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  اطالعيه مهم 
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تا  با توجه به شيوع ويروس كرونا، براي رعايت امور بهداشتي،
نسخه چاپي براي مشتركان ارسال نخواهد اطالع ثانوي 

 توانيد از وبگاهاين شماره را به رايگان مي PDFنسخه  گرديد.
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   . دريافت كنيددر تلگرام  rizpardazandeh@كانال 

نامد پشتيباني ي) مروانيخوش(  يوديمونيا ارسطوآنچه را كه شهرامروزهچرا
شان واقف شوند و ها به پتانسيل درونياي كه انسانكند: شكوفايي انسان به گونهنمي

                    را بخوانيد. خاستگاه  شهرهادر نتيجه به حالتي خرسند و شاد برسند؟ مقاله 
  از مژده حمزه تبريزي، هندوستان، دهلي) ها(عكس
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                  ،دادن به اقتصادبراي سروسامان
  فرمان مشروطيت را صادر بفرماييد لطفاً

 _ بزارهاي مديريت ريسكاو ساير  نظريه احتماالتبدون احاطه بر يك 
	كه ابداع و پيشرفت آنها در دوره رنسانس در اروپا آغاز شد  مهندسان _

هاي بزرگي طراحي كنند كه دو طرف  رودهاي توانستند پلهرگز نمي
هاي برق پرقدرت وجود كند، نيروگاهيض ما را به هم وصل ميعر

كرد، هيچ مان را معلول ميداشت، فلج اطفال بازهم فرزنداننمي
ماند. بدون كرد، و سفر فضايي فقط يك رؤيا باقي ميهواپيمايي پرواز نمي

آور خانه سبب گرسنگي خانواده يا وابستگي اعضاي خانواده بيمه، مرگ نان
رمان پيدا شد، مردم بيشتري امكانات دارو و دمي ات خيريهبه مؤسس

دار شوند. اگر كشاورزان توانستند خانهمندان ميكردند، و فقط ثروتنمي
توانستند محصوالت خود را پيش از درو به يك قيمت ثابت بفروشند، نمي

   كردند.شان توليد ميآنها غذاي كمتري نسبت به توان
   1»العاده ريسكعليه خدايان: داستان خارق«كتاب پيتر برنشتاين، 

و  مديريت ريسك كارآمدتر براي بسيارامروزه ابزارهايي بسيار
 ،3هادادهكالن، 2هاعلم داده شده است، مانند فراهم سازيتصميم
توانند آينده را مي  بسيار بيشتر هايي، كه با دقتهوش مصنوعيو  ،4هاتُندداده

  ريسك را كارآمدتر.  بيني كنند و مديريتپيش

 يلوازم خانگاي منتشر شد كه در آن از ممنوعيت ورود به تازگي اطالعيه
د. شباهت دهميي  خبر داخل دكنندگانياز تول تيحما يكشور خاص برا كي

	 متن اين اطالعيه ين دست است كه منتشر اهايي از كه از معدود اطالعيه_
ي ساخت كشورهاي آمريكا و هابا اعالن ممنوعيت ورود واكسن _شود مي

انگلستان ممكن است به اين دليل باشد كه نشان دهد كه نهاد صادركننده 
  به جد خواهان حمايت از توليد داخلي است. اطالعيه 

ها  ها  و تُنددادهدادهمدرن با كالن يسازميتصم«اما همچنان كه در مقاله 

و به  فظ جانحآمد در اموري كه به  281در شماره » يو هوش مصنوع
با ابزارهاي  سازيتصميمو  ديريت ريسكمبهداشت عمومي مربوط است بايد 

انجام  هادادهكالنو  هاعلم دادهجديد رايانش و با مشاوره با متخصصان 
سازي براي سازي براي آن با روش تصميمبگيرد. به بيان ديگر، روش تصميم

ميزان ريسك در  كهاوت است اي مانند واردات لوازم خانگي كامالً متفمسئله
                                                 
1 Bernstein. Peter L. Against The Gods: The remarkable 
Story of Risk. 1998 John Wiley & Sons. 
2 data science 
3 big data 
4 fast data 

 حفظ جان. شگفت آن كه تقريباً صفر استها آنها براي حفظ جان انسان
فقه است كه مديريت ريسك را به  در احكام اضطرارمشهور  موارديكي از 

به عنوان مثال، اگر واكسن آمريكايي يا انگليسي گيرد. مي خوبي در نظر
 منطق علميرسد چه به لحاظ مان مينخستين واكسني باشد كه به دست

توانيم آن نمي) احكام اضطرار( منطق فقهيو چه به لحاظ ) سكير تيريمد(
كه _	 يمنطق فقهو  يمنطق علمزدن  براي دور را ناديده بگيريم، مگر آن كه

اين منطق را  _گيرد جويانه انجام ميبه احتمال زياد به دليل اهداف رانت
ي منصبي كه حاكميت مطلقه دارد از سو مثالً كنيم و دستوري دستكاريِ
 يا سازي بلد نيستند ونگليسي واكسنسازان آمريكايي يا اكه واكسن ادعا كنيم
 يِدستور يِدستكارآور است. اين نوع فايده و حتي زيانهاي آنها بيواكسن

در معرض تواند كشور را خطرناك است و ميبه شدت منطق در حكمراني 
   در مسير قهقرا قرار بدهد.انواع خطرات و 

ننده لوازم خانگي مختلف از سوي ديگر، بيش از نيم قرن است كه توليدك
تحت حاكميت واليت فقيه بوده است.  ايم، كه بيش از چهل سال آنبوده

، جياِلنبود و پدر  سامسونگحدود چهل سال پيش در بازار ايران خبري از 
هاي پخش نوار كاست خودروها صرفاً سهمي از بازار دستگاه گلداستاريعني 

واليت فقيه كه  حكمراني به خود اختصاص داده بود. نظام در بازار ايران را
خواند در اين مدت چگونه است كمراني جهان مينظام حترين كارآمدخود را 

كاري كند كه ايران سهم قابل قبولي از نتوانسته است برخالف كره جنوبي كه 
توانستند اگر احكام حكومتي ميبازار لوازم خانگي دنيا را به دست بياورد؟ 

ها يكي ناجي توليدات داخلي باشند چهل سال وقت كمي نبوده است. فرصت
و ديگر براي نظام حكمراني كنوني واليت  ،از دست رفته است پس از ديگري

دادن به اقتصادي كه حدود چهل سال تورم فقيه فرصت زيادي براي سروسامان
  باالي الينقطع را تجربه كرده است باقي نمانده است. 

دادن به احكام دادن به اقتصاد كشور اتفاقاً پايانسروسامان راه حلِ
 پذيرشاست. با پذيرش مشروطيت و با  ني مشروطهپذيرش حكمراحكومتي و 

	 5افراز منصفانه 	ايم شرح دادههاي گذشته كه در شماره_ از گيري با بهره_
 خواهمشروعهصل از اتفاق نيروهاي سياسي مختلف كشور اعم از اافزايي حهم
و كشور را در مسير  هاي موجود فائق آمدتوان بر بحرانمي خواهمشروطهو 

قاجاريه صدور   سلسله مثبت ترين اقداممهم گمان، بي .قرار داد رتوسعه پايدا
اين  ماندگار از  خاطره خوشِ يك عدل مظفربوده است و   فرمان مشروطيت

نظام حكمراني  . شاههاي بعدي مظفرالدينضديت، حتي با وجود سلسله
اي خوش در تاريخ تواند خاطرهواليت فقيه با صدور  فرمان مشروطيت مي

ن حكم حكومتي، لطفًا با صدور آخريتا ديرنشده كشور به جاي بگذارد. 
  □يت را صادر بفرماييد.طفرمان مشرو

                                                 
5 fair division 
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اينترنت آدمها

  يا دهكده جهاني؟ شهر هوشمندجهان
فرعليرضا محمدي □

  عليكم بالسواد االعظم

ترين عبارت به ديني است، در اصل با كوتاه با آن كه يك توصيه
. حق زيستن در شهرهاي بزرگكند: انسان اشاره مي حق طبيعييك 

نيز  ارسطوها پيشتر در كالم فيلسوفي چون قرن حق طبيعياشاره به اين 
  كوتاهي و گويايي.ذكر شده است، هرچند، شايد نه به اين 

هر و به ويژه در  شهرهاي شبراي اين كه دريابيم چرا زيستن در  
و  رسانه مهم نيازيك حق طبيعي انسان است، ابتدا دو پيش بزرگ
دون ب هاي تاريخ شهرپديدآمدن نخستين كنيم كه ميرا ذكر  رايانش

هاي گذشته نشان داديم كه اين دو عامل در ر شمارهد .مكن نبودمآنها 
ادامه  . انددر طول تاريخ بشر نقشي اساسي داشته اقتصادكردن متحول
پتانسيل  در چند دهه اخير رايانشو  رسانهالعاده خارق هايپيشرفتروند 

 فراهم كرده است هاي اقتصادي را تا جايي نابرابري كاهش تدريجي 
برسيم.  جامعه كمونيستيبه يا  به برابري اقتصادييم در آينده بتوانكه 

بهره  كمونيسم شهر هوشمند اشرافيتركيب  براي اين جامعه آينده از 
در اين تركيب را شرح داديم، اما   كمونيسمرسيدن به روند و ، يمگرفت

شهر جهان به تر، يا دقيقشهر هوشمنداي كه به تحوالت شهري به گونه
 شهر هوشمندجهانآيا زيستن در ه خواهد بود؟ برسيم چگون هوشمند

شان محدوديت آن كه در ارتباطاتحق طبيعي همه مردم نيست، بي
  ايجاد شود؟

  

  نياز اول: امكانات رايانشيپيش ●
 و ذخيره و بازيابيِ  دانش محاسبه و ابزارهاي محاسبه ،اول نيازپيش

است كه   ايكانات رايانشيام در مجموع  يا هاي محاسبات داده
توانند اعداد را بيرون از مغز انسان ذخيره و بازيابي و پردازش كنند؛   مي

 گر رايانش ، يارايانه ،كامپيوتر عنوان به را محاسبه يابزارهاامروزه اين 
 1توكندنيا كه به  يگرهاشمارشكامپيوترها يا  نينخست .شناسيممي

                                                 
1 token 

در  ينوسنگ عصرو  يسنگانيم عصر نيدر دوران گذار ب  ،اندشهرت يافته
هاي هندسي مختلف شكل بههايي گِلي ها مهرهتوكن. نددمآ ديپد رانيا

 يهاتوكن نينخستدادن اعداد و مقادير مختلف بودند. براي نشان
كه  دهنديبه وضوح نشان م رانياشده در نقاط مختلف يافته

از  يديكه سبك جد ندبود ياختراع مردم يسفال يگرهاشمارش
از  ياهينهادند. آنها ارث اديبن (خاورميانه) هالل باروررا در  يزندگ

و عصري   ينوسنگ عصرهاي جديد دهياز پد يگذشته نبودند، بلكه بخش
ي هانشانه نكاربردبه مشهور شده است. يزانقالب كشاوربه  كه بودند

 سكونت يدر الگو را  يديجد اتيخصوص )كامپيوترهاي گِليگِلي (
 يآغاز دوران نوسنگ دهندهكه نشان گذارد،يم شينمااقتصاد به  و 

   .است

  

  
  نياز دوم: رسانه كمكي  پيش●

 رسانه، كه در آن دوران اختراع  است كمكي  رسانهدوم  نيازپيش
، 2بِسرا دنيسهاي مطابق پژوهش .رآورده كرداين نياز اساسي را ب نوشتار
با  رسانه نوشتار ،دانشگاه تگزاسآمريكايي و استاد  -ويشناس فرانسباستان

هايي كه بر روي از توكنبا الگوبرداري  ها و در اصل تكامل توكن
  اختراع شد.  ندشدحك مي ي گِليهالوح

                                                 
2 Denise Schmandt-Besserat 

 23(عكس از صفحه  شده در شوشيافته دارعالمت هاي ديسكيِتوكن

  .مربوط به موزه لوور) ،بسرادنيس  نوشته » نوشتار-پيشا«كتاب 
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امكانات رايانشي و   تكامل نياز ذكرشده، يعنيدو پيشدر مجموع، 

 آفرين شهريلگذارهاي تحونياز ضروري دو پيش رسانه كمكيتكامل  
  در طول تاريخ بوده  است.

  

  
  هاشهر نخستين پديدارشدن

  رسانه زبانگرفتن از اين ابزارها و صرفاً با مغز انسان بدون كمك
اي كارآمد اداره توانست اجتماعات بزرگ در حد شهر را به گونهنمي

پيش  ي روي آورد، اما سال پيش انسان به كشاورز  12000كند. حدود 
كردند و گياهان گذراند كه شكار ميهايي مياز آن زندگي را در گروه

كردند.   حداكثر تعداد آوري ميهاي خوراكي را جمعها و ميوهو دانه
  نفر بود. 150ها جمعيت اين گروه

گر طبيعي است در دوران مغز انسان كه يك كامپيوتر و رايانش 
انساني  ترِبزرگ اين نتيجه رسيد كه اجتماعاتِانقالب كشاورزي به 

و دو محدوديت بزرگ انسان در  ؛را افزايش بدهد وريبهرهتواند مي
ها را تر از روستا و بيشتركردن توان همكاريتشكيل اجتماعات بزرگ

تواند انسان به تنهايي نمي مغز ،براي اداره جوامع بزرگشناسايي كرد: 
 رسانه ارتباطيتواند به تنهايي نمي رسانه زبانمورد نياز را و  محاسبات
  برآورده كند. را  مورد نياز

يك نتيجه مهم و اصلي  توان رايانشي مغز انسان آن بوده  در واقع، 
را بيشتر كند  همكاري شبكهاست كه هرچه انسان بتواند  تعداد اعضاي 

ذار از وري باالتر گبراي رسيدن به بهره باالتر خواهد رفت. وريبهره
همچنان كه  اماضروري بود.  شهرنشينيبه زندگي  روستانشينيزندگي 
و  كمكي رسانهبه شهري  ترِبزرگ همكاري شبكهانسان براي  گفته شد
ها .  نخستين رسانه انسانشتبيشتر نياز دا توان رايانشيو  حافظهظرفيت 

تواند بوده است؛ با زبانِ محض يك شبكه كارآمد انساني مي زبان
مشهور  3عدد دانباربه  150دهي كند (عدد نفر  را سازمان 150دود ح

) براي هوموساپينس(هاي خردمندِ نخستين انسان از همين روي، است).
وري باالتر به دهيِ نفرات بيشتر و در نتيجه براي رسيدن به بهرهسازمان
  بيشتر نياز داشتند. توان رايانشيو  حافظهجديدتر، و ظرفيت  رسانه
مقياس، حافظه انسان به تنهايي  -هاي بزرگاي مديريت همكاريبر 

هاي مالياتي را نداشت. از آن ها، به ويژه حسابتوانايي ثبت حساب
شد.  انديشي ميها نيز بايد چارهگذشته، براي تقلب و ناهمكاري

 نوشتاريا  خط و  هاتوكن از همين روي،  جديدي الزم بود. هايابزار
هاي اوليه مانند مصر، ن وضعيت در همه تمدن. اينداختراع شد

  رودان، ايران، هند، و چين رخ داد.ميان

  
                                                 
3 Dunbar’s number 

شده حاوي چهارپوش شكستهتوكن.چغاميش: خاستگاه نوشتار در جهان
كرده دار در عصر نوسنگي كار ميي، كه به عنوان يك كامپيوتر سفالي حافظهگو

  .در خوزستان ايران چغاميششده: محوطه باستاني مكان يافته است.

 )Oriental Institute of the Univrsity of Chicaco( عكس از

  يادآوري:
  عدد دانبار

   اند كه جوامعشناسان به اين نتيجه رسيدهمردم«
خواه نسبتاً برابري ،بدون نوشتار امروزيِ  مدرنِ يابِخوراك-شكارچي

كار مخفي نيز  به داليلي مشابه خالف  هايهستند. جالب آن كه سازمان
هاي ها رابطههايي نسبتاً كوچك هستند. انسانچنين هستند: هر دو گروه
مي كه اندازه گروه از توانند حفظ كنند؛ هنگاكاري محدودي را مي

 هاي انفراديها و ويژگييادسپردن اولويتتنها بهرود، نهبنفر فراتر  150
داخلي گروه  هپيچيد امور يادسپردنشود، بلكه بهناممكن مي در گروه

نفر،  150تر از هايي بزرگشود. از اين روي، در گروهنيز ناممكن مي
رل اجتماعي كافي توليد تعامالت مستقيم و چهره به چهره ديگر كنت

هاي كنند به انشعاب و تشكيل گروهكند، و اعضا تمايل پيدا مينمي
   »عدد دانبار«به  نفر 150  جديد. در ميان دانشمندان رفتارگرا، حد

)Dunbar’s number (تر هاي بزرگ. گروهمشهور شده است_  
هاي به تكنيك  _ها ، و امپراطوريهاكشور-شهرها، دولت-دولت

هر، و ساير ابزارهاي ها، مُند: نوشتار، توكنشتتري نياز داارتباطي پيشرفته
  □»محاسبه.

  منبع:
Bernstein, William J. Masters Of The Word: How Media 
Shaped History from the Alphabet to the Internet. 2013 
Atlantic Books. p46. 
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   4انقالب گوتنبرگ

، ويكتور هوگويادماندني  اثر به نوتردامگوژپشت در رمان 
، به 5كلود فرولو، در شهر پاريس نوتردامشماس اعظم كليساي 

شود و روي ميز خود خيره مي كتاب و كليساي بزرگتناوب به 
  گويد:غمگينانه مي

  »افسوس، يكي ديگري را خواهد كشت!«

ذكر كرده است،  1482تاريخ وقوع اين رمان را سال  ويكتور هوگو 
توانسته ، و او بيش از اين نميانقالب گوتنبرگتقريباً يك نسل پس از 

اال به تدريج منتشرشده  با تيراژ ب هايكتاباست واضح سخن بگويد: 
	كليساي كاتوليك رومي  قدرتمندترين نيروي مذهبي و سياسي در _

يوهن را ضعيف و در نهايت نابود خواهد كرد. همچنان كه   _اروپا 

  ، مورخ  مشهور درباره آن گفته است:6جانسن
ترين اختراع تاريخ تمدن اين اختراع، كه قدرتمندترين و مهم

مجهز ها براي پرواز به اوج آسمانهايي است، ذهن آدمي را به  بال
 كرد، و بهترين ابزارها را براي محافظت،  تكثير، و انتشار همه محصوالتِ

  خِرد آدمي فراهم كرد.

براي آدمي  دستگاه چاپ، به خوبي اضافه كرده است كه جانسن
به مردم معمولي را  و فراهم كرد،  مخالفتو  انتقادهايي را نيز براي بال

ترين قدرت قاره به طور موفق در برابر بزرگكه  ردك قدرتي مجهز
	اروپا  	 كليسا_  براي كليسا آن بود كه ترتند. از همه خطرناكبايس_

و به  بگذاردها متون مقدس را در دستان تودهتوانست دستگاه چاپ 
آنها امكان داد كه  متون مقدس و ساير متون را خودشان تفسير كنند، و 

اش تهي كردند: انحصار ترين سرمايهبزرگدر نتيجه كليسا را از 
  هاي بهشت. هزارساله كليسا بر دروازه

                                                 
    كتاب زير ترجمه شده است: 158از صفحه  بخشاين ٤ 

Bernstein, William. Masters of the Word: How media 
Shaped History, From the Alphabet to the Internet. 2013 
London. Atlantic Books. p158. 
5 Claude Frollo 
6 Johannes Janssen 

با آغاز قرن پانزدهم، بسياري از موانع در برابر ارتباطات جمعي 
پيوسته خواندن را آسان همبرداشته شده بود: حذف سبك نوشتاري به

هاي بزرگ و بازارهاي هاي بزرگ به كتابخانهكرد، نخستين دانشگاه
هاي بزرگ كاغذسازي در بزرگ براي كتاب تبديل شدند، و كارخانه

هاي كوه آلپ پديدار شدند. نخستين كارخانه از كارخانهشمال رشته
ميالدي ساخته شد، و  1390در دهه  نورمبرگكاغذسازي در نزديكي 

   ◊در چندين شهر ديگر ظاهر شدند.ها اين كارخانهدر پي آن 

  

  

، حتي در هستند رسانه اصلي رفرميسم و رسانه ژورنال كتاب  رسانه
. اروپاييان ژورنال-بوك و اي-، البته به شكل كارآمدترِ ايعصر اينترنت
	 هااز اين رسانه كاري و چكش ، موشكافي،مهم نقادي هايكه ابزار_

بهره گرفتند. آنها با   رفرم روشنگري و  براي _هستند نظرات گوناگون 
س از  خدايان را كنار گذاشتند و دست به نقادي هر متني شجاعت هرا

در   »كتابفروشي شكسپير و شركا«عكس باال تصويري است از   زدند.
ترين پاريس كه حدود يك قرن قدمت دارد و يكي از شلوغ

  (عكس از مژده حمزه تبريزي)   هاي دنياست.كتابفروشي
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  گذار به شهرهاي شهروندمحور

يكي از  ،1831در سال  نوتردامگوژپشت در رمان  ويكتور هوگو
دادن آنها براي دهد كه رويهايي را شرح ميترين داستاندهندهتكان

نيز حدود سه  مارتين لوتر بوده است. كليساي كاتوليك همواره ممكن
   كرده بود.  7ايادهم 95اعالميه قرن پيشتر اين كار را با انتشار 

از پايان عصر كليسا مذكور  رمان  مقدمه در ويكتور هوگو
 ديوارهاييكي از  بر روي  شدهحك از يك واژه رمزگونهو  ،گويدمي

ها پيش از او سالكند كه ياد ميهاي كليساي نوتردام تاريك برج
  ANATKH التينواژه  .ANATKH اژهوبود: نوشتن اين رمان ديده 

 به زيبايي زندگي مردم  دراست. او در اين كتاب » سرنوشت«ي به معن
گذار به دوره مدرن پيش از را  پاريس يك شهر قرون وسطايي، يعني

	 شهروندمحوري كه در آن مردم به عنوان شهروندان يا صاحبان شهر _
دهد، به ويژه شرح مي _ كنندخودشان را تعيين مي سرنوشتخودشان 

در اين  هايي كهستمو  اسمرالداگرد به نام رهزندگي دختري زيبا و دو
 گذاربراي اين  كتابرسانه و  رسانه چاپ. اما آيا رودبر او مي دوران

  ه است؟كافي بود

دو به آفرين شهري تحولگذار هر  همان گونه كه پيشتر گفته شد 
در  رسانه چاپ. نياز دارد  توان رايانشي و رسانه كمكي مناسبِ نيازِپيش
قيمت كاغذ كه به دليل پوشش جنگلي خوب امكان توليد ارزان _ اروپا

شهرهاي به   براي گذار رسانه كمكينياز به  _ را نيز داشته است 

هاي  و پيشرفت هالگوريتمرا برطرف كرد، اما كدام ا شهروندمحور
   د؟ ناين گذار را كامل ك توانست مي محاسباتي

ي مديريت ريسك و هاالگوريتم ابداعدر توان را ميپاسخ 

هوش  هامروزكه  ،ستدان) حساب آمار و احتماالت( سازيتصميم

براي اين گذار اما گيرد. بهره مياي گسترده از آنها نيز به گونه مصنوعي
 حساب آمار و احتماالت وهاي مديريت ريسك الگوريتم چه نيازي به

  و چگونه پديد آمدند؟  ه استبود

هاي كشنده در دوران گيريا و همهطاعون و وبعدالتي، بي ،فقر
انسان  سرنوشتباستان و قرون وسطي به  ناخشنودي و خشم خدايان و 

                                                 
7 Theses 

شد. چنين تفكري راهي جز تسليم در برابر اين فجايع نسبت داده مي
  چنين فضايي كليسا درهرچند، گذاشت. باقي نمي و غيرطبيعي طبيعي

داد: اجراي رائه ميا آيندهيك راه حل براي رسيدن به خوشبختي در 
كليسا براي مردمان درمانده فرمول  مناسك مذهبي و پيروي از كشيشان.

 بَرانبهشت كرد. با اين همه،رفتن به بهشت و دوري از دوزخ را ارائه مي
شوند و بسياري از محدود نمي كليسا در دوره قرون وسطي به روحانيون

  ند.ردارا  خودشان يبَربهشتفرمول اديان ديگر نيز 

  

  
  

 ي و نقاديكارو شهامت پاريسيان در چكش انقالب گوتنبرگ
گذار به  ،هر نظري، حتي تفاسير كشيشان از متن مقدس موشكافانه 

  پاريس شهروندمحور را با علم و فناوري ممكن ساخت. 
  (عكس از مژده حمزه تبريزي)
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آينده در اروپا ممكن رويدادهاي شكستن انحصار كليسا بر درهم  
ترجمه نبود مگر با يك تحول بزرگ در رياضيات. اين تحول بزرگ را 

دستگاه عددنويسي با  كه خوارزمي» حساب العدد الهندي«التيني كتاب 
اي مبسوط توضيح نهارزش مكاني مبناي ده و عدد صفر را به گو

اروپاييان با  دستگاه عددنويسي هندي و  آشنايي پديد آورد.  دهدمي
علوم تدريج به اين قاره امكان داد كه دانان بزرگ رياضي به  عدد صفر

كه  ندبدهپيشرفت  اي آن را به گونه ند ونرا ابداع ك آمار و احتماالت
فهمي از گذشته  آمار حسابِ( ورندبياآينده را تحت كنترل در  بتوانند 

 فهم گذشتهبر اساس  احتماالت حسابِگذارد و را در اختيارمان مي
  . فهمي از آينده را)

حساب ( سازيو تصميم مديريت ريسكهاي بررسي تاريخِ الگوريتم

 ريزپردازنده ماهنامه 279را پيشتر در شماره )، آمار و احتماالت
عليه خدايان: «رزشمند  چكيده كتاب پرخواننده و اكه  يم،اهآورد

)، 1919-2009( پيتر برنشتايننوشته » 8انگيز ريسكداستان شگفت
از روزهاي تاريكي در دوران  برنشتاين . استاقتصاددان و مورخ اقتصاد 

گويد كه مردم باور داشتند كه آينده صاحب يا پيش از رنسانس مي
اي آن مند دارد و آنها  هيچ كنترلي روي رويدادهصاحباني قدرت

ندارند. در نتيجه، براي كسب اطالعاتي درباره آنچه آن صاحب يا 
ها، اند  به كشيششان تقدير كردهتر برايهاي بزرگصاحبان قدرت

  كردند.گويان مراجعه ميجادوگران،  و غيب

 سرنوشت چيزي جزكردند كه آينده انس مردم فكر ميتا زمان رنس 
دفي است، و اكثر تصميمات آنها به يا صرفاً نتيجه تغييرات تصا ،نيست

شود. هنگامي كه شرايط زندگي به طور غريزي و حسي گرفته مي
اي جدي به طبيعت پيوند خورده است چيزي براي كنترل انسان گونه

  ماند.باقي نمي

  

  فروشانَبران و بهشتسازان در برابر  بهشتبهشت

كه سبب شد كند در كتاب خود ذكر ميدو عامل مهم  را  برنشتاين
اروپاييان به سوي  تسخير آينده بروند و به جاي راه مرسومي كه 

                                                 
8 Bernstein. Peter L. Against The Gods: The remarkable 
Story of Risk. 1998 John Wiley & Sons. 

يعني ،  كردندتوصيه مي، بَريبهشتروحانيان به عنوان متخصصان 
براي  كليسا  تو پيروي از دستورا اي از مناسك دينياجراي پاره

 سازيبهشتبه سوي  ،رسيدن به بهشت آسماني در جهان پس از مرگ
اين نگرش جديد تحولي بزرگ در ند. گام بردار در همين جهان

 زندگي بشر پديد آورد و از آن هنگام تا به امروز سبب گرديد كه 
با شتابي فراوان افزايشي چشمگير پيدا كند (براي اطالعات  وريبهره

در شماره » سال پيش تا امروز 12000وري از منحني بهره«بيشتر به مقاله 
  مراجعه كنيد).  ردازندهماهنامه ريزپ  8صفحه  275

به آن و پيشتر  ذكر كرده است برنشتاين ي كه عاملاز دو  عامل اول
مشهور به  دستگاه عددنويسي دهدهيآشنايي اروپاييان با ه شد اشار

با رواج اعداد  بوده است.  صفردربردارنده عدد  عربي- اعداد هندي
قم ترين تحوالت در زندگي بشر رهندي در اروپا يكي از بزرگ

درباره تحول بزرگي كه رواج اعداد هندي پديد  برنشتاين د.خورمي
 ريسك و مديريت  كنترلو   حساب آمار و احتماالت و به ابداع آورد

  در مقدمه كتاب خود چنين گفته است: انجاميد 

آنچه هزاران سال تاريخ را از امروز كه آن را  به عنوان «
يست؟ پاسخ فراتر از كند چشناسيم متمايز ميدوران مدرن مي

  داري، و دموكراسي است.پيشرفت علم، فناوري، سرمايه
دانان، مخترعان، اين گذشته باستان پر از دانشمندان، رياضي

مهندسان، و فيلسوفان سياسي برجسته است. صدها سال پيش از 
ها كشيده شد، كتابخانه بزرگ تولد مسيح، نقشه آسمان

ليدسي تدريس شد. اسكندريه ساخته شد، و هندسه اق
سنگ، نفت، و مس هزاران سال در خدمت انسان بوده ذغال

شده وجود داشته است، و سفر و ارتباطات از ابتداي تمدن ثبت
  است. 

اي كه مرز بين دوران مدرن و گذشته را نظريه انقالبي
: اين نظر كه آينده فراتر از است كنترل ريسككند تعريف مي

مردان و زنان در برابر طبيعت منفعل هاي خدايان است و وسوسه
يافتن به طرف نيستند. تا هنگامي كه انسان روشي را براي راه

ديگر اين مرز كشف نكرده بود، آينده قلمروي تاريك 
گوياني بود كه بر دانش رويدادهاي گويان و غيبپيش
  »شده انحصار پيدا كرده بودند.بينيپيش
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  پذيري نظرياتچكش
شدن در اروپا آن بود كه ارزان قالب گوتنبرگانيك ويژگي مهم 

تر و نقد آن نظرات  آسان توليد كتاب سبب شد كه نظرات جديد
ت حتي نظريات كليسا به عنوان نظريا اي،به هيچ نظريه مطرح شوند.

جان خود را  جوردانو برونواي چون شد. پارهناپذير نگريسته نميچكش
ابداع دانان با كوتاه نيامدند. رياضيبر سر اين نگرش از دست دادند، اما 

نشان دادند كه  آمار و احتماالت هاي مختلف در علومها و روشفرمول
. در حقيقت، آنها نحوه نگريستن را تغيير داد سرنوشتو  آيندهتوان مي

كاري و نقادي به آينده و سرنوشت را كه در انحصار كليسا بود چكش
است، حتي نظريات  قابل نقد اي  كردند و نشان دادند كه  هر نظريه

كليسا كه بر اساس تفسيرهاي نادرست و به نفع كشيشان از متن مقدس 
  . بود

گرفتند و به  هارا از آسمان سرنوشت تعيين اروپاييان ، اجمالبه  
پنداشت به نظامي مي رعيتو نظامي را كه مردم را  ،زمين سپردند
حقوقي اساسي و  ن شهر در آن ساكنا تبديل كردند كه شهروندمحور
به يك فرهنگ كهن  در اروپا و آمريكاانتقاد از مذهب د. نطبيعي دار

  اصرار دارند.  به رعايت آن همچنان كهفرهنگي   ، ه استتبديل شد

  

 چرا گذار به شهرهاي شهروندمحور در ايران روي نداد؟ 
  شود؟رو ميبست روبهچرا رفرميسم در ايران با بن

 هاي شگرف در پيشرفت و انقالب گوتنبرگا، چرا برخالف اروپ
شهرهاي  به و انقالب مشروطيتبه پيروزي بادوام  دانش آمار و احتماالت

  شهروندمحور و دموكراسي در ايران نينجاميد؟

اند پاسخ به اين پرسش بوده شناسان و مورخان فراواني در پيجامعه
خ، اقتصاد، و يا شناسي، تاريهاي گوناگوني را از منظر جامعهو پاسخ

تكامل و  هاتكامل رسانهدوگانه اما از منظر اند.  ارائه كرده شناسيدين

  كمتر به اين مسئله نگريسته شده است.  امكانات رايانشي

نقد  همچنين توليد كتاب، به ويژه در دوره قاجار، ودر ايران 
 زينهپرههمواره بَران بهشت روحانيان به عنوان مالكان آينده يا نظريات

هاي و بعدها انقالب انقالب گوتنبرگ، است برعكساتفاقاً بوده است. 

مورد استفاده گسترده در خدمت و  تلفن ثابتو  هاي نوار كاسترسانه
 بوده است. به عنوان مثال، خواهانمشروعهو  ري بَپردازان بهشتريهنظ

دين سياسي و  موضوعات هايي كه بهدر دوره انقالب اسالمي كتاب
دكتر علي شاد هاي روانپرداختند مانند كتابكميت ايدئولوژيك ميحا

 نوار كاستشدند. استفاده از در تيراژ ميليوني چاپ و توزيع مي شريعتي
اي انبوه تبديل را  به رسانه رسانه منبرنيز كه در دوره انقالب اسالمي 

منبرهاي نوارهاي كاست   شدن گستردهدست به دستكه از  _ كردمي
با تيراژ باال در خدمت انتشار  _ ه بودآغاز شد شيخ احمد كافيشاد انرو

  نظريات  دين سياسي و حاكميت ايدئولوژيك قرار گرفت. 

  

  
تقريباً هيچ نقد قابل اعتنايي در تيراژهاي مشابه، به ويژه با در 

ر روي جلد جالب آن كه بمنتشر نشد.   هاي علمييافتهنظرگرفتن 
ال اله اال «نماينده  نماد گرافيكيِ دكتر علي شريعتيشاد هاي روانكتاب

هايي از  نظريه از نخستين كساني است كه بخش» جوردانو برونو«
 بزرگ پذيرد. عكس باال تنديسي از اين دانشمندمي خورشيدمركزي كپرنيك را

شدنش در كه حدود يكصدوسي سال پيش در مكان سوزانده دهدرا نشان مي
    ) شهر رم نصب شده است.Campo de Fuoriفيوري (- د-كمپو  ميدان

  (عكس از مژده حمزه تبريزي)
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شد كه به طور ضمني به اين معني است كه فقط چاپ مي» اهللا
و هر چيزي و  پروردگار بزرگ را بپرستيد و  هيچ چيزي را بت  نكنيد

آن . انواع تفسيرهاي نادرست از متن مقدس بيهر ادعايي را نقادي كنيد
  شود بت شده بودند. موشكافيكه 

هاي نوشتهكه درس»  ءالغطاكاشف موسوي اي از امامنامه«كتاب 
بود با تيراژ وسيع در  نظريه واليت فقيهدرباره  اهللا خمينيآيتشاد روان

انگيز آن كه هيچ نقد قابل شود، شگفتدوره انقالب اسالمي منتشر مي
نسبت تيراژ داشته باشد منتشر اعتنايي براي اين كتاب كه به همان 

  شود. نمي

ار زيادي از  كساني كه سبك يانگيزتر آن كه تعداد بسشگفت
 خواهانو مشروعه رانبَاي متفاوت با سبك زندگي بهشتزندگي

هايي صرفاً با خواندن چنين كتابحجابي باور داشتند داشتند،  مثالً به بي
» يا حكومت اسالمي استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي«با شعار 

كه بپرسند  از خود   كهآن، بينده بودخواهان يك حكومت ديني شد
شان نيز خواهد شد يا نه، دگيزادي مورد نظرشان آيا شامل سبك زنآ

وهشت يا آيا شامل انواع موسيقي رايج در آن زمان، مثالً موسيقي شش
نوارهاي شود يا نه (كه بسياري از مردم از بازاري نيز مييا كوچه

اي نبود كه به هيچ كتاب و مقاله. كردند)آنها استفاده مي هايكاست
تيراژ بسيار اندكي داشتند و مورد ها پاسخ بدهد. اگرهم بود اين پرسش

راه  انديشيبا ساده چونكرد، كسي پرسش نميگرفتند. توجه قرار نمي
اي هم پاره دانستند. هنوزجايي افراد را حالل مشكالت ميجابه ترِساده

جاكنندگي افراد را كه توان جابهصرف بر اين گمانند كه با انتخابات 
  توان به رفرم رسيد. دارد مي

مردم به  پرسشبي يك دليل مهم گرايشِفراموش نكنيم كه البته، 
هراس مردم از همسايه شمالي و از  جنگ سرددر دوران ي دينحكومت 

ا بوده است، هرچند، اين هاحتمال افتادن كشور به دست ماركسيست
  گري باشد.تواند علتي مهم براي  ناپرسشدليل نمي

همواره  ،بينجامد روشنگريي كه به كردناز سوي ديگر، پرسش
پرهزينه بوده است. به عنوان مثال،  ظهور  واليت فقيه در قانون اساسي 

تا پيش از  انجامد. نيز مي» مرگ بر ضد واليت فقيه«به ظهور شعار 
 سويه اي يكو رسانه اي پرهزينهرسانه كتاب رسانه  ،اينترنت بِانقال

خوانان، به ويژه، گري شمار كتاببودن پرسشپرهزينهبود. 
معادل  مند به نقد را كاهش داد. حتي امروز كه رسانهخوانان عالقهكتاب

 (به ويژه فرمت مشهور 10ژورنال- اي و 9بوك-ايهزينه اما كم
شده است شمار نويسندگان و خوانندگان مطرح   )11افديپي

 ،است در كشورمان اندكشده كاريو چكش شدهموضوعات نقادي
  رو به رشد.  ،هرچند

در اروپا از  پيراييدين جنبشيا  رفرماسيون ست كهااين در حالي 
بهره گرفت و دوران مدرن را در اروپا رقم آفرين تحولدو ابزار مهم هر 

 گوتنبرگيا انقالبي كه  چاپ رسانهبودند از  زد. اين دو ابزار عبارت
  . آمار و احتماالتبه ويژه در علوم  هاي علميپيشرفتپديد آورد و 

در كشور  دموكراسي- ايو  شهر هوشمندبراي گذار به  رفرم
هاي معادلتر از آنها  با  و همچنين مهم ،اين دو ابزارعزيزمان ايران نيز با 

براي  افديپيو  بوكاياهد شد: ميسر خواين دو ابزار امروزي 
 و ،آيندهبه ويژه در حوزه  كاري هر عقيده و نظريو چكش موشكافي 

به ويژه در  ،رايانشدر حوزه  هاي علميپيشرفتگيري از بهره
، 13چيزها اينترنت، 12خودمختار شهر، هوشمند شهر  رايانشيِ هايحوزه

كه  16هاداده علم ، يا15هادادهكالن، مصنوعي هوش، 14هاآدم اينترنت
رفاه را براي شهروندان فراهم  توسعه پايداراين پتانسيل را دارند كه با 

 هوشمند شهر كمونيسماي برابر پديد بياورند كه ما آن را كنند و جامعه
  ايم.  نام نهاده اشرافي

  
ن عدم اودن رفرميسم در كشور عزيزمان ايربيك دليل مهم ناموفق

 كمبود است، كه به معني بوده  روشنگريبراي  توجه به اين دو ابزار
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هره ب هادادهكالنو  مصنوعي هوشكه از  هايادآوري: علم داده
را بسيار بيشتر كرده  آيندههاي گيرد دقت و گستره وقوع رويدادمي

ها و گيري از اين دانشكنند كه با بهرهسازان تالش مياست. بهشت
آينده را براي مردم در همين دنيا به بهشت  ،هاي پيشرفتهانواع فناوري
  تبديل كنند.
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تفسيرهاي نادرست و از صريح  انهو موشكاف انهنقادهاي مقاالت و كتاب
روز،  فناوري گيري از علم و طلبانه يك صنف از متن مقدس با بهرهنفع

 م است الزعلم و فناوري رايانشي و ارتباطاتي است. براي رفرم به ويژه 
و با  بنيادهاي ديننقادان نادرستي تفسيرهايي از متن مقدس را كه با 

در تعارض هستند و يا پروردگار بزرگ  يا مهندس  17طالييقاعده 
پندارند به ويژه از طريق علم و هستي را يك موجود احمق ميبزرگ  

  دهند. بفناوري نشان 

  

  
و  هاوسيهاي كالبتلگرامي يا حتي اتاقچندسطري هاي پيامك
 ابزارهاي پرتأثير ها در انتخابات نكردنكردن يا شركتيا شركت

توانند مؤثر باشند كه مكملي باشند آنها در صورتي ميد. نيستن يسمرفرم
ژورنال با محتوايي كه -بوك، و اي-هاي كتاب، ژورنال، ايبراي رسانه

كاري هر فكر و نظري را چكش يافتهو سازمان و موشكافانهجاعانه ش
كليساي نوتردام  اگر روح كشيشِ. آوردو روشنگري پديد مي كندمي

شد و  ، امروز در ايران زنده ميكلود فرولو، گوژپشت نوتردامدر رمان 
يك صفحه تلگرام در  گوشي هوشمند خود  چند سطري هايپيامكبه 
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يكي ديگري را «آن جمله مشهور خود را كه گمان يبكرد، نگاه مي
يك  گوگلوجو در با جست اما اگر آورد، بر زبان نمي» خواهد كشت

  داد.  كرد، قطعاً همان نظر را ميرا باز مي بوك- اييا يك  ژورنال- اي
  

  شهر هوشمندگذار به جهان
براي  ايالعادهكه پتانسيل فوقرا  يامروز رايانشو  رسانهدوگانه  
و  رسانه اينترنتشناسيم: به خوبي ميآفريني در شهر دارند  تحول
ها از كامپيوتر شخصي و تبلت اي از انواع كامپيوترها و الگوريتمگستره

و هوش  و گوشي هوشمند گرفته تا اينترنت چيزها و رايانش ابري
آفريني اين ابزارها را بر روي براي اين كه چگونگي تحولاما  .مصنوعي

هر بهتر درك كنيم ابتدا الزم است با معني و هدف شهر بيشتر آشنا ش
  شويم.

  

  به شهر ارسطونگاه  

كنيم كه به آغاز مي  يافته درباره شهراز نخستين نظريات سازمان
توان درباره شهر  را مي ارسطوريات نظگردد. دوران يونان باستان باز مي
، شهر ارسطو از نگاه انست. ديافته درباره شهر  نخستين نظريات سازمان

منشاء  كه  باور است اين   بر  ارسطو است. انسانيجامعه نهايي شكل 
براي اين كه با ديدگاه  گيرد.سرچشمه مي تكامل جوامع انسانيشهر از  
: ينيفرانكنشتا ييشهرگرا«كتاب بخشي از آشنا شويم از  ارسطويي

» شهر انيو پا يشهر، شهر هوشمند، شهر خودمختار، هوش مصنوعبوم
 خاستگاه«چكيده آن در اين شماره در مقاله بخشي از گيريم كه بهره مي

  آمده است:» شهر

است:  18شناسيغايتيا  شناسيپايانمفهوم  ارسطوزيربناي فلسفه 
دارد  نهايي علتاين مفهوم كه هر چيزي يك پتانسيل دروني يا يك 

سد. بذرهاي شهرنشيني به آن بر فرايند توسعهتواند از طريق يك كه مي
آورد. سپس اين بذرهاي مستقل پديد مي زندگي خانوادگيرا 

كنند. فقط از ميپيدا كوچك رشد و نمو  دهكدهشهرنشيني در يك 
ي شكوفا نشينها و روستاهاست كه شهراين خانواده تكاملطريق 

  شود.مي
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  ن دموكراسيخواند آلودشرك
آلوددانستن شركيكي از تفسيرهاي نادرست از متن مقدس، 

 سكوالر است. اين در حالي است كه بنياد دموكراسيِ سيدموكرا
هاي هر ديني است و ترين پايهاست كه يكي از مهم قاعده طاليي

 ةخواستتواند شكل بگيرد. كساني كه هيچ ديني بدون آن نمي
	خواهان را دموكراسي سو با دين كه يك خواسته كامالً هم_

  اند.درك نكرده خوانند بنيادهاي دين رامي آلودشرك_	است 

 تيوال هيو تعارض نظر يينقض قاعده طال«براي اطالعات بيشتر مقاله 

  □.را بخوانيد 281شماره  9تا 7 در صفحه» نيد يادهايبا بن هيفق

ب ها و مذاهكه در همه فرهنگ قاعده طاليي يك يادآوري:
به زيبايي آن  سعديقدرمان اي است كه شاعر گرانوجود دارد قاعده

. يا به بيان آن روا دار كه گر بر تو رود بپسنديرا بيان كرده است:  
  .پسندي بر ديگران مپسندآنچه بر خود نميديگر، 
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باال شرح داده شد،  ، همچنان كه درارسطوييدر اصطالحات 
توسعه . در اين معني، شهرها بخشي از يك فرايند تكامل هستند

و  سياسي-اجتماعيتوان به عنوان يك فرايند را مي شهري
ها به روستاها و روستاها درك كرد كه به واسطه آن خانه فيزيكي

را نبايد به روشي  ارسطويي اين نگاه شوند. به شهرها تبديل مي
تفسير كرد، زيرا همواره استثناهايي وجود دارد كه  هانگارانمطلق

شهرهاي جديدي كه از  مانند نظر گرفت،  بايد درهم آنها را 
  آيند.شوند و از توسعه خانواده پديد نميابتدا ساخته مي

، با آن كه 19يشهرگرايفرض كرده است،  ارسطوهمچنان كه 
ون از شهر تواند در بيردر داخل شهر بارزتر و مشهودتر است مي

 ارسطونيز وجود داشته باشد. در قرن چهارم پيش از ميالد 
يا   شهرزرگببيني كند كه روزي شهرها به پيش توانستنمي

  تبديل شوند. مگاسيتي

است  ي انسانگراطبيعت شهربه آن اصرار دارد  ارسطوآنچه 
كه او اعتقاد دارد نبايد در خارج از شهرها زندگي كند. در 

فقط خدايان جاودان هستند كه كامل زاده خارج از شهر 
توانند مستقل زندگي كنند، در حالي كه شوند و در نتيجه ميمي

پذير هاي خود آسيبشهري به دليل محدوديتهاي برونانسان
 گراها اساساً حيواناتي شهرانسانبراي اين فيلسوف يوناني،  هستند.
، به ويژه، شهرها هاي شهري براي بقا و بهاهگكه به اقامت هستند

 ظگيري از تمام پتانسيل خود نياز دارند. از لحابراي توسعه و بهره
وابسته بودن   بودن به شرط شهريشرط انسانانداز نظري، چشم

و اين كه براي اين كه آدمي پيشرفت كند شهرها  شده است
  اند.ضروري

  

خود شهر را  20سياستدر كتاب  ارسطو همچنان كه پيشتر گفتيم، 
در زماني  ارسطواين نظر را  دانسته است. شكل آرماني جامعه انساني

ها  نسبت به جمعيت  مطرح كرد كه هنوز جمعيت  شهرنشين
توسعه اقتصادي يك عامل مهم افزايش ها بسيار اندك بود.  روستانشين
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  دهكده جهاني، يك اشتباه جهاني
خود  كهكشان گوتنبرگدر كتاب  لوهانمارشال مك 

 اصطالحي را به كار گرفت كه به يكي از مشهورترين
. اين در حالي دهكده جهانيهاي قرن بيستم تبديل شد: عبارت

را شكل آرماني  شهرخود  سياستدر كتاب  ارسطو است كه 
به ويژه  شهرگراييو  شهرهاجامعه انساني دانسته است، و تكامل 

با گرايش مردم  ارسطودهد كه نظريه  در يك قرن اخير نشان مي
آينده  توان گفت كهنمي سويي دارد. از همين روي،به شهرها هم

خواهد بود كه ساكنانش بيشتر به كارهاي  دهكدهيك جامعه 
پردازند. اين در شهرهاست كه كشاورزي و دامداري مي

گمان، آينده يك آينده شهري گوناگوني مشاغل وجود دارد. بي
  عبارتي نادرست.  دهكده جهانيخواهد بود و عبارت 

سر زده  لوهانشال مكماراما چرا  چنين خطاي فاحشي از  
وجهي از نگرشي تكبيشتر او  نگرش است؟ پاسخ  آن است كه

و به حوزه رايانش و هوش مصنوعي توجه  ،است  جامعه و رسانه
به تكامل رسانه جي كه يكي از  نتاي. كمتري نشان داده است

است. همچنان كه در اين  دهكده جهانيدهد همين دست مي
ها در دو ي مهم جوامع با دگرگونيمقاله گفته شده است گذارها

	دهد. وجه مهم دوم روي مي رايانشو  رسانهوجه  كه تأكيد _
همچنان كه در اين مقاله آمده  _بر آن كمتر است  لوهانمك

كند، مانند است كه با امكاناتي كه فراهم مي تكامل رايانشاست 
 ،هادادهكالن،  هااينترنت آدم، اينترنت چيزها، هوش مصنوعي

خدمات شهري را براي همه نقاط جهان فراهم  ،هاعلم دادهيا 
آموزش مقدماتي و عالي، سالمت،  برخطِكند، مانند خدمات مي

سبب شد  ويروس كروناونقل،  هتل، يا دوركاري. تجارت، حمل
اي گسترده در سراسر جهان كه بسياري از اين خدمات به گونه

دانشجوي يك دانشگاه به كار گرفته شود. به عنوان مثال، يك 
توانست در يك روستا در ايران به شكل برخط اروپايي مي

  دروس خود را بگذراند.
و  تكامل رسانهمهم  انداز دو بُعدِاز همين روي، اگر چشم

به  دهكده جهاني به جاي ،را در نظر بگيريم تكامل رايانش
   □خواهيم رسيد. شهر هوشمندجهان
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به ويژه، در چند  دهه اخير جمعيت شهري جمعيت شهري بوده است.  
شود كه در بيني ميي پيشي گرفته است و پيشجهان از جمعيت روستاي

آمارها نشان چند دهه آينده جمعيت شهري جهان بسيار بيشتر شود. 
دهند كه روند كلي، به ويژه در دو قرن اخير، به سوي شهرنشيني در مي

 دانشگاه كمبريجاز انتشارات  21سياره شهري برخطِ حركت است. كتابِ
  در اين باره چنين آورده است: 

ميالدي فقط سه درصد از جمعيت جهان در  1800سال  در
 47كردند، اما در انتهاي قرن بيستم اين عدد به شهرها زندگي مي

شهر جمعيتي بيش از  83 فقط ،1950درصد رسيد. در سال 
 460اين عدد به بيش از   2010ميليون نفر داشتند؛ تا سال يك

 2050ا سال مطابق يك برآورد سازمان ملل متحد، تشهر رسيد. 
  دوسوم جمعيت جهان در شهرها زندگي خواهند كرد. 

  

را مبني بر اين كه انسان موجودي  ارسطواين آمارها درستي نظر 
با حدود و    شهر ارسطودهند. اما برخالف نظر است نشان مي گراشهر

 ، شهرهاي جهان الجزايراي مستقل از مجمعو به شكل جزيرهثغور معين 
هاي اوليه نيست، زيرا شهرها از همان تمدن انساني جامعهنهايي شكل 

اي از و همواره شبكه ،با هم كار كنند ايشبكهتالش كردند كه به شكل 
اند. كردهاند و كار ميشهرها وجود داشته است كه با هم ارتباط داشته

هاي بررسي » 22يشبكه شهر جهان«، نويسنده كتاب پيتر تيلوردر اين باره 
داده است و نظراتي ارائه كرده است كه با تاريخ و واقعيت انجام خوبي 

  . خواني داردامروز هم

ماهيت «مقاله مشهور و كالسيك   مهمِ يك خصوصيتِ پيتر تيلور

را كه  1945در سال  25ادوارد اولمانو  24چانسي هريسنوشته  23»شهرها
بسياري از مقاالت درباره شهر بوده است  يك مرجع مهمِ

دان هر دو جغرافي اولمانو  هريسداند. آن مي دنبوايچندرشته
 شناسيجامعهاما اين مقاله مشهورشان را در يك ژورنال مشهور  ،بودند

                                                 
21 https://www.cambridge.org/core/books/urban-planet/ 
22 Taylor, Peter J.. World City Network: A Global Urban 
Analysis. New York: 2004. Routledge.  
23 The nature of cities 
24 Chauncy Harris 
25 Edward Ullman 

 وجهيسههاي شهر اين مقاله به دليل نمودار مدل  به چاپ رساندند.
در يادها مانده   ازمين، و جغرافي شناسي، اقتصادِجامعه يعني وجوه خود،

شهرها ذاتاً چندوجهي بودن كامًال درست است: اياست. اين چندرشته

اما شناسان نيست. شهرشناسي فقط وظيفه و كار جامعه ،، در نتيجههستند
عنوان اين را در اين مقاله جلب كرده است  تيلوراي كه توجه نكته

  ». ساختار داخلي شهرها«است:  در آن مقاله نمودار سه مدلي 

  

  

ترين موزه هنر مدرن جهان است. ريس بزرگرژ پمپيدو در پاوساختمان ژ
دهد كه اي عريان نمايش ميشبكه آب و فاضالب و انرژي ساختمان را به گونه

روده  و وصل است به شبكه آب و فاضالب و انرژي شهر. اين شبكه شبيه به دل
روابط بيروني و  اي نيست، شهرفقط چنين دل و روده شهراما دروني شهر است. 

  (عكس از مژده حمزه تبريزي) ارد: شبكه شهرها.خارجي هم د
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نظريه «كه اين مقاله به نيمي از  گويد با اشاره به اين عنوان مي تيلور

ست غافل روابط خارجي شهرهاپرداخته است و از نيم ديگر كه » شهري
ناميده است. همين » ماهيت دوم شهرها«اين نيمه را  تيلورده است. مان

ارتباطات هدف كند. وصل ميماهيت دوم است كه شهرها را به هم 

  اين كه يك شهر به تنهايي كار كند وجود ندارد.. غايي شهرهاست
افزون بر را  تيلورواقعيت آن است كه ماهيت دوم شهرهاي 

از سوي مردم  رسانه اينترنتكاربرد بسيار گسترده  ، هاي تاريخييافته
  . است سراسر جهان نيز در عمل نشان داده

است كه گويي يك  اي به هم وصل كردهه گونهشهرها را ب اينترنت
هاي واقعي كه به برخالف فروشگاه هاي مجازيگاهفروششهر هستند. 

توانند سرويس بدهند اين پتانسيل را مشتريان يا مسافران يك شهر مي
 فليكسنتدارند كه به تمام مردم جهان سرويس بدهند، مانند فروشگاه 

هاي جهان خدمات اشتراك فيلم كه به جز پنج كشور به بقيه كشور
    فروشگاه يا ،موسيقي فروش براي  Spotify، فروشگاه دهدمي

 Google Play هاي گوشي هوشمند، موسيقي، فيلم براي فروش برنامه
اي كه پاره است را معرفي كرده ارزهاي ديجيتالوكتاب. اينترنت حتي 

مرزهاي  اينترنت اند.از آنها به ارزهايي بسيار قدرتمند تبديل شده
توانسته است و   برداشته است هاي گوناگون در جنبه مرسوم را

  . كندتبديل  شهرجهانجهان را به يك كم در فضاي مجازي دست

  

  قدرتمندايران 

هاي متمادي ايران يكي از قدرتمندترين كشورهاي جهان بوده قرن
راي مردم كه بپردوام در اقتصادي بوده است   است. راز اين قدرتمنديِ
جاده تجارت و صنعت  بر بنياد كرده است: ايران خلق ثروت مي

آخرين سلسله پرقدرتي بود  صفويه  سلسله توان گفت كهي. مابريشم
هاي خلق ثروت اين جاده از مزيت متعددبا ساختن كاروانسراهاي  كه 

  بهره گرفت. (براي صدور ابريشم ايراني به اروپا) 

شبكه كه  27ارتباطاتو  26ونقلحملدهد كه تاريخ ايران گواهي مي 

دو عامل بنيادي توسعه و پيشرفت اقتصادي آورند را به وجود ميشهرها 

                                                 
26 transportation 

 مظعواد االَبالسَ مكُيلعَ
  ، هدف غايي انسانشهر هوشمندجهان

به سودتان است زيستن در «يعني » بالسواد االعظم كميعل«

، كه همان تشخيصي است كه انسان در عصر »شهرهاي بزرگ
و همان  ،و شهر را پديد آوردنوسنگي و كشاورزي  داد 

ت كه انسان تا به امروز داده است و در نتيجه براي تشخيصي اس
هاي هر هاي اداره شهرهاي بزرگ بسته به فناوريرفع محدوديت

را پيشرفت داده است، به  ايرسانهو  امكانات رايانشيعصر،  
هوش جديد خود مانند  امكانات رايانشياي كه امروز با گونه

 رسانه كمكييا با  و اينترنت چيزها، و هااينترنت آدم، مصنوعي
	 اينترنتخود  جديد 	كه پيوسته در حال پيشرفت هستند _ به _

ترين شهر ممكن، ترين رؤياي خود، يعني بزرگبنيادهاي  بزرگ
كند آن را هوشمندتر و دست يافته است و تالش مي  شهرجهانيا 

شهر جهانهوشمندتر كند تا به رؤياي نهايي خود، گذار از 

دست يابد كه  )autonomous( ر خودمختارشهجهانبه  هوشمند
كنند  و ها همه نيازهاي مادي انسان را تأمين ميدر آن روبات

  گيرد.غنا را مي جاي فقر و برابري

با  شهرگرايي هدف غايي انسان استرا كه  ارسطواگر نظريه 
، تلفيق كنيم ارتباطات هدف غايي شهرهاستكه  پيتر تيلورنظريه 

كمكي  براي  گيري از امكانات رايانشيِهرهو گرايش انسان به ب
توانيم به اين نتيجه برسيم مي وري را در نظر بگيريمافزايش بهره

نتيجه يك حق  و در هدف غايي انسان هوشمند شهرجهانكه 
اين نشان داده است كه  شهر هوشمندجهان  است. طبيعي انسان

. زايش بدهدوري را براي مردم جهان افپتانسيل را دارد كه بهره
گرفتن حق طبيعي مردم به معني ناديده محدودكردن اينترنت

 شهر مجازيجهانبراي زيستن در شهرهاي بزرگ است، كه 
   □.است نمونه عالي و آرماني آن



 

^                                                                   

                                                                                                            www.rizpardazandeh.com 15صفحه/286 /شماره 

هاي مختلف دورهاصلي قدرت ايران در  راز  وو رمز  ، كه علتهستند
  دوران باستان تا دوران صفويه بوده است.از 

گره  ونقلحملو  جادهبه  ارتباطات ،تا پيش از اختراع تلگراف 
به صورت نامه يا طومار و ها يا شفاهي بودند يا كتبي پيامخورده بود. 

جاده كردند. از همين روي، ها انتقال پيدا ميتوسط مسافران يا پيك

داد، بلكه نقش شبكه انتقال تنها كار انتقال كاالها را انجام مينه ابريشم
  . كرداطالعات جهاني را شبيه به اينترنت امروزي بازي مي

وپنجه نرم با مسائل گوناگوني دستايران امروز به لحاظ اقتصادي 
ي است هاي كلي نادرستسياست كه يكي از داليل مهم آن ، كندمي
به ويژه  ي كه كاالها و و خطوط هاجادهسبب شده است از يك سو  كه 

را از طريق شبكه شهرهاي شرق به غرب و  انرژيكاالي استراتژيك 
و از  ،ندبگيردر بيرون از ايران شكل ، دندهميال غرب به شرق انتق

 براي  موردهاي بيمحدوديتكه  سبب شده است سوي ديگر،
يك نمونه كه ، كندناكارآمد وضع شود و آنها را  هاي ارتباطاتيرسانه

   اي است. امروزه نيز هاي ماهوارهمشهور ممنوعيت استفاده از گيرنده
رسانه در پي محدودسازي  ز حقوق كاربرانت امايحهايي مانند به بهانه

سلب حقوق مطابق آنچه در اين مقاله آمد اوالً كه  ندهست اينترنت

سال  40تجربه ( استضد يك اقتصاد پويا و ثانياً  طبيعي شهروندان
ها، مانند قانون ممنوعيت استفاده سازي قانوني رسانهگذشته  در محدود

نشان داده است كه يا فيلترينگ تلگرام هاي ماهواره از گيرنده
 ربطتواند  نمي ،ز حقوق كاربرانت امايحهايي مانند هايي با عنوانطرح
  .)هروندان داشته باشدي به حقوق شزياد

 ونقلحملو  جادههزارسال تجربه داريم. هرگاه از حدود سه
)transportation(    يارتباط يهارسانهو )communication ( به طور

به  گرفتن نزديكناديدهايم.  ايم قدرتمند بودهكارآمد بهره گرفته
براي  هاي ارتباطيرسانه هزارسال تجربه كشور در استفاده كارآمد ازسه

و   كه امروزه شامل خط لوله _وانتقال كاال براي نقل جاده انتقال پيام و 
براي صادرات كاالي  ، به ويژه برق خورشيدي، خط انتقال برق

به معني  حتي تواند مي ،اگر ادامه يابد_	 شود استراتژيك انرژي هم مي
   □يك تمدن كهن باشد. زدن به ريشهتيشه
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   هم رسانه ارتباطي جهاني  ،ونقلهم زيرساخت حمل، جاده ابريشم

 ها را براي تجارت در داخلهخامنشيان شبكه عظيمي از راه
امپراطوري ايران بر پا كردند كه سبب شد خاقان چين در دوره 
اشكانيان از اين مزيت براي صادرات ابريشم چين به ايران و اروپا بهره 

هاي ايران  وصل هاي  چين را شهر به شهر  به شبكه راهبگيرد و راه
هاي متمادي به اين جاده وابسته شد كند. اقتصاد و صنعت ايران در قرن

هاي مختلف كرد. قدرت امپراطوريمد هنگفتي را نصيب ايران و درآ
كه با احداث  سلسله صفويهدر ايران تا هاي مختلف در دوره
(اين بار براي صادرات ابريشم ايران  در اين مسير هاي متعددكاروانسرا
جست وابسته به اين همچنان از ثروت حاصل از آن سود مي  به اروپا) 

شم تا پيش از اختراع تلگراف افزون بر يك جاده ابريجاده بود. 
شفاهي و   رسانه ارتباطي جهانيونقل به عنوان يك زيرساخت حمل

  كرد.كتبي (نامه يا طومار) نيز عمل مي

 منبعدهد (شكل پايين جاده ابريشم را در دوره ساسانيان نشان مي

  ) 204 .ص ،1362، نشر بلخ ،رانيدر ا يمهندس خيتار  ،يفرشاد، مهد :تصوير

  

در  جاده ابريشمدر مسير  ايشهرهاي فراقاره ي الجزايرمجمعنقشه 
). Lughod-Janet Abu( ژانت ابو لُغُداز  ميالدي 14و  13هاي قرن

است  نظام جهاني مدرناي دو قرن پيش از فراقاره» نظام جهاني«يك 
كند. در نظام پيشين جهاني اروپا كه در آن اروپا برتري  پيدا مي

براي اين كه  دغُابو لُ يافتگي را به لحاظ اقتصادي داشت. ين توسعهكمتر
به جاي كشورها به ارتباطات بين اين نظم جهاني را بهتر تحليل كند 

بودن بين مبدأ و مقصد توجه نگاه كرده است. به چندمسيري شهرها
   □.سيستم چندمسيري پروتوكل اينترنتكنيد كه شبيه است به 

 A Global Urban AnalysisWorld City Network: r. Taylor, Pete     منبع:
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  شهرها  خاستگاه 

»و پايان شهر ،شهر، شهر هوشمند، شهر خودمختار، هوش مصنوعيشهرگرايي فرانكنشتايني: بوم«چكيده كتاب 

 روي جلد  عنوان كه چكيده آن در اين مقاله  آمده است  1يكتاب
وام  3يلش مرينوشته » 2فرانكنشتاين« مشهور  كتابعنوان از خود را 

درباره تنشي دائمي  بين از يك سو، تاب هر دو ك در اصلگرفته است. 
 يياز سوو  هستند، ها، و تجربيات، فكتها، تصوراتمفاهيم، نظريه

نتايج. هر دو بر اين تأكيد دارند كه چگونه آنچه كه درباره  ،گريد
شوند، ) ياپا( 4پايدارتوانند ، مينظريه، در باور داريمرا شان بودنپايدارنا
ي احتياطند كه پيامد بيانجامميهايي هيوال هب عمل و در در نهايت اما

، پزشكي شلي مري كتابِقهرمان داستان . استيك توسعه آرماني  در 
قوياً بر اين باور است كه انسان  ويكتوراست.  فرانكنشتاينويكتور به نام 

آنها مخلوقاتي شكننده هستند.   هاانسان چون ؛است 5پايدارنا
آيد كه بميرد. چه به ن. انسان به دنيا ميو مستعد بيمارشد ندپذيرآسيب

پيري، بدن انسان به به دليل يا مصدوميت، به دليل چه  و دليل بيماري
و از همين روي، وضعيتي ناپايدار دارد. ريشه اين  ،پاشدتدريج فرو مي

ست دانتراژيك  خاطراتيتوان آن را كه مي، در آنچه ويكتورباورهاي 
بر  اثر بيماري ساله بود  17زماني كه او در  ويكتورجاي دارد. مادر 

انسان  يك را به پژوهش درباره خلق اواي كه ميرد: واقعهمخملك مي
آرماني و كامل كه در برابر مرگ و در برابر همه فجايع دنيا ايمن باشد 

  كند. تشويق مي

                                                 
1 Cugurullo, Federico. Frankenstein Urbanism: Eco, Smart 
and Autonomous Cities, Artificial Intelligence and the End of 
the City. New York: Routledge, 2021. 
2 Frankenstein 
3 Mary Shelly 
4 sustainable 
5 nonsustainable 

، يا به بيان ديگر، فرمولي براي خلق و معادله انسان ،شلي مريكتاب 
، حال آن كه اين كتاب دهدرا مورد بررسي قرار مي انسانسازي بهينه

بسيار زيادي از شهرها  دتعداپرداخته است.  6معادله شهربه كاوش درباره 
در يونان  كهنهگودهند. همانرا نشان مي 7پايداريناشواهد مختلفي از 

در اصل براي پشتيباني از  شهربراي نخستين بار گفت،  ارسطو باستان
ن ساخته شد. با اين همه، بسياري از شهرها در حال حاضر به حيات انسا
كه در آنها مردم پيش از موقع  دانهاي خطرناكي تبديل شدهچنان مكان

بسياري از دانشگاهيان، كنند. و رنجورانه در آنها زندگي مي ،ميرندمي
، فرانكنشتاينويكتور ريزان، همچون سازان، معماران، و برنامهسياست
آينده  در مورداما  ،گذشته و حال احساساتي تاريك دارنددرباره 

شهرها رو به افزايش است، كه با  پايداريها درباره نااميدوارند. آگاهي
پيدا  بايدشهرها  پايداريكه يك فرمول براي  نتيجه نيز همراه است اين 
، و با اين اعتقاد راسخ (يا شايد اين خيال) كه چنين فرمولي شود
اين فرمول جادويي همان فرمولي است كه اين دا شود. پي تواندمي

ناميده است. روشي است به ) معادله شهر(يا  يشهرمعادله كتاب آن را 
اي به گونههاي اصلي شهر  در يك تركيب ويژه منظور  شناسايي سازه
اين  هاپديد بياورد. اين كه معادالت شهر پايداركه بتواند شهرهاي 

در آن بتوانند در عمل به  هوند، و حدي كروزها چگونه فرموله بش
جاي اين كتاب كه به تجزيه در جايشهري دست پيدا كنند،   پايداري

  . آمده است ايم پرداخته هابحرانو تحليل 
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ن يك دانشمند درمانده و داستا ،مري شليها و عبارات واژه
ي در پي بازسازدهد كه را شرح مي انهمنشاي فيلسوفمستأصل با روحيه

، به ساخت نهايتاست، اما در  انسان كاملبدن انسان براي رسيدن به 
ها، تجارب، و پژوهشاست از  ي انجامد. داستانيك هيوال مي

داستان  ينيفرانكنشتا ييشهرگراكتاب اما هاي روشنفكرانه. رازگشايي
رانديشانه است، شهري دوهاي تجارب شهري است. داستان پروژه

ارائه  دنشعمليو  شدنپيش از ساخته ست كهي اهايداستان نظريه
، و هيوالهايي كه پيامدشان است، كه ممكن است شهرها را به شوندمي

آغاز  8شهربوماي است كه با گانهنقطه پاياني برسانند. عنوان كتاب سه
 10شهر خودمختارآيد، و در پي آن مي 9شهر هوشمندشود، سپس مي

ني است كه در آن مديريت شهر از خواهد آمد كه منظور از آن مكا
شهرگرايي با اين اصطالحات، ها گرفته خواهد شد. دست انسان

ساختار  تكاملاست: يك روش توصيف  زير به مفهوم فرانكنشتايني
، شهرهاي خودمختاربه  شهر هوشمندو  شهر-بومشهري از  ساختارهاي 

 ؛ك چارچوببه عنوان ي يلمري ش گيري از داستان فرانكنشتاينِ با بهره
كه محصول آن به هيوالي است نوعي شهرگرايي  به بيان ديگر، 

پاره كه از كنترل انسان و فهم شباهت دارد: يك بدن پاره فرانكنشتاين
  كند. انسان فرار مي

  

  شهرمعادله 

كه دليل اين طلبانه است، نه فقط به جاه ويكتور فرانكنشتاينرؤياي 
برانگيز ز لحاظ علمي بسيار چالشا، انسان كاملهدفي كه دارد، خلق 

هايي درگير است كه با با مفاهيم مبهم و پرسش ويكتوررؤياي  ،است
پاسخ داده نشده به آنها گاه به طور كامل هاي فراوان، هيچوجود تالش

بودن تر، انسانو از همه مهم ،ستكجاحيات انساني  خاستگاهاست. 
كه هزاران سال است كه هايي هستند اينها پرسش ؟ستگونه اچذاتاً 

ذهن فالسفه و دانشمندان را به خود مشغول كرده است. از همين روي، 
خلق يك فرمول براي انسان آرماني اگر ناممكن نباشد بسيار دشوار 

به هنگامي كه معني انسان در وهله نخست ناروشن است.  به ويژه  است،

                                                 
8 eco-city 
9 smart city 
10 autonomous city 

يش از حتي پ ،از پيش شكست خورده است ويكتورتوان گفت كه مي
ساختن رؤيايش. اين آزمايش كه توسط اين دانشمند جوان انجام متحقق

به معيوب آزمايشي  ،از انسان وضوح مفهوميگرفت به دليل فقدان 
كامل  آن را كهبسازد تواند چيزي را نمي ويكتور. آيدحساب مي

  فهمد.نمي

 تواند مشاهده شود.نيز مي شهري پايداريهمين مسئله در بافتار 
فقط يك تالش علمي  پايدار ت يك فرمول براي فضاهاي شهريِساخ

يك تعريف عمومي پيدا  مفهوم شهربودن، نيست. همچون مفهوم انسان
، بودنگراشهر اهيمنكرده است، و درك آن معموالً ابهام دارد. مف

به  يگرايشهرمفهوم بديهي نيستند.  مفاهيمي يسازيشهر شهربودن،  يا 
يك   باشد مفهومي روشن بناي شهرها  جاي آن كه همچون سنگ

آن شما را  ش درباره شده از غبار است، كه كاوساخته كالف سردرگمِ
  يا اصالً به هيچ كجا نبرد.  ،تواند به هر جايي ببردمي

به  urbanus ) از واژه التين شهرگرايي يا شهري( urbanاصطالح  
به  » urbe«ه در آن واژكه گرفته شده است  »urbe متعلق به «معني 
نظريه كه بارها در حوزه گونهاست. با اين همه، همان شهرمعني 

سازد دشوار گفته شده است، تعريف  آنچه يك شهر را مي يگرايشهر
شود. هاي آكادميك با آن آغاز مياست، و اين جايي است كه بحث

هاي اي براي ورود به بحثتواند دروازهميهم  ارسطودر اينجا فلسفه 
يك چراغ براي تواند ميو هم  ،باشد  بهام درباره معادله شهرپرا

را براي شناساندن و  ارسطوفلسفه  ،اين بخش ادامهكردن آن. روشن
تنها نه ارسطونظر  در اينجا دهد.ي شرح ميگرايبحث درباره ابعاد شهر

ساختن يك تعريف مطلق از اصطالحات شهر، شهرنشيني، و براي فراهم
، شودهاي شهري معاصر تركيب مياي از نظريهپارهبا  توسعه شهري

نحوه تفسير اين مفاهيم در ارتباط با مطالعه كردن بلكه براي روشن
اداره  هوش مصنوعي، و شهرهايي كه با شهرهاي هوشمند، شهرهابوم
براي اين    .گيردمورد استفاده  قرار مي مقالهدر اين  ،به ويژه ،شوندمي

مورد بررسي  بيشتري  تفصيل ام اساسي را كه بعداً بچند مفهوابتدا كار، 
  . دهيمشرح ميگيرد قرار مي

است. تأكيد روي  انسانيجامعه نهايي ، شهر شكل وارسطبراي 
به اين منظور است كه دو ويژگي مهمي كه » انسانيجامعه «و » نهايي«

 ،شناسيلحاظ گونه بهدهند متمايز كنيم. ابتدا، يك شهر را تشكيل مي
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به اين اشاره دارد كه  بودننهايينيست.  انسانيجامعه  هر تنها گونهش
آيد: از و در نتيجه از هيچ پديد نمياست   توسعه شهر بخشي از فرايند

  منشاءبراي اين كه دريابيم كه  ييارسطو ديدگاهآيد. از چيزي پديد مي
انساني جوامع شهر كجاست، اجماع بر اين است كه از  تكامل 

 ايجامعهبراي اين فيلسوف يوناني، هر  گيرد.  مي سرچشمه
)koinonia سه شكل دارد. هر كدام نماينده يك مرحله از توسعه (

است كه چند  روستااست؛ شكل دوم  خانوادهانساني است. شكل اول 
 يروستااست كه چند  شهركند؛ شكل سوم خانواده مختلف را متحد مي
زيربناي فلسفه ان ذكر است كه آورد. شايمختلف را در كنار هم مي

است: اين مفهوم كه هر  11شناسيغايتيا  شناسيپايانمفهوم  ارسطو
تواند از طريق چيزي يك پتانسيل دروني يا يك علت نهايي دارد كه مي

 چيزهايي (مانند خانواده) كهدر نتيجه، برسد. به آن يك فرايند توسعه 
 را بذرهاي شهرنشيني. تندنيسشهر  مربوط به، فقط دنسازمييك شهر را 

آورد. سپس اين بذرهاي شهرنشيني مستقل پديد مي خانوادگيزندگي 
كنند. فقط از طريق تكامل اين كوچك رشد و نمو مي  روستايدر يك 
شود و در شهر شكوفا ميشهرنشيني ها و روستاهاست كه خانواده

  شود. آشكار مي

ند كه جوامع انساني كهايي را بحث ميدر آثار  خود ويژگي ارسطو
تنها فيزيكي است، و فراتر كنند. مطابق فلسفه او، شهر نهرا توصيف مي

شدن نيز هست. براي روشن سياسيو  ياجتماعبلكه  ،مصنوع يمحيطاز 
تر اين نكات مهم، الزم است پيش از توضيحات مفهومي عميق

  بيايد. توضيحات معنايي 

رد گيبهره ميخود  ياستسمتمايز در كتاب ارسطو از سه اصطالح 
هاي مختلفي از توان در نسخههاي آن به يوناني باستان را ميواژهكه 

)، oikos  )οἶκοϛمتون كالسيك پيدا كرد. اين سه واژه عبارتند از 
core )μηώҝ و ،(polis  )πόλιϛ(گانه تكامل گر سه، و اينها نمايان

 oikosشهر هستند. واژه  جوامع انساني از خانواده به روستا و نهايتاً به
سه معني مرتبط به هم دارد. اول، به عنوان يك (منزل و اهل منزل) 

دارد. در اين معني،  مفهوم اجتماعييك  (جامعه)  koinoniaشكل از 
دهنده خانواده است. همچنان كه در باال ذكر شد نشان oikosاصطالح 

ه، يا به بيان ترين شكل جامعترين و بدويخانواده ساده ارسطوبراي 
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در جامعه استاندارد يونان  oikos. هرچند، است ديگر، سازمان اجتماعي
ها و شود، شامل بردهباستان فقط شامل والدين و فرزندان آنها نمي

يك   oikosدوم، دهند. شود كه به خانواده خدمت ميحيواناتي نيز مي
به شكلي از  براي اين كه امور خانواده بچرخددارد، زيرا  سياسي مفهوم

، رابطه دروني خانوادگي پدرساالرانه ارسطودولت نياز دارد. براي 
مراتب پس از او عبارتند از شوهر است و سلسله oikos  است. رئيسِ

، انواع ديگري از حاكميت ارسطوپسر، زن، برده، و حيوان. در زمان 
 زنان مديريت 12اسپارتخانوادگي نيز وجود داشت. به عنوان مثال، در 

داشتند، زيرا مردان اغلب در جنگ خود قدرتمندتري نسبت به شوهران 
سوم، خانواده كردند. ها زندگي مييا در پادگان ،و دور از خانه بودند

داشت و در نتيجه يك مكان فيزيكي و يك شكل  عد فيزيكيبُيك 
بر اساس داشت.  محيط مصنوعدر اصطالح معماري، يك يا فيزيكي، 

ترجمه كرد. پيش از  خانهرا  oikosتوان ياين اصطالحات ، م
ها شامل زمين كشاورزي مورد استفاده oikosگيري روستا و شهر، شكل

  كرد. ، كه منابع مورد نياز خانواده را تأمين ميندخانواده نيز بود

هاي اين سه ويژگي (اجتماعي، سياسي، فيزيكي) همچون رشته
DNA معرفي  ارسطوساني كه هاي جامعه انخودشان را در بقيه گروه

د، اما آنها به لحاظ كننتكرار مي_	 polisو  core يعني  _ كرده است
هاي ، به عنوان مجموع خانهروستاشوند. تر مياندازه و سازمان پيچيده

شود، و در هاي مختلف تشكيل ميكه از  اعضاي خانوادهاست مختلف 
تري از ه نوع پيچيدهباي هماهنگ كار كنند براي اين كه به شيوهنتيجه 

 محيط مصنوعتر، يك . به فضاي بزرگسازمان سياسي نياز دارد
همان   polisيا  شهرتر و همچنين منابع بيشتر نياز دارد. بزرگ

ساختار يك  ،اول از همه ،خصوصيات خانه و روستا را دارد. شهر

هاي زيادي از مردم را كه در اصل اهل روهاست، زيرا گ اجتماعي
كند. اند متحد ميي مختلف هستند يا در خود شهر به دنيا آمدهروستاها

هايي را دارد كه همه فعاليت است چون به دولتي نياز سياسيدوم، شهر 
كند كه بنياد زندگي و اقتصاد آن هستند. سرانجام، يك نگ ميهماه

و زيادي ساختمان، زيرساخت،  دملموس دارد، تعدا فيزيكيويژگي 
جمعيت آن براي زندگي نياز دارند. براي اين ابعاد كه  قلمرويي بزرگ 
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بسته به   polisشهري، اصطالح  اجتماعي، در ادبيات -فيزيكي و سياسي
  ترجمه شده است. 13دولت هم به و شهربه  هم مبحث

همساز است كه ويكمي قرن بيست يگرايشهراين نگرش با نظريه  
در  شود، و شهرعدي تبيين مييك روش چندبُ ادر آن ماهيت شهرها ب

شود، بلكه به مصنوع فيزيكي صرف توصيف نمييك  به عنوان فقط آن
شده از فرايندهاي اجتماعي، عنوان يك ساختار بسيار پيچيده ساخته

عدي . از همين شيوه چندبُشودتوصيف مي سياسي، اقتصادي، و فرهنگي
شهر و  شهر هوشمندهاي ، طرحشهربومهاي براي توصيف پروژه

  بهره خواهيم گرفت.  ارخودمخت

در اصطالحات ارسطويي، همچنان كه در باال شرح داده شد، 
هستند. در اين معني، توسعه شهري  فرايند تكاملشهرها بخشي از يك 

سياسي و فيزيكي درك كرد -توان به عنوان يك فرايند اجتماعيرا مي
شوند. يها به روستاها و روستاها به شهرها تبديل مكه به واسطه آن خانه

زيرا همواره  ،ي تفسير كردقطعانداز ارسطويي را نبايد به روشي چشم
نظر گرفت، مثالً شهرهاي  بايد درنيز استثناهايي وجود دارد كه آنها را 

  آيند. شوند و از توسعه خانواده پديد نميجديدي كه از ابتدا ساخته مي

 ي، با آن كه درگرايفرض كرده است، شهر ارسطوهمچنان كه 
تواند در بيرون از شهر نيز وجود داخل شهر بارزتر و مشهودتر است مي

هاي اي در بخشي تا اندازهگراياين ديدگاه، شهر مطابقداشته باشد. 
وجود داشته  تواندنيز مي خارج از مرزهاي شهردر مسكوني كوچكي 

هاي عرضه، و ، زنجيرههازيرساخت كلدر تر باشد، و به طور عمومي
سياسي  و اقتصادي كه حول محور شهرها -اي اجتماعيهفعاليت

كه محيط  د اشاره دار ايمقدار فضاي فيزيكي به شهراندازه چرخد. مي
، ارسطويابد. براي در آنها توسعه مي يفعاليت شهر جايهر مصنوع و 

شود نسبتاً كوچك يك واحد خانه هنگامي كه با يك روستا مقايسه مي
شود نسبتاً كه با يك شهر مقايسه مياست، و يك روستا هنگامي 

ي در نظر اتوسعهكوچك است. توسعه شهري بنابراين به عنوان فرايند 
ها، و زيرساختشود كه از طريق آن مستغالت شهري گرفته مي

و در  شودتر ميهاي مربوط به آن بزرگهاي عرضه، و فعاليتزنجيره
در دهد. اثر قرار مينتيجه فضاهاي جغرافيايي بيشتري را تحت پوشش و 
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ي زتوانست پيش بيني كند كه رونمي ارسطوقرن چهارم پيش از ميالد 
بيني كند توانست پيشتبديل شوند. او حتي نمي 14شهربزرگشهرها به 

كه فضاهاي شهري رشدي سريع پيدا كنند و شرايطي را پديد بياورند 
ه شهري توسع يا شهرگراييهاي شهري آنها را كه يك رشته از پژوهش

شود. كنند كه در آن مرزهاي شهرها محو ميتعريف مي 15ايسياره
ها، و خدمات به طور جهاني گسترش فضاهاي شهري، زيرساخت

 برد.مي گردانبه فراسوي يك واحد خود را شهر در نتيجهيابند، كه مي
 مشاهدهشود كه در آن منظره شهري مي تبديلاي جهان به صحنه

  د. شومي

ي به عنوان يك فرايند، از طريق عدسي فلسفه گرايرشهنگاه به 
نگه  پايداراين فرايند را است كه   چيزهاييبه  كردننگاهارسطويي، 

نياز دارد. توسعه  يمختلفبع ا، رشد شهرنشيني به منارسطود. براي ندارمي
شدن آنها در يك شهر، و پديدارشدن و و مجتمعآنها روستاها، رشد 

ها وراك، فلزات، سنگ، حيوانات، و البته، انسانتوسعه خود شهر، به خ
خود،  سياستنياز دارد. اين فيلسوف يوناني در بخش نخست از كتاب 

كاشتن بذرهاي كند كه به منظور تعدادي از هنرهاي مهم را فهرست مي
شهرنشيني الزم است. هنرهايي كه گستره آنها از كشاورزي تا 

اندازه و فلزكاري، و از ماهيگيري تا بازرگاني است. بازهم يك پرسش 
كند كه در شكل است. او به عنوان مثال يادآوري مي در ميان  مقياس
، كه خانواده است، واضح است كه هيچ )koinoniaجامعه ( نخستِ
ي زماني پديدار اارادهمبادله وجود ندارد.  چنين  براي هنرِي ااراده
يك جامعه انساني  ارسطوتر باشد. دست آخر، شود كه جامعه بزرگمي

خود به عنوان ساختاري زنده گانه سهبندي اصلي را در گروهشهري 
ترين به عنوان بزرگ وبراي رشد به مصرف منابع نياز دارد، بيند كه مي

اش كه زندگيبيند ميساختاري  آن را به شكلانساني   گونه جامعه
هاي دهنده پژوهشانداز بازتاببيشترين منابع را نياز دارد. اين چشم

هاي است، كه بر روي بسياري از جريان متابوليسم شهرياخير درباره 
  كند.مواد و انرژي زيربناي چرخه حيات شهرها تأكيد مي
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ي به طور جغرافيايي يكنواخت شايان ذكر است كه توسعه شهر
ده رمشخص ك ارسطوسه شكل جامعه كه  هر  نيست، بدين معني كه

حاضر باشد. به  همزمان در فضاهاي جغرافيايي مختلف توانداست مي
شود و به بيان ديگر، روستا هميشه  و در هر جايي  جايگزين خانه نمي

ه شهر شكل كند. با آن كطور مشابه، شهر همه روستاها را جذب نمي
كند نخستين كسي است كه اذعان مياو از جامعه بود،  ارسطوآرماني 

پديد بيايند  خود  توانند در كنار روستاهايي در اطرافكه شهرها مي
   ها هم وجود دارند. خانهكه تك

به آن اصرار دارد طبيعت شهري انسان است كه او  ارسطوآنچه 
ندگي كند. در خارج از شهر فقط نبايد در خارج از شهرها زاعتقاد دارد 

توانند شوند و در نتيجه ميخدايان جاودان هستند كه كامل زاده مي
شهري به دليل هاي برونمستقل زندگي كنند، در حالي كه انسان

براي اين فيلسوف يوناني،  .پذير هستندهاي خود آسيبمحدوديت
هاي شهري گاهها اساساً حيواناتي شهرنشين هستند كه به اقامتانسان

گيري از تمام پتانسيل براي بقا و به شهرها، به ويژه، براي توسعه و بهره
   خود نياز دارند.
 ارسطواين كه   انداز نظري، يك نكته مهم است، چشم به لحاظ
براي د و اين كه كنوابسته مي بودن  به شرط شهريرا بودن شرط انسان

  اند.آدمي  شهرها ضروري پيشرفت
اين كه اكثر فلسفي هرچه كه باشد به كنار، از لحاظ عملي مواضع 

كنند، و زندگي جمعيت جهاني در حال حاضر در شهرها زندگي مي
غيرقابل يك حقيقت انساني به اندازه زيادي زندگي شهري شده است 

 ها دربارهپژوهشضرورت است. اين داليل به تنهايي براي  كتمان
اگر طبيعت انسان و در نتيجه طبيعت  كند.كفايت مي گرايي معادله شهر

در اين  ،تواند تغيير كندتوزيع جمعيت جهاني نمي در  يگرايشهر
توانند فهميدن اين كه شهرها چگونه ميها براي تالش  ،صورت
تر شوند ضروري است. براي اين منظور، ابتدا الزم است كه از پايدار
  برداري كنيم. پرده شهري پايداريمعني 

  

  يشهر پايداري

د يك فرمول ساده براي يد دياين كتاب خواهدر همچنان كه 
 هاي جهاني،شهري وجود ندارد. با وجود تأثيرات گفتمان پايداري

هاي هاي محلي، سياسي، اقتصادي، و محيطفرهنگ تحت تأثير
متفاوت است. به طور بافتارهاي جغرافيايي ويژه  براي  پايداري ،فيزيكي

به جغرافياي كند مي پايدارفضاي شهري را  مشابه، تصور آنچه  يك
  ،مشهور شناسجامعه، 16فورولدر نهايت، همچنان كه .  شهر بستگي دارد

كه براي » سازد، فضاي خودشيك فضا مي«اي گفته است هر جامعه
 ، يكاز همين روي .فرهنگي خودش نمونه است-هاي اجتماعيويژگي
وريزه توان تئدگي نميرا به سا شهري يپايدار برايعمومي  فرمول

اي از خصوصيات مهم كرد. با وجود اين، پيداكردن شناخت روي پاره
خصوصيات مهم شهرها، كه در فضاهاي ، همسو با شهري پايداري

. به اين منظور، فلسفه ممكن است جغرافيايي مختلف مشترك هستند
توان به عنوان يك نقطه ورود براي بررسي بحث را دوباره مي ارسطو

به كار گرفت. در   پايداري گرايهاي دستيابي شهرچيده مفهوم و روشپي
 يشهر يپايداراينجا منظور آن نيست كه يك بررسي ژرف از مفهوم 

هاي آن نور بتابانيم و ابعاد پيچيدگي رويخواهيم فراهم كنيم، بلكه مي
اصلي آن را بشناسيم: آزمايشي كه بعداً در اين كتاب براي مطالعات 

به كار خواهيم  پايدارهايي براي يك توسعه شهري فرمول موردي و
  گرفت.

، همچنان ارسطوتوسعه شهري وجود دارد. براي  اندازهابتدا، مسئله 
جامعه انساني است و در كتاب كه پيشتر گفتيم، شهر شكل آرماني 

به اهميت تعريف دقيق اندازه و مرزهاي آن تأكيد  خود 17سياست
تواند به ، براي او، يك شهر بزرگ مياز ديدگاه سياسيكند. مي

كژكاري بيفتد، زيرا يك شكل خوب حاكميت بايد بر بنياد دانش همه 
، شهروندان ارسطوشهروندان آن باشد. در  سيستم آرماني سياسي 

توانند براي انتخاب حاكمان رأي بدهند، كه به واسطه آن تعيين مي
هاي مهمي تصميمكنند كه چه كسي بر شهر حكومت خواهد كرد و مي

تك شهروندان اثر كه در نهايت بر زندگي تك ،را اتخاذ خواهد كرد
براي اين كه در موضوعات شهروندان «خواهد گذاشت. با اين همه، 

بگيرند، و براي  شايسته تصميم مردم و حاكمان مورد اختالف يحقوق
ادارات دولتي مطابق شايستگي نامزدها، بايد  مديريت توزيع

در شهرهايي كه در آنها جمعيت . »ي يكديگر را بشناسندكاراكترها
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معتقد است كه حتي ديدن ساكنان تقريباً  ارسطوبسيار زياد باشد، 
خودماني يكديگر. در اين  شود، چه برسد به شناختِممكن ميغير

از ». كنندبر اساس حدس و گمان عمل مي«موارد دولت و انتخابات 
و اقتصاد شهري،  شهري  ري، طراحيريزي شهلحاظ جغرافيايي، برنامه

تر باشد گويد كه هرچه يك شهر بزرگاين فيلسوف يوناني مي
دشوارتر هاي كافي ها و زيرساختساخت ساختمانپيداكردن فضا براي 

 به آوردن و گرداندن همه منابعي كه جمعيتبه دست همچنيناست،  و 
  كند. را توليد نمي نياز دارد، به ويژه كاالهايي كه شهر خودش آنها هاآن

امروزه يك مسئله  اندازهشهري، مسئله  پايداريانداز  چشم از
عنوان  ارسطوهايي كه با علت ي امروزيهاكننده است. علتمحدود

كرده است تفاوت چنداني ندارد. حاكميت شهرهاي بزرگ، به ويژه 
 در ميان باشد، به پايدارهاي توسعه شهري هنگامي كه پاي سياست

شود كه غالباً ساختارهاي ساده مي گر، ديوان، و رويه كنش اديتعد
            شهرهاي ظاهر. دهددر خود جاي ميسياسي رشديافته را 

، حتي در بافتارهاي سياسي دار استهلنفسه مسئمقياس في- بزرگ
 ،شودي معموالً با توليد فضا درك ميگرايكارآمد. از يك سو، شهر

باشد، چه به  گيري فضا، چه به شكل خانهشكلهرچند، از سوي ديگر، 
، به نابودي فضا نياز دارد. پروسه توسعه ونقلشكل صنعت يا حمل

دهد، بلكه بر روي شهري بر روي يك بوم نقاشي خالي روي نمي
دهد، شكننده روي مي يهاهاي پيچيده و در بسياري از حالتاكوسيستم

سازد، و در ي فضا ميگراي. شهرهاها، و درياچهها، جنگلمانند رودخانه
  كند. نابود مي كه پيشتر در آنجا بود را ييعين حال فضا

شهر اغلب به معني  ترِبزرگ اندازهشناسي، يك مبواصطالحات  در 
 تبديل شده است، زيرا  نمادبه يك  تر است. چينحذف محيطي بزرگ

به خسارات زيادي بر  1990در آن رشد فيزيكي شهرها از دهه 
جمعيت شهري چين  2011گاه طبيعي انجاميده است. در سال يستز

درصد رسيد، از  51.3رسيد) به درصد مي 26به  1990(كه در سال 
چهارم كل كه تقريباً يك هاي مصنوع  محيط طريق توليد ناپايدارِ 

  كشور را از بين برد. اين پوشش جنگلي و آبي 

  

هم براي شهرگرايي شناسانه يك عامل ماز اين روي حساسيت بوم
  شهرها بوم در فصل اي است كه بعداً در اين كتاب است، و زمينه پايدار
  د. كنتأكيد ميشناسي با هنر شهرسازي كردن دانش بومتركيب روي

 يپديده جديد ايچنين پديدهدهد كه تاريخ شهرنشيني نشان مي
 ، نظر برجسته شهرسازي، صاحب18مامفوردلوئيس نيست. همچنان كه 
اثر محيطي شهرنشيني در قرن شانزدهم برجسته و  يادآوري كرده است

آشكار شد، به ويژه در اروپا، هنگامي كه توليد فضاهاي شهري به معني 
گويد مي مامفوردتغييرات اساسي در جغرافياي فيزيكي يك منطقه شد. 

براي رسيدن به يك د كرميكه هنگامي كه شهر قرون وسطايي رشد 
) به توپوگرافي محلي حساسيت 19شهر باروك( و برقپرزرق  شهر

چيدمان معمول خودش را تحميل  كرد تالش مي كمتري داشت، و 
كردن زمين يك عالمت تجاري شهرگرايي قرن شانزدهم كند. مسطح
براي حذف نواحي غيرمعمول  به كار گرفته شد، و اي كه بود: شيوه

هاي اي توسعه شكلكه بري هاي راست و مستقيمساخت خياباني برا
است. آنچه بوده اوليه اقتصادهاي كاپيتاليستي مبتني بر تجارت ضروري 

سابقه و هشداردهنده است، اندازه اين پديده است. با بياين روزها 
وجود اختالفات جغرافيايي قابل مالحظه، جمعيت شهري كره زمين به 

ال شدت در حال افزايش است. با آن كه جمعيت شهري اروپا در ح
شهرهاي  شدن است، در آسيا، آفريقا، و آمريكاي التينكوچك

شود. به شدن هستند و شهرهاي جديد ساخته ميموجود در حال بزرگ
عنوان مثال، برآوردها بر اين است كه جمعيت شهري در آفريقا تا سال 

مصنوع  محيطِ ةتوسع هاي محيطيِميالدي سه برابر شود و هزينه 2050
اي پرداخت هاي منطقهي زيستي و كاهش اكوسيستمبا كاهش پراكندگ

  شود. مي

رشد شهرها و خلق  مورد نياز وساز يا متابوليسم مسئله سوخت  
همچون يك  شهر .استيك مسئله ديگر  مسكن شهري جديد

ارگانيسم زنده، به انواع مختلفي از مواد نياز دارد كه انرژي توليد 
كنند. تخمين ها را حذف ميبالهسازند، و زكنند، زيرساخت را ميمي

طبيعي را مصرف درصد از منابع  75زده شده است كه شهرها تقريباً 
هاي معدني فلزي و غيرفلزي، هاي فسيلي، سنگكنند، شامل سوختمي

                                                 
18 Mumford 
19 baroque city 



 

^   

  22حه /صف286/شماره 31سال 

هاي انرژي و مواد را جذب . فضاهاي شهري اين جريان20بيومسو 
زيرا همچنان كه  شود،فضاها تأمين نميكنند كه لزوماً از  خود آن مي

در گذشته گفته است، شهر مجبور است آنچه را به اندازه كافي  ارسطو
نياز  ارسطوكند و نياز دارد وارد كند. آنچه در زمان خودش توليد نمي

تبديل شده است. در حالي كه جمعيت شهري  وابستگيبود حاال به 
كيد جهاني در حال افزايش است، برنامه محيطي سازمان ملل متحد تأ

شود كه شهرها به واردات و به دارد كه كمبود منابع محلي سبب مي
نيازهاي  نقلِوساخت پيچيده براي حملهاي زيرتوسعه سيستم

بحران و  وجود مانند آب، غذا، و انرژي وابسته شوند. ياضروري
در كمبود عرضه و ماهيت محدود بسياري از منابع مورد نياز  پايدارينا

  . توان انكار كردنمي رامعاصر  هايشهر

كند بلكه توليد تنها مصرف ميافزون بر اين، متابوليسم شهرها نه
درصد از دفع  70ريباً هاي مختلف، شهرها مسئول تقكند. در مقياسمي

هاي آب و هوايي ، و اثر آن بر روي جو زمين و سيستمكربن جهاني
ند. در  آب و هوايي مشاركت دار در تغييرات در نتيجه و  ،هستند

مجموع، با در نظرگرفتن وزني كه آنها بر تغييرات محيطي جهاني 
گرهاي كنش كهدانست،  قصرتوان مكنند، شهرها را ميتحميل مي

 اين تغييرات محيطي جهاني اين عصر را  . ندآن شهروندان هستاصلي 
است: يك عصر كرده مدار) مشهور (انسان 21آنتروپوسين عصر  به

ها نيروي اصلي پشت سر كه در آن انسان شناسانهينرقابتي زمجديد و 
ها حاال در شهرها تغييرات آب و هوايي و محيطي هستند. اكثريت انسان

ها ، به عنوان عصري كه توسط انسانآنتروپوسينكنند و زندگي مي
صر عتواند به عنوان ، در نتيجه ميشناخته شده است شودشكل داده مي

نيز  22اربنوسين عصر به نظراني از صاحبهاي يكيا در واژه شهرها
گونه كه تر، اگر طبيعت انسان ، همانانداز فلسفياز چشم شناخته شود. 

عنوان كرده است، ذاتاً و به طور گريزناپذير شهري باشد  ارسطو
بودن است و بر اين اساس زندگي در به معني شهري 23بودن آنتروپوس

  ي است. گرايشهر به معناي زيستن در عصر آنتروپوس عصر

عصري است كه  شهرنشيني عصريا  آنتروپوس عصرشگفت آن كه 
شهرهايي مانند در امنيت نيست. در   آنتروپوسدر آن انسان شهرگرا يا 
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، به دليل آلودگي هوا برآوردها آن است كه از  اميد زندگي به پكن
طور ميانگين پانزده سال كاسته شده است، ضمن اين كه در شهرهاي 

ميرند. بسياري ستان ساالنه هزاران نفر به دليل كيفيت پايين هوا ميهندو
كمي احتياط  عموميت ندارد واند. با آن كه آور شدهاز شهرها مرگ

شهر آنچه را كه كنند كه الزم است، شواهد اين گونه حكايت مي
كند: شكوفايي نامد پشتيباني نميمي) روانيخوش( 24يوديمونيا ارسطو

شان واقف شوند و در ها به پتانسيل درونياي كه انساننهانسان به گو
مطالعات بر روي به عنوان مثال،  نتيجه به حالتي خرسند و شاد برسند.

فقدان مسئله ساكنان شهرها در ميان دهدكه نشان مي جغرافياي شادابي
شهرهاي بزرگ و پرجمعيت به  كه د، و اينشوديده ميشادابي حاد 

وآمدهاي طوالني شهري، آلودگي، رفت مانند يدليل تركيب مسائل
سروصداي آزاردهنده، نور مصنوعي زيادي،  و كمبود فضاهاي درماني 

در دارند. افزون بر اين، ن قابل قبولي رفاه    مانند پارك و استخر، 
اكثريت موارد، هنگامي كه يك شهر به شكوفايي ساكنان خود و 

استه در عمل فقط براي طيفي از خوشادابي آنها باور داشته باشد، اين  
. همچنان كه در حوزه همه آنهابراي يابد، نه شهروندان تحقق مي

شود ابعاد مشابه اجتماعي، سياسي، و شناسي سياسي شهري ديده ميبوم
بيان شد نابرابري را توليد و بازتوليد  ارسطوفيزيكي شهر كه توسط 

ي هاي بزرگبخشآن سازد كه در ي فضاهايي را ميگرايكنند. شهرمي
دسترسي كمي ند، دخالتي در امور شهر ندارجمعيت به طور سياسي  از

، و به دسترسي ندارنداصالً دارند يا (مانند انرژي و غذا) منابع پايه به 
هستند. اينها  آنتروپوسينناشي از هاي طور نابرابر در معرض آسيب

ي كه هايدهند كه روشآورند كه نشان ميمسائلي را به وجود مي
شوند به اندازه حاكميت و تجربه مي ،ريزيشهرها در حال حاضر برنامه

هاي جايگزين يك نيروي جهاني براي مدل بههستند و  پايدارنازيادي 
   □.نياز دارند
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هوش مصنوعي و طلوع شهرهاي «در شماره آينده چكيده بخش 
شهر، شهر هوشمند، : بومشهرگرايي فرانكنشتايني«از كتاب » خودمختار 

   خواهد آمد. » شهر خودمختار، هوش مصنوعي و پايان شهر
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نظام «). يك Lughod-Janet Abu( ژانت ابو لُغُدميالدي از  14و  13هاي در قرن جاده ابريشماي در مسير الجزايري  شهرهاي فراقارهنقشه مجمع
يافتگي را به كند. در نظام پيشين جهاني اروپا كمترين توسعهكه در آن اروپا برتري  پيدا مي نظام جهاني مدرناي دو قرن پيش از فراقاره» جهاني

 نگاه كرده است. به به جاي كشورها به ارتباطات بين شهرهابراي اين كه اين نظم جهاني را بهتر تحليل كند  ابو لُغُدلحاظ اقتصادي داشت. 
     .سيستم چندمسيري پروتوكل اينترنتبودن بين مبدأ و مقصد توجه كنيد كه شبيه است به چندمسيري

    .New York: 2004. Routledge.  World City Network: A Global Urban AnalysisTaylor, Peter .     منبع:

شفاهي و كتبي (نامه يا طومار)   رسانه ارتباطي جهانيونقل به عنوان يك جاده ابريشم تا پيش از اختراع تلگراف افزون بر يك زيرساخت حمل
  كرد.نيز عمل مي

  )204 .ص ،1362، نشر بلخ ،رانيدر ا يمهندس خيتار  ،يفرشاد، مهد :تصويرمنبع دهد (شم را در دوره ساسانيان نشان ميجاده ابري تصوير باال
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اي ترين موزه هنر مدرن جهان است. شبكه آب و فاضالب و انرژي ساختمان را به گونهساختمان ژورژ پمپيدو در پاريس بزرگ
روده دروني شهر است. اما شهر فقط  ودهد كه وصل است به شبكه آب و فاضالب و انرژي شهر. اين شبكه شبيه به دل عريان نمايش مي
  (عكس از مژده حمزه تبريزي) روابط بيروني و خارجي هم دارد: شبكه شهرها. اي نيست، شهرچنين دل و روده
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