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 پیش گفتار
 : 

تاریخ دان شبکه ای 

ماانسانهادرجهانیشبکهایبهسرمیبریم،یادائماًمیشنویمکهچنین
کار به بهندرت نوزدهم قرن اواخر از پیش تا که »شبکه«، واژۀ است.
میرفت،اینروزهابهشکلاسمونیزفعل1بیشازحدمورداستفادهاست.
ازدیدآنجوانبلندپرواِزعضویکمحفلهمیشهمیارزدکهکسی،برای
برقراریارتباطهایشغلیدرحلقۀدوستان،حتیتادیروقِتشبازیک
مهمانیبهمهمانیدیگربرود.خوابشایددلچسبباشد،اماترِسعقب
سالخوردۀ نظر در دیگر، ازسوی است. آزاردهنده بسیار قافله از ماندن
این دارد. دیگری معنای »شبکه« محفل[ از بیرون ]و غریبه ناخرسندی
زمام انحصاری و قدرتمند بهگسترشاستکهشبکههایی رو بدگمانْی
جهانرابهدستدارند:بانکداران،صاحبانقدرت،نظامحاکم،یهودیان،
فراماسونها،ایلومیناتی2.تقریباًهمۀاینقبیلنوشتههامزخرفاند.بااین
حال،اگراینشبکههااصالًوجودنمیداشتندبعیدبودنظریههایتوطئهتا

اینحددوامآورند.

network .1؛ به معنای شبکه کردن/ساخنت. ــ م.
Illuminati .2؛ عنوان انجمنی از طرفداران اصالت عقل که آدام وایسهاوپت، نویسنده و متفکر 
آملانی )1830-1748(، در سال 177۶ تأسیس کرد و مدت کوتاهی رونق داشت. با فراماسون ها 
مرتبط بود، کلیسای کاتولیک روم آن را محکوم کرد، و در باواریا )بایرن( دولت آن را در سال 

178۵ منحل کرد. بعداً جامعت های دیگری این عنوان را بر خود نهادند. ــ م. 
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مشکلنظریهپردازانتوطئهایناستکهآنهاهم،مانندناراضیاِنغریبه
]وبیرونماندهازیکمحفل[،درکدرستیازشیوۀعملکردشبکهندارند
از کنندشبکهای فکر مایلاند اینکه، بدجلوهمیدهند.مشخصاً را آن و
خواصوبرگزیدگاْنساختارهایرسمِیقدرترامخفیانهوبیدردسردر
اختیارگرفتهاند.تحقیقاتمن-ونیزتجربۀشخصیام-حاکیازآناست
کهاینحقیقتندارد.برعکس،شبکههایغیررسمیمعموالًبانهادهای
برخالِف دارند. بسیاردوسویه روابطی وگاهیحتیمتخاصم، رسمی،
داشتند تمایل اواخر تاهمین تاریخداناِنحرفهای توطئه[، ]نظریهپردازان
نقششبکههارانادیدهبگیرند،یادستکمکوچکبشمارند.حتیامروز
نیزاکثرتاریخداناِنوابستهبهمحافلدانشگاهیمایلاندنهادهاییرابررسی
کنندکهاسنادومدارکپدیدمیآورندوحفظمیکنند؛گویینهادهاییکه
رویکاغذهایمرتبومنظمرّدیازخودباقینمیگذارنداصالًاهمیتی
ندارند.بازهمتحقیقاتوتجربههایمبهمنآموختهاستکهمراقباستبداد
اسنادومدارکباشم.تحوالتبزرگتاریخغالباًدستاوردگروههاییاست

کهچندانثبتوضبطنشدهاندوسازماندهِیرسمیندارند.
اینکتابازافتوخیزنامنظمتاریخمیگویدوتمایزمیگذاردمیان
و بشر زندگی بر سلسلهمراتبی ساختارهای استیالی طوالنِی دورههای
دورههاینادرتراماپویاتِربرتریشبکههاکهتاحدیدرنتیجۀتحوالت
فناوریرخداد.بهبیانساده:وقتیکهنظمسلسلهمراتبیبردورهایحاکم
نردبان بر او مقام و مرتبه با متناسب قدرتهرکسصرفاً میزان باشد،
تشکیالتدولتیاشرکتیاهرنهاددیگِرداراینظموسازماندهِیعمودی
است.بابرترییافتنشبکههاهرکسمیتواند،بنابرجایگاهشدریک
یاچندگروهاجتماعِیداراینظموساختارافقی،قدرتیابد.چنانکه
 حّدِ از بیش کردِن ساده نوعی سلسلهمراتب/شبکه دوگانۀ دید، خواهیم
مسألهاست؛بااینحال،چندافشاگریشخصیمیتواندنشاندهدکهاین

دوگانهنقطۀشروعیسودمنداست.
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درفوریۀ2016،شبیکهاولینپیشنویساینپیشگفتارراتهیهکردم
درجشنرونماییکتابیحضوریافتمبهمیزبانِیشهردارسابقنیویورک.
روزنامۀ در بودیم آنجاجمعشده کتابش انتشار بهافتخار که نویسندهای
والاستریتژورنالقلممیزدوسابقاًمتنسخنرانیهایرئیسجمهوررا
مینوشت.منبهدعوتسرویراستارخبرگزارِیبلومبرگنیوزآنجابودمکه
ازربعقرْنپیشیعنیاززمانحضورماندرکالجآکسفوردمیشناسمش.
درمهمانی،سالمیکردموکمیبعدتقریباًبادهنفرواردگفتگوشدم،از
جملهرئیسشورایروابطخارجی؛مدیرعاملشرکتآلکوا،ازبزرگترین
در خوانندگان نظر و نقد صفحۀ ویراستار امریکا؛ صنعتِی شرکتهای
اعضای از یکی نیوز؛ فاکس خبری شبکۀ مجری ژورنال؛ والاستریت
»باشگاهمحلِینیویورک«1وشوهرش؛وسخنرانینویسجوانیکهخودرا
خوانندۀیکیازکتابهایممعرفیکرد)واینبیتردیدراهدرستیبرایباز

کردنبابگفتگوبایکاستاددانشگاهاست(.
ازیکنظر،معلوماستچرادرآنمهمانیبودم.اینواقعیتکهدرچند
دانشگاهمعروف-آکسفورد،کیمبریج،نیویورک،هاروارد،استنفورد-کار
کردهامخودبهخودباعثمیشودعضوشبکههایمتعدِدفارغالتحصیالن
باشم.درمقامنویسندهواستاددانشگاهنیزبهچندینشبکۀاقتصادیو
سیاسیمانندمجمعجهانِیاقتصاد2وگروهبیلِدرِبرگ3پیوستهام.عضوسه
انجمندرلندنویکیهمدرنیویورکهستم.وفعالًدرهیأتمدیرۀسه
تشّکلجمعینیزحضوردارم:یکیدرحوزۀمدیریتمالیجهانی،دیگری

اندیشکدهایدربریتانیا،وسومیموزهایدرنیویورک.

New York’s Colony Club .1؛ نخستین باشگاه اجتامعِی مختص بانوان در شهر نیویورک که 
فلورانس هریمن در سال 1903 تأسیس کرد. ــ م.

World Economic Forum .2؛ سازمان اقتصادِی غیرانتفاعی در سویس. ــ م. 
Bilderberg Group .3؛ کنفرانسی غیررسمی که هر سال به صورت خصوصی، با رشکت حدود 
120 تا 1۵0 نفر از بانفوذترین صاحبنظران سیاست و اقتصاد و رسانه، در نقطه ای از جهان برگذار 

می شود. ــ م. 
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افتادهو»شبکهای«شدهام، دردلشبکههاجا آنکهتقریباً بهرغم اما،
تقریباًقدرتیندارم.نکتۀجالبمهمانیآنبودکهشهردارسابقنیویورک،در
سخنرانیکوتاهشبرایخوشامدگویی،فرصترامغتنمشمردتا)نهچندان
وارد نامزدمستقل بهصورت اینکهدرفکراست به اشارهکند مشتاقانه(
عرصۀرقابتبرایانتخابرئیسجمهوربعدیامریکاشود.امامِنشهروند
بریتانیاحتینمیتوانستمدرآنانتخاباترأیبدهم.هرگونهتأییدیاحمایت
مننیز،بههرشکلیهمکهانجاممیشد،نمیتوانستهیچکمکیبهبرنده
شدناویاهرنامزددیگریبکند.زیراتصوراکثریتقاطعامریکاییهااین
استکهمِندانشگاهیاززندگیواقعِیانسانهایعادیکامالًبهدورم.
من،برخالفهمکارانسابقمدردانشگاهآکسفورد،برپذیرشدانشجویان
کارشناسیکنترلونظارتندارم.هنگامتدریسدرهارواردمیتوانستم
بهدانشجویانمنمرۀخوبیامتوسطبدهم،امابههیچوجهقدرتنداشتم
مانعفارغالتحصیلشدِنحتیضعیفتریندانشجویمشوم.موقعپذیرش
دانشجویاندکتری،درمیانعدۀزیادیازاعضایارشدهیأتعلمیفقط
دفتر در که کسانی مورد در قدرت. فاقد هم باز یعنی داشتم؛ رأی یک
مشاورهامکارمیکنندمیتوانمتااندازهایاعمالقدرتکنم،امادرمجموع
ظرفپنجسالفقطیککارمندرااخراجکردهام.پدرچهارفرزندهستم،
امادرزندگِیسهنفرازآنهاکمتریننفوذرادارم-چهبرسدبهقدرت.حتی
کوچکترینشانهمکهپنجسالداردازهمینحاالیادمیگیردچطوردر

برابرمنبایستد.
باسلسلهمراتبچندانجوردرنمیآید. خالصهآنکهروحیۀمنواقعاً
منبهمیلخودمبیشتراهلزندگِیشبکهایهستم.دانشجویکارشناسی
بهویژه میبردم، لذت دانشگاهی زندگی در طبقهبندی نبود از بودم، که
تعددانجمنهایبینظمودرهموبرهم.بهبسیاریازآنهامیپیوستمو
بهطورنامنظمدرتعدادکمیحضورمییافتم.دوتجربۀدوستداشتنیام
نوازندگان پنجنفرۀ نواختنکنترباسدرگروه آکسفوردیکی دانشگاه در
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موسیقیجازبود-گروهیکهتاهمینامروزهمبابتنداشتنرهبربه
خودمیبالد-ودیگریشرکتدرجلسههاییکانجمنکوچکوقدیمِی
بحثوگفتگوبهنامکنینگ1.منتصمیمگرفتمفردیدانشگاهیباشمزیرا
درنخستینسالهایدهۀسومزندگیامآزادیرابهپولترجیحمیدادم.
درخدمتساختارهایی پدرانشانکه و دیدنهمسنوسالهایخودم از
بامدیریتسنتِیازباالبهپاییندرآمدهبودندمشمئزمیشدم.بامشاهدۀ
دانشیاراندانشگاهآکسفوردکهتعلیمممیدادند-اعضایتشّکلیجمعیو
قرونوسطایی2،اتباعجمهورِیفرهنگوادبی3قدیمی،فرمانروایاندفاتر
واتاقهایمطالعۀپرازکتاب-اشتیاقشدیدییافتمکهمسیرقرصو
محکموتوأمبافراغتخاطرآنهارادنبالکنم.زمانیکهفعالیتدانشگاهی
بودکفاف زنانحاضردرزندگیام انتظار آنطورکهمطابق تقریباً دیگر
هزینههایمرانمیدادسعیکردم،بدونتندادنبهحقارِتاستخدامشدن
درجایی،کسبدرآمدکنم.درایامروزنامهنگاریترجیحمیدادممستقل،
وحداکثرپارهوقت،کارکنموترجیحاًبهصورتقراردادیبرایروزنامهها
مطلببنویسمنهاینکهدراستخدامشانباشم.بهپخشواجرایبرنامههای
و مینوشتم مطلب قراردادی بهشکل و مستقالً آوردم، رو که تلویزیونی
برنامهاجرامیکردم؛بعدهاهمباألخرهشرکتبرنامهسازِیخودمراتأسیس
کردم.راهاندازیکسبوکارشخصیباعالقۀمنبهآزادِیعملسازگار
حفظ بیشتر شرکتهایم تأسیس از هدفم میکنم اقرار اینکه گو است،

1. Canning
2. دانشگاه آ کسفورد قدیمی ترین دانشگاه انگلیسی زبان دنیا به شامر می رود و به عبارتی از سال 

109۶ فرایند آموزش در آن جریان داشته است. ــ م.
republic of letters .3؛ اجتامعی فکری که در قرن 17 و 18 در نتیجۀ مکاتبات فیلسوفان و 
سایر متفکران عرص روشنگری پدید آمد و عموماً بر فضایی داللت دارد که انسان های آزاداندیش 
می توانند در آن به تبادل آرا بپردازند. جمهورِی فرهنگ و ادب در ابتدا شبکه ای بود از مکاتبات 
شخصی و غیررسمی که بعدها به نظام پیچیده تر و نهادینه تری مرکب از روزنامه ها و مجالت 

دانشگاهی بدل شد. ــ م. 



1

اسرار ایلومیناتی 

روزیروزگاری،تقریباًدوقرنونیمپیش،شبکهایسّریوجودداشت
از بعد ماه دو تازه که سازمان این کند. دگرگون را دنیا میکوشید که
تأسیسشد آلمان در بریتانیا، امریکایِی استقاللسیزدهمستعمرۀ اعالم
هم واالیی اهداف گرفت. نام ایلومیناتی- -فرقۀ Illuminatenorden

Bund derPerfektibilisten را آن ابتدا در بنیانگذارش درواقع، داشت.
)اتحادیۀکمالپذیران(1نامید.آنطورکهیکیازاعضایاینفرقهسخن

بنیانگذارشرابهیادآوْرد،قراربودایلومیناتیچنینباشد:

انجمنیکهباهوشمندانهترینومطمئنترینشیوههادرپیپیروزی
فضیلتوِخردبرحماقتوخباثتخواهدبود؛انجمنیکهدرهمۀ
زمینههایعلمیمهمتریناکتشافاتراخواهدکرد،وبهاعضایش
خواهدآموختانسانهاییهمشریفوهمترازاولشوند،وبهآنها
ازبابتپاداشقطعِیکمالمحضشاندراینجهاناطمینانخواهد
داد،وآنهاراازرنجومرگوسرکوبدرامانخواهدداشت،و

دستتمامَاشکالاستبدادراخواهدبست.]1[

1. The League of the Perfectibles
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هدفغاییاینفرقهآنبودکه»باخورشیدِخردبرچهرۀدانشوآگاهی
پرتوافکندوابرهایخرافهوتعصبراکنارزند«.بنیانگذارشمیگفت:
»قصدمنآناستکهِخردرابرتریبخشم.«]2[روشاینفرقه،ازیکجهت،
»قوانینکلی«اش)1781(، انجمن«،طبق این »تنهاهدف بود. آموزشی
»آموزش،نهباشیوههایتصنعیبلکهباتأییدوپاسداشتِخردوفضیلت«
مخفی انجمنیکامالً بهصورت ایلومیناتی بود قرار حال، این با بود.]3[
یارومی: یونانی باریشۀ فعالیتکند.اعضااسمرمزهاییداشتنداغلب
بنیانگذارفرقه»برادْراسپارتاکوس«خواندهمیشد.عضویتدرفرقهدرسه
ردهیارتبهصورتمیگرفت-نوآموز1،میِنروال2،مینرواِلروشنییافته3-
بنابرآنبودکهبهردههایپایینترصرفاًجزئیتریناطالعاتدربارۀ اما
اهدافوشیوههایعملاینفرقهدادهشود.برایورودبهاینفرقهمناسک
مفّصلیطراحیشدهبود-ازجملهسوگندبهپنهانکاری،کهمجازاِتزیر
پاگذاشتنشمرگیبهغایتفجیعبود.هریکازکانونهایمنفرِدتازهواردان
بهمقامیباالترگزارشمیدادندکهازهویتواقعیآنهیچنمیدانستند.

از نفر چند شامل تنها بود؛ اندک ایلومیناتی اعضای تعداد ابتدا در
کّل تأسیس، از پس سال دو بودند.]4[ دانشجو اغلب که بنیانگذارانش
اعضایشفقطبیستوپنجنفربودند.حتیتاپایاندسامبر1779هنوزفقط
شصتنفرعضوداشت.اماتنهادرظرفچندسالتعداداعضایشبه
بیشاز1300نفررسید.]5[اعضایاینفرقهدرآغازفقطازاینگولشتاتو
آیشتتوفرایزینگبودند،بهعالوۀچندنفریهمازمونیخ.]6[درنخستین
سالهایدهۀ1780شبکۀایلومیناتیدرسرتاسرآلمانگسترشیافت.در
ضمن،شماریازامرایمعظِمآلماننیزبهاینفرقهپیوستهبودند:فردینانت،

1. Novice
Minerval .2؛ اشاره دارد به میِنوا، ایزدبانوی ِخرد در اساطیر روم، که برابر است با »پاالس 
آتنا« )Pallas Athene( در اساطیر یونان. نشان ایلومیناتی جغدی بود ــ مناد میِنوا ــ نشسته بر 

صفحات کتابی گشوده.   
3. Illuminated Minerval
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ارنست ِهسهـکاِسل؛ امیِر شارل، برونسویکـونبرگـولِفنبوِتل؛ امیِر
اعظِم دوک آوگوست، شارل و ـکوبورگـالِتنبورگ؛ دوِکساکس دوم،
فرانس مانند اشرافزادگان از بسیاری بهعالوۀ ـآیزناخ؛]7[ ساکسـویمار
فریدریشفندیتفورت،ویکیازروحانیانخوشآتیۀراینلندیعنیکارل
تئودورفندالبرگ.]8[بسیاریازبلندپایهترینمقاماتنیزدرحکممشاوربه
ایلومیناتیخدمتمیکردندوعضوشبودند.اندیشمندانهمبهایلومیناتی
گوته، ولفگانگ یوهان چون جامعاالطرافی متفکر بهویژه پیوستند،
فیلسوفانیچونیوهانگتفریدِهرِدروفریدریشهاینریشیاکوبی،یوهان
یوآخیمکریستفبودۀمترجم،ویوهانهاینریشِپستالوتسیکهاهلسویس
بودوکارشناسآموزشوپرورش.]10[فریدریششیلِرنمایشنامهنویسعضو
ایلومیناتینبودامادراثرخوددونکارلوس)1787(درخلقشخصیت
پوزا،انقالبِیجمهوریخواه،اززندگییکیازاعضایمهماینفرقهالهام
گرفت.]11[گاهیبهتأثیراینفرقهدراپرایفلوتسحرآمیز)1791(اثر

ولفگانگآمادئوسموتسارتنیزاشارهشدهاست.]12[
امادرژوئن1784دولتبایرننخستینحکمازاحکامسهگانهایرا
صادرکردکهبامحکومکردنایلومیناتیبه»خیانتبهدینوخصومت
و تحقیق کمیتۀ میکرد.]13[ ممنوع را انجمن این فعالیت عمالً آن« با
از اداری ودستگاههای دانشگاهها پاکسازی دنبال به باجدیت تفّحصی
بایرنگریختند.عدهایدیگرشغلشان از ایلومیناتیرفت.برخی اعضای
راازدستدادندیاتبعیدشدند.دستکمدونفربهزندانافتادند.خوِد
بنیانگذارایلومیناتیبهگوتاپناهندهشد.درانتهایسال1787ایلومیناتی
به ماند. باقی مدتها تا بدنامیاش اما بود. مانده باز فعالیت از عمالً
ایلومیناتی که بودند داده هشدار پروس، پادشاه دوم، ویلهلم فریدریک
همچناندرسراسرآلماننیرویبرانداِزخطرناکیاست.در1797جان
رابیسن،فیزیکدانسرشناساسکاتلندی،اسنادتوطئۀمخفیانۀفراماسونها
وایلومیناتیوانجمنهایمطالعاتیعلیههمۀادیانوحکومتهایاروپارا
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منتشرکردودرآنمدعیشد»انجمنی«»درطولپنجاهسال،باتوسلبه
دستاویزظاهرفریِبروشنگریباچراغفلسفه،وکنارزدنابرهایخرافات
مذهبیوغیرمذهبی«»مشتاقانهوبهطورمنظمجّدوجهدکردهاست،تا
آنجاکهبهنیروییمهارگسیختهبدلشدهاست«باهدف»ریشه کن کردن 
کّل تشکیالت دینی و سرنگونِی همۀ حکومت های فعلِی اروپا«.طبقنظر
رابیسن،نتیجۀنهایِیتالشهایاینانجمنچیزیجزتحققانقالبفرانسه
بیانگر یسوعی1،درخاطراتی فرانسوِیسابقاً باروئل، آگوستیندو نبود.
تاریخژاکوبنیسمکهآنهمدر1797بهچاپرسیدهمینادعارامطرح
کرد.»حتیدرموردبدتریناقداماتیکهحینانقالبفرانسهبهعملآمد،
همهچیزپیشبینیشدهوعمدیبود،برنامهریزیشدهوجمعیبود...زادۀ
شرارتیکامالًحسابشده.«باروئلمعتقدبودژاکوبنها2وارثایلومیناتی
هستند.اینادعاها-کهتحسینادموندبرکرابرانگیخت]14[-بهسرعت
بهایاالتمتحدامریکاراهیافتودرآنجا،عالوهبردیگران،تیموتیدوایت،
رئیسدانشگاهِییل،نیزآنراپذیرفت.]15[اعضایایلومیناتیدربسیاریاز
سالهایقرننوزدهموبیستمنقشناخواستۀنخستینتوطئهگرانرادرآنچه
پارانویایِی«سیاستورزِی بهیادماندنی»شیوۀ بهطرزی ریچاردهوفستتر3
امریکایینامیدبازیمیکردند،وهوادارانآنهموارهمدعیبودنددرمقابِل

1. یا ژزوئیت )Jesuit(؛ فرقه ای از کلیسای کاتولیک روم. ــ م. 
Jacobins .2؛ اعضای یکی از مجامع سیاسی دوران انقالب فرانسه که سخت طرفدار جمهوریت 
بودند. دانتون و روبسپیر از رهربان آنها بودند و با آنکه در ابتدا مشی اعتدالی داشتند به تدریج 
به افراط رو آوردند. تقریباً از سال 1793 دورۀ وحشت را آغازیدند و مخالفان خود را از میان 
برداشتند. سپس در نتیجۀ کشمکش شخصی میان دانتون و روبسپیر دانتون اعدام شد )آوریل 
1794( و دیکتاتوری ژاکوبن ها به دست روبسپیر مستقر شد و تا نهم ترمیدور )ژوئیۀ 1794( که 
دولت وی برافتاد دوام یافت. با سقوط روبسپیر ژاکوبن ها نیز برافتادند اما افکار انقالبی آنها به 

حیات خود ادامه داد. ــ م.  
Richard Hofstadter .3 )1970-191۶(؛ تاریخ دان امریکایی. در سال 19۶4 مقاله ای نگاشت با 
عنوان »شیوۀ پارانویایِی سیاست امریکا« )“The Paranoid Style in American Politics”( که 
در هامن سال عالوه بر هارِپرز مگزین )Harper’s Magazine( در مجموعه مقاالتی به همین 

نام نیز به چاپ رسید. ــ م.
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یک»شبکۀتوطئهگروبینالمللِیگستردهومّکاروبسیارکارامِدطراحیشده
برایارتکابشیطانیتریناعمال«عهدهداردفاعازمحرومانهستند.]16[
فقطازبابذکردونمونه]میتوانگفت[ایلومیناتیدرشکلگیریآثار
ضدکمونیستِی»جامعۀجانِبرچ«1ونیزکتابنظمنوینجهانی)1991(

اثرمسیحِیمحافظهکار،پترابرتسن،2نقشمهمیداشت.]17[
افسانۀایلومیناتیتاکنوناستمراریافتهاست.درستاستکهبرخیاز
آثاِرملهمازاینفرقهبهوضوحتخیلیبودهاند،خصوصاًسهگانۀایلومیناتوس،
اثررابرتشیورابرتانتنویلسن،کهدردهۀ1970بهچاپرسید؛رمان
اومبرتواکوبهنامآونگفوکو)1988(؛فیلمالراکرافت:مهاجممقبره
)2001(؛وداستانپلیسِیفرشتگانوشیاطیناثردنبراون)2000(.]18[
ایلومیناتی رایجاستکه باور این داد بهسختیمیتوانتوضیح آنچه اما
بهواقعنیزوجودداردوامروزههمانقدرقدرتیافتهاستکهبنیانگذارانش
قصدشراداشتند.بیگمانتعدادیوبسایتوجودداردکهمدعیاندبه
نمایندگیازایلومیناتیفعالیتمیکنند،اماهیچیکچندانحرفهایبهنظر
نمیرسد.]19[بااینحال،اینادعامطرحشدهاستکهچندرئیسجمهور
ایاالتمتحدامریکاعضوایلومیناتیبودهاند،ازجملهنهفقطجانآدامزو
توماسجفرسن]20[بلکههمچنینباراکاوباما]21[.یکنمونۀکامالًگویا
نوشتۀبلندباالوماللآوریاست)ازنوعمفصل(کهاعضایایلومیناتیرا
»“سرآمدانقدرت”3باثروتیافسانهایودررؤیایخلقجامعهایبردهوار«

توصیفمیکند:

John Birch Society .1؛ گروه  نفوِذ هوادار دولت محدود و ضدیت با کمونیسم که از سال 
19۵8در ایاالت متحد امریکا شکل گرفت. ــ م.

Pat Robertson .2 )   -1930(؛ از رهربان بانفوذ مسیحیت محافظه کار در امریکا و صاحب یک 
شبکۀ تلویزیونِی دینی به ناِم Christian Broadcasting Network. ــ م. 

جامعه شناس   ،)Charles Wright Mills( میلز  رایت  چارلز  که  اصطالحی  Power Elite؛   .3
امریکایی )19۶2-191۶(، در توصیف گروه نسبتاً کوچکی از مقامات سیاسی و اقتصادی و نظامِی 
امریکا به کار برد که ساختار قدرت و سیاست را در این کشور در دست دارند. میلز در سال 

19۵۶کتابی به همین نام نگاشت. ــ م. 
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سال نخست هفتۀ در هستند. همهجا در شبکهها امروز میرسد نظر به
واژۀ آنها در که رساند چاپ به داستان 136 تایمز نیویورک 2017،
»شبکه«بهکاررفتهبود.تقریباًبیشازیکسومداستانهادربارۀشبکههای
تلویزیونیبودودوازدهداستانراجعبهشبکههایکامپیوتریودهداستان
درموردانواعگوناگونشبکههایسیاسی،امابرخیازآنهانیزدرخصوص
شبکههایحملونقل،شبکههایمالی،شبکههایتروریستی،وشبکههای
بهداشتیودرمانیبود-بگذریمازشبکههایاجتماعیوآموزشیوجنایی
ومخابراتیورادیوییوالکتریکیواطالعاتی.خواندنهمۀاینداستانها
بهمعنینگریستنبهجهانیاستکهطبقکلیشۀرایجدراینباره»همهچیز
پیوند یکدیگر به را نظامیان بعضیشبکهها است«. متصل بههم آن در
میدهد،برخیدیگرپزشکان،وبعضینیزدستگاههایخودپردازرا.شبکۀ
قاتل1 نهنگهای شبکۀ و رزمندگانجهادی شبکۀ و بهسرطان مبتالیان
هموجوددارد.برخیشبکهها-کهاغلبباعنوان»وسیع«بهآنهااشاره
میشود]1[-بینالمللیهستند،امابعضیدیگرمنطقهای؛برخیاثیریاندو

1. یا اُرکا )orca(؛ موجوداتی بسیار اجتامعی  که پیوندهای گروهِی مستحکمی میانشان شکل 
می گیرد. ــ م.
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شماریزیرزمینی.شبکۀفسادوشبکۀتونلهاوشبکۀجاسوسینیزوجود
دارد؛حتیشبکۀساختوپاختدربارۀنتایجمسابقاتتنیسهمهست.
مهاجمانشبکهایبامدافعانشبکهایدرنبردند.وهمۀاینهاراشبکههای

زمینیوکابلیوماهوارهایمشتاقانهدربرمیگیرند.
دررمانخانۀقانونزده1ِمهبودکههمهجارافراگرفتهبود.امروزشبکهها
هستندکه،بااقتباسازکالمدیکنز،]میتوانگفت[باالدستوپاییندسِت
رودخانهرادرخودفروبردهاند.2درمجلۀهارواردبیزینسریویومیخوانیم
ادعا مجله همین در است«.]2[ ناکامی و ضعف شبکهسازْی »بدیل که
میشود»دلیلاصلیعقبماندنزناندرمدیریتورهبریآناستکه
آنهارادر آنهاشبکههایوسیعیشکلبگیردکه کمتراحتمالداردمیان
مقامرهبرانبالقوهیاریدهدوتشویقکند«.]3[مقالۀدیگریدراینمجله
نشانمیدهد»مدیرانشرکتهایسرمایهگذاریدراوراقبهاداربیشترروی
شرکتهاییبهطورمتمرکزشرطبندیکردندکهازطریقیکیازشبکههای
بیشتر3 نیز آنسرمایهگذاریها بازده و ارتباطمییافتند«، آنها با آموزشی
ازمعمولبود.]4[اماهمهازاینحرفهانتیجهنمیگیرندکهباند»پسراِن
سابقاًهمکالسی«نیرویبیخطریاستکهشایستهاستدختراِنسابقاً
همکالسینیزازآنالگوبگیرند.درامورمالی،آشکارشدهاستکهبرخی
از سوءاستفاده با معامله برای هستند مجراهایی تخصصی« »شبکههای
اطالعاتمحرمانهیادستکاریدرنرخبهره.]5[مسئولیتبحرانمالِیجهان

Bleak House .1؛ اثر چارلز دیکنز. ــ م. 
2. »ِمه همه جا را فراگرفته: بر بخش علیای رود، آنجا که آب در میان جزایر کوچک و رسسبز و 
خّرم جاری است، بال می گسرتد؛ بر نواحی سفالی رود، آنجا که آب آلودۀ آن در میان صفوف 
کشتی ها و ناپاکی های ساحل شهری بزرگ می غلتد حکم می راند...« )چارلز دیکنز، خانۀ قانون زده، 

ترجمۀ ابراهیم یونسی، چاپ سوم، تهران، سحر، 13۶8، جلد اول، ص 23(. ــ م.
3. در مواردی که مدیر رسمایه گذاری و مدیر اجرایی، هر دو، به یک دانشگاه رفته و در مقطع 
زمانِی نسبتاً مشابهی مدرک تحصیلی یکسانی گرفته بودند سود رسمایه 21 درصد بود، در حالی 

که در غیاب این قبیل پیوندها 13 درصد بود.   
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درسال2008نیزبهدوششبکههاگذاشتهشدهاست؛بهویژهشبکهایکه
روزبهروزپیچیدهترشدوبانکهایجهانرابهنظامفراگیرنقلوانتقالو
تشدیدضرروزیانناشیازوامهایدوناعتباِر1ایاالتمتحدبدلکرد.]6[
دنیاییکهسندرانویدی2درکتابکانونهایبرترتوصیفمیکندشاید
برایبرخیجالبباشد.بهگفتۀاو،»چندنفِرخاصومحدود«-فقطاز
بیستنفرناممیَبرد-»انحصاریترینومؤثرترینامتیازرادردستدارند:
شبکۀبیهمتایروابطیشخصیکهجهانرادربرمیگیرد«.اینروابطدر
جمعکوچِکچندمؤسسهوسازمانشکلمیگیردوحفظمیشود:مؤسسۀ
فناوریماساچوستس)اِمآیتی(3،ُگلدَمنساْکس،مجمعجهانیاقتصاد،
سهنهادبشردوستانهازجمله»طرحجهانِیکلینتن«4،ورستورانچهارفصل5
درنیویورک.]7[امایکیازپیامهایاصلیکارزارانتخاباتِیموفقیتآمیزدانلد
ج.ترامپدرسال2016اینبودکهپشتپردۀ»تشکیالتسیاسِیناکام
وفاسد«یکههیالریکلینتن-نامزدشکستخوردهازترامپ-مظهرآن

استهمان»منافعخاصجهانی«است.]8[
بدونسخنگفتنازنقششبکههایرسانهای،ازفاکسنیوزگرفته
تافیسبوکوتوییتر-شبکۀمنتخبنامزدپیروز6-نمیتوانازانتخابات
ریاستجمهوریامریکادرسال2016شرحکاملیبهدستداد.یکیاز
طنزهایفراواِناینانتخاباتآنبودکهپویشانتخاباتِیشبکهمحورترامپ
بخشزیادیازآتشتوپخانۀخودرامتوجهشبکۀخواِصپیرامون]هیالری[
کلینتنکرد-شبکهایکهخوِدترامپزمانیعضویازآنبود،وحضور

subprime mortgage .1؛ وامی با بهرۀ باال که به کسی داده می شود که به احتامل زیاد قادر به 
بازپرداخت آن نیست. ــ م. 

Sandra Navidi .2؛ وکیل بین املللی و مشاور مالی. ــ م. 
3. Massachusetts Institute of Technology )MIT(
4. Clinton Global Initiative  5. Four Seasons

۶. در زمان نگارش این کتاب، دانلد ترامپ در توییرت 33/8 میلیون دنبال کننده دارد. خوِد او فقط 
4۵ فرد یا مؤسسه را دنبال می کند.  
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فقطچندسال است. آن بر گواهی او ازدواج مراسم درسومین کلینتن
پیشازانتخاباتبودکهچیزیبهنام»شبکۀترامپ«1-کهدرسال2009
تأسیسشدتامحصوالتیمانندویتامینهایمکملراباتأییدوحمایت
ترامپبهفروشبرساند-ورشکستشد.اگرترامپدرانتخاباتشکست
میخوْرد،شبکۀتلویزیونِی»ترامپتیوی«راراهمیانداخت.یکیازدالیل
بسیاِرشکستنخوردناواینبودکهشبکۀاطالعاتیروسیهبیشترینتالش
راکردتابااستفادهازدوابزارعمدهیعنیوبسایتویکیلیکسوشبکۀ
تلویزیونِی»آرتی«2بهشهرتواعتباررقیباولطمهبزند.طبقگزارِشتا
حدیغیرمحرمانۀسرویسهایاطالعاتِیایاالتمتحد،»والدیمیرپوتین،
رئیسجمهورروسیه،درسال2016پویشیبراینفوذواثرگذاریترتیب
داد«باهدف»تحقیر]هیالری[کلینتن،وزیرامورخارجه،ولطمهزدنبه
فرصتبالقوۀاوبرایانتخابشدنورسیدنبهمقامریاستجمهوری«،
که»گرایشآشکاِر«کرملینبهترامپرانشانمیداد.اینگزارشمیگوید
درژوئیۀ2015»سرویساطالعاتیروسیهبهشبکههای“کمیتۀملِیحزب
دموکرات”3دسترسییافتودستکمتاژوئن2016اینوضعرابرقرار
نگهداشت«وبهطورمرتبایمیلهاییراکهازطریقویکیلیکسبهدستش
میرسیدمنتشرکرد.درعینحال،»دستگاهتبلیغاتِیدولتروسیه-مرکب
ازابزارهایرسانهاِیداخلِیاینکشور،شبکههاییمانندآرتیواسپوتنیک4
کهمخاطبانجهانیراهدفمیگیرند،وشبکهایازترولهای5ِشبهدولتی-
انجاموظیفه ازطریق اثرگذاری، و نفوذ برای ترتیبیافته پویِش این در
بهمانندتریبونیبرایرساندنپیامکرملینبهمخاطبانروسیوبینالمللی،

مشارکتداشت«.]9[

1. The Trump Network  2. RT= Russia Today
3. Democratic National Committee )DNC( 4. Sputnik

troll .۵؛ موجودی خیالی در اساطیر اسکاندیناوی؛ کسی که در اینرتنت با طرح مسائل تحریک آمیز 
تخم اختالف و تفرقه می افکند. ــ م. 
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بهگفتۀجفریِوسِتفیزیکدان،عاَلمطبیعت-ازسیستمگردشخون
انسانگرفتهتااجتماعمورچهها-بهحّدشگفتآوریمتشکلاز»شبکههای
برای همگی که است شاخهشاخه« و )space-filling( فضاپرکن و بهینه
توزیعانرژیومواددرمیانمخازنغیرذرهبینیونقاطبسیارریزوذرهبینی
پدیدآمدهاندکهمرتبۀبزرگِی1حیرتانگیزیبالغبربیستوهفتدارند.
سیستمگردشخونودستگاهتنفسیوکلیویوعصبِیموجوداتزنده
همگیشبکههایطبیعیهستند.سیستمآوندِیگیاهانوشبکههایمربوط
کرم مغز چنیناند.]1[ نیز سلولها درون میکروتوبوِل3 و میتوکندری2 به
اِِلگانس)eleganscaenorhabditis(کهازخانوادۀکرمهایرشتهای4است
تنهاشبکۀعصبیاستکهنقشۀآنبهطورکاملنگاشتهشدهاست،امادر
موردمغزهایپیچیدهترنیزبهموقِعخودهمینکارصورتمیگیرد.]2[

order of magnitude .1 ؛ در ریاضی، برآوردی است از اندازۀ هرچیز برحسب توانی از عدد 10؛ 
در اینجا منظور 10 به توان 27 است. ــ م.

mitochondrion .2؛ یکی از اندامک های سیتوپالسم و جایگاه تنفس سلولی. ــ م.
microtubule .3؛ ریزلوله؛ ساختامن لوله اِی ریزی که در سیتوپالسِم یاخته دیده می شود. ــ م.

4. یا مناتودها )nematode worm = Nematodes( دسته ای از کرم ها با بدنی دراز و لوله ای. 
اغلب آنها انگل هستند و موجب خسارت های سنگین به گیاهان می شوند. ــ م. 
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بررویکرۀزمین، زیستشناسِیجدیددرهمۀسطوحگوناگونحیات
ازمغزکرمهاگرفتهتازنجیرههایغذایی)یا»شبکههایغذایی«(،شبکه
کشفمیکند.]3[ردیفیابِیژنومنشاندادهاستنوعی»شبکۀتنظیمکنندۀ
ژنها همان شبکه[ اتصال نقاط ]= »رأسها آن در که دارد وجود ژن«
هستندوخطپیوندآنهانیززنجیرۀواکنشها«.]4[دلتایرودخانههمشبکه
است؛نقشهاشدراطلسهایجغرافیاییمدرسههابود.تومورهانیزشبکه

میسازند.
کرد. فصل و حل میتوان شبکهای تحلیل با فقط را مسائل برخی
خلیج در جلبکها عظیم رویش برای داشتند قصد که دانشمندانی
سانفرانسیسکودرسال1999توضیحیبیابندمیبایستنقشۀشبکۀحیاِت
زیردریاراتهیهکنندتابهعلتواقعِیاینپدیدهپیببرند.برایاثباتاینکه
حافظۀانساندرهیپوکامپ1جایداردنیزالزمبودبهنقشۀشبکۀاعصاب
دستیافت.]5[همانطورکهبیستسالپیششیوعیکبیماریهمهگیردر
میاننوجواناِناستانراکِدیِل]ایالت[جورجیابهوضوحنشانداد،سرعت
انتشاربیماریمسریهمانقدرکهبهمیزانخطرآفرینِیآنبیماریبستگی
داردبهساختارشبکهاِیجمعیِتدرمعرضآننیزمرتبطاست.]6[وجود
چندکانوِنقویاًبههمپیوستهموجبمیشود،بعدازرشدیآرامدربدوامر،
برسرعتشیوعبیماریبهطورتصاعدیافزودهشود.]7[بهعبارتدیگر،اگر
»میزانتکثیراولیه«)یعنیاینکهفردنوعِیمبتالبهبیماریجدیداًچندنفر
دیگررامبتالکردهاست(بیشازیکنفرباشد،بیماریشیوعپیدامیکند؛
اگرزیریکنفرباشد،مستعدریشهکنشدناست.امابههماناندازهکه
سرایتپذیرِیذاتِیبیماریاینرقِمتکثیراولیهرامشخصمیکندساختار
شبکۀمبتالیاننیزدرتعیینآننقشدارد.]8[ساختارهایشبکهایمیتوانند

تعیینکنندۀسرعتودقتتشخیصبیمارینیزباشند.]9[

قرار  میانی بطن طرفی مغز  hippocampus .1؛ ساختامن عصبی خمیده ای که در کف شاخ 
دارد. ــ م.
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درعصرپیشازتاریخ،انسانهایخردمنددرهیأتمیموننماهایی
سربرآوردنددارایحسهمکاریوتواناییبینظیردرشبکهسازی-یعنی
برقراریارتباطوکنشجمعی-کههمینویژگیماراازهمۀحیواناتدیگر
انسانها ما تکاملگرا، بهبیانجوزفهنریش،زیستشناس متمایزکرد.
صرفاًشامپانزههاییبامغزبزرگتروُپرزومویکمترنیستیم؛رازموفقیِت
گونۀما»درعقلجمعِیاجتماعات...ماست«.]10[مابرخالفشامپانزهها
ازطریقمعاشرتآموزشمیبینیم،باآموختنوبهاشتراکگذاشتن.بهعقیدۀ
رابیندانبار،انسانشناستکاملگرا،مغزبزرگترماونوپوستۀ1قویترش
ازاینجهتبهوجودآمدکهبهماامکاندهددرقالبگروههایاجتماعِی
نسبتاًبزرِگ150نفره)درمقایسهباگروههایحدوداًپنجاهنفرۀشامپانزهها(
عملکنیم.]11[درحقیقت،گونۀمارابایدبهواقعهومودیکتِیس)Homo
و نیکالسکریستاکیس -بهقول زیرا خواند، شبکهای( انسان dictyous؛

جیمزفاولِرجامعهشناس-»ظاهراًمغزمابرایشبکههایاجتماعیساخته
شدهاست«.]12[اصطالحیکهاِدوینهاچیْنِزقومنگاروضعکرد»شناخت
توزیعی«بود.نخستیننیاکانما»خوراکجویانیملزمبههمیاری«بودندکه
ازبابتغذاوجانپناهومحبتمتقابالًبهیکدیگروابستهشدند.]13[احتمال
داردشکلگیریزبانگفتار،ونیزپیشرفتهایوابستهبهآندرقابلیتو
ساختارمغز،بخشیازهمینفرایندبودهودرنتیجۀبرخیشیوههایعمِل
باشد.]14[در آمده پدید تیمارداری ازجمله انساننما مختصمیمونهای
موردعاداتوَاعمالیچونهنرورقصوآیینهاومناسکنیزمیتوان
آر.مکنیِلتاریخدان، اِچ.مکنیلوِجی. بهتعبیرویلیام چنینگفت.]15[
نخستین»تارجهانگستر«2درواقعحدوددوازدههزارسالپیشپدیدآمد.

انسان،بههمراهشبکۀاعصاببیمانندش،باشبکهمتولدشد.

neocortex .1؛ قسمت اعظم قرش بیرونِی مخ. ــ م.
worldwide web .2؛ در دنیای امروز منظور از آن اینرتنت است و به اختصار با WWW نشان 

داده می شود. ــ م. 
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پسشبکههایاجتماعیساختارهاییهستندکهانسانهابهطورطبیعی
بهآنهاشکلمیدهند،وباخوِدشناختوشیوههایگوناگونبازنماییکه
برایبیانوانتقالآنبهکارمیگیریمآغازمیشوند،ونیزالبتهباشجرۀ
بهآنتعلقداریم،حتیاگرفقطبرخیازما خانوادگیکههمۀمالزوماً
الگوهای شبکهها باشیم. خود نسب و اصل از کاملی شناخت صاحب
اسکان،مهاجرت،وزناشویِیمیاننژادیراکهگونۀزیستِیمابرطبقآنها
با مرتباً که را آیین و ُمد بیشمار وهمچنین پراکندهشد زمین روی بر
کمترینقصدقبلیوتحتکمترینهدایتیپدیدمیآوریمدربرمیگیرند.
چنانکهخواهیمدید،شبکههایاجتماعیشکلواندازههایمتنوعیدارند،
ازانجمنهایسّرِیبستهوانحصاریگرفتهتاجنبشهاونهضتهایباز
نظاممندتر دیگر برخی وخودسامانبخشاند؛ برخیخودانگیخته آزاد. و
وسازمانیافتهتر.آنچهاززماناختراعزباننوشتاررخدادهایناستکه

فناوریهاینوینگرایشذاتیودیرینۀمابهشبکههاراتسهیلکردهاند.
مدّون، تاریخ اعظِم بخش طول در هست. مسألهای اینجا در اما
زنان داشتند. برتری شبکهها بر مقیاس و نظرگستره از سلسلهمراتبها
ومرداناغلبذیلساختاریسلسلهمراتبیسامانمییافتندکه،دررأس
آن،قدرتدردسترئیسیااربابیاپادشاهیاامپراتورجمعمیشد.در
مقابل،مقیاسواندازۀشبکۀمتعلقبهافرادعادیازرشدبازمیماْند.انسان
روستانشین-واینواژهتقریباًگویایآنهستکهبیشتِرانسانها،درطول
تاریخمدّون،چهبودندوچهوضعیداشتند-نوعاًگرفتار بخشاعظم
روستا، نام به بزرگتر میانگروهیکمی در نامخانواده، به بود جمعی
تا انسانها بیشتِر پیرامون. باجهانوسیع ارتباطی فاقدهرگونه تقریباً و
همینیکصدسالپیشدراینوضعبهسرمیبردند.حتیامروزنیزاهالی
اتحادیهای در اجتماعی...، »بستری در بهترینحالت در روستاهایهند
متشکلازدارودستههاییکوچک]بههممیپیوندند[کهدرآنهردارو
دستهدقیقاًبههماناندازهاستکهبتواندهمکارِیتماماعضایخودراتاب
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گردشگریکهازونیزدیدنمیکندبایدیکبعدازظهررابهبازدیدازجزیرۀ
ماریا کلیسایجامعسانتا در آنجا، دهد. اختصاص تورچّلو دنج و زیبا
ماست مّدنظر سلسلهمراتب دربارۀ آنچه از است کاملی تصویر َاسونتا،
)بنگریدبهعکس1(:معّرقیازقرنیازدهمیالدیدربارۀروزجزادرپنج

ردیف،کهدرباالعیساستودرپایینشعلههایدوزخ.
اینتقریباًهمانتصوریاستکهاغلِبافرادازسلسلهمراتبدارند:
نهادهاییباساختارعمودیکهمشخصهشانفرماندهیونظارتوارتباطاِت
متمرکزوازباالبهپاییناست.ازنظرتاریخی،سلسلهمراتبازطایفهها
وقبیلههایخانوادهمحورآغازشدوسپسازدرونآنها)یابرضدآنها(
نهادهایپیچیدهتروچندالیهترباتقسیمکاررسمیورتبهبندیبراساس
بر انواعسلسلهمراتبکهدرعصرپیشمدرن آمد.]1[ پدید شغلوحرفه
تعدادشانافزودهشدعبارتبودندازواحدهایسیاسِیشهریبانظمو
انضباطسختومتکیبرتجارت،وممالکبزرگتِراغلبپادشاهیو
مبتنیبرکشاورزی؛کیشوآیینهاییبامدیریتمتمرکزکهبهنامکلیسا
اتحادیههای ممالک؛ ادارِی دستگاههای و ارتشها میشوند؛ شناخته
صنفیکهدسترسیبهمشاغلتخصصیتحتهدایتونظارتآنهابود؛
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از»صرفۀ بردن بهره درپی آغازعصرمدرن از شرکتهایمستقلیکه
ازطریقجذببرخیمعامالت ازمحدوده1ومقیاس2« اقتصادِیناشی
فراملِی حکومتهای دانشگاهها؛ نظیر آموزشی مؤسسههای بودند؛ بازار

بسیاروسیعبانامامپراتوری.
انگیزۀبسیارمهمیکهنظمسلسلهمراتبیراتسهیلمیکرداِعمالمؤثرتِر
قدرتبود:قرارگرفتنزماماموردردست»آدمکلهگنده«)manbig(مانع
بحثهایزمانَبردربارۀچهبایدکردمیشدیادستکمازآنهامیکاست،
بحثهاییکههرزمانممکنبودباالبگیردوبهنزاعیخانمانبراندازبدل
شود.]2[بهگفتۀِبنوآدوبروِیفیلسوف،واگذارِیقدرتقضاییوکیفری
مناسبترین بهخواْص یا فرد یک به مجازاتخاطیان- اختیار -یعنی
راهکاربرایجوامِععمدتاًکشاورزیبودکهمیخواستنداکثرمردمفقط
دهانشانراببندندودرمزارعجانبَکنند.]3[پیترتورچینترجیحمیدهدبر
نقشدرگیریوجنگتأکیدکند،باایناستداللکهتحوِلفناورینظامی
بهگسترشنظموسامانسلسلهمراتبیدرکشورهاونیروهاینظامیکمک

کرد.]4[
بهعالوه،حکومتاستبدادیمیتوانستمنبعانسجاماجتماعیباشد.
نیکیفوریچ،پلیستزاری،حولوحوشسال1890بهماکسیمگورکی
اعلیحضرت قلب از درست عنکبوت، تار مثل نامرئی، »نخی گفت:
همایونیالکساندرسومبیرونمیآید.ونخیدیگرهستکهازهمۀوزیران
وازجناب“فرماندار”عبورمیکندوبعدهمینطورپلهپلهپایینمیآیدتا
میرسدبهمنوحتیبهدونپایهترینسرباز.ایننخ...باقدرتنامرئیاش
زنده آنقدر میدهد.«]5[گورکی پیوند و میکند بههموصل را همهچیز

economies of scope .1؛ مزیتی ناشی از کاهش هزینۀ متوسط تولیِد مجموعه ای از محصوالت 
با هم در مقایسه با تولید هر کدام به تنهایی. ــ م. 

economies of scale .2؛ مزیتی ناشی از کاهش هزینۀ متوسط تولیِد هر واحد کاال در اثر افزایش 
سطح تولید. ــ م. 
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برای فوالدینی بهچنانسیمهای را نامرئی نخ آن استالین ببیند که ماند
مهاراجتماعبدلکردکهدروحشیانهترینخوابوخیالهایتزارهاهم

نمیگنجید.
اماعیبخودکامگینیزبرهمهعیاناست.هیچکس،هراندازههم
بااستعدادباشد،تواندستوپنجهنرمکردنباتمامچالشهایحکومت
وسوسههای برابر در بتواند که نیست کسی تقریباً و ندارد، را سلطنتی
فسادآوِرقدرتمطلقمقاومتکند.نقدهایواردبرحکومتسلسلهمراتبْی
دنیای بعد به هجدهم قرن از اقتصادی. هم و است بوده سیاسی هم
غرب،بهرغمموانعومشکالت،درقیاسبانظریهپردازانسیاسِیعصر
باستانورنسانس،درمورددموکراسی،یادستکمدرموردحکومتیکه
دادگاههایمستقلونوعیهیأتنمایندگیمحدودشمیکنند،رویکردی
خوشبینانهتراتخاذکردهاست.صرفنظرازجذابیتذاتِیآزادیسیاسی،
ظاهراًواحدهایسیاسِیفراگیرترباتوسعۀاقتصادِیمستمرتریهمراهاند]6[
وازعهدۀپیچیدگیهایناشیازرشدجمعیتوپیشرفتفناورینیزبهتر
میتوانندبرآیندوازگردنزدِن]حاکمان[کمترآسیبمیبینند:هنگامیکه
فقطیکنفرفرمانمیراَند،ممکناستباتروراوکّلنظامسلسلهمراتبی
ازکاربیفتد.درعینحال،اززمانآداماسمیت،اقتصاددانانخاطرنشان
بهتر آزادفینفسهدرتخصیصمنابع بازار کردهاندکهنظمخودانگیختۀ
عملمیکندتاشخصیدارایحقانحصارییاحکومتیبااختیاراِتبیش

ازحد.
البته،درعمل،عدۀزیادیازخودکامگاِنتاریخقدرتفراوانیبهبازار
دادند،هرچندامکانداشتعملکردآنراتنظیمکنندیابرآنفشارآورند
یاگاهیمانعفعالیتششوند.بههمینعلتاستکهدرنمونهشهرهای
قرونوسطییااوایلعصرمدرن-مثالًسِینادرتوسکانی-برجکهمظهر
قدرتدنیویاستدرستدرکنارمیدانیعنیمحلمعامالتبازارودیگر
شکلهایمبادلۀعمومیقرارمیگیردودرواقعبرآنسایهمیافکَند)بنگرید
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مطالعۀرسمِیشبکههابهنیمۀقرنهجدهمبازمیگردد،بهدورانشکوفایِی
شهرکونیگسبرگ1،موطنامانوئلکانِتفیلسوف،درپروسشرقی.یکیاز
مناظردیدنِیکونیگسبرگهفتپلبودبررویرودخانۀپریِگلکهدوطرف
رودخانهرابهدوجزیرهدرمیانههایرودخانهونیزخوِدجزایررابهیکدیگر
بغرنِج مسألۀ این شهر اهالی بین 4(. تصویر به )بنگرید میکرد وصل
معروفوجودداشتکهغیرممکناستبتوانازرویهرهفتپلفقط
یکمرتبهردشد،بدونعبورمجددازروییکیازآنها.2اینمسألهتوجه
لئونهارداویِلر،ریاضیدانبزرگسویسی،راجلبکردواودرسال1735
نظریۀشبکهرابنیاننهادتارسماًثابتکندکهچراچنینکاریغیرممکن
بهتصویر5(،چهار»رأس«)node( است.درنمودارسادهشده)بنگرید
هستکهدوکرانۀاصلِیرودخانهوجزیرۀکوچکتروبزرگتررانشان

این شهر  کالینینگراد )Kaliningrad( در فدراسیون روسیه.  پیشین شهر  نام  Königsberg .1؛ 
رشقی ترین شهر آملان تا پیش از الحاق به اتحاد شوروی در جنگ جهانی دوم بود. ــ م.

2. متأسفانه کانت در پیاده روی روزانه اش ــ که آنقدر رِس وقت بود که می گفتند مردم ساعتشان 
با آن تنظیم می کنند ــ از این هفت پل منی گذشت. به قول هاینیش هاینۀ شاعر )18۵۶- را 

1797(، او ترجیح می داد هشت بار باال و پاییِن خیابانی پردرخت را بپیامید که از آن پس »مسیر 
فیلسوف« خوانده  شد.  
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 Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis 4. شکِل 1 در اثر اویلِر به نام
)1741(. کسانی که مشتاق اند قاعدۀ اویلِر را موبه مو به آزمون بگذارند منی توانند چنین کنند، 
زیرا دو پل از آن هفت پِل اصلی زیر مبباران شهر کونیگسربگ در جنگ جهانی دوم از بین 
رفتند و دو پل دیگر بعد از سیطرۀ اتحاد شوروی بر این شهر و تغییر نامش به کالینینگراد 

ویران شدند. 

میدهندوهفت»یال«)edge(کهبرپلهایمتصلکنندۀآنهاداللتدارند.
اویِلررسماًثابتکرداینامکانکهمسیریوجودداشتهباشدکهازهریک
ازاینیالهافقطیکباربگذردبهدرجۀ)degree(رأسهابستگیدارد
)یعنیتعدادیالهایمتصلبههررأس(.نموداریابایددورأسداشتهباشد
باتعدادیالهاییبهعددفرد،یاهیچ.چوننموداِرپلهایکونیگسبرگ
چهاررأسدارد)یکیباپنجیالوبقیهباسهیال(،نمیتواند»مسیراویِلری«
داشتهباشد.برایاینکهبتوانازهرپلفقطیکمرتبهگذشتتنهایکراه
وجودداردوآنحذفیکیازیالهاست-یعنیپلیکهدوجزیرهرابههم
وصلمیکند؛دراینصورتفقطدورأْسدرجهایبهعددفردخواهند
داشت.اززماناویِلربهبعد،واحدهایاصلِینظریۀگراف)theorygraph(
-کهاودراصل»هندسۀموقعیت«)positionofgeometry(مینامیدش-

رأسویالبودهاند.
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5. منودار ساده شدۀ مسألۀ »پل های کونیگسربِگ« اویلِر. فقط با حذف یال میانی )یعنی پلی 
که در تصویر 4 دو جزیره را به هم وصل می کند( می توان این مسأله را حل کرد.  


درقرننوزدهمدانشمنداناینچارچوبرادرموردهمهچیزبهکار
میگرفتند،ازنقشهکشیگرفتهتامدارهایالکتریکیوایزومر1هایعناصر
آلی.]1[مطمئناًایناحتمالکهشبکههایاجتماعینیزدرکارباشندبهذهن
برخیازاندیشمندانبزرگسیاسِیآنزمانخطورکرد،بهویژهکسانیچون
جاناستوارتمیلوآگوستکنتوالکسیدوتوکویل-وایننفِرآخر
پیبردکهزندگِیقویاًبههمپیوستهومبتنیبرهمکاریدرایاالتمتحدنوپا
درعملکرددموکراسیدراینکشورنقشیحیاتیدارد.اماهیچیکازآنها
درصددتدوینوصورتبندِیایندریافتبرنیامد.بنابراینمیتوانگفت
غوروتفحصدرشبکههایاجتماعیبهسال1900بازمیگردد،زمانی
کهیوهانسدلیتش،معلممدرسهواندیشمنداجتماعِیتازهکار،ماتریسیرا
منتشرکردکهنقشهایبهدستمیدادازروابطدوستانۀپنجاهوسهپسربچه
کهدرفاصلۀسالهای81-1880بهآنهادرسدادهبود.]2[اوتشخیص
دادمیانپیوندهایاجتماعِیپسربچههاورتبۀتحصیلیشان-کهدرآن

isomer .1؛ دو یا چند ترکیب شیمیایی که فرمول مشابهی دارند، ولی به دلیل تفاوت ساختار 
مولکولی شان خواص متفاوتی از خود نشان می دهند. ــ م.
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وجود نزدیکی -رابطۀ بود کالس صندلیهای آرایش تعیینکنندۀ زمان
دارد.کاِرتقریباًمشابهیسهدههبعددرنیویورکانجامشدوجیکوب
موِرنو،روانکاواتریشیاماضدفرویدکهخویوخصلتینامعمولداشت،
بااستفادهازجامعهنگاره1بهبررسیروابطدختران»بزهکاِر«دارالتأدیبی
درهادسِننیویورکپرداخت.نتیجۀتحقیقاتش-کهدرسال1933با
افزایش داد نشان شد- منتشر یافت؟2 خواهد نجات کسی چه عنوان
ناگهانِیتعداددخترانفراری]ازدارالتأدیب[درسال1932رابرحسب
جایگاهآنهادرشبکۀاجتماعِیدارالتأدیبمیتوانتوضیحداد-شبکهای
مبتنیبر»جذبوطرد«کههردومبنایینژادیوجنسیداشتند)بنگرید
بهعکس2(.موِرنواعالمکرداینجا»نیروهایاجتماعیبرانسانسیطره
دارند«.اومعتقدبودکتابش»انجیلیجدید،انجیلیبرایرفتاراجتماعی،

برایجوامعبشری«است.]3[
سیسالبعد،یوجینگارفیلِدزبانشناسوکتابشناسشیوۀنمودارِی
مشابهیابداعکردبرایتجسمبخشیدنبهتاریخرشتههایعلمیازطریق
ایجاد»تاریخنگارۀ«)historiograph(ارجاعواستناد.ازآنزمانبهبعد،
نمایۀارجاعواستناد)indexcitation(و»ضریبتأثیر«3بهمعیارسنجش
موفقیتتحصیلیدررشتههایعلمیبدلشدهاند.والبتهراهیهستندبرای
ترسیمنقشۀفرایندنوآوریعلمی-مثالًبانشاندادن»کالجهاینامرئی«
کهشبکههایارجاعواستنادبهطورضمنیگویایآنهاهستند،وباکالجهای
بهنظر رابهخدمتمیگیرندبسیارمتفاوت واقعیکهاغلِبدانشمندان
بیانگرتمایلدانشمندانبه میآیند.]4[اماممکناستاینسنجههاصرفاً
ارجاعدادنبهآثاِردانشمندانهمفکرشانباشند.بهقولآنَمثلقدیمی،

sociogram .1؛ منودار منایش دهندۀ روابط و پیوندهای اجتامعِی اعضای گروه یا جامعه. ــ م.
2. Who Shall Survive?

impact factor .3؛ شاخصی برای ارزیابی و رتبه بندی نرشیات علمی که نشان می دهد در طول 
یک دورۀ زمانی مشخص به مقاله های منترششده در آنها چه مقدار ارجاع داده شده یا استناد 

شده است. ــ م.
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آنچهاینقبیلیافتههارابسیارجالبمیکندایناستکهماتمایلداریم
شبکههایدوستیمانراگروههایادارودستههاینسبتاًکوچکیبپنداریم
که دیگر گروههایی از متمایز همفکر، و هم به شبیه افرادی از مرکب
اعضایشانبایکدیگرقرابتهاییازنوعدیگردارند.اینواقعیتکهبههر
حالهریکازمافقطششدرجهبامونیکاِلوینسکیفاصلهداریمباچیزی
استنفورد، دانشگاه استادجامعهشناسی گَرنوِوِتر، مارک که میشود بیان
باتضادوتناقِضبسیار»قدرتپیوندهایسستوضعیف«نامیدش.]1[
اگرهمۀپیوندهامانندپیوندهایبینماودوستاننزدیکمانمستحکمو
همگنخواهانهمیبود،قطعاًدنیاتکهتکهمیشد.اماپیوندهایسستتر-با
»آشنایان«یکهشباهتبسیارزیادیبهآنهانداریم-اساِسپدیدۀ»دنیای
کوچک«است.تمرکزگَرنوِوِتردرابتدابراینبودکهچگونهافرادجویای
کاْربیشترازجانبآشنایانکمکدریافتمیدارندتادوستاننزدیکشان،
امابعدهادریافتدرجامعهایباپیوندهایسسِتتقریباًاندک»افکارجدید
بهکندیاشاعهمییابد،جّدوجهدهایعلمیناقصونارساخواهدبود،و
زیرگروههایدارایوجوهتمایزنژادییاقومییاجغرافیایییاسایرویژگیها
برایرسیدنبهزیستمشترکمشکلخواهندداشت«.]2[بهعبارتدیگر،
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پیوندهایسسْتپلهایضروریاندمیانگروههایناهمخوانکهدرغیر
اینصورتاصالًباهمارتباطنمییافتند.]3[

برمصاحبهودادههای بود،مبتنی مشاهداتگَرنوِوِترجامعهشناختی
مشابه،وبهقراِرمطالعاتمیدانیدرمعرضحکواصالحقرارداشت.
مثالًحاکیازآنبودکهبرایفقراپیوندهایمستحکمبیشازپیوندهای
پرولتاریاچهبسا درهمتنیدۀ قویاً وشبکههای است، اهمیت سستحائز
فقرراتداومبخشد.]4[تازهدرسال1998بودکهدانکنواتسواستیون
استروِگتِزریاضیداننشاندادندچرادنیاییکهگروههایهمگنخواهترسیم
استروِگتز و واتس باشد. کوچک دنیایی حال عین در میتواند میکنند
شبکههارابرحسببهرهمندیازدوخصوصیِتنسبتاًمستقلطبقهبندی
کردند:میانگینمرکزیِتنزدیکیمحوِرهررأسوضریبخوشهبندِیکلِی
هرشبکه.آنهابحثشانراازشبکهایمدّورآغازکردندکهدرآنهررأس
فقطبهدورأسمجاورشمتصلاستکهازهمهبهآننزدیکترند،ونشان
دادندافزودنتصادفِیفقطچندیاِلاضافهقطعاًبرایافزودنبرنزدیکِیهمۀ
رأسها،بدونافزایشچشمگیِرضریبخوشهبندِیکلی،کفایتمیکند.]5[
واتسکارشرابابررسیجیرجیِرهماهنگوهمزماِنجیرجیرکهاشروع
کرد،امامعلومبودکهیافتههایاوواستروِگتزچهمعناییدرموردانسانها
دارد.بهگفتۀواتس،»تفاوتبیننموداِردنیاییبزرگودنیاییکوچک
ممکناستفقطبرسرچندیاِلتصادفاًموردنیازباشد-تغییریکهدر
زیاِد بودِن نیست...خوشهای قابلتشخیص رأسهاعمالً سطِحتکتک
نمودارهای“دنیایکوچک”میتواندبهایندریافتبینجامدکهبیماریای
خاصدرهمانحالکه“بسیاردور”است،برعکس،درواقعبسیارنزدیک

است«.]6[
داشت. مهمی معانی شبکه علم پیشرفتهای نیز اقتصاددانان برای
علماقتصاِدمعمولکمابیشبازارهایییکپارچهرامتصوربودبافعاالنی
کاملی اطالعات و سودند حداکثر کسب پی در تکتک که اقتصادی
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بیان با انگلیسی، اقتصاددان رونالدکوس، مسأله-که دارند. اختیار در
اهمیتهزینههایمعامله1حّلشکرد-تبییِناینامربودکهاساساًفلسفۀ
وجودِیشرکتهاچیست.)ماهمهکارگرباراندازنیستیمکهمانندمارلون
براندویفیلمدرباراندازروزمزدباشیم،زیرااستخداممنظموبقاعدۀمادر
شرکتهامیتواندازهزینههایناشیازاستخدامکارگرروزمزدبکاهد.(
امااگربازارهاشبکهایبودندواغلبافرادکمابیشدرگروههایدرهمتنیده
منزلداشتند،عاَلماقتصادشکلکامالًدیگریبهخودمیگرفت،خصوصاً
از کهگردشاطالعاتراساختارهایشبکههاتعیینمیکرد.]7[بسیاری
دادوستدهامبادالِتمطلقاًمنحصربهفردینیستندکهدرآنهاقیمْتحاصِل
نوبۀخود به اعتماد و است، اعتماد نتیجۀ اعتباْر باشد. تقاضا و عرضه
درمیانگروهیازافراِدشبیهبههم)مثالًجامعۀمهاجران(بیشتراست.
بررسِی مورد مسألۀ یعنی کار، بازار متوجه فقط واقعیت این پیامدهای
گَرنوِوِتر،نیست.]8[شبکههایبستۀمتشکلازفروشندگانمیتوانندعلیه
عموممردمباهمتبانیکنندومانعنوآوریشوند.شبکههایبازترمیتوانند
نوآوریرارواجدهند،زیراافکارجدیدبهلطفقدرِتپیوندهایسستو
ضعیفدردسترسگروههاقرارمیگیرد.]9[چنینمالحظاتیاینسؤالرا

پیشکشیدکهدروهلۀاولشبکههادقیقاًچگونهشکلمیگیرند.]10[
درعمل،ظاهراًمعلوماستشبکههاچطورشکلمیگیرند.محققان،از
َاوِنرگریف2وپژوهشهایشدربارۀتّجارمغربیدرمدیترانۀقرنیازدهم]11[

 )”The Problem of Social Costs“, 1960,15( اجتامعی«  مقالۀ »مسألۀ هزینۀ  1. کوس در 
می گوید »برای انجام شدن هر معامله ای در بازار باید فهمید هر شخص با چه کسی می خواهد 
وارد معامله شود، دیگران را از اینکه کسی می خواهد معامله کند و از رشایط معامله مطلع کرد، 
مذاکرات منتهی به توافق را پیش بُرد، قرارداد تنظیم کرد، بررسی های الزم را برای اطمینان از 
رعایت رشایط قرارداد به عمل آورد، و غیره«. نهادهایی مانند رشکت ها و در حقیقت دولت ها 
برای این وجود دارند که این ِقسم هزینه های معامله را مثالً به وسیلۀ قراردادهای کارِی بلندمدت 
و مطابق معیار کاهش دهند یا حذف کنند. واحدهای بزرگ تر از عهدۀ این کار بهرت برمی آیند، و 

»رصفۀ اقتصادِی ناشی از مقیاس« به همین برمی گردد.     
Avner Greif .2 )   -19۵۵(؛ استاد اقتصاد در دانشگاه استنفورِد کالیفرنیا. ــ م.
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عصر مدیران و کارآفرینان مورد در مطالعاتش و ِبرت1 رونالد تا گرفته
جدید،دربارۀنقششبکههایکاری/تجاریدرتولیدسرمایۀاجتماعی]12[
وترویجنوآوری-یاممانعتازآن-آثاریپرمایهخلقکردهاند.بهتعبیر
ِبرت،رقابتبینافرادوشرکتهاراشبکههاسازمانمیدهندو»حفرههای
پیوندهای از نقاط آن در میانگروههاکه ساختاری«-یعنیشکافهای
به دسترسی برای کارآفریناناند »فرصتهای نیست- خبری سست
اطالعاتوزمانسنجیوارجاعوکنترل«.]13[واسطهها-کسانیکهقادرند
»بینحفرههاپلبزنند«-»بابتکاِرانسجامبخششانپاداش«میگیرند)یا
بایدبگیرند(،زیرابهسببموقعیتشانبیشتراحتمالداردکهافکارخالقانه
سازمانهای در شوند(. گروهزدگی2 دچار است بعید )یا باشند داشته
نوآور،هموارهازاینواسطههاقدردانیمیشود.اما،دربیشتِرجدالهامیان
واسطهـنوآوروشبکۀمتمایلبه»بستهماندن«)یعنیانزواوهمگنی(،اغلب
دومیپیروزاست.]14[ایندریافتهماناندازهکهبرایفیلسوفاِناهلعلم

کاربردداردبهکارکنانیکشرکتبرقامریکاییهممربوطاست.]15[
اکنوندربیشتِربرنامههایدرسِیدورۀکارشناسیارشِدرشتۀمدیریت
کسبوکارزیررشتهایکاملبهنام»رفتارسازمانی«جایگاهیاساسیرا
بهخوداختصاصمیدهد.ازیافتههایاخیِراینحوزهآناستکهمدیراْن
»شبکهای اینکه و غیرمدیران؛]16[ تا باشند شبکهساز دارد احتمال بیشتر
فرهنگ در همگنی و انسجام ایجاد در میتواند کمتر سلسلهمراتِب با
گروه با فرهنگی »بهلحاظ اگر واسطهها و عملکند«؛]17[ بهتر سازمان
میانحفرههایساختاری زدن پل در احتماالً باشند« سازمانیشانجور
موفقترعملمیکنند،درحالیکهآنهاکه»دردلساختارجایدارند«در
صورتیکه»بهلحاظفرهنگیمتمایزازبقیه«باشندعملکردبهتریازخود

Ronald Burt .1 )   -1949(؛ جامعه شناس امریکایی. ــ م.
group-think .2؛ پدیده ای روانی در میان اعضای یک گروه ناشی از متایل آنها به همرنگی با 

جامعت که به تصمیم گیرِی ناعاقالنه یا ناکارامد می انجامد. ــ م.
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انواع شبکه

اگرساختارهمۀشبکههایاجتماعییکسانبود،ماساکندنیاییکامالً
یکدیگر به تصادفی رأسها آن در که دنیایی مثالً میبودیم. دگرگونه
منحنی روی بر رأس، هر یالهای تعداد که -طوری میشدند متصل
»دنیای خواص حدی تا میشد1- توزیع عادی بهطور زنگولهایشکل
آناستکه نمیبود.2علتش ما دنیای رامیداشت،ولیشبیه کوچک«
تابعتوزیعهاییمانندتوزیعپارهتو3 ازشبکههایدنیایکوچک بسیاری

1. توزیع عادی یا نرمال )normal distribution( شکلی از توزیع احتامل در علم آمار و احتامل 
حول  توزیْع  نوع  این  می شود.  داده  منایش   )bell curve( زنگوله ای شکل  منحنِی  با  که  است 
میانگیْن متقارن است و نشان می دهد که داده های نزدیِک میانگین فراوان تر از داده های دور 

از آن اند. ــ م.
2. نخستین بار پل اِردوس، ریاضی داِن ]مجارستانی[ که به داشنت آثار متعدد و استنادات زیاد 
به آثارش شهره است، و آلفرد ِرنیی ]ریاضی دان مجارستانی )1970-1921([، یکی از همکاران 
پرشامِر اِردوس در تألیف آثارش، شبکه های تصادفی )random networks( را بررسی کردند. 
گراف تصادفی )random graph( زمانی ساخته می شود که n رأس روی صفحه ای قرار گیرند و 
سپس جفت جفت تصادفاً به هم وصل  شوند تا m یال ایجاد شود. ممکن است رأس ها بیش از یک 

بار انتخاب شوند، یا اصالً انتخاب نشوند.  
Pareto distribution .3؛ نوعی توزیع احتامل است برگرفته از نام اقتصاددان و جامعه شناس 
ایتالیایی، ویلفردو پاره تو )1923-1848(، که در اصل برای رشح توزیع ثروت در جامعه به کار 
افراد  از  در دست بخش کوچکی  ثروت  اعظم  بخش  که  داشت  تکیه  باور  این  بر  و  می رفت 
←
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هستند،یعنیبیشترازشبکههایتصادفْیرأسهاییبایالهایبسیارزیاد
ونیزرأسهاییبایالهایبسیارکمدارند.واینروایتیاستازچیزی
متی«2 »اثر متی انجیل از تبعیت به مرتوِنجامعهشناس1 رابرتک. که
نامیدش:»چهبههرکسکهدارددادهخواهدشدوزیادخواهدگشت
وآنکسکهنداردآنچهداشتهباشدنیزازویگرفتهخواهدشد.«3در
علم،]بهاینمعناستکه[موفقیْتموفقیتمیآوَرد:بهآنکههماکنون
جوایزیدراختیارداردجوایزبیشتریتعلقخواهدگرفت.همینرادر
با ترتیب، همین به دید.]1[ میتوان نیز فوقستارهای«4 »اقتصاد پدیدۀ
که یالهایی تعداد با متناسب رأسها وسیع، بسیار شبکههای گسترش
ازپیشدارند)درجهیا»شایستگی«شان(یالهایجدیدکسبمیکنند.
این »اتصالترجیحی«)attachmentpreferential(. یعنی،دریککالم،
دریافترامدیونآلبرتـالسلوبَرَبشی5وِرکاآلبرِت6فیزیکدانهستیم،
اغلِبشبکههایدنیایواقعیتابع کهنخستینباراعالمکردنداحتماالً
»بیمقیاس«)scale-free( یاهمانشبکۀ توانی«7 »قانون بر مبتنی توزیع

جامعه است. به »اصل پاره تو« یا قاعدۀ »20-80« هم معروف است، به این معنا که 80 درصِد 
پدیده ها معلول 20 درصِد علت هاست، مثالً 80 درصِد ثروت جامعه را 20 درصِد افراد در اختیار 

دارند. ــ م.  

Robert King Merton .1 )2003-1910(؛ جامعه شناس امریکایی. ــ م.
Matthew’s effect .2؛ این پدیده  را می توان در این عبارت خالصه  کرد که »ثرومتندان ثرومتندتر 
می شوند و فقرا فقیرتر«. البته مفهوم آن ممکن است از ثروت مادی فراتر رود و مسائلی چون 

اعتبار یا موقعیت را نیز در بر گیرد. ــ م. 

3. متی ]29[ 2۵:28.
economics of superstars .4؛ به این واقعیت اشاره دارد که تعداد اندکی از اشخاص رسشناس 
مانند هنمندان یا ورزشکاران درآمدهای کالن کسب می کنند و بخش زیادی از ثروت جامعه را 

به خود اختصاص می دهند. ــ م.

Albert-László Barabási .۵ )   -19۶7(؛ فیزیک دان مجارستانی ـ امریکایی. ــ م.

Réka Albert .۶ )   -1972(؛ بانوی فیزیک دان مجارستانی. ــ م.
power law .7؛ به این معنا که تغییری نسبی در یک کمیت به تغییری متناسب با آن در کمیتی 

دیگر می انجامد: یک کمیت به صورت توان کمیتی دیگر دگرگون می شود . ــ م. 

→
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آخرین-وبرایتاریخنگاْرمهمترین-چالشمفهومْیاندیشیدنبهنحوۀ
علوم دانشمند پِجت، جان است. یکدیگر با گوناگون شبکههای تعامل
مطرح را زیستی قیاسی نگارْش و تألیف کار در همکارانش و سیاسی،
کردهواستداللکردهاندکهنوآوریوخالقیتدرسازمان،هردو،حاصل
تعاملشبکههاهستند،کهسهشکلعمدهبهخودمیگیرد:»انتقال«،»تغییر
انعطافپذیْرفینفسهمستعدتاب کارکرد«،»کاتالیز«.]1[شبکۀاجتماعِی
آوردِنتغییرقواعدتولیدوپروتکلهایارتباطیاشاست.نوآوریوحتی
خالقیتزمانیمحققمیشودکهشبکۀاجتماعیوالگوهایشازموقعیتی

بهموقعیتدیگرانتقالیابندوتغییرکارکرددهند.]2[
در دگرگونی بینْش این بهکارگیری با پِجت دید، خواهیم که چنان
ساختاراقتصادیواجتماعِی]شهر[فلورانسدرعصرحاکمیتخاندان
مدیچیراتوضیحدادهاست،یعنیزمانیکهشراکتدراموربانکداری
باامورسیاسِیشهریکیشدهبود.امااینبینْشکاربردکلیترینیزدارد.
جدیدند؛ افکار انتقال سازوکار که نیست این در فقط شبکهها اهمیت
مهماندچونمنبعافکارجدیدنیزهستند.چهبساهمۀشبکههامرّوجتغییر
نباشند؛اتفاقاًبرخیشبکههایمتراکموخوشهخوشهِمیلبهمقاومتدر
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برابرتغییردارند.امااحتماالًجاییکهمیتواننوآوریراجستهماننقطۀ
ایناستکهماهیت تماِسشبکههایگوناگوناست.]3[مسأله و تالقی
اینتالقیوتماسچیست.ممکناستشبکههابهشکلمسالمتآمیزبا
یکدیگرتالقیکنندوبههمبپیوندند،اماچهبسابهیکدیگرحملهببرند،
همانطورکهدردهۀ1930بارخنۀموفقیتآمیزسازماناطالعاتشوروی
درشبکههاینخبهگرایدانشجویانکیمبریجرخداد)وایننمونهدرادامه
بررسیخواهدشد(.دراینجدالها،نتیجهراضعفوقّوتهاینسبِی
شبکههایرقیبتعیینمیکند.چقدرمنعطفوتغییرپذیرند؟درمقابِل
شیوعیمخّربچهاندازهآسیبپذیرند؟چقدرمتکیاندبهیک»فوقِکانون«
)superhub(یابیشتر،کهنابودییاتسخیرشبهشدتازثباتکّلشبکه
میکاهد؟بَرَبشیوهمکارانشباشبیهسازِیحملهبهشبکههایبیمقیاس
دریافتنداینشبکههافقدانبخشقابلتوجهیازرأسهاوحتییککانون
رامیتوانندتابآورند.اماحملهایحسابشدهبهچندکانونمیتواندکّل
شبکهراازهمبپاشد.]4[حتیازاینهمشگفتانگیزتراینکهممکناست
رأسُکش واگیرداِر ویروس یک قربانی تمام سادگِی به بیمقیاس شبکۀ

شود.]5[
ولیچراشبکهایبهجایپیوندمسالمتآمیزباشبکهایدیگربهآنحمله
میَبَرد؟پاسخایناستکهحملهبهشبکههایاجتماعیراغالباًشبکههای
دیگربهراهنمیاندازندبلکهبهدستوریادستکمبهتشویِقموجودیتهایی
سلسلهمراتبیصورتمیگیرند.دخالتروسیهدرانتخاباِتایاالتمتحد
درسال2016نمونۀبارزآناست:بهگفتۀسازمانهایاطالعاتِیایاالت
متحد،چنانکهپیشترگفتیم،اینکاربااجازۀپوتینانجامشد،یکیاز
دموکرات« ملیحزب »کمیتۀ نهتنها ولی دنیا؛ گستاخترینخودکامگان
نشانگر این راهدفگرفت. متحد ایاالت رسانهاِی کّلشبکههای بلکه
تفاوتبنیادیِنشبکهوسلسلهمراتباست.شبکههابهدلیلساختارنسبتاً
نامتمرکزشان،بهدلیلراهورسمیکهدرتلفیقگروههاوپیوندهایسست
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هفت درک و دریافت

بدینترتیب،درکودریافتهایحاصلازنظریۀشبکه،درتمامَاشکالش،
ذیلهفت اینجا منکوشیدهام دارد. بر در ژرفی معانِی تاریخنگار برای

عنوانخالصهشانکنم:

شبکه در رأسهایی را افراد چنانچه نیست. جزیره انسانی هیچ 1.
بادیگررأسها روابطشان برحسب را آنها تصورکنیم،میتوان
آنهارابههممتصلمیکنند.همۀرأسها شناخت:یالهاییکه
برابرنیستند.فردیراکهدرشبکهایجایگرفتهاستمیتوانهم
براساسمرکزیِتدرجهمحور)شمارروابطش(سنجیدوهمبر
رأسهای میان زدنش پل )احتمال بینابینیتمحور مرکزیِت پایۀ
ویژهُبردار مرکزیِت مانند هست، هم دیگری )سنجههای دیگر(.
)centralityeigenvector(کهمیزاننزدیکیبهرأسهایپرطرفدار
رو پیِش مطالب در سنجه این اما میگیرد، اندازه را بانفوذ یا
اما ندارد.]1[(چنانکهخواهیمدید،یکمعیاِرمهم نقشمهمی
فراموششدهدربارۀاهمیتتاریخِیفردایناستکهتاچهمیزان
پِلشبکهاست.گاهی،همانندانقالبامریکا،نقشهایاصلیرانه

رهبرانبلکهرابطهاایفاکردهاند.




