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  يك نفر خيانت خواهد كرد
يا  خواهيخودو  ازخودگذشتگياين تنش ذهني در انتخاب بين دوگانه « 

معماي يا دوراهي زنداني توان در داستان  را مي خيانتيا  همكاريدوگانه 
به خوبي در يافت. با آن كه يك نظريه  )Prisoner’s Dilemma( زنداني

هاست كه بعضي  شده است كه دهه رياضي ساده است، به شكل يك تله افسون
خودم چنان شيفته  ترين مغزها را به دام خود در انداخته است. من از درخشان

تنها مسيرم را در دانشگاه تغيير داد، بلكه  العاده شدم كه نه اين بازي رياضي خارق
  »ام را دگرگون كرد. باره مسير زندگي يك به

  مارتين نواك
  است. نظريه بازيهاي  يكي از مشهورترين بازي معماي زندانييا  دوراهي زندانيبازي 
  )نچي، ميالن، ايتاليايوارنگاره شام آخر، شاهكاري از لئوناردو داودياز مژده حمزه تبريزي،     عكس(         

  يعامل شكست كنش جمع نيتر مهميسوارمفت
سواري حتي اگر از سوي   رسيدن زودتر به مقصد همه بايد پارو بزنند، مفت براي 

              شود. يك نفر باشد، در رسيدن به مقصد تأخير پيدا مي

  )2019كارناوال ونيز  از مژده حمزه تبريزي،    عكس(                                                                   
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اينترنت آدم ها

  فرهنگ صلحبه  فرهنگ جنگگذار از 
  مقياس-كالن با همكاري و كنش جمعيِ

  از طريق رسانه اينترنت
فر عليرضا محمدي □

 تواند بيش از  نمييافته  سازمانهاي  داراي سپاههاي  يا نزاع جنگقدمت 
 آوري گياهان د، يعني از زماني كه انسان از دوره شكار و جمعباشسال  12000

به ويژه بر  مالكيت خصوصيخوراكي گذار كرد و به كشاورزي پرداخت، كه 
 ي،رايانشو  اي رسانه ساده ابزارهاي نخستين شدن زمين را باب كرد. با ساخته

شهري پديد آمد و براي  و مديريت شهرنشينيبراي  مورد نياز امكانات
و بيشتر زارنفره هاي چند ه جوامعي با جمعيت در  ها توانستند انسان بار نخستين

هايي و  مديريت چنين جمعيت رايانشو  رسانهبدون ابزارهاي ند. زندگي كن
ها براي تصاحب منابع روستارقابت نخستين  ممكن نبود.  ها تمدنگيري  شكل
منجر   توسعه نيروهاي نظامي گيري و  شكلبه  ان قحطي،ر، به ويژه در دوبيشتر

هاي شكارچي و گردآورنده  انسان تا زماني كه جنگل و طبيعت براي گرديد.
و كرد اساساً نيازي به جنگ نبود  گياهان خوراكي منابع مورد نياز را فراهم مي

داد و مهاجرت يكي از  هايي كوچك با خسارات اندك رخ مي حداكثر نزاع
گيري  شكل يافتن به منابع غذايي و انرژي بيشتر بود. ها براي دست راه  بهترين

هاي شكارچي و گردآورنده گياهان  تر از گروه جمعيتروستاها جوامعي پر
تر از  تر شدند، اما بسيار سبك ها سنگين پديد آورد و نزاع را خوراكي

به گرفتند.  كه بعدها شكل بود هايي  شهرها  و امپراطوري بين دولت هاي جنگ
كارگردان  اثر 1پرندگان مردههاي معمول در فيلم مستند  در نزاع  عنوان مثال،

از زندگي  1963كه در سال  2رابرت گاردنر  شناس آمريكايي، انسانو 
 ،برداري شده است فيلمدر يكي از جزاير اندونزي امروزي   3دني ومقي روستاي

خود را حفظ كرده  روستايي كه تا آن روز همچنان روش زندگي هزاران ساله

                                                 
1 Dead Birds 
2 Robert Gardner 
3 Dani 

ر پديد با هاي سختي كه چندسال يك يا شش نفر و در نزاع 5حداكثر  ،بودند
كنيم  صحبت مي جنگهنگامي كه از شدند.  نفر كشته مي 140آمد حدود  مي

بين با تعداد  سربازان بسيار بيشتر  و هاي با خسارات بسيار بيشتر به نزاع
  كنيم.  صحبت ميها  ها و امپراطوري شهرها و يا دولت دولت

. هايي اساسي دارد اي انساني است و با قانون جنگل تفاوت جنگ پديده
ها با تعداد بسيار زياد ديگري از  جنگ معموالً  بين تعداد بسيار زيادي از انسان

العاده مخرب و  زارهاي فوقاز اب كه ،هدد رخ  مي ، يعني بين دو همنوعها انسان
، و نتيجه معموالً يك كابوس و فاجعه وحشتناك ،دنگير كشنده بهره مي

ها معموالً تصاحب  گهدف اصلي جن .است ها كم براي يكي از طرف دست
 جويي و گاهي نيز انتقام سرزمين و گاهي اموال و نيروي كار رايگان (برده)

افروزان  جنگنظر به اين كه پاي جان و دارايي در ميان است  بوده است. 
دهند و در صورتي  را انجام مي فايده-محاسبات هزينهمعموالً پيش از جنگ 

  كنند.  اقدام به جنگ نمي  معموالً شان نباشد كه توازن قوا به نفع

ي را درباره جنگ در ر، مورخ  مشهور، دو مكتب فكيووال نوح هراري
كه _   »استافتاده  خطر  بهدر اوكراين  كهتاريخ انسان است  اين مسير«مقاله 

ذكر كرده  _  ترجمه آن آمده است ماهنامه ريزپردازندهدر همين شماره 
ها را  داند و جنگ ا اصل مير قانون جنگل  اولمكتب فكري است: 

دوم، بر اين باور است كه جنگ به اراده و مكتب فكري گريزناپذير، و 
منجر شود و  جنگ جهان بيتواند به  مي هم كه ،بستگي دارد ها انتخاب انسان

، به ويژه با وقوع جنگ است با آن كه روند كنوني به سمت جهان بي هم 
ابتدا اين دو نگرش را بد ادامه يابد. تا ا تواند يمجنگ  جنگ در اوكراين، 

تحت عنوان  كه معموالً  دهيم و بعد نگرش اين سلسله از مقاالت را شرح مي
  آوريم. ميبوده است   جنگ جهان بي
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  و گريزناپذيربودن جنگ نگرش اول: قانون جنگل
استناد  داروين تنازع بقايدر  رقابتويژگي مهم مكتب فكري اول به 

هاي جديد اهميت آن  كه مطابق يافته _ همكاريتر  مهم و به ويژگي كند مي
 دارويندرك ناقص از قانون تكامل  .توجه ندارد_ نيست  رقابتكمتر از 

قانون معادل  تنازع بقاي داروين يا قانون جنگل صرفاً سبب شده است كه
بيعي براي همه موجودات زنده باشد و گرفته شود و قانوني طتكامل داروين 

گاه يك وضعيت صلح بادوام براي  هيچمطابق چنين ديدگاهي  در نتيجه 
افروزان و خودكامگان تاريخ براي اين كه به  جنگ. جوامع انساني روي ندهد

 اند. هايي سود جسته لحاظ اخالقي مورد انتقاد قرار نگيرند از  چنين استدالل
ز راهي براي جلوگيري ا«از طرفداران چنين نگرشي است:  نيكولو ماكياولي

  ».4توان آن را به نفع ديگران به تعويق انداخت جنگ وجود ندارد، فقط مي

 خطرناك است اي انديشهگريزناپذيربودن جنگ انديشه   در مجموع،  
 بسياري از آغاز سبب مو   ،شود افروزان واقع مي استفاده جنگ كه مورد سوء

  ده است. بو شدن آنها و طوالني تاريخي بار هاي فاجعه جنگ

  
  بودن جنگ و صلح و انتخابي :دومش نگر

  احتمال هميشگي بازگشت قانون جنگل 
توضيح داده است و خود به آن باور دارد    جنگ  هرارينگرش دوم كه 

 هراري. ريپذ بازگشت، هرچند، انتخابي داند مي و صلح را انتخاب آدميان
 جنگ معتقد است كه تا پيش از جنگ اوكراين روند جهان به سوي جهان بي

  ، اما اين جنگ احتمال بازگشت قانون جنگل را بيشتر كرده است.تبوده اس
نتيجه معجزه الهي يا تغيير در قوانين طبيعت نبوده    جنگزوال «

اين گمان،  ها بوده است. بي هاي بهتر انسان است. پيامد انتخاب
ست. دانترين دستاورد تمدن مدرن  بزرگتوان  دستاورد را مي

به اين معني  ،يقت كه نتيجه انتخاب آدمي بوده استسفانه، اين حقأمت
  »پذير است.  نيز هست كه بازگشت

كم در اين  دستبراي تحليل روندها كه يك مورخ پرآوازه است  هراري 
  :كند توجه مي  شناسي روان دانش و ي تاريخيآمارهابه صرفاً مبحث 

كنند، اما بهتر است  آمارهاي دقيق بحث مي بر رويدانشمندان «
و خسارات ناشي  ها جنگتعداد . كاهش نيمنگاه ك را ر از اعدادفرات

شناسانه  اي روان اي آماري است، پديده عالوه بر آن كه پديده از آنها
يك دگرگوني بزرگ در اي  چنين پديدهترين ويژگي  است. مهم

  »بوده است.» صلح«معني اصطالح 
                                                 
4 https://www.brainyquote.com/quotes/niccolo_machiavelli_110239 

  جنگ جهان بي تحققهاي اجتماعي و  رسانه  

 الملل هاي  روابط بين نظريهدر  گرايي واقعقابل آنچه به اين نگرش در م
چيزي به نام صلح  گرايي واقعگيرد. مطابق نظريه  شهرت يافته است قرار مي

صاحب است و  جهان بيوجود ندارد، و منظور از صلح غيبت جنگ است. 
كسي نيست كه جلوي تجاوز را بگيرد، پس جنگ گريزناپذير است و 

  اي بروند.  هاي هسته نيروي نظامي خود حتي به سمت سالح ها بايد براي دولت

داند، اما  گرا در معني فوق نيست و جنگ را انتخاب انسان مي واقع هراري
سال 70روند زوال جنگ در تواند تصور كند. او  پاياني براي جنگ نيز نمي

 روندهاگيري  بر شكلمؤثر چون همه عوامل اما  ،اخير را به نيكي دريافته است
 كند با قاطعيت  اليه بررسي مي گيرد و تاريخ را تقريباً تك نميدر نظر را 
اين  در د. بر اساس داليلي كه صحبت كن  روند درباره آينده اين تواند نمي

 ددست خواه جنگ رؤياي جهان بيبه  انسانده است مسلسله از مقاالت آ
  چرا؟ ،يافت و آن روز خيلي دور نيست

صاحب نخواهد ماند و به مرور  ت كه جهان بياجمالي اين اسپاسخ   
اي كه انجام  هاي جمعي كنش ها و همكاريصاحبان واقعي خود را از طريق 

                    قراران يشهر هوشمند و قدرت ب«در مقاله دهند خواهد شناخت.  مي
م كه نشان دادي ماهنامه ريزپردازنده 290در شماره  »جنگ يجهان ب ييدر برپا

صلح   يك خواسته شهرهاي هوشمند است، كه با همكاري شهروندان اين 
شهرها با ابزارهاي شهر هوشمند تحقق خواهد يافت. به بيان ديگر، مردم جهان 

هاي اجتماعي به  به عنوان صاحبان جهان با امكانات شهرهاي هوشمند و رسانه
  ها خواهند ايستاد. مرور در برابر جنگ

 جمعي هاي كنش  هايي از  نمونه سال گذشته اواخر  دربه عنوان مثال، 
براي   booking.comو  airbnb.comهاي  ها و برنامه را در وبگاه مردم جهان

ماهنامه  290ر شماره (كه دكمك به آوارگان اوكراين شاهد بوديم 
 ماهنامه ريزپردازنده 290شماره   در  .)درباره آن بحث كرديم ريزپردازنده
ها  و كاستن از  دادن به جنگ ره تمايل و آرزوي مردم جهان در پايانبيشتر دربا

هاي ابزارهاي شهر هوشمند  هاي ناشي از جنگ صحبت كرديم و پتانسيل رنج
در اين شماره هاي اجتماعي را براي اين هدف يادآوري كرديم.   و رسانه
عي هاي جم دادند كنش ايم كه در گذشته اجازه نمي را بررسي كرده موانعي

 هاي اجتماعي رسانهو  اينترنت آيا   هاي بزرگ شكل بگيرد.  موفق در مقياس
 ي  ها ها و همكاري كنش آن موانع را برطرف كنند و  توانند  مي شهر هوشمندو 

  ند؟ ي را پديد بياورآميز موفقيت
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شناسي،  در علم اقتصاد،  روان »كنش جمعي«
  و علوم كامپيوتر ،مدرن شناسيِ زيست

شناسي و يا  روانهاي علمي مختلفي  مانند علم اقتصاد يا  ن حوزهدانشمندا
ها  و همكاري ميان انسان كنش جمعيروي موضوع » رياضيات-شناسي زيست«

، 6مانكور اولسونرا نخستين بار  5نظريه كنش جمعياند.  پژوهش كرده
: خيرهاي عمومي و منطق كنش جمعي«اقتصاددان برجسته آمريكايي در كتاب 

يك مانع را  سواري مفت او به ويژه مطرح كرد. 1965در سال  » 7ها گروهنظريه 
دانست.  هاي جمعي مي براي كنش 8خير عمومييا  مهم در رسيدن به هدف

كه زحمتي به خود بدهند از نتيجه  آن كساني هستند كه بي سواران مفت
انجامد بهره  مي خير عموميزحمات حاصل از يك كنش جمعي كه به يك 

سواري يك مانع مهم بر سر راه كنش  شدن فرهنگ مفت ند. حاكمگير مي
  است. بوده جمعي 

ي دوراه ياعضل اجتماعي مسواري از اصطالح  اي  مفته جب شناسان روان
  گيرند:  بهره مي  9اجتماعي

هاي همكاري را ندهد و بتواند از  هر فردي براي اين كه هزينه«
اين  گرايش دارد.  سواري كند به ناهمكاري زحمات ديگران مفت

گرايش نوعي تعارض منافع بين چنين فردي و گروه خواهان 
  10»مشهور است. اجتماعيمعضل آورد كه به  همكاري پديد مي

 است كه  تغيير اقليممشهور امروز مسئله   راهي اجتماعيدويك نمونه از  
مدت و نفع جمعي بلندمدت  نفع شخصي كوتاهانتخاب  راهيِبراي آن در دو

    .گيريم مي قرار
مارتين شناس برجسته،  دان و زيست ، رياضيشناسي مدرن زيستدر 

ميان موجودات زنده  همكارينيز با محاسبات رياضي تاريخ تكاملي  11نواك
را شناسايي و تجزيه و  12همكاريرا بررسي كرده است و پنج روش مهم 

                                                 
5 collective action theory 
6 Mancur Olson 
7 The Logic of Collective Action: Public Goods and the 
Theory of Groups. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1965.  
8 common good 
9 social dilemma 
10 Dawes, R. M. 1980. “Social Dilemmas.” Annual Review of 
Psychology 31: 169– 93. 
11 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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عضاي آن هايي كه ا  تحليل كرده است. او به اين نتيجه رسيده است كه گروه
هاي با اعضاي ناهمكار  وري بيشتري نسبت به گروه كنند بهره همكاري مي

باشند  همكاراي كه همگي  جامعهشناسي،   تر به زبان زيست دقيقيا  ؛دارد
  هستند. ناهمكاراي دارند كه همگي  ميانگين باالتري نسبت به جامعه 13شايستگي

 14معماي زندانيور به ويژه  از بازي مشه همكاريبراي محاسبات  نواك
     هايي مانند  كه در آن پيامدهاي دوگانهگيرد  بهره مي نظريه بازيدر 

را  گرفتن سواري-دادن سواريو يا  خيانت-همكارييا  ناهمكاري- همكاري
كرد، به ويژه اگر اين بازي بارها و بارها تكرار شود و نتيجه  محاسبهتوان  مي

  .15بماندها باقي  آنها در حافظه تاريخي انسان

هاي  از سوي حوزه  خيانتو  ناهمكاري، يا اجتماعيدوراهي ، سواري مفت
هاي  همكاريعلمي مختلف به يك مفهوم اشاره دارند كه نوعي ترديد را براي 

اين در حالي است كه امروزه آورند.  به وجود مي مقياس-كالنو  مقياس-بزرگ
مردم جهان پيش روي  نظير از همكاري اكثر اي بي به عنوان نمونه اينترنت

دوراهي چگونه شكل گرفته است و چرا  مقياسي-كالنماست. چنين همكاري 
  آن نبوده است؟تحقق مانعي براي  اجتماعي

چون كنش جمعي را  ي كه ذكر شد علومواقعيت اين است كه  
 ها،  يعني ابزار مهم مورد نياز براي همكاريدو درنظرگرفتن بعدي و بدون  تك

بررسي  _  شده در آن علوم است گرفته كه بخش ناديده_  انهرسو   رايانش
 هاي همكاري مقياسي چون-كالن هاي علت همكاريتوانند  كنند نمي مي

در كتاب  نواكالبته  توضيح بدهند.را  اينترنت رسانه شده براي  انجام
 در جامعه انساني، روش همكاري مشهور به«گويد كه  خود مي ابرهمكاران

خودش ؛ اما »اتكا دارد ارتباطاتتا اندازه بسيار زيادي به  مكانيسم شهرت
دهد.  ابزارهاي ارتباطي و همچنين ابزارهاي رايانش  را مورد مطالعه قرار نمي

هاي  بر بنياد رسانهوري جوامع را  ها و بهره نيز ميزان همكاري شناسان رسانه
  د. كنن بررسي مي ابزارهاي رايانش نقش بدون توجه بهموجود، اما 

   

  اي و رايانشي ها و ابزارهاي رسانه رابطه سطح همكاري
 چهار ميليارد نفر از مردم جهان   بيش از پيوسته  از كنش جمعيِ اينترنت

كنند پديد آمده است و  كه روزانه صدها ميليون محتوا را توليد و منتشر مي
چنين  وبتا پيش از اختراع العاده عظيم همكاري است.  يك شاهكار فوق

                                                 
13 fitness 
14 Prisoner’s Dilemma 
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 محاسبه ابزاربدون اي ميان مردم جهان قابل تصور نبود.   همكاري گسترده
و  شهرنشينيمنجر به  مقياسِ-بزرگ كنش جمعيِ ،نوشتارو  16توكن سفالي
منجر به مقياس -بزرگ كنش جمعيِسان،  به همينافتاد.  اتفاق نمي تمدن

  ممكن نبود.  چاپ رسانهو  دستگاه عددنويسي هنديبدون  دموكراسي

است كه با وجود تكامل  زبانو  مغزانسان  ار رايانش و  رسانه  طبيعيِابز
 150هاي جمعي بيش از  كنش كارآمد ها ساله به تنهايي توان مديريت ميليون

نفر را نداشته است. از همين روي، تا پيش از اختراع ابزارهاي شمارش مشهور 
وجود نداشته امكان كنش جمعي براي شهرنشيني  نوشتار رسانهو  17توكنبه 

تر كند.  تكامل اين ابزارها توانسته است كه كنش جمعي را گستردهاست. 
همكاري را  د تكاملِنشناسي مدرن اگر بخواه زيستعلومي مانند بنابراين، 
اي را كه  تكامل ابزارهاي محاسبه و ابزارهاي رسانه ندند ناچارنبررسي ك

) اكسترنال( بيرونين به شكل و توان ارتباطي انسا مغز تكاملتوان آنها را  مي
   د. نتصور كرد در نظر بگير

در جوامع شهري كه از حداكثر  معماي زندانيهايي شبيه به بازي  بازي 
اند.  اند و محاسبه شده اند بسيار و بسيار روي داده سال پيش شكل گرفته12000
ت به ها و محاسباتي  بود كه به سودمندي همكاري نسب ها با چنين رايانش انسان

ناهمكاري پي بردند و توانستند به فضا سفر كنند يا شهرهاي هوشمند امروزي 
را  بشر حقوقرا ملغي كردند و  داري بردههاي مغزي  را بسازند. با همين رايانش

سال  30وري را بيشتر كند. تا  ها و بهره همكاري ندتوانست تدوين كردند، كه مي
بود و با تحريم گسترده جهاني  قانوني آپارتايدپيش در آفريقاي جنوبي 

آپارتايد در اين كشور ملغي گرديد. واضح است كه  1994سرانجام در سال 
كه حاصل لغو آپارتايد رسمي در سطح   هاي همه نژادها افزايي پتانسيل هم

هاي علمي  وري بسيار باالتر  جامعه جهاني و پيشرفت جهان بوده است  به بهره
گمان، رعايت حقوق نيمي از جمعيت جوامع  بي .و فني بيشتر انجاميده است

العاده  وري فوق ها براي بهره افزايي پتانسيل ، در همزنان حقوقمختلف، يعني 
ها براي جامعه انساني  افزايي پتانسيل سودمندي اين هم چشمگير بوده است. 

كه امروزه از آن  اي كرامت انسانيقابل محاسبه بوده است. لذا  همواره 
ذاتي   نظران علوم ديني اي از صاحب كنيم برخالف نظرات پاره صحبت مي

هاي فراوانِ   تعامالت گوناگون  است و با رايانش اكتسابيانسان  نبوده است و  
 گوناگون مانند هاي رسانهدر  ها رايانشهاي اين  و ثبت و ذخيره نتيجه

سال      12000ن نوشتار، چاپ، سينما، تلويزيون، و اينترنت  در طول اي هاي رسانه

                                                 
16 token 

 يوترهايها، از توكن تا  متاورس   و كامپ تكامل تمدن«براي اطالعات بيشتر مقاله   ١٧

  را بخوانيد. 291 شماره ندهماهنامه ريزپردازدر » يكوانتم

انسان و  مغزبه دست آمده است. اين حاصل رياضيات است و نتيجه رايانش 
را براي آنها  ذخيره و بازيابيگوناگون قابليت  هاي رسانهكه  ابزارهاي محاسبه

اي امكان نداشت كه به اين  فراهم كرده است. بدون ابزارهاي رايانشي و رسانه
نيز  جنگ جهان بيحال اگر به رؤياي   نوع كرامت انساني دست پيدا كنيم.

نظران علوم ديني  با تفسير نادرست از متن مقدس  برسيم، احتماالً همان صاحب
  داد!آن را به كرامت ذاتي انسان ربط خواهند 

  

  رؤياي صلح
ها بوده است و يك  نيز از آرزوهاي ديرين انسان صلحگذشته از آنها، 

كه همه اديان در آن مشترك هستند (كه  تواند باشد  مي  18قاعده طاليينتيجه 
مكانيسم ها مشهور به   هاي ميان انسان آن هم بر بنياد يكي از انواع همكاري

  است). شهرت

پس از پنج سال  است.گرايانه  دين يك مثال باستاني از صلح صلح كسوف
سال پيش روي  2600حدود كه  ليديهارتش  و مادارتش جنگ فرسايشي ميان 

ع كسوف در يك روز بهاري به ناخشنودي خدايان از جنگ دهد، وقو مي
گيرد، به جاي آن كه  مي مورد توافق قرار  صلح كسوفشود و  ربط داده مي

نبرد ادامه يابد تا توازن قوا به نفع يكي تغيير كند و جنگ خاتمه يابد. به بيان 
ديگر، جنگ حتي در روزگار باستان گريزپذير و صلح خواسته خدايان بوده 

بيني  بر اساس پيش ليديه، پادشاه كرزوسهرچند، حدود يك سده بعد، است. 
اين رسد و به   مي و پيروزي بر ايران ليديهبه باور پشتيباني خدايان از روحانيان 

بيني  و پيش كرزوساي عكس محاسبات  كند. اما نتيجه كشور بزرگ حمله مي
 600به پادشاهي  ،هوردر اين نبرد مش كورش كبير آيد. روحانيان به دست مي

درباره جنگ و صلح  كرزوسو  كورشوگوي  دهد. گفت پايان مي ليديهساله 
   وگوهاي مشهور تاريخي است.  نوشته است از گفت هرودوتكه 

هاي گوناگون را  ها بيشترين هزينه دولت ، ارتشتا پيش از دوران مدرن
 .درصد50بيش از ، معموالً دادند تقريباً در سراسر جهان به خود اختصاص مي

  .شد براي  آموزش، سالمت، يا رفاه اختصاص داده مي بودجه بسيار كمتري

  

ها كسب ثروت  ها كه با فتح سرزمين برخالف امپراطوري
ها براي هر دو طرف  سال گذشته اكثر جنگ 70كردند در  مي

  ن همراه بوده استيسنگالعاده  فوقها و تلفات  جنگ با خسارت
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هاي  هاي اخير براي هيچ يك از طرف بزرگ دهه هاي اي از جنگ پاره
عليه ايران به راه انداخت  صدامجنگ ثمري نداشته است. نتيجه جنگي كه 

هزار كشته و مجروح در دو طرف جنگ و صدها ميليارد دالر خسارت  صدها
آمد اگر همزمان با  ماهنامه ريزپردازنده 268(همچنان كه در شماره  بود

شد  تنها كمتر مي كرديم خسارات نه را متوقف مي جنگ 598صدور قطعنامه 
. ثمره جنگ شد) احتمال اين كه بتوانيم خسارات جنگ را بگيريم نيز بيشتر مي

همچون جنگ آمريكا در ويتنام يا جنگ  افغانستان و آمريكا و متحدانش
ها هزار كشته و مجروح و  دهصرفاً نيز  اتحاد جماهير شوروي در افغانستان 

نتيجه جنگ روسيه عليه . و ديگر هيچ، ارد دالر خسارت بودصدها ميلي
و  صدها ميليارد دالر   كشته و مجروح انبيني است: هزار اوكراين قابل پيش
   .و اوكراين هاي توسعه پايدار براي روسيه رفتن فرصت خسارت، و ازدست

  سرزمين-هاي كوچك امپراطوري
هاي ديگر  خود سرزمينها كه براي شكوفاكردن اقتصاد  امپراطوريدوره 
امروزه شاهد تعداد زيادي كشور  در مقابل،، كردند گذشته است را فتح مي

اند:  هستيم كه با دانش به لحاظ اقتصادي به امپراطوري تبديل شده   وسعت كم
ي خيتار كه به لحاظ ژاپن به عنوان مثال،  .سرزمين-هاي كوچك امپراطوري

ها با منابعي  ه است در همان سرزمين ژاپنيرا نگه داشت يامپراطورهمچنان نام  
به اقتصاد سوم   با دانش چهارم مساحت ايران ضعيف  در مساحتي كمتر از يك

با وسعتي به اندازه تهران يك نمونه ديگر  سنگاپورجهان تبديل شده است. 
با كمتر از  كره جنوبياست كه با دانش به خلق ثروت پرداخته است. 

ديگر است كه  سرزمين- كوچك   امپراطوريان يك شانزدهم مساحت اير يك
  كند. خلق ثروت مي فتح دانشبه جاي كسب ثروت از طريق فتح سرزمين با 

هاي خونين فراواني  بخش اعظم كشورهاي اروپايي كه در گذشته جنگ  
 فتح دانشو با  اند كه با همكاري و صلح  اند به اين نتيجه رسيده را تجربه كرده

  رسند. به سود بيشتري مي

دادن  خاتمه اصالح ژن  در هاي تجديدپذير و  انرژينقش 
  ها  جنگ به

و خسارات و تلفات  سرزمين-هاي كوچك امپراطوريهاي موفق  نمونه 
ست كه روشنفكران و انديشمندان و ها سبب شده ا سنگين دوطرفه جنگ

 با جنگ نشان هاي مختلف مخالفت خود را  هنرمندان برجسته جهان به روش
دانند، و از همين روست كه بسياري از بها را گريزپذير  دهند و جنگ

كشورهاي جهان از جنگ گريزان هستند و به فكر رفاه مردم خودشان هستند 
هاي بيشتر در همان سرزمين محدود  و به جاي كشورگشايي براي سرزمين

   خود  به فكر  خلق ثروت با دانش هستند.

  
به  ،همچنان كه اعالم كرده است اروپا پس از جنگ اوكراين، گمان، بي

به انرژي روسيه با شتاب هرچه بيشتر پايان خواهد داد و با   وابستگي خود 
خواهد رفت، كه اهميت گاز و  هاي تجديدپذير انرژيهمان شتاب به سوي 

ه درآمد آينده روسيه كمتر و كمتر خواهد كرد، ك هاي آينده در سال نفت را
 ،يك رفرم بزرگ در كشاورزي را بسيار پايين خواهد آورد. از سوي ديگر،

اصالح  عمومي ناگزير روي خواهد داد: پذيرش ،هاي فراوان با وجود مخالفت
اصالح ژن بذرهاي مختلف گياهي گذاري روي  سرمايه .GMO 19  يا ژن

و نياز به غالت كشور براي رسيدن به بذرهاي پرمحصول شتاب خواهد گرفت 
جهان براي رسيدن امروز تحت تحريمي چون روسيه به حداقل خواهد رسيد. 

متوسل خواهد  دانشبه  ،تن نخواهد داد جنگبه منابعي چون انرژي و غذا به 
  شد.  
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كس  به كورش كبير: هيچ ،ليديپادشاه  ،كرزوس
  قدر احمق  نيست كه جنگ را به صلح ترجيح بدهد آن

كه به ايران  ليديادشاه پ كرزوسپيش از ميالد،  546در سال 
 هرودوتخورد.  شكست مي كبير كورشحمله كرده بود توسط سپاه 

پيش از آن كه  كرزوساو را در آتش افكند،  كورشگويد،  مي
هاي آتش او را بسوزاند، با اشك از آپولو كمك خواست و  شعله

ناگهان در زماني كه آسمان آفتابي بود ابري تيره ظاهر شد و باران 
 كرزوسبا وقوع اين رويداد  كورش و آتش را خاموش كرد. آغاز شد
پس از اين  رويداد از   كورشو  كرزوسوگوي  بخشد. گفت را مي
  نوشته است: هرودوتهاي مشهوري است كه وگو گفت

چه كسي تو را به حمله به كشور من ترغيب كرد، در  كورش:
  شوي؟ ات ادامه بدهي و دشمن من ن توانستي  به دوستي حالي كه مي

اقبالي شما و بداقبالي من بود. كسي كه بايد  خوش كرزوس:
سرزنش شود خدايان يونان هستند كه مرا به آغازكردن اين جنگ 

قدر احمق  نيست كه جنگ را به صلح ترجيح بدهد،  كس آن هيچترغيب كردند. 
شان را تدفين كنند، پدران هستند كه  كه در آن به جاي آن كه پسران پدرا

   .كنند ان را تدفين ميش پسران
  منبع:

http://www.thelatinlibrary.com/historians/herod/herodot
us2.html  
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  جنگ است؟  چرا روند آينده به سوي جهان بي
همچنين  و ماهنامه ريزپردازنده 268در شماره به اجمال، در اين شماره، 

 قراران يشهر هوشمند و قدرت ب«در مقاله  ماهنامه ريزپردازنده 290در شماره 
اي از  هاي ديجيتال و پاره بر اساس فناوري ،»جنگ يجهان ب ييدر برپا
دادند كه روند جهان به  دليل برشمرديم كه نشان مي چهارهاي ديگر   فناوري

است  اجتماعي هاي شبكه و اينترنت  مان جنگ است. دليل اول سوي جهان بي
 ها است. ميان انسان ها همكاريتكامل طبيعي ابزار ارتباطي مورد نياز   كه

العاده  بيشتر  ها را سال به سال فوق سطح همكاري اجتماعي هاي شبكهو  اينترنت
انفجار ايم به  همچنان كه در مقاالت ديگر اين شماره گفته   خواهند كرد و

اين پتانسيل را دارند  اجتماعي هاي شبكهو  اينترنت . خواهد انجاميد ها همكاري
افروزان پرهزينه  ها بسيج و جنگ را براي جنگ كه مردم جهان را عليه جنگ

  كنند. 
هاي تجاري مانند پهپاد يا خودران بودند كه به دليل  دليل دوم فناوري

به  هاي نظامي آنهاست. تر از پيشرفت نمونه تقاضاي جامعه پيشرفت آنها سريع
قدرت خوبي را در اختيار كشورهايي اند  توانستهامروزه عنوان مثال، پهپادها 

  هايي مانند فناوريند. در آينده قدرتمندي ندارنيروي هوايي قرار دهند كه 
هاي خودران و خودمختار  هاي خودران، و قايق اتومبيل ها، ، روباتپهپادها
هاي ضعيف قرار بگيرند و كشورنيروهاي در اختيار توانند  ميقيمت  ارزان
  تر كنند.  تر بسيار پرهزينه ها را براي كشورهاي قوي جنگ
 قيمتي هايي است كه منابع انرژي و غذايي ارزان دليل سوم، ظهور فناوري 

يا  مهندسي ژنتيكيا  انرژي خورشيديتوانند فراهم كنند، مانند  مي را
CRISPR/Cas9ه در گذشته . به بيان ديگر، كشورهايي مانند ژاپن ك

يافتن به منابع انرژي و غذايي بيشتر تجربه  هاي خونيني را براي دست جنگ
تصور  نيازي به  ديگر حتي دانش و فناورياند امروزه با اتكا به  كرده
  د.نرا ندارخود كردن همسايگان  كردن و اشغال جنگ

سال  اخير  70ها در  جنگبسياري از ها و خسارات  دليل چهارم هزينه
امروزه  ربسيار بيشتر از دستاوردهاي جنگ بوده است. از همين روي،ابسي

كم  د و  دستنافروزي نيست بسياري از كشورهاي جهان ديگر به فكر جنگ
. و به فكر رفاه مردم خود هستند اند را كنار گذاشته خود جنگ با همسايگان 

  چرا خاورميانه استثناست؟فقط منطقه خاورميانه يك استثناست. 
عواملي مانند اختالفات مرزي، فلسطين، ديكتاتورهايي مانند صدام  به جز

تعريف و نفت اند:  تأثير نبوده هاي خاورميانه كم حسين، دو عامل در جنگ
ر تنشي در خاورميانه احتمال هدر مورد اولي واضح است، . نادرست از جهاد

ها يا  اي از دولت كه به تحريك پاره ،كند زياد ميبردن قيمت نفت را باال
 يها عامل جنگ كي زين يدرآمد نفت تواند انجام بگيرد. هاي نفتي مي شركت

دومي نيز در مورد  مانند صدام بوده است. يافروز جنگ يها يكتاتوريد
گناهان به دليل  گذاري در مساجد و كشتن بي ي مانند بمبنادرست رفتارهاي

گيرد و  يداشتن عقايدي متفاوت وجود دارد كه تحت نام جهاد انجام م

مورد استفاده از اين فريضه مقدس است. چرا چنين فريضه مقدسي  سوء
هاي فراواني كه  براي جهاد برشمرده شده  گيرد؟ فضيلت استفاده قرار مي سوء

هاي اخروي فراواني كه براي آن وعده داده شده است شركت  است و پاداش
رده است. در اين فريضه مقدس را به يك آرزوي بزرگ مؤمنان تبديل ك

دل  توان ناميد از اين اشتياق مؤمنان ساده مي جهادپرستاي كه آنها را  پاره
گذاشتن در مساجد و  به بمب براي جهاد  كنند و آنها را  مثالً استفاده مي سوء

رنگ   هاي تجديدپذير اين عوامل كم با رواج انرژيكنند.  معابر تشويق مي
    □خواهند شد.

  

ما و هم به نفع  به نفعصلح و آشتي با اسرائيل هم چرا 
  است؟ آوارگان فلسطيني 

  چهل و چهار سال است كه كشورمان در تنش با كشور اسرائيل 
شود كه  حتي گفته مي، را پرداخته استهاي فراواني  هزينه

همين سازي در ايران  ها بابت غني كننده اصلي وضع تحريم تحريك
سال گذشته  20كم در  است، كه سبب شده است دستبوده كشور 

 چهل و چهار سالنرخ رشد اقتصادي قابل قبولي نداشته باشيم. در اين 
د را آزا آوارگان فلسطيني نه حتي يك سانتيمتر از خاك  ايم  نتوانسته

ها تا  ادامه تحريمرا از آوارگي برهانيم.  شانكنيم و نه حتي يك نفر
سال ديگر و يا بروز يك درگيري ميان ايران و اسرائيل به  30

منجر خواهد شد و به احتمال زياد  تر هنگفت بسيارخساراتي بسيار
  نفر  كياز خاك فلسطين آزاد خواهد شد و نه  متريسانت كيبازهم نه 
فراموش   ايي  خواهد يافت (تجربه جنگ با صدامره ياز آوارگ

 توسعه پايداربرداشتن در مسير  نشود). با صلح با اسرائيل و با گام
پول توان چنان اقتصاد را شكوفا كرد كه فقط با بخشي از  مي

هايي كه نخواهيم ديد بتوانيم آوارگان را در  كشورهاي  خسارت
به  ايالن ماسكبتوان با  مهاجرپذير اسكان بدهيم. يا حتي ممكن است

سال آوارگان را با بخشي از پول  40يا  30يك توافق رسيد كه پس از 
سياره قابل  بهخساراتي كه نخواهيم ديد  حاصل از هنگفت
توانيم  كم مي جا كند. با بخش ديگر  دست شده مريخ جابه سكونت

 ها چقدر بايد باشد كن كنيم. ميزان خسارت فقر را در كشورمان ريشه
 ايج بها ر انم يها پول  ستار هتب كه ميبرس تا به اين معادله

 ور فقف حذصرف ، سرانجام ينبرد ب كي  ايه نهزيه رد  دنكر صرف
ذات آيا  فقط به اين دليل كه  ؟ميكشورمان كن رد اريدپاه سعتو

ها اگر  مخالف است، خسارت و استكبار  با ظلم جمهوري اسالمي
 اي نبرد ناحسابگرانه ينچن ظلم باشد بازهم بايد بهبهاي چندين برابر 

به لحاظ اخالقي (البته واضح است كه  ؟گنج ايبر گنج ؟ ادامه داد
مان  سهم كشور عزيزمان در رفع مظلوميت فلسطينيان به نسبت جمعيت

   □نه بيشتر.) ،به جمعيت جهان يا جمعيت مسلمانان جهان است
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ها در انتظار  انفجار همكاري
ها در تمام تاريخ و  ميان انسان همكاريترين شكل  اينترنت نماد عالي

كامپيوترهاي  حاصل همكاري حدود چهار ميليارد نفر از مردم جهان  است.
فاي ارتباط از هر  و واي  5Gو  4Gهاي  هوشمند، فناوري هاي گوشي شخصي،

ايِ  با  امكانات كامپيوتري و رسانه . تنها را ممكن ساختند يو هر زمان  جا
روزانه صدها ميليون محتوا توليد و به اينترنت اضافه   هوشمند ي ها گوشي

شود و   تر شود براي همه مردم جهان سودمندتر مي شود. هرچه اينترنت غني مي
  دهد. وري را افزايش مي بهره

پاسخ در يكي از  نظير تاريخي در چيست؟ رمز اين همكاري بي
مكانيسم تعامل يا  مكانيسم شهرت كه به  ،است هاي همكاري واع مكانيسمان

اين مكانيسم از يك معضل  اينترنت-پيشا. در دوران شهرت دارد 1غيرمستقيم
ها محدود بماند. اين معضل به  شد حجم همكاري برد كه سبب مي رنج مي

دوراهي شهرت دارد.  ناهمكاري، يا سواري مفت، يا دوراهي اجتماعي
دهد كه جامعه تصميم به كنشي بگيرد كه هدف آن  زماني روي مي 2جتماعيا

در يك ي عموم ريخاين به  دنيرس يبرااست. افراد جامعه  3خير عمومييك 
اي  هزينه، يا بدهند نهيهز 4كنش جمعيدر با مشاركت  :گيرند دوراهي قرار مي

خير عمومي اين شركت نكنند، اما از منافع حاصل از  كنش جمعيدر و ندهند 
سواري  معي ديگران به دست آمده است بهره بگيرند (مفتجكه با كنش 

  آيد. توضيحات بيشتر درباره اين مباحث در مقاالت بعدي ميكنند). 

بستري را فراهم كرد كه هر كسي بتواند با توليد محتوايي كه  اينترنت
در شبكه ارائه رايگان  آن با تواند خير باشد و  براي بسياري از مردم مي

 كنندگانِ كم تعداد استفاده اينترنت، اين شبكه را غني كند. نظر به اين كه دست
) محتواي رايگان توليدشده قابل محاسبه است و بسياري از سوارانِ (مفت
هرچه نتيجه اين  ،دهندبنشان توانند  مي هاي اينترنتي اين محاسبات را  برنامه

كند  ميبيشتري محتوا كسب شهرت توليدكننده محاسبات عدد باالتري باشد 
شود.  اي براي توليد محتواي بيشتر مي و همين كسب شهرت انگيزه

هستند كه براي  يهاي نيز مكانيسم فالوكردنيا  كردن اليكهايي مانند  مكانيسم
پديد  نيكنامياما براي توليدكنندگان محتوا  ،اي ندارند سواران تقريباً هزينه مفت
 اينترنت نيز در يوجو جست امكاناتمانند  يامكانات آورند. واضح است كه مي

  . اند چشمگيري داشته نقش تقويت ميزان شهرت 

                                                 
1 indirect reciprocity 
2 social dilemma 
3 common good 
4 collective action 

ويروس كرونا در طول تاريخ جهاني  يريگ همههايي شبيه به  گيري همه
العاده باال. انسان امروز  وميرها فوق و مرگ   اند براي انسان كابوسي بزرگ بوده

هاي  كالس كردن  برخط  ند ، مانامكانات همكاري اينترنتگيري از  بهرهبا 
نظير عبور  كم تا امروز با سهولتي كم از چنين كابوسي دست  توانست درس 
  كند. 

ايم اينترنت به دليل  همچنان كه در مقاالت اين شماره نشان داده
پتانسيل افزايش هرچه بيشتر  ،گرايي هاي كارآمد براي همكاري مكانيسم
يابد و   وري افزايش مي افزايش يابد بهرهها  ها را دارد. هرچه همكاري همكاري

ها  كند. ماركسيست تر مي را افزون ها يهمكار ،وري بيشتر شود هرچه بهره
باز كنند. واقعيت نشان كمونيسم  راه را براي خواستند زماني با كالشينكف مي
نيست. اينترنت امروزه نشان داده است كه راه حلِ  داد كه راه حل جنگ 

 )open source( منبع بازو  ،همياري باز ،انفجار همكاريرسيدن به كمونيسم 
سرانجام با كنش جمعي و با همياري باز در جهان مردم زودتر از آن، است. 

 بوده وري جهاني خواهند ايستاد كه يك عامل مهم افت بهرهنيز ها  برابر جنگ
   □است.

   

براي افزايش  »منبع باز«تشويق يونسكو به استفاده از 
  2030سال  اهداف توسعه پايدارها و  همكاري

ها و  پتانسيل  كامل  فناوري گشودن قفل در  ومي ديجيتالعمرهاي يخ
توسط (منتشرشده  اهداف توسعه پايدارديجيتال  براي رسيدن به   يها داده

اساسي هستند، به ويژه، براي كشورهاي با درآمد   )2030براي سال  يونسكو
    منبع بازاينترنت كه  محتويات پايين و متوسط.  به مرور، درصدي از

)open source( اي چشمگير كاهش يافته است.  در  و عمومي است، به گونه
پذير  برخط به سادگي دسترس ندنتيجه، بخش بزرگي از اطالعات بسيارسودم

 نيست، به ويژه، براي آنها كه با عجله به آنها نياز دارند. 

هاي  هاي ديجيتال اغلب به دليل رژيم حل در حال حاضر،  دسترسي  به راه
خيرهاي  عمومي  اند. اكثر  هاي خصوصي محدود شده رايت و سيستم كپي

زبان، محتوا و  از نظررا آنها اغلب  زي، به سادگي قابل دستيابي  نيستند  ديجيتال
شوند.  توزيع مي به طور نابرابر كه براي دستيابي  آنها الزم است يزيرساختار

يك تالش هماهنگ  جهاني  براي ساخت خيرهاي ديجيتال  
  □.عمومي  براي رسيدن به اهداف توسعه پايدار  اساسي  است

 Report of the Secretary General , Roadmap for Digital Cooperation: منبع
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  داروينيسم مدرنهمكاري و 

  

ايم آن را علمي بدانيم اين است  كه عادت كرده نظريه داروينداستاني از 
 ها و ترين ددمنش شناسي درباره جنگي است كه در آن فقط كه دانش زيست

ن داد ها فقط با شكست و ملت  وكارها كنند. كسب بقا پيدا مي ها  خوترين درنده
 يعني و سياست ناپذير است، جنگ گريز شوند، يا با نابودكردن رقبا موفق مي

   . ي سياسيها شدن به هر قيمتي در بازي برنده

پرسند مگر  مي داروينيها و باورهاي نادرست  در انديشه هاي وامانده مغز
 جنگجاي  صلحاي رسيد كه در آن  بتوان به جامعه 1همياري بازممكن است با 

 تنازع بقاي داروينيابزارهاي توليد عمومي شوند؟  در دنيايي كه  يا  ،دگيربرا 
ممكن است؟   بدون جنگو  بدون رقابتفرماست، مگر زندگي  در آن حكم

                                                 
1 open collaboration 

سبب شده است كه چنين  چارلز داروينهاي  درك نادرست از انديشه
كمونيسم  امكان تحققو يا  جنگ  جهان بيهايي درباره امكان تحقق  پرسش
(شهر هوشمندي كه در آن ابزارهاي توليد عمومي  2وشمند اشرافيشهر ه

هستند و رقابتي براي توليد سود در آن وجود ندارد، با رفاه در حد اشرافيت) 
  مطرح شود.

در  رقابتكنندگان در اينجاست كه صرفاً  به ويژگي مهم  مشكل پرسش
ها و  در دوره جنگو وجود   كاپيتاليسمدر  رقابتو ويژگي  داروين تنازع بقاي

كنند و به ويژگي  توجه مي گوناگون در طول تاريخجغرافيايي هاي  مكان
هاي جديد اهميت آن كمتر از رقابت نيست  كه مطابق يافته _ 3همكاريتر  مهم
 همكاريو  رقابتتوجه ندارند. در واقع، موجودات زنده با دو ويژگي _ 

و هم به رقابت  يارتكامل هم به همك شوند. به بيان ديگر،  تعريف مي
هاي آموزش  شناسان و كتاب با اين  همه، تأكيد بسياري از زيست .انجامد يم

نيز  چارلز داروين. خود همكارياست تا   تنازع و رقابتتكامل بيشتر  روي 
كمتر بحث كرده است.  همكاريداشته است و درباره   تنازع و رقابتتأكيد بر 

كه  _ مارتين نواكهاي  ه ويژه  پژوهششناسي، ب هاي جديد زيست اما پژوهش
روي  _ است    نظريه بازيشناس و هم متخصص  دان و  هم زيست هم  رياضي

يكي از  مارتين نواكاهميت همكاري در تكامل انسان تأكيدي جدي دارد. 
هاي خود را در كتابي به نام  ترين دانشمندان زمان ماست.  او يافته خالق

» 4ديگر نياز داريم ، تكامل، و چرا براي موفقيت به همدوستي اَبرهمكاران: نوع«
  آورده است. 

شود. اين نگرش به  نمايانده مي رقابتيتكامل اغلب به عنوان يك عمل 
را حل  يهمكار يمعما مارتين نواك دهد. پاسخ نمي همكاريتكامل جامعه با 

مهم اهميت بسيار باالي اين  ويژگي  اَبرهمكاراناو در كتاب . كرده است
نظريه تكامل را با رياضيات شرح داده است كه پيشتر كمتر به آن توجه شده 

  ها را به دست بدهد. تواند پاسخ بسياري از پرسش است و مي

                                                 
  مراجعه كنيد. 272تا269هاي  براي اطالعات بيشتر به شماره  ٢

3 cooperation 
4 Nowak, M. A. (Martin A.) & Highfield, Roger. (2011), 
Super-Cooperators: Altruism, Evolution, and Why We need  
Each Other to Succeed, New York: Free Press.  

و  ، شهر هوشمند، رسانه اينترنتبراي اين كه نشان دهيم كه 
زار توليد و پخش كه تركيبي از كامپيوتر، اب هاي هوشمند گوشي

 اي، و رسانه اينترنت است اين پتانسيل را دارند كه چندرسانه
و   فروپاشي  ناهمكاريو  انفجار همكاريها را    تا حد  همكاري

كه پيامد آن در بلندمدت  ،براي توليد سود  برسانند حذف رقابت
خواهد بود   كمونيسم شهر هوشمندفروپاشي كاپيتاليسم و پيدايي 

، به جنگ جهان بيشدن رؤياهايي مانند  مدت برآورده اهو در كوت
  هاي زير نياز داريم: سه مقدمه با عنوان

 ؛تعريف همكاري در داروينيسم مدرن .1

اقسام اي از  مكانيسم شهرت يا تعامل غيرمستقيم كه گونه .2
تواند خيرهاي عمومي  همكاري است كه ترويج آن مي
 ؛ديجيتال فراواني را پديد بياورد

در برابر مكانيسم   مانعي كه اجتماعيدوراهي تعريف  .3
رسانه اينترنت در    هاي و مكانيسم هاابزار  و است؛ شهرت
  .كردن اين مانع برطرف

از همين روي، ابتدا توضيحاتي درباره همكاري و داروينيسم 
  كنيم. آوريم و سپس دو عنوان ديگر را بررسي مي مدرن مي
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عامل مهم تكامل بوده است. بر خالف  اين  نظريه   يك  همكاري

و  و خودمحوري روي كه خودخواهي و تك  داروينيسم سنتيساده در 
كند كه همكاري به  ثابت مي نواكداند  را تنها استراتژي بقا مي تنازع

  همان اندازه اهميت دارد. 

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

، گذشت، نواكز نظر گيرد. ا خصوصيت همكاري  سرچشمه مي
حتي  نواكسخاوت، و مهرباني يك دليل منطقي رياضي دارد. 

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

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

  است.  همكاريهاي بدن انسان در  اصل شكست سلول

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

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

  : ستنادتكامل  يمعمار اصلرا  يهمكارتوان   است و از همين روي مي
پيامدهاي اين فهم جديد از همكاري اساسي خواهد بود. در «

و (جهش)  5متاسيون _گذشته، تنها دو اصل پايه تكامل وجود داشت 
                                                 
5 mutation 

آورد و دومي  كه در آنها اولي گوناگوني ژني را پديد مي _انتخاب 
گزيند كه در محيط قرارگرفته بهترين شايستگي و  افرادي را برمي
هاي خالق تكامل، ناچاريم بپذيريم كه  ي فهم جنبهبراانطباق را دارد.   

. براي انتخاب شما به متاسيون نياز داريد همكاري اصل سوم تكامل است
به همين ترتيب، براي همكاري به هر دو، يعني به انتخاب و متاسيون و 

تواند روي روشن سازنده تكامل را پديد بياورد،  نياز داريد. همكاري مي
ها تا زبان و رفتارهاي اجتماعي پيچيده. همكاري  ها تا ارگانيسم از ژن

  »معمار اصلي تكامل است.
ي يك عامل مهم در اين كتاب نشان داده است كه همكار نواك
نه رقابت. براي  _ همكاري زيربناي نوآوري است«است:  خالقيت

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

ها تا  معمار خالقيت در سرتاسر فرايند تكامل بوده است، از سلول
هاي مورچه تا روستاها تا شهرها. بدون  دات چندسلولي تا تپهموجو

داشت و نه  سازي وجود مي همكاري در تكامل نه ساختمان
  □»پيچيدگي.

  

  دارد ازين انشيرسانه و را يبه ابزارها يهمكار
(كامپيوتر و حافظه  و  مغزبراي همكاري به طور طبيعي ابزارهاي 

ايم. اما اين دو ابزار  (رسانه) را داشته زبانالگوريتم و دانش محاسبه) و 
اي بهينه مديريت  نفر را به گونه 150توانند همكاري   طبيعي حداكثر مي

يت جمع هاي كنند، نه مديريت جمعيتي بيشتر. براي مديريت همكاري
ايم. براي اين منظور  بيشتر به ابزارهاي كمكي مصنوعي نياز داشته

هاي محاسبه،  زني، تخته خط، توكن، نخ گره ابزارهايي مانند چوب
هاي  هاي عددنويسي و يا الگوريتم چرتكه اختراع شدند و انواع دستگاه

اي را پديد آورد كه  محاسبه با انگشت ساخته شد. اختراع نوشتار رسانه
نيز  حافظه كمكيو ها  ذخيره و بازيابي دادهف زبان به عنوان ابزار برخال
ها را پديد  توانست به كار گرفته شود. با نوشتار انسان توانست تمدن مي

 □ها را به شدت گسترش دهد. بياورد و سطح همكاري

  عدد دانبار
   اند كه جوامع شناسان به اين نتيجه رسيده مردم«

خواه  نسبتاً برابري ،بدون نوشتار امروزيِ مدرنِ يابِ خوراك-شكارچي
كار مخفي نيز  به داليلي مشابه  خالف  هاي هستند. جالب آن كه سازمان

هاي  ها رابطه هايي نسبتاً كوچك هستند. انسان چنين هستند: هر دو گروه
وه از توانند حفظ كنند؛ هنگامي كه اندازه گر كاري محدودي را مي

 هاي انفرادي ها و ويژگي يادسپردن اولويت تنها به رود، نهبنفر فراتر  150
داخلي گروه  هپيچيد امور يادسپردن شود، بلكه به ناممكن مي در گروه

نفر،  150تر از  هايي بزرگ شود. از اين روي، در گروه نيز ناممكن مي
توليد  تعامالت مستقيم و چهره به چهره ديگر كنترل اجتماعي كافي

پيدا  هاي جديد كند، و اعضا تمايل به انشعاب و تشكيل گروه نمي
   »عدد دانبار«به  نفر 150  كنند. در ميان دانشمندان رفتارگرا، حد مي

)Dunbar’s number150از  تر هاي بزرگ . گروه) مشهور شده است 
به   _ها  ها، و امپراطوري كشور-شهرها، دولت-دولتمثالً   _ نفر 

هر، و ها، م ند: نوشتار، توكنشتتري نياز دا هاي ارتباطي پيشرفته تكنيك
  □»ساير ابزارهاي 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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ميرمستقيتعامل غيا  ي شهرتهمكار مكانيسم
 هاي خود پنج  شناس، در پژوهش ، رياضيدان و زيستنواك نيمارت

 انيدر مها شناسايي كرده است.  مختلف را ميان انسان يهمكار   سميمكان
در  ميرمستقيغ تعامل سميمكان يا مكانيسم شهرت ،يهمكار يها سميمكان

است   توانسته ياست، چون مداشته  ياساس ينقش ها شرفتيپ نيا
و در  اورد،يب ديپد زين شناسند يرا نم گريكديكه  يكسان نيرا ب يهمكار

 ني. مطابق اديايب ديپد يبزرگ همكار يها گروه ليامكان تشك جهينت
 قيكه از طر _باشد شتريب يكس ينام كيو ن شهرت هرچه حسن سميمكان
 .شود يم شتريبا او ب نگرايد يامكان همكار  _ ابدي يانتشار م رسانه

  چنين آورده است:» 1اَبرهمكاران«در اين باره در كتاب  مارتين نواك

بسياري از مردم ممكن است اين تفسير را داشته باشند كه در ازاي 
تان وعده داده شده است كه در يك جهان ديگر، مثالً بهشت پاداش  سخاوت

در همين جهان و همين خواهيد گرفت. اما تفسير من آن است كه پاداش را 
مان  در جامعه تفاهمو  رواداريحاال خواهيد گرفت، و از همين روست كه 

را پديد  همكاريآيد. به هر روي، چنين نگرشي يك شكل قدرتمند  پديد مي
آورده است، و پيامدهاي آن بسيار بزرگ بوده است، و رفتارها، ارتباطات، و 

  طرز فكرمان را شكل داده است. 

  
                                                 
١ Nowak, M. A. (Martin A.) & Highfield, Roger. (2011), 
Super-Cooperators: Altruism, Evolution, and Why We need  Each 
Other to Succeed, New York: Free Press.  

قدرت شهرت و  را بفهيم الزم است  2تعامل غيرمستقيمبراي اين كه 
دهيم  را توضيح مي 3تعامل مستقيم مكانيسم همكاري را بشناسيم. ابتدا نامي نيك

».  خاراني خارانم، در ازايش شما پشت مرا مي پشت شما را مي«كه ساده است: 
ها كه  كند، مثالً در دهكده ب كار ميهاي كوچك خو در گروه تعامل مستقيم

نيز ساده است: تعامل غيرمستقيم كردن دشوار است.  به دليل جمعيت كم  تقلب
هم در .» شود كه پشت مرا بخاراند خارانم، يكي هم پيدا مي من پشت شما را مي«

  كند.  هاي بزرگ  كار مي هاي كوچك و هم به ويژه در گروه گروه

اي وابسته  شان به مبادالت اقتصادي ندانجوامع در صورتي كه شهرو
توانستند به  اتكا داشت خيلي زود مي تعامالت غيرمستقيمشدند كه به  مي

تر تكامل پيدا كنند. امروزه، اين  پيوسته هم تر، و به تر، پيچيده جوامعي بزرگ
مان  و براي همكاري بسيار اساسي است.  نوع تعامالت براي هدايت كارهاي

توانيم  هاي فراوان درباره ديگران ما مي ها و غيبت گوو به كمك گفت
گيري كنيم، سطح آن را باال ببريم يا  و اعتبار افراد مختلف را اندازه نامي نيك

    با آنها تصميم بگيريم. مانكاهش بدهيم، تا بتوانيم در مورد رفتار خود

  پنج مكانيسم همكاري
  همكاري با خويشاوندان ژنتيك  انتخاب خويشاوند

كنم، شما به من  من به شما كمك مي  ميتعامل مستق
  كنيد كمك مي

كنم، يكي ديگر  من به شما كمك مي (مكانيسم شهرت) تعامل غيرمستقيم
  كند به من كمك مي

  كنند ها به هم كمك مي همسايه  انتخاب محلي
ها غلبه  هاي همكار بر ساير گروه گروه  انتخاب گروه

  كنند پيدا مي

شود در زماني كه به  است كه سبب مي نامي قدرت نيكاين 
مان كنند. به بيان  هيچ منتي كمك ها بي كمك نياز داريم غريبه

  ». خارانم تا كسي ديگر پشت مرا بخاراند پشتت را مي«ديگر، 

است كه  مكانيسم شهرت  يا تعامل غيرمستقيمجامعه ما تحت تأثير 
ز دستاوردهاي يكي ا  تقسيم كار بسيار بزرگ و پيچيده شده است.

تواند  است. اندازه رو به گسترش جوامع مدرن حاال مي تعامل غيرمستقيم
تر را براي  نيروي كار فيزيكي و ذهني پديد  پيچيده  تقسيم كاريك 

                                                 
2 indirect reciprocity 
3 direct reciprocity 

                               ) يا reputationمكانيسم شهرت (
               )indirect receprocityمكانيسم تعامل غيرمستقيم (

  پنج مكانيسم همكاري يكي از 
رفتار من در مورد شما بستگي به رفتار شما با ديگران دارد.  

شود كه پشت مرا  خارانم، يكي هم پيدا مي من پشت شما را مي«
تا اندازه بسيار زيادي  تعامل غيرمستقيمدر جامعه انساني، .» بخاراند

اتكا دارد. براي اين كه تجربيات ديگران را ياد  ارتباطاتبه 
گيريم و براي اين كه بتوانيم شهرت و اعتبار مردم را ب

ها را به ديگران انتقال  گيري  كنيم و همچنين اين يافته اندازه
  نياز داريم. زبانبدهيم به 
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به يك شخص امكان  تعامل غيرمستقيمهاي  بياورد. هنگامي كه شبكه
پيدا كند، مردم اين  شهرتبدهند كه در مهارت در يك كار خاص 

  كنند كه  متخصص يك كار بشوند.  مكان را پيدا ميا
نقش بسيار بزرگي در رشد مغزي  تعامل غيرمستقيمبه اين ترتيب، 
ها)، و  (به ويژه، شهرت ها سازي رويداد ذخيرهمان در  ما، در توانمندي

اين سازه بسيار توانمند مان داشته است.  مان و در اخالقيات در زبان
    ت كه معني انسانيت به خود گرفته است.همكاري در قلب چيزي اس

عناصر اصلي براي درك تكامل  تعامل غيرمستقيمو  تعامل مستقيم
اما آنچه ما را انسان كرد تعامل ها هستند.  رفتارهاي اجتماعي در انسان

   د.را پديد آورغيرمستقيم است، زيرا هوش اجتماعي و زبان انساني 

  

تنها يك مكانيسم براي تكامل همكاري است  نه  ل غيرمستقيمتعام
دادن  بلكه نيرويي براي تكامل يك مغز بزرگ است. براي توضيح

همكاري به معني  دادن علت، الزم است يك بار ديگر تأكيد كنم كه 
اين، در اصل، . بنابريك هزينه به كسي در برابر دريافت يك فايده است

عنوان مثال، هنگامي كه به يك غريبه  خريم. به را مي شهرت حسنيك 
پردازيد كه  اي است كه مي زمان باارزش شما هزينه ،كنيد كمك مي

ممكن است سبب شود سر وقت به جلسه با رييس خود نرسيد. يا اگر به 
تعمير خودروي يك غريبه كه در راه خراب شده است كمك كنيد 

ايد روغني شود. اما نكته اينجاست  ني كه تازه خريدهممكن است پيراه
براي  شهرت حسنمندانه شما به ديگران نوعي  كه اين كمك سخاوت

آورد كه ممكن است در بلندمدت ارزش بسيار  شما به وجود مي
  ايد داشته باشد. اي كه پرداخته بيشتري نسبت به هزينه

بازگشت كه انتظار  آن است كه بينامي  نيكاين به دليل قدرت 
كنيم. عكس آن نيز يك  فوري داشته باشيم ما به ديگران كمك مي

است. اگر به اين كه به كسي كمك  تعامل غيرمستقيمعلت ديگر  
پيدا كنم احتمال اين كه ديگران به من كمك كنند  سوءشهرتكنم  نمي

اگر «بنابراين به اين معني است كه  تعامل غيرمستقيمكند.  كاهش پيدا مي
كند  را بخارانم، نمونه كردار خوب من ديگران را ترغيب ميپشت شما 

كه اين كار نيك را آنها نيز انجام بدهند، و در نتيجه احتمال اين كه 
  »شود. يك نفر پيدا شود كه پشت مرا بخاراند زياد مي

  
اران براي اين كه از كارهاي نيك انسان قدرداني شود و به شهرت نيكوك
تعامل افزوده شود به جز زبان به مغزهاي هوشمند و پرحافظه نياز داريم. 

نشان داده شده كنند اتكا دارد.  به آنچه ديگران درباره ما فكر مي غيرمستقيم
قدر براي مغز شيرين است كه پول  همان شهرت حسنشدن  است كه افزوده

   درآوردن.
تواند تكامل  مي مستقيمتعامل غيرتوان تصور كرد كه چگونه  به آساني مي

ها و  كه در همه فرهنگ 4قاعده طالييهاي اخالقي را تحريك كند.  سيستم
گونه رفتار كن  هماناست:  تعامل غيرمستقيممذاهب وجود دارد نتيجه تكامل 

  □كه دوست داري ديگران با تو رفتار كنند.

                                                 
4 Golden Rule 

  نامي  يي و  نيكقاعده طال
  داري و دانشمندي چيست داني سر دين

  بپسندي  رود تو   بر  گر  كه  دار  روا  آن
  سعدي

ها و مذاهب وجود دارد  كه در همه فرهنگ  قاعده طاليي يك
آمده است:   سعدياي است كه در مصرع دوم بيت باال از شعر  قاعده

آنچه بر خود يگر، . يا به بيان دآن روا دار كه گر بر تو رود بپسندي
شناس  دان و زيست ،  رياضيمارتين نواك. پسندي بر ديگران مپسند نمي

تفسير و تعبيرهاي » اَبرهمكاران«برجسته در بخشي از كتاب خود به نام 
  در اديان مختلف را چنين آورده است:  قاعده طالييديگري  از اين 

خودت  همان آرزويي را براي همسايگانت داشته باش كه براي •
  (مسيحيت)  كتاب سكستوس                                             داري

ات را دوست  همسايه ،قدر كه خودت را دوست داري همان •
  يهوديت                                                                                داشته باش

  پيامبر اكرم (ص)                       المؤمن الضرر و الضرار علي •

تواند در   تر مي آيه شريفه زير در قرآن كريم دقيقبا وجود اين،  ●
  مان كند: رابطه  تعريف مكانيسم تعامل غيرمستقيم  و قاعده طاليي  كمك

االحسانِ ا زاء(مگر پاداش نيكي جز نيكي است؟)      ال االحسانُهل ج.□  

  نياز داريد. چهرهبراي تعامل مستقيم به يك 
  نياز داريد.  نامبراي تعامل غيرمستقيم به يك 

 )David Haigيگ (ديويد ه
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  در عصر اينترنت صادق نيست؟ مانكور اولسون» نظريه كنش جمعي«چرا 

   گذار از اقتصاد كاپيتاليستي به اقتصاد كمونيستي
  افتد؟ اتفاق مي جنگ طبقاتيبدون  چگونه

به بيان ساده يعني اتحاد و اقدام  جمعي از مردم براي  1كنش جمعي
در اي است كه  . كنش جمعي پديده2خير عموميرسيدن به يك 

)، 3نظريه بازيهاي مختلف علمي مانند اقتصاد، رياضيات ( حوزه
به دليل  علوم و مهندسي كامپيوتر شناسي، و اخيراً شناسي،   روان جامعه

مورد مطالعه قرار  با كنش جمعي دارند  هاي اجتماعي رسانهارتباطي كه 
  گيرد.  مي

ن ، اقتصاددا5مانكور اولسونرا نخستين بار  4نظريه كنش جمعي
: خيرهاي عمومي و منطق كنش جمعي«برجسته آمريكايي در كتاب 

اين نظريه نشان داد كه  مطرح كرد. 1965در سال   »6ها نظريه گروه
هاي جمعي براي رسيدن به  كنش عدم موفقيتيك دليل  سواري مفت

كاشتن  درباره گردكان الشعرا ملكشعر مشهور  خيرهاي عمومي است. 
دگران كاشتند و ما خورديم، ما بكاريم و «در بيت  ساله90پيرمردي 

 هستند هميشه  به يك كنش جمعي اشاره دارد، اما» ديگران بخورند
، و بخورندديگران را  ثمره كنند و فقط   سواري مفتكه  تنبلي و  كساني

به  سواران مفت. اتكاي زحمت كاشتن را به دوش ديگران بيندازند
براي خيرهاي عمومي بزرگي به ويژه مانعي مهم    دهندگان سواري

  اند.  بوده است كه به زحمت و هزينه نياز داشته
ي در سه دهه و عظيم خيرهاي عمومي بسيار  بزرگن همه، يبا ا

قرار  جدي را مورد ترديداين نظريه   اعتبار  اخير شكل گرفته است كه
كنش اَبراست كه با  عمومي اَبرخيرهاييكي از اين  اينترنتدهد.  مي

امروزي خود رسيده سودبخشي عظيم سراسر جهان به   مردم جمعي
افتاد مگر آن  نمي . اين اتفاقشود تر مي و لحظه به لحظه سودبخش است

                                                 
1 collective action 
2 common good 
3 game theory 
4 collective action theory 
5 Mancur Olson 
6 The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of 
Groups. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1965.  
 

از   ،نگاه كنيد يوتيوبند، مثالً به بده سواريند و ركابي انبسيار كه 
كاري و  وپز انواع غذاها گرفته تا  آموزش باغداري و گل آموزش پخت
توانيد پيدا  تعمير انواع وسايل خانگي و ... در آن مي تكثير گياهان،

اند  بلد بودهكه هر كاري براي ) دهندگان سواري(كنيد. بسياري از مردم 
اند و به  اند و ويدئوي  آموزش آن كار را تهيه كرده وقت گذاشته

اند. نمونه  قرار داده )سواران مفت( رايگان در اختيار همه مردم جهان
  ست. اپدي ويكيديگر 

و  دادن سواريهر دو ويژگي   مانكور اولسون بر خالف نظريهاساساً 
 يكارآمدبر بستر  رسانه اينترنت است كه توانسته است  سواري مفت

برساند. همين كه  نظير در تاريخ بي العاده كنش جمعي را به سطحي فوق
يك  يوتيوبيِيك قطعه ويدئويي  لينك سواران بر روي مفت

كنند.  دهنده را پرداخت مي مزد سواريكنند  مي يككلدهنده  سواري
كننده از قطعه  سواران استفاده دهنده از اين كه تعداد مفت سواري
يا  شماري كليك(كه با  شود اش بيشتر و بيشتر شود خرسند مي ويدئويي

دهنده هرچه  . به بيان ديگر، سواريقابل محاسبه است) شماري اليك
و ديگران هر چه بيشتر  دست بياوردبيشتري به   شهرتو  نيكنامي

  خرسندتر است.  كاشته است بخورند او  محصول آنچه را 

و  شدن آسانيك ويژگي ديگر كنش جمعي بر بستر رسانه اينترنت  
گر به جاي حضور در  كنش جمعي است، مثالً كنش شدن هزينه كم

خيابان كافي است يك خواسته را اليك كند، يا براي يك خواسته 
هاي كوتاه مطرح كند و با كمترين زحمت  حضور خود را با پيامجمعي 
  را كسب كند.  شمورد نياز نيكنامي

اينترنتي معموالً براي اين كه -هاي جمعي پيشا كنشگذشته از آنها، 
نياز داشتند   و  مديريت عموديهاي با  آميز باشند به سازمان موفقيت
محدود كه در سطوح باالي  اي عده نيكناميبه اعتبار و  صرفاً ها موفقيت

لشكر هيچ  كرد و بقيه به عنوان سياهي گرفتند اضافه مي سازمان قرار مي
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به گرايش كردند و همين مسئله يكي از داليل  اعتباري كسب نمي
سواري بوده است. اما يك تفاوت كنش جمعي بر بستر رسانه  مفت

 تك تكبراي  نيكنامي امكان كسب و مديريت افقياينترنت در 
  كنندگان در كنش جمعي است.  مشاركت

 يبرا گريمانكور اولسون د يكنش جمع هيچرا نظر
  ست؟يصادق ن يامروز يجمع يها كنش

نتواند به اين  نظريه كنش جمعي مانكور اولسونترديدي نيست كه 
هاي  جمعيِ كامالً موفق كه در آنها اتفاقاً كاربران عمداً  نوع اَبركنش
سواري هراسي ندارند پاسخ بدهد.  چرا  فتدهند و از  م سواري مي

هاي جمعي امروزي  ديگر براي كنش نظريه كنش جمعي مانكور اولسون
صادق نيست؟ علت را بارها در اين سلسله از مقاالت به هنگامي كه 

كه  _انسان از غارنشيني به روستانشيني و بعدها شهرنشيني روي آورد 
ايم: بدون ابزارهاي   گفته _هر دو گذار به كنش جمعي نياز داشتند 

شهرنشيني و تمدن  ممكن نبود. شهرنشيني يا تمدن به رسانه و رايانش 
 رسانه زبانِكنش جمعي نياز داشت. كنش جمعي در حد شهرنشيني با 

اي و  صرف ممكن نبود، به ابزارهاي رسانه ِرايانش مغزيصرف و با 
ابزارهاي محاسبه مشهور به  رايانشي كمكي و مصنوعي نياز داشت. ابتدا

انجاميد و  نوشتارها به اختراع  اختراع شدند. تكامل توكن 7 توكن
  تر را سازمان بدهد.  هاي جمعي بزرگ توانست كنش

توانستند روي  مي نويس رسانه دستاي كه با  هاي جمعي كنش
به سبك امروزي مؤثر واقع  ها دموكراسيتوانستند در خلق  بدهند نمي
سازي بينجامد وجود  اي كه به دموكراسي كنش  جمعي ايبشوند، بر

و همچنين يك دستگاه  رسانه چاپاي قدرتمندتر مانند  رسانه
عددنويسي ساده كه بتواند محاسبات را آسان كند ضروري بود، كه 

  اين نقش را بازي كرد.     دستگاه عددنويسي هندي

كه آن بوده است  مانكور اولسون نظريه كنش جمعيِاشكال 
هاي  ابزارهاي رسانه و رايانش را كه براي كنش جمعي با جمعيت

ضروري هستند در معادالت خود در نظر   نفر  150  اً بيش ازحدود
نگرفته است؛ و در نتيجه، با اختراع كامپيوترهاي شخصي، اينترنت، و 
گوشي هوشمند كه تحول عظيمي در رسانه و رايانش پديد آوردند و 

                                                 
٧  token ها، از توكن تا   تكامل تمدن« مقاله ها  توكن براي اطالعات بيشتر درباره؛

  را بخوانيد. ماهنامه ريزپردزنده 291 در شماره  »يكوانتم يوترهايمتاورس   و كامپ

سواري فائق بيايند   ي را جهاني كنند و بر مسئله مفتتوانستند كنش جمع
شناسان كنش جمعي  اي از جامعه اعتبار شد. امروزه، پاره اين نظريه  بي

چون به بازهم كنند، اما  هاي اجتماعي بررسي مي را در تركيب با رسانه
نقش تاريخي ابزارهاي رسانه و رايانش در كنش جمعي توجه ندارند 

  خورند.  جمعي در طول تاريخ با مشكل بر مي هاي در تبيين كنش

  جنگ كنش جمعي براي جهان بي
كه در آرزوي  والديمير پوتينكه هنوز هستند كساني چون  نبا آ

هاي گذشته هستند، اكثر مردم و روشنفكران  جهان از  احياي امپراطوري
  . ارندنفرت د تواند برجاي بگذارد  هايي كه مي جنگ  و خسارت

اي است كه مردم  هاي اجتماعي به گونه ي اينترنت و رسانهها پتانسيل
جهان سرانجام روزي كاري كنند كه جنگ به گذشته تعلق داشته باشد. 

هايي مانند اتحاديه اروپا  گمان، صلح در خاورميانه و تشكيل اتحاديه بي
در رونق اقتصادي و رفاه مردم اين كشورها تأثير بسيار بيشتري به جاي 

  جنگ، به ويژه در رفع مسائل زيست محيطي مانند ريزگردها. بگذارد تا 

  گذار از اقتصاد كاپيتاليستي به اقتصاد كمونيستي
كردن  در حقيقت، اَبركنش جمعي مردم  سراسر جهان در غني

و  يوتيوبكردن آموزش رايگان از طريق  هاي اينترنت،   فراهم داده
و  گوگلطريق  وجوي رايگان از امكانات اينترنتي مشابه، جست

هاي اجتماعي،  امكانات اينترنتي مشابه، ارتباطات رايگان از طريق شبكه
 كردن انواع قطعات موسيقي و ويدئويي، فراهمرايگان كردن  فراهم

هاي  ريزي براي گردشگري، مشاوره رايگان امكانات مسيريابي و برنامه
م المعارف عظي پزشكي رايگان، امكان استفاده رايگان از دائره

افزار كاربردي رايگان، و مانند آنها  ها نرم كردن ميليون پديا، فراهم ويكي
را آغاز كرده است،  گذار از اقتصاد كاپيتاليستي به اقتصاد كمونيستي

همه مردم از همه طبقات، از  كنش جمعيِو صرفاً با  بدون جنگ طبقاتي
جهان.  بورژوا و بورژوا در  سراسر طبقه كارگر گرفته تا طبقات خرده

) كه روز به روز امكانات open source( منبع بازنيازي به اسلحه نيست، 
كند به اين گذار شتاب  مفيدتري را براي مردم جهان فراهم مي

  □دهد. مي
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  مسئله كنش جمعي
  

  
   

   

پذيرد كه تعدادي از مردم براي  صورت ميهنگامي  كنش جمعي
رسيدن به يك هدف مشترك باهم كار كنند. با اين همه، اين مسئله نيز 

براي رسيدن به  ها در همكاري هاست شناخته شده است كه افراد مدت
شوند.  با شكست مواجه ميغلب ا 1خير عمومي يك يك هدف ويژه يا

د در اافر از  اين حقيقت است كه با آن كه هر يك دراين مسئله  ريشه
هر گروهي ممكن است در منافع مشتركي با ساير اعضاي گروه  سهيم 

كنش يك باشند، هركدام تعارض منافع نيز دارند. اگر شركت در 
اين نتيجه خيلي زود به اي  پارهجمعي پرهزينه باشد، در اين صورت 

رسند كه نبايد مشاركت كنند. اگر آنها باور داشته باشند كه كنش  مي
در اين صورت  ،جمعي بدون مشاركت آنان نيز روي خواهد داد

به اين  1740در سال  2ديويد هيومبگيرند.  رايگان سواريِتوانند  مي
گفت كه   3ت انساندرباره طبيعرساله اشاره كرد، هنگامي كه در مسئله 

                                                 
1 common good 
2 David Hume 
3 A Treatise of Human Nature  

 آن كه دو همسايه ممكن است در استفاده بهينه از يك علفزارِبا 
مشترك توافق و همكاري كنند، هزار همسايه اگر بخواهند چنين 

  اي را با همكاري انجام دهند مسئله كم نخواهد بود.  پروژه

  

  هاي خير عمومي چالش 
مانكور دان مشهور آمريكايي،  سياسي-مسائل كنش جمعي را اقتصاد

: خيرهاي منطق كنش جمعي« به نامانتشار يك كتاب  با 4اولسون
عمومي كرد. او گفت كه  1965در سال  »5ها عمومي و نظريه گروه

براي اين كه يك گروه از افراد براي منافع مشترك خود باهم كار كنند 
 پيشنهاد كرد كه اولسونبايد اجبار يا عاملي ديگر وجود داشته باشد. 

شود از  هاي بزرگ حل  ي در گروهمسائل كنش جمع براي اين كه
مشروط به ها  ه بهره گرفته شود. اين انگيزهويژهاي  ها و مشوق انگيزه

يا جريمه يا تنبيه  ،هاي اضافي باشد پاداش توانند مي مشاركت در كنش
كنند. هرچند، براي اين كه  براي كساني باشد كه مشاركت نمي

كه در كنش جمعي  ند، افرادينمثبت كار كبه طور ويژه هاي  مشوق
منفي،  ژهيوهاي  كنند بايد شناسايي شوند؛ و براي مشوق مشاركت مي

كنند بايد شناسايي شوند. به هر ترتيب، يك  آنهايي كه مشاركت نمي
   تعامل سازماني خوب الزم است. 

  

  

                                                 
4 Mancur Olson 
5 The Logic of Collective Action: Public Goods and the 
Theory of Groups. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1965.  
 

در شركت هاي اجتماعي  يك كاربرد بسيار مهم رسانه اينترنت و رسانه
يافتن به يك يا چند خير  براي دست )collective actionهاي جمعي ( كنش

اشته ها وجود د هاي جمعي انسان . موانعي همواره در برابر كنشعمومي است
به يك خير عمومي است كه گاه سبب عدم كسب موفقيت آنها در رسيدن 

به ما در استفاده كارآمدتر از  اين موانعشناخت شده است.  ميمطلوب جامعه 
 را دارند چنين موانعيكردن  هاي كافي براي حل كه پتانسيل هاي اجتماعي رسانه

اي  كه ترجمهآمده است در اين مقاله  اي از اين موانع .  پارهكمك خواهد كرد
 كايتانيدانشنامه برگاه  در وب»   collective action problem«  از مقاله

)britanica.com(  است.   
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  نظريه بازي
خيرهاي يك ويژگي مسئله كنش جمعي آن است كه توسط 

خيري است كه به  خير جمعي شود. يك مطرح مي عمومييا  جمعي
ردن مردم در استفاده از آن ناشدني است. ك طور اقتصادي خارج

براي دستمزد يك صنعت  توافقمانند _  خير جمعيبنابراين، اگر يك 
همه  د، به دست آيتوسط يك سازمان مانند يك اتحاديه صنفي    _

صنفي.  شوند، نه فقط اعضاي اتحاديه منتفع ميتوافق از اين  كارگران 
ساير كارگران آن صنعت كه از افزايش دستمزدها و شرايط كاري 

زني و توافق به دست آمده است مجبور نخواهند  بهتري كه با آن چانه
هاي  بود كه حق عضويتي به اتحاديه بپردازند و به طور رايگان از فعاليت

ها براي اين كه آن كارگران را  خواهند گرفت. اتحاديه سوارياتحاديه 
به عضويت در اتحاديه ترغيب كنند انواعي از خدمات انحصاري 

كنند، مانند خدمات حقوقي  خصوصي را براي كارگران فراهم مي
به كارگراني كه با كارفرما اختالف پيدا  حقوقي رايگان يا كمك

اند، قراردادهاي بازنشستگي، قراردادهاي تعطيالت، و ساير چنين  كرده
  هايي.  فعاليت

ساده نيز ذكر شده است.  6نظريه بازيجمعي اغلب با مسائل كنش 
هايي  از  دهنده رشته نمايش 7معماي زندانيي ا دفعه بازي ساده يك

به  و عقالني تر است، كه در آن كنش فردي منطقي هاي پيچيده وضعيت
 همكاريبه نفع دو طرف است كه  . 8انجامد يك نتيجه غيربهينه مي

 سواري مفتنكنند و از  همكاريرسند كه  ميكنند، اما آنها به اين نتيجه 
نظران  در امان بمانند.   صاحب  يمفت دادن سواريبهره بگيرند و از خطر 

دانند كه اگر اين بازي دونفره بارها و بارها  نظريه بازي به خوبي مي
آيد، كه در آن  به وجود مي 9تعادل پايدارتكرار شود، يك فراواني از 

كنند. اگر اين بازي را  و بعضي همكاري نميكنند،  بعضي همكاري مي
 بازيگران  مجاز باشد (يعني،  10اثر شبكهو  بيش از دو نفر بازي كنند

                                                 
6 game theory 
7 prisoner’s dilemma 

و معماي نظريه بازي « مقاله معماي زنداني بازي براي اطالعات بيشتر درباره ٨ 
  را بخوانيد. ماهنامه ريزپردزنده 282 در شماره  »زنداني

9 stable equilibriums 
10 network effects 

توان هم انتظار همكاري  )، ميببينندرا سايرين با طرف سوم  نحوه بازي 
  سواري.  داشت و هم انتظار مفت

دهد كه كنش جمعي واقعاً يك  نشان مي نظريه بازيدر نتيجه، 
ئله است. مردم باهم به طور خودكار براي رسيدن به منافع جمعي كار مس
توان  كنند، اما غيرممكن هم نيست. در حقيقت، بسته به شرايط، مي نمي

سطوحي متغير از كنش جمعي را انتظار داشت. به بيان ديگر، يك مسئله 
اي از مسائل كنش جمعي  بلكه دسته ،صرف وجود ندارد يِكنش جمع

  هاي مشتركي دارند. كه ويژگيوجود دارد 

هاي مختلفي  توان انتظار داشت، روش گونه كه مي بنابراين، همان 
آمدن بر مسائل كنش جمعي  توانند براي فائق وجود دارد كه مردم مي

 برگزاريِ دادنِ ياد بگيرند تا بتوانند با هم كار كنند. خستگي سازمان
كه بخواهيد در  يستنخطري  قابل مقايسه با  يك جشن در يك مدرسه

يك تجمع اعتراضي يا يك انقالب شركت كنيد، هرچند، هر دو 
توانند بر روي آنها  اي مي اي هستند كه عده هاي جمعي كنش
  سواري كنند.  مفت

  

  

  سواري مفت
دهد كه يك خير جمعي بخواهد  سواري زماني روي مي مسئله مفت

برسد، يا  تك افراد جامعه به تك قرار است به دست بيايد كه آن خير
آورد،  سواري را  پديد مي بودنِ خير مسئله مفت همگاني باشد. همگاني
آمده منتفع شوند  دست  توانند از مزاياي خير به زيرا همه كساني نيز مي

  اند.  اي براي آن نداده كه هيچ هزينه

گر منطقي نشان داده است كه كنش  با فرض كنش نظريه اقتصاد
دهد كه كنش جمعي حتي  نشان مي نظريه بازيست. ني   لهمسئ بيجمعي 

 هاي تجربيِ وتحليل تجزيهپشتيبان ممكن است.   بدون نهادهاي
دهد  هاي مختلطي را  نشان مي روش شوند هايي كه مردم متحد مي روش

   □شوند. كه با آنها  مسائل كنش جمعي روزانه برطرف مي
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، و گلدان داريوش، ابزارهاي محاسبه
  علت پيروزي اسكندر بر داريوش سوم

اليه توانيم بر روي  يكي از زيباترين محاسبات ضدجنگ را مي
از تصاويرِ  چنداليه گلدان داريوش ببينيم، كه يك گلدان پاييني 

در اين تاريخي مورد عالقه مورخان كامپيوتر و ابزارهاي محاسبه است. 
 تخته محاسبهدار هخامنشي را در كنار يك  گلدان، خزانه اليه پايينيِ

كه گويي در كنار يك كامپيوتر امروزي _بينيد  ) ميتخته شمارش(
ان هخامنشيماليات شهرهاي مختلف تحت سلطه  دار  خزانهنشسته است.  

كند. هرچه تعداد شهرها بيشتر باشد ماليات بيشتري  را به نوبت اخذ مي
در پيش از دوره مدرن، آيد  ( ي جنگ به دست ميها براي تأمين هزينه

درصد،  50ها، بيش از  هاي بسياري از دولت بيشترين بخش از بودجه
اليه شد).  بين اين اليه و اليه بااليي، يعني  وقف نيروهاي نظامي مي

ها ارتباط وجود دارد. حتي  گيري درباره جنگ براي تصميم سياست
ارتباط وجود  و اقتصاد اي رايانشامروز هم بين اليه جنگ و ابزاره

 دارد.

در اين اليه از گلدان فقط يك نفر در سمت چپ و يك نفر در سمت 
اليه سمت راست  دار توان پرداخت ماليات دارند، سه نفر منتهي راست خزانه

نقاش گلدان  .كنند طلب بخشش مي اند و چيزي در بساط ندارند و زانو زده
به شكل  سه فقير در برابر دو  هاي هخامنشيان را نتيجه جنگ

دهد، كه يك  نفر كه توان پرداخت ماليات دارند نشان مي
انگيز داريوش سوم در برابر  دليل مهم شكست تراژيك و غم

  اسكندر است. 
  

 130يك گلدان بسيار بزرگ، به ارتفاع حدود  1851در سال «  
مادهاي  سانتيمتر كشف شد كه در آن تصوير افراد مختلف با مشاغل و ن

مشهور  گلدان داريوشمختلف نقاشي شده است. اين نقاشي كه به 
ايتاليا جاي دارد تصويري  از شخصي  موزه ناپلشده است و حاال در 

دار پادشاه باشد و چند نفر جلويش  توان حدس زد كه خزانه دارد كه مي
يا [ ها دادهاحتماالً براي ثبت  1دفتر مومياند. يك  صف بسته

                                                 
1 wax tablet 

در دست دارد، و همزمان با دست ديگر در حال  ]ها داده سازي ذخيره
  2»روي ميز است. گرهاي شمارشجاكردن  جابه

  
  عكس از 

https/www.nationalgeographic.com/history/magazine/2020/01-02/battle-marathon-persia 

 هاي جنگ هاي مختلف به زيبايي  اليهنقاش ناشناس اين گلدان 
، با نمونه جنگ اليه به تصوير در آورده است 5 را در    ي تاريخ

  :اسكندر و داريوش سوم

                                                 
2 Williams, Michael R. (Michael Roy) (date), “In the 
beginning”. A history of computing thecnology. Prentice-Hall 
International (UK) Limited. p.58. ISBN 0-13-389917-9 
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  عكس از 

Williams, Michael R. (Michael Roy) (date), “In the beginning”. A history of             
computing thecnology. Prentice-Hall International (UK) Limited. p.58. ISBN 0-13-
389917-9  

اي است كه مورد عالقه  اليه پاييني همان اليه  رايانش. اليه .1
و استناد مورخان كامپيوتر و ابزارهاي محاسبه است. در اين اليه پايينيِ 

تخته ( تخته محاسبهدار هخامنشي را در كنار يك  گلدان، خزانه
كه گويي در كنار يك كامپيوتر امروزي نشسته _بينيد  ) ميشمارش
ان را به هخامنشيات شهرهاي مختلف تحت سلطه  ماليدار  خزانهاست.  

كند. هرچه تعداد شهرها بيشتر باشد ماليات بيشتري به  نوبت اخذ مي
آيد. عدد و رقم در طول  تري پديد مي آيد و اقتصاد بزرگ دست مي

تاريخ بر زندگي ما حاكم بوده است. بين اين اليه و اليه بااليي، يعني 
ها ارتباط وجود دارد. هنوز  درباره جنگگيري  براي تصميم اليه سياست

به بيان ديگر،  هم بين اليه جنگ و ابزارهاي رايانش ارتباط وجود دارد.
انجام  حسابگريها چون با جان جنگجويان سروكار دارند با  جنگ
 شوند. مي

فقط يك نفر در سمت چپ و يك نفر در سمت در اين اليه از گلدان 
اليه سمت راست  اليات دارند، سه نفر منتهيدار توان پرداخت م خزانه راست

اين بخش از  كنند. طلب بخشش مي اند و زانو زده چيزي در بساط ندارند و
نفر فقير در برابر 3تصوير وضعيت اقتصادي ايران را تحليل كرده است، 

نفر كه توان پرداخت ماليات دارند. نقاش به نيكي دريافته است كه  2
هاست.  يك عامل مهم شكست در جنگوضعيت اقتصادي نابسامان 

هاي  يك دليل مهم شكست داريوش سوم در برابر اسكندر اخذ ماليات
  سنگين از مردم بوده است كه به فقر بخشي از مردم انجاميده بوده است. 

، داريوشدر نوار باالتر،  اليه سياست و شوراي جنگ. .2
اي شاهنشاه هخامنشي بر تخت نشسته است و اعضاي شوراي جنگ بر

دار براي تأمين مخارج جنگ  به  جنگي جديد بر مبناي محاسبات خزانه
 دهند.  او مشورت مي

  
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Darius_Vase عكس از

  
معلوم نيست كه اين داريوش، كدام داريوش هخامنشي است، اول، 

  سخ قابل تأملي است:   پا 3جان مارينكالدوم، يا سوم؟ پاسخ 

» خواهد يك رهيافت  در واقع ماهرانه مي گلدان داريوشنقاشِ هنرمند
هاي گذشته و آينده تركيب  اليه به تاريخ را براي ما  نمايش بدهد. صحنه-چند
دهد كه تهديد درگيري در مرزهاي  اند. گلدان در واقع زماني را نشان مي شده
ه است؛ همچنين به زماني اشاره دارد غرب به يك واقعيت  تبديل شد-شرق

تواند به  براي تسخير يونان چنان زياد است كه نمي داريوشهاي  طلبي كه جاه
هاي  است؟ نوشته داريوشماند: اين كدام  آن فكر نكند. اما يك پرسش مي

، و ]نام ديگري براي  يونان[» 4هالس«، »داريوش«روي  گلدان، به ويژه 

                                                 
3 John Marincola 
4 Hellas 

  انهحسابگرهاي نا نتيجه جنگ
دهد.  وضعيت اقتصادي ايران در دوره داريوش سوم را نشان مياليه پاييني 

تواند باشد كه  اند در برابر دو دارا به معني آن مي سه نادار كه به التماس افتاده
ر با وجود  سپاهي اندك پيروز اسكند اند. درصد از مردم در فقر بوده 50بيش از 

  ميدان است.  

توجه بوده  دهد. شورايي كه بي اليه باالتر شوراي جنگ داريوش را نشان مي
دار كه به خوبي اين فقر را نشان  است به فقر مردم  و محاسبات تخته محاسبه خزانه

هاي  امروز نيز اين كامپيوترها هستند كه وضعيت انواع شاخص داده است. مي
  توانند محاسبه كنند.  صادي را به دقت مياقت

 تبا ابزارهاي محاسبه آن هنگام به دقت وضعي سال پيش  2200 گلداننقاش 
بيني يا  پيشبر اساس آن يا نتيجه جنگ را اقتصادي ايران را محاسبه كرده است و 

عصر كامپيوترهاي در ما اعلت شكست داريوش سوم را تحليل كرده است. 
، يا بينيم هاي ديگر را نميركشو تقابل باكشيده  فلك هاي سربه هزينهالكترونيك، 

  بينيم اما چون تقابل صرفاً براي تقابل است هزينه اهميتي ندارد. شايد مي
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كند. در زماني كه اين گلدان  را تداعي مي وش كبيرداري)، Deciet»  (فريب«
وجود داشته است:  داريوشهاي  به نام پادشاه كبيرساخته شده است، سه 

گذشته  هاي بزرگ جنگپيش از ميالد)، پادشاهي كه  486-522( داريوش اول
پيش از ميالد)، كه در جنگ طوالني   405-423( داريوش دومرا آغاز كرد؛ 

پيش از ميالد)،   330-336( داريوش سومشركت داشت؛ و   نجزيره يونا شبه
 اسكندرناپذير تا زمان مرگش با  كه جنگجويي شجاع بود و به طور خستگي

پادشاه شدن اين گلدان. با وجود سه  جنگيد، يعني زماني معاصر با زمان ساخته
 داشتند، به نظرم، هر سه خوانشِ همزمان ممكن است، در داريوشكه نام  كبير

هاي ايرانيان با يونانيان    نتيجه، تماشاگر گلدان با حس كل تاريخ جنگ
افتند،  فرو مي فريببا نوعي    داريوششود. در نهايت، البته، هر سه  رو مي روبه

كار، يا  طلب و فريب چه به دليل مشاوران بد باشد، چه درباريان جاه
  5»خويشان. هم

خدايان از اليه «مده است. خدايان يونان در اين اليه آ اليه دين.  .3
كنند و  همزمان  ها نگاه مي  باالتر به اليه پاييني يعني به دنياي آشفته انسان

اش  گيرند، كه خونسردي متواضعانه را جشن مي ]يونان[ هالسپيروزي آينده 
در تضاد  ]اليه سمت راست نشسته بر تخت در منتهي[ آسيابا رفتار  متكبرانه 

  6») نشان داده شده است.Deceit( فريبقرباني به عنوان  آسيااست. 

  شده در اين اليه از چپ  به قرار زير هستند: داده خدايان نشان

نشسته كه يك قو بر زانو دارد،  يآپولوسوار بر يك گوزن،  7آرتميس«
(يونان)   10هالسبا  آذرخش بالدار،  زئوس(پسر ونوس)،  9اروسبا  8ونوس

) با دو مشعل، و Deceit(الهه فريب يا  12آپاتها سپر، (الهه عقل) ب 11آتناايستاده، 
  13»نشسته بر روي يك تخت. آسيا

براي  آسيادادن  در حال فريب آپاتهاي از تفسيرهاي اين نقاشي،  در پاره
  جنگ با يونان است. 

  

                                                 
5 Marincola, John (2012) . Greek Notions of the Past in the 
Archaic and Classical Eras. Edinburgh University Press. pp. 
340. ISBN 9780748654666 
6 Picon, Carlos A., Hemigway, Sean. (2016). Pergamon and 
the Hellenistic Kingdoms of the Ancient World. Metropolitan 
Museum of Art. p. 105. 
7 Artemis 
8 Aphrodite 
9 Eros 
10 Hellas 
11 Athena 
12 Apate 
13 Long, Charlotte R. (1987). The Twelve Gods of Greece 
and Rome. Brill Archive. p.350. ISBN 9004077162. 

  

، داريوش سومگردن گلدان، تصويري از جنگ  اليه جنگ.  .4
با تصرف ايران به  اسكندر است،  كه در نهايت اسكندرشاهنشاه هخامنشي، و 

تقريباً حاال همه مورخان توافق دارند كه «دهد.  شاهنشاهي هخامنشي پايان مي
پادشاه هخامنشي  داريوش سومبا  اسكندرصحنه جنگ مربوط به جنگ 

  14»است.

اسكندر به بهانه انتقام از جنگ پيشين ايران و يونان و در اصل براي تاراج 
آغازگر _ جارت ابريشم بسيار زياد شده بود كه به دليل ت _ثروت ايران 

، آخرين پادشاه هخامنشي، داريوش سومكه نفرات ارتش    آن جنگ بود و با 
خورد و خود  بسيار بيشتر بود، ارتش داريوش در نبردهاي مختلف شكست مي

شود. اسكندر در تعدادي از شهرهايي  با خيانت يكي از خويشانش كشته مي
هاي شكست داريوش  علتوسيعي به راه انداخت.  كه تصرف كرد قتل عام

كفايتي نظاميان ارشد، فساد،  بي هاي سنگين از واليات،  اخذ ماليات سوم:
تفرقه، و ستم بر مردم در دوره آخرين پادشاهان هخامنشي، فريب و خيانت 

شدن داريوش به دست  كه از خويشاوندان داريوش بود  و  كشته اردشير پنجم
  او.

شوند كه براي سرزمين پيروز  كم با اين اميد برپا مي تها دس جنگ
خورده است.  در سرزمين شكست كمبودپديد بياورند، كه پيامد آن  فراواني

هاي تاريخ، چه در دوره فئودالي، چه در دوره  تصوير بسياري از جنگ
است. حتي امروز كه مردم جهان به  داريوش گلدانكاپيتاليسم شبيه به تصوير 

تر از هر زمان ديگري در تاريخ هستند، تجارت  باطات اينترنت متمدندليل ارت
اي از كشورها است، نابودسازي  اسلحه يك عامل فراواني براي پاره

هاي يك طرف يا دو طرف جنگ يك عامل ديگر فراواني براي  زيرساخت
بندند، و....  با اين همه، امروزه مردم  كشورهايي است كه قرارداد بازسازي مي

اين توان را دارند كه به  هاي اجتماعي شبكهو  همكاري بازاسر جهان با سر
   15جنگ در سراسر جهان پايان بدهند.

متري يك اليه پنجم است، كه 1.30كل گلدان  .رسانهاليه  .5
خواهد به بينندگان بدهد: براي جنگ  توان آن را پيامي دانست كه نقاش مي مي

وضعيت پيامدهاي  يكي  از  بار جعهفا هاي شكست بايد حسابگرانه انديشيد و
مدت  هاي طوالني جنگ پيامد  يكتواند  ، كه خود ميبد اقتصادي است

 □.باشد

                                                 
14 Long, Charlotte R. (1987). The Twelve Gods of Greece 
and Rome. Brill Archive. p.350. ISBN 9004077162. 
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  است  افتاده  خطر  بهدر اوكراين  كه تاريخ انسان است مسيراين 

  ترين دستاورد سياسي انسان  بزرگ
  بوده است.  ها و خسارات و صدمات ناشي از آنها جنگتعداد كاهش 

  حاال اين دستاورد در معرض خطر قرار گرفته است.
  يووال نوح هراري ■

  
اوكراين يك پرسش اساسي درباره ماهيت تاريخ و ماهيت در قلب بحران 

توانند رفتار خود را  ها مي انسان جاي دارد: آيا تغيير ممكن است؟ آيا انسان
نهايت تكرار خواهد  آيا تاريخ خودش را به طور بيبرعكس، تغيير بدهند؟ يا 

 كه آن بي ،دتاريخ هستن هاي پيشين ها محكوم به تكرار تراژدي انسان آيا كرد؟
 ؟را بتوانند تغيير بدهند چيزي به جز ظواهر هيچ

 اين داند. استدالل امكان تغيير را ناممكن مي مطرح يكي از مكاتب فكري
قوي بر ضعيف در آن  است، كه  جنگلكه جهان يك  مكتب فكري آن است

 تجاوز به تنها چيزي كه جلوي يك كشور را در  در آنو  ،كند سلطه پيدا مي
 گيرد نيروي نظامي است. ر مييك كشور ديگ

د. مانگونه خواهد  بوده است، و همين گونه نهميشه ايمطابق اين نظريه، 
بقاي  و حتي دهند،  را باور ندارند خودشان را فريب مي قانون جنگلآنها كه 

 اندازند. آنها بقايي طوالني ندارند. خودشان را به خطر مي

كه قانون  است اين باور  ، مكتب فكري مقابل، برمكتب ديگر فكرييك 
اند، و  ها آن را ساخته يك قانون طبيعي نيست. انسان به اصطالح جنگل اصالً

، رايج تصورات توانند آن را تغيير بدهند. برخالف  مي خودشاندر نتيجه، 
شناسانه   هاي باستان يافته در داده هاي سازمان روشن از جنگ مداركنخستين 

 گردد.  ز ميسال پيش با13000حداكثر به 

است كه  وجود داشتههاي فراواني  تاريخ دوره اينحتي پس از 
. بر خالف اند دست پيدا نكردهجنگ وقوع  از  يمدارك ان بهشناس باستان

جاذبه، جنگ يك نيروي اساسي طبيعت نيست. شدت و وجود آن به نيروي 

كنند، عوامل فني، اقتصادي، و فرهنگي وابسته است. هرگاه اين عوامل تغيير 
 كند.  جنگ نيز تغيير مي

بينيم. در چند  را در اطراف خود مي دگرگونيشواهدي از اين امروزه، 
يك عمل  معادلها  بين ابرقدرت اي هاي هسته سالح با نسل گذشته، جنگ
 هاي بسيار قدرتمند ملت از همين روي،  و، تصور شده است خودكشي جمعي

 . ندروي آوردتر كم  خشونت با ي هاي به يافتن روش حل مناقشاتي برازمين 

، مانند جنگ جهاني دوم، يك ويژگي شديدهاي  در حالي كه جنگ
در هفت دهه گذشته هيچ جنگ  ،بخش بزرگي از تاريخ است درتوجه  مورد

 ها در نگرفته است. مستقيمي بين ابرقدرت

اقتصاد به  اقتصاد مبتني بر مواد اوليهدر همين دوره، اقتصاد جهاني از 
 ند،هاي مادي بود دارايي منابع اصلي ثروتتبديل شده است. زماني  بنيان شدان

منبع  دانش امروزه ؛ اماهاي نفت هاي حاصلخيز، و چاه دن طال، زمينامانند مع
كه  ه استداشت وجود  امكاناين  طلبان براي سلطه هموارهاصلي ثروت است. 

نصيب خود ت را و ثروتي هنگف را تصرف كنند كشورهاي ديگر ميادين نفتي
 از همين روي، توان به دست آورد.  نمي كشورگشايي ارا ب دانش ند، اماكن

  كاهش يافته است.  ها در اين دوران مدرن كشورگشايي حاصل از  منافع

ي در فرهنگ جهاني رخ داده است. بسياري از دگرگونسرانجام، يك 
فرمانرواهاي ، 1نهو قوم پادشاهان ،به عنوان نمونه _نخبگان در تاريخ 

مثبت نگاه  اي به عنوان پديدهجنگ به    _ روميزادگان  ، و اشرافوايكينگ
را در  جاويدنامي بنيتو موسولينيتا  2سارگون كبيركردند. حكمرانان از  مي

ديدند (و شاعران و نويسندگاني چون  پيروزي و تصرف شهرها و كشورها مي
كردند). ساير نخبگان و  ميي را ستايش هاي پيروزيچنين  شكسپيرو  هومر

گريزناپذير رويدادي  اما  ،سرآمدان، مانند كليساي مسيحي، جنگ را شيطاني
 پنداشتند. مي

                                                 
1 Hun 
2 Sargon the Great 

مورخ و فيلسوف و نويسنده چند كتاب  يووال نوح هراري
درس 21«، و »انسان خداگونه«، »انسان خردمند«هاي  پرفروش به نام
  است.» انسان خردمند: تاريخ گرافيكي«و سري » ويكم براي قرن بيست
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 نخبگاني در  در چند نسل گذشته، براي نخستين بار در تاريخ با اين همه، 
دانند.  گرفتند كه جنگ را عملي شيطاني و قابل اجتناب مي پر و بال جهان
و  جورج دبليو بوشحتي كساني چون به كنار،  جهان  4هاي رنردآو  3ها مركل

 5آالريكيا  هونرهبر قوم  آتيال، سياستمداراني كامالً متفاوت با دونالد ترامپ
 هستند. 6ها ويزيگوتپادشاه 

به  كشوري درونهاي  رفرم هايي براي برنامهمعموالً با  رهبران امروزي
هنر و  يدر قلمرو گذشته،از آن اي كشورگشايي. نه بر ،رسند قدرت مي

 ياستنلتا گرفته  پابلو پيكاسواز  _پيشگام  روشنفكرانانديشه، بسياري از 
جنگ مشهورند تا ستودن معماران  هاي به دليل آشكاركردن زشتي _ كوبريك

 آنها.

ها از  اكثر دولت آن بوده است كه ها همه اين دگرگوني يك پيامد مهم
يك روش قابل پذيرش براي پيشبرد  هاي متجاوزانه اين پندار كه جنگ

ها از آرزوهايي چون  ند، و اكثر ملتا هشان باشد دست كشيد منافع
اين  از همين روي،  ند.ا ههمسايگان خود دست برداشتسرزمين  سازي  ضميمه

جلوي فقط نيروي نظامي نيست كه جلوي اشغال اروگوئه توسط برزيل يا 
 گيرد.  را مي توسط اسپانيا تصرف مراكش

 

 پارامترهاي صلح

ها در آمارهاي مختلف كامالً آشكار است. از سال  جنگتعداد كاهش 
جا شده است،  المللي به دليل تجاوز خارجي جابه ، به ندرت مرزهاي بين1945

با يك تهاجم خارجي  باشدالمللي شناخته شده  و هيچ كشوري كه به طور بين
ها  ساير انواع نزاعزان با وجود اين، مياز نقشه جهاني حذف نشده است. 
 ها. هاي داخلي و شورش كاهش پيدا نكرده است، مانند جنگ

در نظر گرفته شود، در دو  ها همه انواع نزاع مجموع  اما حتي هنگامي كه
ها را كشته  انساني تعداد كمتري از انسان  هاي ، خشونت21دهه نخست سده 

ناشي از چاقي. باروت  هاي تا خودكشي، تصادفات رانندگي، يا بيماري ،است
   شنده بوده است.كُ قندكمتر از 

كنند، اما بهتر است فراتر از  آمارهاي دقيق بحث مي بر رويدانشمندان 
و خسارات ناشي از  ها جنگ زوال جنگ و كاهش  تعداد. نيمنگاه ك را اعداد
اي روانشناسانه است.  اي آماري است، پديده عالوه بر آن كه پديده آنها

                                                 
3 Merkel 
4 Ardern )وزير نيوزيلند نخست(  
5 Alaric 
6 Goth 

يك دگرگوني بزرگ در معني اصطالح اي  چنين پديدهويژگي  ترين مهم
 بوده است.» صلح«

بوده است. » موقتي جنگ تغيب«در بخش اعظم تاريخ، صلح به معني 
گفتند كه بين فرانسه و آلمان صلح وجود  مي 1913هنگامي كه مردم در سال 

ال جنگ هاي فرانسه و آلمان مستقيماً در ح دارد، منظورشان اين بود كه ارتش
دانستند كه  اين طور نيست كه يك جنگ بين  همه مي و در عين حال،نيستند، 

بودن  قبول غيرقابل«به معني » صلح«هاي اخير  در دههاما آنها هرگز در نگيرد. 
همسايگان تقريباً بر است. براي بسياري از كشورها، تجاوز و سلطه  »جنگ

كنم، در نتيجه  زندگي مي انهخاورميمن در  هرچند،  غيرقابل تصور شده است.
 براي  دانم كه براي چنين روندي استثناهايي نيز وجود دارد. اما به خوبي مي

 .دارد تياهم نيز  روندها درك استثناها شناخت 

عارفانه نبوده است.  آرزوييك  شانسي آماري يا  خوشيك » لح نوينص«
توان  مي براي نيروهاي نظامي  شده محاسبهپايين هاي  بازتاب آن را در بودجه

اند  حس كرده يقدربه هاي سراسر دنيا امنيت را  هاي اخير دولت ديد. در دهه
هاي خود را به نيروهاي  درصد از بودجه6.5كه به طور ميانگين فقط حدود 

بودجه بيشتري را وقف آموزش،  ،نظامي اختصاص بدهند، و در عين حال
 سالمت، و رفاه كنند.

اين است، اما  بوده عاديپيشتر نيز  ي يها بودجهكه چنين  كنيم  فكر شايد 
در تاريخ انسان است. به مدت هزاران سال،  نو پديدهيك بندي  روش بودجه

به ترين بودجه را بيشهر پادشاه، خان، سلطان، و امپراطور  هاي ارتش  هزينه
ردم . آنها به زحمت پولي را براي آموزش يا سالمت مداد اختصاص ميخود 

 كردند.  خرج مي

نتيجه معجزه الهي يا تغيير در قوانين طبيعت نبوده است. پيامد    جنگ زوال
توان  اين دستاورد را ميگمان،  ها بوده است. بي هاي بهتر انسان انتخاب
سفانه، اين حقيقت كه نتيجه أست. متدانترين دستاورد تمدن مدرن  بزرگ

 پذير است.  ز هست كه بازگشتبه اين معني ني ،انتخاب آدمي بوده است

هاي  دهند. توسعه سالح فناوري، اقتصاد، و فرهنگ به تغيير ادامه مي
گرايانه  هاي نظامي فرهنگسايبري، اقتصادهاي متكي به هوش مصنوعي، و 

 ةد، بدتر از همنها بينجام د به عصر نويني از جنگنتوان مي نيز جديد
تك  بردن از صلح، الزم است تك براي لذتايم.  هايي كه تاكنون ديده جنگ

 يك انتخاب ضعيففقط ند. در مقابل، داشته باشهاي درستي  مردم انتخاب
از همين روست كه تهديد  تواند به جنگ منجر شود. ها مي يكي از طرف

تك مردم جهان بايد جدي بگيرند. اگر  روسيه در تجاوز به اوكراين را تك
 ،ي كشورهاي قدرتمند باب شودبرا تر هاي ضعيف اشغال همسايه دوباره

 .تغيير خواهد كردهمه مردم جهان  زندگي 
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نخستين و آشكارترين نتيجه بازگشت به قانون جنگل افزايش شديد در 
سازان  هاي نظامي خواهد بود. پولي كه بايد به معلمان، پرستاران، و رفاه بودجه

نه هاي سايبري هزي برسد، براي ساخت و خريد تانك، موشك، و سالح
 خواهد شد.

ي مانند مسائلهاي جهاني در  بازگشت به قانون جنگل همچنين همكاري
هوش چون  ي آفرين هاي تحول مبارزه با تغيير اقليم يا قانونمندكردن فناوري

مصنوعي و مهندسي ژنتيك را كاهش خواهد داد.كاركردن در كنار 
 ان نيست.كنند آس كردن شما آماده مي كشورهايي كه خودشان را براي حذف

كند،   تغيير اقليم و مسابقات تسليحات هوش مصنوعي شتاب پيدا  اگر و 
 . خواهد يافتافزايش   احتمال انقراض نوع بشر 

 

  مسير تاريخ
دادن تاريخ ناممكن است، و انسان هرگز تغييرباوريد كه  بر اين اگر

اي  آن را ترك نخواهد كرد، تنها گزينه گاه يچجنگل را ترك نكرده است و ه
ماند آن است كه در طرف شكارچي بازي كنيد يا در طرف شكار. اگر  كه مي

حاكم باشد، اكثر رهبران ترجيح خواهند داد كه در  در جهان چنين وضعيتي
شان در فهرست كشورگشايان  تاريخ به عنوان شكارچي مطرح باشند، و نام

را براي برگشته ناچارند نام آنها  آموزان بخت بيايد كه دانش يرحم بي
 امتحانات تاريخ خود حفظ كنند. 

يك اما آيا تغيير ممكن خواهد بود؟ آيا قانون جنگل يك انتخاب است يا 
 كشور  يكسرزمين باشد، هر رهبري كه انتخاب يك سرنوشت محتوم؟ اگر 

پيدا  امروز و آينده در حافظه انسان اي موقعيت ويژه ،دكن   اشغالهمسايه را 
ح خواهد . او در تاريخ به عنوان كسي مطرتيمورتر از خواهد كرد، بسيار بد

. به زماني كه از ه استرا نابود كرد ها ما انسان ترين دستاورد شد كه بزرگ
دانيم كه ما را دوباره به  كنيم و او را كسي مي جنگل خارج شديم فكر مي

 .ه استجنگل برد

يك مورخ به  دانم در اوكراين چه اتفاقي خواهد افتاد. اما به عنوان نمي
گرايي است. تنها  واقع _لوحي باشد  كنم ساده امكان تغيير باور دارم. فكر نمي

ها  و اين چيزي است كه ما شايد از اوكرايني  ثابت در تاريخ انسان تغيير است
 بتوانيم ياد بگيريم. 

خودكامگي و خشونت را تجربه ه ها چندين نسل است ك اوكرايني  
 تزارياند. آنها دو سده حكومت فردساالري  متر ديدهاند و جز آن را ك كرده

فرو اول  جنگ جهاني  هاي ميانهرا تحمل كردند (كه سرانجام در   انقالب 
كه  ارتش سرخها براي استقالل به سرعت توسط  پاشيد). نخستين تالش

حكومت روسيه را از نو بازسازي كرد در هم كوبيده شد. از آن پس، 
، ترور استالينيستي، 7هولودومورساخته  قحطي انسان هاي ها دوره اوكرايني

آزار را تحمل كردند. هنگامي  ها استبداد كمونيستي روح ها، و دهه اشغال نازي
رسيد تاريخ براي اوكراين  كه اتحاد جماهير شوروي فرو پاشيد، به نظر مي

آنها  مگرتكرار شود و مسير استبداد ستمگرانه را دوباره در پيش بگيرد، 
 ؟ يا تجربه كرده بودند شناختند را مي از آن ومتي بهترحك

، با وجود  استبدادي وجود  تاريخ اما آنها راه متفاوت را انتخاب كردند. با
ها يك دموكراسي برپا  الينحل، اوكرايني سائلفقر جانكاه، و با وجود م

 بارها كردند. در اوكراين، برخالف روسيه و بالروس، نامزدهاي اپوزيسيون 
 را تغيير دادند. مستقر  نالوئمس

با تهديد فردساالري مواجه شدند،  2013و  2004هاي  هنگامي كه در سال
شان دفاع كنند. دموكراسي آنها چيز  ها دو بار قيام كردند تا از آزادي اوكرايني

هر دو شكننده هستند، و ». شانصلح جديد«همچنين است  ،جديدي است
 توانند هر دو ميهر دو ممكن هستند، و  دوام باشند. اما ممكن است كم

اي زماني يك چيز جديد بوده  هايي مستحكم پيدا كنند. هر چيز قديمي ريشه
  □ها بستگي دارد. هاي انسان به انتخاب ه اينهااست. هم

  

  منبع:
https://ww.economist.com/by- 
invitation/2022/02/09/yuval-noah-harari-argues-that-whats-
at-stake-in-ukraine-is-the-direction-of-human-history 
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                                                                                                       نگاره نبرد اسكندر با داريوش سوم (مربوط به قرن اول پيش از ميالد). تصوير باال: نسخه اصل كاشي ●
 دهساخته شدر اواخر قرن چهارم پيش از ميالد  تر كه قديمي  يكار كاشي يك  پيش از ميالد از روي 120و  125هاي بين  ت كه در سالاين نقاشي احتماالً يك كپي اس

ه شده است؛ ونيم كاشي رنگي ساخت كه با حدود يك ميليون است سوم داريوش با اسكندر نبردمورد ترين آثار در  باال يكي از كهن نگاره كاشي است خلق شده است. بوده
  ساخت اين اثر با اين زحمت و هزينه به اهميت نتيجه اين نبرد براي اروپاييان  اشاره دارد.

      2003شده در سال  تصوير پايين: كپي جديد بازسازي ●
  )ر آن قرار داردد گلدان داريوشاي كه  ، همان موزهها از مژده حمزه تبريزي، موزه آثار باستاني ناپل، ايتاليا (عكس                

را ستايش  پيروزيمشهور درباره شكست داريوش سوم از اسكندر وجود دارد كه اين  مجسمهنقاشي و  تعداد بسيار زياديهاي مختلف كشورهاي اروپايي  در موزه 
، مثالً يكي از آنها يك   اثر بسيار مشهور است كه در دوره رنسانس براي كاخ ورساي كشيده اند تحقيرآميز خانواده داريوش پرداخته اند. بسياري از اين آثار به اسارت كرده

كه در آن اسكندر (در سمت چپ) به ارابه داريوش  است رو در روي اسكندر قرار گرفته ) راستداريوش (در سمت  شود همچنان كه در اين اثر ديده مي   .شده است
هايي كه در اواخر سلسله هخامنشي نسبت  . با وجود ستمهايش به سوي اسكندر  شايد اشاره به خستگي او دارد ن است و درازشدن دستچهره داريوش نگرا  كند. حمله مي

   جنگيد. با سپاه اسكندر  شجاعانهبود كه و آريوبرزن در يكي از همين نبردها  ،به مردم شده بود بازهم اين شكست نتيجه چندين نبرد مختلف بود

با وجود  يك عامل مهم پيروزي اسكندر راگلدان داريوش با استناد به تصاوير » ، ابزارهاي محاسبه، و علت پيروزي اسكندر بر داريوش سومگلدان داريوش« در مقاله
هنگام قابل  آنابزارهاي محاسبه ، كه با محاسبات دانست  اين پادشاهتوان ضعف اقتصادي كشور ايران در دوره  مي سپاه پرتعدادتر و تجهيزات قدرتمندتر داريوش سوم 

    مشاهده بوده است. 
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