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  گيرد. مينقدرت اعداد پا  بدون دولت مدرن  
  »ديويد بير«

Beer, David (2016), Metric Power, Palgrave Macmillan  
  
 مدرنانسان ». جهان به زبان رياضيات نوشته شده است«چهارصد سال پيش نوشت كه  اليلهگ

براي حل مسائل خود به جادوگر، به رمل و استرالب، به معبر خواب، يا به واليت فقيهي كه به 
اي  براي هر مسئله تورينگ-چرچكند، نيازي ندارد.   مطابق تز  ميل خود متن مقدس را تفسير مي

طراحي كرد. اگر روالي به اندازه كافي روشن و  تورينگ ماشينتوان يك  ي واقعي ميدر دنيا
(يا معادل آن مانند  تورينگ ماشينپذير) باشد، يك  واضح و مكانيكال  (الگوريتمي يا رايانش

كامپيوترهاي شخصي يا مغز انسان) وجود دارد كه بتواند آن را انجام بدهد. به بيان ديگر، هر 
 روشتوان حل كرد.  در اين چهارصد سال هر كشوري كه با   ا با قدرت اعداد مياي ر مسئله
آغازگر آن بود مسائل خود را حل كرد پيشرفت كرد. جوامعي كه  گاليلهحل مسئله كه  علمي
و مفسر بزرگ ايدئولوژي تكيه » فرزانه«هاي رهبر  را كنار گذاشتند و به فرمان علمي روش

  ابودي نصيبي نبردند. افتادگي و ن كردند جز عقب
 علمي روشديگر در  شيفت پارادايم، شاهد يك گاليلهامروز جهان، چهارصد سال پس از 

ديويد اند. امروز در دنياي پسامدرن سخن  ها فراهم كرده داده است، كه هوش مصنوعي و كالن
  توان به شكل زير تغيير داد:  را كه عنوان اين متن است مي بير

  گيرد. مينپا  ها داده كالنقدرت ون بد دولت پسامدرن                      
را ثبت كند و   ها دادهرا اختراع كرد و توانست  نوشتارابزار تقويت هوشِ كه انسان  زمانياز  

گذشته است. در دو دهه اخير  سال6000حدود ) را آغاز كند small data( ها خُرددادهدوران 
دمت بگيرد و دوران كامالً به خ مصنوعي هوش با ) راbig data( ها داده كالنانسان توانسته است 

                      تيشناخرايانش عصر  كه به، آغاز كند مسئله حلنويني را در كشفيات علمي و 
)cognitive computingكنيم و  . هنگامي كه اين دستاوردهاي بشر را رها مي) مشهور شده است

مسائل كالن خود را بر عهده كسي كه با رياضيات آشنا نيست و در عصر در مورد سازي  تصميم
گذاريم با وجود آن كه از لحاظ  مي كند  مي سازي تصميم فقه هاي خُرددادهبا  ها داده كالن

نخست قرار داريم تعجبي ندارد كه   جموع  منابع انرژي نفت و گاز طبيعي در جهان در رتبهم
  مشكل تأمين انرژي پيدا كنيم.

گردد و به احتمال زياد مخترعانش ساكن   سال پيش باز مي5000به حدود  چرخاختراع 
، دكارت، اليلهگاند. لزومي ندارد كه دوباره چرخ را اختراع كنيم.  همين سرزمين ايران بوده

) را براي حل مسئله scientific method( علمي روش، و دانشمندان بزرگ ديگر نيوتون، بيكن
نيز آغاز شده است،  لزومي ندارد كه دوباره از صفر در پي  ها داده كالنيافتند، امروزه انقالب 

جام شود به محاسبات سازي اورانيوم الزم است ان )  غنيSWU( سوها باشيم. اين كه چند  اين  يافته
اطالع است  نياز دارد، هنگامي كه كسي كه از رياضيات و علم بي» انرژي اقتصاد«پيچيده دانش 

  كند صد سال ديگر هم تورم  باالي مزمن داشته باشيم نبايد تعجب كنيم.   در اين امور دخالت 
  )باستان پيش از ميالد؛ موزه ايران 2800تا  1900چرخ مفرغي ارابه؛ شوش، عيالم قديم؛ حدود عكس از مژده حمزه تبريزي؛ (
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  ها اينترنت آدم
  ،جنبش حجاب اختياري

  نظيرِ آنارشيستيِ پسامدرن در تاريخ جهان يك جنبشِ كم
 

سال گذشته عدم  صدوسي ترين مسائل كشورمان در يك يكي از بزرگ
و  پسامدرنيتهدهه اخير  چندبوده است. در  مدرنيتهو  سنتشناخت درست 

نيز مسئله را ــ است  پسامدرنيتهكه از پيامدهاي ــ  نسل زدتازگي  يا به 1گلوباليته
در اين تر اين موضوعات  براي شناخت دقيق. از همين روي، اند تر كرده پيچيده
شكار و تاريخ انسان از دوران  در گذارهاي بزرگ  علتترين  مهم، به هجزو

و  مدرندوران  به   و سپس پيشامدرن به دوران كياگردآوري گياهان خور
ترين  ايم بنيادي نشان داده فنيايم و به لحاظ  پرداخته پسامدرندوران به آنگاه 
  2تقويت هوشِ ابزارهايتحوالت اساسي در   يا ها جهش اين گذارها عواملِ

 ــ بوده است انسان خرَد فردي و خرَد جمعيِ مكملِبه عنوان  رسانشي- رايانشي
 تكامل داروين نظريهاساساً  ناميد. پيشرفت بنيادين ابزارهاي توان آنها را مي كه

تواند  نمي هوش تيتقو يابزارها درنظرگرفتن تكامل بدون   براي  انسان 
هاي علمي و فني انسان نسبت به ساير موجودات  تحليل درستي از پيشرفت

و  ارتباطاتبراي محاسبات رياضي و براي  ابزارها  اين زنده  ارائه بدهد. 
جوامع نيز عدم  پسرفت ل اصليِدلي روند. به كار مي ها داده بازيابي و ذخيره
به بيان ديگر، روز بوده است.   رسانشيِ- ابزارهاي رايانشي گيري كارآمد از بهره

 گذارهاييبا  ،پسرفتچه براي  پيشرفت، چه براي هموارهايم كه  نشان داده
   ايم. رو بوده روبه قانونمند

چنان   هوش تيتقو در ابزارهاي 3ها جهشيا  گذارهاهر يك از اين 
دوران جديد را انساني كامالً  اند كه انسانِ داشته تأثيري بر زندگي انسان

اند، البته نه به دليل تفاوت فيزيولوژيك،  دوران پيشين كرده متفاوت با انسانِ
به بيان ديگر، . رسانش توان در و رايانش توانبلكه به دليل تفاوت در 

انسان هستند، ي متفاوت هاي انسان   نئاندرتالو  هوموساپينسگونه كه  همان
بگيريم و هر در نظر  هزار سال پيش يكسان  توانيم با انسان شش امروز را نمي

نظران  اي از صاحب پاره از همين روي،بدانيم.  ييكسان دو را هوموساپينسِ
 آفرينِ هر عصر از گونه جديدي از انسان بسته به فناوري تقويت هوشِ تحول

» تاريخ ارتباطات«، نويسنده كتاب 4مارشال تي پول، اند؛ به عنوان مثا نام برده
                  براي انسان   بسته به رسانه مؤثر هر عصر نامي متفاوت، مانند

Homo scriptor ) نويس دستدوره انسان ،(Homo lector ) دوره انسان

                                                 
1 globality 
2 intelligence amplification 
3 mutation 
4 Poe, Marshal T. A History of Communications: Media and Society 
from the Evolution of Speech to the Internet. 2011 Cambridge 
University Press. 

) پيشنهاد كرده است. به همين ويدئودوره انسان ( Homo videns   )، چاپ
ميالدي پديدار  2010كه از سال  5رايانش شناختيما براي انسان عصر سياق، 

    كنيم.  را پيشنهاد مي(انسان عصر شناخت)   Homo cognitus   نام شده است 

يا  سنتخداي دوران حتي خداي هر دوران خدايي متفاوت است. 
 مدرناست، اما خداي دوران  و شريعت خداي تقدير و سرنوشت پيشامدرن

نوشته  رياضيد خدايي است كه جهان را به زبان ياب ميدر  گاليلهكه  گونه آن
 اچون جهان را ب مدرن همين روي، انسانِ . ازو شريعت ، نه به زبان فقهاست
تواند مسائل جهان را با رياضيات حل كند و  ، ميدفهم مي مدرن رياضياتزبان 

 مدرن انسان، ويو از همين ر نيازي به متن مقدس نداردآنها  كردن براي حل
امكان  مدرن انسانبه  مدرن رياضيات گذشته از آن،  .است سكوالرانساني 

كه تا پيش از آن متعلق به قلمرويي شود،  آيندهي قلمرودهد كه وارد  مي
امكان مدرن  با رياضيات مدرن بينان، روحانيان، و جادوگران بود. انسانِ طالع

با اين ابزارها در كند و  گري پيدا مي امكان پرسش چاپ رسانهرسي و با  حساب
و مثالً  ،دهد العمري حاكمان پايان مي ايستد و به مادام برابر خودكامگان مي

انساني كه با رياضيات مدرن آشناست  كند.  ه ميسال8حداكثر  را  حاكم شغل
   دارد. حقوق شهرونديتواند به شمار بيايد و  صغير نمي

ي خداي تواند  نمي پسامدرن انسانِ ،ار گرفتبه ك گاليلهبه همان سياقي كه  
 را بپذيرد 6رايانش  موازيو  اترياضي خدايو  ها داده همه جز خداي  

   او خدايبه بيان ديگر،  .)281شماره  ماهنامه ريزپردازنده (اطالعات بيشتر در
بر بنياد تفسيري كه كه د كن تكليف ميانسان  برنيست كه  7ها خُردداده خداي
 انسانِ، بنابراين ند عمل كند. دار مقدس متن هايِ ن از خُرددادهروحانيا

هاي بهتر و براي يافتن  سازي كند براي تصميم از يك سو تالش مي پسامدرن
    ،و براي كشف حقيقتمختلف خود هاي بهينه براي مسائل  حل راه

 هاي فناوريكند با  تر كند، و از سوي ديگر تالش مي حجيمرا  8ها داده كالن
هرچه  ها داده كالنخود را براي رايانش  توان رايانشي ،تقويت هوش ِجديد

  بيشتر و بيشتر كند. 

                                                 
5 cognitive computing 
6 parallel computing 
7 small data 
8 big data 
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براي انسان پسامدرن نظريه واليت فقيه يك نظريه 
  اي در جهت پسرفت است بنياد و نظريه-جهل

 اينترنتروز يعني  رسانشي ابزارهاي كه  نظريه واليت فقيهاز همين روي، 
و ئل بايد مسا از آن رو كه مطابق قانونده است و را به شدت محدود كر

همچون  تواند نميهاي كلي جامعه  را با فيلتر فقه   حل كند  سياست
به كار  را پسامدرن رايانشِو  مدرن بزارهاي رياضياتا سكوالرهاي  حكومت

 اي در جهت و نظريهبنياد -جهل يك نظريه براي انسان پسامدرن ،دبگير
 تيوال، ها داده كالندر واقع، در عصر  . استضد تكامل اي  نظريه وپسرفت 

از آن  كند. سازي مي براي يك كشور بزرگ تصميم هاي فقه خُرددادهبا  هيفق
گويي به مردم ندارد و اصالً توقع دارد كه  گذشته، اين نظريه تمايلي به پاسخ

بر تا خون در رگ ماست رهبري ره :شعار زير را بدهند به طور نامشروط مردم
  .ماست

  وچراي  چون كه به معني پذيرش بي ــ واضح است كه چنين شعاري
ارائه راه حل براي مسائل كه  بر بنياد تفسير از متن مقدس است  رهبري

خواني داشته  همپسامدرن  انسانِ مدرن و انسانِ تواند با فرهنگ  نمي دهد ــ مي
رياضي حل  هوشِ تقويت ابزار مسائل جهان را با   انسان مدرن   باشد. 

كه با رياضيات بيگانه  بپذيرد را هاي ولي فقيهي حل تواند راه كند، و نمي مي
 از ابزارهايِ ها داده كالنگيري از  هاي بهره روش يا علمِ  9ها داده علماست. 

چنين انساني  بازهم پسامدرن  است، و انسانِ  ةمسئل حلِتقويت هوش و 
هاي  خُرددادهحل مسئله  را با     را بپذيرد كه هاي ولي فقيهي  حل تواند راه نمي
داني  به بيان ديگر، براي كسي كه خداوند را رياضيد. ده ميانجام فقه 
 يا خداوند را شناسد كه جهان را با رياضيات خلق كرده است و مي
چنان كند  جهان را تحليل مي رايانش موازيداند كه با  مي هايي داده همه
 با بنيادهاي دين در تعارض است (اطالعات بيشتر در كه اصالًــ هايي شعار

مرگ «. بر همين مبنا، شعار جهالت است ــ )281شماره  ماهنامه ريزپردازنده
است، كه بيشتر از جانب » جهل باد زنده«به معني از يك سو » بر ضدواليت فقيه
 ؛ و ازالعمر هستند شود كه به دنبال رانت و مناصب مادام كساني ترويج مي

تواند  ستم بر انسان مدرن و پسامدرن است كه عقالً نميسوي ديگر، به معني 
  نظريه واليت فقيه را بپذيرد. 

 انسان مدرن ، رفتارحاميان نظريه واليت فقيهبرخالف شعار از آن گذشته، 
بر   مديريت حاكمانمدت     :مشروطگرانه است و  حسابحاكمان  در برابر 

ملي در   با منافع اگر مديريت آنان ؛ ياسال8حداكثر مثالً  ،است محدود جامعه 
 ــ كه قابل محاسبه استــ  پايدار هاي رفاه و توسعه  تعارض باشد يا شاخص

  . ..دكراز طريق صندوق رأي بركنار  توان  آنها را مي، مطلوب نباشد

                                                 
9 data science 

  پسامدرندر دوران  آنارشيستيرهبري  
به دوران  كه دبنا داراصالً  پسامدرندوران   اين در حالي است كه 

انسان ديگر،  به بيان را حاكم كند. آنارشيستيخاتمه بدهد و رهبري  رهبري تك
تبديل كند  افقي مديريترا به  مديريت عموديپسامدرن در پي آن است كه 

ابزارهاي تقويت  به پسامدرنبرسد. دسترسي انسان  دولتي همهيا  آنارشيسمو به 
 تحليل فناوري متكي به هوش مصنوعيِ يا و ها هداد كالن هوش پيشرفته مانند 

 هاي حل دهد كه براي مسائل مختلف جامعه راه به او امكان مي ها داده كالن
ــ كه ابزارهاي  هاي اجتماعي شبكهطريق   ازرا  ها حل و آن راهبهينه بيابد 

جامعه با بررسي و نقادي آن ارائه كند و   هستند ــ تقويت هوش جمعي
حل را انتخاب كند و به  ها بهترين راه داده كالن تحليل با ابزارهاي ها  حل راه

ها نقش پيدا  سازي توانند در تصميم اجرا بگذارد. به اين ترتيب، همه مردم مي
ــ كه از حداكثر پتانسيل ابزارهاي را  آنارشيسم ،رهبري كنند و به جاي تك
ايي است كه انسان ه چنين ويژگي حاكم كنند. گيرد ــ  تقويت هوش بهره مي

دهد، كه يك واقعيت  مدرن و پسامدرن را در برابر نظريه واليت فقيه قرار مي
به دشمن و يا يك يا چند  ها دادن اين ناسازگاري مسلم جامعه ماست. ربط

 هاي جنبشوار با  انگاري مسئله است، كه بهمن ناديدهكانال تلويزيوني 
جنبش بانوان كشورمان عليه  د.آينده خودش را نشان خواهد دا  آنارشيستي

العاده توانمند  فوق پسامدرن هاي آنارشيستي جنبشحجاب اجباري نشان داد كه 
اين مسئله بايد موشكافانه بررسي و  ناپذيري هستند.  و با پتانسيل شكست

در غير اين صورت، وقوع يك هاي قابل قبول براي آن پيدا شود.  حل راه
  ن پسامدرن فراهم كرده است قطعي است.با ابزارهايي كه دوراانقالب 

   هاي پسامدرن جنبش يناپذير شكستپتانسيل 
 همچنان كه پيشتر گفتيم هايي دارد؟ چه ويژگي جنبش پسامدرنيك 

 تقويت هوشِ ابزارهايتاريخي  اساسيِ براي تحوالتما بندي  معيار تقسيم
يي ابزارها  اي ه بوده است. ويژگي روز  مطابق با   فناوري  رايانشي-رسانشي

- رسانشي كه ابزارهاي ــ موازي رايانش، يا اجتماعي شبكه، ها داده كالنمانند 

  . هستندهاي چنين جنبشي  كننده ويژگي مشخص  ــروز هستند  رايانشيِ

د، نگير بهره مي  ها داده رسانه كالنو از  اجتماعي  رسانه از  ها ين جنبشا ●
و براي  همكاريو اهل  دگرايانهرَخ يِوگو گفتترديدي   اهل  هيچ پس بي

 ها داده كالنوگو چون به  . اما در گفتهستند پرهيز  خشونتاهداف خود 
الً مث .خورند و به آساني فريب نمي دنشو به آساني قانع نميد ندسترسي دار

گويد حجاب اجباري است پس بايد  فقيه مي همين كه گفته شود  چون  واليت
د. صدها مقاله و استدالل از اينترنت نپذير حجاب اجباري پذيرفته شود نمي

د،  به كننده نباش قانعد، اگر پاسخ نخواه د كه پاسخ آنها را مينكن بازيابي مي
د. تسليم زور نپيوند حجاب اختياري مي جنبش اعتراضي، مانندهاي  جنبش
 دهد كه آگاهي عمومي را چنان افزايش مي  ها داده كالنرسانه  د.نشو نمي

و خواهان  كه تماميت نشودي قدرتمند متجانسِگيري توده  شكل جامعه دچار 
 گيري توده متجانس  عدم شكل . طالب آن هستندايدئولوژيك هاي  دولت
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 مدرنِآنارشيستي پسا ي ها جنبشناپذيري را براي   پتانسيل شكستقدرتمند، 
  كند.  مي فراهم  ضدخودكامگي

در مقياس جهاني است.  تكثر و پذيرشِ همكاريمحصول  اينترنتاساساً  ●
با و  همكاريبا پذيرش  اينترنتكردن  در جهت غني پسامدرن يها جنبش

  كنند. حركت مي تكثرپذيرش 

د و اهل نامكانات ارتباطي دار با همه جهانافزون بر اين، چون  ●
 گرايش به هستنددر سطح جهان  همكاري اهل و دگرايانهرَي خوگو گفت
؛ دنمحيطي، در سطح جهاني دار در حل مسائل، مثالً مسائل زيست پيوستگي هم

 گيرند. هاي اعتراضي از تمام پتانسيل جهاني بهره مي و براي پيروزي در جنبش
  . استهاي انسان پسامدرن  از مشخصه گلوباليتهيا  فرهنگي جهان به بيان ديگر، 

 ها داده كالن رسانهو  هاي اجتماعي رسانهدسترسي به گذشته از آن،  ● 
د نتوان مياعضاي جنبش  ،كند، در نتيجه فراهم مي آنهارا براي  خالقيتامكان 

هر  موقت آنارشيستيِ  رهبريِهاي نو  هاي نو و نظرات و انديشه حل با ارائه راه
ا را ميان اعضاي جنبش تقسيم ه هزينه آنارشيسم د.نرا در دست بگير يجنبش
ها را به شدت افزايش  جنبشهزينه پايين توان  آورد. كند و پايين مي مي
  كند.  العاده دشوار مي و مقابله با آنها را فوقدهد  مي

  حجاب اختياريآنارشيستي جنبش 
بررسي  ،فارغ از اين كه شرع و قانون چه حكمي براي حجاب دارند

 هاي جنبش هاي در ايران به خوبي تفاوت ياريحجاب اخت ساله 44 جنبش
از حدود يك ماه پس از انقالب دهد.  را نشان مي پسامدرن و   دوران مدرن

رو شد، اما  هايي روبه مطرح شد، كه با مخالفت حجاب اجباريمسئله  1357
يا روسري يا «و با شعار  جستن به زور با توسل سرانجام حاميان حجاب اجباري

همواره مخالفت اما  ،شدند آن ند و مخالفان ناچار به پذيرشپيروز شد» توسري
  نشان دادند. حجابي كمبا روش خود را 

  هاي دوران مدرن و دوران پسامدرن مقايسه جنبش
 2010را سال  پسامدرنيته دوران، آغاز هجزوبندي  اين  اگر مطابق تقسيم 

ر دوران درا سال  31 حجاب اجباري،مدت  كلاز  ميالدي در نظر بگيريم،
ايم، هرچند،   استفاده  دهبه سر بر پسامدرنيتهدر دوران را سال  13و  مدرنيته

سال پيش 8عملي از ابزارهاي پسامدرن براي جنبش حجاب اختياري از حدود 
   ندتوانست نمي    مدرنيته دوراندر حجاب اجباري  معترضان   آغاز شده است.

  ت بيشتر جنبه فردي داشته است. ، و اعتراضادند يا رهبر پيدا كننمتشكل شو
به دليل رواج ابزارهايي مانند گوشي  پسامدرنيتهورود به دوران با اما   

به يك جنبش  خيلي زودها  ها مخالفت داده هوشمند، شبكه اجتماعي، يا كالن
براي كم  سال دست 13شود، و پس از  عظيم اجتماعي تبديل مي

شده  ميدان پيروز كه اين نظربهشود.   ن ميپيروز  ميدا قاطعانه    الحجابي ضعيف
 انقالبتوانيم حتي از واژه  است، به دليل ابعادي كه اين حركت داشته است مي

حاكمان صداي چون  كه واقعيت آن استيم. اين جنبش بهره بگيرنيز براي 
   به خيابان آمد و انقالب كرد.را نشنيدند،     جنبش نيا

  

  تفاوت قابل مالحظه دستاوردها در دوران مدرن و پسامدرن
   سال31ِ  تفاوت دستاوردهاي اين جنبش در   در  نكته بسيار مهم اما 

 يا حتي سال100اگر دوره مدرن . است پسامدرندوره    سالِ 13و  مدرندوره 
 شد اختراع نمي ابزارهاي شهروندخبرنگاريكرد و  تداوم پيدا ميديگر  سال 500

د بسيار اندك نك احتمال اين كه جنبش حجاب اختياري به پيروزي دست پيدا 
شده است، با قدرتمندترشدن  تربسيار زياد  ين جنبشا تجربهبود.  امروز، 

هايي توان  ، چنين جنبشاي اينترنت ماهوارههاي ديجيتال، مانند ورود  فناوري
تنها راه براي حفظ  بنابراين،هاي توفاني را خواهند داشت.  برپايي انقالب

  . ، نه سركوبهاست هاي ديني اقناع پسامدرنيست سنت

  سر ناموفقند هاي بي : جنبش1افسانه شماره 
هاي  نظير از جنبش كمهاي  از نمونه  يكي ايران بانوان اختياري  حجاب جنبش
در سطح جهان در سراسر تاريخ العاده زيادي رهبر  با تعداد فوق آنارشيستي

در  دهد. هاي يك جنبش پسامدرنيستي را نشان مي بي ويژگيو به خو ،است
   ايم. اين مقاله، براي نمونه تعداد بسيار اندكي از اين رهبران را معرفي كرده

هاي  از حدود چهار يا پنج سال پيش، در كوههزاران رهبر.  ي باجنبش
كم  كند دست  عمل مي رسانهشمال تهران كه در روزهاي تعطيل همچون يك 

هايي از مسير بعضي از بانوان كوهنورد بدون روسري كوهنوردي  خشدر ب
خيابان  برق در روسري بر روي يك تابلوي كردن  پرچم كردند. بعدها مي

هاي  شبكه در شهروندخبرنگاران انقالب به پيشگامي يكي از بانوان آغاز شد، و
 چمِكردند. مدتي بعد پرو همرساني دست  به ويدئوي آن را دست   اجتماعي

چندنفره  كردنِ پرچمابتكاراتي مانند  ؛روسري را بانويي ديگر در دست گرفت
روسري يا تقليد يك بانوي كهنسال از چنين اقدامي ويدئوهاي پربازديدكننده 

يك يا دو  موقت رهبريِشدند. بسياري نقش هاي اجتماعي  شبكهدر ديگر 
  فراموش شدند. خود وروزه خود را بازي كردند و پرچم را به ديگران سپردند 

  است  اتكا كرده پژوهان را غيرقابل هاي انقالب داده دوران پسامدرن
امروزي آن است  هاي خودكامه يا ايدئولوژيك يك اشتباه بزرگ حكومت

كنند  هايي اتكا مي كه براي جلوگيري از وقوع انقالب و جنبش اعتراضي به داده
)، Erica Chenoweth( اريكا چنووتي مانند پژوهان پژوهان و جنبش كه انقالب

هاي گذشته منتشر  در سال ،»كند چرا مقاومت مدني كار مي«كتاب  سنده نوي
هاي اوليه دوران  هايي به دوران مدرن و حداكثر به سال اند. چنين داده كرده

ميالدي به بعد) تعلق دارند. انقالب حجاب اختياري در  2010پسامدرن (سال 
هاي  دادهدر نتيجه و  ندالعاده مؤثر ايران نشان داد كه ابزارهاي پسامدرن فوق

. هستنداتكا  غيرقابلكه به پيش از اين انقالب تاريخي تعلق دارند پژوهان  انقالب
هاي خودكامه هيچ  هايي توفاني هستند. حكومت هاي پسامدرن انقالب انقالب

اي به بازار. راهي جز اقناع معترضان ندارند، به ويژه با ورود اينترنت ماهواره
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در  در برابر ونِ مادري رسيد كهبه و ستم احترامي  بينوبت به ويدئوي   

، بعد ويدئوي دعواي حجاب در استبيمار  مدخترزد  فرياد مي حال حركت
م و در آن تحليل كردي 294اين دو ويدئو را در شماره ( رشنو سپيدهاتوبوس و 

ــ كه  بيني كرديم را پيشعليه حجاب اجباري  انقالببروز يك  باالي احتمال
  .)اتفاق افتاد

    احكام احتساب در برابر فرهنگ باستاني ايراني
 كهن سنت و فرهنگيك    مهسا امينيياد  زندهانگيز  غمشدن  بستري

احترام و  شود و  بيان مي »زن و بچه مردم« ايرانيان را كه معموالً  با اصطالح 
حفاظت از امنيت بانوان را به ويژه اگر ميهمان  يك شهر باشد  يك  وظيفه 

عليه معترض را  تعدادي از بانوان   ،نخستين واكنش  .فعال كردداند  عمومي مي
به سوي بيمارستان كسري و عليه حجاب اجباري  آشكار يشكن اين سنت

اما نخستين رهبراني  ،ان به جاي نمانده استكشاند. تقريباً نامي از اين بانو
به گشت ارشاد را  محتسبانه هاي  روش عليه ي خوداعتراضخشم بودند كه 

گستره ايران را در  عليه حجاب اجباري كه خشم يا به گونه ،نمايش گذاشتند
 هاي اجتماعي ايرانيان جهاني شد.  شبكهبخشي از نورديد و به همت 

را به يكي از    اميني مهسا ياد  خانواده زندهو ماتم  ضاعترا خشم و  ويدئوهاي 
كاريزماتيك   رهبريِ ضد  جنبشي كه  .ترين ويدئوها تبديل كردند پربيننده

 د. نك ميرهبر كاريزماتيك جنبش  را يك   مهساروح استثناهايي دارد و است 
توجه جهان را به  نوردي در مسابقات سنگ ركابي الناز حجاب بي حضور

آن كه در فرودگاه شمار زيادي  و با ئل ناشي از حجاب اجباري جلب كردمسا
اما تعبير  است، بوده  سهو  كه  كرد اعالم   براي استقبال از او گرد آمدند 

هاي  جنبش( دبسپاربه ديگران را پرچم خواهد  اين بود كه مي ها آنارشيست
همه رهبران ممكن كاريزماتيك باور ندارند،  يبه رهبر  پسامدرن آنارشيستيِ

در مراسم توزيع  هم ي ديگر  ورزشكار   است خطا كنند، نوبت شماست). 
اما  ؛انداخت روسري را ، باده استبود يسهو گفت كه  ،حجاب بود مدال بي
نيز   سازان و خوانندگان  . آهنگسپردبه رهبري ديگر     را  پرچم     باد اين

. ندبزرگي بازي كردقش ناين جنبش  هنر اعتراضيِكردن  در جهاني
يكي پرچم را به  ها  يكي ها، نويسندگان و شاعران، و ساير سلبريتي هنرپيشه

 بانوان چادريِ را دست گرفتند و به ديگري سپردند. يك  شگفتي بزرگ
كه براي حجاب  ، هنگامي دندرقم زميدان وليعصر  مذهبيِ-دولتي مراسمِ

جنبش  يرهبردر نيز  آنهادند كه نشان داو  كف زدندهورا كشيدند و اختياري 
حجاب را  . يك دختر چادري كه موهاي يك بينقش دارندحجاب اختياري 
اين جنبش بود. حتي   رهبر هزار بافت نيز يكي ديگر از هزاران در خيابان مي

پرچم رهبري را به دست گرفتند.    تعدادي از مدارس آموزانِ دانشمدتي 
آنها كه گيس بريدند و اين حركت را در  هايي كه شادي نكردند. فوتباليست

هاي مختلف  ميان بسياري از هنرمندان، ورزشكاران، كنشگران، و سلبريتي
را كه براي انقالبيون  واترز راجرجهان باب كردند. نسل پسامدرن حتي توجه 

 همكاريِ افسانه بود جلب كردند، تا براي اين نسل نشان دهند كه 1357سال 
به دوران پايان افسانه  شناسد و افسانه نمي پسامدرن ديجيتالِ ابزارهاي با جهاني
   ايم. رسيده

  آنها پيروز شدند 
حجاب  زنند، و بي حجاب قدم مي بيها  در خيابان هامروز ،شدند روزيآنها پ
نشان   در اين چندماه اخيركم  دست آنهانوشند.  قهوه مي ها  شاپ در كافي

در اين گمان،  بي .افسانه استسر  هاي بي نبشبودن ج ناموفق ادعاي ند كه ا هداد
 ها را پرداختند تا  هزينهاين   شدند. اما  سنگيني بسيار هاي هزينهمتحمل   راه 

 هاي ناشي از آنها استرس كه ،باشندنمحتسبان  و آزار يك عمر تحت پايش
  .مدت بيمار كندرا در بلندبخش بزرگي از بانوان كشور  توانست  يم

ها براي بازگرداندن وضعيت حجاب اجباري آغاز شده است.  مقاومت 
با تبديل مثالً هايي  مدتي به موفقيت برسد، به ويژه  ممكن است چنين مقاومت

ين چناما  .10هاي بازشناسي چهره سيستم گيري از بهره ايو  اينترانتبه  اينترنت
 ورتر خواهد كرد. شعله ها پسامدرنيستدر ميان را  خشم شهرآتش  ياقدامات
مؤمنان د كرد. نتوفان به پا خواه استارلينكجديدتر مانند  ِپسامدرنرهاي ابزا

هاي خصوصي خودشان را با قانون حجاب  شهركد نتوان رفتن مي براي بهشت
 افراز منصفانههاي  و فناوري شهر هوشمندهاي  حل از راهگيري  اجباري  با بهره

  د.بسازن

  : انقالب ناممكن است2افسانه شماره 
بودن چنين ادعايي به  در داستان حضرت موسي (ع) به افسانه قرآن كريم

با پشتيباني        فرعونــ مانند   خوبي پاسخ داده است. ديكتاتورهاي ستمگر
اسرائيل براي  بني قوم كودكانهمه كشتن قوم قدرتمندي كه داشت    و با 

توهم با اين  ــ اين قوم  جلوگيري از پيداشدن يك رهبر انقالبي در ميان 
از درون خبر  اما اند،  را كردهو همه چيز جا همه  ند كه فكرِكن زندگي مي

  د. ياب مي  پرورش  فرعونخود  حضرت موسي (ع) در قصرِ؛ ندارند
اصالً جهان  امروز  ديگر براي انقالب عليه ستم به رهبران كاريزماتيك  

ه موفقيت دست تواند ب ثابت كرده است كه مي آنارشيستي رهبريِنياز ندارد. 
مثالً و  در آن نهادينه شده است خودي و ناخودي در كشوري كه تبعيضِيابد. 

 مدرن آن ــ كه جمعيت بسيار بزرگي از كشور هستند ــ جامعه مدرن و پست
مهسا ياد  اي شبيه به مسئله زنده هر مسئلههيچ حقي براي ورود به مجلس ندارند 

هاي مختلف از جمله  در شماره. به يك انقالب بينجامد ممكن است اميني
گفتيم كه ستم و تبعيض سرشت نظريه واليت فقيه براي يك  294شماره 

انسان مدرن و پسامدرن كه به سكوالريسم باور دارد تحت جامعه متكثر است. 
  هاي جديد نياز دارد. حل جامعه پسامدرن به راه چنين ستمي است.

مانند  پسامدرنيتهبزارهاي چون ا .انقالب مطلوب نيستدرست است، اما  
 بهينه هاي حل راهو يافتن  وگو گفتابزارهاي  ها داده كالنو  اجتماعي هاي شبكه
پرسش مهمي كه به ميان  . به مقصود رسيدنيز انقالب  توان بدون مي ، و هستند
   افراز منصفانهايم:  . پاسخ را پيشتر گفتهپس مطلوب چيستآيد اين است كه  مي

)fair division (و هوشمند ) 289اطالعات بيشتر در شماره(.  
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آيند اندك هستند،  : تعداد كساني كه به خيابان مي3افسانه شماره
  تواند روي بدهد پس انقالب نمي

توان براي آنها  راحتي نمي بهها تجربياتي نادر هستند و  انقالببا آن كه 
كه در  )Erica Chenoweth(   چنووت اريكا، تحقيقات خانم  قانون تعيين كرد

قانون توانسته است به  او آمده است » كند چرا مقاومت مدني كار مي«كتاب 
  .دست پيدا كند هاي مدرن جنبشبراي  درصد 3.5

  
 يارزشمند پر جنبش و انقالب ايران تجربياتكشور  از آن گذشته،  
توانند  هنوز هستند و مي 1357 مان فراهم كرده است. بسياري از انقالبيون براي

بهمن  29پس از كنش اعتراضي   به عنوان مثال،  آن تجربه را يادآوري كنند.
ها را آشكار كرد تظاهرات خياباني  در شهر  تبريز كه نارضايتي 1356سال 

ها در اواخر خردادماه  بسيار كم شد و مثالً در  يك نمونه از اين تظاهرات
رسيد. يا در  تعداد معترضان به كمتر از پانصد نفر ميماه بعد،  4، يعني 1357

ماه به 4، يعني كمتر از 1357 آبان 4براي روز  دانشجويان  فراخواني كه
د صادر كرده بودندانشگاه تهران براي تظاهرات در مقابل  پيروزي انقالب

ها را جدي بگيريد، به  نفر آمده بودند. نارضايتي 400كمتر از شود  گفته مي
و تواند غيرمنتظره  مي هاي اجتماعي شبكهدر دوراني كه پسامدرنيسم با  ويژه

مانند  هاي كارآمدي حل هنگامي كه راه ژهيبه وو  ،عمل كندكامالً توفاني 
ها زماني اثربخش هستند كه  حل اما راه .وجود دارد افراز منصفانه و هوشمند

  هنگام به اجرا درآيند.  به

امه ريزپردازنده در بيني درست ديگر ماهن يك پيش
  270شماره 

) در زماني كه چند ماهي از  استفاده از 98(آبان  270در شماره 
يك «هاي ترافيك براي پايش حجاب بانوان گذشته بود نوشتيم كه   دوربين

اين بود كه  1357در كشور عزيزمان در سال   » انقالب«علت مهم وقوع 
مردم ايجاد كرده بود كه به هاي طوالني اين حس را در  حكومت گذشته سال

از طريق  پايش حجابدر آن شماره هشدار داديم كه . »شوند مي پايششدت 
ارسال ناپذيري دارد. دوباره  بيني ترافيك پيامدهاي پيش هاي دوربين
اي از مسئوالن دميدن به شيپور  پارههاي حجاب آغاز شده است و  پيامك

نشان داد كه طبيعت  1357قالب ان اند. را آغاز كرده» ياروسري يا توسري«
. خواهد بود انقالبخشم و نتيجه افزايش  انسان با پايش سازگار نيست،

    □.گيرند هنگام را مي هاي نابه جلوي انقالبهنگام  هاي به حل راه

تشر شده من 2011اريكا چنووت و همكارش در سال   : كتابمهم يادآوري
هاي پسامدرن ربط زيادي داشته باشد؛ به  تواند به جنبش است و در نتيجه نمي
حجاب اجباري در ايران را شايد بتوان نخستين جنبشي  ضدويژه آن كه جنبش 
ابزارهاي پسامدرن توانسته است بهره بگيرد.  گوناگون هاي دانست كه از پتانسيل

اي كه  هاي پسامدرن بسيار باال بايد باشد، به گونه نرخ پيروزي  در جنبشگمان،  يب
  تا يك يا دو دهه آينده شاهد سرنگوني اكثر خودكامگان جهان باشيم. 

 جويانه از متن مقدس تفسير رانت

ماهنامه   294در شماره  ،عليه حجاب اجباريكشورمان انوان ب پيش از انقالبِ
ها،  حل مسئله حجاب با  شهر هوشمند، اينترنت مكان«اشيه مقاله ريزپردازنده در ح

يك » متن مقدس و شهر هوشمند افرازشده«اي با عنوان  در مقاله» و افراز منصفانه
    پيشنهاد كرديم:گيري از كتاب مقدس قرآن  با بهره راه حل

هايي را به عنوان  هنگامي كه با ابزارهاي شهر هوشمند محدوده
رواداران و نارواداران به انتخاب مردم تعيين كنيم، هر هاي  محدوده

تواند در نظر گرفته  بزرگ مي   خانهيك محدوده يك ملك مشاع يا 
خواهان ناروادارانه با قوانين شرع ساكنند و  كه در آن يا مشروعه شود 

هر چنين ملك مشاع يا  خانه  يا سكوالرها با قوانين سكوالر و روادارانه.
خصوصي ساكنان آن ملك يا خانه است كه كسي  بزرگي، حريم

اجازه، چه به لحاظ شرع مقدس چه به لحاظ قواعد  بي
  تواند وارد آن شود.  دموكراسي، نمي ليبرال

خواهان تنها در صورتي اجازه ورود به محدوده سكوالرها  مشروعه
هايي مانند امر  كس در آن محدوده به بهانه را خواهند داشت كه با هيچ

روف براي حجاب  نارواداري نكنند؛ و سكوالرها در صورتي اجازه به مع
خواهان شوند كه مسائل شرعي مانند  دارند كه  وارد محدوده مشروعه

  حجاب را رعايت كنند. 

انگيز قرآن كريم درباره  شايان ذكر است كه يكي از آيات شگفت
 ،نوردر سوره  مداراي دموكراتيكتر درباره  حريم خصوصي و مهم

» مؤمن«اي آمده است كه در آن بانوان  ست چهار آيه پيش از آيهدر
كند، و در نتيجه به لحاظ شرعي اهميتي بيشتر از  را به حجاب توصيه مي

جهت پيش از آن آيه نيامده است  تواند داشته باشد، و بي حجاب مي
خواهان به داليلي مانند مصادره  (كه بارها و بارها از طرف مشروعه

اي ناديده گرفته شده است)؛ اين آيه  به  هاي ماهواره ديش ها و گيرنده
هايي اجازه ندارند وارد شوند كه با  كند كه به خانه مؤمنان تأكيد مي

ريشه  ،  و دوستي مالطفتبه معني » اُنس«ندارند. » نساُ«صاحبان آنها 
 رواداريو   مداراكه در اين آيه آمده است، كه   است» تَستَانسوا«واژه 
  ئي از معني آن است.جز

به بيان ديگر، نظر به اين كه خانه يك بخش افرازي شهر است،  
حقوق و  حق افرازتوان به اين نتيجه رسيد كه  در شرع مقدس  مي

هاي افرازشده  به  و جلوگيري از نارواداري براي بخشحريم خصوصي 
 هاي با رسميت شناخته شده است؛ به بيان ديگر،   ورود به محدوده

به بهانه  ها محدوده براي دعوا و تنش با اهل آن ك زندگي سكوالرسب
تواند جايز باشد. اگر رواداري نداريد  امر به معروف حتي شرعاً نمي

توانند وارد  سان، سكوالرها فقط در صورتي مي همين وارد نشويد. به
خواهان شوند كه رواداري كنند و قوانين آنها را رعايت  حريم مشروعه

 رنجتواند از  تنها مي اين ترتيب، شهر هوشمند افرازشده نه كنند. به
  تواند شهري مغاير با شرع مقدس تلقي شود.  ساكنان بكاهد، بلكه نمي

خواهان و حاميان  توجه نشد؟ علت واضح است، مشروعهبه اين مقاله چرا 
هاي  رانت و براي نظريه واليت فقيه كتاب مقدس قرآن را به نفع خودشان 

كنند. اساساً مطابق  كند تفسير مي اي كه پول نفت براي آنها فراهم مي عادهال فوق
خواهان حق ندارند وارد اماكني بشوند كه ساكنان آنها  نص صريح قرآن مشروعه

براي كنترل خواهان  مشروعه ،از ورود آنها رضايت ندارند. مطابق متن مقدس
آنها راضي به  هاي تجاري كه صاحبان حق ورود به مجتمعحجاب يا شرع 

 ها و آناليتيك داده هاي كالن با وجود فناوري .حضورشان نيستند ندارند
از يك صنف  بخشي  محتسبان و  تفسير متن مقدس ديگر در انحصارها،  داده كالن
توانند  عقالً نميها  داده با وجود كالنهاي مذهبي  پسامدرنيستاساساً  نيست. ويژه

   □اتكا كنند.متن مقدس  ولي فقيه  از  يربراي  بهشت و جهنم خود به تفس



 

^   

   t.me/rizpardazandeh /8صفحه 

  لطفاً شوراي گذار را تعيين بفرماييد
لطفاً فرمان مشروطيت « ،  1400ماه  آبان، 286نخستين مقاله شماره عنوان 

 و، آمد انگيز به نظر مي در آن هنگام عنواني شگفت كه ،بود »را امضا بفرماييد
پيامدهاي ناكارآمدي نظام واليت فقيه  اشاره داشت كه از  بيني پيشبه يك 

  :توجه كنيدپاراگراف انتهايي اين مقاله به . هد آن هستيماين روزها شا
كه در 	ــ افراز منصفانه پذيرشبا پذيرش مشروطيت و با «
افزايي حاصل  از همگيري  با بهره	 ــ ايم شرح دادههاي گذشته  شماره

و  خواه مشروعهاز اتفاق نيروهاي سياسي مختلف كشور اعم از 
و كشور را در  ي موجود فائق آمدها توان بر بحران مي خواه مشروطه

با صدور آخرين حكم  تا ديرنشده ...قرار داد توسعه پايدارمسير 
   ».لطفاً فرمان مشروطيت را صادر بفرماييدحكومتي، 

 كفايتي و  بي پيش از اعتراضات اخير و بر بنيادماه 10 ،پيشنهاد  آن مقاله
هاي  كه در شمارهكثر در يك جامعه متهاي ذاتي نظام واليت فقيه  ناكارآمدي

ارائه شد. به بيان ديگر، اين ذكر كرده بوديم    ماهنامه ريزپردازندهمختلف 
بيني  پيش  واقعيات جامعهبر اساس  موقع وقوع چنين اعتراضاتي را مقاله كامالً به

پتانسيل تبديل د تا به بوبهره گرفته » لطفاً«كرده بود و حتي، تعمداً از واژه 
توجه  مقاله اين اشاره داشته باشد. متأسفانه به راه حل انقالب اعتراضات به يك 

 دادهاي اخير در روي شده به دليل تخم كين كاشته اين راه حل نشد، و امروز
از حيز انتفاع ساقط شده است، زيرا اگر در آن روز از دو گروه   احتماالً
 نام برديم، امروز گروه جديدي از دل خواه مشروطهو  خواه مشروعه
 انِبراندازتوان  بيرون آمده است كه آنها را مي) ها رفرميست( خواهان مشروطه

به  .اند نام نهاده نسل زدآنها را  ترهاي جوان اي ــ كه پاره ناميد  مدرنيست پست
 مدرنيتهو  خواهان مشروعهتر، امروز ديگر دعواي جامعه، دعواي  بيان فني

ت. فراموش هم نكنيم كه چون نيز اضافه شده اس مدرنيته پستصرف نيست،  
همچنان وجود  در يك جامعه متكثر هاي ذاتي نظريه واليت فقيه ناكارآمدي

 يها مدرنيست پستكاسته  و بر شمار  ها رفرميستدارد روز به روز از شمار 
 ها مدرنيست پست اين در حالي است كه افزوده خواهد شد. يبرانداز خواهان

ها از طريق  حل و يافتن بهترين راه اجتماعي هاي شبكهاز طريق  وگو گفتاهل 
 انقالبوگوست كه آنها را به سمت  بودن راه گفت هستند و بسته ها داده كالن

  دهد.  سوق مي
هاي ذاتي  به دليل ناكارآمدي واليت فقيه امنظاما مشكل اينجاست كه 

سال گذشته 44ها در  است و انباشت ناكارآمدي خودفروپاشاي  نظريه خود 
تنها به  را بسيار باال برده است. اين وضعيت نهاين نظريه  خودفروپاشي آهنگ

جامعه و حتي به زيان   منافع جامعه جهانيبلكه به زيان  ،زيان مردم ايران است
چون وجود يك ايران  ،است.   به زيان منافع جامعه جهاني است جهاني شيعيان

ي مانند مسائل  ناشي از كردن مسائل براي حلدموكراتيك و قدرتمند در منطقه 
تشويق كشورهاي  ن و حتي ابا همسايگ زدايي تنش از طريق تغييرات اقليمي

و همچنين   ؛اي شبيه به اتحاديه اروپا بسيار مؤثر است اطراف به تشكيل اتحاديه
شيعيان  ،به زيان جامعه جهاني شيعيان است، چون همواره در طول تاريخ

اند؛ به  ايران اتكا داشتهكشور بزرگ ان به شيعي  جهان مختلف كشورهايِ
، اين حجاج ايران بودند كه به فقراي 1357عنوان مثال، پيش از انقالب سال 

  كردند.  مي مالي شيعه عربستان كه ظاهراً تعدادشان كم نبود كمك

  
ز كساني را كه به گروه براندا تعداد ،فروپاشي پيامدهاي نگراني از

خواهد بود يا  فروپاشيبپيوندند زياد خواهد كرد، و در نتيجه آينده يا شاهد 
مورد  يك راه حل رفرميستيِ  ، مگر آن كه نظام واليت فقيه انقالبشاهد يك 

به  ريزپردازنده ماهنامه  د. چنين راه حلي بارها در را بپذير پذيرش هر سه گروه 
  . و هوشمند) fair division( منصفانه افرازارائه شده است:  289 ويژه در شماره

بازي يك  و هم تهاجم خارجي انقالب و هم فروپاشي به احتمال زياد هم 
، و يك احتمال خواهان تر براي مشروعه ، با باخت بزرگاست باخت-باخت

بازي . آميز در صورت وقوع يك انقالب مسالمت ضعيف برد براي انقالبيون
كامالً زيرا يك راه حل ، خواهد بودو هوشمند   افراز منصفانهبازي   برد-برد

 گيرد بهره مي هاي نوين شهر هوشمند از  روش چون مدرنيستي است كه  پست
پس  .انجامد براي يك توسعه پايدار مي  هر سه گروه  افزاييِ همو  همكاريبه 

گراني در  مداران و كنش گمان، سياست . بيلطفاً شوراي گذار را تعيين بفرماييد
ممكن هر سه گروه را براي چنين  كشور هستند كه بتوانند با كمترين تنشِ

     □اي قانع كنند. حل رفرميستي راه

  و خودويرانگر گرا  واپسي مواليت فقيه، نظا امنظ
تقويت ابزارهاي ايم كه  در اين شماره با توجه به تحوالت تاريخي نشان داده

هستند. در حقيقت،  يك  پيشرفتابزارهاي بنيادين  رايانشي- اي رسانه هوشِ
هنگام از آخرين  به گيريِ ها   نيز عدم بهره و انحطاط تمدن پسرفتعلت 
تمدن  است. به عنوان مثال، يك علت پسرفتبوده رايانشي - هاي رسانشي فناوري

  مدرن بوده است. هنگام از رسانه چاپ و رياضيات گيري به اسالمي عدم بهره

ها   يكي از اين دو ابزار، مثالً ابزار رايانشي  را  حكومتاي از  پارها اين همه، ب
هاي قابل قبول و حتي چشمگير نيز  گيرند و به پيشرفت به طور كارآمد بهره مي

سرانجام  و سرشت   ،، خودفروپاشي،  و خودويرانگريپسرفتشوند، اما  نائل مي
هر دوي     باه مانند نظام واليت فقيه است ك ايدئولوژيكهاي  اي از حكومت پاره

ند.  به عنوان مثال، از لحاظ ابزار مشكل دارپيشرفت  اين ابزارهاي بنيادينِ
سال گذشته در  44واليت فقيه  در عمل  ميلياردها دالر را در نظام   اي،  رسانه

مرجعيت رسانه به خارج از   و هدر داد و نتيجه آن شد كهصدا و سيما  هزينه كرد 
 شود كه گويي  هاي رسمي طوري صحبت مي در رسانه امروزهكشور سپرده شود (

  نفره   در هزاران كيلومتر دورتر لرزه بر اندام  يا بيست ده  يونيزيكانال تلو كي
)، و از سوي ديگر، اينترنت را به فالكت انداخته است.  از انداخته استنظام 

د واليت فقيه ترين نهاد آن، يعني نها مهم وضعيت بدتر است.  ابزار رايانشيلحاظ 
اصالً با رياضيات و رايانش بيگانه   ،كننده آن، يعني مجلس خبرگان و نهاد انتخاب

و » مار«. اين بيگانگي در رياضيات و رايانش شبيه به داستان واژه نوشتاري هستند
واليت فقيه   توان درك اعداد  را ندارد. هنگامي  نظامشده است.  »تصوير مار«

جامعه مدرن و پسامدرن كشور را كه بخش بزرگي از شود صداي  كه گفته مي
تا كند،  استناد مي ها راهپيمايي تصاويرِشود بشنويد  به  جمعيت كشور را شامل مي

 قليلي  بگويد اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران، به جز عده   به طور غيرمستقيم
درستي  از  تواند درك فقيه هستند.  حتي نمي خواهان نظام واليت خورده، فريب

هاي مختلف كشور داشته باشد تا دريابد كه بخش بسيار بزرگي  آمارهاي انتخابات
 □هستند.و طبيعتاً سكوالر مدرنيست  از جمعيت كشور اساساً مدرنيست و پست
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  سنگي تا شهر هوشمند از پارينه
  اي رسانهابزار تقويت هوش  يرايانشابزار تقويت هوش   ساز  عوامل تحول  زمان  

  سنگي پارينه

)Paleolithic(  

ميليون سال  پيش تا  3.3
  سال پيش12000حدود 

 يخراشنده سنگ هايابزار دست  
آوري  ابتدايي براي شكار و جمع

  ، كشف آتشگياهان خوراكي

شده مربوط  يافت خط استخوان
  هزارسال پيش25به 

  زبان

 سنگي سنگي يا ميان فراپارينه
)Mesolithic(  

هزارسال پيش 12از  حدود 
 هزارسال پيش10تا 

 يِخراشنده سنگ هايابزار دست
آوري  كارآمدتر براي شكار و جمع

  گياهان خوراكي

،  خط خط، استخوان چوب
  شماري انگشت

  زبان

                                    نوسنگي
)Neolithic      ياNew Stone Age (

                 يا انقالب كشاورزي
)Agricultural Revolution( 

هزارسال پيش 10از حدود 
 پايان پيشاتاريخ                تا 
      )سال پيش 6500(

و  كشاورزي، اختراع چرخ
اختراع ترازو،  ، كردن اسب رام

  كشف  مس 

 توكنشمارش سفالي  ابزار
)token(  در خاور ميانه، ابزار

گره با  محاسبهمحاسبه با نخ 
) و ابزار kuipuمشهور به كيپو (

هاي  محاسبه ديگر در تمدن
  از چين و قوم مايا تا يونان ديگر

  توكن ،زبان

  (سنتي) پيشامدرنشهر دوران 

انقالب شهرنشيني                      از 
)Urban Revolution(؛ آغاز تاريخ  

حدود آغاز تاريخ (از 
سال  400 تا  )سال پيش6500
      پيش

نهاد ، كشف آهن، بازار، سكه
هايي كه حول  شبكه راهدولت، 

راه شاهي در ايران و راه ابريشم به 
   وجود آمدند

 )، envelopeپوش ( توكن توكن،
محاسبه  محاسبه با انگشت، تخت

با شن، تخت و تراب، چرتكه، 
  تدوين زيج اسطرالب،

نوشت، پاپيروس،  (گل نوشتار
  برگ، كاغذ) پوست

  شهر مدرنآغاز دوران 

                              انقالب علميبا 
)Scientific Revolution(  

تا  ميالدي 1620از دهه 
  اواسط سده هجدهم ميالدي  

 ،روش علمي فرانسيس بيكن  
انتشار  ؛نيوتونو   گاليله، دكارت،

دموكراسي توسط  يبرالمفاهيم ل
  جان الك

دستگاه عددنويسي دهدهي 
هندي)، كشف نظريه اعداد (

كامپيوترهاي  ،احتماالت
  مكانيكي

  چاپ

                               انقالب صنعتي اول
)First Industrial Revolution(  

اواسط سده هجدهم تا 
اواسط سده نوزدهم ميالدي  

)1760-1840(  

  چاپ  كامپيوترهاي مكانيكي  موتور بخار جيمز وات

                        انقالب صنعتي دوم
)Second Industrial Revolution(  

اواخر سده نوزدهم تا اواسط 
  سده بيستم ميالدي

    تلگراف، تلفن ،چاپ  كامپيوترهاي الكترومكانيكي  نيروگاه برق و توليد انبوه

                         انقالب صنعتي سوم
)Third Industrial Revolution(  

،  تلويزيون، ماهواره/راديو ،چاپ   كامپيوترهاي الكترونيكي  اتوماسيون  نيمه دوم سده بيستم ميالدي
ضبط صوت و ويدئو، ديسك 

  Web 1.0، اينترنتنوري، 

                   انقالب صنعتي چهارم
)Fourth Industrial Revolution (

انقالب ديجيتال                            يا 
)digital revolution(  

 پسامدرن شهرو آغاز دوران 
  )هوشمند شهر(

آنارشيسم در مفهوم ، شهر هوشمند  ميالدي  2010سال 
خودران، دولتي،  مثبت آن يا همه

شدن  صرفه هاي تاريك، به كارخانه
  تبديل انرژي خورشيدي و بادي

ترنت ، اينهاي هوشمند گوشي
ها،  داده كالن آناليتيكچيزها، 
قيمت،  موازي ارزانرايانش 

رايانش ابري، رايانش شناختي، 
هوش مصنوعي، كامپيوترهاي 

عدي، فناوري ب3كوانتمي، چاپ 
چين رمزارز، تحليل  بالك

  نقادانه به كمك كامپيوتر 

 رسانههاي اجتماعي،  شبكه
، متاورس ،ها داده كالن

Web2.0 ،Web 3.0   
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پسامدرنيته، و ايراني و سنت فرهنگ جاده ابريشم،
جاده بر محور   پيشامدرندر دوران  كهتجارت و صنعت و فرهنگي  

تنها  سلسله هخامنشي در سرزمين ايران شكل گرفته بود نهپيش از از  ابريشم
بلكه ثروت هنگفتي را  ،سبب همبستگي مردم اين سرزمين تا امروز شده است

نصيب دي كه عثمانيان تجارت با غرب را تحريم كردند ميال 1453سال  تا 
توليد ابريشم  دوران صفويه . البته، تا مدتي در مردم اين تمدن كهن كرده بود

ها و كاروانسراهاي مختلف براي صادرات اين محصول  در داخل و ايجاد راه
. شدن اين راه را پر كرد هاي بازرگاني به اروپا خالء بسته از طريق كشتي

چند،  اين ثروت و اين جاده سبب شده بود كه هر از چندگاه از شمال و از هر
  گران قرار بگيرد. مورد طمع دزدان و تاراج  اين سرزمين  غرب و از شرِق

بر مردم  بود كه  نسبتاً افراطي گرايي درونها نوعي  تاراجاين يك پيامد 
 ريزپردازنده نامهماه   1393، كه پيشتر در شماره آبان دشاين سرزمين تحميل 

بسياري معماري را در   گرايي درونبه عنوان مثال، اين نوع    .ذكر كرده بوديم
 حريم خصوصيعامل حفاظت از  آنها طراحي  در ــ كه هاي قديمي خانهاز 

   توانيم ببينيم:  ميبسياري از شهرهاي ايران  در كند ــ  نقش مهمي بازي مي
گلي، ضخيم  و بلند، و دري كوچك كه به  نماي بيروني خانه را ديواري كاه

   كيتار اين داالن همين كه از  ، اما دهد شود تشكيل مي داالني تاريك باز مي
هايي پرگل،  و  ، باغچهبزرگبا حوضي    ي بسيار زيبااطيح گذر  كنيد  به 

كاري، و يا  كاري، كاشي ساختماني با يك  نماي جذاب  حاوي آينه
يد. معموالً كسي كه از بيرون به نماي نك رخورد ميهاي زيبا  ب كاري گچ

توانست در يابد كه در دل خانه قصري باشكوه  كرد نمي بيروني خانه نگاه مي
اي معمولي. ضخامت ديوارها نيز عايقي بود در برابر  جاي دارد يا خانه

همچنان  گرا  معماري درونها. اين نوع   گوهاي ساكنان درون اين خانهو گفت
  علت نبوده است.  بييم كه گفت

اثر گذاشته بود. زنان مردم نيز  پوشاكر ب حتي  گرايي دروناين نوع    
يك  ،كرد كردند، آنچه  چادر پنهان مي استفاده مي چادربيرون از خانه از 
جواهرآالتي مانند گوشواره   ، رنگارنگ و ابريشمي يلباس درون باشكوه بود:

(كه فقط براي زينت نبوده است، و به  الط ، و حتي چندين دستبندو گردنبند
تأثير حمالت و      .كند) نقش مديريت اقتصادي زنان در خانواده نيز اشاره مي

  هنوز  توان روي لباس مردان نيز  مشاهده كرد. ميحتي درپي را  هاي پي تاراج
  .شوند ي معمولي در انظار ظاهر مييها با لباس   بازاريان سنتي ثروتمند 

كه   ــ مدرن پليسگيري  ارتش و  عواملي مانند شكل ، مدرنن در دورا
از  به تدريج  تأسيس انواع بانك و  ــگرفت  هايي را مي جلوي چنان ناامني

و نماهاي بيروني زيباتر، هرچند  ؛كرد گراتر برونها را  معماري خانه يك سو

هايي ناهمگون، فضاي شهرها را دگرگون  بدون يك طرح بومي و با طرح
اثر  مدرن زنان و مردانِ گراي بروندر پوشاك  مدرنيته، ؛ و از سوي ديگركرد

   گذاشت. 

در  گرايي برون كم دست ،اينترنتو با   هاي اجتماعي شبكهبا  پسامدرنيتهاما 
شدن و  ها حوزه ديده اين فناوري . ه استشدت افزايش داد به را  ها داده
هاي آن را در راه شاهي  ــ كه ريشه )1هگلوباليت( فرهنگي جهان  شدن را با  شنيده

  . شدت گسترش داده است توان يافت ــ به هخامنشيان و راه ابريشم مي

توانند بر بنياد  هاي مختلف مي با اَپ پسامدرنمردان و زنان از آن گذشته، 
هاي مختلف جهان  اتاقي از يك خانه را در نقطه 2ها نظرنامهو  ها اليكتعداد 

يا با  ها اجاره بدهند، شان را به غريبه هاي تي اتاقي از اتاقيا ح اجاره كنند
با همه اينها، براي شناخت  شناسند سفر كنند. هايي كه راننده آنها را نمي ماشين
ك يا دو ي به مدت كم  دست  هاي ديجيتال  فناوري گرايانه برونآثار   ترِ دقيق

  دهه ديگر بهتر است منتظر ماند.

  

  

  هاي اجتماعي شبكهو  ، وبچه مردم زن، جاده ابريشم
هزار  ششدر اين سرزمين از حدود  چرخهايي كه پس از اختراع  جاده 

كه بود المللي  نخستين جاده بينكه   جاده شاهيسال پيش احداث شدند، 
دو يا سه سده كه  ابريشم جاده و  سال پيش هخامنشيان احداث كردند، 2500

ها در در دنياي باستان  اي از راه شبكه احداث شد، جاده شاهيز احداث ابعد 
شدن يا  پديد آورده بودند، كه عالقه دنياي باستان را به فرهنگ جهاني

  دهد.  نشان مي  گلوباليته
                                                 
1 Globality 
2 reviews 

  عمارت موزه آبگينه كه يك خانه تاريخي مربوط به دوره قاجار است. 
  (عكس از مژده حمزه تبريزي)
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در تمام  ها جادهشبكه از ي كه بر محور اين و فرهنگ صنعت و تجارت 
يران پديد آمده بود  در بيش از دو هزار سال يكي از عوامل اصلي سرزمين ا

و ماندگاري ايران به عنوان يك اجتماعي ايرانيان  يوستگيپ همو همبستگي 
يك وظيفه را  حفظ امنيت گران، حمالت مداوم غارت بوده است.تمدن كهن 

ثال، به عنوان م. ساخته بودو با همين همبستگي اجتماعي ممكن  كرده بودملي 
 در را حتي  نگرش ملي به امنيت و اين نوع يوستگيپ همو همبستگي  نوع   اين

يك درب كوچك در   توان مشاهده كرد: تعبيه ميهاي قديمي  معماري خانه
 به عنوان يك راه استراتژيك وبه حياط خانه همسايه  ها  حياط خانه

يا طراحي  ؛ارفرامكان امكان دفاع جمعي در برابر مهاجمان يا  شدن  فراهم
  كرد.  هاي باريك كه دفاع را آسان مي كوچه

به اسارت در آمدن زنان و  بيگانگان حمالتانگيز  غميكي از پيامدهاي 
داريوش اي كه براي همسر  و فرزندان  مشابه تراژديــ اين سرزمين فرزندان  

يك اصطالح رايج در » زن و بچه مردم«بوده است. اصطالح  ــ رخ داد سوم
گيرد. مردان  سرچشمه مي فرهنگ جاده ابريشمهمان مردم است كه  از  ميان

هاي بازرگاني به سفرهاي طوالني  و يا با كاروان دندش ميجنگ  گيردرمعموالً 
زنان به  احترامو هم حفظ » زن و بچه مردم«حفاظت از هم  در نتيجه،، رفتند مي

وظيفه كردند  اي كه در اقتصاد جاده ابريشم بازي مي دليل نقش برجسته
و با آن كه همچنان در اين سرزمين وجود دارد،  سنتاين همگان بوده است. 

را  سنتاين  مدرنيته اهداف آن همسو با حقوق شهروندي دوران مدرن است، 
  سپرد.  مدرن پليسِضعيف كرد و اين مسئوليت را به تبه عنوان يك وظيفه 

  
هاي اجتماعي در مورد نحوه بازداشت  كه در شبكه تعداد ويدئوهايي

و همرساني و دست  به دست در تيراژ گسترده گشت ارشاددختران توسط 
 مردم ِايراني هويتبه همين  و به همين حساسيت مردمشده است مشهور   

اي  پارهند كه هستمسائلي  ترين  يكي از پيچيده اين ويدئوها حاوي   اشاره دارد.
، و مدرنيته، سنتتعارضات ناشي از سرچشمه آنها را به  دازان پر از نظريه

، با مدرن شبه ِپليسيك   ارشاد گشت دهند، حال آن كه  مينسبت  پسامدرنيته
كه در آن  تي سن، است ايراني هويتو  سنتناآشنا با و  احتساب فرهنگ فقهيِ

ها اين از سوي ديگر، اين ويدئو ؛احترامي به بانوان به شدت مذموم است بي
كم از زمان رضاشاه ــ را در اذهان جامعه ايراني زنده  پرسش قديمي ــ دست

  سبب نشده فقه شيعهو  مدرنيته شبهو  مدرنيته  هاي ناسازگاري كنند كه آيا مي

  

  وط به هزاره نخست پيش از ميالد.مرب »زن و بچه مردم«مجسمه سفالي 
به اعماق  تاريخ » زن، زندگي، آزادي«خاستگاه شعار 

  گردد در سرزمين ايران باز مي
به اعماق  تاريخ در » زن، زندگي، آزادي«هيچ ترديدي، خاستگاه شعار  بي

مربوط به هزاران  هاي الهه مادر پيكركگردد. تعداد زيادي  سرزمين ايران باز مي
 در يحيي رزمين از غرب گرفته تا فارس، تپهر نقاط مختلف اين سسال پيش د

مفهومي هزاران ساله » زن و بچه مردم«تپه  يافته شده است.   خوزستان، و هفت
است و انقالب مهسا نشان داد كه براي انسان مدرن و پسامدرن ايراني اين مفهوم 

شهروندي مدرن و اهداف آن همسو با حق  تواند ناديده گرفته شود سنتي نمي
. هنگامي كه انسان پيشامدرن ايراني در نقاط مختلف اين سرزمين به انقالب است

بهتر بود. شهر بدون تكثر، يعني بدون » زندگي«شهرنشيني دست زد  هدفش 
  .ا بگيردپتوانست  نمي»  آزادي«

كه با فرهنگ احترام و حفظ امنيت نخستين ادارات اجراي احكام احتساب 
در دوره عباسيان سفاك در اين سرزمين بنا نهاده ايراني  منافات داشتند  بانوان
و فرهنگي را كه هزاران سال  يك عامل مهم خلق ثروت در اين سرزمين شدند 

 نيدر اضعيف كردند و به تدريج  فقر  را به ويژه در سيصد سال گذشته تبود 
ي محتسب د حكمرانانسال تورم مزمن باال دستاور چهل  و چهار گستردند. نيسرزم

بوده و امر به معروفي  حجاب بانوانترين دغدغه آنان در اين مدت  است كه مهم
  است.  شناخته كه به جز حجاب بانوان معروف ديگري نمي است

يا توانست دوباره جاده ابريشم را اح نفتي كه ميدرآمدهاي بخش بزرگي از 
صرف تبليغات حجاب و اجراي و دوباره ثروت را به اين سرزمين بازگرداند، كند 
ام احتساب شد و يك عامل مهم مهاجرت شمار بزرگي از نخبگان اين سرزمين احك

سال تورم مزمن باال را 44كه  اشايستگانينو بازشدن جا براي  ،به كشورهاي ديگر
  . اند كرده لبر اين سرزمين تحمي

 )؛ موزه رضا عباسي(عكس از مژده حمزه تبريزي        

را بر كشور  تحميل  مزمنسال تورم باالي  44اي از مسئوالن كه  پاره
اند و  در بهتركردن وضعيت اقتصادي مردم ناتوان و درمانده  هستند در  هكرد

تالشند تا دوباره وضعيت حجاب اجباري را به عنوان يك دستاورد بزرگ و در 
شان در اداره كارآمد اقتصاد كشور  احيا كنند.  هاي كفايتي اصل براي پوشاندن بي

توان براي  اين فرصت ميافزايي حاصلي نخواهد داشت. در مقابل، از  جز خشم
كه هراس و نگراني   بانوان گردشگر   را براي  ــ دادن به صنعت توريسم  رونق

جاده ابريشم جديدي را پديد  بهره گرفت و ــ كند سفر به ايران   برطرف مي
 اقتصاد كشور را نجات داد. آورد و 
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در جهت  پيوستگي اجتماعي ايرانيان  همبستگي و همسنتاً كه  است 
و  ،تضعيف شودده است در دوراني طوالني از تاريخِ كشور بو آفريني  ثروت

يا   مدرنسبب نشده است كه به جاي آن كه يك دولت  شيعهفقه  امروز آيا
حاكم باشد كه  مدرن شبهبه فكر احياي جاده ابريشم باشد يك دولت  پسامدرن

هايش حجاب زنان يا ستيز با كشورهاي  ترين دغدغه مهمكه است سال  44
مردم  سنتبرخالف  يا پسامدرنيته عليه مدرنيتهستيز يا  مختلف جهان براي هيچ

 اي كه كشورهاي ديگر جاده جديد ابريشم و جاده باشد، به گونه  اين سرزمين
ايران تعريف  سرزمين  از بيروندر  را انرژي  هاي حامل لولهو  ي برقها كابلو 

كنند، و حتي اين سرزمين با گنجينه عظيم آثار تاريخي يك مقصد 
  ؟گردشگران نباشد

  

  
امنيت زنان و كودكان   احترام و ايرانيان  اساساً   و سنت در فرهنگ

 حضرت علي (ع)تر از هر تكليف ديني ديگري است، حتي روايتي كه از  مهم
تواند بازتاب چنين فرهنگي باشد  درباره خلخال زن يهودي نقل شده است مي

امنيت زنان و كودكان  احترام و ديگر،كه ايشان از آن آگاه بوده است. به بيان 
است، چه مسلمان  يك عامل مهم همبستگي ايرانيان و بخشي از دين ايرانيان

   باشند، چه مسيحي يا زرتشتي. 
، به ويژه پس از بازداشت براي چنين فرهنگي هاي اجتماعي شبكه      
ي ها پيامعمل كردند و   جاده ابريشمهمچون  ، مهسا امينيياد  انگيز زنده غم

و ستم ناشي از آن بر  را در اين جاده عليه حجاب اجباري گسترده كاربران 
سال كه از  500كردند و پس از حدود  همرساني زنان نجيب اين سرزمين

ــ يعني با ابزارهاي   اينترنتگذرد اين جاده را در  ميشدن اين جاده   متروك
ياد  زندهرويداد و  اجتماعي هاي شبكه احيا كردند. سازي و  شبيه ــ  پسامدرن

آنها  زنده كردند.بزرگ  جاي ايرانِ در جايرا  فرهنگ ايرانيروح  مهسا اميني
هاي  كه از ويژگيبهره گرفتند  رهبري آنارشيستي يك  براي اعتراضات نيز  از

 وبچه زن« كهنِ سنت. گذشته از آن، بنياد و هدف است پسامدرنيتهدوران 
كه يك عامل مهم  است  اجتماعي  بستگيهمو  همكاري، كه »مردم
كه با ابزارهايي  پسامدرنيته، با هدف آفريني در اين سرزمين بوده است ثروت

 بيشترِ هايِ همكاري بستگي و  هم هاي اجتماعي در پي مانند اينترنت يا شبكه
     سويي دارد. اجتماعي است كامالً هم

 و  مدرن ِپليساهان ايراني خو امروزِ پسامدرنِ انساناز آن گذشته، 
را و پسامدرن مدرن  دروس پليسيِ پليس دانشگاهاست كه در  پسامدرن

 و حتي فرهنگ دينيِكه با هويت و فرهنگ ايراني ، نه پليسي باشدگذرانده 
خودروي خود را در امكان ندارد كه  رفته دانشگاه پليسِ. خواني ندارد ايراني هم

حركت بدهد، يا به پاي بيمار است  زند فرزندش مادري  كه فرياد ميبرابر 
اش را پرچم كرده است ضربه بزند و  دختري كه بر روي تابلوي برق روسري
 زمين ي كه تاريخ ايرانياه احترامي ــ بي او را از آن ارتفاع به زمين پرتاب كند

 فرهنگ ايرانيپيامد عدم شناخت  يك . را فراموش نخواهد كرد هاآنهرگز  
فرهنگ شناخت   هاي به جاي دورهكه  ــ هاي گشت ارشاد پليس  در ميان
كردن  وارد ــاند  گذرانده را حسبه امور و احتساب احكامهاي  دوره ايراني
 ورزيده و ه ديد دانشگاه مدرنِ هاي پليسبر  اعتبار ناپذير  اي جبران خدشه
كه خدمات آنان همواره مورد قدرداني مردم بوده است  كشور كش  زحمت

  بوده است. 

حاميان نظريه با سبك زندگي  پسامدرنو  مدرنانسان  سبك زندگي
ها. محتسب براي  متفاوت است. ايران اجتماعي است از اين گروه واليت فقيه

دارد.   واليت فقيه همسو با نظريه زندگي سبكگروهي كارآمد است كه 
ستند ه پسامدرنو  مدرناي كه بخش بزرگي از آن  حضور محتسب در جامعه

كه همگان را  پسامدرني حلِ راهكند.  مي افزايي خشمزاست و فقط  بحران
همچنان كه بارها در اين سلسله از مقاالت گفته شده  ،تواند خرسند كند مي

. )289(اطالعات بيشتر در شماره  است افراز منصفانه و هوشمنداست 
به انتخاب  دارد كه ونداني شرعهايي بگماريد  كه    ها را در شهرك محتسب

 پسامدرنو  مدرنهاي  اند. در شهرك را پذيرفته وندي شرع حقوقخودشان 
 شهروندي حقوق پسامدرنو  مدرن پليسكارگماردن  توان  با به مي(سكوالر) 

   □را رسميت داد.

   

  

آالت قيمتي در اختيار زنان بود، چنين اشيائي براي  از دوران باستان زينت
  . كردند خطرناك بود ها شركت مي مردان كه در جنگ

  گرم، مربوط به دوره هخامنشي.  73تصوير: النگو از جنس طال به وزن 
  (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه دفينه)

  عمارت تاريخي كلبادي، دوره قاجار، ساري. 
  بريزي)(عكس از مژده حمزه ت
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به خلق ثروت در سرزمين ايران ها   صنعتي كه حول جاده پديد آمد تا مدت
  .   و راه ابريشم در دوره هخامنشي راه شاهي پس از احداث به ويژه  ،ادامه داد

 7- 8نه اسب مفرغي به شكل حيوانات اساطيري؛ لرستان، سده تصوير باال: دها
). تصوير پايين: سه عدد لگام اسب از جنس مفرغ، موزه رضا عباسيپيش از ميالد (

  لرستان، عصر آهن،  هزاره نخست  پيش از ميالد (موزه تاريخ آمل). هنر فلزگري 

  از مژده حمزه تبريزي) ها (عكس

در تمام  ي باستاني ها جاده  شبكه   ر صنعت و تجارت و فرهنگي كه بر محو
در بيش از   ، به ويژه حول راه شاهي و راه ابريشم،سرزمين ايران پديد آمده بود

اجتماعي ايرانيان و  يوستگيپ همهزار سال يكي از عوامل اصلي همبستگي و  دو
  ماندگاري ايران به عنوان يك تمدن كهن بوده است.

و قطعات گاري يكي از صنايع پررونق در  سازي به عنوان مثال، صنعت گاري
  دوران باستان شبيه به صنعت خودروسازي امروز بوده است. 

پيش  8- 7پنج شيء سمت چپ در تصوير باال پنج زنگوله مفرغي (سقز، سده 
پيش از  1450-1150پيش از ميالد؛ استان البرز،  1450-1150از ميالد؛ گيالن، 

راست تصوير قسمتي -يالد) و  در بخش پايينپيش از م 1150-550ميالد؛ گيالن، 
  از دهانه اسب.  

 )باستان؛ موزه ايران(عكس از مژده حمزه تبريزي

  سال پيش5000پيشامدرنيته در 
هزارسال پيش در عصر نوسنگي يا انقالب 10از زماني كه انسان حدود 

را  توكنيا غار كمربند ابزار شمارش سفالي آسياب  دره و تپه گنجكشاورزي در 
هزار سال طول كشيد. 5تا4را اختراع كرد حدود  رسانه نوشتارد تا زماني كه آفري

هم  مغز هوموساپينس هم فناوري مورد نياز وجود داشت و اين در حالي است كه 
پتانسيل چنين كاري را داشت، حتي  پيامبري با كتاب نيز نيامد ــ به ويژه پيامبري 

  نبود.  نيازاز ادياني كه به خاستگاه الهي  نوشتار باور دارند ــ چون 

 كشاورزي انقالبهاي عصر  ها تا چند هزار سال براي مبادالت انسان توكن
) envelope( پوش توكنبادالت كمي بيشتر شد كافي بودند، همين كه ميزان م

پوش توليدات  اختراع شد. چند سده پس از اختراع توكن
كند و  اي پيدا مي كشاورزي/دامي/صنعتي به دالئل مختلف افزايش  قابل مالحظه

ونقل بايد  آيد. هم حمل همزمان تقاضا براي خريد چنان محصوالتي به وجود مي
هاي جديد نياز بود. مغز  ثبت داده شد و هم به يك روش متحول مي

را  نيازكردن اين  و برطرف مسئلهاين  حلهوموساپينس و فناوري روز توان 
چرخ هزار سال پيش اختراع شد.  تاشش5حدود  نوشتار رسانهو  چرخداشتند: 

سازي  شود كه جاده وري اندكي دارد، پس به نهادي نياز پيدا مي بهره جادهبدون 
به نهادهاي مديريتي جديد نيز نياز داشت، در همين دوران  حجم مبادالت كند. 
  آيند.  نيز پديد مي شهرها دولت

 شهركه در تصوير باال آمده است و در جنوب  ارابه مفرغي چرخقدمت 
 عيالمرسد (دوره  هزار سال پيش مي يافت شده است به چهار تا پنج شوش شاهي
  ن ناحيه انجام شده باشد. در همي چرخشود كه اختراع  )،  و گفته ميقديم

توانيد ببينيد شبيه به رويدادهايي كه به  همچنان كه در جدول زير مي
نيز رخ داده است. در سرزمين ايران  پيشامدرنيتهانجاميدند در دوران  مدرنيته

تجهيزشده با توكن به خرَدگرايي تجهيزشده با رياضيات مدرن يا  خرَدگرايي
كند.  سازي اقتصاد را متحول مي ت. چرخ و جادهتكامل يافته اس مصنوعي هوش
سال پيش هخامنشيان  2500حدود  است كهالمللي  نخستين جاده بين شاهي راه

و  شاهي راهسازند.  را مي ابريشم راه ها  سده بعد چيني دو يا سهكنند.  احداث مي
ها  ميالدي كه عثماني1453ال تجارت و صنعت اين سرزمين را تا سراه ابريشم 

كردن  راه صادرات ابريشم  ــ و بعدها درياييكنند  جارت با غرب را تحريم ميت
  دارد.   وبيش پررونق نگه مي كمتوسط صفويان ــ 
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اينترنت آدم ها

 IAهاي تقويت هوش يا  با فناوري مدرنيته مدرنيته به پسا سنت بهاز قانونمند  گذارِ
در مورد زمان آغازين و همچنين غرب شناسان مختلف  فالسفه و جامعه

اي  و مباحث بسيار پيچيده اختالف دارندمدرنيته و  دوران مدرنزمان پاياني 
انقالب صنعتي آغاز انديشمندان اين اي از  اره. پاند را درباره آنها مطرح كرده

تا امروز  مدرنيتهاند، اما در مورد تداوم  را  زمان آغازين اين دوران دانستهدوم 
پسامدرن يافتن آن در اواسط يا اواخر سده بيستم ميالدي و آغاز دوران  يا پايان

، 1رماسيورگن هاببه عنوان مثال،  نظرها فراوان است. اختالفپسامدرنيته و 
  اي ناتمام است.  فيلسوف برجسته معاصر، بر اين باور است كه مدرنيته پروژه

اين نظرات بيشتر   صد و سي سال گذشته در يكنيز روشنفكران  ايراني 
درك درستي  يآثارچنين  .اند را ترجمه كردهشناسان غربي  فالسفه و  جامعه

به دست  سرزمين ايران  مسائل بومي ، به ويژه براياز ماهيت هر دوران جديد
، كننده فراهم كند قانع يها پاسخ تواند براي بسياري از پرسش دهد، و نمي نمي

  هاي زير: مانند پرسش
هاي روشنفكراني مانند   شكست خورد؟ چرا انديشه مشروطيتچرا 

يك نظام   1357كه در سال  سبب گرديد دكتر علي شريعتي
، مثالً در پيشامدرنر دوره بر كشور حاكم گردد؟   آيا د ايدئولوژيك

حاكم نبود، و اگر بود تفاوت اين  دگراييرَخدوره تمدن اسالمي 
اي از    چرا پاره در چه بود؟  مدرندوران  خردگرايي با خردگراييِ

ها شكل دادند كه چون  روشنفكران اين توهم و اين مغالطه را در ذهن
هاي  د و در سرزميننگذرا را مي دوران تاريكياروپا   هاي ميانه سدهدر 

و  ،ساز است برپا بود پس اسالم ديني تمدناسالمي يك تمدن بزرگ 
گيري   به شكل شود ــ ــ كه هنوز هم به كار گرفته مي اي چنين مغالطه

  انجاميد؟  1357انقالب 

تواند در يافتن راه حل براي  مي هاي اخير پرسش  به ويژه پاسخ درست به 
دقيقِ تجزيه و تحليل با  ند باشد.مسائل كشورمان بسيار سودم

هاي بهينه و  حل راه  توان مي تاريخ جهان درهاي بزرگ  شيفت پارادايم
پيدا كرد. تجربه نشان داده است كه  ترجمه  آثار غربيان و آميز را  موفقيت
هاي  سازهكه شناخت دقيقي از گذارها و  آن بي هاي آنان حل جستن به راه توسل

شود كه  سبب مي اند كه اين گذارها را متحقق كردههد به دست بد بنياديني
و بناكردن  كلنگ با   تخريب ساختمان موجود  ،خواهي هاي تحول پيامد جنبش

جزوه و  ،جزوهاين  ،جزوه پيش . مقاالتباشد همان ساختمان با ظاهري جديد
 سنتو  مهندسي كامپيوتراز منظر  را هاي بنيادين سازهكنند اين  تالش مي بعدي

هايي كه مطرح  تر بتوانيم به نمونه پرسش تا بهتر و دقيق ،بشناسندسرزمين ايران 
  كرديم پاسخ بدهيم.

                                                 
1 Habermas. Jurgen. Modernity: An Unfinished Project. 1980. 

  ايم؟ مدرن (پسامدرن) نشده آيا هنوز پست
بوده است  مدرنيتهحتي در غرب كه زادگاه همچنان كه گفتيم  

نظرها در مورد زمان آغازين گذار از يك دوره به دوره ديگر بسيار  اختالف
 مدرن آيا هنوز پست«، نويسنده كتاب رينولد كرامربه عنوان نمونه، اد است. زي

  باره چنين آورده است: ر ايند 2»ايم؟ نشده (پسامدرن)

اهميت خود را در پايان هزاره پيشين از دست » 3پسامدرن«واژه «
داد، بخشي به اين دليل كه فيلسوفان آن را به عنوان يك مترادف 

به كار بردند، بخشي به   دليل   راييگ شكو   4گرايي نسبي
دانشگاهي، و بخشي  هايِ چپ شخصيِ شدن به عنوان برند سياسي

 جايگزينِ د. از همين روي،  اصطالحاتم شدنِ عوضفقط به دليل 
)، 6باومن زيگموند» (5سيال مدرنيته«مختلفي مطرح شد: 

)، و 10كربي آالن» (9مدرنيسم ديجي«)، 8ليپووتسكي» (7هايپرمدرنيته«
در  مدرن). همه اينها از واژه 12ساموئلز رابرت» (11اتومدرنيته«

به پذيرش همچنان اند كه  اصطالحات خود به اين دليل بهره گرفته
اشاره داشته باشند. هرچند، اگر نيروي  مدرن عقالنيتو  يمحوردرَخ

هاي  ، و دشواريهاي علمي خطاپذيري تجربه ،ها همغالطانواع  طبيعيِ
ن بپذيريم اگمان بايد همچن ، بيكشف حقيقت را بپذيريم شناختي در

هستيم. تمايلي به بحث عليه اصطالحات جديد   پسامدرنكه ما 
اين مزيت را دارد كه اصطالحي قابل » پسامدرن«ندارم، اما اصطالح 
، و بسياري ديگر ساموئلز، كربي، باومن با آن كه فهم و شفاف است.

همگي اند،  ديد بهره گرفتهاز پژوهشگران، از اصطالحاتي ج
را به  مدرنيتهبريم كه  اي به سر مي ند كه در دورهالقول هست متفق

    »اندازه چشمگيري تغيير داده است.

                                                 
2 Kramer, Reinhold. Are We Postmodern Yet: And Were We 
Ever. Springer International Publishing_Palgrave Macmillan 
(2019) 
3 postmodern 
4 relativism 
5 liquid modernity 
6 Zygmunt Bauman 
7 hypermodernity 
8 Lipovetsky 
9 digimodernism 
10 Alan Kirby 
11 automodernity 
12 Robert Samuels 
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كه در نقاط مختلف هاي شمارشي  نبشته ) و گلenvelopeها  ( پوش ) و توكنtoken(توكن  سفالي ابزارهاي شمارش
و به جاي » ژتون گلي«هستند (در ستون سمت راست اين تصوبر به جاي توكن از  فكتن ايران يافت شده است سرزمي
استفاده شده است). وقوع انقالب كشاورزي در عصر نوسنگي و وقوع انقالب شهرنشيني در » گوي گلي«پوش از   توكن

ها و علل و نتايج آنها به  از اين انقالبغيرپيچيده  هستند. براي اين كه خواننده تصوري  فكتزمين  نقاط مختلف ايران
تخميني و گاه به شكل  فانتزي درج شده است. دادن آنها  هاي روي زمان ها و  مكان دست بياورد در اين سلسله از مقاالت

باستان است كه  شده در موزه ايران تابلويي نصب تصوير باال شناسان مراجعه كنيد. هاي باستان براي دقت بيشتر به داده
  (عكس از مژده حمزه تبريزي)                                                                    آن را تهيه كرده است. » عباس عليزاده«

هاي   تكامل انسان و فناوري  
  ) IAتقويت هوش (

نظريه اند  اي از انديشمندان تالش كرده پاره 
هاي اجتماعي و  را براي دگرگوني تكامل داروين

تاريخي انسان  صادي و فرهنگي يا روانشناسيِاقت
اي از  براي حوزه نظريهاين به كار بگيرند. 

مشهور  IAيا  13هوش تقويتكه به  سايبرنتيك
شده است كمتر مطالعه و پژوهش شده است. در 

 هوش تقويت  هاي فناوريواقع، 
اند كه تكامل انسان را  هايي بوده فناوري

نده بسيار نسبت به تكامل ساير موجودات ز
اند، و بدون آنها انسان  متفاوت كرده

و  هاي بزرگ علمي توانست به پيشرفت نمي
  د. فني امروز دست پيدا كن

حدود انسان مدتي پس از آن كه 
سبك زندگي خودش را تغيير داد دو  انقالب كشاورزي با هزارسال پيش12

را شناخت كه  تقويت هوش فرديو   14تقويت هوش جمعيابزار مهمِ 
هزار سال  و حدود شش انقالب كشاورزي در توانستند مسائل جديدي را كه  يم

 ابزار رايانشحل كنند:  ه بود با آنها برخورد پيدا كرد شهرنشيني انقالببعد در 
كه انسان در حدود  هوشي تقويتيا وسيله  ابزار هوش. نخستين  ابزار رسانهو 

سفالي با اشكال هندسي هايي  سال پيش در سرزمين ايران ساخت مهره10000
ند. اين ابزارها ا شدهمشهور    15توكن شمارش ابزارمختلف بود كه امروزه به  

مبادله كاال و تأسيس نخستين نهادهاي  مورد نياز جوامع روستايي را ممكن 
ها  ساده شود هر  با افزايش مبادالت براي اين كه بايگاني توكنبعدها كردند. 

هاي داخل آن  بندي و نقش مهره گلي بسته كتوپمجموعه از آنها را در يك 
مشهور   16پوش توكنكه امروزه به  ،حك كردند  اين توپكرا بر روي 

ها بر روي  كردن نقش توكن هستند. تكامل بعدي، حذف توكن و حك
بود. هنگامي كه رونق اقتصادي به حدي  شكل مستطيلي شمارشيِ هايِ نبشته گل

بر روي  ها  نقش توكن   ضيحي نياز پيدا شد هاي تو رسيد كه به ثبت داده
) را نويس دستو  ساز دست( نوشتار رسانهها به انسان الهام داد كه  نبشته گل

انسان تا امروز بوده  تقويت هوشترين ابزارهاي  ، كه يكي از مهماختراع كند
  . است

شماري توكن را  هايي كه متداول شدند  حداكثر تعداد انگشت پوش توكن
را  عدد  چند فقط  ذخيره   دمحدو دادند، يعني ظرفيت د جاي ميدر خو

                                                 
13 intelligence amplification 
14 collective intelligence 
15 token 
16 envelope 

كه تصوير يك نمونه  دي اس مايكرو كارتهايي مانند  داشتند. حافظه
پوش را انجام  آمده است، همان كار توكن اين مقالهدوترابايتي آن در 

در  كارت مايكرو  عدداما با ميلياردها برابر ظرفيت بيشتر. ذخيره  ،دهند مي
ترين ماده  گيرد كه مهم انجام مي  17ماسفتدي با ترانزيستورهايي مشهور به  سا

  شود. استخراج مي ماسهو  شناست كه از  سيليكونآنها 
ست دانيك ارگانيسم توان همچون مغز انسان  را مي IA هاي فناوري   
 رايانشكرده است و امروزه به تكامل پيدا   هزارسال پيش 10از حدود  كه

از سده هفدهم  مدرندوران  رسيده است. AIيا  هوش مصنوعيو  18شناختي
مهم در ابزارهاي رايانش و رسانه براي تقويت هوش  آغاز  جهشبا دو ميالدي 

جهش بزرگ بعدي در  . چاپ رسانهو  رياضيات مدرنابزارهاي شود:  مي
 موازي رايانشميالدي با  2010در حوالي سال  ابزارهاي تقويت هوشتكامل 

شود  براي تقويت هوش جمعي و فردي انسان آغاز مي   19ها داده كالن نهرساو 
  گيرد. شكل مي   رايانش شناختيبا  پسامدرنو دوران 

  
                                                 
17 MOSFET 
18 cognitive computing 
19 big data 

)، يكي از پيشگامان دانش William Ross Ashbyويليام راس اَشبي (
» amplifying intelligence«ك، نخستين بار اصطالح سايبرنتيك و روانپزش

(سال  »اي بر سايبرنتيك مقدمه«را در كتاب خود به نام سازي هوش)  (تقويت
هاي اخير از اصطالحاتي  اي از نويسندگان در دهه پارهبه كار گرفت.  ) 1956

  (تقويت شناختي) يا »  cognitive augmentation«مانند 
»augmented intelligence «اند. شده)  نيز بهره گرفته (هوش تقويت   

  پديا.)(منبع: ويكي
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  تاريخ قانونمند است  

تحليل  تصادفياي  شناسان يا فالسفه   تاريخ را به گونه بسياري از جامعه
را يك مرحله تاريخي و آغاز  وات جيمز ِبخار ِينماشكنند، مثالً  اختراع  مي

كنند، كه ربطي به اختراعات و اكتشافاتي ندارد كه  ذكر مي  دوران مدرن
يا  اند. پيش از آن يا پس از آن سبب تحوالت بزرگ در زندگي انسان شده

زاده شد   مدرنرفت و دوران  دگراييرَخاي تصادفي به سوي   گونه انسان به
دگرايي وجود رَ، مثالً در دوران تمدن اسالمي خاين دوران (آيا پيش از

  ست؟) چيدر  پسامدرنو  مدرن هاي هدور خردگراييتفاوت يا نداشت؟ 

سال پيش  6000حدود شناسان يا فالسفه،  يا از نظر شماري از جامعه  
 دوران  انجاميد و 20شهرنشيني انقالبديگر به  تصادفيِ اي از رويدادهايِ پاره
اي از فالسفه و  اين كه پاره از همه، انگيزتر شگفتد. آغاز ش پيشامدرن يا سنت
در  ليسبونشهر در  ميالدي 1755 سالِ زلزله مهيبِزمان وقوع شناسان،  جامعه
آغاز  ــشهرت يافته است  نخستين فاجعه دوران مدرنكه به را ــ  پرتغال
 مختلف بزرگ مندانِدانند، به اين دليل كه به طور ناگهاني انديش مي مدرنيته
ريزي  عدالتي خداوند و از برنامه از بي  روسو، يا ولتر، كانت امانوئل، مانند اروپا

، ا چنين نگرشيبعدم تسليم در برابر سرنوشت گفتند.  از و ،براي آينده
 زلزلهرا شبيه به  19كوويدهاي انسان در برابر  ممكن است موفقيت نيز  آيندگان
واضح است كه  هرچند،ذكر كنند،  پسامدرنيتهبه  مدرنيته عامل گذار از ليسبون

هاي دوركاري، خريد اينترنتي، يا آموزش  يك علت مهم اين موفقيت فناوري
  برخط و مانند آن بوده است.

ليسبون نيز زلزله  باومن زيگموند اي از انديشمندان معاصر، مانند پارهحتي 
يا گرايش به  مدرنيتهن ند كه پيامد آا هدانست 21روشنگريرا آغاز عصر 

در  ليسبونوقوع زلزله  ازهزاران سال پيش  در مدت  بوده است. سكوالريسم
بارتر به  فاجعه طبيعي مشابه و حتي زيان يا هزاران  نقاط مختلف دنيا صدها

پاسخ از نظر نينجاميدند؟  سكوالريسمو  مدرنيتهوقوع پيوسته است، چرا آنها به 
 تقويت بنيادينِ هاي سازهابتدا بايد ابزارها يا  است؛ اين سلسله از مقاالت روشن

 هوش تقويت هاي سازه شدند.  اختراع يا كشف مي مدرنيتهمورد نياز  هوش
هستند جديدي  رايانشي-اي ابزارهاي رسانه بزرگي تحولهر مورد نياز براي 
در   در سبك زندگي،   در شهر، در علم، توانند  اند مي كه نشان داده

ابزارهاي آفريني كنند.  تحول سازي پژوهي و آينده  ، يا در آيندهوري بهره
عمل  انسان خرَد فردي و خرَد جمعيِ مكملِبه عنوان  اي رسانه-رايانشي

مطالعه  IAيا  هاي تقويت هوش فناوري، كه به لحاظ علمي در حوزه كنند مي
  .شوند مي

                                                 
20 Urban Revolution 
21 Enlightenment 

   

  

        

  
هنگامي كه توانست بيش از نياز خود توليد  كشاورزي انقالبانسان در 

افتاد. خرَدي كه با ابزارهاي محاسبه تجهيز شد به اين نتيجه  مبادلهبه فكر كند 
ها منصفانه باشند ميل به تبادل بيشتر و توليد بيشتر افزايش  رسيد كه اگر مبادله

تواند به رفاه بيشتري دست پيدا كند. از همين روي،  ميانسان يابد  و  مي
اختراع  منصفانه مبادلهرا  براي  اي دوكفه ترازويگيري، مانند  ابزارهاي اندازه

اسب را رام، و ونقل نياز داشت،  مازاد به تحول در حمل كرد. افزايش توليد
باستان انسان دوران  ،ميل به افزايش توليد و خلق ثروت را اختراع كرد. چرخ

ترابايتي محصول شركت كيوشا نيز مانند  2نمونه كارت حافظه  پيش
اما ميلياردها برابر بيشتر.  ،د خيره كندتواند عد هاي دوران باستان مي پوش توكن

هاي باستاني ماده اصلي ذخيره  پوش شباهت ديگر اين كارت حافظه با توكن
شود. چه  اعداد است: سيليكون كه از شن و ماسه و سنگ استخراج مي

ابزار يا فناوري تقويت  هر دو نوعي هوش ،دي پوش، چه كارت مايكرو اس توكن
  شود. سه سنگ سيليكوني در سمت چپ ديده مي تصوير. ) هستندIAهوش (

  عكس سمت چپ از مژده حمزه تبريزي، موزه رياضيات و فناوري درسدن، آلمان)(

 كياحشام و در اصل به  ايتعداد خاص از غالت  ايمقدار  كيبه   توكنهر 
، )Denise Schmandt-Besserat( دنيس بِسرا سنجه اشاره دارد. ايعدد 
خود در كتاب  كشفدرباره اين  ها را كشف كرد  د توكنشناسي كه كاربر باستان

  چنين آورده است:» نوشتار: از شمارش تا خط ميخي- پيشا«
گرهاي سفالي  دهند كه شمارش هاي ايران به وضوح نشان مي نخستين توكن«

اختراع مردمي بود كه سبك جديدي از زندگي را در هالل بارور بنياد نهادند. آنها 
ه نبودند، بلكه بخشي از پديده نوسنگي بودند؛ يعني،  آنچه به اي از گذشت ارثيه

  ...انقالب كشاورزي مشهور شده است.
سرچشمه گرفته  توكن  رودان از ابزارهاي محاسبه اين نظر كه نوشتار در ميان

باور عمومي بر اين بود كه ميالدي  1700سده اي جديد است. تا پيش از  است نظريه
گري، اين نظريه مطرح شد كه   ارد. سپس، در دوره روشنالفبا خاستگاهي الهي د

  )274(اطالعات بيشتر در شماره  »نوشتار از كشيدن تصاوير تكامل پيدا كرد.

  .شده در محوطه چغاميش (دزفول، خوزستان) هاي  يافت توكن :سمت راست  عكس
شده حاوي چهار گوي، كه به عنوان  پوش شكسته توكن :چپ سمت  عكس

شده:  مكان يافته كرده است. در عصر نوسنگي كار مي چهار عددي  حافظه  يك 
  .در خوزستان ايران چغاميشمحوطه باستاني 

  )Oriental Institute of the Univrsity of Chicacoها از  ( عكس 
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 راهدر ايران هخامنشي و  شاهي راهو  تجارت انداخت كردن جهانيرا به فكر 
  يك خواسته باستاني است. گلوباليزيشندر حقيقت، شود؛  ساخته مي ابريشم

نظران  معتقدند كه اصالًً هنوز  اي از صاحب از آن گذشته، با آن كه پاره
م است،  امروزه بيشتر توه پسامدرن دورانهستيم و گذار به  مدرن دوراندر 

، معتقدند كه از نيمه دوم سده  بيستم ميالدي وارد گرايان نسبيفالسفه، به ويژه 
هاي  شناسان ويژگي ايم. اين دسته از فالسفه و جامعه شده پسامدرندوران  
   مدرن دورانتوصيفي خود را   حاصل نگاه انتقادي به  پسامدرندوران 

اي از فالسفه نيز بر اين باورند كه از دوران  دانند. با اين  همه،  پاره مي
اكنون در  دوران  معتقد است كه هم آالن كربيايم؛ مثالً  عبور كرده   پسامدرن
  بريم.  به سر مي مدرن ديجي

  

  
رويدادهاي اي از  پارههايي ممكن است به فهم بهتر ما از  بندي چنين تقسيم
كنند، اما هنگامي  ها كمك   فناوريهايي از  گونهت ناشي از تاريخي و تحوال

توانند  بر بنياد يك نظم و يك قانون تاريخي نباشند نمي ها بندي تقسيماين كه 
تحليل دقيقي از روندهاي تاريخي، به ويژه روندهاي آينده، و همچنين روند   

  گذارند.تحوالت در سبك زندگي فردي و اجتماعي (شهري) در اختيارمان ب
 تكامل ها ارگانيسم همچوندر طول تاريخ انسان  ابزارهاي هوشدر واقع،  
 ابزارها يا هوش بر بنياد ي تاريخي جوامع انساني، و گذارهااند كردهپيدا 

هستند كه انسان را  در حل  ييها متاسيون يا  ها جهشدر اصل  IA هاي فناوري
  كنند.   ياري مي خود مسائل محيط زندگي

هاي بسياري از فالسفه و  بندي عنوان نمونه، نظر به اين كه تقسيمبه    
مند نيست، تحليل آنان از  شناسان بيشتر حالت تصادفي دارد و قانون جامعه

، و نه يك محدود شده است مدرناز دوران  هابيشتر به انتقاد  پسامدرندوره 
دوران .  در حالي كه نگاه اين سلسله از مقاالت به مثبت حالت تكاملي

  و براي ابزارهاي نوينِ هوشمند شهربه دليل امكاناتي كه براي ساخت  پسامدرن
كند، مانند  ريزي آينده فراهم مي علمي، شناخت طبيعت، و برنامه پژوهشِ
 يادگيري، ها داده كالن آناليتيكيا  تحليل   ،رايانش شناختيهاي  فناوري
كامالً نگاهي  ازي كامپيوتري،س شبيه، يا يادگيري ژرف، الگو بازشناسي، ماشين
نظم و   تواند  بي تاريخ نميحركت گمان،  است.  بي تكاملو بر بنياد  مثبت
  قانون و صرفاً بر بنياد تحوالت تصادفي  باشد. قاعده و  بي

  

  

  نظريه تاريخ كارل ماركسمشكالت 
ه اين دليل است كه اختالف نظرها صرفاً بيشتر بهمچنان كه گفتيم 

نظريه تاريخ كنند. البته،  بندي نمي ها را مطابق يك نظم و قانون تقسيم گذار
انسان  اقتصادي استثناست. اين نظريه تاريخي تحوالت تاريخي كارل ماركس

بيني كند. اما يك  تواند تحوالت آينده را نيز پيش كند و مي بندي مي تقسيم  را 
و پيروزي  تضاد و جنگ طبقاتيت كه اوالً  بر بنياد آن اس  عيب مهم  اين نظريه

. در است ابزار توليديك طبقه بر طبقه ديگر است و در ثاني بر بنياد تحول در 
و  پيوندي و همبستگي و  هم همكاريمقابل،  نگرش اين مقاله اوالً  بر بنياد 

اً بر بنياد و ثانياست،  اي ابزارهاي رسانهناشي از تحول در  اجتماعيِ افزاييِ هم
كه سبب افزايش توان رايانشي مغز  ــ است ابزارهاي رايانشيتحوالت در 

ِ توليد ابزارهايِكه  ،شود علم و فناوري  مي پيشرفتانسان و در نتيجه 
يكي از دستاوردهاي آن است. به بيان  بخار موتوريا  چرخمانند  آفرين تحول

عوامل يا از  تر بنياديكند  هايي كه اين مقاله به آنها اتكا مي ديگر، سازه
به  ماركسكند. عدم توجه  به آنها اتكا مي ماركسهايي است كه  سازه

انسان  پيشرفت بنيادين هاي سازه در عمل كه IAيا هاي تقويت هوش  فناوري
ها پاسخ درست ارائه  شود نتواند براي بسياري از پرسش سبب مي اند بوده

زه تاريخ آمل به نمايش سنگ وزنه مربوط به پنج هزار سال پيش، كه در مو
مربوط  به احتمال بسيار زياد گذاشته شده است و محل كشف را ذكر نكرده است،

آيد. حكاكي  ترين تمدن جهان به شمار مي باشد كه قديمي جيرفتبه تمدن 
ها پيشتر  هنرمندانه روي اين سنگ وزنه حكايت از آن دارد كه ترازو مدت

وزن كاالها براي مبادالت بسيار اهميت  گيري است.  اندازه اختراع شده بوده
  .شود با توكن بيان توانسته است كه  مي شده گيري داشته است. مقدار اندازه

  (عكس از مژده حمزه تبريزي، موزه تاريخ آمل)

شده در تپه  پيش از ميالد، يافته 6700-6500زنگوله سفالي، مربوط به 
خودكار مورد استفاده انسان بوده  رسانه صوتيايالم، نخستين  ،دهلران ،كش علي

ها يا ديتاي صوتي براي  داده با زنگوله همچون يك راديو از  انساناست. 
و با اين  ،شده بهره گرفت هاي گم ها يا پيداكردن دام شدن دام جلوگيري از گم

  رد.پي بو پيام  رسانهاهميت  به وسيله

 باستان)(عكس از مژده حمزه تبريزي، موزه ايران 
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، به عنوان پديا ويكي دستاوردي مانند  به همه مردم  همكاريبدهد، مثالً چگونه 
  يده است.رسالمعارف تاريخ بشر  ترين دائره بزرگ

  
يا هاي بنيادين پيشرفت   سازهبا نگرش قانونمند به گذارها 

  )IAابزارهاي تقويت هوش (
به وقوع  انقالب شهرنشينيسال پيش  6000اساساً هنگامي كه حدود 

گمان انسان به اين نتيجه رسيده بود كه جمعيت بزرگ شهري با  ت، بيپيوس
در ابعاد جمعيت  همكاريبراي را افزايش بدهد.  وري بهرهتواند  مي همكاري
را  ذخيره و بازيابي اطالعاتانسان ــ كه قابليت  زبانِ رسانه توانايي شهري

است. پيش از آن كه كافي نبوده   انسان  مغز رايانشي توانايي نداشته است ــ و
ذخيره و  با قابليت ابزار محاسبهبتواند روي بدهد بايد يك  انقالب شهرنشيني
 انقالب كشاورزيشد. نياز به چنين ابزاري  در دوره  اختراع مي بازيابي اطالعات
 22گر توكن ابزار شمارش سرزمين ايران  در  روي، و ازهمين ،ضروري شده بود

)token ( .اختراع شد كه  ها توكن يافتنِ با تكامل رسانه نوشتاربعدها اختراع شد
  يك رسانه ضروري براي تداوم شهرنشيني بوده است. 

 تقويت هوش ابزارهاي و تكامل تحولتاريخ نشان داده است كه 
 ها همكاري توانند مي كه پيشرفت  بنيادين هاي سازه، به عنوان رايانشي-اي رسانه

م وفناوري كمك كنند و در مجموع را افزايش بدهند و به پيشرفت عل
سبك زندگي، يا تحوالت به تحوالت فرهنگي،  ،دهندبرا افزايش  وري بهره

گذار بزرگ بعدي پس  . به عنوان مثال،انجاميده است بنيادين والت شهريحت
 مدرن دورانبه  سنتيا  پيشامدرندر زندگي بشر، گذار از  انقالب شهرنشينياز 
آن را ممكن رايانشي -اي بنيادين رسانه هاي زهساكه تحول در  ،ه استبود
 كهبود مرسوم امروزي  نويسي دهدهيشماردستگاه  از يك سو، اين  .كرد

د و كنبسيار ساده  وكاغذ قلمبا ابزارهايي مانند  محاسبات پيچيده را توانست 
در سده  بتوانند   فرما دو پيرو  پاسكال بلز  كه پيشرفت بدهد  چنان  رياضيات را

ريزي براي آينده را با  را كشف كنند و برنامه نظريه احتماالت  دهم ميالدي هف
قلمروي آينده را از دست روحانيان،   به اين ترتيب،  و ؛اين دانش ممكن كنند

 رسانه چاپ از سوي ديگر، اين اختراعِ و ؛جادوگران، و رماالن خارج كنند
هاي  ويژه همكاري ، بهها همكاريتوانست  بود كه برگتنيوهانس گوتوسط 

و  افزايش بدهد اي چشمگير  گونه بهعلمي را از سده شانزدهم ميالدي به بعد 
تقويت  بنيادينِ هاي سازه به اين ترتيب، تركيب .را پديد بياورد علمي انقالب

                                                 
 ماهنامه 274در شماره » سم؟يچرا كمون سم؟يچرا آنارش«له براي اطالعات بيشتر مقا   ٢٢

  را بخوانيد. ريزپردازنده

نويسي دهدهي شماروكاغذ و دستگاه  رسانه چاپ و ابزار محاسبه قلم شهو
 24نيزاسيونمدر، و )نوگرايي( 23يسممدرن، )نوفرهنگي( مدرنيته  بود كه 

   را ممكن كرد.  ) نوسازي(

ابزارهاي با معيار مورد استفاده اين سلسله از مقاالت، يعني معيار تحول در 
رسانه    ،رايانش شناختيرايانش موازي، گمان با  ، بياي رسانه-رايانشي
و ، چيزها اينترنت، هوشمند هاي گوشي   رسانه اينترنت،ها،  داده كالن
 ويكم كم از دهه دوم سده بيست ــ دست رندپسام دورانگذار به  ها داده كالن

، زيرا در سبك زندگي، در سبك شهرنشيني، در رخ داده استــ  ميالدي
اند.  و پژوهش علمي،  و در اقتصاد تحوالتي چشمگير پديد آورده علمي روش

، باستان يونان، تانباس ايراننيست،  سده ميانهفقط اروپاي   سنتبه بيان ديگر، 
 نوشتاري رسانهپتانسيل   ، كه از گيرد را نيز در بر مي اسالمي-ايراني تمدنو 

و  ادامه مدرنيتهپايه بهره گرفتند؛  رياضيو ابزارهاي  نويس دستيا  خطي
؛ و به رايانشي-اي ابزارهاي رسانهاست، با قدرتمندترشدن  سنت تكامل
  . ديجيتال فناورياست، با  مدرنيته و تكاملادامه  پسامدرنيتهسان،  همين

ي ورزدرَتحول در خ  
انسان در دوران دگرايي رَخاي از انديشمندان  همچنان كه گفته شد پاره

كنند و گويي پيش از آن خردگرايي  را ناگهاني و تصادفي ذكر مي مدرن
در دوران  شهرنشيني انقالبو  كشاورزي انقالبوجود نداشته است. اساساً 

 توكنابزارهاي محاسبه مانند با دي كه   رَد بوده است، خرَحصول خباستان م
با  مدرندوران خرَدورزي توانمندي بسيار بيشتري پيدا كرده بود. اختالف 

و ابزارهاي محاسباتي  مدرن رياضياتدر استفاده اين دوران از  پيشامدرندوران 
خرَدورزي تفاوت يا  .در اروپا انجاميد علمي انقالببوده است كه به  مدرن

 د انسان بارَمندترشدن خ در توان مدرننسبت به دوران  پسامدرندوران 
بوده است. به بيان  موازي رايانش با و ها داده كالن رسانه ابزارهاي تقويت هوشِ
ها خردگرايي حاكم بوده است، اما ابزارهاي جديد در  هديگر، در همه اين دور

  اي چشمگير تقويت كرده است.  گونه به خرد انسان را هر دوره توانمنديِ

  گلوباليته
 اند ارتباطات مردم توانسته ي جديد فناوري ديجيتالابزارهاكه  ايننظر به  

 ها داده كالن رسانهفراهم كنند و سبب شوند كه   سراسر جهانرا در با يكديگر 
  هاي توان از مترادف مي گمان بي ،هاي همه مردم جهان پديد بيايد از پيام

 27نيشگلوباليز، و )گرايي جهاني( 26گلوباليسم )،فرهنگي جهان( 25گلوباليته
   □.سود جست دوران پسامدرننيز براي اصطالحات   )سازي جهاني(

                                                 
23 Modernism 
24 Modernization 
25 Globality 
26 Globalism 

؛ جهش) و انتخاب.  اولي mutationتكامل دو اصل پايه دارد:  متاسيون (
گزيند كه در محيط  دي را برميآورد و دومي افرا گوناگوني ژني را پديد مي

د.   براي انتخاب شما به متاسيون نياز نقرارگرفته بهترين شايستگي و انطباق را دار
) انسان IA( ابزارهاي تقويت هوشهايي كه در برابر  متاسيون در  داريد. حكومت

  كنند. ماندگي و فروپاشي مي ايستند، جامعه را دچار عقب مي
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اي، عامل  رسانه-سه تحول بزرگ رايانشي
سبك  شهرنشيني،  سه تحول بزرگ در

   پژوهش علميروش و  ،زندگي
 گياهي خوراك و گردآوريِشكار انسان در دوره هزارسال پيش كه 12تا 

شد. ابزارهاي خراشنده  رو مي روبه نشده هاي حل مسئلهندرت  با  بهبرد  به سر مي
صدهاهزارسال  بودند كه طي زندگي  مورد استفاده  ترين ابزارهاي سنگي مهم

 انقالب اما ند.كردن نداشت زيادي براي حل مسئله  يافته بودند  و   تكامل
در  شهرنشيني انقالبو سپس هزارسال پيش  12 در يعصر نوسنگدر  كشاورزي

شد  را كه انسان با آنها مواجه مي هايي مسئلهتعداد  هزار سال پيش  شش تا هفت
 مديريت العاده زياد كرد، به ويژه مسائل مربوط به مديريت روستا و سپس فوق
 از دبراي اين كه بتوان اين دوران انسانِ. بين مردم و نحوه همكاري شهر
و  بگيردخرد جمعي در يك اجتماع بزرگ شهري بهره   از ها و مكاريه

 ِابزارهاي تقويت هوشبه  بيابد ها را  حل بهترين و كارآمدترين  راه دبتوان
  .داشتنياز  ها قابليت ذخيره و بازيابي دادهبا  اي رسانه-رايانشي

تاريخ                                           از پيشاتاريخ تا
  شهر هوشمند و از شهر سنتي تا 

هزارسال پيش كه محصوالت 10در دوران انقالب كشاورزي از حدود 
مازاد بر نياز توليد شد و مشتري براي اين محصوالت پيدا شد انسان   ابزار 

را اختراع كرد. هنگامي كه محصوالت توليدي در  توكنمحاسبه سفالي 
ونقل آنها مسئله شد انسان  لسال پيش چنان افزايش يافت كه حم6000حدود 
 رسانههاي مربوط به اين محصوالت  را اختراع كرد و براي ثبت داده چرخ

 تاريخ    يك نياز ديگر بود كه شهر و برپايي دولت نهادرا اختراع كرد.  نوشتار
در  .  است مشهور تاريخ ماقبليا   پيشاتاريخ   اين دوران بهپيش از د. كرآغاز را 

اند.  آغاز تاريخ دانستهرا  نوشتار تقويت هوشِ  ابزارختراع اصل، مورخان ا
علت اصلي اين اختراع بزرگ بود.  نيازتصادفي اختراع نشد.  رسانه نوشتار

با  يك شهر  تيجمعي مانند هاي بزرگ انسان براي اين كه بتواند در جمعيت
 شتقويت هو را باال ببرد به دو ابزار وري بهره هاي افراد جامعه همكاري
ذخيره و انتقال اطالعات با قابليت رسانه و    ابزار محاسبهنياز داشت:  مصنوعي

ها ابتدا  انسان رودان ميان و در ساير نقاط  سرزمين ايران در. ها بازيابي داده
ابزار  ذخيره به عنوان را  رسانه نوشتارو سپس از روي آن   توكن ابزار شمارشِ

و به اين ترتيب توانستند نخستين  ،ع كردنداخترا ها و بازيابي و انتقال داده
                                                                                    
27 Globalization 

 بدون  . بدون نوشتار  و)274اطالعات بيشتر در شماره ( شهرها را بر پا كنند
  ممكن نبود.   تاريخبه  پيشاتاريخو در نتيجه گذار از   شهرنشيني ،ابزار محاسبه

- يانشيراتقويت هوش ابزارهاي تا به امروز هرچه  تاريخاز همان آغاز 
بيشتر شد،  همكاريقدرتمندتر شدند، از يك سو،  توانايي انسان براي  يا رسانه

توانايي از سوي ديگر،  ، وافزايش يابد وري بهرهشد كه  كه خود سبب مي
بيشتر  طبيعت مهارو  فني اختراعاتو  علمي كشفياتو  كشف حقيقتانسان براي 

  افزايش يابد. وري بهرهكه  شد كه بازهم سبب مي ،شد 

  

  
 بنديِ ترين معيار ما براي تقسيم نظر به اين كه در اين سلسله از مقاالت مهم

 آفرين در جهش تحول  ، معيارِگذارها از يك دوره به دوره ديگر سيستميِ
تاريخ  تحوالت در ، بوده استاي  رسانه-رايانشي تقويت هوشِ ابزارهاي

  ايم:  يم كردهستقدوره به سه  با اين معيار راشهرنشيني 

ابزار شمارش توكن و رسانه از ( يا سنتي پيشامدرنشهر روستا و  ●
  ، )نويس كاغذي گلي تا رسانه دست نوشتار

نويسي دهدهي و شمارقلم و كاغذ و محاسبات با دستگاه از ( شهر مدرن ●
   ،)Web 1.0تا كامپيوتر الكترونيك و   رسانه چاپ

 ، اينترنت چيزها،(گوشي هوشمند ندشهر هوشم يا مدرنپساشهر  ●
   .)Web3.0 و ،Web 2.0 ها، هوش مصنوعي،  داده كالنرسانه رايانش موازي، 

سبك بزرگ در سه تحول   ،ذكرشده يا رسانه-يانشيراسه تحول   
روش و سه تحول بزرگ در   شهرنشينيو سه تحول بزرگ در انسان  زندگي

  پوش بودند.  تكامل ابزارهاي شمارشي توكن و توكن هاي شمارشي، نبشته گل

شده در تپه چغاميش خوزستان و  شمارشي رديف باال يافته  نبشته سه  گل
شده در تپه گودوين، كنگاور، كرمانشاه و  راست يافته-شمارشي پايين  نبشته گل
  شده در شوش  همگي مربوط به دوره آغاز نگارش در چپ يافته-پايين  نبشته گل

  .پيش از ميالد 3200- 3100

  باستان) (عكس از مژده حمزه تبريزي، موزه ايران 
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ند، پديد آوردبراي آينده  ريزي  شناخت طبيعت و برنامهو روش  28علمي
كامالً انسان انسان دوره پيشين  نسبت به دوره جديدهر كه انسان  اي گونه به

  شود. يمتفاوت

ــ گونه كنوني انسان ــ ) هوموساپينس( خردمند انسان گونهبه عنوان مثال، 
سبك زندگي  ،يخوراك  اهيگ هزار  سال شكار و گردآوريِ دويستپس از 

ا جهان ر هاي شهر سپس نخستين  و شد  نشينروستاد و دايير خود را كامالً تغ
 انسان با آن كه انسان شهرهاي نخستين به لحاظ فيزيولوژيك با آورد.  پديد 

 انقالب كشاورزيبالفاصله پيش از دوره  خوراكي گياه  گردآورندهو  شكارچي
نداشته است سبك زندگي شكار و  ابزار تقويت هوشبه جز در تفاوتي 
 انسانِ اما  .شود منقرض ميدر اكثر نقاط دنيا گياهي  وري خوراكگردآ

 گياه  گردآورندهو  شكارچي انسان برخالف شهرنشين و سپس روستانشين
شود كه ناچار است آنها  رو مي ي روبهتربسيار زياد نيازهايو  مسائلبا  يخوراك

  كند.  و برطرف حلرا 

  يا سنتي پيشامدرنشهر 
 ، ئل شهرهاي نخستين نحوه مديريت شهر بوده استترين مسا يكي از مهم

   ، فيلسوف سده هفدهم ميالدي توصيف كرده استتامس هابزگونه كه  تا آن
  شهرهاي پيشامدرندر دوران   .روي ندهددر شهر  عليه همه جنگ همه

امكان  )،پايه(توان خواندن و نوشتن و توان محاسبات  بودن باسوادي پرهزينه
از اين كرد.  ها را فراهم نمي عيين حكومت يا تعيين سياستدخالت مردم در ت

تقريباً تنها گزينه مردم  پيشامدرندر دوره هاي خودكامه  ، حكومتروي
در دوره تمدن اسالمي، هزينه باسوادشدن با  كاغذ. تا پيش از رواج اند بوده
از سوي  زياد بود. بسيار )29پارشمن( برگ چرم، يا پاپيروس، گلي هاي كتيبه

 پيچيده نويسيِشمارهاي  به دليل استفاده از دستگاه رياضياتيادگيري  ديگر، 
  داد.  هاي علمي بسيار آهسته روي مي دشوار بود و در نتيجه پيشرفت  الفبايي

  شهر مدرن
و  كاغذاي از كشورهاي اروپايي با توليد  در پاره يتهمدرندوران مقدمات 

ــ كه با ترجمه  دهدهي ييسنوشمار گاهدستو رواج  چاپ دستگاهاختراع 
و با  شود آغاز ميشود ــ  به التين در اروپا معرفي مي خوارزميهاي  كتاب

، كه به دگير مي اوجدر اواسط سده هفدهم ميالدي  احتماالت نظريهكشف 
دهد در قلمروي آينده پژوهش كند و اين قلمرو را از دست  انسان امكان مي

  كند. جادوگران، رماالن، و كشيشان خارج 
                                                 
28 scientific method 
29 parchment   

  كشف بزرگ نظريه احتماالت    

  پاسكال و فرما بزرگ  ) با كشفwisdomآغاز دانايي (
و  ريسكهاي مفهوم مدرن  همچنان كه پيشتر گفته شد ريشه

ت كه ياف عربي-نويسي هنديشماردستگاه توان در  را مي پژوهي آينده
اما تا دو سده بعد  .اروپا راه يافتحدود هفتصد تا هشتصد سال پيش به 

را اختراع كرد  رواج نيافت. با  چاپ دستگاهآلماني  ِگوتنبرگكه 
به التين در اوايل سده شانزدهم  خوارزميهاي  شدن ترجمه كتاب چاپ

ميالدي، رواج دستگاه شمارنويسي دهدهي شتاب گرفت و محاسبات 
سهولت محاسبات  با اعداد دهدهي  تر از قبل شد.    ار آسانرياضي بسي

آغاز    در دوره رنسانس  ريسكمطالعات جدي درباره  سبب شد كه  
     . دشو

شواليه در شكوفايي بود،  رنسانس، زماني كه ميالدي 1654در سال 
مند به  زاده فرانسوي عالقه ، يك اشراف)Chevalier de Mere( دو مر

دان مشهور  ، رياضي)Blaise Pascal(  بلز پاسكالات، قمار و رياضي
فرانسوي را براي حل يك معما به مبارزه طلبيد. پرسش اين بود كه 

دار را هنگامي كه  هاي يك بازي ناتمام انتخاب توان استيك چگونه مي
يكي از دو بازيگر به پيش است بين آن دو تقسيم كرد. دويست سال 

انان را  مبهوت كرده بود، يعني از زماني د شد كه اين معما رياضي مي
، يك راهب ايتاليايي اين معما را )Luca Paccioli( لوكا پاچيوليكه 

را ابداع كرد و  حسابداري دوطرفهكسي است كه  پاچيوليمطرح كرد. 
براي حل اين  پاسكالآموخت.   لئوناردو داوينچيجدول ضرب را به 

يك  كه كمك خواست، )Pierre de Fermat( پير دو فرمامعما از 
دان  . نتيجه همكاري اين دو رياضيبود دان نابغه يك رياضي ووكيل 

بود. حل معماي اين بازي به  روشنگريبرجستة جهان انفجاري  از 
  انجاميد، قلب رياضي مفهوم ريسك. نظريه احتماالتكشف بزرگ 

به اين معني بود كه مردم  پاچيولياين راه حل براي معماي 
بگيرند و آينده را  تصميمستند براي نخستين بار به كمك اعداد توان مي
و باستان، حتي در جوامع  هاي مياني سدهبيني كنند. در دنياهاي  پيش

هاي خود را مديريت  سازي پيشانوشتار و روستايي، مردم تصميم
كردند، اما  انداختند، و تجارت مي كردند، منافع خود را پيش مي مي

سازي نداشتند. امروزه ما نسبت  يا ماهيت تصميمهيچ دركي از ريسك 
كنيم، نه به اين دليل  مان  كمتر به خرافه و افسانه اتكا مي به گذشتگان
و نظريه  مان از ريسك تر هستيم، بلكه به اين دليل كه درك كه منطقي
سازي را با يك روش منطقي  دهد كه تصميم به ما امكان مي احتماالت

  □انجام دهيم.
  منبع:

Bernstein. Peter L. Against The Gods: The remarkable Story of 
Risk. 1998 John Wiley & Sons.  
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  جان الك و تولد انسان مدرن دموكراسيِ ليبرال
كه زياد كند تعداد افرادي را  توانست   نويسي دهدهيشماردستگاه رواج 

و  احتماالت هينظركشف بزرگ و كنند،  گري حسابو  رسي حساب ند توانب
به  ، فلسفي آماده كردهاي  اي از بحث زمينه را براي پاره چاپ رسانهاختراع 

 قدرتو جايگاهي كه  قدرتدر فلسفه سياسي درباره    داغ بحث  ويژه يك
 يا هاي خودكامه حكومت طرفداران در يك سوي اين بحث، بايد داشته باشد.

آنهايي كه باور دارند كه قدرت يا قرار دارند،  )ها سانتراليست( 30تمركزگرايان
پس از انقالب شهرنشيني در . ردك مركزمتاي محدود  را بايد در دستان عده

 سال پيش تا سده هفدهم ميالدي تمركزگرايي و خودكامگيِ 6000حدود 
حاكمان تقريباً يگانه روش حكمراني بود و حتي زماني كه مردم بر ستم بيش 

كردند معموالً  شوريدند و او را سرنگون مي از حد يك خودكامه مي
   شد. اي ديگر جانشين مي خودكامه

 )ها دسانتراليست( 31انگريزتمركز يا  خواهان دموكراسي ،ر سوي ديگرد
دستان تعداد بسيار  درهستند، كساني كه بر اين باورند كه بايد قدرت را 

ده هفدهم اين شيوه از حكمراني به ويژه از س. ردزيادي از مردم پخش ك
كه ــ  دستگاه عددنويسي دهدهيميالدي به بعد به داليلي مانند رواج 

كه پيشتر گفته  نظريه احتماالتيا كشف محاسبات رياضي را  آسان كرد ــ 
  شد ممكن گرديد.

چين: فناوري، قانون،  و  دموكراسي بالك«اين بحث داغ فلسفي را كتاب 
  به صورت زير توصيف كرده است: 32»حاكميت مردم

به درك رابطه  تمركز عدميا  تمركزپرسش پاسخ به ، به هر روي«
بين  كند. اغلب به عنوان برخورد كمك مي فردو  تدولدرست بين 

 شود: قدرت دولت در برابر حقوق مردم؛ هاي متعارض مطرح مي ارزش
استبداد يك پادشاه در برابر  يا دانش نخبگان در برابر خرد جمعي؛

هاي يك پارلمان. اين برخورد در بسياري از مسائل داغ  بحث و بررسي
(آيا دولت قدرت  ترل اسلحهكنشود، از  امروزي نيز ديده مي

يا آيا مردم حق بالشرط  ،محدودسازي مالكيت سالح را داشته باشد
(آيا دولت بايد  سقط جنينداشتن سالح را داشته باشند؟) گرفته تا 

يا آيا مردم حق  ،كردن سقط جنين را داشته باشد قدرت ممنوع
دولت  (آيا تبعيضگيري درباره بدن خود را داشته باشند؟) يا  تصميم

                                                 
30 centralizer 
31 decentralizer 
32 Magnuson, William. Blockchain Democracy: Technology, Law 
and the Rule of the Crowd. 2020: Cambridge University Press. 

رساني به همه مشتريان را  ها به خدمت قدرت واداركردن فروشگاه
هاي ويژه بر بنياد  ندادن به گروه يا آيا مردم حق خدمت ،داشته باشد

 به  ها  اين دست پرسش.   خاستگاه شان را داشته باشند؟) باورهاي ديني
باز  جامعهو  دولت دوگانه هاي ما درباره چگونگي كاركردن انديشه

  گردد. مي

  

ابزارهاي  تكامل  مبتني بر  تاريخ   نظريه  مقايسه   
نظريه تاريخ  كارل ماركس   و  در اين مقاله تقويت هوش

و دگرگوني  تضاد و جنگ طبقاتيكه    ماركس كارل  تاريخ نظريه
داند  را عامل مهم گذار از يك دوره به دوره ديگر مي توليد ابزاردر 
گذارهاي تحوالت و ها درباره  تواند پاسخ بسياري از پرسش  نمي

همه مردم  همكاريحاصل  پديا ويكيتاريخي را بدهد. به عنوان مثال، 
جهان است، چه به طبقه كارگر تعلق داشته باشند چه به طبقه متوسط يا 

همه مردم جهان است،  همكارينيز حاصل  اينترنتهاي  ار. دادهد سرمايه
كنند يا اجازه  ارسال مي ابرهايي  كه به  ها و اطالعات و پيام كه  از داده

آيد، با آن كه  دهند پديد مي مي ابري گرهاي ذخيرهثبت آنها را به  
هايي وابسته  هاي فناوري به چنين داده اي از شركت منافع مالي پاره

توانند  هاي آن به رايگان مي ، همه مردم جهان از بسياري از دادهاست
  ند. بهره بگير

تفوق داشت،  همكاريبر  تضاد طبقاتيو  رقابتاز يك سو، اگر 
 زنداني  معمايپاشيدند. بازي  آمد و شهرها فرو مي پديد نمي شهرنشيني

)Prisoner’s Dilemma ( بازي نظريهمشهورترين بازي در    
)game theory (  را  همكارييا  رقابتاست كه محاسبه سود يا زيان

اي بين افراد جامعه  سبب  كند. چنين محاسبه ها تحليل مي ميان انسان
 شهرنشينيتفوق بيشتري داشته باشد و  رقابتبر  همكاريشده است كه 

ماي بازي معپايدار بماند و رشد كند. (براي اطالعات بيشتر درباره 
  مراجعه كنيد.) ماهنامه ريزپردازنده 282به شماره  زنداني

را افزايش  همكاريتوانند   مي اي رسانه تقويت هوش  ابزارهاي
عامل گذارهاي  طبقاتي تضادو  رقابترا  به جاي  همكاري بدهند. اگر

توانيم ارائه  تري مي هاي تاريخي دقيق تاريخي در نظر بگيريم تحليل
   بيني كنيم. تر پيش آينده را دقيق هاي بدهيم و روند

چه ماشين بخار باشد  ــ ابزارهاي توليداز سوي ديگر، تحول در 
ابزارهاي  چه يك روبات ــ همچون تحول در علوم معموالً به تحول در

   □وابسته است. رايانشي



 
  كانال ريزپردازنده

  t.me/rizpardazandeh / 22صفحه 

هاي  اي نيستند؛ در حقيقت، بحث هاي تازه ها پرسش اين پرسش
سده دو فيلسوف بزرگ اند.  فلسفي داغي به ويژه در دنياي غرب بوده

هاي  در يكي از سده 34الك جانو  33هابز مسات ميالدي، هفدهم
، انگلستان هسداين اند. در  پرآشوب در تاريخ انگلستان زندگي كرده

شدن  شاهد يك جنگ داخلي، يك انقالب، يك ضدانقالب، و بريده
شان در  به دليل ترس از جان الكو هم  هابزسر يك پادشاه بود. هم 

رفت و  پاريسبه  هابزهاي مختلف مجبور به ترك وطن شدند،  زمان
. شايد اين تشابه رفتارها ما را به اين نتيجه برساند كه آمستردامبه  الك

هاي مشابهي داشته باشند. در واقع، اين دو به دو  بيني ر دو بايد جهانه
سال 38بيني متضاد رسيده بودند، و دو اثر مشهور و متضاد آنها با  جهان

دو « كتاب  و )1651( هابز  اثر»  35لوياتان«فاصله منتشر شد، كتاب 
   .)1689( الك  اثر »36رساله درباره دولت

را  38حالت طبيعيحيات انسان در    37لوياتان كتاب در   هابز
داند. منظورش اين بود كه اگر  مي» فرسا، ددمنشانه، و كوتاه جان«

عمال قانون وجود نداشته باشد، مردم در يك حالت دولتي براي ا
كنند.  از چپاول زندگي مي و  پيوسته ترس، از دزدي، از خشونت،

  روشنِ مشروعيت نتيجه  انسان، او را به  حالت طبيعيِباورهاي او درباره 
قدرت حاكم در كل كشور بايد «كه رساند. او نوشت  يهاي دولت قدرت

حق دولت است كه حقوق افراد را تعيين كند. باالخره، ». مطلقه باشد
يك دولت اجتماع داشته  حكومت اند كه تحت مردم تصميم گرفته

حالت آور در يك  باشند تا از وضعيت زندگي خطرناك و هراس
توانند از بدرفتاري  جلوگيري شود. در اين صورت آنها نمي يطبيع

مند باشند، چون حالت جايگزين يك جنگ ابدي و  دولت گله
  .اما بهتر از بدتر است ،دولت مطلقه بد استجايي خواهد بود.  همه

هاي  ترين بيماري لعموم يكي از  گويد كه رود و مي فراتر مي هابز
شهروندان است. از نظر  رايحقوق ببه اعطاي  آنها يك ملت گرايش

، دولت قدرت برتر است و مردم زيردست و تابع هستند. هر نوع هابز
 حالت طبيعيآرايش ديگري به تباهي حكومت و بازگشت به 

معتقد است كه با آن كه اعطاي قدرت نامحدود به  هابزانجامد.  مي

                                                 
33 Thomas Hobbes 
34 John Locke 
35 Leviathan 
36 Two Treatises on Government 

منتشر شده  فرماو  پاسكالتوسط  احتماالت نظريهسه سال پيش از كشف  اين كتاب  ٣٧
  .نوشته شده است مدرن دورانكشف ترين  است و در نتيجه بدون درنظرگرفتن مهم

38 state of nature 

 ،درتبار دارد، پيامدهاي عدم اعطاي اين ق دولت پيامدهايي شرارت
 كه بدتر است. ،جنگي ابدي بين همسايگان با هم خواهد بود

به نتايجي متفاوت  تمركزگراييدرباره  الك جاناز سوي ديگر، 
پس از آن كه به دخالت در توطئه قتل  1683در سال  الكرسيد.  

در هلند  آمستردامانگلستان فرار كرد و به  از متهم شد دوم چارلز شاه
و  39تمام كرد 1689را در سال  »له درباره دولتدو رسا«رفت. او كتاب 

بود تصميم براي آن هنگام  يهاي سياسي خطرناك چون حاوي انديشه
 آن را با نام مستعار منتشر كند. كه گرفت 

بودن سلطنت را به نقد در  خود، انديشه الهي رساله نخستدر  الك
كامالً  د كهكن مي معرفينگرشي از دولت را  ،رساله دومآورد و در  مي

،  انسان دولت را به الكدر تضاد است. مطابق نظرات  هابزبا نگرش 
ساخته است.    خود»  زندگي، آزادي، و سرنوشت« اظت ازمنظور حف

ن تحت حاكميت اش نتيجه بزرگ و مهم اجتماع مردم و قرارگرفتن«
اگر دولت از حد خود تجاوز » شان است. يك دولت حفظ دارايي

 كه از دولت تبعيت نكنند. كند، مردم حق دارند

به كار  انقالبتواند در توجيه  معتقد بود كه اين منطق مي الك
گرفته شود. اگر دولتي به گرفتن حق حيات، حق آزادي، و دارايي  

شهروندان حق خواهند داشت كه آن دولت را شهروندان اقدام كند 
رتمند در بازدارنده قد عامل يك كنترل نامتمركز. البته، براندازي كنند

  انقالب از  را جامعه   تواند  كه مي ،هاي دولتي است استفاده ءبرابر سو
  ند. دور ك

به دو نگرش كامالً متفاوت درباره رابطه بين  الكو  هابزبنابراين، 
كه ديد،  40لوياتاندولت را به عنوان يك  هابزدولت و مردم رسيدند. 

ردم در تجزيه و تحليل كه م دارد قتدر م كامالً  و مندقدرت  يك بدن 
دولت را يك ابزار تلقي  الكنهايي بايد از او تبعيت كنند. در مقابل، 

كرد: اقتدار نهايي در اختيار مردم است، و اگر دولت حقوق آنها را 
هاي شديد  ند، و يا در حالتپوشي كن توانند از آن چشم مينقض كند، 

  دولت را براندازي كنند. 

  

                                                 
 1688 انقالبپيش از  الكاند كه اين كتاب  هاي جديد نشان داده البته پژوهش  ٣٩

انگلستان آماده شده بوده است و نتايج  اين انقالب تحت تأثير   كتاب او  به وقوع 
  پيوسته است.

ت؛ بر روي جلد  نخستين چاپِ اي   كتاب مقدس اس يك موجود  افسانه لوياتان   ٤٠
اي در يك دست يك شمشير و در دست ديگر يك  ، اين موجود افسانهلوياتانكتاب 

  .عصاي روحاني دارد
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در نهايت به بحث درباره مزاياي  الكو  هابزها بين  بحث
تمركزگرايي  هابزل پيدا كرد. از نظر قليت اييزدتمركز يا تمركزگرايي

يك خير ناب بود: شهروندان بايد حقوق فردي خود را به يك دولت 
كامالً قدرتمند واگذار كنند، در غير اين صورت، خودشان را به يك 

، دولت الكاز نظر د. اما خواهند كردنياي چپاول و خشونت محكوم 
متمركز يك چيز معيوب و فسادپذير است، و بايد عدم تمركز اصل 

به  الكقرار بگيرد، حق اكثريت براي اعتراض به قدرت اقليت. البته 
اي از تمركزگرايي براي جلوگيري از چپاول و خشونت باور  درجه

بدون هيچ اقتدار مركزي را  و داشت و  يك جامعه كامالً نامتمركز
 دانست. بار مي نزيا

در اين بحث برنده شد. امروزه تقريباً  الكاز لحاظ افكار عمومي، 
هاي دموكراتيك  به طور عمومي پذيرفته شده است كه قدرت دولت

مردم از حقوق اساسي ويژه برخوردار  در برابر  و ،محدود باشدبايد 
   » باشند.

  

  
  

  انگلستان 1688انقالب  
، انقالب الك جاندر انگلستان تحت تأثير عقايد  1688در سال 

 دموكراسيكه تا امروز  شود، و پيروز مي دهد مشروطيت انگلستان روي مي

 جانهاي  كنيم كه انديشه يادآوري ميكند.  را در انگلستان حاكم مي ليبرال
پيش از انتشار رسمي در سال  ــه است شهرت يافت ليبراليسم پدركه به ــ  الك

انگلستان مطرح شده بوده است. افزون بر  41انقالب شكوهمنددر دوره  1689
هاي او در كتاب  ديگر از انديشه  نيز يك دستاورد بزرگ آمريكا انقالباين 

و  كانت امانوئلبوده است. انديشمندان بزرگي چون  »دو رساله درباره دولت«
  اند.   هاي اين فيلسوف بزرگ تاريخ الهام گرفته ز از انديشهني  روسو ژاك ژان

 شهرنظام حكمراني  الك جانهاي  با انديشه انسان مدرنبه اين ترتيب، 
با صندوق رأي خود و  شهروندي حقوقبا تواند  كه ميكند  را برپا مي مدرن

   را انتخاب كند و در برابر خودكامگي بايستد.يا رئيس دولت اعضاي پارلمان 

هاي خودكامه در شهرهاي  حكومت سلسله  پس از چندهزار سال
آيند  پديد مي حقوق شهرونديبا شهروندان داراي   مدرن، شهرهايي پيشامدرن

برانداختن حاكمان و  كناركردنترين حقوق آنها بر كه يكي از بنيادي
بركناركردن حاكمان  شهروندان در  حق   در برابر  ي است كه هاي حكومت

   د.تنايس مي

  

  )شهر هوشمند(شهر پسامدرن 

كامپيوترو  اينترنتبعدي در جامعه انساني ظهور رسانه  تحول بزرگ 
هاي كارآمد  قيمت، الگوريتم ، رايانش موازيِ ارزانگوشي هوشمند و، شخصي

و  توان محاسباتيبود كه  ها   داده رسانه كالن ويادگيري ژرف،  و بازشناسي الگو
ركن چهارم واسطه آنچه به را به  مردم قدرتنتيجه  مردم و در  ارتباطاتي

ركن ( مطبوعاتو  رسانه چاپمشهور شد، كه بسيار كارآمدتر از  اي شبكه
شدت افزايش داد، ها اثرگذار باشد، به  تواند بر دولت مي) چهارم دموكراسي

ي  مختلف كشورهاها در  حكومت اي كه سبب شد  تعداد بيشتري از  به گونه
اصول ليبراليسم را  با انقالب به خودكامگي پايان بدهند و اچار ن به جهان 

  بپذيرند. 

توانند با ابزارهاي قدرتمند محاسباتي و ارتباطي  مياز يك سو حاال مردم 
خودشان محاسبه كنند و از طريق   هوشمند گوشيو  كامپيوتر شخصيمانند 
شدن  ا فراهم، و از سوي ديگر بها را نقد كنند هاي اجتماعي حكومت شبكه

براي نخستين بار انحصار اطالعاتي  ،ها داده رسانه كالنامكان دستيابي به 
ركن چهارم . قدرتي كه اين ابزارها به عنوان دسته شودر هم شك ها  دولت
  بيشتر كرد.  بسياررا تمركزگريزي يا  دسانتراليسمبه مردم دادند  درجه   اي شبكه

                                                 
41 Glorious Revolution 

  رايانشي زمان خود بود- اشتباه هابز درنظرنگرفتن ابزارهاي رسانشي

و  پاسكالتوسط  احتماالت نظريهسه سال پيش از كشف  اكتاب خود ر هابز
، مدرن دورانترين كشف  در نتيجه بدون درنظرگرفتن مهم   كرد،منتشر  فرما

از  رسانه چاپحتي امكاناتي را كه  هابز. نوشته شده است  نظريه احتماالتيعني 
ز گري ا توانست براي پرسش مي ركن چهارم دموكراسيطريق مطبوعات به عنوان 

 □حاكمان فراهم كند در نظر نگرفته بود.

  ركن چهارم دموكراسي

 يا   Fourth Estateاصطالح ركن چهارم يا قدرت چهارم (
Fourth Power) را توماس كاراليل (Thomas Carlyle نويسنده سده ،(

 طبوعاتمها  اين اصطالح به  نوزدهم انگليسي مشهور كرد. امروزه در دموكراسي
  اي   براي سه قوه مستقل  مجريه، مقننه، و قضائيه اشاره دارد.  به عنوان توسعه

ها صداي مردم و متخصصان و  شوند كه حكومت مطبوعات آزاد سبب مي
ها نظرات آنها را نيز مدنظر قرار دهند.  سازي نظران را بشنوند و در تصميم صاحب

ها نقشي  كردن حكومت و دسانتراليزهكردن  به بيان ديگر، مطبوعات آزاد در افقي
  شد.  چنين امكاني فراهم نمي بدون رسانه چاپبرجسته دارند. 
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هاي اطالعاتي و  ارتباطاتيِ  فناوريشدن قدرت با  روند دسانتراليزهاما 
ابعادي   شهر هوشمند، و اينترنت چيزها، ها داده  آناليتيك كالن، مانند نوپديد

گيرد. به عنوان مثال، هوش مصنوعي، شهر هوشمند، و  جديد به خود مي
گيرند. به بيان  مي خودمختارها را به طور  سازي بخشي از تصميم اينترنت چيزها

توزيع  مصنوعي هوش، و حكومت، مردم گانه سهحاال بين  قدرتديگر، 
شدن امكان استفاده  با قدرتمندترشدن هوش مصنوعي و فراهمگردد.  مي

هوش مصنوعي به عنوان يك هايي مانند   عمومي آن از طريق فناوري
تك  )، تكAaaS( 43سرويسيك آناليتيك به عنوان ) يا AIaaS( 42سرويس

توان تحليل   44ها علم دادهبا گذراندن دروس دانشگاهي رشته   افراد جامعه
حل را همچون يك متخصص خبره به دست خواهند  مسائل و پيداكردن راه

 انسانقابل مقايسه با  اي  العاده توانمندي فوقبا چنين   پسامدرنانسان  آورد. 
  نيست.   مدرن

  

  رشيسمدسانتراليسم تا حد نهاييِ آنا
، اساساً ماهيتي ضدتمركز چين بالكهايي مانند  از آن گذشته، فناوري

گيري كارآمد از اين فناوري انجام  هاي فراواني براي بهره دارند، و تالش
اي به  به گونه چين بالكهايي مانند  شدن قدرت با فناوري گيرد.   دسانتراليزه مي

 دولتي همهكه ما آن را  _در مفهوم مثبت آن  آنارشيسمرود كه به  پيش مي
  برسيم. _ ايم  ترجمه كرده

                                                 
42 AI as a Service 
43 Analytics as a Service 
44 data science 

  
ها  بر بنياد نظرات تقريباً همه مردم انجام خواهد  سازي تصميم آنارشيسمدر 

 گيري از ابزارهايي مانند تواند با بهره نظري مي هر  صاحبمثالً گرفت؛ 
هاي  جامعه سودمند است در شبكه نظراتي را كه براي ها داده  آناليتيك كالن

توانند آنها  اجتماعي ارائه بدهد و مردم با بررسي اين نظرات و با آراي خود مي
، كساني كه به يك سبك زندگي ويژه باور دارند نمونهبه عنوان  را بپذيرند.

توانند به اتفاق هم شهر هوشمند خودشان را طراحي و اجرا كنند.  مي
، كه در آن دولت حذف است آينده  روند آنارشيسماييِ دسانتراليسم تا حد نه

دولت به بيان ساده، اگر از شود.  توزيع مي مصنوعي هوشو  مردمبين  قدرتو 
رسيديم،  دموكرات اي ليبرال دولت چندين نخبهدر دوران پيشامدرن به  مطلقه

   كنيم. حركت مي اي نخبه دولت همهحاال در مسير پاگرفتن 

  

  

   گذاري توليد جمعي از طريق اشتراك
   به روش آنارشيستي  ساخت شهر هوشمند و

» بنياد- توليد همتاي مردم«همچنين به دليل ابداع اصطالح  يوچاي بنكلر  
)common-based peer productionه به ) نيز مشهور است، اصطالحي است ك

اشاره دارد. به عنوان مثال، طراحان با  گذاري توليد جمعي از طريق اشتراك
هاي اجتماعيِ ويژه طراحي،  داوطلبانه با همكاري همديگر فايل قابل چاپ  شبكه
سازند و آن را به  رايگان  )  يك طرح توليدي را ميSTLبعديِ (فرمت فايل  سه

كه مردم بتوانند اين  اي گونه كنند، به در اينترنت براي همگان قابل دستيابي مي
  بعدي چاپ كنند.   فايل را دريافت و با چاپگر سه

خودتان با  همكاري باز  شهر «ماهنامه ريزپردازنده در مقاله  270در شماره 
هاي توليد جمعي را ساخت  ترين نمونه ، يكي از مهم»هوشمند خودتان را بسازيد
ساخت جمعي شهر ي متفاوت عنوان كرديم. ها زندگي  شهر هوشمند براي سبك

حكمراني اي  به معني مشاركت همگاني در حكمراني است، گونه هوشمند
  . آنارشيستي كامالً افقي

تواند  ، اگر گسترش يابد ميپديا ويكيتوليد جمعيِ غيرانتفاعي، همانند مورد 
  هدايت كند.  »  سميكمون«جهان را به  سوي 

  منبع:
   Benkler,  Yochai. The Wealth of Networks. 2006: Yale University Press.   

اي                                             ركن چهارم شبكه
)networked Fourth Estate(  

   يوچاي بنكلر را  اي شبكه ركن چهارماصطالح 
)Yochai Benkler  ها ثروت شبكه«)، در  كتاب خود با عنوان   «

هاي هوشمند  تقريباً همه  به مدد گوشي اي ركن چهارم شبكهمطرح كرد. امروزه 
نظر   و مانند آن در  مردم را به عنوان شهروندخبرنگار يا منتقد متخصص و صاحب

كند و روز به روز پرتأثيرتر  بوعات عمل ميتر از مط بر گرفته است، و  بسيار گسترده
  .شود مي

كردن  كردن و دسانتراليزه هاي اجتماعيِ  آزاد در افقي به بيان ديگر، شبكه
كنند، بلكه  اي نقش بازي مي تنها در سطح محلي، ملي، يا منطقه ها نه حكومت

  . توانند در سطح جهاني نيز تأثيرگذار باشند مي
  منبع: 

Benkler,  Yochai. The Wealth of Networks. 2006: Yale University Press.  

  ها را بشناسيم داده كالن
هاي عددي  ها شامل داده اي از داده ) مجموعهBig Dataها ( داده كالن

كردن طول و عرض يك زمين به  هاي مرسوم مانند متر گيري مرسوم كه از اندازه
مانند ويدئو،  جديد هاي مختلف شده با رسانه هاي ثبت آيد و داده دست مي

هايي با چندين زتابايت  داده عكس، و صدا است. امروزه سخن از كالن
)Zettabyte.؛ تريليون گيگابايت) داده است  
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  حل مسئله  نوين ابزارهايروش علمي و 
مشهور شده است،  45مدرن روش علميِبه عنوان مبتكر  گاليله با آن كه 

حاصل تالش  را در اروپا ممكن كرد 46علمي انقالباي كه  علمي روش
در  48بيكن فرانسيس نوشته  47جديد ارغنونبا كتاب   دانشمندان مختلف بود كه

  نيوتونو  دكارت رنهاي از آثار  و با پارهشود  آغاز مي سده هفدهم ميالدي
 پيشامدرن دوران يكي از عوامل گذار از  روش علمي نوع . ايندياب تكامل مي

  بوده است.  مدرن دوران به سنتيا 

، حتي تا اواخر سده بيستم ميالدي معموالً با مجموعه مدرن دوراندر 
. شهرت يافته است 49ها رددادهخُ، كه به سروكار داشتيم يهاي محدود داده

برپاشده در  اجتماعي هاي شبكهيا  50چيزها اينترنتهايي مانند  فناوري
را  ها داده كالنرسانه ويكم  هاي هوشمند بود كه از دهه دوم سده بيست گوشي

هاي تحليل قدرتمندي  به همراه برنامه ها داده كالنرسانه امروزه پديد آوردند. 
توانند  گيرند مي بهره مي قيمت ارزان 51ايانش موازيِرو  از هوش مصنوعيكه 

ها  داده الگوهاي بامعني را از ميان كالن و ها را فراهم كنند تحليل سيستمي داده
آناليتيك مشهور شده است. امروزه  52آناليتيكبيابند، روشي كه به  

و بسيار هاي نوين  روش ساختن   توانمندي خود را در فراهم ها داده كالن
  است.   نشان داده هاي علمي پژوهشو  مسئله حلآمد كار

تنها در قلمروهاي تجارت و علم انقالب  گمان نه بي ها داده آناليتيك كالن
 نيز فلسفيو  53شناسانه شناختتواند اثرات ژرف  به پا خواهد كرد بلكه مي

پديد آورده  54شيفت پارادايمگمان يك  بي ها داده آناليتيك كالنداشته باشد. 
ايم  شناخته گاليله و فرانسيس بيكنرا كه از زمان  اي روش علمي   كهت، اس

  دگرگون خواهد كرد.

 موازيرايانش و  56رايانش توزيعينيز با   55باز همكارياز آن گذشته،   
العاده زيادي را در اختيار دانشمندان و  توانسته است توان رايانشي فوق

 دورانمهم گذار از  هاي  نشانه  ها . اين روشدهدكنندگان مسئله قرار  حل

                                                 
45 modern scientific method 
46 Scientific Revolution 
47 The novum organum, fully Novum organum scientiarum 
48 Francis Bacon 
49 Small Data 
50 Internet of Things 
51 parallel computing 
52 analytics 
53 epistemological 
54 paradigm shift 
55 open collaboration 
56 distributed computing 

ها در زير معرفي  هايي از اين روش نمونه. هستند   پسامدرن  دورانبه  مدرن
  شده است.

  ها داده سازي كامپيوتري و كالن شبيه .1
هاي  هاي هوشمند، شبكه هايي مانند گوشي شدن فناوري پيش از رايج

هاي  گيري نمونه ، براي حل بسياري از مسائل ازاينترنت چيزها يا اجتماعي،
و با هزينه  آمد به اجرا در ميگرفتيم كه معموالً به روش دستي  بهره مي آماري

هرچه واضح است كه شد.  هاي محدودي تهيه مي نسبتاً زياد مجموعه داده
  ها كمتر باشد دقت نتيجه كمتر خواهد بود.  تعداد نمونه

در  ل مسئلهحهاي  يكي از روش سازي كامپيوتري شبيهال، به عنوان مث
 كامپيوتري سازي شبيهنياز دارد.  نمونه هاي دادهاخير بوده است كه به  سده نيم

 شده و پيداكردن خروجيِ گيري هاي نمونه بازتوليد رفتار يك سيستم با داده
در واقع  سازي كامپيوتري شبيه آزمايشي است.  هاي وروديِ بهينه با دادن داده

راه هستند تا   57هاي عددي حل راه ها سازي يك آزمايشگاه است. شبيه
كند و  ها را بسيار بيشتر و بيشتر مي تعداد نمونه ها داده كالن. 58تحليلي هاي حل

  شود.  به رفتار سيستم واقعي كامالً نزديك ميشده  سازي رفتار سيستم شبيه

ها از طريق انواع حسگرها و ابزارهاي  ها در ذخيره داده امروزه، پيشرفت
، و ها داده كالن، يآزمايش هاي چنان است كه تركيب داده اچيزه اينترنت

هاي بهينه  حل مسائل ما را با راهبسياري از تواند  تنها مي نه كامپيوتري سازي شبيه
نيز به كار گرفته  كشفيات علمي و فنيتواند براي  بلكه مي ، حل كندو كارآمد 

  بشود.

  ها داده بازشناسي الگو   و كالن .2
اي از هوش مصنوعي  اخير، شاخه سدهدر نيم  مسئله حليك روش ديگر 

هاي نمونه نياز  نيز به داده الگو بازشناسياست.    59الگو بازشناسيمشهور به     
كارآمد را در  حل مسئلهيك روش  الگو بازشناسيو  ها داده كالندارد. تركيب 

  . دارد پسامدرن دورانانحصار به  صرفاً اختيار انسان قرار داده است كه

 بازشناسيهاي  گيري از تكنيك با بهره 60ماشين يادگيريهاي  الگوريتم
بيني كند و  را در آينده پيش ي ويژهدادن الگوها تواند روي ها مي در داده الگو

  كمك كند.  61سازي تصميمسازان در  به تصميم

                                                 
57 Numerical solution 
58 analytical solution 
59 pattern recognition 
60 Machine learning 
61 decision-making 
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 ادراكبه عنوان يك روش  62ريويصت الگوي بازشناسيبا  ماشين يادگيري
  ها كارآمدي خود را نشان داده است.   ازش بسياري از دادهدر پرد شناختو 

  

  
  آناليز به كمك كامپيوترو  ها داده كالن
 هوش مصنوعيهاي مختلف  از تكنيك 63ها داده كالن آناليتيكهاي  برنامه
كنند  هاي دقيقي كه به حل كارآمد مسئله كمك مي كردن تحليل براي فراهم

   66تجويزي، و 65نگر آينده  ،   64توصيفيهايي  تحليل  ها اين برنامه گيرد. ه ميبهر
  دهند.  به دست مي

هاي  هاي تحليل داده از روش ها داده كالنبراي تحليل  67ها داده علم
اينترنت اجتماع  گيرد. بهره مي رگرسيونمانند  آماري هاي روشقديمي و از  

  68شهرهاي هوشمندانات جديدي براي امك ها داده آناليتيك كالنو  چيزها
ها در شهر هوشمند كه در آن ساعت  داده برنامه آناليتيك كالن كند. فراهم مي

                                                 
62 visual pattern recognition 
63 Big Data analytics 
64 descriptive analytics 
65 predictive analysis 
66 prescriptive 
67 data science 
68 smart city 

هاي  تحليلبايد بتواند  شود داده توليد مي 69ها پتابايتها و  به ساعت ترابايت
  را به سرعت ارائه بدهد.  تجويزي

  همكاري باز .3
ه زياد محاسباتي را با العاد يك روش ديگر حل مسئله كه قدرت فوق

گيري از  دهد بهره مردم جهان در اختيار انسان قرار مي همكاري داوطلبانه  
ها كامپيوتر از طريق اينترنت براي حل يك مسئله پيچيده يا داراي  ميليون
  العاده زياد است.  هاي ورودي فوق داده

ه از است ك» 70در خانه SETI«پروژه  نخستين نمونه مشهور از اين روش، 
(يا به  همكاري جمعيشود و از  اداره مي 71دانشگاه بركليبه همت  1999سال 

گيرد. اين مردم داوطلبانه   ) مردم جهان سود ميهمكاري بازتر از  بيان فني
آزمايشگاه بخشي از وقت آزاد كامپيوترهاي خود را از طريق اينترنت در اختيار 

شده از فضا را  هاي دريافت ل سيگنا دهند تا قرار مي  دانشگاه بركلي علوم فضايي
) ETI72(موجودات هوشمند فرازميني هايي از  ل محاسبه كنند و  اگر سيگنا

دهنده موجودات هوشمند  برسد بيابند. تا به حال، هيچ سيگنالي كه نشان
    □فرازميني  باشد مشاهده نشده است.

  

  
                                                 
69 petabytes 
70 SETI@home ("Search for Extraterrestrial Intelligence at 
home")  
71 https://setiathome.berkeley.edu/ 
72 Extraterrestrial Intelligence 

)، ديدن آن cognitive computingبراي درك آينده رايانش شناختي (
 ام كه از پيشگامان بي در بافتار تاريخي رايانش اهميت دارد. شركت آي

بوده است،   كامپيوترهاي مكانيكي، الكترومكانيكي، الكترونيكي و  رايانش شناختي 
ويكم را به سه گروه  براي اين منظور عصر كامپيوترهاي سده  بيستم و بيست

   ساز : عصر كامپيوترهاي مكانيكي جدولبندي كرده است تقسيم
)Tabulating Eraسازي  ( )، عصر برنامهProgramming Era و عصر رايانش ،(

كامپيوتر ، 2011ام در ماه فوريه سال  بي شركت آي . )Cognitive Era( شناختي
واتسون را به عنوان نخستين سيستم رايانش شناختي جهان معرفي كرد. اين سيستم 

) به پايان رسيده AI winterدر عمل ثابت كرد كه زمستان هوش مصنوعي (
  است.  

  منبع:
Kelly III, John E.. Computing, cognition and the future of knowing. IBM.  

  شرح تصوير: ابزارهاي رمالي.

دستگاه شمارنويسي دهدهي مرسوم امروزي    ، ايندر سده هفدهم ميالدي
وكاغذ بسيار ساده كند و  توانست محاسبات پيچيده را با ابزارهايي مانند قلم بود كه 

يشرفت بدهد كه   بلز پاسكال و پير دو فرما   بتوانند در سده رياضيات را چنان  پ
ريزي براي آينده را با  هفدهم ميالدي   نظريه احتماالت را كشف كنند و برنامه

اين دانش ممكن كنند؛ و به اين ترتيب،  قلمروي آينده را از دست روحانيان،  
  ه تبريزي، موزه تاريخ آمل)  (عكس از مژده حمز         .جادوگران، و رماالن خارج كنند
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هاي اجتماعي و شبكه آنارشيسم

  
يك «آنارشيسم را به صورت زير تعريف كرده است:  وبستر-مريامفرهنگ 

داند و  هاي اقتدار دولتي را غيرضروري و نامطلوب مي نظريه سياسي كه همه شكل
» هاست. گروهاي بر بنياد همكاري داوطلبانه و ارتباط آزاد افراد و  دار جامعه طرف

اين نظريه سياسي را بهتر تعريفي كوتاه و گويا است. اما براي اين كه مفهوم 
آمده است نگاه »  1كس دولت هيچ«درك كنيم، به توضيحاتي كه در كتاب 

  كنيم:  مي

را  آنارشيسمشناسي واژه  ريشه با دانشِ اي دوست دارند پاره«
 باستانِ ونانِي هاي اين مكتب را در واژة د و ريشهتعريف كنن
anarchia   .كس دولت هيچ«توان  وبيش مي اين واژه را كمبيابند «

خودشان نيز از همين تعريف بهره   ها آنارشيستترجمه كرد. 
ستمي كه  داد و بي توجه را بهگيرند، معموالً براي اين منظور كه  مي

هاي  آيد جلب كنند. آنارشيست به واسطه دولت پديد مي
كنند. با آن كه  از اين تعريف پشتيباني مي خواه نيز برابري
ها در پي  ، آنارشيستنفره هستند دار دولت يك طلبان طرف سلطنت

هستند. يك واژه  دولتي كس هيچيا  كس دولت هيچ
ني اكننده قدرتمند است كه مفهوم خودش را به آس خودتعريف
اي كه دارد آن است كه آنارشيسم را در  دهد. مسئله شرح مي
 ناچار است براي توجيه خودشدهد كه  ي قرار ميدولت چارچوب
د. از همين روي، آنارشي بالفاصله به را نپذير ومرج) (هرج آنارشي

در تفكر سياسي همين نتيجه به د. افت مي فرو متناقض وضعيت يك 
شود. نگرش غالب آن است كه انسان فرار از دردسر  كار گرفته مي

                                                 
1 Kina, Ruth.2019. The Government of No One: The Theory 
and Practice of Anarchism. London: Pelican Books. 

دهد، و چون درايت  يح ميرا ترجومرج)  (هرجو خشونت آنارشي 
به دولت تن فته شده است)، دادن اين كار را دارد (اين طور گ مانجا

 كنند. دهد. آنارشي وضعيتي است كه آنها از آن فرار مي در مي
به آشوب، گاهي اجراي خودسرانه قانون، گاهي حاكميت  آنارشي

   ...كند. اراذل و اوباش اشاره دارد و صلح يا امنيت را تضمين نمي

هاي قرن نوزدهم توسط منتقدان و  آنارشيسم در ميانه
لوئيس ، 3ميخائيل باكونين ، 2پير ژوزف پرودونهايي مانند  شخصيت

كه خودشان را با افتخار آنارشيست  5جان موست، و 4ميشل
  ...ناميدند شرح داده شد. مي

 »6المللي كارگران انجمن بين«فروپاشي شود كه  گاهي گفته مي
 1872مشهور است) در سال  اول انترناسيونال يا  IWMAبه (كه 

آغاز جنبش آنارشيستي اروپا باشد. در تاريخ سوسياليسم به اين 
شدن جنبش سوسياليستي به دو  فروپاشي به عنوان  سرآغاز تقسيم

نگريسته  آنارشيستيو ديگري  ماركسيستيجناح مختلف، يكي 
توسط  1864 در شهر لندن در سال انترناسيونال اول(شود.  مي

رهبران كارگران بريتانيا و فرانسه به منظور پيشبرد مبارزه كارگران 
عليه استثمار بنياد نهاده شد. اعضا به چند اصل متعهد شده بودند، كه 

ها بر بنياد رنگ،  يكي از آنها برابري طبقه كارگر بود كه از تفاوت
    )...بود. مانترناسيوناليسرفت. پيماني براي  مذهب، و مليت فراتر مي

ميخائيل و  كارل ماركسبين  يي داغها بحث 1872در سال 
هايي كه  را با بحث ماركسانتقادها عليه  باكونيندر گرفت.  باكونين
داشت ادامه داد.  ژوزف پرودون- پيربا  1840در دهه  ماركس
براي » آنارشيست«اي بود كه از عنوان  نخستين نويسنده پرودون

ه گرفت. او به عنوان نويسنده كتاب توصيف سياست خودش بهر
  شهرت دارد.» مالكيت چيست؟«

  

                                                 
2 P.-J. Proudhon 
3 Michael Bakunin 
4 Louise Michel 
5 John Most 
6 International Workingmen’s Association 

وز به روز ر ها اينترنت آدمو  اينترنت چيزهاامكانات ابزارهاي 
دهد كه  تأثير بيشتري روي  شود، كه به  مردم امكان مي بيشتر مي

جاي شگفتي نبايد باشد اگر طبيعت و جامعه  داشته باشند. از اين روي، 
كامالً  كوين بيتمديريت حاكم باشد.  آنارشيسمشهر هوشمند بر 
است و هيچ شخص يا دولتي  و برعهده  همه كاربران آن  افزاري نرم

  چيست؟ آن هاي ويژگيو   آنارشيسميا  دولتي همهآن نيست.  پشت 
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هاي  ، تعدادي از آنارشيست1876در سال  باكونينپس از مرگ 
دشمني خود را با ماركسيسم تئوريزه  7پتر كروپوتكينپيشرو، مانند 

يسم سوسيالو  سوسياليسم آنارشيستكردند و مرزهاي روشني بين 
ها  آنارشيستميالدي نوزدهم  سدهدر اواخر  برپا كردند. ناآنارشيست

    »ناميدند. مي 8سوسياليسم دولتيماركسيسم را بيشتر 

ها چه به طور عملي و چه به طور نظري براي اداره يك  آنارشيست
پردازان برجسته  اند. حتي نظريه افتاده سازمان يا قلمرو به تناقض در مي

آنارشيسم  رهبرانبه عنوان  كروپوتكين ، وباكونين ،پرودوند آنارشيسم، مانن
اند  ارائه كرده دولتي رهبري يا بي درباره بي اند، كه با نظرياتي كه مشهور شده

رسيد، اما با ظهور  ناشدني به نظر مي ها حل خواني ندارد. اين مسئله مدت هم
نمونه، مقاله گرفت. به عنوان اي  تازهجان  آنارشيسم ،هاي اجتماعي شبكه

در  هاي اجتماعي شبكهبه نقش » 9رهبر هاي بي رهبري خودمختار در حركت«
هايي از آن در زير  بخش پرداخته است كه رهبري خودمختارآنارشيسم و 

       آمده است:

  آنارشيسم و رهبري«

آميز و گاهي منفي با رهبري  اي ترديد ها همواره رابطه آنارشيست
 هاي دموكراتيك شكلهاي آنارشيستي  در حلقه، اند. با وجود اين داشته
رهبري همواره وجود داشته است، هم به لحاظ رهبران مشهور،  افراطيِ
 آنها ي كه،  و هم به لحاظ دركتكينوكروپ و، باكونين ،پرودونمانند 

را به  رهبري موقتها  كه افراد و گروهبدين ترتيب  از رهبري داشتند، 
گيرند، بدون اين  تر در دست مي ع بزرگطور خودمختار از جانب جم

قدرت و اقتدار داشته باشند.  روي ديگران فرض كه مقام رسمي
  دهد: ها را به صورت زير توضيح مي نگرش رهبري آنارشيست باكونين

 بندي طبيعيِ مبارزه، يك تقسيمدر لحظه كنش، در ميانه «
ا ، كه بآيد پديد ميد افرا يك از ها مطابق استعداد هر نقش

كنند و  شود: بعضي هدايت مي اجماع سنجيده و داوري مي
مراتبي وجود  كنند. نظم سلسله دهند، سايرين اجرا مي فرمان مي

ندارد، در نتيجه، رئيس ديروز،  ممكن است مرئوس فردا باشد. 
كس باالتر از ديگران نيست، يا اگر باشد، در صورتي خواهد  هيچ

، همچون امواج دريا كه دبود كه مدتي كوتاه بعد پايين بياي
   »بازخواهد گشت. پيشين آرام هميشه به سطح 

                                                 
7 Peter Kropotkin 
8 state socialism 
9 Western, Simon. ‘Autonomist leadership in leaderless 
movements: Anarchists leading the way’. Ephemera: Theory 
& Politics in Organization, November 2014,Vol 14, Issue4, 
p673-698. 

  دولتي آنارشيسم يا همه
آور  ذاتاً يك واژه اضطراب آنارشيسمپنداريم  واژه  گونه كه مي آن

اي  نيست. يك علت مهم اين نوع تلقي از اين واژه، معني ظاهري واژه
ه شده است:  مربوط به يونان باستان بوده  است كه اين واژه از آن گرفت

. در دولتي بييا  دولتي هيچيا  دولتي كس هيچبه معني  anarkhiaواژه 
كنيم.  در  ترجمه مي» هرج و مرج«محاوره زبان فارسي آن را 

هاي مختلف براي توصيف آنارشيسم از عباراتي مانند  نامه واژه
شود.  ستيزي بهره گرفته مي گرايي، يا دولت طلبي، آشوب ومرج هرج

دانيم. علت هم  شدن اراذل و اوباش را با آنارشيسم يكي مي حتي حاكم
  دولتي براي مردم قابل تصور نبوده است.  آن است كه بي

اي كه واضعان اين  كردن واژه آنارشيسم با فلسفه اين نوع معني
اند به كلي متفاوت است. در واقع،  با آن  واژه براي آن در نظر داشته
گوناگوني صورت گرفته است، تقريباً هاي  كه براي آنارشيسم تعريف

مراتبي  مشترك  در همه آنها مخالفت با يك دولت با ساختار سلسله
براي آن معادل  فرهنگستان زبان و ادب پارسياست. از همين روي، 

را برگزيده است، هرچند، بازهم گويا نيست. افزون بر  اقتدارگريزي
وفتق امورِ  راي رتقي و عدم تمركز، همكاري داوطلبانه بزياقتدارگر

يافتگي از خصوصيات ديگر آنارشيسم است. به  جامعه و خودسازمان
تر، يك هدف مهم آنارشيسم نفي استبداد، حتي استبداد  بيان ساده

ها  درصد در دموكراسي 49درصد عليه 51اكثريت، به ويژه استبداد 
به ايم  براي معادل فارسي آن  كه ما ترجيح داده آنارشيسمبوده است. 

 كه خود يك ترجمه درست و دقيق آنارشيسم است_  دولتي بيجاي 
   دولت همگاناز اصطالحاتي مانند  _ 

)government of everyone(  با   بهره بگيريم دولتي همهيا
اي خاص كه بتوانند از اين قدرت براي سركوب  دادن به عده قدرت

جويي و فساد در  ند مخالف است. آنارشيسم با رانتجامعه بهره بگير
ها، حتي در كشورهاي  تقابل است كه يك مسئله ظاهراً دائمي دولت

يك ترجمه  دولتي بيدموكراتيك بوده است. از همين روي، با آن كه 
ومرج  كامالً درست است در اين مقاله براي اين كه آنارشيسم با هرج

دولت ، دولتي هم، يا دولتي مههيكي گرفته نشود  از اصطالحات 
ايم، كه با مفهوم واقعي اين  بهره گرفته  زنجيره همگاني، يا همگاني

  □.خواني دارد مكتب سياسي نيز هم
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مراتبي كه در  هاي رهبري مرسوم و سلسله در مقايسه با شكل
هاي سوسياليست، كمونيست، و كاپيتاليست ديده شده  اي از نظام پاره

هاي بزرگي كسب  گذشته موفقيت آنارشيست هاي رهبريِ شكلاست، 
 براي اثبات نظريات خود به درستي ها مه، آنارشيست. با اين هاند نكرده

مراتبي كه تعدادشان كم نيست  رهبري ناموفق سلسلههايي از  به نمونه
، و هيتلر، موسيليني، مائو، استالينها به  كنند.  آنارشيست اشاره مي

در غرب اشاره » دموكراتيك« موقتيِ همچنين به رهبري سياسيِ
كنند كه تحت سلطه  بازتوليد مي طوري را نخبگان-كنند كه  قدرت مي

ها مسئله در رهبران بد  از نظر آنارشيستآيند.  ليبرال در -كاپيتاليسم نئو
كه  آورد را پديد مي» سلطه«نيست، در خود رهبري است، كه ديناميك 

كند و  گرانه را بازتوليد مي هاي سركوب ناپذير رابطه به طور اجتناب
نوشته است كه  انگلسسازد.  ف ميرا تضعي» پيروان«خودمختاري 

به طور مؤثر به ايدئولوژي آنارشيست خاتمه  187110كمون پاريس «
سازي دولت  اي كه براي تصميم هاي ايدئولوژيكي به دليل... شكل ،داد

  .»نامناسب بودند... و راه براي يك ماركسيسم باز شد

امروز بازگشت به يك شكل  هاي اجتماعيِ شبكهبا اين همه،  
د. نخبگان نده زمان افقي را به جاي سازمان عمودي نشان ميسا

ماركسيست و كاپيتاليست اي  مراتبي به طور فزاينده رهبري سلسله سنت
هاي رهبري مشاركتي، كه زيربنا و عمل نظريه  از سوي طرفداران شكل

  د. نشو آنارشيست است، به چالش كشيده مي
بودن رهبري باور دارند،  دهها به بيهو آن كه بسياري از آنارشيستبا 

كساني كه عقايد نظري در اين باره دارند بين ضديت با اقتدار و 
گويد:  در اين باره مي 11ارليچ ضديت با رهبري تفاوت قائل هستند.

آنارشيست  _ پرودون». آنارشي بدون رهبري نيست، بدون پيرو است«
 _ ستنيز مشهور شده ا »مالكيت دزدي است«شعار با فرانسوي كه 
كند و ضديت آنها  ها را تثبيت مي اقتدارگرايي آنارشيست-موقعيت ضد

  كند: قرارگرفتن بيان مي را با تحت حكومت
 پاييده اين است كه  زير نفوذ دولت قرار گرفتن به معني

شويد،    مورد جاسوسي واقع، بگيريد ، تحت ارزيابي قرارشويد
هدايت شويد، تحت سيطره قانون قرار بگيريد، مقرراتي شويد، ثبت 

وشوي مغزي شويد، نصيحت شويد، كنترل شويد،  شويد، شست
توسط كسي كه  آن هم سنجيده شويد، توزين شويد، سانسور شويد،

نه حق و نه دانش و نه مزيتي نسبت به شما دارد.... اين دولت است، 
  ق است.اين اخالاين عدالت است، 

                                                 
بر پاريس حاكم  1871ماه در بهار سال  2يك حكومت سوسياليستي كه حدود   ١٠
اين حكومت  كرد. پاريس را اداره مي در اين دو ماه صدنفره . شورايي حدوداً يكشد
بسياري از مورخان كمونيست و آنارشيست قرار گرفته است مدت مورد احترام  هاكوت

ديكتاتوري پرولتارياي موفق  يك  و آن را يك حكومت موفق آنارشيستي يا
   اند.  دانسته

11 Ehrlich   

 با اين حال،  .هاي گوناگوني مطرح شده است آنارشيسم در شكل
ترين رهبري آنارشيستي  همياري متقابل و سنديكاليسم هستند كه روشن

اري يدر كتاب مشهور خود،  ،كروپوتكيندهند.  را در عمل ارائه مي
 همياري متقابلانداز تكاملي از  ) يك چشم]1902[ 2012( 12متقابل

  كشد: ه داروينيسم اجتماعي را به چالش ميارائه كرد، ك

هاي مختلف  در ميان گونهبسيار زيادي  سازينابودجنگ و « 
همزمان، به همان اندازه، و شايد بيشتر،  همواره وجود دارد.

پشتيباني متقابل، ياري متقابل، و دفاع متقابل وجود دارد..... 
ه قدر يك قانون طبيعت است ك بودن همان خصوصيت اجتماعي

  »تنازع متقابل.

) همياري را به 2014( 13كوين كارسونآنارشيست معاصر،  
  كند: صورت زير تعريف مي

گرانه هستند، و بر  غيرسركوبها  ها و تراكنش ارتباطهمه « 
  »بنياد همكاري، مبادله رايگان، يا ياري متقابل هستند....

فردگرايي افراطي فراهم  براي عادلتاي  گونههمياري متقابل  
شود. اصول  هاي آنارشيست ديده  در حلقه ممكن استكند كه  مي

ها اساسي است، كه  هاي رهبري آنارشيست همياري متقابل براي روش
ندارند و هرگونه  يقدرتبه واسطه آنها رهبران روي ديگران 

گيري مقام رهبري موقتي است، كه در هر زماني قابل بازبيني و  شكل
كنندگان به طور متقابل  وان/مشاركتقابل عزل است. رهبران و پير

  پذيرند: در هر لحظه ها تعويض ، و مقامكنند رهبري را بازتوليد مي
  تواند پيرو شود و بالعكس.  مقتضي يك رهبر مي

يابي رابطه ترديدآميز آنارشيست با رهبري دو رشته تفكر و  در ريشه
هاي  ارشيستو آن باكونينبينيم. نخست اين كه مطابق نظرات  تجربه را مي

اين  كنند بعدي پيرو او، رهبري همواره وجود دارد، پرسشي كه آنها مطرح مي
كه  آن توانند بي خواهيم و رهبران چگونه مي اي ما مي است كه چه نوع رهبري

ديگران را تضعيف كنند قدرت بگيرند. دوم اين كه معناي رهبري بار منفي 
مراتبي و  ت و با حاكميت سلسلهها پيدا كرده اس فراواني در ميان آنارشيست

اقتدارگرايي يكي شده است و در نتيجه هر شكلي از رهبري با اين عنوان كه 
شود. ديدگاه دوم  تواند با آنارشيسم سازگار باشد به كنار گذاشته مي نمي

دهنده نوعي خلوص در تفكر آنارشيست است كه به  يك هارموني  بازتاب
شود كه  دارد كه در صورتي حاصل ميگرا باور  اجتماعي طبيعي آرمان

نخبگان دولتي يا قدرتمند كنار گذاشته شوند.  اين سنت تفكر خالص است 
امروزي بازسازي  هاي اجتماعي شبكهدر » رهبري بي«گرايي  كه از طريق آرمان

   □»شود. مي
                                                 
12 Mutual aid 
13 Kevin Carson 
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   را بهتر بشناسيمرسانه 

  

كنيم تصادفي نيستند، اعتقادات نيستند، مقدماتي  مقدماتي كه با آنها آغاز مي
تواند شكل بگيرد. درباره  افراد  واقعي هستند كه انتزاع از آنها فقط در تصور مي

آن زندگي اي كه در  دهند و شرايط مادي واقعي است، كاري كه انجام مي
توليد     شانآورند و هم آنچه كه با كار كنند، هم آنچه آنها به دست مي مي
توان ارزيابي بايد به روشي كامالً تجربي بد. از اين روي،  اين مقدمات را كنن مي

  كرد.

  1845 ، ايدئولوژي آلماني،كارل ماركس

  

 صحنه فلسفه آلمان را بررسي كرد. او از  1846در سال  كارل ماركس
عصر خودش ناخرسند بود، زيرا  دانش طبيعي را با فلسفه نظري  متفكران هم
گرفتند. آنها دوست داشتند كه با نظرات بازي كنند، اما هيچ گامي  اشتباه مي

مفاهيمي  شان دستاوردهايداشتند.   براي آزمايش آنها در دنياي واقعي بر نمي
نمودند،  كننده مي سرگرم گنگ، نظراتي نادقيق، و تصوراتي مبهم بود كه شايد

كرد  فكر مي ماركسانجاميدند.  چيزي نمي هرگز به يك نظريه كاربرديِاما 
رسانند. همه چيز به سرعت در حال تغيير بود  شان زيان مي وطنان كه اينها به هم
خواستند به علت آن تغييرات پي ببرند. از همين روي، او تالش  و مردم مي

پذير از  دقيقِ آزمايش نظريه تاريخاب را با يك پرشت كرد كه اين تغييرات
  طريق تجربه توضيح بدهد. 

وجود دارد.  ارتباطاتامروزه يك وضعيت مشابه در تحقيقات 
بسيار شيفته  ماركستأثيرگذارترين متفكران اين حوزه همچون فالسفه زمان 
 و هاي  قابل اعتماد نظريات پرطمطراق هستند، و نه شيفته حقايق و واقعيت

دهند كه درك آنها دشوار است، آزمايش  .   آنها نظرياتي را ارائه ميكاربردي
ها نابهنگام هستند،  آنها دشوار است، و گاهي كامالً غلط هستند. اين كاستي

  اي پرشتاب در حال تغيير است.  ، همه چيز به گونهماركسچون همانند دوره 

  اينترنت  تولد 
ايم:  يك رويداد نادر در تاريخ بشر بودهدر ربع پاياني سده پيش، ما شاهد 

نظران به مبالغه در  پيامدهاي آن   . با آن كه صاحباينترنتتولد يك رسانه نو، 
 اينترنتهاي آن پراهميت  خواهد بود.  هيچ ترديدي پيامد گرايش دارند، بي

كنيم، درك  روش كاركردن، مصرف، بازي، كساني كه با آنها ارتباط پيدا مي
دانيم كه  سبك زندگي ما را تغيير داده است. اما به درستي نميمسائل، و 

اي  آورد، از اين روي، تا اندازه از كجا آمد و چه بر سر ما مي اينترنت
  2و1صفحهسرگردان هستيم.  

  

به طور خاص  اينترنتها به طور عام و درباره  به دو نظريه درباره رسانه
دهد كه چرا و در چه زمان و در بح كند كه توضي تالش  بايد برسيم. اوليبايد 

وسايل ، اپچ، نوشتارتا ، گفتار از رسانه   _هاي پشت سرهم  چه مكاني رسانه
كند كه  تالش بايد  پديد آمدند. دومي  _ اينترنت و ،شنيداري-ديداري

هايي  و چگونه روش ،انجام دادند هاييها چه كار توضيح بدهد كه اين رسانه
  2صفحهدهند.  يم و آنچه را باور داريم   انجام ميياب را كه ما سازمان مي

  

  1لوهان مارشال مك

آغاز شود، فقط به  لوهان مارشال مكهر بحثي درباره نظرية  رسانه بايد با 
دانند  همه مي». رسانه پيام است«اين دليل كه او واضع  اين جمله مشهور است: 

غ كه درباره مفهوم آن كنند، اما دري كه يك كليشه است، همه آن را تكرار مي
هاي  ديگر  و درستي آن اتفاق نظر وجود ندارد. اين مطلب را به نوشته

شوند،  توان تعميم داد: آنها بسيار مشهورند، بسيار خوانده مي نيز مي لوهان مك
ماجراجو،   يك انديشمند لوهان مكهستند. از قرار معلوم،   كننده اما گيج

يكي » رسانه پيام است«نوشت. مورد  واضح نميمبتكر، و خالق بود، اما خيلي 
  از آنهاست. 

گفتار، نوشتار، چاپ،   _ رسانهبا اين جمله توجه ما را به  لوهان مكاما 
كنند  و اطالعاتي كه آنها با خودشان حمل مي _هاي الكترونيك  سيگنال

                                                 
1 Marshal McLuhan 

، بخشي از مقدمه كتاب را بهتر بشناسيم رسانه كه براي اين
  :ايم را در اينجا آورده  مارشال تي. پونوشته » تاريخ ارتباطات«

Poe, Marshal T. A History of Communications: 
Media and Society from the Evolution of Speech to 
the Internet. 2011 Cambridge University Press.  
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ي ها خود برنامه پژوهش جدا كرد، و با اين كارِ پيامرا از  رسانهجلب كرد. او 
ها روي ذهن  كند كه اثرات رسانه اي مدرن را بنياد نهاد، كه تالش مي رسانه

هاي انساني را توصيف كند و توضيح بدهد. امروزه تقريباً همه  آدمي و گروه
را تعقيب  لوهان مكاي از برنامه   اي گونه هاي رسانه گران پژوهش پژوهش

، 2گرايان ذهن شود: مشهور  در اينجا بررسي مي» مكتب«كنند. سه  مي
  . 3ها متريكسيست، و ها ماركسيست

  

  گرايان ذهن
به  سوادبه طور عام و  رسانهدر اين عقيده مشترك هستند كه  گرايان ذهن

اي ديگر فكر كنند. آنها فرض  كنند كه مردم به گونه طور خاص كاري مي
دهد و  كشي مغز را تغيير مي كنند كه آموختنِ خواندن و نوشتن، سيم مي
  سازد....   هاي شناختي جديدي را فراهم مي مندي توان

  

  ها ماركسيست
كنند،  را دنبال مي لوهان مكگرايان جنبه شناختي برنامه  اگرچه ذهن

،                     4پردازان انتقادي نظريهو پيروان مدرن آنها، يعني  ها ماركسيست
ها به چيزهاي بسيار  كنند.... ماركسيست كالن آن را بررسي مي-جنبه سياسي

دادن علت  مختلفي عالقه دارند، اما يكي از موضوعات مشترك آنها توضيح
است.  ماركسبيني فروپاشي آن  توسط  ها پس از پيش بقاي كاپيتاليسم مدت

به  پردازان انتقادي نظريهكنند. اما  پيروان آنها هنوز اين سبك را دنبال مي
هاي مختلف  كاپيتاليسم عالقه دارند و شكل هاي جمعيِ رسانه پيامدها و اثرات

براي » 5صنعت فرهنگ«كنند. نظريه  توهم، ازخودبيگانگي، و ستم را بررسي مي
تز منظور از اساسي است. به بيان ساده،  پردازان انتقادي نظريهها و  ماركسيست

كاپيتاليسمِ موجود مردم را به هاي جمعيِ  است كه رسانه آن فرهنگ صنعت
كند، و آنها را قربانيان راغب استثمار  راه تبديل مي كنندگاني سربه مصرف

، ماركسكند. در روزگار  سازد، و در نتيجه بقاي كاپيتاليسم را تضمين مي مي
پردازان  نظريهها و  ها بود؛ در روزگار ما، ماركسيست مذهب افيون توده

  هايند.  هاي جمعي هستند كه افيون توده اين رسانهمدعي هستند كه  انتقادي

 تز گرايان ذهنهمچون تز سواد ،سن   ماركسيست فرهنگ صنعتها نيز ح
هاي  پذيري را دارد. اگر به اين نتيجه برسيم كه حضور رسانه مهم آزمايش
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شود، در  جمعي سد راه توسعه نهادهاي سوسياليست (يا غيركاپيتاليست) مي
با آنهاست؛ در غير اين صورت، آنها در اشتباهند. در بيش از  اين صورت، حق

گذشته اين آزمايش در سراسر جهان به اجرا در آمده است، و بازهم  سدهنيم 
هاي جمعي هيچ اثر قابل تشخيصي بر  نتايج غيرقابل ترديدند: حضور رسانه

احتمال اين كه يك منطقه از جهان به طرف چپ كشيده نشود نداشته است. 
س از جنگ دوم جهاني، اروپاي غربي نوعي سوسياليسم  بازار آزاد را پ

 فرهنگ عتصنتكامل داد؛ آمريكا اين كار را نكرد. نظر به اين كه هر دو 
هاي جمعي هيچ اثر  توانيم نتيجه بگيريم كه رسانه قدرتمندي داشتند، مي

ها و  اند. به طور قطع، ماركسيست اي در اين سوگيري  نداشته قطعي
گذارند حق  ها روي جامعه اثر مي در اين كه رسانه پردازان انتقادي نظريه

  تواند آن اثرات را توصيف كند يا توضيح بدهد.  دارند. فقط نظريه آنها نمي

  

يا » مدرنيست پست«مكتب 
  »ساختارگرا پست«

ناميد. » 6ساختارگرا پست«يا » مدرنيست پست«توان مكتب  مكتب سوم را مي
چيزي شبيه به فيلم  را به جهان  هاي مدرن  معتقد است كه رسانه 7رادريون بژا

»Matrix «ما ديگر به مدد ارتباطات جمعي در «گويد:   اند. او مي كرده تبديل
ها به واقعيات اشاره  كنيم كه در آن بازنمايي يك دنياي واقعي زندگي نمي

كنيم كه  ها زندگي مي شده با رسانه داشته باشند. ما در يك دنياي ساخته
را لوهان  مك نظر رادريوب». هاي ديگر اشاره دارند ها فقط به بازنمايي بازنمايي

كند: رسانه ديگر پيام نيست، در مقابل اين فناوري است كه براي  برعكس مي
  كند.  آفريني مي هاي واقعي ابهام همة پيام

بر يك بنياد تجربي صرف استوار است: مردم گاهي طوري  رادريوبنظريه 
ها واقعيت هستند. اما  خورند كه تصور كنند كه بازنمايي فريب مي

ها قدرتمندند،  اند. رسانه ها به افراط افتاده ها مانند ماركسيست مدرنيست پست
قدر قدرتمند. بسياري از مردم در تشخيص واقعيت از بازنمايي  اما نه آن

شده باشد. همه مشكلي ندارند، حتي اگر بازنمايي با وسايل مدرن دقيق ساخته 
ها را باور كنند. هاليوود كارخانه رؤياست،  هاي رسانه دانند كه نبايد اغراق مي

  □نه كارخانه واقعيت.
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7 Jean Baudrillard 
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 شده تقويت هوش تكامل پيدا كرده است و  براي آن از اصطالح  ) AI( مصنوعي هوشكه امروزه به ) IAيا  intelligence amplification( تقويت هوش هاي يا فناوري ابزارها هوش بدون
)augmented intelligence( سبك زندگي خودش را تغيير داد دو ابزار مهمِ تقويت  كشاورزي انقالبمريخ بفرستد. از زماني كه انسان با توانست سفينه به  انسان نمي شود  بهره گرفته مي

با  يشهرنشين انقالبدوره   هزار سال بعد در و حدود شش كشاورزي انقالب در دوره توانستند مسائل جديدي را كه  را شناخت كه مي فردي هوش) و collective intelligence( جمعي هوش
هايي سفالي با  سال پيش در سرزمين ايران ساخت مهره10000وسيله تقويت هوشي كه انسان در حدود يا  ابزار هوش. نخستين  رسانهو ابزار  رايانشآنها برخورد پيدا كرد حل كنند: ابزار 

مورد نياز جوامع روستايي را ممكن كردند. با افزايش   نهادهايا مبادله كاال و تأسيس نخستين )  مشهور هستند. اين ابزارهtoken( توكناشكال هندسي مختلف بود كه امروزه به  ابزار شمارش 
حك كردند كه امروزه به   اين توپكهاي داخل آن را بر روي  بندي و نقش مهره گلي بسته كساده شود هر مجموعه از آنها را در يك توپ ها  براي اين كه بايگاني توكن ،مبادالت

شكل بود. هنگامي كه رونق اقتصادي به حدي رسيد كه  مستطيلي شمارشي هاي نبشته گلها بر روي  كردن نقش توكن ) مشهور هستند. تكامل بعدي، حذف توكن و حكenvelope( پوش توكن
   نويس) را اختراع كند.  ساز و دست دست( نوشتار رسانهها به انسان الهام داد كه  نبشته لبر روي گ ها  نقش توكن  هاي توضيحي نياز پيدا شد  به ثبت داده

 مايكروهايي مانند كارت  دادند، يعني ظرفيت ذخيره چند ارزش عددي را داشتند. حافظه شماري توكن را در خود جاي مي هايي كه متداول شدند  حداكثر تعداد انگشت پوش توكن
با  دي كارت مايكرو اس ذخيره عدد در اما با ميلياردها برابر ظرفيت بيشتر.  ،دهند پوش را انجام مي ر توكنكه تصوير يك نمونه دوترابايتي آن در باال آمده است، همان كا دي اس

  شود.  استخراج مي سنگ  ترين ماده آنها سيليكون است كه از شن و ماسه گيرد كه مهم ) انجام ميMOSFET( ماسفتترانزيستورهايي مشهور به 

هاي علمي و فني انسان نسبت به ساير موجودات زنده   تواند تحليل درستي از پيشرفت نمي هوش تيتقو يابزارهاانسان   بدون درنظرگرفتن تكامل    اساسًا نظريه تكامل داروين براي
) mutation(ها  و آنگاه دوران پسامدرن جهشگذارهاي بزرگ در تاريخ انسان از دوران شكار و گردآوري گياهان خوراكي به دوران پيشامدرن و سپس   به دوران مدرن   علتارائه بدهد. 

   توان آنها را ابزارهاي بنيادين پيشرفت ناميد. رسانشي به عنوان مكملِ خرَد فردي و خرَد جمعيِ انسان بوده است ــ كه مي-رايانشي   يا تحوالت اساسي در  ابزارهاي تقويت هوشِِ

اند،  اند كه انسانِ دوران جديد را انساني كامالً متفاوت با انسانِ دوران پيشين كرده چنان تأثيري بر زندگي انسان داشته  هوش تيتقو در ابزارهاي   ها هر يك از اين گذارها يا جهش
هايي متفاوت هستند، انسان امروز را  ل   انسانگونه كه هوموساپينس و نئاندرتا البته نه به دليل تفاوت فيزيولوژيك، بلكه به دليل تفاوت در توان رايانش و در توان رسانش. به بيان ديگر، همان

آفرينِ هر  نظران بسته به فناوري تقويت هوشِ تحول اي از صاحب هزار سال پيش يكسان در نظر  بگيريم و هر دو را هوموساپينسِ يكساني بدانيم. از همين روي، پاره توانيم با انسان شش نمي
 Homo scriptorبراي انسان   بسته به رسانه مؤثر هر عصر نامي متفاوت، مانند » تاريخ ارتباطات«به عنوان مثال، مارشال تي پو، نويسنده كتاب  اند؛ عصر از گونه جديدي از انسان نام برده

   اي انسان عصر رايانش شناختي(انسان دوره ويدئو) پيشنهاد كرده است. به همين سياق، ما بر Homo videns(انسان دوره چاپ)،     Homo lectorنويس)،  (انسان دوره دست
)cognitive computing(   ميالدي پديدار شده است  نام    2010كه از سالHomo cognitus  كنيم. (انسان عصر شناخت) را پيشنهاد مي    

  .سال پيش از ميالد3300تا 3100ه در تپه چغاميش شوش خوزستان مربوط به شد يافته پوش توكنچهار  سمت چپگلي و تصوير  هاي توكنتصوير  سمت راست  باال:  رديفها  عكس
و تصوير چپ يك آجرنبشته  از دوره  باستان) (همگي موزه ايران پيش از ميالد 3200-3100نبشته شمارشي مربوط به دوره آغاز نگارش در   تعدادي گل  راست،تصوير سمت  رديف وسط: 

  . عيالم (موزه تاريخ آمل)
 ي؛ و تصوير سمت چپ سه قطعه سنگ سيليكون (موزه فناور)Kioxia.com(عكس از  جهان ترابايتي 2ديِ  نمونه نخستين كارت حافظه مايكرو اس پيش ،سمت راستتصوير   پايين: رديف

  . درسدن، آلمان)
  مژده حمزه تبريزي)از  ها (عكس                                                                                                                                                                                                                                       
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