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يا افراز منصفانه است. تقسيم  ميتقسي هاي مشهور در نظريه بازي، بازيكي از بازي
هاي بسيار دور با آن درگير بوده است،  اي است كه انسان از گذشته منصفانه مسئله

نفره با شكار و  30هاي حدوداً  در گروهسال پيش  12000تا ها  حتي زماني كه انسان
انه ، مثالً براي تقسيم منصفندگذراند آوري خوراك گياهي روزگار خود را مي جمع

هاي  تقسيم منصفانه يك كيك يا يك پيتزا بين دو يا چند نفر از عالقه گوشت شكار. 
 يك قرص مسئله تقسيم منصفانه، به ويژه اگر سال اخير بوده است80دانان در  رياضي
     سال قدمت!120با حدود  ،باشدمطرح در ناپل ايتاليا »  دا ميكله«پيتزاي 

  )Pizzeria da Michele؛  »دا ميكله«ي پز، پيتزاايتاليا پلنااز مژده حمزه تبريزي،   عكس(  

  اطالعيه مهم 
^    

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

 توانيد از وبگاه اين شماره را به رايگان مي PDFنسخه  گرديد.
يا  )http://www.rizpardazandeh.com(  ماهنامه ريزپردازنده 

   . دريافت كنيددر تلگرام  rizpardazandeh@كانال 



 

^                                                                   

                                                                                                            www.rizpardazandeh.com 3صفحه/289 /شماره 

اينترنت آدم ها

  مادرداستان دو  درحضرت علي (ع)   سازي  بازي 
  و 

    در شهر هوشمند  افراز منصفانه  بازيدموكراسي و -اي
فر عليرضا محمدي □

  ورتر در آفاق كيست از آن بهره

  زيست انصاف راني به لكم كه در 

   باب اول در عدل و تدبير و رأي، بوستان سعدي
  

 2افراز منصفانهيا  ميتقسبازي ، 1نظريه بازيدر  هاي مشهور يكي از بازي
هاي بسيار دور با آن  اي است كه انسان از گذشته مسئله تقسيم منصفانه است.

در  سال پيش 12000تا  ي نخستينها درگير بوده است، حتي زماني كه انسان
آوري خوراك گياهي روزگار خود  نفره با شكار و جمع 30هاي حدوداً  گروه
 د، مثالً براي تقسيم منصفانه گوشت شكار. با اين همه، دنرانگذ را مي
استفان  ، و 4ناستر سالويبرون،  3هاوس هوگو استينلهستاني مانند  دانان رياضي
ه را آغاز مسئلدر اواخر جنگ جهاني دوم مطالعات آكادميك اين   5باناخ

  6رافوردوينسنت ك چون  اقتصادداناني گذرد كه  مورد توجه كردند. چيزي نمي
چون   دانشمندان حوزه علوم سياسي و  »)بازي تقسيم منصفانه«(نويسنده مقاله 
و  گيري رأيو  دموكراسي مسائلرا براي  نظريهاين (كه    7استيون برامز

  گيرد. قرار مي) دهد گسترش مي مذاكره نتايجبراي كارآمدسازي  همچنين
 هوش مصنوعيپردازان  ريهنظو به ويژه متخصصان  كامپيوتردانانبعدها توجه 

براي مهم نيز كاربردهايي  شهر هوشمنداخيراً در د. كن مي را به خود جلب
  شهري پيدا كرده است.  تقسيم منابع محدود

                                                 
1 game theory 
2 fair division 
3 Hugo Steinhaus 
4 Bronislaw Knaster 
5 Stefan Banach 
6 Vincent Crawford 
7 Steven J. Brams 

  منصفانه ميتقسشهر هوشمند و 
در جهان نظران مختلف  نشان داديم كه صاحب 284و  283هاي  در شماره

در ما اند.  را مبهم بيان كرده هوشمندي سطح،  شهر هوشمندخود از تعريف 
با  284در شماره  »رنج كوتاه كرد شهر هوشمند، به فرخندگي« مقاله

ه با اشاره به يك بيت از مقالدر اين صراحت اين سطح را مشخص كرديم.  
آوردن منابع مورد  دست در بهها  ، كه يك آرزوي بزرگ انسانشاهنامهاشعار 

  شعر زيريعني ، آورده استدر آن را  نياز خود با كمترين رنج 

   رنج كوتاه كرد يبه فرخندگ  ها راه كرد و به رود آب يبه جو
  به صورت زير تعريف كرديم:با توجه به اين آرزو هوشمندي را 

بزرگ گفته است به لحاظ رياضي قابل  فردوسيآنچه «
آوردن  دست كردن رنج در به كوتاه  حد رياضيِگيري است:  اندازه

توان به صفر رسيدن رنج يا حذف رنج در نظر  مان را ميمنابع مورد نياز
_  كمونيسم شهر هوشمند اشرافي، ما در تركيب از همين رويگرفت. 

اي كه در  به عنوان جامعه ريزپردازنده ماهنامه 269كه در شماره  
معرفي كرديم هاي هوشمند شكل خواهد گرفت  نهايت بر بنياد فناوري

كمونيسم اشرافي يا ايم:  صراحت بيان كردهاين مقصد و اين حد را به  _
و  در حد الكچريبراي همگان   شدن منابع رايگان ، يعني،الكچري
. چرا به اين مقصد بايد برسيم؟ پاسخ واضح است، آنها برابر  توزيع
آوردن منابع مورد نيازمان پايان  دست مان در به هاي خواهيم به رنج مي

صد دست پيدا كنيم؟ پيشتر در شماره توانيم به اين مق بدهيم. آيا  مي
كه ما  هاي ديجيتال اين پتانسيل را دارند كه فناوري ايم داده نشان  269

  .»را به اين مقصد برسانند

، تقسيم منابع در واقعيتاست، اما در جهان  نظريآنچه گفته شد به لحاظ 
ه كسي به ، و تقسيمي كتقسيم منصفانهناممكن خواهد بود، اما تقريباً  برابرحد 
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هنگامي كه به عنوان مثال،  ديگر رشك نورزد، ممكن خواهد بود. يهم كسس
  در جامعه دو طرز تفكر و دو سبك زندگي و حتي باور به دو سبك ديوانيِ

كه به سبك زندگي و باورها مربوط ن يانوق اي از  پاره ردمتفاوت وجود دا
 به و باور ندارند كه به آن قوانين  شهروندانبه ستم بر بخشي از  هستند

اگر امكانات اي  در چنين جامعه انجامد. جامعه ميدر  سطوحي از قطبيدگي
شهر    .لزومي ندارد كه قوانين كامالً برابر باشدوجود داشته باشد  افراز منصفانه

به صفر نزديك و  را  ستمو  رنج، شهري كه هوشمند شهر تقسيم منصفانه است
 قطبيدگي سطوحاين توانمندي را دارد كه  ه در نتيج و تر خواهد كرد نزديك

  . به صفر نزديك كندنيز را 

حل كارآمدسازي نظام  هاي گذشته، راه در مقاالت مختلف شماره
شدن  گرفته به دليل ناديده را كه همچنان كه خواهيم گفت حكمراني كشور

ر د  8دانستيم. افراز منصفانهاست در  ناكارآمدنظامي  بخشي از مردم در آن، 
كه _   را منصفانه ميتقسايم به زبان ساده بازي بزرگ  اين شماره، تالش كرده

 كاربرد آن در شهر هوشمند را و همچنين_  جهان را منصفانه خواهد كرد
  شرح بدهيم. 

  
  هاي دور تقسيم منصفانه در گذشته

و نخستين  ها خاستگاهخواهند  اين حوزه هنگامي كه مي گرانِ پژوهش
 و، افراز منصفانهيا  ميتقسبازي و  ،انصافي بي   ،انصاف  شده موارد ثبت

  هاي  كتابرا ذكر كنند معموالً به ) ردنيناب تقسيم رشك(براي  ورزي رشك
هاي كهن مانند آثار يونان باستان  يا آثار تمدن توراتكهن مانند  مقدسِ

 هابيلل قت در نهايت و هابيلبه  قابيل حسادتبه عنوان مثال، كنند.  مي هجعارم
  است. آنهشده مورد توجه  ثبت آميزِ حسادتو اقدام  انصافي بيبه عنوان نخستين 

 ميتقسهاي  بازياز  آميز و موفقيت هاي كهن بازيمشهورترين يكي از اما 
 حضرت علي (ع)و مسلمانان به  (ع) حضرت سليمانرا كه يهوديان به  منصفانه

يك  مادريِ ِناشدني ادعايِ اند داوري درباره دو زني است كه منتسب كرده
كه _  حضرت علي (ع) منسوب به  واضح است كه روايتكودك را دارند. 

مان آشناتر  براي _ اشد ب بايدچنين رويدادي  تكرار تاريخيدومين  ظاهراً 
، با اين توضيح كه نگاه ما يمكن استناد مين آبه  در اين مقاله  است، پس

اين داستان  ختن به عوامل متافيزيكيِنگاهي سكوالر و فيزيكي است و پردا
  خارج از عهده اين مقاله و بر عهده علماي دين است.  

پس از شنيدن ادعاي دو    حضرت علي (ع) داستان از اين قرار است كه
راه حل را در   ،دانستند كه هر دو يك نوزاد را فرزند خود مي در محكمه مادر

                                                 
باز   شهر هوشمند  يخودتان با  همكار« به عنوان مثال، براي اطالعات بيشتر  به مقاله ٨ 

   مراجعه كنيد. 270در شماره  »ديخودتان را بساز

، يعني دو مادر، به قصد آن يگرانِتا باز بيند مي بازيبرگزاري يك و  طراحي
حضرت . شان را انتخاب كنند هاي پيش روي يكي از راه ،شدن در بازي برنده

كردن  حكم به دونيم   جديكامالً اي  در برابر اين دو مادر به گونه   علي (ع)
دهد كه شمشير بياورند. تقسيمي كه به لحاظ  و دستور مي ،دهد كودك مي

يك انسان مان  كودك داستانچون واضح است كه اما است،  منصفانهفيزيكي 
اي  به گونه   حضرت علي (ع) اما  شود. محسوب مي ناپذير جاندار است تقسيم

دو انتخاب  فكر و احساس كنند كه  اين بازي  بازيگرِ دو  كند كه رفتار مي
و يا  است، ناشدنيتن بدهند، كه كودك   فيزيكيِ پيش رو دارند: يا به تقسيم

به نفع ديگري كنار برود.   منافعشبراي _ كه مادر واقعي بايد باشد _  يكي
 فرزندش ماندن در زنده   شمنفعت كهطفل  مادر واقعيِشود و  همين هم مي

خود را به زن ديگر كه شيادانه در مربوط به گويد كه نيمه  است، بالفاصله مي
 علي (ع)حضرت تصاحب كودك بوده است بخشيده است، كه در پي آن، پي 

  دهد.  حكم به سپردن طفل به مادر واقعي مي

  ردني چيست؟ناب تقسيم منصفانه و  تقسيم رشك
كه  رديانجام بگ يباز كيهمچون  تواند يممنصفانه  ميتقسكه   نينظر به ا

از موضوعات مورد  يكيدارد،  ژهيرشته قواعد  و كيو  گريچند باز ايدو 
برسد.  سهم منصفانهه هر بازيگر  يك انصاف يعني ب است.  يباز هينظرتوجه 

اي از چيزها را بين دو يا چند نفر تقسيم كنيم  هنگامي كه يك چيز يا مجموعه
اند  اي به دست آورده اي كه همگي احساس كنند كه سهم منصفانه به گونه

اي انجام شود كه  و اگر تقسيم به گونه ،انجام شده است  تقسيم منصفانه
تقسيم  يك بقيه رسيده است حسد و رشك نورزد، كس به سهمي كه به هيچ

    انجام شده است.  9ردنيناب رشك
مورد توجه  سئلهسال پيش،  اين م 80، يعني از حدود 1940از دهه 

دانان قرار گرفت و براي انواع مختلفي از مسائل تقسيم منصفانه  رياضي
گران و همچنان مورد توجه پژوهش ،هاي كارآمدي ابداع گرديد الگوريتم

متنوع است: تعيين تقسيم منصفانه كاربردهاي  هاي مختلف علمي است. رشته
تخصيص منصفانه منابع كامپيوتري  المللي،  هاي بين خطوط مرزي در مناقشه

يك كامپيوتر  حافظه) ميان كاربران مختلفو ، پهناي باند، CPU(مانند 
امپيوتري، هاي ك ها در شبكه ، تخصيص منابع  و تسهيم هزينهچندكاربره

ورود  . اي در سطح جهاني، يا تقسيم ارثيه كاستن از ميزان گازهاي گلخانه
به اين حوزه نويد تحوالت بيشتري را به ويژه  هوش مصنوعيو  10ها داده كالن
، مانند ترافيك 12زمان واقعي در تقسيم منصفانهو  11تقسيم منصفانه برخطبراي 

  است.شهري  فراهم كرده مرور هاي كامپيوتري يا ترافيك عبورو كهشب

                                                 
9 envy-free division 
10 big data 
11 online fair-division 
12 real time fair-division 
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راني به انصاف لكم  
، حكيم برجسته سخن، با سعدياين مقاله آمد،  ابتدايگونه كه در  همان
آوردن  كه يك شاهد هنرش در پديد_  شعر نظير فقط در يك بيت دقتي كم

 ، كهبيند مي انصافكارآمدي يك نظام حكمراني را در _ است  سهل ممتنع
  : در زير دوباره آمده است . اين بيت شعرهاست انسان يك آرزوي

  ورتر در آفاق كيست از آن بهره

 راني به انصاف زيست لككه در م  

آنچه بر خود ( 13قاعده طالييتوان بنياد  را مي انصاف از سوي ديگر،
 اين  سعديمان  در نظر گرفت. بازهم شاعر بزرگ )مپسند گرانيبر د يپسند ينم
  را به نيكي بيان كرده است: اعده طالييق

  داري و دانشمندي دين چيست داني سرّ

  آن  روا  دار  كه  گر  بر  تو  رود  بپسندي
بزرگ به  سعدي استاد سخن، است كه  قاعده طالييع دوم همان امصر

. انصاف همين است. دانش ِ است و هم سرّ  دين گويد  كه  هم سرِّ درستي مي
به همين  ،»تو برش كن، من انتخاب«يك كيك،   ةيم منصفانتقسقاعده مشهور 

از سوي  خواهي. معني است: همان را براي خودت بخواه كه براي من مي
كه » ...ورتر در آفاق از آن بهره« بزرگ چند بيت پيش از بيت سعدي ديگر، 

راني عادالنه است بيت زير را آورده است كه به  در باال آمد و درباره ملك
  كند: مي تداعيراني  را در ملك  قاعده طالييبي خو

  پسند   نيايد  گزند كسانش

  كه ترسد كه در ملكش آيد گزند
طراحي شود به  آرزوهاي جامعهسازي  شهر هوشمند اگر بر بنياد برآورده
توانيم در آثار  انجامد. اين آرزوها را مي خرسندي و خشنودي شهروندان مي

  بيابيم.بزرگ  سعديستاد سخن، چون اهم ،مان حكماي بزرگ
راني به  ملك كنيم كه طراحي مي شهر هوشمنديبنابراين، براي اين كه 

_ از هر دين و آييني كه باشند  _ همه شهروندان را  و را پياده كند انصاف
قاعده بايد  با  سروده است سعديهمان گونه كه پادشاه سخن،  ،كند خرسند 
كه در هاي تقسيم منصفانه  نامه ها و شيوه گوريتمال سازگاري داشته باشد. طاليي

كردن  پياده كارآمد اند ابزارهاي هاي خوبي داشته سال اخير پيشرفت 80
   هستند. شهر هوشمنددر  راني به انصاف ملك

                                                 
13 Golden Rule 

 دو مادرتيجه بازيماتريس ن
  زن شياد

 

عدم اعتراض 
  به حكم

 اعتراض به حكم

ماندن  زنده
احتمالي نوزاد؛ زن 

شياد برنده 
تظاهر چاپلوسي و 

شنوي از  حرفبه 
  حضرت علي (ع)

ماندن قطعي  زنده
  نوزاد

اعتراض
  به حكم

 
 مادر
  واقعي

شدن قطعي  كشته
  نوزاد

ماندن احتمالي  زنده
نوزاد؛ زن شياد 

 چاپلوسي و بازنده
شنوي  تظاهر به حرف

  از حضرت علي (ع)

عدم
اعتراض 
  به حكم

اي كه بين دو زن مدعي  ، ماتريس نتيجه بازينظريه بازياز نگاه 
كردن اين نوزاد توسط  حضرت  مادري يك نوزاد كه به حكم دونيم

به شكل جدول باالست. اين جدول  دهند علي (ع) واكنش نشان مي
 راهبردي(يا شكل  يگرانباز پيش روي  هاي انتخاب شكل طبيعي

دهد. نظر به اين كه فرض بر اين است كه   بازي) را نشان مي
اين جدول آنچه را در  ،بازيگران  همزمان باشد يراهبردهاي  انتخاب

دهد. در بازي واقعي، مادر واقعي  عمل روي داده است نشان نمي
سهم خود از  يا نيممتعلق به او نيست، و  پذيرد كه نوزاد بالفاصله مي

نگاهي  بخشد. واضح است كه حضرت علي (ع) نوزاد را به زن شياد مي
تر را با خواندن  كامالً متفاوت دارد، اما بازيگر نيست. او بازي بزرگ

طراحي كرده است  خود  اي كه راهبردهاي انتخابي دو بازيگر در بازي
بنياد اين ) wise arbitration(  دانايي در داوريدهد.  انجام مي

در اينجا قواعد بازي را  داورطراحي است تا حقيقت روشن شود. 
گو را آشكار كند.  كرده است كه اجراي بازي دروغ طراحيطوري 

 در اين داوري به اين دليل است كه بازيگرانِ» دانايي«حضور 
كند.   فرض اين جدول بر  گو متمايز مي گو را از بازيگران دروغ راست

ف مادر واقعي نجات فرزند و هدف زن شياد اين است كه هد
است. براي  شنوي از حضرت علي (ع) حرف تظاهر بهچاپلوسي و  
بهترين نتيجه است، چون قطعاً  ،اعتراض هر دو زن به حكم ،مادر واقعي

ماند. اگر فقط مادر واقعي اعتراض كند، نوزاد احتماالً  نوزاد زنده مي
نتيجه بعدي براي مادر واقعي زنده خواهد ماند، در نتيجه بهترين 

   □است.
(ع)  نام  يادآوري: به جاي نام حضرت سليمان[منبع  جدول و تحليل 

  :]مراجعه كنيداين مقاله حضرت علي (ع) آمده است، به متن اصلي 
Brams, Steven J.. Negotiation Games: Applying Game Theory 
to Bargaining and Arbitration. Routledge, London 2003. 
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  دموكراسي و سكوالريسم يا گيتيانگي در  دوران مدرن
 نصافراني به ا ملك از زماني كه انسان شهرنشيني را اختيار كرد

يش بوده است. دموكراسي يونان باستان يك هاآرزو ي ازيكهمواره 
ها در رياضيات و به ويژه هندسه براي  ، كه در آن پيشرفتتحول بود

 ها در  پيشرفت .تقسيم منصفانه كاالها و زمين نقش بزرگي بازي كرد
 دستگاه. همواره به انصاف بيشتر انجاميده است رياضيات دانش 

در  خوارزميداراي عدد صفر كه با ترجمه كتاب  يدهده عددنويسي
 احتماالت نظريه و آمار علماروپا مطرح شد رياضيات را متحول كرد  و 

تواند از تصرف  زاده شد، علمي كه به انسان نشان داد كه آينده را مي
خدايان و جادوگران خارج كند و تسليم سرنوشتي نباشد كه پادشاهان 

  كردند.  حميل ميبه نام خدايان بر مردم ت
در كتاب  )، اقتصاددان و مورخ اقتصاد،2009-1919(  پيتر برنشتاين

در اين باره » 14انگيز ريسك عليه خدايان: داستان شگفت« خود به نام
  ست: چنين آورده ا

، زماني كه رنسانس در شكوفايي بود،  تقسيم 1654در سال «
نان را دويست دا هاي يك بازي ناتمام معمايي بود كه رياضي استيك

 15پير دو فرمابراي حل اين معما از  پاسكالبلز  سال مبهوت كرده بود،
دان نابغه هم بود. نتيجه  كمك خواست، يك وكيل كه يك رياضي

دان برجستة جهان انفجاري  از روشنگري بود.  همكاري اين دو رياضي
انجاميد، قلب  نظريه احتماالتحل معماي اين بازي به كشف بزرگ 

  16»مفهوم ريسك. رياضيِ

و گذشته را تعريف  دوران مدرناي كه مرز بين  نظريه انقالبي
هاي  : اين نظر كه آينده فراتر از وسوسهاست كنترل ريسككند  مي

خدايان است و مردان و زنان در برابر طبيعت منفعل نيستند. تا هنگامي 
ه يافتن به طرف ديگر اين مرز كشف نكرد كه انسان روشي را براي راه

گوياني بود كه بر دانش  گويان و غيب بود، آينده قلمروي تاريك پيش
 17 »شده انحصار پيدا كرده بودند. بيني رويدادهاي پيش

به اين ترتيب، كشف نظريه احتماالت سرآغاز دوران مدرن شد و تحول 
بزرگي در نگرش انسان به جهان پديد آورد.  طبيعي است كه انسان هنگامي 

تواند در قلمروي آينده با نظريه  برسد كه خودش مي كه به اين نتيجه
نسبت به ادعاهاي پادشاهان خودكامه كه از يك سو، احتماالت گام بر دارد، 

                                                 
14 Bernstein. Peter L. Against The Gods: The remarkable 
Story of Risk. 1998 John Wiley & Sons. 
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و به اين نتيجه برسد كه  خواندند ترديد كند سلطنت خود را موهبتي الهي مي
و  ،كنند انتخابحاكمان را خودشان بايد  است كه مردم اين  تر  منصفانه
موهبتي الهي براي خانواده، طبقه، يا صنفي خاص نيست و  امكان  حكومت

براي همه بايد  وجود داشته باشد. به بيان   بدون تبعيضو  راني به انصاف ملك
حاكم شود، اگر »  يآن  روا  دار  كه  گر  بر  تو  رود  بپسند«ديگر، ويژگي 

ن و آييني كه پسندي،  براي ديگران از هر دي شدن را براي خودت مي حاكم
است كه بعداً در  راني به انصاف ملكنمونه آرماني  آنارشيسم . باشند نيز بپسند

  . همين مقاله به آن خواهيم پرداخت

يك حكومت از دين نيز  يا جدايي گيتيانگييا  سكوالريسماز سوي ديگر، 
به جاي اتكا به   كه انسان را ه استپيامد ديگر كشف نظريه احتماالت بود

در  به ساختن سرنوشت خود جهاني و قناعت به بهشت آن و متن مقدس اكليس
  كرد.  ترغيب مي  بر بنياد علم وفناوري اين جهان

  

   قاعده طاليي
ها و  )  كه در همه فرهنگGolden Rule( قاعده طاليي يك

  »پسندي بر ديگران مپسند آنچه بر خود نمي«مذاهب وجود دارد قاعده 
قاعده اين  است. »تو نيكي كن تا ديگران نيز در حقت نيكي كنند«يا 

آن هاي مختلف سر در آورده است و منشاء  چگونه در فرهنگ طاليي
ها مردم را به نوعي به اين  كجاست؟   با آن كه همه اديان و فرهنگ

هاي   مكانيسماند، منشاء و ريشه اين قاعده يكي از  قاعده توصيه كرده
) indirect reciprocity( تعامل غيرمستقيم مشهور به مكانيسم  همكاري

كه  هاي بسيار دور بوده است، ها از گذشته ميان انسان شهرت مكانيسميا 
در ازاي  مكانيسماست. مطابق اين   نقش بازي كرده تكامل داروينيدر 

دهيد سخاوت و كمك خواهيد گرفت.  سخاوت و كمكي كه انجام مي
ايد   در اين قاعده معلوم نيست كه به سخاوت و كمكي كه شما كرده

چه كسي پاسخ خواهد داد. شايد يك خويشاوند باشد، شايد يك 
  تواند يك يا چندين غريبه باشد. حتي مي  دوست يا يك همكار، يا

قدرت شهرت يم الزم است مرا بفه تعامل غيرمستقيم مكانيسم براي اين كه

) direct reciprocity(  تعامل مستقيم  مكانيسم را بشناسيم. ابتدا نامي و  نيك
دهيم كه ساده  هاست توضيح مي همكاري ميان انسان ديگرِ را كه يك مكانيسمِ

تعامل ».  خاراني خارانم، در ازايش شما پشت مرا مي شما را مي پشت«است: 

ها كه به دليل  كند، مثالً در دهكده هاي كوچك خوب كار مي در گروه مستقيم
من «نيز ساده است: تعامل غيرمستقيم كردن دشوار است.  جمعيت كم  تقلب
م در ه» شود كه پشت مرا بخاراند. خارانم، يكي هم پيدا مي پشت شما را مي

  □.كند هاي بزرگ  كار مي هاي كوچك و هم به ويژه در گروه گروه
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   دموكراسي و تقسيم منصفانه
 خود به نام  را در كتاب دو ويژگي بنيادين دموكراسي مزاستيون برا

  :شمرده استچنين بر»   18رياضيات و دموكراسي«

مجتمع اي  به گونههاي فردي را  ها و خواسته توان سليقه چگونه مي .1
و  دهنده اي را به دست بدهد كه بازتاب كرد كه نتيجه انتخاباتي

 دهندگان باشد؛  منافع رأي كننده رعايت

 ستهيشوند كه شا ميتقس يقيبه طر يو خصوص يچگونه منابع عموم .2
 و مطابق قانون باشد.

  
گونه كه در كتابش  همان، زبراماز ديد  دموكراسيشايان ذكر است كه 

است كه در آن شهروندان به  19بنياد-دموكراسي نمايندهآورده است، معموالً 
اين در حالي است كه دهند، از رئيس جمهور تا پايين.  رأي مي نمايندگان
كه در آنها شهروندان مستقيماً به  اشاره دارند، دموكراسي مستقيمها به  رفراندوم

  دادند.  نچه مجالس يونان باستان انجام ميدهند، شبيه به آ پيشنهادها رأي مي

است به خوبي از  دانشمند علوم سياسيبا توجه به اين كه يك   زبرام
آگاه است بنياد -نمايندههاي  دموكراسيهاي متداول در  گيري اشكاالت رأي

است    اي كه آنها را آناليز كرده گيري و تقسيم منصفانه هاي رأي نامه و در شيوه
است  تا  بهتر بتوانند   دهندگان پيشنهاد كرده هاي بهتري را به رأي روش

كه به احتمال زياد در برابر را انتخاب كنند مسئوليني  و خودشان را  بيان كنند، 
خصيص شهروندان ت رايگو هستند، و خيرها را طوري ب دهندگان پاسخ رأي
يا  ،اند دست يافتهبرابر مي سهبه كه  پديد آورددهند كه اين اطمينان را  مي

او بر اين باور است  برانگيز نيست. رشكشان  نسبت به سهم خودسهم ديگران 
سازي  مثالً بهينه_  گيري هاي رأي نامه شيوههاي بهترِ  توان با روش كه مي

ها  دموكراسيرا در  م منصفانهتقسي  _ ) approval voting( گيري تأييدي رأي
   بهتر كرد.

                                                 
18 Steven Brams, Mathematics and Democracy: designing 
better voting and fair-division procedures, Princeton 
University Press, 2007. 
19 representative democracy 

  
  ) E-Democracy( دموكراسي-اي

  هبنهايتاً برشمرد  دموكراسي براي  برامزآن دو ويژگي كه با اين همه، 
هاي  ها و خواسته تواند سليقه ، و نميدانجام مي اراده اكثريتو  رأي اكثريت

 را در جوامع داراي دو يا چند سبك زندگي  يك يا چند اقليت قدرتمند
  _ طلبند مي را يقوانين متفاوتها  زندگي براي اين سبك كه _  برآورده كند

افراز با  دموكراسي- ايمانند وضعيتي كه در كشور عزيزمان وجود دارد. 
اينترنت ، و 21ها اينترنت آدم، 20اينترنت چيزها، شهر هوشمنداز طريق  منصفانه
هاي  ها را به خوبي حل كند و نظام دموكراسي ةتواند اين مسئل يم  22ها مكان

شهر و  يدموكراس-ياپديد بياورد.  را كارآمدتري   و  تر نهامنصفحكمراني 
يا  آنارشيسمسيل را دارند كه گذار به وضعيت آرماني ناين پتا هوشمند

                                                 
20 Internet of Things 
21 Internet of Humans 
22 Internet of Places 

   و شهر هوشمند يدييتأگيري  رأي
را ) approval voting( يدييتأگيري  رأيبا يك مثال ساده 

لمللي دو ا دهيم. فرض كنيد  در يك مسابقه بين توضيح مي
كننده از كشورهاي آلمان، فرانسه،  كننده از اسپانيا و سه شركت شركت

دهندگان يك  باشند و بنا باشد كه رأي ايتاليا به مرحله نهايي وارد شده 
هاي متداول كه به  گيري نفر را به عنوان برنده انتخاب كنند. با رأي

آن  ) مشهور است و درplurality voting(  گيري اكثريتي رأي
توانند فقط به يك نامزد رأي بدهند و نامزد با  دهندگان مي رأي

تواند به  گيري است دو  نامزدي بودن  اسپانيا مي حداكثر آرا برنده رأي
  ضرر اين كشور تمام شود.

تواند به هر تعداد نامزد  دهنده مي هر رأي يدييتأگيري  رأياما در 
ي برنده خواهد شد. در كه بخواهد رأي بدهد و نامزد با بيشترين رأ

توانند رأي اول و دوم خود را به  مثال باال، طرفداران اسپانيا مي
) هر score voting( گيري امتيازي رأينامزدهاي اسپانيا بدهند. در 

تواند به هر تعداد نامزد كه بخواهد با دادن يك امتياز  دهنده مي رأي
  شد. رأي بدهد و نامزد با بيشترين امتياز برنده خواهد

گيري  رأيو يا ي دييتأگيري  رأيگيرتربودن  تربودن و وقت پرهزينه
به هنگام شمارش دستي يك مشكل استفاده از اين نوع امتيازي 

 با امكانات قدرتمند كامپيوتريِ شهر هوشمند  ها بوده است. گيري رأي
اي بسيار  هاي كارآمدتر را با هزينه گيري تواند اين نوع رأي خود مي

  □ر از روش دستي انجام بدهد.ت پايين

تقسيم  سئلهنظران برجسته م از صاحب مزاستيون برايادآوري: 
    گيري تأييدي رأييكي از مكتشفين و  منصفانه

)approval voting (داني  به همراه رياضي افزون بر اين،  ؛ است
برش كيك مسئله ) Alan D. Taylor(  آالن تيلوربه نام 
  .را حل كرده است ردنيناب رشك
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هم فرا_ است  راني به انصاف ملك حالت آرمانيِكه معادل _ را  دولتي همه
چون  ،آور است اي هراس واژههمچنان  آنارشيسم كه  شگفت آن  كنند.

كه  _ چندقانوني چون اما كند. تداعي ميرا  نظمي  يا بيقانوني  بالفاصله بي
به يك نيروي انتظامي و  تا يك دهه پيش _است  آنارشيسميك شكل 

راني توانسته است به يك نظام حكم دادگستري پرهزينه نياز داشته است، نمي
   كارآمد تبديل شود. 

هنگامي كه در جامعه دو يا   ،همچنان كه پيشتر گفته شد با وجود اين، 
چند سبك زندگي و حتي دو يا چند سبك ديواني وجود داشته باشد عدم 

پذيري در قوانين و تحميل قانوني كه مطابق سبك زندگي كساني  انعطاف
به  رآمدي حكمراني و حتياست كه داراي اكثريت در جامعه هستند به ناكا

توان  در چنين جوامعي  انجامد. چگونه مي جامعه مي در قطبيدگي سطوحي از 
پيش از آن چندقانوني يك نظام حكمراني كارآمد برپا كرد؟ با يا  آنارشيسمبا 

متفاوت اي از نظرات  كه به پاسخ بپردازيم به اختصار توضيحاتي را درباره پاره
توضيحات بيشتر خارج از عهده آوريم ( مي أي اكثريتر ميزان اعتبار درباره

توانند  اطالعات بيشتر درباره آنها ميمند براي  خوانندگان عالقه مقاله است، و 
  بيشتري را پيدا كنند).  مطالبوجو در اينترنت  با جست

  
  اراده عمومي

فيلسوف مشهور ، )1778-1712( ژان ژاك روسو  اي از انديشمندان مانند پاره
 بوده است مورد توجه فراوان  در انقالب كبير فرانسه هايش اروپايي، كه انديشه

اثر مشهور خود در  روسواند.  مشروط كرده رأي اكثريتمشروعيت قانون را به 
 مشروعهنگامي كه  قانونمعتقد بود كه  ) 1762(» قرارداد اجتماعي«به نام 

 رأي اكثريتبا اراده عمومي  روسو. از نظر است 23مومياراده عگر  باشد بيان
  شود.  جامعه حاصل مي

  پارادوكس كُندورسه
دان  ، رياضي24ندورسهماركي دو كُ، 1785حدود بيست سال بعد، در سال 

گذاري انقالب  و  فيلسوف مشهور فرانسوي و يك عضو مهم مجلس قانون
له درباره كاربرد آناليز در مقا«آفرين، با عنوان  يتشگففرانسه، در يك مقاله 

ابهاماتي را براي رأي اكثريت نشان داد كه » هاي اكثريت احتمال تصميم
پارادوكس اكثريت جامعه نباشد. اين نظريه او به  واقعي توانست نظر مي
   شهرت يافته است. ندورسهكُ

  

  قضيه عدم امكان اَرو
در  25دم امكان اَروقضيه عقضيه مشهوري به نام ،  ندورسهكُ نظرات ةدر ادام

)، اقتصاددان 2017-1921( 26ث اَرونكدر يك كتاب نوشته    1951سال 
 يمحاسبات يها جنبه در اين كتاب  اَرو. شد مطرح برجسته برنده جايزه نوبل،

ه است.  مطابق تفسير كردامكان را اثبات  قضيه عدمو   يرا بررس يريگ يرأ
يك روش  كه بيش از سه نامزد وجود داردهنگامي ، قضيه عدم امكان اَرومرسوم از 

اي  . با وجود اين، پارهتواند وجود داشته باشد وجود ندارد و نمي يانتخابات» منصفانه«
اند، مانند    هايي را براي اين قضيه مطرح كرده اين حوزه ترديد نظرانِ از صاحب

، رهاشدن از شر  ديكتاتورها«، كه  در كتاب خود به نام دونالد جي ساري
آورده اين قضيه  داليلي براي نادرستي   27»ها گيري كردن ابهامات رأي روشن

 ست.ا

   هاي حكمراني دو مجلسي نظام
پرداز سياسي انگليسي، بر بنياد  ، نظريه)1677-1611( 28جيمز هرينگتون  

 ،شود قلمداد مي تقسيم منصفانههاي  آنچه امروز در رياضيات يكي از روش
» المنافع اوشنا مشترك«را در كتاب خود به نام   جلسيهاي حكمراني دو م نظام

هاي  كه بنياد بسياري از دموكراسي ،پيشنهاد داد1656منتشرشده در سال 
  امروزي است.

                                                 
23 general will 
24 Marquis de Condorcet 
25 Arrow’s impossibility theorem 
26 Kenneth Arrow 
27 Saari, Donald. Disposing Dictators, Demystifying Voting 
Paradoxes: Social Choice Analysis. Cambridge University Press, 
2008. 
28 James Harrington 

  هاي تقسيم منصفانه نامه رياضيات و شيوه
هايي از  چيزهاي زيادي در دنيا وجود دارد كه بين مردم يا گروه

كردن  هميشه آسان نبوده است.  مردم بايد توزيع شود، اما روش تقسيم
همين مسئله است. مسئله اساسي روش  مذاكراتنقطه شروع بسياري از 

يا » توزيع برابر«ها بر اساس معياري مانند  جامعه  يا گروه يخشنودساز
تقسيم  همسئل  براي مسائلي مانند رياضياتست. ااي توزيع منصفانه  گونه

تواند در  تنها مي هايي ارائه كرده است. رياضيات نه حل منصفانه راه
ها  ثمربخش  حل سازي ساختار پايه چنين مسائلي و پيداكردن راه مدل

كند  نفعان پيشنهاد مي هايي را براي ذي نامه ها و شيوه بلكه  روشباشد، 
  □تا به توافق برسند.

» ?Fair Division Procedure: Why use Mathematics«منبع: مقاله 
در وبگاه  Francis Edward Suو  Claus-Jochen Haakeنوشته 

hmc.edu/mathematics اي است كه براي  صفحه 20اف  دي (كه يك پي
منداني كه بخواهند با بنيادهاي  مبحث تقسيم منصفانه آشنا شوند مفيد  القهع

 است).
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   ؟چرا افراز منصفانه
 نظريه حكمرانيِ(دو   سبك ديوانيِ دوحضور همزمان و قدرتمند ( 

در يك سده گذشته كم  در جامعه دستدو سبك زندگي ناسازگار و  ناسازگار
حاميان هر دو تعداد  . يك مانع بزرگ براي توسعه پايدار كشورمان بوده است

از جمعيت كشور است، درصد  3.5بيش از   سبك زندگي هر دو نظريه و 
. مطابق اين مشهور است 30عدد چنووت يا  29درصد3.5قانون  عددي كه به

 و است نياز از مردم  صددر 3.5 مشاركت تنها به  رات،ييتغ جاديا يبراقانون 
 يهمگ رند،يبگ يشيپ تياز جمع  درصد 3.5از حد  ي مردمي ها اگر جنبش

  .شوند يبدون خشونت م

  

 يا خواه هطمشروو  خواه مشروعهناسازگاري دو گروهي كه آنها را 
 ها شبه جنب  سبك زندگي و در  سبك ديوانيدر ايم  ناميدهخواه  دموكراسي
در يك سده گذشته انجاميده است. اتحاد متعدد ناموفق  هاي معموالً  و خيزش

اما اين اتحاد دوام به پيروزي انقالب منجر شد،  1357اين دو گروه در سال  
ها يا  هاي خود را به فعاليت چنداني پيدا نكرد. هر دو گروه دليل  ناكارآمدي

اين دست اي از  امه پارهدر اددهند.  هاي طرف مقابل نسبت مي مديريت
كه  ايم پرداخته ايم و در پي آن به راه حلي شرح داده را  ها ناكارآمدي

  توانند فراهم كنند.  مي افراز منصفانهو  شهر هوشمندامكانات 

به هر كنند  فراهم مي  افراز منصفانهو  شهر هوشمند كه  راه حلي به اجمال،
سطح بهينه در بيشترين كارآمدي به  افراز منصفانهبا  دهد كه دو گروه امكان مي

كه در  خواه مشروعهند. به عنوان مثال، زندگي براي بخش دست پيدا كن 31توپارِ
كنند و در  احكام شرعي مانند حجاب را دقيقاً رعايت مي ،آن همه ساكنان

يك زندگي رؤيايي   ،هاي ماهواره نيست شان اثري از ديش هاي بام پشت
  خواهد بود. 

                                                 
29 3.5% rule 
30 Chenoweth 
31 Pareto- optimal 

  
  ناسازگار سبك ديواني  دو •

هاي گذشته يك علت ناكارآمدي نظام واليت فقيه را در اتكاي  در شماره
واليت فقيه  هاي مهم  بر بنياد دانش فقهيِ سازي اي از  تصميم اين نظام به پاره

اساساً  كوچكي از مجموعه دانش بشري است. بسياركه جزء بسيار ،بيان كرديم
اي داشته باشد، حجم فقه شيعه  ه هر چقدر هم دانش فقهي گستردهواليت فقي

 در نظام واليت فقيه نزديك به صفر است.  در مقايسه با مجموعه دانش بشري
 _ است بر بنياد مجموعه دانش بشري هايش سازي ميتصم كه يبه جاي مدير

هاي جامع  ديوانيِ تخصصي مختلف به دست  كه   معموالً از طريق بررسي
 _ كند اي آنها را بهينه  مي و نقدهاي رسانه ي احزابها  ، و  نظارتآيد مي

مطابق قانون بايد شخصاً  يك ولي فقيه را انتخاب كند، كه جامعه ناچار است 
حاميان  .هاي كلي كشور را تعيين كند بر بنياد دانش فقهي خودش سياست

متيازآفريني براي جهانِ ش را به ويژه به دليل اريه واليت فقيه اتفاقاً اين نگرنظ
  .دانند ديگر  كارآمد مي

هاي پراهميت به يك نفر، به جاي  سازي افزون بر اين، سپردن تصميم 
هاي  كه نماينده گروه_  هاي دو مجلسي نظام  سازيِ تصميم روش گيري از بهره

قوانين  ،هاي آزاد رسانه احزاب و  در يك محيط باكه  ،گوناگون جامعه هستند
دهد و  ضريب خطا را افزايش مي_ كنند  هاي كشور را تصويب مي و برنامه

اي نامنصفانه  هايي از جامعه به گونه يابد كه منافع بخش اين احتمال افزايش مي
سازي به لحاظ نظري  اين نوع تصميمكه واضح است در نظر گرفته نشود. 

به مدي را كه كارآ خواهان مشروعهبه جز براي  البته_  تواند كارآمد باشد نمي
به لحاظ عملي نيز  فقط چهل سال تورم  .خواهند براي جهانِ ديگر ميويژه 

   32.هاي اين ناكارآمدي است مستمر باال يكي از نشانه
نظريه احتماالت را ابداع كرد،  ابزارهاي علمي و  پاسكالاز زماني كه   

ست، از سال اخير پديد آمده ا 70به ويژه در  سازي تصميمفني  فراواني براي 
                                                 

  هيفق تيوال هيها و تعارض نظر داده كالن كيتيآنال«براي اطالعات بيشتر مقاله   ٣٢
  بخوانيد. 280را در شماره » نيد يادهايبا بن

 درصد3.5قانون چنووت يا قانون
   چنووت اريكاهاي خانم  بر اساس پژوهش درصد 3.5قانون  

)Erica Chenoweth( اتبراي ايجاد تغييرگويد كه  به دست آمده است و مي، 
مشاركت  كه  يهاي جنبشهمه  .استتنها درصد كمي از مردم ضروري  مشاركت

مواجه  پيروزيبا  اند  را به دست آورده درصد از مردم 3.5فعال و پايدار فقط 
جمعيت پيشي بگيرند، همگي از درصد  3.5ها از حد  و اگر اين جنبش اند شده

ي اجتماعي ها امروزه اين قانون تجربي به مدد شبكهشوند.  بدون خشونت مي
ونيم درصد از مردم  كند، زيرا گردآوردن سه آفريني مي لحظه به لحظه موج

  □جوامع مختلف بسيار آسان شده است.

  پارِتو بهينه در سطحتقسيم منصفانه
 پارِتوبهينه در سطح ) يا efficient( كارآمداي را  تقسيم منصفانه

)Pareto-optimalاي  ر به گونهنامند كه نتيجه براي هر بازيگ ) مي
كم به  باشد كه بهتر از آن نتيجه برايش وجود نداشته باشد و دست

هيچ تقسيم ديگري خوبي نتيجه ساير بازيگران باشد. به بيان ديگر، 
شده برتري داشته باشد، يعني  وجود ندارد كه نسبت به تقسيم انجام

كردن ديگري وجود ندارد كه براي هر دو طرف به  هيچ روش تقسيم
در اقتصاد،  خوبي باشد، و براي يك طرف بسيار بهتر باشد. همين

   توويلفردو پارِبار  توسط  چنين تخصيصي، كه نخستين
)Vilfredo Paretoبه  ،)، اقتصاددان ايتاليايي قرن نوزدهم پيشنهاد شد

  □.مشهور است كارآمدي پارتويا  بهينگي پارتو
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، كه هوش مصنوعيو   ،34ها علم داده، 33ها داده كالنگرفته تا  نظريه بازي
با چنين  را بسيار كارآمد كنند. در اين جهان پيشرفته ها سازي تصميمتوانند  مي

به آن  خواهان مشروعهكه _ اتكا به دانش فقهي يك نفر  ،اي ابزارهاي پيشرفته
  قرار بدهد. ات گوناگونمخاطر ضمعر تواند كشور را در مي_ اصرار دارند 

، كه يمفعالً ناديده بگيررا  ث اَرونك  قضيه عدم امكاناگر با اين همه، 
تواند وجود  انتخابات وجود ندارد و نمي» منصفانه«گويد كه  يك روش  مي

و يا  در مقايسه با نظام واليت فقيه هاي سكوالر دموكراسي بازهم ،داشته باشد
در آنها زيرا  ، هستند   تر كارآمدتر و  منصفانهديگر  هاي ايدئولوژيك نظام

كنند،  يساز ميتصمرند بر بنياد كل مجموعه دانش بشري ناگزيمنتخبين مردم 
هاي  حتي نظام .يك نفر يا دانش ايدئولوژيك  و نه بر بنياد دانش فقهي

بر بنياد مجموعه  هاي خود را  سازي خواهي كه تصميم ديكتاتوري و تماميت
هاي ايدئولوژيك  از نظام اند كه  نشان داده دهند ش بشري انجام ميدان

  كارآمدتر   هستند. 

پيروان واليت فقيه كارآمدي را بيشتر در اجراي واقعيت اين است كه 
كند. به عنوان  ديگرشان امتيازآفريني مي دانند كه براي جهانِ كارهايي مي

، حاضرند ت با استكبار استطبيعت اسالم مخالفكه  اورها با اين بمثال، آن
 40هاي فراواني را براي چنين مخالفتي بپردازند، حتي به قيمت تحميل  هزينه

خواهان  دموكراسي اين در حالي است كه  سال تورم باالي مستمر بر كشور.
وجو  هاي رفاه جامعه جست يافتگي و شاخص كارآمدي را در ميزان توسعه

بايد با علم و دانش  استكبار هر نوع  لفت بامخا   كنند و بر اين باورند كه مي
بايد بر دوش همه مردم جهان باشد و نه فقط آن  هاي هزينه انجام بگيرد و 

 خواهان مشروعهنگرش ديني ويژه  هاي مديدي است كه  يا سال مردم ايران.
اين در  ،شودجلوي  مذاكره مستقيم با كشور آمريكا گرفته سبب شده است 
با  ه استشد همواره ميامكاناتي كه كشورمان داشته است با حالي است كه 

نظريه  مذاكراتيِ  ابزارهايگيري از  بهره  مثالً_ علم و دانش  گيري از بهره
 _ ايم  و در اين شماره به آن پرداخته يكي از آنهاست تقسيم منصفانهكه  بازي

هاي فراوان  و جلوي زيان ،دندست پيدا ك بادوام  ردب-ردب     به يك توافقِ
  .ه شودكه تا امروز ادامه دارد گرفت با مذاكره مستقيم ناشي از مخالفت 

به اين دليل نيز منصفانه هستند كه  هاي سكوالر دموكراسياز سوي ديگر، 
و  دموكراسي بنياد  وجود ندارد، و  تبعيضها    هاي اين نظام در  انتخابات

و   رسانه گيري از  تركيب بهرهتوان در  را نيز ميدر آنها سياسي  تكثرگرايي
 يا مكانيسم تعامل غيرمستقيم ها مشهور به  هاي همكاري ميان انسان يكي از روش
 36است. قاعده طاليي شبيه به مكانيسم شهرتسازوكار  يافت. 35مكانيسم شهرت

                                                 
33 big data 
34 data science 
35 reputation mechanism 

 هيفق تيوال  يحكمران هينظر يناكارآمد يها علت«براي اطالعات بيشتر مقاله   ٣٦
 281شماره   7صفحه را در» ياجتماع يها و شبكه نترنتينامشروطه در عصر ا

 بخوانيد.

هاي مختلف بزرگ  شود گروه همكاري سبب مي به بيان ساده، اين مكانيسمِ
 خير عموميها  فرد يا گروهي كه براي  ر دموكراسيدر جامعه شكل بگيرد و د

شهرت بيشتري پيدا كرده است  حسن مورد استفاده جامعه  هاي رسانهاز طريق 
شهرت و شايستگي پيوسته در جامعه تحت نظر  به قدرت برسد، و اين حسن

هاي مختلف بعدي  بتواند فرد يا  گيري شود  و در انتخابات قرار بگيرد و اندازه
  ه در قدرت را در صورت كاهش اعتبار و شايستگي تغيير بدهد.گرو

هاي  دموكراسي توان اين ادعا را مطرح كرد كه  از همين روي، مي 
اكثر اديان بزرگ جهان از جمله  اهدافو با  راني به انصاف ملك سكوالر با
را زينظام واليت فقيه. هاي ايدئولوژيك و به ويژه  نظامسوتر هستند تا  اسالم هم

نظريه خواهان كه بخشي قابل مالحظه از جامعه هستند  از نگاه دموكراسي
مكانيسم كه يك دستاورد _ را  تقسيم كار ارگانيك نامشروطه واليت فقيه

زند. بدين معني كه  آميز به نفع خود برهم مي اي تبعيض به گونه _ است  شهرت
ول ساير به جاي آن كه صنف روحانيت در عرض ساير مشاغل باشد در ط

گذاري كالن بر مشاغلي حاكم  گيرد و بر سياست مشاغل جامعه قرار مي
چه ربطي به  فقهشود  كه هيچ ربطي به اين صنف ندارد. به عنوان مثال،  مي

ونقل و ترابري، شهرسازي،  دانشگاه، پزشكي، صنعت، معدن، حمل
 اموراين براي   طريق آن سازي، انرژي، و مانند آن دارد كه از  ساختمان

كه نيازي به فقه  آن بسياري از كشورهاي جهان بي د؟شوسياست كلي تعيين 
اند  اند و نشان داده العقولي پيدا كرده هاي محير واليت فقيه پيدا كنند پيشرفت

حاميان اما از نظر و فناوري نياز دارد، نه به فقه واليت فقيه.  مكه توسعه به عل
با حضور واليت فقيه به عنوان  رفاًص بودن حكومت نظريه واليت فقيه ديني

  ترين مقام كشور ممكن است.  عالي

كم از نگاه  دست_  نظر به اين كه هندسه نظام واليت فقيه
آميز  به نفع يك صنف ويژه  بر بنياد يك اصل تبعيض _ خواهان  دموكراسي

كه  انتخاب  شايستگان مديريت، به ويژه دانشگاهيان را   ،طراحي شده است
. هنگامي بنياد- تبعيضگيرد نظامي است  ترين مقام كشور ناديده مي اليبراي ع
 در جامعه  جاي شگفتي نيست كه تبعيض  ،باشدتبعيض  يك  نظام  كه بنياد

 ناخودي) و هيفق تيوالپيروان مثالً ( خوديجامعه به  مثالً ،بتواند گسترش يابد
افزون بر نين نگرشي  د. چشوها) تقسيم  ه و ساير گرو خواهان يدموكراسمثالً (

كه _ سكوالر  خواه يدموكراسهاي  ناخوديدهد كه  آن كه اجازه نمي
، بلكه با تعارضي با دين نداردتنها  نه شان  نظريه همچنان كه پيشتر گفته شد
سازي كشور  وارد  نظام حكمراني و تصميم   _ اديان مختلف همسويي دارد

 آنهاحقوق مدني  گاهش است،  دليل ناكارآمدي اين نگر خود يك كه ،شوند
    .شود ميناديده گرفته به شدت به دليل عدم باور به نظام واليت فقيه 

  



 

^                                                                   

                                                                                                            www.rizpardazandeh.com 11صفحه/289 /شماره 

  متفاوت  و  ناسازگار دو سبك زندگي •
به يك سبك زندگي ويژه باور دارند و معتقدند كل  خواهان مشروعه  
ند و  در كنند بايد با همان سبك زندگي ك ياي كه در آن زندگي م جامعه

رابرِ كساني كه سبك زندگي مورد نظر آنها را قبول ندارند تقريباً فقط يك ب
اند، كه ستمگرانه و غيرمنصفانه است، همان گونه كه پادشاه  راه باقي گذاشته

اي  آن را تكرار  بار گفت و همان گونه كه امروزه نيز گاه  پاره سابق يك
كامالً گمان،  بيد. كنند: پاسپورت بگيريد و از اين كشور مهاجرت كني مي

تعداد زيادي  .كم يك راه حل است دست  اما ستمگرانه و غيرمنصفانه است،
شان  ميهنان به همين دليل به كشورهاي غربي كه با سبك زندگي دلخواه از هم

اند (يا در حقيقت  آواره  توانند زندگي كنند  مهاجرت كرده در آنجا  مي
  اند).  شده

تر دارد. اين  ك زندگي ناسازگار قدمتي طوالنيمسئله دو سببا وجود اين، 
اي از شعراي  چندين سده پيش از جمله حافظ نيز  ناسازگاري را در اشعار پاره

؛ با آن كه چنين اشعاري معموالً مضاميني عارفانه دارند، وجود دو بينيم مي
  :كنند سبك زندگي ناسازگار را نفي نمي
  عاشق  از  قاضي  نترسد   مي     بيار

  هم  نيز   ديوان يرغوي   از بلكه 
  محتسب داند كه حافظ عاشق است

   هم  نيز  سليمان   لكم  آصف    و
هاي مختلف  اين دو سبك زندگي ناسازگار سبب شده است كه در دوره

داشته باشيم و نه يك حكومت و  پسند خواه مشروعهنه يك حكومت و جامعه 
آمدي يك پيامد ناگزير چنين ناكاركم،  دست. پسند خواه مشروطهجامعه 

كردن آن همواره ناممكن و  است، كه حلبوده ها و اختالفاتي  ناسازگاري
  دشوار بوده است. 

ست. فقط مربوط به يك نظام ايدئولوژيك نيدو سبك زندگي ناسازگار 
 ارتجاع سرخ و سياهكه دشمنان خود را نيز  در رژيم پادشاهي گذشته

عمالً اين ناسازگاري وجود داشت و  ،ناميد ميها)  ها و مذهبي (ماركسيست
بخشي از مردم  شدند. به عنوان مثال،  بخش بزرگي از مردم ناديده گرفته مي

كردند، در عين  هاي تلويزيوني آن هنگام را تماشا مي تلويزيون داشتند و برنامه
هاي آن هنگام   حال، بخشي ديگر از مردم نيز بودند كه به لحاظ مذهبي برنامه

 ، هرچند،نداشتند ي در خانهدانستند و اصالً تلويزيون ويزيون را حرام ميتل
ده است. ش پرداخت ميتلويزيون از جيب آنان هاي  برنامهبخشي از هزينه 

) و 1356دي 19هاي قم ( جرقه انقالب را هم همين بخش از مردم، طلبه
دند (به ) پديد آور1356بهمن29هاي تبريز  ( نيروهاي مذهبي و به ويژه طلبه

نگاه كنيد، كه در جو  1356بهمن 30صفحه نخست روزنامه اطالعات روز 

گمان،  بيد). نك سانسور آن روزها وقوع يك انقالب را در تبريز تداعي مي
  شدن بخش قابل توجهي از مردم بوده است. گرفته انقالب يك پيامد ناديده

كنند يا  شا ميامروز نيز بخشي از مردم تلويزيون رسمي كشور را كمتر تما
. شود هايش از جيب آنان تأمين مي كه بخشي از هزينه_ كنند   اصالً تماشا نمي

ساعته متعددي، چه سياسي و 24هاي غيررسمي  از همين روست كه تلويزيون
  اند. چه سرگرمي، در خارج از كشور  امكان فعاليت پيدا كرده

مچنان به ناپذير آن است كه بخش بزرگي از مردم ه واقعيت كتمان 
وهشت پيش از انقالب عالقه دارند و همچنان به آن گوش  موسيقي شش

هاي  هاي عروسي آهنگ هنوز كه هنوز است در بسياري از مراسمدهند.  مي
خواني كه با  گردهاي آوازه دوره اند شود.  كم نبوده پيش از انقالب اجرا مي
خود و   شب نانو اند  را اجرا كرده ها سلطان قلبيك آكاردئون آهنگ 

وبيگاه  اند، هنوز هم گاه شان را با همين آهنگ و ترانه به دست آورده خانواده
شنويم،  خوان مي گردهاي آوازه اين ترانه را در كوچه و خيابان با صداي دوره

  هاي ممنوعه قرار دارد.   اي كه به لحاظ رسمي در شمار ترانه ترانه

ما آنها را به سبك  وبخشي است كهحقيقت آن است كه جامعه ما د
 خواه دموكراسييا  خواه مشروطهو  خواه مشروعه دوران مشروطيتبندي  قسيمت

اند با  نتوانستهصدسال گذشته  كم در يك دستاين دو گروه  ايم. ناميده
اين دو طرز تفكر متفاوت و ناسازگار در  .وگو مسائل خود را حل كنند گفت

گرفتن  وجود دارد. ناديدهيا مصر ان كشورمان و كشورهاي مشابه مانند افغانست
پيشگي در بر  هر كدام پيامدهايي زيانبار  به لحاظ كارآمدي و به لحاظ ستم

اي از  جمعيت پاره دارد. حاميان نظريه واليت فقيه معموالً با استناد به تصاويرِ
كنند و در عصر كامپيوتر و عصر  ها  وجود چنين وضعيتي را نفي مي ييپيما راه
به استناد به  ،هاي مختلف مثالً انتخابات اعداد ةمنصفان به جاي تحليلِ داعدا

 به استناد به جاي »تصوير مار«و به استناد به اعداد  استناد به به جايتصاوير 
  آورند. روي مي» مار«نوشته 

  

   هاي ناشدني راه حل
 آن، مثالً كردن شكل دموكراتيكو  تغييردادن قانون اساسياي  پاره

اين در ند. ا پيشنهاد كردهبه عنوان راه حل  را واليت فقيه   كردن  يا دوره
كم بخش بزرگي از آنان، بر اين  ، دستخواهان مشروعهحالي است كه 

باورند كه واليت فقيه به عنوان نماينده خداوند بزرگ هنگامي كه از طريق 
در خبرگان كشف شود، ديگر تا پايان عمرش  قابل  عزل نيست، مگر اين كه 

  حاضر خواهند شد كه خواهان كشف اشتباه رخ داده باشد. آيا مشروعه
  ؟بپذيرندنماينده خداوند بزرگ بر روي زمين  را  كردن اي دوره

و  به نتيجه برسد كردن شكل قانون اساسي دموكراتيكفرض كنيم 
آيا مسئله   ،آوردن اكثريت  آرا  حاكم بشوند خواهان با به دست دموكراسي
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هاي بدون مانع  برگزاري  كنسرت ديش ماهواره،  ،فيلترينگ اينترنت
اي از عوامل افزايش  ، كه پارهحل خواهد شدبراي هميشه خوانندگان، ... 

مان اين است كه براي  پرسش ديگر ؟قطبيدگي در  جامعه هستند
كل جامعه  درخواهند سبك زندگي خود را  كه همچنان مي خواهاني مشروعه

گمان تعداد فعاالن آنها   نيست (و بيو تعدادشان هم كم  _ند وربيابه اجرا در 
 درصد 3.5قانون از جمعيت كشور است، عددي كه به درصد  3.5بيش از 

حلي وجود دارد؟ آنها با سبك زندگي غربي مشكل  چه راه   _مشهور است) 
در يك راه حل  كم دستكه گفتيم _ دارند، پس برخالف بخش ديگر جامعه 

گونه  را در مقابل خود  ندارند. آيا آنراه حل مهاجرت _ دارند مقابل خود 
و احتمال وقوع يك ها  كه يك روحاني مشهور با نگراني از ادامه ناكارآمدي

بيني كرده است در انداختن آنان به دريا راه  پيش قيام و عدم وجود جاي فرار
حل رفرميستي نيست؛ در چنين  كه طبيعي است كه يك راهحل است؟ 

را به رقيب واگذار كرد، كه به تداوم ناكارآمدي در  هايي يا بايد بازي وضعيت
دانيم اين تداوم ناكارآمدي در نهايت  انجامد، كه همه مي نظام حكمراني مي

  زيانبار خواهد بود، يا بايد طرحي نو در انداخت.  بسيار براي كشور

در برابر چنين  كردن شكل قانون اساسي دموكراتيكطراحان نقشه راه 
ترسيم  نگرانه ژرف اهداف رفرميستي كنند. تا زماني كه مي هايي سكوت پرسش

يك چرخه مسير  در ها  حركت ، دشون نقاديو اين اهداف به دقت  د،شون
دهد.  يك نقشه راه رفرميستي   ها را هدر مي د كه صرفاً  انرژيبوباطل خواهد 

در نظر نگيرد، تفاوت چنداني با يك راه حل  نگرانه ژرفكه همه شرايط را 
  كند تا ببيند چه خواهد شد!   انقالبي ندارد كه براندازي مي

سبك و  سبك زندگيمربوط به  اي از قوانينِ به اجمال، دو طرف براي پاره
تواند  رگزاري رفراندوم فقط ميبه قوانيني متناقض باور دارند و حتي ب ديواني

شنودي تواند  به ناخرسندي و ناخ حل كند، چون نميله را به طور موقت مسئ
هاي متداول مانند  طرف بازنده پايان بدهد. به بيان ديگر، مكانيسم

توانند  كنند نمي اراده عمومي را حاكم مي ،كه با رأي اكثريت ها دموكراسي
  كار كنند. چاره چيست؟

  

 به عنوان نمونه آرماني دولتي آنارشيسم يا همه و شهر هوشمند
   راني به انصاف ملك

د نك كه قانون را تعيين ميرا  عمومي ارادهو  ريتاكث رأي روسو ژاك ژان
 اَرو ثنكو  ندورسهكُدانست.  خوشبختي جامعه ميترين راه حل براي  منصفانه

تواند همواره منصفانه  در دموكراسي مرسوم  نمي اكثريت رأينشان دادند كه 
باشد، هرچند، دموكراسي در كشورهاي غربي كارآمدي خود را نشان داده 

دموكراسي در كشورهايي مانند ايران عزيزمان با وجود بيش از دو  ااماست. 
خواهان  نتوانسته است پا  دموكراسي هاي فراوانِ قرن تالش و ازخودگذشتگي

 اراده عموميو  اكثريت رأيآن است كه  همچنان كه گفتيم  . علتبگيرد
به تصويب   يوانيسبك ددر حوزه سبك زندگي و  توانند قوانيني را نمي

، يعني در كشور دو گروه فعال سياسي هر رسانند كه مورد پذيرشب
قرار بگيرد. هر كدام از اين  دو گروه   خواهان دموكراسيو  خواهان مشروعه
اراده دهند كه  درصد از جمعيت فعال جامعه را دارند و اجازه نمي 3.5 بيش از 
اني و ودينتيجه، ناكارآمدي نظام  شكل بگيرد.اي دائمي  به گونه عمومي
 اي ، گونهراه حلاما  همچنان كه گفتيم   شدن تدريجي جامعه است.  قطبي

 هاي متفاوت است كه امكان قوانين متفاوت براي گروه  دولتي همهيا  آنارشيسم
كردن جامعه را حذف  و عوامل قطبي سازد را فراهم مي )هاي گروهي اراده(

   كند. مي

يا  آنارشيسم به بازار بيايد شهر هوشمندتا پيش از آن كه امكانات   
هاي متفاوت دشوار  زندگي يك كشور براي قوانين و سبك افراز و  دولتي همه

اينترنت و  شهر هوشمندو پرهزينه و حتي ناممكن بوده است، اما امكانات 
سبب شده است كه بتوان به آساني  ها اينترنت مكانو  ها اينترنت آدمو  چيزها

در  هم بزند آن كه انسجام جامعه را به  بي را بازي افراز شهر هوشمند
به اجرا  با قوانين مختلفهاي مختلف  براي سبك زندگي گوناگون هاي جزيره

   .شدن جامعه را حذف كرد و عوامل قطبي در آورد
در نتيجه، اند،  هاي پيشين پاسخ نداده حل راهآزموده را آزمودن خطاست. 

هنگامي كه در يك ملك مشاع دارد.  هاي نوين نياز حل مسئله كشورمان به راه
آيد، مالكين ناچارند يا كل ملك را بفروشند و هر كس  اختالف پديد مي

 بازي افراز منصفانهسهم خود را بردارد، و يا اگر اين ملك افرازپذير باشد با 
افرازپذير دو شريك  يك ملك تقسيم كنند. فرض كنيم خود ملك را بين 

يكي تقسيم كند، «توان از روش منصفانه مشهورِ  از ميداشته باشد. براي بازي افر
بهره گرفت. كشور نيز يك ملك مشاع است كه مردم آن » 37ديگري انتخاب

  كشور (ملت) مالكان آن هستند.

يك بخش سبك زندگي مطابق  گوناگونِ هاي جزيرهبه عنوان مثال، در 
ديگر  گوناگونِ بخشِ هاي جزيرهخواهان جاري باشد و در  پسند مشروعه

خواهان. اين نوع افراز را از گذشته مردم  سبك زندگي مطابق پسند مشروطه
اند، مثالً بانواني كه در زندگي روزمره  در اماكن متبركه مذهبي رعايت كرده

كنند در هنگام ورود به اين اماكن حجاب را  حجاب را كامل رعايت نمي
  كنند.  كامالً رعايت مي

                                                 
37 divide-and-choose 
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گيرد نياز به ديوار  چنين تفكيكي هنگامي كه در شهر هوشمند انجام مي
شده عبور كند هشدار ورود را  هاي تفكيك ندارد و هر كس كه از مرز بخش

دريافت خواهد كرد و ملزم به و گوشي هوشمند  ها اينترنت مكاناز طريق 
كه انتخاب نظر به اين شود.  رعايت قوانين بخشي كه به آن وارد شده است مي

 اراده عمومي به اين ترتيب،  و ،همگان است همگان رعايت خواهند كرد
  شكل خواهد گرفت.

واليت فقيه است، با  اختيارات ترين اختالف دو گروه در مهم
ماندن آن براي بخش  شدن اين واليت براي تمام ايران، اما مطلقه مشروطه
، زيرا از ديل خواهد شدنظام حكمراني به يك نظام كارآمد تب ،خواه مشروعه

 خواهان و چه سكوالرها بهره خواهد گرفت تمام پتانسيل كشور، چه مشروعه
. اختالف مهم ديگر اي از مهاجران به كشور باز خواهند گشت و احتماالً پاره

خواه به اين دليل كه خودش خواهان  است، بخش مشروعه سبك زندگيدر 
دقت كافي خواهد كرد و در  گمان، در رعايت آن اجراي شريعت است، بي

  حجاب نخواهد بود.  حجاب يا كم اين بخش كسي شاهد مثالً بي

كم  تواند مورد پذيرش دست نميكه  سبك ديوانيدر   اتاختالف يكي از
يا  ناديوانيرا  آنها ما پيشتر   يي است كه ها روشباشد،  خواهان  دموكراسي
هاي ديواني  در  كارگيري رويه عدم بهمعتقدند با  اي  پاره . يما هناميد فراديواني

تر و كارآمدتر عمل كرد. در قلمروهاي  توان سريع هاي مختلف  مي ديوان
معموالً به كساني سپرده  فراديوانييا  ناديوانيايدئولوژيك اختيارات گسترده  

اي را كسب كرده باشند. با آن كه  شود كه معلومات ايدئولوژيك ويژه مي
حذف اين نوع سبك ديواني بوده است،   ب مشروطهانقاليكي از اهداف 

با  همكاري بازتوانند با  پسندند مي كساني كه اين سبك ديواني را مي
  شان شهر هوشمند خودشان را  با اين نوع سبك ديواني بسازند. همفكران

جويي خواهد  هاي حكمراني صرفه اين نوع تفكيك در  بسياري از هزينه
. به عنوان نمونه، ها را كاهش خواهد داد اي از هزينه ها با پاره و مخالفت كرد

هاي سنگين  دولتي    دولتي با بودجه حاميان نظريه واليت فقيه تبليغات اسالميِ
كه معموالً  دانند و حتي خواهان افزايش اين بودجه هستند را يك ضرورت مي

از  ديگري بخش  شود. از سوي ديگر،  رو مي با مخالفت بخشي از مردم روبه
مردم بر اين باورند كه تبليغات ديني بايد صرفاً از طريق نهادهاي مذهبي كه با 

جويي  ها صرفه و در اين هزينه شوند انجام بگيرد هاي مردمي اداره مي كمك
هاي مخالفت با استكبار چرا بر دوش همگان باشد، به ويژه  هزينه .خواهند كرد

اي براي آن اختصاص  بودجهداند  بخشي كه چنين مخارجي  را بيهوده مي
براي د ندان زائد مي ها بخش از  يكهر نخواهد داد. مشاغلي را كه 

تقسيم منصفانه بودجه بر بنياد  .  حذف خواهند كردسازي دولت  چابك
 منفعتو  دهد كه مطابق باورها جمعيت هر بخش به هر دو بخش امكان مي

  خود بودجه را مصرف كنند. 

  يدولت مهآنارشيسم يا ه
پتر به نام  آنارشيستِ كمونيستصدوسي سال پيش يك  يك

شناس  كه يك دانشمند زيست_ ) Peter Kropotkin(  كروپوتكين
در تكامل پرداخته است و  همكاريبه اهميت نقش  _برجسته نيز هست 

  ) خود چنين آورده است:Mutual aid» (ياري متقابل«در كتاب 

 يِارقانون ي، زعِ متقابلقانون تنادر طبيعت عالوه بر «
نيز وجود دارد، كه براي موفقيت تنازع بقا، و به ويژه  متقابل

تر از قانون رقابت  ها، بسيار مهم رونده گونه براي تكامل پيش
متقابل است. اين پيشنهاد... در عمل چيزي نيست جز توسعه 

  1»بيان كرده است. داروينبيشتر نظراتي كه خود 

شناسي كه به دليل  ليل نظريات زيستنه به د  كروپوتكين
مكتب شهرت دارد.  آنارشيسمهايش در مكتب فكري  پردازي نظريه

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

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

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

كان را بوده است، يعني همه مردم اين ام دولتي همهيا  دولت همگاني
داشته باشند كه داوطلبانه در اداره جامعه نقش بازي كنند. در واقع، 

اند كه  هر دو معني درست  هاي اطالعات به ما نشان داده امروزه فناوري
نمونه خوبي است: از  كوين بيت. دولتي همهو هم  دولتي بياست، هم 

يك سو، هيچ دولتي پشت آن نيست، از سوي ديگر، همه كاربرانِ 
  داري اين پول ديجيتال نقش دارند.  در مديريت حساب كوين تبي

،  همچون اهداف متعالي و كروپوتكيناهداف متعالي و انساني 
كم تا روزگار كنوني  در زمان خودشان و دست، كارل ماركسانساني 

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

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

1. Nowak, M. A. (Martin A.) & Highfield, Roger. (2011), 
Super-Cooperators: Altruism, Evolution, and Why We need  
Each Other to Succeed, New York: Free Press. 
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  ) براي حل مسئله دو مادرسازي حضرت علي (ع بازي
با اجراي يك بازي در محكمه دو مادر نشان داد كه   حضرت علي (ع)

اي از مسائل بسيار  توانند به عنوان ابزارهايي كارآمد براي حل پاره مي ها بازي
در  DNAدشوار  به كار برده شوند. در آن هنگام او امكاناتي براي آزمايش 

تر بتواند مسئله را حل كند. امروزه،  اختيار نداشت، كه با روشي ساده
شده براي تقسيم و  ابداع هاي مختلف و الگوريتم شهر هوشمندهاي  فناوري

مان با  ها در جامعه كردن ناسازگاري توانند در حل افراز منصفانه به خوبي مي
 نظر به اين كه  بازيگران اين بازي مان كنند. كمك بازي افراز منصفانه

ود را به دقت محاسبه كنند بخش كارآمدتر به تدريج  و در ناچارند منافع خ
در   دانايي همان گونه كه نهايت يك اكثريت قدرتمند را در بر خواهد گرفت.

گران مطابق سبب شد كه بازيطراحي كرد  حضرت علي (ع)بازي بزرگي كه 
گويي آشكار شود، در  گويي و دروغ خود عمل كنند و در نتيجه راست منافع
 منافعبازيگران ناچارند براي  ،نيز اگر به دقت طراحي شود فراز منصفانهابازي 

گويي كنند، كه دورويي را كه يك عامل مهم فساد و ناكارآمدي  خود راست
  مان بوده است به شدت كاهش خواهد داد.  در جامعه

  
  هاي تقسيم منصفانه شهر هوشمند و الگوريتم

به  شهر هوشمندپيشتر در اين سلسله از مقاالت گفتيم  همچنان كه
بهره بگيرد  تقسيم منصفانه هاي الگوريتمو  ها نامه شيوهتواند از  خوبي مي

و كارآمدي شهر را افزايش بدهد. به عنوان مثال، هنگامي كه در يك 
ناحيه از شهر تعداد مسافران منتظر وسايل نقليه عمومي چنان افزايش 

نقل عمومي را  انتظار براي دسترسي به يك وسيله حمليابد كه مدت 
توانند مدت انتظار  مي تقسيم منصفانه برخطهاي  افزايش بدهد الگوريتم

  اي نسبتاً چشمگير  كاهش بدهند.  را به گونه

  

  تقسيم، و گيري رأي، بازي
  سه حوزه به هم مرتبط

، بازياي كه همگي با آنها آشنا هستيم  سه فعاليت روزمره
، كنندگان تقسيم، و دهندگان رأي، بازيگراناست.  تقسيم، و گيري رأي

هاي  شدن، براي رسيدن به خواسته براي داشتن امكان شخصي  برنده
ان هر كدام هاي ذهني خودش گذاري شخصي، و براي ارزش

كنند. با آن  كه هر كسي اول از همه و  مي  خودشان را دنبال راهبردهاي
هاي   خواهد، از كنش تر از همه فقط خودخواهانه نفع خودش را مي مهم

گرها،   تك كنش هاي تك متقابل براي منافع، از راهبردها، و از كنش
برد و يك نتيجه بازي داراي   كه يك تصميم جمعي پديد خواهد آمد،

دهندگان  براي همه بازيگران، يك رئيس منتخب كه بر همه رأي  باخت
. است ها يك تقسيم چيزهاي خوب بين همه طرفيا كند، و  رياست 

  ها را  خواهيم داشت.  ها و بازنده در پايان روز، برنده

نفع هر فرد در يك بازي يا در يك  حداكثركردنبا اين همه، 
كردن  كانديداي محبوب يك چيز  هتقسيم چيزهاي خوب، يا برند

تر يك چيز  انداز عمومي كردن به اين وضعيت در يك چشم است، نگاه
را افزايش  رفاه اجتماعيهايي كه  ديگر است: آيا پيداكردن مكانيسم

دهند و در نتيجه، به نفع همه هستند و نه فقط به نفع افراد خاص  مي
والدين و هم فرزندان ـ  ممكن است؟ يا مثالً  به كل يك خانواده ـ هم

گيري و پذيرش نظر  در  انتخاب يك مقصد  سفر آخر هفته با رأي
برادري كه در حال بازي  -اكثريت كمك كنند.  يا كمك به سه خواهر

يك بازي خانگي   هستند در انتخاب راهبردهايي كه چنان بهينه باشند 
بعد كنند. يا  كدام نتوانند با انتخاب يك راهبرد ديگر بهتر عمل كه هيچ

اي كه  به گونه سيم يك كيك براي كمك به آنها در تقاز اين بازي، 
اي كه به خودش رسيده به ديگران حسادت  كس به دليل تكه هيچ

هايي يك هدف مهم  ها و روال چنين مكانيسم راهبردنورزد. اثربخشي 
ديگر است. اگر كسي تالش كند كه با انتخاب راهبردهاي رياكارانه 

دادن  اين وضعيت  ع نامنصفانه ببرد، آيا ممكن است كه از روييك نف
  كننده جلوگيري كرد؟ با استفاده از يك مكانيسم راهبرد تضمين

  منبع:
Rothe, Jörg. Economics and Computation: An Introduction to 
Algorithmic Game Theory, Computational Social Choice, and Fair 
Division. Springer, Heidelberg 2016. p v. 

  نظريه بازي الگوريتمي
اي در  رشته هاي پژوهشي بين ترين حوزه ترين و مهم يكي از جالب

اي را از  دو دهه گذشته در پيوند با علوم كامپيوتر و اقتصاد، روح تازه
نهادهايي ها و  در آناليزهاي انواع مكانيسم الگوريتمي نظريه بازيطريق 

اي است كه  مسائلي  اند دميده است. حوزه كه زندگي ما را در بر گرفته
هاي روشنفكران بوده است،  كند كه پيشتر  از دغدغه را بررسي مي

هاي زندگي در  مسائلي كه همزمان به تجارت الكترونيك و ساير حوزه
ادارمان ها  و نيز ارتباط فراواني دارد. به ويژه، توجه بر پيچيدگي 21قرن 

تر  ، دقيقها حراجيتا  ها انتخاباتها از  كرده است كه در طراحي سيستم
  □عمل كنيم.

  منبع:

Rothe, Jörg. Economics and Computation: An Introduction to 
Algorithmic Game Theory, Computational Social Choice, and Fair Division. 
Springer, Heidelberg 2016. p v.
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به يك  منصفانهافراز اين پتانسيل را دارد كه با  شهر هوشمند
در كشور   خواهان مشروطهو  خواهان مشروعهاختالف قديمي ميان 

را  ناكارآمد كرده است خاتمه  كشور انيديوعزيزمان ايران كه نظام 
 با آن كههاي ناشي از اين اختالف را به صفر نزديك كند.  بدهد و رنج

حيت هاي انديشمندان و دانشمندان غرب در دنياي مسي انديشه نظرات و 
كه نشان _ را  دموكراسي سكوالرهاي  و  حكومت رنسانس ندا هتوانست
 ، با وجود پديد بياورند _ هايي كارآمد هستند كه  حكومت اند  داده

 ها مدت از  به زبان فارسيهاي  اين انديشمندان  ها و مقاله كتابترجمه 
اختالفات و ، با آنها كشورمان بسياري از مردم ييآشناو  پيش،
همچنان پابرجا   خواهان مشروطهو  خواهان مشروعهي ميان ها زگاريناسا

 و به  راني به انصاف ملك اند به ها نتوانسته آن انديشهمانده است و 
كه كارآمدي خود _   دموكراسي سكوالريك  حكومتي كارآمد مانند 

در كشورمان و بسياري از _ را در كشورهاي غربي نشان داده است 
. ابزارهاي شهر هوشمند توانمندي دبينجامننگ مشابه كشورهاي با فره
     □.اي را دارند كردن  چنين مسئله كافي براي حل

  يكي تقسيم كند، ديگري انتخاب برش كيك:
نوشته شاعر مشهور  )Theogeny( »نامه خدايان تبار«در كتاب 

سال پيش نوشته شده  2800كه حدود ) Hesiod(  هزيوديوناني،  
، بايد زئوسو  پرومتهخدايان يوناني،  آمده است كه  است

گوشت را دو دسته  پرومتهدند. كر گوشت يك گاو را تقسيم مي
اين داستان يك نمونه  يكي را انتخاب كرد. زئوسكرد، و 

آن  برايدانان  است كه رياضي تقسيم منصفانهاستاندارد از 
اما به جاي گوشت،  ،اند العاده زيادي را انجام داده هاي فوق تالش
 ) cake-cutting( برش كيكاند كه به  را تقسيم كرده كيكيك 

با كارهاي  1940از دهه  رش كيكبيافته است. مسئله شهرت 
   هاوس هوگو استيندانان لهستاني با پيشگامي  رياضي

)Hugo Steinhaus( براي نخستين  هاوس استين .آغاز شده است
 يگريكند، د ميتقس يكي«كارگيري روش  بار روي امكان به

  □.كرد براي سه بازيگر و بيشتر كار» انتخاب

  و برش كيك
  محور-رفرميسم دانش

هاي  رو بوده است. خيزش بست روبه رفرميسم در ايران همواره با بن
اي كه  نيز نتيجه 1357بزرگي چون انقالب مشروطيت يا انقالب سال 

و هم  خواهان مشروعههر دو گروه فعال سياسي، يعني هم 
راسي در ايران را راضي كند در بر نداشته است. دموك خواهان مشروطه

توانسته است كه قانون مورد  شدني نبوده است، چون رأي اكثريت نمي
ناميده است  اراده عموميآن را  روسو ژاك ژانپذيرش همه مردم را كه 

  پديد بياورد. 

(با دو قانون متفاوت براي دو گروه  دولتي همهيا  آنارشيسم
اينترنت و -نات پيشابا امكا آنارشيسماست. اما  تنها راه حل   ناسازگار)

شهرهوشمند  شدني نبوده است. جامعه آرماني آينده كه نقائص -پيشا
با  آنارشيسمخواهد بود. با  آنارشيستيدموكراسي را ندارد يك جامعه 

توانيم جامعه آرماني  آينده را با امكانات  امكانات محدودتر امروز مي
  تر تجربه كنيم. گسترده

و  نظريه بازيجامعه آنارشيستي را در ابزارهاي رسيدن به بخشي از 
تقسيم توان يافت.  مي هاي گوناگون ديجيتال فناوريبخشي ديگر را در 

دانان و  هستند كه رياضي نظريه بازياز مباحثي در  گيري رأيو  منصفانه
دهند كه بتوانند با يافتن  هاي فراواني انجام مي كامپيوتردانان تالش

گيري، راهبردهاي منصفانه را  سيم و رأيمناسب براي تق هاي نامه شيوه
  ها فراهم كنند. كنندگان در اين بازي براي شركت

  راني به انصاف ملك براي
 طراحي بازيبه  ،آنارشيستيبراي رسيدن به جامعه  

 هكه ب ،نياز داريم هاي افراز منصفانه نامه شيوه و
دانان، كامپيوتردانان،  رياضيمشترك همكاري  و به دانايي

 كيك گران سياسي نياز دارد. صاددانان، ...، و كنشاقت
برش منصفانه نياز دارد. تا زماني يك در ايران به  رفرميسم

را  اي از كيك  يا سهم نامنصفانه كيك كه هر دو گروه كلِ
  □رو خواهيم بود. بست روبه بخواهند، با بن
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 تقسيم يا افراز منصفانه

  
  

هاي بهتري وجود داشته باشد. اگر بنا بود   ... بايد بازي
كردم  كه يك مسئله پژوهشي انتخاب كنم،  راهي پيدا مي

هايي ترغيب كنم كه  كه مردم را به طراحي و اجراي بازي
  همگي در آنها برنده باشند. 

  شگامان هوش مصنوعي)(از پي 1هربرت سايمون

كردن مرزها  شخصميا رش كيك، افراز مالكيت در يك زمين، ب
 2افراز منصفانهيا  تقسيممسائل رايج اي از  پارهالمللي  در يك مناقشه بين

مورد  مسائل بسيار ديگرهمه اين مسائل و  منصفانه افرازيا  تقسيمهستند. 
 ها روالانواعي از   افتنبراي ي را از طريق تحليل موشكافانهمردم  مناقشه

 خيرها منصفانه انواع براي تخصيصهاي ويژه  نامه يا شيوه ها و الگوريتم
  دهد.  مورد بررسي قرار مي بيگاري) مانند »شرها«(يا 

هايي تأكيد دارد كه  نامه بر روي شيوه افراز منصفانهيا  تقسيم ،به ويژه
ر آن هر كسي كنند، كه د فراهم مي» 3ردنيناب-رشك« يهاي تخصيص
هيچ  سهم را دريافت كرده است و بر سهمترين  كند كه بزرگ فكر مي

  برد.  كس ديگري رشك نمي

هاي ما  حل اي بسيار قديمي است، اما راه مسئله افراز منصفانهيا  تقسيم
سه شامل  منصفانه تقسيمهايي جديد هستند.  حل براي اين مسئله راه

  است: كاربرد، و الگوريتمانصاف، ساخت  معيارهايمرحله يافتن 

                                                 
1 Herbert A. Simon 
2 fair division 
3 envy-free 

متفاوتي از  هاي نگرشكه  هايي ويژگييا  هامعياركردن  ارائه •
  ند؛كن را فراهم مي انصاف

گام به گام، براي  هاي الگوريتميا  ها نامه شيوهكردن  فراهم •
 تقسيم منصفانه بهرسيدن تقسيم منصفانه كاالها يا براي به دن رسي

  ؛ ومذاكراتدر  مسائلاز  يا ها بر روي مجموعه موقعيت

در شرايط  آنها كاربردهايبا  ها الگوريتمدادن اين  توضيح •
    زندگي واقعي. 

به اين دليل است كه  كاربرد، و الگوريتم، معيارگانه  تأكيد ما بر سه
 را  كارآمدي سطحي متفاوت  از هر كدام هاي مختلف علمي  در رشته

توجه اصلي خود را به  هفالسفند. از همين روي، ده از خود نشان مي
 برابريو  عدالتو مفاهيم مرتبط با آن مانند  معني انصافيا  معيارتبيين 

اند.  آنها را توضيح داده كاربردهاياند و موارد عملي و  دهمعطوف كر
اند كه هر  اي را اصل قرار داده نظري هاي معيار ، نظري اقتصاددانانِ

اي  چنين طرحوارهد، اما كار بگير آنها را بهبايد  تقسيم منصفانهطرحواره 
(با  منصفانه تقسيم مند قاعده اجرايمعموالً اطالعات اندكي از نحوه 

دهد.  ميگام به گام) به دست  نامه شيوهيا  الگوريتماستفاده از يك 
  يا ها نامه شيوه ساختن و ابداع به اقتصاددانانبيشتر از  دانان رياضي

كنند عالقه  را توليد مي يم منصفانهتقسكه در عمل يك  هايي الگوريتم
  دارند. 

 كاربردي اقتصاددانانِ، و شناسان جامعه، نظران علوم سياسي صاحب
كردن  وجو براي تعيين اند، جست تر را اتخاذ كرده يك روش عملي

، در دنيا رخ انصافشرايطي كه تحت آنها انصاف، يا خروج از 
اي مردم و نهادها دارند. بر اين ورود و خروج و پيامدهايي كه ،دهد مي

هاي مردم اثر  را كه بر نگرش ادراك انصافبه ويژه  شناسان روان
  كنند.  گذارند و بر روي رفتارهاي آنها مؤثر هستند مطالعه مي مي

تقسيم منصفانه: از «اب هاي حوزه تقسيم منصفانه كت ترين كتاب يكي از مهم
نظر برجسته اين  ، دو صاحبتيلورو  برامزنوشته » وفصل مناقشات حلبرش كيك تا 

حوزه است. مقاله زير از مقدمه و فصل نخست اين كتاب گرفته شده است كه 
آشنايي ندارند  نظريه بازيتواند براي خوانندگاني كه با اين حوزه در  مي

  سودمند باشد.
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  »ردنيناب رشك« تقسيم
بر  تقسيمي است كه در آن هر شخصي »ردنيناب رشك« تقسيم

ين يا ارزشمندترين تر كند كه بزرگ فكر مي اساس ارزيابي خودش
كند.  حسادت نمي كس هيچرا دريافت كرده است و در نتيجه به  سهم 

رشته   در منصفانه ميتقستحت موضوع  يردنناب رشكتقسيم با آن كه 
است كه به  سال 50و در رشته  اقتصاد حدود  سال 60رياضيات تقريباً 

 يردنناب رشكتقسيم  برايشده  ابداع هاي  ، الگوريتمگرفته شده استكار 
 دنكن نابردن را تضمين  رشكها  كه در انواع گوناگوني از وضعيت

  . قدمت چنداني ندارند

عني كه بدين م ،دارد 4نظريه بازياين تضمين، يك معني ويژه در 
اگر به اين الگوريتم وفادار باشيد، راهبردهايي كه ساير بازيگران 

 سهميه دست آوردن توانند جلوي شما را در ب كنند، نمي انتخاب مي
با اين  است بگيرند. سهم ترين يا ارزشمندترين كنيد بزرگ كه فكر مي

ممكن است  مثالً در يك بازي تقسيم كيك با آن كه هر بازيگر  همه، 
هاي ما  همه الگوريتماما  ،را به دست بياورد  يك بخش محبوب كيك

 كيك يك تمتفاو با يك تقسيمِ دهند كه بازيگران ميناين اطمينان را 
  نتوانند بهتر عمل كنند.  يكسان

   

 دو نفر يا دو طرفاصل رعايت تناسب براي 

  مقدس  هايي از كتاب خاستگاه
اي از آيات مشهور  پاره مورد توجه  انصافعبري، مسئله  توراتدر 

آنچه رفتار  به هابيلو قتل نهايي  قابيلامان  بي حسادتقرار دارد. 
به هديه و قرباني  كهتعبير شده است شود  نامنصفانه خداوند تصور مي

  توجه نكرد. قابيلهديه ، اما به »توجه كرد« هابيل

دختر زيباي  ،راحل پس از هفت سال كار براي رسيدن به يعقوببه  
 ،ليه ، گفته شد كه قرباني او كافي نبوده است و او در مقابل بايد باالبان

د، مگر اين كه هفت  ازدواج كن  البان كمتر زيبايتر و  دختر بزرگ

                                                 
4 game theory 

بلكه  ،دانست تنها آن را نقض قرارداد مي سال ديگر كار كند، كه او نه
  كرد. تلقي مي عمل غيرمنصفانهآن را آشكارا يك 

كردن يك  نصف حكم سليمان حضرتبا اين همه، هنگامي كه  
. هنگامي انصاف پيروز شددو مادر بود  يكه مورد ادعاداد كودك را 

تراض كرد و كودك را به مادر ديگر منسوب كرد كه مادر واقعي اع
نوزاد آشكار شد، و واقعي (كه نوزادش مرده بود)، حقيقت درباره مادر 

قرار گرفتند؛ زيرا آنها مشاهده  سليمان حضرتها در كنار  همه اسرائيلي«
  ».براي اجراي عدالت خردي الهي دارد او  كردند كه

تقسيم مونه صريح از نخستين ن سليمان حضرتراه حل پيشنهادي 
شناسيم. با اين همه، هيچ  شده مي تثب است كه در تاريخِ منصفانه

قصد نداشت كه كودك را به  سليمان حضرتدهد:  حلي ارائه نمي راه
يك  بين دو مادر دو نيم تقسيم كند. در مقابل، هدف او اين بود كه

  برگزار كند، تا مادر واقعي از مادر دروغين معلوم شود.  بازي

هاي هر دو  ارجحيتمنافع و براي يافتن حقيقت،  سليمان حضرت
  بيني كرده بود:  زن را پيش

ظ جان فرزند حفواقعي  ارجحيت براي مادر منفعت و باالترين  •
  دادن فرزند و سپردن او به يك شياد؛ دستاست، حتي به قيمت از

 عوضبراي زن  شياد حفظ جان كودك اهميتي ندارد و در  •
ي كه ارائه حل با عدم اعتراض به راه سليمان حضرت يند براك تالش مي
  رقصي كند.  خوش كرده است

به او  زن به اجرا در آورد  دواين  بين  سليمان حضرتاي كه  بازي
كنند  را كه هر كدام از دو زن انتخاب مي راهبردهاييامكان داد كه 

ويد. در گ شان دروغ مي شان راست و كدام تفسير كند و بگويد كه كدام
حقيقت  بتواند را طوري طراحي كرد كه اجراي آن قواعد بازيواقع، او 

  را از دروغ آشكار كند. 

خالف هدف در جهت چون هر دو زن  ،»كار كرد«اين بازي 
هوشمندتر بود و عمل نكردند. اگر زن شياد به ويژه  سليمان حضرت

 توانست نمي سليمان حضرتكرد،  همچون مادر واقعي اعتراض مي
  مادر واقعي  است.  شان كدام تشخيص بدهد كه
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هوشمندانه مورد احترام مردم  هاي به دليل قضاوت سليمان حضرت
بوده  فريباست، با اين حال، جاي ترديد نيست كه طرح او شامل 

دادن يك شياد و همچنين  شايد به دليل فريباو هرچند، است. 
  حل  بسيار ستايش شده باشد.  پيداكردن يك راه

به كار بگيرند، بدون را  ييها فريب نيچنگامي كه مردم عادي  هن
 منظور، كه به سليمان حضرتشده كسي مانند  حساب تندخوييِ
ما دن  اطالعات براي اهداف دور از انتظار بوده است، شآشكار
ول . در حقيقت، افراد غيرمسئكنيم تحسين نمي پسنديم و آنها را نمي
 ، شبيه بههاي هوشمندانه ري نيرنگتنها ممكن است در به كارگي نه

ممكن است  بلكه ،موفق شوندساير افراد  ، براي سليمان حضرتنيرنگ 
به  قوانينتضعيف   كردن توافقات و متزلزل هايي را براي  چنين نيرنگ
  . كار بگيرند

كه چون به خوبي كار  ،عبري توراتدر  مانيسل حضرتراه حل 
 دتلموو  توراتاست. در ، يك استثنرسد عالي به نظر مي كرد،
هاي نحوه تقسيم زمين يا ملك بيشتر است، كه براي آنها  بحث
هاي مختلفي  اما ديدگاه ،كننده وجود ندارد هايي عالي يا حتي قانع پاسخ

  مطرح شده است. 

اينها معموالً نظرات متفاوتي از انصاف هستند، كه ريشه در منافع 
، تا است كه اين منافع را ييها حل متعارض دارند. هدف ما يافتن راه

خودشان به كنندگان  كه مشاركتتقسيم كنند جاي ممكن، به طريقي 
كنندگان  رضايت برسند. افزون بر اين، ما اصرار داريم كه مشاركت

قادرند كه راه حل خودشان را به كار بگيرند و به شخص ثالث اتكا 
  . نياز نباشد داوريو  حكميت يعني به نكنند، 

تنها  نهگيرند  به كار ميرا  منصفانه تقسيمهاي  الايي كه روه حل راه
ويژه » حداقلي«ند، بلكه آنها يك نتيجه نداراشخاص بيروني   نيازي به 

گيرد  بهره مي منصفانه تقسيم راهبردكه از يك گر  را براي هر بازي
گران انجام  بدون در نظر گرفتن آنچه ساير بازي ، كنند تضمين مي

نتيجه حداقلي كه نشان خواهيم داد گاهي اين  ونهگ . هماندهند مي
  مانيسل حضرت ترفندهايي مانند ترفندها و تدبيرتواند از طريق  مي

هاي  ند كه ممكن است دانستهگير مي بهره اطالعاتي ازكه  ،يابدببهبود 
  از آن آگاه نباشند.  بازيگران  كم همه محرمانه باشند يا دست

نامه  ناپذير به خروج از شيوه ر اجتنابچنين راهبردهايي، چون به طو
يكي از چون : هستندد، با ريسك همراه ننياز دار منصفانه تقسيم
شده  تضمين د كه از  امنيت نتيجه حداقليِنكن گرها را مجبور مي بازي
اگر او چون نيست.  نيز استثنا مانيحضرت سلپوشي كند. نيرنگ  چشم

كرد،  او هم اعتراض ميخورد، و  شياد شكست مي زن دادن فريبدر 
كردن  نيم دو ممكن بود ناچار شود كه نظر خود را براي سليمان حضرت

شايد به  البته كرد، كس را راضي نمي كودك اجرا كند، كه هيچ
  استثناي زن شياد. 

وجود  سليمان حضرتتر از راه حل  هايي معتدل حل گمان، راه بي
كه خودشان به توافق ، مانند جداسازي كودك از دو مادري ه استداشت

خارج از عهده اين به دو دليل اين نوع راه حل  ،اند. هر چند نرسيده
خواهيم  نوشتار است. اول اين كه همچنان كه پيشتر ذكر گرديد، ما نمي

اي كه  نتيجهاجازه بدهيم كه بر  حضرت سليمانبه اشخاص بيروني حتي 
نامه را  ا فقط شيوهد؛ منپديد خواهد آمد تأثير بگذار منصفانه تقسيماز 

يافتن از   براي اطمينانگرها  دهيم كه بازي كنيم و نشان مي مشخص مي
توانند انتخاب كنند.  راهبردها را ميكدام رسيدن به يك نتيجه حداقلي 

حل  خالف راه كه دوم اين كه ما روي نوعي تقسيم خيرها اصرار داريم،
هايي كه معيارسب بر ح است، چون شد) (اگر  اجرا مي   سليمان حضرت

   نوعي رضايت را در بازيگرها پديد بياورد. بايد نشان خواهيم داد 

  

 هستاني، نخستين پژوهشگران دانشگاهيِدانان ل رياضي
  هاي تقسيم منصفانه نامه شيوه

داني بود كه  به همراه دو  ) رياضيHugo Steinhausهاوس ( هوگو استين
) و استفان باناخ   Bronislaw Knasterهمكار خود، برونيسالو ناستر (

)Stefan Banachهاي تقسيم منصفانه مهنا هاي خود را درباره شيوه ) پژوهش 
هاي آنان و  در لهستان آغاز كردند. پژوهشهمزمان با  جنگ جهاني دوم  

قرن گذشته با دو دشواري  دان ديگر در نيم ها رياضي هاي ده همچنين پژوهش
   ند:ا رو بوده روبهبنيادي 

هاي تخصيصي كه براي دو يا حتي سه  يا چهار بازيگر كار  نامه شيوه .1
توانستند براي پنج بازيگر يا بيشتر به كار گرفته  نمي كردند، اغلب مي

 شوند.

را به دست  نابردني هاي رشك تخصيصهاي تخصيصي كه   نامه شيوه .2
هايي هستند كه  نامه اي قابل مالحظه دشوارتر از شيوه بدهند به گونه

دهند (هرچند،  به دست مي تناسبرعايت  قاعده  را با ها تخصيص
هاوس، ناستر،  و باناخ به كار  را استين» نابردني رشك«مفهوم 

   □نگرفتند).
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  انتخاب -و-تقسيم
براي  توانند  مي يي كه ها كردن معيار يك گام به سمت مشخصبه عنوان 

تقسيم يك كيك مشهور  ال، رومندي فراهم كنند رضايتكنندگان  مشاركت
در نظر بگيريد: كنيم  نامگذاري مي كارولو  بابكه ما آنها را را  نفربين دو 

كند. فرض  مي انتخابرش را يكي از دو ب كارولرد و ب كيك را مي باب
بريده تواند  مياي  از هر نقطه ،است، در نتيجه پذير تقسيمكنيم كه كيك  مي
 كن استكيك ممكه ارزش آن را از بين ببرد. با وجود اين،  آن بي ،شود

كنيم  فرض مي يكسان نباشد؛  آن سراسر نباشد، يعني نوهمگمتجانس يا 
  . اند كامالً مخلوط نشدهاما  ،اند ها آميخته شده باشد، كه در آن طعم نوناهمگ

اند،  ها كامالً مجزا شده بنابراين، به جاي تصور يك كيك كه در آن طعم
و سرتاسر اند  شدهها كامالً آميخته  يك كيك كه در آن طعمبه جاي تصور يا 

 ناهمسان هاي د كيكي را تصور كنيد كه در آن مارپيچرآن غلظتي يكسان دا
وانيل داشته  5/8شكالت و   3/8مثالً شكالت و وانيل وجود دارد. حتي اگر 

راهي براي جداكردن شكالت از با بريدن كيك چون مارپيچ  است باشد، 
  وجود ندارد. وانيل 

مثالً بخش سمت چپ كيك را دوست داشته باشد،  كارولفرض كنيد 
فرض كنيد  و ،تر از بخش سمت راست شده است چون با خاك قند ضخيم

گيالس واقع   ،اما با اين همه ،اي متضاد داشته باشد  ، كه رژيم دارد، سليقهباب
ست آجيل گر ممكن ا و هر دو بازي ،دشته باشدر وسط كيك را دوست دا

 دو سمت چپ و راست مثالً در، باشدپراكنده  آجيلدوست داشته باشند، اما 
اين  ،ها براي مخلفات رويه ، اما نه در وسط. آشكارا اين سليقهمتمركز باشد
را  نفر  بلكه تقسيم آن را به طريقي كه هر دو ،كند ن ميوتنها ناهمگ كيك را نه

  كند.  راضي كند نيز دشوار مي

خود يا الگوريتم است كه  اليك رو» قسيم كند، ديگري انتخابيك نفر ت«
براي رسيدن به  قاعده و روال تقسيمدربردارنده توصيفي از روش به كاربستن 

 بابحل اين مسئله، به خوبي شناخته شده است:  نيز هست. راه نسبي رضايت
ت؛ السويه اس برايش  علي هكند، كه هر دو نيم كيك را به دو قسمت تقسيم مي

تر است. همچنان  كند بزرگ كند كه فكر مي را انتخاب مي اي تكه كارولو 
  كه پيداست اين راه حل دو ويژگي دارد:

  

 مشاهدهكند كه آنچه  اطمينان حاصل تواند براي خودش  مي باب .1
 كارول، و ) باشديمي از كيك (يا نيمي از ارزش كيككم ن دست بايد كند مي
كم نيمي از  كند بايد دست آنچه مشاهده ميكه كند اطمينان حاصل  تواند  مي

 5تناسب رعايت روالبا اين ويژگي به  منصفانه تقسيمكيك باشد. يك روال 
  مشهور است. 

 سهمكنند كه بازيگر ديگر يك  فكر نمي كارولو نه  بابنه  .2
با اين ويژگي به روال  منصفانه تقسيمتر دريافت كرده است. يك روال  بزرگ

 مشهور است. » 6ردنيناب رشك«

 

 بودن ينابردن رشكهاي  ويژگي ،دنهنگامي  كه فقط دو بازيگر حاضر باش
وجود در حالت دوبازيگري به بيان ديگر،   شود، حاصل مي رعايت تناسبو 

 دو  ست. از اين روي، اگر هرنيز هيك ويژگي به معني وجود ويژگي دوم 
كم نيمي از كيك  ند كه دستنك ند كه فكر مينبازيگر آنچه را دريافت ك

كنند كه ديگري بيشتر دريافت كرده  كدام فكر نمي )، هيچرعايت تناسبباشد (
يك از بازيگرها به بازيگر ديگر  ). بر عكس، اگر هيچنابردن رشكاست (

بايد فكر كند كه خودش   كدام )، هر بودنبرانگيزن رشكرشك نداشته باشد (
  . )عايت تناسبر( كم نيمي از كيك را دريافت كرده است دست

ي وجود ا هچنين معادل ،هنگامي كه سه بازيگر يا بيشتر وجود داشته باشد
از  1/3كم  دست هركدامد كه نندارد. به عنوان مثال، اگر هر سه بازيگر فكر كن

هم اين وضعيت وجود دارد كه يك بازيگر فكر ، بازاند كيك را دريافت كرده
 ) دريافت كرده است1/2(مثالً تر  كند كه يك بازيگر ديگر يك تكه بزرگ

 و، لذا رعايت تناسب (يعني از سهم بازيگر سوم بيشتر گرفته باشد)
  كند.  را تداعي نمي زنبودنيبرانگ رشك

د، زيك از بازيگرها به ديگري رشك نور از سوي ديگر، اگر هيچ
سوم كيك را دريافت  كم يك د كه دستنبايد باور كرده باش كدامهر

 انصاف ي از تصور قدرتمندتر زنبودنيبرانگ رشكظ كلي، . از لحااند كرده
نيز وجود دارد، اما عكس  رعايت تناسب: هرگاه موجود باشد، آورد پديد مي

   آن صادق نيست. 

شده  رسد. نخستين نمونه ثبت به عهد باستان مي انتخاب-و- تقسيمهاي  ريشه
 8هزيود شهور يوناني،نوشته شاعر م» 7نامه خدايان تبار«در كتاب ايم  يافته كه ما

و  پرومتهسال پيش نوشته شده است. خدايان يونان،  2800كه حدود است، 
گوشت را دو دسته  پرومتهكردند.  را تقسيم مي يك گاو گوشت، بايد زئوس

  را انتخاب كرد.  دسته يك زئوسكرد، و 

                                                 
5 proportional 
6 envy-free 
7 Theogeny 
8 Hesiod 
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امروزه كاربردهاي مهمي دارد. به عنوان مثال،  انتخاب-و- ميتقس
سال  رنوامب 16، كه از 9ملل متحد در مورد حقوق درياها 1982 كنوانسيون سال

اند، مشخص كرده است  كشور آن را امضا كرده 159االجرا شد، و  الزم 1994
بخواهد از معادن بخشي از بستر دريا بهره يافته  كه هرگاه يك كشور توسعه

بگيرد، آن كشور بايد آن بخش را به دو پهنه تقسيم كند. يك شركت 
يافته تأسيس شده  كه توسط كشورهاي توسعه_  10انترپرايزالمللي به نام  بين

نماينده منافع كه  11المللي هاي بين سازمان بستر آباست، اما از طريق 
اي  پهنه  _ كند نقش طرف ديگر را بازي مي  كشورهاي در حال توسعه است

را دريافت يافته پهنه ديگر  كند؛ كشور توسعه دهد انتخاب مي را كه ترجيح مي
هايي از بستر دريا براي توسعه تجاري كشورهاي  كند. به اين ترتيب، بخش مي

توانستند از  نمي _  انترپرايزكه در غياب _ يابد  در حال توسعه اختصاص مي
    پس استخراج معدن از بستر دريا بر بيايند. 

   )filter-and-choose( انتخاب-و- فيلتر

ايم توسط  در سياست كه تا به حال يافته انتخاب- و-تقسيمنخستين كاربرد 
در كتابش،  )،1677-1611( 12جيمز هرينگتونپرداز سياسي انگليسي،  نظريه

 از  هرينگتون. اين پيشنهاد در آناليز پيشنهاد شد )1656( 13المنافع اوشنا مشترك
، مطرح شد، با اين نيت كه مدلي اوشنا به نام  شهري، حكومت آرمانيك 

  باشد. براي انگلستان 

پس از بحث لوايحي را  ها مجلس سناي شواليه، هرينگتونبر اساس نظرات 
كردن آنها را به رأي  بدون بحث عواميا  مجلس نمايندگاندهند و  پيشنهاد  مي

 كارولرا در جايگاه  مجلس عوامو  بابرا در جايگاه  سناكه  ،گذارند مي
يك از دو  هيچدر ان منافع استدالل كرد كه صاحب هرينگتون، بنابرايننشاند.  مي

يك  هرينگتونكنند. به اين ترتيب،  برتري پيدا نمي نسبت به ديگري مجلس
را پيشنهاد كرد كه از بعضي جهات به مجالس  گذاري دومجلسي نظام قانون

  اكثر كشورهاي دموكراتيك امروزي شباهت دارد.

  نقش اطالعات
بيشتري را به طور  سهم انتخاب-تقسيمروش بتواند با  باببراي اين كه 

  را در ارتباط با  دو چيز بشناسد:  كارولهاي  ، بايد سليقهنامنصفانه كسب كند
                                                 
9 1982 Convention of the Law of the Sea 
10 Enterprise 
11 International  Seabed Authority 
12 James Harrington 
13 The Commonwealth of Oceana 

 ؛هاي مختلف كيك بخش .1

در مقايسه  كارول از نظر تر  آوردن يك سهم بزرگ دست ارزش به .2
فقط به  كارول. اگر بابتر براي  با ارزش نرسيدن يك سهم بزرگ

تواند به جاي  مي باب، بدهدكند اهميت  آنچه دريافت ميمحتواي 
تر براي  رد كه يك سهم بزرگطوري آن را بب ،تقسيم برابر كيك

اهميت   تقريباً كارولاي كه بازهم براي  البته به گونه ،خودش برسد
كيك را طوري بايد  بابچون ، »تقريباً«گوييم  نداشته باشد. ما  مي

در نتيجه، خواهد نمي باباي را بپسندد كه  تكه كارولرد كه بب ،
تكه  بابآن را براي خودش انتخاب كند. به اين ترتيب براي  كارول
رسد كه كيك را به دو قسمت برابر  تري نسبت به حالتي مي بزرگ

 كرد.  تقسيم مي

راهبرد استثماري و  كارولفكر كند كه  باباز سوي ديگر، اگر 
ورزي   ا غرضب يرد، وبپذ انتخاب كرده است  باباي را كه خود  كشانه بهره

 دوراهيو  معمارا به انتخاب آن متمايل كند، با يك  كارولترجيح بدهد كه 
اي را كه  تكهدهد كه  مي باببه  را تضمين اين  د. تقسيم برابرشو مي رو روبه

 نخواهد داشت برايش اهميتي و ورد بياكند به دست  نيمي از كيك تلقي مي
تقسيم نزديك به برابر با يسه،  كند. در مقا كدام را انتخاب مي كارولكه 

بيش از نيمي از كيك برسد، اما اين ريسك را در بر  بابممكن است براي 
كند به  فكر مي باب(كه  را تر ورزي كند و تكه بزرگ غرض كارولدارد كه 

كمتر از نيمي از كيك به او و در نهايت خودش خواهد رسيد)  انتخاب كند 
كند در اينجا  كيكي كه دريافت ميمحتواي  از لحاظ كارولگمان،  برسد. (بي

در  باشد تا اگر او  اما ممكن است اين يك راهبرد بلندمدت ،كند خودزني مي
را  بابكشي  بهره از همين حاال  بخواهد ،روي بدهد باز هم اين وضعيت  آينده

اين اطمينان  كارولهاي  ها و خواسته خنثي كند.) بنابراين، حتي دانستن سليقه
م برسد، با اين شرط ود تر از يك دهد كه به كيكي اندكي بزرگ نمي باب را به
به اين نتيجه برسد كه ممكن است تحت استثمار قرار گرفته باشد و  كارولكه 

را ادب  بابتر را به دست بياورد و  ترجيح بدهد كه يك تكه (اندكي)  بزرگ
  كند.

استثمار اوست،   باب حتي با اين علم كه قصد كارولبه ياد داشته باشيد كه 
 بابرا بداند (يعني اين كه آيا برش  بابهاي  ها و خواسته بايد سليقه

هست يا نه). تنها در اين صورت  بابهاي  ها و خواسته دهنده سليقه بازتاب
واكنش درست خود را انجام بدهد.  بابتواند در برابر استثمار  است كه او مي

ه بسته به اطالعاتي كه بازيگران دارند مسئله تقسيم دونفراز اين روي، حتي 
   □كند. پيدا مي هاي بيشتري  پيچيدگي

  منبع:
Brams, S.J. and A.D. Taylor (1996): Fair Division: From Cake-Cutting 
to Dispute Resolution, Cambridge University Press, New York.  
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تنظيم  تقسيم كارآمد  نامه شيوه
  )Adjusted Winner( برنده

  
در مديريت نيروي انساني، و  در  طالق، در  ها اكثر مناقشه

 بر روي غالباً  و اختالفات المللي فقط دو طرف دارند،  بيناختالفات 
ندين يا شامل چو كه بايد تقسيم شوند،  استدين كاالي همگون نچ

 داده اي توضيح  نامه ، شيوهمقالهكه بايد حل شوند. در اين  استمسئله 
كه براي  دارد نام )Adjusted Winner( تنظيم برندهكه شود  مي

هاي  هاي  بين اشخاص تا مناقشه هاي گوناگون از مناقشه مناقشه
   ته شده است. گرفالمللي به كار  بين

شان بر روي  اختالفات ها دو طرف دارند كه بسياري از مناقشه
مسئله) است، كه بر روي چندين چندين كاالي همگون (يا 

  پذيرند.  تقسيم

شود تا براي دو  امتياز داده مي 100به هر بازيگر   تنظيم برندهتحت 
بخواهند سه  بهروزو  اردالنيا چند كاال نسبت بدهند. فرض كنيد 

، و آپارتمان ، يكخودروشان رسيده است (يك  كه برايرا اي  ارثيه
اي  هركدام براي اين سه ارثيه به گونه )  تقسيم كنند.وياليي خانهيك 

  شود.  100دهند كه مجموع آنها  امتياز مي

    خودرو  آپارتمان  خانه وياليي  كل
  گذاري اردالن ارزش 6 67 27 100
  گذاري بهروز ارزش 5 34 61  100

 اردالندر ابتدا دار شده است.  تر براي هر كاال زيرخط اعداد بزرگ
 اردالناند. بنابراين،  گيرند كه بيشتر امتياز داده كاالهايي را مي بهروزو 

 اردالن. امتياز را خانه وياليي بهروزگيرد و  خودرو و آپارتمان را مي
  . 61بهروزو امتياز  است 73=6+67

شد كار تمام  در اينجا مساوي مي بهروزو  اردالناگر جمع امتيازات  
تداي امتياز بيشتري دارد، در نتيجه برنده اب اردالنچنين نيست.  بود. اما

 بهروزبه  اردالنيك يا چند كاال از دادن  كار است.  مرحله بعد انتقال
 تنظيمِاست تا جمع كل امتيازات دو طرف يكسان شود. اين كار 

ترين نسبت  يابد پايين نام دارد. نخستين كااليي كه انتقال مي برابركننده
) نسبتي 1.20 = 6/5است. در اين مثال، خودرو ( بهروزبه  اردالناز امتي

  )  دارد. 1.97 ≈ 67/34تر از آپارتمان ( پايين

شود  مي  67 اردالنامتياز  ،بهروزانتقال كل خودرو به  پس از  حتي
بيشتر است. در نتيجه، به  بهروزمربوط به   66=61+5در برابر كه بازهم 

كه امتياز رويم و كسري از آن را  كاالي با دومين نسبت پايين مي
  دهيم.  كند انتقال مي ا برابر مير بهروزو  اردالن

67x = 5 + 61 + 34(1 − x)  
 اردالنشود. در نتيجه،  مي x = 100/101 ≈ 0.99در اين معادله 

به   كند. مي 66.3را  او گيرد كه امتياز درصد از آپارتمان را مي  99
امتياز  كل خودرو و خانه وياليي و يك درصد  66.3نيز با همان  بهروز

از آپارتمان (يك درصد از امتيازي كه خودش براي آپارتمان داده بود) 
   □است. برابر، و كارآمد، ردنيناب رشكبندي از نوع  اين تقسيم رسد.  مي

    خودرو  آپارتمان  خانه وياليي كل
66.3066.3 

درصد از 99(
  آپارتمان)

سهم نهايي   0
  اردالن

66.3 61                
(كل خانه 

 وياليي)

0.3             
(يك درصد از 

  آپارتمان)

5             
(كل خودرو)

 سهم نهايي
  بهروز

  

  منبع:
S. J. Brams, Mathematics and democracy : designing better voting 
and fair-division procedures, 2008 by Princeton University Press. 

تنظيم جالب و كارآمد   روش  روش تقسيم منصفانه يك 
   تيلورو ) S. J. Brams( زبرام است. اين روش را  1برنده

)A. D. Taylorاي براي تقسيم يك  نامه اند. شيوه ) ابداع كرده
كه حاصل  است اي مجموعه از كاالها بين دو طرف به گونه

  .كارآمد، و برابر، نابردني رشكتقسيم چنين باشد: 
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   ردني، عادالنه،  و كارآمدناب تقسيم منصفانه رشك

  دان رياضي، 2هاوس استينگونه كه  آن 1تقسيم منصفانهمسئله 
در دهه  تقسيم منصفانه ها درباره  لهستاني مشهور كه آغازكننده پژوهش

ذكر كرده است، اساساً يك پرسش درباره نحوه  بوده است، 1940
از  چيزالً در رياضيات به جاي اين يك چيز است. معمو ةتقسيم منصفان

تواند مطلوب يا  مي چيزشود، هرچند، اين  استفاده مي كيكيك 
اي از چيزهاي  نظافت خانه) يا آميخته امور نامطلوب (مانند تقسيم كار

پذيري نامحدود  تواند تقسيم مطلوب و نامطلوب باشد. اين كيك مي
. چند تكه باشدشدن به فقط  و يا محدود به تقسيم ،داشته باشد
كردن مناقشات  هايي براي حل شامل روشتقسيم منصفانه كاربردهاي 

  است.  و مانند آن  ها وفصل امور مالي مربوط به طالق المللي و حل بين

وجود دارد، اما يك ويژگي مهم  انصافنظرات مختلفي درباره 
هايي كه مشمول  آن است كه انصاف را طرفتقسيم منصفانه مسائل 
كنند، نه يك داور يا  هستند ارزيابي ميتقسيم منصفانه ري از گي سهم

به هر طرف  ،تقسيم منصفانهيك روال  دريك حاكم. از اين روي، 
يك سهم  مطابق ارزيابي خودش رد كهپذي ميد كه رس سهمي مي

   منصفانه است. 

من «روش يك كيك تقسيم منصفانه ترين مثال از روال  ساده
است. ممكن است سهم منصفانه هر  بين دو نفر »3برم، تو انتخاب كن مي

 رشككدام از آنها به سهم بقيه  ها چنان باشد كه هيچ يك از طرف
مشهور است. بازهم   4ردنيناب رشكچنين راه حلي به راه حل نورزند؛ 

به ياد داشته باشيد كه ميزان حسادت را هر طرف مطابق ارزيابي خودش 
(به دو قسمتي كه براي  ر كيك رااگر يك نفكند.  گيري مي اندازه

ديگر بتواند از ميان آنها  طرفو   برش بدهد، خودش فرقي ندارند)
در اين  ،اي كه بيشتر دوست دارد) (انتخاب تكه  يكي را انتخاب كند
رسد كه براي تكه سهم ديگري حسادت  اي مي صورت به هر دو تكه

                                                 
1 fair division 
2 H. Steinhaus, The problem of fair division, Econometrica 16, no. 1 
(January 1948), 101-104. 
3 I-cut-you-choose 
4 envy-free 

به سيم منصفانه تقترين نوع  كه سادهتقسيم منصفانه د. اين روش كنن
تقسيم منصفانه هاي  رود به چند ويژگي مشترك همه روال شمار مي
  كند: اشاره مي

ها و  . انصاف مطابق سليقه5چندطرفه گذاري ارزش .1
شود. از اين  مي گذاري و ارزش هاي هر طرف ارزيابي خواسته

توافق كنند؛ چيزها  ارزشروي  ،ها مجبور نيستند روي، طرف
به دست خواهد آورد كه به گمان خودش  هر كدام سهمي
هاي طرف  ها و خواسته (و نيازي ندارد كه سليقه منصفانه است

 ديگر را بداند). 

وجود دارد  نامه شيوهيك  . 6نامه شيوهيك با انصاف رسيدن به  .2
ها  ، همه طرفگيرد را در نظر ميها  ها و خواست كه سليقه

آنها معيارهايي همه كنند، و  مشاركت مي نامه شيوهاين  مطابق
شود. از همين  مي سنجيدهآنها  با شناسند كه انصاف  را مي

دست  ها همه طرف به  روي، به احتمال زياد اين احساس
انصاف ناشي منصفانه است، بيش از نامه  شيوهكه  خواهد داد 

تصميمي كه از جانب يك داور يا حاكم بيروني تحميل از 
 را به سوي يك تقسيم ها طرفهمه  نامه شيوهشود. اين 

 كند.  مورد پذيرش همگان هدايت مي منصفانه

تا زماني  ،شده انتخاب نامه شيوهكردن  با دنبال تضمين انصاف. .3
، آنچه تان حقيقت را بگوييد هاي ها و خواسته كه درباره سليقه

(حتي اگر بقيه خواهد بود را به دست خواهيد آورد منصفانه 
گويي  انگيزه  براي راست دروغ بگويند). در نتيجه، يك

دروغ  تان يها و خواسته ها قهيسلوجود دارد (و اگر درباره 
  دهد). بگوييد، براي خودتان نتيجه عكس مي

خواننده ممكن است به راه حل تقسيم كيك ويژه باال اعتراض 
به دست  كهاز كيك  ي را درصد 50 هدد رش ميكند، زيرا كسي كه ب

                                                 
5 multilateral evaluation 
6 procedural fairness 
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ديگر  طرف، در حالي كه استخودش ي گذار ارزشمطابق  آورد  مي
 ردنيناب رشكراه حل اين ممكن است به ارزشي بيشتر دست پيدا كند. 

اما  ،كند) يك از دو نفر به سهم ديگري حسادت نمي هيچيعني است (
، بدين معني كه سهم دهد و سهم برابر به دست نمي نيست 7عادالنه

ودش) متفاوت گذاري خ لحاظ ارزش بهكيك دريافتي هر بازيگر (
ردني را ناب نامه نيست (كه فقط تقسيم رشك است. اين نقص شيوه

. يك حوزه فعال پژوهشي در )را 8تضمين كرده است و نه برابري
تقسيم منصفانه هاي  نامه رياضيات، اقتصاد، و علوم سياسي توسعه شيوه

  هاي مختلف و با معيارهاي انصاف مختلف است.  حالتدر 

  

  برنده نامه تنظيم شيوه
جالب ديگر   كه توسط عملگراها تقسيم منصفانه حل  يك راه

 10تيلورو  زبرام ابداعيِ  9تنظيم برندهنامه  كاربرد پيدا كرده است شيوه
اي براي تقسيم يك مجموعه از  نامه شيوه تنظيم برندهنامه  شيوهاست. 
تقسيم چنين باشد:  حاصل اي است كه هها بين دو طرف به گونكاال

). معيار 12توبهينه در سطح پارِ(يا  11كارآمد، و برابر، ردنيبنا رشك
ي وجود ندارد كه نسبت ديگر آخري بدين معني است كه هيچ تقسيم

كردن  شده برتري داشته باشد، يعني هيچ روش تقسيم به تقسيم انجام
و براي  ،براي هر دو طرف به همين خوبي باشدديگري وجود ندارد كه 
به هر طرف  تنظيم برندهحل  اشد. بنابراين، راهيك طرف بسيار بهتر ب

ديگر مبادله كند، و در آن طرف  دهد كه مايل نيست با سهم  سهمي مي
حل  همان احساس خوبي را دارد كه طرف ديگر دارد، و هيچ راه

حداكثر يكي از نامه  در اين شيوهديگري كه برتر باشد وجود ندارد. 
شود (هرچند،  دو طرف تسهيم بين ها ممكن است الزم باشد كه كاال

از يك  0.3؛ مثالً است كاالبيني كند كه كدام  تواند پيش كسي نمي

                                                 
7 equitable 
8 equitability 
9 Adjusted Winner 
10 S. J. Brams and A. D. Taylor, The Win-Win Solution: 
Guaranteeing Fair Shares to Everybody, New 
York: W. W. Norton, Inc., 1999. 
11 efficient 
12 Pareto-optimal 

كاالهاي ديگر ). از همان خانه به ديگري برسد 0.7خانه به يكي و 
  رسد. شوند، يا به اولي يا به دومي مي تسهيم نمي

تقسيم منصفانه به دليل تضميني كه براي  تنظيم برنده نامه وهيش
كاربردهايي در اي كه دارد  هد و همچنين به دليل طرز  كار سادهد مي
براي  نامه وهيشها پيدا كرده است. در اين  وفصل امور مالي طالق حل

به هر  تاشود  امتياز داده مي 100به  هر دو طرف كردن  كاالها  تقسيم
. اين گذارند امتياز بدهند كدام از كاالها مطابق ارزشي كه خودشان مي

 مشخص ها و خواسته است كه در آن ترجيحات نامه وهيشبخشي از 
شود كه  در ابتدا به طرفي داده مي كاالها هر يك از  شود. سپس مي

است، اما  كارآمد؛ چنين تقسيمي باشدداده برايش بيشترين امتياز را  
گذاري  ارزش با( ردني يا برابر نباشد. طرفي را كهناب ممكن است رشك

بناميد و طرف ديگر را  برندهرسد  مي  جزئي  ترين سهميشب هب  خودش)
از برنده  كاال دادنِ با انتقال كاالها تناسب، نامه وهيش. در فاز بعدي بازنده

تا زماني كه با يك ترتيب ويژه  ،شود مي» تنظيم« به طرف ديگر
    هر دو طرف برابر شود.  جزئي هاي سهم

 نامه وهيشت دارد كه براي يك خصوصي سه تنظيم برنده نامه وهيش
  تضمين انصافاول اين كه در باال توضيح داده شد. تقسيم منصفانه 

پذير  تبه طور اثبا افزون بر اين كه برابر استشود  دارد: آنچه نتيجه مي
 گذاري چندطرفه ارزشبه دوم اين كه . ردني و كارآمد استناب رشك

تقسيم نتيجه،  با آيد، و اتكا دارد: ترجيحات هر دو طرف به حساب مي
شان  خود هاي زني تضمين انصاف براي هر دو طرف با استفاده از گمانه

است:  نامه منصفانه شيوهاز لحاظ  سوم اين كه آيد.  به دست مي
هاي  توانند تضمين مي تنظيم برنده نامه وهيشكننده از  هاي استفاده طرف

بفهمند و ها)  م اثباتبه فه نيازحل خاص (بدون  براي يك راهانصاف را 
كردن ترجيحات  با بيان نامه وهيش؛ نظر به اين كه آنها در وارسي كنند

خواهند د، آنها به احتمال زياد به اين احساس كنن ميمشاركت خودشان 
   □د كه نتيجه منصفانه است.رسي

  منبع:

Zeph Landau & Francis Edward Su. Fair Division And 
Redistricting. UC Berkeley.  
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در  اتحيوانبسياري از ها ميان انسان و  ترين تفاوتيكي از مهم
شايد از همين روي، . داردآن است كه انسان توان تقسيم منصفانه را 

در گربه  دو بچه .خروج از انصاف را بتوان خروج از انسانيت ناميد
           خواهد! براي خودش ميپروانه را هر كدام  ،تصوير

  )عكس از مژده حمزه تبريزي(

هاي بسيار دور با آن  اي است كه انسان از گذشته يا افراز منصفانه است. تقسيم منصفانه مسئله ميتقسي هاي مشهور در نظريه بازي، باز يكي از بازي
آوري خوراك گياهي روزگار خود را  نفره با شكار و جمع 30هاي حدوداً  در گروهسال پيش  12000تا ها  درگير بوده است، حتي زماني كه انسان

سال 80دانان در  هاي رياضي تقسيم منصفانه يك كيك يا يك پيتزا بين دو يا چند نفر از عالقه انه گوشت شكار. ، مثالً براي تقسيم منصفندگذراند مي
     سال قدمت!120با حدود  ،باشدمطرح در ناپل ايتاليا »  دا ميكله«پيتزاي  يك قرص مسئله تقسيم منصفانه، به ويژه اگر اخير بوده است

  )Pizzeria da Michele؛  »دا ميكله«ي پز، پيتزاايتاليا پلنااز مژده حمزه تبريزي،   عكس(  
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