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  ها اينترنت آدم
  ، اي ايمني گله ، بازي تنازع بقا

  19-يدوكو كرد آنارشيستي براي مقابله با روي و 
  

فر عليرضا محمدي □

آيد اكثر  به ميان مي داروين 1نظريه تكاملهنگامي كه سخن از 
كنند. حتي اگر  فكر مي» انتخاب اصلح« ، و»رقابت« ،»2تنازع بقا«مردم به 

ها را تكرار  ان درباره اين نظريه بپرسيد هميناز بسياري از دانشمند
 عواملروي اين  چارلز داروينكنند. علت آن است كه تأكيد خود  مي

بيشتر  هاي عمومي  مرسوم نيز  در آموزش ضمن آن كه ،بوده است
جاي شگفتي  ،شود. از همين روي آموزش داده مي داروين هاي يافته

 ،، يعني انگلستانرگ جهاناين دانشمند بز زادگاهنيست كه حتي در 
رهاسازي جامعه براي  سخن از 19-ويروس كوويدجهاني  تهاجمبراي 

، و »رقابت« ،»تنازع بقا«به ميان بيايد، كه به  3اي ايمني گله رسيدن به
 .است سنتي گرايان داروين ، كه يك نگرش شاره داردا »انتخاب اصلح«

وع نگرش منسوخ اين ن مدرن يگراي داروينحال آن كه  از ديدگاه 
ديدگاه  . اطالعند ، بيندنباش بيماراگر صاحبان چنين نگرشي است و 
شناس و  را از نگاه  يك زيستبه اين نوع نگرش  مدرن يگراي داروين
بخوانيم كه در مقدمه  مارتين نواكدان  بزرگ حاضر جهان،  رياضي

  آورده است:» 4اَبرهمكاران«كتابش، 
به اين  چارلز دارويندارد. تاريك  شناسي يك روي زيست«

اشاره كرد. او به اين نتيجه  تنازع بقاجنبه خاكستري طبيعت به عنوان 
 5ترين شايستهجاي دارد.  تكاملرسيد كه رقابت در قلبِ 

(سازگارترين يا  اصلح)  برنده اين تنازع براي حيات است و بقيه از 
ا، كمك به يك براي تنازع بق دارويني... از نگاه فرمول روند. بين مي

 »معني است. رقيب بي

                                                 
1 evolution 
2 struggle for existence 
3 herd immunity 
4 Nowak, M. A. (Martin A.) & Highfield, Roger. (2011), Super-
Cooperators: Altruism, Evolution, and Why We need  Each Other to 
Succeed, New York: Free Press. 
5 fittest 

خود نيز در مسير تكامل قرار  نظريه تكامل داروينحال آن كه 
بر غناي اين نظريه افزوده است و آن را هاي جديد  گرفته است و يافته

، و سالمت شناسي، پزشكي تر زيست هاي دقيق براي تحليل
مقاله واقع كه مورد استفاده اين _  فناوريروند شناسي، و  حتي  جامعه

دانشمند خالق زمانه ما  مارتين نواكمهياتر ساخته است.  _شده است 
اصل  همكاريثابت كرده است كه  ها نظريه بازيو  رياضيبا اصول 

  سوم تكامل است:
اساسي خواهد بود. در  همكاريپيامدهاي اين فهم جديد از «

) جهش( 6متاسيون _گذشته، تنها دو اصل پايه تكامل وجود داشت 
آورد و  كه در آنها اولي گوناگوني ژني را پديد مي _ انتخابو 

قرارگرفته بهترين  كند كه در محيط دومي افرادي را انتخاب مي
، تكاملهاي خالق  ي فهم جنبهبراد.   نشايستگي و انطباق را دار

 تكامل اصل سوم همكاريبپذيريم كه  جز آن كه مراهي نداري
  »است.

نازع بقا به موقعيت كنوني ترقابت در بازي  به بيان ساده، انسان با
_ كه توانسته است بر كره زمين تسلط يابد و فضا را تسخير كند _ خود 

در تكامل است كه انسان را  همكارياصل مهم  بلكه اين  نرسيده است،
هاي   ترين شيوه اشرف مخلوقات كرده است. انساني كه  پيچيده

زگار كنوني كه ابزارهاي همكاري  را تجربه كرده است و در رو
نامد در اختيار دارد  مي اَبرهمكاريآن را  نواكپيشرفته مورد نياز آنچه 

نخواهد شد و با دانش  اي طبيعي ايمني گلهترديدي  تسليم   هيچ بي
از  به حفاظت ،ت از خودبه حفاظ دانش همكاريپزشكي و با 

يمني  بدني همه كساني كه به دليلي ا و ها  ها و مادربزرگ پدربزرگ
آنها كه ترس در  آنها كه خودخواهند، .خواهد پرداخت ضعيفي دارند

                                                 
6 mutation 
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آنها كه توان همكاري ندارند، كساني هستند كه  و به ويژه دل دارند، 
دهند، اينها  را پيشنهاد مي اي ايمني گلهرهاسازي جامعه براي رسيدن به 

  يمارند.بند، اينها يستن يافته  نقص بيولوژيك دارند، اينها تكامل
آورده است » اَبرهمكاران«در كتاب  نواككه خود  گونه همان

پتر به نام  آنارشيست ِكمونيستصدوبيست سال پيش از او يك  يك
به  _ برجسته نيز هست شناس كه يك دانشمند زيست_  7تكينوكروپ

ياري «اهميت نقش همكاري در تكامل واقف بوده است و در كتاب 
  خود چنين آورده است:) ]1902[ 2012(» 8متقابل

نيز  متقابل يِارقانون ي، قانون تنازعِ متقابلدر طبيعت عالوه بر «
وجود دارد، كه براي موفقيت تنازع بقا، و به ويژه براي تكامل 

تر از قانون رقابت متقابل است. اين  ها، بسيار مهم رونده گونه پيش
ه خود پيشنهاد... در عمل چيزي نيست جز توسعه بيشتر نظراتي ك

  »بيان كرده است. داروين

شناسي كه به دليل  نه به دليل نظريات زيست  تكينوكروپ
مكتب شهرت دارد.  آنارشيسمهايش در مكتب فكري  پردازي نظريه

ومرج،  آنارشيسم برخالف آنچه به آن شهرت يافته است، يعني هرج
خشونت، و استيالي وحشت در جامعه، اهدافي متعالي و انساني دارد و 

انديشد. يك علت  به اداره جامعه با همكاري داوطلبانه همه مردم مي
معني ظاهري اين واژه بوده  عدم درك درست شهرت آنارشيسم سوء

برگرفته  دولتي بيبه معني   anarchia  باستانِ است كه از واژه يونانيِ
پردازان آنارشيسم در اصل  شده است. اين در حالي است كه مراد نظريه

اين امكان را  بوده است، يعني همه مردم دولتي همهيا  انيدولت همگ
در واقع، ند. بازي كنداوطلبانه در اداره جامعه نقش  داشته باشند كه
اند كه  هر دو معني درست  هاي اطالعات به ما نشان داده امروزه فناوري

نمونه خوبي است: از  كوين بيت. دولتي همهو هم  دولتي بياست، هم 
دولتي پشت آن نيست، از سوي ديگر، همه كاربران يك سو، هيچ 

  اين پول ديجيتال نقش دارند.  داري حساب در مديريت كوين بيت

اهداف متعالي و  همچون  ،تكينوكروپاهداف متعالي و انساني 
كم تا روزگار امروز  در زمان خودشان و دست ،كارل ماركسانساني 

از نياز وجود نداشتند.  يافتن نبودند، چون ابزارهاي مورد قابل تحقق
بودند و  يناموفق هر دو مكاتب آنارشيسمو  ماركسيسمهمين روي، 

                                                 
7 Peter Kropotkin 
8 Mutual aid 

شنيدن  شده آنها گاه چنان بوده است كه كارگرفته هاي به روش
همچنان كند.  حتي همين  امروز انسان را دچار وحشت مي شان هاي واژه

امه گفته در مقاالت تحليل تاريخ اين ماهن 272و  271هاي  كه در شماره
دادن  نشان براي كارل ماركس يا  تكينوكروپپردازاني چون  نظريه شد

مسير تاريخ و روند آينده فقط به تاريخ اقتصاد يا حداكثر به تاريخ 
هاي ديگر تاريخ  توجه به اليه ند، حال آن كه ا هكرد ابزارهاي توليد نگاه 

و روند ريخ تاعلم، و به ويژه مانند تاريخ ابزارهاي محاسبه، تاريخ 
نيز  _ كنند  را فراهم مي ابزارهاي همكاريكه  _  هاي ارتباطات فناوري

ميالدي باز  1876به سال  تلفنضروري است. به عنوان مثال، اختراع 
كتاب مشهور خود،  كروپوتكينها پيش از آن كه   گردد، يعني سال مي

 ةني آيندبي توجه به اين فناوري و پيش) را بنويسد. 1902( ياري متقابل
 ها و نظريات توانست دقت تحليل مي تر و كارآمدتر هايي جامع فناوري

  تر كند.  دربارة آنارشيسم را افزون پرداز بزرگ  اين نظريه
يك اصل اساسي تكامل است. براي همكاري ابزار الزم  همكاري

هاي نخستين بوده است.  ترين ابزار ارتباطي انسان مهم زباناست. 
راديو،  پيك (پست)، دستگاه چاپ، تلگراف، تلفن، جاده و نوشتار،

بخشي از ابزارهاي ارتباطي و همكاري انسان  اينترنتو  ، تلويزيون
  اند. دههستند كه به مرور در طول تاريخ پديد آم

  
همچنان كه در شماره پيش گفتيم، در زندگي انسان از زماني كه 

خود پي برد تحوالت بزرگي پديد آمد. توان  به توان رايانشي مغز
گويد كه  ، با رياضيات بسيار ساده به او ميخردمند امروز رايانشي انسان

 براي حل مشكالت بزرگ جهان بايد با همه مردم جهان همكاري كند. 
كه _ همكاري را به نقطه اوج برساند اين انسان براي اين كه  گمان،  بي

ابزارهاي ارتباطي را به حدي  _ اوست ت تكامليامنطبق با خصوصي
ها در سراسر جهان براي  همكاري ميان همه انسانتكامل خواهد داد كه 

  تاريخ ارتباطات و همكاري
گفتيم براي  270در شماره گلدان داريوش همچنان كه در مقاله 

هاي مختلف تاريخ، مانند  تحليل روندهاي آينده الزم است كه اليه
هاي هنر، جنگ، ابزارهاي توليد، ابزارهاي رايانش، سياست، دين،  اليه

گانه بررسي كنيم و صرفاً با نگاه به تاريخ ابزارهاي و مانند آن  را جدا
آينده نپردازيم.  براي تحليل  اقتصادي و فناوري توليد به تحليل روند

، در آينده اَبرهمكاري، مارتين نواكيا به تعبير  همكاريروندي كه 
توجه كنيم. در يك شماره  تاريخ ارتباطاتخواهد داشت الزم است به 

  □خواهيم پرداخت.آينده به اين مهم 
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 دولت همگانييا  دولتي همهاداره بهينه جهان ممكن شود، يعني امكان 
، و ها اينترنت آدم، اينترنت چيزها(آنارشيسم ناب) پديد بيايد. ابزارهاي 

مردم جهان  ف پيشرفت خواهند كرد.سو با اين هد هم هوش مصنوعي
و  مراتبي هاي سلسله دولتاند كه  هاست به اين نتيجه رسيده مدت

مرسوم كه خود عامل پديدآمدن مشكالتي مانند گرمايش  عمودي
ناكارآمد اند در حل چنين مشكالتي  زمين يا آلودگي طبيعت بوده

  هستند.

  

  
مراتبي  هاي سلسله دولتنه ديگر از ناكارآمدي يك نمو 19- كوويد 

 مراتبي مسئول هاي سلسله سازمان در مورداست، حتي اين ناكارآمدي 
اين مثالً، ( ندك صدق  شايد نيزمانند سازمان بهداشت جهاني  جهاني

توانست از مردم بخواهد كه با ماسك حتي  سازمان از همان ابتدا مي
با  .وارد شوند)شلوغ مانند مترو هاي  ساز در محيط هاي دست ماسك

به سطحي فراتر  را  جهاني ي اَبرهمكار ظهور اين ويروس وجود اين، 
مقاالت ده است. به عنوان نمونه، دانشمندان جهان نهضت اناز گذشته رس

)، يعني دسترسي رايگان open access articles(   با دسترسي آزاد
 278در صفحه  مارتين نواك اند. آغاز كرده 19- كوويدمقاالت را براي 

وهوايي ما  اطمينان دارم كه تغييرات آب«گويد:  مي» ابرهمكاران«كتاب 
.» را وادار خواهد كرد كه وارد فصل جديدي از همكاري شويم

  است.  را زودتر آغاز كرده همكاري نياز به اين فصل جديد 19-كوويد
ير كشور عزيزمان ايران در حال حاضر با دو چالش بزرگ درگ

) Homo Sapiens(  انسان خردمندبراي . 19-كوويدو  تحريماست: 

 همكاري _را در اختيار دارد  اَبرهمكاريكه ابزارهاي پيچيده _ امروز 
است، نه رهاسازي جامعه براي  19- كوويدترين راه مقابله با  طبيعي

  اي. ايمني گله

  
قشه راهي بايد طراحي كرد كه بدترين ن 19- كوويدبراي مقابله با  

، كه در آن احتماالً را در نظر بگيرد ،حالت آن، يعني حدود دو سال

  اَبرهمكاري اَبرابزارِ
يك نياز اساسي است.  اَبرهمكاريبراي  اينترنت پرسرعت

كُندي عمليات برخط بورس كه در حال حاضر بيش از دو ميليون 
دار داراي كُد بورسي  دارد به كنار، نزديك به دو ماه است  سهام

ها به دليل سن باال به قرنطينه توصيه  گها و مادربزر كه پدربزرگ
اند. براي آنها در اين دوران قرنطينه تماس تصويري، به ويژه  شده

تماس تصويري همزمان چندنفره، نعمت بسيار بزرگي است. 
كند. اين روزها مراسم ختم  كُندي اينترنت آنها را آزرده مي

 گيرد كه هاي اجتماعي انجام مي درگذشتگان از طريق شبكه
شركت در آنها يك وظيفه انساني و ديني آشنايان است، براي 
آرامش روحي بازماندگان ضروري است سرعت اينترنت افزايش 
يابد. نيازها به اينترنت پرسرعت بسيار فراتر از اين موارد ذكرشده 

  مواردي مانند دوركاري يا آموزش از راه دور.براي به ويژه است، 

تركردن اينترنت كشور  عكم، دو راه حل ساده براي سري دست
تلفن همراه از بخشي از باند فركانسي  پيشنهاد شده است. استفاده

شود كه صداوسيما  يافته براي صداوسيما. يادآوري مي تخصيص
هاي زميني  اين امكان را دارد كه به جاي باند فركانسيِ آنتن

)terrestrialبگيرد، كه تلفن همراه در اي بهره  ) از پخش ماهواره
  ل حاضر چنين امكاني را در اختيار ندارد. حا

هاي اجتماعي است كه اوالً   راه حل دوم، برداشتن فيلترينگ شبكه
 اَبرهمكاريتوانند به عنوان يك زيرساخت عالي نقش بزرگي در  مي

تواند پهناي باندي را كه به دليل استفاده  بازي كنند و ثانياً اين كار مي
  شود آزاد كند. اتالف مي بسياري از مردم از فيلترشكن

چند ديوان مختلف قابل  همكاريهر دو راه حل به آساني با 
آور،  گمان، در اين شرايط اضطراري و اضطراب اجراست. بي

گر بين  ويران هاي رقابتتر از  كردن نيازهاي مردم بسيار مهم برطرف
   □هاست. ديوان

ها پيش  گردد، يعني سال ميالدي باز مي 1876به سال  تلفناختراع 
) را 1902( ياري متقابلكتاب مشهور خود،  كروپوتكيناز آن كه  

تر و  هايي جامع بيني آيندة فناوري بنويسد. توجه به اين فناوري و پيش
ز بزرگ  پردا ها و نظريات اين نظريه توانست دقت تحليل كارآمدتر مي

  تر كند. دربارة آنارشيسم را افزون
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 پاييز و زمستان سال جاري دشوارترين بخش اين دو سال باشد.
براي كشور مشكالت  بسيار  ،آن هم در دوره تحريم ،گمان، دو سال بي

خسارات تواند  يم اَبرهمكاريبزرگي پديد خواهد آورد كه بدون 
اگر بخواهيم با مان در پي داشته باشد.  سنگيني را برايناپذير و  جبران

 يك توصية علمي همكاريراهكارهاي علمي از پس مشكالت برآييم 
در كتاب خود نشان  نواكگونه كه  است. همان بر اساس قانون تكامل

بار خواهد بود.   و خودمحوري زيان، داده است تقلب، خودخواهي
خواني  يافته هم در اين وضعيت با طبيعت انسان تكاملخودخواهي 
  توان آن را به بيماري و نقص بيولوژيك تعبير كرد.  ندارد، و مي

  

آثار اقتصادي، اجتماعي، و روحي ژرفي به  19- كوويدگمان،  بي
 ت برجاي خواهد گذاشت. دولت محترم به تنهايي از پس اين مشكال

توانيم تجربه كنيم.  اكنون مي آينده را از هم ،اَبرهمكاري  با نخواهد آمد.
 سياره و ساير مسائل كارآمدترين روش مقابله با اين ويروس  دولتي همه

در درجه  اينترنتمان، مانند آلودگي هوا يا گرمايش زمين است.  خاكي
دو ابزار   در درجه بعدي تلويزيونو نخست و با اهميت بسيار بيشتر 

هستند. در روزگار كنوني وجودآورنده همكاري  مهم به اساسي و
در جهت  19- كوويداين دو وسيله در مقابله با  از گيري كارآمد بهره

بر جاي باري  ها پيامدهاي زيان بسيار اساسي است. خودخواهيهمكاري 
  اشت. گذخواهد 
داران، م گيري از توان افراد تأثيرگذار مانند همه سياست بهره

 ها با كاران محبوب و ساير سلبريتي هنرمندان، نويسندگان، ورزش
تواند يك  هاي گوناگون مي و سبك زندگي ،طرز فكرها ها، نگرش
ابزار بالقوه  هاي اجتماعي شبكه موفق را پديد بياورد. دولتي همه

هستند، اما ضروري است كه اخبار  گيرانه توانمندي براي اقدامات پيش
هاي علمي و درست از طريق آنها انتشار پيدا كنند. افراد  ملو دستورالع

از  تأثيرگذار ذكرشده در اين موارد به دليل تعداد كثير پيرويي كه دارند
عمل  اي كارآمد به گونهتوانند  مي طريق همكاري با وزارت بهداشت 

توانند به نياز روحي مبتاليان و  ميبا افراد تأثيرگذار ها  اين شبكه كنند.
هاي مردمي براي  آوري كمك هاي آنها پاسخ بدهند، به جمع خانواده
هاي داغدار  ديدگان بپردازند، و در مراسم ختم مجازي خانواده خسارت

  . و... را تسلي بدهند
تمام ضروري است كه از  دولتي و اََبرهمكاري موفق  براي يك همه

ين دوران در ا خواهي خوديخودخواهي و  بهره بگيريم. پتانسيل كشور
بار خواهد بود.  خسارتبسيار خواهان  خودخواهان و خوديحتي براي 

و  نگاه كنيم هاي اجتماعي  و به شبكه اگر با عينك همكاري به جامعه
با اين هنرمند  .توانيم مسائل را حل كنيم را بپذيريم، بهتر مي دولتي همه

انديش  بازاري است، آن هنرمند زيرزميني است، آن نويسنده كج كوچه
براي  توان اَبرهمكاري پديد آورد.  ... نميمدار ن سياستآاست، 

در اين دوران دشوار تاريخ  همه تأثيرگذارانبايد از پتانسيل   اَبرهمكاري
   □.بهره گرفتكشورمان 

  

و به  نجات كره زمين_ ترين مسئله در ميان همه مسائل  بزرگ
   انسان خردمندهاي  حداكثررساندن طول عمر عمومي گونه

)Homo sapiens (_ شود. آنها به راه  فقط با فناوري حل نمي
هاي نويي نياز دارند كه به طور هماهنگ كار كنند. اگر  حل

ها ادامه بدهيم، فقط يك گزينه در پيش  بخواهيم به پيشرفت
ان را همگي مديريت كنيم. اگر م داريم. ما اكنون بايد سياره

بخواهيم در تنازع بقا پيروز شويم، و از يك سقوط بزرگ 
كارگيري  اي به جز مهاركردن و به جلوگيري كنيم، هيچ گزينه

  .همكاريالعاده وجود ندارد:  روي خالق خارقاين ني
  ابزار همكاريتلويزيون  اَبرهمكاران، مارتين نواك

جودآورنده همكاري مانند و ضروري است كه ابزارهاي به
. خواهي خوديتلويزيون در مسير همكاري هدايت شوند، و نه در مسير 

و يك سبك  ،طرز تفكر نگرش، يك تلويزيوني كه متعلق به يك
هاي بزرگ كارآمد باشد.  تواند در همكاري زندگي باشد در عمل نمي

يك  به عنوان نمونه، هنگامي كه تلويزيون براي يك مراسم رونمايي از
 ياب كه در آن چهارنفر از مديران ارشد  حضور دارند دستگاه ويروس

و مسلط به دانش فيزيك  ورزيده خبرنگار علمييك  ضروري است كه
اعزام شده بود،  ير چنين خبرنگاراگ. ندرا اعزام ك شناسي  و زيست
توانست خيلي زود از توانايي  هاي ساده از طراح دستگاه مي پرسش

. هنگامي كه چنين پرسش و آزمايي كند شده راستي دستگاه رونمايي
در عمل يك شود،  مطرح نمي براي يك ادعاي بسيار بزرگ پاسخي

مسئوليتي شود، كه  به نمايش گذاشته مي همكاري بزرگ تمايل به عدم
د. كن ميمتوجه مسئوالن حاضر در آن مراسم را سنگين  العاده فوق

هايي را  چنين نمايش واقعيت اين است كه بينندگان تلويزيون 
  □كنند. آور تعبير مي غيرسازنده و يأس هايي رقابت
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  ها اينترنت آدم
  رهبر يو جهان ب ، دولت نامرئي، يهمكاراَبر

  فر محمديعليرضا  ■

  رهبر بيجهان يك «

، كشور آمريكا به عنوان 2014در سال  ويروس ابوال گيري در مقابله با همه
نيز باز آمريكا همين نقش را  2008رهبر عمل كرد. در بحران اقتصادي سال  

هاي اخير آمريكا از  ما در سالبازي كرد تا اقتصاد جهاني دچار فروپاشي نشود. ا
نقش خود به عنوان رهبر جهان استعفا داده است. دولت كنوني آمريكا پشتيباني 

المللي مانند سازمان بهداشت جهاني را نيز قطع كرده است،  هاي بين از سازمان
 _دنيا مشخص كرده است كه ديگر دوستي در دنيا ندارد رايو خيلي روشن ب

امي كه بحران ويروس كرونا پديدار شد، كشور آمريكا در فقط منافع دارد. هنگ
ها ايستاد، و تاكنون از گرفتن نقش رهبري خودداري كرده است. حتي  كناره

اگر سرانجام بخواهد رهبري را برعهده بگيرد، اعتماد به دولت كنوني آمريكا 
چنان ضعيف است كه كمتر كشوري حاضر است از آن پيروي كند. آيا شما از 

  است؟» اول خودم«ري پيروي خواهيد كرد كه شعارش رهب

جاي خالي آمريكا را هيچ كشوري پر نكرده است. برعكس است. 
گرايي، و عدم اعتماد  در حال حاضر ويژگي نظام  هراسي، جدايي بيگانه
الملل شده است. بدون اعتماد و همبستگي جهاني قادر نخواهيم بود كه  بين
وقف كنيم، و در آينده احتماالً موارد بيشتري از گيري ويروس كرونا را مت همه

  »هايي را مشاهده خواهيم كرد. گيري چنين همه
هاي  (مورخ، فيلسوف، و نويسنده چند كتاب پرفروش به نام يووال نوح هراري

  1»).ويكم درس براي قرن بيست21«، و »انسان خداگونه«، »انسان خردمند«

  

پرسند  مي دارويني رهاي نادرستو باو ها در انديشه هاي وامانده مغز
اي رسيد كه در آن  بتوان به جامعه 2همكاري بازممكن است با  مگر

در  تنازع بقاي داروينيدنيايي كه در   ابزارهاي توليد عمومي هستند؟
درك   مگر زندگي بدون رقابت ممكن است؟ فرماست، آن حكم

ن سبب شده است كه چني چارلز داروينهاي  نادرست از انديشه
مطرح  3كمونيسم شهر هوشمند اشرافيهايي درباره امكان تحقق  پرسش
  .شود

                                                 
1 https://time.com/5803225/yuval-noah-harari-coronavirus-
humanity-leadership/ 
2 open collaboration 
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كنندگان در اينجاست كه صرفاً  به ويژگي مهم  مشكل پرسش
توجه  كاپيتاليسمدر  رقابت ويژگي و داروين تنازع بقايدر  رقابت
هاي جديد  كه مطابق يافته _ همكاري تر مهم ويژگي به كنند و مي

موجودات توجه ندارند. در واقع، _ بت نيست اهميت آن كمتر از رقا
 . به بيان ديگر، شوند تعريف مي همكاريو  رقابتزنده با دو ويژگي 
با اين  همه، تأكيد  .انجامد يو هم به رقابت م يتكامل هم به همكار
هاي آموزش تكامل بيشتر  روي  شناسان و كتاب بسياري از زيست

نيز تأكيد بر رقابت داشته  چارلز داروين. خود همكارياست تا  رقابت
هاي جديد  است و درباره همكاري كمتر بحث كرده است. اما پژوهش

دان  كه هم  رياضي _ مارتين نواكهاي  پژوهششناسي، به ويژه   زيست
روي اهميت  _ است  ها متخصص نظريه بازيهم و  شناس و  هم زيست

كي از ي مارتين نواك همكاري در تكامل انسان تأكيدي جدي دارد.
هاي خود را در كتابي به نام  يافتهاو  ترين دانشمندان زمان ماست.  خالق

ديگر نياز  دوستي، تكامل، و چرا براي موفقيت به هم نوع :رهمكارانباَ«
كه _  راجر هايفيلدآورده است. او اين كتاب را  با همكاري » 4داريم

استفاده انقالبي در   نواك نوشته است. _يك ژورناليست علمي است 
  آورده است. شناسي به وجود  از رياضيات در زيست

شود. اين  نمايانده مي رقابتيتكامل اغلب به عنوان يك عمل 
 يمعما مارتين نواك دهد. پاسخ نمي همكاري انگرش به تكامل جامعه ب

اهميت بسيار  رهمكارانباَدر كتاب  او. كرده استرا حل  يهمكار
تكامل را با رياضيات شرح داده است كه ويژگي مهم نظريه  اين باالي 

ها  بسياري از پرسش پاسختواند  پيشتر كمتر به آن توجه شده است و مي
روندهاي آينده   ، يك استناد اين مقاله براي به ويژه  .بدهدرا به دست 
كمونيسم امكان تحقق  ، وهاي آينده فناوري براي روند ،جامعه انساني

   است. همكاريويژگي همين  شهر هوشمند اشرافي
                                                 
4 Nowak, M. A. (Martin A.) & Highfield, Roger. (2011), 
Super-Cooperators: Altruism, Evolution, and Why We need  
Each Other to Succeed, New York: Free Press.  
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بر خالف  اين  نظريه   مل بوده است.عامل مهم تكا يك  همكاري
را  و خودمحوري روي و تك كه خودخواهي  سنتي داروينيسمساده در 

كند كه همكاري به همان  ثابت مي نواكداند  تنها استراتژي بقا مي
   اندازه اهميت دارد.

كند و  نامي، و پاداش را بررسي مي هاي تعامل، نيك پديده نواك
دوستانه و فداكارانه به طور طبيعي از  عدهد كه رفتار نو توضيح مي

گذشت،  ،نواكگيرد. از نظر  سرچشمه مي خصوصيت همكاري 
حتي  نواكسخاوت، و مهرباني يك دليل منطقي رياضي دارد. 

اي از  (هرچند، پاره بيند همكاري را در سطح سلولي نيز مي
هاي  . او در پژوهشتوافق ندارند) نواكنظران در اين مورد با  صاحب

اي است  هاي بدن به گونه رسد كه طراحي اندام خود به اين نتيجه مي
اي مانند  سرطان در  كه همكاري هوشمندانه داشته باشند، و بيماري

  است.  همكاريهاي بدن انسان در  اصل شكست سلول

و رفتار  ،زبان، همكاري پيشگام نظريه رياضي  براي تكاملِ نواك 
تكاملِ همكاري پنج روش همكاري  در فرايند دوستانه است. او نوع

روي و تقلبِ  يافته است و با در نظرگرفتن احتماالت همكاري يا تك
همكاري نهفته  برد در بازيِ گران به اين نتيجه رسيده است كه بازي

  : ستنادتكامل  يمعمار اصلرا  يهمكار  توان از همين روي مياست و 
واهد بود. در گذشته، تنها پيامدهاي اين فهم جديد از همكاري اساسي خ«

كه در آنها  _و انتخاب (جهش)  5متاسيون _دو اصل پايه تكامل وجود داشت 
ند كه در گزي برميآورد و دومي افرادي را  اولي گوناگوني ژني را پديد مي

هاي خالق  ي فهم جنبهبراقرارگرفته بهترين شايستگي و انطباق را دارد.    محيط
. براي انتخاب شما به همكاري اصل سوم تكامل استكه  تكامل، ناچاريم بپذيريم

متاسيون نياز داريد و به همين ترتيب، براي همكاري به هر دو، يعني به انتخاب 
سازنده تكامل را پديد  روشن رويتواند  و متاسيون نياز داريد. همكاري مي

ه. همكاري ها تا زبان و رفتارهاي اجتماعي پيچيد ها تا ارگانيسم بياورد، از ژن
  »معمار اصلي تكامل است.

در اين كتاب نشان داده است كه همكاري يك عامل مهم  نواك
نه رقابت. براي برانگيختن  _ همكاري زيربناي نوآوري است«است:  خالقيت

خالقيت، و براي ترغيب مردم به ابداع نظريات جديد، الزم است از وسوسه 
همكاري، معمار خالقيت در سرتاسر هويج استفاده كنيد، نه از ترس از چماق. 

هاي مورچه  ها تا موجودات چندسلولي تا تپه فرايند تكامل بوده است، از سلول
سازي وجود  تا روستاها تا شهرها. بدون همكاري در تكامل نه ساختمان

  »داشت و نه پيچيدگي. مي
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                                     كروناويروس  عليهنبرد همگاني 
  هاي اجتماعي با شبكه
ها مردم را از خطر بزرگ  هاي اجتماعي پيش از دولت شبكه

آگاه كردند.  به عنوان مثال، در ايران عزيز خودمان،  19-كوويد
را در كشور  19- كوويدپيش از آن كه مسئوالن رسماً آلودگي 

ها  تماعي با ارسال انبوه پيامهاي اج تأييد كنند، اخطارها در شبكه
چينيان را باور  تلخِ اي شوخيِ زماني كه عده ياآغاز شده بود. 

يك پزشك  دلسوز ويدئويي تهيه كرد و با استناد به  كرده بودند،
بسيار  19-كوويدهاي معتبر پزشكي نشان داد كه  سايت

هاي اجتماعي  تر از آنفوالنزاست. اين ويدئو در شبكه خطرناك
دست به دست گرديد تا كسي اين بيماري را شوخي نگيرد. 

هاي اجتماعي در كُندكردن  تر شبكه ديدي، اقدام سريعتر هيچ بي
در همه كشورها نسبت به اقدامات  19-كوويدتهاجم پرشتاب 

بوده  تركارساز العاده وقفها  نسبتاً ديرهنگام بسياري از  دولت
هاي اجتماعي نبودند خسارات و تلفات بسيار  است. اگر شبكه

  .وانيو ر هاي روحي شد، به ويژه از لحاظ آسيب بيشتر مي

پزشكان و پرستاران و ساير كادر درماني نمونه ديگر آن كه 
فداكار كشور عزيزمان ايران  با تهيه ويدئوهاي رقص در ميدان 

هاي اجتماعي  و ارسال آنها از طريق شبكه كرونااصلي نبرد با 
شان كوشيدند،  وطنان تنها در جهت كاستن از اضطراب  هم نه

هاي اجتماعي  ان از طريق شبكهبلكه اين ويدئوها در سراسر جه
را در سراسر جهان  كروناپخش شدند و وحشت ناشي از كابوس 

  درهم شكستند. 

 مقابله هنرمندانه با وحشت ناشي از اين ويروس كم نبود. 
از هايش    گيرد و براي حفظ روحيه نوه بانويي دايره در دست مي

آن را ويدئوي ها  ، نوهآمده استاز چين خواند كه  مي كرونا
  فرستند تا آنها هم روحيه بگيرند، و.... هاي ديگر مي براي نوه

مردم فعاالنه در مراسم سوگواري مجازي كه از اينها گذشته، 
كنند تا براي  شود شركت مي هاي مجازي برگزار مي در شبكه

   □ديدگان همكاري كنند. آرامش روحي سوگ
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ارتباطات و   تكامل ابزارهاي
  همكاري هاي زيرساخت

ياب  خوراك-هاي شكارچي در دوران ماقبل تاريخ، انسان در گروه
كرد و امور خود را با  زندگي مي مراتبي دولت سلسلهبدون يك 

ها  گذراند. به بيان ديگر، اين گروه همكاري همه اعضاي گروه مي
 زبان گذراندند. بودند و امور خود را با همكاري مي» بدون دولت«

از اصطالح  دولتي بيفالسفه براي  كاري بود. ترين ابزار هم مهم
واژة يونان از  »anarchy«اند. واژه  بهره گرفته »anarchy«يا  »آنارشي«

و » بدون«به معني » an«گرفته شده است كه در آن  »anarchia«باستانِ 
»archia « است. » راني دولت يا حكم«به معني  

 بيشترِ مور جمعيتهنگامي كه انسان به روستانشيني روي آورد، ا
كدخدا يا  گذراند. سفيد يا رئيس قبيله مي خود را با كدخدا يا چند ريش

كه از جامعه خود داشتند انتخاب  دانش و اطالعاتيرئيس به دليل 
شدند. با شهرنشيني  شدند و پس از اين انتخاب صاحب قدرت مي مي

شد و تر  تأسيس كشورها به مرور ساختار قدرت پيچيدهو  ها  انسان
را نيز   hierarchyريشه واژه پديد آمد.   hierarchyيا  مراتب سلسله
 » دولت بلندپايگان«به معني  hierarkhia واژة يونان باستانِتوان به  مي
  نسبت داد. »  مراتب سلسله«يا » گانيبلندپاره زنجي«يا 

هاي  توانست ابزار همكاري به تنهايي نمي زبانها،  انسان شهرنشينيِ با
توانستند امكان همكاري تعداد  مي پيك و جاده و نوشتارتر باشد،  زرگب

 دستگاه چاپ ها بعد، قرن را  پديد بياورند. هاو شهر هاروستااز زيادي 
. بعدها را پديد آورد انقالب علميهاي علمي و  امكان همكاري

به عنوان ابزارهاي همكاري به كار گرفته  راديو و تلويزيونهاي  رسانه
كنترل  سويه بودند. اما اين ابزارها در مجموع ابزارهايي يك شدند،

مراتبي بود و در اين  سلسله قدرت در اختيار ساختارِ اطالعات و دانش
شد كه رهبر يا رئيس در  مرتبت  ساختار معموالً اين انديشه ترويج مي

سازي نسبت به زيردستان  تر و بهتري براي تصميم باالتر اطالعات جامع
ساختار قدرت از اين ابزارها براي پديدآوردن همكاري  دارد.   و مردم

گيرد. مردم  سويي با اهداف خودش بهره مي بين اعضاي جامعه در هم
در بار نمايندگان خود در دولت يا  يكتوانند هر چند سال  حداكثر مي

  مراتبي دولت را انتخاب كنند.  ساختار قدرت سلسله
ها به وجود  ر سطح و اندازه همكاريتحول شگرفي د اينترنتبا ظهور 

قدرت  هايساختارانحصار اطالعات از دست  تر شد. آمد و هر روز گسترده
از طريق وب و  امروزه  خارج شد و اطالعات  عموديو  مراتبي سلسله

و  جستجوگرهاي اينترنتگردد و شما با  دست مي به هاي اجتماعي دست شبكه
 بسياري از اطالعاتي را كه نياز داريد بيابيد.توانيد  ) ميhyperlink( ها فرامتن

يا  سيمي زنجيرهيا  سيمي سلسلهرا  مندي تواناين  1999در سال  6جان هازبند
wirearchy  در وبگاه . ناميدwirearchy.com  اين واژه به صورت زير

بر بنياد  دانش،  قدرت و اقتدار  يك جريان پوياي دوسوية«تعريف شده است: 
 ».شده اتكا دارد وصل هم هاي به ، كه به مردم و فناوري، و صداقتاعتماد
شدن مردم به هم از طريق اينترنت به آنها امكان داد كه هر چيزي را  متصل

از بتوانند به اشتراك بگذارند، ويدئو، عكس، صدا، و متن درباره هرچيزي. 
م سراسر كره بين مرد اَبرهمكاريبراي  اَبرابزارسوي ديگر، اينترنت به يك 

توانند در بسياري از  هاي اجتماعي مي زمين تبديل شده است. مردم با شبكه
  هاي طبيعت همكاري كنند. سازي امور، مثالً مقابله با آلوده

را كه يك نياز  همكارياي در حال تكامل است كه بتواند  اينترنت به گونه
كاري انسان و يك اصل مهم تكامل است به سطوحي عالي برساند. هم

، يعني افقيها بتوانند به شكل  رسد كه انسان هنگامي به سطوح عالي خود مي
شايان ذكر شهر هوشمند خودشان را اداره كنند ( از طريق همه شهروندان،

ايم كه  گفتهدر اين سلسله از مقاالت شهر هوشمند پيشتر در تعريف است كه 
  شهر).  شهر و جهان انتواند شامل كشور و جهان نيز باشد، مانند اير شهر مي

  

  اَبرناهمكاران
در آن است كه  مراتبي سلسلهو  هرمييا  عمودي هاي  دولتدو عيب مهم 

د و ثانياً ساختار قدرت در نبهره بگير يهمكارد از سطوح باالي نتوان اوالً نمي
د. در طول تاريخ نشو جويي مي اي است كه دچار فساد و رانت به گونه هاآن

پادشاهي و حكومت خود را  ،وناگونهاي استبدادي گ پادشاهان و حكومت
كردند  معرفي ميخود را نماينده خداوند بزرگ يا و دانستند  ميموهبتي الهي 

اي از پادشاهان باستاني  (پاره آوردند و قوانين را به نفع خود به اجرا در مي
و كرامت و  زندگي جان و با بازي با. كردند) خدا وانمود مياصالً خودشان را 

از سوي  هايي در چنين حكومت سويان، به ويژه مخالفان يا ناهم ،مردم منزلت
با آن كه  شده است. دغدغه انجام مي گاه بي رأس قدرت و عوامل او 

همواره اين امكان را  كردند، هاي مردم را به نفع خود مصادره مي ثروت
با بهره بگيرند و حتي  ها گري ستمانواع اند كه از اطالعات براي  داشته
براي مطامع مادي  را شان يها خانوادهگيري از اطالعات خصوصي مردم  بهره
با آن كه به لحاظ علمي  از هم بپاشانند.  و يا حتي تفريح خود  خود
آمده است خداوند بزرگ  267در شماره » ها اينترنت آدم« مقاله كه در گونه آن
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كند،  كسي را نماينده خود تعيين نمي ،آشكار بدون يك نشانه متافيزيكيِ
مراتبي براي اين كه در اعمال ناديواني و  هاي  سلسله ومتحكگونه  اين

هاي مختلف خودشان را منتصب خداوند  به روش ،غيرقانوني خود آزاد باشند
مردم را  ست توان همكاري با داين مداران از  قدرتكنند.  بزرگ معرفي مي

 ،نانايافتگ تكامل ااينه . دانند مي نهاآدر رقابت با ندارند و خود را 
  تاريخند. و بيماران بزرگ   ،7اَبرناهمكاران ،خودشيفتگان

مراتبيِ  هاي سلسله شايد گفته شود كه چنين مواردي در حكومت
همين بسياري از شود. اما   دموكراتيك و سكوالر به ندرت ديده مي

در  اند كه بودهدموكراتيك و سكوالر امروزي  مراتبيِ هاي سلسله حكومت
و تغييرات   گرمايش كره زمين  ائل مس در مورد هاي توسعه خود  برنامه
همچنان به اين و  ،اند هها كرد كوتاهي طبيعت  وهوايي و آلودگي آب

 براليستينئوليهاي  با انديشه ها اين دست حكومت يا ؛دهند ها ادامه مي كوتاهي
كرد  نيز عمل 19- كوويد  در بحراناند.  دهافزوهاي اقتصادي  نابرابري پيوسته بر 

است، هرچند، داوري در اين مورد   ها قابل قبول نبوده بسياري از اين دولت
  هاي بيشتري نياز دارد.  است و به داده هنگامهنوز زود

امروز امكانات  و عمودي اتبيمر هاي سلسله دولت  ترين مسئله اما مهم
گذارد كه  هاي اطالعات در اختيارشان مي فناوري اي است كه گسترده

هر روز  به كار گرفته شود؛ آنهابراي تجاوز به حريم خصوصي مردم  تواند  مي
كنند، يك روز به بهانه تروريسم و داعش،  تر مي اي اين حريم را تنگ به بهانه

. واضح 19-كوويد، و در اين روزها به بهانه يانجو پناهروزي ديگر به بهانه 
 است كه مردم ناچارند كه اين نوع تجاوز به حريم خصوصي را  به دليل 

هاي  در شماره امنيت و سالمت خود بپذيرند. اما همچنان كه در مقاالت پيشين
را  خالقيتانسان خواهد رسيد و » خود«ايم اين روند به تدريج به  گفته گذشته
سويان با  ناهمترشدن عرصه بر  اين وضعيت به تنگرد. ن نابود خواهد كدر انسا

مطامع  ناديواني و افزايش تواند به افزايش خواهد انجاميد و ميها  حكومت
 مردماموال فيزيكي يا معنوي  درازي به  ها و  دست مادي  كارگزاران حكومت

اي اطالعات پزشكي و سالمت يا اطالعات خانوادگي بر  شود. منجر
  د. تواند به كار گرفته شو حذف مخالفان  مي ها و  ميان خانوادهافكني  اختالف

مراتبي از زماني كه انسان روستانشيني را آغاز  هاي سلسله نظامبا اين همه، 
دادن به جامعه و ايجاد همكاري بين مردم  امروز تنها روش نظم به كرد تا
پس آيا انسان براي حل  و روش موفق ديگري وجود نداشته است.اند  بوده

واقعيت  دارد؟نوهوايي بديل و جايگزين ديگري  مسائلي مانند تغييرات آب
آن است كه تا پيش از ظهور و پيشرفت اينترنت هيچ جايگزين منطقي و 

در اينترنت نشان  ابزارهاي همكاريكارآمدي وجود نداشته است. اما امروزه 
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ايم مسائل  تا به حال ناچار بوده اگر اند كه چنين بديلي وجود دارد.  داده
 اين بوده است كه علت را تحمل كنيم يمراتب سلسلههاي  حكومت
ابزارهاي مورد نياز همكاري در وسعت شهر، كشور، و جهان  ها و زيرساخت

ها و ابزارها   به وجود  امروزه، اين زيرساختايم.  نداشته براي همه مردم را
عمل كنند و جايگزين  ترتوانند كارآمداند، هر چند، براي اين كه ب آمده
  هاي بيشتري نياز دارند.  شوند به پيشرفت و عمودي مراتبي هاي سلسله نظام

  

  ظهور دولت نامرئي
يا  ريالامروزه،  هاست. ين انسانپول يكي از محصوالت همكاري ب

ارز  به اين دليل متمايز  است. اين نوع رسمييا  ارز حكومتييك  دالر
ريزي  ها آن را پايه اي از دولت شده  است كه يك دولت  يا اتحاديه

ريزي  را اتحاديه اروپا پايه يورورا دولت آمريكا و  دالركند (مثالً  مي
ارزش  ،شد و مردم نيز با پذيرش آنبخ اند) و به آن مشروعيت مي كرده

ها و  اسكناس يارز حكومت كيدر  شناسند.  آن را به رسميت مي
وسيله قانوني فروش كاال و خدمات به كار  عنوان  بههايي كه  سكه
شوند كه  دارند، اما از موادي ساخته مي ارزش ظاهريروند يك  مي

 يكه ما رو اردارزش د  ليدل نيپول به اند. ارزش كااليي زيادي ندار
ها سكه يا اسكناس  . در طول تاريخ دولتميداشتن آن توافق دار ارزش

پذيرفتند.  كردند و مردم ارزشمندبودن آنها را مي را ضرب يا چاپ مي
به دنيا آمد، هيچ  2009) در سال Bitcoin( كوين بيتهنگامي كه 

يك جوك بود: دولتي و هيچ بانكي پشت آن نبود. در آن هنگام 
ديري بدهيد، يك شيريني و يك فنجان قهوه بخريد.  كوين بيت 10000

به به يك نيروي اقتصادي قدرتمند و رو به رشد، و  كوين بيتنپاييد كه 
هاي جديد  يك بستر آزمايشي براي نظرات جديد درباره پول و روش

امروز به يك نيروي  نيكو تيببله، خريد و فروش  تبديل شد. 
ميليارد دالر تبديل شده  150ش مجموع حدود اقتصادي قدرتمند با ارز

  است. 
حاصل همكاري مردم در  كوين بيتگمان، ارزش و مشروعيت  بي

با  افقي و دولت نامرئيسراسر جهان بوده است. اين مردم همچون يك 
شان به اين ارز ديجيتال مشروعيت  در معامالت كوين بيتكارگرفتن  به

 بالكچين نامتمركزفناوري  از كوين بيتدانيم كه  اند. مي داده
)blockchain( گيرد. اين نامتمركزبودن سبب شده است كه  بهره مي

به يك  مديريت مركزي براي اداره آن نياز نباشد. مديريت آن با همه 
هاي آن كاربران در سراسر جهان است كه ما آن را  كاربران و با برنامه

هاي نامرئي و  دولتايم.  يك علت پديدآمدن  ناميده دولت نامرئييك 
هاي متمركز مرسوم است.  ناكارآمدي و حتي فساد در دولت ،نامتمركز

كه به نادرست به _ ومرج  به هرجنامرئي هاي  اما آيا پديدآمدن دولت
  □نخواهد شد؟ منجر _مشهور شده است  آنارشيسم
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  دولتي آنارشيسم يا همه
آور  يك واژه اضطرابذاتاً  آنارشيسمپنداريم  واژه  گونه كه مي آن

اي  واژهظاهري معني  ،اين نوع تلقي از اين واژهنيست. يك علت مهم 
  است كه اين واژه از آن گرفته شده است:بوده  مربوط به يونان باستان 

. در دولتي بي يا دولتي هيچ يا دولتي كس هيچبه معني  anarkhia واژه
در  . كنيم ترجمه مي» هركي هركي«زبان فارسي آن را  همحاور
مانند  از عباراتيبراي توصيف آنارشيسم  ي مختلفها نامه واژه
. 8شود ستيزي بهره گرفته مي دولتيا گرايي،  طلبي، آشوب ومرج هرج

علت هم  دانيم. 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 واژه  كردن واژه آنارشيسم با فلسفه اين نوع معني
با آن كه براي  اند به كلي متفاوت است. در واقع،  نظر داشتهبراي آن در 

تقريباً در همه  ،هاي گوناگوني صورت گرفته است آنارشيسم تعريف
مراتبي  مشترك است. از  آنها مخالفت با يك دولت با ساختار سلسله

براي آن معادل  فرهنگستان زبان و ادب پارسيهمين روي، 
افزون بر  بازهم گويا نيست. هرچند،، را برگزيده است اقتدارگريزي

 وفتق امورِ همكاري داوطلبانه براي رتق ،عدم تمركز و يزياقتدارگر
از خصوصيات ديگر آنارشيسم است. به يافتگي  خودسازمان وجامعه 

 تر، يك هدف مهم آنارشيسم نفي استبداد، حتي استبداد بيان ساده
ها  در دموكراسي درصد 49درصد عليه 51استبداد  اكثريت، به ويژه

به معادل فارسي آن براي  ايم  ترجيح داده كه ما آنارشيسمبوده است. 
 يك ترجمه درست و دقيق آنارشيسم استخود كه _  دولتي بيجاي 

با   مبهره بگيري دولتي همهيا  9دولت همگان از اصطالحاتي مانند _ 
اي خاص كه بتوانند از اين قدرت براي سركوب  دادن به عده قدرت

در جويي و فساد  رانت آنارشيسم با مخالف است.جامعه بهره بگيرند 
ها، حتي در كشورهاي  يك مسئله ظاهراً دائمي دولتتقابل است كه 

يك ترجمه  دولتي بيبا آن كه  از همين روي، دموكراتيك بوده است.
ومرج  براي اين كه آنارشيسم با هرج در اين مقاله كامالً درست است
دولت ، دولتي هم، يا دولتي همهاصطالحات از   يكي گرفته نشود

ايم، كه با مفهوم واقعي اين  بهره گرفته  زنجيره همگاني، يا همگاني
  خواني دارد. هم نيز مكتب سياسي

                                                 
فارسي تأليف دكتر محمدرضا باطني، -به عنوان نمونه، به فرهنگ معاصر پويا، انگليسي ٨

  نگاه كنيد. 1387انتشارات فرهنگ معاصر، سال 
9 government of everyone 

  

 

  يك دولت افقييا » خوب  شاهواتسالو «يك 
يك پادشاه  مربوط به قرن  )King Wenceslas(  شاه واتسالو

كه امروز بخشي بوده است  بوهمدهم ميالدي در سرزميني به نام 
 پادشاه خوببه عنوان يك  شاه واتسالواز جمهوري چك است. 

براي او در قرن نوزدهم   آهنگي با عنوان  شهرت يافته است و
»Good King Wenceslas « ساخته شده است، كه امروزه در

سوار    شاه واتسالوشهور جهان است. مجسمه هاي م شمار آهنگ
به سقف طبقه  2000از سال  كه _مرده  ةبر يك اسب وارون

)  در شهر پراگ نصب شده Lucerna( لوسرناهمكف پاساژ  
ساز مشهور  )، مجسمهDavid Černý( ديويد چرنياثر  _است 

كه  اين گونه تعبير كردتوان  ميرا اثر اين پيام  .چك است
حتي آنها كه تاريخ به  _ و عموديمراتبي  سلسله هاي حكومت

در  هايي كارآمد نيستند. حكومت _ كند نيكي از آنها ياد مي
آميز از رهبري گذشته و مدرن پراگ  يك تجليل تمسخرواقع، 
  ).فر (عكس از هديه محمدياست. 
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دانند،  اي مي ر مجموع رهبري را  سيال و لحظهفالسفه آنارشيست د 
روي ديگران اقتدار داشته باشد. تا پيش از ظهور  اين رهبري  كه آن بي

اما اختراع  سازي  چنين  خصوصيتي تقريباً ناممكن بود. اينترنت پياده
بر بستر اينترنت يك نمونه عملي و كامل از آنارشيسم را   كوين بيت

داري  ولت و اقتدار مركزي ندارد و امور حسابد  كوين بيتنشان داد. 
 بالكچينو استخراج آن تماماً توسط كاربران و فناوري نامتمركز 

)blockchain( تنها نه كوين بيتگيرد. با ظهور  انجام مي                          
ها به  كه در قرن نوزدهم مطرح شده بود و مدت 10كمونيسم-آناركو

اي چون  دوباره جان گرفت، بلكه مكاتب تازه حاشيه رانده شده بود
هايي كه در  د. كاپيتاليستنشكل بگيرتوانستند  نيز  كاپيتاليسم-آناركو

ها  نزديك بودند  پي دولت حداقلي بودند و از اين جهت به آنارشيست
                     امكان حذف دولت را فراهم ديدند و مكتب كوين بيتبا 

  شكل گرفت.  كاپيتاليسم -آناركو

، 11پتر كروپوتكينكه  گونه تواند همان مي دولتي -همههدف 
                      در قرن نوزدهم مطرح كرد  شناس مشهور روسيه فيلسوف و زيست

 در اين سلسله از مقاالت  را  نوع مدرن آن . باشد كمونيسم-آناركو
هدفي اوج  .    دستيابي چنينايم ناميده كمونيسم شهر هوشمند اشرافي

  خواهد بود.  داروينيسم مدرندر  همكاريتكاملِ 

                                                 
10 anarcho-communism 
11 Peter Kropotkin 

  

  

  

  

شهر رم به  2020فستيوال 
اختصاص داشت. در » طبيعت«

بخشي از اين فستيوال در 
اي شهر قديمي رم ه خرابه

)Roman Forum ،( نصب تعداد
مجسمه يخي در حال زيادي 

ناپذير  هاي پايان شدن به دغدغه آب
هنرمندان در مورد تغييرات 

ها  توجهي دولت وهوايي و بي آب
 ها از (عكس.  شته استبه آن اشاره دا

 ).مژده حمزه تبريزي

ي كه مونيخ را به اتوبانخيز   كنار  هاي حاصل در آلمان در  زمين
پنل خورشيدي وجود  ةار زيادي مزرعكند تعداد بسي پراگ وصل مي
ايگلزباخ در  دركرشدورف آلمان است. عكس پايين  در دارد. عكس باال 

هاي خورشيدي در اين تصوير  بايرن آلمان است. به باغ كنار مزرعه پنل
  ).فر ديه محمديهها از  (عكستوجه كنيد. 

  ها ظهور  زودهنگام آنارشيست
 المللي كارگران انجمن بيناشي ميالدي با فروپ 1872در سال 

شهرت يافته است، دو گروه بزرگ در  انترناسيونال اولكه به 
ميان اعضا با دو مكتب فكري متفاوت شروع به فعاليت كردند، 

. هر دو اهدافي ها آنارشيستبودند و ديگري  ها ماركسيستيكي 
متعالي داشتند، اما ابزارهاي مورد نياز براي رسيدن به آن اهداف 

سال منتظر  150در آن زمان وجود نداشت و بايد بيش از  
ماندند تا اين ابزارها ساخته شوند، ابزارهايي مانند هوش  مي

  □ها، اينترنت چيزها، و مانند آن. مصنوعي، اينترنت، اينترنت آدم
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    رهبر بيهاي  افقي و جنبش دولت نامرئيِ
اند كه   نشان دادهنيز امروزي  هاي اجتماعي شبكهاز سوي ديگر،  

 را دارند.  رهبر هاي بي جنبشها و  حركت يابي افقي و سازمان پتانسيل
هاي  ، و جنبشزردها در فرانسه و  جليقه  كنگ تظاهرات مردم هنگ

رهبر    هاي بي هايي از اين جنبش نمونه ضد سقط جنين يا  ضد جنگ 
عمل  دولت نامرئياند همچون يك  ها در عمل توانسته هستند. اين شبكه

 اي از جرائم همتعارف در برابر پار دخالت يك دولت مركزيِ كنند و بي
مثالً موارد  بايستند. هاي اجتماعي دولتي به وسيله شبكه از طريق همه

آزاري وجود داشته است كه  متعددي از آزار كودكان كار يا حيوان
شده است چنين جرائمي بسيار كمتر از    دولتيان سبب واكنش همه

  ت:در زير آمده اس» 12رهبر انقالب بي«گذشته شود. دو نمونه از كتاب 

ترين  اي از زشت بازبودن بسيار زياد وب سبب شده است كه پاره«
توانند  هاي انسان نمايانده شود. با اين همه، با شفافيت، مردم مي چهره

  هاي نامطلوب و گاهي مجرمانه مبارزه كنند. با كنش

جنبشي در وب براي حذف بخش  2010به عنوان مثال، در سال  
بنديِ تبليغات استخدام و  طبقه گاهدر وب» ساالن هاي بزرگ سرويس«

 خريد و خدماتCraigslist  توانست براي  استخدام  پديد آمد، كه مي
در ابتدا  به   Craigslistدختران زير سن قانوني به كار گرفته شود. 

بهانه آزادي بيان مقاومت كرد، اما در نهايت تحت فشار اين جنبش 
به همين ترتيب، يك كتاب تسليم شد و بخش ذكرشده را حذف كرد. 

و ايميلي از  يتريتويهاي انبوه  ن نيز پس از اعتراضدرباره آزار كودكا
جرم  ةكنند حذف گرديد. در هر دو مورد، كنش خنثي آمازونوبگاه 

  »به موفقيت دست يافت. مركزي بدون دخالت دولت

گاه حتي اگر قوانين رسمي را نپسندد خود  دولت نامرئي
يك گذاران  دهنده ناكارآمدي قانون ند، كه نشانك گذاري مي قانون

را ممنوع  كوين بيت اي از كشورها پارهبه عنوان نمونه،  است. كشور 
ها وقعي ننهادند و به  به اين ممنوعيت آن كشورها كردند، اما مردم

ممنوعيت  ،هاي اجتماعي فيلترينگ شبكه گيري از آن ادامه دادند.  بهره
كه  _آثار بعضي از خوانندگان غيرمجازبودن  ، ياهاي ماهواره گيرنده
 _يابند  وانتقال مي هاي اجتماعي نقل هاي آنها در شبكه آهنگ
  هايي از اين وضعيت در كشور عزيزمان ايران است.  نمونه

                                                 
12 Ross, Carne. The Leaderless Revolution. New York: Blue 
Rider Press. 

  

  ) open collaborationهمكاري باز (
  وري در اداره جهان و بهره

تر به اين پرسش پاسخ بدهيم كه چگونه  براي اين كه ساده
تواند كارآمدتر از رقابت عمل كند، كافي است  تصور  همكاري مي

كنيد كه اكثريت مردم جهان بخواهند با همكاري جمعي جهان را اداره 
هاي  رژي يا كارخانهمنابع توليد ان يابي درست گمان، مكان كنند. بي

هاي كشاورزي در اين نوع همكاري يك عامل مهم  توليدي يا زمين
يابي درست اين مزيت را دارد كه  ضمناً، مكانباالبرنده بازدهي است. 

 روزه پيش نيايد.  هاي يك بار مانند دفن انبوه جوجه مسائلي تأسف
يتاليسم وري در اين جامعه همكاري باز و  در كاپ اكنون، تفاوت بهره
  ايم بررسي كنيد.  اي  كه در زير آورده رقابتي  را با دو نمونه

. در جامعه همكاري باز، مردم اطالعات مربوط به نوع نمونه اول
هاي مورد نياز ديگر را  براي برنامه  وهوايي، و داده خاك، وضعيت آب

كنند. چون  هاي كشاورزي مجهز به هوش مصنوعي  ارسال مي يا برنامه
وجود ندارد هوش مصنوعي تنوع كاشت را در مناطق مختلف  رقابت

ترين مسير   وهوا و عامل كوتاه جهان بسته به نوع خاك و وضعيت آب
كند و اتالف  وري ديگر مشخص مي دهنده بهره و عوامل افزايش

محصوالت كشاورزي به دليل كاشت بيش از حد نياز  را به صفر 
  كند.   نزديك مي

اي  از كشورهاي اروپايي، مانند آلمان سطوح  . در پارهنمونه دوم
هاي انرژي  خيز را براي نصب پنل هاي حاصل نسبتاً وسيعي از زمين

، كه دو عكس از آن را در اين مقاله اند خورشيدي اختصاص داده
. اگر قرار باشد كه مردم جهان با همكاري جمعي جهان را ايم آورده

هايي بهره  خورشيدي از زمين يژانرهاي  يابي پنل اداره كنند، در مكان
داري مناسب نيستند و آفتاب  گيرند كه براي كشاورزي يا دام مي

فراواني دارند. به اين ترتيب، منابع كره زمين اتالف نخواهد شد و با 
  باالترين بازدهي به كار گرفته خواهند شد.

 سپاري جمع ، همكاري باز مردم سراسر جهان با ابزارهاي
)crowdsourcing(،  گذاري جمعي سرمايهو )crowdfunding (

توانند مؤسسات گوناگوني را تأسيس كنند كه منافع آن براي همه  مي
هايي  براي حفظ حريم خصوصي چنين  برنامهمردم جهان باشد. 

  □نيز بهره بگيرند.) blockchain( بالكچينتوانند از فناوري نامتمركز  مي
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  رهبر جهان بي

يك كه در ابتداي اين مقاله آمد  گونه همان يووال نوح هراري
كه   داند آن ميرا   19-كوويدبراي حل بحران  ني جهانمشكل كنو

اي از مشكالت  دولت آمريكا از رهبري سنتي خود براي حل پاره
را مسئول  دونالد ترامپ شخصجهاني دست بر داشته است، و ظاهراً 

همچنان كه در اين مقاله توضيح داده شد چه  داند.  اين مشكل مي
كسي ديگر، جهان در حال گذار  چه ،جمهور آمريكا باشد رئيس ترامپ

است.   دولتي-  همهيا  آنارشيستيو  مديريت افقيبه  مديريت عمودياز 
از  ها تأييد رسمي دولتبسياري از مردم جهان پيش از به عنوان مثال، 

هاي اجتماعي اطالعات مربوط  از طريق شبكه  كروناويروس آلودگي 
اين ويروس  مقابله با هآمادبه اين ويروس را انتشار دادند و خود را 

 براي. پيش از آن  كه سازمان بهداشت جهاني زدن ماسك را كردند
كردن ماسك  مردم  انواع روش درست ،هاي عمومي توصيه كند مكان

  دادند.  ديگر آموزش مي گذاري ويدئوهاي مختلف به هم را با اشتراك

را  ابزارهاي ارتباطات، يعني تاريخ ابزارهاي اصلي همكاري چنانچه
يي دارد و سو هم بررسي كنيم مسير پيشرفت اين ابزارها با اصول تكامل 

را  رهبر دولت افقي بييا  دولتي همه ،هاي ارتباطي در آينده فناوري
  ها آغاز شده است.  د كرد. گذار به اين نوع دولتنممكن و سهل خواه

گر  گر و رايانش گر. همين مغز حساب  انسان موجودي است حساب
بدوشي و شكار به  سال پيش انسان را از خانه 12000بود كه انسان 

گر به خوبي  گر و رايانش اين مغز حساب امروز روستانشيني واداشت.
 اين مغزِ امروز را محاسبه كند. مردم تواند بازدهي همكاري جهاني مي

 وجود  تواند محاسبه كند كه با گر به خوبي مي گر و رايانش حساب
تواند به عنوان  گاه يك نفر  نمي هيچ ،موجود هاي اطالعات فناوري
امروز مردم جهان  اطالعاتي بيشتر از اطالعات جامعه داشته باشد.  ،رهبر

 مانند آمريكا  به رهبري يك كشور حتي  با در اختيارداشتن اطالعات
خودشان بايد مردم  نشان داد كه  كرونابار  ويروس مرگ .ندارند نيازي

وپنجه نرم كنند.  با مشكالت دست رهبر جهان بيدر يك  همكارياَبرا ب
نيز ما را به همين نتيجه  تحليل تاريخ ابزارهاي رايانش و ارتباطات

الكچري كمونيسم «در نقد كتاب  271رساند. در شماره  مي
در تحليل  يم كهر اين نظر بودب آرون باستانينوشته  » خودكار تمام

هاي تاريخ جنگ، ابزارهاي  اي مهم تاريخي، مانند اليهه تاريخ بايد اليه

با  در نظر گرفت و   را رايانشي، تاريخ هنر، يا تاريخ ابزارهاي ارتباطات
، مثالً اختراع ماشين يك يا چند اختراعاتفاقي و تصادفي درنظرگرفتن 

نيز  كارل ماركس د.بيني كر د درست تاريخ را پيشتوان رون نميبخار 
يخ را عمدتاً  به تاريخ اقتصاد و ابزارهاي توليد محدود چون  تحليل تار
هايي را براي رسيدن  هاي مختلف تاريخ، روش اليه به كرده بود، و نه

هاي استبدادي و  حكومتبه كمونيسم پيشنهاد داده بود كه در عمل به 
  .شكست انجاميدبه 

در قرون شانزدهم به بعد را   انقالب علمي  وقوع نيز هراري   
ده است كه گويي تصادفاً چنين انقالبي رخ داده رتحليل كي طور
به مرور  هاي انساني  همكاريترشدن  پيچيدهروند  حال آن كه   .13است

زمان در طول تاريخ با تحول ابزارهاي گوناگون از زبان، تا دستگاه 
امروز به  اَبرهمكاري امكان  و شكل گرفته است اينترنتچاپ و حاال 

  اينترنت، يعني همكاري ترِ ن ابزارهاي قدرتمندتر و عاليشد فراهم دليل 
 را فراهم كند و  دولتي همهو  نظام افقيتواند  كه مي ، ده استممكن ش

  □را ممكن كند. رهبر جهان بيرسيدن به 

  
                                                 

گيري انقالب علمي و انقالب صنعتي به  براي اطالعات بيشتر درباره روند شكل ١٣
   مراجعه كنيد. ماهنامه ريزپردازنده 272شماره 

  
شهرها  در جهان به   انسان براي ساخت و اداره نخستين

از همين  مراتبي هاي سلسله دولتهاي پيچيده نياز داشت.  همكاري
) يك شهر باستاني در Ostia Antica( اوستيا آنتيكا  شهرها آغاز شدند.

) و در كنار درياي مديترانه در ايتالياست. Tiber( توِرِهكنار دهانه رود 
ه است و به  عنوان سال پيش از ميالد مسيح ساخته شد 600اين شهر 

دروازه اصلي رم، مركز امپراطوري روم،  اهميت استراتژيك و 
  (عكس از مژده حمزه تبريزي.)بازرگاني زيادي  داشته است.
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  اَبرهمكاران
از تنازع بقا، از رقابت، و از انتخاب اصلح  داروينيسم سنتي

را كمتر  همكارياهميت  داروينيسم مدرنگويد.  مي
دان  شناس و رياضي ، زيستمارتين نواكداند.   نمي

 باو  رياضياتبرجسته جهان اهميت همكاري در تكامل را با 
مه مقدمه و نشان داده است. اين مقاله ترجها  نظريه بازي

دوستي، تكامل،  نوع :اَبرهمكاران«هايي كوچك از كتاب  بخش
نوشته اين » 1ديگر نياز داريم و چرا براي موفقيت به هم
 شهر هوشمندبراي اين كه براي  دانشمند خالق جهان است.

هاي اطالعات و  مان  آينده فناوري در دست طراحي
هاي  ا نظريهبيني كنيم آشنايي ب تر پيش دقيقرا ارتباطات 

  نوين تكامل اساسي است. 
  

  تنازع بقا
به اين جنبه  2چارلز داروينشناسي يك روي تاريك دارد.  زيست

او به اين نتيجه رسيد  اشاره كرد. 3تنازع بقاخاكستري طبيعت به عنوان 
 (سازگارترين يا  5ترين شايستهجاي دارد.  4تكامل كه رقابت در قلبِ

روند. در  از بين مياي حيات است و بقيه برنده اين تنازع بر  )اصلح
كند،  كند، و پرواز مي خزد، شنا مي نتيجه، هر موجودي كه امروز  مي

و بيشتر از اند  كردهنياكاني داشته است كه زماني به طور موفق رشد 
اند. آنها از بين رفتند، و حاال ديگر  شان توليد مثل كرده رقباي ناكام

   اند.  رفته

لد شد، با نخستين كم چهار ميليارد سال پيش متو اين تنازع دست
كمي بيش بودند، هر كدام  اي هاي ساده . آنها باكتريبدويهاي  سلول

                                                 
1 Nowak, M. A. (Martin A.) & Highfield, Roger. (2011), 
Super-Cooperators: Altruism, Evolution, and Why We need  
Each Other to Succeed, New York: Free Press. 
2 Charles Darwin 
3 struggle for existence 
4 evolution 
5 fittest 

مواد شيميايي. اگر يكي از اين از يافته  ايِ سازمان از يك مجموعه ذره
تر  داشت، سريع هاي شيميايي نسبت به همتايان خودش مزيت مي ماشين

ميانگين -از-بهتر  به منابع محدود غذايي دستيابيِكرد. اگر  توليد مثل مي
رفتند. اين تنازع با طيفي از  شد و رقبايش از بين مي داشت، موفق مي مي

ست. ها د. امروزه كره زمين سياره سلولدارادامه  همچنان رفتارها
ي در تعداد بسيار فراوان وجود مكانها تقريباً در هر  ميكروارگانيسم
ها، و  گرفته تا صحراها و صخره شمال جنوب وي ها دارند، از قطب

هاي  هاي خودمان، سلول ها. حتي در بدن اعماق تاريك اقيانوس
 يها سلولمجموع تعداد هاي ما بيشتر است.  باكتريايي از تعداد سلول

كه  1 عدد است، يعني يك عدد 30به توان  10امروز بر روي زمين 
  صفر دارد.  30جلويش 

يافته سلولي كه ما آنها را حيوان  هاي سازمان عهتنازع بقا در مجمو
  ناميم نيز وجود دارد. مي

 چنين گفته است كه انسان مدرن با  »6تبار انسان«در كتاب  داروين 
نماهاي  گاه انسان آفريقا سكونت«زاده شد.  ها قاره ي از تنازعي در يك
نزديكي   ها به طور ها و شامپانزه اي بود كه با گوريل شده اوليه منقرض

ترين  خانوادگي داشتند؛ و چون اين دو گونه در حال حاضر  نزديك هم
ها هستند، اين احتمال باالست كه نياكان اوليه ما  هاي انسان خانواده هم

سال  60000 حدود در» ديگر. يجاي در تا ،اند زيسته در قاره آفريقا مي
رنده رقابت نياكان ما به نقاط مختلف كره زمين مهاجرت كردند، ب پيش

 هاي نئاندرتالو   7قامت هاي راست انسانمانند  شده منقرض هايي با گونه
(هرچند، اگر اروپايي، آسيايي، يا اهل گينه نو باشيد، شدند  مغز-بزرگ

هاي شما وجود داشته  در رگ نئاندرتاليخون ممكن است اثري از 
  باشد).

براي  ها اركتتنازع بقا به تندي ادامه دارد، از رقابت بين سوپرم 
هاي  رحمانه بين شركت گرفته تا رقابت بي ها متيكاستن از ق

                                                 
6 The Descent of Man 
7 Homo erectus 
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در بازي زندگي همگي براي موفقيت پيوسته در تنازع استريت.  وال
خواهيم برنده باشيم. براي رسيدن به اين هدف راه  هستيم. همگي مي

تر بدويد. باالتر بپريد. دورتر را ببينيد.  وجود دارد. سريعهم صادقانه 
تاريك نيز وجود  بهتر كار كنيد. اما طبق معمول، روي بيشتر فكر كنيد. 

اي كه كسي نبايد به رقيبش كمك  محاسبه منطق خودخواهانه دارد:
تان  كند. در حقيقت، چرا نبايد فراتر رفت و زندگي را براي رقيب

نانوا يك  داد؟نرا فريب  كرد و آنهانچرا نبايد تقلب  يا تر نكرد؟  سخت
گذارد، به جاي آن كه  كه نان بيات در كف دستان شما ميت هم هس

كه وقتي در قيمت  هم هست نان تازه ازتنور درآمده بدهد. گارسوني
 زينغذاي رستوران هزينه سرويس محاسبه شده است تقاضاي انعام 

وجود دارد كه يك برند مشهور را توصيه هم كند. داروفروشي  مي
نيد يك نسخه ژنريك همان دارو را به توا در حالي كه شما مي ،كند مي

  تر بخريد. قيمتي بسيار ارزان

ما موجوداتي هستيم كه هايي خودخواه هستند.  ها ميمون انسان
دوست، و خودشيفته  كاري به نيازهاي ديگران نداريم. ما خودبين،  پول

هاي ما  شود ژن يك هستيم. حتي گفته مي هستيم. ما به دنبال شماره
همه چيز را درباره داستان  رقابتبا اين همه، . خودخواه باشند

  گويد. چيزي اساسي گم شده است.  شناسي نمي زيست

از هر گروه و   گيري حيات از ابتداي شكل موجودات گوناگون
از نخستين بعضي ند. ا هكرد همكاريسطح پيچيدگي براي زيستن 

ها در  ولهايي را تشكيل دادند، كه در آنها بعضي از سل ها رشته باكتري
هاي خود را با نيتروژن تغذيه كنند.  ميرند تا همسايه هر رشته زنده مي
كنند، بسيار شبيه به  ها به صورت گروهي شكار مي بعضي از باكتري

كنند؛  مي محاصره شكار را براي يك دسته شير كه با هم  يك آهو
ه دهند كه مسائل پيچيد ها مورچه تشكيل مي ها جوامعي از ميليون مورچه
تا معماري تا ناوبري؛ زنبورها به طور  توانند حل كنند، از زراعت را مي

 ي خودشانكندو و نفع ها را براي مصلحت گرده گلناپذير  خستگي
دهند كه  هاي كور به همتايان خود امكان مي موشكنند؛  آوري مي جمع
هاي  شان را بخورند، كه يك فرصت دوم خوشمزه ريشه هاي فضله

ها) جان  عصايي ؛ يا دمmeerkat( ها ميركتو كند؛  هم ميفيبروز را فرا
اندازند تا از النه مشترك و گروهي خود محافظت  خود را به خطر مي

  كنند.

ترين كارهايي  جامعه انساني با همكاري سرزنده است. حتي ساده
كنيد شامل همكاري است. به  دهيم بيش از آنچه فكر مي كه انجام مي

ايد و  شاپ ايستاده يد يك روز صبح در يك كافيعنوان مثال، تصور كن
براي كاپوچينو بخوريد.  قهوه  كوروسان ونانِ  خواهيد براي صبحانه  مي

كشور كار  12كم  دست اين صبحانه لذيذ ارتشي كوچك از كارگرانِ
  اند. كرده

دهند. شكر از برزيل  هاي قهوه را پرورش مي كشاورزان كلمبيا دانه
شود. براي  هاي محلي خريداري مي داري از دامآيد. شير پرچرب  مي
شود كه در يك نيروگاه واقع در  كردن شير از برقي استفاده مي گرم

ره از شود. آرد كوروسان از كشور كانادا، كَ استان مجاور توليد مي
اين آيد.  از يك تعاوني محلي مي كوروسانهاي  مرغ فرانسه، و تخم

كه ساخت كشور چين است. افراد  شود شيريني در اجاقي گرم پخته مي
كنند تا اين  بسيار بيشتري در اين سو و آن سوي كره زمين كار مي

  ها را در كنار هم بياورند.  خوراكي

اتكا دارد، كه به   تهيه قهوه داغ و كوروسان به تعداد زيادي مفهوم
يابد. نتيجه يك  العاده زبان انتشار مي اي با رسانه خارق طور گسترده

هاي مختلف شكل گرفته  بافته همكاري است كه در نسل درهمشبكه 
هاي  اند، به نسل ي بزرگ كه توليد شدهبه عنوان نظريات و مفاهيماست، 

اند،  وبرگ گرفته اند، و شاخ شده  اند، به كار بسته بعدي انتقال داده شده
شده را نوشيده  هاي سرخ از نخستين كسي كه يك نوشابه مبتني بر دانه

دارد، تا ثبت  شاپ را روشن نگه مي ا اختراع المپي كه كافيت ،است
  اختراع نخستين دستگاه ساخت اسپرسو.

آور  نتيجه، صبحانه ساده روزانه است، يك شاهكار شگفت
همكاري كه در اين سو و آن سوي فضا و زمان در جريان است. اين 

هاي  غذاي ساده به مفاهيم و نظرات و اختراعاتي اتكا دارد كه از نسل
 تعدادبين در عرض صدها يا حتي هزاران سال اند و  پيش انتقال يافته

. جهان مدرن يك جهان اند هبسيار زيادي از مردم به كار گرفته شد
اي كه  گستره اندازه ابعاد و  العاده است. امروزه، دادوستد جمعي خارق
    كنند در اندازه مغزهاي خودمان است.  مغزهاي ما همكاري مي

اي كه در آن  شناسي است. دامنه و گستره وي روشن زيستاين ر
كنيم ما را به همكاراني عالي تبديل كرده است،  همكاري مي

شده. از اين لحاظ، خويشاوندان نزديك  ترين در كائنات شناخته بزرگ
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يك داخل رسند. چهارصد شامپانزه را در  ما حتي به نزديكي ما نيز نمي
دهيد. در همه بساعته قرار 7يك پرواز  كالس اكونومي برايهواپيماي 

خوردن  حال سكندري احتماالت، آنها تا رسيدن به مقصد پيوسته در
شده، و  شده، موهاي كنده هاي گازگرفته با گوش ،خواهند بود

ها  ميليون روزه با هزاران هواپيما ، همهوپاي خونين. با وجود اين دست
  با نظم جمع بشوند و سفر كنند. در كنار هم توانند  ها مي نفر از ما انسان

توانايي    كننده ما براي همكاري يكي از داليل اصلي توانايي مبهوت
 ياست، از صحراها نيكره زم يبر رو يستميهر اكوس براي رفتن به  ما

زده جنوبگان و اعماق تاريك  قاره يخ گرفته تا يآفتاب سوزان و
مان به ما  كردن نيروهاي رچهپا العاده ما در يك توانايي خارق ها. اقيانوس

ها را در يك كار پرخطر بزرگ براي  امكان داده است كه نخستين گام
هاي اتمسفرمان به سوي ماه و ستارگان ديگر  عبور از محدوديت

  برداريم.
با همكاري، منظورم چيزي بيش از كار براي يك هدف مشترك 

گيرند به  تر است، كه با آن رقبا تصميم مي خاص ياست. منظورم چيز
ديگر كمك كنند. اين نگاه هنگامي كه از دريچه  به هم رقابتجاي 
معني به نظر خواهد رسيد.  سنتي نگريسته شود بي گرايان داروينچشم 

نرخ  _ بودن خودش  تر شايستهيك رقيب با كمك به رقيبش به 
كند.  كند، يا او را از لبه رقابت خارج مي آسيب وارد مي _توليدمثلش 

ماند  ها ساده است: يك دوست با آن كه از كارش باز مي مونهتصور ن
كمك  دالر 50رساند؛ به يك سازمان خيريه  پزشكي مي شما را به دندان

به هاي بدن شما  . سلولكردن آن براي خودتان به جاي خرج ،كنيد مي
تر بدن  جاي توليد مثلي كه تعدادشان را زياد كند، به نيازهاي بزرگ

 ياساس يها اندام ريقلب، و سا ه،ير ه،يساخت كل يبرا دهند و پاسخ مي
   شوند.  با يك ترتيب منظم چند برابر مي

شود، جالب به نظر  هنگامي كه همكاري به اين روش بيان مي
تان  بودن رقيب تان را ضعيف كنيد تا شايسته بودن تر شايستهرسد. چرا  مي

كساني مراقبت  از  را افزايش بدهيد. چرا به خودتان زحمت بدهيد و
كنيد كه شماره يك نيستند؟ همكاري از مزاياي خودخواهي 

 داروينيكند. همكاري غيرمنطقي است. از نگاه فرمول  پوشي مي چشم
از آن گذشته،  معني است. ه يك رقيب بي، كمك ببقابراي تنازع 

روي نيز بيني  دهد كه اين كار حتي در موجودات ذره شواهد نشان مي
ي كه يك باكتري در ساخت آنزيم براي هضم غذايش دهد. هنگام مي

_ رقبا در تنازع بقا _ هاي همسايه  خورد، به غذاي سلول به مشكل بر مي
  كند. كمك مي

بار در برنامه بزرگ زندگي به  يك نابهنجاري زيان يين رفتارچن
 ابايد جانوران را طوري رهبري كند كه ب 8انتخاب طبيعيرسد.  نظر مي
احتمال بقا و توليد مثل خودشان را افزايش ر كنند كه هايي رفتا روش
پايان براي غذا،  دادن بخت ديگران. در جستجوي بي د، نه افزايشنبده

قلمرو، و جفت در تكامل، چرا بايد كسي حتي بخواهد زحمت كمك 
  ← به ديگران را بر دوش بگيرد؟

  

  

                                                 
8 natural selection 

  شود رو مي وقتي همكاري با شكست روبه
كردن، به  كارهاي روزمره، از خوردن و نوشيدن گرفته تا صحبت

العاده ميان يك گستره بزرگ و تعداد بسيار زياد  فوقهمكاري 
هاي ما اتكا دارد، از آنهايي كه در داخل چشم هستند تا  سلول
هاي الكتريكي  ها و تا سلسله اعصابي كه پالس هاي ماهيچه فك سلول

فعاليت هماهنگ، بدن بايد آورند. براي حفظ اين  را در مغز پديد مي
هاي ما به يك جايگزيني  ا تعمير كند. بدنبتواند رشد كند و خودش ر

ها اتكا دارند. هر روزه، به چندصد ميليارد سلول خوني  پيوسته سلول
هاي خارجي پوست نيز پيوسته بايد جايگزين  جديد نياز داريم. اليه

ترين اندام بدن ما پيوسته در حال تعمير  شوند، در نتيجه، اين بزرگ
هاي مختلف بدن درست كار هاي ساختار است. هنگامي كه سلول

  افتد.  نكنند، يك ناهماهنگي در همكاري در سطح سلولي اتفاق مي

ها به  طغيان سرطاني زماني ممكن است پديد بيايد كه سلول
دهد. حال، هنگامي  رسند كه برنامه آنها را تغيير مي هايي مي متاسيون
است ي داخل سلول  DNAگويم متاسيون، منظورم هر تغيير  در  كه مي

دهد، چه يك اشتباه به هنگام تقسيم سلولي  كه به هر دليلي رخ مي
توسط يك  DNA، تخريب DNAشدن بخشي از  باشد، چه حذف

ها كاري  شده باشد. اكثر متاسيون هاي تخريب ويروس، يا كروموزوم
ها خطرناكند: آنها در زماني كه  دهند، اما بعضي از متاسيون انجام نمي

  دارند كه تقسيم شود... ود سلول را واميسلول نبايد تقسيم ش

  منابع:
Nowak, M. A. (Martin A.) & Highfield, Roger. (2011), 
Super-Cooperators: Altruism, Evolution, and Why We need  
Each Other to Succeed, New York: Free Press.  
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  فراتر از همكاري
  مان بر روي زمين. ايم، روح هر كدام وابستهما همگي به هم 

  9پيگماليونجورج برنارد شاو، 

  

هاي  رشتهگستره وسيعي از  دانشمندانِبيش از يك قرن است كه 
در دنياي ما كه سگ سگ را كنند توضيح دهند كه  علمي تالش مي

آيد.  دوستي، و فداكاري به وجود مي همكاري، نوعچگونه  خورد، مي
دوستي مشكل داشت. با اين همه، در  در توضيح نوعهم  داروينخود 

اهميت بود، و نيازي به  آثار بزرگش، مسئله همكاري يك موضوع كم
شناسان حاكم  توضيح نداشت. اين نگرش حتي امروز نيز در ميان زيست

   است.

، بر اين باور هستم كه توانايي ما با اين نگرش در تضادي آشكار
مان براي رسيدن به موفقيت در تنازع بقا  سو با تالش براي همكاري هم

                     10تر كروپوتكينپكه يك سده پيش، است   گونه است، همان
) حدس زد، شاهزاده روسي و كمونيست آنارشيستي كه 1842-1921(

اي كه خودش را از قيد و بند دولت آزاد كند از  باور داشت كه جامعه
 11متقابل ياريدر كتاب  وپوتكينكررابطه گروهي لذت خواهد برد. 

 يِاريمتقابل، قانون  در طبيعت عالوه بر قانون تنازعِ«) نوشت: 1902(
متقابل نيز وجود دارد، كه براي موفقيت تنازع بقا، و به ويژه براي 

متقابل است. اين  تر از قانون رقابت بسيار مهمها،  رونده گونه تكامل پيش
ز توسعه بيشتر نظراتي كه خود ج يستپيشنهاد... در عمل چيزي ن

  »بيان كرده است. داروين

با تعداد زيادي از  همكاريصرف از وقتم را بيش از دو دهه 
 ، راه حلي كهكردم انتخاب طبيعيمتفكران بزرگ براي حل معماي 

همكاري  د، به طوري كه رقابت به را در نظر بگير متقابل ياريبتواند 
ين حوزه پر از كشفيات ارائه كردم و بينجامد. نظرات جديدي را براي ا

اين مخلوط را با تخصص خودم پااليش كردم، كه به آميختن رياضيات 
با  همكاريدهند كه  هاي من نشان مي شناسي اتكا دارد. پژوهش و زيست

                                                 
9 Pygmalion  
10 Peter Kropotkin 
11 Mutual Aid 

كامالً  رقابت روحِ پايان و بي در يك محيط بيبقا   احساسِ بي رياضيات
در يك  را ، جوامعي آرمانيسازگار است. بر اساس نتايج رياضيات

كامپيوتر خلق كردم  و نمودار شرايطي را رسم كردم كه همكاري 
ام با  تواند انجام بگيرد و شكوفا شود. اطمينان من در مورد آنچه يافته مي

ها تقويت شده است، از  يك گستره بزرگ از گونهتحقيقات درباره 
من پنج مكانيسم پايه اكنون ها،  حشرات تا مردم. با توجه به اين پژوهش

 باهم ها ي كه ما انسانهاي روش در كتابم ام. همكاري را مشخص كرده
توصيف  كنيم به روشني با رياضيات به همان صورتي همكاري مي

  د. ده خودش شرح ميباغ  سيب را در يك  افتادن نيوتن كه اند شده

كند  درباره روشي كه جهان كار مي يها مطالب زياد اين مكانيسم
كنند كه مغز بزرگ شما  ار ميگويند. به عنوان مثال، آنها آشك به ما مي

طوري تكامل پيدا كرده است كه با وراجي و غيبت كنار بيايد، نه 
  شكل يمخروط ييها غده مجهز بهشما  دستگاه گوارش برعكس؛ كه 

جلوگيري  هايي سلولآور همكاري  مرگ  است كه از فروپاشي بالقوه 
؛ كه شما در زماني كه  حس كنيد يمگوي سرطان مي آنكه به  كنند،  مي

ايد (حتي اگر مورد توجه قرار نگرفته باشيد)   كه مورد توجه قرار گرفته
شويد؛  كه هرچه دوستان كمتري داشته باشيد، به  مندتر مي سخاوت

؛ باالخره، خورد احتمال زياد سرنوشت شما به سرنوشت آنها گره مي
خودتان را در توانند خودخواه باشند؛ اگر يك همكار باشيد،  ها نمي ژن

 اي كه هرچه بكاريد گونهمحاصره ساير همكارها خواهيد يافت، به 
 دهيم،  كند كه چه كاري انجام مي درو كنيد؛ فرقي نمي بتوانيد

ها همواره در سراشيبي قرار خواهند گرفت و سقوط خواهند  امپراطوري
اي كه براي  به همان اندازهرد؛ و براي موفقيت در زندگي، الزم است ك

اگر  _ديگر كار كنيد  با يككنيد  شدن در تنازع بقا تالش مي برنده
  دهيد، براي بقا راحت باشيد.  ترجيح مي

  

نه رقابت. براي برانگيختن  _ زيربناي نوآوري است همكاري
 از، الزم است جديدت خالقيت، و براي ترغيب مردم به ابداع نظريا

معمار  ،چماق. همكارياز وسوسه هويج استفاده كنيد، نه از ترس 
ها تا موجودات  است، از سلول بوده خالقيت در سرتاسر فرايند تكامل

هاي مورچه تا روستاها تا شهرها. بدون همكاري در  چندسلولي تا تپه
  داشت و نه پيچيدگي.  سازي وجود مي تكامل نه ساختمان
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توانم نتايج و  مي به راحتي همكاري هاي رياضي و تكامليِ از مدل
را  _هاي غيرمنتظره  و همچنين نتايج و شناخت _هاي روزمره  شناخت

هاي توپ، و  ها، گلوله به دست بياورم. با آن كه مسير پرتاب نيزه
اسبه كرد، به اين توان  مح ها را با معادالتي كه آشنا هستند مي سياره

توانيم از رياضيات براي  مي سان همين بهالعاده رسيدم كه ما  نتيجه خارق
و  جيتروهاي  اين كه روشترسيم مسير تكامل بهره بگيريم. و البته، 

همكاري را بشناسيم  يك چيز است، اما اين كه توضيح بدهيم  پرورش
تا چه و كند  يك عمل  به ما كمك ميآمدن در  كنارهمكه چرا 

ها به ما  يك چيز ديگر است. بررسي  رياضي اين مكانيسم اي، اندازه
دهيم. بكه اين كار را با دركي عميق و با دقتي باال انجام كند  كمك مي
  . ايم بهره گرفتهرياضيات عمومي  از ها  بررسيبراي اين 

گانه همكاري،  هاي پنج هاي هر يك از مكانيسم ريشه شناخت براي 
زنم، سفري كه از وين  ميرا با سفر فكري خودم پيوند  ها هقطار انديش

هاروارد ادامه دارد. در  در آغاز شد و به آكسفورد، پرينستون، و حاال
اين مسير، اين افتخار را داشتم كه با تعداد زيادي از دانشمندان و 

هاي  كمك برنامه از دانان بزرگ همكاري كنم. همچنين  رياضي
و هاي كامپيوتري،  ن مشتاق اجراي بازيكامپيوتري، دانشجويا

كه اين . ياري بگيرم دوستان گذاران مختلف، از بنيادها تا نوع سرمايه
 است بوده به درجه بااليي از همكاري نياز همكاري تحقيق دربارهبراي 

. و براي اين كه بر اين نظر انگيز بوده است بخش و شعف برايم لذت
حاصل همكاري بين من  و  مكاراناَبره قدرتمند تأكيد كنم، كتاب

  است. فيلد راجر هاي

پيامدهاي اين فهم جديد از همكاري اساسي خواهد بود. در 
و  )جهش( 12متاسيون _گذشته، تنها دو اصل پايه تكامل وجود داشت 

آورد و دومي  كه در آنها اولي گوناگوني ژني را پديد مي _ انتخاب
و  شايستگيرارگرفته بهترين كند كه در محيط ق افرادي را انتخاب مي

بپذيريم كه  ناچاريم، تكاملهاي خالق  فهم جنبه يبرا  د. نانطباق را دار
نياز داريد  متاسيونشما به  انتخاباست. براي  تكامل اصل سوم همكاري

 متاسيونو  انتخاب يعني به به هر دو، همكاريو به همين ترتيب، براي 
از د، ورپديد بيا را زنده تكاملسا تواند روي ز داريد. همكاري مينيا

                                                 
12 mutation 

 بازي خدا
در _ ا را  ها براي پيونددادن حيات و جغرافي سرچشمه  تالش

توان در  مي _  شود ناميده مي اتوماتاي مكانيقالب آنچه 
) يافت، John von Neumann( مانيجان فون نوهاي  پژوهش

توان به عنوان  هاي زيستي را مي كه باور داشت كه ارگانيسم
هاي پردازش اطالعات در نظر گرفت. اين حقيقت كه  سيستم

وجود زنده در امروزه نوشتن و ساختن كُد ژنتيكي يك م
آزمايشگاه، شبيه به يك برنامه كامپيوتري بزرگ، ممكن شده 

انديشيده است. به  دهد كه چقدر او درست مي است نشان مي
عنوان مثال، او درباره اختالف بين نوع جزئي توليد مثل كه به 

دهد كه در يك لوله آزمايشگاهي رشد  ها امكان مي كريستال
كه توليد مثل  دهد  وانات امكان ميكنند، و نوع باهوش كه به حي

خواست  براي درك اختالف مي مانيفون نوكنند فكر كرد. 
قدر پيچيده باشد كه بتواند خودش را  ماشيني طراحي كند كه آن

  بازتوليد كند. 

»   تكثيركننده- اتوماتون خود«از اين روي، يك 
)self-reproducing automaton ابداع كرد، روباتي كه در (

كه موجودات  گونه دريايي از قطعات خودش شناور است، همان
بسيار  هاي كنند و در ميان بلوك زنده بر روي زمين رشد مي

كنند. او اين اتوماتون را  سازنده شيميايي حيات زندگي مي فراوان
) بنياد نهاد، Alan Turing(   آلن تورينگبر اساس كار 

ماشين «انگليسي كه بنيادهاي رايانش را با نظريه دان  رياضي
) مطرح كرد، كه يك Turing machine»  (عمومي تورينگ

دهنده  دهد كه گسترش وسيله انتزاعي عالي را پيشنهاد مي
  هاي رياضيات است.  محدوديت
نيز وجود  اتوماتون عمومينشان داد كه يك  مانيفون نو

نتازكننده عمومي فيزيكي. ساز انتزاعي از يك مو دارد، يك شبيه
 متاسيونتوان  خطاهاي فيزيكي در داخل اتوماتون را مي

)mutationهاي  ) در نظر گرفت، كه امكان پديدآمدن گونه
سازد؛ در يك محيط داراي منابع  تر اتوماتون را فراهم مي پيچيده

)  survival of the fittestبقاي اصلح ( _ محدود، فشار انتخاب 
  □انجامد. مي اروينيد تكاملبه _ 

  منابع: 
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ها تا زبان و رفتارهاي اجتماعي پيچيده. همكاري  ها تا ارگانيسم ژن
  معمار اصلي تكامل است. 

  

تحقيقات من همچنين نشان داده است كه همكاري همواره ظهور و 
همكاري صعود  درتوانند  اي كه در آن  افراد مي كند. درجه سقوط مي

از همين روست . است ربان قلب بزرگ طبيعتمانند ضيا سقوط كنند، 
_ كه جامعه انساني با نزاع و درگيري همواره از هم گسيخته بوده است  

اي  العاده ما همكارهاي فوق هرچند كه _و همواره چنين خواهد بود 
هستيم. همكاري انساني جهاني حاال در يك آستانه تزلزل قرار دارد. 

كه خودش يك پيروزي _ ي زمين ثروت و صنعت  ساكنان رو به فزون
سياره  كردن همه  امكانات  در حال مصرف _  همكاري است

اي بر  فزايندهكند. فشار  يبانيپشتاز  همه ما  كه بايد  ستامان   خانگي
مصرف رقابت  براي  دربر روي هر يك از ما  وجود دارد، روي زمين

  منابع رو به كاستي اين سياره. 

  

 در مجموعلي كه امروز با آنها درگير هستيم بسياري از مسائ
عميق بين آنچه خوب و مطلوب براي جامعه  است  يتوانند به گرايش مي

اين تضاد و د.  نگرد براي يك فرد است باز  خوب و مطلوب و آنچه
وهوايي، آلودگي، كاهش  درگيري در مسائل جهاني مانند تغييرات آب

ترين  بزرگشود.  ميمشاهده منابع، فقر، گرسنگي، و كثرت جمعيت  
نجات كره زمين و به حداكثررساندن طول _ مسئله در ميان همه مسائل 

فقط با  _) Homo sapiens( انسان خردمندهاي  عمر عمومي گونه
هاي نويي نياز دارند كه به طور  شود. آنها به راه حل فناوري حل نمي

دهيم، فقط يك ها ادامه ب هماهنگ كار كنند. اگر بخواهيم به پيشرفت
مان را همگي مديريت كنيم.  گزينه در پيش داريم. ما اكنون بايد سياره

اگر بخواهيم در تنازع بقا پيروز شويم، و از يك سقوط بزرگ 
اين  كارگيري و به اي به جز مهاركردن جلوگيري كنيم، هيچ گزينه

مان در  العاده وجود ندارد. اكنون ما بايد توانايي نيروي خالق خارق
آشنا  دانش همكاريهمكاري را پااليش كنيم و توسعه بدهيم. ما بايد با 

 ابرهمكارانشويم. اكنون بيش از هر زماني جهان به 
)SuperCooperators( .نياز دارد□  

  

  قاعده براي تكامل همكاري 5
ل براي پديدآمدن سطوح جديد سازماني در  تكام يهمكار

هاي  ها، ارگانيسم ها، سلول ضروري است. پديدآمدن ژنوم
چندسلولي، حشرات اجتماعي، و جامعه انساني همگي بر بنياد 

هاي  كننده همكاري هستند. همكاري به اين معني است كه كپي
هاي  ديگر از بعضي از پتانسيل خودخواه براي كمك به يك

به  بيعيانتخاب طكنند. اما  پوشي مي تكثيري خودشان چشم
است، مگر  همكارياشاره دارد و در نتيجه در ضديت با  رقابت

اين كه يك مكانيسم ويژه در كار باشد. در اينجا پنج مكانيسم 
   انتخاب خويشاوندكنم:  براي تكامل همكاري را بحث مي

)kin selection تعامل مستقيم، تعامل غيرمستقيم، تعامل ،(
اب گروه. براي هر مكانيسم، يك قاعده ساده به اي، و انتخ شبكه

تواند  كند كه آيا انتخاب طبيعي مي آيد كه مشخص مي دست مي
  به همكاري بينجامد يا نه.

امان بين افراد است و در نتيجه  تكامل بر بنياد يك رقابت بي
بايد به رفتار خودخواهانه پاداش بدهد. هر ژن، هر سلول، و هر 

ي ارتقاي موفقيت تكاملي خودش به قيمت ارگانيسمي بايد برا
را در  همكاريرقباي خودش طراحي شود. با وجود اين، ما 

ها در ژنوم  كنيم. ژن بسياري از سطوح سازمان زيستي مشاهده مي
 يوكاريوتيهاي  ها در سلول كنند. كروموزوم همكاري مي

)eukaryoticهاي  ها در ارگانيسم كنند. سلول ) همكاري مي
هاي بسيار زيادي براي  كنند. مثال همكاري مي چندسلولي

ها قهرمانان همكاري  همكاري در حيوانات وجود دارد. انسان
كننده مواد غذايي تا  آوري هستند: از جوامع شكارچي و جمع

دادن جامعه انساني  هاي ملي، همكاري اصل قطعي سازمان دولت
 هاي است. هيچ شكل ديگري از حيات بر روي زمين در بازي

هاي انساني را ندارند. اين  ي پيچيدگي بازيخودخواههمكاري و 
تواند به رفتار همكارانه  پرسش كه انتخاب طبيعي چگونه مي

ها مسحور خود  شناسان تكاملي را به مدت دهه بينجامد زيست
   □كرده است.

  منابع:
Nowak, Martin A., (2006), ‘Five Rules for the evolution 

of cooperation’, Science, 314 (5805) 1560-1563.    
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هاي اجتماعي و شبكه آنارشيسم

  
آنارشيسم را به صورت زير تعريف كرده  وبستر- مريامفرهنگ 

هاي اقتدار دولتي را غيرضروري و  يك نظريه سياسي كه همه شكل«است: 
اي بر بنياد همكاري داوطلبانه و ارتباط آزاد  دار جامعه داند و طرف نامطلوب مي

تعريفي كوتاه و گويا است. اما براي اين كه مفهوم » هاست. گروهافراد و 
اين نظريه سياسي را بهتر درك كنيم، به توضيحاتي كه در كتاب 

  كنيم:  آمده است نگاه مي»  1كس دولت هيچ«

 آنارشيسمشناسي واژه  ريشه با دانشِ اي دوست دارند پاره«
 ونان باستانِي هاي اين مكتب را در واژة د و ريشهرا تعريف كنن

anarchia   .دولت «توان  وبيش مي اين واژه را كمبيابند
خودشان نيز از همين   ها آنارشيستترجمه كرد. » كس هيچ

 توجه را بهگيرند، معموالً براي اين منظور كه  تعريف بهره مي
آيد جلب كنند.  ستمي كه به واسطه دولت پديد مي داد و بي

از اين تعريف پشتيباني خواه نيز  هاي برابري آنارشيست
نفره  دار دولت يك طلبان طرف كنند. با آن كه سلطنت مي

 دولتي كس هيچيا  كس دولت هيچها در پي  ، آنارشيستهستند
كننده قدرتمند است كه مفهوم  هستند. يك واژه خودتعريف

اي كه دارد آن است  دهد. مسئله ني شرح مياخودش را به آس
براي دهد كه  ي قرار ميولتد كه آنارشيسم را در چارچوب

د. از همين روي، را نپذيرآنارشي  ناچار است توجيه خودش
در د. افت مي فرو متناقض وضعيت آنارشي بالفاصله به يك 

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

شود. نگرش غالب  تفكر سياسي همين نتيجه به كار گرفته مي
آن است كه انسان فرار از دردسر و خشونت آنارشي را ترجيح 

دادن اين كار را دارد (اين طور  مانجادهد، و چون درايت  مي
دهد. آنارشي وضعيتي  به دولت تن در ميفته شده است)، گ

به آشوب، گاهي  آنارشي كنند. است كه آنها از آن فرار مي
اجراي خودسرانه قانون، گاهي حاكميت اراذل و اوباش اشاره 

   ...كند. دارد و صلح يا امنيت را تضمين نمي

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

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

المللي  انجمن بين«فروپاشي شود كه  گاهي گفته مي
شهور است) م اول انترناسيونال يا  IWMAبه (كه  »6كارگران
آغاز جنبش آنارشيستي اروپا باشد. در تاريخ  1872در سال 

شدن  سوسياليسم به اين فروپاشي به عنوان  سرآغاز تقسيم
و  ماركسيستيجنبش سوسياليستي به دو جناح مختلف، يكي 

در شهر  انترناسيونال اول(شود.  نگريسته مي آنارشيستيديگري 
ان بريتانيا و فرانسه توسط رهبران كارگر 1864لندن در سال 

به منظور پيشبرد مبارزه كارگران عليه استثمار بنياد نهاده شد. 
اعضا به چند اصل متعهد شده بودند، كه يكي از آنها برابري 

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

و  كارل ماركسبين  يي داغها بحث 1872در سال 
را با  ماركسانتقادها عليه  باكونيندر گرفت.  ميخائيل باكونين

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

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

تي نبايد باشد اگر جاي شگفطبيعت و جامعه  داشته باشند. از اين روي، 
  آنارشيسم حاكم باشد. آنارشيسم چيست؟شهر هوشمند بر 

افزاري است و هيچ شخص يا دولتي  كوين كامالً نرم مديريت بيت
  دولتي يا آنارشيسم چيست؟ هاي بي پشت آن نيست.  ويژگي
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 ژوزف پرودون-پيربا  1840در دهه  ماركسهايي كه  بحث
اي بود كه از عنوان  نخستين نويسنده پرودونداشت ادامه داد. 

براي توصيف سياست خودش بهره گرفت. او به » آنارشيست«
  شهرت دارد.» مالكيت چيست؟«سنده كتاب عنوان نوي

، تعدادي از 1876در سال  باكونينپس از مرگ 
دشمني خود را با  7پتر كروپوتكينهاي پيشرو، مانند  آنارشيست

سوسياليسم ماركسيسم تئوريزه كردند و مرزهاي روشني بين 
در اواخر قرن  برپا كردند. سوسياليسم ناآنارشيستو  آنارشيست

 8سوسياليسم دولتيها ماركسيسم را بيشتر  ستنوزدهم آنارشي
    »ناميدند. مي

  

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

 رهبرانبه عنوان  كروپوتكين ، وباكونين ،پرودونآنارشيسم، مانند 
رهبري يا  درباره بي اند، كه با نظرياتي كه ور شدهآنارشيسم مشه

ناشدني  ها حل خواني ندارد. اين مسئله مدت اند هم ارائه كرده دولتي بي
اي  تازهجان  آنارشيسم هاي اجتماعي شبكهرسيد، اما با ظهور  به نظر مي

هاي  رهبري خودمختار در حركت«گرفت. به عنوان نمونه، مقاله 
رهبري در آنارشيسم و  هاي اجتماعي كهشببه نقش » 9رهبر بي

       هايي از آن در زير آمده است: بخش پرداخته است كه خودمختار

  

  آنارشيسم و رهبري«

آميز و گاهي منفي با  اي ترديد ها همواره رابطه آنارشيست
هاي آنارشيستي  در حلقهاند. با وجود اين،  رهبري داشته

واره وجود داشته رهبري هم افراطيِ هاي دموكراتيك شكل
 و، باكونين ،پرودوناست، هم به لحاظ رهبران مشهور، مانند 

                                                 
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. 

 از رهبري داشتند،  آنها ي كه،  و هم به لحاظ دركتكينوكروپ
را به طور  رهبري موقتها  كه افراد و گروهبدين ترتيب 

گيرند، بدون اين  تر در دست مي خودمختار از جانب جمع بزرگ
قدرت و اقتدار داشته باشند.  گرانروي دي فرض كه مقام رسمي

ها را به صورت زير توضيح  نگرش رهبري آنارشيست باكونين
  دهد: مي

بندي  مبارزه، يك تقسيمدر لحظه كنش، در ميانه «
پديد د افرا يك از ها مطابق استعداد هر نقش طبيعيِ

شود: بعضي  ، كه با اجماع سنجيده و داوري ميآيد مي
كنند.  دهند، سايرين اجرا مي يكنند و فرمان م هدايت مي
مراتبي وجود ندارد، در نتيجه، رئيس ديروز،   نظم سلسله

كس باالتر از ديگران  ممكن است مرئوس فردا باشد. هيچ
نيست، يا اگر باشد، در صورتي خواهد بود كه مدتي كوتاه 

، همچون امواج دريا كه هميشه به سطح بعد پايين بيايد
   »ت.بازخواهد گش پيشين همسان

مراتبي كه در  هاي رهبري مرسوم و سلسله در مقايسه با شكل
هاي سوسياليست، كمونيست، و كاپيتاليست ديده  اي از نظام پاره

هاي  گذشته موفقيت آنارشيست هاي رهبريِ شكلشده است، 
براي اثبات  ها . با اين همه، آنارشيستاند بزرگي كسب نكرده

رهبري ناموفق ي از هاي به نمونه نظريات خود به درستي
كنند.   مراتبي كه تعدادشان كم نيست اشاره مي سلسله

، و همچنين به هيتلر، موسيليني، مائو، استالينها به  آنارشيست
كنند كه   در غرب اشاره مي» دموكراتيك« موقتيِ رهبري سياسيِ

كنند كه تحت سلطه  بازتوليد مي طوري را نخبگان-قدرت
ها مسئله در  از نظر آنارشيستآيند.   ليبرال در-كاپيتاليسم نئو

را » سلطه«رهبران بد نيست، در خود رهبري است، كه ديناميك 
گرانه  هاي سركوب ناپذير رابطه كه به طور اجتناب آورد پديد مي

سازد.  را تضعيف مي» پيروان«كند و خودمختاري  را بازتوليد مي
به طور مؤثر به  187110كمون پاريس «نوشته است كه  انگلس

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

وري پرولتارياي موفق ديكتات يك  و آن را يك حكومت موفق آنارشيستي يا
   اند.  دانسته
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هاي  به دليل... شكل ،ايدئولوژي آنارشيست خاتمه داد
نامناسب بودند... و سازي دولت  اي كه براي تصميم ايدئولوژيكي

  .»راه براي يك ماركسيسم باز شد

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

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

  د. نشو زيربنا و عمل نظريه آنارشيست است، به چالش كشيده مي

بودن رهبري باور  ها به بيهوده آن كه بسياري از آنارشيستبا 
ر اين باره دارند بين ضديت با دارند، كساني كه عقايد نظري د

در اين باره  11ارليچ اقتدار و ضديت با رهبري تفاوت قائل هستند.
». آنارشي بدون رهبري نيست، بدون پيرو است«گويد:  مي

 »مالكيت دزدي است«شعار با آنارشيست فرانسوي كه  _ پرودون
ها  اقتدارگرايي آنارشيست-موقعيت ضد _ نيز مشهور شده است

قرارگرفتن  كند و ضديت آنها را با تحت حكومت مي را تثبيت
  كند: بيان مي

 پاييده اين است كه  زير نفوذ دولت قرار گرفتن به معني
   مورد جاسوسي واقع، بگيريد ، تحت ارزيابي قرارشويد

شويد، هدايت شويد، تحت سيطره قانون قرار بگيريد، 
وشوي مغزي شويد،  مقرراتي شويد، ثبت شويد، شست

ت شويد، كنترل شويد، سنجيده شويد، توزين شويد، نصيح
توسط كسي كه نه حق و نه دانش و نه  آن هم سانسور شويد،

مزيتي نسبت به شما دارد.... اين دولت است، اين عدالت 
  اين اخالق است.است، 

  

با اين  .هاي گوناگوني مطرح شده است آنارشيسم در شكل
ترين  د كه روشنهمياري متقابل و سنديكاليسم هستن حال، 

در  ،كروپوتكيندهند.  رهبري آنارشيستي را در عمل ارائه مي
) يك ]1902[ 2012( 12اري متقابليكتاب مشهور خود، 

ارائه كرد، كه داروينيسم  همياري متقابلانداز تكاملي از  چشم
  كشد: اجتماعي را به چالش مي

                                                 
11 Ehrlich   
12 Mutual aid 

هاي  در ميان گونهبسيار زيادي  سازينابودجنگ و « 
همزمان، به همان اندازه، و  واره وجود دارد.هممختلف 

شايد بيشتر، پشتيباني متقابل، ياري متقابل، و دفاع متقابل 
قدر يك  بودن همان وجود دارد..... خصوصيت اجتماعي

  »قانون طبيعت است كه تنازع متقابل.

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

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

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

ها  يستهاي رهبري آنارش اصول همياري متقابل براي روش
 يقدرتاساسي است، كه به واسطه آنها رهبران روي ديگران 

گيري مقام رهبري موقتي است، كه در هر  ندارند و هرگونه شكل
زماني قابل بازبيني و قابل عزل است. رهبران و 

كنندگان به طور متقابل رهبري را بازتوليد  پيروان/مشاركت
مقتضي يك   پذيرند: در هر لحظه ها تعويض ، و مقامكنند مي

  تواند پيرو شود و بالعكس.  رهبر مي

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

هاي بعدي پيرو او، رهبري همواره وجود دارد، پرسشي كه  آنارشيست
خواهيم و  اي ما مي رهبرياين است كه چه نوع  كنند آنها مطرح مي

كه ديگران را تضعيف كنند قدرت  آن توانند بي رهبران چگونه مي
بگيرند. دوم اين كه معناي رهبري بار منفي فراواني در ميان 

مراتبي و  ها پيدا كرده است و با حاكميت سلسله آنارشيست
اقتدارگرايي يكي شده است و در نتيجه هر شكلي از رهبري با اين 

شود.  تواند با آنارشيسم سازگار باشد به كنار گذاشته مي كه نميعنوان 
دهنده نوعي خلوص در تفكر آنارشيست است كه  ديدگاه دوم بازتاب

گرا باور دارد كه در صورتي  به  يك هارموني اجتماعي طبيعي آرمان
شود كه نخبگان دولتي يا قدرتمند كنار گذاشته شوند.  اين  حاصل مي

در » رهبري بي«گرايي  ست كه از طريق آرمانسنت تفكر خالص ا
   □»شود. امروزي بازسازي مي هاي اجتماعي شبكه

                                                 
13 Kevin Carson 
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)  در شهر پراگ نصب شده Lucerna( لوسرنابه سقف طبقه همكف پاساژ   2000كه از سال  _سوار بر يك اسب وارونة مرده    واتسالو شاهمجسمه 

هاي  اين گونه تعبير كرد كه حكومتتوان  ساز مشهور چك است. پيام اين اثر را مي )، مجسمهDavid Černý( ديويد چرنياثر  _است 
آميز از  هايي كارآمد نيستند. در واقع، يك تجليل تمسخر حكومت_ كند  حتي آنها كه تاريخ به نيكي از آنها ياد مي_ مراتبي و عمودي  سلسله

  فر.) (عكس از هديه محمديرهبري گذشته و مدرن پراگ است. 
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