
تیم »فرهنگ سنجی1« از بخش کتاب گوگل به 
پیش نوشت های علمی رو می آورد.

پ��ل گینزپارگ2 در نظ��ر دارد هفت��ه ی آینده 
که به جلس��ه ی انجمن فیزیک امریکا در بوس��تون 
ماساچوس��ت می رود حافظه ی فلش 64 گیگابایتی 
ش��امل ح��دود 74۰۰۰۰ مقاله ی ذخیره ش��ده در 
arXiv را ب��ا خ��ودش بب��رد. arXiv مخزن بزرگ 
پیش نویس مقاالت اس��ت ک��ه او در س��ال 1۹۹1 
ایجادش ک��رده و اداره اش را به دانش��گاه کورنل در 

ایتاکا نیویورک سپرده است.
گینزپارک این داده ها را در اختیار پژوهشگران 
»رصدخانه ی فرهنگی۳« وابسته به دانشگاه هاروارد 
در کمبری��ج ماساچوس��ت خواه��د گذاش��ت. آنها 
می خواهن��د متن کام��ل مقاالت را ب��ه عبارت های 
تشکیل دهنده ش��ان تجزیه کنند تا ببینند بس آمد 
هر واژه یا عبارت خاص نس��بت ب��ه باقی ِ کلمات و 
عبارت چه قدر است – که معیاری از درجه ی شیوع 

اصطالحات در این مقاله ها خواهد بود. 
هدف شان این است که arXiv را به ابزار جدیدی 
برای تش��خیص مق��االت اصل و  بدی��ع در فیزیک، 
ریاضیات، و علوم کامپیوتر مجهز کنند و به مورخان 
ام��کان بدهند که رونده��ا را در این مجموعه که در 
بیست س��ال اخیر گردآوری ش��ده است تشخیص 

بدهند. 
ژان باتیست میشل4 یکی از مدیران رصدخانه ی 
فرهنگی و پژوهشگر دوره ی پسادکترای روان شناسی 
در هاروارد این پرس��ش را مطرح می کند: »چه  طور 
می توانید نقطه ی وقوع تحولی علمی را پیدا کنید؟« 
و پاسخش این است که » می توانید به خواننده کمک 
کنید پی ببرد مربوط ترین مقاله ها در چه زمانی واقع 

شده اند که البته همیشه کار سختی بوده است.«

بازی با کلمات
تیم رصدخانه ی فرهنگی قبالً هم به خاطر اِعمال 
روش مش��ابه برای ۵میلیون کتاب گوگل تحس��ین 
برانگیخته است. پژوهشگران با استفاده از ابزاری که 
اسمش را تماشاچی n-گرم۵  نامیده اند حساب کرده اند 
که با چه آهنگی افعال بی قاعده به شکل افعال باقاعده 
صرف می ش��وند و راه یابِی»گفتار تجارت خانه ای« به 
 زبان عادی مح��اوره را دنبال کرده اند )نگاه کنید به 

›Culturomics: Word play‹6(. ام��ا پایگاه  داده های 
گ��وگل گرفت��ار محدودیتی عم��ده اس��ت: از آنجا 
که بس��یاری از این آثار مش��مول انحصار حق نشر 
)کپی رایت( هس��تند نمی توان کارب��ران را به منابع 

اصلی آنها ارجاع داد. 
در نتیج��ه پژوهش��گران توجه ش��ان را به این 
معطوف کرده ان��د که رابط نرم اف��زار و داده ها را با 
 arXiv مجموعه داده هائی س��ازگار کنند که مانند
دست رس��ی به آنها آزاد اس��ت. آنها ش��کل جدید 
نرم افزارش��ان را ک��ه کرم کت�اب7 نامید ه اند برای 
بررس��ی ِ یک میلیون کتاب کتاب خانه ی آزاد8 به 
کار برده اند که فاقد انحصار حق نشرند. به نرم افزار 
جدید قابلی��ت تفکیک کتاب برحس��ب موضوع و 
محل انتش��ار نیز اضافه ش��ده اس��ت. پژوهشگران 
 arXiv تاکنون با ای��ن نرم افزار داده های  ی��ک  ماه
را آزموده ان��د ام��ا در نظر دارن��د مجموعه ی کامل 
داده ه��ای arXiv را در هفته های آینده به آزمایش 
خ��ود اضافه کنن��د. هیجان زدگی میش��ل نه فقط 
به خاطر آن اس��ت که که گروه جدیدی از کاربران 
این ابزار را خواهند آزمود بلکه این هم هس��ت که 
دانش نهفته در arXiv متفاوت اس��ت. او می گوید: 
»الگوهائی که از این مجموعه به دست می آید شاید 
کاماًل با آن چه از فرهنگ همه پسند )پاپ( به دست 

می آید متفاوت باشد.«
یکی از خالقان کرم کتاب، بنجامین اشمیت۹، 
دانش��جوی دکترای تاریخ در دانش��گاه پرینس��تون 
نیوجرس��ی، می خواهد در مقاالت arXiv در باره ی 
قوانین ریاضی حاکم ب��ر بازرگانی، صفت هائی را که 
در ارتباط با معادله ی بلَک-اسُکولز1۰ آمده است بکاود 
تا معلوم کند قبل و بعد از س��قوط ب��ازار در 2۰۰8 
تغیی��ری کرده ان��د یا نه – این معادل��ه برای تعیین 

قیمت اوراق بهادار مشتق شده11 به کار می رود.

گینزپارگ می گوید که او این ابزار را برای ثبت 
روند هائی به کار خواهد برد که ممکن است انتظارش 
را در فیزی��ک انرژی های باال داش��ته باش��د: نبض 
فزاینده ی مقاالت در ارتباط با بوزون هیگز، یا شروع 
افت شمار مقاالت در ارتباط با ابرتقارن، نظریه ئی که 
ش��اید دوران اوجش به سر آمده است )نگاه کنید به 
برخورد نظریه ئی زیبا با داده های کوبنده ی ذرات12(. 
او می گوید این ابزار می تواند از طریق مشخص کردن 
زمان های ابداع واژه های جدید وهم گرایی و واگرایی 
عرصه ه��ای علمی موجب پیش رفت عرصه ی نوپای 

»تبارشناسیِ  اطالعات1۳« شود.
او اضاف��ه می کند : »در آین��ده بعضی مورخان 
هنگام��ی که به  عقب برگردن��د و به این لحظه نگاه  
کنند به ش��کلی باورنکردنی. مجذوب خواهند ش��د. 
آن چه ثبت می ش��ود در واقع جنبش های فکری در 
جامعه  اند.« گینزپارگ می گوید سیاست گذاران علم 
حتی می توانند با کرم کت�اب عرصه های جدیدی 
را ک��ه نیاز به تأمین بودج��ه دارند یا آن عرصه های 
در ح��ال افول را ک��ه بودجه ی کم ت��ری الزم دارند 

شناسایی کنند.
بعد از تحلیل arXiv اشمیت و همکارانش برای 
بررسی های بعدی ش��ان در مضیقه ی داده نخواهند 
بود. نمونه ی مجموعه داده های جدید نه فقط شامل 
منابع مورد توجه عامه مانند روزنامه هاست بلکه منابع 
علم��ی مانن��د PubMedCentral، مخزن بر  خط  
حاوی ِ 2/۳ میلیون مقاله مربوط به زیست پزش��کی 

را هم در بر می گیرد.
Researchers aim to chart intellectual trends
Eric Hand

مترجم: محمدرضا بهاری

 
را برای   arXivخواهد  می( جلوی شکل)  ژان باتیست میشل

عکس ]کار ببرد  گونگی ِ تغییرات زبان علمی به بررسی ِ چه
 [. ، دانشگاه هارواردسنیباز کریس ا

 را دنبال کنند arXivپژوهشگران قصد دارند روندهای فکری در 
 اریک هند

 ٤١٠٤ی  فوریه ٤٢

 .آورد های علمی رو می نوشت از بخش کتاب گوگل به پیش" ٠سنجی فرهنگ"تیم 

رود  ی انجمن فیزیک امریکا در بوستون ماساچوست می که به جلسه آیندهی  در نظر دارد هفته  ٤گپل گینزپار
مخزن  arXiv. را با خودش ببرد arXivشده در  ی ذخیره مقاله ٠٢١١١١گیگابایتی شامل حدود  ٤٢فلش ی  حافظه

اش را به دانشگاه کورنل در ایتاکا  ایجادش کرده و اداره ٠٩٩٠نویس مقاالت است که او در سال  بزرگ پیش
 .نیویورک سپرده است

وابسته به دانشگاه هاروارد در کمبریج "  ی فرهنگی هرصدخان"یار پژوهشگران تها را در اخ گینزپارک این داده
شان تجزیه کنند تا  دهنده های تشکیل خواهند متن کامل مقاالت را به عبارت آنها می. اساچوست خواهد گذاشتم

آمد هر واژه یا عبارت خاص نسبت به  ببینند بس
که معیاری  –قدر است  باقی ِ کلمات و عبارت چه

ها  ات در این مقالهی شیوع اصطالح از درجه
" ٢میم"قدر رفتاری شبیه به  که چه این... خواهد بود

را به ابزار  arXivشان این است که  هدف. دارند
جدیدی برای تشخیص مقاالت اصل و  بدیع در 
فیزیک، ریاضیات، و علوم کامپیوتر مجهز کنند و 
به مورخان امکان بدهند که روندها را در این 

ال اخیر گردآوری شده مجموعه که در بیست س
 . است تشخیص بدهند

ی  یکی از مدیران رصدخانه  ژان باتیست میشل
ی پسادکترای  فرهنگی و پژوهشگر دوره

شناسی در هاروارد این پرسش را مطرح  روان

                                                           
1 culturomics 

2Paul Ginsparg  

3 Culture Observatory 

٢ :meme ساخت و برای نامیدن عامل ژن خودخواه شناس انگلیسی، در کتاب معروفش  این واژه را نخستین بار ریچارد داؤکینز، زیست 
صورت گفتار، نوشتار،  تواند به این انتقال می. کار برد بهو اجتماعی از شخصی به شخص دیگر های فرهنگی  ها و دانسته اندیشهی  دهنده انتقال

تواند  دانند زیرا مانند ژن می طرفداران این مفهوم آن را همانند فرهنگی ژن می. رفتارهای نمادین، شعائر، و یا هر نوع رفتار تقلیدپذیر دیگری باشد
 (.http://en.wikipedia.org/wiki/Meme: منبع)و تحت فشارهای گزینش تکاملی برای بقا قرار گیرد  مثل خود را بسازد، جهش داشته باشد،

5 Jean-Baptiste Michel 

ژان باتیست میشل )جلوی شکل( می خواهد arXiv را برای بررسِی 
چه گونگی تغییراِت زبان علمی به کار ببرد. )عکس از کریس استیب، دانشگاه 

هاروارد( برگرفته از وبگاه نیچر.
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1. culturomics
2. Paul Ginsparg 
3. Culture Observatory
4. Jean-Baptiste Michel
5. n-gram viewer
6. http://www.nature.com/
news/2011/110617/full/474436a.html
7. Bookworm
8. Open Library
9. Benjamin Schmidt
10. Black-Scholes equation
11. derivatives
12. http://www.nature.com/
news/2011/110228/full/471013a.html
13. Information genealogy
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