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استفان ولفرام در سال 1959 در لندن به دنيا آمد. پدرش هوگو در صنايع 
نســاجى فعاليت مى كرد و مادرش سايبيل استاد فلســفه دانشگاه آكسفورد 
بــود. او تحصيالتــش را از كالج ايتون آغاز كرد؛ جايى كه از يك ســو با هوش 
سرشــار و از ســوى ديگر با كنترل ناپذيرى اش معلمان را شــگفت زده كرده 
بود. در ســال هاى تحصيل در ايتون، اســتفان توانســت مقاله اى را پيرامون 
فيزيك ذرات منتشــر كند، اما اندكى بعد و در ســال 1976به بهانه خسته شدن 
از اين سيســتم آموزشــى، كالج را نيمه تمام رها كرد. كمى بعد و در همان سن 
17 ســالگى، وارد كالج ســنت جان آكسفورد شــد. اگرچه استفان اين كالج را 
نيز دو ســال بعد بدون فارغ التحصيل شــدن ترك كرد، اما در طى دو ســال 
تحصيل در آكســفورد، مقاله اى درباره فيزيك كوارك ها و 9 مقاله علمى ديگر 
به رشــته تحرير درآورد. پس از آن به امريكا مهاجرت كرده و توانســت در 
ســن بيست ســالگى مدرك دكتراى خود را در رشته فيزيك ذرات از دانشگاه 
Caltech كاليفرنيا دريافت كند. ولفرام از همان دوران نوجوانى به محاســبات 

و كامپيوترها عالقه مند بود و كار با سيستم هاى كامپيوترى را از سال 1973 
آغاز كرد و بعدها به يكى از پيشكسوتان حوزه تازه اى كه «محاسبات علمى» 
Scien نام گرفت، تبديل شــد. در ســال 1979 كار روى  fic Compu ng يــا
Symbolic Manipula) را آغاز كرد. اين پروژه  on Program ســرنام) SMP

در واقع نخســتين سيستم محاســبات جبرى براى كامپيوترهاى مدرن بود و 
در ســال 1981 به صورت تجارى عرضه شد. در اواخر همين سال حوزه اى 
جديد و ناشــناخته، توجه اســتفان را به خود جلب كــرد؛ درك پيچيدگى هاى 
طبيعى. ايده پردازى هاى او در كنار استفاده مستمر از محاسبات كامپيوترى، 

توانست او را به يافتن برخى اصول بنيادين پيچيدگى (Complexity) رهنمون 
شــود. در ادامــه كار در حــوزه پيچيدگى، ولفرام در ســال 1986 نخســتين 
مركــز مطالعاتــى اين حوزه يعنى Complex Systems را تأســيس كرده و به 
انتشــار نشريه اى به همين نام پرداخت. ولفرام پس از فارغ التحصيل شدن از 
Caltech به انستيتوى مطالعات پيشرفته پرينستون رفته و اندكى بعد به عنوان 

اســتاد فيزيك، رياضيات و علوم كامپيوتر در دانشــگاه ايلى نويز مشغول به 
كار شــد. در همين ســال ها يعنى در سال 1987، او شــركت تحقيقاتى ولفرام

 (.Wolfram research Inc) را تأســيس كرد. يكى از مشهورترين محصوالت 
Mathema بود كه ولفرام كار روى  ca اين شــركت تازه تأســيس، نرم افزار
آن را از ســال 1986 شــروع كرده بود و نخستين نسخه رسمى آن 23 ژوئن 
1988 منتشر شد. اين نرم افزار كه اكنون نسخه 8 آن نيز منتشر شده، همواره 
به عنوان يكى از پركاربردترين نرم افزارهاى محاسبات علمى و مهندسى مطرح 
 Mathema ca بوده اســت. از ســال 1991 ولفرام زمان خود را ميان توسعه
و تحقيقات علمى تقســيم كرد. تحقيقاتى كه ريشــه هايش به اواســط دهه 80 
Mathema نيز به عنوان ابزارى اصلى ســود  ca بازمى گشــت و از نرم افزار
مى جست. در اواسط دهه 1990 اين تحقيقات، ولفرام را به چارچوب مفهومى 
جديدى رهنمون شد كه به اعتقاد خودش نه تنها براى يافتن پاسخ پرسش هاى 
تازه علم قابل اســتفاده بود، بلكه براى پاســخ گويى به پرســش ها و مشكالت 
قديمى رشــته هايى نظير فيزيك، بيولوژى، رياضيات و ديگر رشته ها نيز مفيد 

به نظر مى رسيد!
در نهايــت نتايج اين تحقيقات كه بيش از 10 ســال به طول انجاميده بود، 
در 14 مى سال 2002 در كتابى 1200 صفحه اى به نام «گونه اى جديد از علم»

 (A New Kind of Science) منتشــر شــد. آخرين و از ديد بسيارى، مهم ترين 
محصول شركت تحقيقاتى ولفرام، پديده اى است كه در ماه مارس سال 2009 
Computa onal Knowledge Engine با نام «موتور دانش محاســبه اى» يــا

 معرفــى شــد. اين سيســتم كه پيش تــر، در پرونده شــماره 102 ماهنامه با 
نــام «اگر بــار دانش بگيرد» نيــز به تفصيل به آن پرداخته شــد، در واقع يك 
موتور پاســخ گويى اســت كه به جاى نمايش لينك هــاى صفحاتى كه حاوى 
مطالب موردنظر هســتند، ســعى مى كند با سيســتم هاى اســتخراج دانش يا
Knowledge Extrac به پرسش وارد شده پاسخ دهد. اين موتور دانش از  on 
ماه مى ســال 2009 از طريق سايت wolframalpha.com در دسترس عموم 
قرار گرفت و نســخه حرفه اى آن نيز از فوريه 2012 مشــغول به كار شــد. با 
عرضه API هاى اين سيســتم، اســتفاده از آن براى ساير افراد و شركت ها نيز 
مقدور و دامنه استفاده كنندگان آن به Siri اپل و Bing مايكروسافت هم كشيده 
شــد. اگرچه ولفرام دانشمندى مشهور و شناخته شده در حوزه رياضيات و 
علوم كامپيوتر است، اما بسيارى معتقدند او بيش از آن كه  نابغه باشد ،  فردى 

است كه درباره توانايى ها و دستاوردهايش اغراق مى كند!

استفان ولفرام

 احمد شريف پور

نابغه يا خودشيفته؟
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«مى خواهم حقيقت را بدانم، هرچند منحرف كننده به نظر برسد!»
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حوزه محاســبات همواره دو رويكــرد متفاوت را تجربه كرده 
اســت. نخســت رويكرد مهندســى كه ســعى دارد سيســتم هايى 
رويكــرد  ديگــرى  و  بكشــد  بيــرون  آن  دل  از  را  كاربــردى 
رياضــى كــه تالش مى كنــد قوانينــى را درباره خود محاســبات 

اثبات كند. 
ولفــرام در كتاب «گونه اى جديــد از دانش» به رويكردى جديد 
اشــاره مى كند كه هدف آن مطالعه تجربى و روش مند سيستم هاى 

محاسباتى، تنها براى درك خود آن ها است.
در نخســتين فصل اين كتاب 12 فصلى با اشاره به تاريخ علوم، 
توضيح داده مى شــود كه ســه قرن پيش دانشمندان دريافتند كه با 
اســتفاده از قوانين و معادالت رياضى مى توان به توضيح و تفسير 
وقايع طبيعى پرداخت و به اين ترتيب جهشى بزرگ و بنيادين تمام 

دنياى علوم را متحول كرد.
ولفــرام پس از آن هدفش از نوشــتن اين كتاب را ايجاد انقالبى 
مشــابه در علوم كنونى عنوان كــرده و اعالم مى كند كه رويدادهاى 
طبيعــى را مى تــوان در قالــب قوانينــى عمومى تر بيــان كرد. اين 
قوانيــن عمومى مى تواننــد در قالب برنامه هــاى كامپيوترى پياده 
شــده و هريــك خود شــامل تعدادى متناهــى از قوانيــن معمول 

رياضى باشند.
اين كتاب كه اســتفان ولفرام، در ميان سال هاى 1992 تا 2002 
درگيــر نوشــتن آن بوده اســت، در واقع مطالعــه اى تجربى روى 
سيستم هاى محاسباتى بسيار ساده است. همچنين اين ايده را مطرح 
مى كند كه براى مدل سازى و درك پيچيدگى هاى موجود در طبيعت، 
به جاى رياضيات سنتى، بايد به اين سيستم هاى محاسباتى بسيار 

ساده روى آورد. 
 نظريه ها و مباحث مطرح شــده دراين كتاب به شــدت بر نتايج  
و مثال هايــى مبتنى هســتند كــه از تحليل و بررســى برنامه هاى
 Cellular Autumata در فضاهاى يك،  دو و ســه بعدى به دســت 
مى آينــد. ايــن برنامــه كه بــه اختصــار CA نيز ناميده مى شــود، 
شبيه ســازى مجموعه اى از سلول ها است كه دريك زمان مشخص 

مى توانند داراى حالت هاى معينى باشند. 
با گذر زمان و به اصطالح در نســل بعدى ،  وضعيت  هر ســلول 
براســاس وضعيت سلول هاى مجاور و تعدادى مشخص از قوانين 
تعيين خواهد شــد. نظريه مطرح شــده در اين كتاب، شامل دو بخش 
اساسى اســت. نخست آن طبيعت محاســبات بايد به صورت تجربى 

مورد آزمون و اكتشــاف قرار بگيرد 
و دوم اين كــه نتايــج اين آزمون ها و 
اكتشــافات، تأثير زيادى بر شناخت 
پيچيدگى هــاى دنيــاى پيرامــون ما 

خواهد داشت. 
ولفــرام در ايــن كتــاب بــه اين 
نتيجــه مى رســد كــه ذات جهــان 
هســتى ديجيتــال اســت و بناى آن 
بــر مجموعــه اى از قوانيــن ابتدايى 
استوار است كه به سادگى به صورت 
برنامه هــاى ســاده كامپيوترى قابل 
پياده سازى هستند. او همچنين تأكيد 
مى كند كــه درك چنيــن موضوعى 
در جوامــع علمى مى توانــد تأثيرى 
انقالبى بر فيزيك، شــيمى، بيولوژى 
و بســيارى از حوزه هاى عمومى علم 

داشته باشد.
البتــه ذكــر اين نكتــه ضرورى 

اســت كه اين كتاب، با نقدهاى منفى فراوانى نيز مواجه شــده اســت. 
گروهــى آن را كتابى مى خوانند كه «توســط كســى كه تنها توســط 
خودش نابغه خوانده مى شــود، نوشــته شــده و توســط خود او نيز 
چاپ شــده اســت تا اين ايده را القا كند كه او دنياى علوم را دگرگون 

كرده است.» 
گروهــى ديگــر، با توجه به تكرار عبارت «گونــه اى جديد از علم» 
در بســيارى از صفحــات كتــاب، آن را نمونه كامل يــك متن اوليپو 
مى داننــد.  اوليپو نام گروهى از نويســندگان فرانســوى بود كه باور 
داشــتند نوشتن داســتان يا شــعرى كه در تمام جمالتش يك كلمه يا 

اصطالح خاص تكرار شده باشد، نوعى تمرين خالقيت است.
چه اين كتاب به واقع دروازه جديدى را به روى علوم مدرن گشوده 
باشــد و چه تنها نتيجه توهمات يك خودشــيفته باشد، مطالعه ارتباط 
احتمالى ميان «برنامه هاى ساده كامپيوترى» و «پيچيدگى هاى طبيعى» 
به يقين خالى از فايده نخواهد بود و چه بسا الهام بخش ايده هاى نوين 

علمى شود. 
به ويژه اين كه اين كتاب را مى توان به رايگان و به صورت آنالين 

h مطالعه كرد. p://www.wolframscience.com در آدرس

انقالبى در علم

عنوان:  گونه اى جديد از علم
نويسنده:  استفان ولفرام
تاريخ انتشار:  مى 2002
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گونه اى جديد از علم

«اين كه جهان با همه پيچيدگى اش ممكن است تابع برخى قوانين ساده (محاسباتى) باشد، ايده جديدى نيست!»


