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 سایبرنتیک علوم معّرفی

در  -طبق تحقیقات-ی سایبرنتیک، هم از حیث لغوی و هم از منظر مفاهیم علمی، نه فقط در زبان فارسی بلکه واژه

 هست؛ شناخته نشده. این ناآگاهی و عدم اشراف نه تنها عامهی امروزی آنهای زندهبیشتر زبان
ً
 یطور که واقعا

 طور مجمل توضیح داده شود کهاز این رو الزم است بهشود. مردم بلکه حتی متخصصین دانشگاهی را نیز شامل می

 اطالق بر چه مباحثی دارد؟
ً
 علوم سایبرنتیک دقیقا

 جاری اطالعات بر اشراف و کنترل طریق از داریحکومت علوم یمجموعه سایبرنتیک، علوم جمله یک در

نای آید، بلکه حتی از حیث معمی دستاین مضمون، نه تنها از بستر محتوایی علوم سایبرنتیک به. است جامعه در

 .شودنیز مستفاد می «Cybernetic» یلغوی واژه

Cybernetic یریشه در زبان یونانی دارد و به واژهkybernetes  ی یونانی معادل معنای این واژه .1گرددباز می

ی یونانی آن میالدی از ریشه ۱۸۳۰همچنین در سال  2.باشدمی« حکومت»تر و از همه مهم« فرماندار»، «راهنما»

 هنر»به معنای  «The art of Governor» ایجاد شد که تعریف آن «cybernétique» یدر زبان فرانسه واژه

بندی علوم این واژه را در طبقه، 4«آندره آمپر»دان معروف فرانسوی نیز فیزیک ۱۸۳۴در سال  3.است« داریحکومت

 در سال ن 5ت.استعمال نموده اس« از علم سیاست ایمت و شعبهحکو»معنای به
ً
برای  6، نوربرت وینر۱۹۴۸هایتا

 یواژه 7«سایبرنتیک: یا کنترل و ارتباط در حیوان و ماشین»تابی با عنوان اولین بار در زبان انگلیسی در ک

Cybernetic تصمیم ما بر این است که کلیات مطالعات نظری »کار برد. وی در تعریف این واژه گفته است: را به

 «.در ماشین و موجودات زنده را سایبرنتیک بنامیم کنترل و ارتباطات

                                                           
1 https://www.etymonline.com/word/cybernetics 
2 https://www.merriam-webster.com/dictionary/cybernetics 
3 https://en.wiktionary.org/wiki/cybernetics 
4 André-Marie Ampère 

 ٫۴۱-۴۲، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، چاپ ششم، ص۱۳۸۶تمدنژاد، کاظم؛ وسایل ارتباط جمعی، تهران، مع 5
 

6 Norbert Wiener 
7 Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine 

https://www.etymonline.com/word/cybernetics
https://www.merriam-webster.com/dictionary/cybernetics
https://en.wiktionary.org/wiki/cybernetics


ته شد که علم گردد. گفاکنون که معنای لغوی سایبرنتیک مشخص شد، کلیات مفهومی علوم سایبرنتیک تشریح می

اعم از سطح -داری است، اما به چه صورت؟ در نگاه رایج مدیریت ای از علوم حکومتسایبرنتیک شامل مجموعه

یفردی، گروهی، سا
ّ
ی مد نظر، ابتدا از حیث اهمیت دستوری برای شناخت و سپس کنترل هر پدیده -زمانی و مل

معروف است و سازوکار آن توسط بروکراسی « نظامات»یا « مراتبسلسله»کنند که به بندی عمودی میآن را طبقه

 .ودشافقی انجام میبندی شود. سپس برای شناخت ماهیت مسائل و تفاوت آنها با یکدیگر، دستهتعریف می

 

 :در ساختار سازمان فوق، آنچه گفته شد کاماًل مشخص است

 د سلسله مراتب اداریبندی عمودی برای ایجاطبقه .1

 های کاریبندی افقی برای تفکیک موضوعی و حوزهدسته .2

ی ی فردی تا سطح ملی برقرار است، تقسیم موضوعات در پنج دستهبندی که همچنان از حوزهترین دستهمعروف

دل برای اکنون ایران اسالمی نیز از همین مکالن سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، و امنیت و دفاع است. هم

های مهم مجلس های مهم دولتی، کمیسیونخانهطوری که وزارتکند بهمدیریت و اجرای حاکمیت استفاده می

ای گیرند. هرگاه پدیدهی فوق شکل میی قضاییه ذیل پنج دستههای حقوقی در قوهشورای اسالمی و کارگروه



معنای  به-های سیستم ارگانیک رفت، از شیوهصورتی که ذکر شد، مورد شناسایی و کنترل )مدیریت( قرار گبه

 .استفاده شده است -سازماندهی

بینی حاکم کاماًل متفاوت است. برای اعمال اما در نگاه علوم سایبرنتیک، برای کنترل یک پدیده، روش و جهان

 بهکنترل سایبرنتیک، پدیده
ً
 گرفت عنوان یک سیستم یکپارچه که با محیط تعامل دارند در نظرها اوال

ً
ه شده و ثانیا

منظور یافتن بخشی از آن پدیده که تولیدکننده یا واردکننده اطالعات کاربردی برای مصرف کل آن سیستم است، به

 معادل آگاهی است، مورد بررسی و مطالعه قرار می
ً
گیرد. در اینجا منظور از اطالعات، تعبیر عمومی آن که تقریبا

یرد؛ خواه پذی اعمال سیستم از آن نشأت میاشاره به آن چیزی دارد که کلیه نیست بلکه اطالعات در سایبرنتیک

تم هایی از سیسدستور، روال و مقررات، علم، تجربه یا هر آنچه معادل آن است، باشد. زمانی که چنین بخشی/ بخش

ن یستم در هماشود کل سشود که در نهایت باعث میی اطالعاتی آن در اختیاز گرفته میشناسایی شد، تغذیه

 .گر است، عمل نمایدراستایی که مد نظر کنترل

 بیان شد تقسیم نمیبا چنین نگاهی، جامعه به به پنج دسته
ً
کننده و نترلی کشود، بلکه به دو دستهای که سابقا

 گردد؛ خواه جنس اطالعات صادره اقتصادی باشد، سیاسیشونده )دستوردهنده و دستورگیرنده( تقسیم میکنترل

تبع ساختار حاکمیت کشورها با نگاه های حکومتی در نگاه سازماندهی. از این رو بهباشد یا هر قسم دیگری از حوزه

میت ترین بخش حاکسایبرنتیک بسیار متفاوت است از نگاه رایج سازماندهی. از این رو است که مرکز، ثقل و مهم

ی اطالعاتی و تمامی ارکان حکومت اعم از کشوری نام جامعهای است بهکشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا، مجموعه

 .شودو لشکری با آن هماهنگ می



 

است. « شناخت اقدام»و « اطالعات»ی ی علوم سایبری، دو حوزهشود که اساس و شاکلهبر این اساس روشن می

ای برخوردار است. برای مثال نوعی از اطالعات دارای انواعی مشخص و همچنین اقدام نیز از سطوح شناخته شده

نام  Technology باشد که شناخت آنمی «Technique» است و یکی از سطوح اقدام «Information» اطالعات

که یکی از سطوح علوم سایبرنتیک  Information Technology ی اطالعاتی و اقدامی بهدارد. ترکیب این دو حوزه

 گردداست، منتج می

برای شناخت و برآورد قدرت سایبری یک حکومت، باید علوم متصادر از تلفیق تمامی انواع اطالعات و سطوح 

 .مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت امتیاز جامعی بر اساس تمامی آنها داده شود شناخت اقدام

است، مفاهیم « عصر حاکمیت سایبرنتیک»تر و دقیق عبارت علمییا به« عصر اطالعات»لذا در عصر امروز که 

ها و است و مؤلفهبه ابتناء قدرت سایبری کشورها … استقالل و وابستگی، جهان اول و جهان سوم، بازدارندگی و 

ی مالی و اقتصاد، تأمین عنوان مثال در حوزهاند. بههای سابق کاکرد خود را تا حد بسیاری از دست دادهسنجه

در قدرت اقتصادی اثر بیشتری دارد و به همین دلیل است که دالر … اطالعات اقتصادی به نسبت ارزش پول ملی و 



هنوز از اعتبار جهانی  -تا کنون ۲۰۰۸از سال -حران اقتصادی جهان رفم گذران ده سال از وقوع بآمریکا علی

 .شوندبرخوردار است اما دیگر کشورها با وقوع یک شوک اقتصادی دچار کاهش ارزش پول ملی می

 


