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اينترنت آدمها

  شهر هوشمند
   رنج كوتاه كرد به فرخندگي

  فرعليرضا محمدي □
فقط به اين دليل كه در شهري تعداد در شماره گذشته گفتيم كه 

سنج، چراغ هوشمند، و مانند آن نصب شده زيادي دوربين، سرعت
است. به عنوان  1شهر هوشمند آن شهر يك  باشد به اين معني نيست كه

را كه در آن تعداد بسيار زيادي دوربين و  تهرانشهور، آيا يك نمونه م
توان يك شهر هوشمند تجهيزات ديجيتال ديگر نصب شده است مي

را يك  تهراناي از متخصصان ممكن است شهر ناميد؟ با آن كه پاره
پيش از آن كه بتوانيم  به  شهر هوشمند بنامند، پاسخ ما منفي است. چرا؟

بايد بتوانيم به يك تعريف جامع از شهر  اين پرسش پاسخ بدهيم
بايد  براي تعريف اين اصطالح ابتدا هر چند،  هوشمند دست پيدا كنيم.

، و تعريف شهروندي و حقوق حق شهرهايي از تاريخ شهر، آگاهي
  شهروندي داشته باشيم. 

  

  شهر در دوران باستان چگونه پديد آمد؟

مهندسي)، زارسازي   (هاي ابپيش از آن كه شهر پديد بيايد دانش

كرد انسان  بايد تكامل پيدا مي همكاريو   )،رايانش(ابزارهاي محاسبه 
ابزارهاي محاسبه كه طي صدها هزار سال شكل گرفت. تاريخ تكامل 

 مقدار مشهور به  ابزارهاي ثبتِ آفرين، به ويژه اختراع تحول)رايانش(
سال پيش  7500و  0800بين و خاورميانه  ايراندر نقاط مختلف  2توكن

را پيشتر در مقاالت پيشين اين سلسله  همكاري تاريخ و  ،از ميالد مسيح
بررسي ) 282، و 275 ،274 ،273، 272ي اه(در شمارهاز مقاالت 

  ايم. كرده
به اجمال مطالبي را در اينجا  تاريخ ابزارسازي و مهندسيدر مورد 

مند ان عالقهآوريم و بررسي بيشتر آن را بر عهده خوانندگمي
  گذاريم. مي

                                                 
1 smart city 
2 token 

ابزارهاي سنگي  نوسنگيو  سنگيپارينههاي انسان در دوره  
وري بيشتر به كار گرفت و  اختراع كرد. ابتدا از گوناگوني را براي بهره

شده به عنوان بخشي هاي تراشيدههاي نتراشيده و بعدها از سنگسنگ
شدن ز محكماز مصالح ساخت خانه بهره گرفت. بعد از كشف آتش ا

 تواند از خشتِگِلي خود به اين نتيجه رسيد كه مي هايديواره اجاق
  شده به عنوان مصالح ساختماني بهره بگيرد و ظروف سفالي بسازد. پخته

شاهنامه كشف فلز در ابزارسازي تحولي جديد پديدار كرد. 

  باره چنين آورده است:در اين فردوسي

   جاي نيا تاج بر سر نهاد... به  با رأي و داد هوشنگدار جهان
  به آتش ز آهن جدا كرد سنگ نخستين يكي گوهر آمد به چنگ

  كزان سنگ خارا كشيدش برون  گونسرمايه كرد آهن آب
  از آهنگري  اره و تيشه كرد  چو بشناخت آهنگري پيشه كرد

  ها رودها بتاختز درياي  چو اين كرده شد چاره آب ساخت
  به فرخندگي رنج كوتاه كرد راه كرد هابه جوي و به رود آب

  

داند. را كاشف آهن و ذوب فلزات مي هوشنگشاهنامه فردوسي  
وري را حفر كانال آب براي كشاورزي و براي زندگي شهري بهره

را مبتكر اين  هوشنگو بازهم فردوسي  كردمي رنج را كوتاه و  افزون
ن ايران در شمار رساني دانسته است. البته در اين كه ساكنانوع آب

اند شواهد مختلفي اند كه آهنگري پيشه كردهنخستين كساني بوده
تاريخ مهندسي در كتاب  45در  صفحه  مهدي فرشادوجود دارد. دكتر 

  باره آورده است:) در اين1362، بلخ(نشر  ايران
باره هايي كه در اينشواهدي كه تاكنون به دست آمده و بررسي«

دهنده آن است كه صنعت فلزات و نشان انجام شده است همگي
فلزكاري در آغاز  در مناطق شمال شرقي ايران و شمال پاكستان و 

  » هاي جنوبي روسيه پيدا شده است....بخش
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  چرا  شهر ساخته شد؟

پديدارشدن نخستين شهرها وجود  با آن كه مدارك كافي براي علت
سال پيش  12000در حدود نظران بر اين باورند كه انسان ندارد، اكثر صاحب
گيري از ابزارهاي مختلف جانشيني را اختيار كرد با بهرهكه كشاورزي و يك

سازي پيشرفت كند و همچنين توانست  مازاد  توانست در معماري و ساختمان
نياز خود محصوالت كشاورزي و دامي توليد كند كه سبب شد مبادله كاالها 

ييان از روستاهاي گوناگون براي اين كه و تجارت و اقتصاد آغاز شود. روستا
تر بتوانند كاالهاي خود را به جاي رفتن به چندين روستا در يك مكان مركزي

انقالب را افزايش بدهند نخستين بازارها را پس از  وريبهرهمبادله كنند و 

هزارسال پيش از ميالد پديد آوردند كه 7هزار تا 8، در حدود نوسنگي
رها به تدريج به سازمان شهري در نقاط مختلف خاورميانه شدن اين بازابزرگ

ترين در ايران يكي از قديمي شوشاز جمله در كشور عزيزمان ايران  انجاميد.  
شدند شهرهاي جهان است. شهرها از همان ابتدا طوري هوشمندانه طراحي مي

   شان را افزايش بدهند.وري، رفاه، و امنيت ساكنانكه بتوانند بهره

آورده است هدف فناوري از دوران  شاهنامه فردوسيمچنان كه ه 
گري و سازنده كه به عنوان كاشف آتش و آهن و آهن_  هوشنگ

جانشيني و كشاورزي و خانه و به عنوان كسي كه انسان را به يك
تا امروز  براي  _ ساخت شهر تشويق كرده است ياد شده است 

كه  چنانآن هوشنگمعني بوده است. جالب آن كه  كردن رنجكوتاه
(هوش و فرهنگ)   هوشمنديفردوسي در شاهنامه آورده است به 

  اشاره دارد: 

  و فرهنگ بود هوشبود   تو گفتي همه  هوشنگمايه را نام گران

نظران  يكي از بسياري از صاحبآن كه امروزه  ترجالب
حليل كنند. تذكر مي مردم هوشمندخصوصيات شهر هوشمند را 

و  دقيقنيز سازي و شهرسازي و خانهفناوري هدف از بزرگ  فردوسي
كردن كوتاهبراي  هوشمندانهاست. خانه و روستا و شهر از ابتدا  استادانه

دستگاه پااليش آب ساخته شدند. چهار هزار سال پيش  انسان رنج

از طريق كانالي  قانون ظروف مرتبطگيري از با بهره چغازنبيل
رود كرخه را با يك سيستم پيچيده پااليش  آلودكيلومتري آب گل35
كرده است و از طريق كانالي ديگر با شيب بيشتر به شهر زنگه مي
هاي مصنوعي از رود به رسانده است. اين كه آب با استفاده از شيبمي

شهر كه به پااليشگاه و به شهر برسد بدين معني است   خودكارطور 
به  انسان كردن رنجاهكوتبراي  سال پيش 4000شده در ساخته

   3مجهز بوده است. خودكارهاي مكانيسم

 

                                                 
كتاب   232تا  228به صفحه  ليآب چغازنب شيپاالدرباره دستگاه  شترياطالعات ب يبرا٣ 

  .ديمراجعه كن فرشاد يمهددكتر  في) تأل1362، (نشر بلخ رانيدر ا يمهندس خيتار

  هوشمندي در ساخت شهرها در ايرانهايي از نمونه
رهاي قديمي ها و شههوشمندي را در ساختارهاي ديگر خانه

اين  هاي قديمي ايرانيخانهتوانيم ببينيم. در مورد مان ميايران
ذكر  4صفحه » هااينترنت آدم«مقاله در  240هوشمندي را در شماره 

عرض كم ايم. يك نمونه از طراحي هوشمندانه در  شهرها كرده

كه به دليل _ بوده است، تا در صورت حمله دشمن به شهر  هاكوچه
به دست  جاده ابريشمكه از تجارت از طريق  ،د  ايرانيانثروت زيا

سپاه دشمن به   _داده است در مقاطع گوناگون تاريخ رخ مي ،آمدمي
ها نبرد به ها بشود و چون در  اين كوچهآهستگي بتواند وارد كوچه

ها توانست باشد در ورود سربازان دشمن به خانهبه تن ميصورت  تن
ها نيز يك ده است. افزون بر اين، در حياط خانهمآبه وجود ميتأخير 

كرد. به بيان درب كوچك به خانه همسايه امكان فرار را   فراهم مي
كردن كوتاه  به تعبير فردوسي براي ديگر، شهر با در نظرگرفتن امنيت و

ها و معابر در شده است. بعداً درباره عرض كوچهطراحي مي انسان رنج
به جاي  خودروساالر را درباره نگرش طراحي ايدوران مدرن نكته

  ذكر خواهيم كرد.  ساالرانسانيا محور - انسانطراحي 

طراحي شهر در نيز به خوبي هوشمندي  ميدان نقش جهان اصفهان
دهد. وجود كاخ پادشاهي در يك سمت، بازار در سمتي را نشان مي

را در ديگر و مسجد در سويي ديگر نهادهاي سياست، اقتصاد، و دين 
اي كه بتوان به سرعت از اخبار يك مكان تجميع كرده است، به گونه

سياسي، اقتصادي،  و مذهبي آگاهي پيدا كرد؛ افزون بر اين، استفاده از 
ميدان براي رژه نيروهاي نظامي و بازي چوگان امكان تحليل اين 

وضعيت نيروهاي نظامي و وضعيت جسمي و روحي مردم را در همين 
  □كرده است.م ميمكان فراه
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  تعريف شهر هوشمند
به  شهر هوشمندهاي با آن كه بيش از يك دهه است كه فناوري

اي گسترده رايج شده است هنوز تعريفي از شهر هوشمند كه گونه
از بر روي آن به وجود آمده باشد به دست نيامده است.  توافقي عمومي

براي رسيدن به يك تعريف جامع براي اين مقاله چندين همين روي، 
كه گونهكتاب مطرح در زمينه شهر هوشمند را بررسي كرديم. همان

مورد  ها نيز به عدم وجود يك تعريف جامعِ زديم   اين كتابحدس مي
ند و هر كدام چند تعريف مورد پسند خود را اتوافق جهاني اذعان داشته

 دخيل در فناوري شهر هوشمندنظران يا مؤسسات كه از سوي صاحب
هاي مطرح كرده بودند. ترجمه تعريف يا تركيبي از آنها را اندارائه شده

و اين شماره ين در شماره پيش معتبر كتاب چندمختلف شهر هوشمند در 
   . آمده است ريزپردازندهماهنامه 

اي از شهر نظران تعريف سادهبسياري از صاحبدر مجموع، اما 
خواهد شهر هوشمند شهري است كه با فناوري ميهوشمند دارند: 

 خواست از زبان مي فردوسي اگر را افزايش بدهد. كيفيت زندگي
شهر هوشمند  ، ايو نخستين مهندس شهرساز اسطوره پادشاه  ،هوشنگ

شهر هوشمند كرد: ين تعريف را ارائه ميرا تعريف كند شبيه به هم

   .رنج انسان را كوتاه كندخواهد ميشهري است كه با فناوري 
و ، اندتري ارائه دادهتر و جامعنيز تعريف پيچيده نظران صاحب بقيه

ط هوشمند، ، محيمواردي مانند توسعه اقتصادي هوشمند و پايدار
را كمران ح-هروندحاكميت هوشمند و مدل شو ونقل هوشمند، حمل

اند به يك تعريف اين كه نتوانسته بههمگي تقريباً اما  كنند، اضافه مي
  القول هستند. متفقواحد و جامع دست پيدا كنند 

كه  يك مشكل اساسي دارند ها از شهر هوشمندهمه اين تعريف
و ابهامات را برطرف  شود نتوانند به يك وحدت برسندموجب مي

ترين پرسش اين مهم دهند.را نشان نمي هوشمندي نهايي مقصد: كنند
يكي از  اي افزايش پيدا كند؟تا چه اندازه كيفيت زندگي است: 
تر و شهر هوشمند انساني ها براي حل اين مسئله از اصطالح كتاب

هدف يك دهنده تواند نشانبهره گرفته است، كه بازهم نمي پايدارتر
مثالً رفاه بيشتر  _	تر انساني فت ص ، مضاف بر اين كه گاهيباشددقيق 

  ) citizenshipشهروندي (
» وند« و پسوندِ» شهر«در زبان فارسي از دو قسمت  شهروند

است و  در » صاحب«به معني » وند« تشكيل شده است. پسوندِ 
 بريتانيكا دانشنامهاست.  در » صاحب شهر«نتيجه معني  شهروند  

  براي تعريف شهروندي چنين آمده است: 

  

) رابطه بين فرد و دولتي است كه nshipcitize(شهروندي 
آن فرد به  آن  وفاداري  دارد و به نوبه خود به حفاظت از آن 

هاي ناشي از آن محق است. شهروندي به آزادي و مسئوليت
اي هاي ويژهاشاره دارد. شهروندان حقوق، وظايف، و مسئوليت

ها و يا ساير ناشهروندان مقيم در يك دارند كه براي خارجي
يا بخشي از آنها وجود دارد.  به طور كلي،  ،كشور وجود ندارد

حق داشتن دفتر يا دادن، و حقوق سياسي كامل، شامل حق رأي
هاي براي يك شركت بر بنياد حقوق شهروندي هستند. مسئوليت

معمول شهروندي عبارتند از وفاداري، پرداخت ماليات، و 
  خدمت سربازي. 

شهرهاي يونان ها و دولتمفهوم شهروندي ابتدا در شهر
باستان پديد آمد. بيشتر براي صاحبان امالك به كار گرفته 

شد، اما براي زنان، بردگان، و بينوايان جامعه نبود. هر مي
شهرهاي يونان حق رأي داشت و بايد ماليات شهروند در دولت

ها از مفهوم و مشمول خدمت در ارتش بود. رومي پرداختمي
ايزكردن ساكنان شهر رُم از اهالي متصرفات شهروندي براي متم

تر شد م بهره گرفتند. همين كه امپراطوري روم بزرگور
ها شهروندي را به متحدان خود در قلمرو ايتاليا و همچنين رومي

پس از ميالد  212هاي روم  اعطا كردند، تا سال ساير استان
  كرد.شهروندي به همه ساكنان آزاد اين امپراطوري توسعه پيدا 

شهروندي رومي امتيازات قانوني مهمي را در سراسر اين  
امپراطوري اعطا كرد. در قرون وسطي مفهوم شهروندي در 

رعيتي -اروپا تقريباً ناپديد شد، و جاي آن را سيستم ارباب
گرفت. در اواخر قرون وسطي و عصر رنسانس، شهروندي در 

يت  براي شهرهاي مختلف ايتاليا و آلمان به يك ضمانت مصون
تاجران و اشخاص ممتاز  در برابر ادعاها و حقوق انحصاري 
حكمرانان فئودال در آمد. مفاهيم مدرن شهروندي در قرن 

هاي آمريكا و فرانسه متبلور شد، هنگامي كه هجدهم در انقالب
هاي اصطالح سيتيزن (شهروند) با پيشنهاد برخورداري از آزادي

  □الطين خودكامه مطرح شد.هاي فاسد سويژه در برابر قدرت
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 _كه بيشتر مورد استفاده اقشار مرفه است   در يك پيست اسكي
  : ها را بيشتر كندتواند نابرابريمي

اهميت دارد چون  تر و پايدارترشهر هوشمند انسانياشاره به «
اين خصوصيات يك فرايند ديناميك است و نه يك وضعيت 

 دارتريو پا تريانسانپيشرفت كنند و استاتيك. شهرها بايد دائم 
  4»شوند.

بزرگ گفته است به لحاظ رياضي قابل  فردوسيآنچه اما 
آوردن دستكردن رنج در بهكوتاه  حد رياضيِ گيري است: اندازه

توان به صفر رسيدن رنج يا حذف رنج در نظر منابع مورد نيازمان را مي
كه _  هوشمند اشرافي كمونيسم شهرگرفت. خوشبختانه، ما در تركيب 

اين مقصد و اين  _ معرفي كرديم ريزپردازنده ماهنامه 269 در شماره 
، يعني، كمونيسم اشرافي يا الكچريايم: حد را به صراحت بيان كرده

چرا به اين مقصد بايد برسيم؟ پاسخ واضح . در حد الكچري برابري
 مورد نيازمانآوردن منابع دستدر بهمان هايخواهيم به رنجاست، مي

توانيم به اين مقصد دست پيدا كنيم؟ پيشتر در پايان بدهيم. آيا  مي
در مطلب  با وجود اين،ايم. پاسخ داده به اين پرسش 269شماره 
در همين مقاله  به اختصار » يشهر هوشمند اشراف سميكمون«اي حاشيه
  ايم.اي از دالئل را آوردهپاره

 خود هايكردن رنجكوتاهيخ در پي به اجمال، انسان در طول تار
اصالً انسان به اين دليل هوشمند  بوده است. براي تهيه منابع مورد نيازش

اين واضح است كه  خود است.  هايكردن رنجكوتاهاست كه در پي 
 كيفيت زندگياز بين برود و  هانابرابرييابد كه ها زماني پايان ميرنج

انسان تا رسيدن به اين هدف از  ؛دبرس اشرافيتها به حد همه انسان
اند كه اگر هاي ديجيتال نشان دادهفناوري .تالش باز نخواهد ايستاد

توانند به اين مقصد برسند. به اين ترتيب، كنند مي همكاريها انسان
توان گفت كه شهر هوشمند در مسير كاستن از رنج ساكنان شهر تا مي

همه زندگي اشرافي را براي ن بدهد و ها پايازماني كه بتواند به نابرابري
فراهم كند حركت  در زمين يا حتي ساير كرات آسماني زمينساكنان 

  خواهد كرد. 
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  كمونيسم شهر هوشمند اشرافي

و بنياد جامعه و بنياد شهر است، بدون همكاري  تكثرو  همكاري
 كمونيسم شهر هوشمند اشرافيآمد. جامعه و شهر پديد نميتكثر 

چنان كه پيشتر در همين سلسله از مقاالت گفتيم يك جامعه آرماني آن
هاي اطالعات و ارتباطات و با ناوريتواند با پيشرفت فاست كه مي

هزينه توليد  محصوالت صنعتي  خط توليدهمكاري مردم پديد بيايد. 
ها، هوش انجاميد. روبات كاپيتاليسممختلف را پايين آورد و به 

هاي و فناوريمهندسي ژنتيك، ، اينترنت چيزها، هادادهكالنمصنوعي، 
محصوالت و خدمات  تركردنمشابه پتانسيل فراواني براي ارزان

دارند.  باد و خورشيد پتانسيل بسيار  را مورد نياز جامعه گوناگون 
كردن توليد الكتريسيته دارند. تركردن و حتي رايگانبااليي براي ارزان

   همكاري بازگذشته از آن، در صورتي كه اين امكانات  با 
)open collaboration ( تواند همراه شود مي ريسپاجمعمردم جهان و

  و كاالها و خدمات را براي مردم رايگان كند. هزينه توليد را به صفر برساند 
كمونيسم شهر هوشمند «در عبارت » كمونيسم«واژه   يادآوري:

كه در اين سلسله از مقاالت به كار گرفته شده است با واژه  »اشرافي
ي سازادهيپروش ها از لحاظ موردِ استفاده ماركسيست» كمونيسمِ«

سازِي شدن مالكيت ابزارهاي توليد براي پيادهتفاوت دارد. عمومي
و  پرولتارياطبقه  انينزاع م يبه جا »كمونيسم شهر هوشمند اشرافي«

در  با انقالب كارگري  ديكتاتوري پرولتارياي يا تحقق طبقه بورژواز
يا  ي بازهمكارگيرد. انجام مي   همكاري بازروش ماركسيستي از طريق 

به اين معني  است  كه هر كسي كه داوطلبانه بخواهد به گروه  نابسته
اين امكان را براي   همكاري باز فكر بپيوندد آزاد است.همكار و هم

را با دسترنج  ابزارهاي توليد خودشانسازد كه مردم جهان فراهم مي
كه به مصادره غيرقانوني، غيراخالقي، و آن، بيخودشان  بسازند

سازي كمونيسم با اين روش غيردينيِ اموال ديگران  نياز باشد. پياده
داري و خداباوري مردم ندارد، زيرا به نزاع يا تضاد هيچ تخالفي با دين

ستيزي هاي دينطبقه كارگر و طبقه بورژوازي نياز ندارد كه ريشه
توليد ها در آن بوده است.  اين روش  صرفاً يك روش ماركسيست
 سودآورييعني با روش  _مبتني بر خالقيت جمعي است بدون سود

داري متفاوت است. انسان در كمونيسم كالسيك در نظام سرمايهتوليد 
هاي طبيعت است. حال آن كه در يك ماشين  همچون ساير ماشين

خالقيت به است.  خالقانسان يك ماشين  كمونيسم شهر هوشمند اشرافي
 _توان باورهاي مردم را آن  نمي و براي حفاظت از حفاظت نياز دارد

گونه كه در كشورهاي بلوك شرق مثالً باورهاي مذهبي مردم را  آن
سركوب كرد.  از همين روي، رعايت _ كردند سابق سركوب مي

همكاري ضروري است.   شهر هوشمند اشرافيدر  حقوق بشريقوانين 
وانا به توان يك توصيه ديني دانست كه سعدي شاعر ترا  حتي مي باز

  □.عبادت به جز خدمت خلق نيستزيبايي آن را بيان كرده است: 
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    مونيسيپاليسم
)municipalism(  

هاي متعددي از يك سو فناوري كمونيسم اشرافيبراي رسيدن به 
ها و آناليتيك، و دادهنچون هوش مصنوعي، روباتيك، خودران، كال

از سوي ديگر، سطوح  و ،كنند پيشرفتهاي تجديدپذير بايد انرژي
كه گاه آن _  6خودحاكميتي جامعه ها و سطوحميان انسان 5باز همكاري

بايد افزايش _ ايم ناميده مديريت افقيو گاه  مديريت آنارشيستيرا 
بپردازند  هرچه مردم بيشتري در شهر به امور مديريت شهريابد. 

كه _  آنارشيسم، به بيان ديگرآيد. بيشتري پديد مي آنارشيستيمديريت 
يك مقصد  _ايم ترجمه كرده دولتيهمه، دولتيبيما آن را به جاي 

 ديكتاتوري پرولتارياها از (ماركسيست استديگر هوشمندي  نهاييِ
كمونيسم شهر ، آيدكه با يك انقالب كارگري پديد مي گويندمي

با  و به شكل رفرميستي   كه به تدريج دولتيهمه  ازمند اشرافي هوش
   .)كندظهور مي در شهرهاي هوشمند  همياري مردم

توان به عنوان كنش جمعي شهرونداني را  مي خودحاكميتي جامعه
خير براي رسيدن  به يك تعريف كرد  كه در اجراي يك پروژه شهري 

  ارها و اهداف  دارند.سازي در مورد ابزقدرت تصميم مشترك

چگونه در  خودحاكميتي جامعهدهد كه مثال ساده زير نشان مي
 دهد، كاربرانِدر يك خيابان تصادفي رخ مياست.   و رشد حال وقوع

بالفاصله اين حادثه را  ،اندكه شاهد تصادف بوده Wazeهايي مانند پاَ
وقوع اين  كنند تا هم كاربران ديگر در جريانپ گزارش مياَ از طريق

هاي جايگزين را راه 7رايانش ابرياز طريق پ حادثه قرار بگيرند و هم اَ
مشخص خواهند از آن خيابان عبور كنند جديدي كه ميبراي كاربران 

كند. در چنين حوادثي در گذشته معموالً پليس و شهرداري اگر امكان 
به محل رانندگان نزديك  _به سختي ميسر بود  معموالً كه_  ندداشتمي

كه در  _ كردند. امروزه دولتهاي جايگزين هدايت ميحادثه را به راه
در اين موارد تقريباً حذف  _اداره چنين حوادثي ناكارآمد بوده است 

  اند. شده آنها  ها جايگزينشده است و مردم و اَپ

                                                 
5 open collaboration 
6 community self-governance 
7 cloud computing   

  و آنارشيسم كمون پاريس
روزه  60(حكومت حدوداً  كمون پاريساز  هاماركسيست

بر پا   1871كه در سال  سوسياليستي پاريس در دوره انقالب فرانسه)
كمون كنند. به عنوان يك نمونه موفق از آنارشيسم ياد مي گرديد

كردند. اداره ميدر آن دوران نفره بود كه پاريس را 92شورايي  پاريس
نفر از مبارزان كمون پاي يك ديوار  147پس از حمله ارتش فرانسه، 

در  صادق هدايتآرامگاه ( اعدام شدند  گورستان پرالشزدر غرب 
همچون  آنارشيسم.   واقعيت آن است كه )همين گورستان قرار دارد

هاي هاي اجتماعي و فناوريانه اينترنت و شبكهكمونيسم بدون رس
 بسياراي بسياررا نمونه كمون پاريساطالعات ممكن نبوده است، و 

  □توان در نظر گرفت.ساده از آنارشيسم مي

  
  (عكس از مژده حمزه تبريزي)آرامگاه صادق هدايت در گورستان پرالشز پاريس 
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 يا)   يدولتهمه( آنارشيسماز ديگر  يك نمونه كوينبيت 

مديريت اين ارز بر عهده صاحبان و  است. خودحاكميتي جامعه
  ها نقشي در اين ارز ندارند. هاي مورد استفاده آن است. دولتبرنامه

هاي هاي آپارتماني از طريق كانالامروزه بسياري از مجتمع
ديگر ارتباط دارند و مسائل مجتمع را در آن با يك تلگراميا  پاَواتس
كنند. فكري پيدا ميها را با همحلكنند و بهترين راهذكر مي هاكانال

ها اگر با همكاري مسئوالن شهري در شهرها نيز توسعه پيدا اين كانال
اي كه حريم خصوصي البته به گونه _ تر شوندو پيشرفته كنند

فكري و همكاري بسياري از توانند با هممي _ شهروندان به خطر نيفتد 
مشاركت را حل كنند. اين نوع مشاركت كه به مسائل شهري 

تواند شود ميها بيشتر ميمشهور است به مرور كه تجربه 8الكترونيك
بسيار كارآمدتر  مديريت افقيِبه  مديريت عموديمديريت شهر را از 

  تبديل كند. 

  
  حاكميت باز

نظران براي اين وضعيت از اصطالح اي از صاحبپاره«
اند. بهره گرفته  وكراسي اجتماعيدم، يا 9مونيسيپاليسم
دهنده هاي ارائهدر برابر دولت متمركز و شركت  مونيسيپاليسم

ايستد و در پي شهرهاي هوشمند خدمات برخط شهري  مي
پيشگام حركت  بارسلونشهر . استتحت رهبري شهروندان 

، بارسلونشده است. براي رهبران  مونيسيپاليسمجهاني مشهور به 
، و اجتماعيافته براي دموكراسي، ه تنها اميد سازمانشهرها نمايند
   11»هستند. 10حاكميت باز

در نظر  كمونيسم اشرافيبنابراين، اگر  مقصد نهايي هوشمندي را 
براي هدف انساني اين هدف كه يك به توان مي  دولتيهمهبا  بگيريم
ترين  و بدين ترتيب مهم ؛يافتدست است  كردن و حذف رنجكوتاه

                                                 
8 e-participation 
9 municipalism 
10 open governance 
11 Mosco, Vincent.  The Smart City in a Digital World. United 
Kingdom emerald Publishing 2019. 

كه سبب شده است ابهامات فراواني  در تعريف  شهر هوشمندمشكل 
  .مقصد و روش سفر هاي شود، يعني مسئلهحل مي پديد بيايد 

هوشمندي وظايف شهر را  افزون بر اين، اين مقصد نهاييِ
هوشمند و خودكار و همچنين  صنعتو  كشاورزيكند و تر ميگسترده

ي تجديدپذير مانند انرژي هاتأمين انرژي الكتريسيته از طريق انرژي
رايگان به دست آيند نيز در بر  به توانند به وفور وخورشيدي را كه مي

هاي شهر بسياري از تعريف  در ديگر اساسي كه يك نقص _ گيردمي
كشاورزي هوشمند هنگامي كه  در پيوند با شهرهوشمند هوشمند است. 

مزمان محصوالت كند و هگيري ميباشد از اتالف منابع كشاورزي جلو
  رساند. ترين مسير به شهروندان ميكشاورزي تازه را از كوتاه

  

  به سوي شهوندي

  »وند» + «وشمندههر ش= « شهوند
آفرين در شهرنشيني پديد تغييري تحول انقالب اطالعات

كردن آن است. از همين روي، آورد و همچنان در حال متحول
اين مقاله براي آن كه اين تحول را نشان بدهد به جاي واژه 

كند، كه مركب از سرواژه را پيشنهاد مي شهوندواژه  شهروند
صاحب شهر «عني است، به م» وند«) و پسوند شه» (وشمندههر ش«

 شهوند واژهدر ) نيز هست شاهكه مخفف » (شه«بخش ». هوشمند
تواند به يك خصوصيت مهم شهر تصادفاً به لحاظ شكلي مي

نيز  خير مشتركبراي نيل به  حاكميت عموميهوشمند، يعني 
اشاره كند كه با اصطالحات مختلفي در منابع گوناكون ذكر شده 

حاكميتي -خود، )ندشاهيشهرويا ( حكمراني- شهرونداست: 

، آنارشيسميا   دولتيهمه)، governance-community self( جامعه
توانند رهبر شهر هوشمند همه مي شهروندشاهي با. حاكميت بازيا 

براي توسعه شهري، اجتماعي، و اقتصادي باشند، در اين معني، 
تواند به مي» صاحب اختيارات شاهي«به معني » وند«شه با پسوند 

  □ر گرفته شود.كا
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قدرتمندانه  و خودافزارگزينيِ خودافزارآوري
  شهروندان

و رايانشي  ،اي، ارتباطيانسان امروزي به دليل امكانات داده
 ،سال پيش شده است 30العاده عظيم خود بسيار توانمندتر از انسان فوق

اين ادعا را مطرح ) سايبورگيسم(ويژه  277و از همين روي، در شماره 
گونه جديدي از انسان را پديد آورده است  هااين توانمنديكرديم كه  

سال پيش وعده ظهور آن داده  70كه پس از اختراع كامپيوتر از حدود 
   .12سايبورگشد: مي

هرچه بيشتر يك هدف شهر هوشمند قدرتمندتركردن 
ها در شهرهاي سنتي حفظ سالمت يك وظيفه دولت هاست.سايبورگ

: تعريف سالمتي در شهر هوشمند بايد متفاوت باشدشهروندان بوده است. 
توان بيشترين افزون بر سالمت جسمي و روحي، انسان امروزي بايد 

ممكن را نيز داشته باشد. با آن كه بسياري از  رايانشي و ارتباطي 
) اتكا دارد، يعني BYOD( 13خودافزارآوريت شهر هوشمند به خدما

خودشان از  كاربران شهر هوشمند بيشتر از طريق گوشي يا كامپيوترِ
گيرند، شهر هوشمند بايد بهترين و خدمات شهر هوشمند بهره مي

 ابريفاي در همه جا)، ترين امكانات رايانشي، ارتباطي (مثالً وايسريع
گر ابري) را براي شهروندان تأمين كند تا بتواند يرهو ذخ 14رايانش ابري(

، شهر از آن گذشته وري را تا بيشترين حد ممكن افزايش بدهد.بهره
وري بيشتر بايد در صورت لزوم امكاناتي را براي هوشمند براي بهره

از ميان آنها انتخاب  شانمطابق نيازبتوانند  كهشهروندان فراهم كند 
 )CYOD( 15خودافزارگزينيبه  بزارهاي ديجيتال . انتخاب آزاد ادنكن

  مشهور است.  

پذيري شهرونداني كه در نيز نشان داد كه آسيب ويروس كرونا 
اند بيشتر بوده است، مثالً اند يا ضعف داشتهناتوان بوده خودافزارآوري

با اند. آموزاني كه تبلت يا گوشي يا امكان ارتباط اينترنت نداشتهدانش
هاي برخط كمك به رشد فراوان فعاليت ويروس كرونا وجود اين،
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را نشان داد.  رقابتبين مردم به جاي  همكاريشاياني كرد و ارجحيت  
نه كه بسياري از دانشمندان گوهمان 19- پساكوويددر جهان گمان، بي

 16دسترسي آزادبه جنبش  91- كويدهاي مربوط به رد مقالهدر مو
هايي و مردم جهان آزمايشگاه با همكاري دانشمندان ،پيوستند

غيرانتفاعي براي ساخت واكسن تأسيس خواهد شد كه فرمول ساخت 
هاي پوشيدنيد گذاشت. نآن را به رايگان در اختيار همه كشورها خواه

مجهز به ابزارهاي سنجش سالمت نيز تحولي بزرگ در  هوشمند
  سالمت شهروندان پديد خواهد آورد.

  

  خواهان؟تشهر هوشمند يا شهر تمامي
شدن  توانست به وجود بيايد. باسوادنمي رسانه نوشتاربدون شهر 

پرهزينه بود و در انحصار طبقات حاكم و روحانيان. با اختراع چاپ، 
ها تحوالت بزرگي را ابتدا در كردن نشر انديشههزينهبا كم رسانه چاپ

شهرها اروپا و سپس در ساير نقاط جهان پديد آورد و به تدريج ساكنان 
  شهرت دارد. حقوق شهرونديحقوقي به دست آوردند كه امروزه به 

هاي اختراع چاپ سبب شد كه بسياري از انديشمندان بتوانند انديشه
هايي كه رام مردم با مطالعه انديشهآرا در جامعه مطرح كنند. آرام دخو

 يافت به اين نتيجه رسيدند كه به دليل وجودانتشار مي رسانه چاپتوسط 
و   خالقيترا بپذيرند  مداراو  تكثرها و نظرات، اگر گوناگوني در انديشه

جامعه افزايش خواهد يافت.  جوامعي كه تكثر و مدارا را  وريبهره
  وري منتفع شدند. پذيرفتند از اين افزايش بهره

شان را با آن پرهزينه بود و همگان امكان ارائه نظرات رسانه چاپاما 
تنها توانست مسئله سال اخير نه 30در حدود  اينترنترسانه نداشتند. 

بلكه توانست منبعي  ،ها و نظرات را حل كندهزينه انتشار انديشه
و  رايانشيباشد و امكانات بسيار قدرتمند   هادادهالعاده عظيم از فوق

امروز مردم  را در اختيار كاربرانش قرار بدهد. به بيان ديگر، ارتباطي
هاي خود را با كمترين هزينه دارند، ارائه نظرات و انديشهامكان  تنهانه

هاي فراوان موجود در دادهاز گيري بلكه اين توان را دارند كه با بهره
ها با كمترين تر انواع نظرات و انديشهفضاي مجازي به داوري دقيق

  هزينه بپردازند. 
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هاي ممنوعه سانسور در دوره چاپ ممكن بود و پيداكردن كتاب
امروزه به مدد فناوري اينترنت  اما بسيار دشوار و گاه غيرممكن.

وجو با گوگل و چند ثانيه جست اب فقط  هاي ممنوعهپيداكردن كتاب
 امروزاز همين روي، يك فيلترشكن ممكن شده است. گيري از بهره

اي جز چاره و است تحمل تكثرترين راه براي جوامع مختلف هوشمندانه
شده است كننده براي محتوايي كه پيشتر تحمل نميي قانعهاتوليد پاسخ

وري تنها بهرهدر عصر اينترنت  نه گوناگونيعدم تحمل وجود ندارد.   
هاي بسيار زيادي را بر جامعه تحميل دهد بلكه هزينهرا كاهش مي

  كند. مي

هاي وبگاهتوييتر،  بوك، تلگرام،فيس فيلترينگِبه عنوان مثال، 
كه مورد استفاده بسياري از مردم ايران هستند  هامانند آنو  مختلف، 

در  از فيلترشكن استفاده كنند كه بسياري از مردم  سبب شده است كه
نتيجه آن دهد و مجموع پهناي باند اينترنت كشور را بيهوده هدر مي

  .استسرعت دسترسي به اينترنت  كاهش 

 بر بنياد دو هدف د توانهاي ديجيتال ميفناوري مجهزكردن شهر به  
شهر و  دهدكاهش ميرا  ها كه رنج شهر هوشمندكامالً متضاد باشد: 

كه _  چه فيلترينگكند. را افزون مي هارنج طبيعتاً كه خواهانتماميت
چه  _گيرد به دليلِ بيهودة عدم تحملِ گوناگوني و كثرت انجام مي

ان ساكنان شهر به معني كاستن از تو ، هر دو كاهش سرعت ناشي از آن
گيري از و با بهرهاست  هخواهانتماميتعمل  يككه  اقداماين است. 

تواند تهران را شايسته نام شهر هوشمند نمي گيردالگوريتم انجام مي

  .كند

را از  تهراناست كه  مهميعامل  كه عدم تحمل گوناگوني و تكثر 
نيست، در ها فقط در مورد گوناگوني انديشه كندشهر هوشمند دور مي

بران و بهشتيك نمونه را پيشتر در مقاله . دهدنيز رخ مي سبك زندگي

هاي ترافيك براي درباره استفاده از دوربين )270 (شماره سازانبهشت
از دوربين براي  همچنان كه گفته شد حجابان شرح داديم. جريمه بي

شود كه يك سبك زندگي متفاوت كردن كساني بهره گرفته ميجريمه
اين  يا طرفداران  با سبك زندگي مورد نظر حكومت دارند. طراحان

حجابي در خودرو يك عمل غيرقانوني شبيه كنند كه بياقدام ادعا مي
 و  به جرائم راهنمايي و رانندگي است و لذا بايد مشمول جريمه شود

اگر براي مسئله حجاب  چون  ،اين جريمه مشروعيت داردمعتقدند 
 اوالً  شود مردم به حجاب اجباري رأي خواهند داد.رفراندوم برگزار 

است،  مغالطه  نوعيمقايسه قانون حجاب با قوانين راهنمايي و رانندگي 
يا قوانين مربوط به جرائم چون در مورد قوانين راهنمايي و رانندگي 

، چه در ايران چه در يك به اتفاق مردمتقريباً اكثر نزدديگر مانند دزدي 
آنها را قوانيني  هستند و يينين قوانچن وضع موافق ن،نقاط ديگر جها

 نقض را قوانين راهنمايي و رانندگيكساني  حتي اگر دانند؛ عقالني مي
اي از (در پاره اندي انجام ندادهاو عاقالنه دانند كه كار درستميكنند 

كشورها اگر كسي چند بار چنين قوانيني را نقض كند او را به 
. در حالي كه بسياري از كنند)مات مشاوره مجاب ميگيري از خدبهره

چه در حالت _ كنند را رعايت نمي  كساني كه قوانين حجاب
بر اين باورند كه توصيه به  _حجابي حجابي، چه در حالت كمبي

يا  و عرفي متعارف حجابيو بي حجاب در دين اسالم اجباري نيست 
ها نبايد در آن دولتدانند كه مي سبك زندگيحجابي را نوعي كم

وجود دارد و  _ چه نادرست ،چه درست باشد_ اين باور  دخالت كنند.
 تهرانهاي شهر توان آن را ناديده گرفت. كافي است  در  خياباننمي

يابيم كه   شمار چنين كساني ساعت  پرسه بزنيم تا در چند چند دقيقه يا 
  اصالً كم نيست.

  
واضح است كه ابزارهاي شهر هوشمند چنان پتانسيلي دارند كه 

و حتي پندار شهروندان رفتار و گفتار  ،توانند همچون خداوند بزرگمي
نظر بگيرند. چنين  تحتها) را پيوسته (از طريق علم دادهشهروندان 

 ت هوشمندبُانجامد، نتيجه كاربردي از اين ابزارها به شهر هوشمند نمي
شهر هوشمند خدا كه از ديد بسياري از اديان شرك است.  خواهد بود

شهر هوشمند توان آن را جايگزين خداوند بزرگ كرد. و نمي نيست
تواند اجبارآفريني نماينده خداوند نيز نيست و به نمايندگي از او نمي

  تكثر حق شهر است. كند.

ها و ابزارهاي وتحليل موضوع استفاده از  دورسنجتجزيه:  يادآوري
صرفاً براي  مقاله نيااي از قوانين در پايش ديجيتال براي رعايت پاره

گذاران مطالب آن را قابل قبول دانستند در آن است كه اگر قانون
 _از قانون پيروي «اصالح قوانين مربوطه اهتمام بورزند. توصيه مدني 

را  »قانوني استبهتر از بي  _توجيهي باشد حتي اگر قانون بد و غيرقابل
  فراموش نكنيد.
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  پاستافاريانيسم
اساساً يك دليل مهم پيدايي شهر است.  هرحق شكثرت آري، 

ها و گوناگوني دادوستدها و گوناگوني تخصص كثرت است.
  كند. هاست كه شهر را شهر ميها و انديشهگوناگوني بينش

هنگامي كه يك سبك زندگي كه عرفاً مزاحمتي براي بقيه مردم 
ر وظيفه مسئوالن شه ندارد  در ميان بخشي از مردم رواج پيدا كند 

حمايت از  براي آن كه چشمه خالقيت در شهر خشك نشود  هوشمند
كه  است 17سمينارياپاستافيك نمونه مشهور  آنها. آنان است و نه مقابله با

 اي ازمجموعه كند وبه عنوان يك غذاي مقدس نگاه مي پاستابه غذاي 
مسخره آنها را از مردم  بسياري كه   دارد عقايد عجيب و غريب 

در بسياري از كشورها استفاده از قابلمه و  است  ، اما توانستهدانندمي
هاي در عكس پاستافاريانيستي  مقدسِ حجابآبكش را به عنوان 

تواند هاي رانندگي قانوني كند. اين درجه از مداراست كه ميگواهينامه
شهر هوشمند خالقيت را در شهر هوشمند شكوفا كند.  گذشته از آن، 

تواند انديشه يا سبك ها نميرصد به باال در رفراندومد 51اكثريت با 
حجابي اجباري   را به بقيه زندگي ويژه، مانند حجاب اجباري يا بي

حجابي درصد مردم به بي51ان تصور كرد كه اگر توآيا ميتحميل كند. 
  داريم؟ مان با زور براجباري رأي بدهند حجاب را از روي سر مادران

حجابان براي تشخيص و جريمه بي هاي ترافيكاستفاده از دوربين
شود و كه سبب استرس و اضطراب پيوسته در ميان بسياري از بانوان مي

وشمند دور را از مجموعه شهرهاي ه تهرانتنها نه كند رنج را افزون مي
  كند. خواهان نزديك ميبه شهرهاي تماميت بلكه آن را كند  مي

رها نماينده يك قرارداد نانوشته ميان هنگامي كه شهر بر پا شد ديوا
پديد شهرها بدون گوناگوني . گوناگوني و  حريم خصوصيساكنان شدند، 

ابزارهاي ديجيتال اين ظرفيت را دارند . گوناگوني حق شهر استآمدند، نمي
تكاليف يك خوانش از يك دين را در كل شهر  ،كه با جريمه و مجازات

توان و حجاب گرفته تا مستحبيات. با اجبار ميكنند، از نماز اول وقت  ياجبار
يك حق شهر خدانشدن شهر اما همه را به اجراي اين تكاليف مجاب كرد. 

   . ت هوشمند است، شهر هوشمند نيستاين بُاست، 
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  حيات مصنوعي آزمايشگاهي براي تفسير آفرينش
در  )John Von Neumann( جان فون نويمانكه  1940از دهه 

» نظريه اتوماتاي عمومي و منطقي«اي با عنوان مقاله Hixonسمپوزيم 
در  )ALifeيا  artificial life( حيات مصنوعيكرد دانش  ارائه
هاي فراواني افزار) پيشرفت(سخت سختافزار) و (نرم نرمهاي حوزه

كرده است، هر چند، هنوز جا براي رشد بسيار دارد. اين دانش اين 
هاي براي پژوهش آزمايشگاه دينظرفيت را دارد كه بتواند به عنوان 

  به كار گرفته شود. هستي ات خالق به ويژه خصوصي ،مختلف
  حيات مصنوعيفرض كنيد يك مهندس سازنده يك سيستم 

به اين نتيجه برسد كه ضروري است  روبات خودمختارحاوي  تعدادي 
ها شارژ نشود. طراح باتري روبات ساعت12ساليانه يك ماه روزانه كه 

دهد كه ريزي را طوري انجام بتواند برنامهاين سيستم از ابتدا مي
بگيرند. كامالً شدني  روزه ها در سال يك ماه را به طور خودكارروبات
هزينه است و تخلفي در كار نخواهد بود. اين خودكاري را و كم
ممكن  ،ندنظارت و اجبار نيز پديد آورد، هرچتوان با بروكراسي، مي

ها تخلف كنند، بدين معني  كه طراح اي از روباتاست بازهم پاره
ها پيغام بدهد كه به بقيه ابالغ كند اين منظور به  يكي از  روباتبراي 

يك سيستم نظارتي اضافي  دهندهپيام كه روزه اجباري است و روبات
ها را بگيرد و اگر روباتي تخلف درست كند تا جلوي  تخلف روبات

هاي هزينه گمان، چنين طرح ناخودكاريا  جريمه كند. بيكرد آن ر
يك اشتباه فاحش در كند و بر سيستم تحميل مي بسيار زيادي را

طراحي است، و چنين اشتباهي حتي  از سوي  طراحان مبتدي نيز رخ 
نمايد كه مي بامعنيو  منطقيدهد.  تنها در صورتي چنين تكليفي نمي

ها مطابق اهدافي كه مهندس سازنده براي سيستم حيات روزه روبات
  باشد.  اختياريمصنوعي طراحي كرده است   

 مهندس هستي براي بسياري از گياهان و حيوانات خواب زمستاني
توانست سيستمي طراحي كرده است، آيا براي انسان نيز نمي خودكار

خودكار براي روزه طراحي كند؟ اگر تكاليف ديني براي همه آدميان 
مهندسي آفرينش را خداوند بزرگ  ند چرا باشدر همه اعصار اجباري 

كه اين تكاليف به صورت بيولوژيك  ه است ام نداداي انجبه گونه
انجام شود؟ مهندس هستي براي بسياري از حيوانات پوششي اضافي 

 توانستخلق كرده است، مانند صدف حلزون، آيا براي انسان نمي
توانسته است، ؟ قطعاً ميخلق كندطراحي و اضافي يا حجاب پوشش 

ترين و كه معتقديم سريعخدايي  چرا اين كار را انجام نداده است؟ 
پس آيا تواند اشتباه كند. قدرتمندترين كامپيوتر كائنات است نمي

   □در اجراي چنين تكاليفي مد نظر نبوده است؟  اختيار
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  ،افراز منصفانه
  ، وهوشمندانه

   غيررانتي
  يعني  مقصد هوشمنديشهر  را به كه فناوري اين توان را دارد 

(برابري افراد جامعه در حد اشرافيت)  و  رافيكمونيسم اش
. برساند كه با همكاري افراد جامعه ممكن است خودحاكميتي جامعه

 اگر تكثر پذيرفته نشود همكاري به تحمل گوناگوني و كثرت نياز دارد. 
خواهي  توانند از فناوري بهره بگيرند و تماميتنيز مي خواهانتماميت

و يك گروه را بر كل جامعه  ترش بدهندرا در يك شهر يا كشور گس
نابرابري را پيوسته  امعهافراد ج سازيناخودي-با خودي حاكم كنند و
شهر هوشمند با امكاناتي . بخشي از جامعه را رنجور كنندو  افزايش بدهند

فراهم كند، به ويژه براي  گوناگونيو   رواداريتواند براي كه مي
بسيار دشوار  اي از جوامع در پاره مواردي كه رواداري و تحمل كثرت

عدم تحمل  انگيز پديد بياورد.تواند تحولي شگفتمي  ،يا ناشدني است
شود از تمام پتانسيل جامعه بهره گرفته كثرت به اين دليل كه سبب مي

تواند به فروپاشي دهد و در بلندمدت ميوري را كاهش مينشود بهره
  جامعه بينجامد. 

حدود يكصد و سي سال پيش در جامعه ما دو  به عنوان مثال، از
شكل گرفته است كه به دليل  خواهمشروعهو  خواهمشروطهگروه 

سبك زندگي هر كدام تالش كرده است تضادهاي تضادهاي فكري و 
 شادروان طرح سال پيش  40كه ديگري را از صحنه خارج كند. حدود 

و  مهوريتج  ادغامكه  _اختالف براي حل اين  اهللا خمينيآيت
 سيبه تأس _ خواهي بودخواهي و مشروعهمشروطه  ادغام، يا اسالميت
به لحاظ نظري، پيشتر در همين سلسله از . ديانجام ياسالم يجمهور

يم. اهمقاالت دالئلي را براي ناسازگاري ادغام اين دو نگرش مطرح كرد
نشان داده  جمهوري اسالميسال حاكميت  40بيش از به لحاظ عملي، 

(براي خواهي مشروعه بوده است و  كارآمدنا ادغامست كه اين ا

خواهي براي و مشروطهتشكيل حكومت اسالمي و حذف جمهوريت) 
چهل سال تورم  ي مانند دموار .مطرح شده استدوباره  جمهوريت

هاي ، گيرندهماندن مسائلي مانند آزادي اينترنتلباالي الينقطع، الينح
هاي ايران با مقايسه پيشرفت بحران آب،يا مسئله حجاب،  ماهواره
مهاجرت نسبتاً گسترده   هاي كشورهايي مانند كره جنوبي،پيشرفت

اي از مردم به اي كه پارهبه گونه_	مردم به كشورهاي دموكرات غربي 
شان به خارج از كشور در كشور دليل مهاجرت اكثر خويشاوندان

ناكارآمدي ادغام جمهوريت و اسالميت   به  _اند غريب شدهخودشان 
   .شاره دارندا

 سبك زندگي در  حجاب يك مثال مشهور از عدم تحمل كثرت در
نمونه را خواه شروعهسبك زندگي  يك  م كافي استجامعه ماست. 

شود و در كوچه و خيابان از خانه خارج ميتصور كنيد. هنگامي كه 
در او  استرسافتد، و حتي اين به رنج ميد بينميرا  حجاب بانوان كم
آيد كه ممكن است شهر دچار زلزله و سيل و انواع ديگر پديد مي

يك سبك حجاب معتقد به سوي ديگر، بانوي كم در مصائب شود. 
رود دچار نيز هنگامي كه از خانه به كوچه و خيابان ميي  ديگر زندگ

شود. شگفت آن استرس و رنج ناشي از رصد دوربين و گشت ارشاد مي
معتقد به يك خواه در شهر در آرامش است  و نه آن كه نه اين مشروعه
  ؟نبايد هر دو گروه به آرزوي خود برسند چرا. سبك زندگي ديگر

گونه است و هر دو گروه را وضعيت شهر هميندر امور سياسي نيز 
و  . خواست بخشي  از مردم دموكراسي به سبك غربي استرنجاندمي

اند به اين هدف برسند و ناموفق سال است كه تالش كرده 130بيش از 
اند و سبك سياسي و خواه بودهاند. بخشي ديگر از مردم مشروعهبوده

هاي كنند كه در قالبطلب مياي را ويژهو سبك توسعه سبك زندگي 
كه كارآمدي خودشان را در _	 به سبك غربي و حكمراني دموكراسي

سال است كه  130بيش از تواند انجام بگيرد. نمي  _اند عمل نشان داده
اين دو نگرش ناسازگار وجود دارد و اين  ناسازگاري سبب شده است 

و  قرار بگيرد ايدارتوسعه پدر مسير  با تمام پتانسيلنتواند  كه كشور
   . راه حل چيست؟ها كوتاه گرددرنج
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   هااينترنت مكان
خودتان شهر « ايم:گفتهتحت دو عنوان مختلف پيشتر  راه حل را 

با  افراز منصفانه».  18افراز منصفانه«و » هوشمند خودتان را بسازيد
 هاي برپاكردن جزيره براي ،19هااينترنت مكانگيري از امكانات بهره
گسيختگي دچار ازهمتنها نهاي كه شهرها و كشور به گونه  يرازاف

مسئله كهنه  تواندمي، بلكه به انسجام و وحدت ملي كمك كند نشود
اينترنت . را حل كندخواهي خواهي و مشروطهناسازگاري مشروعه

كيفيت براي بهتركردن  20اينترنت چيزهاتكامل تواند مي هامكان

در  هااينترنت استان، اينترنت شهرها، هامحلهاينترنت  باشد. هامكان
آورد و خدمات مبتني بر مكان را را پديد مي هااينترنت مكانمجموع 

   22دهد.) ارائه مي21زمان واقعيبه طور بالدرنگ (در 

توانيد با ارتباطات اينترنتي مرگ فاصله رخ داده است، چون شما مي
مكاني و در هر زماني انجام  تان را از هرهاي اجتماعي و تجاريفعاليت
با وجود اين، ارتباطات چهره به چهره و حضور فيزيكي  بدهيد.

يك نياز انسان است. ما زندگي اجتماعي فيزيكي بازهم (غيرمجازي) 
 هااينترنت مكاناز همين روي، به خدمات مبتني بر مكان و هم داريم. 

  نيز نياز داريم. 

هاي چندين شهرها با جمعيتانقالب صنعتي سبب پديد آمدن كالن
همچون هزاران  اقامت به جاي آن كه انتخاب مكانِميليوني گرديد. 

خويشاوندان تأكيد نزديكي با  سال پيش از انقالب صنعتي به عامل 
نزديكي به به قيمت خانه، به داشته باشد، به نزديكي به محل كار يا 

وابسته نيز ونقل عمومي، امكانات تفريحي و مانند آن هاي حملايستگاه
شهر تهران كه از پيامدهاي شهرهايي مانند كالنكالنشده است.  

ها و سبك اي آميخته از فرهنگانقالب صنعتي هستند جامعه

                                                 
18 fair division 
19 Internet of Places 
20 Internet of Things 
21 real time 
22 Morandi, C.. Rolando, A.. Di Vita, S.. From Smart City To Smart Region: 
Digital Services for an Internet of Places. 2016 Springer.  

هاي مختلف دارند. راه حل انقالب صنعتي براي اين مسئله زندگي
اي بوده است، كه تجربه نشان داده است كه براي پاره ي آميختگتحمل 

حل جامع و قابل قبولي نيست؛ زيرا ناشكيبايان براي تحمل از جوامع راه
  چرا رنج؟اند كه تحمل رنج كنند. اين آميختگي ناچار بوده

به ويژه براي كساني كه سبك زندگي  كيفيت مكاندر مجموع،    
 بختانه امكانات شهر هوشمند و خوش .استاهميت پر دارند  ويژه

را با افراز براي  كيفيت مكاناين پتانسيل را دارد كه  هااينترنت مكان
 را  آنان كيفيت زندگي وافزايش بدهد  سابقهكم ايساكنان ويژه به گونه

  د. كنبهينه 

  
خواهان و تواند مشروعهها چگونه مياينترنت مكان

  ن برساند؟شاهايخواهان را به آرمانمشروطه
تواند هم دموكراسي متعارف را نمي ادغام جمهوريت و اسالميت

اورد و هم حكومت مبتني بر شرع را، ضمن اين كه هزينه پديد بي
حكمراني را به شدت باال برده است؛ براي نمونه، به تعداد مجالس 

مجلس شوراي اسالمي، شوراي نگهبان، مجمع  :موجود نگاه كنيد
 براي اختصار و  مجلس خبرگان، البتهتشخيص مصلحت نظام، 

شوراهايي مانند شوراي انقالب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي 
  گيريم. كنند ناديده ميهاي قانونگذاري عمل ميرا كه شبيه به مجلس

توانند به يك مي هااينترنت مكانهاي و فناوري افراز منصفانه 
تر، و تر، چابككوچك سيروكراوبيك با  جمهوري اسالمي موفق

  منجر شوند. تر هزينهبسيار كم
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گيري از از و بهرهريك نمونه موفق اف منطقه طرح ترافيك تهران
ها بر بنياد اقتصاد، شغل، سبك مكانست. افراز هااينترنت مكانامكانات 
و  تهاست وجود داشته اسدر كشور ما مدت يا حتي گورستانزندگي 

ي در هاي، شهركي مناطق آزاد اقتصادي، مانند افرازهاتازگي ندارد
هنرمندان، پزشكان، يا هاي ويژه شهرك شمال كشور مانند 

هاي مختلف تر دارند، يا گورستانهايي كه ساكناني مذهبيشهرك
   براي اديان مختلف.

  
شهر و ابزارهاي  هااينترنت مكانآنچه تازگي دارد امكانات  

هاي توان مكاناست. از همين روي، امروز به راحتي مي هوشمند
اي  افراز كرد كه به گونه پذيرو انعطاف مختلف را با قوانين مختلف

شهروندان بالفاصله پس از عبور از مرزهاي الكترونيك افرازي با قوانين 
هوشمند مكان جديد از طريق ابزارهاي هوشمند خود مانند گوشي 

  يابند. آگاهي 

اكنون در نقاط مختلف كشور هماسالمي هايي موفق از افراز نمونه
وجود دارد. به عنوان مثال، يك دبيرستان دخترانه در منطقه قيطريه 

هاست كه تهران كه همگي پوشش چادر دارند يكي از اين نمونه
چادر جزئي از اي كامالً موفق پياده كرده است. اسالميت را به گونه

رستان است، در نتيجه فقط كساني در اين مقررات اسالمي اين دبي
و  دانندرا حجاب برتر مي ين حجابچنيكنند كه نام ميدبيرستان ثبت

، يعني كامالً اختياري اين دبيرستان را انتخاب كنندآن را رعايت مي
كنند. كنند و مقررات آن را حتي پس از خروج از مدرسه نقض نميمي

اجباري شود،   ي كشورهارستاناگر پوشش چادر براي همه دبي اما 
هواپيماهايي خواهد شد كه به مقصد خود مسافران رفتار نتيجه همچون 

  رسند. در فرودگاه يك كشور خارجي مي

توان ساخت و بر پا كرد كه موافق طبع هايي ميمحله
ها را خواهان باشد، كساني كه داوطبانه زندگي در اين محلهمشروعه

رعايت خواهند كرد. به طور كامل ن حجاب را گماكنند بيانتخاب مي
ويژه خودشان ورود به اين محالت همچون منطقه طرح ترافيك قوانين 

تواند از طريق امكانات شهر هوشمند ، كه ميتواند داشته باشدميرا 
 شود اطالع داده شود.بالفاصله از طريق گوشي به كسي كه وارد مي

توانند  در كوچه و خيابان و مي خواهان ساكن محله با آرامش مشروعه
حجابي كه با موردي از كمآنپارك محله قدم بزنند و خريد كنند، بي

  رو شوند. روبه

  
كردن  بيش از چهل سال است كه با اجبار، با فيلترينگ، با ممنوع

هاي ماهواره، و مانند آن جامعه آرماني مورد نظر گيرنده
خواهان پديد نيامده است. با پروژه افراز منصفانه و هوشمند همشروع

اينترنت حالل در آن جاري است،  هايي ساخت كهتوان شهركمي
شود، در حجاب بدون نياز به گشت ارشاد و مانند آن داوطلبانه اجرا مي

شود كه رؤيت آنها براي ها هيچ ديشي نصب نميبام مجتمع
اي صداي موسيقي مبتذل از هيچ خانه آور است،خواهان رنجمشروعه

اين داوطلبانه  چون خواهانمشروعه و مانند آن. شود،  شنيده نمي
 تخلف به ندرت ممكن است روي بدهد.كنند، مي انتخابمقررات را 

را در  حكومت ناب اسالميتوانند با اين شيوه، ساكنان به راحتي مي
بر بنياد شهر هوشمند و  تكثر محله خود و محالت مشابه بر پا كنند.

خود  آرزوهاييعني همين. هر گروهي بتواند مطابق ها اينترنت مكان
توانند به ها ميها همه گروهزندگي كند. با افراز منصفانه و اينترنت مكان

مردم ساير محالت در صورتي كه به آرزوي خود برسند. چرا نرسند؟ 
بهتر است جذب  اين نتيجه برسند كه كيفيت زندگي در اين محالت

شتيباني از تكثر و گوناگوني ويژگي افرازپذيري براي پ
هاي شهر هوشمند در نظر بايد به عنوان يكي از ويژگي

  گرفته شود.

فرازهاي تقسيمات شهري و استاني كه معموالً بر بنياد ا اساساً 
جغرافيايي و فرهنگي هستند يك شيوه كارآمد براي حكمراني است.  

هاي كهن در شاهنشاهي در باستان كارآمدترين افراز مكاني در دوران 
شاهنشاه يا شاه شاهان به نحوه حكمراني  ايران پديد آمده است و
هاي مختلف امپراطوري  ايران اشاره داشته چندين شاهي بر مكان

كه از  _گفتند مي ساتراپانيان به هر يك از شاهان ايراني است. يون
نظام و افراز گرفته شده است.  اين نوع  شهربانواژه فارسي باستان 

توانست از مزيت حكمراني با شبكه ارتباطي قدرتمندي كه داشت مي
  و خلق ثروت كند.به خوبي سود بگيرد   تجارت در جاده ابريشم
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بهترين روش براي اين كه يك  شوند.هايي ميزندگي در چنين مكان
دادن سبك زندگي بتواند ديگران را به سمت خود جذب كند نشان

هاي موفق و  كارآمد است، هنگامي كه امكانات شهر هوشمند و نمونه
دهد كه شهر هوشمند خودشان ها به هر گروهي اجازه مياينترنت مكان

  چرا توسل  به اجبار؟  ،سازندرا ب
 ديگر  يك پيامد خودروساالريافزون بر اين، فراموش نكنيم كه 

انقالب صنعتي براي شهرها بود و مشكالت فراواني را براي انسان و 
سبب شد كه نگرش  خودروساالري پديده محيط زيست پديد آورد.

هر هدف از ش شود.  ناديده گرفتهدر طراحي شهرها  مدارانهانسان
و كاستن از رنج  انسانگونه كه استاد طوس گفته است  هوشمند همان

بايد به  مدارانهانساننگرش  او بايد باشد،  نه فناوري؛ شهر هوشمند با 
  جامه عمل بپوشاند. هاآرزوهاي انسان

و طرفداران  زندگي متفاوتطرفداران سبكاز سوي ديگر، 
حجاب، يا دري، كم، مثالً چابا گوناگوني و كثرت كه جمهوريت

 هاي خودشان  توانند با آرامش در محلهنيز مي مشكلي ندارند  حجاببي
سالن كنسرت، اينترنت بدون فيلترينگ، گيرنده و زندگي كنند، 

  ماهواره، و مانند آن  داشته باشند. 
تواند مشروطه ها ميواليت فقيه براي اين محلهبه لحاظ حاكميتي، 

(فرض كنيم اينترنت  خواهان مطلقه باشدههاي مشروعو براي محله
بدون فيلترينگ، گيرنده ماهواره، و مانند آن گناه باشد، اساساً چرا 
هنگامي كه بخش بزرگي از مردم به طور ارادي  به اين گناهان تن در 

بودجه كشور نيز  دهند سنگيني آن بر دوش واليت فقيه باشد؟)مي
تقسيم شود.  نصفانه و غيررانتي) (م تواند به تناسب جمعيت هر گروهمي

با  جمهوري يا اسالميهايي از حكومت ناب جزيره به اين ترتيب، 
   توان برپا كرد.هاي مختلف را در نقاط گوناگون ميزندگيسبك

واضح است كه پروژه افراز منصفانه بسيار پيچيده است، اما با 
بزارهاي شهر ادر رياضيات و  نظريه گرافگيري از  بهرهرياضيات، با 

هاي هايي مانند ارائه وام و تخفيفسياستو  هااينترنت مكانو  هوشمند 
ظرف چند سال از پس گسيختگي كشور توان بدون ازهممالياتي مي

گونه همان در حقيقت،ند. به پايان رسارا  هاد و رنجآمچنين افرازي بر 
ها سيستاي مستدل گفتيم كه بر خالف ادعاي مارككه پيشتر به گونه

هاي ديجيتال برپايي كمونيسم بدون شهر هوشمند و بدون فناوري
افراز و  وندبنيز  جمهوري اسالمي تركيب ناشدني بوده است،  برپايي

   ناشدني بوده است. هااينترنت مكان بدون وشهر هوشمند  بدون 

با پذيرش تكثر تنها نه(و غيررانتي)  افراز منصفانه و هوشمندانه
تواند به بلكه مي ،مؤثر واقع شودر كاستن از رنج ساكنان شهر دتواند مي

رشد اقتصادي همچنين به و  ،رونق توريسم مذهبي و تاريخي و طبيعت
 افزون بر اين،  كمك شاياني كند.به ويژه در اين دوران تحريم  كشور

تواند به تعداد  زيادي پروژه افراز منصفانه در اين دوران تحريم مي
  ينجامد. فرصت شغلي ب

است. فرض كنيم قرار باشد  يك نياز كشور ساخت انبوه مسكن  
ها را به دو بخش تقسيم هاي  جديدي  ساخته شود. اين شهركشهرك

را به اسالمي  ياجمهوري  انتخاب سبك زندگيِ امكان كنيد و 
 هاي طراحي و ساخت را اي از بخشحتي پاره .شهروندان بدهيد
ك را به امكانات شهر هوشمند و اينترنت شهركنيد.  23شهروندسپاري

تواند در عرض كمتر از چهار سال شهركي كه ميها مجهز كنيد. مكان
رنج را براي هر دو بخش كوتاه خواهد كرد،  به فرخندگيساخته شود 

كرده آرزو مياي را به ويژه، براي بخش اسالمي كه سبك زندگي ويژه
كه به دليل نيز به قانون  . احترامكه تاكنون ممكن نبوده است است

شده ميهاي ماهواره يا فيلترشكن يا حجاب نقض مواردي مانند گيرنده
  □باز خواهد گشت. است

  

                                                 
23 citizen-sourcing 

  هايي از مقاله بخش
»  خودتان با  همكاري باز  شهر هوشمندِ خودتان را بسازيد«

  270شده در شماره چاپ
را براي قوانين و اي ويژهپذيري هاي اطالعات انعطاففناوري

كنند و در توانند فراهم شهرهاي  هوشمند ميتلف مناطق مخمقررات  
توان شهرهاي هوشمند يا مناطق هوشمند مختلفي  را بر اساس نتيجه مي

(بوروكراتيك)  ديوانيسبكِ و حتي   زندگي سبكطرز تفكر و  
  مختلف طراحي كرد. 

هاي داراي اي است كه در آن گروهجامعه جامعه الكترونيك
رك به راحتي بتوانند شكل بگيرند، و حتي ها و اهداف مشتسليقه

 همكاري بازهاي شان از فناوريبتوانند براي رسيدن به اهداف مشترك
بهره بگيرند؛ به بيان ديگر، افرادي كه طرز تفكر و سبك زندگي 

شهر هوشمند خودشان را  همكاري بازتوانند از طريق مشابهي دارند مي
هايي شمند به ويژه براي جامعهدر طراحي شهر هو همكاري بازبسازند. 

  □.تاريخي و الينحل و پنهان داشته باشند كارساز است قطبيدگيكه
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  شهر هوشمند در كتاب 

  »مشاركت الكترونيك در شهرهاي هوشمند«
  شهروندان مشاركت براي حاكميتي هايمدل و هافناوري

سروكار دارند.  1رايانش ابريروزانه بسياري از مردم با نوعي از 
 رايانش ابريگيريد از بهره مي 2دارجريانهرگاه از صدا و ويدئوي 

 پاَواتسدر يا ، تلگرام، در بوكفيسدر  هاي ماكنيد. دادهاستفاده مي
با  پاَواتسهاي هاي اجتماعي مانند كانالقرار دارند. در شبكه ابردر 

كنيم كه در زندگي واقعي هيچگاه آنها را وگو ميكساني گفت
ها هزار كيلومتر دورتر از ما باشند، اما ايم. آنها ممكن است دهنديده

م. اين كه اين نوع رايانش را ابري كنيمالقات مي ابرآنها را در 
ناميم، به اين دليل نيست كه آنها در يك قلمروي فيزيكي قرار مي

و از طريق ، افزار بايد در جايي نصب شده باشدندارند، باالخره سخت
اينترنت ارتباط برقرار كند، اما اين قلمرو و مكان فيزيكي براي كاربر و 

دارد. براي كاربر اين مكان يك كند اهميتي نخدماتي كه دريافت مي
) تبديل وند- ابر( شهروند ديجيتالمكان مجازي است كه او را به يك 

  كند. مي

  

  توليدي-مركزيت  شهروندان و هم
 معموالً يكي از ابعاد شهرهاي هوشمند در ميان ابعاد ديگر (اقتصادِ 

ونقل هوشمند، محيط هوشمند، حاكميت ، حمل3پايدارهوشمند و 
 است. با اين» مردم هوشمند«زندگي هوشمند، و مانند آن)، هوشمند، 

، اين خصوصيت با ساير ابعادي كه به عنوان هوشمندي شهرها همه
يك شرط توانمندكننده  شهروندان هوشمند تفاوت دارد. اندفرض شده

شهر هوشمند بدون شهروندان اساسي براي شهرهاي هوشمند هستند: 

توانند شهرها را شهروندان مي ،حالعين در  ؛ هوشمند وجود ندارد
هاي افزارسختحتي بدون زندگي در شهرهايي كه  ،هوشمندتر كنند
  د. انبه كار گرفتهشهر هوشمند را 

                                                 
1 cloud computing 
2 streaming video 
3 sustainable 

مندان در ادبيات شهر هوشمند، شهروندان اغلب به عنوان بهره
شوند. با هاي شهر هوشمند در نظر گرفته ميمستقيم و غيرمستقيم طرح

به عنوان  را  شهروندانكه ر اين نگرش اين همه، افزون ب
كه از طريق شهر هوشمند به بيند مي خدماتي  منفعلكنندگان دريافت

شود، يك نگرش متفاوت نيز وجود داردكه يك نقش آنها  ارائه مي
شهروندان  را در دستيابي به اهداف شهر هوشمند  اصل قرار  فعال
طريق ز از خدماتي كه اتنها دهد. مطابق اين نگرش، شهروندان نهمي

شهر  توسعهدر  مشاركتاز  بلكه ،شوندشود منتفع ميشهر ارائه مي
، هرچقدر ، زيرا هر طرح شهر هوشمندشوندمند ميهوشمند نيز بهره
اگر شهروندان همكاري نكنند با شكست مواجه خواهد  نوآورانه باشد،

  شد.
كردن توانند در هوشمندترهاي گوناگون ميشهروندان به روش

توان به عنوان را نمي هااين روشكنند، اما همه  همكاريشهرها 
هاي شهر هاي مشاركت در نظر گرفت. در بسياري از گفتمانشكل

هوشمند، از شهروندان اين انتظار وجود دارد كه به يك روش ويژه 
) 4يديتول-هم(پروژه جمعي ساخت شهرهاي هوشمند  از و رفتار كنند 

پشتيباني  »هاي هوشمندسبك زندگي«و » اي هوشمندرفتاره« با اتخاذ
  .كنند

شهر هوشمند توسط  نساخت شيوه در ترين مشكل مهم
شهر هوشمند آن است كه اين  ابزارهايهاي توليدكننده دولت/شركت

 بخش  بايد از را  شهر هوشمندهاي گيرند كه طرححقيقت را ناديده مي
بدين معني است كه آنها  ، كههوشمندبخش   نه از كردآغاز آن  شهر

توجه  مردمفناوري به  توجه به و به جاي  ،ساخت شهروندمحوررا بايد 
هاي توليدكننده محصوالت شهر به بيان ديگر، هر چه شركتكرد. 

شهروندان و  تقاضايبه بلكه بايد كنند نبايد خريد،  عرضههوشمند 
  هاي آنها توجه كرد. خواسته

                                                 
4 co-production 
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به  مردمذكرشده براي شهر هوشمند به هاي تقريباً در همه چارچوب
. دهندشود كه شهر را تشكيل ميهايي نگاه ميعنوان يكي از سيستم

و  شوندمردم و جامعه به عنوان بخشي از شهرهاي هوشمند نام برده مي
شهروندان و  كيفيت زندگيهاي شهر هوشمند براي افزودن بر طرح

شوند. تر طراحي ميديدهتر و آموزشبراي پروردن شهروندان آگاه
 دراين امكان را دارند كه بتوانند  مندشدهتوانافزون بر اين، شهروندان 

بتوانند در موفقيت  كهاي درگير شوند هاي شهر هوشمند تا اندازهطرح
  ها مؤثر واقع بشوند.يا شكست اين طرح

باال به  محورِعرضه روشبراي رسيدن به چنين هدفي بايد به جاي  

كه شهروندان را بهره گرفت  روش تقاضامحور پايين به بااليك از  پايين
كند، كه شهر هوشمند ارائه ميكند تبديل ميبه كاربران فعال خدماتي 

توانند در امور شهري كنند و ميكه در آن شهروندان مركزيت پيدا مي
اي بسازد در حقيقت، شهر هوشمند بايد جامعه  فعاالنه مشاركت كنند.

 ،ها مشاركت كنندتوانند به آساني در طرحبمه شهروندان كه در آن ه
  د. يه حس مالكيت شهر در شهروندان به وجود بيااي كبه گونه

  

   سازي شهرهوشمندمفهوم
رو هستند، مانند رشد سريع هاي گوناگوني روبهشهرها با چالش

وهوايي، و ساير تغييرات مرتبط با پايداري، و شهرنشيني، تغييرات آب
كردن سالمت و رفاه براي شهروندان. در اين بافتار، مفهوم شهر همفرا

هوشمند در ميان دانشگاهيان و متخصصان مختلف به عنوان 
  دارويي براي حل همه مسائل شهري مدرن پرطرفدار است.نوش

در ميان دانشگاهيان، استفاده از  اندازهاي مختلفبه دليل چشم 
تواند ت و در نتيجه ميكامالً مبهم اس شهر هوشمنداصطالح 

يك مدل شهر هوشمند خاص، بعضي  هدفكننده باشد.  بسته به گمراه
ها چنان گسترده هستند كه هر چيزي را بتوان هوشمند سازياز مفهوم

ناميد و در آن جاي داد. با وجود اين، چند ويژگي وجود دارد كه به 
ك كنند، شامل يطور كلي خصوصيات شهر هوشمند را  مشخص مي

 توسعه(مانند  نيازهاي محيطي، نوآوريو  فناورينقش كليدي براي 
  .توسعه اقتصادي و اجتماعيو كاهش آلودگي)، تأكيد بر  پايدار

هاي شهر هوشمند، دانشگاهيان معموالً سازيبه دليل فراواني مفهوم
موجود براي توليد خصوصيات، عضوها، يا هاي ادبيات و تعريفاز بدنه 

يك تركيب  با اين مفهوم را گيرند، وهوشمند بهره ميابعاد يك شهر 
 اصلي هايجهت گراننماي يين خصوصياتچنكنند.  تعريف مي جديد
  بايد ساخته شود. كه  ، استيك شهر    اهداف

شهر  70بندي براي رتبه شده مشخصشش خصوصيت اصلي 
،  ندونقل هوشمحمل، اقتصاد هوشمندمتوسط در اروپا عبارتند از -اندازه

حاكميت ،  و زندگي هوشمند،  مردم هوشمند،  محيط هوشمند

ريزان استفاده از اين خصوصيات در بين دانشگاهيان و برنامه 5.هوشمند
شهري براي دستيابي توسعه كنوني شهرهاي هوشمند گسترده بوده 

دهند كه اهداف است. آنها جامعيت مفهوم شهر هوشمند را نشان مي
توسعه فني، اجتماعي، و بومي را تحت چتر يك اصطالح متحد 

  كنند. مي

يك در مقاله خود  ،6پاردوو  نم گر ديگر، شدو پژوه افزون بر اين،
عد مربوط به خصوصيات مشترك را فراهم سازي بر بنياد سه بُمفهوم
است، با تأكيد بر كاربرد زيرساخت و  فناوري عدبُ عد اولند. بُنكمي
است كه بر نقش شهروندان،  انساني عدبُ. دومي ICTهاي حلراه

هوشمند تأكيد دارد. و  آموزش، دانش، و نوآوري در توسعه شهر
 نفعان، و دولتِ است كه بر همكاري بين ذي عد نهاديبُسومي 

به عنوان يك عضو كليدي شهر  7حكمران- شهروند  و  شهروندمحور
  هوشمند تكيه دارد. 

بنابراين، با وجود تنوع در ادبيات اين مفهوم، سه جنبه اصلي توسعه 
كنيم. مشخص مي تاسمشترك  هاه تعريفدر همشهر هوشمند را كه 

هستند. با در نظر گرفتن  نهادها) 3، و (هافناوري) 2، (مردم) 1آنها (
   حاكميت  اهميت ابعاد توسعه فني و اجتماعي به همراه روش 

هاي بين مفهوم شهر هوشمند، نوآوري، و ، رابطهحكمران-شهروند
  توانيم بررسي كنيم. را مي 8حاكميتي جامعه-خود

                                                 
5 Giffinger, R., Christian, F., Hans, K., Natasa, P.-M.,& Evert, M. (2007). 
Smart cities ranking of european medium-sized cities. Rapport Technique. 
Vienna Centre of Regional Science. 
6 Nam, T., &Pardo, T. A. (2011a). Conceptualizing smart city with 
dimensions of technology, people, and institutions. In Proceedings of the 
12th annual international digital government research conference on digital 
government innovation in challenging times – dg.o’ 11 (p.282) 
7 citizen-driven 
8 community self-governance 



 

^   

  18/صفحه 284/شماره 31سال 

  هاوريشهر هوشمند و نوآ
اي هاي علمي گوناگوني به شهرهاي هوشمند به عنوان هستهمقاله

اند، ادعا كرده پاردوو  نماند. همچنان كه ها نگاه كردهبراي نوآوري
 ، كه شهر چقدر هوشمند است بدين گونه نباشدشهر هوشمند  مان  بههرگاه نگاه«

يابيم كه در مينگاه كنيم، هاي شهر براي هوشمندكردن خودش بلكه به تالش
  ».اشاره داردشهر در نوآوري  به ضمني يك شهر هوشمند  فهومم

اينترنت ، هادادهكالن، اينترنتفني (مانند  هاي هاي نوآوريميوه

اي شهروندان تا اندازه در افزايش اختيارات خدمات بهتري را  )چيزها
. با كنندفراهم مي كه بتوانند بر توسعه شهري و اجتماعي تأثير بگذارند

در هاي اجتماعي هاي فني و هم نوآوريوجود اختالفات، هم نوآوري
از طريق  خودحاكميتي جامعهبه سوي مردم را توانند ميشهر هوشمند 

  ند. ببردر توسعه شهري و اجتماعي ات اختياردادن توانمندسازي و 

، نوآوري فني در شهر هوشمند يك وسيله براي در هر حال
  ت زندگي شهروندان است. دادن كيفيافزايش

  

  شهر هوشمند و خودحاكميتي جامعه
ريزي شهري در نيمه دوم قرن بيستم دو گرايش عمده در برنامه

وجود داشته است. گرايش به سمت افزايش نقش خبرگان فني در 
ناميد. گرايش ديگر به  روش باال به پايينتوان سازي را ميتصميم

انتقاد از متخصصان فني براي  ومشاركت براي تقاضاي رو به فزوني 
است.  اين رهيافت در صورتي شدني  روش پايين به باالبازتاب يك 

(مثالً جوامع محلي) وجود داشته باشد و » سطح پايين« يك است كه
هاي شهري را به اراده تغييردادن محيط )جامعهاين سطح (اين اعضاي 

ان خودشانتظارات ، نيازها، و هاحلاي داشته باشند كه با راهگونه
مطابقت داشته باشد. با اين همه، توسعه شهر هوشمند همچون هر مفهوم  

هاي باال به پايين و پايين تواند با استفاده از رهيافتاي ميتوسعه شهري
  به باال انجام بگيرد. 

بر بنياد اصول  حاكميت عمومي روشي از جامعه  خواستيك 
به عنوان يك توان مي را  خودحاكميتي جامعهاست.  خودحاكميتي

فعاالنه در اجراي   ي كهشهروندان كه توسط   كردكنش جمعي تعريف 

در مورد ابزارها و سازي كنند و  قدرت تصميميك پروژه مشاركت مي
  . آيدبه اجرا در مي دارند خير مشتركبراي  اهداف 

از لحاظ كلي، منافع مشترك شهروندان پيشرفت كيفيت زندگي 
عد بُن كه پيشتر گفتيم يكي از ابعاد توسعه شهر هوشمند است. همچنا

كند. بنابراين، تكيه مي حكمران- دولت شهروندآن است، كه بر  نهادي
هاي خودحاكميتي ممكن به ويژه در بافتار توسعه شهر هوشمند مدل

  جالب هستند. 

  
ان يك رهيافت براي توان به عنورا مي اندادن اختيار به شهروند

تواند با طراحي خودحاكميتي جامعه در نظر گرفت. يك دولت مي
دهند به هاي خودحاكميتي را پرورش ميهاي مناسبي كه طرحسياست

  د. شهروندان اختيار بده

گيري از رهيافت باال به توان با بهرهيك شهر هوشمند موفق را مي
نفعان مختلف. الت فعال ذيپايين يا پايين به باال ساخت، فقط با دخ

هاي فردي امكان آفرينند، كه به پروژههاي متحدانه همياري ميتالش
  تر بر روي يكديگر ساخته شود، ... دهد كه براي پيشرفت سريعمي

  

  )sourcing-citizenشهروندسپاري (

هاي باال هاي شهر هوشمند را به صورت طرحتواند طرحدولت مي
اي را العادهامكانات فوق ICTكند. اينترنت و  اريسپ- شهروندبه پايين 

براي كنش جمعي توسط شهروندان در همكاري با دولت فراهم 
 crowdsourcing يا  سپاريجمعاز  سپاري-شهروندكند. اصطالح مي

  □گرفته شده است.

  منبع:
Participation in Smart Cities: -EReddick, C., 

overnance for Citizen Technologies  and Models of G
. 2019 Springer International Publishing AG.Engagement  

مان  به شهر هوشمند بدين گونه نباشد كه شهر هرگاه نگاه
دكردن هاي شهر براي هوشمنچقدر هوشمند است،  بلكه به تالش

يابيم كه مفهوم ضمني يك شهر هوشمند خودش نگاه كنيم، در مي
  به  نوآوري در شهر اشاره دارد.
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  ساالر  يا شهر خودروساالرشهر آدم
موشك هايي چون قايمهايي كه در گذشته مكان بازيكوچه

دولك، خرپليس، شمع رشته، وسطي، الكباشك)، گرگم به هوا، دست(قايم
سنگ، و مانند آن بوده است، حاال جايگاه پارك خودرو و گل و پروانه، هفت

هاي قديمي را نشنيده بازي شده است و نسل جديد حتي نام بسياري از اين
  است.

ها در درباره علت عرض كم كوچهدر نخستين مقاله اين شماره پيشتر 
شهرهاي قديمي كشور گفتيم، كه براي امنيت شهروندان بوده است، يعني 

. اما افزايش عرض معابر در دوران پس از انقالب محور-انسان طراحييك 
براي  محور-خودرويك طراحي صنعتي در عمل به نفع خودروها تمام شد، 

  شهر.  

شان را بفروشند شهرها و خودروسازان براي اين كه محصوالت  
ريزان شهري را فريب دادند و سبب شدند كه به جاي آن كه شهر براي برنامه

يكي از مقصران اصلي  خودروساالريها باشد. آدميان باشد براي خودرو
  وهوايي جهان بوده است. تغييرات آب

ها، هوش مصنوعي، اينترنت دادههاي خودران،  پهپاد، كالنوريفنا
توانند فراهم كنند كه ها، و مانند آن اين امكان را ميچيزها، اينترنت آدم

گاز عمومي و اشتراكي شود و مالكيت براي و خودرو همچون آب، برق، 
خاتمه  عصر خودروساالريتوانند به هايي ميخودرو منسوخ شود. چنين طرح

د. به اين توجه شهر هوشمند قرار گيرمورد محور -انسان هايطرح بدهند و
 انسانترتيب، يك بخش بنيادي در تعريف شهر هوشمند محور قرارگرفتن 

  .اينترنت چيزهايا ابزارهاي  خودرواست، و نه 

چند مقاله مختلف درباره يكي از  235و  242در شماره  3139در سال 
وارد شهرها شده است  خودرودوراني كه  معضالت بزرگ شهرنشيني در

  اي از آنچه در آن مقاالت آمد:نوشتيم. چكيده

تهران معابر جديد مجموع مساحت فيزيكي  با آن كه با ساخت معابر« 
در دو در روز يابد، اما نظر به اين كه تعداد خودروهايي كه افزايش مي

گي از اين كنند  بخش بزرپارك ميمعابر طرف تعداد زيادي از اين 
معابر تنها مساحت و ظرفيت كل كنند، در عمل نهمساحت را اشغال مي

ها از استاندارد ها و خيابانيابد، بلكه تعداد زيادي از كوچهكاهش مي
هايي كه در آنها خودرو  بتواند به راحتي عبور و مرور كند خارج خيابان

به ويژه _  كردن خودرو در دو طرف خيابان شوند. به دليل پاركمي

خودروهايي  _  هايي كه حداكثر دو الين براي عبور و مرور دارندخيابان
كنند مجبورند به جاي حركت بين دو خط از ها تردد ميكه در اين خيابان

روي خط وسط عبور كنند و هر لحظه اين استرس را داشته باشند كه 
، و شده به طور ناگهاني باز شودممكن است درب يك خودروي پارك

شده عابري به طور ناگهاني وارد خيابان يا از البالي خودروهاي پارك
هايي  به دليل دامنه ديد ناكافي، گاهي حتي استاندارد شود.  چنين خيابان

  را هم ندارند. روجاده ماليك 

نشيني امالك  اين بوده باشد كه به عنوان پاركينگ اگر فلسفه عقب
كننده تردد مختل يكه در موارد _ده شود رايگان   براي بقيه مردم استفا

آيا بهتر نيست كه  _ و يكي از داليل آلودگي هوا بوده است  خودروها
استفاده به عنوان باغچه به صاحبان پيشين آن امالك  يبرازمين كسرشده، 
  شود.كم آلودگي هوا كمتر مي؟ با اين كار دستبازگردانده شود

همچنان كه گفتيم  دو هزار و پانصد سال پيش افالطون بر سردر 
را  »وارد نشود دانديكه هندسه  نم  يكس« آكادمي خود تابلويي با متن 

نصب كرد. حال به عكس زير توجه كنيد. عبور اتوبوسِ مشهود در اين 
وجلورفتن و كمك عابرين ممكن شد. كساني كه با عكس با بارها عقب

كردن خودرو در سه دانند كه با پاركدسه آشنا باشند مياصول ساده هن
وجود » حمل با جرثقيل«كه در دو طرف آن تابلوي _ طرف چنين پيچي 

احتمال عبور راحت خودروهاي بزرگ مانند اتوبوس يا ماشين _  دارد
  شود.نشاني بسيار كم ميآتش

  

اي ريزي براي خودروهريزان شهري پيوسته در حال برنامهبرنامه
وفردسازي عبور و مرور يك امتياز ديگر براي جديدتر هستند. زوج

ها را صاحب چند خودرو كند تا بتوانند در خودروسازان بود تا خانواده
ناوگان خودروي خانواده هم پالك زوج داشته باشند و هم پالك 

  □»فرد.
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  شهر هوشمند زوريخ

شود كه يكي از هوشمندترين شهرهاي دنياست. گفته مي زوريخ
يكي از كارآمدترين و قابل اعتمادترين  زوريخونقل عمومي شبكه حمل

هاي ونقل عمومي دنياست. همه شركتهاي حملو تميزترين شبكه
اند و ) متحد شده ZVV( ونقل زوريختعاوني حملونقل زوريخ در حمل
كابين، و توانيد از قطارهاي شهري، اتوبوس، تلها يك بليط ميلذا ب

هايي را كه مدت كشتي بهره بگيريد. شهروندان زوريخ اكثراً چنين بليط
كنند.  اگر به عنوان توريست چنين بليطي تهيه ساله دارند تهيه مييك

توانيد فقط براي ديدار از كنيد، ديگر دغدغه خريد بليط نداريد و مي
ريزي كنيد. مانيتورهاي شهري و داخل وسيله ديدني برنامه نقاط
هاي ورود به به دقت ساعت Google Mapsونقل  و همچنين     حمل

در  اداره توريسم زوريخكنند، ايستگاه، و رسيدن به مقصد را ذكر مي
هاي ساخت سوييس تشبيه تبليغات خود اين دقت را با دقت ساعت

ست با همين ابزارها به سادگي توانستيم در كند. به عنوان يك توريمي
، با يك بليط مه متنوع را بدون يك راهنماي توريك روز يك برنا

رو شويم،  به اجرا در كه با ترافيك روبهآنبيو ونقل عمومي، حمل
(روش دسترسي: با اتوبوس)،  كونستهاوسآوريم: بازديد از  موزه 

كابين)، و با اتوبوس و تله(روش دسترسي:  يوتلبرگراهپيمايي  در كوه 
هاي (روش دسترسي: اتوبوس و كشتي). شيشه درياچه زوريخگشت در 

  □كرد.بخش ميونقل عمومي را لذتبسيار تميز استفاده از وسايل حمل

  

  

  

  
 

  

  
توانيد از قطارهاي شهري، ونقل عمومي زوريخ ميهاي حملبا انواعي از  بليط

  كوه يوتلبرگ)، زوريخ، (عكس از مژده حمزه تبريزي كابين، و كشتي بهره بگيريد.اتوبوس، تله

  (عكس از مژده حمزه تبريزي). خيموزه كونستهاوس زور

(عكس از ونقل عمومي زوريخ در درياچه زوريخ. كشتي متعلق به تعاوني حمل

  مژده حمزه تبريزي)
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