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توانست  نمي  سده هفدهم ميالدي، انديشمند جان الكهاي  صرفاً با انديشه دموكراسي ليبرال
تا مردم به _  ندهزينه كن را كم اتيمحاسبعمليات كه  اي ابزارهاي محاسبهشكل  بگيرد، بدون 

رسانه و همچنين بدون  _ ها را ارزيابي و آنها را پاسخگو كنند  سهولت بتوانند عملكرد دولت
  ممكن نبود. دموكراسي پاگرفتن ليبرال  ،ها گويي ها و پاسخ پرسشانتشار براي  كاغذي چاپ

دستگاه عددنويسي هاي ايرانيان با  ابتدا با ترجمه كتاب ييان در سده پانزدهم ميالدياروپا 
از آن گذشته، . كرد مي و كم هزينه  آسان بسيار آشنا شدند كه عمليات محاسباتي را دهدهي

سده اوايل  در ها  تالياييميالدي يك كاالي الكچري بود، اما اي 12كاغذ در اروپا تا پيش از سده 
 16تا  13كه از سده  هاي كاغذسازي ايرانيان كارخانه  هاي فناوري الگوگيري از ميالدي با  13

با  تيدس كاغذسازي هاي  كارخانه ،ترين كاغذهاي دنيا بودند ميالدي توليدكننده مرغوب
در  ،به تدريج . داير كردنددر جنوا و ميالن   قيمت ارزان نسبتاً  و  قبول محصوالت با كيفيت قابل

. دكمتر و كمتر ش كاغذساخته شد و قيمت سازي ديگري   هاي كاغذ نقاط ديگر اروپا نيز كارخانه
) Hollander beater( سازي هلندي دستگاه كاغذاما آنچه قيمت كاغذ را معقول كرد اختراع 

  د. برابر كر نچنديبود كه سرعت توليد كاغذ را   سده هفدهم ميالديدر 

هزينه  _ ميالدي اختراع كرد 15در سده  گوتنبرگكه _  چاپو همچنين دستگاه  كاغذ
ها  دموكراسي براي اين كه بتواند دولت ليبرال د. يك نياز بنيادين وربسيار پايين آ را شدنباسواد

هزينه و عمومي عمليات محاسباتي است كه در اروپا ابتدا با كاغذ و  ي كمرا پاسخگو كند اجرا
   .ممكن شد مكانيكي هاي سابح ماشينقلم و دستگاه عددنويسي دهدهي و بعدها با 

) در Blaise Pascal( بلز پاسكالرا  مكانيكي هاي سابح ماشينهاي  يكي از بهترين نمونه
  . اختراع كرده است سده هفدهم ميالدي

و براي پيشرفتي كه بتواند آراي مردم را  آيندهريزي  ته، دولت مدرن براي برنامهآن گذش از
 پير دو فرماو   بلز پاسكالنياز داشته است كه توسط  نظريه احتماالتبه  به خود جلب كند 

)Pierre de Fermat آينده  نظريه احتماالت پيش از كشفكشف شد.  سده هفدهم ميالدي) در
در دولت مدرن و در  نظريه احتماالتري روحانيان و جادوگران بود. نياز به قلمروي انحصا

براي تسخير قلمروي آينده سبب گرديد كه نهاد دانشگاه جاي نهاد دين را  دموكراسي ليبرال
  بگيرد. 

گيري دولت مدرن  آفرينان مهم در شكل توان يكي از نقش را مي بلز پاسكالاز همين روي، 
  دانست. دموكراسي ليبرالو 

 بلز پاسكال  هاي حساب مانده در دنيا ماشين جاي مكانيكي به هاي سابح ماشينترين  قديمي
كه تصوير آن در باال آمده آلمان،  درسدنده رقمي موجود در    . در اين ميان، نمونههستند
يكان، _ اي نماينده يك ارزش مكاني است  دايره گيرِ هر شمارهترين آنهاست.  بزرگاست، 
شود. اعدادي كه بناست جمع  گير با يك قلم تنظيم مي ان، صدگان، و مانند آن. هر شمارهدهگ

  آيد.  شوند، حاصل جمع در پنجره بااليي به نمايش در مي شوند، يكي پس از ديگري وارد مي

  )م و فناوري درسدنعلمژده حمزه تبريزي؛ موزه (عكس از                                                              
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  رسد اين اتوبوس به مقصد نمي

)رواداري(دموكراسي بدون  منصفانه افراز، و ها اينترنت مكان، هوشمند حل مسئله حجاب با  شهر

  

  حذف رنج با و شهريجامعه طراحي شهر هوشمند با شناخت مسائل  ■ 
ن داخل دست شده است كه در آ به هاي اجتماعي دست ويدئويي در شبكه

دهد كه در پايان آن دختري  يك اتوبوس بر سر حجاب دعوايي روي مي
پايد كه خبر بازداشت  شود. هرچند، ديري نمي چادري به بيرون رانده مي

هيچ با اين بازداشت  ،بيان ديگرد. به بيا انتشار مي ها در رسانه طرف ديگر دعوا
ن انداخته شد، چه او ، چه او كه بيرورسند يك از دو طرف دعوا به مقصد نمي

د، بوخواهد  آور   هر دو  رنجاين رويداد براي گمان،  بي .كه بازداشت شد
 يستنرنج ز و ديگري ،كند و محاكمه را تجربه مي زندان و عذاب رنج   يكي

حجاب دارد، كه  شماري كم كه تعداد بي را بايد تحمل كند اي در جامعه
دو  اين اتوبوسِ . دنباشآور    رنجد توان نمي  شان شدن با هركدام درچشم چشم

  . است نظريه واليت فقيهايران امروز ما با حاكميت  مسافر، 

كه در اين اتوبوس   تصويري كوچك از  گونه حال تصور كنيد، همان
 دهد وب يدر كشور رو يك انقالب ناگهاني به نمايش در آمد،  انقالبيك 

اين اتوبوس در نين و اجراي قانون قوابر اين بار آنها پيروز شوند و  سكوالرها
 د؟ آياانبه مقصد خواهد رس مسافرانش را اتوبوس بار اين ند، آيا اينشو  حاكم

 حجاب يا كم حجاب اختالف بين دختر چادري و دختر بي در وضعيت جديد 
تاريخ كشورمان به ويژه از زمان شايد موقتاً حل شود، اما حل خواهد شد؟ 

منفي  به اين پرسش سو نشان داده است كه پاسخ مشروطيت  به اينانقالب 
نشان  اي از امور مذهبي ديگر در مورد حجاب و پاره خواهان مشروعهاست. 
طلبان و  اي از اصالح پارهكنند.   نمي آوري تابهستند و  ناروادار اند كه داده

و  انتخاباتو يا با  دين نقدو با  وگو گفتخواهان بر اين باورند كه با  دموكراسي
كه بتوانند به اين  آن كرد، بيتبديل  يرواداررا به  يناروادارتوان  مي پرسي همه

از  ،پرسش پاسخ بدهند كه چرا تا به حال با وجود انتشار آثار انتقادي فراوان
و  جان الكهاي فيلسوفاني چون  آثار و انديشهترجمه  گرفته تا  ديوان حافظ

اين وگوها و  اي امروز، اين گفت درسانهشده و چن ويدئويي تا انتقادهاي مستند
  اند مسئله را حل كنند. نتوانستهو اين مستندها نقدها 

 از  مستندهاي ويدئوييو امروزه  دين نقدو  وگو گفتواقعيت آن است كه 
هاي  همه روزه در شبكهتقريباً كه _ متعارض  وناسازگار هاي  سبك زندگي
علم و به ويژه علم  ،دو طرفهر ه ك هستندزماني مؤثر  _ بينيم اجتماعي مي

را  دموكراتيك رواداريو    تكثريا  پلوراليسم همچنين  و آمار و احتمال
جامعه را امري الهي است كه يك طرف مدعي است كه حجاب  بپذيرند.

در اين . نيست مداراو حاضر به  بايد اجباري باشد در نتيجهكند  و  كارآمد مي

معماري «در مقاله  ماهنامه ريزپردازنده 270سه سال پيش در شماره 
ران سازان و بهشت آينده با دو ديدگاه بهشت شهر هوشمندگفتيم كه » ب

»  بازشناسي چهره«با رواج فناوري   دورسازي دوزخيا  ريب بهشتديدگاه 
)facial recognition  ( سطوحِ ِپرونده الكترونيكبه سمت تشكيل 

تك تبعيت در خواهد رفتپيش  افراد جامعه از احكام شرعي  تك .
  آن مقاله چنين آمده است: 12صفحه 

افزون بر  بازشناسي چهرهورود ابزارهاي جديدي مانند فناوري  
حجابي و  تواند امكانات جديدي را براي مقابله با كم آن كه مي

تواند براي تشويق يا اجبار به اجراي  احكام  م كند  ميحجابي فراه بي
مانند برگزاري  نماز اول  _كه تا به حال ممكن نبوده است _ ديگر 

وقت در مساجد نيز  به كار گرفته شود. اين امكان وجود خواهد 
كساني كه چنين احكامي را اجرا  پرونده الكترونيكداشت كه  در 

في داده شود و  اولويت در تخصيص منابع كنند  نمره يا امتياز من نمي 
هاي مثبت  منظور گردد، كه  دولتي يا عمومي  به دارندگان حساب

 مالمتيه هايي مانند  تظاهر در جامعه، سبك زندگيِ تواند به پديده مي
 يبرا ينيد يآن از  تظاهر به ب روانيكه پ يگر يدر صوف يمكتب(

گريزي و  و حتي بهشت، )گرفتند يبهره م» نفس« اي» خود«پرورش 
  فروشي نيز بينجامد. بهشت

از  خالقيت نابودسازيِ روندو  فسادهمچنين در آن مقاله گفتيم كه 
 كه توان اجرايپيامدهاي اجراي چنين ديدگاهي است. نادانشگاهيان 

هاي  روشناچارند  ،را ندارند نهاد دانشگاه هاي حكمراني كارآمد روش
هاي  فناوريا استفاده از بافراطي را  رسازيِدو دوزخيا  ريب بهشتديدگاه 

مناصب عالي را  انحصاريتصدي  بتوانند  تاد به اجرا در آورنديجيتال 
به عنوان مثال، به تازگي يكي از مسئوالن پرده از   ند.مشروع جلوه بده

 حجابي حجابي و بي كمبراي جريمه  بازشناسي چهرهامكانات استفاده از 
  برداشته است.

هاي  به دليل قطبيدگي ريب بهشتهاي ديدگاه  روشاجراي   ادامه 
فروپاشي  سمت بهتواند كشور را  مي دوربياپديد  تواند  مي شديدي كه

كه ريسكي بسيار بزرگ  ،كشاندبيك انقالب هولناك  سوي يا بهببرد 
منافع جامعه جهاني براي كشور عزيزمان ايران است، كه حتي بر ضد 

با اين . است ماندگارقدرتمند و  با اقتصاد كوالرس يك ايران يعني، شيعه
همچنان كه در  سبك زندگياي با دو  براي جامعهراه حل كارآمد همه، 

 شهرهاي  گيري از فناوري با بهره افراز منصفانهاين مقاله آمده است 
  است. هوشمند
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بودن  از اجباري خواهان مشروعهتفسير  باريمخالفان حجاب اجكه است حالي 
بردن  با آمارهاي مختلف  و با نام دانند و  حجاب در متن مقدس را درست نمي

حجاب را  ادعايي نادرست   كارآمدسازيهاي نقض فراوان،   ادعاي  از مثال
 انوشه، ميرزاخاني مريمهمچون   يا برجسته دانند.  براي نمونه، از  بانوان مي

برند كه به  به عنوان مثال نقض نام مي اعتصامي پروينيا  فرخزاد، فروغ، انصاري
اند.  پس از  مراتبي عالي در علم، هنر، شعر، بازرگاني و مانند آن دست يافته

سال حجاب اجباري هيچ بانوي باحجابي در كشور به مرتبت علمي  سهو چهل 
حجاب كارآمدساز  چنانچه  .دست پيدا نكرده است مريم ميرزاخانيشاد  روان

تراز  يا باالتر از تراز علمي اين  بانوي باحجابِ هم هزاران كم  بود، دست
سال كه تعداد بسيار زيادي از بانوان مسلمان  1400در اين دانشمند برجسته 

اتفاقاً از زماني كه شد.  بايد پديدار مياند  باحجاب كامل بودهكشورمان 
از شده است تعداد بانواني كه برخورد روادارانه با موضوع حجاب آغ

با يك ده است. شاند بسياربسيار بيشتر  استعدادهاي خود را بروز داده
در توان نام بانوان برجسته فراواني را  وجو در اينترنت به راحتي مي جست

. در نتيجه، هيچ اند حجاب بوده يا بي حجاب هستند يافت كه بيسراسر جهان 
ارائه كرد. اگر  ن براي كارآمدسازبودن حجابتوا علمي و آماري  نمي  دليل

اي كه  كم در كشورهاي پيشرفته اي وجود داشت دست كننده دليل قانع
شدند. در همه كشورهاي  هاي توانمندي دارند اكثر بانوان محجبه مي دانشگاه

و  هاي نوظهور شهرت دارند پيشرفته دنيا و در كشورهايي كه به عنوان قدرت
مان كه  در ايران اما حجابي رواج دارد. بي رشتاب هستند اي پ در حال توسعه

بيش از  به لحاظ اقتصادي سال است حجاب اجباري حاكم است، 40بيش از 
در اين مدت  ؛ايم سال است كه تورم باالي  مستمر را تجربه كرده  40

كشورهايي چون كره جنوبي، تركيه، چين، سنگاپور، و مانند آنها بدون اجبار 
هاي  برنامهاند و  كننده دست يافته به رشدهاي اقتصادي خيره  بانواندر حجاب 

  اند.  خود را به خوبي مديريت كرده توسعه

 اند  مانند صداوسيما  فعال بوده ي هاي سال است كه رسانه43از آن گذشته، 
اند و رياست آنها را واليت  واليت فقيه اداره شدهمقام هاي كلي  كه با سياست

اين  .اند ميلياردها دالر بودجه گرفتهدر اين مدت رده است و فقيه منصوب ك
 براي برگزيدن حجابِبخش بزرگي از بانوان كشور تنها در اقناع  ها نه رسانه
عملكرد ناكارآمد خود  همين به دليلاند بلكه امروزه  فقه موفق نبوده موافقِ

زرگي اي كشور آسيب جدي ببيند و بخش ب اند كه مرجعيت رسانه سبب شده
هاي خارج از كشور توجه بيشتري  رسانه به هاي اجتماعي و از مردم به رسانه

هاي خارجي  رسانهاي از  پارهپيدا كنند  و نظام ناچار شود براي همكاري با 
ها در اين  به بيان ديگر، براي اين رسانههاي سنگين در نظر بگيرد.  مجازات

كه  آن د، بيشو سال ميلياردها دالر حيف و ميل شده است و همچنان مي43
يا  ،نظريه واليت فقيهحاميان باالخره،  بازدهي قابل قبولي را به دست بدهند.
اي براي  كننده اند داليل قانع اند و نتوانسته متن مقدس را نادرست تفسير كرده

حجاب يا موسيقي ممنوعه، يا ماهواره و مانند آن ارائه كنند، و يا واليت فقيه 
اي هدر داده است  هاي نادرست رسانه گذاري سياست ميلياردها دالر را به دليل

اي از آن را  ، كه نمونهشدن سوق داده است و در عمل جامعه را به سوي قطبي
   .ايم در مستند ويدئويي دعواي حجاب ديده

گمان، يكي از اهداف دين اسالم، همچون اديان بزرگ ديگر، تحمل  بي
هاي ديني مانند حجاب  ي توصيهجهاني است كه با اجرا هاي اين تر رنج آسان
د. چنين هدفي با هدف شهر هوشمند نيز كه در پي كاستن ياببحقق تتواند  مي

هاي ديني  ست همسوست. اما  جريمه و زندان براي توصيهها از  رنج انسان
معقول است كه اكثريت قريب به اتفاق جامعه از داليل پشت آن هنگامي 
كننده   از عهده ارائه داليل قانع واليت فقيههاي ديني قانع شود. نهاد  توصيه
  تواند بر بيايد، چون به اتصال به  منبع علمي متافيزيكي نياز دارد.  نمي

يا ديني د علمي اسنادر ارائه  نظريه واليت فقيهدر مجموع، حاميان   
اگر د، نا موفق نبوده  يا باحجاب  يچادربانوان  بودن كارآمدتر براي  كننده قانع
بسيار كمتر از آنچه امروز  كشورمانحجابان  جمعيت كمتنها  نهبودند،  موفق

و بودجه هنگفتي  اي نهاد واليت فقيه ، بلكه با امكانات رسانهدبو هست بايد مي
اكثر بانوان جهان بايد حجاب شرعي را   سال داشته است  43كه در اين 
خواهان  ند مشروعها نيز نتوانسته حجابان كماز سوي ديگر،  .كردند انتخاب مي

     را در تغييردادن قانون حجاب قانع كنند. 

موفق بوده با نهاد دين در اروپا  وگو گفتو   نقد دينيچرا  ■
   است و در ايران  موفق نبوده است؟

هايي  ناسازگاريدر برابر چنين  ان در دوره رنسانس و روشنگرياروپايي
با نهاد دين   وگو گفت و  نقد ديني  و در شيوه حكمراني، در سبك زندگي 

و  سكوالريسمموفق شدند كه با اين روش را در پيش گرفتند و (مسيحيت) 
 .دحاكم كنن رواداري دموكراتيكبا را در جوامع خود  پلوراليسمو  ليبراليسم

نند ايران تجربه اروپاييان در كشورهايي ما تاريخ نشان داده است كه  اما
هايي اساسي بين فقه و  ريشه در تفاوت االًكه احتمآميز نبوده است،  موفقيت

، رفعو  فقهتخالف بين   د. به هنگام داشته باششريعت در مسيحيت و اسالم 
 قدرت داشته باشند از زور نظريه واليت فقيهمعتقد به  و محتسبانِاگر فقيهان 

امر به به معني بيشتر را  امر به معروف. آنها گيرند بهره مي براي امور شرعي 
الينحل را در اشعار شعرا و  دانند.   اين تخالف مي امر به احكام فقهيو  عشر

توانيم  مي اعتصامي پروينگرفته تا  حافظاز  كشورمان  نويسندگان مختلف
  ببينيم. 

) اهللا نوري شيخ فضلاعدام مانند ( خشونتو حتي  ديني نقدو   وگو گفت  
جامعه  داشتن  فقيه بر به واليتمعتقد  فقيهانِ خواهان و  مشروعه نتوانسته است

را  وگويي گفتچنين  ن مثال، به عنواقانع كند.   رواداري دموكراتيكبراي را 
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، توانيم ببينيم مي اعتصامي پرويناثر ماندگار » مست و هشيار«شاهكار شعري در 
 بينخالف الينحل كه ابيات مختلف آن و به ويژه  بيت آخر آن به اين ت

  اشاره دارد:  عرفتفاده از حد شرعي براي مقابله با و اس ،و مردم محتسب
   مردم، مست را اريحد زند هش ديگفت: با  

      ستين اريهش يكس  نجايا ،اريب ياريگفت: هش  

حجاب شوند بازهم   به بيان ديگر، حتي اگر كل بانوان جامعه بي
 مسئله تواند نمي   وگو گفتو   نقد ديني دارند! آوري ن تابخواهان  مشروعه

نقد داند و با  را كالم خداوند مي» حجاب«يك طرف    اتوبوس ما را حل كند.
ضعف در قدرت ممكن است هرچند،   .آيد كوتاه نمي   وگو گفتو   ديني
 ،دنهمين كه قدرت بگيراما د، نمدتي كوتاه بيايخواهان  مشروعهود كه شسبب 
  د. د دانخواهرا سر » يا روسري يا توسري«شعار 

در  انحجاب بي هم و انباحجاب هم 1357 در دوره انقالبوان مثال، به عن
 ي شبيه بهمبارزه با نظام پادشاهي در كنار هم شركت داشتند، و هيچ شعار

چيزي از پيروزي انقالب اما وجود نداشت. » خواهيم ما روسري مي«  شعار
يك روحاني مشهور و تندروي آن مطرح شد. حجاب  نگذشته بود كه بحث

هاي مختلف   بعدها در انتخابات  ها تندروي همين نوع كه به دليل_ ا روزه
يا روسري « براي توجيه سياست  در يك سخنراني _ موفقيتي به دست نياورد 

كه  چون هنگامي«را آورد كه ربط  و بي ناموجه اين استدالل» يا توسري
، بالفاصله و به قدرت رسيد حضرت علي (ع) حكومت را در دست گرفت

و به  ايم حاال كه ما حكومت را به دست گرفته  معاويه شد،  بركناريواستار خ
. به بيان ديگر، »بدون فوت وقت بايد حجاب را اجباري كنيم ايم قدرت رسيده

بحثي از  هيچ    نبود  فقيهان در دست قدرت هنوز  كه در دوران انقالب 
گرفتن  قدرتپيروزي انقالب و  ه محض، اما بوجود نداشت اجباري حجاب
  .اجراي اين سياست گام برداشتند سوي  بسيار زود به ،خواهان مشروعه

است، كه اگر   اريذگ قانون هاي سازهاين در حالي است كه عرف يكي از  
 تصويب كنند  عرفو قوانيني برخالف  دكننبه آن توجه نگذاران  قانون
كند و  ر گسترده ميهم فساد را در كشو كه ،شود در جامعه باب مي شكني قانون
   .ومرج بينجامد و به هرج تواند به تدريج شيرازه جامعه را از هم بپاشاند مي هم

را پذيرفته  حجاب اختياريبه لحاظ عرفي، جامعه ما در حكومت پيشين  
اجباري را ، حجاب جامعه پس از انقالب بدون توجه به  اين عرفاما بود، 
جاب اختياري وجود داشته است، از حجابي و ح چون فرهنگ بي ود، كردن

د، و نوعي ضديت گسترده  با اين قانون پديد ش آغاز ها  همان ابتدا مخالفت
شده  هاي پذيرفته موسيقي پيش از انقالب نيز يكي ديگر از فرهنگ آمد. 
(كافي است همين امروز به  بخش بزرگي از جامعه بودميان كم در  دست

هاي  بسياري از آهنگدر اكثر آنها بزنيد،  مراسم عروسي بسياري از مردم سر
هيچ دليل منطقي ممنوع  ، كه آن هم بيشود) پيش از انقالب بازخواني مي

    گرديد.

  با ابزارهاي شهر هوشمند
                           يا  »دموكراسي بدون رواداري« 

   ممكن است»  كيدموكرات يروادارنا«

ايم و نتوانستيم به آن  بوده موكراسيد ليبرالاز مشروطه به اين سو به دنبال 
نياز دارد، كه  ) tolerance( تولرانسبه  موكراسيد ليبرالدست پيدا كنيم. چرا؟ 

ردباري، يا  هايي مانند  مدارا، رواداري، تحمل، تساهل و تسامح، شكيبايي، ب با واژه
كنيم. تولرانس يعني عقيده و باور ديگران را كه با  آوري به آن اشاره مي تاب

كه گاليه يا  آن خواني ندارد تحمل كنيد و تاب بياوريد، بي عقيده و باور شما هم
  شما بينجامد.  رنجيدنشكايت كنيد، حتي اگر به 

شده  معرفي يِموكراسد ليبراليك ستون مهم ساختمان   رواداري دموكراتيك
، بوده است. جوامع غربي جان الكتوسط فيلسوف برجسته سده هفدهم ميالدي، 

به و تاب آوردند ، اما رنجيدندشان نقد شود، با اين نقدها  اجازه دادند باورهاي
براي رفاه خود بهره موكراسي د ليبرال، و در برابر از مزاياي مدارا رسيدند

  گرفتند. 

به مدارا  وگو گفتو  نقد دينيگذشته در جامعه ما   اما در يكصد و بيست سال
ناشي از باورهاي  هاي رنجنينجاميده است.  آوري دموكراتيك تابو تحمل و 

ناپذير بوده است. به عنوان نمونه، به  مستند ويدئويي مشهور دعواي  متفاوت تحمل
احجاب حجاب و ب را ببينيد كه هر دو نفرِ بي رنجيحجاب در اتوبوس نگاه كنيد، 

شاه باز  حجابي به دوران ناصرالدين كشند. نخستين باورها به بي در اين اتوبوس مي
حجابي  سال است  كه خود را نمايانده است، و امروزه كم 130گردد و حدود  مي
  بسيار گسترده است. _حجابي است  كه نشانه گرايش به بي_ 

ر عمومي بسيار حجاب در منظ حجاب و بي خواهان   ديدن كم براي مشروعه 
خواه ناروادار با نقد ديني  جامعه مشروعهناپذير.  است و  حتي گاه تحمل آور رنج

پذير  تولرانس اهللا نوري و حتي با خشونتي مانند اعدام شيخ فضل وگو و با گفت
تواند تحمل كند.  را نمي دموكراتيك رواداريناشي از  هاي رنج، چون ستنشده ا
را  هايي رنجفرهنگي ناممكن است، مگر اين كه چنين  دموكراسي با چنين ليبرال

  حذف كنيم. 

گفتيم »  شهر هوشمند: به فرخندگي رنج كوتاه كرد«در مقاله  284در شماره 
. از همين روي، طراحان هاست هدف شهر هوشمند حذف رنج انسانترين  كه مهم

هاي ناشي از  جبايد بتوانند رناز ابزارهاي شهر هوشمند گيري  با بهره شهر هوشمند
      .هاي متعارض را حذف كنند زندگي سبك

هاي شهر هوشمند،  همچنان كه گفته شد تا پيش از ظهور فناوري
ها و  دموكراسي بدون رواداري ممكن نبود، اما امروزه به مدد اين فناوري ليبرال
ع ) هر نوfair division( منصفانه افرازو با  ها مكان اينترنتهايي مانند  فناوري

 رنجيكه  آن تواند شهر هوشمند خودش را بسازد و بي اي مي سبك زندگي ويژه
را براي رواداري بخواهد تحمل كند يك زندگي رؤيايي را تجربه كند. مثالً 

توانند در بخشي از شهر هوشمند زندگي كنند كه بانوانش  خواهان مي مشروعه
  اند.  ت حالل تبديل كردهاند و اينترنتش را با فيلترينگ به اينترن همگي چادري

در جامعه ممكن نيست، راه حل يافتن  رواداري دموكراتيكهنگامي كه 
بار  شهر هوشمند براي نخستيناست.    نارواداري دموكراتيك روشي براي
   □را ممكن ساخته است. و بدون رنج بدون رواداري پايدار دموكراسي
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 ،سال سهسبب شد كه در اين چهل و    هايي فرهنگچنين عدم توجه به  
مورد  اي بيه بجنگد و با هزينه در عمل  حكومت با بخش بزرگي از مردم

هاي تبليغاتي بسيار  تشكيل بدهد و هزينهرا  گشت ارشادسنگين نيروهايي مانند 
 ،مچه نخواهي مچه بخواهيها بر مردم تحميل كند.  را عليه اين فرهنگ هنگفتي

بخش بزرگي از  بخشي از فرهنگ پيش از انقالب هاي  آهنگموسيقي و 
براي موسيقي  ازرسيايست و ب، چقدر و هنوز هم هست تمردم بوده اس

گذاشته شد، چقدر نوار كاست شكسته شد، آيا اين همه جنگ توانست 
ها جنگيدن عليه نوار كاست  پس از سالموسيقي پيش از انقالب را نابود كند؟ 

، چون ديد، سرانجامگرهاي بسيار سنگيني كه بر مردم تحميل  و   هزينه
ابله با نوار كاست را خواهان  به اين نتيجه رسيدند كه قدرت مق مشروعه
و بازرسي داخل خودرو براي موسيقي پذيرفته  را شكست  ناچار به  ندارند، 
   . هرچند، مسئله موسيقي ممنوعه همچنان باقي است. كردندرها  را ممنوعه

قوانيني مانند قانون حجاب اجباري يا قانون ممنوعيت استفاده از 
 قوانينيا  ممنوعهموسيقي  يا ممنوعيت استفاده از هاي ماهواره گيرنده

را  هايي چنين ممنوعيتكه بخش بزرگي از جامعه _  محدودسازي اينترنت
 كنند كه به فروپاشي شكني را چنان متداول مي در عمل يا قانون _قبول ندارند 

شدن جامعه و در نهايت به يك   بينجامد، يا به دوقطبي ومرج  جامعه و هرج
كه رف يك پيامد ديگر قوانين مخالف ع شود.   م ختبار  احتماالً خشونتانقالب 

   آورد، گسترش فساد است. را پايين مي شكني قبح قانون
  حجاب بين دختر باحجاب و بياتوبوس قطبيدگي در  به عنوان نمونه،  

در اشل و مقياسي كوچك  نشان داده است كه امكان و احتمال    وقوع يك  
آن  و نبايد  توان ور وجود دارد، و نميدر كشبار  و خشونتانقالب  هولناك 
دو طرف به  فشارهاي روحي را در هر به مرور ها  اين تنش  را ناديده گرفت. 

بيشترين فشار روحي بر نيروي از آن گذشته، شدت افزايش خواهد داد. 
انتظامي وارد خواهد شد، نيرويي كه سالمت روحي آنان  براي امنيت كشور  

از جنس  كهرا محول كرد هايي  مأموريت آنها رايايد ببسيار اساسي است و نب
به تواند  مي و   ،نه از جنس جرم ،هستند و سليقه و سبك زندگي  فرهنگ
  د. كن  شان آسيب وارد  و روان  روح

اي  به جامعه متفاوتمتفاوت و با دو نگرش با دو سبك زندگي آن دو دختر 
خواهد، هم  جهاني را مي آن  بهشت  . يكي  انديشند مي اي بهتر آينده بهبهتر و 

با  خواهد اين جهان  براي خودش و هم براي ديگران؛ آن ديگري مي
ي تبديل شود كه در آن تا حد بهشتقرارگرفتن در يك مسير توسعه پايدار به 

همواره در   خود  هدفاين . هر دو براي ها كاسته شود امكان از ميزان  رنج
اي بهتر براي  با آن كه نيت هر دو آينده ر دارند،اي شديد قرا استرس و ناآرامي

بيمار خواهند  در بلندمدتبا اين فشارهاي روحي شديد هر دو  جامعه است، 
شان را فرزنداني  فشارهاي روحي شديد بر روي مادران آينده، فرزندان .شد

براي گشودن يك راه به بومي  حلي  آيا جامعه ما راه نخواهد ساخت.شاداب 
هايي را در  تواند چنين رنج آيا امكانات شهر هوشمند نميت ندارد؟ سوي سعاد

  شهر حذف كند؟ 

  

  
عدد يا  1درصد 3.5 قانونحد بسيار مهمي است، كه به  درصد 3.5حد 
را  قانون چنووتاي  (براي اطالعات بيشتر بخش حاشيه مشهور است 2چنووت

 3.5. پيش از آن كه  جمعيت حاميان فعال  هر نوع سبك زندگي به  بخوانيد)
جمعيت كشور برسد بايد قوانين را مطابق خواست آن سبك زندگي  درصد

 منجر شكني  و گسترش قانون    تنشبه اصالح كرد، در غير اين صورت، 
 . هاي سنگيني را براي جامعه فراهم كند تواند هزينه كه مي شدخواهد 

دهد  هاي بسياري از شهرهاي كشور به خوبي نشان مي زدن در خيابان قدم
بسيار _  حجابي است كه در واقع گرايش به بي_ حجابي  كه طرفداران كم

                                                 
1 3.5% rule 
2 Chenoweth number 

ها ديش  همه آپارتمانمشت نمونه خروار است. در اين مجتمع ساختماني، 
شود  كه  هاي  نادانشگاهي همين مي سازي  به روش ماهواره دارند. فرجام تصميم

 نادانشگاهيان . »گر حكم كنند كه مست گيرند، در شهر هر آن چه هست گيرند«
ارسال پارازيت فقط نارضايتي و قطبيدگي را  د تا دريابند كهبه اعداد توجه ندارن

. به جاي آن كه از اين فرصت فناوري همچون كند ن ميافزو به شدت در جامعه
كشورهايي مانند تركيه براي توسعه اقتصاد خود بهره بگيرند، هنوز كه هنوز است 

  اند.  اي را لغو نكرده هاي ماهواره قانون ممنوعيت گيرنده
اي نخواهد بود كه  حجابي همان نتيجه حجابي يا بي كم جريمهآيا نتيجه 

هاي مردم براي مصادره ديش و گيرنده و جريمه  له به خانهها پس از حم سال
  بينيم؟  آنان مي

هنگامي كه راه حل كارآمد  شهر هوشمند و افراز منصفانه وجود دارد چرا 
  سازي بيش از پيش مردم؟ و چرا ناراضي حجابي جريمه براي كم
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هاي  استفاده از گيرنده طرفداراندرصد از جمعيت كشور هستند.  3.5از  تربيش
صد از جمعيت كشور در 3.5از  ترنيز بسيار بيش منوعهاي يا موسيقي م ماهواره

هايي دو راه در پيش دارد، يا  در برابر چنين گرايشهستند.  حكمراني عقالني 
ها را با منطق و علم قانع كند كه گرايشي كه دارند  طرفداران اين گرايش

درست نيست و مثالً به زيان جامعه است، يا اگر از عهده اقناع بر نيامد قانون را 
 فناوري از طريق، چه با زندان چه با جريمه ابلهبه نفع آنان اصالح كند. مق

به   عدد چنووتو عدم توجه به اعدادي مانند  ،و مانند آن بازشناسي چهره
  انقالب ختم خواهد شد. فروپاشي يا به  تشديد قطبيدگي و در نهايت به

  

ند كه قريب به تواند كارآمد عمل ك نظريه واليت فقيه فقط در صورتي مي
پردازان  اتفاق مردم احكام شرعي  و سبك زندگي را مطابق خوانشي كه نظريه

كنند به طور اختياري اجرا كنند، و هيچ گروه ديگري با  واليت فقيه تبيين مي
درصد  و با يك سبك زندگي ناسازگار در  3.5كم در حد قانون  جمعيتي دست

حاكميت واليت فقيه ناچار به اجراي در يك جامعه متكثر، جامعه  شكل نگيرد. 
انه است كه پيامد آن ناكارآمدي، ستم، و فساد است كه با گراي هاي تبعيض سياست

   روح دين در تناقض است. 

    : پيامد يك تبعيض آشكار ، ستم، و فسادناكارآمدي  ■
به چه دليلي جاي نهاد  سال هنر  واليت فقيه چه بوده است؟ 43در اين 

  سته است؟دانشگاه نش
آشكار و كامالً غيرعقالني   تبعيضبنياد يك  اساساً نظريه واليت فقيه بر 

 دولت مدرناست كه  تقريباً همه مسائل يك  نهاد دانشگاهبنا شده است. اين  
از اقتصاد گرفته تا صنعت، شهرسازي، سالمت، انرژي، كشاورزي،  _

كند،  يه و تحليل ميرا تجز _ارتباطات، آموزش، گردشگري،   قضاوت، و.... 
سازي را  هاي تصميم كند،  روش گذاري مي دهد، سياست راه حل ارائه مي

كند، و ابزارهاي كمكي مانند كامپيوتر، هوش مصنوعي، و شهر  مشخص مي
در عمل نشان  نهاد فقاهت حكومت سال وسه كند. چهل هوشمند را فراهم مي

نري و هيچ فرمول و مدلي اي و هيچ سوادي و هيچ ه داده است كه هيچ داشته
و رفاه مردم نداشته است كه بتواند اين تبعيض آشكار  توسعه پايداربراي يك 

تعلق داشته  نهاد دانشگاهرا توجيه كند و منصبي را كه به طور طبيعي بايد به 
ميانگين رشد اقتصادي چندين كشور مختلف جهان كه به باشد اشغال كند. 

سال از ميانگين رشد اقتصادي كشورمان  43در اين  اند نهاد دانشگاه اتكا داشته
  با حاكميت واليت فقيه بيشتر بوده است، نهاد فقاهت چه مزيتي داشته است؟ 

حجاب و  قوانينسال، حكومت واليت فقيه به جز قوانيني مانند  43در اين 
هاي شديدي  استرسكه در عمل  و محدودسازي اينترنت موسيقي و ماهواره 

كه در _ كرده است تحميل    متفاوت  دو سبك زندگي م داراي  را بين  مرد
متمايز  هاي فقهي فرمولها يا  مدلكدام _  كند جامعه را بيمار مي   عمل 

اقتصادي يا سياسي يا اجتماعي را معرفي كرده است يا  به اجرا گذاشته است 
كننده يا پديدآمدن احزاب سياسي  كه سبب رشد اقتصادي و رفاه خيره

 نوقانقدرت و يا بانشاط و شادشدن جامعه شده باشد؟ وضع قوانيني مانند پر
كردن  حجاب و موسيقي و ماهواره و محدودسازي اينترنت كه جز ناراضي

بار هستند  اي ندارند و حتي زيان بخش بزرگي از جمعيت كشور فايده
اي  اي ندارند كه نياز باشد مناصب مهم كشور به گونه هاي پيچيده فرمول

  العمر در اختيار بخشي از يك صنف ويژه باشد. آميز و مادام بعيضت
شيوه و با  يك با  صرفاً كه نظريه واليت فقيه  از آنجا  از همين روي، 

هاي يك  تواند از تمام پتانسيل ويژه همخواني دارد نمي سبك زندگي يك 
  كند.رهبري اي كارآمد جامعه را  جامعه متكثر بهره بگيرد و  به  گونه

سال دعواي حجاب و موسيقي و  وسه چهلوسه سال تورم مستمر باال،  چهل
و محدودسازي اينترنت، تعداد باالي مقامات ارشد سياسي  بعدها ماهواره

هاي  المللِ نامطلوب، پديدآمدن بحران وسه سال روابط بين مغضوب، چهل
واليت نظريه كند كه  دهد و ثابت مي محيطي، يا فساد گسترده نشان مي زيست

  »پارادوكس رواداري«حل 
  هاي شهر هوشمند با فناوري 

 14و  13هاي  مان در سده در اشعار شاعران بزرگ رواداريتوصيه به 
  ، مانند  دو نمونه زير:حافظ ديوانميالدي كم نيست، به ويژه در 

  مروت با دشمنان مدارا  با دوستان –آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است ● 
  زيبد لب لعل شكرخا را جواب تلخ  مي–اگر دشنام فرمايي وگر نفرين دعا گويم●

  نيز در زير آمده است: سعدييك بيت نمونه از  و مولوييك بيت نمونه از 

  آشامي است تا جنيني كار خون –گيري و تعصب خامي است  سخت●
  يرد خدا با تو سختكه فردا نگ –تو با خلق سهلي كن اي نيكبخت ●

بودن   دهنده رايج به رواداري نشان مان هاي فراوان شاعران توصيه
نشده باقي مانده است.  اي حل است، كه تا امروز ادامه دارد و مسئله نارواداري

هاي شانزدهم تا هجدهم ميالدي به  هايي كه ناروادري در سده در غرب، با جنگ
قرار گرفت و  الك جانداني چون پا كرد مسئله رواداري مورد توجه انديشمن

به عنوان نخستين  1689او منتشرشده در سال » يك نامه درباره رواداري«رساله 
يكي از  و سبب گرديد به  ،مقاله فلسفي جدي در اين باره مطرح شده است

هاي اروپا  تبديل شود. يك پرسش  ترين مفاهيم فلسفه سياسيِ رفرميست مهم
آيا در برابر نارواداران «باره رواداري آن بوده است كه پارادوكسيكال مهم در
» رواداري پارادوكس« پوپر كارلاي چون  فيلسوف برجسته» بايد رواداري كنيم؟

را مطرح كرده است: اگر رواداري جامعه نامحدود باشد سرانجام از سوي 
امعه گيرد اين است كه ج مي پوپراي كه  نارواداران از پاي در خواهد آمد. نتيجه

روادار ناچار است در برابر نارواداري ناروادار باشد. به بيان ديگر، اجتماع 
، فيلسوف بزرگ رالز جانرواداران و نارواداران ممكن نيست. از سوي ديگر،  

يك سده اخير، تالش كرد رواداري را توسعه بدهد و جامعه حدي از رواداري را 
اين ا ب اداري در جامعه به خطر بيفتد.در برابر نارواداران بپذيرد، مگر آن كه رو

  را به طور كامل حل كند. » رواداري پارادوكس«تواند  نمي رالزنظريه  همه، 

بينند   پارچه مي شهرهوشمند  چون شهر را يك-در واقع،  فيلسوفان پيشا
هاي  با  فناوري  آنارشيسمو  افرازرا حل كنند. » پارادوكس رواداري«توانند  نمي

تواند به مسئله  ها، و افراز منصفانه مي ها، اينترنت آدم مكانشهر هوشمند، اينترنت 
   □خاتمه بدهد.» پارادوكس رواداري«
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 حكمرانيِگذاري يا سواد اقتصادي و سياسي مورد نياز براي  سواد  قانون  فقيه 
كدام نظام حكمراني در دنيا از ندارد.  را دولت مدرنو يك  يك جامعه متكثر

بانوان نجيب بهره  بخش بزرگي از دادن ابزار شهر هوشمند براي عذاب
وطنان و  كند كه هم وضع مينظام حكمراني در دنيا قوانيني را  كدام گيرد؟ مي
  اندازد؟ ها را  به جان هم مي كيشان يا حتي خانواده هم

  
                                              فساد، و ستم، ،ناكارآمدي تبعيض، ،نارواداري ■

  براي يك جامعه متكثر سرشت نظريه واليت فقيه
اين سرشت نظريه واليت فقيه   گويد،  چه مي درصد 3.5قانون  مهم نيست كه

 به اجرا در آوردو با زندان و جريمه  بدون رواداري  را يشرع احكام است كه
 . از همين روي، با اين نظريهكه وظيفه ذاتي واليت فقيه   در اين نظريه است_ 

نظام يك  توان به نمي (متدين و سكوالر)  آميخته درهمو  متكثردر يك جامعه 

اري روادآن  بنيادرسيد كه  دموكراسي ليبرال حكمراني كارآمد يا به
تواند از تمام پتانسيل جامعه براي پيشرفت و توسعه  و مي است دموكراتيك
كه _ نارواداري سرشت واليت فقيه استكه  اين در حالي است . بهره بگيرد

  از جامعه به آن باور دارند. يبخش

تواند  ذاتاً نميك جامعه متكثر براي ينظريه واليت فقيه  
  است نماينده بخش بزرگي از مردم باشد، و در نتيجه ذاتاً غاصب

 خوديجامعه را به ذاتاً ناچار است نظريه واليت فقيه    از سوي ديگر،
خواه  مشروطه و يا (سكوالر ناخوديو ) خواه مشروعهيا  (مؤمن به واليت فقيه

ها  اگر جمعيت ناخودي. كند بندي  تقسيم )تفاوت يا حتي بي خواه يا دموكراسي
قابل توجه نبود نظريه واليت فقيه مشكلي پيدا  عدد چنووتبا در نظر گرفتن 

هاي شهرهاي مختلف كشور قدم بزنيد تا  كافي است  در خيابانكرد. اما  نمي
از روي ظاهر عابران  صرفاً  را سبك زندگي ناخوديحضور پرتعداد يك 

 را تواند اين سبك از زندگي واليت فقيه ذاتاً نميمشاهده كنيد. نظريه 
تواند نماينده بخش  د. به بيان ديگر، نظريه واليت فقيه ذاتاً نمينمايندگي كن

  براي آن بخش از مردم حكومت بزرگي از مردم باشد و در نتيجه ذاتاً غاصبِ
واني حجاب فرا است. به عنوان مثال، با آن كه در كوچه و خيابان با بانوان كم

  تواند داشته باشند. اي در مجلس نمي اين قشر هيچ نماينده ،شويم رو مي روبه
نماينده بخشي از مردم باشد واضح  صرفاً  هنگامي كه رهبر يك كشور 

گيري از تمام  كه به بهره_ تواند يك حكمراني كارآمد را  نميتنها  نهاست كه 
 تبعيض، بلكه دنمايش بگذاربه  _  ها پتانسيل جامعه نياز دارد و نه صرفاً خودي

بندي  تقسيم.  كند در جامعه نهادينه ميرا  ستمو در نتيجه را  ساالري ناشايسته و
هاي  تواند شكل مي _ نظريه واليت فقيه استكه در ذات _  ناخوديو  خودي

ايمان، مؤمن و  خواص و عوام،  مؤمن و كممختلفي به خود بگيرد، مانند 
، كه به ويژه مؤمن و كافر، مؤمن و مشرك، و ... دين، متدين و بي ضدانقالب،
   ند.آفرين مسئلهموارد آخر 

ي كه مستقيم يا با چند واسطه از جانب مسئول ديواناگر به عنوان مثال، 
فردي اي را به كار ببندد و مثالً  بندي شود چنين تقسيم واليت فقيه انتخاب مي

ندارد با امكاناتي كه دارد هر كافر بپ را كه با آن ديوان سروكار پيدا كند 
بياورد و حتي اموالش را غنيمت جنگي  فردتواند بر سر اين  باليي را مي

افتد.  ميزبان ني به لكنت مسئوالعمال نفوذ چنين بينگارد.   قاضي دادگاه با ا
بخش بزرگي از مردم در ن فرد و آ قاضي به معني آن است كه زبان لكنت
سرشت  تبعيضهنگامي كه  پناه هستند. يت فقيه بيوال هاي منتخب واسطهبرابر 
واليت فقيه  هيظرنيز سرشت نو فساد ستم ، ناكارآمديواليت فقيه باشد  هينظر

واليت فقيه تنها در صورتي  هينظر .كه با روح دين در تناقض است، است
فقط بر  هينظرشود و اين   افرازجامعه تواند از اين تناقض خارج شود كه  مي

  شود تبعيضي در كار نباشد.  باشد، كه سبب مي حاكمبه واليت فقيه مؤمنان 
تخصص نهاد دانشگاه و  ) سازي بهشت(يا و رفاه  توسعه پايداربه اجمال، 

گونه كه نهاد دانشگاه هيچ  همان .است و فقاهت تخصص نهاد حوزه بري بهشت

 متن مقدس و شهر هوشمند افرازشده

هايي را به عنوان  هنگامي كه با ابزارهاي شهر هوشمند محدوده
هاي رواداران و نارواداران به انتخاب مردم تعيين كنيم، هر محدوده  محدوده
كه در آن يا  تواند در نظر گرفته شود  بزرگ مي   خانهيك ك مشاع يا يك مل
خواهان ناروادارانه با قوانين شرع ساكنند و يا سكوالرها با قوانين سكوالر  مشروعه

هر چنين ملك مشاع يا  خانه بزرگي، حريم خصوصي ساكنان آن  و روادارانه.
مقدس چه به لحاظ  اجازه، چه به لحاظ شرع ملك يا خانه است كه كسي بي

  تواند وارد آن شود.  دموكراسي، نمي قواعد ليبرال

خواهان تنها در صورتي اجازه ورود به محدوده سكوالرها را  مشروعه
هايي مانند امر به معروف  كس در آن محدوده به بهانه خواهند داشت كه با هيچ

كه  وارد براي حجاب  نارواداري نكنند؛ و سكوالرها در صورتي اجازه دارند 
  خواهان شوند كه مسائل شرعي مانند حجاب را رعايت كنند.  محدوده مشروعه

انگيز قرآن كريم درباره حريم  شايان ذكر است كه يكي از آيات شگفت
درست چهار آيه  ،نوردر سوره  مداراي دموكراتيكتر درباره  خصوصي و مهم

كند،  حجاب توصيه ميرا به » مؤمن«اي آمده است كه در آن بانوان  پيش از آيه
تواند داشته باشد، و  و در نتيجه به لحاظ شرعي اهميتي بيشتر از حجاب مي

خواهان به  جهت پيش از آن آيه نيامده است (كه بارها و بارها از طرف مشروعه بي
اي ناديده گرفته شده است)؛  هاي ماهواره ها و ديش داليلي مانند مصادره گيرنده

هايي اجازه ندارند وارد شوند كه با  كند كه به خانه كيد مياين آيه  به مؤمنان تأ
ريشه واژه  ،  و دوستي مالطفتبه معني » اُنس«ندارند. » نساُ«صاحبان آنها 

جزئي از معني  رواداريو   مداراكه در اين آيه آمده است، كه   است» تَستَانسوا«
  آن است.

توان به  زي شهر است، ميبه بيان ديگر، نظر به اين كه خانه يك بخش افرا 
و حقوق حريم خصوصي و  حق افرازاين نتيجه رسيد كه  در شرع مقدس 

هاي افرازشده  به رسميت شناخته شده است؛  جلوگيري از نارواداري براي بخش
براي دعوا و تنش با  سبك زندگي سكوالر هاي با به بيان ديگر،   ورود به محدوده

تواند جايز باشد. اگر  به معروف حتي شرعاً نميبه بهانه امر  ها محدوده اهل آن
توانند  سان، سكوالرها فقط در صورتي مي همين رواداري نداريد وارد نشويد. به

خواهان شوند كه رواداري كنند و قوانين آنها را رعايت كنند.  وارد حريم مشروعه
بكاهد، بلكه ساكنان  رنجتواند از  تنها مي به اين ترتيب، شهر هوشمند افرازشده نه

   □تواند شهري مغاير با شرع مقدس تلقي شود. نمي
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اي مردم ندارد، نهاد فقاهت نيز هيچ تخصصي بر بردن  تخصصي براي بهشت
نه نهاد دانشگاه و نه نهاد ) ندارد. سازي بهشتو رفاه مردم (يا  توسعه پايدار

  تواند جاي ديگري را بگيرد.  مينفقاهت 

اي كه تاكنون حاكم بوده  واليت فقيه به شيوه هيظرحكمراني مطابق ن
هاي كلي آن  د و حتي سياستگير قرار مينهاد دانشگاه باالدست چون بر است 

و فساد و ستم  ساالري ناشايسته وكارآمد نيست، با تبعيض   ،ندك را تعيين مي
يا به سوي فروپاشي يا به سوي انقالبي سرانجام همراه است، و   كشور را 

تواند  اي است كه نمي كشاند. سرشت اين نظريه به گونه بار مي خشونت
 آنچه اين نظريه به رسميت با حقوق برابر  را به رسميت بپذيرد.  شهروندان

خوانش شان مطابق  است، يعني كساني كه سبك زندگي وند شرعشناسد،  مي
جامعه در كند. اگر همه مردم  واليت فقيه ترسيم مينظريه ي است كه تعيشر

شان كامالً كارآمد است، چون براي  باشند حكومت واليت فقيه براي وند شرع
 يك گوناگونيما ا جهاني.  تر است تا رفاه اين جهاني بسيار مهم آنها بهشت آن

مطابق خوانش نظريه  وند شرع ،مردم همهاست و جامعه انكارناپذير واقعيت 
  ستند. نيواليت فقيه 

و رفاه هستند كه از عهده نهاد توسعه پايدار در پي  از جامعه يبخش بزرگ
ند، كه سكوالريسم يك باش شهروند خواهند  مي  ؛ آنهاآيد دانشگاه بر مي

به بتوانند  وندان شرعآيا راه حلي وجود دارد كه ست. آنان او خواسته ويژگي 
نيز  شهروندانواليت فقيه بهره ببرند، و در عين حال،  هيظرن از كارآمد اي گونه

دو سبك   آيا براي  ينه خود برسند؟ ردموكراسي به آرزوي دي بتوانند با ليبرال
  دارد؟وجود ن بدون تعارض راه حل شهرونديو  وندي شرع زندگي ناسازگارِ

  ) E-Democracy( دموكراسي-اي 
همچنان كه پيشتر گفته شد،  هنگامي كه در جامعه دو يا چند سبك 

پذيري  وجود داشته باشد عدم انعطاف ديواني سبكزندگي و حتي دو يا چند 
همه  ديواني سبك و  سبك زندگيدر قوانين و تحميل قانوني كه مطابق 

كمراني و حتي به سطوحي از  د به ناكارآمدي حهاي جامعه نباش گروه
  انجامد. قطبيدگي در جامعه مي

و  رأي اكثريتنهايتاً به    تواند راه حل باشد، چون  مرسوم نمي دموكراسي
ها و  تواند سليقه انجامد، و نمي مي رواداري دموكراتيكبا  اراده اكثريت

چند در جوامع داراي دو يا  ناروادار قدرتمند گروههاي يك يا چند  خواسته
   ،را برآورده كند  _طلبند  كه  قوانين متفاوتي را مي_  متعارضسبك زندگي 

افراز با  3دموكراسي- ايمانند وضعيتي كه در كشور عزيزمان وجود دارد. 
اينترنت ، و 6ها اينترنت آدم، 5اينترنت چيزها، شهر هوشمنداز طريق  4منصفانه

                                                 
3 E-Democracy 
4 fair division 
5 Internet of Things 
6 Internet of Humans 

هاي  به خوبي حل كند و نظامها را  تواند اين مسئلة دموكراسي مي  7ها مكان
  تر و   كارآمدتري را پديد بياورد.  حكمراني منصفانه

اين پتانسيل را دارند كه گذار به وضعيت  شهر هوشمندو  يدموكراس- يا
 آنارشيسمفراهم كنند. شگفت آن  كه   را دولتي همهيا  آنارشيسمآرماني 

و  نظمي يا بي قانوني آور است، چون بالفاصله بي اي هراس همچنان واژه
 آنارشيسمكه يك شكل  _ چندقانوني چون كند. اما را تداعي مي  ومرج هرج

تا يك دهه پيش به يك نيروي انتظامي و دادگستري پرهزينه نياز  _است 
با توانسته است به يك نظام حكمراني كارآمد تبديل شود.   داشته است، نمي

شهر و  ها اينترنت مكان هاي ريفناوبه ويژه  امروزه به مدد فناوري و اين حال،
هاي مختلف قوانين مختلف را پياده كرد.  توان در مكان به آساني مي هوشمند

قوانين نيز امكانات  پذيركردن انعطاف هاي اطالعات براي افزون بر اين، فناوري
 محدوده طرح ترافيك تهرانكنند؛ مقررات مربوط به  بسيار خوبي فراهم مي

پذيري در اجراي قوانين است، كه به مدد  طافيك نمونه خوب از انع
  هاي اطالعات ممكن شده است. فناوري

  

به جاي  انگيز فرح دموكراتيك نارواداريِ
  آور رنج دموكراتيك رواداريِ
مداراي و  رأي اكثريت گفته شد حجاب مسئله در مورد همچنان كه

چه حجاب  ،ا چه حجاب اجباري رأي بياوردچاره كار نيست، زير پلوراليستي
 رواجيا  جامعه قطبيدگيحجابيِ اجباري، بازهم مسائل  اختياري يا حتي بي

توانند  نمي سياسي ليبراليسميا  دموكراسي ليبرالحل نخواهد شد.  شكني قانون
نياز دارند. راه حل  دموكراتيك رواداري و مدارامسئله را حل كنند، زيرا به 

اينترنت ، هوشمند شهر،  دموكراسي-  اياست كه از  ه اجتماعيمصالحنوعي 
در صورتي قابل  مصالحه اجتماعي. گيرد بهره مي منصفانه افراز،  و ها مكان

در يك  ؛صورت بگيرد ها اينترنت مكانگيري از  با بهره افرازحصول است كه 
هم كساني زندگي كنند كه به حجاب  آميخته درهمبه شكل  شود نمي مكان

ن متعارض يانوو ق پياده كنند خودسرانهخواهند  جباري باور دارند و آن را ميا
                                                 
7 Internet of Places 

  درصد 3.5قانون 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  .استمردم ضروري  مشاركت تنها درصد كمي از

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

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

  □جوامع مختلف بسيار آسان شده است.
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و هم كساني   كه به حجاب اجباري  ، باشدبا عرف اجتماعي در آن حاكم 
راه  شهر هوشمند افرازشدهراه حلِ پذيرند.  باور ندارند و آن را در عمل نمي

را خرسند  خواه طهمشرو ياسكوالر و  خواه مشروعهحلي است كه هر دو طيف 
نارواداري دموكراتيك  ونشاند  ميرا به جاي دعوا  همكاريكند و  مي

و كند  جايگزين مي آور رواداري دموكراتيك رنجرا به جاي  بخش لذت
را براي كشور هموار  توسعهگستراند و مسير  آرامش را به جاي ناآرامي مي

  كند. مي

  

  صفانه؟چرا افراز من

(دو  ناسازگارسبك ديوانيِ  دوقدرتمند  آميخته و درهم حضور همزمان و
دو سبك زندگي و  ) خواهي مشروطه وخواهي  مشروعه نظريه حكمرانيِ

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

قانون  كه به حدي ازجمعيتاز جمعيت كشور است، درصد  3.5بيش از 
 جاديا يبرا. مطابق اين قانون مشهور است عدد چنووت يا  درصد3.5
ي ها اگر جنبش و است نياز از مردم  درصد 3.5 مشاركت تنها به  رات،ييتغ

نت بدون خشو يهمگ رند،يبگ يشيپ تياز جمع  درصد 3.5از حد  مردمي 
  .شوند يم

 يا خواه هطمشروو  خواه مشروعهناسازگاري دو گروهي كه آنها را 
ها و  به جنبش   سبك زندگيو در  سبك ديوانيدر ايم  ناميدهخواه  دموكراسي

هاي معموالً  ناموفق متعدد در يك سده گذشته انجاميده است. اتحاد  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
  دهند.  هاي طرف مقابل نسبت مي مديريت

كنند به هر  فراهم مي  افراز منصفانهو  شهر هوشمند كه  راه حلي به اجمال،
سطح بهينه دي در به بيشترين كارآم افراز منصفانهدهد كه با  دو گروه امكان مي

كه در  خواه مشروعهدست پيدا كنند. به عنوان مثال، زندگي براي بخش  8توپارِ
كنند و در  را دقيقاً رعايت مي حجابآن همه ساكنان، احكام شرعي مانند 

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

  

    دولتي  شهر هوشمند و آنارشيسم يا همه
كند  را كه قانون را تعيين مي عمومي ارادهو  اكثريت رأي روسو ژاك ژان
انديشمنداني مانند دانست.  ترين راه حل براي خوشبختي جامعه مي منصفانه

در دموكراسي مرسوم   اكثريت رأيند كه ا هنشان داد 10اَرو كنثو  9كُندورسه
ره منصفانه باشد، هرچند، دموكراسي در كشورهاي غربي تواند هموا نمي

. اما دموكراسي در كشورهايي مانند ايران 11كارآمدي خود را نشان داده است
                                                 
8 Pareto- optimal 
9 Marquis de Condorcet 
10 Kenneth Arrow 

افراز منصفانه در شهر   دموكراسي و بازي-اي« براي اطالعات بيشتر  به مقاله  ١١
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 بهينه پارِتودر سطح  تقسيم منصفانه
 در سطح بهينه پارِتو) يا efficient( كارآمداي را  تقسيم منصفانه

)Pareto-optimalاي  نامند كه نتيجه براي هر بازيگر به گونه ) مي
كم به  كه بهتر از آن نتيجه برايش وجود نداشته باشد و دست باشد

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،  ي يك طرف بسيار بهتر باشد.همين خوبي باشد، و برا

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

  □.مشهور است كارآمدي پارتويا  بهينگي پارتو

  مست و هشيار
                 گرفت بانشيو گر ديبه ره د يمحتسب مست

  ستيافسار ن ،است راهنيپ نيدوست ا يا :مست گفت                   
                            يرو يم زانيسبب افتان خ زان ،يمست :گفت

  ستيهموار ن ره ست،يجرم راه رفتن ن گفت:           
  برم يقاض   تورا تا خانه ديبا يم :گفت

  ستين داريشب ب مهين يقاض ،يبح آرو ص گفت:
  ميشو آنجا ،يرا سرا ياست وال كينزد :گفت

  ست؟ياز كجا در خانه خمار ن يوال گفت:
                    مسجد بخواب در م،ييتا داروغه را گو :گفت

  ستيبدكار ن مسجد خوابگاه مردمِ گفت:                                  
  خود را وارهان بده پنهان و يناريد :گفت

   ستين ناريكار شرع،كار درهم و د گفت:
  كنم رونيات ب جامه : از بهر غرامت،گفت

  ستيز پود و تار ن يجز نقش ،است  دهيپوس گفت:  
  كز سر در افتادت كاله يستيآگه ن :گفت

  ستيعار ن يكاله يب د،يدر سر عقل با گفت:     
   يدش خود يب نيچن زان ،يخورد اريبس ي: مگفت

  ستين اريگو حرف كم و بس هودهيب يا گفت:
  مردم، مست را اريحد زند هش ديبا :گفت

  ستين اريهش يكس نجايا ،اريب ياريهش گفت:    
  پروين اعتصامي
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هاي فراوانِ  عزيزمان با وجود بيش از دو قرن تالش و ازخودگذشتگي
خواهان  نتوانسته است پا بگيرد. علت همچنان كه گفتيم  آن است  دموكراسي

و  سبك زندگيند قوانيني را در حوزه اتو نمي اراده عموميو  ريتاكث رأيكه 
به تصويب برساند كه مورد پذيرش هر دو گروه فعال سياسي در   يوانيسبك د

قرار بگيرد. هر كدام از اين   خواهان دموكراسيو  خواهان مشروعهكشور، يعني 
ازه درصد از جمعيت فعال جامعه را دارند و اج 3.5دو گروه  بيش از  

اي دائمي شكل بگيرد. نتيجه، ناكارآمدي  به گونه اراده عموميدهند كه  نمي
شدن تدريجي جامعه است.  اما  همچنان كه گفتيم  راه  اني و قطبيديونظام 

قوانين متفاوت  وضع است كه امكان  دولتي همهيا  آنارشيسماي  حل، گونه
سازد و عوامل  ي) را فراهم مهاي گروهي ارادههاي متفاوت ( براي گروه

  كند.  كردن جامعه را حذف مي قطبي
يا  آنارشيسمبه بازار بيايد  شهر هوشمندتا پيش از آن كه امكانات  
هاي متفاوت دشوار  زندگي يك كشور براي قوانين و سبك ِافرازو   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 ترنت آدماينو  چيزها

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

   شدن جامعه را حذف كرد. عوامل قطبي

  ستآزموده را آزمودن خطا
پرسي و  وگو، همه نقد دين، گفت هاي حل راه يعني ،هاي پيشين حل راه 

اند، در نتيجه، مسئله كشورمان به  پاسخ نداده انتخابات، يا حتي خشونت 
هاي نوين نياز دارد. هنگامي كه در يك ملك مشاع اختالف پديد  حل راه
د را آيد، مالكين ناچارند يا كل ملك را بفروشند و هر كس سهم خو مي

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

يكي تقسيم كند، ديگري «توان از روش منصفانه مشهورِ  براي بازي افراز مي
مردم آن كشور  بهره گرفت. كشور نيز يك ملك مشاع است كه» 12انتخاب

  (ملت) مالكان آن هستند.

اي  توان به دو يا چند جزيره افراز كرد به گونه شهر را ميبه عنوان مثال، 
خواهان جاري  سبك زندگي مطابق پسند مشروعه ها جزيرهاي از  پارهدر كه 

 انعطافخواهان.  ديگر سبك زندگي مطابق پسند مشروطهاي  پارهباشد و در 
را  ها رهيجزتواند كمتر يا بيشترشدن جمعيت  ند مرزها ميهوشم جايي در جابه

اين نوع ند. شوجا  و مرزها به طور هوشمند جابه ،و محاسبه كند در نظر بگيرد
اند، مثالً بانواني  افراز را از گذشته مردم در اماكن متبركه مذهبي رعايت كرده

رود به كنند در هنگام و كه در زندگي روزمره حجاب را كامل رعايت نمي
   □كنند. اين اماكن حجاب را كامالً رعايت مي

                                                 
12 divide-and-choose 

  

  يدولت آنارشيسم يا همه
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، قانون تنازعِ متقابلدر 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  نه به دليل نظريات زيست  كروپوتكين
مكتب شهرت دارد.  آنارشيسمهايش در مكتب فكري  پردازي نظريه

ومرج،  چه به آن شهرت يافته است، يعني هرجآنارشيسم برخالف آن
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

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

اند كه  هر دو معني درست  داده هاي اطالعات به ما نشان 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 بيت

و  ،  همچون اهداف متعاليكروپوتكيناهداف 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  آنارشيسمو  ماركسيسمهمين روي، 

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

  المينور

 با  » ها نشين اجاره«در فيلم  مهرجويي داريوشسينماي ايران،  برجستهاستاد
نكنيم ويران خواهيم شد. در شاهكار  همكاريصدايي رسا  هشدار داد كه اگر 

هشدار داد كه ناچاريم  افكار پوسيده را جارو » پوش نارنجي«ديگر خود، 
سبك زندگي از دو  يا، مدرنيتهو  سنتك تراژدي از ي» سنتوري«كنيم. در 
ناپذير در  مان به شكل جدالي پايان كشيد، كه در جامعه را به تصوير  ناسازگار 

  آفريند كه بارها و بارها در زندگي واقعي هايي مي تراژدي كهآمده است، 
» نامي دايره«، شاهكار جديد استاد همچون »المينور«ايم. اما  شاهد آنها بوده

العاده نابسامان انتقال  وضعيت فوق» مينا دايره«در  مهرجوييدهنده است.  تكان
 سبك زندگي ناسازگاردو » المينور«در بار  اينو  ،كند خون را كالبدشكافي مي

به صراحت و با »  المينور«ماست.  جامعه ترين مسئله امروز كه اساسي _را 
تواند  نمي خشونت، و حتي نقد، مدارا،  وگو گفتدهد كه  شجاعت  نشان مي

هاي اين دو سبك زندگي  و اين مسئله  ناسازگاريو  ،ها نارواداريها،  رنج
هاست  زخم سده الي  كه همچون استخوان _كند   اساسي امروز ما را حل 

جامعه ما را گرفتار كرده است.   رؤياي  سكانس زيباي پاياني،   يك مكان 
و در نتيجه   حضور ندارند  نارواداراندر آن  آرمانشهري  كه ،است  آرمانشهري
   .بينند رنج نمي

با  _است  ايران مردم ي ازكه نماد _  خانوادهفيلمي درباره  يك  المينور
فروش ثروتمند،   است.  پدر خانواده،   يك فرش ناسازگار سبك زندگي دو

و و مادر خانواده با ااست  هاي اجتماعي رسانهو ناروادار با  ضدموسيقي
موسيقي را عاشقانه  و پدربزرگش  ،، دختر خانوادهناديكند.   همراهي مي

شود به شدت  دوست دارند. پدر هربار كه متوجه عشق دخترش به موسيقي مي
بار  كه پدر سرزده به خانه  يك شود. لبي  ميقناراحت و بارها دچار ناراحتي 

هد، فشار د شود تحمل از دست مي يرسد و شاهد  نوازندگي دختر م مي
يك گزينه  از دو گزينه را از  دخترش  انتخاب    رود، و  خونش باال مي

او  وگوي ديگر  يا در يك گفت .كنم يا موسيقي يا عاقت ميخواهد،  مي
.  موسيقي يعني جداييكند،  معني مي گونه كه دوست دارد همانموسيقي را 

  اري قلبي است. و بيمپيوسته بسيار بهتر از رنج و عذاب  جداييگمان،  بي
كند در غياب پدر كه به سفر رفته است براي پدربزرگش  تالش مي نادي

، چه گذشته فرهنگيِ تاريخِ گذشته رواداريِكه نماد  ،جشن تولد برگزار كند
نماد  يا ، ودانشگاه نهادنماد يا  دور، موسيقايي موسيقايي نزديك، چه گذشته

مرتكب درست  دادن مسيرِ نشان ر دكه   ياشتباه  است كه به دليل  روشنفكري
  شده است  ناپذير ي جبرانو معتقد است موجب گمراهي و خسارت شده است
به عنوان  نادي . تواند خودش را ببخشد ، و نمياست پوش سياهو  سوگوار

تولدي ديگر را براي اين گذشته  خواهد  با اين كار مينماينده نسل جوان 
  را   ، و لباس سياهبيافريند  دانشگاه  نهاد اي ، و بريروشنفكر، براي روادارانه

، همچون راهي براي حل مشكالت نسل جوان وبه در آورد،  او از تن
  . گشوده شود مشكالتي كه خودش با آنها رو در روست،

هراساند، و  به جز پليسِ  حضور نيروي انتظامي، دم در، مدعوين را مي
دهنده فيلم كم  هاي تكان صحنهد. آي تقريباً كسي به ميهماني  نمي» ارشاد«

و تر  دهنده كدام تكان هاي پدر، اما هيچ سكته يا نيست، خشونت پدر عليه دختر
خود را به  در اين مجلس ميهماني پدربزرگ اي نيست كه از لحظهانگيزتر  غم

يك سبك زندگي ناسازگار با  مقابله باكه به دليل _  نيروي انتظامي
استاد كند:  معرفي مي _اش دور افتاده است  از وظيفه ذاتي رسمي ايدئولوژي

     .دانشگاه هستمبازنشسته 
رسد، و از ديدن مجلس ميهماني  بازهم  پدر به طور غيرمنتظره سر مي 

گيرد و   تداركات  شود، و  همزمان طوفان در مي دچار ناراحتي قلبي  مي
بودنِ زندگي  ناشدني  بر ريزد. طوفان  در اين سكانس هم مي درجشن تولد را 

  .تأكيدي ديگر داردبا دو سبك ناسازگار در يك مكان 

شدت غمگين است  كه از شكست جشن تولد به ناديدر سكانس پاياني، 
اي  گيرد با گيتارش از خانه ناروادارانه پدري بيرون برود و در گوشه تصميم مي

تخيلي باشد، چه چه  _از يك پارك گيتار بنوازد، و جشن تولد پدربزرگ را 
يابد و  تحقق مي ناديبرگزار كند. رؤياي    پارك اتوپياييدر اين  _واقعي 
 اي رسند و جشن تولد پدربزرگ را با شادي يكي سر مي شدگان يكي دعوت

  كنند.   غيرقابل وصف  در محيطي دور از نارواداران برگزار مي
ل خانواده  وگو، نقد، و حتي خشونت  راه ح رواداري شدني نيست، گفت

نبوده است، اصالً به دليل ناسازگاربودن سبك زندگي، چرا پدر خانواده بارها 
و بارها سكته كند؟ چرا پدربزرگ از رفتار پسرش غمگين باشد؟ چرا زندگي 

)  و نهاد فقاهت سازان بهشت( و چرا نهاد دانشگاه براي دختر عذاب باشد؟
يك بسازند؟  مستقل از هم  ا) نتوانند آرمانشهرهاي خودشان ربران بهشت(

آن است كه  كارل پوپر »پارادوكس رواداري«شده از  نتيجه ضمني و ساده
فيلسوف برجسته ديگر  رالز  جان. اجتماع رواداران و نارواداران ممكن نيست

، داند رواداران و نارواداران را راه حل مي اجتماع در  معاصر نوعي مصالحه
خواهان  اي ناشدني بين مشروعه ، مصالحهاست كه راه حلي احتمالي و شكننده

راهي جلوي تواند  نمي شهر هوشمند-پيشاعصر فلسفه . خواهان و دموكراسي
  بگذارد.  ناديپاي  
دادن به  براي پايان استاد مهرجويي گرايانه واقعالبته و  راه حل رؤيايي  
كه با فناوري  _ است اتوپياييجدايي نمايند، يك  ناپذير مي هايي كه پايان رنج

.  خوشبختانه، همچنان كه در مقاالت اين شماره و شدني استامروز 
 ،هوشمند شهرهاي  آمده است فناوري ماهنامه ريزپردازنده هاي گذشته شماره

توانند  مي 4منصفانه افرازو  ،3ها اينترنت مكان، 2ها اينترنت آدم، 1اينترنت چيزها
  □.اين رؤيا و اين آرمانشهر را به واقعيت تبديل كنند

                                                 
1 Internet of Things 2 Internet of Humans 3 Internet of Places 4 fair division 
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  تعريف شهر هوشمند 
  به جاي نيا تاج بر سر نهاد...   با رأي و داد هوشنگدار  جهان

  به آتش ز آهن جدا كرد سنگ  نخستين يكي گوهر آمد به چنگ
  ...كزان سنگ خارا كشيدش برون  گون سرمايه كرد آهن آب

  از آهنگري  اره و تيشه كرد  چو بشناخت آهنگري پيشه كرد
  ها رودها بتاخت ز درياي  ختچو اين كرده شد چاره آب سا

  ها راه كرد به جوي و به رود آب
  مردم بدان برفزودچراگاه 

  به فرخندگي رنج كوتاه كرد
  پس تخم و كشت و درودپراكند 

    
جانشيني و شهرنشيني  را  مبتكر يك هوشنگشاهنامه فردوسي  

داند. حفر  كند. او را كاشف آهن و ذوب فلزات مي انسان معرفي مي
ون و وري را افز كانال آب براي كشاورزي و براي زندگي شهري بهره

را مبتكر اين نوع  هوشنگو بازهم فردوسي  كرد رنج را كوتاه  مي
 رساني دانسته است.  آب

آورده است هدف فناوري از دوران  شاهنامه فردوسيهمچنان كه 
گري  كه از او  به عنوان كاشف آتش و آهن و مخترع آهن_  هوشنگ

و حفر كانال و سازنده خانه و به عنوان كسي كه انسان را به 
كند  جانشيني و كشاورزي و ساخت شهر تشويق كرده است ياد مي كي

بوده است. جالب آن كه معني  كردن رنج كوتاهتا امروز  براي  _ 
  هوشمنديكه  فردوسي در شاهنامه آورده است به  چنان آن هوشنگ

كردن  كوتاههاي  (هوش و فرهنگ) اشاره دارد، كه براي ابداع روش
   :ها ضروري است انسان رنج

  بود فرهنگو  هوشتو گفتي همه    بود   هوشنگمايه را نام  گران

نظران  يكي از  بسياري از صاحبتر آن كه امروزه  جالب
كنند. تحليل  ذكر مي مردم هوشمندخصوصيات شهر هوشمند را 

سازي و شهرسازي نيز دقيق و  از هدف فناوري و خانهبزرگ  فردوسي
كردن  كوتاهبراي  هوشمندانهاز ابتدا استادانه است. خانه و روستا و شهر 

 ساخته شدند. انسان رنج

گفتيم كه با آن كه بيش از يك دهه است كه  284پيشتر در شماره 
اي گسترده رايج شده است هنوز  به گونه شهر هوشمندهاي  فناوري

كه توافقي عمومي بر روي آن به وجود آمده  شهر هوشمندتعريفي از 
  باشد به دست نيامده است.

از همين روي، براي رسيدن به يك تعريف جامع براي آن شماره  
چندين كتاب مطرح در زمينه شهر هوشمند را  ،ماهنامه ريزپردازنده

 284و  283هاي  اي از آنها را در شماره بررسي كرديم و ترجمه چكيده
  آورديم. 

ها نيز به عدم وجود يك  زديم   اين كتاب كه حدس مي گونه همان
اند و هر كدام چند تعريف  عِ مورد توافق جهاني اذعان داشتهتعريف جام

نظران يا مؤسسات دخيل در  مورد پسند خود را كه از سوي صاحب
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اند يا تركيبي از آنها را مطرح كرده  فناوري شهر هوشمند ارائه شده
  بودند. 

اي از شهر  نظران تعريف ساده اما در مجموع، بسياري از صاحب
خواهد  هوشمند شهري است كه با فناوري مي شهرهوشمند دارند: 
خواست از زبان   مي فردوسياگر  را افزايش بدهد. كيفيت زندگي

اي،  شهر هوشمند  پادشاه  و نخستين مهندس شهرساز اسطوره ،هوشنگ
شهر هوشمند كرد:  را تعريف كند شبيه به همين تعريف را ارائه مي

   .را كوتاه كند رنج انسانخواهد  شهري است كه با فناوري مي
اند، و  تري ارائه داده تر و جامع نظران  نيز تعريف پيچيده بقيه صاحب
، محيط هوشمند، پايدارو  توسعه اقتصادي هوشمندمواردي مانند 

را  حكمران-مدل شهروندو  حاكميت هوشمند، و ونقل هوشمند حمل
تعريف  اند به يك كنند،  اما تقريباً همگي به اين كه نتوانسته اضافه مي

  القول هستند.  واحد و جامع دست پيدا كنند متفق

  

  مقصد نهايي هوشمندي
ها از شهر هوشمند يك مشكل اساسي دارند كه  همه اين تعريف

و ابهامات را برطرف  شود نتوانند به يك وحدت برسند موجب مي
ترين پرسش اين  دهند. مهم را نشان نمي مقصد نهايي هوشمندي: كنند

اي افزايش پيدا كند؟ يكي از  تا چه اندازه كيفيت زندگياست:  
تر و  انساني شهر هوشمندها براي حل اين مسئله از اصطالح   كتاب

دهنده يك هدف  تواند نشان بهره گرفته است، كه بازهم نمي پايدارتر
با مثالً رفاه بيشتر  _	تر  دقيق باشد، مضاف بر اين كه گاهي صفت  انساني

 _كي كه بيشتر مورد استفاده اقشار مرفه است  پيست اس ساخت
  ها را بيشتر كند:  تواند نابرابري مي

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

 دارتريو پا تر يانساناستاتيك. شهرها بايد دائم پيشرفت كنند و 
  1»شوند.

                                                 
١ Costa, Eduardo., Humane and Sustainable Smart Cities. 2021 Academic Press. 

  ونيسم شهر هوشمند اشرافيكم
بزرگ گفته است به لحاظ رياضي قابل  فردوسياما آنچه 

آوردن  دست كردن رنج در به كوتاه  حد رياضيِگيري است:  اندازه
توان به صفر رسيدن رنج يا حذف رنج در نظر  منابع مورد نيازمان را مي

  گرفت.

ه در ك_  كمونيسم شهر هوشمند اشرافيخوشبختانه، ما در تركيب  
اين مقصد و اين حد  _ معرفي كرديم ريزپردازنده ماهنامه 269 شماره 

 برابري، يعني، الكچري ياكمونيسم اشرافي ايم:  را به صراحت بيان كرده
چرا به اين مقصد بايد برسيم؟ پاسخ واضح است، . در حد الكچري

 آوردن منابع مورد نيازمان پايان دست مان در به هاي خواهيم به رنج مي
آيا  بدهيم و مطابق سبك زندگي مورد نظر خودمان زندگي كنيم. 

به اين  269توانيم به اين مقصد دست پيدا كنيم؟ پيشتر در شماره  مي
  ايم.  پاسخ داده  پرسش
  

  مطابق سبك زندگي دلخواه يستنز
خود  هاي كردن رنج كوتاهبه اجمال، انسان در طول تاريخ در پي 

بوده   و براي سبك زندگي مورد پسندشش براي تهيه منابع مورد نياز
كردن  كوتاهاست. اصالً انسان به اين دليل هوشمند است كه در پي 

  خود است.  هاي رنج

از بين  ها نابرابرييابد كه  ها زماني پايان مي واضح است كه اين رنج 
در سبك زندگي  اشرافيتها به حد  همه انسان كيفيت زندگيبرود و 

انسان تا رسيدن به اين هدف از تالش باز نخواهد  مورد نظرشان برسد؛
كنند  همكاريها  اند كه اگر انسان هاي ديجيتال نشان داده ايستاد. فناوري

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

مطابق سبك زندگي دلخواه بدهد و زندگي اشرافي را ها پايان  نابرابري
براي همه ساكنان زمين در زمين يا حتي ساير كرات آسماني  ساكنانش

   .فراهم كند حركت خواهد كرد

توان ادعا كرد كه تعريف ماهنامه ريزپردازنده از شهر  ترتيب، مي  به اين
ل ارائه شده ترين تعريفي است كه تا به حا ترين و كاربردي هوشمند جامع

  □است.
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  افراز منصفانه در شهر هوشمند  دموكراسي و بازي-اي

  ورتر در آفاق كيست از آن بهره

  زيست انصاف راني به ملك كه در 

   باب اول در عدل و تدبير و رأي، بوستان سعدي

 2افراز منصفانهيا  ميتقسبازي ، 1نظريه بازيهاي مشهور در  يكي از بازي
هاي بسيار دور با آن  سان از گذشتهاي است كه ان مسئله تقسيم منصفانهاست. 

در  سال پيش 12000ي نخستين تا ها 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،  دنگذران را مي
استفان  ، و 4ناستر سالويبرون،  3هاوس هوگو استينلهستاني مانند  دانان رياضي
ه را آغاز مسئلدر اواخر جنگ جهاني دوم مطالعات آكادميك اين   5باناخ

  6وينسنت كرافورد چون  اقتصادداناني گذرد كه  مورد توجه كردند. چيزي نمي
چون   دانشمندان حوزه علوم سياسي و  »)بازي تقسيم منصفانه«(نويسنده مقاله 

و  گيري رأيو  دموكراسيمسائل را براي  نظريهاين (كه    7يون برامزاست
گيرد.   قرار مي) دهد گسترش مي مذاكره براي كارآمدسازي نتايج همچنين

 پردازان هوش مصنوعي نظريهبه ويژه متخصصان و  كامپيوتردانانبعدها توجه 
براي م مهنيز كاربردهايي  شهر هوشمندد. اخيراً در كن مي را به خود جلب

  شهري پيدا كرده است.  تقسيم منابع محدود

  
  هاي دور تقسيم منصفانه در گذشته

و نخستين  ها خاستگاهخواهند  اين حوزه هنگامي كه مي گرانِ پژوهش
 وافراز منصفانه، يا  ميتقسبازي و  انصافي، بي   انصاف،شده   موارد ثبت

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

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

 هابيلو در نهايت قتل  هابيلبه  قابيل حسادتكنند. به عنوان مثال،  مراجعه مي
  هاست. شده مورد توجه آن ثبت آميزِ حسادتو اقدام  انصافي بيبه عنوان نخستين 

 ميتقسهاي  بازيآميز از  هاي كهن و موفقيت اما يكي از مشهورترين بازي
 حضرت علي (ع)و مسلمانان به  (ع) حضرت سليمانرا كه يهوديان به  منصفانه

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

مان آشناتر  براي _ چنين رويدادي بايد باشد  تكرار تاريخيظاهراً  دومين 
كنيم، با اين توضيح كه نگاه ما  است، پس در اين مقاله  به آن استناد مي

اين داستان  نگاهي سكوالر و فيزيكي است و پرداختن به عوامل متافيزيكيِ
  دين است.  خارج از عهده اين مقاله و بر عهده علماي 

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 مادر در محكمه

آن، يعني دو مادر، به قصد  بيند تا بازيگرانِ مي بازيو برگزاري يك  طراحي
حضرت شان را انتخاب كنند.  هاي پيش روي يكي از راه ،شدن در بازي برنده

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

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

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

به نفع ديگري كنار برود.   منافعشبراي _ كه مادر واقعي بايد باشد _ يكي 
ماندن فرزندش  در زنده   منفعتششود و مادر واقعيِ طفل كه  ميهمين هم 

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

  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 منصفانهانصاف يعني به هر بازيگر  يك  است.  يباز هينظرتوجه 

ا بين دو يا چند نفر تقسيم كنيم اي از چيزها ر 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

لوگوي گوگل به مناسبت 
استفان  يكصدمين سالروز تولد

  .يلهستان برجسته  ياضير ، باناخ
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تقسيم كس به سهمي كه به بقيه رسيده است حسد و رشك نورزد، يك  هيچ
  انجام شده است.    8ردنيناب 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

و همچنان مورد توجه پژوهشگران  ،هاي كارآمدي ابداع گرديد الگوريتم
متنوع است: تعيين تقسيم منصفانه كاربردهاي  هاي مختلف علمي است. رشته
المللي،  تخصيص منصفانه منابع كامپيوتري  هاي بين ط مرزي در مناقشهخطو

، پهناي باند، و حافظه) ميان كاربران مختلف يك كامپيوتر CPU(مانند 
هاي كامپيوتري،  ها در شبكه چندكاربره، تخصيص منابع  و تسهيم هزينه

رود و اي در سطح جهاني، يا تقسيم ارثيه.  كاستن از ميزان گازهاي گلخانه
به اين حوزه نويد تحوالت بيشتري را به ويژه  هوش مصنوعيو  9ها داده كالن
، مانند ترافيك 11زمان واقعي در تقسيم منصفانهو  10تقسيم منصفانه برخطبراي 

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

  
راني به انصاف لكم  

، حكيم برجسته سخن، با سعديآمد،  گونه كه در ابتداي اين مقاله همان
آوردن  كه يك شاهد هنرش در پديد_  شعر نظير فقط در يك بيت دقتي كم

بيند، كه  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 ككه در مل 

آنچه بر خود ( 12قاعده 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: قاعده طاليي

  داري و دانشمندي دين چيست داني سرّ

  ود  بپسنديآن  روا  دار  كه  گر  بر  تو  ر
بزرگ به  سعدياست كه استاد سخن،   قاعده طالييع دوم همان امصر

. انصاف همين است. دانشِ  است و هم سرّ  دينگويد  كه  هم سرِّ  درستي مي

                                                 
8 envy-free division 
9 big data 
10 online fair-division 
11 real time fair-division 
12 Golden Rule 

، به همين »تو برش كن، من انتخاب«يك كيك،   تقسيم منصفانةقاعده مشهور 
از سوي  واهي.خ 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: راني تداعي مي را در ملك  قاعده طالييخوبي 

  گزند كسانش  نيايد  پسند 

  كه ترسد كه در ملكش آيد گزند
طراحي شود به  آرزوهاي جامعهسازي  هر هوشمند اگر بر بنياد برآوردهش

توانيم در آثار  انجامد. اين آرزوها را مي خرسندي و خشنودي شهروندان مي
  بيابيم.بزرگ  سعديمان، همچون استاد سخن،  حكماي بزرگ

راني به  ملك كنيم كه طراحي مي شهر هوشمنديبنابراين، براي اين كه 
_ از هر دين و آييني كه باشند  _ ياده كند و همه شهروندان را را پ انصاف

قاعده بايد  با  سروده است سعديكند، همان گونه كه پادشاه سخن،  خرسند 
هاي تقسيم منصفانه كه در  نامه ها و شيوه سازگاري داشته باشد. الگوريتم طاليي

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

  

  دموكراسي و سكوالريسم يا گيتيانگي در  دوران مدرن
 راني به انصاف ملك از زماني كه انسان شهرنشيني را اختيار كرد

همواره يكي از آرزوهايش بوده است. دموكراسي يونان باستان يك 
ت و به ويژه هندسه براي ها در رياضيا تحول بود، كه در آن پيشرفت

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

در  خوارزميداراي عدد صفر كه با ترجمه كتاب  دهدهي عددنويسي
 تماالتاحنظريه  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.  به نام خدايان بر مردم تحميل مي
در كتاب  )، اقتصاددان و مورخ اقتصاد،2009-1919(  پيتر برنشتاين

در اين باره » 13انگيز ريسك داستان شگفت عليه خدايان:« خود به نام
  چنين آورده است: 

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

مراجعه كنيد.) ماهنامه ريزپردازنده 279بيشتر به شماره (براي اطالعات   
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تقسيم ، زماني كه رنسانس در شكوفايي بود،  1654در سال «
دانان را  يك بازي ناتمام معمايي بود كه رياضي هاي استيكمنصفانه 

پير دو براي حل اين معما از  بلز پاسكال دويست سال مبهوت كرده بود،
دان نابغه هم بود.  كمك خواست، يك وكيل كه يك رياضي 14فرما

دان برجستة جهان انفجاري  از  نتيجه همكاري اين دو رياضي
 نظريه احتماالتروشنگري بود. حل معماي اين بازي به كشف بزرگ 

  15»انجاميد، قلب رياضيِ مفهوم ريسك.

ا تعريف و گذشته ر 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 
يافتن به طرف ديگر اين مرز كشف نكرده  كه انسان روشي را براي راه

گوياني بود كه بر دانش  گويان و غيب بود، آينده قلمروي تاريك پيش
 16 »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  كه به اين نتيجه برسد كه خودش مي
دارد، از يك سو، نسبت به ادعاهاي پادشاهان خودكامه كه احتماالت گام بر 

رسد  يمكند و به اين نتيجه  ميخواندند ترديد  سلطنت خود را موهبتي الهي مي
و  ،كنند انتخابتر  اين است كه مردم بايد  خودشان حاكمان را  كه منصفانه

حكومت موهبتي الهي براي خانواده، طبقه، يا صنفي خاص نيست و  امكان 
براي همه بايد  وجود داشته باشد. به بيان   و بدون تبعيض راني به انصاف ملك

حاكم شود، اگر »  يآن  روا  دار  كه  گر  بر  تو  رود  بپسند«ديگر، ويژگي 
پسندي،  براي ديگران از هر دين و آييني كه  شدن را براي خودت مي حاكم

است كه بعداً در  به انصاف راني ملك نمونه آرمانيِ ،آنارشيسم.  باشند نيز بپسند
  . همين مقاله به آن خواهيم پرداخت

يا جدايي حكومت از دين نيز يك  گيتيانگييا  سكوالريسماز سوي ديگر، 
پيامد ديگر كشف نظريه احتماالت بوده است كه انسان را  به جاي اتكا به 

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

به يك  افراز منصفانهاين 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 

                                                 
14 Pierre de Fermat 
15 Bernstein, Against The Gods, p.23. 
16 Bernstein, Against The Gods, p.1. 
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 اعتراض به حكم

ماندن  زنده
احتمالي نوزاد؛ زن 

شياد برنده 
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شنوي از  حرفبه 
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ماندن قطعي  زنده
  نوزاد

اعتراض
  به حكم

 
 مادر
  واقعي

شدن قطعي  كشته
  نوزاد

ماندن احتمالي  زنده
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 چاپلوسي و بازنده
شنوي  تظاهر به حرف

  از حضرت علي (ع)

عدم
اعتراض 
  به حكم

كه بين دو زن مدعي اي  ، 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 هاي پيش روي  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 يردراهبهاي  انتخاب

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

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

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

اين است كه هدف مادر واقعي نجات فرزند و هدف زن شياد 
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
زنده خواهد ماند، در نتيجه بهترين نتيجه بعدي براي مادر واقعي 

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

  :]مراجعه كنيداين مقاله ع) آمده است، به متن اصلي حضرت علي (
Brams, Steven J.. Negotiation Games: Applying Game Theory 
to Bargaining and Arbitration. Routledge, London 2003. 
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را به صفر نزديك كند. با آن كه هاي ناشي از اين اختالف  بدهد و رنج
هاي انديشمندان و دانشمندان غرب در دنياي مسيحيت  نظرات و  انديشه

كه نشان _ را  دموكراسي سكوالرهاي  اند رنسانس و  حكومت توانسته
 ، با وجود پديد بياورند _ هايي كارآمد هستند كه  حكومت اند  داده

 ها مدت از  ان به زبان فارسيهاي  اين انديشمند ها و مقاله ترجمه كتاب
، اختالفات و با آنها بسياري از مردم كشورمان ييآشناو  پيش،

همچنان پابرجا   خواهان مشروطهو  خواهان مشروعههاي ميان  ناسازگاري
 و به  راني به انصاف ملك اند به ها نتوانسته مانده است و آن انديشه

كه كارآمدي خود _   دموكراسي سكوالرحكومتي كارآمد مانند  يك 
در كشورمان و بسياري از _ را در كشورهاي غربي نشان داده است 

. ابزارهاي شهر هوشمند توانمندي كشورهاي با فرهنگ مشابه بينجامند
  □.اي را دارند كردن  چنين مسئله كافي براي حل

  

  

    

  و برش كيك
  محور-رفرميسم دانش

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

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

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

  پديد بياورد. 

با دو قانون متفاوت براي دو گروه مثالً ( دولتي همهيا  آنارشيسم
اينترنت و -با امكانات پيشا 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 بازيابزارهاي رسيدن به جامعه آنارشيستي را در 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  مناسب براي تقسيم و رأي هاي نامه شيوه
  ها فراهم كنند. كنندگان در اين بازي براي شركت

  راني به انصاف ملك براي
 طراحي بازيبه  ،آنارشيستين به جامعه براي رسيد 

نياز داريم، كه به  هاي افراز منصفانه نامه شيوهو 
دانان، كامپيوتردانان،  و به همكاري مشترك رياضي دانايي

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

را  اي از كيك  يا سهم نامنصفانه ه كلِ كيككه هر دو گرو
  □رو خواهيم بود. بست روبه بخواهند، با بن

  برش كيك: يكي تقسيم كند، ديگري انتخاب
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  پرومتهكردند.  گوشت يك گاو را تقسيم مي
اين داستان يك نمونه  يكي را انتخاب كرد. زئوسكرد، و 

آن  برايان دان 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 كيكبشهرت يافته است. مسئله 
   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

  □.براي سه بازيگر و بيشتر كار كرد» انتخاب
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دو ديدگاه معماري شهرهاي  هوشمند آينده

  
با توجه به امكانات پايشي فراواني كه خواهد داشت  ندهيآ شهر هوشمند 

 خالقيتتواند در سطوح  انسان باقي نگذارد مي حريم خصوصياگر جايي براي 
 خالقيتاي كه  ها تأثيري منفي داشته باشد. طراحي شهر هوشمند به گونه انسان

تر و  تنها دچار اُفت نشود بلكه  به كمك هوش مصنوعي افزون انسان در آن نه
تقويت شود موضوع مورد بحث اين مقاله است. براي اين منظور دو ديدگاه 

  معماري شهر هوشمند را بررسي خواهيم كرد. 

هاي  ايم پيشرفت پرشتاب فناوري هاي پيشين گفته همچنان كه در مقاله 
يتال در آينده از يك سو سبب بروز بيكاري گسترده خواهد شد، و از ديج

سوي ديگر، به تدريج ممكن است  خيل داوطلبان و  بيكاران را جذب 
كند و راه حل جديدي » همكاري باز«از طريق  توليدي بدون سودهاي  پروژه

دريج پديد بياورد. اقتصاد بازار آزاد با كاهش سود به ت كاپيتاليسمرا به جاي  
  رنگ خواهد شد. كم

در چنين وضعيتي، يعني با حذف تدريجي كاپيتاليسم، براي اين كه 
بتوانيم براي طراحي شهر هوشمند آينده با دقت بيشتري گام برداريم دو 

تر از ساير  ديدگاه را بررسي خواهيم كرد كه ممكن است در آينده مطرح
از  ابزارهاي توليدراي ساخت ب بر بنياد دانش و فناوريها باشند: يكي  ديدگاه
كه از منابع انرژي پاك و  يشهر هوشمندو بناساختن  همكاري بازطريق 

را پديد  2كمبود-پسايا  1اَبرفراوانيگيرد و وضعيت  تجديدپذير بهره مي
هاي مختلف براي رسيدن به يك  آورد؛ ديگري بر بنياد ايدئولوژي مي

  .  هاي ايدئولوژيك با روشآرمانشهر 

روي معماري شهرهاي  هوشمند   هدفو  روشدو ديدگاه از لحاظ اين 
ناميم  كه  هدف شهر  مي سازان ديدگاه بهشتآينده اثرگذار هستند. اولي را  

-فنداند.     سازي بر روي زمين با دانش و فناوري  مي هوشمند را بهشت
ساخته  حساب، و سنجه، عددكه بر بنياد دانش و فناوري و بر بنياد  3آرمانشهري

  شود واقعي و غيرتخيلي است. مي

                                                 
1 superabundance 
2 post-scarcity 
3 techno-utopia 

سازي يك اصل بنيادي است  در بهشت پذيري رايانشو  پذيري محاسبه 
سازان امور ديواني را  سازد. بهشت كه آن را با ديدگاه دوم متفاوت مي

سپارند، هر چند، همچنان كه در  دانند و به ديوان هوشمند مي مي پذير رايانش
 ماهنامه ريزپردازنده 265در شماره » AI-Democracy نظام مشروطه«بخش 

ورود فناوري هوش مصنوعي به بخش ديواني حكومت به دليل « گفته شد
... .هاي پايين و كارآمدي و سرعت باال امري محتوم و گريزناپذير است هزينه

به سيستم هوش  مشروطمردم اجراي بخش بزرگي از امور خود را به صورت 
هايش را نيز  گيري هاي پشت تصميم كه استداللخواهند سپرد   اي مصنوعي
يك در مجموع، .» به وجود نيايد استبداد هوش مصنوعي دهد، تا ارائه مي

  انسان است. خالقيتسازان حفاظت از  اصل مهم در شهر هوشمند بهشت

هاي  رسيدن به يك آرمانشهر ايدئولوژيك را  از طريق ارزش ديدگاه دوم
به شهر هوشمند آينده داشته  بوميبراي اين كه نگاهي داند.  ايدئولوژيك ميسر مي

هاي  دگاهيدكنيم به يكي از  ديدگاه دوم را محدود ميهاي اين   باشيم مثال
توان  ، هرچند، آن را ميمينام يم بران ديدگاه بهشتپرطرفدار كه آن را  

نيز ناميد، چون هدف  مداران ديدگاه تكليفيا  ديدگاه دورسازندگان از دوزخ
هدف يا تكليف  دورسازان دوزخيا  بران بهشت  مگي در نهايت يكي است. ه

حكومت را دورساختن مردم از دوزخ آسماني و بردن مردم به بهشت آسماني 
 هاي ارزشويژه، يعني از طريق اجراي احكام ديني يا  سبك زندگيبا يك 

سترده از بخشيدن به  اين كار استفاده گ پندارند و براي تحقق ايدئولوژيك مي
دانند. با وجود اين، مطابق اين  را مفيد مي ها اينترنت آدمو ابزارهاي ها  دورسنج

گري  گر است كه در نهايت داوري و حساب نظريه اين پروردگار حساب
پذير  پذير و رايانش گري نيز براي امور محاسبه خواهد كرد و نه انسان. حساب

تواند  پذير. غفلت از اين اصل مينا ناپذير و رايانش است و نه امور محاسبه
  دچار مشكل كند.مورد نظرشان  بران را  در طراحي شهر هوشمند  بهشت

افراطيِ كنترلِ  روش ، اماشود ري طيف وسيعي را شامل ميب ديدگاه بهشت
حاميان  هرچه بيشتر مردم و حريم خصوصي آنها براي رسيدن به هدف

  . تري دارد جدي

بار در تاريخ بخشي از امكانات مورد نيازِ  تيندانش و فناوري براي نخس 
ي ها شان فراهم كرده است و بخش هر دو ديدگاه را براي رسيدن به اهداف

چندان دور فراهم خواهد كرد. از اين روي، ضروري  اي نه ديگر را  در آينده
ها براي هموارتركردن مسير  ها و ديدگاه اكنون اين فناوري است كه از هم

  تعمق قرار بگيرند. آينده مورد 

ماهنامه  270اي با همين عنوان در شماره  مقاله بخشي از مقالهاين 
در اين » ها اينترنت آدم«عي كه سلسله مقاالت ريزپردازنده است. به دليل موضو

  تكرار شده است.در اين شماره شماره داشته است مجدداً 
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نظر به اين كه ابزارهاي پايش اينترنتي براي پايش اجراي احكام ديني و 
هاي مختلف در كشورهاي  يدئولوژياهاي ايدئولوژيك در اديان و  ارزش

هاي قدرتمندي دارند و احتمال استفاده از آنها در  گوناگون جهان توانمندي
يكي از  بري نظريه بهشتكشورهاي مختلف  به اين منظور وجود دارد،  

در آينده خواهد بود. در اين مقاله، براي ها  اينترنت آدمهاي مهم  بحث
ايم كه در كشور  هايي بيشتر بهره گرفته ترشدن اين مبحث از مثال روشن

  در آينده روي بدهد. ممكن استدهد و يا  خودمان روي مي

  

   سازان شهر هوشمند بهشت ■
 ماهنامه ريزپردازنده 269در شماره  »كمونيسم شهر هوشمند اشرافي«

و زندگي  كمبود-پسا   كاالها يا عصر  اَبرفراوانيِروش رسيدن به وضعيت 
اشرافي با استانداردهاي امروز براي همه مردم را شرح داد و نشان داد كه  اين  

ان دانشمندان و تواند با پشتكار و تالش فراو است كه مي دانش و فناوري
كمونيسم شهر هوشمند « بهشت زمينيِ،  »باز يهمكار« مهندسان و همچنين با

فراهم كند و فقر را از  ديوان هوشمندرا با  يوانيد عدالترا بسازد و  »اشرافي
  را پديد بياورد. عدالت اقتصاديبين ببرد و 

دارد  به عنوان يك نمونه از زندگي اشرافي، دانش و فناوري اين توان را
خدمت و  راننده فراهم كند، البته  كه براي همه مردم همچون ثروتمندان پيش

رسانند و  هايي كه تصادفات رانندگي را به صفر مي از نوع روباتي؛ با خودران
هاي حوادث رانندگي را كه در حال حاضر يك  مسئله مصدومان و كشته

  كنند. مشكل بزرگ انسان است حل مي
  

  نيكهاي الكترو پرونده

ترين عامل ساخت  ي  مهمشهر هوشمند اشرافسازانِ  نظر به اين كه بهشت
هايي  دانند ناچارند با پايش مي آزادو  همكاري بازيك بهشت زميني را  

اينترنت و  اينترنت چيزهاسنجي و ابزارهاي  مخالف باشند كه بخواهند با زيست
_  همكاري بازند، زيرا را محدود كن همكاري باز ،ها داده كالنو تحليل  ها آدم

براي  نشان داده است كه براي كارآمدي و   _همچنان كه از نامش پيداست 
توانند به  ها مي . بعضي از پايشخالقيت به يك محيط باز و آزاد نياز دارد

براي شهروندان و توزيع منابع بر اساس اين   ويژه هاي الكترونيك پروندهتشكيل 
و نابرابري  خالقيتمد آن در جامعه كاهش سطح ها بينجامند كه پيا پرونده
چنين  ي شهر هوشمند اشرافدر  تيخالقاز حفاظت خواهد بود. براي  ياقتصاد
  شود. هايي ساخته نمي پرونده

انديشند تا جاي  چون به رفاه و آرامش مردم مي سازان بهشتبه بيان ديگر، 
مند كنند كه از حريم خصوصي شهروندانِ شهر هوش ممكن تالش مي
ها و  ها و ابزارهاي اينترنت آدم انسان با دورسنج» خود«محافظت شود و 

ها به تباهي كشيده نشود و خالقيت آدمي شكوفاتر از هر زمان  داده كالن
سازان براي اين كه در شهر هوشمندي كه  ديگري در طول تاريخ شود. بهشت

گ اجتماعي، در آن حاكم است انسان  به دورويي،  مر 4اينترنت كل چيزها
                                                 
4 Internet of Everything (IoE) 

كمونيسم شهر هوشمند «در عبارت » كمونيسم«واژه   يادآوري:
كه در اين سلسله از مقاالت به كار گرفته شده است با واژه  »اشرافي

ي ساز ادهيپروش  ها از لحاظ مورد استفاده ماركسيست» ِكمونيسم«
سازيِ  شدن مالكيت ابزارهاي توليد براي پياده تفاوت دارد. عمومي

و  پرولتارياطبقه  انينزاع م يبه جا »كمونيسم شهر هوشمند اشرافي«
در  با انقالب كارگري  ديكتاتوري پرولتارياي يا تحقق طبقه بورژواز

انجام  )open collaboration(  همكاري بازروش ماركسيستي از طريق 
به اين معني  است  كه هر كسي كه  نابستهيا  همكاري بازگيرد.  مي

 فكر بپيوندد آزاد است. داوطلبانه بخواهد به گروه همكار و هم
سازد كه  اين امكان را براي مردم جهان فراهم مي  همكاري باز

كه به  آن ، بيرا با دسترنج خودشان  بسازند ابزارهاي توليد خودشان
قانوني، غيراخالقي، و غيردينيِ اموال ديگران  نياز باشد. مصادره غير

داري و  سازي كمونيسم با اين روش هيچ تخالفي با دين پياده
خداباوري مردم ندارد، زيرا به نزاع يا تضاد طبقه كارگر و طبقه 

ها در آن  ستيزي ماركسيست هاي دين بورژوازي نياز ندارد كه ريشه
مبتني بر توليد بدون سود يك روش بوده است.  اين روش  صرفاً 

در نظام توليد  سودآورييعني با روش  _خالقيت جمعي است
داري متفاوت است. انسان در كمونيسم كالسيك يك ماشين   سرمايه

كمونيسم شهر هاي طبيعت است. حال آن كه در  همچون ساير ماشين
 خالقيت به حفاظت نيازاست.  خالقانسان يك ماشين  هوشمند اشرافي

مثالً باورهاي  _توان باورهاي مردم را  و براي حفاظت از آن  نمي دارد
گونه كه در كشورهاي بلوك شرق سابق سركوب  مذهبي مردم را  آن

سركوب كرد.  از همين روي، رعايت قوانين حقوق _ كردند  مي
را  حتي  همكاري بازبشري در شهر هوشمند اشرافي ضروري است.  

دانست كه سعدي شاعر توانا به زيبايي آن را  توان يك توصيه ديني مي
  □.عبادت به جز خدمت خلق نيستبيان كرده است: 
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را اصل قرار  اختيارگرفتار نگردد،  5مالمتيهگرايي، و يا سبك زندگي  پوچ
كننده  بندي هاي الكترونيك طبقه . از همين روي، پروندهاجباردهند تا  مي

 جايي ندارد. سازان بهشتشهروندان در شهر هوشمند  

 ، يعني دانشمندان، مهندسان، و طراحان شهرسازان بهشت از سوي ديگر،
دزدي و  ي مانندجرائمسطح كاالها  اَبرفراوانيهوشمند، با پديدآوردن 

سازند،  و به  مشتري مي ها را بي برند و  زندان كالهبرداري را به سمت صفر مي
سازان رسيدن  بندند. هدف بهشت هاي دوزخ را مي درب در عملاين ترتيب،  

  است. كمبود-عصر پسابه 

  

  الكچري براي همه

(يا  »اشرافيت براي همه«با هدف  ر هوشمند اشرافيشهدر مجموع، 
را براي همگان برپا كند. هدف  بهشت زميني) بنا دارد »6الكچري براي همه«

ايجاد عدالت اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و ديواني است.  سازان بهشت
فناوري ديجيتال و هوش مصنوعي نشان داده است كه پتانسيل عظيمي براي 

در جامعه دارد. از اينها گذشته،  عدالتسازي  بود و پيادهكم-ايجاد عصر پسا
نيز بسيار زياد است و  دستاوردهاي بزرگي براي انسان  مهندسي ژنتيكپتانسيل 

را بگيرد و  داروينفراهم خواهد كرد و ممكن است جاي فرايند تكاملي 
گي را زيبا زند ساز هاي بهشت فناوريتبديل كند.  » 7اَبرانسان«بتواند انسان را به 

  خواهند كرد.

  

  

  
                                                 

ديني براي پرورش  از  تظاهر به بي پيروان آن گري كه ي در صوفيمكتب ٥
   گرفتند. بهره مي» نفس«يا » خود«

6 luxury for all 
7 superhuman 

بران يا  شهر هوشمند بهشت ■
  دورسازان  دوزخ

اينترنت ديجيتال و  ابزارهاي پايشهاي شهر هوشمند، مانند  فناوري  
نيز قرار گرفته است.  بران بهشتمورد توجه  دورسنجي،يا ابزارهاي  ها آدم

شان براي  اي از دين هستند كه هدف باورمندان به خوانش ويژه بران بهشت
سعادت و رستگاري انسان، رفتن مردم به بهشت آسماني از طريق اجراي 

هاي ايدئولوژيك است، اما گاه براي رسيدن به اين  احكام ديني يا ارزش
يا  اي از احكام ديني هدف اجراي اجباري و  همراه با وسواس شديد پاره

درست و واقعي هر  وزنكه  آن كنند، بي هاي ايدئولوژيك را طلب مي ارزش
  يك از آنها محاسبه شده باشد. 

خواري، آن  از سوي ديگر، تا به حال به جز مواردي مانند حجاب يا روزه 
كردن  هم به صورت محدود و از طريق مجريان قانون، امكاناتي براي وادار

اليف ظاهري ديني وجود نداشته است. ورود همه مردم به اجراي ساير  تك
تواند  افزون بر آن كه مي 8بازشناسي چهرهابزارهاي جديدي مانند فناوري 

تواند  حجابي فراهم كند  مي حجابي و بي امكانات جديدي را براي مقابله با كم
كه تا به حال ممكن نبوده است _ براي تشويق يا اجبار به اجراي  احكام ديگر 

برگزاري  نماز اول وقت در مساجد نيز  به كار گرفته شود. اين امكان مانند  _
كساني كه چنين احكامي را  پرونده الكترونيكوجود خواهد داشت كه  در 

كنند  نمره يا امتياز منفي داده شود و  اولويت در تخصيص منابع  نمي اجرا 
تواند به  ميهاي مثبت  منظور گردد، كه  دولتي يا عمومي  به دارندگان حساب

هايي مانند  تظاهر در جامعه، سبك زندگي مالمتيه، و حتي  پديده
فروشي نيز بينجامد.  در چنين وضعيتي، احتماالً  استفاده  گريزي و بهشت بهشت

هاي  مانند ابزارهاي ارسال پارازيت براي دوربين ابزارهاي ضدپايشاز 
به منظور    بر روي چهره هاي ضدشناسايي ماسكگر يا چسباندن  پايش
  رونق خواهد گرفت. گريزي پايش

ايِ  هاي شبكه دوربيناي، مانند  ابزارهاي دورسنج و ابزارهاي پايش شبكه
شده در  هاي نصب دوربينيا ، شده در پهپادها هاي نصب دوربين ايستگاهي،

ها، و حتي  توانند بسياري از نقاط شهرها، روستاها، جاده مي هاي هوشمند عينك
هاي ايدئولوژيك يا  ا تحت پوشش بگيرند و پايش گسترده ارزشها ر درياچه

توانند نقاطي را كه  اعمال و تكاليف ديني مردم را ممكن بسازند. پهپادها مي
ها (كه احتمال  بام ها، و پشت ها، كوه دسترسي به آنها دشوار است مانند درياچه

شود) تحت تلقي » انظار عمومي«حريم غيرخصوصي و   احتياطدارد از روي  
                                                 
8 facial recognition 

است  ياَبرفراوان عصر اين كمبود كسي دزدي نخواهد كرد. -در عصر پسا
  .بندد يدوزخ را م يها در عمل دربكه 

  )يزيزه تبر(عكس از مژده حم                                                      
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پوشش قرار دهند و در عمل  به جز معدود استخرهاي روباز  يا پارك 
  مخصوص بانوان جايي براي دريافت ويتامين دي مورد نياز بدن باقي نگذارند.

افزون بر _ توزيع منابع محدودشده بر اساس امتيازات پرونده الكترونيك 
 _امن خواهد زد خواري و فساد گسترده د و رانت  9جويي رانتاين كه به  

پديد بيايد. حتي اگر شهروندان  عدالت  اقتصادياجازه نخواهد داد كه 
بران افراطي (يا به ويژه  هاي ايدئولوژيك را رعايت كنند بهشت ارزش
اي امتحان  معلومات  هايي مانند برگزاري دوره جويان) با شيوه رانت

روه داراي شده به دو گ ايدئولوژي، شهروندان را بر اساس نمره كسب
 ناخوديو  خودييا »  سايرين«و » پشتيبانان ايدئولوژي«هاي مختلف  طبقه

كنند و منابع در ميان اين طبقات به طور نابرابر تقسيم خواهد شد.   تقسيم مي
هاي مربوط  كه حاوي سنجه_ كننده شهروندان   بندي پرونده الكترونيك طبقه

آمدن عدالت اقتصادي  وي پديدتنها جل نه_ هاي ايدئولوژيك است  به ارزش
گيرد بلكه عدالت اجتماعي، عدالت سياسي، و عدالت ديواني را نيز به  را مي

براي دوركردن مردم  دورسازان دوزخيك رؤيا تبديل خواهد كرد. در عمل، 
  كنند.  برپا مي»  سايرين«از دوزخ آسماني يك دوزخ زميني براي گروه 

  

دورسازي افراطي  يا دوزخ  بري بهشت در مجموع، نظر به اين كه ديدگاه

همواره به امتيازات پرونده الكترونيك براي رسيدن به هدف خود اتكا خواهد 

 داشت در برقراري عدالت اقتصادي يا عدالت اجتماعي ناكام خواهد بود.
خواري و فساد گسترده  جويي و رانت بندي خودي و ناخودي  نيز به رانت تقسيم

  خواهد انجاميد.

سازان نيز از پرونده الكترونيك بهره  مان، در شهر هوشمند بهشتگ بي
سازان براي رسيدن شهروندان به بهشت  گرفته خواهد شد، اما چون بهشت

پيچند و تحقق اين  خواسته شخصي و خصوصي را در  اي نمي آسماني نسخه
هاي الكترونيك اين شهرها  دهند در پرونده اختيار خود شهروندان قرار مي

اي از قوانين  شهروندي مانند قوانين  ها اندك و مربوط به پاره اد سنجهتعد
كشي عابر پياده يا مديريت پسماند خواهد بود كه در همه شهرها  عبور از خط

و نقاط مختلف جهان مورد پذيرش مردم با هر سليقه و مرامي است و تقريباً 
كرد و در نتيجه همه شهروندان جامعه با كمي آموزش آنها را اجرا خواهند 

ها توزيع نخواهد شد. هرچند، در اين شهرها  منابع بر اساس امتيازات  پرونده
استفاده قرار نگيرند ممكن  هاي الكترونيك مورد سوء براي اين كه پرونده

                                                 
9 rent-seeking 

انجام  10چين بالكو از طريق فناوري  نامتمركزاست ذخيره آنها به صورت 
سازند برقراري عدالت  سازان مي در شهرهايي كه بهشتبگيرد.  از اين روي، 

رو نخواهد بود، و  اقتصادي، اجتماعي، ديواني، يا سياسي با هيچ مانعي روبه
كمبود  خواهد - سو با پيشرفت دانش و فناوري در رسيدن به عصر پسا روندها هم

   بود.
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  و مرگ اجتماعي هاي الكترونيك پرونده
سيستم چين نخستين كشوري است كه براي شهروندانش يك 

ساخته است كه بر اساس  پرونده الكترونيكيا  اعتبار اجتماعي
دهد. شايان ذكر است  رفتارهاي  شهروندانش در اين پرونده امتياز مي

نيز  Uberيا  Airbnbهاي خصوصي مانند  ها شركت كه افزون بر دولت
سازند، و در آنها عالوه بر آن  شان پرونده الكترونيك مي براي مشتريان

ها امتياز  ها و راننده خانه كنندگان و مسافران به  صاحب كه اجاره
ها نيز  ها و راننده خانه كنند، صاحب شان را درج مي دهند و نظرات مي

دانند  را كه نامطلوب ميدهند و رفتارهايي  شان امتياز مي براي مشتريان
هاي مؤسسات خصوصي به ويژه اگر تجميع  كنند. پرونده درج مي
توانند براي مردم خطرآفرين باشند. به عنوان مثال، اگر  شوند مي

گيرند از امكانات  هاي اقليت كه امتيازات منفي بااليي مي گروه
  عمومي جامعه محروم شوند و به انزوا كشيده شوند ممكن است دچار 

  .شوند)  social death(   يمرگ اجتماع

هايي از مردم  داند كه گروه مرگ اجتماعي را حالتي مي پديا ويكي
تر به عنوان كامالً انسان پذيرفته نشوند، و به  از سوي جامعه بزرگ
هاي  برد. پرونده ها و نژادهاي خاص نام مي عنوان نمونه از برده

توانند  شوند مي ي توليد ميالكترونيك چون به صورت انبوه و همگان
اي از  هاي زيادي از مردم را متمايز و مجزا كنند و آنها را از پاره گروه

تواند پديده مرگ اجتماعي در  خدمات عمومي محروم كنند، كه مي
   □جامعه را تشديد كند.

  منابع: 
https://medium.com/zipar/whats-wrong-with-china-s-social-
credit-system-b9e1a2ffe71c  
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شهر »   همكاري باز«خودتان با   ■
  هوشمند خودتان را بسازيد

جويي در  توانند براي صرفه تنها از فناوري مي معماران شهر هوشمند نه
مصرف انرژي،  مديريت هوشمند آلودگي هوا و  پسماند، مديريت مصرف 

فاي بسيار سريع رايگان در  آب، طراحي شهر سبز، و سيستم اينترنت واي
توانند شهرها را براي آسايش و  هر هوشمند   بهره بگيرند، بلكه ميسرتاسر ش

  همكاري بازرفاه بيشتر شهروندان طراحي كنند و حتي مناطق يا  شهرهايي را با 
ويژه و داراي قوانين و  مقررات ويژه  بسازند. شهر  هاي زندگي سبكبر اساس 
ضاهاي شهري تنها مبلمان ف است كه در آن نه شهري ارگونوميكهوشمند 

هاي آن بر اساس  شود، بلكه زيرساخت ها ساخته مي مناسب طبيعت انسان
  تواند ساخته شود. ويژه شهروندان مي هاي زندگي  سبكدانش ارگونومي براي 

 اجراي  را برايپذيري  انعطافاين توانمندي و  هاي اطالعات فناوري
كنند  توانند فراهم  ميمختلف  مناطق هوشمند راي بمختلف قوانين و مقررات 
توان شهرهاي هوشمند يا مناطق هوشمند مختلفي  را بر اساس  و در نتيجه مي
مختلف  ك)روكراتيو(ب ديواني  سبكو حتي   11زندگي  سبكطرز تفكر و  

  طراحي كرد.

ساختن شهروندان از  اين نوع معماري مستلزم وجود امكاناتي براي  آگاه
 و همچنين استت ويژه قوانين و  مقرراورودشان به شهرها يا مناطق داراي  

 از طريق  در قوانين و مقررات. شهروندان پذيري  انعطاف امكاناتي براي 
از  همراه هاي تلفن هاي دكل سيگنال، يا فاي واي، GPSهايي مانند  فناوري

  يابند. ورود خود به مناطق يا شهرهاي هوشمند ويژه به آساني  آگاهي مي

ها و  هاي داراي سليقه اي است كه در آن گروه جامعه جامعه الكترونيك
اهداف مشترك به راحتي بتوانند شكل بگيرند، و حتي بتوانند براي رسيدن به 

بهره بگيرند؛ به بيان ديگر،  همكاري بازهاي  شان از فناوري تركاهداف مش
توانند از طريق  افرادي كه طرز تفكر و سبك زندگي مشابهي دارند مي

در طراحي شهر  همكاري بازشهر هوشمند خودشان را بسازند.  همكاري باز
تاريخي و الينحل و پنهان  12قطبيدگيهايي كه  هوشمند به ويژه براي جامعه

   ته باشند كارساز است.داش
هاي  زندگي  سبك هاي ايدئولوژيك و  ارزشطرز تفكرها و مردم داراي 

فكري طراحي  توانند معماري شهرها را بر اساس هم مي باز يهمكارتفاوت با م
شده را بسازند و مقررات  هاي طراحي ساختمان بعدي گرهاي سه چاپ باكنند و 

  □فكري وضع كنند. شهر را نيز با هم
                                                 
11 lifestyle 
12 social polarization   

  سواري براي هواي پاك دوچرخه
يك خطر بزرگ براي آينده انسان  است و  گرمايش زمين

شهرهاي بزرگ يك خطر بزرگ ديگر كنوني براي   آلودگي هواي
انسان است. يك هدف مهم  شهرهاي  هوشمند مقابله با اين دو خطر 

جاي  به دوچرخهگيري شهروندان از  ها،   بهره است. يكي از  راه حل
هاست آغاز  خودرو است كه در بسياري از شهرهاي اروپايي مدت

شده است. آلودگي هواي تهران قابل قبول نيست. همگان در برابر 
آلودگي هوا و همچنين گرمايش زمين مسئول هستيم. آيا از لحاظ 

كنيم محاسبه  سازي هوايي كه تنفس مي ديني وزني منفي براي آلوده
  شود؟ مي

ته شد انسانِ ساكن در كره زمين تنها ماشين خالق همچنان كه گف 
الحاسبين است آفريده  شده در كائنات است كه او كه اسرع شناخته

گرمايش زمين كه كره زمين و  است، آيا از لحاظ ديني براي خطر
شود؟ اگر  كند وزني محاسبه مي شهر هوشمند را تهديد مي

ت شهرها، يعني هاي ترافيك بخواهند براي نيمي از جمعي دوربين
سوار، مشكل به وجود بياورند اين فرهنگ  جا نخواهد  بانوان دوچرخه

  افتاد. 

گذشته از آن، ظرفيت  پايش ديجيتال نيروهاي انتظامي بايد در  
هايي به كار گرفته شود كه مشكالت بزرگي را براي مردم به  حوزه

انند شان وظيفه اصلي آنهاست،  م كردن اند، كه برطرف وجود آورده
. بيش از يكصدوپنجاه سال از ورود نخستين خودرو 1دو نمونه زير:   

گذرد، هنوز تعداد زيادي از  رانندگان به حركت  به ايران عزيزمان مي
اي كه  . خودروها  به عابر پياده2اند؛    بين دو خط عادت نكرده

  □كشي عابر پياده عبور كند توجه ندارند. خواهد از  خط مي

  )ي، فرانكفورتزي(عكس از مژده حمزه تبر                                                         
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 اي را چنان رنجاند كه خواستار محاكمه او شدند. اما معجزه پاره) بر روي چهره موناليزا كشيد 1968-1887؛ Marcel Duchamp(مارسل دوشان  ريش و سبيلي كه
   ند. وشچنان بوده است كه اين اثر او و همچنين پيشابگاهي كه او به عنوان يك اثر هنري ارائه كرد به عنوان شاهكارهاي هنري قرن بيستم مطرح  رواداري

  )فرانكفورتاشتدل  ؛ موزه هنر ها از مژده حمزه تبريزي (عكس                                                 
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