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مقدمه
حمیدرضا� مهندس� و� نیمروز� ــزاری� ــرم�اف ن ــروه� گ
تولید� ــه� ب ــدام� ــ اق اقــدامــی�مــشــتــرک� مــعــیــری�در�
مــحــصــول�نـــــرم�افـــــزاری�آنـــتـــالـــوژی�شــاهــنــامــه�
آنتالوژی�متن� بر� عــالوه� نــرم�افــزار� ایــن� کــرده�انــد.�
یا� داده�هــا� مصورسازی� ویژگی� دارای� شاهنامه�
به� ویژگی� این� هست.� نیز� �Data visualization
کــی� ادرا نگاه،� یک� در� می�دهد� امکان� مخاطب�

بصری�از�جهان�شاهنامه�داشته�باشد.
مهندسی� دانــش�آمــوخــتــه�� مــعــیــری� حــمــیــدرضــا�
گروه�های� با� نرم�افزار�است.�وی�تجربه�همکاری�
کارنامه� در� را� ــادی� زی غیرفنی� و� مهندسی� فنی�
که�از�رهگذر�همین�هم�نشینی�ها�عالقه�مند� دارد�
جز� وی� اســت.� شــده� میان�رشته�ای� فعالیت� به�
کارشناس�مهندسی� که�در�نقش� عناوین�شغلی�
از� کــاری�خود�داشته�اســت،� نــرم�افــزار�در�سوابق�
سال��87در�جایگاه�های�مدیریت�فناوری�رسانه�
با�رسانه�هایی�از�جمله�مؤسسه�ایران�و�مؤسسه�
عالقه�مندی� اســت.� داشــتــه� همکاری� جــام�جــم�
پروژه�های� در� تیمی� کــار� کــردن� نهادینه� به� وی�
باز«� »متن� نرم�افزارهای� رویکرد� و� برنامه�نویسی�
حال� در� کــرد.� آشنا� �Open Data حــوزه� با� را� وی�
گروه�نیمروز،�نمایندگی� حاضر�ایشان�به�همراهی�
یکی�از�سازمان�های�مردم�نهاد�در�این�حوزه�را�نیز�

بر�عهده�دارند.
نرم�افزار�یادشده�از�طریق�این�نشانی�در�دسترس�

عالقه�مندان�است:
http://nimrouz.ir/shahnameh

کلمبیا کتابخانه دانشگاه  پروژه برگزیده 
دکتر� آقای� ریاست� به� کلمبیا� دانشگاه� کتابخانه�
نام�دور�دنیا�»پــردازش� پــروژه�ای�به� گیتز�در� آلن�
را� خود� هدف� که� روز«� هشتاد� در� انسانی� علوم�
دنیا� دور� در� میان�رشته�ای� پــروژه�هــای� معرفی�

را� شاهنامه� آنتالوژی� پــروژه� است،� کرده� معرفی�
به�عنوان�یکی�از�این�هشتاد�پروژه�برگزیده�است.�
کسری�قربانی�نژاد�نماینده�ای� گفتنی�است�آقای�
دانشگاه� ایــن� به� را� آنتالوژی� پــروژه� که� بــوده�انــد�

کرده�اند. معرفی�
معرفی�پروژه�»دور�دنیای��HDدر�هشتاد�روز«

 Around DH in 80 Days is a multi-institu-
tional, interdisciplinary Digital Humani-
ties collaboration that seeks to introduce 
new and veteran audiences to the global 
field of DH scholarly practice by bringing 
together current DH projects from around 
the world.

Upon the initial live launch of Around DH, 
a different DH project from around the 
globe was featured on our site each day 
for 80 days, offering audiences a unique 
opportunity to meaningfully engage the 
international, interdisciplinary, multimodal 
work being done by the digital humanities 
community, broadly conceived. 

و� آنتالوژی� ــروژه� پ معرفی� برگه� اینترنتی� نشانی�
توضیحات�مربوطه�در�سایت�این�پروژه:

ht tp : / /www.arounddh.org / jeky l l /up-
date/2014/08/14/day54/

کشور� در� آنتالوژی� مقوله� که� هست� سالی� چند�
گاه�و�بیگاه�از�سوی� بر�سر�زبان�ها�افتاده�است�و�
استادان�و�هیئت�علمی�دانشگاه�ها�نیز�دستمایه�
گرفته� تعریف�تزها�و�پروژه�های�ارشد�و�دکتری�قرار�
کار�مهمی�در�این�حوزه� است.�با�این�همه�هنوز�
و�در�خصوص�زبان�فارسی�صورت�نگرفته�است.�
مقوله� مانند� هــم� مقوله� ایــن� مــی�رســد� نظر� بــه�
پردازش�متن�در�زبان�فارسی�پیشرفت�چندانی�

نداشته�باشد.
ــاعــث�شد� گــرفــتــن�در�هــمــیــن�جــو�ب ــرار� ــ ــد�ق شــای
بــازشــنــاســی�شاهنامه� بـــرای� ــه� ک بــرنــامــه�هــایــی�

 آنتالوژی شاهنامه؛
پروژه برگزیده دانشگاه کلمبیا

گزارش
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داشتیم�را�به�سمت�آنتالوژی�پیش�ببریم.�عالوه�
آقــای� پـــروژه� ایــن� ایــن�دوســـت�و�همکارم�در� بــر�
با� به�صورت�مستقل�و�سال�ها�قبل� بابک�ونداد�
گروهی�تالش�در�پیاده�سازی�یک�پروژه�آنتالوژی�
کمبود� و� کــار� گستردگی� علت� به� که� داشته�اند�

کار�به�محصول�مشخصی�نرسید. منابع�این�
است.� آنتالوژی� پــروژه� این� مثلث� اضالع� از� یکی�
که�در�تعریفش�نیز�آمده،�علم� آنتالوژی�همان�طور�
شناخت� برای� که� علمی� است.� هستی�شناسی�
نیز� پروژه� این� به�کار�می�رود.�در� پیرامونی� جهان�
برنامه�نویسی� و� علم� این� کمک� به� شده� تالش�
پدید� شاهنامه� جــهــان� شناخت� بـــرای� ــزاری� ــ اب

بیاوریم.
ــا�هـــدف�ورای�انــجــام� ــروژه�ی ــ بــعــد�پــنــهــان�ایـــن�پ
 Digital رویــکــرد� شناخت� بــه� کمک� پـــروژه� ایــن�
کاربرد�فناوری�در� که�ما�آن�را� �humanitiesاست�

علوم�انسانی�می�نامیم.
مخاطب� اختیار� در� امــروز� آن�چــه� گفت� می�توان�
گروه� رویکرد� اما� گرفته�یک�محصول�است،� قرار�
که�می�تواند� نیمروز�به�این�پروژه�یک�ابزار�است�

گیرد. زیرساخت�تولید�محصوالت�مشابه�قرار�
پیشنهادی� باشد�در�حوزه�های� مایل� کسی� گر� ا
تاریخ� مــشــروطــه،� تــاریــخ� مــقــدس،� دفـــاع� مانند�
با� مــی�تــوانــد� کــنــد،� همکاری� آن� مانند� و� ــران� ایـ
می�دهد� انجام� نیمروز� گــروه� با� که� مفاهمه�ای�
همین�جا� در� کند.� تولید� را� مشترکی� محصول�
که�مایل�به� هم�دعوت�می�کنم�از�دوست�دارانی�
نشانی� ایــن� با� هستند� زمینه� ایــن� در� همکاری�

کنند:� مکاتبه�
hamid.moayery@gmail.com

اضالع دیگر مثلث چیست؟
از� کــه� اســت� مثلثی� شاهنامه� آنــتــالــوژی� پـــروژه�
ســـه�ضــلــع هــســتــان شــنــاســی، داده آمــــایــــی�و�
علم� اســـت.� شــده� تشکیل� شاهنامه شناسی�
جهان� از� صوری� درک� ایجاد� بر� هستان�شناسی�
در� ــایـــی� داده�آمـ فــن� و� دارد� داللـــت� ناشناخته�
قــالــب� را�در� پــرشــمــار� اســـت�داده�هــــــای� تـــالش�
که�معنای�بسیار�را�در�لفظ�اندک� نقاشی�گونه�ای�
گنجانده�به�نمایش�بگذارد.�این�ها�اضالع�مثلثی�

که�از�آن�یاد�شد. است�

چرا شاهنامه؟
تنوع�شخصیت�ها� در� که� است� اثــری� شاهنامه�
گــر� ا اســـت.� کم�نظیر� ــط� ــ رواب پــیــچــیــدگــی�هــای� و�
شاهنامه�خوانده�باشید�و�آن�را�چندین�و�چند�
آوردن� به�خاطر� در� هنوز� باشید� خوانده� نیز� بــار�
برخی�نام�ها�و�نقش�ها�دچار�تردید�خواهید�بود.�
چه�رسد�به�جزئیاتی�مانند�این�که�دو�شخصیت�
که� دیده�می�شود� توران� در�سپاه� بارمان� نام� به�
می�شوند.� ظاهر� مشخص� زمــانــی� فاصله� دو� بــا�
یکی�پسر�پیران�ویسه�دستور�خردمند�افراسیاب�
است�و�دیگری�یکی�از�سرداران�سپاه�توران�است�
کشته�می�شود.� که�به��دست�رهام�پهلوان�ایرانی�
ــوژی�»هــویــت�هــای� ــتــال هــرچــنــد�هـــدف�اصــلــی�آن
همیشگی� دالیل� همان� به� اما� بود،� شاهنامه«�
کترهای�شاهنامه� کارا زمان�و�هزینه�به�آنتالوژی�

تقلیل�یافت.
نخستین� بـــرای� راه� روشــنــگــر� چـــراغ� شــاهــنــامــه�
حمایت� با� آینده� در� امیدواریم� اســت.� ما� پــروژه�
پروژه�های� از� سیلی� پژوهشگران� و� عالقه�مندان�
مشابه�بر�مبنای�زیرساخت�های�فنی�ایجادشده�

تکمیل�شود.

به  ربطی  رایــانــه  علوم  در  هستی شناسی  آیــا 
هستی شناسی فلسفی دارد؟

کمی�سخت�است،� کردن�مرز�این�دو� البته�جدا�
به�عنوان� رایــانــه� علوم� در� آن�چــه� قــدر�مسلم� امــا�
ــه�پایه� ــ ــت�جــز�آن�ک هــســتــی�شــنــاســی�مــطــرح�اسـ
در� است� علم� این� خاستگاهش� و� دارد� فلسفی�
با� رابــطــه�ای� گــزاره�هــا،� و� محاسبات� و� مناسبات�
مقوله�فلسفی�هستی�شناسانه�نخواهد�داشت.

که�از�دل�فلسفه�بر� »هستی�چیست؟«�پرسشی�
هایدگر� کانت،� هم�چون� بزرگی� فیلسوفان� و� آمد�
کرد.�اهمیت�هستی� را�به�خود�مشغول� و�نیچه�
ک�هستی� کمک�ادرا که�انسان�به� در�این�است�
اشیا�و�روابط�میان�هستان�های�هر�زیرمجموعه�
که�می�تواند� )Universe(�است� از�جهان� دلخواه�

کی�درستی�از�جهان�مورد�نظر�بدهد. ادرا
ــه� ــان هــســتــی�شــنــاســی�مــنــظــور�نــظــر�در�عــلــوم�رای
کـــاوی�هـــای� امـــا�پــیــچــیــدگــی�هــای�فــلــســفــی�و�وا
کرده�جهان� کنار�نهاده�و�تالش� ریشه�شناسانه�را�
دست� آن� شناخت� بــه� بتواند� تــا� کند� ســـاده� را�
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زیرمجموعه� )هر� جهان� همه� علم� این� در� یابد.�
و� »هستی«� مفهوم� دو� به� را� مرجع(� از�مجموعه�
تا�با�ساختن�سه�گانه�هایی� کاهیده� »رابطه«�فرو�
رابطه�� آن� میانی� یــال� و� هستی�ها� آن� سر� دو� که�
کی� میان�دو�»هستی«�یا�دو�»هستان«�است،�ادرا

قابل�پردازش�از�جهان�به�دست�داده�است.
در�تعریف�هستان�می�توان�گفت:�هستان�شناسی�
علمی�است�که�کمک�می�کند�یک�توصیف�صوری�
از�جهان�ارائه�کنیم.�این�تعریف�صوری�بیش�از�هر�
کس�و�هر�چیز�راهگشای�پردازش�رایانه�ای�است.�
هستان�شناسی� کارکردهای� بزرگ�ترین� از� یکی�
که�امروزه� کمک�به�درک�جهان�وب�است.�درکی�
که� زمانی� یاد�می�کنیم.� معنایی«� به�»وب� آن� از�
واژه� گوگل� مانند� شما�در�یک�موتور�جست�وجو�
»شبکه«�را�جست�وجو�می�کنید،�هستان�شناسی�
که�کمک�می�کند�دسته�بندی�مناسبی� وب�است�
میان�شبکه�تلویزیونی�و�شبکه�رایانه�ای�با�شبکه�

اجتماعی�یا�شبکه�توری�قائل�شود.

چگونه   Data visualization یا  داده آمــایــی 
به کار شما آمد؟

کـــه�مـــی�دانـــیـــد،�داده�آمـــــایـــــی�یا� ــور� ــان�طـ ــمـ هـ
است� آمار� علم� از� داده�ها�شاخه�ای� مصورسازی�
مــی�پــردازد.�هدف� نمایش�داده�هــا� به�مقوله� که�
ــار�مــصــورســازی�داده�هـــا�به�منظور� ک اصــلــی�ایــن�
ایجاد�درک�شهودی�در�بیننده�و�تحلیل�و�داوری�

در�خصوص�داده�ها�است.
فزونی� آن�هـــا� کــه�شــمــار� زمــانــی� ــا� تحلیل�داده�هــ
کاری�دشوار�و�زمان�بر�است.�مصورسازی� می�یابد�
از� مناسبی� ک� ادرا آســانــی� بــه� انــبــوه� اطــالعــات�
می�کند.� منتقل� بیننده� به� را� داده�هــا� چگونگی�
زمانی� داده�آمــایــی� این� رایــج� نمونه�های� از� یکی�
را�می�خواهیم� زیـــادی� نــقــاط� دمـــای� کــه� اســت�
کنید�دمای�ده�هزار�نقطه� نمایش�دهید.�فرض�
کار� کنیم.� تحلیل� بخواهیم� را� فــرد� یک� بــدن� از�
که� کانتور� نمودار� یک� گر� ا بود� خواهد� دشــواری�
نداشته� می�دهد� نمایش� رنگ� با� را� بدن� دمای�

باشیم.

که� دریافت� می�توان� باال� نمودار� به� نگاه� یک� با�
کل،�وضعیت�فرد�از�نظر�دمایی�چگونه�است.� در�
به� بــدون�مصورسازی�ساعت�ها� شاید� که� کــاری�
آماری� اطالعات� بدون�داشتن� و� بینجامد� طول�

کار�امکان�پذیر�نباشد. کافی�این�

آیا شاهنامه شناسی هم در این فرایند نقشی 
داشته است؟

شاهنامه�شناسی� به�عنوان� مقال� این� در� آن�چه�
و�شخصیت�ها� بر�متن� تسلط� یاد�می�شود� آن� از�
نخست� نــگــاه� در� کــه� اســت� شاهنامه� روابـــط� و�
روابط� برای�دسته�بندی� مناسبی� الگوی� بتواند�

کند. و�شخصیت�های�متن�ارائه�
کل�آن� که�تسلط�بر� شاهنامه�متنی�سترگ�است�
و�مرور�سریع�آن�نیازمند�خبرگی�و�تجربه�تعامل�
باید�هدف� فــرد� ایــن� سو� دیگر� از� اســت.� متن� با�
کار�را�نیز�بشناسد�و�هستی�ها�مورد�نظر�را� نهایی�

کند. کلی�پروژه�استخراج� با�رویکرد�
موجب� که� متن� به� غیراحساسی� نگاه� داشتن�
هستند� که� همان�گونه� روابــط� و� هستی�ها� شود�
کار� این� ضروریات� از� یکی� بیایید� بیرون� متن� از�
درست� نگارش� استخراج� حــوزه� ایــن� در� اســت.�
کــه�تعدد� نــام�هــا�چــالــش�دیــگــری�اســـت.�زمــانــی�
نیز�دستخوش� را� داستان� نسخه�های�شاهنامه�
قرار� پیشِ�رو� نیز� تازه�تری� چالش� می�کند،� تغییر�

می�گیرد.


