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                 نقش كامپيوترهاي سفالي مشهور به توكن در
   يناز غارنشيني به  شهرنشي گذار انسان 

سال  12000جانشيني را در  از زماني كه يك مغز انسان هاي و اصلي  رايانش  يك نتيجه مهم 
همكاري را   آن بوده  است كه هرچه انسان بتواند  تعداد اعضاي شبكه پيش اختيار كرد تا امروز 

همكاري به رسانه و ظرفيت   شبكهتوسعه  انسان براي   وري باالتر خواهد رفت. بيشتر كند بهره
ها زبان بوده  انساننياز دارد.  نخستين رسانه توان طبيعي خود  ازحافظه و توان رايانشي بيشتر 

نفر  را  150تواند حدود  محض يك شبكه كارآمد انساني ميو مغز انساني  است؛ با زبان
)  مشهور است). انسان »عدد دانبار«به  150دهي كند (عدد  سازمان هاي خردمند (هوموساپينسِ

وري باالتر به رسانه  ر و در نتيجه براي رسيدن به بهرهدهيِ نفرات بيشت نخستين براي سازمان
گذار انسان  از براي  به بيان ديگر،  جديدتر، و ظرفيت حافظه و توان رايانشي بيشتر نياز داشتند.

نياز بود.  داري  مصنوعي براي حساب به يك كامپيوتر كم  دست  ينغارنشيني به  شهرنشي
هايي به شكل هرم،  مهره ،سازي مان خودشان، فناوري سفالبا يك فناوري پراستفاده زان غارنشين

 ديسك، گوي، مخروط، و مانند آن ساختند و هركدام را نماينده  و نشانه يك مقدار خاص  
)  tokenامروزه به توكن (كه نقش كامپيوتر را براي دوران خود بازي كردند ها  كردند. اين مهره

               ند.ا يافتهشهرت 

  )كال موزه گوهرتپه رستم غار كمربند بهشهر، موزه كلبادي ساري، و  سايت از مژده حمزه تبريزي، اه  عكس(
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اينترنت آدم ها

  تمدن متاورسي تخيل نيست، واقعيت است
فر عليرضا محمدي □

و  »دگر«يا  »فرا«به معني   metaاز دو واژه  metaverseيا  متاورس
universe  گرفته شده است و در مجموع به  »گيتي«يا  »جهان«به معني

 از واضح است كه منظور است. »دگرگيتي«يا  »فراجهان«معني 
است، و نه جهان ديگري كه اديان به آن  ديجيتاليگيتي  كيدگرگيتي 
مشهور خود به نام در كتاب    1سونتيوناس نيلنخستين بار  باور دارند.

اين اصطالح را به كار  منتشر  شد  1992در سال كه  » 2سقوط برف«
بيني  را پيش اي زنده شبه 3آواتارهايدر اين كتاب  سونتيوناس گرفت.

واقعيت هاي  و محيط واقعي شبه بعديِ هاي سه نكرد كه در ساختما
  كنند.  با هم مالقات مي ديگر 4مجازي

 دادن دگرگيتيِ براي نشان هاي مختلفي سريالهاي سينمايي و  فيلم
از نخستين و  يكي» متريكس«فيلم ديجيتالي ساخته شده است.  

 » 5يك بازيكن آماده شماره«. فيلم است يمتاورس هاي مشهورترين فيلم
اي از  ، نمونهاستيون اسپيلبرگساخته كارگردان پرآوازه سينما، 

 دهد. هاست نمايش مي را كه  امروز سر زبان متاورس در دنياي بازي
كه به درون يك دنياي بازي يا  يك فيلم ديگر است »6مرد آزاد«فيلم 

يك نيز  7بارگذاريسريال تلويزيوني . رود يك متاورس بازي مي
دهد، يك بهشت  دگي پس از مرگ نشان ميمتاورس را براي زن

  ديجيتال. 

هاي كنوني براي   يكي از بهترين مثال هاي واقعيت مجازي بازي 
كنند.  ور مي هستند، كه شما را در يك دنياي تخيلي غوطه ها متاورس
ي هاي از بازي Roblox، و Fortnite ،Minecraftهاي كامپيوتري  بازي

                                                 
1 Neal Stephenson 
2 Snow Crash 
3 avatar 
4 virtual reality 
5 Ready Player One 
6 Free Guy 
7 Upload  

كاربران  اند. اورسي شهرت يافتههاي مت به عنوان بازيهستند كه 
با ديگران ارتباط برقرار كنند، در  در آنها و ،توانند با آنها كار كنند مي

رويدادها شركت كنند، و جابجايي واقعي پول را براي محصوالت 
، با همه اينها كنند. تجربهبازار مجازي  در ديجيتال و خدمات ديجيتال 

  .اختصاص ندارد ييدئويو يباز به دنياي  فقط گريد متاورس

 ، وجود ندارد اي گانهمتاورس تعريف ويژه و يبا آن كه براي 
با اين تفاوت ، است 8پهنا وب جهانشبيه به تعريف ساده آن    فيتعر
واقعيت هاي اجتماعي،  شبكه ازتوانند  ميبراي ارتباط با آن كاربران  كه

، مالكيت جيتالارز دي  بازي برخط،  واقعيت مجازي، آواتار،  ،9افزوده
  ند.و مانند آن بهره بگير ديجيتال، 
هاي  براي تأكيددادن بر فعاليتكه سال گذشته _  بوك سيف شركت

ي ها هاست كه پژوهش سال_ تغيير داد  متانام خود را به متاورسي خود، 
انجام در دنياي ديجيتال  يور و غوطه يمجاز تيدرباره واقع فراواني را

ببينيد،  نميفقط «گويد  مي ، 10مارك زاكربرگ ،بوك سيفعامل ري. مددهد يم
شركت  خواهد  مي گفته است كه نيهمچناو  ».در آن غرق خواهيد شد

 .يابدشهرت  يشركت متاورس كيبه عنوان  اش  ياجتماع يها رسانه
 عديِصفحات وب دوببا  متاورس تفاوت  بر اين باور است  كه  كربرگاز

  است.   نسل جديد اينترنت ودنب بعدي سهدر اينترنت  مرسومِ

  

  تر زندگي متاورسيو  ويروس كرونا
ه متاورس در دو سال اخير شد از با اين همه، آنچه سبب استفاده گسترده

 ويروس كرونا، اين ه استنبود بوك فيسهايي مانند  هاي شركت تالش است
ي را بيشتر تجربه كنند و متاورسسبب شد مردم سبك زندگي بود كه 
مجالس مانند خريد برخط، كالس درس برخط،  تجاربي  بشوند، تر متاورسي

                                                 
8 World Wide Web 
9 augmented reality 
10 Mark Zuckerberg 
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گذراندن جلسات  سينماي خانگي، تماشاي بيشتر  عروسي و ختم برخط،
هاي برخط يا بازديد بيشتر از  ، يا حتي شركت در كنسرتZoomكاري در 

  هاي مجازي (كه در حالت واقعي تعطيل شده بودند). موزه

هايي  سنگين شركت هاي  گذاري د سرمايهبا وجوبا وجود همه اينها و 
هنوز پديد نيامده است، و » يآرمانمتاورس «، بوك فيسيا  مايكروسافتمانند 

هرچند، همچنان كه گفته شد ها.  ، اگر نه ساليمباش از آن دور ها  احتماالً دهه
هاي  هاي روزمره در فناوري همين حاال متاورس وجود دارد، اما پيشرفت

  رو شويم. روبه تر متاورسيهاي  اي است  كه پيوسته با فناوري نهديجيتال به گو

  متاورس زندگي در قلمروي ديجيتال است
زندگي  ديجيتال يقلمرويك در متاورس كاربران در داخل ، يان سادهببه 

كنيم.  مي  ها تجربه فرم اي از پلت اكنون هم آن را در پاره كه همكنند،  مي
به دنياي واقعي است،  روي بر اي انهچندرس افزودني يك متاورس به شكل

دهد كه با ديگران ارتباط  عدي كه به افراد امكان ميب يك محيط سهويژه، 
  برقرار كنند.

، واقعيت افزوده، واقعيت مجازيهاي مختلفي چون  فناوري متاورس از   
هرچند، لزوماً نيازي  د.گير بهره ميو ويدئو بعدي،  آواتارهاي هولوگرافيك سه

 هاوس كالب، به عنوان مثال، هنگامي كه در يك اتاق داردها ن اين فناوريبه 
كنيم، در يك سالن مجازي قرار  در يك كنفرانس مجازي شركت مي

ي سالن مجازتواند چند هزار نفر را در خود جاي بدهد. اين  گيريم كه مي مي
با نمايش   ييها ين سالنچنيك متاورس است، هرچند، مطمئناً در آينده 

شان در حد  دن گنجايشكرتر كنندگان و با بزرگ شركت آواتارييا  ويدئويي
  را به دست خواهند داد.   تري تجربه متاورسي ،ها نفر ميليون

شود.  ، كاربرد متاورس فقط به بازي يا كنفرانس محدود نمي اينوجود با 
ست. فرض ي متاورس اكاربردهااز  ديگر يكي گردشگريامكانات افزوده 

بر چشم    واقعيت افزودهايد و يك عينك  در بهشهر رفته توغار هوكنيد به 
كه شما را به حدود  تواند فراهم كند ميداريد. واقعيت افزوده اين امكان را 

در  تانسال پيش ببرد و زندگي ساكنان غارنشين را همزمان با حضور 10000
  واند انقالب به پا كند.ت نيز مي آموزشغار نمايش بدهد. واقعيت افزوده در 

كند و البته از  بعدي مي ، متاورس اينترنت را به لحاظ نمايشي سهبه اجمال
اي هوشمند بهره  اي ديگر مانند صدا و انيميشن نيز به گونه امكانات چندرسانه

گيرد تا   اطالعات مفيد مورد نظر كاربر را براي دنياي واقعي چنان ارائه  مي
ورشده در يك دنياي جديد حس  ا در يك حالت غوطهبدهد كه كاربر خود ر

فراهم  داناييكند  اي كه كاربر با آن برخورد مي كند. متاورس براي هر مسئله
  انجام دهد. داناييرا بتواند بر بنياد  سازي تصميمكند، تا  مي

روش استفاده  تحولي جديد در و  »واقعيت افزوده«
  ها  از رسانه مردم

با  مردم  11ارتباط دوسويه اتي مانندامكانكردن  فراهما ديجيتال ب هاي رسانه
ارتباطات انبوه را متحول    ،محتوا، با توليدكنندگان رسانه، و با يكديگر

ها و ارتباطات  اثري ژرف بر همه جوانب رسانه ارتباط دوسويهاين نوع  .ندكرد
 داشته است.

در هد كه د وعده مي  واقعيت افزودهحوزه در حال ظهور در عين حال، 
واقعيت افزوده به بيان ساده  د.تحوالت نويني پديد بيايمان از رسانه  استفاده

مان  يعني قراردادن هوشمندانه اطالعات اضافي در باره هر موضوعي كه توجه
را جلب كرده است بر روي نمايشگرِ يك عينك هوشمند. هرچند، 

ي واقعيت افزوده به كار توانند برا هايي به غير از عينك هوشمند نيز مي فناوري
، كه اطالعات اضافي را با بلندگوهاي هوشمند پوشيدنيگرفته شوند، مانند 

كنند.  هوشمندي در ارتباطات دو سويه سبب خواهد شد كه  صدا فراهم مي
رو  مان است با اطالعات مفيد روبه تقريباً همواره براي هر چيزي كه مورد توجه

  تر شده است. بزرگ مغزمان بسيار و امكانات رايانشيِ شويم، گويي حافظه

   متاورسيو تمدن  اقتصاد 
(به ويژه از طريق فناوري   مالكيت ديجيتال، رابط كاربري واقعيت افزوده

NFT12 ،(هاي اصلي متاورس هستند، هرچند،  سازه آواتار، و ارز ديجيتال
ها در آينده  اما پيشرفت و رواج  اين فناوري .لزوماً ضروري نيستوجودشان 

اي است كه  فناوري 13چين بالكد. انجاميتري خواهد  سي ژرفتجربه متاوربه 
را ممكن و رايج كرده است، اما در مورد دو  ديجيتال مالكيتو  ارز ديجيتال

ها و سربندهاي واقعيت افزوده و واقعيت مجازي  سازه ديگر، به ويژه، عينك
 براي استفاده عموميتا اين رسانه  بايد صورت بگيرد  هاي بيشتري پيشرفت

  . رايج شود

اي است از  هاي اخير نشانه گسترش استفاده از ارزهاي ديجيتال در سال
چندان دور، بر بنياد مالكيت ديجيتال و ارز ديجيتال يك  اي نه در آيندهاين كه 

 بر بنياد كنوني تمدن اينترنتي گمان، بي .بگيرداقتصاد بسيار قدرتمند شكل 
در حال  اقتصاد متاورسي بر بنياد  و دهرسانه واقعيت افزو هايي مانند  فناوري
آغاز شده  تمدن متاورسيبه  گذار  بيني كرد كه  توان پيش مي است و  تكامل
توانند بر  مينيز  رايانش كوانتوميهاي نوين كامپيوتري مانند  . معمارياست

  □غناي چنين تمدني بيفزايند.
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12 Non-Fungible Token 
13 blockchain 
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اينترنت آدم ها
 

و    متاورس از توكن تا  ،ها تكامل تمدن 
                            كامپيوترهاي كوانتمي

فر عليرضا محمدي □

را بررسي كرديم و ها  نحوه تكامل تمدن 288و  287در شماره 
و  رسانهها اساسي دانستيم:  تكامل دو ابزار ويژه را براي تكامل تمدن

جانشيني و پرداختن به كشاورزي را  امي كه انسان يكاز هنگ. رايانش
و  ياهيخوراك گ يآور جمع آغاز كرد و از دوره صدهاهزارساله 

جانشيني  گذرد. با يك سال بيشتر نمي 12000گذار كرد حدود  شكار
ها شكل گرفتند. چرا  به تدريج روستاها و سپس شهرها و نخستين تمدن

وري بيشتر. اما  است، براي بهرهها شكل گرفتند؟ پاسخ ساده  تمدن
تر اين است، چرا تا پيش از آن تمدن انساني شكل  پرسش اساسي

ناچاريم كمي از  ابتدا دادن به اين پرسش نگرفت؟ براي پاسخ
و سپس از  .و از تنازع بقا شناسي كمك بگيريم، از قوانين تكامل زيست

اكنان آنها خواهيم گفت كه س بهشهردر  شالو  كمربندو  هوتوغارهاي 
كيلومتري اين غارهاست مهاجرت  13كه در  گوهرتپهبه تدريج به 

مشهور به  كامپيوترهاي گليها را با نخستين  كردند و نخستين تمدن
از قوانين تكامل و تنازع بقا   درك مدرنبراي شكل دادند. ابتدا   1توكن

هره ب مارتين نواكدان برجسته،  نوشته رياضي 2»ابرهمكاران« از كتاب
  گيريم:  مي

به اين  3چارلز داروينشناسي يك روي تاريك دارد.  زيست
اشاره كرد. او به اين  4تنازع بقاجنبه خاكستري طبيعت به عنوان 
 6ترين شايستهجاي دارد.  5تكاملنتيجه رسيد كه رقابت در قلبِ 

                                                 
1 token 
2 Nowak, M. A. (Martin A.) & Highfield, Roger. (2011), Super-
Cooperators: Altruism, Evolution, and Why We need  Each Other to 
Succeed, New York: Free Press. 
3 Charles Darwin 
4 struggle for existence 
5 evolution 

(سازگارترين يا  اصلح)  برنده اين تنازع براي حيات است و بقيه 
خزد، شنا  ند. در نتيجه، هر موجودي كه امروز  ميرو از بين مي

كند، نياكاني داشته است كه زماني به طور  كند، و پرواز مي مي
شان توليد مثل  اند و بيشتر از رقباي ناكام موفق رشد كرده

  اند.   اند. آنها از بين رفتند، و حاال ديگر رفته كرده

نسان مدرن گفته است كه ا»  7تبار انسان«در كتاب  داروين 
گاه  آفريقا سكونت«ها زاده شد.  با چنين تنازعي در يكي از  قاره

ها و  اي بود كه با گوريل شده نماهاي اوليه منقرض انسان
خانوادگي داشتند؛ و چون اين دو  ها به طور نزديكي  هم شامپانزه

ها  هاي انسان خانواده ترين هم گونه در حال حاضر  نزديك
االست كه نياكان اوليه ما در قاره آفريقا هستند، اين احتمال ب

سال پيش  60000در حدود » اند، تا در جايي ديگر. زيسته مي
برنده و نياكان ما به نقاط مختلف كره زمين مهاجرت كردند، 

و   8قامت هاي راست انسانمانند  شده منقرض هايي با گونه رقابت
آسيايي،  شدند (هرچند، اگر اروپايي، مغز-بزرگ هاي نئاندرتال

در  نئاندرتالييا اهل گينه نو باشيد، ممكن است اثري از خون 
  هاي شما وجود داشته باشد). رگ

 ها تنازع بقا به تندي ادامه دارد، از رقابت بين سوپرماركت 
رحمانه بين  گرفته تا رقابت بي ها متيكاستن از قبراي 
. در بازي زندگي همگي براي موفقيت استريت والهاي  شركت

خواهيم برنده باشيم. براي  يوسته در تنازع هستيم. همگي ميپ
                                                                                    
6 fittest 
7 The Descent of Man 
8 Homo erectus 
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تر بدويد.  هم وجود دارد. سريع صادقانه راهرسيدن به اين هدف 
باالتر بپريد. دورتر را ببينيد. بيشتر فكر كنيد.  بهتر كار كنيد. اما 
طبق معمول، روي تاريك نيز وجود دارد: محاسبه منطق 

ه رقيبش كمك كند. در اي كه كسي نبايد ب خودخواهانه
تان  حقيقت، چرا نبايد فراتر رفت و زندگي را براي رقيب

؟ چرا نبايد تقلب نكرد و آنها را فريب ندادتر نكرد؟ يا   سخت
گذارد،  يك نانوا هم هست كه نان بيات در كف دستان شما مي

به جاي آن كه نان تازه ازتنور درآمده بدهد. گارسوني هم هست 
غذاي رستوران هزينه سرويس محاسبه شده  كه وقتي در قيمت

كند. داروفروشي هم وجود دارد كه  مي زيناست تقاضاي انعام 
توانيد  كند، در حالي كه شما مي يك برند مشهور را توصيه مي

  تر بخريد. يك نسخه ژنريك همان دارو را به قيمتي بسيار ارزان

يم هايي خودخواه هستند. ما موجوداتي هست ها ميمون انسان
دوست، و  كه كاري به نيازهاي ديگران نداريم. ما خودبين،  پول

يك هستيم. حتي گفته  خودشيفته هستيم. ما به دنبال شماره
همه چيز را  رقابتهاي ما خودخواه باشند. با اين همه،  شود ژن مي

گويد. چيزي اساسي گم شده  شناسي نمي درباره داستان زيست
  است. 

گيري حيات  از هر  داي شكلاز ابت موجودات گوناگون
اند. بعضي از  كرده همكاريگروه و سطح پيچيدگي براي زيستن 

هايي را تشكيل دادند، كه در آنها بعضي  ها رشته نخستين باكتري
هاي خود را با  ميرند تا همسايه ها در هر رشته زنده مي از سلول

ها به صورت گروهي شكار  نيتروژن تغذيه كنند. بعضي از باكتري
كنند، بسيار شبيه به يك دسته شير كه با هم  يك آهو را براي  مي

ها مورچه  ها جوامعي از ميليون كنند؛ مورچه محاصره مي شكار
توانند حل كنند، از  دهند كه مسائل پيچيده را مي تشكيل مي

ناپذير  زراعت تا معماري تا ناوبري؛ زنبورها به طور خستگي
آوري  كندوي خودشان جمع ها را براي مصلحت و نفع گرده گل

  ...كنند مي

ترين  جامعه انساني با همكاري سرزنده است. حتي ساده
كنيد شامل  دهيم بيش از آنچه فكر مي كارهايي كه انجام مي

همكاري است. به عنوان مثال، تصور كنيد يك روز صبح در 
خواهيد براي صبحانه  نانِ  ايد و مي شاپ ايستاده يك كافي

كاپوچينو بخوريد. براي اين صبحانه لذيذ   روسان و قهوهكُ
   ...اند. كشور كار كرده 12كم  ارتشي كوچك از كارگرانِ دست

  

معماي بازي يك بازي بسيار كهن است.  ؟تقلب يا همكاري
 است و محاسبات 10نظريه بازيهاي مشهور در  را كه از بازي 9زنداني

دهد  ها نشان مي نرا در زندگي انسا تقلبيا  همكاري مربوط به انتخاب 
جامعه افزايش پيدا  وري بهرهبراي اين كه  ايم. شرح داده 282در شماره 

دو ابزار مهم  رايانشو  رسانهابزارهاي  كند به همكاري نياز داريم. 
ابزارهاي رسانه و رايانش قدرتمندتر باشند   است. هرچقدرهمكاري  
وري  و بهره كمتر،  ها ، ناهمكاري و تقلبتر تواند گسترده ها مي همكاري

  بيشتر شود. 

به اين دليل تكامل پيدا كرد كه به ما امكان داد  زبانرسانه به عنوان مثال، 
كه ابزارهاي بهتري بسازيم، يا اطالعات بيشتري را به اشتراك بگذاريم، يا با 

تا زماني  هم غيبت كنيم، يا اعضاي جنس مخالف را تحت تأثير قرار دهيم.
بود  مغزشو محاسبه او  ابزار رايانشيو تنها  زباننسان ا رسانهكه تنها 

نفر  150حداكثر براي جوامع تا  ها مقابله با تقلبو  ها مديريت همكاري
تر، تقلب دشوار بود و در نتيجه  هاي كوچك براي جمعيت ممكن بود. 

 150ياب و شكارچي با جمعيتي كمتر از  خوراك كوچكهاي  جامعه
  گذراندند.  ل امور خود را مينفر معموالً بدون مشك

 12000كه از حدود  ترين ويژگي جوامع كشاورزي اوليه گير چشم
 150هايي بيش از  و خيلي زود توانستند جمعيت سال پيش شكل گرفتند
انه گراي ي، ظهور سريع دادوستدهاي همكارنفر را مديريت كنند

انبارهاي ساخت ، محصوالت انبوه يدرومقياس بوده است. - بزرگ
العاده از همكاري  شهرها بدون سطحي فوق-دولتپديدآمدن و  ،غله

 در كه. اين سطح از همكاري پذير نبود امكانميان اعضاي جامعه 
  د؟پديد آمچگونه ديده نشده بود  هرگز ها سال پيش از آن ميليون

                                                 
9 Prisoner’s Dilemma 
10 game theory 
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 كه  بهشهردر  كمربندغار و  غار هوتوشده در  ابزارهاي يافتهدر ميان 
هندسي   را آشكار كند تعدادي مهره به شكلن پرسش پاسخ ايتواند  مي

ها  مدت اند و تا شهرت يافته  توكنامروزه آنها به  بينيم كه مخروط مي
   اند.  دانست كه چه كاربردي داشته كسي نمي

  

  
ها را به همكاري  انسان براي اين كه بتواند تعداد بيشتري از انسان

جبور بوده است كه سه محدوديت طبيعي خود را با جذب كند م
ظرفيت ، توان رايانشيساختن و اختراع ابزارهاي مناسب  برطرف كند: 

. همچنان كه پيشتر گفته شد، با توان رايانشي و ارتباطات، و حافظه
توان در  نفر را مي 150فقط حداكثر  زبانحافظه مغز انسان و رسانة  

هاي  دهي كرد. انسان براي شبكه مانيك شبكه همكاري كارآمد ساز
نياز دارد كه بتوانند با تعداد   هايي رسانهتر به  پرجمعيت همكاريِ كارآمد

هايي نياز دارد ابزار و همچنين به  ها ارتباط برقرار كنند، بيشتري از انسان
محدود انسان را  تقويت كنند، و  توان رايانشيو  حافظهكه بتوانند 

ها را داشته  ها و تقلب پتانسيل مقابله با ناهمكاري همچنان كه گفته شد
ها را  اين ويژگي نوشتارباشند. نخستين رسانه مصنوعي جهان، يعني 

  ها  ناهمكاري و تقلب را دشوار  كرد. شدن نوشتاريِ حساب دارد. ثبت

 ساخته شددر خاورميانه كه نخستين شهرها در آن  رسانه نوشتاراما 
، يكي 11كوون كارلتونكه پروفسور  1949ل در ساچگونه پديد آمد؟ 

                                                 
11 Carleton Stevens Coon 

)، 1981-1904بزرگ جهان ( شناسان  و باستان شناسان  از آخرين انسان
اش را انجام داد  شناسانه هاي باستان بهشهر حفاريواقع در  غار كمربنددر 

و شروع   12انقالب نوسنگيتر كه مربوط به دوره  عمق در سطوح كم
سفالي يافت كه در  يمخروطدي شيء ها بود تعدا عصر كشاورزي انسان

و  Level 11در «در اين باره چنين نوشته است:  13كتابش 75صفحه 
Level 12  پنج شيء مخروطي سفالي به دست آمد كه در مورد كاربرد
هاي  كم به عالقه انسان توان با قاطعيت سخن گفت. آنها دست آنها نمي

  »به سفال حكايت دارند. 14سنگي ميانه

  

  
با پيداشدن تعداد بيشتري از اين اشياء اسرارآميز در نقاط باستاني 

داس يا  هالل باروراي از خاورميانه كه به  ديگر، به ويژه در منطقه
ها درباره كاربرد اين اشياء در ميان  مشهور است پرسش 15بارور
اين اشياء  شناسان بيشتر شد. حدود بيست سال بعد از پيداشدن باستان

-شناس فرانسوي ، باستان16بِسرا دنيساسرارآميز، خانم پروفسور 
، با ديدن تعداد زيادي از چنين دانشگاه تگزاسآمريكايي و استاد  

هايي مانند  هاي مختلف كشورهاي خاورميانه، و پرسش اشيائي در موزه
آميز در يافتن  درباره آنها، تالشي موفقيت كارلتونپروفسور  پرسش
كه او  _ برد اين اشياء داشت. او به اين نتيجه رسيد كه اين اشياء كار

هر كدام به  _ اند  ناميد و حاال به اين نام مشهور شده توكنبعدها آنها را 
يك مقدار يا تعداد خاص از غالت يا احشام و در اصل به يك عدد يا 

                  درباره اين نظر خود در كتاب بِسرا دنيساشاره دارند.  سنجه
  چنين آورده است: 17»نوشتار: از شمارش تا خط ميخي- پيشا«

                                                 
12 Neolithic 
13 Coon, Carleton. Cave explorations in Iran 1949.   (Philadelphia: 
University Museum, University of Pennsylvania, 1951), p75. 
14 Mesolithic 
15 Fertile Crescent 
16 Denise Schmandt-Besserat 
17 Schmandt-Besserat, Denise. (1992), Before Writing: From 
Counting to Cuneiform. (2 vols) Austin, Texas:University of Texas 
Press,1992.p1. 

پروفسور نوشته » 1949هاي غار در ايران،  كاوش«كتاب  75صفحه بندي از 
پنج درباره   )1981-1904جهان ( رجستهشناسان  ب ناباستيكي از  كوون، كارلتون

   ه در غار كمربند.به دست آمد شيء مخروطي سفال

  شهر.  شده در  قائم هاي يافته هايي از توكن نمونه

  (عكس از مژده حمزه تبريزي، موزه خانه كلبادي، ساري)
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سرچشمه  ابزارهاي محاسبهرودان از  اين نظر كه نوشتار در ميان«
باور عمومي بر اين  1700اي جديد است. تا پيش از قرن  گرفته است نظريه

 گري، اين نظريه . سپس، در دوره روشنخاستگاهي الهي داردبود كه الفبا 
   »تصاوير تكامل پيدا كرد. كشيدنمطرح شد كه  نوشتار از 

  

  

نوسنگي نياز داشتند، و در واقع آنچه آنها  دوران آنچه مردم
بود كه در  سيستم شمارشتوانستند بدون اعداد بسازند، يك  مي

آن يك نشانه فيزيكي نماينده يك چيز  فيزيكي باشد. به بيان 
نياز داشتند. و اين دقيقاً همان  نشانهيا  توكنر، آنها به يك ديگ

چيزي است كه آنها ساختند. تنبلي كردند، به جاي اختراع يك 
» بازسازي«فناوري جديد، يك فناوري قديمي را براي اين كار 

گران هزاران سال بود كه زيورآالت سفالي  كردند. صنعت
وان توكن به كار بگيرند. در توانستند به عن ساختند. اينها را مي مي

زمان _ هزارسال پيش 10حدود  رودان هاي  ميان نتيجه، ابتدا نخبه
شروع به ساخت  _  توانيم حدس بزنيم و مكاني كه فقط مي

  هاي نماينده كاالها كردند.  توكن

گروه  12ها بسته به شكل هندسي خود در بيش از  اين توكن
ها، و مانند آن)، و بسته به  نهها، استوا ها، ديسك ها، گوي (مخروط
ها)  در چندين زيرگروه  (انواع مختلف بريدگيخود هاي  عالمت

گيرند. به مرور زمان، تنوع كاالها بسيار زياد شد:  جاي مي
غالت، روغن، نان، شيريني، منسوجات، حيوانات، پوشاك، 
ظروف، ابزار، عطر، فلز، و جواهرات. هزاران توكن در حدود 

استاني در خاورميانه و خاور نزديك پيدا شده محوطة ب 100

العاده ماندگار بوده است. به  اي خارق است. سيستم توكن به گونه
به كار گرفته شد، تا زماني كه  سال 5000حدود مدتي 
  جاي آن را گرفت. نوشتارگونه كه خواهيم ديد،  همان

  

ساده  داري دشوار را بسيار اينها اعداد واقعي بودند، و مسائل حساب
به وجود آوردند. براي  ارتباطاتكردند. آنها همچنين انقالبي در 

تواند يك نماينده   نخستين بار اين درك پديد آمد كه هر عالمتي مي
توانست شبيه چيزي كه  چيز يا مفهومي  باشد. اين عالمت مي هربراي 

يك  تواند مي شدن نماينده آن است نباشد، يعني، به منظور خوانده
اي نداشته باشد.  اين در حالي است  نگاره-نمادين يا تصوير خصوصيت

كه  در گذشته چنين روشي براي  مفاهيم انتزاعي مانند اعداد  كامالً 
ها  ناممكن بود. در مقابل، تنها اطالعات مورد نياز براي خواندن نشانه

نماينده اين چيز يا آن چيز باشد. به طور  قرارداداين بود كه مطابق 
رود:  نگاره سودمند باقي ماند و هنوز به كار مي-اصل تصوير طبيعي،

خط ميخي، هيروگليف، و  _ هاي نوشتاري اوليه  همه سيستم
بر اساس آن هستند. آنها را به شكل نوشتار  _كاراكترهاي چيني 

تصويري آغاز كردند. اما هنگامي كه متوجه شدند كه نشانه و مفهوم يا 
ومي ندارد كه به خود تصوير ربط پيدا آيد لز چيزي كه با تصوير مي

كند، يك سپهر كامالً جديد نماد گرافيكي پديدار شد. به آساني 
دادن آنها با مفاهيم يا  هاي جديد بسازيد و با ربط توانستيد نشانه مي

توانست با اين شيوه  معني بدهيد. هر مفهوم يا چيزي ميبه آنها چيزها 
  18شود.»  نوشته«

  

هاي  تر در توان انسان اعات پيچيدهچرا  مديريت اجتم
  آوري خوراك گياهي و شكار نبوده است؟  دوره جمع

توان يافت.   هاي دروني انسان مي هاي  توانمندي پاسخ را در اندازه
حافظه ( حافظه كمكي يا رسانه كمكيمغز انسان به تنهايي و بدون 

ابزارهاي  ، بدونابزارهاي ذخيره و بازيابي اطالعاتبدون  ) واكسترنال

                                                 
18 Poe, Marshal T. A History of Communications: Media and 
Society from the Evolution of Speech to the Internet. 2011 
Cambridge University Press. pp66-71. 

 23(عكس از صفحه  شده در شوش يافته دار عالمت هاي ديسكيِ توكن
 .مربوط به موزه لوور) ،بسرادنيس  نوشته » نوشتار-پيشا«كتاب 
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توانسته است  نمي رسانه زبان، و صرفاً با دانش حساب بدون ومحاسبه 
نفر را به طور كارآمد اداره كند. همچنان كه در  150اجتماعات بيش از 

 )Dunbar’s number(  عدد دانباربه  150ايم عدد  هاي پيشين گفته مقاله
اعات به مشهور است كه بر اساس كارآمدي مغز انسان در اداره اجتم

هاي  بنابراين، براي گذار از زندگي در دسته. 19دست آمده است
 و ابزار محاسبهكوچك به زندگي در اجتماعات بزرگ ابتدا بايد 

تا امروز همين بوده شد.  اختراع مي  رسانه كمكي  يا حافظه كمكي
العاده قدرتمند و رسانه  است. امروز هم انسان به مدد كامپيوترهاي فوق

هاي اجتماعي را به سطح جهاني  توانسته است همكاري وب است كه
  وري را افزايش بدهد. برساند و بهره

  

يك  ايم  هداد  نشان هاي پيشين  شماره مقاالت و همقالاين در همچنان كه 
كردن  پرهزينهو  همكاري هاي ايجاد زمينه وظيفه اصلي رسانهكاركرد و 

تواند به كار  اهمكاري نيز مي، هرچند، براي تقلب و ناست ناهمكاري و تقلب
نخستين رسانه انسان از دوره  گفتاريا  زبانبه عنوان مثال،  .گرفته شود

ياب بوده است كه براي همكاري  خوراك-شكارچي هاي نخستينِ انسان
كرد،  شده است. در اين دوره اگر كسي به جاي همكاري تقلب مي استفاده مي

اين تقلب را به اطالع ساير اعضا  اعضاي ديگر گروه با همين رسانة زبان 
از همين  و  ،شد رساندند و در نتيجه تقلب براي فرد متقلب پرهزينه مي مي

  كرد.  معموالً كسي تقلب نميروي، 

  

  از غارنشيني تا شهرنشيني
براي مغز بودند و  يكمك كه هم ابزار رايانش ها توكن، در هر حال

م نيز بودند)، توانستند هم حافظه كمكي و هم رسانه  (چون حامل پيا
نفر برطرف كنند.   150ها را در برپايي  جوامع بيش از  محدوديت انسان

توانند به اين معني باشند كه پيش  مي كمربندشده در غار  هاي يافته توكن
نفر جمعيت و شهرنشيني شكل بگيرد   150از آن كه جوامع با بيش از 

ده بوده است و امكان گذار به در دوره  غارنشيني  اين ابزارها اختراع ش
 گوهرتپهشده در  آثار باستاني كشفبوده است.  شده شهرنشيني فراهم

شده  و غار جديداً كشف هوتوو  كمربند كيلومتري غارهاي  13كه در 
را نشان  شهرنشيني بهاز غارنشيني قرار دارد اين گذار بزرگ  شال

                                                 
  مراجعه كنيد. 10صفحه  274شماره ماهنامه ريزپردازنده براي اطالعات بيشتر به   ١٩

قرار  گوهرتپه متري كيلو10نيز در فاصله  نكا دركميشان  غار  دهد. مي
  دارد.

  

  

  

  

  

  

  است.كيلومتر  13فاصله غار هوتو و كمربند تا گوهرتپه 

 گوهرتپه و روستاي تروجندر  غار هوتو و كمربنداز مژده حمزه تبريزي،  ها (عكس
  )بهشهر، كال رستم
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   نماي دروني غار كمربند از بيرون.

  )بهشهر، روستاي تروجن(عكس از مژده حمزه تبريزي، 

   غار كمربند از داخل. بيروني نماي

غار   در«): 1981-1904شناس برجسته آمريكايي ( كوون، باستان پروفسور كارلتون 
دست آمد كه در مورد  پنج شيء مخروطي سفالي به Level 12و  Level 11 كمربند در 

به   سنگي هاي ميانه كم به عالقه انسان توان با قاطعيت سخن گفت. آنها دست كاربرد آنها نمي
  )بهشهر، روستاي تروجن(عكس از مژده حمزه تبريزي،     »سفال حكايت دارند.
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  .هوتونماي دروني غار 

  )بهشهر، روستاي تروجن(عكس از مژده حمزه تبريزي، 

  از داخل. غار هوتو نماي بيروني

  )بهشهر، روستاي تروجن(عكس از مژده حمزه تبريزي، 



 

^   
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  از غارنشيني تا شهرنشيني
ميشان از اين غارها مهاجرت غارهاي هوتو، كمربند، شال، و يا كساكنان 

جانشين و شهري را برپا  رتپه ساكن شدند و نخستين جوامع يككردند و در گوه
 كيلومتري  10و غار كميشان در  كيلومتري13كردند (غار هوتو و كمربند در 

اش انگشتان  اش زبان و امكانات محاسباتي گوهرتپه هستند). انساني كه رسانه اصلي
معيت جوامع هايي بسيار بيشتر از ج توانست جوامع با جمعيت دست بود آيا مي

مديريت كند و همكاري را به جاي  را هاي پيشين شكارچي دوره-ياب خوراك
ها را مشخص  تقلب ترويج كند؟ آيا شهرها بدون كامپيوترهايي كه بتوانند حساب

و بعدها بدون رسانه نوشتار  ،كنند، مانند كامپيوترهاي سفالي مشهور به توكن
  )بهشهر، كال موزه گوهرتپه، رستم سايتتبريزي،  (عكس از مژده حمزه امكان داشتند بمانند؟

  اي خاك اگر سينه تو بشكافند 

  بس گوهر قيمتي كه در سينه توست

تواند  يافتن پاسخ مي ؟روستا تا شهر چگونه رخ داده است غار و سپس از تكامل شهر از
د توان كند. گوهرتپه رازهاي فراواني را ميان م ديد كمكجدر طراحي شهرهاي هوشمند 

  )بهشهركال،  گوهرتپه، رستمموزه  سايتاز مژده حمزه تبريزي،   (عكسآشكار كند.  
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انسان خردمند يا هوموساپينس 
سال  12000چگونه توانست در عرض 

هوش مصنوعي چنان پيشرفتي كند كه 
ها را پديد آورد، با  داده بسازد، كالن

هاي اجتماعي مردم دنيا را به هم  شبكه
شي هوشمند از هر ، يا با گودوصل كن

  ؟رويدادي فيلم و خبر تهيه كند

دادن  توان در تكامل پاسخ را مي
ابزارهاي رسانه و رايانش يافت. اولي 
امكانات همكاري و مقابله با تقلب را 

مان فراهم كرد، دومي  براي
  مان را قدرتمند كرد.  مغزهاي

  

از مژده حمزه تبريزي،  ها (عكس
  )بهشهر ،كال گوهرتپه، رستمموزه  سايت
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  تمدن اينترنتي

ايم همچون دوره  ناميده تمدن اينترنتييز كه ما آن را تمدن امروز ن
 آفرين تحول رسانه(ابزار رايانش) آغاز گرديد و بعدها  كامپيوترنوسنگي با 

بر بنياد آن شكل گرفت. البته، اين سخن به معني آن نيست كه در همه  اينترنت
سرچشمه  ها  لزوماً  فناوري رسانه و فناوري رايانش بايد  از يك فناوري تمدن

تمدن رسانه گرفته باشند. به عنوان مثال، با آن كه در  بخش بزرگي از دوران 
بهره گرفته  رايانشبه عنوان ابزار  قلم و كاغذاز   تمدن رسانه چاپو كاغذ 
ام ناي به  بودن كاغذ بيشتر از وسيله شد، در اوايل اين دوران به دليل گران مي

، اجمال.   به 20شده است استفاده ميبراي محاسبات و رايانش  تخت و غبار
كامپيوترهاي تمدن اينترنتي   ابتدا با ابزار رايانش الكترونيك يعني با 

شدن نخستين دو كامپيوتر  آغاز شد. وصل 1940در دهه  الكترونيك
جهان را پديد آورد و به تدريج  شبكه كامپيوترديگر نخستين يكالكترونيك به 

   رسيديم. پهنا جهان وبو رسانه  اينترنتبه رسانه 

  

 اتگرفته سي  ، از پيكامپيوترهاي مدرن امروزيو  رسانه اينترنت 
كه  را هاي همكاري  امكانات مورد نياز براي ايجاد زمينه هاي هوشمند، گوشي

                                                 
تا  لياز چغازنب« به مقاله  287شماره ماهنامه ريزپردازنده براي اطالعات بيشتر به    ٢٠

  مراجعه كنيد.» آمد؟ ديچگونه پد نترنتي: تمدن رسانه اكانيليدره س

وري از پيامدهاي آن است  در سطح جهان به وجود آوردند. از  افزايش بهره
دليل  تقلب را بسيار دشوارتر از قبل كرده است و بي اينترنت سوي ديگر، 

  نيست كه ديكتاتورهاي فاسد جهان دشمن اين فناوري باشند. 

  

تمدن آينده بر بنياد رسانه واقعيت افزوده و 
  رايانش كوانتمي

ها  از يك سو براي ساخت  سان است. تالش مسير آينده نيز به همين
شهرت  متاورسكه به  نسل دوم اينترنتو  افزودهواقعيت هاي كارآمدترِ  رسانه

تر از  يافته است، و از سوي ديگر، براي ساخت كامپيوترهايي پرتوان
رايانش هاي جديدتر، مانند معماري  كامپيوترهاي امروزي و گذار به معماري

بيني كرد كه  توان پيش ادامه دارد. از همين روي، به سادگي مي كوانتومي
د. باش يكوانتومو رايانش  تمدن واقعيت افزودههاني تمدن بزرگ بعدي ج
هاي علمي و فني توجه  هاي اين دو فناوري در جهش كافي است به پتانسيل

   شود.

اسناد تواند با ارز ديجيتال و با  مي واقعيت افزوده ، يعني رسانه اولي 
يك اقتصاد بزرگ ديجيتالي متاورسي  NFT21مانند فناوري  مالكيت ديجيتال

با واقعيت افزوده در آموزش، گردشگري، خريد و فروش كاال  و بياورد، پديد
 ، يعني دومي .و مانند آن انقالب به پا كند فوري سازي تصميمو خدمات، 

 گيرد، كه بنياد فيزيك بهره مي 22مكانيك كوانتومچون از  يكوانتومرايانش 
، ي استشناس زيستاست، كه به نوبه خود بنياد شيمي، و در پي آن بنياد 

در آنها نقش  23عدم قطعيتتواند در حل مسائلي به كار گرفته شود كه  مي
. است بسيار كارآمدهاي شيميايي  سازي واكنش براي شبيهدر نتيجه دارد. 

هايي بهره  كامپيوترهاي كوانتومي از همان خصوصيات كوانتومي مولكول
 كه ندبايد داشته باش اين توان راكنند. آنها  سازي مي گيرند كه آنها را شبيه مي

كنند، كه به معني  سازي مدلهاي شيميايي بسيار پيچيده را به آساني  واكنش
كارآمدتر مواد خورشيدي كارآمدتر،  يها ، مانند پنلاست كاالهاي كارآمدتر

، هوش شوند هاي خورشيدي شارژ مي هايي كه از طريق پنل باتريبراي 
داروهاي كارآمدتر ر پزشكي، هاي درماني جديدت روشمصنوعي كارآمدتر، 

 ارزهاي ديجيتالو ها  رسانهبه ساخت  يكوانتومرايانش  ممكن است. ..و.
 دارد. رمزنگاريهاي كارآمدي براي  كارآمدتر نيز بينجامد، زيرا الگوريتم

                                                 
21 Non-Fungible Token 
22 quantum mechanics 
23 uncertainty 

 كنند؟  كامپيوترهاي كوانتومي چگونه كار مي

استفاده  بيتبه جاي  )qubit( كيوبيتاز  كامپيوترهاي كوانتومي
هاي صفر و يك يا خاموش و  عالوه بر حالت ها كنند. كيوبيت مي

 )superposition( نهي برهمهايي مشهور به  توانند در حالت مي روشن 
در  ،ن كه فقط يا روشن باشند يا خاموشباشند، كه در آن به جاي آنيز 

براي ند. باشيك زمان هم روشن و هم خاموش يا جايي بين اين دو 
  پذيرفته شده است.) uncertainty( عدم قطعيتكيوبيت 

يك هاي بازي پرتاب سكه است.   هاي كيوبيت مانند حالت حالت
 پرتاب سكه دو رو دارد، شير يا خط. حال اگر آن  را بچرخانيد و به باال
دو اين كنيد، هنگامي كه بيفتد يا شير است يا خط. فقط زماني يكي از 

هايي كه  حالت است كه از حركت بايستد. يكي از ويژگي
 نهي برهمكند، خصوصيت  كامپيوترهاي كوانتومي را قدرتمند مي

   □سكه در حال چرخش در هواست. حالت است، كه شبيه به
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فقيه براي تبعيض به نفع سازي از فقه و  افسانه
  ؟بخشي از يك صنف ويژه

گونه كه دوست دارد و فكر  همانتمدن را  تواند يم يگروه ايهر كس 
 توان يم ايكرد،  فيتعر عتيشر يتمدن را اجرا توان يكند. م فيتعر كند يم

تمدن گرفت، و  يرا به معن ينياصالً شهرنش ايكرد،  فيتعر تيتمدن را با معنو
مثالً  اشت،خودش را خواهد د ازين شيپ يفيصحبت كرد. هر تعر تمدن فقهاز 

و مطالعات و  عتيشر يآن اجرا ازين شيپ ميكن يماگر از تمدن فقه صحبت 
از تمدن مغالطه  ييها فيتعر نياما با چن يا . پارهشود يم يفقه يها پژوهش

 يها كه در تمدن يپرشتاب يو فن يعلم يها شرفتيو هدف را پ كنند، يم
عنوان  داده است رخ نترنتيتمدن رسانه ا ايبزرگ مانند تمدن رسانه چاپ 

كه هندوانه برداشت  كنند يو اعالم م كارند يم ايبذر لوب گر،يد اني. به بكنند يم
 گذرد، يشهر قم م يكنون هيقرن از افتتاح حوزه علم كيكرد.  ميخواه
اضافه  گريد كيآكادم يعيو علوم طب يميو ش كيزيو ف اتياضيبر ر يلونياپس

 يها نخواهد كرد. از پژوهش يقهم بگذرد، فر گريقرن د كينكرده است، 
 يِفن و يعلم يها شرفتيو نه پ شود يحاصل م يفقه يها شرفتيپ يهفق

خطاي بزرگ جهل و دادن دين   به تمدن به اين  مغالطه ربط. كيآكادم
ساز هستند و هنگامي كه سرنوشت يك كشور  انجامد كه فقه و فقيه تمدن مي

زيانباري پيوند بخورد براي آن  هايباورهايي و چنين  سازي افسانهبه چنين 
و حاكميت جهل در آن استقرار و تداوم  شود كشور به شدت  خطرناك  مي

كه همچنان كه در  _ ي تمدن اسالم دآمدنيپد بار كي اب ايآ  .يابد مي
گفتيم به لحاظ فني بهتر است آن را تمدن رسانه كاغذي  287شماره 
كه هرگاه فقه در جامعه اجرا شود  ديقانون رس نيبه ا توان يم  _ بناميم 

  خواهد آمد؟    ديپد ينيمدن نوت

  

  ؟كند يم يساز تمدن يسميفقه با چه مكان
 را مطرح  پرسشاين  1400ماه  منتشرشده در دي 288و  287در شماره 

 پنجم  ، يك پاسخ دركند يم يساز تمدن يسميفقه با چه مكانكرديم كه 
هدا الشّ المللي حضرت حمزه سيد ديدار اعضاي همايش بيندر  1400بهمن ماه 

 در اين ديدار ارائه گرديد كه تصوير آن در باال آمده است. السالم) (عليه 
  شود به اين كه با تبليغات: منوط مي شدن تشكيل تمدن اسالمي قطعي

خودشان  ها تيشخص نيكه ا ميرا درست كن ييها تيشخص«  
. اگر يو احكام اسالم يمعارف اسالم ،يمعارف اله يمصداق باشند برا

تمدن  ليتشك گريآن وقت ددرست بشوند،  ييها تيشخص نيچن كي
 »نخواهد بود. ديمورد ترد گريد يعنيخواهد بود؛  يقطع زيچ كي ياسالم

هاي بسيار كالني براي تبليغات اسالمي  سال است كه بودجه 40بيش از 
 40صرف شده است، كه تقريباً در هيچ كشوري سابقه نداشته است. بيش از 

ها كانال راديويي و تلويزيوني در اختيار فقيهان  ا و سيما با دهسال است كه صد
امامان جمعه در اكثر  سال است كه 40از  شيبسازي بوده است.  مدعي تمدن

واحد  درس  15 سال است كه 40از  شيبكنند.  روستاها و شهرها تبليغات مي
 شيب .شود ها تدريس مي معارف اسالمي براي همه دانشجويان در همه دانشگاه

ميليون جلد كتاب تبليغاتي اسالمي با حمايت دولتي  ها هد سال است كه 40از 
 ردر و ديوار با تبليغات اسالمي پ سال است كه 40از  شيبچاپ شده است. 

شخصيت اسالمي را براي مردم  20يا  10اند  ... آيا هنوز نتوانستهشده است
هاي بزرگ ديگر پديد  و الگوسازي كنند تا تمدني برتر از تمدن بشناسانند

ادي و ملك در اختيار واليت تعداد بسيار زيادي مؤسسه و شركت اقتص  ؟بيايد
دهند، با عوايد  العاده كالني را تشكيل مي فقيه است كه در مجموع ثروت فوق

شخصيت اسالمي را  ها و بلكه صدها دهشد شخصيت  حاصل از اين ثروت مي
و ، و الگوسازي كرد براي مردم شناساندو در عرض يكي دوسال به راحتي 

مچنان كه گفته شد در . اما اگر هشود برپا كرد تمدن بزرگي را كه ادعا مي
تمدن تمدني مانند   از تمدن مورد نظرشان تعريف تمدن مغالطه شود و منظور

 صرفاً آيا چنين ادعاهايي باشد  تمدن رسانه اينترنتدر اروپا يا  رسانه چاپ
گويانه  چنان ثروتي  كارانه براي در اختيارگرفتن ناپاسخ ادعاهايي فريب

تبليغات با سال ديگر كردن فقر بر مردم براي چهل  آيا به قيمت تحميل؟ نيست
كه بيشتر فقط به نفع مالي بخشي از يك صنف _ ثمر   پرهزينه و بيالعاده  فوق

  سازي كرد؟  توان تمدن مي _شود  ويژه تمام مي

 هايي شخصيتاز  هرمن گلدشتاينيا ، جان فون نويمان ،آلن تورينگ
اي  نقش برجستهكامپيوترهاي ديجيتال  گيري معماري شكلاند كه در  بوده
كنوني دانست،  تمدن اينترنتيگذاران  توان آنها را پايه اند و به حق مي اشتهد

سلوك  و نه بابا فقه حاميان واليت فقيه  نه  اينها و دانشمندان كامپيوتر ديگر  
 تربيت ها دانشگاهو همگي در  ندا بودههاي برجسته اسالمي آشنا  شخصيت

تمدن گذاران مهم  ، آنها چگونه توانستند از پايههاي ديني اند، نه در حوزه شده
ربطي بين دين و تمدن وجود دارد؟ تمدن با چه  ؟كنوني باشند اينترنتي
كه در جامعه حساب و كند  تالش مي  رسانهو  رايانشدادن به ابزارهاي  تكامل

اب و پاسخگويي وجود داشته باشد و متقلبان نتوانند دالوراني چون تك
حضرت حمزه (ع) را به شهادت برسانند. ناپاسخگويي و محدودسازي رسانه  

و  ،ناپاسخگويانناهمكاران،  ،انهيگانشداناستيزي.  مدنگريزي و ت يعني تمدن
   □ساز باشند. توانند تمدن ستيزان نمي رسانه
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  دقيقاً چيست؟  )metaverse( متاورس
 مايكروسافت  يابوك  فيس مديرعاملهايي مانند  اگر از زبان مديرعامل

يك  گفته شود كه يا حتي شايد .آينده اينترنت است متاورسبخواهيم بشنويم، 
 Zoom  يك نگارش كامالً ناراحت از برنامه شايد يا  .بازي ويدئويي است

 است.باشد. تعريف اين اصطالح واقعاً دشوار 

براي اين كه دريابيد كه اصطالح متاورس چقدر ابهام دارد كافي است در 
 سايبراسپيسهر متني كه اين واژه در آن جاي دارد به جاي آن واژه 

)cyberspace(  يدرصد مواقع تغيير 90را قرار دهيد، تقريباً  فضاي مجازييا 
به يك  دهد. اين از آن روست كه اين اصطالح واقعاً در مفهوم رخ نمي

نحوه ارتباط ما با  در گذار  نوعي  كند، بلكه فقط به فناوري ويژه اشاره نمي
اي مهجور تبديل شود،  د. ممكن است در آينده به واژهكن ميفناوري اشاره 

كند روزي در آينده كامالً رواج پيدا  اي كه به آن اشاره مي حتي اگر فناوري
 كند.

آورند شامل  اورس را پديد ميكه مت اصلي فناوريدو از لحاظ كلي، 
كننده دنياهاي فيزيكي و ديجيتال)  (تركيب واقعيت افزودهو  واقعيت مجازي

است. هرچند، لزومي ندارد كه حتماً از طريق وسايل واقعيت مجازي يا 
متاورسي مانند دنيايي را كه  و واقعيت افزوده دستيابي شود. يك دنياي مجازي

هاي بازي، و  سي، كنسول توان از طريق پي مي كند معرفي مي  Fortniteبازي 
 حتي گوشي هوشمند دستيابي كرد.

د، كه كرنيز ترجمه  اقتصاد ديجيتالبه يك توان  ميهمچنين را متاورس 
هاي  توانند كاال بسازند، بخرند، يا بفروشند. و در گونه در آن كاربران مي

دهد كه  شما امكان ميكند، يعني به  دنيايي عمل مي متاورس، بينِ ترِ آرماني
كاالهاي ديجيتال را از يك پلتفرم به پلتفرم ديگر انتقال بدهيد. در حال 

 اي  ها، آواتارها، و انبارهاي مجازي سازهحاوي  يپلتفرم تقريباً هرحاضر، 
خورد، اما يك متاورس ممكن است به  پلتفرم ويژه پيوند مي همان اكه ب است

توانيد براي  زيد كه به راحتي آن را ميشما امكان بدهد كه يك شخصيت بسا
 از يك شبكه اجتماعي به شبكه اجتماعي ديگر. ،كپي كنيد ديگري جاي هر

 پرسيده شود كه  هاي فوق اين است كه يك واكنش قابل فهم درباره گفته
  World of Warcraftمگر اينها همين حاال وجود ندارد. به عنوان مثال، بازي 

توانند كاال بخرند و بفروشند.  ه در آن بازيكنان مييك دنياي مجازي است ك
را برگزار كنسرت يا نمايشگاه مجازي  دادهايي مانند يرو   Fortniteيا  
خودتان  سر كنيد و در يك خانه مجازيِ بر Oculusد. يك سربند كن مي

هاي  اقامت كنيد. آيا اينها متاورس نيستند؟ يا فقط انواع جديدي از بازي
 تند؟ ويدئويي هس

متاورس    Fortnite بگوييم  و هم نه. گفتن اين كه است پاسخ هم آري
اينترنت است. حتي اگر وقت زيادي  گوگلاست شبيه به اين است كه بگوييم 

يد و در آن خريد كنيد، ياد بگيريد، با ديگران ارتباط ناربگذ  Fortniteدررا 
انداز  ست كه كل چشمبه معني اين ني لزوماً  ،بازي كنيديا برقرار كنيد، 

 گوگلاين  تنها توان گفت كه گونه كه نمي گيرد. همان متاورس را در بر مي
 Epic Gamesتوان گفت كه شركت  نمي ،سازد است كه اينترنت را مي

هاي بزرگ فراواني مانند  تنها سازنده متاورس است. شركت Fortniteسازنده 
_  بوك فيس ، و3روبالكس، 2ور سافت يونيتي ، 1ويديا نا ،گوگل، مايكروسافت

در حال كار روي اين  _ انتخاب كرده استبراي خود را  متاكه به تازگي نام 
 هستند.   فناوري

تواند متاورس معني بدهد ابهام داريم. و  حال، براي آنچه ميهر در 
فكر  بوك فيسكنند.  گذاري مي ها براي آن سرمايه اي از شركت دانيم پاره مي
تان را  توانيد دوستان است كه در آنها مي اي هاي جعلي كند حاوي خانه مي

هاي گردهمايي  كند كه به معني اتاق ظاهراً فكر مي مايكروسافتدعوت كنيد. 
  .رود زدن با همكاران به كار مي مجازي است كه براي آموزش يا گپ

  
 چرا متاورس شامل هولوگرام است؟

ن بار آمد، با يك رشته نوآوري هنگامي كه اينترنت براي نخستي
كردن كامپيوترها با هم از فواصل  فني آغاز كرد، مانند امكان صحبت

از يك صفحه وب به صفحه ديگر. اين  4هايپرلينكدور يا امكان 
هاي فني سنگ بناهايي شدند كه ساختارهاي كنوني اينترنت را  ويژگي

عي، و هر هاي اجتما ها، شبكه صفحات وب، برنامك دهند: شكل مي
. وسايل ورودي و خروجي باشدها  چيز ديگري كه بر بنياد اين سازه
 يكليد، موش، و صفحات لمسي برا فراواني مانند نمايشگر، صفحه

 كاركردن اينترنت ضروري هستند.

متاورس نيز سنگ بناهاي جديدي پديد آمده است، مانند  يبرا
خواهند بود هزاران هاي آينده قادر  امكان ميزباني از صدها نفر (گونه

ها نفر را همزمان ميزباني كنند)، يا ابزارهاي ردياب حركت  نفر يا ميليون
كند، يا  توانند تشخيص بدهند كه كاربر به كدام سو نگاه مي كه مي

 دستانش در كجا قرار دارد. 

آمدن بر  قئهايي نيز وجود دارد كه شايد فا با اين حال، محدوديت
دهاي واقعيت مجازي هنوز بزرگ و ناراحت . سربنباشدآنها ناممكن 

هستند، و بسياري از مردم هنگامي كه آنها را به مدتي طوالني مورد 
هاي  كنند. عينك درد ميسردهند احساس سرگيجه يا  استفاده قرار مي

هاي بزرگ فناوري براي  واقعيت افزوده نيز مسائلي مشابه دارند. شركت
ساخت تصاوير هولوگرافيك؟ حتي هايي دارند؟  حل اين مسائل چه راه

  □هاي امروزي به سادگي ممكن نيست. هاي پيشرفته فناوري با گونه
  https://www.wired.com/story/what-is-the-metaverse            منبع:

                                                 
1 Nvidia 
2 Unity 
3 Roblox 
4 hyperlink 
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  را بشناسيم واقعيت افزوده

  
بينيم اطالعات  مي در دنياي واقعي بر روي آنچه 1واقعيت افزوده

درباره آنچه تماشا  اي را اطالعات اضافييا د، كن اضافه ميديجيتالي 
براي ما قابل  بدون اين فناوري اطالعاتي ، چنينگنجاند مي كنيم مي
 كند و احتماالً رق ميف 2واقعيت مجازيبا  واقعيت افزوده. يت نيستؤر

ها به جاي خواهد گذاشت.  تري بر زندگي انسان و رسانه اثرات بزرگ
جايگزين دنياي واقعي  برايرا يك دنياي ديجيتالي  واقعيت مجازي

تخيلي كه در -هاي علمي ، يك فناوري پراستفاده در داستانكند مي
 شد. سرايي مي اغراق داستان ااواخر سده بيستم درباره آن ب

با  ما را  هاست كه مدتپخش مسابقات ورزشي در تلويزيون ما ا
ها در  . امتيازات ورزشي، مثالً تعداد گلكرده است  آشنا واقعيت افزوده

هاي تلويزيوني  و اطالعات اضافي ديگر در اين پخشفوتبال يك بازي 
 اضافي واقعيت افزوده محدود هستند. واقعيت افزوده حقيقي اطالعات

                                                 
1 augmented reality 
2 virtual reality 

 اي ويژه-آورد، سناريوهاي بافتار ياي واقعي به نمايش در ميرا بر روي دن
 شوند. سازي مي كه براي هر كاربر شخصي

توان به  مي واقعيت افزوده سربند نمايشگربه عنوان مثال، با يك 
تواند  د. نمايشگر ميرتئاتر باستاني يونان نگاه ك هاي يك آمفي خرابه

شود قرار بدهد، مثالً  يده ميتصاوير مختلفي را بر روي آنچه در بيرون د
 در حوزهآنچه در زمان خودش ممكن است بوده باشد. واقعيت افزوده 

كردن  اي مختلف سودمند است، فراهمه گردشگري به روش
دم درباره كيفيت و شده مر راهنماهايي براي يافتن مسير، يا نظرات ثبت

 ها. قيمت رستوران 

ايوان ، 1960واخر دهه در ا نيست. يجديد مفهوم واقعيت افزوده 
يك دانشمند كامپيوتر، نخستين سربند نمايشگر كامپيوتر را  3ساترلند

، 1970ساخت، با امكانات گرافيكي و توان كامپيوتري محدود. از دهه 

                                                 
3 Ivan Sutherland 
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، يك پژوهشگر، با انواع مختلفي از سربندهاي نمايشگر 4مان استيو
، يك اه كلمبيادانشگيك استاد  5استيون فينرواقعيت افزوده كار كرد. 

هاي مختلفي از واقعيت افزوده را  نمونه پيشگام در واقعيت افزوده، پيش
  ساخته است. 1990از اوايل دهه 

  

  

 
 

هاي  و بر روي وبگاه هاي برخط واقعيت افزوده اغلب براي آگهي
بر واقعيت افزوده  تعويض لباسشود. اتاق  ظاهر مي محصوالت مصرفي
دهد كه تصاوير  به خريداران امكان مي  Tobi.comروي وبگاهي مانند 

وير امتحان اتصآن هاي مختلف را بر روي  را ارسال كنند و لباسخود 
را براي  نتيجه يا حتي تصوير ،ي آري يا نه بدهيدأتوانيد ر كنند.  مي
واقعيت افزوده را يك  6متريكس باديشركت  تان فوروارد كنيد. دوستان

هاي  ام به پيش برد، شركتي كه يك  اتاق تعويض لباس در فروشگاهگ
كند و  را اسكن مي شما  چندبخشي خود نصب كرده است كه بدن

ها نشان  عدي با انواع مختلف لباسب شما را در حالت سه» خود مجازي«
شان را  نبودن ها به دليل اندازه دهد، كه نياز به پوشيدن چندباره لباس مي

 د. كن حذف مي

                                                 
4 Steve Mann 
5 Steven Feiner 
6 Bodymetrics 

هاي نخستين در واقعيت افزوده هستند، كه پتانسيل  اينها فقط گام
ي هر تماشاسازي  اي در شخصي واقعي آن به عنوان يك رابط رسانه

از  اي نمونه سادههمين حاال بسته به مكان و بافتار نهفته است. ما  چيزي
اطالعات  دتوان يابيم كه مي هاي هوشمند مي را در گوشي فناوري  اين
را به هنگامي كه   في مانند جهت يك مقصد بر روي نقشهاضا

به ره در حال نمايش ظبر روي من استكار  در حالدوربين  ياب منظره
 ورد. بيا نمايش در 

 2012هاي آزمايشي آن در سال  كه نخستين نمونه 7گوگل عينك 
پيشتر براي واقعيت افزوده فينر و  مان  با آنچه دقت به  است عرضه شده

دهد كه انواعي از  نزديك است. به مردم امكان ميتصور كرده بودند 
اطالعات را بسته به آنچه در حال تماشاي آن هستند دستيابي كنند. 

تواند درخواست رستوران سوشي را در منطقه حضور خود  كاربر مي
 دتوان هاي اطراف را دريافت كند. يا مي بدهد و نقشه تصويري رستوران

دهد منطقه حضور  اي را دستيابي كند كه نشان مي تاريخي هاي عكس
كاربر در يكصد سال پيش چه شكلي داشته است. اگر يك منظره آشنا 

ي به سينماي هاي فيلم كدامتواند بپرسد كه آن منظره در  باشد، كاربر مي
ها در  كار گرفته شده است و قطعات ويديويي كوتاهي از آن منظره

 دستيابي كند. هاي سينمايي را فيلم

برداري كنند،  توانند عكاسي و فيلم ها مي نظر به اينكه عينك
بينند به طور محرمانه ضبط كنند.  توانند آنچه را مي كنندگان مي استفاده

از پيش اعالم كردند كه اجازه  وگاس الس هاي قمارخانهاز همين روي، 
 دهند.  ها نمي استفاده از آنها را در قمارخانه

عينك را اعالم خاتمه فاز عمومي ساخت  گوگل 2015يه ژانو15در 
هاي هوشمند به عنوان برنامه پژوهشي  وشيدنيپكرد، اما به ساخت 

 □دهد. ادامه مي خود  داخلي

  
  منبع:

Pavlik, John V. (John Vernon). McIntosh, Shawn. Converging media: a new 
introduction to mass communication (Fifth edition).  Oxford.  OXFORD 
UNIVERSITY PRESS. 2017.p184. 

  

                                                 
7 Google Glass 

ي در جهان  است كه سربندهاي ختلفمهاي  يكي از شركتسامسونگ 
هاي  نمايشگر واقعيت افزوده  را براي دستيابي اينترنت از طريق رسانه

  وركننده معرفي كرده است.    غوطه
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 رايانش كوانتومي

عمل ترسناك از راه دورنهي، و  ها، برهم همه چيز درباره كيوبيت
ند گير ميبهره تر  كوچك از ذرات  هنگامي كه كامپيوترها

 زدهيشايد بتواند با 1رايانش كوانتوميو  ،شوند تر مي العاده خارق
. هدف آن  به بيشترين مقدار برساند يفناور خيدر كل تاررا  محاسبات

با  كه سدهاي محدوديت سرعت در كامپيوترهاي موجود است
 شكسته شود. گيري از ظرفيت فيزيك ذرات بنيادي اتمي بهره

 2جهش كوانتومياگر فناوري بتواند از اين سد عبور كند، يعني به 
تان  ، به معني اين نيست كه يك كامپيوتر كوانتومي در جيببرسد

خوش    iPhone Q وشيداشتن يك گ تان را براي خواهيد داشت. دل
هاي علم و فناوري پيشرفت  توانيم در بسياري از حوزه نكنيد. اما مي

ها در  يا پيشرفت ،هاي پردوام براي خودروهاي برقي كنيم، شامل باتري
 هاي جديد پزشكي يا درمان ،شيمي كه صنايع را بازسازي خواهد كرد

مي قادر كوانتو كامپيوترهايبا وجود اين، . شدممكن خواهد  كه 
تر از كامپيوترهاي مرسوم انجام  نخواهند بود كه همه كارها را سريع

هاي  هايي دارند كه پيشرفت اي از مسائل مزيت براي پاره هرچند،دهند، ب
 د ساخت.نچشمگيري را ممكن خواه

اي ندارد  فايدهكنند  كار ميكوانتومي از كساني كه روي رايانش 
ي رؤياگونه دقيقاً در چه آن كاربردها بپرسيم كهكه  (يا مؤدبانه نيست) 

توانيم  ميفقط د. در حال حاضر با قطعيت خواهند شعملي  زماني 
هاي  نمونه هاي زيادي را بايد منتظر بمانيم. پيش بگوييم كه سال

با د. نبر هنوز در مرحله جنيني به سر مي رايانش كوانتوميافزار  سخت
قدرتمندي كه  ساده اما هايكامپيوترهاي  نمونه ساخت پيش وجود اين، 

كه از  است  د به تازگي ثابت كردهنكن با توان فيزيك كوانتومي كار مي
 ايم. مرحله فرضيه گذار كرده

                                                 
1 quantum computing 
2 quantum leap 

مهم ، و ديگران به اين تصميم ام بي آي، گوگلروست كه  هميناز 
فرا رسيده   گذاري سنگين بر روي اين فناوري اند كه زمان سرمايه رسيده
 است.

، بعضي استكننده  گيج رياضيات  رايانش كوانتومي كهگونه  انمه
تواند شما را گيج  غيرعملي مي-فعالً از انتظارات در مورد اين فناوريِ

اغراق درباره رايانش  غلو و  انواع  با نيز  كند. حتي در دره سيليكون
كنيد. با اين همه، پتانسيل فراوان رايانش  كوانتومي برخورد مي

گيري  افزار مورد نياز براي بهره انكار است، و سختكوانتومي غيرقابل 
 از آن به سرعت در حال پيشرفت است. 

 

 تاريخ رايانش كوانتومي

ماقبل تاريخ رايانش كوانتومي از اوايل سده بيستم ميالدي آغاز 
ها به اين نتيجه رسيدند كه درك  دان شده است، هنگامي كه فيزيك
 .اند  خود را از واقعيت از دست داده

در باره ذرات بنيادي اتمي  قابل پذيرش اول اين كه توضيحاتدليل 
گونه  ها و ساير ذرات همان لكترونحركت ا ،به عنوان مثالكافي نيست. 

 فيتعر شود تعريف مي مكانيك نيوتنيد در ها به توپ بيليار كه ضربه
ها و  حركتچنين دادن  براي توضيح مكانيك كوانتومي. شود يمن

بدون  با رياضياتي  هايي ون اتم پديد آمد، اما پرسشهايي در چرخش
پاسخ را معرفي كرد. به عنوان يك مثال از اين دست ابهامات، اين 

خصوصيات چيزي به عنوان كند كه  رياضيات جديد به اين اشاره مي
وجود موقعيت الكترون، در واقع مثالً فيزيكي دنياي ذرات بنيادي اتمي، 

 ه شود.مگر اين كه مشاهدندارد، 
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  هاي كوانتومي جهش
 

1980 
كند كه مكانيك  دان، اين نظريه را مطرح مي ، فيزيك3پل بنيوف
 تواند براي محاسبات به كار گرفته شود. كوانتومي مي

 

1981 

، 5كلتاكدان برنده جايزه نوبل، در  ، فيزيك4ريچارد فاينمن
 كند. را ابداع مي 6كامپيوتر كوانتومياصطالح 

  

 

1985 

در آكسفورد، نقشه طرز كار كامپيوتر   دان ، فيزيك7يچودديويد 
  كند. كوانتومي را تهيه مي

  

 

1994 

نويسد  ، الگوريتمي ميالبراتوارهاي بلدر   دان ، رياضي8پيتر شور
هاي  شكلشكستن تواند از قدرت يك كامپيوتر كوانتومي براي  كه مي

 د.بهره بگير رمزنگاريرايج 

  
                                                 
3 Paul Benioff 
4 Richard Feynman 
5 Caltech (California Institute of  Technology) 
6 quantum computer 
7 David Deutsch 
8 Peter Shor 

2007 

ت استارتاپ كانادايي، يك تراشه ، يك شرك9ويو- ديشركت 
تواند معماهاي  گويد كه مي كند و مي رايانش كوانتومي را معرفي مي
ها بحث را درباره اين كه آيا فناوري اين  سودوكو را حل كند، و سال

 اندازد. كند يا نه به راه مي شركت عمالً كار مي

 

2013 

ه مايشگاه بگذاري روي يك آز براي سرمايه ناساتيمي را با  گوگل 
 دهد. تشكيل مي ويو- ديافزار  امتحان سخت منظور

 

2014 

آورد كه پشت سر  استاد دانشگاهي را به استخدام در مي گوگل
تا بتواند آزمايشگاه  ،كوانتومي بوده است كامپيوترهايبعضي از بهترين 

 افزار كوانتومي جديد خود را پيشتاز اين حوزه كند. سخت

 

2016 

هاي كوانتومي خود را بر  نه تعدادي از پردازندهنمو پيش ام بي آي
براي كساني كه بخواهند آنها را امتحان  ،دهد روي اينترنت قرار مي

 دنويسي كوانتومي شوند.سازان آماده كُ كنند، به بيان ديگر، برنامه

 

2017 

كارخانه كامپيوتر كوانتومي خودش را  10ريگتيشركت استارتاپ 
و  گوگلو رقابت با  ،كند مونه افتتاح مين افزار پيش براي ساخت سخت

  كند. را آغاز مي ام بي آي

  
                                                 
9 D-Wave 
10 Rigetti 
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ها و  به دليل تالش ، يك سال پيش از آن كهفاينمن ريچارد
برنده جايزه نوبل شود گفت كه   هايش براي نظريه كوانتوم مشاركت

روشي كه ما جهان را ». كند كس مكانيك كوانتومي را درك نمي هيچ«
اي از مردم توانستند بر  سازگار نيست. اما پاره كنيم با آن تجربه مي

تعداد  1980در دهه   اساس آن فهم ما را از جهان بازتعريف كنند. 
ويژگي ذرات  از اين پيشنهاد دادند كه   _ فاينمنشامل _كمي از آنها 

توانند در دو مكان باشند براي پردازش  بنيادي  كه در يك زمان مي
كوانتومي كه در  كامپيوترهاييه بنيادي براي اطالعات بهره بگيرند. نظر

و  گوگلميالدي شكل گرفت همچنان راهنماي  90و  80هاي  دهه
 كنند. كار مي  هاي ديگري است كه بر روي اين فناوري شركت

پيش از آن كه مباني رايانش كوانتومي را توضيح بدهيم، بايد 
. همچنان كه روز كنيم متداول قديمي را به كامپيوترهايمان از  فهم
ترين ابركامپيوتر جهان  ها، و سريع فون هاي هوشمند، آي دانيد ساعت مي

دهند: آنها با رمزگذاري اطالعات به  همگي اساساً يك كار را انجام مي
ها، محاسبات را انجام  يكو  هاصفرديجيتال، يعني  هاي بيتشكل 

ولتاژ  ، صفر و يك دادن  ها براي نشاندهند. به عنوان مثال، كامپيوتر مي
 ند.نك مي خاموشو  روشنيك مدار را 

  

  

ها  كوانتومي نيز محاسبات خود را با استفاده از بيت كامپيوترهاي
هاي موجود و كامپيوترهاي  خواهيم كه داده دهند. باالخره، مي انجام مي

  11يوبيتكهاي كوانتومي را  موجود را به آنها وصل كنيم. اما بيت
هاي منحصر به فرد و قدرتمندي دارند كه به  ويژگي ها كيوبيتنامند.  مي

دهد كارهاي بسيار بيشتري را نسبت به تعداد  گروهي از آنها امكان مي
 هاي مرسوم معادل انجام بدهند.  بيت

  
                                                 
11 qubit 

 چيست؟ )qubit( كيوبيت •

اي كه از اثرات مكانيك كوانتومي براي نمايش صفر و  وسيله
هاي يك كامپيوتر مرسوم بهره  هاي ديجيتال، شبيه به بيت هاي داده يك
 گيرد. مي

 چيست؟) superposition(نهي  برهم •

كند، و  ي است كه كامپيوترهاي كوانتومي را متمايز ميا يژگيو
نهي يك  كند. برهم هاي معمولي قدرتمندتر مي ها را از بيت كيوبيت

هاي كوانتومي براي  تركيب رياضي هم صفر و هم يك است. الگوريتم
 حالتها در  وبيتيتوانند از گروهي از ك برهاي محاسباتي مي ميان
 هي بهره بگيرند.ن برهم

كوانتومي ) entanglement(تنيدگي  درهم •
 چيست؟

عمل «آن را  اينشتينيك اثر كوانتومي كه چنان نامعمول است كه 
ناميد. هنگامي ) spooky action at a distance(»  ترسناك از راه دور

تنيدگي  دچار درهم هستند نهي برهم حالتدر  ي كهكه دو كيوبيت
بر ديگري اثر خواهد بالفاصله  هر كدام روي  ويژهشوند، عمليات 

هاي كوانتومي  كند الگوريتم اي كه كمك مي اشت، پروسهگذ
 هاي متعارف باشند.  قدرتمندتر از الگوريتم

 )quantum speedup( افزايي كوانتومي سرعت •
 چيست؟

 بسيار بيشترِ يك معيار سرعت _جام مقدس رايانش كوانتومي 
ي در حل مسائل نسبت به كامپيوترهاي مرسوم. كامپيوترهاي كوانتوم

كامپيوترهاي كوانتومي براي همه انواع مسائل خوب نيستند، اما براي 
توانند سرعت بسيار بيشتري داشته باشند، به بيان  بعضي از مسائل مي

هاي مسئله زياد باشد نسبت به  ديگر، آنها هنگامي كه تعداد ورودي
  □اي دارند. مالحظه كامپيوترهاي مرسوم برتري قابل

را به سيستم  دستگاه دهند و تارهاي مسي حرارت را به خوبي انتقال ميساخ 
  د. نكن كنترل آن وصل مي
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 د،هرچنهاي متفاوتي ساخته شوند،  توانند به روش ها مي كيوبيت
هاي  با ويژگياما  ،هستندهاي ديجيتال  همگي نماينده صفر و يك

از  رايج نمونه و دشود.   كه به طور الكترونيكي كنترل مي ،كوانتومي
هاي منفرد در داخل  اتم و، 12اي ابررسانه مدارهايشامل  ها كيوبيت
 .ستاهاي مغناطيسي شناور  ميدان

قدرت جادويي رايانش كوانتومي آن است كه اين آرايش به 
هايي بيش از تغييركردن بين صفر و  حالتدهد كه  ها امكان مي بيتكيو

توانند به حالت اضافي  به عنوان مثال، آنها مي ند.داشته باشيك 
 نيز تغيير كنند.  13نهي برهمانگيز مشهور به  شگفت

  

  

نهي به طور  در برهمكيوبيت ممكن است شنيده باشيد كه يك 
فر است و هم يك. كامالً درست و همچنين كامالً ن هم صهمزما

 همزمانيكالسيك  منطقفقط معادلي در  _نادرست نيست 
براي آن وجود ندارد. اگر آرزو داريد كه آن را دقيقاً  هوموساپينس

ماهنامه كه  _ بفهميد، بايد يك سفر در دنياي رياضيات داشته باشيد
اي  ترين نكته اما به اجمال، مهم براي آن مجهز نشده است. ريزپردازنده

 احتمال، نهي برهميك  د آن است كه رياضياتكه الزم است بداني
شود  خوانده مي تيوبيككشف صفر يا يك را به هنگامي كه يك 

ه واقعيت بنهي كوانتومي  كه آن را از برهم عملي   _كند  توصيف مي
                                                 
12 superconducting circuits 
13 superposition 

اي  تواند از مجموعه كند. يك كامپيوتر كوانتومي مي كالسيك وارد مي
نهي براي اجراي مسيرهاي  برهم هاي مختلف حالت ها در از كيوبيت

متفاوت در يك محاسبه بهره بگيرد. اگر درست به كار گرفته  ممكنِ
پاسخ درست  وشوند،  نادرست حذف مي هايگرها به مسير شود، اشاره

 د.مان مي

  

 

گير  كامپيوترهاي مرسوم بسيار وقت دراي از مسائل كه  براي پاره
دهد كه با  هستند، اين ويژگي به يك كامپيوتر كوانتومي امكان مي

هاي بسيار كمتري نسبت به كامپيوترهاي مرسوم يك راه حل پيدا  گام
ك الگوريتم مشهور ، كه ي14الگوريتم گرووركند. به عنوان مثال، 

تواند در يك كتاب  شما را ميشماره وجوي كوانتومي است،  جست
                                                 
14 Grover’s algorithm 

تراشه واقع در پايين ساختمان كامپيوتر كوانتومي را به  ،اي هاي حلقه كابل
  كند.  سيستم كنترل آن وصل مي

ام (مربع  بي هاي رايانش كوانتومي آي كننده و پشتيباني تراشه ساختار خنك
  سياه كوچك در پايين تصوير). 
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عمل محاسباتي پيدا  10000ميليون نام فقط با  100اطالعات تلفن با 
وجوي كالسيك كه كل كتاب را بايد  كند. با يك الگوريتم جست

د تا بتوانميليون عمل، به طور ميانگين الزم است  50وجو كند   جست
هاي مشابه  و الگوريتم الگوريتم گروور يهرست را بگردد. براكل ف

تر از يك  تر باشد بسيار سريع كوانتومي، هر چه مسئله اوليه بزرگ
 تواند به نتيجه برسد. كامپيوتر متعارف مي

  

  

علت اين كه ما امروز كامپيوترهاي كوانتومي مفيد نداريم آن است كه 
كه آنها بايد كنترل  اي . اثرات كوانتوميدشوار استها بسيار  كيوبيتساخت 

فرها و صتواند  ا نويز سرگردان مييكنند بسيار پيچيده هستند، و حرارت 
ها  بايد به  نهي اساسي را پاك كند. كيوبيت ها را تغيير بدهد، يا يك برهم يك

از يك درجه  در دماهاي بسيار پايين، گاهي كسريو دار شوند،  دقت حفاظ
ي كامپيوتر كوانتومي به استفاده از ها صفر مطلق عمل كنند. اكثر طرحباالي 

بخش بزرگي از توان پردازنده كوانتومي براي تصحيح خطاهاي خودش، كه 
 دهند، وابسته هستند. هاي كژكار رخ مي به دليل كيوبيت

خت ها در سا هاي اخير درباره رايانش كوانتومي به دليل پيشرفت شادي
بهتر بوده است. اين پيشرفت به پژوهشگران امكان داد  هاي با كيفيت كيوبيت
را بتوانند تشكيل بدهند. به عنوان مثال، ها  از كيوبيتتري  هاي بزرگ كه گروه
 كيوبيت128اي با  به تازگي اعالم كرد كه پردازنده كامپيوتينگ ريگتيشركت 
شان  كردناست كه براي ابررساناشده با مدارهاي آلومينيومي را ساخته  ساخته

بيتي و 72هاي  تراشهپيشتر  ام بي آيو  گوگلكند.  شدت سرد مي آنها را به
كم  هاي مفيد فاصله دارند. دست بيتي ساخته بودند. البته، هنوز بسيار با نمونه50

سال تالش هنوز به  30به هزاران كيوبيت نياز است. كامپيوتردانان پس از 
هاي اخير  اند، اما تالش عملي و كاربردي نزديك نشده رايانش كوانتوميِ

 اند. اميدبخش بوده

  

 آينده رايانش كوانتومي

هاي رايانش كوانتومي  ها در پژوهش هاي بزرگ و دولت بعضي از شركت
اند، هرچند هنوز فاصله تا خط پايان و جايزه رسيدن  يك مسابقه را آغاز كرده

 به اين خط معلوم نيست.

هايي را براي كار روي اين  همگي تيم مايكروسافت، و ام بي آي، گوگل
اند. چين و اتحاديه اروپا نيز ميلياردها دالر را براي اين  تشكيل داده  فناوري
اند. يك حس وجود دارد كه هر شركت يا دولتي كه  ها در نظر گرفته پژوهش

مزيت  ابددست ي برتري كوانتوميو به  هاي مفيد را بسازد بتواند نخستين ماشين
 اقتصادي  و امنيت ملي بااليي به دست خواهد آورد.

شوند،  تر مي هاي كامپيوترهاي كوانتومي بزرگ نمونه همچنان كه پيش
هاي شيميايي خواهد بود.  سازي رد عملي آنها احتماالً شبيهنخستين كارب

ها براي كشف داروها يا مواد جديد  ها و اتم هاي كامپيوتري مولكول مدل
توانند به دقت رفتار  اساسي است. با اين حال، كامپيوترهاي مرسوم نميبسيار 
سازي كنند. چرا؟   هاي شيميايي شبيه ها را در هنگام واكنش ها و الكترون اتم

تواند توصيف كند، كه پيچيدگي  زيرا چنين رفتاري را مكانيك كوانتومي مي
 واگن لكسوفو  يملرداكامل آنها براي كامپيوترهاي مرسوم بسيار دشوار است. 

راهي براي بهتركردن  اند تا  كرده گذاري بر روي رايانش كوانتومي سرمايه
از كاربردهايي  مايكروسافتند. خود پيدا كنخودروهاي برقي  يها شيمي باتري

اكسيدكربن از اتمسفر براي مقابله با تغيير اقليم سخن گفته  مانند حذف دي
 است.

تواند  باورند كه رايانش كوانتومي مي بر اين گوگلهايي مانند  شركت
 هوش مصنوعي را قدرتمندتر كند.

عصر ، سائلاي م اي خواهد داشت؟ با وجود پاره براي ما چه فايده
تر،  تر، مرفه به انسان كمك كرده است كه زندگي را امن كامپيوترهاي مرسوم

هاي  و فايده  بايد دستاوردها عصر كامپيوترهاي كوانتوميتر كند.  و راحت
  □داشته باشد.مشابهي 

  منبع:
https://www.wired.com/story/wired-guide-to-quantum-
computing 

كل دستگاه در  ،دند كار كننواند كه بتنشو در حدي سرد  ها كيوبيت  هرگاه
  د. گير جاي مياين جعبه عايق سفيد 
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  البالد در اشرف ميانكالههاي هوشمندانه صفوي و  رنشيني تا معمارياز غار تا شه
هاي فراواني را شاهد بوده باشد، مانند  نخستين  تواند نخستين با طبيعتي زيبا، يادگار غارنشينان هوتويي، كه ميبهشهر در مازندران 

  شده در گوهرتپه)، و...  هاي يافت ي بازي (بر بنياد قاپترين ابزارها كامپيوترهاي سفالي مشهور به توكن، نخستين جوامع شهرنشين، كهن
 منابع دليل به كه اي جزيره ميانكاله،شود.  هاي هوشمندانه  دوره صفويه در تعدادي  از آثار تاريخي ديگر بهشهر ديده مي معماري

هاي  اين شهر همه سازهقرار دارد. هاي جهان است در همين بهشهر  و يكي از زيباترين تاالب دارد جهاني اي آوازه خود وحش حيات
  هاي فراواني ايجاد كند.  تواند از اين راه شغل باشد در خود دارد و ميبراي اين كه يك مقصد گردشگران جهان را مورد نياز 

هاي  هايي مانند كارخانه هاي خورشيدي تبديل كرده است، يا انواع كارخانه اروپا كه مراتع ارزشمند خود را به مزارع پنل
بر بنياد آمايش هاي باير اندكي دارد. حتي آنها نيز براي يك توسعه پايدار  هاي حاصلخيز ساخته است زمين پتروشيمي در زمين

آب انتقال بدهند. اروپا اگر اشتباه  هاي خورشيدي را به نقاطي مانند آفريقاي كم بايد پنل جهاني  اي، و سرزميني در سطح ملي، منطقه
  ) آباد بهشهر درياچه مجموعه تاريخي عباس  كال، و ، گوهرتپه رستمتروجنروستاي  هوتوغار  از مژده حمزه تبريزي،  عكس(    كند نبايد آن اشتباه را تكرار كنيم.   مي
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