  سازي را نتيجه مي ند تمدنمان ،اي هايي افسانه گزاره

سازي اسالم ذكر  ها و مناسك ديني را علت تمدن گاهي نيز اجراي آيين
انقالب علمي و كنند، كه موارد نقض چنين استداللي بسيار زياد است: در  مي

كه بنيادهايش در كشور آمريكا شكل  تمدن رسانه اينترنتيا  صنعتي  اروپا
افزايش  بيشترين هاي علمي و فني و ين پيشرفتتر گرفته است شاهد درخشان

كه اكثريتي  ايم، در اين قاره و كشور وري  در طول تاريخ بوده در بهره
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و مانند آن رواج   خواري مشروبيا  حجابي گسترده بي غيرمسلمان دارند 
. بنابراين اند هاي علمي نداشته و دارد، كه اثري در پيشرفت داشته است

ي مناسك ديني اسالم و تمدن ربطي پيدا كرد، مگر آن كه توان بين اجرا نمي
پسندند، يعني  سازان اسالمي مي اي تعريف شود كه تمدن اصالً تمدن به شيوه

همچنان كه  كه آن ، حالهاي ديني عين تمدن باشد اجراي مناسك و آيين
با  هاي طبيعي انسان كردن دشواري مرتفع ها  يك هدف تمدن پيشتر ذكر شد 

ها و مناسك ديني بوده  نياز به خدايان و آسمان براي حذف  فناوريعلم و 
علم بجوييد، حتي اگر مستلزم سفر به چين «اتفاقاً تفسير درست حديث است. 
همين است: مهم نيست كه به چين نامسلمان برويد كه مناسك و » باشد
يا د. كنند، براي اتكا به خودتان علم بياموزي هاي اسالمي را رعايت نمي آيين

هاي  حتي، مهم نيست كه با چين نامسلمان در موضوعاتي كه تجربه دارد پروژه
ها  با كشورهاي  آن پروژه به جاي اجراي  _ پژوهشي مشترك انجام دهيد

   .اي در آن موضوعات ندارند ه تجربهمسلماني ك

سطح . كند حركت مي شهر هوشمندامروزه تمدن در مسير گذشته از آن، 
 283شماره ماهنامه ريزپردازندهپيشتر در را شهر هوشمند كيب در تر هوشمندي

برابري و   ها را به صفر برساند ورنج تعريف كرديم: تا سطحي ادامه دارد كه
را  كمونيسم شهر هوشمند اشرافي نام را براي انسان به ارمغان بياورد، كه رفاه

يك تمدن  اي كه اطالق كرديم. رسيدن به چنين جامعه اي چنان جامعهبراي 
بسياري از اديان از جمله اسالم را برآورده  عدالت مورد نظرِ آرماني است و 

و نه با مديريت  كند با علم و فناوري ممكن است، نه با مناسك مي
  .نادانشگاهيان

  ها  شرايط برپايي تمدن
: تمدن رسانه كانيليتا دره س لياز چغازنب«مقاله  287همچنان كه در شماره 

شرط در   به تفصيل گفته شد، تحقق چهار پيش» آمد؟ دينه پدچگو نترنتيا
،  نياز، اقتصاد بزرگ و پررونقها معموالً ضروري بوده است:  برپايي تمدن
متمايز هاي محاسباتيِ ابزارها و رويهو ، متمايز رسانه كارآمد  .  

حاميان نظريه واليت توان گفت كه  ها، مي شرط با در نظر گرفتن اين پيش
، سازي و تمدن شناسي آميز خود درباره تمدن برخالف ادعاهاي مبالغهفقيه 

گريزانه دارند. به عنوان مثال، در چهل سال گذشته با  هايي تمدن سياست
و  ،هاي ارتباطي مختلفي  مانند نوار كاست،  نوار ويدئو، يا ماهواره رسانه

انگيز  بپيشرفت تمدني هستند ضديتي اعجا اساسي در اينترنت  كه يك عامل
هاي ماهواره  اند. هنوز كه هنوز است قانون ممنوعيت استفاده از گيرنده داشته

توانست موتوري پرانرژي براي چرخاندن اقتصاد  اي كه مي پابرجاست، فناوري
و  گونه كه كشور تركيه هوشمندانه از آن بهره گرفت، و توريسم  باشد، همان

يك صادركننده بزرگ فيلم در دنيا گيري موفق از چنين ابزارهايي به  با بهره
تبديل شد و از اين طريق فرهنگ خود را در دنيا ترويج كرد و به صنعت 

اين  سبب شد كه  تنها ناشناسي نه تمدن اين  گردشگري خود رونق داد. 
د، بلكه كشورمان را به عنوان وبراي اقتصاد كشور سودمند واقع نشفناوري 

ده يك فناوري ارتباطي مفيد در جهان در كنن يكي از معدود كشورهاي ممنوع
  د.  نعصر اطالعات مشهور ك

براي استفاده از مواهب  متمايز امروز رسانه كارآمد اينترنتاز آن گذشته، 
حاميان نظريه واليت هاست كه  است. سال و مزاياي تمدن جاري در جهان

را انه ها جلوي استفاده كارآمد از اين رس با گذاشتن انواع محدوديتفقيه 
شود كه مردم از  . فيلترينگ يك نمونه از آنهاست كه سبب مياند گرفته

اين برد.  فيلترشكن بهره بگيرند كه هم هزينه و هم  سطح ناكارآمدي را باال مي
 ها در شماره گذشته آمد در حالي است كه همچنان كه در بخش تكامل تمدن

، نه با اند رفتهشكل گ  رسانههاي بزرگ با استفاده كارآمد از  تمدن
يكي از داليل افول تمدن اسالمي عدم تمايل به استفاده از اصالً  .ستيزي رسانه

يك سده پيش از اختراع بيش از كم  بوده است، كه دست رسانه چاپ
(در  شده بوده است هاي  چيني چاپ براي مسلمانان شناخته ، روشگوتنبرگ

 شود، اسكناس ساخته مي ميالدي در تبريز يك چاپخانه براي چاپ 1294سال 
ميالدي دستگاه چاپ خود را  1450در حدود سال  گوتنبرگ كه آن حال

  . تكميل كرد)
اقتصاد بزرگ و هاي بزرگ  يافتن تمدن براي تحققديگر يك شرط الزم 

هاي بزرگ پژوهشي دارند. به عنوان  هاي بزرگ هزينه است. تمدن پررونق
مريخ را سياره وري امكان انتقال انسان به ها در علوم و فنا مثال، امروزه پيشرفت
، از همين روي، كشورهايي مانند آمريكا و چين كه ممكن كرده است

آيا . اند ريزي آن روي آورده اقتصادهاي بزرگي دارند به بررسي يا برنامه
آميز به سرانجام  اي را به طور موفقيت تواند چنين پروژه كشوري مانند ايران مي

دهد كه چنين  بت است، اما آيا اقتصاد ايران اجازه ميبرساند؟ پاسخ مث
د؟ پاسخ وربه اجرا در آها ميليارددالر صد اي مثالً در حد  هزينه بارا  اي  پروژه

تر از  اي براي كشورمان پرهزينه اوالً اجراي چنين پروژهزيرا منفي است، 
بخرد آنها  ازها را  اي از فناوري كشورهاي پيشرفته است، چون ناچار است پاره

خارجي را به استخدام در مورد نياز و تعداد زيادي از مهندسان و دانشمندان 
هاي  كشور عزيزمان ايران، اولويتو ثانياً ، طلبد كه ارز زيادي را مي آورد

حل مسئله آلودگي هوا، حل مسئله حل مسئله فقر و بيكاري، ديگري مانند 
دارد، و اجراي چنين  رونشست زمين، و غيره رافآبي، حل مسئله  كم

حماقت است.  هاي موجود كشورمان  بدون درنظرگرفتن بحران هايي پروژه
  ايم.  ديده اتحاد جماهير شورويرا در  ها نتيجه اين نوع بلندپروازيپيشتر 

  سازي توهم تمدن
جهان امروز با جهان روزگار  تمدن اسالمي دو جهان كامالً متفاوت 

گرفت، كه بر خالف  ت از طريق كاغذ انجام ميهستند. در آن روزگار ارتباطا
ها طول كشيد تا اروپا از  ارتباطات امروزي  كُند و دشوار و پرهزينه بود. سده

كه كشوري با تصور دستاوردهاي علمي و فني مسلمانان سود بگيرد. اين 
ميليون و با اقتصادي كوچك در مقايسه با كشورهايي مانند چين،  85جمعيت 

سال بعد بتواند به غول علمي جهان تبديل شود و  50،و مانند آن  هند، آمريكا،
آن هم در  ،هاي ميانه خواب باشند ساير مناطق جهان  همچون  اروپاي سده

اين و  ،شود تر و قدرتمندتر مي زماني كه ارتباطات جهاني روز به روز سريع
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پيدا  بخواهند به مرزهاي علم دسترسيمردم ساير نقاط جهان اگر   تصور كه
دهد حاميان  يك توهم كامل است، كه نشان مي ،كنند بايد فارسي ياد بگيرند
خود صرفاً به تاريخ تمدن اسالمي و  هاي ريزي نظريه واليت فقيه در برنامه

هاي علمي و فني و  كنند و توجهي به پيشرفت جهان نگاه مي اوضاع آن زمانِ
 در جهان امروز  ، و مانند آنها داده اينترنت، هوش مصنوعي، كالنهاي  پتانسيل

از سوي ديگر، اينترنت رسانه كارآمد امروز است و پتانسيل  ندارند. 
از هر  _ همه مردم  جهانها  را ميان  افزايي ها و هم دادن به همكاري سازمان

وري را تا باالترين سطوح  تواند بهره دارد، كه مي _ دين و آييني كه باشند
محدودكردن اين پتانسيل با منحصركردن  تصورممكن افزايش بدهد.  

 ،وري است ها به كشورهاي مسلمان به معني كاستن از سطوح بهره همكاري
كه يك توهم بر بنياد بازتوليد تمدن اسالمي است كه رسانه اصلي آن كاغذ 

كه با رسانه اينترنت امروزي به لحاظ كارآمدي قابل مقايسه نيست.  ،بوده است
 صرفاً هاي علمي كشورهاي مسلمان براي پژوهشاصرار به اتحاد با 

علمي  پژوهش هدف از  كند. هاي علمي  تزريق مي پژوهشناكارآمدي را در  
كردن آن به  و وابسته ،هيچ ربطي به  دين نداردوري است كه  دادن بهره افزايش

و نه به  _ دهند چهارم جمعيت جهان را تشكيل مي كه يك_ مسلمانان جهان 
  انجامد.  ها مي به ناكارآمدسازي اين پژوهشدر عمل  ،انكل جمعيت جه

  شدن آموزش و دموكراتيك انقالب آموزش برخط
هاي   پيشرفت فناوري ه است كهسبب شد ويروس كرونااز آن گذشته، 

اي  به اندازه آموزش برخطهاي برگزاري  شتاب بگيرد و هزينه آموزش برخط
ها بر اين است كه  تر شود. گمان چشمگير كاهش پيدا كند و بازار آن گسترده

انقالب آموزش د. تبديل شوميليارد دالري  350به يك بازار  2025تا سال 
در راه است تا آموزش، به ويژه آموزش عالي را در سطح جهان  برخط

همزمان با  آموزش برخطهاي  گمان، كاهش هزينه كند. بي تر دموكراتيك
 ،خواهد انجاميد آموزش شدن كدموكراتيها به  افزايش كيفيت اين آموزش

هاي علمي پديد خواهد آورد و آن  انقالبي بزرگ در پيشرفتكه به نوبه خود 
انقالب بزرگ خواهد آورد.  بيرونهاي جغرافيايي ويژه  را از انحصار ناحيه

. به ويژه، با سال آينده رخ خواهد داد 15يا  10حداكثر در  آموزش برخط
انقالب بزرگ جهان، اين روند به سوي  در 5Gگسترش هرچه بيشتر شبكه 

كه روند  آن بي نادانشگاهيان حاكم . شتاب خواهد گرفت آموزش برخط
متوهمانه  هدفي  انگارانه ، بر اساس يك تحليل سادهندها را بررسي كن فناوري

هاي دور است و روند  د كه بر بنياد گذشتهكنن سال بعد تعيين مي50براي  را
هاي بسيار سنگيني را  گيرد، هدفي كه هزينه در نظر نميهاي آينده را  فناوري
هاي  و ممكن است آسيب گذارد دست كشور بزرگ ايران مي روي
  بر پيكر اين تمدن كهن وارد كند. را ناپذيري جبران

 ها و انحرافات اساس بسياري از ناكارآمدي سازي تمدنمتوهمانه ي ادعا
و  توسعه پايداريك مسير  از كشور عزيزمان را حتي و  است شده كشور در 

كند، زيرا  هاي فراواني را به كشور وارد مي زيان كه ،دور كرده است متوازن

بازي د، مانند انجام مي پرهزينه هاي القمربازي شقو  نمايشي هاي پيشرفتبه 
العاده  هاي فوق كه براي كشور زيانسازي  فناوري غنيدر  كردنالقمر شق

اي از كشورها براي اين  سازي در پاره دعيان تمدنزيادي به بار آورده است. م
خود را ادعايي صادقانه وانمود كنند معموالً به سمت سازي  تمدنكه ادعاي 

روند كه  ميمشابه فضايي يا صنايع يا صنايع اي  هايي از  صنعت هسته بخش
تعداد كمي از كشورهاي دنيا صاحب آن صنعت هستند. اين صنعت بيش از 

، نبايد باشديافتن به دانش آن كار چندان دشواري  ارد و دستسال قدمت د 75
اي براي اين صنعت  هايي كه از سوي آژانس انرژي هسته اما محدوديت

اي از  دهد كه تعداد كشورهايي كه در پاره است اجازه نميشده گذاشته 
   كنند افزايش يابد.  هاي  اين صنعت كار مي حوزه

سازي را طوري  دانش و فناوري غني يافتن به سازي دست مدعيان تمدن
حال آن كه د. ان هاي تمدن بزرگ را فتح كرده دهند كه گويي دروازه جلوه مي

ها  گفتيم، دو فناوري پايه تمدن ماهنامه ريزپردازنده 287همچنان كه در شماره 
اي و ابزارهاي رايانشي هستند، كه سرچشمه انواع  ابزارهاي ارتباطاتي و رسانه

   گونه كه امروز چنين است. ، هماناند علمي و فني بوده هاي پيشرفت

  

  الكتريك سامسونگ نشد؟ چرا پارس
 تمركز تحقيقات مخابرادر  1360در اواخر دهه  كامپيوتر شخصي الله

 قابل قبوليبدين معني است كه دانش و توان مهندسي ، كه شود ساخته مي
اين پروژه  موفقيت از تبليغاتي كه. ايم براي صنعت كامپيوتر شخصي را داشته

آوردن  دست چرا با وجود به گذريم، اما داد مي را به كارآمدي نظام ربط مي
ي از كامپيوترسازان كشورمان به يك بر خالف آنچه تبليغ شد،  اين دانش فني،

برجسته جهان تبديل نشد، و كشورهايي مانند كره جنوبي و تايوان توانستند 
  سهم بزرگي از اين بازار به دست بياورند؟  

كه در همان _	پاسخ را در يك خاطره از يك مهندس كامپيوتر بخوانيد 
ركت براي استخدام به اداره گزينش ش    1360دوره، يعني در   اواخر دهه    

گر از چرا خداوند دو تا نيست شروع  دعوت شده بود: گزينش الكتريك پارس
پرسيد. اين مهندس  هاي ديني  كرد و بيش از يك ساعت از اين دست پرسش

ايد  هنگامي كه خسته شدم گفتم كه اشتباه گرفته« دهد كه كامپيوتر ادامه مي
ني نياز داريد و ام و ظاهراً شما به يك روحا من مهندسي كامپيوتر خوانده

  ». خداحافظي كردم

براي  الكتريك پارسسال پس از شركت  10كره جنوبي  سامسونگشركت 
در ابتداي دهه   الكتريك پارسشود (شركت  توليد لوازم الكترونيك افتتاح مي

براي مونتاژ تلويزيون افتتاح شده بود).  يك پرسش بسياري از ايرانيان  1340
هايي  اگر كره جنوبي دانشگاه» نشد؟ سامسونگ ريكالكت پارس چرا«اين است: 

چنين  سامسونگداشت كه بيش از ده درصد از دروس آن معارف ديني  بود و 
داد، ترديد نداشته باشيد كه  هايي داشت و متخصصان را فراري مي گزينش

  □نبود. الكتريك پارسبهتر از وضعيت امروز  سامسونگوضعيت امروز  
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  سازي متوهمانه  به ايدئولوژي هاي ناشي از پيوندزدن تمدن آسيب
زنند،  را به ايدئولوژي پيوند مي متوهمانه  سازي ، چون تمدناز سوي ديگر

آورند   ي به وجود ميهاي دولت انحرافات بزرگي در آموزش عالي يا استخدام
به اسالم  سازي كنند. هنگامي كه  تمدن و  دانشگاه و دولت  را ناكارآمد مي

بايد اطالعات  ها دانشگاه رسند كه دانشجويان خورد به اين نتيجه مي پيوند مي
شوند به زعم اين مدعيان بتوانند  التحصيل مي اسالمي داشته باشند تا وقتي فارغ

شود كه  دام در دولت با گزينشي همراه ميسازي كنند. استخ تمدن
  شود.  اي  اطالعات  ديني مشروط مي شدن در آن به داشتن پاره پذيرفته

در برخالف آموزش عالي در بسياري از كشورهاي ديگر دنيا، به ويژه 
درصد از دروس مقطع كارشناسي به دروس  10كشورهاي پيشرفته،  حدود 

طي به علم  و دانشگاه ندارند و مربوط معارف اسالمي اختصاص دارد، كه رب
يان به جودانش ايدئولوژيك، سازي هاي علميه هستند.   براي تمدن به حوزه

يا  102و  101شناسي جامعه علميِعمومي هاي  علمي، مانند دروس  جاي درس
ربطي به هيچ بايد دروس معارف اسالمي بگذرانند كه  102و  101 روانشناسي

هنگام استخدام در ادارات يا    .ندارد مدنو حركت در مسير ت علم
در عمل،  ند.شوهاي  دولتي نيز بايد به لحاظ اطالعات ديني گزينش  شركت
درصد در علوم دانشگاهي كمتر از  10التحصيالن كشور ما به ميزان   فارغ
بينند و به همين ميزان  التحصيالن كشورهاي ديگر آموزش مي فارغ

  ناكارآمدترند. 
 وندزدنيپاز پيامدهاي  ديگر يكي ي بيهوده و زيانبارآمريكاستيز

مورد ادعاي حاميان سازي  ي است. تمدندئولوژيمتوهمانه  به ا يساز تمدن
هاي آمريكا با ايران وانمود  ايران سرچشمه دشمني براي نظريه واليت فقيه 

به دليل دشمني آمريكا با ايرانيان  ويروس كروناو در نتيجه حتي  ،شود مي
هاي ژنتيكي  شود بخشي از كرونا با آشنايي گفته مي«ه شده است:  ساخت

  .»آمده از ايرانيان ساخته شده است دست به

  خيالي سازي تمدن هاي  دستورالعملها و  الگوريتم
 سازي هاي تمدن ها و روال الگوريتمساز باشد بايد  اگر اسالم ديني تمدن 

هايي   دستورالعملها و  وريتمرا نيز در فقه خود داشته باشد. اگر چنين الگ
اي را مأمور  عدهاي از كشورها هزينه كنند و  موجود باشد اساساً چرا بايد پاره

	را ها   دستورالعملها و  كه وجود اين الگوريتم كنند توانند در  كه مي_
انكار كنند؟ همه  _كارآمدسازي حكومت خودشان نيز به كار گرفته شوند 

گمان، اگر فقيهان  يك تمدن بزرگ بر پا كنند. بيها آرزو دارند كه  حكومت
ها، به ويژه  داشته باشند،  بسياري از حكومت سازي مهندسي تمدنتوانايي 
العاده باال به  هاي فوق سازي با حقوق هاي پيشرفته آنها را براي تمدن حكومت
با چنين  دانشگاهيان و روشنفكران جهان واضح است كه گرفتند.  كار مي

  همراهي نكنند.  اي متوهمانهادعاهاي 
نظريه واليت و حاميان نظريه واليت فقيه مدعي هستند كه پردازان  نظريه

بر   صرفاً نقلي نيست و  سازبودن اين نظريه حكمراني فقيه و همچنين تمدن

اي در آن روا نيست. در  است و هيچ شك وشبهه و علم  اساس عقل و منطق
 قانون جاذبهيا   هندسه اقليدسيدر  اغورثقضيه فيثگونه كه  اين صورت، همان

شود اين نظريه و ادعاي  در همه جاي دنيا يكسان مطرح مي مكانيك نيوتونيدر 
تواند توسط  باشد نمي و علم سازي آن نيز اگر بر بنياد عقل و منطق تمدن

مأموران دستخوش تحريف واقع بگردد، به ويژه در دنياي اينترنت كه به 
 نشده را در آن يافت متون تحريف هاي سادهوجو جست توان با راحتي مي

بودجه براي نهادهاي فرهنگي  تومانميليارد هزاران (چهل سال است كه 
تنها  نهنشده را  هاي علميه اختصاص يافته است تا متون تحريف مختلف و حوزه

  . براي همه مردم جهان فراهم كنند)براي مردم ايران كه 
 گفتيم  ماهنامه ريزپردازنده 287ر شماره همچنان كه داز آن گذشته، 

 رسانه جديدكه به يك وجود ندارد  سازي اَبرتمدنهيچ الگوريتمي براي 
ياز دارد. به عنوان مثال، امروز كه ن  جاريتر از رسانه  قيمت كارآمدتر و ارزان

تمدن جديدتر به راَبشدن يك  كنيم زاده زندگي مي تمدن رسانه اينترنتدر 
  دارد.  تر از اينترنت نياز  قيمت كارآمدتر و ارزان اي رسانه

  گيري تمدن جهاني اينترنت با همكاري اوج
 هزينه كم در حقيقت، نظر به اين كه رسانه اينترنت يك رسانه جهاني

بين همه مردم جهان را ممكن كرده است، اين است، و برقراري ارتباطات 
ن بتوانند ذيل تمدن رسانه امكان را فراهم كرده است كه همه كشورهاي جها

اينترنت به پيشرفت اين تمدن كمك كنند. به عنوان مثال، كشور كوچك 
است يكي از   توانسته شهر هوشمند مصدربا پروژه  امارات متحده عربي

هاي نوآورانه را مطرح كند كه مورد توجه  هاي شهر هوشمند با ويژگي نمونه
، سنگاپور، بارسلونرهاي هوشمند گران اين حوزه قرار گرفته است. شه پژوهش
 تايپه(كره جنوبي)،  سونگدو، آمستردام(در عربستان سعودي)،  نيوم، استكهلم

هاي ويژه به تكامل شهر  اند با ارائه نوآوري (تايوان)، و مانند آن نيز توانسته
در بازي كنند.  تمدن رسانه اينترنتهوشمند كمك كنند و نقش مهمي را ذيل 

را به سطوحي برساند  شهر هوشمندي كه بتواند هوشمندي هر كشورمجموع، 
نزديك شويم مشاركت   برابري و رفاه و  كردن رنج كوتاه به هدفكه 

  تري را در تمدن كنوني جهان برعهده گرفته است.  بااهميت

ي تر نقش برجسته ي امروزي قصد داشته باشند كشورهااگر  با اين همه، 
 يا بيشتر، كشور آمريكا  مثالً در حد  ،بازي كنند رنتاَبرتمدنِ رسانه اينتذيل را 

در حد  يك اقتصاد بزرگكم  صاحب  بايد دست ،همچنان كه پيشتر گفته شد
هاي  سازي ادعاها در مورد تمدنتر از آن باشند.  اقتصاد كشور آمريكا يا بزرگ

در جهان كنوني براي اقتصادي در وسعت اقتصاد ايران مضحك و  برجسته
  .رانه استكا فريب

اينترنت چنان ارتباطات را در سطح جهان افزايش داده است كه ديگر در 
اخبار علمي و  از  ها و ساير سرزمين اخبار جهان سرزميني وجود ندارد كه از

، مثالً خبر باشد. دوراني كه  در آن در يك حوزه جغرافيايي تمدن فني روز بي
 ،هاي ميانه ، مثالً اروپاي سدهاي ديگر ،  و در حوزهجاري باشد تمدن اسالمي
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اي   جزيره  تمدن بزرگتأسيس يك  هاي گذشته است. وعده خبري باشد بي
  مجزا از جهان  يك دروغ بزرگ است. 

 كه شهر هوشمنديمثالً حركت در مسير  ،اساساً حركت در مسير تمدن
براي شهروندان فراهم در آينده برابري و رفاه را  ها را كاهش بدهد و  رنج

ي كه خاك دانشگاه نخورده انكسسازد يك موضوع كامالً دانشگاهي است و ب
 نادانشگاهياناتكا به د داشت. نتوانايي رهبري چنين مسيري را نخواه دنباش

تورم باالي چهل سال برد.  به بيراهه مي در مسير تمدن بردن به جاي  جامعه را
اره يك كشور بزرگ است. نتيجه اتكا به نادانشگاهيان براي اد گرانه ستم مستمرِ

اش را فروخته و حاال  چهل سال تورم باال يعني چهل سال ستم، كسي كه خانه
تواند ماشين  تواند خانه بخرد، كسي كه ماشينش را فروخته و حاال نمي نمي

  بخرد، ....
و  الگوريتمحاوي  فقه شيعهادعاهايي مانند اين كه در واقع، 

 سازي مهندسي تمدنفقهاي شيعه دانش است و  سازي تمدن هاي دستورالعمل
العمر مناصب عالي و همچنين براي  دارند ادعاهايي براي دراختيارگرفتن مادام

  _، و مانند آن است اوقاف، بنياد، ستاد اجراهاي كالن  دراختيارگرفتن ثروت
ها و  كه الزامي داشته باشند كه گزارش بدهند كه اموال اين بنگاه آن بي

و درآمدهاي آنها  آيد مي به دستو  ه دست آمده استچگونه بمؤسسات 
اين  سازي حتي ي تمدنهاادعاپاسخگونبودن و  شود. هزينه ميچگونه 

ند و اگر از سوي اين ك مياختياراتي گسترده  ها را داراي زيرمجموعه
عمال نفوذي سر مردم آورده شود به دليل امكان ابر باليي هم ها  زيرمجموعه
   . خواهند داشتپناهي ن هيچ مختلف دارند مردمهاي  كه در ديوان

باشند و مثالً مسائل بزرگ  محسوس و ملموسعلمي بايد  هاي پيشرفت
تورم مستمر باال، مسئله زيان مستمر  فقر و بيكاري، كشور، همچون 

 آبي، مسئله آلودگي هوا،  و مانند آن را حل كنند؛ خودروسازان، مسئله كم
توانايي جذب متخصصاني را داشته باشد كه نظام  مان  اقتصاد و صنعت
ا تربيت كرده است، در غير اين صورت، نويسندگان مقاالت دانشگاهي آنها ر

تعداد ؛  ترك خواهند كرد ديگركشور را به نفع كشورهاي پژوهشي ارزشمند، 
، را كه در جان نش، مارتين نواك، راجر پنروززيادي دانشمند برجسته مانند 

يا  ايم داشته باشيم؛ ايم يا مقاالتشان را آورده هاي اخير معرفي كرده شماره
تعداد قابل قبولي دانشمندان برنده جايزه نوبل يا مستحق جايزه نوبل داشته 

مان در  هاي هاي مختلف دانشگاه هاي دانشگاهي استادان رشته باشيم؛ كتاب
هاي ديگر  به زبان اين استادان  هاي هاي دنيا تدريس شود؛ يا كتاب دانشگاه

در  طرح كرده باشيم؛ترجمه شود؛  نظريات بزرگ و قابل توجه علمي را م
با يك يا دو شاخص  و...پيشرفته باشيم؛  هاي ارتباطات و رايانش ديجيتال فناوري
  يم.هاي تمدن بزرگ هست در حال فتح دروازهتوان نتيجه گرفت كه  نمي

 كساني كهمتخصصان دانشگاهي نياز دارد. به   حركت در مسير تمدن
د. ادامه نر بزرگ را ندارصالحيت اداره يك كشو اند خاك دانشگاه نخورده

رفت. اتحاد جماهير شوروي هماني است كه بر كم  دست ،روند موجود

هاي مختلفي  رفت از بحران راه حل كشور براي برون همچنان كه پيشتر گفتيم
 )fair division(    افراز منصفانهو  مشروطيتپذيرش  كه با آنها روبروست 

  □.تواند حكومت را كارآمد كند مياست كه 

  

  

  ودسال پيش بيابان ب 50
سال پيش در امارات متحده عربي زميني براي احداث  50حدود 

شود.   بيمارستان به جمعيت آن هنگام شيروخورشيد سرخ ايران اهدا مي
با دستمزد باال تعداد زيادي پزشك  كه نداين توان مالي را دارحاال 

سال پيش،  50حدود جذب كنند و به قطب پزشكي منطقه تبديل شوند. 
كه در آن زمان يك رويداد _ المللي تهران  هاي بين شگاهدر نخستين نماي

در غرفه اين  _ شد  صنعتي بسيار مهم منطقه محسوب مي- بازرگاني
امروز عكس حاوي تعدادي تمبر پستي نبود.  اميرنشين چيزي جز يك قاب

ها  المللي و جيتكس اين اميرنشين به لحاظ نوآوري هاي بين نمايشگاه
آنها به عنوان يكي از  شهر مصدر.  اند ردهاي جهاني پيدا ك آوازه

گران شهر هوشمند  مورد بررسي پژوهش  و نوآور شهرهاي هوشمند نمونه
ريزي براي برپايي  يك  اقتصاد    اين دستاوردها ثمره برنامه. گيرد قرار مي

قدرتمند بوده است.  اقتصادمان را براي يك هدف واهي كه محصول 
تر از  ست، يعني برپاكردن  تمدني بزرگافكار نادانشگاهيان حاكم ا

در  ايم. سال ديگر، به شدت  ضعيف كرده 50هاي تاريخ جهان در  تمدن
توسعه پايدار و توانيم در مسير  مي مان، حالي كه با مديريت درست منابع

سال ديگر،  نقش  50قرار بگيريم و حتي همين حاال، و نه متوازن
قدر  زي كنيم. به عنوان مثال، آناي ذيل تمدن كنوني جهاني با برجسته

در ساخت مسكن كوتاهي شده است  كه حاال مسئوالن با عجله ناچار 
را بدهند، كه چون  ساخت چهار ميليون واحد مسكوني اند كه وعده شده

 سرپناه عجله در كار است نتيجه با استانداردهاي امروز چهار ميليون 
 20ساخت  شد مثالً روي  يريزي درست م شود، در حالي كه با برنامه مي

در جهان به نوآوري  ه لحاظكه بهزارنفري كار كرد 200شهر هوشمند 
گرفتند و  هاي برتر شهر هوشمند مورد توجه قرار مي عنوان نمونه

  . كردند اقتصادمان را شكوفاتر مي
  )حمزه تبريزي نحسسيد ياد مهندس زندهاز   عكس(                                                   
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  تا رسانه اينترنت رسانه كاغذياز 

جاناتان بلوماثر  »كاغذ پيش از چاپ: تاريخ و تأثير كاغذ در دنياي اسالم«چكيده كتاب 

  

  

اي كه نوشتن بر  از لحاظ فرهنگي و تاريخي، كاهش قيمت ماده«
مردم همه به دست  بود كه گيرد، كه با توليد كاغذ روي آن انجام مي

 باپوست حيوانات يا  بااي داشت. كتاب  العاده د، اهميت فوقرسي
شد كه براي تعداد كمي از مردم قابل  قيمت مي چنان گران پاپيروس

قيمت براي نوشتن، و عرضه آن  دسترسي بود. با توليد يك ماده ارزان
به بازارهاي شرق و غرب، تمدن اسالمي امكان يادگيري و باسوادي را 

آن فقط براي يكي از طبقات  به حق انحصاري فراهم كرد.   براي همه
اي را شكوفا كرد كه زنجيرهاي  هنيپايان داد، و فعاليت ذجامعه 

در نتيجه، يك   كند.  پاره ميپرستي، و خودكامگي را  تحجر، خرافه
اكنون در آن زندگي  عصر جديد تمدن را آغاز كرد. تمدني كه هم

   »كنيم. مي
  1، آلفرد فون كرمرنوزدهم سده مورخ مشهور

  

  اهميت كاغذ

افراد فقط ها مهارت خواندن و نوشتن را  سدهبا وجود قدرت نوشته، 
  معدودي داشتند. چند هزار سال  طول كشيد تا به جوامع باسواد برسيم.

اي كه امروز براي ما يك چيز عادي  ماده _  ، كاغذهاي ميانه سدهدر 
و كار در آسياي غربي و  هاي زندگي مردم را در انديشه روش_ است 

  شد. حافظهآفريقاي شمالي دگرگون كرد. كاغذ وسيله اصلي 

پيش  سده ترين مواد در زندگي مدرن، يك يا دو كاغذ، يكي از پراستفاده
از ميالد در چين اختراع شد. با اين همه، نزديك به هزار سال طول كشيد تا 

يازدهم يا  سدهاال را از اروپاييان از اين ماده بهره بگيرند، و آنها اين ك
توانستند خودشان بسازند. مسيحيان اروپايي ساخت كاغذ را ميالدي دوازدهم 

هاي  كردند و نخستين كارخانه از مسلماناني آموختند كه بر اسپانيا حكومت مي
  كاغذسازي را در اروپا داير كردند.  

                                                 
1 Alfred von Kremer, Culturgeschichte Orients 

 ي هرچه شهر به سوي شود  متمايز  ميرسانه اينترنت تمدن امروز كه با 
و ها  اينترنت آدمو اينترنت چيزها . حركتي كه با در حركت استتر هوشمند

 را به جايي برساند كه هوشمنديكند سطح  تالش ميها  اينترنت مكان
ن به برسد. براي رسيد برابري و رفاهجامعه به  ها را كاهش بدهد و  رنج

اي برابر و مرفه بايد بتوانيم هزينه توليد را به صفر برسانيم. شايد  جامعه
ايم كه  هايي را آورده اما پيشتر نمونه ،باورپذير ننمايدهزينه توليد صفر 

يكي از اين  رسانهدهند رسيدن به هزينه توليد صفر ممكن است.  نشان مي
 نگاره،  سنگ مانند افزارهايي هاي نخستين كه سخت هاست. رسانه نمونه
اما   برگ داشتند بسيار پرهزينه بودند. پوستيا نوشت، پاپيروس،  گل

انقالب كاغذ تر شد  هزينه به ويژه از تمدن اسالمي به بعد بسيار كم كه كاغذ
 اسالمي-ايرانيتمدن در را پديد آورد كه تا امروز همچنان ادامه دارد. 

پس از هزاران  حافظه كمكيو  تالش انسان براي كاستن از هزينه رسانه
سال نتيجه داد و رسانه كاغذ را نزديك به هزار سال به عنوان رسانه و 

گونه كه فكر  با اين همه، كاغذ نيز آنحافظه كمكي غالب حفظ كرد. 
قيمت نيست، ضمن آن كه توليد آن به ويژه از طريق  كنيم ارزان مي

  د. كن ها به محيط زيست آسيب وارد مي درختان جنگل

امكان حذف كاغذ را فراهم كرده است و رسانه اينترنت  ،امروزه
مان  خوانيم تقريباً براي مي وباز طريق  اين روزها بسياري از مطالبي كه

شود. يعني در اين مورد به هزينه توليد صفر نزديك  رايگان تمام مي
  ايم.  شده

كه بوده است تمدن رسانه چاپ تمدن پيش از تمدن رسانه اينترنت 
شود و  ميالدي در اروپا آغاز مي 15در سده  گوتنبرگبا اختراع 

پيشتر تمدن رسانه چاپ درباره هاي توليد رسانه را بسيار كمتر كرد.  هزينه
ها از نوشتار تا  ايم تا تكامل رسانه هاي گذشته مطالبي را آورده در شماره

  اينترنت را نشان داده باشيم. 

است كه  اسالمي - ايرانيتمدن پ، و تمدن پيش از تمدن رسانه چا
است و مشخصه بارز نوشته  عصر دستهاي بزرگ  آخرين تمدن از تمدن

هاي توليد  رسانه را نسبت به  ، كه هزينهاسترسانه كاغذي آن استفاده از 
گر و مورخ برجسته، به  پژوهش، جاناتان بلومگذشته بسيار كاهش داد. 

» و تأثير كاغذ در دنياي اسالم كاغذ پيش از چاپ: تاريخ«خوبي در كتاب 
اسالمي را بيان كرده است. اين  گيري تمدن اهميت رسانه كاغذ در شكل

  اي از اين كتاب ارزشمند است. قاله چكيدهم
Bloom, Jonathan (Jonathan M.). Paper Before Print: The 
History and Impact of Paper in the Islamic World.  
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مي در بازرگانان و سردفتران اسناد رس ،برخالف طبقه متوسط رو به رشد
است  اي اروپاي جنوبي دريافتند كه كاغذ يك وسيله عالي براي اسناد تجاري

كشيشان  با اين همه،كردند.  رو به فزوني توليد مي ي كثير وبه تعداد روزانه كه
قيمت حيواناتي مانند  بر روي پوست گرانهاي خطي  كتاب به نوشتن 

 يك يالدي،هاردهم مچ سدهگوسفند، بز، و گوساله ادامه دادند. در اواخر 
را ايتاليا هاي كاغذسازي  كارخانه، كه 2لمان استرومراوكارآفرين آلماني به نام 

 _ ساخته شده بودند خراساندر  كاغذسازي هاي كه بر بنياد نمونه_	ديده بود 
 نورمبرگشهر در ، كوه آلپ رشتهنخستين كارخانه كاغذسازي را در شمال 

  داير كرد. 

شروع به چاپ  ميالدي پانزدهم سدهدر وتنبرگ گ سهانيوهنگامي كه 
با آن كه د. بورونق رو به در اروپا  سازيكرد كاغذ 3نتسمايكتاب در شهر 

چاپ كرد  برگ پوستنسخه انجيل خود را بر روي  35نخستين  گوتنبرگ
  انقالب چاپساز چاپ كرد.  دويست نسخه بعدي را تماماً بر روي كاغذ دست

وابسته بود،  استرومراي مانند كارخانه  هاي كاغذسازي هتر كارخان به وجود مهم
  در تيراژهاي باال  اقتصادي است. فقط زيرا  چاپ 

با  ميالدي چهاردهم سدهنظر به اين كه توليد كاغذ در اروپاي شمالي در 
دنبال شد  ميالدي پانزدهم سدهدر  4حروف چاپي متحركاختراع چاپ با 

و كتاب چاپي  چاپتر  يان تاريخ بزرگمورخان اغلب تاريخ كاغذ را در م
  دهند. در حالي كه كاغذ داستاني ديگر دارد. جاي مي

جاده ابريشم از كاغذ استفاده  پيش از اسالم بازرگانانِ سدهند چ
  كردند.  مي

  داستان اسراي چيني و كاغذسازي

هايي كه درباره پيشينه كاغذ ذكر شده است و احتمال اين  يكي از داستان
 يازدهم سدهه باشد زياد است، داستاني است كه يك مورخ ايراني كه اشتبا

مطابق  ذكر كرده است.خود  المعارف لطائفدر كتاب    ثعالبيبه نام  يالديم
ها  ميان مسلمانان  با چينيدر جنگ چيني كه  تعدادي از سربازان اين داستان،

(به عربي  زطرا كه به جنگ   زياد بن صالحميالدي به فرماندهي  751در سال 
گران سمرقند  شدند، كاغذسازي را به صنعت  اسير ،مشهور شده است) طالس

هاي تاريخ كاغذ و تاريخ  آموزش دادند.  اين داستان در بسياري از كتاب
                                                 
2 Ulman Stromer 
3 Mainz 
4 movable type 

تمدن اسالمي نقل شده است و شهرت زيادي پيدا كرده است. در حالي كه 
ها پيش از آن  مدتكاغذ از باشد وجود ندارد.  داشته احتمال اين كه حقيقت

شده است و نيازي به حضور اسراي چيني  جنگ در آسياي مركزي  استفاده مي
  . در اين داستان نداشته است

كه  كردند استفاده نمي اي اصالً كاغذسازان سمرقندي از همان مواد اوليه
استوايي  ند. كاغذ در مناطق نيمهدكر ها براي ساخت كاغذ استفاده مي چيني

شد كه گياهان آن مناطق با گياهان  ميدر جنوب چين ساخته  گرم و مرطوب
در اين مناطق از ساير  متفاوت است. يو غرب يمركز يايسآمناطق خشك  

براي ساخت   به جاي الياف درختي هاي پارچه كتان منابع فيبري مانند  تكه
نخستين كاغذسازاني بودند   كاغذسازان سمرقنديشده است.  كاغذ استفاده مي

ساختند. بعدها مسلمانان اين روش  هاي كهنه مي هاي پارچه كاغذ را از تكهكه 
ساخت كاغذ را به بغداد و سوريه و مصر و آفريقاي شمالي  و سرانجام اسپانيا 

  بردند.  

نان به اما اگر توسط مسلما ،تراع شده باشدكاغذ ممكن است در چين اخ
اروپاييان  ميالدي هفدهم سدهشد معلوم نبود كه پيش از  اسپانيا برده نمي

  چيزي درباره آن بدانند. 

چاپ  برگ بر روي پوست فقط هايش را مجبور بود كتاب گوتنبرگاگر 
كشيد  شد و بسيار بيشتر طول مي كتاب خطي پرهزينه مي ةكند به همان انداز

  كه اروپاييان از چاپ استفاده كنند. 

ه انتقال فناوري از با اين همه، تاريخ كاغذ در تمدن اسالمي فقط دربار
هاي كتاني كهنه به جاي الياف گياهي نيست.  چين به غرب و كاربرد پارچه

كننده بر تمدن اسالمي  يك اثر دگرگونميالدي هشتم  سدهمعرفي كاغذ در 
العاده خالقيت در همه  بخشيدن خارق سرعت كه به داشت، هاي ميانه سدهدر 

با آن  خوارزمي. انجاميد ادبيات موضوعات از فناوري گرفته تا علوم طبيعي و
نهم سده را در  اعداد هنديكه نخستين كتاب درباره روش محاسبات با 

) تخته-خاك( 5تخت و تراب نويسد محاسبات خود را بر روي ميالدي مي
ابوالحسن احمدبن داني به نام  بعد رياضي سده دهد. هر چند، يك  انجام مي

دهد كه بتواند با  دي را طوري تغيير ميهناعداد محاسبات  ابراهيم االقليدسي
  نيز انجام بگيرد.  كاغذ و قلم
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هاي خود بر روي كاغذ  ها و دريافت پرداختبازرگانان مسلمان براي 
نوشتند تا تجارت بين جوامع دور از هم، مثالً بين اسپانيا و هند را آسان  مي

  كنند. 

  هاي الكچري كتاب

سازي در اوج خود بود و  ت كاغذدر ايران صنع ميالديچهاردهم  سدهدر 
هاي بزرگ كاغذ سفيد در ايران  يك انقالب دوم را در كتاب  توليد ورق

ديگر در ايران، و همچنين مصر،  سدهاسالمي پديد آورد، كه آثار آن تا دو 
  هندوستان، و امپراطوري عثماني ادامه يافت. 

ها و  ي كتابدر ايران اندازه و كيفيت كاغذ برا ميالديسيزدهم  سدهاز 
 يهاي الكچري بزرگ گونه كه در كتاب ، همانساير كاربردها افزايش يافت

العاده  شود. اين تغييرات خارق ديده مي اند كه از اين دوره به جاي مانده
 ها و چينيان بوده است. در چين  احتماالً به دليل افزايش روابط ايراني

به پيشرفت چاپ در  مختلف در پاسخ هاي سدههاي كاغذسازي طي  تكنيك
ها  حكومت مغولدر  ميالدي سيزدهم سدهآنجا افزايش يافته بود، كه در اوايل 

به ارث رسيده بود و چين، آسياي مركزي، روسيه جنوبي،  چنگيزخانكه از 
آغاز شده بود. حاكمان مغول در ايران حتي  گرفت بر مي ايران، و عراق را در

الدي معرفي كردند كه مورد قبول مي 1294پول كاغذي چاپي  را در سال 
  هاي فراوري كاغذ بهبود پيدا كردند.  ايرانيان قرار نگرفت. همزمان، تكنيك

تر هنر  تر و  جاودان هاي بزرگ تنها امكان نمونه تر كاغذي نه بزرگ اوراقِ
تر را براي  هاي بزرگ بلكه امكان نقاشي ،ندنويسي را ممكن ساخت خوش
هاي مصور به  كتاب ، ميالدي چهاردهم سده اوايل ؛ ازندها فراهم كرد كتاب

هاي اسالمي تبديل شد، و در اوج خود به  مهم در سرزمين هنريِ يك شكلِ
پيش از آن  هاي  سدهشناسيم انجاميد. در  مي مينياتور ايرانيآنچه امروز آن را 

هاي نسبتاً كوچك براي نكات ويژه  ها و طرح هاي علمي وفني با نقاشي كتاب
  آمدند.  به تصوير در ميمتن 

 ،مغول ايران-تر و كيفيت بهتر كاغذ در دوران مغول و پسا اندازه بزرگ
هاي اسالمي پديد  در  سرزمين ميالديسيزدهم  سدهاز را يك انقالب هنري 

كردند و  رسم ميهاي خود را  طرحدر شهر خود آورد. به عنوان مثال، معماران 
آوردند، كه يك كاربرد  به اجرا در ميآنها را مهندسان در شهرهايي ديگر 

  جديد كاغذ بود. نتيجه نوعي يكنواختي بيشتر در معماري بود. 

هايي را نيز در ساير هنرها  دگرگونيهاي اسالمي  ارزاني كاغذ در سرزمين
زيرا هنرمندان _	فلزكاري، سراميك، و به ويژه در صنعت نساجي _	پديد آورد 

گران آنها  ذ اثرشان را طراحي كنند و بعد صنعتبر روي كاغتوانستند  ميابتدا 
 انو طراح انگر گذشته صنعت هاي  سدهرا  به كار ببندند، در حالي كه در 

تنها اين پيشرفت يك عالمت گسست در يگانگي هنرمند و  نهيك نفر بودند. 
هاي قديمي و  توانست از بين انواع طرح گر مي گر بود، بلكه صنعت صنعت

ها،  بر روي پارچه را هاي مشابه طرح  بتوان اي كه ؛ به گونهدجديد انتخاب كن
نوعي هماهنگي  .دكرهاي مصور تجملي ظاهر  و كتاب سراميك، آثار فلزي، 
ميالدي  1400 مشخصه هنر اسالمي پس ازگيرد كه  ميدر دكوراسيون شكل 

  است. 

 هاي هاي سرزمين اين هماهنگي و تكرار پيام و شعار كه در هنر و نوشته
اي نسبت  ديده شد معموالً به فرهنگ اروپاييميالدي  1400اسالمي پس از 

در  گوتنبرگتوسط  با حروف متحرك شود كه پس از اختراع چاپ داده مي
براي نخستين  هاي بزرگي از جامعه اروپا ، بخشميالدي پانزدهم سدهاواسط 

  شده قرار گرفتند.  هاي نوشته  در معرض واژه بار

هاي اسالمي براي پذيرش چاپ با وجود  در سرزمين ميلي طوالني بي
تصوير بسيار  دهد كه ميل به زيبايي نوشته و پذيرش گسترده كاغذ نشان مي

بوده  ها و تصاوير كاغذي نوشتهتر از ميل به توليد پرتيراژ كتاب و ساير  قوي
 سدهدر  گوتنبرگيك علت موفقيت ماشين چاپ با حروف متحرك است. 
در   ميالدي يازدهم سدهنسبت به چاپ با حروف متحرك  ميالدي پانزدهم

چين استفاده از حروف متحرك فلزي به جاي حروف متحرك چوبي و  
و  _ كردند كه كيفيت چاپ را بهتر مي _ مركب روغني به جاي مركب آبي

شده را  كه به سرعت تصوير حروف چيدهبوده است گيري از دستگاهي  بهره
   كرد. بر روي كاغذ چاپ مي

  كاغذ تساي لون
هاي بامبو يا بر روي  ها معموالً بر روي لوح در دوران باستان نوشته

قيمت بود و بامبو  شد. اما ابريشم گران هاي پارچه ابريشمي نوشته مي تكه
                        اي لونتسسنگين، استفاده از آنها راحت نبود. در اين دوران، 

)Cai Lun ( هاي پارچه  كَنَف، و تكهز  پوست درختان، فكر ساخت كاغذ ابه
افتاد و آن را عملي كرد. او اين روش ساخت را به گيري كهنه  و تورهاي ماهي

اش  )  در سال نخست امپراطوريYuan-xing(   زينگ-يواناطالع  امپراطور 
 نپس از ميالد) رساند و براي اين اختراع از او جايزه گرفت. از اي 104(سال 
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اي تسكاغذ د، كاغذ در هر جايي به كار گرفته شد و عموماً آن را زمان به بع
با اين همه، اسناد ند. يدنام ) Marquis Cai( ايتس رزبانكاغذ ميا  لون
اي تساز  پيش سدهك يا دو يكاغذ دهند كه  آمده در چين نشان مي دست به

  در چين اختراع شده بوده است.  لون

شود  راي نوشتن و چاپ استفاده ميكاغذ كه امروزه در همه جاي دنيا ب
پذير است. ابتدا براي ساخت الگوها و  و انعطاف ،قيمت ارزان ،مقاوم ،سبك
ها طول كشيد تا چينيان دريابند كه از  هاي كاغذي اختراع شد و سال مجسمه
   بهره بگيرند. نيز توانند براي نوشتن  آن مي

ه، پاپيروس، نوارهاي نوشت يا كتيب ز گلاپيش از اين كشف، براي نوشتن 
برگ درختان، پوست درختان، و پوست حيوانات بهره   ،بامبو، پارچه ابريشم

حدود به دست آمده است كه رودان  ميان ازنوشتار ترين  د. قديميش گرفته مي
ر هزار سال پيش اختراع شد. در هند و چين هزار تا دو هزار سال بعد اچه

  نوشتن اختراع شد. 

و شد  در زماني كه شهرگرايي به سرعت انجام مي ومريانسرودان،  در ميان
در  هاي سياسي تقسيم كار و تكامل نظام و شد، جمعيت به سرعت زياد مي

 ،افزار اصلي نوشتن بود، هرچند سخت نوشت گلنوشتن آغاز شد.  جريان بود
  شد.  سنگ و فلز و چوب نيز به كار برده مي يگاه

ترين  قديمياختراع شد.  هيروگليفدر مصر نوشتار تصويري مشهور به 
سال پيش از ميالد بر روي سنگ 3000آمده در مصر مربوط به  نوشتار به دست

هر چند، . گويد مي از پادشاهان مصر 6 رمرانهاي  كه از پيروزياست 
  است. بوده  پاپيروسار در مصر تافزار اصلي نوش سخت

 ،ر يافت شده استآشو نمروددر كتابخانه  نوشت لمجموعه گترين  قديمي
 هاي گردد. در يونان عالوه بر پاپيروس از لوح پيش از ميالد باز مي 707كه به 
  شد. هاي موقتي بهره گرفته مي براي نوشته  مومي

دهم ميالدي كنار گذاشته شد و جاي  سدهدر مصر پاپيروس در اواخر 
ن خود به پايا سال قدمت 4000خود را به كاغذ داد و صنعت پاپيروس بعد از 

 .اي پايين در مقياس صنعتي ساخت شد با هزينه رسيد. كاغذ را در هر جايي مي
تقاضاي  ميالدي نهم سدهرا گرفت. با آغاز  پاپيروسو  برگ پوستجاي كاغذ 
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ساالران عراقي براي كاغذ افزايش يافت و تقاضا براي پاپيروس كاهش  ديوان
  يافت.

  ؟تچرا داستان اسراي كاغذساز چيني نادرست اس

به چند دليل  اي لونتسداستان اسراي كاغذساز چيني همچون داستان 
بعد از جنگ بين مسلمانان و  سدهسه  ثعالبياحتماالً نادرست است. اوالً 

نوشت كه   خودالمعارف  لطائفدر كتاب  ثعالبيها گزارش كرده است.  چيني
س مصري و ويكي از خصوصيات سمرقند كاغذ است كه نسبت به پاپير

پذيرتر است، و براي نوشتن  انعطافرسد،  زيباتر به نظر مي  برگ تپوس
يك كتاب خاص به نام كتاب  ،ثعالبيمنبع داستان اسراي چيني تر است.  راحت

، كه حاال متن اصلي آن وجود ندارد، و احتماالً ده استبو المسالك و الممالك
 بوده نوشته شده فرارودان سامانيتوسط يك وزير دولت يك سده پيشتر 

   . 7است

به يك سبك پرطرفدار ادبيات عرب تعلق  ثعالبيكننده  كتاب سرگرم
هاي  و انواعي از داستان خودش دارد. در آن،  هر مكاني با خصوصيات 

را و پيامدهاي آن  السطنبرد مورخان مسلمان پيش از او ده است. مخواندني آ
اير رويدادها در آسياي توجه خود را به س ،و در مقابل ،اند گرفته اهميت كمرا 

عصر از  هم هاي عربِ ند. در نتيجه، هيچ يك از گزارشا هغربي معطوف كرد
: شته استاي دا العاده جنگ وجود ندارد، كه نشان دهد كه اهميت فوقاين 

تركستان وارد شد.  بهكه تمدن اسالمي  ندكرد مي يادآوري حداكثر
هاي  ن است كه گزارشآها درباره اين جنگ بر  عصر چيني هاي هم گزارش

كه اسير  دو هوان آميز شده است. يكي از منابع چيني، اعراب به مرور مبالغه
شده بود و پس از ده سال آزاد، گفته است كه در بين اسرا فقط بافنده، نقاش، 

  ساز حضور داشته است.  و نقره ،جواهرساز

ده بوده ها سال پيش از جنگ در سمرقند كاغذ مورد استفا در هر حال، ده
شده است. روحانيون بودايي كه در منطقه  است و احتماالً در آنجا ساخته مي

                                                 
تأليف » شناسي نسخ خطي فارسي)(پژوهشنامه نسخه  شناخت نسخه«در كتاب   ٧

در حاشيه اين   55) صفحه 1391 ميراث مكتوب (انتشارات علي صفري آق قلعه
هاي  كتابدر «آمده است كه  المسالك و الممالكدرباره كتاب  ثعالبي تعبار

مسالك الممالك شده در موضوع مسالك و ممالك (مانند  موجود و شناخته
شود و لذا برخي پژوهشگران  ) چنين مطلبي يافت نميابن خردادبهو  اصطخري

لك و ممالك مساگويد، كتاب  از آن سخن مي ثعالبياند كه متني كه  احتمال داده
مسالك و ممالك اكنون در دست نيست. در ترجمه فارسي كه از  باشد كه هم جيهاني
  اي را نيافتم. )  در دست هست چنين گفتهالعالم اشكال(با نام:  جيهاني
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به سمرقند آورده شدن مسلمانان  اند كاغذسازي را پيش از چيره فعال بوده
  بودند. 

، فهرستاليك كتاب مشهور به نام  ميالدي دهم سده، نويسنده نديم بنا
زيست، و  مي ثعالبيش از هاي آنهاست، پي كه درباره نويسندگان و كتاب

 تر هاي كاغذ است محتاطانه گزارش او كه به لحاظ زماني نزديك به ريشه
ربط دارد، استاني در شمال  خراساناو با اطمينان باور داشت كه به است. 

را با كتان  خراسانياما كاغذ «است.  فرارودانشرقي ايران كه مجاور 
گران  به صنعتدر ادامه  نديم ابنه اشار »گويند... اي مي كه پارهسازند،  مي

گران چيني از قديم در  چيني ممكن است مرسوم بوده باشد، چون صنعت
   ها محبوب بوده است.  سدهداشتند، و كاغذ چيني  حضورهاي اسالمي  سرزمين

 سدهترين دليل عليه نقش كاغذسازان چيني فني است. در  متقاعدكننده
 8توت و رامياي پوست درختان هفيبركاغذهاي چين غربي با  ميالديهشتم 

هاي   ارچه كهنه كتان، و تكه پارچهپشد، كه غالباً با كنف، فيبرهاي  ساخته مي
شد. فيبرهاي خام هميشه در اولويت بودند، و فيبرهاي  رامي تركيب مي

 نديم ابنهاي كهنه همواره فقط مكمل بودند. با آن كه متوني مانند متن  پارچه
نشان » اسالمي«كنند آزمايش كاغذهاي  ن را ذكر ميساخت كاغذ با كتا

ند دش هاي كهنه كتان ساخته مي ارچهپبيشتر مواقع با فيبرهاي دهد كه آنها  مي
ند. اگر اسراي چيني كاغذ رفتگ و گاهي از تركيب فيبرهاي خام بهره مي

  توانستند با فيبر پارچه كهنه كاغذ بسازند.  ساختند به سرعت نمي مي

دها استفاده از پارچه كهنه براي كاغذ را كنار گذاشتند و از ها بع چيني
مانند كنف چيني، كنف هندي، حصير، و بامبو يا  يفيبرهاي پوست گياهان

  بخش داخلي درخت توت  براي ساخت كاغذ بهره گرفتند.

هاي  احتمال اين كه كاغذسازان گمنام آسياي ميانه كاغذ را از تكه پارچه
ماً به ووهاي اسالم به آسياي ميانه اختراع كرده باشند،  لزكتان پيش از ورود نير

معني اين نيست كه داستان اسراي كاغذساز چيني را نپذيريم. اين داستان 
تواند به طور استعاري براي توصيف  مي اي لونتسهمچون داستان كاغذسازي 

  نحوه معرفي كاغذ به تمدن اسالمي به كار گرفته شود. 

هاي نهم و  سدههاي اسالمي در  ازي در سرزمينمعرفي كاغذ و كاغذس
كه جامعه را  ه استيك دستاورد بزرگ تاريخي و فني بود ميالدي دهم

  دگرگون كرد. 
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چون قرآن و  ،براي اعراب شناخته نشده بود ميالدي هفتم سدهكاغذ در 
بر روي كاغذ يافت نشده است. هنگامي كه  سدهدر اين  پيامبرنامه  زندگي

 9كاغدهاي كاغذ پي بردند آن را  به مزيت ميالديهشتم  هسداعراب در 
اول عرب براي كاغذ د(هرچند، واژه مت ) ناميدند11كاغثيا  10كاغيد(گاهي 

گرفته شده است، كه آن هم از  كاغذ، كه از واژه  فارسي است) ورقواژه 
ها به همراه واژه اويغور  همه اين واژهگرفته شده است.  سغديزبان  12كيغدي

شده  كاغذ ساخته«، به معني guzhi، از واژه چيني kagdaيا  kägdäكاغذ، براي 
گرفته شده است، هرچند، درخت توت » از پوست درخت توت كاغذي

  رويد.  در مناطق ذكرشده نمي 13كاغذي

گزارش كرده است كه خراسان يك مركز  ابن نديم ميالدي دهم سدهدر 
در زمينه  حدود العالمكتاب كاغذسازي بوده است و نويسنده گمنام ايراني 

يك معبد گويد كه  ميالدي نوشته شده است مي 982-981جغرافيا كه در 
سراسر جهان (اسالم) صادر  بهساخت كه  ميكاغذي  مانويان در سمرقند

  شد.  مي

شاعر  منوچهريكاغذسازي چنان متداول بود كه  ميالدييازدهم  سدهدر 
از «دي كاغذ بهره بگيرد و يا بسرايد كه برف براي سپي  بزرگ ايراني از استعاره

بلخ تا خاوران شبيه به كارگاه سمرقند شده است/در، سقف و ديوارهاي آن 
  »كارگاه شبيه به آن نقاشان و كاغذسازان هستند.

  شعر:  اصل

  چنان كارگاه سمرقند گشت/زمين از در بلخ تا خاوران
  در و بام و ديوار آن كارگاه/ چنان زنگيان كاغذگران

 رشيدالدين، ميالدي چهاردهم سدهبا سلطه مغوالن بر ايران و عراق در 
 كاغذخانهن زمان،  يك آو يكي از قدرتمندترين مردان وزير ايلخاني  اهللا فضل

رشيدي در تبريز برپا و    هاي وقفي شهرستان (كارخانه كاغذسازي) در زمين
  كند.  افتتاح مي

هفدهم ميالدي از ساير نهم تا  سدهسنت كاغذسازي در ايران بين 
تر بوده است، و كاغذسازي در اين سرزمين به  هاي اسالمي طوالني سرزمين
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شد، به ويژه در  ترين سطوح رسيد. كاغذهايي كه در اينجا ساخته مي پيشرفته
العاده بااليي  كيفيت فوق ميالدي شانزدهم سدهسيزدهم تا اواخر  سدهاواخر 

 سدهتري داشتند و بهترين كاغذهاي  رگداشتند و در صورت لزوم اندازه بز
بودند، كه بسيار يكنواخت و بادوام و گاهي بسيار  ميالدي پانزدهم و شانزدهم

هاي الكچري به عنوان يك هنر  نازك بودند و نقشي اساسي در ساخت كتاب
  داشتند. 

ترين  مورخان غربي اغلب بر اين نظر هستند كه تمدن اسالمي بزرگ
كه از پذيرش ماشين چاپ  انجام داد ميالدي پانزدهم دهساشتباه خود را در 

كه  كنند متهم مي امتناع كرد، و تمدن اسالمي را به كوتاهي در پذيرش آن
از  ميالدي هجدهم سدهد. مسلمانان تا عقب بيفت شسبب شد از جريان دان

  . بهره گرفتند محتاطانهنيز در آن هنگام  هرچند، ماشين چاپ بهره نگرفتند، 

هاي مسلمان ناچار شوند كه  ساالري شايد سبب شد كه دولت ديوان نياز
هاي اسالمي شكوفايي  بودن كاغذ در سرزمين اما فراهم ،كاغذ را انتخاب كنند

چاپ -تر از همه نقاط اروپاي پيشا كتاب  و فرهنگ نوشتار را بسيار درخشان
اري هاي اسالمي گسترش دانش نوشت با وجود فقدان چاپ در سرزمينكرد. 

مقياس را اختراع -چاپ بزرگ ميالديدهم  سدهدر آنجا كمتر از چين كه در 
 ،امكانات چاپداشتن كرده بود نبود و گاه بيشتر بود.  در چين با وجود 

شدند، كه قابل مقايسه  اي منتشر مي ها با تيراژ پايين معموالً چندصدنسخه كتاب
ها در چين در تيراژ  تابكهاي اسالمي نيست.  نويس در سرزمين با تيراژ دست

با وجود  هاي اسالمي ي كه در سرزمينژشدند، تيرا نسخه چاپ مي100حدود 
ها نه در  كردند. تفاوت بين اين فرهنگ به سادگي از آن عبور مي نويسي دست

  خواني بود.  شان به كتاب و كتاب فناوري بلكه در نگرش

قرآن  كتاب اهميت نوشتن در تمدن اسالمي معموالً بيش از همه به
شود  شود، كه به عنوان وحي خداوند مقدس شمرده مي نسبت داده مي كريم
به زبان عربي نازل شده بر پيامبر اكرم (ص)  در اواخر سده هفتم ميالدي كه

كردند عربي به  هاي ديگر سلطه پيدا مي است. هنگامي كه مسلمانان بر سرزمين
شد، و مردم را به يك كشور  ل  ميزبان ميانجي از اسپانيا تا آسياي ميانه تبدي

ها عربي را به عنوان  كرد. حتي نامسلمانان در اين سرزمين زباني تبديل مي تك
هايي كه  زبان عربي چنان قدرتمند بود كه حتي زبانپذيرفتند.  زبان ميانجي مي
هاي تحت پرچم  ربط به اين زبان بودند و در سرزمين شناسي بي به لحاظ  زبان

   شدند مانند فارسي يا تركي با الفباي عربي نوشته شدند.  مياسالم تكلم 

استفاده گسترده از نوشتار عربي يكي از خصوصيات بسيار مهم و متمايز 
ها به كار  تنها براي توليد اسناد و كتاب فرهنگ بصري اسالم است. نوشتار نه

مورد استفاده روزانه تا رفت بلكه براي زيباسازي هر چيز معمولي  مي
شد. كمتر فرهنگي هنر نوشتن را به  هاي معظم به كار گرفته مي مارتع

فراگيري نوشتن در  افزون بر اين،موقعيتي كه در اسالم دارد ارتقا داده است. 
عصر  در مقايسه با جوامع همتمدن اسالمي به اين معناست كه بسياري از مردم 

  اند.  آشنا بوده كم با نوشتن اند يا دست باسواد بودهدر نقاط ديگر جهان 

به  خودعربي مانند يوناني و التيني پيش از  ،تحت حكومت اسالمي
اي كه حاكمان مسلمان بر پا  ساالري سرعت به زبان اداري تبديل شد و ديوان

ابتدا پاپيروس يا  ،به مقادير بسيار زيادي ماده نوشتن براي ثبت رويدادها كردند
اشت. اسناد اندكي مربوط به پيش و سپس كاغذ نياز د پارشمنيا  برگ پوست

ميالدي باقي مانده است، و تاريخ نوشتن در اين دوره معموالً با كتاب  1500از 
، به ويژه در اسالمفرهنگ  ،گمان بيد تا سندهاي اداري. كن نمود پيدا مي

به فرهنگ كتاب تبديل شد. به عنوان  ،مقايسه با اروپاي غربي در آن هنگام
نويس) عربي  از دوره پيش از  نسخه خطي (دست 600000مثال، بيش از 

از  است اختراع چاپ به جاي مانده است، كه نماينده بخش بسيار كوچكي
   آنچه در عمل توليد شده است. 

  فرهنگ شفاهي 

فراواني كاغذ در دوران اسالم سبب شد كه از فرهنگ متكي بر حافظه 
  مغز به فرهنگ نوشتار گذار كنيم.

، نه از كتاب، است عني بازخواني، بلندخوانيي به  مقرآنواژه  ، يكاقراء 
كردن قرآن فرهنگ  ي شفاهي است. حفظها. بلندخواني فرهنگ كه از شنيده

  شفاهي است. 

يعني  حافظگرفتند.  بسياري از مردم قرآن را از طريق انتقال شفاهي ياد مي
ن قرآن را در سنين پايي حافظي نشاعر بزرگ ايرا». داند كسي كه از حفظ مي«

از فالني شنيدم، كه از فالني شنيده «است:  شكل  بدين حفظ كرد. حديث نيز
فالن كار را انجام داد يا فالن  (ص) ده است، كه پيامبرياست، كه از فالني شن
شفاهي انتقال پيدا كرده است.  به طور حديث ،بنابراين». سخن را بر زبان راند

ها خواسته  اما از طلبهتا تغيير نكنند.  شد آغاز ها از يك زماني نوشتن حديث
  شد كه آنها را از روي متن حفظ كنند.  مي
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اموال غزالي  دهد. دزد به خوبي فرهنگ شفاهي را شرح مي غزاليداستان 
خواهد كه همه چيزهايش  ربايد. غزالي از دزد مي هايش را مي له  كتاباز جم

كني كه اين  چگونه ادعا مي«گويد،  ها، و دزد به او مي ببرد، به جز كتاب را
گويي  اي، و هنگامي كه از دستت گرفته شود مي ها را بلدي و يادگرفته كتاب

غزالي پند دزدان را هشداري از جانب » معلوماتت از دستت گرفته شده است؟
كردن  اش را به حفظ دانست و سه سال بعدي زندگيبه خود خداوند 

  هايش گذراند.  جزوه

شفاهي، دانشمندان مسلمان خيلي زود به اين نتيجه با وجود اين فرهنگ 
بسيار مهمي در انتقال و حفظ دانش دارد. قرآن دو  رسيدند كه نوشتن نقش

گفته  كتابدر جاهاي مختلف به خودش قرآن  .دارد اسناد آيه براي نوشتن
از ريشه عربي نوشتن گرفته شده  ، كهاست، كه به معني نوشته يا كتاب است

 بخوان به نام پروردگارت كه«اي كه بر پيامبر وحي شد،  آيه نخستين است. 
» ياد دادبه انسان دانست  آنچه را نمي ،با قلم آموخت آفريد... همان كس كه

  . بود

نوشتن مسلمانان براي اين كه خطا در خواندن و انتقال قرآن روي ندهد 
 يكمك فظهشده قرآن در ابتدا به عنوان يك حا كردند. متن نوشته را آغازآن 

ها سندها به سرعت جايگزين حافظه  در همه فرهنگكرد، اما  عمل مي
ميالدي  632شوند. فرهنگ نوشتن بالفاصله پس از رحلت پيامبر در سال  مي

  آغاز شد. 

  نويس گذار از فرهنگ شفاهي به فرهنگ دست

پيچيده شده  ميالدي نهم سدهدر ساالري  ديواندر امپراطوري عباسي  
شدند، اهميت يافتند و  ناميده مي) كاتب(جمع  كُتّابا كه به عربي ه منشي ،بود

  قدرتمند شدند. 

و يادگيري كتاب كه به دليل  انفجار كتاب ميالدي يازدهم سدهدر اوايل 
انفجار  اين پديد آمده بود رخ داد. ميالدي هشتم سدهمعرفي كاغذ در اواخر 

  از كتب فقهي آغاز شد. 

شدن دولت به توليد متون حقوقي و  ند. بزرگها مذهبي نبود همه آموزش
كه آثاري  ،اداري انجاميد، و كنجكاوي عمومي نويسندگان را ترغيب كرد

، و علوم كاربردي، نجوم، تيابي، رياضيا درباره شعر، فلسفه، جغرافيا، و مكان
  پزشكي، و شيمي بنويسند. 

هاي دوران  نههاي كتابخا العاده زياد كتاب منابع غربي معموالً تعداد فوق
كنند،  هاي شرقيان رد مي گويي هايي از گزافه تمدن اسالمي را به عنوان نمونه

تا 100000    پذيرند كه كتابخانه باستاني اسكندريه بين  آنها ميهرچند، 
هاي  سدههاي مهم  كتاب داشته است. اين در حالي است كه كتابخانه 700000

اند. در مقابل، در سراسر  داشتهكتاب  2000تا  300در اروپا بين  ميانه
هاي اسالمي تعداد زيادي كتابخانه عمومي و خصوصي وجود داشته  سرزمين

فروشي  خياباني پر از كاغذفروشي و كتابدر بغداد   الوراقين سوق بازاراست. 
  كردند.  هاي پژوهشي خصوصي عمل مي بود، كه تا حدودي شبيه به كتابخانه

و تهاجم مغول به آسياي  يالديمهفتم  دهسدوره بين ظهور اسالم در  
بود. در اين دوره  عصر طاليي تمدن اسالمي ميالدي سيزدهم سدهغربي در 

يك  _تكامل پيدا كرد   يسينو دستفرهنگ به  فرهنگ شفاهيفرهنگ از 
نقش بسيار مهم و فراگيري را در همه نويسي   دستدگرگوني اساسي. 

ه دالئل مختلفي براي اين دگرگوني ذكر هاي زندگي پديد آورد. با آن ك جنبه
ر وبه عنوان يك كاتاليز كاغذشده است، بر اين باورم كه فراواني و كاربرد  

  عمل كرد. 

گذار از فرهنگ شفاهي به فرهنگ تر تمدن جهان،  در تاريخ بزرگ
گذار همان اهميتي را براي تمدن اسالمي داشته است كه   نويسي دست

اين گذار در اروپا داشته است.  فرهنگ چاپي به سينوي فرهنگ دست بعدي  از
نويسي به فرهنگ چاپي در اروپا كه نشانه آن  اختراع ماشين  از فرهنگ دست

چاپ با حروف متحرك است، توجهات بيشتري را از سوي مورخان نسبت به 
نويسي به خود جلب كرده است، اما  گذار از فرهنگ شفاهي به فرهنگ دست

كم به همان  هاي اسالمي دست اد كاغذسازي در سرزمينگذار پيشين با نم
شده در  تواند اهميت داشته باشد. همان گونه كه دستيابي متن نوشته اندازه مي

تر از دستيابي همان متن  آسان شده)  (كتاب صحافي 14كدكسفرمت 
تر  است، بازيابي اطالعات از روي نوشته بسيار آسان طومارشده در يك  نوشته

است، به ويژه در زماني كه ترتيب يا دقت موارد  انسان ي آن از حافظهاز بازياب
  محتواي كلي آنها اساسي باشد.  يبه جا

  اعداد هندي و حساب تخت و تراب
در بغداد را بايد در بافتار  ميالدي نهم سدهدر  خوارزميهاي   تالش
ي كه فراوان ، تر عالقه بسيار زياد به يادگيري و علم  درك كرد گسترده
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دانان عباسي همه  ، رياضيسدهد. تا انتهاي اين كر كاغذ ترغيب مي
هاي يوناني را به دست آورده بودند و ترجمه كرده بودند تا به  نوشته

، ارشميدس، اقليدسشامل آثار  _	دنرشد رياضي عربي دست پيدا كن
	 بطلميوس، و تيانايي آپولونيوس به  سيندهندو همچنين اثر نجومي _

دانان ايراني پيش از  هاي فارسي ميانه توسط رياضي نوشتهسانسكريت و 
هندي قادر  گيري از اعداد دانان دوره عباسيان با بهره رياضياسالم. 

بودند كه همه اين آثار را تركيب كنند و يك رياضيات نوين بر بنياد 
  مفهوم ارزش مكاني دهدهي پديد بياورند.  ازدست  كاربرد يك

گم اعداد هندي در موضوع  خوارزميلي هاي اص با آن كه نوشته
عربي او را از روي -اند دستگاه هندي شده است، دانشمندان توانسته
در  كه ان گيالنيلبلحسن كوشيار بن اابوآثار دانشمندان پس از او مانند 

را تأليف كرده » اصول حساب هندي«كتاب  ميالدي 1000حدود سال 
گويد كه محاسبات بر  ياست، بازسازي كنند. در اين كتاب مؤلف م

 تختشود كه در فارسي  انجام مي تخته) - (خاك 15تخت و ترابروي 
  شود.  (ميز؛ تخت پادشاهي) ناميده مي

كننده بود و احتمال خطا در آن كم  تخته خسته-محاسبات با خاك
گرفت و بخشي  نبود، زيرا بخش بزرگي از محاسبات در ذهن انجام مي

نتيجه بررسي درستي محاسبات  شد، و در از روي خاك پاك مي
  مشكل بود. 

دان مشهور تالش  چندين رياضيميالدي  دهم  سدهدر اواسط 
گيري از كاغذ بهينه كنند.  كه اين سيستم پيچيده را با بهرهكردند 
نخستين  ابوالحسن احمد ابراهيم االقليدسي يا دان سوريه رياضي
و به جاي آن از را تغيير داد  تخت و ترابداني است كه روش  رياضي

روي بر  يدسياالقلبهره گرفت.  روش محاسباتي   مركب و كاغذ
داد و در نتيجه بازبيني  را نشان مي عمليات حسابي كاغذ مراحل مختلف

شبيه به همان  االقليدسيشد. روش محاسباتي عمل ضرب   ممكن مي
  ايم.  ها  آموخته روشي است كه ما در دبستان

كنيم، روش جديد محاسبات با استفاده  يحاال كه به گذشته نگاه م
به نظر يك گام آسان براي  عربي و قلم و كاغذ- اعداد هندياز 
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ذهن باشد، اما در عمل چنين نبود. با آن كه بسيار برتر از سيستم پيشين 
، محاسبه با كار بودند  و به حساب ذهني حافظهبود، اكثر مردم م

، نويسنده مشهور اهل ظالجاح. ادامه دادند تخت و ترابانگشت، و 
هندي، محاسبه  دبصره به استادان توصيه كرد كه به جاي محاسبه با اعدا

ابوالوفاي دان برجسته ايراني،  با انگشت را آموزش بدهند. حتي رياضي
براي اكثر كارهاي ديواني روش محاسبه با انگشت را ترجيح  بوزجاني

اعتماد كتاب مشهور  ، نويسنده آگاه و معموالً قابلابن نديمداد.  مي
هاي عربي را بررسي و فهرست كرده است، اعداد  ، كه كتابالفهرست

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

ن با بينان به نوشت شناسان، و طالع دانان، ستاره به طور مشابه، رياضي
براي اشاره به اعداد  ابجد ها و دستگاه عددنويسي قديميِ استفاده از واژه

 تخت و ترابدانان بازهم از  دهند. احتماالً  بسياري از رياضي ادامه مي
بهره گرفتند، با وجود معايبي كه داشت، زيرا كاغذ براي محاسبه و 

شناس دوره  دان و ستاره قيمت بود. رياضي دورانداختن هنوز بسيار گران
هاي  ، يك كتاب درباره روشخواجه نصيرالدين طوسيايلخاني، 
	 ميالدي سيزدهم سده_	را در زماني نوشته است  تخت و ترابمحاسبه با  همچنان  تخت و ترابكه كاغذ با كيفيت براي كتاب فراوان بود. _

 شد. بازرگانان نيز در برابر استفاده از اعداد تر از كاغذ تمام مي ارزان
ابن ، ميالدي چهاردهم سدهكردند، اما در اواخر  هندي مقاومت مي

 ، مورخ پرآوازه، نوشت كه حساب تجاري با استفاده از اعدادخلدون
  شد.  هندي در مدارس اسپانياي اسالمي تدريس مي

هاي اسالمي ممكن است با  استفاده عملي بازرگانان در سرزمين
قه اندك ابتدايي در مورد تأخير انجام شده باشد، اما با وجود عال

عربي نسبتاً با -دستگاه جديد عددنويسي، اطالعات درباره اعداد هندي
هاي اسالمي غربي  سرعت انتشار پيدا كرد. اعداد هندي ابتدا در سرزمين

 داعداميالدي معرفي شد، كه در آن هنگام به  950در حدود سال 
ازآلود  اعداد خاستگاه ر) مشهور بود. درباره حروف الغبار( غباري

اي  غباري مطالب نامربوط فراواني نوشته شده است، اما آنها اعداد هندي
كه شده است،  استفاده مي تخت و غباردر اسپانيا بر روي هستند كه 

  . بود وسيله استاندارد محاسبات آن زمان

جاي  كاغذ و قلمهاي ايتاليا  در بانكميالدي  چهاردهم  سدهدر 
   □ات گرفت.چرتكه را براي محاسب
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  هوش مصنوعي و طلوع شهرهاي خودمختار
  »و پايان شهر ،شهر، شهر هوشمند، شهر خودمختار، هوش مصنوعي شهرگرايي فرانكنشتايني: بوم«چكيده كتاب 

  
از يك  .ويكم است اي قرن بيسته) يكي از آشكارترين رازAI( هوش مصنوعي

صيت آشناي جوامع معاصر هستند، و يك خصو هوش مصنوعي هاي سو، فناوري
در پزشكي،   هوش مصنوعيتوان يافت.  هاي مختلف مي در حوزه ها راكاربردهاي آن

و توصيه يك روش درماني، يا به   كننده تشخيص بيماري فراهم افزار نامرئيِ در نرم
 هوش مصنوعيهاي جراحي حاضر است.  عنوان يك بازوي روباتي اجراكننده عمل

كند  شود كه مشخص مي به كار گرفته مي  به شكل يك الگوريتم اييقض در حقوق
كه چه كسي به زندان خواهد رفت و يا چه كسي محق به استفاده از پوشش بيمه 

شده  ر دورتر از ميدان نبرد، يا تعبيهدر جنگ حضور دارد، بسيا هوش مصنوعياست.  
در قلب شهر كه در در همين نزديكي است،  هوش مصنوعي. خودمختار هاي سالحدر 
  كنند.  هاي زندگي واقعي حركت مي در محيط ها خودرانآن 

توان هوش مصنوعي  معلوم نيست كه چه چيزي را مي با آن كهاز سوي ديگر، 
هوش اي از  هيچ تعريف رسمي ،دهد چه كاري انجام مياصالً هوش مصنوعي ناميد و 
با اصطالحات دقيق دشوار  هوش انساني كه تعريف گونه وجود ندارد. همان مصنوعي

كه هوش انساني  گونه نيز دشوار است. همان هوش مصنوعياست، تعريف مفهوم 
 در  تواند يهم م هوش مصنوعيهاي گوناگون جاي داشته باشد،  تواند در بدن مي

 رازآلودمفهومي روشن اما  هوش مصنوعيهاي نامتجانس جاي بگيرد.  بدنانواعي از 
  است.

هوش مصنوعي در كاوش در معني و كاربرد  ،اباز كت هدف اين فصل
هاي  و شهر وجود دارد. فناوري هوش مصنوعياست. يك ارتباط قدرتمند بين شهره

شوند.  سازي مي و پياده ،شوند  شوند، آزمايش مي در شهرها ساخته مي هوش مصنوعي
وانند كار كنند و بتبتوانند  محيط مصنوعشوند كه در  بسياري از آنها طوري طراحي مي

هدف هايي كه مفهوم و  مصنوعي هوش شناخته شوند.شهري  هوش مصنوعيبه عنوان 
دهند.  شهر را تغيير مي مفهوم و هدف خوددر عمل كنند،  خود  را از شهر كسب مي

به دليل اين كه در فضاهاي شهري و زيرساختارها هاي شهري  مصنوعي هوشاين 
دهند.  آن را تغيير مي متابوليسمل و گذارند و شك شوند بر شهر اثر مي مجتمع مي

  ند. كن مي و تحول تغييردچار را  هوش مصنوعينيز همزمان، شهرها 

  
دهد، و به  هاي مختلف يك مكان و يك نقش مي مصنوعي هوشهر شهري به 

 عيهوش مصنواين، شهر به  افزون برند. ك آنها را تعريف مي هويت اين دو واسطه 
افزاري نامرئي است:  نرم هوش مصنوعيترين شكل خود،  دهد. در خالص محتوا مي

كند. از  هاي متعددي پيدا مي هوش مصنوعي در شهرها بدن اما يك روح بدون بدن.
. هوش شهرگرفته تا كل  ساختمان، و از يك روباتيك گرفته تا  خودرانيك 

نتيجه كامالً عملياتي شود، و در  شهر تعبيه مي ةهاي گوناگون بدن مصنوعي در سازه
تناقضات، مسائل، و  ي بهگيري شهر بدن براين، از طريق اين عملِ افزونود. ش مي

هوش مصنوعي در يك محيط  كهفقط زماني . انجامد نيز ميخطرات هوش مصنوعي 
شوند. بخشي از اين  مي نظري آشكار  و مشكالت كند مسائل  زندگي واقعي عمل 

پردازد كه توسط  ترين مسائلي مي شناسايي و بحث درباره مهمبه  از كتاب فصل
  آيد.  هاي شهري پديد مي مصنوعي سازي و اختالط هوش پياده

   فرانكنشتاين
چكيده آن در اين مقاله  آمده است  عنوان روي جلد  خود را كتابي كه 

وام گرفته است. در  مري شلينوشته » فرانكنشتاين«از عنوان كتاب مشهور  
ها،  اصل هر دو كتاب از يك سو، درباره تنشي دائمي  بين مفاهيم، نظريه

 درباره نتايج. هر دو ،گريد يياز سوها، و تجربيات هستند، و  تصورات، فكت
شان را باور داريم، در  بودنناپايداربر اين تأكيد دارند كه چگونه آنچه كه 

به  عمل) شوند، اما در نهايت و در sustainable( پايايا   پايدارتوانند  ، مينظريه
 احتياطي در  يك توسعه آرماني است. نجامند كه پيامد بيبيهيوالهايي 

است.  ويكتور فرانكنشتاين، پزشكي به نام مري شليقهرمان داستان كتابِ 
ها  مخلوقاتي  است؛ چون انسان ناپايدارقوياً بر اين باور است كه انسان  ويكتور

آيد كه  پذيرند و مستعد بيمارشدن. انسان به دنيا مي آنها آسيب ،شكننده هستند
بميرد. چه به دليل بيماري و چه به دليل مصدوميت، يا به دليل پيري، بدن انسان 

دارد. ريشه اين  ناپايدارپاشد، و از همين روي، وضعيتي  رو ميبه تدريج ف
توان آن را خاطراتي تراژيك دانست جاي  ، در آنچه كه ميويكتورباورهاي 

ميرد:  ساله بود بر  اثر بيماري مخملك مي 17در زماني كه او  ويكتوردارد. مادر 
امل كه در اي كه او را به پژوهش درباره خلق يك انسان آرماني و ك واقعه

  كند.  برابر مرگ و در برابر همه فجايع دنيا ايمن باشد تشويق مي

سازي  ، يا به بيان ديگر، فرمولي براي خلق و بهينهمعادله انسان مري شلي،كتاب 
دهد، حال آن كه اين كتاب به كاوش درباره  انسان را مورد بررسي قرار مي

  □پرداخته است. معادله شهر

شهر،  : بومينيفرانكنشتا ييشهرگرا«م كتاب هفتاي از فصل  اين مقاله چكيده
هوش كه به  ،است »شهر انيو پا ،يهوش مصنوعشهر هوشمند، شهر خودمختار، 

  پردازد.  مي خودمختار يشهرها  و  يمصنوع
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گانه است. ابتدا اين فصل معناي هوش مصنوعي را  سهاز كتاب ساختار اين فصل 
مفاهيم كليدي و  ،لسفه و علم كامپيوترفگيري از  با بهرهبخش بعدي كند.  روشن مي

 فرانكنشتايندهد. مخلوق  هاي داراي هوش مصنوعي را شرح مي وصيات فني سازهخص
شود تا نشان دهيم كه چگونه هوش مصنوعي  به عنوان يك مشابه به كار گرفته مي

دادنش درست  بر اساس آنچه باور دارد كه انجامتواند دانش كسب كند، و سپس  مي
تا  آيد  مان مي كمكبازهم به  يشل كتاب است عمل كند. در اينجا كاراكتر تراژيك

اين كتاب توانايي هوش در انگيز هوش مصنوعي را بشكافيم. به ويژه،  هاي بحث جنبه
بريم، و به  را زير سؤال مي بدو  خوبمصنوعي در ارتباط با مفاهيم ضدونقيض مانند 

تواند  ميمالحظاتي در مورد اين حقيقت خواهيم پرداخت كه  اهداف هوش مصنوعي 
  اً همسو با اهداف انسان نباشد. لزوم

ترين كاربردهاي هوش مصنوعي در شهرها را مورد بررسي  دوم، اين فصل مهم
دهد. حضور رو به رشد هوش مصنوعي در محيط مصنوع به عنوان يك پديده  قرار مي

شود، بلكه به عنوان يك پروسه بلندمدت توسعه فني و شهري  ناگهاني تفسير نمي
شود.  منتهي مي ١خودمختاريبه  اتوماسيونيا  خودكاريبه گذار از شود، كه  تفسير مي

در شهر  خودمختارو  خودكارونقل  هاي حمل اين گذار با بررسي و مقايسه بين سيستم
ها، و مغزهاي  ها، روبات شود. در پي آن، به خودران شرح داده مي) ابوظبي(در  مصدر

 معرفيسي هوش مصنوعي شهري هاي اسا به عنوان گروهرداخت كه پشهرها خواهيم 
ها، وظايف، و موضوعاتي را  نقش و ها تأكيد دارد، اين بحث، بر اين گروهشوند.  مي

  عهده بگيرد.  تواند در شهر بر دهد كه هوش مصنوعي مي شرح مي

 ٢شهر خودمختاركردن حدود و ثغور آنچه اين كتاب  سوم، پس از مشخص
دازد. رپ هاي شهري مي مصنوعي انواع هوش ٣يِپايدارهاي  نامد اين فصل به روش مي

كردن ابعاد  آفرين، در حال دگرگون هوش مصنوعي به عنوان يك فناوري تحول
اي  يگراياجتماعي، محيطي، سياسي، و اقتصادي شهر است، و بازتعريف اساس شهر

ماهنامه (مقاله پيشين در  نگريسته شد ارسطوكه در فصل اول از چشم فلسفه است 
مسائل نظري و فني عمومي هوش مصنوعي  ،. بخش نهايي)286شماره  هريزپردازند

، و آنها را به ويژه در ارتباط ه استكند  كه در بخش دوم بررسي شد را يادآوري مي
بررسي  ه است،شدشهري هوش مصنوعي كه در بخش سه پوشش داده  هاي گروه با

و اخالق را بررسي  در پايان، اين فصل تنش پيوسته بين هوش مصنوعيخواهيم كرد. 
كه شهرها در عصر هوش مصنوعي با آن است هايي  مادر همه چالشكه كند،  مي

آورد كه بدون بحث تحقيقي و روشنفكرانه  مواجه هستند، كه اين استدالل را مي
تنهايي  نوآوري فني به ،پايدارشهر به يك  شهر خودمختاربراي تبديل يك  ،فلسفي

  كفايت نخواهد كرد. 

  

  وعيهوش مصن

مفهوم هوش مصنوعي يك تعريف عمومي ندارد و تاريخ آن پيچيده است. با 
ها تحقيق بر روي اين موضوع، امكان تعريف خصوصيات  وجود اين، بر اساس دهه

                                                           
1 autonomy 
2 autonomous city 
3 sustainability 

ين واژه در تركيب  دوموجود دارد. مفهوم  اصلي يك سازه داراي هوش مصنوعي 
شود كه در طبيعت  دانسته مي مصنوعيهوش مصنوعي ساده است. چيزي معموالً 

در اين اصطالحات، د. نيامده باشموجود نباشد و از طريق يك پديده طبيعي به وجود 
ها سال پروسه تكامل نيست كه به رشد مغز انسان  هوش مصنوعي نتيجه مثالً ميليون

گونه كه  ساخته باشد، يا همان تواند انسان انجاميده باشد. در برابر، چيزي است كه مي
توسط  ،گويد مي نظران آينده هوش مصنوعي يكي از فيلسوفان و صاحب، ٤بوستروم
هوش  ترين حقيقت در مورد  مهمهاي هوشمند ساخته شده باشد. از اين روي،  ماشين

ها،  مصنوعي در يك شيء مصنوع جاي دارد. بسياري از هوش آن است كه مصنوعي
شوند، يعني آنها در داخل  در جايي تعبيه مي ،شوند به ويژه آنها كه در شهرها يافت مي

يا حتي يك گيرند (مانند يك خودرو، يك كامپيوتر،  يك شيء مصنوع جاي مي
  شود.  كه بخشي ذاتي يا دروني از آنها مي ،ساختمان كامل)

، از زمان تولد فلسفه موضوع مطالعات فراواني بوده است. هوش، نخستواژه 
د نمدرن قرار گرفته است، مان علمي هاي اخيراً در مركز دستورات پژوهشي نظام

هاي قدرتمندي براي آزمايش  كه متدولوژيشناسي،  ، و عصبشناسي شناختي روان
طبيعت،  ،دهد. با وجود اين كه انسان هوشمندي را بروز مي هايي هستند تجربي روش

يكي از  ارسطو. ه استماند  انگيز  باقي  و مكان هوش انساني رازگونه و بحث ،منبع
اي بوده است كه معني رفتار هوشمند را مورد بررسي قرار داده است،  سفهنخستين فال

شود.  هاي معاصر هوش مصنوعي به كار گرفته مي هاي او هنوز در پژوهش و نظريه
ي به گرايبراي تاباندن نور به خصوصيات مهم شهر ارسطوپيشتر در اين كتاب فلسفه 

براي شناختن بنيادهاي هوشمندي كار گرفته شد، و در اين بخش دوباره از آثار او 
بندي  است كه فرمول قياس صوريمفهوم  ارسطومهم فلسفه  يافتهگيريم. يك  بهره مي

يعني رسيدن به  قياستوان به عنوان بروز هوشمندي در نظر گرفت.  و كاربرد آن را مي
نتايج درست بر بنياد مقدمات درست كه به نوبه خود بر بنياد دانش هستند. يك مثال 

  به قرار زير است:  قياسكالسيك 

   ميرد (نتيجه).  ). پس، سقراط مي2ميرند (مقدمه ها مي ). همه انسان1سقراط يك انسان است (مقدمه
را مورد بررسي قرار داد،  ديگر) يك پرسش 1650-1596( دكارتها بعد،  سده

و  ،ان. او ادعا كرد كه بخشي از ذهن انساستمكان رفتار هوشمند دهنده  بازتابكه 
در نتيجه، بخشي از هوش غيرمادي است. استدالل اين فيلسوف و دانشمند فرانسوي بر 

، و جامعه علمي را به اين سو برد مانند روح و جان استوار بودبنياد مفاهيم متافيزيكي 
كه فكر كنند كه ذهن انسان يك ماشين نيست، و هوش انسان يك ماهيت 

گرايي مانند  را ابتدا فيلسوفان تجربه دكارتدالل غيرمكانيكي دارد. با وجود اين، است
 ٧حلقه وينسرشناس )، و بعدها اعضاي 1776-1711(    ٦هيوم) و 1704-1632( ٥الك

) 1970-1891( ١٠كارناپ)، و 1970-1872( ٩راسل)، 1951-1889( ٨ويتگنشتاينمانند 
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عنوان يك مورد نقد قرار دادند. آنچه براي اين فيلسوفان مشترك است درك ذهن به 
كند و از آن براي  كسب ميحواس مختلف سيستم فيزيكي است كه دانش را از طريق 

امروزه، حوزه تحقيقاتي هوش مصنوعي تا اندازه بسيار  گيرد.  سازي بهره مي تصميم
مصنوع  ءاعتقاد دارد، با اين فرض كه اشيا حلقه وينگرايي و فلسفه  زيادي به تجربه

از طريق  توانند با تجربه حسي ا، يا حتي يك شهر كامل ميكامپيوترها، خودروه مثالً
از در نتيجه، هوش مصنوعي سازي كنند.  دانش كسب كنند و تصميم گرها  انواع حس

كه اين در نظر گرفته شود  تواند به عنوان يك شيء مصنوع  مي ارسطوييديدگاه 
دانش براي آن ، از و سپسكردن محيط دانش كسب كند،  ظرفيت را دارد كه با حس

هاي درست براي رسيدن به نتايج  ساخت آن فرضيهاز ها، و به تدريج  ساخت فرضيه
   درست استفاده كند. 

حاوي يك رشته عناصر و  تر، يك هوش مصنوعي پيشرفته در اصطالحات فني
تواند داشته باشد  ، يك هوش مصنوعي اين امكان را مياولهاي كليدي است.  پوسته

ها از طريق  ها معموالً با كسب داده . هوش مصنوعيبگيرد يادبراي كسب دانش  كه 
موجود دانش كسب  هاي از پيش ادراك محيط اطراف يا از طريق  مجموعه داده

ها يا  ها را خودش مثالً از طريق دوربين در حالت اول، هوش مصنوعي داده د.نكن مي
ها، مشهور  داده هاي عظيم كند. در حالت دوم، مجموعه آوري مي ها جمع ميكروفون

  .شود نصب ميبراي استفادة  هوش مصنوعي توسط سازندگان  ١١ها داده كالنبه 

با استخراج تواند داشته باشد كه  ، يك هوش مصنوعي اين امكان را ميدوم 
هاي  پيوسته جرم زشري . ادراككند بامعني را آنها ها، داده مفاهيم از داخل

مان همز ارش باران ربط داد. ادراكتوان به ب (قطره) از ابرها را مي شكل آب گويي
حرارت  ناگهاني  كه با يك صداي انفجاري كه به دليل انبساط سريع گازهاي جوي

  تواند به مفهوم توفان ربط  داده شود.  (رعد)، مي آيد پديد ميبرق آسماني   ناشي از

ز اي را كه در آن بخشي ا هاي پيچيده قادر است وضعيت ،  هوش مصنوعيسوم
شده واضح و روشن نيستند  آوري هاي جمع اطالعات حاضر نيست، يا بخشي از داده

كند و نتيجه درست يا نزديك به درست را بيابد. اين وضعيت در  تجزيه و تحليل
  اصل امكان پردازش عدم قطعيت است.

ها به  كند و سپس بر اساس تصميم سازي تصميمتواند  ، هوش مصنوعي ميچهارم 
گران هوش مصنوعي، اجراي كار درست و  براي پژوهشعمل كند. روشي منطقي 

در ارتباط  بهتريناقدام منطقي، درباره رسيدن به بهترين نتيجه ممكن است، كه در آن 
شود كه آن چيزي را كه درست يا  فهميده مي اي شده طراحي با عملكرد ازپيش

ضيح داديم در نظر كه پيشتر تورا  قياس ارسطوييكند. اگر  نادرست است تعريف مي
كه همه و آگاهي از  اين ، سقراطك ادرابگيريم، يك هوش مصنوعي با توانايي 

ها طراحي شده  آگاهي از  اين كه براي محافظت از همه انسانها مرگ دارند و  انسان
به  يتواند عمل درست نمي سقراطرا بكشد. كشتن  سقراط، نبايد تصميم بگيرد كه است

هايي  انساناين مثال، هوش مصنوعي به منظور حمايت از حيات  شمار بيايد، زيرا در
ها به پديده اصلي در برابر  و در نتيجه پشتيباني از انسان طراحي شده است سقراطمانند 
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شود. در يك حالت هوش مصنوعي  شود تبديل مي آنچه عملكرد آن سنجيده مي
بدون به روش و  تواند حاضر باشد ها مي پيشرفته، همه اين خصوصيات و مهارت

   به طور خودمختار به كار گرفته شود.  ١٢نظارت

نواحي خاكستري  هم در نظريه و هم در عمل هوش مصنوعي واضح است كه
هاي بزرگ مفهومي و  شلد  چانتوان مي ها ترين قياس ، و حتي سادهفراواني وجود دارد

كند كه  فراهم مي چند خط موازي  مهم را شلي مري فرانكنشتاينِد. نفني را پنهان كن
دهد، با تأكيد بر  نقادانه بازتاب ميبا نگاهي  نحوه عملكرد هوش مصنوعي را 

هاي هوش مصنوعي. اين مخلوق، كه توسط دكتر  هاي فناوري دارترين جنبه مسئله
هوش مصنوعي دارد.  وين مكتب خلق شده است از ديدگاه فلسفيِ فرانكنشتاين ويكتور
تواند محيط اطراف  مي :براي مخلوق خود فراهم كرده استهاي زير را  ظرفيت ويكتور

تواند از آن دانش  مي ؛ وتواند از طريق احساسات دانش كسب كند مي ؛را حس كند
 كردن تصميمات  و اجرا بر اساس آنها بهره بگيرد. اين رفتارهوشمندانه براي فرموله

انساني است و در  ساز فرايند تكامل طبيعي نيست. اين مخلوق حاصل تجربه دست يك
است. هنگامي كه از طريق  فرانكنشتاينشده توسط دكتر  واقع يك شيء مصنوع ساخته

عد فيزيكي يك ب ويكتورشود، ذهن و هوش مخلوق  گرايي نگريسته مي عدسي تجربه
آورد. در اين اصطالحات، اين مخلوق با  ماشيني حسگردار كه  را به نمايش در مي
وت ندارد. نوع اين اطالعات تنوع دارد، زيرا از طريق كند تفا اطالعات كسب مي

بيند، لمس  ميها  همچون انسانشود: اين مخلوق  توليد مي يحسي مختلف  رباتج
   . شنود چشد، و مي كند، مي ميكند، بو   مي

از آن به خوبي ساخته شده است. مسائل  يفرانكنشتاينهاي حسي تجربه  توانايي
ها را  گيرد. با آن كه اين مخلوق داده سرچشمه ميهاي هوش مصنوعي  ساير جنبه

اي ندارد. از  شده نصب هاي از پيش تواند از محيط اطراف بگيرد، هيچ مجموعه داده مي
اين ديدگاه، اين مخلوق يك بوم نقاشي خالي است. همچنين كسي را ندارد كه پس 

انش را از آفرينش خود به او كمك كند تا دانش كسب كند و باالتر از همه د
به طور مصنوعي ساخت در  فرانكنشتاينبافتارسازي كند. در نتيجه، هوشي كه دكتر 

هايي استخراج كند كه به سرعت از طريق  كه مفاهيم را خارج از داده نبودابتدا قادر 
شود.  اين جايي است كه تراژدي واقعي از آن آغاز ميكند.  تجارب حسي جذب مي

خود و از نتايجي كه  زياداين مخلوق از قدرت بسيار  ياز لحاظ فيزيكبه عنوان مثال، 
داند كه  . نميآگاه نيست تواند داشته باشد ها مي ساير بدن برايكاربرد اين قدرت 

تواند يك  ها مي د بشكنند، و اين كه شكستن بعضي از استخواننتوان ها مي استخوان
ندارد.  ذهن خوددر  انسان را بكشد. در مجموع، اين مخلوق هيچ مفهومي از مرگ

تواند  را نميميرند،  ها مي بازگرديم، مقدمه دوم، يعني همه انسان ارسطويي قياساگر به 
هاي پيچيده را ندارد كه در آن  بسازد. افزون بر اين، ظرفيت سروكارداشتن با وضعيت

بار است. سرانجام، به  آن اغلب فاجعه لنتايج اعما ،و  بنابراينناقص هستند  ها داده
در يك بافتار ويژه كه در آن شده،  كارهاي اجرايي از پيش طراحي تجربه ل فقداندلي

در نتيجه، گيرد.  و آنچه را نادرست است ناديده ميآنچه را درست است كند  عمل مي
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ها در برابر آنچه قرار  مانند كشتن انسان شبعضي از اعمالدر آن زمان و در آن مكان 
مخلوق مجهز به هوش مصنوعي  اين شد. هميده ميگيرد كه به عنوان كار درست ف مي

اين هاي اجتماعي دانش ندارد. هر كسي كه در اطراف  هنجارترين  سادهاز حتي 
مگر به حكم قانون. مخلوق  ،داند كه كشتن مردم نادرست است است مي مخلوق

ها  و قوانين آگاه نيست، و نخستين قتل او يك عمل از روي  هنجاراز اين  فرانكنشتاين
كه  آن شود بي يست، بلكه عملي ناآگاهانه است. به يك هيوال تبديل مينيت ن سوء

    بداند. 

   ١٣مصنوعي هوشبذر  توان به عنوان  را مي فرانكنشتايندر اين معني، مخلوق 

وعي هوش مصنوعي است كه ن مصنوعي بذر  هوشسازي كرد. از ديدگاه فني،  مفهوم
انداز، و قدرت محدود است.  هاي  ابتدايي آن  در اندازه، چشم خصوصيات و مهارت

شود. با اين حال،  هاي اندك آغاز مي ها يا با داده اين نوع هوش مصنوعي  بدون داده
، يعني اين شودوصل  يادگيرييك پتانسيل قدرتمند دارد كه به يك ظرفيت قدرتمند 

واند دانش را به سرعت جذب كند، و به اين وسيله هوش خود را با ت ماشين مي
 ماشين نظريهبه توان  ميرا  مصنوعي بذر  هوشفكر   هاي پرسرعت افزايش دهد.  گام

هاي داراي هوش  هاي مهم سازه اي از جنبه د، كه پارهداپيوند  ١٥تورينگ آلن ١٤كودك
)، به جاي ساخت يك برنامه 1950( تورينگكند.  مطابق نظريه  مصنوعي را روشن مي

كند، بهتر است يك ماشين طراحي كرد كه  سازي مي كه ذهن يك انسان بالغ را شبيه
در «اي بعدها  كند. براي او، اگر چنين برنامه سازي مي ذهن يك كودك را شبيه

تواند هوش يك آدم  ، به تدريج مي»معرض يك دوره  آموزش  مناسب قرار بگيرد
مصنوعي  از ابتدا بر بنياد اين مقدمه است كه ساخت ياورد. اين منطقبالغ را به دست ب

تر است، در مقايسه با ساخت ذهن يك آدم بالغ. اولي به  يك كودك آسان ذهنِ
هاي مغز پيش از تولد تشكيل  تر است، هرچند، اكثر سلول لحاظ معماري ساده

شوند. از همه  خته ميها) در كودكي سا شوند، اكثر ارتباطات بين آنها (سيناپس مي
تبلورشده از دانش و اي م پذيرتر از هوش بالغ با مجموعه هوش كودك تربيتتر،  مهم

اگر اين را در بافتار پژوهش هوش مصنوعي به كار ببنديم، ساخت يك مفاهيم است. 
مفاهيمي را تسهيل كند كه يك هوش مصنوعي تواند همسويي  مي مصنوعي بذر  هوش

گيرد، به ويژه، در  اعمال خود با اعمال سازندگان بهره ميهمسويي دارد و از آن براي 
هوش   هايبذر. به بيان ديگر، نادرستو  درستاي چون  ارتباط با نظرات كليدي

يافتن از اين كه باورها و دانش   تري باشند براي اطمينان توانند روش آسان ميي مصنوع
  شود.  ه ميها به طور مشترك استفاد انساني توسط هوش مصنوعي

 يبذر  هوش مصنوعتر است، ساخت  با اين همه، با آن كه از لحاظ فناوري آسان
دهنده، يا  باشد. آموزش تر پيچيده تواند هم از لحاظ عملي و هم از لحاظ فلسفي مي

الزم است پيوسته حاضر باشند، زيرا اين ي بذر  هوش مصنوعيك  دهندگانِ آموزش
گيرد و  د، بسيار سريع ياد ميشدر باال شرح داده  نوع از هوش مصنوعي، همچنان كه

بالفاصله پس از اين كه  فرانكنشتاين ويكتورتواند به سرعت آماده اقدام شود.  مي
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كند. اين مخلوق به تنهايي بايد ياد  برد مخلوق خود را رها مي آزمايش را به پايان مي
با مفاهيم مورد نظر  سازد كه ميدرباره هنجارهاي اجتماعي بگيرد، و مفاهيمي را 

وباره با مخلوق خود تماس برقرار د ويكتور. هنگامي كه سازنده بسيار متفاوت است
نظرات و ذهن  مخلوقش ثبات پيدا كرده بود، شبيه به يك يعني زماني كه كند،  مي

در دوره آزمايش  فرانكنشتاين. حتي اگر دكتر بودتغييردادن آن دشوار  ديگرآدم بالغ، 
دادن مخلوقش و برحذرداشتن آن از  آموزش با بود، پيوسته حاضر مي و پس از آن

داشت. به عنوان مثال، از  هاي بيشتري وجود مي شدن به هيوال، بازهم پرسش تبديل
 دهد و دهنده را آموزش مي لحاظ فلسفي اين پرسش وجود دارد كه چه كسي آموزش

كه خيلي عمومي  ذهنيتي كه زيربناي  مفاهيمي چون درست و نادرست است يا
نيستند، و  فهم و خبرگي در آنها به طور تاريخي به مرور زمان و مكان تغيير كرده 

اگر واسط هوش مصنوعي به مرزهاي يك آزمايشگاه محدود . چگونه بايد باشد است
تواند يك  نفسه نمي اين  موضوع في شود، و در نتيجه فقط بر سازندگانش اثر بگذارد

چيزي نيست كه هوش مصنوعي معموالً براي آن ساخته شود.  ، اما اينمسئله باشد
سازند، با اين هدف  ها هوش مصنوعي را مي سازندگان هوش مصنوعي در آزمايشگاه

بگيرند. مخلوق  ر هاي زندگي واقعي به كا كه آنها را در نهايت و به تدريج در محيط
از آزمايشگاه روي داد، و در آزمايشگاه متولد شد، اما اعمال آن در خارج  فرانكنشتاين

گفتيم  1. همچنان كه در فصل ويكتورر روي دادي از مردم اثر گذاشت، نه فقط ببر تع
معموالً در يك ناحيه  كه استآن هاي شهري  يك ديناميك معمول  در آزمايش

شود و سپس به ساير نواحي  كند آغاز مي شهري كه به عنوان آزمايشگاه عمل مي
  رسد.  مي

بودن مفاهيم نيز وجود دارد، در ارتباط با  فقياين، مسئله عمودي يا افزون بر ا
اي از  وعهمراتبي. با اين فرض كه هوش مصنوعي مجم بافتارهاي افقي و غيرسلسله

ادرست، خوب، و بد را ياد بگيرد، روشن نيست كه چگونه م مانند درست، نيمفاه
ني به كار بسته شود كه در هاي گوناگو وضعيت درچنين مفاهيم عمومي و مطلقي بايد 

هاي خاكستري فراواني بين سياه و سفيد وجود دارد. به بيان ديگر، اجراي  يهاآنها س
دهد. به عنوان  عملي است كه در ناحيه فضاي خاكستري روي ميكار درست، اغلب 

دادن زندگي يك  تواند وجود داشته باشد كه در آنها نجات هايي مي مثال، وضعيت
به مرگ يك نفر ديگر بينجامد. اگر يك هوش مصنوعي طوري  نفر ممكن است

آموزش ببيند كه مفهوم كشتن يك انسان نادرست باشد و مفهوم محافظت از جان 
يك انسان خوب، در اين صورت، از لحاظ نظري، اين هوش مصنوعي همواره بايد از 

در آن  با اين حال، در عمل، در يك سناريوي فرضي، كهجان انسان محافظت كند. 
مراتب اصلي مفاهيم  نكردن از جان ديگري باشد، سلسله نكشتن كسي معادل محافظت
د. اصل مطلب آن است كه چه كن به شدت متزلزل مي را در بنياد اين هوش مصنوعي

ديده براي حفاظت از جان انسان  تواند  يك هوش مصنوعي آموزش نوع عملي را  مي
ناپذير به مرگ يك كس  به طور اجتناب مقدم بدارد، هنگامي كه هر عمل ممكني

  ديگر بينجامد. 

مشهور است ربط دارد: يك آزمايش فكري  ١٦تراموا مسئلهاين مسئله به آنچه به 
شود. يكي از  يادآوري مي ها خودرانكالسيك در اخالق، كه اين روزها غالباً براي 
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توانند به اندازه  مي  با حذف خطاهاي انساني كه ها آن است هاي مهم خودران پتانسيل
نظران مختلف   تصادفات را كاهش بدهند،  همچنان كه صاحب بسيار زيادي تعداد

اند، به اين معني نيست كه اصالً تصادفي در كار نخواهد بود. تصادفات  تكرار كرده
يافت، اما امكان وقوع  يك تصادف بازهم وجود دارد. با در خواهند  بسيار كاهش 

اين آزمايش فكري شامل تصور يك وضعيت است كه در آن نظر گرفتن اين منطق، 
تصادم غيرقابل اجتناب است. شايد ترمزهاي خودران كژكاري كنند يا به دليل يك 

هوش اي كه  به گونهعابر به مسير خودران)،  يك عامل غيرمنتظره (مانند ورود ناگهاني
ن مورد، پرسش كردن خودران نداشته باشد. در اي مصنوعي فرصت كافي براي متوقف

اين است كه هوش مصنوعي چگونه انتخاب خواهد كرد. به عنوان مثال، هوش 
گيرد كه به طور ناگهاني بپيچد و خودران را به ديوار تواند تصميم ب ميمصنوعي 

تواند در مسير ادامه دهد و يك عابر  بكوبد و در نتيجه مسافر خودش را بكشد، يا مي
شدن  بيش از يك عابر  كري اگر فرضاً احتمال كشتهآزمايش فرا بكشد. اين پرسش و 

شود. يا ممكن است يك عابر كشته شود اما اين عابر  تر مي وجود داشته باشد پيچيده
بسيار  هاي ممكن گزينهاين مسئله پير يا يك جاني باشد.  عابر يا مسافر حامله باشد يا 
پاسخ اخالقي عمومي  دهند، هيچ و همچنان كه مطالعات جديد نشان مي زياد هستند

اي وجود  هاي خاكستري براي آنچه درست يا آنچه نادرست است در چنين ناحيه
دادن كار  يك فهم روشن از انجام افزون بر اين، حتي اگر هوش مصنوعي ندارد. 

بار است. خود  ها خسارت درست داشته باشد، اعمال بعدي آن بازهم براي انسان
كه كشتن خالق خودش نادرست است و با اين حال هشيار است  فرانكنشتاينمخلوق 

  رسد. به پايان مي ويكتورداستان با مرگ 

استفاده از  وعي در ميان باشدشايان ذكر است كه هنگامي كه پاي هوش مصن
چون  ،كننده باشد. احتياط الزم است تواند گمراه به عنوان يك تشبيه مي فرانكنشتاين

را در بر دارد. سه جنبه مهم براي  هوش مصنوعي ١٧انگاري انسانخطر تشبيهي است كه 
در اصل يك  ويكتور، با آن كه هولناك است، نتيجه آزمايش اولتأكيد وجود دارد. 

خواست يك  مي فرانكنشتاينانسان است. همچنان كه در فصل پيش تأكيد شد، دكتر 
توانست  اي را كه مي انسان آرماني بسازد و براي اين منظور، بهترين قطعات فيزيكي

پيدا كند انتخاب كرد. اين مخلوق تركيبي است از ماهيچه، اندام، استخوان، چشم، و 
تواند در يك ساختار  تيجه يك ساختار انساني دارد. اما هوش مصنوعي ميندر 

شبيه به انسان هوش مصنوعي لزوماً ساختمان گونه جاي بگيرد. بدين معني كه  ناانسان
ها و  خودرانبه عنوان مثال، كنند.  كته را اثبات ميهاي متعددي اين ن نيست. مثال

مجهز به هوش مصنوعي يك ساختار فيزيكي و يك چهره قوياً غيرانساني   ١٨هاي پهپاد
  يمتفاوت ها و پيكرهاي مصنوعي در  اندازه هاي هوش دارند.  هر دوي اين فناوري

گونه  به شكلي انسانتوانند  كدام از آنها با در نظرگرفتن كاربرد نمي هستند و هيچ
و يك اتاق داخلي خالي  طراحي شوند. خودروها براي حركت به چرخ نياز دارند

ترين  نزديكها براي پرواز به بال و پروانه نياز دارند و  براي جادادن مسافران. ريزپرنده
  ها يا حشرات هستند. مشابه فيزيولوژيك آنها با يك ساختار بيولوژيك پرنده
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يك جعبه  ،ها شده از تراشه افزار كامپيوتري ساخته در يك سختبا آن كه ، دوم 
هايي وجود دارد كه  هوش مصنوعيجاي دارند،  افزار و منبع تغذيه، حاوي اين سخت

افزار خالصي هستند كه يك رشته  ها حاوي نرم مصنوعي بعضي از هوشد. نامرئي هستن
كنند.  اجرا ميرا  ها الگوريتم بيان  علوم كامپيوتر، يا بههاي غيرمادي  از دستورالعمل

 سالمتاز  كاربردها حضور دارد، هوش مصنوعي در انواعي از  افزار بدون بدنِ نرم
(يك هوش مصنوعي پايه كه از بازشناسي گفتار و دوربين براي معاينه بيمار، بررسي  

استفاده  اي بزرگ، و تجويز نسخه درماني در يك مجموعه داده و مقايسه عالئم 
بات كه يك مكالمه را با يك مشتري  (يك چت خدمات مشتري گرفته تا) دكن مي

را  سئله قضايي(يك هوش مصنوعي كه به سرعت يك م حقوقيا كند)،  هدايت مي
كند، و به يك حكم  دهد و بررسي مي كند، آن را در برابر  قوانين قرار مي بررسي مي
قعيت مجازي درست (يك هوش مصنوعي كه يك وا آموزشيا  رسد) و  قضايي مي

  كنند).  در يك موضوع خاص تصور ميآموزان خودشان را در آن  كند كه دانش مي

تنها شبيه به يك انسان است، بلكه شبيه به يك انسان  نه فرانكنشتاين، هيوالي سوم
اغلب اشتباه گرفته  ش و در نتيجه اعمال شكند. با آن كه احساسات نيز احساس مي

تواند عشق  مخلوق در نهايت در طبيعت انساني هستند. ميشوند، احساسات اين  مي
آن را تمايالت  هاي  العملبورزد، متنفر شود، خوشحالي كند و غمگين شود، و دستور

با اين جويي، و ترحم تحريك كند.  و احساسات انساني معمول مانند كنجكاوي، انتقام
از طيف احساسات  با احساساتي كه به طور كاملتواند  يك هوش مصنوعي ميهمه، 

هاي  گفته است، انگيزه بوسترومهمچنان كه  .شود  ريزي برنامهكند  انساني فرار مي
انساني باشد، زيرا يك هوش مصنوعي -شبه  لزوماً ناگزير نيست كه هوش مصنوعي

به عنوان يك ارگانيسم  فرانكنشتاينبه عنوان مثال، مخلوق يك سازه غيرانساني است. 
اي با  يات خود به غذا نياز دارد و در نتيجه اعمال آن تا اندازهزيستي، براي حفظ ح

با آن كه به طور قابل به طور مشابه، شود.  گرسنگي و حفظ جان تحريك مي
براي پذير است، در نتيجه،  اي قدرتمندتر از يك انسان ميانگين است، آسيب مالحظه

د ميل جنسي نيست: وضعيتي يافتن پناهگاه برنامه دارد. افزون بر اين، اين مخلوق فاق
براي يك زندگي كامالً منزوي  را اش كه دوام خود را براي يك شريك و بيزاري

اين وضعيت را براي همچنان كه در باال اشاره شد، كند. با وجود اين،  معقول مي
تواند  كند و مي ها تفاوت مي با انسانهاي هوش مصنوعي كه به طور ساختاري  فناوري

هاي هوش  . در پژوهشتوان تصور كرد نمي اي نداشته باشد تار فيزيكياصالً هيچ ساخ
دو ها را به صورت  كه هوش و انگيزه ،شوند باز مي ١٩تز تعامددر  مسائلمصنوعي اين 
 روشكنند. با مجزاكردن  هاي مختلف حركت مي بيند كه در جهت مي محور متعامد

هاي مختلف  د كه  هوشكن ، اين تز برآورد ميكند ي كه خلق ميهوش از اهداف
كم و بيش هر «هاي مختلف تحريك شوند. در اين اصطالحات،  توانند  با انگيزه مي

، بدين »تواند در اصل با كم و بيش هر هدف نهايي تركيب شود سطحي از هوش مي
 تواند توسط گستره بزرگي از اهداف معني كه اعمال يك سازه هوش مصنوعي مي

تواند  ، يك هوش مصنوعي ميتز تعامدنهايت، مطابق مند شود. در  ممكن انگيزه
   □داشته باشد.» انگارانه كامل اهداف ناانسان«
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مكانيكي كه به لحاظ  تجاري  موفقيت به دست آورد، ماشين حساب   حساب نخستين ماشين
Millionaire توانست عمل ضرب را انجام بدهد. از  شد و مي بود كه در زوريخ سوئيس توليد مي

دستگاه را به فروش برساند (سمت چپ پايين). ده سال  5000توانست  1935تا سال  1893سال 
نخستين كامپيوتر   ENIAC،  كامپيوتر Millionaireپس از توقف توليد ماشين حساب 

شود و  اندازي مي در دانشگاه پنسيلوانيا آماده راه 1946تن وزن در سال  30الكترونيكي دنيا با 
تمدن رسانه آن را  تولد بخش رايانش براي آورد، كه ما  عصر جديدي را براي انسان پديد مي

عمر دارد. اگر  سال 77در نظر گرفتيم. به اين ترتيب، اين تمدن جديد در حال حاضر  اينترنت
در نظر بگيريم، كه كارآمدي آن اندكي بيشتر از  Millionaireرا دهه ماشين حساب  1930دهه 

سده در سن احمدبن ابراهيم االقليدسي ابوالحبود كه  قلم و كاغذ اعداد هندي باروش محاسبات 
با كامپيوتر اينياك يك انقالب واقعي بود كه پس از آن  1940دهه  ،معرفي كرددهم ميالدي 

هاي  شاهد انقالب سال 77م. اي هتقريباً هر پنج سال با يك انقالب بزرگ فناوري مواجه شد
امپيوتري گرفته تا اينترنت، هاي كوچك ك از شبكهوباتيك، فناوري از هوش مصنوعي گرفته تا ر

  ها و ... بوديم.  داده از كامپيوتر شخصي گرفته تا گوشي هوشمند، از اينترنت چيزها گرفته تا كالن

العاده رخ داده  هايي  خارق پيشرفت سال 77كه در عرض  آور، در اين دوران واقعاً شگفت
سال ديگر تمدني توليد  50دهند  نادانشگاهيان پس از چهل سال حكمراني وعده مي است، 

فقط مقايسه  اشند كه فارسي ياد بگيرند. آموزي مجبور ب جهان براي علممردم  خواهيم كرد كه 
چهل سال اخير تمدن رسانه اينترنت كه چندين انقالب بزرگ مانند انقالب كامپيوترهاي 

دي،  هاي سي انقالب ...،  ،80386، 80286، 8086هاي  پردازندههاي ريز انقالب شخصي،
 هاي هوشمند، گوشيانقالب گوگل، انقالب ، انقالب اينترنت، SDري، و حافظه -دي، بلو وي دي

ها  را پشت سر گذاشته است با  داده كالنانقالب يا  هاي اجتماعي انقالب رسانه، 5Gو  4Gانقالب 
در اين چهل سال  كند. سازي متوهمانه را آشكار مي تمدن به خوبي چهل سال اخير كشورمان

كه دستاورد هاي ديجيتال رخ داده است،  تقريباً هر يك يا دو سال يك انقالب بزرگ در فناوري
دوره تمدن ها قابل مقايسه با  سرعت دگرگونيبنياد. -بنياد است، نه دين- هاي دانشگاه حكمراني

كشيد.  ها طول مي هاي اساسي  سده دگرگونيدر آن  كه ، نيست اسالمي يا تمدن رسانه كاغذي
  ،شده استسوزي  فرصت كه استچهل سال  در فناوري.  ديگر پنجاه سال بعد يعني پنجاه انقالب

پنجاه سال ديگر، هوش مصنوعي در ترجمه گمان،  بي كنند. بافي مي و براي پنجاه سال بعد خيال
  نباشد. خارجي يشرفت خواهد كرد كه نياز به يادگيري زبان ها به يكديگر چنان پ زبان

 )عكس از مژده حمزه تبريزي، بخش كامپيوتر موزه علم مونيخ(                                         
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  سال پيش بيابان بود 50
شود.   سال پيش در امارات متحده عربي زميني براي احداث بيمارستان به جمعيت آن هنگام شيروخورشيد سرخ ايران اهدا مي 50حدود 

  با دستمزد باال تعداد زيادي پزشك جذب كنند و به قطب پزشكي منطقه تبديل شوند.  كه ارندد را توان اقتصادي اين حاال 

صنعتي بسيار مهم منطقه محسوب -كه در آن زمان يك رويداد بازرگاني_ المللي تهران  هاي بين سال پيش، در نخستين نمايشگاه 50حدود 
المللي و جيتكس اين اميرنشين  هاي بين تعدادي تمبر پستي نبود. امروز نمايشگاه عكس حاوي در غرفه اين اميرنشين چيزي جز يك قاب _ شد  مي

گران  و نوآور  مورد بررسي پژوهش شهرهاي هوشمند نمونهآنها به عنوان يكي از  شهر مصدر.  اند اي جهاني پيدا كرده ها آوازه به لحاظ نوآوري
  ريزي براي برپايي  يك  اقتصاد   قدرتمند بوده است.  گيرد. اين دستاوردها ثمره برنامه شهر هوشمند قرار مي

هاي تاريخ  تمدنهمه تر از  اقتصادمان را براي يك هدف واهي كه محصول افكار نادانشگاهيان حاكم است، يعني برپاكردن  تمدني بزرگ 
قرار بگيريم و حتي  توسعه پايدار و متوازنتوانيم در مسير  مان، مي ايم. با مديريت درست منابع سال ديگر، به شدت  ضعيف كرده 50جهان در 

  اي ذيل تمدن كنوني جهاني بازي كنيم. سال ديگر،  نقش برجسته 50همين حاال، و نه

اند كه وعده ساخت چهار ميليون واحد  تاهي شده است  كه حاال مسئوالن با عجله ناچار شدهقدر در ساخت مسكن كو به عنوان مثال، آن 
شود، در حالي كه با  مي سرپناهچهار ميليون   بر اساس استانداردهاي امروزي بدهند، كه چون عجله در كار است نتيجهدر چهار سال مسكوني را 

هاي برتر شهر  هزارنفري كار كرد كه به لحاظ نوآوري در جهان به عنوان نمونه200هوشمند شهر  20شد مثالً روي  ساخت  ريزي درست مي برنامه
   كردند.  گرفتند و اقتصادمان را شكوفاتر مي هوشمند مورد توجه قرار مي

  )حسن حمزه تبريزيسيد ياد مهندس از زنده  عكس(                                                                                                                                                    
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