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ی    ج  علوم انسانی دیجیتال در دانشگاه کمبر
ی

 سمیناری برای معرف

جم: الهام رسوندی   مبر

 

 

ده ای از تحقیقات و فعالیت های علیم است که نه تنها استفاده از روش  علوم انسانی دیجیتال زمینه گسبر

ی و علوم انسانی و همکاری متخصصان علوم انسانی  دیجیتال با های دیجیتایل توسط محققان علوم هبی

ی روشهانی که هبی و علوم انسانی به وسیله ی آن  د، بلکه همچنیر رشته های محاسبانر و علیم را در برمیگبر

  ، شامل میشود نگرشهای متمایز خود را ارائه میدهند 
ی

و این نگرشهای متمایز در زمینه ی موضوعات فرهنگ

 مشارکتر است.   است که به وسیله ی توسعه تکنولوژی های دیجیتال فراهم شده
ً

کار در این زمینه لزوما

استفاده از رایانه برای تجزیه  بوده و  شامل مهارت های مختلف ، رشته ها و زمینه های تخصیص یم باشد. 

ی و علوم انسانی مانند ادبیات و تاری    خ به دهه   میالدی باز  40و تحلیل داده های تحقیق در رشته های هبی

ی    ج با تمی در سال  و زبان شنایس به ریاست روی ویزنر أسیس مرکز محاسبات ادنر گردد. دانشگاه کمبر

کید در  روزهای اولیه )دهه  پیشگام در توسعه محاسبات علوم انسانی بود. 1964 ( بر پتانسیل کامپیوتر 40تأ

کار پیشگامانی چون   در تسهیل در ایجاد و مرتب سازی مطابقت ها و اصطالحات بزرگ متون تاریخی بود. 

شد که در رشته   1980و  1970نر منجر به رشد جامعه جهانی متخصصان علوم انسانی در دهه های زوی



2 
 

بر توسعه روشهای محاسبانر متمرکز که این شبکه   های مختلفی به محاسبه در علوم انسانی یم پرداختند ،

انی از ابتدا بوده به  شده است و برای  ساختارهای پیچیده و متنویع  که مورد استفاده دانشمندان علوم انس

ود.  ی شده ، که در تهیه  کار مبر  پایگاههای دادهاین امر منجر به دستاوردهانی همچون ابتکار رمزگذاری میر

ی در ساختارهای پایگاه داده های نوآورانه مانند ایستگاه کاری  متتی بزرگ  قابل استفاده است ، وهمچنیر

وند. در دهه  که توسط مانفرد تالر در آلمان  کیل یو تاریخی   ی  1980ساخته شده است به کار مبر  شاهد  نبر

ی الملیل مانند انجمن کامپیوترها و علوم انسانی ) و رشد تعدادی از   (ACHتأسیس انجمن های موضویع بیر

ین آنها کنفرانس  ی الملیل ، که مهمبر  DHبود و به کنفرانس بزرگ ساالنه   ALLC / ACHکنفرانس های بیر

ی بودیم  کت کننده از رسارس جهان داشت( .  900حدود   2016) سال تبدیل شد نبر  رسر

و سهولت رو به ، از جمله شبکه جهانی وب ،   1990رشد تکنولوژی های جدید شبکه ای در اوایل دهه 

اک گذاشت ،  رشدی که یم توان فایلهای غبر متتی مانند تصاویر ، صدا و تصویر متحرک را ایجاد و به اشبر

ها و علوم انسانی با فناوری های دیجیتال شد.  منجر به تغیبر و   پروژه های بزرگ برای نوع درگبر شدن هبی

 از دوره ها و تمدن ها
ی

ی تولید نسخه های دیجیتایل در مقیاس بزرگ و بایگانی متون و آثار باستانی فرهنگ

یس از را ه دور به مجموعه مختلف ایجاد شده است. كتابخانه ها ، بایگانی ها و موزه ها برای تسهیل دسبر

ده ای را تهیه كردند و این در حایل  بود كه سازمان های تجاری ما نند  های خود ، برنامه های دیجیتایل گسبر

 غرنر کردند. 
ی

اث فرهنگ  از مبر
ی

وع به دیجیتایل كردن بخشهای بزرگ ی رسر به قول جروم مک گان  گوگل نبر

 ما باید در اشکال دیجیت
ی

اث فرهنگ   تکرار و اصالح مشخص شد که "کل مبر
ً

ایل و ساختارهای نهادی مجددا

 شود."

ت اولیه آنها محدود به اعو عالوه بر این ، برریس مجدد درمورد رابطه دانشمندان علوم انسانی با موض

یا  (GIS)دیجیتایل شدن نبود بلکه استفاده از فن آوری های دیگری مانند سیستم های اطالعات جغرافیانی 

ی  مندان به طور روزافزون  شامل یم شود.  تجسم سه بعدی را نبر از آنجانی که کار دولتها ، نویسندگان و هبی

ی  به روشهای پردازش و  فقط به شکل دیجیتایل وجود دارد ، تحقیق در مورد داده دانشمندان علوم انسانی نبر

ی چالش ها و فرصت هانی ، دانشمندان علوم انسانی های دیجیتال   روش های پرداختند. در مواجهه با چنیر

ی رشته ای کار را توسعه داده اند ، " رسانجام به  جدید همکاری و بیر و اصطالح "محاسبات علوم انسانی

یه بلک ِول در مورد کلمه ی  این زمینه از تالش بسیار جزنی به نظر یم رسد.  در  عنوان توضیخ با انتشار نشر
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وصیف این فیلد  به شکل روز افزون و متنوع ، این اصطالح به عنوان ت 2004علوم انسانی دیجیتال در سال 

ده علوم انسانی دیجیتال به عنوان یک انتخاب مناسب برای این  مورد استفاده قرار گرفت. پذیرش گسبر

 / ALLCو طرایح مجدد کنفرانس  2005( در سال ADHOرشته با ایجاد اتحاد سازمانهای علوم دیجیتال )

ACH  به عنوانDH  تأیید شد.  2006در سال  

ی  مندان مشغول به کار در این زمینهبا پذیرش اصطالح "علوم انسانی دیجیتال"، دانش از در نظر گرفیر

روشهانی که رصفا با استفاده از آنها یم توان مطالب اولیه تحقیقات علوم انسانی را به صورت دیجیتایل 

شبر که اهمیت آن روز به روز در علوم انسانی دیجیتایل بیآیتیم   .کرد فراتر رفتند  تجزیه و تحلیل  و منتشر 

میشود  بحث در مورد رایه است که  چشم انداز دیجیتال نگاه ما به علوم انسانی را عوض کرده است و  

بینش هانی که علوم انسانی در مورد موضوعات اصیل عرص دیجیتال مانند اصالت ، حافظه ، هویت و 

 بسیاری از  امر منجر به تعامل گایه نامشخص با نظریه رسانه و فرهنگ شده است.  اقتدار ارائه یم دهد. این

در مراکز دانشگایه مانند کالج کینگ لندن ، دانشگاه   1980مراکز موفق علوم انسانی دیجیتال در دهه 

ی  ی الملیل تاسیس شد.  ،کوئیر  در مراکز  بلفاست ، دانشگاه شفیلد و دانشگاه گالسکو در سطح بیر
ً

ا علوم اخبر

وم انسانی دیجیتال در نتیجه ابتکارانر مانند ایجاد دفبر علوم انسانی دیجیتال توسط سازمان اوقاف میل عل

 مرکز شبکه انسانی در ایاالت متحده آمریکا، رشد بسیار رسی    ع در مراکز علوم دیجیتایل به وجود آمده است. 

ار نهادی و بودجه این مراکز متفاوت عضو دارد. با این حال ، ساخت 220در حال حارصی بیش از  DHای 

ح داده است که این یک تجمع  تجمعاتاست و مک گان این  ، ناکارآمد، و نهادی را به این عنوان رسر
ر

اتفاف

کتها و مؤسسات یا گروههای دیجیتایل  مثل یک نقایسر دیواری است از مراکزخودگردان، آزمایشگاهها و رسر

 به بودجه تحقیقانر  دانشگاه تشکیل شده اند.  خایص که خارج از ساختار سنتر دپارتمان
ً

این مراکز غالبا

نامشخص وابسته هستند ، اما با این وجود تمرکز نهادی مشخیص برای اطالعات و مشاوره در مورد علوم 

 به طور کیل ، علوم انسانی دیجیتال منجر به ایجاد بخش های دانشگایه نشده است دیجیتال ارائه یم دهند. 

ی وجود دارد. ، اگرچه   استثنائات قابل توجیه نبر
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