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  و  افسانه زمستان سرد اروپا  بازي ديكتاتور
خواهد دنياي  گذارد از يك سو مي هايي كه در اختيار انسان مي با رسانه پسامدرندنياي   

و از سوي ديگر،  ،باشد  جنگبه جاي  گوو گفتدنياي و ، حتي در اقتصاد، رقابتبه جاي  همكاري
توانند در يك قايق با  هايي كه نمي دنياي متكثري بسازد كه در آن گروه هوشمند شهربا 

هاي خودشان را بسازند و همگي در يك  هاي ديگر پارو بزنند و به مقصد برسند، قايق گروه
  وگوست. و گفت مكاريدنياي ه مدرن اپسرودخانه  پارو بزنند و به مقصد برسند. دنياي 

گران بر  ، در زماني كه بسياري از تحليلاين ماهنامه)  282 شماره( 1400ارديبهشت  در شماره
در ايران و آمريكا توافق  برجام را امضا خواهند كرد،  جديداين باور بودند كه رؤساي جمهور 

 بازي تور در نقش يك ديكتا اي وگوهاي هسته ديم كه آمريكا در گفتاين نظر را مطرح كر
چنان در اين بازي  ود، كن بازي ميرا است ــ  نظريه بازيهاي  ــ كه يكي از بازي  ديكتاتور

و ظاهراً خواهان حل مسئله است و  متبحر است كه جهان باور كند كه او  ديكتاتور    نيست
ي، ابتدا يم كه براي پيروزي در اين بازنتيجه گرفت. طرفي كه حاضر به توافق نيست ايران است

خواهانِ كشور كه بخش بزرگي از مردم هستند و ناديده گرفته  دموكراسي شهرونديِ حقوق بايد
  . اند به رسميت شناخته شود شده

اي در  بيني كردند تا پاره هم آمريكا و هم اروپا  تعمداً افسانه زمستان  سرد را براي اروپا پيش
 اند. هدف  آنها از  زها از پايان برجام سخن گفتهكشورمان اين افسانه را باور كنند. اما اين رو

دشمنيِ  گمان، اين نوع بي .اقتصاد كشور فروپاشاندن هاي عمدي واضح است: انداختنتأخير
ثمرِ    نظام واليت فقيه  با اين  برخالف منافع ملي و بيهوده و  بي آمريكا حاصل دشمني كور و 

ا وجود دشمني نظام واليت فقيه با آمريكا، اين توان انتظار داشت كه ب كشور بوده است. نمي
كشور  توافقي را امضا كند كه هيچ نفعي برايش  ندارد و فقط به اقتصاد يك دشمنش، يعني ايران 

كند. از همين رو بود كه ترامپ از برجام خارج شد. افزون بر اين، آنها  براي توافق  كمك مي
شان به آنها اعتماد ندارند و  خش بزرگي از مردمكند كه ب توانند اعتماد  به حاكماني   نمي

 كشور به خارج اي را از داخل رسانه  مرجعيت حتي حاكماني كهاي در حكومت ندارند،  نماينده
  اند.  كشور كوچانده  از 

 همين ميدان برجام بوده است، نه جنگ تركيبياتفاقاً ميدان نبرد اصلي آمريكا در 
ها اقدامات غيرقابل قبولِ گشت محتسبِ ارشاد ــ كه  به سال نشانگر اعتراض كههايي  خيابان

    ). 295برخالف وظايف ذاتي نيروي انتظامي بوده است ــ   شدند  (اطالعات بيشتر در شماره 
با  ايم. را در عمل ديده ديكتاتور بازي   مان در مورد  بيني آن   پيش درآمدن ازآب درست

اي لغو كند كه اقتصاد كشور سروسامان پيدا كند  گونه ا را بهه وضعيت  موجود، توافقي كه تحريم
. اند هاي مربوط به حقوق بشر را نيز افزايش داده به دست نخواهد آمد، به ويژه آن كه تحريم

كند، گذار به يك سيستم حكمراني دربرگيرنده همه  امروزه كشورمان را تهديد مي خطراتي كه
   منصفانه افرازو  هوشمند شهرابزارهاي  كه با يل كرده است،را به يك ضرورت فوري تبدها  سليقه

تواند  مسير را براي  ). چنين گذاري است كه مي289كامالً ممكن است (اطالعات بيشتر در شماره 
  زدايي با آمريكا و كشورهاي ديگر و حل مسئله برجام باز كند.  تنش

  )ايتالياونيز،  2019عكس از مژده حمزه تبريزي؛ كارناوال سال( 
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موفق عمل  هوشمند شهربتواند در طراحي  شهر هوشمندبراي اين كه طراح 
شهري بزرگ تاريخ را بشناسد، به  فرهنگي و تحوالتضروري است كند 

فالسفه، از يك سو، . را پسامدرنيتهبه  مدرنيتهويژه گذار بزرگ اخير از 
گوناگون نظرات گوناگوني درباره  انِشناسان، اقتصاددانان،  يا مورخ جامعه

اين گذارها را به شدت ماهيت درك  ، كهاند چنين گذارهايي  ارائه كرده
شده بيشتر براي جغرافياي  از سوي ديگر،   نظريات ارائه ، واست دشوار ساخته

است و ترجمه آنها به  Eurocentricيا  اروپامحوراروپا نوشته شده است و 
رك اين نظريات را بسيار بيشتر كرده است. تفاوت هاي د فارسي پيچيدگي

 ؛اروپا  قابل قياس نيست و در يرانا  سرزميندر  ميانه هاي سده ها در فرهنگ
در  1دوران تاريكيدر اروپا اما شاهد شكوفايي علم هستيم،    در اين سرزمين

مسيحيت در  ديني سنتدر اروپا واكنش به  مدرنيتهدر واقع، جريان است. 
و  سنت  ،2يورگن هابرماسانديشمندان غربي مانند  ي،از همين رو و  استاروپ

  دانند. در تقابل با يكديگر ميرا  مدرنيته

در ايران يك صورت مسئله  مدرنيتهو  سنت مسئله به  محوراروپا نگاه
تواند در ارائه راه  نمي نتيجهكند و در  طرح مي يايرانجامعه نادرست را براي 

ها و  گذشتگي ازجان از همين روست كه با وجود  مان كند. حل ياري
كشورمان در مسير توسعه و پيشرفتي كه  ،انخواه دموكراسي فراوانِ هايِ تالش

هرگز  حكومت واليت فقيه  سنتاًما شايسته آن است قرار نگرفته است. 
خواست ديوانش را منتشر كند مشكالت بسيار  امروز مي حافظاگر ايم.  نداشته

هاي ميانه كه ترجمه كتاب مقدس  در سدهت تا هفت سده پيش. بيشتري داش
هاي گوناگوني از  آمد در ايران ترجمه در اروپا عملي نابخشودني به شمار مي

كه تقابل  مدرنيته. حال چرا   اروپا با استقرآن كريم  به فارسي  منتشر شده 
بسيار  نتيسبا وجود چرا رسد، اما  دارد  به پيشرفت مي خود سنتسنگيني با 
و با ــ كه ريشه در تمدني كهن داشته است ــ تر در كشورمان  مداراجويانه

در  مدرنيتهتحقق اهداف خواهان  تا امروز،  هاي مشروطه فشاني جان وجود
انگيز نتيجه  اين پرسش شگفتهمچنان يك رؤيا باقي مانده است؟  ايران 

گرفتن و يكي و معادل  ،مدرنيتهو  سنت مسئله تحليل و توصيف اروپامحور از
تمدن در  پيشامدرنيته يا سنت حال آن كه دستاوردهاي ؛است  سنتو  دين
شود ــ كمتر از دستاوردهاي  يكي گرفته مي دينــ كه به اشتباه با  ن ايرانكه

 نبوده است.در اروپا   مدرنيته

                                                 
1 Dark Ages 
2 Habermas. Jurgen. Modernity: An Unfinished Project. 1980. 

سرزمين   در  پيشامدرنيتهيا  سنتگونه كه نشان خواهيم داد  آن در مقابل،  
تجهيز گرديد زاده شده  3توكنكه به ابزارهاي محاسبه  خرَديبر بنياد يران ا

براي  ايران فرهنگي بوده است كه بر  سنت است و  رشد و نمو كرده است.
 رسانهمانند  ارتباطي ابزارهايو با  محاسبه ابزاربنياد خرَدورزيِ تجهيزشده با 

 ترازويمانند  گيري اندازه رهايابزاو با  ،خلق ثروتبراي  ابريشم جادهو  نوشتار
ابزارهايي كه بتوانند سود و زيان  ،شكل گرفت انصافخلق براي  اي دوكفه

را محاسبه كنند و نتيجه چنين  ابريشم جادهناشي از صنعت و تجارت حول 
در  پيوستگي سرزمين بزرگ و كهني مانند سرزمين ايران اي به هم محاسبه

نانوشته بين مردم و نهاد حكومت   باشد. يك قرارداد جهت خلق ثروت 
  بوده است.   ابريشم جادهحفظ امنيت و رونق همواره 

گونه  بوده است، همان ين فرهنگسنگ بناهاي تمدن اسالمي مديون هم
به اروپا  راه ابريشمكه از طريق مديون اين فرهنگ بوده است، نيز  مدرنيتهكه 

به  هايي معرفي الگوريتمو  يدهده شمارنويسي دستگاهبا معرفي   انتقال يافت،
چرا «را در مقاله  بيشتر  را ممكن كرد (توضيحات نمادين جبركه  اروپا

معرفي نحوه  همچنينو  ،بخوانيد)» دانست؟ تهيپدر مدرن ديرا با يخوارزم
 صنعتپديدآمدن   كه  به اروپا قيمت با كيفيت و ارزان ِمركبو  كاغذ ساخت 

به اروپا  هاي فارسي كتاب مقدس قرآن مهمعرفي ترجيا  ،كرد سادهرا  چاپ
همچنان كه به بيان ديگر،    .بخش باشد الهاممارتين لوتر كه براي كساني چون 

 ايراني خرَدمحورِ سنتتداوم خواهيد ديد  بعدي هجزودو در و  هجزودر اين 
 ابريشم جادههرچند، افول  انجاميد. در آن سرزمين  مدرنيتهبه  بود كه  در اروپا

و دچار  جا بماند مدرنيتهو  مدرنيسمئي را پديد آورد كه سرزمين ايران از خال
  . شودخود  خرَدمحورِ سنتيك گسست تاريخي از تداوم  

  قانونمند از سنت به مدرنيته به پسامدرنيته گذارِ
 شده نظرات ارائه اكثر   ،كارل ماركس نظريه تاريخ مانند  يموارد به جز

 هدو جزوو در  هجزودر اين هستند.  ناقانونمنديخ براي گذارهاي بزرگ تار
 قانونمنداي  به گونه كامپيوتر يمهندس  منظر و نگاه   از  تكميليِ بعدي 

) الگوواره تغيير( 4شيفت پارادايم گر يك  نشانتاريخ را  كه در  يگذارهاي
                                                 

٣  token تكامل «و مقاله  ماهنامه ريزپردازنده 274اطالعات بيشتر در شماره ؛
  .در اين شماره» به  رسانه نوشتار يسفال يها توكن

4 paradigm shift 
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 روش، در زندگي سبك، در سياسي نظاماند در نوع  اند و توانسته دهبزرگ بو
ويژه در  ، و بهفناوري، در فرهنگ، در اقتصاد، در 5روش علميو  ختشنا

 به اجمال،  ايم. معرفي كردههاي اساسي پديد بياورند  دگرگوني شهرنشيني
 مكملِبه عنوان  رسانش-رايانشابزارهاي  تحوالت بزرگ در  ايم كه نشان داده

 بنيادين زارهاياب توان آنها را مي كه ــ  انسان جمعيِخرَد خرَد فردي و 

ابزارهاي  اند. را ممكن ساخته هايي شيفت پارادايمچنين  ــناميد  پيشرفت
اند.  دهنقشي بزرگ بازي كر ها به ممكن  ها تبديل ناممكن در رسانش-رايانش

خرَد فردي و  مكملِبه عنوان  رسانش-رايانش ابزارهاي هتجهيز خرَد انسان ب
 رَدسه گذار بزرگ تاريخ را پديد آورده است:بوده است  كه  انسان جمعيِخ    

به  خوراكي گياهان گردآوري و شكار زندگي سبكگذار از ●
، كه ميالدي1620دهه سال پيش تا هزار 10حدود از ( پيشامدرن دوران

از  نوشتار رسانهبا و بعدها شود  آغاز مي توكنرش ابا ابزارهاي شم
  )؛ ودش تكميل مينويس  هاي گلي تا كاغذ دست كتيبه

ميالدي  1620(از دهه  مدرن دورانبه  پيشامدرن دورانگذار از ●
  )؛مدرن رياضيات ابزارهاي و چاپ رسانه، با ميالدي 2010تا سال 

، ميالدي2010(از سال پسامدرن دورانبه  مدرن دورانگذار از ●
  ).ها داده كالن رسانهو  موازي رايانشبا 

  

  

                                                 
5 scientific method 

  

  

  

  

  دوران پيشامدرن ■
 انقالبيا  نوسنگيهزارسال پيش در عصر 10از زماني كه انسان حدود 

را  توكنابزار شمارش سفالي  كمربنديا غار  آسياب تپهو  دره گنجدر  كشاورزي
هزار سال طول 5تا4دود را اختراع كرد ح نوشتار رسانهاختراع كرد تا زماني كه 

وجود براي اختراع نوشتار كشيد. اين در حالي است كه هم فناوري مورد نياز 

اي از كتاب قرآن كريم در دوران تمدن اسالمي (سده  تصوير باال نمونه
دهد كه ترجمه فارسي آيات  ميالدي)  را نشان مي 14هشتم هجري قمري يا سده 
تواند سنت كهن روادارانه در اين  ترين علت آن مي را نيز آورده است، كه مهم

زمين باشد. اين در حالي است كه در آن دوران ترجمه كتاب مقدس در اروپا سر
  شد.  گناهي نابخشودني تلقي مي

هرچند، نظر به اين كه در دوران تمدن اسالمي تقاضا براي  چنين 
   شدند و  در نتيجه پرهزينه هايي كه هنرمندانه با دست نوشته و ساخته مي كتاب

كتاب گام بر نداشت كه با فناوري آن  چاپبه سوي بودند زياد بود تمدن اسالمي 
  توانست با كيفيت مورد نظر متقاضيان كتاب انجام بگيرد.   دوران نمي

  ايران) ملي (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه

تقريباً همزمان با انتشار كتاب قرآن حاوي ترجمه فارسي كه تصوير آن در 
استاد دانشگاه پراگ، در روز ششم )، رئيس و Jan Hus( يان هوسباال آمد،  

زنده  در آتش سوزانده   شد، يكي از جرائم  او   ميالدي  زنده 1415جوالي سال 
است كه   يان هوسترجمه انجيل به زبان چك بود.   مجسمه باال مجسمه يادبود  

  افكندنش در يك ميدان پراگ نصب شده است. در پانصدمين سال به آتش
  )پراگبريزي؛ (عكس از مژده حمزه ت 

محوطه باستاني  در شده هاي مختلف يافته هاي هرمي در اندازه توكن
  ).دزفول، خوزستان(چغاميش 

 )Oriental Institute of the Univrsity of Chicaco ( عكس از 
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در اين پتانسيل چنين كاري را داشت، حتي  هوموساپينسداشت و هم  مغز 
پيامبري با كتاب نيز نيامد ــ به ويژه پيامبري از ادياني كه به خاستگاه  دوران

  نبود.  نياز رسانه نوشتار به چونالهي  نوشتار باور دارند ــ 

 كشاورزي انقالبهاي عصر  تا چند هزار سال براي مبادالت انسان ها توكن
) envelope( پوش توكنكافي بودند، همين كه ميزان مبادالت كمي بيشتر شد 

. چند يك قالب گلي بود دربندي هر مجموعه توكن  ــ كه بسته اختراع شد
توليدات كشاورزي/دامي/صنعتي به دالئل  ،پوش توكنسده پس از اختراع 

كند و همزمان تقاضا براي  اي پيدا مي افزايش  قابل مالحظه بازهم مختلف
شد و  بايد متحول مي ونقل حملآيد. هم  خريد چنان محصوالتي به وجود مي

گيري  يك وسيله اندازهبه ، هم بود نيازهاي جديد  هم به يك روش ثبت داده
و  هوموساپينس. مغز يك وسيله براي خريد و فروش كاال، و هم به منصفانه

را   نيازچهار  كردن اين و برطرف   مسئله چهار اين حلفناوري روز توان 
هزار   6تا5حدود  ،سكه و، ترازو، نوشتار رسانه ،كردن اسب اهلي و چرخداشت: 

داشته و سكه قدمتي كمتر قدمتي بيشتر  ترازو(احتماالً  سال پيش اختراع شد
شود  نياز پيدا مي نهادياندكي دارد، پس به  وريِ بهره جادهبدون  چرخ .باشد)

به نهادهاي مديريتي جديد نيز نياز داشت، حجم مبادالت  سازي كند.  كه جاده
  آيند.  نيز پديد مي شهرها دولتدر همين دوران 

انجاميدند در دوران  مدرنيتهشبيه به رويدادهايي كه به  به بيان ديگر، 
 خرَدگرايي به عنوان مثال،  در سرزمين ايران نيز رخ داده است. امدرنيتهپيش

 رياضيات با تجهيزشده خرَدگراييبه   پيشامدرندر دوران  توكن با تجهيزشده
 كه در اين دوران  سازي جادهو  چرختكامل يافت.  مدرندر دوران   مدرن

و احداث  بخار وتورمبا اختراع  مدرنيته، در دوران كند اقتصاد را متحول مي
 چاپ رسانه انجامد. به تحول اقتصادي ميهاي بخار  كشتيو  آهن خطو  اتوبان

در  خطييا  دستي نوشتار رسانه تري نسبت به   هزينه رسانه كم مدرندر دوران 
   آفريني بيشتري دارد. و در نتيجه تحول است پيشامدرندوران 

شوند كه بتوانند نقش  ميچنان طوالني  پيشامدرندر دوران  ها حتي جاده
المللي  نخستين جاده بين شاهي راهدر دنياي كنوني را بازي كنند.  اينترنت
، كند يم سال پيش احداث 2500حدود  هخامنشي اول داريوش است كه

استاندارد را در سراسر امپراطوري رواج   ِمتراژ ، ووزن، پولضمن اين كه 
 ها  ابزارهاي محاسبه و داده با تجهيزشده ِخرَد. اين اقدامات كه بر بنياد  دده مي

دو يا سه سده بعد . انقالبي در اقتصاد اين سرزمين پديد آوردانجام پذيرفت 
تجارت و صنعت اين  ابريشم راهو  شاهي راهسازند.  را مي ابريشم راه ها  چيني

 مقدس تحريمتجارت با غرب را  ها عثمانيميالدي كه 1453سرزمين را تا سال 
افزون بر اين، اينها  دارد. وبيش پررونق نگه مي كمشود  و متروك مي ندكن مي

بودند كه تبادالت فرهنگي و علمي را نيز  ها اي از راه شبكهفقط دو راه نبودند، 
، تالش و بودند گلوباليزيشندادند و نخستين تالش بشر براي  انجام مي
با  صفويپادشاهان  با اين حال، . اي كه تا امروز تداوم يافته است خواسته

 صادرات رايب ها و كاروانسراهاي جديد و استفاده از راه دريا  راه نختاس

تا   يك يا دو سده ديگر به خلق ثروت از ابريشم در ابريشم  توليدات داخلي
به ويژه در دوران  ابريشم جادهحذف خالء ناشي از دهند.   كشور ادامه مي

در  مدرنيته، كه يكي از عوامل شكست دكن ثروت را از ايران دور مي قاجاريه
  . ايران بوده است

    

  

  شهر پيشامدرن و نهاد حكومت خودكامه
و  توكن شمارشِ با ابزاردوران پيشامدرن انسان در  خرَد به اين  ترتيب،

امكان  آورد كه  را پديد مي    شيفتي پارادايم شود و پايه توانمند مي رياضيات
به بيان ديگر، شهرنشيني بدون اين ابزار كه بعدها به  كند. را فراهم مي شهرنشيني

 پيشامدرندر دوران با اين همه،   .اختراع رسانه نوشتار انجاميد ممكن نبود
يادگيري آن و و دانشي دشوار بود توصيفي و غيرنمادي  به شكل رياضيات
شود  كاغذ سبب مي نسبتاً باالي  متقي  حتي در دوران تمدن اسالمي،  .پرهزينه

 و تختيا  تخت و ترابحساب به جاي ابزار قلم و كاغذ  با ابزارهاي دشوار 
) انگشتي حساب( اليد حسابيا  هوايي حسابهاي دشوار  (قلم) يا با روش ميل

اين دوران  پرهزينه است. انسانِ شدن در اين دورانباسواداساساً انجام بگيرد. 
اي  چارهتواني كه دارد  كم رسانشِ-ود و ابزارهاي رايانشمحض خخرَد با 

جادوگران يا روحانيان يا متعلق به  آينده. دنياي سرنوشتندارد جز پذيرش 
ها  حكومت وند يا شياطين بر روي زمين است. خدا  پادشاهان به عنوان نماينده

 گاهرا در انحصار خود دارند خودكامه و  ابزارهاي رايانش و رسانهچون 

گري را  سال پيش  سفال15000انسان در اواخر دوران غارنشيني در حدود 
 ها  اختراع كرد. صنعت سفال در ابتدا براي توليد ظروف  غذاي مورد نياز انسان

شهر به كار گرفته شد و بعدها با  هنر آميختگي پيدا كرد. ظرف سفاليِ باال كه در 
حركت  5افت شده است نقاشي يك بز را در در سيستان و بلوچستان ي سوخته

ساله 5000دهد. اين ظرف سفاليِ حدوداً  متفاوت به سوي درختچه نشان مي
سال پيش 40000ها از حدود  ترين اثر انيميشني از دوران باستان است. انسان كهن

با كشيدن نقش حيواناتي مانند بز بر روي سنگ و بعدها بر روي سفال  به اين 
  را ثبت كرد.  ها دادهتوان  سيده بودند كه ميكشف بزرگ ر

  باستان) (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه ايران
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گري  ستمخودكامه يا معموالً  گر ستم ستمگر هستند. انقالب عليه حاكمانِ
كه از آثار باستاني پيداست،  گونه با وجود اين، آننشاند.  ديگر را بر تخت مي

دهنده آن است  ايران در دوران باستان كشوري ثروتمند بوده است، كه نشان
گرفته  ارهاي محاسبه انجام ميتجهيزشده با ابز درَها بر بنياد خ سازي كه تصميم

  است.

  

  
  مدرن ممكن شد؟پيشاچگونه گذار به دوران 

سال  15000حدود  شكار و گردآوري گياهان خوراكيهاي دوره  انسان
ي سفال يگرها شمارش نيقدمت نخستكنند.  را اختراع مي سفالپيش فناوري 

انقالب وره د(يعني  شيسال پ 10000 به ،رانيدر ا شده  يافت هاي توكنيا 
هاي  ترين توكن ، كه در شمار قديميزده شده است نيتخم )كشاورزي

كشد تا   هزار سال طول مي 5تا  4شده در خاورميانه هستند. حدود  يافت

در اين  ، كه بدين معني است كهتكامل پيدا كنندرسانه نوشتار به  ها توكن
 كه بهاي از اديان  و برخالف ادعاي پاره وجود ندارد، يمتن مقدسدوران 

ها  خالقيت انسانبا زماني ، اين رسانه باور دارند خاستگاه الهي رسانه نوشتار
توكن  . دوش ميبه يك ابزار ذخيره و بازيابي اطالعات جدي  نيازكه  پديد آمد

  كنند.  را ممكن مي حكومت نهادو ساخت  شهرنشينيو رسانه نوشتار 

  دوران مدرن ■
و  نمادين جبرو  دستگاه شمارنويسي دهدهيانسان در دوران مدرن با  خرَد

و  شود توانمند مي مدرن ِرياضياتدر مجموع با و  احتماالت نظريه
  قيمت ترشدن  و ارزان چاپ رسانههمراه با آورد كه   را پديد مي شيفتي پارادايم

يك سو انسان با كند؛ زيرا از  را فراهم مي  دموكراسي ليبرال امكان 6كاغذ
كند  فراهم مي دهدهي شمارنويسي دستگاهاي كه  هزينه ساده و كم حساب

گري از  امكان پرسش چاپ رسانهرسي و از سوي ديگر با  امكان حساب
به بيان ساده، اگر نهاد حكومت در دوران پيشامدرن،  كند. حاكمان را پيدا مي

بودن دسترسي  ل پرهزينهبه دلي محاسبهو  ها دادهرا كه به  پيشامدرن انسان
با  مدرن انسانحاال در دوران مدرن كه  ،كرد نداشت انساني صغير  تلقي مي

 تواند صغير  تلقي شود. دسترسي دارد نمي چاپ رسانهرياضيات آشناست و به 
خود را  شهرونديحقوق و  حقوق فرديتواند  با رياضيات است كه انسان مي

فراهم نبود و در نتيجه   يشامدرنپاين امكانات در دوره  محاسبه كند.
 مدرن رياضياتو  احتماالت نظريه .ممكن نبوددر آن دوران دموكراسي  ليبرال

را ممكن  روش علميبه  سازي تصميمو  مسئله حلو  آيندهريزي براي  برنامه نيز 
و  روحانيان و جادوگران   ،و نياز به شريعت يا جادو را برطرف كرد ،ساخت

  وها خارج كرد.را  از اين قلمر

  د؟ساختنممكن  را  گذار به دوران مدرن »اعداد شيطاني«چگونه 
 اثر »حساب العدد الهندي«كتاب  ازشده   هترجم خطيِ ترين كتابِ كهن
 كه  يافت شده است هاي اروپايي به زبان دان برجسته ايراني رياضي، خوارزمي

 976در سال   Albelda Cloister به نام اسپانيايي از يك مترجم  كتابي
را به ) ياعداد هند( دستگاه شمارنويسي دهدهياين كتاب  است.  ميالدي 

اي از  ونه كه پارهگ آنــ  شيطاني اعداداروپاييان معرفي كرده است.  اما اين 
در دهه  گوتنبرگتا زماني كه ــ  ندا هتوصيف كرددر آن دوران كشيشان 

 توجه عمومي قرار نگرفت.  را اختراع كرد مورد دستگاه چاپ ميالدي 1440

                                                 
 يكاغذساز يها كارخانه  يها ياز  فناور يريبا الگوگ يالديم 13سده  ليدر  اوا ها ييايتاليا  ٦
  ي رامتيق و نسبتاً  ارزان  قبول قابل تيفيبا محصوالت با ك يدست يكاغذساز  يها كارخانه انيرانيا

 يها كارخانهو سبب شدند كه به تدريج در نقاط ديگر اروپا نيز  كردند ريدا النيدر جنوا و م
اما  .آوردن قيمت جهاني كاغذ نقش داشته است داير شود، كه در پايينديگري  يازكاغذس
در   )Hollander beater( يهلند يساز دستگاه كاغذكاغذ را معقول كرد اختراع  متيآنچه ق

  .برابر كرد نيكاغذ را چند ديبود كه سرعت تول  يالديسده هفدهم م

يا كاغذ چرمي نوشته  پارشمنبرگي از قرآن مجيد كه به خط كوفي بر روي 
  سوم هجري قمري است.    شده است. اين اثر ايراني   مربوط به  اواخر سده

هاي گلي  ي خود را بيشتر  بر روي كتيبهها داده پيشامدرنباستانيِ هاي  تمدن
هاي نوشتاري بسيار  كردند. اين نوع رسانه و  آجر و گاه سنگ و  فلز  ثبت مي
، و كاغذ به كار گرفته شدند كه برگ) (چرم پرهزينه بودند. بعدها پاپيروس، پارشمن

خاندان  قيتشو هبهاي كاغذسازي  تر بودند. پيش از تأسيس كارخانه هزينه كم
هاي اسالمي، آيات قرآن كريم بر روي پارشمن نوشته  در سرزمين برامكهراني اي

يك ماده ساده بود كه واقعاً تاريخ را دگرگون كرد. با پاپيروس يا  كاغذ اما شد. مي
برگ امكان نداشت تمدني به بزرگي تمدن اسالمي با تعداد زيادي دانشمند  چرمبا 

شت، هم براي تمدن اسالمي و هم براي شكل بگيرد، فقط كاغذ چنين پتانسيلي دا
ترين  كاغذ مهم  ).287در اروپا (اطالعات بيشتر در شماره   دوران مدرنگيري  شكل

دليل شكوفايي علمي در دوران تمدن اسالمي و حتي ظهور مدرنيته در اروپا بوده 
هم و تو  خواهان بدون توجه به اين حقايق تاريخي با اين  مغالطه است.   اما مشروعه

به يك تمدن تواند  است كه مي كه  اجراي مناسك و احكام ديني مانند حجاب 
تبليغاتي،   العاده هنگفت هاي فوق سال است كه با صرف هزينه 44نجامد بيبزرگ 

افزاري،  يا  آموزشي و ارائه امتيازهاي ويژه مانند مناصب  انتظامي، سخت
كنترل به شدت اب بانوان بر حج  ،العمر براي بخشي از يك صنف ويژه مادام
   .هايي از آنان را عاصي كرده است اي كه بخش گونه ، بهكند مي

دهد و  ، كاغذ با شتاب اهميت خود را از دست ميپسامدرن دوراندر 
) جايگزين آن cloudقيمت ديجيتال و ابر ( العاده ارزان گرهاي فوق ذخيره

 )يموزه رضا عباس ؛يزيعكس از مژده حمزه تبر(                                         شوند.مي
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 1500و اوايل سده  1400در اواخر سده  خوارزميهاي  چاپ ترجمه  كتاب
بود، كه سرعت  اختراع  دستگاه چاپترين دستاوردهاي   ميالدي يكي از مهم

اعداد  1600زياد كرد. در سده بسيار را  دستگاه شمارنويسي دهدهيپذيرش 
يادگيري حساب با اين اعداد را آسان و هندي ديگر كامالً پذيرفته شده بود و 

 يك  جبر نمادينو  دستگاه شمارنويسي دهدهي هزينه كرده بود. كم
پديد آورد.   توكندر زندگي انسان پس از اختراع را بزرگ  شيفت پارادايم
در ميالدي   1620در دهه  كه گاليلهدر اين سخن را   يشيفت پارادايم چنين
را جهان خداوند  گفت توان يافت كه مي  استخود آورده  » گر سنجش« كتاب

انسان   آن سخن اين بوده است كه نتيجه كه  ؛است  به زبان رياضي نوشته 
، كه فرهنگي براي شناخت قوانين طبيعت نيازي به تفسير كتاب مقدس ندارد

از همين روي، . شهرت پيدا كرده است مدرنيتهآورد كه به  نوين را پديد مي
از نظر  ظاهر به توان دو واژه مترادف در نظر گرفت. را مي ريسمسكوالو  مدرنيته

، اما در باطن ه باشدبر خداوند بوداهريمن پيروزي  مدرنيته كليسا ممكن است 
  را جشن گرفت.  اهريمناين خداوند بود كه پيروزي بر 

    

  اهريمنو مرگ  يتهپسامدرن ■
رياضيات  يك دستاورد مهم هوش مصنوعي  و يكيكامپيوترهاي الكترون

ميالدي بودند. تكامل اين كامپيوترها و  1950و  1940هاي  مدرن در دهه
 ،ابر ،اينترنت چيزها ،اينترنت ،هاي هوشمند گوشي ظهور هوش مصنوعي به

 دوراندر  انجامد. ديگر مي آفرينِ تحول هاي ديجيتالِ و فناوري 7ها داده كالن
 يگرها رهيذخو  دهد يخود را از دست م تيبا شتاب اهم ذكاغ، پسامدرن

انسان در  خرَد .شوند يآن م نيگزيجا  8ابرو  تاليجيد متيق العاده ارزان فوق
شود و  توانمند مي ها داده كالن رسانهو  موازي رايانشبا  پسامدرندوران 
م فراه را هوشمند شهرامكان ساخت كه  آورد  را پديد مي شيفتي پارادايم

به  ها داده كالن تحليلهاي كارآمد براي مسائل جامعه با  حل يافتن راه. كند مي
 آنارشيستي رهبرييا  مديريت افقيدهد كه در  هر كسي در جامعه امكان مي
برخالف . است پسامدرنيسممهم هاي  از ويژگيجامعه نقش بازي كند، كه 

كمك  گرايي جمعهاي اجتماعي به تقويت  شبكهدوره فردگرايانه مدرنيسم، 
  حركت خواهد كرد.  ملت- جهانبه سمت  ملت- دولتمدت  در بلند كنند. مي
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نمونهشركت كيوشا ساخت پيش
ديِ  سامايكرو  حافظهنخستين كارت 

 2022جهان را در اواخر سال  ترابايتي 2
اعالم كرد. چنين كارت كوچكي 

مگابايتي را 10هزار كتاب 200تواند  مي
اين شهرياري ترين خدايان، مرا آفريد.  اهورامزدا، بزرگ«گويد:  شاه مي داريوش  )Kioxia.com( عكس ازجاي بدهد.در خود

  بزرگ، زيبا با مردان و با اسبان... را براي من ساخت. اين شهرياري را به من داد.
كه در  شوش، آپادانا يافت شده  اي كتيبه سنگيترجمه متن در تصوير باال در 

است و با خط ميخي به زبان اكدي است و به دوره هخامنشي (داريوش اول)  
  توانيم بخوانيم: تعلق دارد دو ويژگي دوران پيشامدرن در سرزمين ايران را مي

- اي دانند. مردم ابزارهاي رسانه خود مي   پادشاهان خداوند را منشاء مشروعيت .1
دموكراسي را  مانند ليبرالرايانشيِ مناسبِ برپايي يك نظام سياسي  منصفانه 

 هاي خودكامه. پذيرش حكومت  ي نبود جز ا چارهنداشتند و تقريباً 

هزاران سال پيش  با  افزايش توليدات كشاورزي و صنعتيِ انسان و تقاضا براي  .2
را  اختراع كرد، اختراعي كه تا همين امروز منشاء سود بسيار  چرخآنها، انسان   

ست، حتي بيشتر از اختراع مهم دوران مدرن، يعني هنگفتي براي انسان بوده ا
هاي فراواني ساخته شود، از جمله  سبب شد كه جاده چرخ. اختراع بخار موتور
 راهآيد و بعدها  المللي جهان به شمار مي كه نخستين راه بين شاهي راه

. ترجمه بودندلوباليزيشن گ كه در مجموع نخستين تالش انسان براي، ابريشم
ه باال به خوبي وجود صنايع گوناگون در نقاط مختلف اين سرزمين را متن كتيب
در  داريوش كبير، و اند به رونق آنها انجاميده جادهو  چرخدهد، كه  نشان مي

. كند اشاره مي گلوباليزيشنتقسيم كار و ناشي از  وري بهرهآن به اهميت 
ها بر  سازي صميمو ت ها جادهچه از طريق  نوشتار رسانه، چه از طريق ارتباطات

 خلقبه مدت هزاران سال عوامل اصلي  محاسبه ابزارتجهيزشده با  خرَدبنياد 
كمتر از  پيشامدرنها در دوران  اند. پيشرفت در اين سرزمين بوده  ثروت

 براي انسان نبوده است.  مدرنها در دوران  پيشرفت

  باستان. موزه ايران هزار سال پيش؛ شوش؛5تا4؛ ارابه يچرخ مفرغها از مژده حمزه تبريزي؛  عكس        
  باستان. عكس پايين: كتيبه سنگي؛ دوره هخامنشي؛ موزه ايران                                                     
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  چگونه گذار به دوران پسامدرن ممكن شد؟

كه گذار به  يورگن هابرماسشمنداني چون برخالف نظرات اندي
كه گسستي وجود داشته  نآ ، واقعيت اين است كه بي9اند را نپذيرفته پسامدرنيته

همچون اعداد هندي، هوش ايم.  شده پسامدرنيتهوارد دوران  مدرنيتهباشد از 
زودتر از  زماني  1970آن در دهه   10الگويِ بازشناسيمصنوعي و به ويژه شاخه 

اي كه به  دورهدر  ــ رخ بدهد شناخته شده بود بزرگ  شيفت پارادايم يك كه
، با ميالدي 2010در حوالي   سال شهرت يافت.  11مصنوعي هوش زمستان

، 13ها آدم اينترنت، 12چيزها اينترنت، Web 2.0هاي هوشمند،  ظهور گوشي
 ،و مانند آن كوين، بيت ،14گرهاي ابري ذخيرههاي اجتماعي پرطرفدار،  شبكه

به عصر  كاغذو گذار از عصر  ها داده كالنبه عصر  15ها خُرددادهگذار از عصر 
                                                 
9 Habermas. Jurgen. Modernity: An Unfinished Project. 1980.  
10 pattern recognition 
11 AI winter 
12 Internet of Things 
13 Internet of Humans 
14 cloud 
15 small data 

 موازيِ رايانش افزارِ سختآغاز شد، و تقريباً همزمان  ديجيتال گرهاي ذخيره
اي  گونه را به الگو بازشناسيفناوري  توانست ميكه  اختراع شدقيمت  ارزان

توان  . از همين روي، مييمبرس 16داناييبه  ها داده كالنكه از  پردازش كند
 2010ديگر در زندگي انسان  از سال  بزرگ ِشيفت پارادايمادعا كرد كه يك  

  ميالدي آغاز گرديد. 

  بندي تحوالت بزرگ تاريخي  به بيان ديگر، اگر معيار ما براي تقسيم
كه در نوع نظام سياسي، در سبك زندگي، در روش  باشد   يشيفت پارادايم

ويژه در  علمي، در اقتصاد، در فرهنگ، در فناوري، و بهشناخت و روش 
 پسامدرنتوان آغاز  دوران  ، نميهاي اساسي پديد بياورد دگرگوني شهرنشيني

كه بسياري از فالسفه، مورخان، يا كاري ، نسبت داد 2010را به پيش از سال 
 آغاز مدرن پستپردازي درباره نظريه  نظريهبا  1980شناسان از دهه  جامعه
حتي و  ،بود مدرنيتهنگاهي انتقادي به بيشتر   در آن هنگام ،  كه كردند

ي نگاهفالسفه اين  اكثر .تا يك تغيير پارادايم نمود سرگرمي و تغيير مد  مي
را آغاز  در اقتصاد  گلوباليزيشنيا  شدن جهانياي از آنها  پاره  ؛نددار بعدي تك

در كتاب  مايكل هارتو  آنتونيو نگري به عنوان مثال، .دانند مي پسامدرندوران 
از  قدرت و اقتصاد گذارِ را  پسامدرنيتهبه  مدرنيتهگذار از   »17يامپراطور«

به  تغيير پارادايمي كهدر . حال آن كه اند تهر نظر گرفد امپراطوريبه  امپرياليسم
رخ ميالدي  2010در حدود سال  شهر هوشمندو  ديجيتال هاي فناوري واسطه

سياسي، فرهنگي، اقتصادي، علمي، يا  فناوري  هاي دگرگوني ه استداد
 تغيير پارادايمي كهكه قابل قياس با گذشته نيست؛  پديد آمده استاي  گسترده

ها و  اين پتانسيل را دارد كه به كاپيتاليسم و اقتصاد مبتني بر سود و به رقابت
بار در نبردي  ناي تغيير پارادايمي كهبرانداز  پايان بدهد؛  هاي خانمان جنگ

 ماهنامه (اطالعات بيشتر در دهد نويد مي مرگ اهريمن راساز  سرنوشت
    . )269شماره   ريزپردازنده

  

  
                                                 
16 wisdom 
17 Antonio Negri and Michael Hardt. Empire.  Cambridge, 
Massachusetts & London, England: Harvard University Press, 2000. 

شده حاوي چهار گوي، كه به عنوان يك كامپيوتر سفالي  پوش شكسته توكن
شده: محوطه باستاني  مكان يافته كرده است. ر ميدار در عصر نوسنگي كا حافظه
  )Oriental Institute of the Univrsity of Chicaco( عكس از   .در خوزستان ايران چغاميش

از آن سرچشمه  فناوري چاپمهرسازي كه  با  هاي دور  از گذشتهايرانيان 
گيخاتوخان مغول يك    ،ميالدي 1294در سال ؛ حتي  آشنا بودند گيرد  مي

چاپخانه براي چاپ پول كاغذي در تبريز داير كرد، اما مردم اين پول را 
با چند سده تأخير نسبت به اروپا  . با وجود اين، نپذيرفتند و خيلي زود تعطيل شد

افتادگي علمي و فني ايران  از صنعت چاپ بهره گرفتند، كه يكي از علل مهم عقب
نويسِ نفيس و  دست هاي خطيِ بوده است. تقاضا براي  كتابدر دوران مدرن 

هاي علمي به  الكچري، به ويژه براي آثار مشهور مانند شاهنامه،  و توقف نوآوري
يافتن دروس فقهي در مدارسي مانند مدارس نظاميه از موانع  دليل ارجحيت

  كارگيري صنعت چاپ در اين سرزمين   بوده است.  عمده به
ه.ق.، سال  984از شاهنامه به سفارش شاه اسماعيل دوم، به تاريخ  تصوير: برگي

  سال پس از اختراع چاپ توسط گوتنبرگ). 120ميالدي (حدود 1577
       رضا عباسي عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه
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و جادو رافه، خقلمرو آينده در  دوران پيشامدرن قلمرو دين، سرنوشت، 
بيني در دوران مدرن و حتي امروز  هاي طالع بود. با اين همه، انتشار كتاب

بيني منسوب به  كتاب طالعيك مربوط به  باالگيرد. تصوير  همچنان انجام مي
    ميالدي)  است. 1662(قمري هجري  1074تنگلوشاي بابلي به  تاريخ 

رضا عباسي.   عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه
  

سده هفدهم ، انديشمند جان الكهاي  صرفاً با انديشه دموكراسي ليبرال
يات كه عمل اي ابزارهاي محاسبهتوانست شكل  بگيرد، بدون  نمي  ميالدي

ها را  تا مردم به سهولت بتوانند عملكرد دولت_ هزينه كنند  محاسباتي را كم
براي  كاغذي رسانه چاپو همچنين بدون  _ ارزيابي و آنها را پاسخگو كنند 

  دموكراسي ممكن نبود. پاگرفتن ليبرال ها،  گويي ها و پاسخ انتشار پرسش

هاي ايرانيان با  ه كتاباروپاييان در سده پانزدهم ميالدي ابتدا با ترجم 
آشنا شدند كه عمليات محاسباتي را بسيار آسان و  دستگاه عددنويسي دهدهي

ميالدي  12كرد. از آن گذشته، كاغذ در اروپا تا پيش از سده  كم هزينه  مي
ميالدي با  13ها در  اوايل سده  يك كاالي الكچري بود، اما ايتاليايي

تا  13هاي كاغذسازي ايرانيان كه از سده  كارخانه  هاي الگوگيري از  فناوري
 هاي  ترين كاغذهاي دنيا بودند، كارخانه ميالدي توليدكننده مرغوب 16

قيمت  در  و نسبتاً  ارزان  قبول كاغذسازي دستي با محصوالت با كيفيت قابل
هاي  جنوا و ميالن داير كردند.  به تدريج، در نقاط ديگر اروپا نيز كارخانه

كمتر و كمتر شد. اما آنچه قيمت  كاغذيگري  ساخته شد و قيمت سازي د كاغذ
) Hollander beater( سازي هلندي دستگاه كاغذكاغذ را معقول كرد اختراع 

  بود كه سرعت توليد كاغذ را چندين برابر كرد.   سده هفدهم ميالديدر 

ميالدي اختراع  15در سده  گوتنبرگكه _  چاپو همچنين دستگاه  كاغذ
هزينه باسوادشدن را بسيار پايين آورد. يك نياز بنيادين   _كرد 
ها را پاسخگو كند اجراي  دموكراسي براي اين كه بتواند دولت ليبرال

هزينه و عمومي عمليات محاسباتي است كه در اروپا ابتدا با كاغذ و قلم و  كم
ممكن شد.  مكانيكي هاي سابح ماشيندستگاه عددنويسي دهدهي و بعدها با 

   بلز پاسكالرا  مكانيكي هاي سابح ماشينهاي  ي از بهترين نمونهيك
)Blaise Pascal اختراع كرده است.  سده هفدهم ميالدي) در  

و براي پيشرفتي كه  آيندهريزي  از آن گذشته، دولت مدرن براي برنامه
نياز داشته است  تنظريه احتماالبتواند آراي مردم را به خود جلب كند  به 

سده هفدهم ) در Pierre de Fermat( پير دو فرماو   بلز پاسكالكه توسط 
آينده قلمروي انحصاري  نظريه احتماالت كشف شد. پيش از كشف ميالدي

در دولت مدرن و در  نظريه احتماالتروحانيان و جادوگران بود. نياز به 
گرديد كه نهاد دانشگاه براي تسخير قلمروي آينده سبب  دموكراسي ليبرال

توان يكي از  را مي بلز پاسكالجاي نهاد دين را بگيرد. از همين روي، 
  دانست. دموكراسي ليبرالگيري دولت مدرن و  آفرينان مهم در شكل نقش

مانده در دنيا  جاي مكانيكي به هاي سابح ترين ماشين قديمي
ه   ده رقمي موجود . در اين ميان، نمونهستند بلز پاسكال  هاي حساب ماشين

ترين آنهاست. هر  بزرگكه تصوير آن در باال آمده است، آلمان،  درسدندر 
يكان، دهگان، صدگان، _ اي نماينده يك ارزش مكاني است  دايره گيرِ شماره

شود. اعدادي كه بناست جمع  گير با يك قلم تنظيم مي و مانند آن. هر شماره
، حاصل جمع در پنجره بااليي به شوند شوند، يكي پس از ديگري وارد مي

  آيد.  نمايش در مي
  مژده حمزه تبريزي؛ موزه علم و فناوري درسدن)(عكس از                                      

هر است كه هزاران سال قدمت دارد. شبيه به فناوري م فناوري چاپ    
مربوط  اي با صحنه مذهبي، دوره هخامنشي، هر استوانهمتصوير   سمت چپ يك 

هاي گلي  كتيبه بعضي از دهد كه بر روي را نشان مي پيش از ميالد 4تا6سده  ه ب
   .دهد نشان مياين مهر را  چاپي اثر ،تصوير سمت راست و ؛شده است زده مي

صرفه  بهچاپ رفت كه هزينه توليد با فناوري  تقاضا براي كتاب چنان بايد باال مي
هاي  شرط ب با كيفيت نيز از پيشقيمت و مرك شد، ضمن اين كه كاغذ ارزان مي

  )رضا عباسي.   (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه      بوده است. چاپ فناوري   يافتن  تحقق

در دهه  وتنبرگ در اروپاگپس از اختراع چاپ توسط يوهانس    تا چهار سده
ايم از  نفيس در ايران ادامه يافته است و نتوانسته ، توليد  آثار خطيِميالدي 1440

  بهره بگيريم.  به خوبي رسانه چاپ پتانسيل هزينه پايينِ

  ميالدي.  .ق. يا سده نوزدهمـ ه 1243شاهنامه فردوسي  تصوير سمت راست: 
  ميالدي. 1591.ق. يا ـ ه 1000شاهنامه فردوسي، تاريخ تصوير سمت چپ: 

  رضا عباسي.   از مژده حمزه تبريزي؛ موزه ها عكس
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  در ايران و پسامدرنيتهعوامل سد راه مدرنيته 
ميالدي  2010پيش از  سال    مدرنهنگامي كه بخواهيم از يك كشور 

 مانندتوانيم از كشورهايي  در آن جاري بوده باشد، مي مدرنيتهنام ببريم كه 
اي از  انگلستان، آمريكا، هلند، فرانسه، نروژ، بلژيك، و مانند آن نام ببريم. پاره

را به  اتحاد جماهير شوروييا  ايرانكشورهايي مانند   ،فالسفهشناسان و  هجامع
اند. اين در  ناميده مدرنيك سده اخيرشان كشورهايي  دليل توسعه صنعتيِ

با كشورهاي اروپاي غربي بسيار   دوران اين   حالي است كه  تفاوت   ايرانِ
كه در عمل ــ را  سكوالريسمزياد بوده است، و اصالً حاكميت كنوني ايران 

 ها كه يك تفاوت ديگر اين حكومتقبول ندارد.  ــ  است مدرنيتهاساس 
كه معموالً به   ناميد مدرن هاي ايدئولوژيك حكومترا  توان آنها مي

است. به عنوان مثال، با آن كه  تكثرعدم پذيرش  انجامند مي يخواه تماميت
به هان بخش بزرگي از جوامع مختلف جگرايش  سبب مدرنيته
هايي مانند حكومت واليت فقيه  شده است، در حكومت دموكراسي ليبرال
هاي نمايندگي مجلس  حقي براي كسب كرسي ي سكوالرها دموكرات ليبرال

هاي مدرن  هاي رسانه از تكنيك خواه تماميتهاي  حكومت يا رهبري ندارند. 
  گيرند.  ها بهره مي براي جذب حامي از ميان توده

  

  
ايم يك  نتوانسته كنونهاي مختلف از مشروطه تا ها و جنبش با انقالب 

حكومت مدرن به سبك اروپاي غربي برپا كنيم. انقالب مشروطيت و سپس 
مدرن انجام  دموكراتيك با هدف برپايي يك دولت 1357 سال انقالب
دي  يا هاي فر حل راهاز گيري  .  بهرهبه مقصود نرسيدند اما ،ندگرفت

هاي كالن  سازي براي تصميم دانشگاه نهادهاي  حل ايدئولوژيك به جاي راه
 چهارم ركنبه عنوان  مطبوعاتيا  رسانه چاپبودن  كشور  و پرهزينه

يا ، خصوصي راديو و تلويزيون هاي  بودن تأسيس كانال ناممكن و دموكراسي
  مدرنيتهسد راه  مليعوا بودن فرهنگ نقد و انتقاد   همواره در مجموع  پرهزينه

به ويژه در دوران مشروطيت، رسانه چاپ در ايران به صنعت . اند بودهدر ايران 
داد.  ها را بسيار افزايش مي چاپ در هندوستان و تركيه اتكا داشت كه هزينه

 جادهشدن  اقتصاد كشور به دليل متروك در دوران مشروطيت افزون بر اين،
بازارهاي زيباي شهرهاي مختلف كشور از  به شدت ضعيف شده بود و ابريشم

مدرن براي  مدرن و علمِ نفس افتاده بودند. اين در حالي است كه رياضيات
دستگاه شمارنويسي نياز داشت. از همين روي، با آن كه  سرمايهآوري به  سود

از ايران به اروپا رفته بود  گيري رياضيات مدرن مورد نياز شكل دهدهي
  تداوم پيدا كرده است. تا امروز در ايران   درنيتهمبه  سنتگسست از 

  

  
 سنتاًبرخالف آنچه دوران مشروطيت    نهاد دين از بخشي از  در مقابل،
به فكر  خواهي مشروعهبا شعار و  مدرنيتهبا هدف ضديت با  ،مرسوم بود
 روحانيت دون محدوديت گرفتن نهاد حكومت افتاد.  استفاده تقريباً ب دردست

هاي چشمگيري را به ويژه به  هاي مدرن موفقيت خواهان از رسانه و مشروعه
در   شان كرد. به عنوان مثال،  اقتصادي  نصيبتشكيالتي، تبليغاتي، و لحاظ 
و در  انقالب  رسانه تلگرافاز  و انقالب مشروطيت تحريم تنباكو جنبش

از سوي  ند. به خوبي بهره گرفت چاپرسانه و  رسانه نوار كاستاسالمي از 
ايران ساله تمدن  هزارانكه با سنت خرَدمحور  ــ نظريه واليت فقيهديگر، 

تاكنون  تالش كرده است كه   1357از زمان انقالب  ناهمخوان است ــ 
خواهان  براي دموكراسيمدرن و پسامدرن را  دورانِ هاي نوينِ استفاده از رسانه

هستند،  مدرنيتههاي دوران  ترين رسانه و و تلويزيون از مهمپرهزينه كند.  رادي

را  ااساساً ايرانيان چند هزار سال پيش براي تكثر و رنگارنگي نخستين شهره
هاي  ي مردم در حكومتساز يكسانمعني است.  پديد آوردند. بدون تكثر شهر بي

 است. بلوك شرقبوده خالقيت  شكوفايي يك آفت بزرگ براي خواه تماميت
  سازي از پا در آورد.  را يكسان كمونيستي

در ها و هوش مصنوعي را  داده است كه كالنمتكثر شهر هوشمند  شهري 
  بتوانند از خودشان خالقيت بروز بدهند. دهد تا  مي قرارهمگان اختيار 

  پراگ) ؛يزيز مژده حمزه تبر(عكس ا

كه در تصوير باال آمده است و در جنوب شهر ارابه مفرغي چرخقدمت
رسد (دوره عيالم  هزار سال پيش مي يافت شده است به چهار تا پنج شاهي شوش

 جادهبه  چرخ شده باشد.اختراع ن ناحيه در همي چرخشود كه  قديم)،  و گفته مي
ها به تدريج  را ممكن كرد. جاده شهرنشينينياز داشت، و اقتصاد را متحول و 

المللي به  را كه نخستين جاده بين شاهي راهتر شدند. هخامنشيان  زيادتر و طوالني
را شروع كردند،  ابريشم راهها ساخت  آيد احداث كردند و بعدها چيني شمار مي

شده  شناخته كنوني جهانِ اينترنت و گلوباليزيشن در مجموع توانستند همچون كه
تر كنند.   را به هم وصل و پيشرفت علمي و فني انسان را بسيار سريع آن هنگام

و  مدرنبر دنياي  بخار موتورداشت كه  پيشامدرنهمان اثري را بر دنياي  چرخ
   .پسامدرنبر دنياي  اطالعاتفناوري 

 )باستان پيش از ميالد؛ موزه ايران 2800تا  1900ده حمزه تبريزي؛ حدود عكس از مژ(
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هاي  گيرندهدر انحصار دولت است. استفاده از  وسيما صدامطابق قانون 
ها و  با انواع فيلترگذاري رسانه اينترنتده است. شممنوع  اي تلويزيوني ماهواره

اي كلي ه گذشته از آن، سياست بوده است. رو روبههاي قانوني  حتي ممنوعيت
 مدرن رياضياتكشور مطابق قانون بر عهده واليت فقيه بوده است كه اصالً با 
هاي اين مقاله  بيگانه است. به بيان ديگر، نظام واليت فقيه مطابق مرزبندي

  است.  ستيز  مدرنيتهاساساً يك نظام 

   

  
  پسامدرن آفرينِ البهاي انق فناوري

هاي  جهان بر سر راه رسانه ايدئولوژيكهاي  دولتبا همه موانعي كه 
، چيزها اينترنتهايي مانند گوشي هوشمند،  دهند، فناوري قرار مي پسامدرن

 1اي  شبكه چهارم ركنبه بعد  2010، از سال ها آدم اينترنتهاي اجتماعي،  شبكه
                                                 
1 networked Fourth Estate 

اند و از همين روي، از همين سال  را براي همه مردم جهان فراهم كرده
پيوندند. با اين همه، چون  اين  يكي به وقوع مي يكي هاي بهار عربي انقالب
توانند از  دهند   نمي رخ مي ابزارهاي ديجيتال ها در دوران طفوليت انقالب

رو  بهره بگيرند و در نتيجه تقريباً  همگي با شكست روبه  تر  امكانات پيشرفته
 هاي ديجيتال را براي تغيير و فناوري   پتانسيلما  براي نخستين بار شوند. ا مي

ها از يك سو براي  دهند. اين فناوري براي انقالب به خوبي  نشان مي
قرارگرفتن  ها را با  بار در تاريخ جهان انحصار اطالعاتي دولت نخستين
زارهاي و از سوي ديگر اب ،شكنند در دسترس همه مردم درهم مي ها داده كالن

دهند رويدادهاي شهر را مستند و از طريق  به مردم امكان مي شهروندخبرنگار
هاي اجتماعي همرساني كنند. به عنوان مثال، ويدئوهاي گوناگوني از  شبكه

حجابي روا  به دليل برخوردها با كم كشورمان بانوانبعضي از ستمي كه بر 
شد.   چنين مستندهايي  هاي اجتماعي همرساني شد مستند و از طريق شبكه مي

رهبري عيار عليه حجاب اجباري تبديل شد و با يك  به يك جنبش تمام
 است تا زمان انتشار اين مقاله پسامدرنهاي دوران  كه از ويژگي آنارشيستي

به پيروزي رسيد. چنين امكاني در دوران  الحجابي ضعيفبراي  كم دست
ت فقيه ممكن نبود. اگر سالِ نخست حاكميت نظريه والي 30، يا در مدرن

مانند ابزارهاي  ،پسامدرنيافت و ابزارهاي  تداوم مي دوران مدرن
پيروزي چنين جنبشي  شايد به صدها سال  ،شد شهروندخبرنگاري اختراع نمي

  .  زمان نياز داشت

  نظام واليت فقيه قانون تاريخ است فروپاشي

خرَد فردي و كه از آن رو  رسانش-رايانشهمچنان كه گفته شد ابزارهاي  
 از همين روي، هستند.  پيشرفت بنيادين ابزارهايكنند  را تقويت مي خرَد جمعي

آخرين گيري كارآمد از   افزون بر  بهره ،براي پيشرفت و توسعه امروزه
گرفتن  و كمك مدرن رياضياتسازي بر بنياد  به تصميم ،اي رسانههاي  فناوري

ز داريم.   اين در حالي است كه حاميان نيا ها داده كالنو  مصنوعي هوشاز 
سازي از طريق  بر اين باورند كه كارآمدترين نوع تصميم نظريه واليت فقيه

اين شيوه از   ،گمان گيرد. بي واليت فقيه با تحليل فقهي مسائل انجام مي
تبديل  ناكارآمدسازي، نظام حكمراني واليت فقيه را به يك نظام  تصميم

  كند.  مي

با  متخصصانِ دانشگاهيامروزه بسياري از لي است كه اين در حا
هاي روزمره در اينترنت به يك  هاي آكادميك يا حتي با ممارست آموزش

اند. در واقع، در آينده براي اين كه  تبديل شده   data scientistيا  دان داده
براي حل مسائل بهره بگيرد در  ها داده كالنبتواند از  با هر  تخصصي هر كسي
 ،آشنايي پيدا خواهد كرد data scienceيا  ها داده علمهاي عمومي  با  آموزش

كه براي مسائل جامعه از  را حلي و اين پتانسيل را پيدا خواهد كرد كه راه

هاي  خواهان از رسانه استفاده تقريباً بدون محدوديت  روحانيت و مشروعه
 جنبششان كرد. به عنوان مثال،  در   هاي چشمگيري را نصيب مدرن موفقيت
از رسانه تلگراف و در  انقالب اسالمي از رسانه و انقالب مشروطيت تحريم تنباكو 

  به خوبي بهره گرفتند.  نوار كاست و رسانه چاپ

 :دهنده يكي از آثار مدرنيته در اروپا نيز هست باال نشان تلگراف در  تصوير 
 بااليي تصوير بخش، در سال پيش دهو  در يكصد اشتغال زنان در بيرون از خانه

  .دهد را نشان مي  خانه در رم يك  تلگرافكه 
  )پست، رم، ايتاليا(عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه 
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پس  مطرح كند، اگر هاي اجتماعي يابد در شبكه مي ها داده تحليل كالنطريق 
هترين راه حل انتخاب ب به عنوان  هاي اجتماعي شبكهاعضاي هاي  از نقادي

به دست بگيرد. تبديل  تواند مي رهبري جامعه را در حل آن مسئله ، شود
است. از همين  پسامدرنيك پيامد ابزارهاي  افقي مديريتبه  مديريت عمودي

با   نظام واليت فقيه  كه از چنين   پسامدرن انسانو  مدرن انسانروي، 
لحاظ را به هايي  پتانسيلين و چنتواند بهره بگيرد  هايي نمي پتانسيل

  در تضاد است. داند  مي ايدئولوژيك نادرست

  

  

  پسرفت
و در  پسرفتبه  ابزارهاي بنيادين پيشرفت، عدم استفاده از در مجموع 

  اتحادانجامد، مانند اتفاقي كه براي  ها مي ين نوع نظاما خودفروپاشينهايت 
 ناچار است و اقمار آن رخ داد.  انسان مدرن و انسان پسامدرن  شوروي جماهير

البته را منحل كند يا منتظر بماند تا فرو پاشيده شود.  چنين نظامييا   با انقالب 
 راز منصفانه و هوشمندافد: ان فراهم كردههم را راه سومي   پسامدرن هاي فناوري

     □).ماهنامه ريزپردازنده 289(اطالعات بيشتر در شماره 

  شهر و حكومت  يمحرك اقتصاد  اي محرك رسانه  محرك رايانشي  دوره

  شهر سنتي با حكومت خودكامه  چرخ  رسانه نوشتار  )token( توكن  پيشامدرنيته  (سنت)

  شهر مدرن با دموكراسي  موتور بخار  رسانه چاپ  رنويسي دهدهيدستگاه شما  مدرنيته

  دموكراسي-شهر هوشمند با اي  هاي تاريك خودران و كارخانه ها   داده هاي اجتماعي و رسانه كالن شبكه  رايانش موازي  پسامدرنيته

سازي بر بنياد  ماركسيستي به جاي تصميم سازي بر بنياد ايدئولوژيِ تصميم
 ،هاي رسانه چاپ گيري از پتانسيل رياضيات مدرن و عدم بهره اخرَد تجهيزشده ب

در كشور چكسلواكي  1989به انقالب مخملي سال  ي بود كه دو عامل مهم
  انجاميد و به نظام استالينيستي آن خاتمه داد. 

)كمونيسم، پراگس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه (عك  

  يا پسامدرن؟ ،پيشامدرن، مدرن
اي  بسا پاره پاسخ به اين پرسش به خواست جامعه بستگي دارد، چه

 آنارشيست) يا anarcho-primitivist( گرا بدوي-آناركونيز   
باشند، كه  خواهان بازگشت به  )anti-civ anarchist(     ضدتمدن

  هستند.  يابي خوراك-رورزي و گياهشكادوران 
آيد شناخت  مي تكميليِ بعديه جزودو  در ه وجزوآنچه در اين 

است، كه همچنان  كامپيوتر مهندسيهاي تاريخي  از منظر  بندي تقسيم
اي را  بندي تواند چنين تقسيم اي قانونمند مي گونه ايم به كه نشان داده

  انجام بدهد. 

خرَد  با اختراع توكن،  عصر نوسنگي از سنتيتمدن ايران به طور 
براي محاسبه سود و زيان و  را  پايه تجهيزشده با ابزار محاسبه

خلق به كار گرفت و توانست هزاران سال  مسئله حلسازي و  تصميم
 سنتبه يك نظريه در  در نتيجه، نظريه واليت فقيه كه . كند ثروت
در تقابل است،  و هم ي ايران سنتاروپا بيشتر شباهت دارد، هم با  ديني

رياضيات مدرن و هوش  خرَد  تجهيزشده با كه پسامدرنيتهو  مدرنيتهبا 
 خوانشِ فقه سازي با فيلترِ ، و نه تصميمدنگير را به كار مي مصنوعي

   اي از فقه شيعه. ويژه
شان  بهشت  با وجود اين، بخشي از جامعه ايران كه هدف 
اي هستند. در مقاالت اين  نظريه جهاني است  خواهان اجراي چنين آن

ها از منظر مهندسي  ها  و پسامدرنيست هاي مدرنيست مجله ديدگاه
كند كه بخش ديگري  كامپيوتر شرح داده شده است، كه مشخص مي

نظريه واليت اما هستند.  پسامدرنو  مدرناز جامعه خواهان حكومتي 
ت جامعه مدرن فقيه هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي نتوانسته اس

از همين روي،  مدرن كشور را در روش حكمراني قانع كند. و پست
نامنصفانه هاي  فروپاشي پيامد ناگزير حكومت است. نامنصفانهاي  نظريه

افراز منصفانه و   اي  كردن چنين نظريه براي منصفانهبهترين راه است.  
كي از ). يريزپردازنده 289است (اطالعات بيشتر در شماره  هوشمند

نخستين دستاوردهاي چنين افرازي رونق صنعت توريسم با 
تواند  هاي مذهبي خواهد بود، كه مي هاي تاريخي و توريست توريست

  □باشد. جاده ابريشمنخستين گام كشور در احياي 
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تمدن كهن ايران را ويران  انصافي بي
  خواهد كرد

 

    جهان يافتن        نيست      ستم    رسمِ
توان يافتن   انصاف    به       لكم 

 هر چه نه عدل است، چه دادت دهد
 ، به بادت دهدانصافوآن چه نه 

  شاد كن   دخرَ است    بشيري   عدل،
 كن آباد      مملكت        كارگري

  پايدار      شود     لدع   از    مملكت
 قرار  گيرد  تو  عدلِ   از  تو    راك

 نظامي گنجوي

شاعر بزرگ سده ششم و هفتم هجري قمري (يا  گنجوي نظاميحكيم 
 ،درَخاز رابطه مهم بين  در سروده باال سال پيش 800دوازدهم ميالدي) حدود 

نگه  پايداره را جامعاست كه   انصاف كه  ، گويد مي همكاريو انصاف، 
اين هرچند، كشف . كند مي آبادشهر را است كه   همكاريو  خرَديا دارد،  مي

 تصميم گرفتكه انسان  ، به هنگامي گردد باز ميچند هزار سال پيش  به رابطه
پديد  شهرنشينيكه  زندگي كند در اجتماعات بزرگي بيشتر وري بهرهبراي 
 ستمو با  انصافبه اين نتيجه رسيد كه بدون  انسان در آن هنگام   دخرَآورد.  مي
و  1توكناز همين روي، ابزار شمارش  و رسيد پايدارتوان به يك شهر  نمي
در حقيقت، حكيم نظامي با اشعار فوق به فرهنگ و را اختراع كرد.  ترازو

 همكاريو انصاف،  ،درَخايراني كه با ايجاد رابطه بين  ساله  و هزاران سنت كهن
  كند.   شهرهاي جهان را آفريده است اشاره ميها و  تمدننخستين 

يكي از موضوعات مورد  امروز به ويژه  همكاريو انصاف،  ،خردرابطه بين 
 و پايداريِ تشكيلهمچنان كه گفته شد  . دانان است رياضيحتي و عالقه فالسفه 

پديد  انصافبا  همكاري. ه استممكن نبود انصافاجتماعات شهري بدون 
توانست  گيري و ابزارهاي محاسبه نمي انسان بدون ابزارهاي اندازه خرَد آيد. مي

ها در يك  كه اساس همكاري ،مبادالت و معامالت منصفانه را پديد بياورد
ترازوي براي محاسبه و اختراع  ها توكنتمدن و در يك شهر است. اختراع 

براي   ــشود  كه تا همين امروز همچنان به كار گرفته ميــ  اي دوكفه
  را ممكن كرد. شهرنشينيمنصفانه و در نتيجه  هاي تجارت ،گيري اندازه

                                                 
1 token 

  

  
شد، مثالً   در عهد باستان در نظر گرفته مي نماد انصافحتي به عنوان  ترازو 

منصف نشان بدهند از  بسياري از  پادشاهان براي اين كه خودشان را حاكماني
با  رياضيات مدرنكه ــ  مدرن انتا دور گرفتند. اما مردم نماد ترازو بهره مي

گيري  ابزاري براي اندازه ــ محاسبه را آسان كرد دستگاه شمارنويسي دهدهي
مردم امكان  مدرن رياضياتو محاسبه اين ادعاي  پادشاهان  نداشتند.  با 

گري از حاكمان  مردم امكان پرسش چاپ رسانهمحاسبه عملكرد حاكمان و با 
 »دموكراسيِ ليبرال«را پيدا كردند. زمينه در سده هفدهم ميالدي براي پيشنهاد 

 »سياسيِ ليبراليسم«پيشنهاد  ميالدي براي و بعدها در سده بيستم 2الك  جان
  باره چنين آورده است: در اين  4ماهون كريستوفر مكفراهم شد.   3رالز جان

 جان سياسيِ ليبراليسمدر نظريه  انصافو  بخردانگيطه بين راب«
گويد كه مردم ارائه شروط  بسيار مهم است. به عنوان مثال، او مي رالز

كنند ديگران  دانند و فكر مي مي بخردانگيرا عين  ها همكاري منصفانه
                                                 
2 John Lock 
3 John Rawls 
4 McMahon, Christopher. Reasonableness and fairness: a historical 
theory. Cambridge University Press, 2016. 

  مهندسي انصاف و خرَد تجهيزشده با ابزارهاي محاسبه
شهرنشيني بدون انصاف ممكن نبود. انصاف بدون خرَد تجهيزشده با  دانش 

انصاف فرهنگي بود كه در دوران  گيري ممكن نبود. فرهنگ دازهحساب و ان
كنيم، به  پيشامدرن خلق شد. ما هنوز به همان زبان چندهزار سال پيش صحبت مي

گيريم و به جاي عقربه ترازو  بهره مي» سنگ«هاي ترازوي فلزي از واژه  جاي وزنه
  گوييم.  يــ كه تصوير به آن اشاره دارد ــ سخن م» ترازو شاهين«از 

هزار سال پيش  شده در جيرفت، مربوط به پنج سنگ وزنه يافت تصوير باال يك  
دهد كه چهار شكل دايره بر روي آن ممكن است  به چهار توكن يا  را نشان مي

كشف آثار تمدن  چهار واحد شمارش مخصوص تمدن جيرفت  اشاره داشته باشد. 
مورد  ترين تمدن جهان را ديميشناسان در مورد ق هاي باستان نظريه ،جيرفت

  است.   نيافتتغييردر حال از سومر به جيرفت  و  ،تشكيك قرار داده است
   (سردار آسماني). موزه دفينه؛ از مژده حمزه تبريزي   عكس
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كنند. رابطه بين بخردانگي و انصاف بسيار  گونه فكر مي نيز همين
   »است. لزرامورد تأكيد 

  

  

  
قدرتمندتر مجهز  گيريِ خرَد محض هرگاه به ابزارهاي محاسبه و اندازه

تواند ارائه بدهد كه نتيجه  افزايش بيشتر  تري مي هاي منصفانه حل شود راه
ــ  اين بخش از معادلهمعموالً  شناسان و جامعه ها خواهد بود. فالسفه همكاري

ليبراليسم گيرند. در روش  را ناديده مي ــ يريگ محاسبه و اندازه يابزارهايعني 
د و نداشته باش گذشتبراي انصاف يك يا چند طرف بايد  جان رالز سياسيِ

به كه  سازشيبه د نها حاضر به گذشت نباش اگر يكي از طرفين يا همه طرف
. به عنوان مثال، هنگامي كه درسي توان نميد دست يابيك وضعيت منصفانه 

باور داشته  ديني اجباري احكام به  وندان شرعيا جامعه  گراي مذهب بخش
حقوق كه خواهان  سكوالرهاييتواند بين آنان و  نمي سازشيو  گذشت دنباش

  هستند  پديد بيايد. شهروندي

   
از هزاران سال پيش به اين نتيجه رسيد كه تمدني بوده است  ايران سرزمينِ

و ابزار  توكن شمارشممكن نيست و ابزار  اجتماع پايداري انصافكه بدون 
را اختراع كرد  و با اين ابزارها توانست رونق  اي دوكفه ترازوي گيري اندازه

كاالهاي مازاد به اختراع  اقتصادي را چنان زياد كند كه براي حمل و نقلِ
و اختراع  كردن اسبان رام، كه با ناميده شد گاري نياز باشد كه  وسيله جديدي

ند هزار سال، هنوز در بعضي از چاختراعي كه پس از  .ممكن شد چرخ
ها و  بيشتر به ثبت تراكنش رونق اقتصاديِ گيرد.  روستاها مورد استفاده قرار مي

 نهاد .انجاميد رنوشتا رسانهكه به اختراع  ،نياز داشت دولت نهادها براي  ماليات
د.  با دست زسازي  خدماتي مانند جادهبه بيشتر  رونق اقتصاديِبراي  دولت
تر شكل گرفتند. شهرهاي جديد و رونق اقتصادي بيشتر جديد  هاي جاده
گيرد  در سرزميني بزرگ شكل مي هخامنشيهاي بزرگي مانند دولت  دولت

 شاهي راهمشهور به المللي  كه يكي از نخستين كارهايش ساخت يك راه بين
سازند و جهان آن روزگار را همچون  را مي ابريشم راهاست. بعدها چينيان 

  كنند.  كنوني به هم وصل مي اينترنت
با  انصافرسانه نوشتار، و  هايِ دادهخرَد تجهيزشده با ابزارهاي محاسبه و 

سال هزاران  ،پيشامدرندر دوران  جادهو  چرخبا  فيزيكي ارتباطاتترازو، و 
هاي مهم علوم و فنون جهان براي ساير  سرزمين ايران را به يكي از سرچشمه

نقاط جهان تا اواخر سده پانزدهم ميالدي تبديل كرد؛ در اين سده عثمانيان 
تقريباً  ؛ از آن گذشته، تجارت با اروپا از طريق جاده ابريشم را تحريم كردند

هاي  سرزمين در نظاميه مدارس، مانند اي مدارس علمياز سده يازدهم ميالدي 
كه  الحكمه بيتاي چون  توسعه يافتند كه بر خالف مراكز علمي اسالمي

دروس اصلي    شريعتو  فقهيدروس  خاستگاه تحوالت علمي بزرگي شدند 
  ها انجاميد. به افول علم در اين سرزمين علوم طبيعيعدم توجه به  . دآنها بو

منجر  يتمشروط انقالب ين رويدادها به ماندگي ناشي از ا فقر و عقببعدها 
يا  سكوالريستو  خواه مشروعهناپذير  به دو گروه آشتي را جامعهگردد كه  مي

با نظريه واليت فقيه  1357 سال انقالبد. كن ميتقسيم  سكوالر خواه دموكراسي

يك سنگ وزنه ديگر 
 رفت،يدر جشده  يافت

  .شيهزار سال پ 5مربوط به 
از مژده حمزه تبريزي؛   عكس

  ستان. با موزه ايران

  (ناصرخسرو) ز يك من تا هزاران بار صدمن - نزد عقل حكمت را ترازوست به

اي حكاكي شده است. اين  انههاي باال الگوهاي هنرمند وزنه  بر روي سنگ
ها پيشتر  به معناي آن است كه ترازو مدت  وزنه  سنگ حجم از ظرافت در ساخت

  اختراع شده بوده است. 

هزار سال  5شده در جيرفت، مربوط به  سنگ وزنه يافت ، تصوير يك 1تصوير● 
ها به شكل  بر روي آن الگوهايي شبيه به الگوي معماري ساختمان پيش است، كه

                       باستان). ايران سنگ وزنه:   موزه مكان نمايش اين ( متقارن حك شده  است 
 رفت،يدر ج شده افتيوزنه از جنس كلريت سنگ   كي ريتصو ،2ريتصو●

بر روي از درختان نخل  هديفدو ر يطرح كه  است، شيهزار سال پ مربوط به پنج
   .)موزه رضا عباسيسنگ وزنه:   نيا شيمكان نما(شود  آن ديده مي

  .يموزه رضا عباس وباستانايرانموزه؛ از مژده حمزه تبريزي ها  عكس
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مرگ «از بدو پيروزي شعار تقريباً  كه ،خواهان را حاكم كرد در عمل مشروعه
، كه بخش بزرگي از دكربه شعار اصلي حكومت تبديل  را »ت فقيهبر ضدوالي

 نظر به اين كه  سرشت  .دهد باور دارند هدف قرار مي سكوالريتهمردم را كه به 
در حكومت است     سكوالرعدم امكان حضور   نمايندگان نظريه واليت فقيه 

به اين كه  از آن گذشته، نظر . باشد منصفانه تواند يك نظريه حكمرانيِ نمي
انتخاب واليت فقيه را به خداوند بزرگ نسبت نظريه واليت فقيه  پردازانِ نظريه
واليت فقيه هستند نيز  كساني كه با يك يا چند واسطه منتصبِدهند،  مي
و بخواهند عليه سكوالرها  اگر توانند خودشان را نماينده خداوند بدانند و  مي

  انصاف  .دانند گويي نمي ف به پاسخخود را موظ روا بدارندهر ستمي مردم 
، و فروپاشي، ناپايداريپيامد ناكارآمدي  ؛ اجتماع استكارآمدي  شرط پيش

گانه خرَد،  تواند سه نظريه واليت فقيه كه نمي ناكارآمدي خواهد بود.  ويراني
انصاف، و همكاري را به طور كارآمد به كار بگيرد تمدن كهن ايران را ويران 

   خواهد كرد.

  

  

  
كنند و    سازشها نتوانند   اي از گروه است، و پاره متكثرهنگامي كه جامعه  

 جانيا  الك جانهايي كه فالسفه مختلف مانند  روش داشته باشند،  گذشت
تواند به  اند نمي پيشنهاد كرده منصفانه حكمرانيبراي  مدرنيتهدر دوران   رالز

  حكومت منصفانه بينجامد.برپايي يك 

، حكيم برجسته سخن، سعدي گفتيم كه ماهنامه ريزپردازنده 289در شماره 
كارآمدي يك نظام حكمراني را در  شعر، نظير فقط در يك بيت با دقتي كم

  در زير آمده است:  . اين بيت شعرهاست انسان بيند، كه يك آرزوي مي انصاف

  ورتر در آفاق كيست از آن بهره
  راني به انصاف زيست ر ملككه د 

راني به  ملك كنيم كه طراحي مي شهر هوشمنديبنابراين، براي اين كه 
_ از هر دين و آييني كه باشند  _ را پياده كند و همه شهروندان را  انصاف

تجهيزشده  خرَدبر بنياد سه گانه  شهر هوشمندضروري است طرح   كند خرسند 
باشد، نه بر بنياد تفسير واليت فقيه از متن  اريهمك، و انصاف، با هوش مصنوعي

تواند به  خواهان مي ــ كه صرفاً در بخش افرازشده مربوط به مشروعه مقدس
سال  80هاي تقسيم منصفانه كه در  نامه ها و شيوه . الگوريتمكار گرفته شود
راني به  ملككردن  پياده كارآمد اند ابزارهاي هاي خوبي داشته اخير پيشرفت

  هستند. شهر هوشمنددر  انصاف
د و نرا فراهم ك منصفانه افراز دتوان مي هوشمند شهربا ابزارهاي  پسامدرنيته 

 رانياسرزمين  پيشامدرنيته يا سنت در دوره  د. بينجامها  گروههمه به رضايت 
 يبراها  و دادهمحاسبه  يبا ابزارها زشدهيتجه يهزاران سال خرَدورز شاهد
و  پيامد ناكارآمدي فقر خلقبوده است.  ثروت خلق يابرو   انصاف خلق
سال تورم مزمن باال در  40د حدو جهينت كه است، انصافي در حكمراني بي

  □.است كشور

   

  

اي از زماني كه هزاران سال پيش در سرزمين ايران براي  ترازوي دوكفه
ترين  بار ساخته شد تا امروز تغيير چنداني نكرده است و يكي از مهم نخستين

  اختراعات بشر بوده است.

 آلمان. نورنبرگمربوط به شهر ميالدي،  1590ترازوي سال تصوير اول، ●
  سدن آلمان.مكان نمايش: موزه رياضيات در

 به خط ثلث، بهيبا نقش گل و مرغ و كت ،يالك نيجعبه توزتصوير دوم، ●
  .يموزه رضا عباسمكان نمايش: . )يالديم 1829(  يقمر يهجر 1245سال  ساخته

  . يموزه رضا عباس؛ درسدن آلمان اتياضيموزه ر از مژده حمزه تبريزي؛ ها عكس

واعي از ترازوهايي بودند كه فنري، يا باسكول انترازوي ترازوي خودكار، 
 در معماري ترازو، ترين تغيير از سده پانزدهم ميالدي به بعد ساخته شدند.  مهم

) است كه Internet of Thingsاينترنت چيزها ( هاي وزنِ ساخت حسگر
تر  را بسيار گسترده انصاف) ارسال كند و cloudتواند وزن هر چيزي را به ابر ( مي

توان  ، وزن حيوانات مختلف جنگل را با اين وسايل ميكند. به عنوان مثال
  رديابي كرد و در صورت كاهش غيرطبيعي مسئله را بررسي كرد.  

از مژده حمزه تبريزي.  ها عكس
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  با مدرنيسم و پسامدرنيسمواليت فقيه  نظريه تعارض
انسان  خرَدگراييِرا   پيشامدرنو  مدرنمرز بين دوران  مردم بسياري از 

محور  هاي  اروپايي ، كه بيشتر به دليل توجه به ترجمهدانند مي مدرندر دوران 
ت اي به معني آن اس . چنين مرزبندياست مدرنيتهو  سنت   از متونِ مربوط به

پيشامدرن خرَدگرا نبوده است. حال آن كه اگر در  دورانِ كه انسانِ
وجو كنيم به ابيات فراواني  را جست» درَشعر و خ«عبارت  گوگلگر جوو جست

مدرن زمين در دوران پيشا گ ايرانآدمي از شاعران بزر خرَددر ستايش از 
  برخورد خواهيم كرد. 

هزارسال  انسان كنوني) بين دويست( دورزرَخ انسانيا  هوموساپينسقدمت  
هزارسال پيش كه انسان ابزار شمارش 10هزار سال است. اما از حدود  300تا 

ورزي او اتفاق افتاد. خرَددر نحوه  شيفت پارادايمرا اختراع كرد يك  توكن
 حافظهورزي خود را با استفاده از ابزارهاي خرَدانسان دريافت كه توان 

و محاسبات  رايانش ابزارهاي) و  ها و اطالعات بي دادهوسايل ذخيره و بازيا(
تواند افزايش بدهد.  با  ميــ مغز  كمكيِ اكسترنالِ ابزارهايِ يا ــ بيرون از مغز

بيشتري را  هاي دادهچنين ابزارهايي به تدريج به اين نتيجه رسيد كه  هرچه 
خود  محاسباتي وانتاي ذخيره و بازيابي كند و هرچه  رسانه بتواند با ابزارهايِ
 ورزيخرَد توانِتواند  افزايش بدهد مي  رايانشي ابزارهايها و  را با الگوريتم

ورز خرَد هزارسال اخير انسان10ِجامعه را بيشتر كند. در  وري بهرهخود و 
  ورزي خود بوده است:خرَد منديشيفت در توان شاهد سه پارادايم

   ي محاسبه پايه)پيشامدرن (با رسانه نوشتار و ابزارها ●
   رسانه چاپ و رياضيات مدرن)با مدرن ( ●
  ها و رايانش موازي). داده رسانه كالنبا پسامدرن (●

با تجهيزشده با رسانه نوشتار و  خرَدسال پيش بدون 6000انسان حدود 
 350حدود  از را آغاز كند. انسان شهرنشينيتوانست  نمي ابزارهاي محاسبه پايه

توانست  نمي تجهيزشده با رسانه چاپ و رياضيات مدرن دخرَسال پيش  بدون 
تجهيزشده  خرَدرا بنا كند. انسان امروزي بدون  دموكراسي ليبرالهاي  حكومت

به جاي  افقي مديريتو  پسامدرنيتهتواند  نمي ها داده با هوش مصنوعي و كالن
  مرسوم را پديد بياورد.  عمودي مديريت

يد سبب نشده است كه سبك زندگي ظهور هر دوره جدبا اين حال، 
 پيشاتاريخِدوره پيشين منقرض شود. هنوز در نقاطي از آفريقا  سبك زندگي 

وجود دارد. در جهان امروز انواع  و گردآوري گياهان خوركي ورزيشكار
  كم نيستند. پسامدرنو در حال گذار به  مدرنو  پيشامدرنهاي  حكومت

ها وجود دارد. به عنوان  ندي اين حكومتب هاي فراواني نيز درباره گروه بحث

را  ريسماتوتاليتآلماني،   -، فيلسوف و مورخ مشهور آمريكايي1هانا آرنتمثال، 
و  اقتدارگراييبا ظهور كرده است و  مدرندر عصر  داند كه اي مي پديده

نام  استالينيسمو   نازيسمهايي مانند  و از نمونه ،متفاوت است پيشامدرناستبداد 
كه رنج است  هوشمندي شهرنگاه اين مقاله فناورانه و با هدف طراحي د. بر مي

    هايي مانند  دهد. از همين روي، حكومت ها را تا جاي ممكن كاهش مي انسان
با ، مدرنيتهيت با ضد براي هستند اما زاده عصر مدرنكه  فقيه واليت نظريه

 هايي حكومتوند و ش تلقي نمي مدرن طبيعيِ هاي حكومتمعيارهاي اين مقاله 
آفرين  اساساًً با دو ابزار تحول اند، زيرا ناميده شده خواه تماميت  يا ايدئولوژيك

سازي با ابزارهاي  و تصميمهاي جديدتر  و رسانه رسانه چاپاين دوران،  يعني 
تواند كنار بيايد. اولي بايد تحت كنترل حاميان اين نظريه  نمي مدرن رياضيات

خواني دارد به كار  اي كه با اين نظريه هم فقه شيعهبا فيلتر  باشد و دومي بايد
است   ايدئولوژيهايي  كالن چنين حكومت سازيِ اصل در تصميم گرفته شود.

تجهيزشده با  خرَديا  تجهيزشده با رياضيات مدرن يا هوش مصنوعي خرَدو نه 
. به ها داده كالنها يا  شده در انواع رسانه هاي ذخيره دادهحاصل از  داناييِ

 اقتصادسازي اورانيم به جاي آن كه از طريق دانش  عنوان مثال،   حد غني
هاي مختلف  و دانشمندان اين رشته  پس از نقادي نظرات در رسانه انرژي

به  و پذيرد، . حكومتي كه تكثر را نميشود تعيين شود به واليت فقيه سپرده مي
با اصول و احكام  ، ايانشير-با ابزارهاي رسانشي تجهيزشده خرَدجاي 

كند حكومتي كامالً  ناكارآمد است.  تجارب  سازي مي ايدئولوژي تصميم
سال گذشته  سي مربوط به كشورهاي بلوك شرق درتجارب به ويژه   تاريخي

  انقالب دچاريا  فروپاشيهايي دچار  نشان داده است كه چنين حكومت
سرنگون  جنگطريق از همچون حكومت نازيست آلمان شوند و يا  مي
پيش از آن كه دير  چينمگر آن كه همچون حكومت كمونيستي شوند،  مي

  سازي انجام بدهند.  در شيوه تصميمرا  اساسي اصالحاتيشود 

توان يك نظريه حكمراني پيشامدرن ناميد،  نظريه واليت فقيه را حتي نمي
 سنتاً با وجود خودكامگي  هاي پيشامدرن ايران زيرا تقريباً در اكثر حكومت

براي  پايه بر بنياد خرَد تجهيزشده با ابزارهاي رياضيات بيشتر ها سازي تصميم
 صنعت و تجارت حول خلق ثروت از  به ويژه براي ، ومحاسبه سود و زيان

گرفته است و نهاد دين از نهاد حكومت جدا بوده است.   انجام مي ابريشم جاده
هاي اقتدارگرا و خودكامه دوران  با حكومت ها متديگر اين نوع حكوتفاوت 

- اي ابزارهاي رسانه  هاي مؤثرِ تكنيك ازها  اين حكومتدر استفاده  پيشامدرن

به عنوان هاست.  از ميان توده   مدرن براي جذب هرچه بيشتر حامي رايانشيِ
مثال، راديو و تلويزيون به شكل انحصاري براي تبليغات ايدئولوژي حاكم در 

  □گيرد. هايي قرار مي تيار چنين حكومتاخ

                                                 
1 Hannah Arendt 
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  هاي سفالي به  رسانه نوشتار تكامل توكن

ابزارهاي شمارش توكن و رسانه نوشتار شهرنشيني را ممكن كرد؟ اشده ب چگونه خرَد تجهيز
شناسان   ، يكي از آخرين انسان1كوون كارلتونكه پروفسور  1949در سال 

هاي  حفاري بهشهرواقع در  غار كمربند)، در 1981-1904بزرگ جهان (
انقالب تر كه مربوط به دوره  عمق اش را انجام داد در سطوح كم سانهشنا باستان

سفالي  يمخروطها بود تعدادي شيء  انسان عصر كشاورزيو شروع   2نوسنگي
و  Level 11در «در اين باره چنين نوشته است:  3كتابش 75يافت كه در صفحه 

Level 12  آنها پنج شيء مخروطي سفالي به دست آمد كه در مورد كاربرد
  4سنگي هاي ميانه كم به عالقه انسان توان با قاطعيت سخن گفت. آنها دست نمي

  »به سفال حكايت دارند.
با پيداشدن تعداد بيشتري از اين اشياء اسرارآميز در نقاط باستاني ديگر، به 

مشهور است  5داس باروريا  هالل باروراي از خاورميانه كه به  ويژه در منطقه
شناسان بيشتر شد. حدود  كاربرد اين اشياء در ميان باستانها درباره  پرسش

، 6بِسرا دنيسبيست سال بعد از پيداشدن اين اشياء اسرارآميز، خانم پروفسور 
با ديدن تعداد  ،دانشگاه تگزاسآمريكايي و استاد  -شناس فرانسوي باستان

و  ،هاي مختلف كشورهاي خاورميانه زيادي از چنين اشيائي در موزه
درباره آنها، تالشي  كوون كارلتونپروفسور  پرسشهايي مانند  شپرس

او به اين نتيجه رسيد كه اين  آميز در يافتن كاربرد اين اشياء داشت. موفقيت
_ اند  ناميد و حاال به اين نام مشهور شده 7توكنكه او بعدها آنها را  _ اشياء 

و در اصل به يك هر كدام به  يك مقدار يا تعداد خاص از غالت يا احشام 
  ند.كن ميعدد يا سنجه اشاره 

  ها چگونه اختراع شدند؟ توكن
» 8ارتباطات خيتار«كتاب  در   و نويسنده آمريكايي ، مورخ . پويمارشال ت

  ها چنين آورده است: خود درباره نحوه اختراع توكن

كشاورزان نوسنگي براي خدمات عمومي مانند رهبري و امنيت  به «
اي ضروري بود، اما هيچ  شتند. اين چيزها براي رفاه هر خانوادهنياز دا همكاري

                                                 
1 Carleton Stevens Coon 
2 Neolithic 
3 Coon, Carleton. Cave explorations in Iran 1949.   (Philadelphia: 
University Museum, University of Pennsylvania, 1951), p75. 
4 Mesolithic 
5 Fertile Crescent 
6 Denise Schmandt-Besserat 
7 token 
8 Poe, Marshal T. A History of Communications: Media and 
Society from the Evolution of Speech to the Internet. 2011 
Cambridge University Press. pp66-71. 

توانست آنها را فراهم كند. بايد نهادهاي عمومي  اي به تنهايي نمي خانواده
ساختند  و به طور جمعي هزينه آنها را  جديدي براي اجراي اين كارها مي

ر شود. اگ كردند؛ ماليات هنوز براي چنين هدفي پرداخت مي پرداخت مي
  شدند. كردند، به داليل گوناگون، احتماالً نابود مي چنين عمل نمي اين

  

  

ها در دوره انقالب كشاورزي در غاري مانند غار كمربند يا  نخستين توكن
غارهاي  مجاور آن، غار هوتو و شال، و غارهاي نزديك ديگر مانند غارهاي 

ستين ساخته شدند و به غارنشينان امكان دادند كه يكي از نخ تپه علي كميشان و
   شهرها را در گوهرتپه بنا كنند.

  ) بهشهر، غاركمربند ؛يزي(عكس از مژده حمزه تبر
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كردند و براي  اميران براي حساب  كساني كه در خزانه مشاركت مي
بدون  در عمل انسانحافظة نياز داشتند.  روش ثبتموجودي خزانه به يك 

توانست اين كار را انجام بدهد. حافظه انسان اعداد را خوب  نمي كمك
 يكتواند ذخيره كند. شما براي اين كه بتوانيد به خاطر بسپاريد كه  نمي

خروار گندم را در انبار ذخيره كرده است، مشكلي نداريد، اما  26خانواده 
كم براي  توانيد مقادير دقيق ذخيره چندين خانواده را به ياد بسپاريد، دست نمي

  يك مدت طوالني.

  

  
توانستند بدون  آنچه مردم نوسنگي نياز داشتند، و در واقع آنچه آنها مي

اعداد بسازند، يك سيستم شمارش بود كه در آن يك نشانه فيزيكي نماينده 
ياز يا عالمت ن 9توكنيك چيز  فيزيكي باشد. به بيان ديگر، آنها به يك مقدار 

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

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

                                                 
9 token 

  

  
زمان و _ هزارسال پيش 10رودان حدود  هاي  ميان در نتيجه، ابتدا نخبه 

هاي نماينده  شروع به ساخت توكن _  توانيم حدس بزنيم مكاني كه فقط مي
دانيم كه دقيقاً چگونه آنها متصدي اين كار  كاالها كردند. با آن كه نمي

و روحانيان آنها را براي رديابي ماليات و  رسد كه اميران شدند، به نظر مي
ها اغلب در بقاياي قصرها و معابد  هدايا استخدام كرده بودند، زيرا اين توكن

اند، زيرا عموماً در گورهاي  اند. آنها يقيناً عالمت ثروت زياد  بوده پيدا شده
 12 ها بسته به شكل هندسي خود در بيش از اند. اين توكن ثروتمندان يافته شده

ها، و مانند آن)، و بسته به  ها، استوانه ها، ديسك ها، گوي گروه (مخروط
ها)  در چندين زيرگروه جاي  هاي خود (انواع مختلف بريدگي عالمت

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

محوطة باستاني در خاورميانه و خاور نزديك  100هزاران توكن در حدود 

  ها هر مجموعه از توكنهاي عصر كشاورزي  انسان سال پيش6000حدود   
هاي گلي   بندي بستهتر در داخل  تر و بادوام را احتماالً به دليل نگهداري راحت

جاي دادند و   اند  مشهور شده envelopeيا  پوش توكنكه امروزه به شكل  كُروي
 7در صفحه دنيس بِسرا،  كردند. كاري  ها را كنده ا  مشابه اين عالمتبر روي آنه

  باره چنين آورده است: در اين »نوشتار: از شمارش تا خط ميخي-پيشا«كتاب 

جانشيني عالمت به جاي توكن نخستين گام به سوي نوشتار بود. در «
شده بر  هاي حك ها و عالمت هاي دربرگيرندة توكن پوش توكن، شوش
داران در  هاي گلي بودند. حساب اي براي رواج كتيبه مقدمه آنهاروي 

ها پوش توكندريافتند كه وقتي بر روي   پيش از ميالدهزاره چهارم 
شود حضور  هاي داخلي حك مي كننده به توكن هاي اشاره عالمت
تواند ضروري نباشد. در نتيجه،  مي پوش توكنها در داخل  توكن
  »ها را گرفتند. ها جاي توكن نقش توكن شده با هاي سفالي حك توپ

شده در تپه چغاميش شوش  پوش يافته چهار توكناز مژده حمزه تبريزي؛  (عكس
  )باستان موزه ايران ؛سال پيش از ميالد3300تا 3100خوزستان مربوط به 

سنگي و عصرنوسنگي پديد  در ايران  در دوران گذار بين ميان ها توكن«
سنگي را در  خصوصيات نمونه دوران ميان آسياب تپهو  دره گنجآيد. با آن كه   مي

لگوي سكونت، اقتصاد، فناوري، و كنند، خصوصيات جديدي در ا خود حفظ مي
دهنده آغاز دوران نوسنگي هستند.  گذارند، كه نشان ها به نمايش مي كاربرد نشانه

 گرهاي سفالي شمارشدهند كه  ايران به وضوح نشان مي هاي توكننخستين 
بنياد نهادند.  هالل باروراختراع مردمي بود كه سبك جديدي از زندگي را در 

گذشته نبودند، بلكه بخشي از پديده نوسنگي بودند؛ يعني،  آنچه اي از  آنها ارثيه
   »مشهور شده است. انقالب كشاورزيبه 

  »نوشتار: از شمارش تا خط ميخي-پيشا«كتاب  ،بِسرا دنيس              
شده در تپه چغاميش شوش خوزستان  يافته هاي توكن(عكس از مژده حمزه تبريزي؛ 

  )باستان موزه ايران ؛يش از ميالدسال پ3300تا 3100مربوط به 
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العاده ماندگار بوده است. به  اي خارق پيدا شده است. سيستم توكن به گونه
گونه كه خواهيم  سال به كار گرفته شد، تا زماني كه همان 5000مدتي حدود 

  جاي آن را گرفت. نوشتارديد، 

  

  
سيستم توكن در بافتار دهكده كشاورزي اوليه رشد كرد. جانشين آن، 

اوليه اخذكننده ماليات رشد كرد. در هزاره چهارم   ، در بافتار دولت نوشتار
رودان گسترش  سابقه در ميان هاي بي ها در  اندازه گاه پيش از ميالد، سكونت

سياسي و مذهبي بودند، مراكز  يافتند. آنها گذشته از آن كه مراكز قدرت
اخذ  10اوروكبازرگاني نيز بودند.  مقدار مالياتي كه در يك شهر اوليه مانند 

داد، و اين فشارها  داري توكني قرار مي شد فشار زيادي روي سيستم حساب مي
منجر شد. اختراع نخستين سيستم نوشتاريِ  پردازش اطالعاتبه نوآوري در 

سال پيش از ميالد،  3700پيامدها بود. تقريباً در  يكي از 11اي نگاره-تصوير
هاي  ها با پوشش بندي توكن رودان، شروع كردند به بسته داران ميان حساب

  ها.  هاي آرشيوي از تراكنش گلي به منظور ايجاد ثبت
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11 pictographic 

گرفتند، و  ها را مي شدن توكن ها جلوي ديده واضح است كه اين پوشش 
توانستند اطالعات درون آنها را  ندي آنها نميب داران بدون شكستن بسته حساب

كردن  بازيابي كنند. اين شيوه راحت نبود. در نتيجه، آنها شروع كردند به حك
، پيش از آن كه سخت شوند. اگر روي يك 12ها پوش توكنها بر روي  توكن
رسيدند كه  چهار مخروط حك شده باشد، آنها به اين نتيجه مي  پوش توكن

چهار مخروط قرار دارد و نيازي به شكستن آن نداشتند.   وشپ توكندرون آن 
حسابداران به تدريج متقاعد شدند  ها بود.  پوش توكنگام بعدي رهايي از خود 

فايده  هاي درون آنها را بي ها حضور توكن  پوش توكنهاي روي  كه نقش
  شد ها بر روي آنها حك مي اي كه نقش توكن كند. در نتيجه، الواح گلي مي

توانستند  اختراع شد كه با آن مي قلمها را گرفتند.  نوعي   پوش توكنجاي 
ها  ها نيازي به مجموعه توكن ند. براي ثبت تراكنشحك كننقش توكن را 

ها داشته باشيد.  نداشتيد، كافي بود كه يك  قلم و اطالعاتي درباره معني توكن
هاي گلي  لوحها بر روي  هاي توكن پيش از ميالد نقش 3100تا سال 

    »متولد شد. خط ميخيدست و منظم شد، و سيستم نوشتاري مشهور به  يك
در  ات مشهور و نادرست نحوه اختراع نوشتار نظر  درباره  بِسرا دنيس

  چنين آورده است: 13»نوشتار: از شمارش تا خط ميخي-پيشا«كتاب 
گرفته سرچشمه  ابزارهاي محاسبهرودان از  اين نظر كه نوشتار در ميان«

باور عمومي بر اين  ميالدي 1700 سدهاي جديد است. تا پيش از  است نظريه
گري، اين نظريه  . سپس، در دوره روشنخاستگاهي الهي داردبود كه الفبا 

  □»تصاوير تكامل پيدا كرد. كشيدنمطرح شد كه  نوشتار از 
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13 Schmandt-Besserat, Denise. (1992), Before Writing: From 
Counting to Cuneiform. (2 vols) Austin, Texas:University of Texas 
Press,1992.p1. 

ها حضور   پوش توكنهاي روي  حسابداران به تدريج متقاعد شدند كه نقش«
اي كه نقش  كند. در نتيجه، الواح گلي فايده مي ا را بيهاي درون آنه توكن
ها را گرفتند.  نوعي قلم   پوش توكنشد  جاي  ها بر روي آنها حك مي توكن

ها  توانستند نقش توكن را بسازند. براي ثبت تراكنش اختراع شد كه با آن مي
رباره ها نداشتيد، كافي بود كه يك  قلم و اطالعاتي د نيازي به مجموعه توكن

ها بر روي  هاي توكن پيش از ميالد نقش 3100ها داشته باشيد. تا سال  معني توكن
دست و منظم شد، و سيستم نوشتاري مشهور به خط ميخي  هاي گلي يك لوح

  »        متولد شد.
  مارشال تي. پو  

اي عالي براي  نوشتار كه  از نمادهايي براي اعداد  آغاز شد به تدريج به رسانه
  .آثار علمي، فلسفي، ادبي، سياسي، تاريخي، و مانند آن تكامل پيدا كردحمل 

شده در شوش  اي از دوره عيالميِ آغازين يافته نبشته گل(عكس از مژده حمزه تبريزي؛ 
  )باستانموزه ايران؛سال پيش از ميالد 3100تا 2800خوزستان مربوط به 

شهرهاي باستاني آغاز شد.  گيري نخستين دوران پيشامدرن يا سنت با شكل
 يمانند غارها گريد كينزد يو شال، و غارها ،هوتو ،كمربند غارنشينان غارهاي

 نياز نخست يكي توانستند  نمي بدون ابزارهاي شمارش توكن تپه يو عل شانيكم
  را در گوهرتپه بنا كنند.  ي باستاني جهان شهرها

سانه نوشتار بود كه توانست فقط خرَد تجهيزشده  با ابزار شمارش توكن و ر 
  سنت با خرَدورزي آغاز شد، نه با تفسير متن مقدس.شهرنشيني را ممكن كند. 

  )بهشهر، گوهرتپه ؛يزيعكس از مژده حمزه تبر(
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دانست؟ پدر مدرنيته را بايد خوارزميچرا 

  
  

دان برجسته  رياضيمحمد بن موسي خوارزمي، هاي  ترجمه كتاب
نويسي شماردستگاه به التين بود كه توانست  ايراني سده نهم ميالدي

 تفكر الگوريتميو  اعداد هنديمشهور به  صفردربردارنده عدد  دهدهي
بگشايد. با اين  نمادين رياضياتپا معرفي كند و راه را براي را به ارو

همه، چند سده طول كشيد تا اين اعداد در اروپا رواج پيدا كنند. رواج 
محاسبات رياضي  تنها سبب شد كه نه دهدهي عددنويسي دستگاه

آنها را ياد بگيرند و  بتوانند اي آسان شود كه مردم به راحتي گونه به
 دموكراسي ليبرالها را محاسبه كنند كه  حكومت هايمدها و درآ هزينه

ساخت، بلكه  ممكن  در سده هفدهم معرفي كرد ــ  الك جانــ كه  را
نظريه  وبزرگ در اروپا رخ بدهد،  1علمي انقالبيك  سبب شد كه

د كه  توانست وشكشف  فرما دو پيرو  بلز پاسكالتوسط  احتماالت
و جادوگران خارج كند و فرهنگ  قلمروي آينده را از دست روحانيان

محاسبه بر روي كاغذ و  رسانه چاپابزارهاي را پديد بياورد.  سكوالريسم
فرهنگ  بنيادينِ ابزارهايِ دهدهي عددنويسي دستگاهو  با قلم و كاغذ

شهرت پيدا كرده است.  مدرنيتهد كه امروزه به شدندر اروپا   نويني 
به عنوان سفالي  2هاي توكنسال پيش 10000كه اگر حدود  گونه همان

رسانه و سپس  عددي ابزارهاي شمارش و ذخيره و بازيابي اطالعات
شد تمدن و  اختراع نمي پديد آمد  ها توكنكه از تكامل  نوشتار

 دهدهي عددنويسي دستگاه، بدون توانست روي بدهد شهرنشيني نمي
توانست ادعا  زماني مي گاليله  توانست پديد بيايد. مدرنيته در اروپا نمي

                                                 
1 Scientific Revolution 
2 token 

كند  كه جهان به زبان رياضي نوشته شده است كه تكلم به زبان 
زبان  دهدهي عددنويسي دستگاه رياضيات دشوار و پيچيده نباشد.

 مدرنيته پدرتوان  را مي خوارزمياز همين روي،  محاسبه را ساده كرد. 
  لقب داد. 

  

  آشنا شدند؟ دهدهي نويسيشمار دستگاهاروپاييان چگونه با 
ابتدا دستگاه عددنويسي با  خوارزمي» حساب العدد الهندي«تاب ك

اي مبسوط توضيح  ارزش مكاني مبناي ده و سپس عدد صفر را به گونه
دهد. در پي آن، نحوه جمع، تفريق، ضرب، تقسيم، و پيداكردن  مي

آيد.  ترجمه التيني اين  گيري از اعداد هندي مي ريشه اعداد با بهره
وپاييان با  دستگاه عددنويسي هندي و عدد صفر ار كتاب به آشنايي

و مانند   algorismusرا به  خوارزميهاي التيني نام  انجامد. ترجمه مي
  كنند. آن تبديل مي

حساب العدد « ، يعني كتاببه التين خوارزميترجمه دو كتاب 
ميالدي كه دستگاه  825شده در سال حدود  نوشته ــ »الهندي

الكتاب المختصر في «و  ــ شناساند روپا ميعددنويسي هندي را به ا
تأثيري شگرف  بر دانش و فناوري غرب به جاي » حساب الجبر والمقابله

دستگاه گذارد، هرچند، با تأخيري چندصدساله. پذيرش عمومي  مي
طول سده چند از طرف مردم و دانشمندان اروپا  يهند يسيعددنو
ن اروپايي گذار به اين شانزدهم دانشمندا سدهكشد، اما وقتي در  مي

پديدار  نيوتنتا  گاليلهكنند دانشمندان بزرگي از  دستگاه را كامل مي
اي پرشتاب طي  مسير پيشرفت دانش و فناوري به گونهشوند و   مي
  گردد. مي

ناميم،  عربي مي-اختراع آنچه كه دستگاه عددنويسي هندي«
ك مكان به همراه طرح ارزش مكاني و نماد صفر كه براي نمايش ي

رود يكي از  به كار مي ]قديمي هاي محاسبه تختهدر [خالي 
ترين اختراعات انسان است. با آن پيشرفت رياضيات و  بزرگ

ه گاليله به ما آموخت كه خداوند جهان را به زبان رياضي نوشت
گيري  . براي اين كه خواندن اين زبان را ياد بگيريم هم بايد اندازهاست

  كنيم و هم بايد محاسبه كنيم.  
كردن بخت و اقبال رام«كينگ، كتاب يان ه«  

  منبع:

Hacking, Ian.The  taming of chance. 1990 Cambridge University 
Press.  
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هاي محاسبه ممكن شد، پيشرفتي كه پيش از آن هرگز ديده  روش
 نهم سدهنشده بود.... تاريخِ دستگاه عددنويسي كنوني ما  به 

هايي درباره حساب و جبر  تابك خوارزميگردد...  باز مي ميالدي
گوناگوني را نيز تهيه كرد.  هاي نجومي زيجها يا  نوشت و جدول

شود، سپس  كتاب حساب او با موضوع دستگاه عددنويسي آغاز مي
 خوارزميهاي  كند. كتاب درباره ارقام و عدد صفر بحث مي

هاي زيادي از آن تهيه  اثرگذاري بسيار زيادي داشتند، زيرا نسخه
نويسندگان بعدي دوره اسالمي نيز كارهاي رياضي خود را  شد و

  كردند.... تأليف مي خوارزميبراساس مدل 

را به التين  خوارزميهاي  مترجمان و مؤلفان متعددي كتاب 
نويس  ترين كتاب دست ترجمه كردند. به عنوان نمونه، كهن

  Albelda Cloisterرا  خوارزميبر اساس كتاب  شده  يافته
نويس مربوط  ميالدي نوشته است. يك دست 976يي در سال اسپانيا

مربوط به  سند واتيكانو يك  St. Gallشده در  يافت 976به سال 
ميالدي دو نمونه ديگر هستند، اما استفاده از آنها در آن  1077سال 

دوره بسيار اندك بوده است و ظاهراً دستگاه عددنويسي هندي را 
  توانستند درك كنند.   سيزدهم مي سدهافراد كمي پيش از اواسط  

است كه Joan of Seville يكي از مترجمين پركار اروپايي     
بر اساس كتاب خوارزمي كتاب                       1130در حدود سال 
Liber algorismi نويسد؛ اما شايد نخستين تالش بزرگ  را مي

كه به   Leonardo of Pisaبراي معرفي اين دستگاه عددنويسي را 
انجام داده باشد كه به عنوان بهترين   مشهور است  3فيبوناچينام 

شناخته شده است. او كتابي با عنوان  هاي ميانه سدهدان  رياضي
Liber Abaci   نويسد كه فصل  صفحه مي 459) در چرتكه(كتاب

اول تا هفتم آن به نمادهاي هندي و عمليات اصلي بر روي اعداد 
ابد. اين كتاب چون كتاب حجيمي بود در ي صحيح اختصاص مي

نويس در  توانست با روش دست نمي چاپروزگار پيش از اختراع 
  تيراژي وسيع منتشر شود كه بتواند تأثيرگذار باشد. 

موفقيت زيادي در بر  نداشت،  فيبوناچيهاي  با آن كه تالش
عربي در اروپا به تدريج گسترش يافت. دو اثر -مفهوم اعداد هندي

                                                 
3 Fibonacci 

 خوارزميبر مبناي كتاب  ي كه دانش حساب اعداد هندي رامهم
شعر ( Carmen de Algorismoدر اروپا گسترش دادند كتاب 

در حدود سال   Alexander De Villa Dei) نوشته الگوريسم
(الگوريسم  Algorismus Vulgarisو كتاب ميالدي  1220

 ، يك استاد دانشگاهJohannes de Sacroboscoعمومي) نوشته 
ميالدي بودند. اين دو كتاب براي  1250سال حدود پاريس در 

هاي  نسخهنوشته شدند.  پاريسو  آكسفوردهاي  تدريس در دانشگاه
به  ميالدي هاي پانزدهم و شانزدهم سدهاين دو كتاب در  چاپي

  شناسايي اعداد هندي در اروپا كمك شاياني كردند. 

بي شناخته شده سيزدهم به خو  سدهبا آن كه اعداد هندي در 
آنها وجود  هاي فراواني در برابر استفاده از بودند، بازهم مقاومت

فرماني صادر كرد كه  1299در سال حاكم شهر فلورانس داشت. 
عربي در جاهايي كه امكان -طي آن استفاده از اعداد هندي

وجود داشته باشد ممنوع باشد.  9يا   6به  0تغييردادن اعداد، مثالً 
(يك شهر در بلژيك)  Antwerpتاجران شهر  1594 حتي در سال

  مجبور بودند در قراردادها از اعداد هندي استفاده نكنند. 

ها خيلي زودتر از بقيه به محاسن اين اعداد براي  اما ايتاليايي
اهداف بازرگاني  پي بردند و در برگزيدن اعداد داراي ارزش 

ريباً در كل اروپا تق 1400مكاني در اروپا پيشتاز بودند. در سده 
شناخته شده بودند، هرچند، بيشتر  داراي ارزش مكانياعداد 

با اعداد  1550هاي خود را تا حدود سال بازرگانانِ محتاط حساب
 هفدهم  سدهكردند، و بسياري از كليساها تا اواسط  ثبت مي رومي

  4»گرفتند. را به كار مياعداد رومي 

نيز به اين   5دانتزيگشته نو» عدد، زبان دانش«بخشي از كتاب  
 ها در برابر دستگاه عددنويسي هندي پرداخته است: مقاومت

امروزه در زماني كه دستگاه عددنويسيِ مكاني به يك بخش «
زندگي روزمره ما تبديل شده است، هنگامي كه به برتري اين 
روش، كوچكي نمادنويسي آن، سادگي و سهولتي كه در 
                                                 
4 Williams, Michael R. (Michael Roy) (date), “In the 
beginning”. A history of computing thecnology. Prentice-Hall 
International (UK) Limited. pp. 1-47. ISBN 0-13-389917-9 
5 Dantzig 
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كنيم بايد  بسيار  ، فكر ميميكن يم كند توجه محاسبات فراهم مي
سريع و بالفاصله مورد اقبال عموم قرار گرفته باشد. در واقع، گذار، 

به وقوع پيوسته است.   سدهاصالً سريع نبوده است،  و در طول چند 
كه  7هايي الگوريستبا  6ها آباسيستيا  گرايان سنتجدال بين 

پانزدهم به طول   سدهتا يازدهم   سدهبودند از  اصالحو  رفرمطرفدار 
انجاميد و شامل همه مراحل معمول مخالفت با علم و 

ها اعداد عربي مطابق قوانين  اي از مكان انديشي بود. در پاره تاريك
شد. و  تحريمهاي ديگر، اين هنر  رسمي  ممنوع شدند، در مكان

مطابق معمول، ممنوعيت در برانداختن اين روش موفقيتي كسب 
بب گرديد به طور زيرزميني گسترش بيابد. مدارك  نكرد، بلكه س

توان در آرشيوهاي ايتاليا پيدا كرد، كه در آنها  فراواني از آن را مي
بينيم كه بازرگانان اعداد عربي را به شكل نوعي كُد رمزي به  مي

  بردند.  كار مي

ها مدتي در جلوگيري از پيشرفت و در  با اين همه، مخالفت
ين دستگاه جديد موفق شدند. در حقيقت، در ممانعت از گسترش ا

هاي گذار از ارزش ذاتي برتري ماندگار اين هنر شمارش  سدهاين 
استفاده چنداني  نشد.  فقط شكل ظاهري اعداد دچار 

هايي شد؛ هرچند، نه براي بهبود، بلكه به اين دليل كه  دگرگوني
ا نويس بودند. در حقيقت، شكل اعداد ت اسناد اين روزها دست

  زماني كه دستگاه چاپ اختراع نشده بود يك شكل پايدار نبود.... 

توان يك تاريخ دقيق را  نمي ها الگوريستبراي پيروزي نهايي 
كه براي تفوق  اين دستگاه عددنويسي دانيم  مشخص كرد. اما مي

. از آن پس در شانزدهم ترديدي وجود ندارد  سدهجديد در اوايل 
در دوره صد   نداشت، به طوري كه  برابر پيشرفت مانعي وجود

سال بعدي همه قواعد عمليات، بر روي اعداد صحيح و كسرهاي 
ها و  اعشاري در عمل به گستره و شكلي رسيد كه امروز در دانشگاه

   8»شود. مدارس به ما آموزش داده مي

                                                 
6 Abacict 
7 Algorist 
8 Dantzig,Tobias. (1967).  Number, The Language Of 
Science. New York: The Free Press. pp.33-34. 

  

  

را بر مبناي  اعداد هنديمهمي كه دانش حساب  يكي از آثار
 Algorismus Vulgarisدر اروپا گسترش داد كتاب  خوارزميكتاب 

، يك استاد Johannes de Sacrobosco(الگوريسم عمومي) نوشته 
كتاب براي   ميالدي بود. اين  1250دانشگاه پاريس در حدود سال 

  نوشته شد. پاريس در دانشگاه تدريس

توسط  اختراع  دستگاه چاپ ترين دستاوردهاي  يكي از مهم 
هاي  نسخه     چاپ همين كتاب بود.  ميالدي 1440در دهه  برگنگوت

به شناسايي ميالدي  هاي پانزدهم و شانزدهم   سدهكتاب در   اين  چاپي
صوير صفحه تصوير باال ت .نددر اروپا كمك شاياني كرد اعداد هندي

ميالدي اين كتاب است. در هشتمين  1501سال چاپي نسخه  نخست
   بينيد. ميالدي را مي16يافته  اعداد در سده  سطر از آخر، شكل ويرايش

     منبع:
Williams, Michael R. (Michael Roy) (date), “In the 
beginning”. A history of computing thecnology. Prentice-Hall 
International (UK) Limited. pp. 1-47. ISBN 0-13-389917-9  

  )، كتاب ذكرشده در منبع باال(عكس از مژده حمزه تبريزي
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  نمادهاي روشنگريخوارزمي و 
در غرب با اعداد هندي به روش  خوارزميروش محاسبات 

algorismus  يك روش   الگوريتممشهور شد.  محاسبه ِالگوريتميا
اصالً از نمادهايي  خوارزمي محاسبه نمادي مطابق قواعد ثابت است.

شبيه به نمادهاي امروزي در كتاب جبر استفاده نكرد. با اين همه، 
م در كتاب بندي سيستمي از  معادالت درجه دو طبقه يك خوارزمي

نمادهايي ابتدايي  خوارزميهايي مشخص دارد. اما نمادهاي  خود با واژه
براي مجهول  »مال«)، xبراي مجهول ( »شيء«هايي مانند  بودند، واژه

)، و مانند آن.  x3براي مجهول به توان سه ( »كعب«)، x2به توان دو (
مثال، است. به عنوان  خوارزمييافته جبر  مدرن تكامل جبر نمادينِ

از فقط و بعدها به جاي آن  »xei«از واژه  »شيء«اروپاييان به جاي 
بنياد، نام -مفهوم محاسبات الگوريتمي يا قاعده .بهره گرفتند  xحرف

  جاودانه كرده است.  الگوريتمرا با اصطالح  خوارزمي
جبر نمادين كه از  دربارهبراي عنوان كتاب خود  9جوزف مازور

نمادهاي «شود از اصطالح جالب  غاز ميآميالدي شانزدهم سده 
  بهره گرفته است:» روشنگري
آموزان دبيرستاني، مانند مثبت،  نمادهاي رياضي مورد استفاده دانش«
پيش از رنسانس وجود نداشت. پيش از آن، به  √a، يا  x2+ax=bمنفي، 

بود... نمادهاي   جز معدودي نماد اختصاري، همه چيز به شكل شرح مسئله
بندي منظم  اطالعات پيچيده براي  رياضي يك هدف معين دارند: بسته

  كردن درك آنها.... ساده

به عنوان يك مدل و الهام براي جبر نمادين  الجبر والمقابلهكتاب 
امكان داد كه از  1650در دهه  10فرانسوا ويتارد، و به كساني چون عمل ك

كند، هرچند، نه به روش  ها استفاده  ها و معلوم حروف الفبا براي مجهول
ها  ها و حروف اوليه الفبا براي معلوم مجهولبراي  z، و x ،yكه از  دكارت

خيلي سبب شد كه اين شيوه  ويتااستفاده كرد. با اين همه، نمادگذاري 
اعداد ابداع كرد. يا به  براي توانِ زين نما را دكارتزود گسترش پيدا كند. 

هاي حساب ديفرانسيل و انتگرال را  ينمادگذار الهام دادكه اليبنيتز
نيز در كتاب حساب ديفرانسيل و انتگرال خود نمادهاي  نيوتنبيافريند. 

   11»جديدي را معرفي كرد.

                                                 
9 Joseph Mazur 
10 Franciscus Vieta   
11 Mazur, Joseph. (2014).  Enlightening Symbols: A Short History of 
Mathematical Notation and Its Hidden Power. Princeton NJ, Princeton 
University Press. 

داد كم نمادهاي مورد نياز، اعداد هندي به دليل فشردگي، تع
هاي  سهولت يادگيري، سرعت خواندن و نوشتن، سهولت الگوريتم

به ويژه پس از اختراع چاپ به پيشرفت پرشتاب دانش حساب و  محاسبه
اثر بسيار بزرگي در  خوارزميهاي  رياضي كمك كرد. كتاب

گيري ساير دانشمندان دوره طاليي اسالمي و همچنين دانشمندان  بهره
  روپايي در استفاده از دستگاه شمارنويسي هندي داشتند.ا

  نقش اعداد هندي در نگرش  سكوالريستي انسان مدرن
)، اقتصاددان و مورخ اقتصاد، درباره 2009-1919( پيتر برنشتاين 

پديد آورد در   كتاب خود،  هندي اعدادعلت تحول بزرگي كه رواج 
ه درباره  تاريخِ ك» 12انگيز ريسك عليه خدايان: داستان شگفت«

سازي (حساب آمار و  هاي مديريت ريسك و تصميم الگوريتم
 خوارزميآفرين   احتماالت) است با اشاره به نقش بسيار بزرگ و تحول

  چنين آورده است: 

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

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

براي ما تصور زندگي بدون عدد مشكل است. اما اگر روح يك 
ميالدي را احضار كنيم، به  1000كردة سال  شخص به خوبي تحصيل

شناسد، و از عهده محاسبات  احتمال بسيار زياد عدد صفر را نمي
هاي  نخواهد آمد؛ تعداد اندكي از  آدم رياضي كالس سوم دبستان بر

  ميالدي شايد بتوانند بهتر باشند...  1500سال 

دوران آنچه هزاران سال تاريخ را از امروز كه آن را  به عنوان 
كند چيست؟ پاسخ فراتر از پيشرفت علم،  شناسيم متمايز مي مي مدرن

  داري، و دموكراسي است. فناوري، سرمايه

و گذشته را تعريف  دوران مدرنه مرز بين اي ك نظريه انقالبي
: اين نظر كه آينده فراتر است كنترل ريسكو   نظريه احتماالتكند  مي

هاي خدايان است و مردان و زنان در برابر طبيعت منفعل  از وسوسه
يافتن به طرف ديگر اين  نيستند. تا هنگامي كه انسان روشي را براي راه

گويان و  روي تاريك پيشمرز كشف نكرده بود، آينده قلم

                                                 
12 Bernstein. Peter L. Against The Gods: The remarkable 
Story of Risk. 1998 John Wiley & Sons. 
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شده انحصار پيدا  بيني گوياني بود كه بر دانش رويدادهاي پيش غيب
  13 »كرده بودند.

سبب شد كه حتي بسياري از اموري كه تصادفي  نظريه احتماالت
پذير  شدند رايانش نمودند يا به خدايان و جادوگران ارتباط داده مي مي

   □توانست پا بگيرد. نمي تنظريه احتماالبدون  سكوالريسم    شوند.

  

  
                                                 
13 Bernstein, Against The Gods, p.23. 

   
  رياضيات مدرن بنياد دوران مدرن

در داند و  فارسي مي» ياب استاره« را معربِ استرالب ابوعبداهللا حمزه اصفهاني 
اي از  پاره كرد. شناسي كار مي براي ستاره دوران تمدن اسالمي به عنوان يك كامپيوتر

 ساختند. استرالب شناسان اروپايي به تقليد از دانشمندان ايراني براي رصد ستارگان  ستاره
نيز به كار  انبين طالع ابزاري براي افزون بر كاربردهاي علمي، گاه به عنوان استرالب 

گويي  را پيش افراد طالع  ولد ت بينان بر پايه صورت فلكي روز  طالع   .رفته است مي
   كردند.  مي

كه سازنده آن  دهد را نشان مي هاي قديمي اروپايي استرالبيكي از تصوير باال 
ميالدي بر  1629سال  ،) بوده است و سال ساخت آنThomas Pregel( پريگل توماس

 يهند اعدادحك شدن  استرالب نكته جالب بر روي اين  حك شده است. استرالب روي 
ساعت روز را با اعداد حرفي رومي  24 استرالب كل دايره اين بر روي آن است. 

مشخص شده است. با اين حال، در  XXIIIIبا حروف  24بندي كرده است (ساعت  قسمت
عدد  XXIIIIدو بار تكرار شده است، مثالً زير حروف  12تا  1زير اين اعداد رومي، اعداد 

دهد كه در اوايل  نشان مي استرالب بر روي اين  هندي داعدااستفاده از آمده است.   12
شود  در اروپا طرح مي مدرن جامعهترين نظريات مورد نياز  سده هفدهم ميالدي كه مهم

  . ، كه بر اساس آنها رياضيات مدرن پديد آمداين اعداد كامالً در اروپا شناخته شده بودند

 »14ارغنون نو« كتاب بيكن فرانسيس   1620سال  :تحوالتي كه به مدرنيسم انجاميدند
كه به عنوان  گاليله مشهور خود را معرفي كرد. علمي روشو در آن  دكرمنتشر  خود را 

خود را درباره » 15گر سنجش«مشهور شده است كتاب  مدرن دانشيا پدر  علمي روشپدر 
 تهداي قواعد«، كتاب 1628در سال    دكارت رنه منتشر كرد. 1623در سال  علمي روش
سال   گرايي دامن زد. درباره تفكر درست علمي و فلسفي را نوشت، و به شك» 16فكر

كتاب  نيوتون ايساك را كشف كردند،  احتماالت نظريه فرما دو پيرو  پاسكال بلز 1654
آفرين خود  منتشر كرد و نظرات تحول 1687را در سال » 17اصول رياضي فلسفه طبيعي«

 ليبراليسمــ كه به پدر  الك جان   علمي در آن آورد.را درباره روش تجربي و آزمايش 
   .كرد منتشر 1689را در سال  »دو رساله درباره دولت«كتاب  مشهور است ــ

  )فيزيك، درسدن، آلمان-، سالن رياضياتZwinger ، موزه(عكس از مژده حمزه تبريزي

                                                 
14 The novum organum, fully Novum organum scientiarum 
15 The Assayer 
16 Rules for the Direction of the Mind 
17 Mathematical Principles of Natural Philosophy 

  نامه باطل و  و جادو  سحر
  در دو سطر آخر:

اند يا نه،  ... چون اينعالمات ظاهر شود بايد دانست كه او را سحر كرده
  نامه را بخواند... آنوقت اين باطل

كشف نظريه احتماالت صنعت بيمه وجود نداشت، مردم ناچار  تا پيش از
  ند.ر آينامه ب بودند مشكالت خود را به جادوگران نسبت بدهند و در پي  باطل

 (عكس از مژده حمزه تبريزي)
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    تهيپسامدرناز مدرنيته به  گذار  در »بازشناسي الگو«نقش فناوري 
 ها  داده كالنرايانش موازي و رسانه  با گذار   به پسامدرنيته 

حاصل  مدرنيتهبه  سنت گذار از يا مدرنبه  پيشامدرنگذار از   
اساس بر  فتيش ميپارادا اين بود. الگوواره) ريي(تغ فتيش ميپارادا يك 

 اي رسانه ابزارقيمت و ساده و يك  ارزان ابزار محاسبهرواج يك 
  قيمت به وقوع پيوست: ارزان

امروزي كه با ترجمه  دهدهيِيا  هندي نويسيشمار دستگاه .1
 رايبدان بزرگ ايراني به التين  ، رياضيخوارزميهاي  كتاب

قيمت محاسبات پيچيده را  ارزان قلم و كاغذبا  واروپا معرفي شد 
 ن كرد؛ هزينه و آسا كم

 خوارزميهاي   كه سبب شد كتاب گوتنبرگتوسط   چاپ  اختراع .2
را در اروپا رواج دهدهي  شمارنويسي دستگاه با تيراژي كه بتواند

  بدهد منتشر شود.

تحوالت كه با  ،ندبود فتيش ميپارادانقطه آغازين اين   اين ابزارها 
   زير تكميل شد:

در كتاب  ارسطويي ياسيِق روشبه جاي  استقرايي علميِ روشمعرفي  ●
  ؛ )1620سال بيكن ( فرانسيسنوشته  1نو ارغنون

    

در سال  3يروش علمدرباره  گاليله  نوشته » 2گر سنجش«كتاب انتشار  ● 
كتاب بزرگ  طبيعت به زبان رياضيات «كه   گاليله   اين سخن مشهور  .1623

  ؛ين كتاب آمده استهمدر » نوشته شده است

و باالتر  وري بهرهكه از فناوري براي ــ تخيلي شهر  يك  توصيف ● 
در   ــ گيرد شهر بهره مياين در  استقرايي علميِ روش دادن پتانسيلِ براي نشان

  ؛)1627سال ( بيكن فرانسيسنوشته  4نو آتالنتيسكتاب 

، 1628در سال   6دكارت رنه اثر  »5فكر هدايت قواعد«كتاب انتشار  ●
 دكارت توسط 7هندسه تحليلي اختراع؛ و لسفيدرباره تفكر درست علمي و ف

   كند؛ فراهم مي  بيكني نو آتالنتيس براي ساخت رياضيكه يك روش 
                                                 
1 New Organon 
2 The Assayer 
3 scientific method 
4 The New Atlantis 

ريزي براي  بيني و برنامه پيشــ كه  احتماالت نظريهكشف    و سرانجام  ●   
   .)ميالدي 1654سال (  فرما دو پيرو  پاسكال بلزتوسط كند ــ   آينده را ممكن مي

   

  موازي رايانش●
  ها داده رسانه كالن●

  
  پسامدرن

 رياضيات مدرن با●

  اعداد هندي
  رسانه چاپ●

   
  مدرن

  توكن●
  رسانه نوشتار●

 
  

  سنت يا پيشامدرن

  
  در روش علمي الگوواره) ريي(تغ فتيش ميپارادا

 پسامدرنبه  دوران مدرنگذار از  مورد شناسان در فالسفه و جامعه
ين مقاله اين گذار را به لحاظ فني، به نظرهاي فراواني دارند. ا اختالف

اي  براي رسيدن به نتيجه اي رسانه- تحوالت رايانشيويژه از لحاظ 
  كند.  كاربردي   بررسي مي

در شيفت را  يكي از نخستين كساني   كه اين گذار و پارادايم
، سردبير نشريه 8كريس آندرسونرساني كرد  اطالع هاي عمومي  رسانه

است.   او در زماني كه هنوز اصطالح  Wiredنده الكترونيك پرخوان
پايان نظريه:  «مقاله مشهور خود با عنوان   باب نشده بود در  ها داده كالن

كه در ماه ژوئن سال ــ » 9كند را منسوخ مي روش علميها  طوفان داده
بخشي  كند.  شيفت اشاره مي به اين پارادايم منتشر شده است  ــ   2008

  :در زير آمده استه اين مقال از 

                                                                                    
5 Rules for the Direction of the Mind 
6 René Descartes 
7 Analytic geometry 
8 Chris Anderson 
9 The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific 
Method Obsolete 
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 ،هاي بزرگ سده بيستم ميالدي يكي از آماردان 10جورج باكس «
 ،آمارتنها در دنياي  چهل سال پيش عبارتي را بيان كرده است كه نه

  المثل مشهور شده است: نيز به عنوان يك ضرب علمبلكه در دنياي 

  .11ها نادرستند، اما بعضي از آنها سودمندند همه مدل

ي ها شناسانه تا نظريه از معادالت كيهان  ها مدل با اين همه، 
به طور موفق،    اند توانسته مي    انساني هايدرباره رفتار گوناگون

البته تا حاال. امروزه،  ؛اگرچه ناقص، دنياي اطراف ما را توضيح بدهند
ها  العاده داده كه در يك عصر وفور فوق گوگلهايي مانند  شركت

، آنها حقيقتكنند. در  اتكا نمي هاي نادرست مدلاند، به  رشد كرده
  ها اتكا كنند.... اصالً مجبور نيستند به مدل

هاي بيشتر  دادهاين عصر را چون  ،متفاوت است 12عصر پتابايت
يگر درباره د ها ، بحثپتابايت است. در مقياسِ كرده متفاوت
مقدار ؛ در اصل، اطالعات نيست عديِبندي و نظم سه يا چهارب طبقه

 راه حلبه يك  عصر پتابايت است. 13آمارعليه    ها  العاده زياد داده وقف
كه بتواند اين حجم از راه حلي نياز دارد،  آمار علماز  كامالً متفاوت

و از آنها نتايج سودمند  ها را به طور تصويري به نمايش در بياورد داده
  . كسب كند

 بازرگاني غاتتبلي يافتن سهم بيشتر بازارِ كه براي آن بي گوگل
آنها  دربارهتحقيق كند و حتي چيزي و عرف مردم    درباره فرهنگ

سهم بسيار بزرگي از توانسته است  رياضيات كاربرديصرفاً با  ،بداند
به اين فهم  گوگلــ  دبدهدنيا را به خود اختصاص  يبازار   تبليغات
رنده بازار هاي بهتر و ابزارهاي آناليتيك يا تحليل بهتر ب رسيد كه داده

  بود.  گوگلحق با واضح است كه . هستند

دانيم چرا اين صفحه بهتر از  اين است كه نمي گوگلفلسفه بنيادي 
صفحه چنين حكايتي  يكبه  ها لينكآن صفحه است: اگر آمارهاي 

و   كافي است. نياز به هيچ تحليل مفهوميمان  برايد، نداشته باش
يك  تواند مي  همين روست كهنيست. از  معنايي از محتواي صفحات 

ترجمه  كند به زباني ديگر  » درك« را زبان آن  كه واقعاً آن را بي زبان
تواند زبان  هاي دو زبان، گوگل مي كند (با داشتن حجم برابر از داده

تخيلي  نژاد فضاييِ  يكشده براي  كه يك زبان ساختهــ را  14كلينگاني

                                                 
10 George Box 
11 All models are wrong, but some are useful 
12 Petabyte Age 
13 statistics 
14 Klingon 

ترجمه  ارسيفبه زبان  ــ است نستارگا جنگدر فيلم  كلينگانبه نام  
 آلمانيبه زبان  تواند مي را فرانسوي  كند، به همان سهولتي كه زبان

 هاي بازرگاني را بدون درك معنايي كند). و چرا نتواند آگهي ترجمه 
  ربط ندهد؟ يي ديگرآگهي به محتوا يا محتوايي

 ، در          كنفرانسگوگليك مدير پژوهشي ، 15ناويگ پيتر
O'Reilly Emerging Technology، جورجشده  المثل عبارت ضرب 

  به صورت زير اصالح كرد:كه در باال آمد  را  باكس
، توانيد موفق شويد بدون آنها مي پسها نادرستند،  همه مدل

  .   شود درجه موفقيت روز به روز بيشتر مي
هاي بازرگاني  ها آگهي داده حجم بسيار بزرگ از اصلياما هدف 

 پذير هاي آزمون فرضيهبر بنياد  روش علمياست.  علمهدف  نيست.
هايي هستند كه  ، در بيشتر مواقع، سيستمييها مدلين چنكند.  عمل مي

تحت آزمايش  ها مدلاين سپس شوند.  در ذهن دانشمندان زاده مي
هاي   ها درستي يا نادرستي مدل گيرند و نتايج  اين آزمايش قرار مي
دهند نشان  اركردن جهان را توضيح مياي را كه نحوه ك نظري
حاال  دهند. صدها سال است كه علم با اين روش كار كرده است. مي

ها همچون  العاده زياد داده خواهند از مقادير فوق اما دانشمندان مي
   »تر بهره بگيرند. سريعگوگل براي رسيدن به نتايجي 

  
  زمستان طوالني هوش مصنوعي

توان  در تحوالتي يافت كه براي  را مي  پسامدرنيتهريشه گذار به 
  .16بازشناسي الگوهاي هوش مصنوعي رخ داده است:  يكي از فناوري

هوش مصنوعي از نيمه دوم سده بيستم ميالدي مطرح بوده است و 
 بازشناسي الگوها در مورد آن كم نبوده است. به عنوان مثال،  پژوهش

ترين  و قديمي هاي قديمي هوش مصنوعي ها و روش يكي از تكنيك
بوده است، اما اين  1970از دهه  17يادگيري ماشين مورد استفاده  روش

 18زمستان هوش مصنوعياي كه به  هاي مديد ــ در دوره تكنيك مدت
مشهور شد ــ نتوانست پتانسيل انقالبي خود را به نمايش بگذارد، چرا؟ 

                                                 
15 Peter Norvig 
16 pattern recognition 
17 machine learning 
18 AI winter 
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و رفني پيش از آن كه به  اين پرسش پاسخ بدهيم الزم است به زبان غي
  چيست.  بازشناسي الگوتوضيح بدهيم كه با يك مثال 

  
  بازشناسي الگو به زبان ساده

 الگوهاي خودكاربه بيان ساده يعني پيداكردن  بازشناسي الگو
ــ كه كاري است  اين الگوها  بندي طبقهو  ها در داده و منظم تكراري

فرض كنيد هد. د كه مغز انسان نيز روزانه بارها و بارها آن را انجام مي
هايي كه احتمال دارد  را با داده x بيماريهاي  بخواهيم علت يا علت

ناچار بوديم به  19ها خُرددادهعلت آن بيماري باشند پيدا كنيم. در عصر 
ها را از تعدادي از كساني كه اين بيماري را  اين داده دستيطور 
بر اساس آنها بدهيم، تا  بازشناسي الگواند بگيريم و  به برنامه  داشته

شود و براي اكثر  ناميده مي الگوها و عواملي را كه   اي از علت مجموعه
گرفته است كه چه  يادبرنامه بيماران مشترك است بيابد. از حاال به بعد 

 الگوتواند براي بيماراني كه اين  آورد و مي را پديد مي x بيماريالگويي 
  كند.  بازشناسيرا   x بيماريرا دارند 

  

رسانه ي و مواز انشيراقالب بازشناسي الگو با ان
                                                   ها داده كالن

   محاسبات براي عملكرد خود به بازشناسي الگوبه بيان ديگر، 
 ها بيشتر باشد دقت نتيجه بيشتر خواهد بود. هرچه داده .ردنياز دا ي آمار

خاتمه بدهد  زمستان هوش مصنوعيواند به اين فناوري براي اين كه بت
براي رايانش  20هاي عصبي مصنوعي شبكههمچون مغز انسان با  بايد

فناوري  بدين منظورشد،  به كار گرفته مي ها زياد دادهبسيار مقادير 
بسيار  به افزايش  يادگيري ژرف. اما فناوري اختراع شد 21يادگيري ژرف

و  شد ــ ممكن مي 22رايانش موازي ــ كه با معماري توان رايانشي زياد
 مشهور بهاي  رسانه  كه امروزه  ،نياز داشتهاي بسياربسيار بيشتر  به داده

                                                 
19 small data 
20 artificial neural networks 
21 deep learning 
22 parallel computing 

تأمين  23گرهاي ابري ذخيرهآن را به ويژه از طريق  ها داده كالن رسانه
نقش بسيار بزرگي در ايجاد  ژرف يادگيريها در  پيشرفت. كند مي

 ويدئوو  تصوير بازشناسيژه در به وي الگو بازشناسيتحولي ژرف در 
  داشته است.

   ) Big Data Mediumها ( داده كالنرسانه ●
شود كه  تر از گذشته زياد مي ها به اين دليل بسيار سريع مقدار داده

ها بسيار زياد شده است. وسايل موبايل،  منابع مختلف توليد داده
يي كه گرها هاي اجتماعي، و كامپيوترهاي متصل به وب و حس شبكه

اند،  مشهور شده اينترنت چيزهااند، كه به  شده برخطهاي اخير  در سال
ها هستند. همه اينها در مجموع يك  هايي از اين منابع توليد داده نمونه

هاي  به مجموعه» ها داده كالن«ها دارند.  نقش عظيم در انفجار داده
د، كه كنن اي بسيار بزرگ اشاره دارد كه اين منابع توليد مي داده

وكارها، ادارات دولتي، و سايرين مايلند آنها را اخذ و استفاده  كسب
هر  .توان سنجيد مي 24زتابايتها را بر حسب  اندازه اين مجموعه كنند.
  .است تيگابايگ ونيليتر كي تيزتابا

از اصطالحات  ها داده مهم كالن اتيكردن خصوص خالصه يبرا
» ت«(سه » velocityيا  تندي«، »variety ياتنوع «، »  volume ياتراكم «

به مقادير » تراكم«شود.  در انگليسي) استفاده مي vدر فارسي و  سه 
ها  هاي داده به انواع گوناگون منبع» تنوع«ها اشاره دارد،  بسيار زياد داده

كند كه  سرعت بسيار بااليي را توصيف مي» تندي«داللت دارد، و 
  شوند. ها ساخته مي داده

مقادير بسيار بيشتري داده در  نسبت به گذشتهجديد  ابزارهاي 
ها بيشتر در دو حالت هستند:  كنند. اين داده هاي متنوع توليد مي فرمت
كه پردازش و تحليل كامپيوتري آنها آسان  structuredمند يا  ساخت

كه پردازش  unstructured يامند  ناساختهاي مالي؛  است، مانند داده
  مانند عكس يا صدا. آنها دشوارتر  است،

  

                                                 
23 cloud 
24 zettabyte  
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  ها  دادهكالنرسانه

)Big Data(  

 هاداده-خُرد  

 )Small Data(  
  

 
  

  ميالدي2010از سال

  پسامدرن

 سال پيش12000از  

  پيشامدرن و مدرن

  

  

  
  ؟آيد ها از كجا مي داده كالن

پاسخ ساده است: از همه جا. منابعي كه پيشتر به دليل  
شد حاال به عنوان معدن طال به آنها  هاي فني ناديده گرفته مي محدوديت
ها به قرار زيرند:  داده اي كالن اي از منابع داده شود. پاره نگاه مي
اينترنت هاي  نتي، دادههاي اينتر ها، متنRFIDها، GPSها،  وبالگ
هاي عكس  وجوي وب، سابقه پزشكي، بايگاني هاي جست ، نمايهچيزها

هاي اينترنتي،  خريدوفروشهاي اجتماعي،  هاي رسانه و ويدئو، پست
  نظرات مشتريان كاالها و خدمات و ..

   

  
  

  ) كيست؟data scientistدان ( داده
دان به متخصص رشته  تعريف دقيقي ندارد. داده دان داده
شود. به بيان ساده،   ) گفته ميdata science( ها علم داده

از ابزارهاي   كهدان يك آناليست خبره  يا يك مهندس است  داده
جديد در ) insight( هاي بينشاي يافتن بر ها داده كالنكشف 

ماهيتاً آماري يا علمي هستند  هايي كه ها با استفاده از تكنيك داده
دان  ها نفت باشد، داده اگر داده به بيان ساده،  گيرد. بهره مي

دان به جاي يك يا چند  هاي داده در آينده تيم كاشف نفت است.
   □دان كار خواهند كرد. داده

 2010شود، اما تا سال  آغاز مي 1950هوش مصنوعي از دهه  ها در پژوهش
 كند در دوره تحولي بزرگ در هوش مصنوعي به پا مييادگيري ژرف  كه فناوري

  بريم.  به سر ميزمستان هوش مصنوعي  يطوالن

  )nvidia.com (عكس از

 دانايي

 دانش

 اطالعات

 )Big Data(ها داده -رسانه كالن

 دانايي

 دانش

 اطالعات

 )Small Data( ها داده- خُرد

- ها دادهيا هرم  DIKW هرمسال پيش به عنوان  15آنچه تا حدود 
شناخته  )Data-Information-Knowledge-Wisdom( دانايي-دانش- اطالعات

آيد از  ها، اطالعات و دانش به دست مي شده است كه در آن از پردازش داده مي
سازي   هاي دور به عنوان يك مدل كارآمد براي حل مسئله   و تصميم گذشته

   هاي گوشي  هوشمند، اينترنت چيزها، شبكه بهره گرفته شده است. با ورود رسانه
اي  گونه هاي توليدي به هاي مشابه به بازار حجم داده اجتماعي و فناوري

پديد آمد كه رسيدن به دانايي با آن به   ها داده رسانه كالنباورنكردني باال رفت و 
توانست  رايانشِ موازيشدن هزينه  اي نياز داشت. ارزان العاده توان رايانشي فوق

(يا هرم    Big Data-Information-Knowledge-Wisdom هرم جديد 
BDIKW ها نيز به دانايي برسيم. داده از كالن) را ممكن كند و□   
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  رايانش موازي ●
در  الگو يبازشناسهاي  سال از معرفي الگوريتم50با آن كه  حدود 

 شد  كه به زودي بيني مي هوش مصنوعي گذشته  است و  همواره پيش
هايي انقالب بزرگي را در  ي به مدد چنين الگوريتمهوش مصنوع

ر است سال اخي15زندگي انسان به وجود خواهد آورد    فقط در حدود 
ممكن شده   الگو يبازشناسهاي هوش مصنوعي و    يافتن وعده كه تحقق

 ظهور  علت مهم اين پيشرفت بزرگ در زندگي بشر يكي سه است.  
 يبازشناستر  هاي پيشرفته الگوريتم؛ ديگري   بوده است ها داده كالن
دن ترش ي   ارزانسومو ؛ ها داده كالنبراي   توليد نتايج سودمند از   الگو

سه موفقيتي كه سرانجام «در مقاله   ليوين كك . رايانش موازيهزينه 

در  2014در سال  Wiredدر نشريه » 25هاي  هوش مصنوعي را باز كردند گره
  باره چنين آورده است:  اين

 26نورونها  كاري ذهن است، ميليارد تفكر محصول موازي«
را به وجود  شوند تا امواج همزمان رايانش مغزي همزمان فعال مي

ساختار اصلي  ــ 27شبكه عصبيبياورند. به طور مشابه، يك 
به اجراي همزمان تعداد بسيار زيادي   ــافزار هوش مصنوعي  نرم

در يك شبكه عصبي شبيه  28گرهعمليات محاسباتي نياز دارد. هر 
تعامل متقابل هر گره با  ــبه يك نورون در داخل مغز است 

هايي كه   درآوردن و فهميدن  سيگنالبراي سر  هاي همسايه گره
شده، يك برنامه  كند. براي بازشناسي يك كلمة گفته دريافت مي

را در ارتباط با يكديگر بشنود؛  29ها واجبايد قادر باشد كه همه 
براي تشخيص يك عكس، الزم است كه هر پيكسل را در بافت 

ازي كه هر دو تكاليفي عميقاً مو ــهاي اطراف آن ببيند  پيكسل
فقط  يهستند. اما تا چندي پيش، پردازنده كامپيوترهاي معمول

  توانست يك كار را در هر زمان انجام بدهد.  مي

  

از حدود يك دهه پيش اين وضعيت تغيير كرد، هنگامي كه نوع 
)، براي GPU( 30واحد پردازش گرافيكجديدي از تراشه، مشهور به 

هاي ويدئويي ساخته شد،  زيبا تصويريِ ــ و موازيِ ــنيازهاي گسترده 
شد.  ها پيكسل بازمحاسبه مي بايست ميليون كه در آنها در هر ثانيه مي
ويژه به عنوان يك مكمل  31رايانش موازيِاين وضعيت به يك تراشة 

موازي كارساز  هاي گرافيكيِ . تراشهداشت ازينسي  براي مادربورد پي
، افزايش 2005سال ها اوج گرفت. در  شدند،  و كيفيت گرافيكي بازي

ها سبب شد كه قيمت آنها بسيار پايين بيايد. در GPUبسيار زياد توليد 
به اين نتيجه  استنفوردو همكارانش در  32جي اندرو ان، 2009سال 

                                                 
25 Kelly, Kevin.  The Three Breakthroughs That Have Finally 
Unleashed AI on the World.    
(http://www.wired.com/2014/10/future-of-artificial-intelligence/) 
26 neuron 
27 neural network 
28 node 
29 phonemes 
30 graphics processing unit 
31 parallel computing 
32 Andrew Ng 

نام  دان به هاي پژوهشي درباره مغز به يك منطق ميالدي، يافته 1943در سال 
                    كلوچ وارن مكشناس به نام  ) و يك عصبWalter Pitts( پيتز والتر

)Warren McCullochها را به طور  ) امكان داد كه انتقال سيگنال نورون
هاي  توانست سيگنال رياضي در يك مدل عصبي طراحي كنند. اين مدل فقط مي

هاي  است. هرگاه سيگنال» خاموش«يا » روشن«دودويي را پردازش كند، يعني يا 
شود و يك  ورودي در يك عصب مصنوعي از حد آستانه فراتر برود، فعال مي

امروزي هنوز بر  مصنوعي عصبي هاي شبكهدهد.  را عبور مي» روشن«سيگنال 
  كنند.  اي كار مي بنياد همين منطق آستانه

   درسدن. موزه هوش مصنوعي؛ عكس از مژده حمزه تبريزي؛
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هاي عصبي را به طور  توانند شبكه مي GPUهاي  رسيدند كه تراشه
  موازي اداره كنند. 

اي عصبي فراهم ه هاي جديدي را براي شبكه اين كشف فرصت
شان داشته باشند.  هاي توانند صدها ميليون اتصال بين گره كرد، كه مي

هاي مرسوم براي محاسبات همه امكانات پشت سرهم و وابسته  پردازنده
ها وقت نياز  ميليون پارامتري به هفته100به هم در يك شبكه عصبيِ 

تواند  ها ميGPUبه اين نتيجه رسيد كه يك خوشه از  جي انداشتند. 
هاي عصبي  همان كار را در يك روز انجام بدهد. امروزه شبكه

 ابرهاي مجهز به  ها  به طور مستمر توسط شركتGPUگيرنده  كار به
)cloudبوك يا  )  مانند فيسNetflix بوك سيفشوند.  به كار گرفته مي 

، براي دادن Netflixها، يا  براي شناسايي دوستان شما در عكس
ميليون مشترك خود  از  50ي قابل اعتماد به بيش از ها توصيه
  □»گيرند ي  بهره ميعصب يها شبكه

  

  

    

يا بدن يا  دادن دنياي بيروني تعريف كرد، ارتباط دكارت رنهكه  درنم علم
 )res cogitans( يا ذهن يا خود يا من دنياي دروني به) res extensa(  جسم 
  .  حواسطريق مشاهده  از  يا  ،است

تا  8500حدود تصوير باال كه  متعلق به  سفالي با ديدن  اشياء  هر انساني  ذهن
  بازشناسي  را  كاسه  )pattern( الگويند بالفاصله هست سال پيش 8800

)recognitionمشاهده و تواند  با بازشناسي الگو مي هم هوش مصنوعي .دكن ) مي
را مهم كرده است، در هوش مصنوعي بازشناسي الگو  شاخه البته آنچهحس كند. 

  هاست.  داده بازشناسي الگو در كالن

موزه    ؛شده در  تپه چغابنوت، دزفول ي يافتها (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ كاسه
 .)باستانايران

  يادگيري ژرف
Deep Learning  

اختراع شدند، اما براي اين كه  1950در دهه  هاي عصبي شبكه
بين يك   يها رابطهدانشمندان كامپيوترشناس ياد بگيرند كه چگونه 

ها سال  را  تحت كنترل در بياورند ده نورونميليون ــ 100ن ــ يا ميليو
  طول كشيد. 

هاي روي هم بود.  هاي عصبي در اليه دادن شبكه راه حل، سازمان 
است در نظر  صورترا كه يك  صورتيك  بازشناسيكار نسبتاً ساده 

 الگوها در يك شبكه عصبي يك  بگيريد. هنگامي كه گروهي از بيت
مثالً تصوير يك چشم را ــ اين نتيجه براي بررسي  _بدهند  را تشخيص

رود. سطح بعدي ممكن است دو چشم را  بعدي به سطح باالتر مي
بيني  الگويمربوط به يك گروه تشخيص بدهد و به سطح باالتر براي 

ها گره را محاسبه كند (كه هركدام  برود. ممكن است هر اليه  ميليون
  انجامد). هاي مجاور مي به محاسباتي در مورد گره

اليه باال برود. در  15بايد  تا  انسان كيصورت  يبازشناس براي 
، براي دانشگاه تورنتو)، در Geoff Hinton( جف هينتون، 2006سال 

يادگيري اين روش يك ابتكار جديد ابداع كرد، كه خودش آن را 
نست نتايج ) نام نهاد. او با محاسبات رياضي تواdeep learning(     ژرف

ها  هر اليه را چنان بهينه كند كه يادگيري با باالتررفتن سطح اليه
  تر حاصل شود.  سريع

ها به GPUهاي يادگيري عميق چند سال بعد هنگامي كه  الگوريتم
به  ژرف يريادگكار گرفته شدند شتاب بسيار  گرفتند. الگوريتم  ي

اما يك بخش تنهايي براي توليد تفكر منطقي پيچيده كافي نيست، 
هاي سيستم  هاي هوش مصنوعي، مانند الگوريتم ضروري همه سيستم

بوك،  يا جستجوگر گوگل امروز  ام، فيس بي محصول آي واتسون
  □است.

  

  منبع:
Kelly, Kevin.  The Three Breakthroughs That Have Finally 
Unleashed AI on the World.    
(http://www.wired.com/2014/10/future-of-artificial-intelligence/)  
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  سال پيش5000پيشامدرنيته در 
را  رسانه نوشتاررا اختراع كرد تا زماني كه  توكنيا غار كمربند ابزار شمارش سفالي آسياب  دره و تپه گنجا انقالب كشاورزي در هزارسال پيش در عصر نوسنگي ي10از زماني كه انسان حدود 

تي  پيامبري با كتاب نيز نيامد ــ هزار سال طول كشيد. اين در حالي است كه هم فناوري مورد نياز وجود داشت و هم  مغز هوموساپينس پتانسيل چنين كاري را داشت، ح5تا4اختراع كرد حدود 
  نبود.  نيازبه ويژه پيامبري از ادياني كه به خاستگاه الهي  نوشتار باور دارند ــ چون 

بندي هر  شد ــ كه بسته) اختراع envelope( پوش توكنكافي بودند، همين كه ميزان مبادالت كمي بيشتر شد  كشاورزي انقالبهاي عصر  تا چند هزار سال براي مبادالت انسان ها توكن
كند و همزمان تقاضا براي  اي پيدا مي پوش، توليدات كشاورزي/دامي/صنعتي به دالئل مختلف بازهم افزايش  قابل مالحظه مجموعه توكن در يك قالب گلي بود. چند سده پس از اختراع توكن

گيري منصفانه، و هم به يك وسيله براي  هاي جديد نياز بود، هم به يك وسيله اندازه م به يك روش ثبت دادهشد و ه ونقل بايد متحول مي آيد. هم حمل خريد چنان محصوالتي به وجود مي
هزار سال   6تا5ود ، حدسكه، و ترازو، نوشتار رسانه، اسب كردن رامو  چرخكردن اين چهار نياز  را داشت:  و برطرف   و فناوري روز توان حل اين چهار مسئله هوموساپينسخريد و فروش كاال. مغز 

سازي كند. حجم مبادالت  به  شود كه جاده وريِ اندكي دارد، پس به نهادي نياز پيدا مي پيش اختراع شد (احتماالً ترازو قدمتي بيشتر و سكه قدمتي كمتر داشته باشد). چرخ بدون جاده بهره
  آيند. يد مينيز پد شهرها دولتنهادهاي مديريتي جديد نيز نياز داشت، در همين دوران 

شود كه اختراع  )،  و گفته ميقديم عيالمرسد (دوره  هزار سال پيش مي يافت شده است به چهار تا پنج شوش شاهي شهركه در تصوير باال آمده است و در جنوب  ارابه مفرغي چرخقدمت 
  در همين ناحيه انجام شده باشد.  چرخ

تجهيزشده با توكن به  خرَدگراييدر سرزمين ايران نيز رخ داده است.  پيشامدرنيتهانجاميدند در دوران  مدرنيتهرويدادهايي كه به توانيد ببينيد شبيه به  همچنان كه در جدول زير مي
در دنياي كنوني را   گلوباليزيشنو  اينترنتشوند كه بتوانند نقش  ميچنان طوالني  پيشامدرندر دوران  ها حتي جادهتكامل يافته است.  مصنوعي هوشخرَدگرايي تجهيزشده با رياضيات مدرن يا 

را در سراسر امپراطوري رواج  استاندارد  متراژِ ، ووزن، پول، ضمن اين كه كند يم سال پيش احداث 2500حدود  هخامنشي اول داريوش است كهالمللي  نخستين جاده بين شاهي راهبازي كنند. 
 راهسازند.  را مي ابريشم راه ها  دو يا سه سده بعد چيني. انقالبي در اقتصاد اين سرزمين پديد آوردانجام پذيرفت   ها داده و محاسبه ابزارهاي با تجهيزشده خرَد. اين اقدامات كه بر بنياد  دده مي

افزون بر اين،  دارد. وبيش پررونق نگه مي كمشود  و متروك مي ندكن مي مقدس تحريمتجارت با غرب را  ها عثمانيميالدي كه 1453تجارت و صنعت اين سرزمين را تا سال  ابريشم راهو  شاهي
  .اي كه تا امروز تداوم يافته است ، تالش و خواستهبودند گلوباليزيشندادند و نخستين تالش بشر براي  بودند كه تبادالت فرهنگي و علمي را نيز انجام مي ها اي از راه شبكهاينها فقط دو راه نبودند، 
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هزارسال پيش در عصر نوسنگي كه 10سال پيش اختراع شد. حدود  15000گري حدود  صنعت سفال
سفالي به عنوان ابزارهاي شمارش و سنجه اختراع شدند، كه به عنوان  هاي وكنتميد به انقالب كشاورزي انجا

ها و اطالعات عمل كردند.  از سفال تا هزاران سال   به عنوان يك  رسانه  ابزارهاي ذخيره و بازيابي داده
ي براي حل به جاي آن كه نظام واليت فقيه راه وچهار سال است كه حاوي پيام استفاده شده است. چهل

صرف  ، به ويژه حجاباي از احكام فقهي براي پاره را هاي هنگفتي هزينه باالي مزمن بيابد اقتصادي تورم 
الحجابي  هاي ترافيك بهره گرفته  است، و تعداد زيادي از بانوان را به دليل ضعيف ، از دوربينده استكر

، به اجراي احكام فقهي يد تمدن اسالمي   با براين باورند كه  بازتول ظاهراً كرده است.و مجازات بازداشت 
تمدن اسالمي، تمدن ايران باستان، تمدن يونان باستان، يا تمدن . پذيرد به سادگي صورت مي ويژه حجاب

، اند ربطي به حجاب بانوان و احكام فقهي نداشته است مصر باستان كه همگي در دوران پيشامدرن رخ داده
ها سرآغاز ساخت  ست.  توكنرهاي محاسبه كمكي مانند توكن بوده امحصول خرَدورزي با كمك ابزا

  اند.  اند، كه امروزه به كامپيوترهاي الكترونيكي پرقدرت تكامل يافته هايي بوده تمدنچنين 

  ها از راست به چپ، باال به پايين: عكس
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