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ي ) نقاش پرآوازه هلندJohannes Vermeer( رميرفيوهانس اثر » دان جغرافي« نقاشيِ
را با شاهكار نقاشي او كه به   فرميربسياري از مردم  است.سده هفدهم ميالدي در عصر روشنگري  

دان نگاه به نقشه  در اين نقاشي، جغرافي شناسند.  مشهور است مي» دختري با گوشواره مرواريد«
ونه چگ علمگمان در اين انديشه بايد باشد كه  را رها كرده و در انديشه فرو رفته است، بي

بيني  جهانبه  نهاد دانشگاهعصر روشنگري عصري بود كه كند.  حلانسان را  مسائلتواند  مي
                                             قرون وسطايي پايان داد. 

، حيواني كه تالش تعريف كرده است خردورزيا حيوان  Zoon Logikon ارسطو انسان را 
انديشيدن يك ابزار  م پس هستم.انديش رنه دكارت گفت كه مي .كند مسائل خود را حل كند مي

  است. حل مسئله

ها سال تكامل به حيواني خردورز و انديشمند يا هوموساپينس تبديل  انسان پس از ميليون
جانشيني و كشاورزي و دامپروري  به يكسال پيش انسان 12000تا پيش از آن كه حدود شد. 

گذراند.  شكار و گردآوري خوراك گياهي روزگار خود را ميروي بياورد صدها هزار سال با 
  كرد زياد نبود. مي حلكه در  اين دوران بايد  هايي مسئلهتعداد 

سال  12000وهوايي كه حدود  تغييرات آب آور بود،  شكار و گردآوري خوراك گياهي رنج
جانشيني  يكاما  .دمساعد كر جانشيني و كشاورزي و دامپروري يك پيش آغاز شد محيط را براي  

انسان را به طور ناگهاني افزايش داد، از نحوه كاشت و داشت و  تعداد مسائل و كشاورزي
  برداشت گرفته تا نحوه حفاظت و امنيت.

تنها انگيزه  آور رنج نيازهاياز زماني كه اجتماعات بزرگ مانند اجتماعات شهري برپا شدند، 
در  نامي نيكيافتن به   انسان به منظور دستهاي  لهحل مسئدر  رقابتنبودند،  مسئله حلبراي 

شود. ادامه اين خالقيت  خالقيتو  نبوغاجتماعات، يك انگيزه قدرتمند بود كه توانست سرچشمه 
سال، موقعيت كنوني انساني شد، كه فضا را تسخير كرده است،  12000پس از حدود 

  العاده قدرتمند ساخته است، و ابزار هوش مصنوعي را به ارمغان آورده است. كامپيوترهايي فوق

  مژده حمزه تبريزي؛ موزه هنر اشتدل فرانكفورت)(عكس از  
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اينترنت آدم ها

  و هوش مصنوعي حل مسئله
فر عليرضا محمدي □

تعريف كرده  خردورزحيوان يا  Zoon Logikon انسان را  ارسطو 
گفت كه  رنه دكارت. كند حلخود را  مسائلكند  تالش مي، حيواني كه است
حل است.  با اين همه،  1حل مسئلهانديشيدن يك ابزار  .م پس هستمانديش مي

 و ساده  مسائل معمول نيز بسياري از حيواناتبه انسان نيست و مختص  مسئله
را از طريق آزمون  يابي سازي يا آشيانه آشيانه و جايي، غذايابي، جابهخود مانند 

به عنوان مثال، هنگامي كه يك سگ كاري  كنند. حل مي يا انديشيدن و خطا
شود مسئله  جه ميدهد و با تنبيه يا ناراحتي او موا خالف ميل صاحبش انجام مي

واضح  ها تفاوتاما كند.  يابد و  براي حل مسئله آن كار را تكرار نمي را در مي
  و بسيار پيچيده را دارد. 2حل مسائل پيچيدهاست، انسان توانايي 

 انسانبه  هزار سال پيش 300از حدود  ها سال تكامل انسان پس از ميليون  
تا پيش از آن كه حدود  د.پيدا كرتكامل  هوموساپينسو انديشمند يا  خردورز
روي بياورد جانشيني و كشاورزي و دامپروري  به يكسال پيش انسان 12000

صدها هزار سال با شكار و گردآوري خوراك گياهي روزگار خود را 
كرد زياد نبود.  هايي كه در  اين دوران بايد حل مي گذراند. تعداد مسئله مي

كار آنها به نيزه نياز داشت، براي بريدن براي مقابله با حيوانات وحشي و ش
   درختان يا كندن پوست شكار به ابزارهاي برش نياز داشت، و مانند آن.

 ابزارهاي خراشنده  دست انواعدر دسترس او بود. با سنگ  فناوريتراشي  سنگ
ها از حدود  انساندر حقيقت، شكل را ساخت.  بادامي تبرِيا نيزه، تيغه، مانند سر

اند. ابزارهاي سنگي مربوط به  سال پيش از ابزارهاي سنگي بهره گرفته ميليون3
هزارسال پيش كه در آفريقاي شرقي كشف شده 500هزارسال تا 300حدود 

سال پيش در 12000ابزارهاي خراشنده سنگي  است تفاوت چنداني با دست
نقاط هاي  در كاوشبه عنوان مثال، ند. رها ندا انسان حضورِ ديگرِ مختلف
 غارهايدر  1940كه در اواخر دهه  3نووك كارلتونپروفسور شناسي  تانباس

د شانجام      كرمانشاه  بيستوندر  شكارچيان غارو  بهشهردر  هوتوو  كمربند
  . ه شده استابزارهاي سنگي مشابهي در اين سه غار يافت دست

تغييرات احتماالً  ، دبو آور رنجشكار و گردآوري خوراك گياهي 
جانشيني  يك  سال پيش آغاز شد محيط را براي  12000كه حدود  وهوايي آب

تعداد  جانشيني و كشاورزي يك گذار به .مساعد كرد و دامپروري و كشاورزي
را به طور ناگهاني افزايش داد، از نحوه كاشت و داشت و انسان  مسائل

                                                 
1 problem solving 
2 complex problem solving 
3 Carleton Coon 

گيري  شكل جانشيني يكيك نتيجه برداشت گرفته تا نحوه حفاظت و امنيت. 
  ياز غارها بهشهر بود. به عنوان مثال، غارنشينان  شهرگيري  و سپس شكل تاروس

در چند كيلومتري اين غارها  گوهرتپهبه سمت  ميشانك يا، هوتو، كمربند
انجاميد.  شهرنشينيكه بعدها به  ،رفتند و نخستين روستاها را شكل دادند

 هايابزار تشكيل اجتماعاتي بزرگ چون اجتماع شهري ممكن نبود، مگر با
. را ممكن كنند حل مسائل پيچيده، كه توانستند محاسبه و ثبت عدد كمكيِ

هاي هندسي  هايي به شكل مشهور شدند و مهره 4توكنكه به  هااين ابزار
گوناگون، مانند مكعب، ديسك، هرم، يا گوي  از جنس سفال يا سنگ بودند   

  در اواخر دوران غارنشيني اختراع شده بودند.

  

 نيازهاياز زماني كه اجتماعات بزرگ مانند اجتماعات شهري برپا شدند،  
به انسان هاي  حل مسئلهدر  رقابت نبودند، مسئله حلتنها انگيزه براي  آور رنج

يك انگيزه قدرتمند بود كه  ،در اجتماعات نامي نيك يافتن به  منظور دست
 12000ادامه اين خالقيت پس از حدود شود.  خالقيتو  نبوغتوانست سرچشمه 

كامپيوترهايي  ،كه فضا را تسخير كرده است ،موقعيت كنوني انساني شد ،سال
و ابزار هوش مصنوعي را به ارمغان آورده  ،العاده قدرتمند ساخته است فوق

  است. 
                                                 
4 token 

  گشايي و حل مسئله رقابت و خالقيت در  گره
  دآن كه فكرش گره ازكارجهان بگشاي

  گو دراين كار بفرما نظري بهتر از اين
 مسئلهيا يك  گرهبوده است يك  آور رنجهر آنچه براي انسان 

 تواند  ميبا انديشه منطقي  كه به تجربه دريافت كه ،برايش بوده است
مسائل مهندسي با . كند گشايي گرهرا   گرهيا آن  حلرا  مسئلهآن 

از  حل مسئلههندسي براي در مشوند. از همين روي،  حل مي ابزارسازي
ي و مهندس انسان قدرت  اگر گيريم.  بهره مي designيا  طراحيواژه 

ن در غارها زندگي اآل نداشترا  هاي پيچيده  قدرت حل مسئله
كردن نيازهاي  براي برطرف هاي بهتر حل رقابت در يافتن راه كرديم. مي

  □ت.امل  خالقيت بوده اسوع ي ازيك آور انسان يا مسائل رنج
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  شهر هوشمند و حل مسئله
حدي  تا  رنجرا كاستن از  شهر هوشمندهاي پيشين هدف  در شماره

. به بيان ديگر، بيان كرديم برسيم شده زدايي رنجكه به شهري 
يك هاي شهري  گشايي از گره آور و گره كردن نيازهاي رنج برطرف

از همان  نهاد دولت در واقع، يك هدف است.  شهر هوشمندهدف   
زندگي شهري بوده  و حل مسائلِزدايي  ها رنج انسان ابتداي شهرنشينيِ

كنيم  تا جايي كه ممكن باشد اين وظيفه را به  تالش مي، كه امروز است
يك پيامد عدم توجه به اين وظيفه  خشم شهر .شهر هوشمند بسپاريم

  بوده است.
اي گسترده در  گونه است كه بهعلمي يك موضوع مهم  حل مسئله

در علومي چون علوم كامپيوتر، هوش باره آن پژوهش شده است و 
علم   به مشهور شناسي شاخه از روان يكشناسي، و  مصنوعي، جامعه

به  حل مسئله ،در علوم كامپيوترگيرد.  وهش قرار ميژمورد پ  5شناخت
هاي هوش  به تكنيكو  نحوه خلق اطالعات جديد از اطالعات قديمي

   اشاره دارد. 6يادگيري ماشينمصنوعي و 

حل  هدف هوش مصنوعي همچون هدف هوش طبيعيدر واقع، 
چگونه پرسش اين است: ترين  مهمش مصنوعي در هو است. مسئله 

، دكر 7پذير رايانشها   حل مسئله را بر روي ماشينتوان  روش  مي
  بهينه باشد؟ حل مسئلهنتايج و  اين رايانش نتايج كه اي  گونه به

  

                                                 
5 cognitive science 
6 Machine Learning (ML) 
7 computable 

  خشم شهر
توانند شهر را  مي ،ها اگر كم يا حذف نشوند اي از رنج پاره
اي مدرن دانسته  پديده خشم شهر با آن كه در غرب  ين كنند.خشمگ

نسبت هاي انگلستان، فرانسه، يا آمريكا   ظهور انقالب بيشتر به وشود  مي
گردد، كه  اي دور باز مي شود، در فرهنگ ايرانيان به گذشته داده مي

در دوران باستان را  كاوه آهنگر وران شهري به پيشوايي  خشم پيشه
دانند. توصيف اين خشم را  ايران و جهان مياد خشم شهر در نخستين نم
  توان يافت: مي شاهنامه فردوسيدر  ضحاكو  كاوهوگوي  در گفت

  كه گر هفت كشور به شاهي تو راست
  چرا رنج و سختي همه بهر ماست

  

كه  توان يكي از اهداف فوري شهر هوشمند را مي ،از همين روي 
اهش و حذف رنج و سختي و كاست   نهاد دولتهدف طبيعي يك 

اگر ابزارهاي  واضح است كه .خشم شهر تعريف كرد بروز جلوگيري از
به كار گرفته  _يعني حذف رنج  _ شهر هوشمند برخالف هدف آن

  توانند به خشم شهر بينجامند. مينيز شوند 

  

  

  حل مسئلهو  پيشگامان هوش مصنوعي
سال  تورينگو برندگان جايزه  دو نفر از پيشگامان هوش مصنوعي

    يموناهربرت سو ) Allen Newell(   آلن نيوول، 1975
)Herbert Simon ( _ 1978برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال  _

   »مسئله انسانيحل « ي به نامهاي خود را در كتاب پژوهش
  )Human Problem Solving(  مطابق  منتشر كردند. 1972در سال

اي يك مجموعه مسير  ، هر مسئلهآلن نيوولو  هربرت سايموننظريه 
آنها (يا چندتا از آنها) به راه حل مطلوب  دارد كه فقط يكي از

  □حل مسئله است.معني  بهانجامند. پيداكردن آن مسير(ها)   مي

زلوهرم سلسله مراتب نيازهاي آبراهام م   
براي طراحان شهر هوشمند براي انسان يك مسئله است.  نيازيهر 
هرم سلسله مراتب نيازهاي آبراهام از  ندتوان انساني مي مسائلبندي  دسته

زلوم )Abraham Maslow( اما بايد توجه داشته باشند . بهره بگيرند
رايج  ديجيتالو ابزارهاي  وباين هرم را در زماني كه هنوز    زلومكه 

در بر نيز را  نيازهاي ديجيتالنشده بودند پيشنهاد كرده است، و لذا بايد 
مانند غذا،  جسماني يا فيزيولوژيكينيازهاي  زلوم هرمِ در كفد.  بگير

 ع از نو گيرد. طبقه باالتر كه بازهم گرمايش، آب، و مانند آن جاي مي
مانند امنيت، حفاظت، و  ايمنياست، نيازهاي  فيزيولوژيكينيازهاي 
نيازهاي شامل است،  رواني. دو طبقه باالتر نيازهاي دارد قرار سالمت

در طبقه  و احترام نامي نيكدر طبقه سوم و نياز به  تعلق و دوستي
  □در طبقه پنجم. خودشكوفايينياز آرمانيِ و   ؛چهارم

  منبع:

Cropley,David. Problem-solving Man. Springr 2019.  
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د غارهايي مانند غار كمربن سال پيش با 12000حدود از هاي اوليه  انسان
كنند و در چند كيلومتري اين  خداحافظي ميميشان كيا (تصوير باال)، هوتو، 

را  شهربه تدريج  و  شوند و روستا ساكن ميتصوير پايين) در  گوهرتپهدر (غارها 
ها سال گذران زندگي با شكار و گردآوري  پس از ميليون انسان ند. گذار بنياد مي

 ثالًهاي جديد فراواني، م ني با مسئلهبراي روستانشيني و شهرنشي ،خوراك گياهي
در اين  دوران گره  ،شود. برخالف دوران شكار رو مي سازي  روبه هاي خانه روش
شود كه تا امروز  گشايي و مسئله و حل مسئله يك دغدغه دائمي انسان مي و گره

دان بزرگ معاصر،  معتقد است كه  اصالً كارل پوپر، فيلسوف و رياضي ادامه دارد.
ها و ابزارهاي  كنون، الگوريتمتا هنگاماز آن  انسانگي تماماً حل مسئله است. زند

سازد تا مغز انسان را ياري كند. هوش مصنوعي و  مختلفي براي حل مسئله نيز مي
  وده است. شهر هوشمند از شاهكارهاي اين نوع ابزارسازي ب
  ها از مژده حمزه تبريزي، بهشهر) (عكس

سال پيش است.  12000هاي اوليه حدود  ابزارهاي سنگي باال مربوط به انسان
پايين از  دوم در و ابزارهاي تصوير بهشهردر  كمربنداز غار  اولابزارهاي تصوير 

يك  نكادر  كميشانغار كشف شده است.  كرمانشاهبيستون در  شكارچيانغار 
سنگي و نوسنگي  هاي ميان ابزارهاي سنگي مشابه در دوره ساخت دستكارگاه 

ها  كه انسان هستندترين ابزارهايي  پيشرفتهابزارهاي سنگي  اين دستبوده است. 
، پيشرفتي اند اند و استفاده كرده ها سال تكامل ساخته در آن هنگام پس از ميليون

در عرض ه انسان امروز را خالقيتي ك سال. العاده اندك در اين سه ميليون فوق
از زماني كه به فضا رسانده است چگونه پديد آمده است؟ سال 12000اين 

تنها انگيزه  آور نيازهاي رنجاجتماعات بزرگ مانند اجتماعات شهري برپا شدند، 
در اجتماعات  نامي نيكيافتن به   نبودند، رقابت به منظور دست حل مسئلهبراي 

 خالقيتبود كه توانست سرچشمه نبوغ و  حل مسئلهبراي يك انگيزه قدرتمند 
  شود.

  منبع تصاوير باال:
Coon, Carleton. Cave explorations in Iran 1949.   (Philadelphia: 
University Museum, University of Pennsylvania, 1951).  
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                                                  يك سند آشكار ، 294شماره  ،ماهنامه ريزپردازنده
و نظريه واليت فقيه ساختار حكمرانيكفايتي  از بي

  
به  .دقدمت دارسال  6000حدود  است و  مصنوعو  اي جديد پديده شهر

هيچ ساخته تحوالتي كه براي زندگي انسان پديد آورد،   حاظ گستردگيِل
اداره اجتماعات . اينترنت توان قابل مقايسه با آن دانست، مگر ديگري را نمي
 هاي مسئلهو  ها گره ، از همان ابتدا كه شهرها ساخته شدندبزرگ شهري

و  زارها، ، ابنهادها  طراحيو اختراع  بزرگي را مطرح كرد، كه انسان با 
پول،  رساني، بازار،  ، مانند دولت، ديوان،  دادگاه، جاده، آبي جديدها سازه

چنين با آن كه . كرد حلرا در حد توان خود  مسائلي، چنان رسانه، يا مدرسه
آرماني  ييها حل اند، راه سال تكامل يافته6000در اين نهادها و ابزارهايي 

  اند. مطرح كردهرا به همراه خود ي رتهاي جديد مسئلهمعموالً اند و  نبوده

  1يادگيري ماشينو  هوش مصنوعيهايي مانند  با فناوري شهر هوشمند  
اين توانمندي را دارد كه  ،نويد داده است كه تا رسيدن به وضعيت آرماني

هاي  كند. اما تا زماني كه پيشرفت حلرا بيابد و  ي شهريها مسئلهپيوسته 
 يا  2حل مسئله آرماني را فراهم كنند، شهر هوشمند  فناوري  بتوانند ابزارهاي

  اي كه از  ست، وظيفهها دولتشهري يك وظيفه اصلي  هاي گرهاز  گشايي گره
  دولت نهاده شده است.نهاد  سال پيش به اين سو بر عهده 6000

  شهر خشمها و  ماندن گره ناگشوده
هر ناگشوده هاي ش گره اگر ساله شهري نشان داده است كه 6000تاريخ 

براي اين  و براي اين كه شهر خشمگين نشودانگيزند.  را بر مي شهر خشمبمانند 
از كرد.  3يابي مسئله يا  يابي گرهبايد  همواره شادي در شهر گم نشود،كه 

شهر طراحي در ترين مراحل  يكي از مهم مسئله ِيابش همين روست كه 
 يابي گره يا مسئله يابش. ستا شهر هوشمندترين وظايف  و يكي از مهم هوشمند

                                                 
1 machine learning 
2 problem solving 
3 problem finding 

از طريق  به طور خودكار  تواند و هم مي ،هم وظيفه كارشناسان شهري است
در هوش مصنوعي انجام  4بازشناسي الگوو يا فناوري  يادگيري ماشينفناوري 
  بگيرد. 

  

  خشم شهر و دعواي سنت و مدرنيته
احي يك سيستم، مثالً طراحي يك شهر مهندسان كامپيوتر به هنگام طر

ممكن است ها و عيوبي كه  سيستم به دليل خرابي اين هوشمند، براي اين كه
و  5تحمل خطا برايرا ي هاي كند كالً از كار نيفتد، الگوريتم پيدا در آينده 

دهند.  نيز در دل سيستم جاي مي تصحيح خطابراي  را امكانات مختلفي
 خود آفريد فراتر از طبيعتشهر را سال پيش 6000حدود انسان هنگامي كه 
دوران مدرن و يا  فيلسوفانِتجربه  ،آن هنگام مهندسان شهرسازِ فيلسوفان و 

در  . امروزي را نداشتند افزار افزار و نرم سختطراحان و  طراحان سيستمتجربه 
تحت زندگي خود را ساكنان شهرها در طول تاريخ ناچار بودند اكثر   نتيجه،

سده پيش به عنوان  چهارآنچه از حدود ك نظام استبدادي گذران كنند. ي
مطرح شد سرانجام  جان الكتوسط فيلسوفاني چون  دموكراسي ليبرال

هاي آزاد، و با رعايت  با رسانه را با انتخابات،  تحمل خطاتوانست نوعي 
ساساً او مسئله خشم شهر را حل كند.   حقوق بشر  براي شهر به ارمغان بياورد،

                                                 
4 pattern recognition 
5 fault tolerance 

صراحت  هريزي كرده؟ بنده ب چه كسي اين را برنامه«
ريزي كار آمريكا، كار رژيم غاصب و جعلي  گويم اين برنامه مي

ريزي  اند برنامه است؛ نشسته روهاي آنها صهيونيستي و دنباله
   »اند. كرده

 انيدانشجو يآموختگ در مراسم مشترك دانشبيانات مقام رهبري، 
 مسلح يروهاين يافسر يها دانشگاه

  حل مسئله است تماماً زندگي 
)All life is problem solving(  

فناوري و يادگيري در ترين روش پيشرفت  مهم تصحيح خطا  ●
تنها راه پيشرفت در تكامل  تصحيح خطا د كهرس است. به نظر مي

  باشد. بيولوژيكي نيز

پر از اشتباه است، و تصحيح آنها آهسته انجام بيولوژيكي تكامل  ●
تصحيح  توانيم مي را اشتباهات تر از طبيعت  گيرد. ما بسيار سريع مي

 كنيم.  

همه موجودات زنده در حل مسائل  حل مسئله است.تماماً زندگي  ●
   ...خترع و تعميركار هستند، خوب يا بد، موفق يا ناموفق.فني م

 كارل پوپر
Popper, Karl (translated by Camiller, Patrick). All life is problem 
solving. Routledge, 2007.  
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حل  يابي، تحليل مسئله، و ارائه راه ها در مسئله نقش نمايندگان مردم يا رسانه
  است. براي جامعه و مسائل شهري 

دعواي سنت و مدرنيته از دوران انقالب اي كه  گرهماندن  ناگشودهاما 
حل كه در اصل دعواي نحوه _  پديد آورده است مشروطيت تا به امروز

بارها و بارها  _ علم يا بر بنياد تفسير از متن مقدس است جامعه بر بنياد  مسائل
دور ساخته  پايدار توسعهشهر را از انگيخته و  بردر كشور عزيزمان را  خشم شهر

يك سو خليج را با اين نشاني گم كرده است:  شاديو طفلي به نام  ،است
  . 6فارس، سوي دگر خزر

  

  و حل مسئله مسئله خ تاريخاستگاه و 
پيش  سال  هزار 300 بنگ روي داد تا حدود اي كه بيگ جهان از لحظه

در زمين انجاميد  خردورز انسانيا  هوموساپينسكه سير تكاملي انسان به ظهور  
يك از  است. در حقيقت، هيچعمل كرده  ماشين خودكاربه شكل  يك 

_   مسئلهچه غيرزنده، براي هيچ موجودي، چه زنده  اين ماشينكاركردهاي 
نبوده است. در ميان موجودات _ كنيم   تعريف مي آن را  گونه كه امروز آن
به طور  8سازگاريو   7انتخاب طبيعي حاكم بوده است، عامل تكامل كه  زنده

داد، كه به مرور زمان در  را انجام مي تصحيح خطا ، اما بسيار آهستهخودكار
هزار  300از حدود  نقش بازي كرده است.هاي مختلف  انقراض يا حفظ گونه

آهسته عامل جديد  ، آهستههوموساپينسيا  انسان خردورز  با ظهورسال پيش 
هايي را آغاز كرد كه تا پيش از  ها دگرگوني در ميان انسان هوشيا  خردورزي

توانست با ابزار انسان سال پيش  12000به ويژه از حدود  آن سابقه نداشت. 
براي   .را با سرعتي بسيار بيشتر از سرعت تكامل حل كند يچيدهمسائل پانديشه 

ميليون سال پيش آغاز 3استفاده از سنگ به عنوان ابزار را از  ها انسانمقايسه، 
                                                 

  .شاديبه نام  شفيعي كدكني استاد اشاره به شعري از  ٦
7 natural selection 
8 fitness 

سال  12000ابزارهاي خراشنده سنگي از آن زمان تا  دست كردند، اما تكاملِ
د سرنيزه، تبر، ي ماننا خراشنده ابزارهاي  پيش بسياربسيار اندك بوده است. 

با تغييرات بسيار  گردآوري خوراك گياهيبراي چاقو، يا مته، براي شكار يا 
از اين روي، . كرده است نياز انسان را رفع مي صدها هزارسال طي اندك
در سير تكاملي خود ياد گرفت كه گونه كه عنكبوت  همانتوان گفت كه  مي

سنگي د داد كه ابزارهاي خراشنده يا نيز سازد تكامل به انسانببراي شكار ابزار 
اين دوران تفاوت چنداني ميان زندگي انسان و پستانداران ديگر  دربسازد.  

  وجود نداشت. 

ست و ناداي كامالً جديد  پديدهتوان  را مي  مسئله حلو  مسئله در نتيجه،  
جانشيني و شروع  يكو  انقالب كشاورزيبه دوران با كمي اغماض تولد آن را 

به بيان نسبت داد. سال پيش   12000حدود به  ،شاورزي و دامپروريبه  ك
با كمي  هوموساپينسگونه تا پيش از ظهور  براي حل مسئله  خالقيتديگر، 

ها خالقيت به آهستگي  و پس از ظهور اين گونه از انسان ،در حد صفراغماض 
 انقالبهزارسال پيش كمي شدت گرفت و  با 60پديدار شد و از حدود 

تا  همچنان كه گفته شدناگهاني افزايشي چشمگير پيدا كرد.  به طور  كشاورزي
 انسان و  پستانداران ديگر وجود نداشت.زندگي بارزي بين پيش از آن تفاوت 

كردند كه مهندس هستي طراحي كرده بود،  گونه كار مي طبيعت و انسان همان
 بر جهان ، يا پروردگار بزرگ، وچراي مهندس هستي چون حكومت بيو 

براي  شهرنشينيو به ويژه  كشاورزي انقالب مسائل فراواني كهحل  .بود حاكم
 ناهوشمند خودكار تقريباً سبب شد كه انسان از يك موجودپديد آورد انسان 

براي حل مسئله دانش محاسبه و و  ،تبديل شود خالقو  هوشمندبه موجودي 
اي آن كه منتظر به جانسان . بيافريند را محاسبه ابزارهاي ابزارهاي ثبت داده و

طبيعت او را با محيط سازگار كند خود را با طبيعت سازگار كند يا بماند كه 
  يابي را آغاز كرد.  حل يابي و راه مسئله

براي   طول كشيد تا  هزار سالچند براي انسان شهرنشين با اين همه، 
 قلمروي مسائل مربوط به ، مانندپيدا كندراه حل علمي خود بسياري از مسائل 

ها و به ادياني  براي چنين اموري به جادو، به ستاره تا پيش از آن، انسان آينده.
شد.  ميمتوسل  دانستند ميكه متافيزيك را در مسائل و حل مسائل دخيل 

سال پيش ابداع شد توانست آينده را نيز به  400كه حدود  نظريه احتماالت
اي در زندگي انسان  دهالعا هاي خارق تسخير انسان در بياورد و سبب پيشرفت

  شود.  

  

  حجاب اجباري بدعت است

شناسي، سيره نبوي و علوي و مباني اجتهاد و  شناسي، حديث با مباني قرآن«
تر  تنها حجاب اجباري، بلكه مهم قه شيعه و نظرات متفاوت و متنوع فقيهان، نهتاريخ ف

  سيدعطاءاهللا مهاجراني             »از آن نماز اجباري و دين اجباري بدعت است.

هاي  پايش حجاب، نماز، و دين با دوربين توان گفت كه مي ،به اين ترتيب
لحظه  به روزانه و لحظهپيامد و  ؛بدعت است نيز ترافيك و ابزارهاي شهر هوشمند

  .خواهد بودشوندگان   و انفجار خشم در پايش ،انباشت خشم آمدگي،  ستوه آن به

نيز نبايد با  بهشت اجباريو اصالً  واليت فقيه اجباريگمان  از آن گذشته، بي
    □مباني ديني همخواني داشته باشد.

 ي نيست.ا براي كسي كه در پي حقيقت است، خطا چيز ناشناخته

  گوته



 

^   

  8/صفحه 295/شماره 32سال 

  و شهر هوشمند مراحل حل مسئله 
تر از  به زبان ساده يعني روش رسيدن به وضعيتي مطلوب حل مسئله

دست زد تا به  كشاورزي انقالببه  نوسنگي عصرانسان در  وضعيت كنوني.
فاه پايدار دست پيدا ربرپايي كمتر يا حذف رنج و  رنجِ ترِ وضعيت مطلوب

همين است: رنج كمتر يا  شهر هوشمندهاي  كند. حتي امروز هم هدف فناوري
  حذف رنج و رفاه پايدار. 

هاي خاص  روش شهر هوشمند مسائلِ همچون حلِاي  هر حوزه حل مسائلِ
سازي، فلسفه، يا  شناسي، پزشكي، ساختمان روان مسائلِ را دارد، مانند خود

ان مثال، مهندسي كامپيوتر براي حل مسئله از ابزارهاي به عنوبازرگاني. 
سازي، بازشناسي الگو،  رياضي، آمار، نظريه احتماالت، الگوريتم،  شبيه

شهر هوشمند افزون بر گيرد.  يادگيري ماشين، يا هوش مصنوعي بهره مي
، مثالً با استفاده از 9حل مسئله جمعيهاي مهندسي كامپيوتر از روش  فناوري

، نيز بهره هاي اجتماعي شبكه هاي جمعي از طريق  و همكاري 10عيهوش جم
از همين روي، شهروندان شهر . آورد را پديد مي 11هوش شهر، كه گيرد مي

شان را مطابق سليقه و سبك  هوشمند اين پتانسيل را دارند كه شهر يا منطقه
  زندگي خودشان طراحي كنند. 

و  12ها داده كالنهاي اگر به كمك ابزار دستيبه صورت  حل مسئله 
در هوش مصنوعي يكي شود.   هوش مصنوعي انجام بگيرد بسيار كارآمد مي

استفاده از  ،حل مسئلهگشايي يا  گره يابي و سپس   گره هاي از تكنيك
به طور  به طور دستي يا حل مسئلهيابش و ست. عمليات هاي جستجو الگوريتم
   شامل مراحل زير است: وجو هاي جست با استفاده از الگوريتم خودكار 

   هاي كنوني مسئله يابشِ و ساز شوند مسئله توانند  ي كه ميعوامل يابشِ ●
 تواند در آينده مسئله شود يا  آنچه مي تعريف مسئلهفهم و  ●
  براي يافتن روش حل مسئله تحليل مسئله ●
  هاي ممكن حل شناسايي راه ●
  حل بهينه انتخاب راه ●
  سازي پياده ●

هاي اجتماعي، شهر هوشمند، يا  هايي مانند اينترنت، شبكه اوريامروزه فن
هم به هوش و اند هم به انسان  توانسته 13ها داده كالن آناليتيكو  ها داده كالن

يا بخشي از آنها  را با كارآمدي  فوقكمك كنند كه همه موارد   مصنوعي 
هاي  ويات شبكهتوانند با بررسي محت دهند.  كارشناسان ميببسيار  باال انجام 
توانند به مسئله بينجامند  عواملي را كه ميهاي شهر هوشمند  اجتماعي يا داده

  .پيش از آن كه به مسئله تبديل شوند آنها را برطرف كنندبيابند و 
                                                 
9 collective problem solving 
10 collective intelligence 
11 city intelligence 
12 big data 
13 big data analytics 

  نگرش علم و دين به مسئله و حل مسئله
 حل راه يافتن  و تحليلو  تعريفدر طول تاريخ دو نگرش عمده براي 

. همچنان ديني يا  ايدئولوژيك نگرشو  نگرش علمي: اشته استوجود د مسئله
در سده هفدهم ميالدي كه به  تنظريه احتماالكه پيشتر گفته شد با ابداع 

شود نگرش  نسبت داده مي فرما پيرو  پاسكال بلز ان مشهور فرانسوي،دان رياضي
اين كه علم نظر به  براي حل مسئله تفوق پيدا كرد. نهاد دانشگاهعلمي بر بنياد 

نگرش ديني   هنوز راه حلي براي مسائلي مانند مسئله مرگ نيافته است
  . همچنان طرفداراني دارد

هاي مسائل جامعه و شهر  راه حل نگرش علمي در تحليل خود براي يافتنِ
هاي  رفاه پايدار از يافته برپايي هوشمند با هدف كاستن از رنج و حذف رنج و

با آن كه از اصطالح  نهاد ديناما  . دگير ميبهره   تخالقي از و دانشگاه نهاد
با )، در عمل المسائل هاي توضيح گيرد (مثالً در رساله بهره مي حل مسئله

كند سر و كار ندارد.  هايي كه نهاد دانشگاه آنها را حل مي موضوع مسئله
اساساً تعريف مسئله در نگرش ديني با تعريف آن در نگرش علمي تفاوت 

آيد كه رفتار جامعه ازآنچه نهاد  زماني پديد مي مسئلهنگرش ديني  دارد. در
نهاد دين ، در حقيقتدين از متن مقدس تفسير كرده است انحراف پيدا كند.  

يا ياران اهريمن  ، مانند متافيزيكيبه نيروهاي ها را  مسئله سرچشمه بسياري از 
با رجوع به متن  ه؛ و بر اين باور است كدده نسبت ميبر روي زمين اهريمن 

بسياري از مسائل توان   مي مقدس و با اجراي مناسك ديني  يا با جهاد مقدس
حل براي  در ارائه راه خالقيتبه بيان ديگر، در روش ديني، د.  كرحل را 

از   نهاد دينبه آنچه  در اين نگرش    زيراتواند وجود داشته باشد،  نميمسائل 
چه تفسير  درست  _كند  و تفسير مي ابدي متن مقدس به عنوان راه حل مي

به بيان  .روا نيستو خالقيت ، و نوآوري شود اتكا  مي _باشد، چه نادرست 
را  تصحيح خطاروال  ،در نگرش علمي خطاها به عنوان مسائل جديدديگر،  
 نهاد ديندر نگرش ديني، اگر جامعه مطابق تفسير  ر حالي كه د ؛كنند طي مي

علت و  يي روي بدهدخطااگر مسئله يا اما ارد، اي وجود ند رفتار كند مسئله
. از شود به اهريمن، ياران اهريمن، يا دشمنان دين نسبت داده ميريشه مسئله 

را  تصحيح خطابراي تنها راه  ي دينيها اي از ايدئولوژي پاره همين روي، 
در مجموع، هدف نگرش ديني، برخالف  دانند. اعمال زور و سركوب مي

جهاني  آن پردازد بهشت جهاني  مي اين زندگيِ  به حل مسائلِنگرش علمي كه 
رفتارها بر  يااست. مطابق اين نگرش در حالت افراطي، اگر مناسك ديني  

كند  انجام بگيرد جهان همچون  بنياد آنچه نهاد دين از متن مقدس تفسير مي
اهريمن مسئله است؛  دوران شكار و گردآوري خوراك گياهي جهاني بي

  انحراف از آن رفتارهاست. علت 
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حل مسائل جامعه ي است. دين نگرشهاي  نظريه واليت فقيه يكي از نمونه 

. اين در حالي است كه استبنياد نظريه واليت فقيه  با رجوع به متن مقدس
 د و در نتيجهناكثريت قريب به اتفاق مسائل جامعه ربطي به متن مقدس ندار

  از همين روي، .كفايت است در حل آنها ناكارآمد و ناتوان و بي ن نظريهاي
 به سختي  ودهد،  ريشه و علت مسائل را به شيطان و دشمنان دين ارتباط مي

  شود.  ميخود حاضر به تصحيح خطاهاي آشكار 

را كه  ، مسئله حجاب، شهريهاي ناگشوده  گرهكي از ي به عنوان مثال،
 در شماره ي كرده است ساز ت كه در كشورمان مسئلهبيش از چهل سال  اس

بر بنياد دو ويدئويي كه به  »رسد اين اتوبوس به مقصد نمي«در مقاله  294
 به تفصيل  دست شده بود به دست هاي اجتماعي شبكهاي گسترده در  گونه

 شمرديم و  برماندن آن گره را  پيامدهاي خطرناك ناگشودهو  كرديم تحليل 
 .ديمحل اين مسئله پيشنهاد كرفناوري شهر هوشمند را براي  حتي راه حل

اي نبوده است كه اين گره  نخستين رسانه ريزپردازنده مجله واضح است كه
 مشابه را كه مسئله» المينور«فيلم  ، و براي نمونهناگشوده را تحليل كرده باشد، 

شماره ن همادر  ،دعواي سنت و مدرنيته را به تصوير كشيده استاين نوع 
با صراحت گفتيم كه دخالت نيروي تحليلي  در اين دو مقاله .كرديم تحليل

ايف ذاتي خود ظنيرو را از واين  ،مانند حجاب اي انتظامي در مسائل فرهنگي
گمان، مسئوالني كه  . بيگذارد و بر كارآمدي آن اثر منفي مي كند دور مي

انگيز  غم از بازداشت كه چند روز پيش_  اند خوانده ميبايد اين شماره را 
ماهنامه مقاالت  اند، زيرا حتماً آن را خوانده _ منتشر شد  مهسا امينيياد  زنده

اي  پاره ؛حتماً خوانده شود كه د شو مينوشته  يبا صراحتمعموالً   ريزپردازنده
پرسش اما . خوانده شده استاين مقاله حكايت از آن داشت كه  نيز ها شانهاز ن

شد با خشم شهر  توجه مياگر . چرا به آن توجه نشده مهم اينجاست ك
 يكه كشور به سرعت به سو آن شد، بي اگر توجه ميشديم.  رو نمي  روبه

 امروزرسيديم كه   اي مي خطرناك حركت كند، به همان نتيجه شدنِ دوقطبي
ديگر راهي نيست جز   :رسيدخواهند از روي ناچاري به آن نتيجه  حكمرانان

هاي  با موجي كه مخالفانش از طريق شبكهجاب اجباري، چون ح قانون لغو
انگيز،  ، چنين قانوني به قانوني نفرتندا هجهان پديد آوردسراسر اجتماعي در 

 در همه جهان ، 14كنند حتي در ميان كساني كه حجاب شرعي را رعايت مي
وهن اسالم تلقي  پرهزينه است و بسيار و ادامه اجراي آن  ؛تبديل شده است

  . شود مي

ماندن گره قانون  ناگشودهپيامدهاي كه   آن مقالهعدم توجه به علت 
و اين روزها شاهد آنها  ده بودكربيني  با دقت زياد پيش حجاب اجباري را 

تواند باشد  چيزي نمي ،هاي بهينه را پيشنهاد كرده بود حل و حتي راه ،هستيم
به  حل مسئلهكه  هنگامي .ساختار حكمراني كنوني محض كفايتي بي جز 
 مورد توجه نباشد و   هر حكومتي بايد باشد كه ذات هاي علمي و عرفي روش

تواند بخش  كه نمي_ فقهي  ساز مسئله قوانينِ وضع حكمرانان خودشان با
 كنند، آفريني  بحران _ بزرگي از جامعه متكثر را براي چنان قوانيني قانع كند 

 د.ربط دا دشمنان خارجيريزي  برنامهبه  نامسئوالنهتوان علت خشم شهر را  نمي
هاي  كفايتي ستند كه از بيني نادانقدر  آن دشمنان خارجيگمان  هر چند، بي

  كنند.ناستفاده  سوءهاي بادآورده   داخلي به عنوان فرصت

                                                 
كه عليه حجاب در ميدان وليعصر تهران تشويق يك سخنران مراسم ميالد پيامبر اكرم (ص)   ١٤

قشر مذهبي و بانوان  بخش احتماالً بزرگي از نشان داد كه حتي خوبي به اجباري سخن گفت
حاضران يك نمونه آماري از نقاط مختلف ( اند چادري نيز از قانون حجاب اجباري ناراضي

ها نيز قرار بگيرد آن  به احتمال زياد مورد تأييد نظرسنجي . يك نتيجه ديگر كهاند) تهران بوده
  . استاندك العاده  فوقطرفداران قانون حجاب اجباري در كشور  تعداد است كه

خواهان  زندگي جهانيِ نظير جنبشِ مقايسه موفقيت بي
   ترامپ زيانبارِ شكنيِ پيمان مقابله با در عدم موفقيت و 

اي با  از برجام خارج شد در مقاله دونالد ترامپپس از آن كه 
 267در شماره » نشيني در سفارت بريتانيا تا تلگرام از بست«عنوان 

ي نترنتيكارزار ا يك انداختن راه راه حلِ به  ،ماهنامه ريزپردازنده
را  مشروطيت نهاد واليت فقيه جهاني را پيشنهاد كرديم و گفتيم اگر

گيري از  پتانسيل همه نيروهاي كشور ميسر خواهد  امكان بهره بپذيرد
نشيني وادار  را به عقب ترامپمردم،   قدرتتمام توان با  شد و مي

  .نشدبه اين پيشنهاد توجه كرد. 

نيز در زماني كه بسياري از   1400ماه  شماره ارديبهشتدر 
 _كردند  ها بر بنياد رؤيا تحليل مي كه به جاي واقعيت _گران  تحليل

حضور دو رئيس جمهور جديد در ايران و آمريكا را  دليلي براي 
دانستند، نوشتيم كه مسئله برجام  نامه برجام مي اجراي فوري توافق

كه يك بازي مشهور در _   بازي ديكتاتورمريكا به ميان ايران و آ
شباهت پيدا كرده است، زيرا  در آن ابتكار عمل _  است نظريه بازي

در دست يكي  است (آمريكا) و طرف ديگر منفعل است (ايران). 
كرديم و  پيشنهاد  را  استفاده  از تمام پتانسيل كشور راه حلمجدداً 
- يا   ، باشهر هوشمند يها يبا فناور عوض شود. ديبا ينوع باز«گفتيم 

را عوض  يباز توان يمشروطه م هيفق تيوالبا و  ،با افراز منصفانه ي،دموكراس

  توجه نشد.به اين پيشنهاد بازهم   » .كرد

زن، زندگي، «با شعار  خواهان زندگيدر يك ماه اخير در مقايسه، 
اران، توانستند بسياري از روشنفكران، هنرمندان، ورزشك» آزادي

سياستمداران، و حتي مردم عادي در نقاط مختلف جهان را به ويژه 
كنند. به بيان ديگر، آنها ثابت خود همراه  حجاب اجباريقانون عليه 

  شرايط براي ،به برجام پشت پا زد ترامپكردند كه اگر در زماني كه 
به سادگي   ،شد مهيا مي ترامپشكني  يك كارزار اينترنتي عليه پيمان

 □د.روارد ك ترامپشكست سنگيني را بر شدمي
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ترك يك   ها با عكس و سند و تحليل از سانهست كه رشبيه  به آن ا 
اين به  تمام كفايتي با بي نمسئوالو  دارند پرده بر سد پرآب خطرناك در يك 

زير آب رفتن يك  مثالً و شدن سد شكستهپس از  توجه نكنند و اخبار مستند
خود _   خيانتاگر نگوييم  _كفايتي محض  براي توجيه بيمسئوالن ، اين شهر

به چه زباني ريزي قبلي آمريكا و اسرائيل بوده است.   بهانه بياورند كه برنامه
بايد  با كدام واژگانما نگفتيم؟ صورت مسئله  تا توجه شود وشد  يبايد گفته م
به هشداري توجه به عنوان نمونه، ما ننوشتيم؟  تا توجه شود وشد  نوشته مي

  آن مقاله آورديم: هاي پاراگراف ي از كنيد كه در يك
شل و حجاب  در ا قطبيدگي در اتوبوس بين دختر باحجاب و بي

است كه امكان و احتمال    وقوع يك   مقياسي كوچك  نشان داده
توان و نبايد   و نميبار در كشور وجود دارد،  انقالب  هولناك و خشونت

ها به مرور فشارهاي روحي را در هر   .   اين تنشآن را ناديده گرفت
 دو طرف به شدت افزايش خواهد داد. از آن گذشته، بيشترين فشارِ

شد، نيرويي كه سالمت روحي روحي بر نيروي انتظامي وارد خواهد 
آنان  براي امنيت كشور  بسيار اساسي است و نبايد براي آنها 

 هايي را محول كرد كه از جنس فرهنگ و سليقه و سبك مأموريت
شان  و روان  تواند به روح زندگي  هستند، نه از جنس جرم،  و  مي

    كند.  آسيب وارد 

توان يافت كه  چند نمونه مي در تاريخ طوالني كشور عزيزمان ايران،  
تواند مورد  مي و  ي داردپيامدهاي خطرناك كه تحليل دقيق يك مسئله 

ها به  حل نشدن آن مسئله، و راه سوءاستفاده دشمنان قرار بگيرد، پيامدهاي حل
 آن قرار بگيرد و با عدم توجهوقت دقت و به رايگان  در اختيار مسئوالن 

_ د نبه جاي آن كه مسئله را حل كن بر اين، حاالافزون رو شود؟  مسئوالن روبه
را به حكمراني  ساختاركفايتي  بي پيامدهاي ناشي از_ كه قابل حل است 
دخالت بيگانگان را در اين امور  ناچارند  در عملو  ؛دنده بيگانگان نسبت مي

 و مرز حد وپا كنند. دست خود كفايتي اي براي توجيه بي تا بهانه دنكن هموار 
  كفايتي تا كجاست؟ بي

  سرشت نظريه واليت فقيه براي يك جامعه متكثر ،سازي بحران
 نهاد دانشگاهكارآمد وظيفه  هاي روش اب حل مسئله واقعيت آن است كه 

زندگي تماماً حل مسئله گويد كه  ، فيلسوف بزرگ معاصر ميپوپر كارل .است
انسان سال پيش سبب شد كه 6000. در حقيقت، شهرنشيني از حدود است

در  شود حل كند. با آنها درگير مي زندگيبراي هايي را كه  پيوسته مسئله
نهاد دانشگاه اساساً  ضروري بود؛  مسئله نتيجه، طراحي يك نهاد براي حل
  براي حل مسئله ساخته شده است.  

از روي  هاي فقهي حل راه جامعههاي  براي مسئلهنظريه واليت فقيه اما در 
كه صرفاً براي حاميان اين نظريه كارآمد است، شود  مي استنباط  متن مقدس

را  جهاني آنمسير بهشت  هاي فقهي  حل چون بر اين باورند كه  اجراي راه

يكي از  هك_ نظريه واليت فقيه هاي فقهيِ   حل راه كند. شان هموار مي براي
به معني   _است واليت فقيه  نشاندن در صدر قدرت سياسي آنها 
افزون بر  .است جهاني اينبراي مسائل  نهاد دانشگاههاي  حل راه  شتنانگا ناديده

اين، اكثر مسائل انسان ربطي به فقه و متن مقدس ندارد، مانند پزشكي، 
توجهي  ونقل شهري. دخالت فقيه در اين دست مسائل و بي مهندسي، يا حمل

تواند به  مي وكند،  مي ها را بيشتر  در عمل مسئلههاي نهاد دانشگاه  حل به راه
سازي سرشت  بحراناز همين روي، ه بينجامد. عها در جام انواعي از بحران

ها سرانجام به  نظريه واليت فقيه براي يك جامعه متكثر است. انباشت بحران
  خشم شهر يا به فروپاشي شهر خواهد انجاميد. 

  هوشمند شهر و افراز منصفانهراه حل تركيب  بازي 
قابليت اجرا ندارد.  ديگر چنان كه گفته شدقانون حجاب اجباري هم

در عمل كه _ ما بدون اين قانون  نظريه واليت فقيه در جامعه متكثر امروزيِ
دچار بحران خواهد شد و  ادامه _  ترين نشانه  اسالميت اين نظريه است برجسته

اگر همچنان از نيروهاي كارآمد براي حل مسائل . حكومت فقهي ناممكن
ها  و اصالحات بنيادين در قوانين و برنامههره گرفته نشود مختلف كشور ب

به دليل ناكارآمدي ساختار حكمراني كنوني احتماالً اعتراضات صورت نگيرد 
و ادامه  و تشديد خواهد شد خواهد يافتادامه در حل مسائل اقتصادي 

 به يك در نهايت ، كهخواهد زدبيشتري اعتراضات به اقتصاد كشور لطمه 
  د.انجامييا فروپاشي خواهد انقالب 

بر  همچنان كه پيشتر گفته شد حاميان نظريه واليت فقيه از سوي ديگر، 
كشورهاي  ،علت اصلي پديدآمدن اعتراضات سياسي كنونياين گمانند كه 

هايي مانند استفاده از يك  با طرحدر نتيجه الزم است خارجي هستند و  
جلوي  اي را خنثي كنند و  توطئهچنين  در كشور  اينترنتبه جاي  اينترانت

اما بگيرند.  _ هاست  در ناكارآمدي در اصل كه ريشه آن_ خشم شهر را 
سال ناتواني در  40بيش از  شدن نيست.  در ايران قابل پياده كره شماليالگوي 

هاي ماهواره،  حجاب اجباري، ممنوعيت گيرندهقانون اجراي قوانيني مانند 
ممنوعيت يا هاي شبكه اجتماعي،  اي از برنامك ممنوعيت استفاده از پاره

توان  حكومتي  نشان داده است كه در ايران نميدر عمل آبي  ور موسيقي آن
كره فراموش نكنيم كه افزون بر اين، بر پا كرد.  كره شماليشبيه به حكومت 

به جز مرزي كه با كره جنوبي دارد يك مرز طوالني با چين و مرزي  شمالي
با چنين  اين كشور .سيه دارد و بقيه مرزهايش دريايي استكوتاه با رو

پديد بياورد. پديدآوردن يك    15بسته-اطالعاتاي  جامعهتواند  ميمرزهايي 
ست. اممكن نامانند مرزهاي ايران  اي گسترده با مرزهاي بسته- اطالعاتجامعه 
را گرفت؟ رانت  استارلينكتوان جلوي سرازيرشدن تجهيزات  آيا مي
  ؟ رفتشدن اين تجهيزات در جيب چه كساني خواهد سرازير
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 هاي پيشين به تفصيل شرح داده شده است كه در شماره گونه همانراه حل 
و  منصفانه افرازبا  است.  هوشمند شهر و 16افراز منصفانهبازي  تركيب 

 خواه بهشتخواه) و  (يا مشروطه خواه زندگيهر دو گروه  هوشمندانه
ند مطابق سبك زندگي خود در حالتي تقريباً آرماني توان خواه) مي (مشروعه

  كشور اداره كنند. انسجامِ  با حفظ كارآمد  را شان هاي زندگي كنند و   منطقه

شود  شدن بخش بزرگي از مردم حل مي گرفته به اين ترتيب مسئله ناديده 
شود. به  تر مي قدرت كشور در رويارويي با مسائل خارجي بسيار افزون و 
در مقاله  ريزپردازندهماهنامه  1400ماه  ارديبهشتن مثال، در شماره وانع
نظريه هاي  براي تحليل  مسئله برجام به يكي از بازي» ديرا ول كن نترنتيا«

 فعالاستناد كرديم كه در آن يكي از بازيگرها  بازي ديكتاتورمشهور  به   بازي
انتظار  در آن هنگام ه(ايران) است. با آن ك منفعل(آمريكا) و بازيگر ديگر 

به  سريع جمهور جديد   در آمريكا و ايران  بازگشت ها از  رؤساي  رسانه
گيرنده  ، ايران تصميمبازي ديكتاتوربرجام يا توافقي مشابه بود، گفتيم كه در  

اين بازي تغيير داده شود. كه كننده دارد، مگر آن  نيست و   آمريكا نقش تعيين
يا   ،دموكراسيبا  را كشورمان   شدگانِ گرفته ناديده براي تغيير بازي بايد 

) وارد هوشمند شهر و افراز منصفانه(تركيب بازي  دموكراسي-اي   با   تر دقيق
د و  كشورمان با تمام پتانسيل خود معادله قدرت را با ايجاد جنبش كربازي 

خارج انفعال از بتوانيم     و ،شكني آمريكا در جهان بر هم بزند مقابله با پيمان
يك  در با كارزار اينترنتي جهاني موفق خود مخالفان حجاب اجباري. شويم

كه اگر با تمام پتانسيل مردم وارد  اند و ثابت كرده اند ماه اخير نشان داده
اقدامات كامالً مؤثري را انجام  ترامپشكني  توانستيم عليه پيمان شديم مي مي

براي يك جامعه متكثر سبب شده  ساختار حكمرانيذاتي  كفايتيِ بي دهيم.
  است كه نتوانيم از چنين پتانسيلي بهره بگيريم. 

  ها را از دست ندهيم فرصت

فراواني كه حاال بسيار هاي  اجراي قانون حجاب اجباري به دليل هزينه
گفته شد بدون قانون حجاب دارد ديگر ممكن نيست، و همچنان كه پيشتر 

به شكل كنوني  شود و تداوم آن معني مي يت فقيه تقريباً بياجباري نظريه وال
روح كند.  مان را تهديد مي ناممكن. خطرات فراواني ايران (افرازنشده) 

اجازه ندهيم اين خصوصيت . پرهيزي خشونتمترادف است با  خواهي زندگي
خروج از كه راه حل بهينه براي كنيم  مي أكيدبار ديگر ت يكرنگ شود.  كم

فناوري شهر هوشمند  .استتمام پتانسيل كشور  گيري از  كنوني در بهره بحران
   .راضي كندرا تواند همگان  مي
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  نظريه واليت فقيه حجاب  ستون اصلي
حاميان نظريه واليت فقيه حاميان سفت وسخت قانون حجاب و يا 

 كارآمدحجاب اجباري هستند و مدعي هستند كه باحجابي بانوان را 
ترين منبع   مشروعيت  حجاب مهم به لحاظ عمليكند. در واقع،  مي

يت فقيه در ميان حاميان اين نظريه  است، در درجات بعدي نظريه وال
با اهميتي كمتر قوانيني مانند ممنوعيت فروش مشروبات الكلي قرار 

دارد.   با آن كه حاميان   نظريه واليت فقيه  مبارزه   با كشورهاي   
گر  را نيز يك منبع مهم ديگر مشروعيت نظريه واليت  مستكبر و ستم

كشورها صرفاً به اين نظريه اختصاص اين نوع مبارزه   با  دانند، فقيه مي
نيستند يا حكومت ديني  هم اي از كشورها كه مسلمان ندارد و  مثالً پاره

   مبارزه با امپرياليسم دارند. ادعاي ندارند نيز 
اسالم در  واقعي دار به عنوان مثال، اگر تصور كنيم كه ايران پرچم

توان  اينده پروردگار، تنها در صورتي ميو واليت فقيه نمجهان باشد، 
سرزمين ها  توجيه كرد كه فلسطيني به لحاظ ديني مقابله با  اسرائيل را

كشور پرچم  تحت واقعي به عنوان بخشي از سرزمين اسالمِخود را 
ايران بپذيرند و البته ايران نيز اين الحاق به كشور را  بپذيرد.  اگر چنين 

، به معني آن است كه كشور ما را به عنوان اند دهكه تا به حال نكر نكنند
دار واقعي اسالم در جهان قبول ندارند. حاميان نظريه واليت فقيه  پرچم

  كنند؟ اين تناقض را چگونه حل مي
حكومت واليت فقيه  در اين چهل و اندي سال نه از سوي ديگر،  

نه    ،دهدتوانسته است ارائه ب فرد منحصربه يك نظريه اقتصادي كارآمد
فرد منحصربه يك نظريه توسعه كارآمدو نه يك نظريه سياسي كارآمد ، 

چيزي براي  اجباري حكومت واليت فقيه به جز حجاب .فرد منحصربه
ترين  ، كه مورد توجه مؤمناني است كه مهمشته استگفتن ندا

 زندگي، نه است جهاني آن بهشتشان داشتن امتيازات باال براي  هدف
محيطي را _ كه در كشور در اقليت هستند  _ . اين مؤمنانجهاني اين

دانند كه در درجه  مناسب مي رسيدن به بهشت براي  كسب امتيازِ
نظريه شود.  از همين روي، حاميان  نخست حجاب در آن رعايت مي

حفظ كنند،    كه باشد واليت فقيه ناچارند قانون حجاب را به هر قيمتي
دهد، مانند  اسالم را در جهان بر باد مي هايي كه حيثيت حتي با روش

اي از  يك ون بدون توقف در برابر مادري كه دخترش بيمار است. پاره
  حجابي   معمولِ در مبارزات ضد كمحاميان نظريه واليت فقيه نيز 

از اين حقيقت پرده برداشتند كه اگر ديوار  ي در سال جاريتابستان
اين در حالي  ريزد. ي فرو ميحجاب فرو بريزد ديوار جمهوري اسالم

شهر و با  افراز منصفانهتوانند با  واليت فقيه مينظريه است كه حاميان 
 شهر هوشمندو  افراز منصفانه بهتر به مقصود خود برسند. هوشمند

را  خواهان مشروعهو  خواهان زندگيتواند  اختالفات بزرگ ميان  مي
   □ براي هميشه حل كند.
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و  آمدگان ستوه به خروشانِ فروكاستن از خشمِ
  رؤيايي     به  شهر هوشمند گذار رفرميستي  سازي فراهم

هوشمند آينده با دو ديدگاه معماريِ شهر «حدود سه سال پيش، در مقاله 
هشدار داديم كه استفاده  از ابزارهاي  270در شماره » بران سازان و بهشت بهشت

شهر هوشمند براي ورود  به حريم شخصي شهروندان، كه به محدودسازي 
انجامد، مانند استفاده از  دوربين براي رصد حجاب بانوان، بر  آزادي آنان مي

اي دارد كه  كند، و پيامدهاي ناشناخته ند آسيب وارد توا امنيت رواني شهر مي
هاي آكادميك كافي درباره  هايي پژوهش ضروري است پيش از چنين استفاده

  آنها صورت بگيرد.

  جنبش، انقالب، يا عصيان؟
توان يك پيامد عدم توجه به چنين  خشم شهر شديد امروز را مي 

 جنبشخشمي را يك نظران چنين  اي ازصاحب پاره هشدارهايي دانست.
اند.  ادبيات،  توصيف كرده انقالباي ديگر  آن را آغاز يك  اعتراضي و پاره

را  انقالبيا يك  جنبشاي فراتر از يك  ها،  و مطالبات اين خشم پديده كنش
 آمدگي ستوه بهتوانيم  كه آن را  مي_  دهد. دو تفاوت مهم  اين خشم نشان مي

كه فقط نظام سياسي را هدف قرار  1357نقالب خشم در ا با _  بناميم عصيانيا 
آميزترين شعارهاي  هاست. توهين شعارها و در كنش در ادبياتداده بود 

(كه » غلط كرده ،... خورده ،شاه عزم سفر كرده«مشهور آن هنگام، مانند 
اي از  را با پاره» گي نواره ازهاري گوساله، بازم مي«يا خيلي عمومي نشد) 

  لفاظ ركيك امروز مقايسه كنيد. شعارهاي حاوي ا
و خشونت دانشجويان از الفاظ ركيك  هايي مانند گروهنامعمول استفاده 

به شدت  دهد كه  به داليليبروي تواند  ميبه شكل علني زماني كالمي 
به حجاب و مستمر » گيردادن«شده باشند، داليلي مانند » عاصي« خشمگين يا 

كه  _ اينترنت فيلتركردن و كُندكردن حجاب با دوربين،مستمر پوشش، رصد 
، موسيقي يك وسيله بسيار ضروري و پرمصرف شهرهاي هوشمند امروزي است

هاي پارازيت براي پخش تلويزيوني  سيگنال مستمر ممنوعه، يا ارسال
گمان، همه اين عوامل روزانه انباشت خشم را بيشتر و بيشتر  بي اي. ماهواره

 يا آمده، به شدت عصباني، و ستوه وان نافرمان، بهت را مي عاصيواژه  كنند.  مي
گري يك  آمده از اجبار در اجراي تكاليف ديني معني كرد. عصيان ستوه به

افراط در واداركردن به اجراي تكاليف شرعي است، مانند  واكنش طبيعيِ
يك  1357 انقالبواكنش كشف حجابي كه اين روزها پديد آمده است. 

م تغيير نظام سياسي بود، در حالي كه خشم امروز هدف اصلي داشت و آن ه
امروز حاصل » خشم خروشان«، عصياندر كتاب  فرخزاد فروغيا به تعبير 

قبول و نابخردانه بوده  اجتماعي و اقتصادي غيرقابلمستمر سال فشارهاي  چهل
تغيير گسترده در سبك  تغيير در سبك حكمراني، افزون بر و هدفش ،است

در    آمدگان ستوه بههاي  حكمرانان ناچارند خواستهامروز، ست. ه نيززندگي 
سرويس  سبك زندگي  را بپذيرند، زيرا مواردي مانند حجاب اجباري  يا سلف

زنانه/مردانه به وهن اسالم در جهان تبديل شده است و اصرار به اجراي آنها 
فوري   در بر خواهد داشت. از همين روي، لغورا العاده زيادي  هاي فوق هزينه

تواند از خشم شهر به اندازه زيادي فرو بكاهد و  قانون حجاب اجباري مي
 منصفانه افرازبه  شهر هوشمندي را فراهم سازد كه با  رفرميستي امكان گذارِ

اي خرسند كند كه به  را به گونه خواهان زندگيو  خواهان مشروعهتواند  مي
  □رؤيايي كه در سر دارند برسند.

  

عجز و درماندگي دانشگاه مل عانظريه واليت فقيه 
  صنعتي شريف در حل يك مسئله ساده 

ها براي  حل است و بهترين راه حل مسئلهنهاد دانشگاه اساساً نهاد 
توان گرفت. به عنوان مثال، يكي از  مسائل مختلف را از اين نهاد مي

هاي  حل سال اخير راه90ها كه در  پژوهشي دانشگاه هاي حوزه
نظريه ها و جامعه ارائه كرده است  براي مسائل انسانالعاده كارآمد  فوق
در  ) است. تعدادي از جوايز نوبل اقتصادgame theory( بازي
ها در نظريه بازي اعطا شده است. در  به خاطر پژوهش هاي مختلف سال

كم  ، دستدانشگاه صنعتي شريفهاي مختلف  ميان دانشكده
دهند.  ازي را ارائه ميهاي كامپيوتر و رياضي درس نظريه ب دانشكده

ها  نظريه بازي كه براي مسائل گوناگون انسان مشهورِ هايِ يكي از بازي
 افراز منصفانهيا  تقسيمدهد بازي  هاي كارآمد ارائه مي حل راهو جامعه 

)fair division .است (  
ها  سرويس دانشگاه در يك ماه اخير بر سر نوع اجتماع داخل سلف

دي رخ داده است كه يكي از مشهورترين هاي اعتراضي متعد حركت
در جريان بوده است. بسيج دانشجويي به  دانشگاه صنعتي شريفآنها در 

سرويس اصرار دارد و دانشجويان ديگر به  ماندن سلف /مردانهزنانه
مضحك در زمان انتشار مجله  شدن آن. نتيجه اين اختالفات مختلط
هاي  جويان در خيابانخوردن دانش سرويس و غذا شدن محل سلف بسته

سرويس به سه بخش  سلف افراز  منصفانهدانشگاه بوده است. مسئله 
اي كه همه دانشجويان را با يك  مردانه، زنانه، و مختلط به گونه

ترين  سرويس رؤيايي براي هر گروه راضي كند يكي از ساده سلف
در دانشجويان به جاي آن كه زانوي غم است.  افراز منصفانههاي  مسئله

در دروس خود  حل مسئلهتوانند آنچه را براي  مي  بغل بگيرند و بگريند
 خوانند پياده كنند و به جاي زاري شادي را در خانه خود بگسترانند مي
   .است هدف علمكه  _

اي فقهي است كه حدود  سرويس نامختلط نظريه نظريه سلف
قق ها تح سال پيش پس از انقالب فرهنگي با قدرت در دانشگاه40

نهاد . سيطره نهاد دين بر حتي اگر فتوايي براي آن موجود نباشد _ يافت
هاي برتر كشور در  سبب شده است كه حتي يكي از دانشگاه حل مسئله
سرويس عاجز و درمانده شود.  اي به  سادگي مسئله سلف حل مسئله

سال تورم باالي مستمر يا 40، همچون هاي كشورمان بسياري از بحران
 □نهاد دين است.بنياد  بيهاي  دخالتفشارها و همين نوع امد پي تحريم
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  تكامل ابزارسازي، حل مسئله، و خالقيت
 در حل مسائل پيچيده ها سال دستاورد تكامل انسان شدن ميليون گرفته نظريه واليت فقيه و ناديده

  

  

  

   

  

  ، يك ساطور سنگي است.               1بينيد. شماره  رود خراسان رضوي را مي شده در   كشف كشف سنگي قدبم پارينهابزارهاي دوره  در تصوير باال  تعدادي از سنگ     
  )باستان ؛ موزه ايراناز مژده حمزه تبريزي  (عكس                                                 

شده در سمنان، هرسين كرمانشاه، نياسر كاشان، غار كنجي  هزار سال پيش)، يافت 40ر سال پيش تا هزا300(از حدود  سنگي مياني پارينهابزارهاي خراشنده  سنگ
  هاي  مربوط به نقاط مختلف هستند.   نيزه 26، و 22، 21هاي  آباد لرستان، كنارك مكران سيستان، تاق بستان كرمانشاه، ميناب هرمزگان، و طبس.  شماره خرم

  )باستان ؛ موزه ايراناز مژده حمزه تبريزي  (عكس                                                 

  اند: بندي كرده ميليون سال پيش استفاده از سنگ به عنوان ابزار را آغاز كرد.  از همين روي، عصر سنگ را به سه دوره تقسيم 3.3انسان از حدود 

 ، شامل سه دوره سال پيش12000پيش تا حدود   يليون سالم 3.3، از  سنگي پارينه .1
  )سال پيشهزار300پيش تا حدود   يليون سالم 3.3( قديم سنگي پارينه .1
 )سال پيشهزار40پيش تا حدود  سالهزار300( يانيم سنگي پارينه .2
  )سال پيشهزار12پيش تا حدود  سالهزار40( ديدج سنگي پارينه .3

 هزارسال پيش10هزارسال پيش تا 12، از  حدود سنگي ميانيا  سنگي فراپارينه .2

 سال پيش     6500هزارسال پيش تا 10، از حدود كشاورزي انقالبيا  نوسنگي .3

ظاهر  هوموساپينسهزارسال پيش كه گونه  300تا پيش از ده است. ميليون سال پيش تا  عصر نوسنگي تغييرات در  ابزارهاي سنگي بسيار اندك بو 3.3از     
هزارسال پيش تغييراتي كه انسان را از حيوانات ديگر متمايز كند پديدار  60شود زندگي انسان تفاوت اندكي با پستانداران ديگر داشته است. از حدود  مي
ناميد  انقالب حل مسئلهتوان  كه آن را مي انقالب كشاورزيشده از  با توجه به آثار كشف ،ها. با اين همه صخره هاي غارها يا شود، مانند نقاشي بر ديواره مي

ابزار خراشنده  . تعداد زيادي دستگيرد سال پيش اوج مي 6500در  انقالب شهرنشينيو با  شود آغاز مي ت ديگر و حيوانا انسان دار و معني تفاوت واقعي
شناسي مختلف  يافت شده است. به  هاي باستان ان نوسنگي در  نقاط مختلف كشور عزيزمان ايران  در كاوشتا پايان دور قديم سنگيِ پارينهسنگي از دوران 

     .     بيابيم يمتوان مي كشورماندر  و به راحتي را به خوبي حل مسئلهو تاريخ ماقبل  حل مسئلهتاريخ اسناد بيان ديگر 
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اشنده ابزارهاي خر سنگ
(از حدود  سنگي ميانيا سنگي  پارينهفرا
هزار سال  10هزار سال پيش تا 12

تپه بهشهر    شده در علي پيش)، يافت
هاي اين دوره تيزتر از انواع  خراشنده

  اند.   شده قديم سنگي پارينه
   

؛ موزه از مژده حمزه تبريزي  (عكس
  )باستان نايرا

، خراشنده انتهايي)، 1شده در غار كميشان بهشهر ( هزار سال پيش)، يافت 10هزار سال پيش تا 12(از حدود  سنگي ميانيا سنگي  پارينهفراابزارهاي خراشنده  سنگ
هاي اين دوره تيزتر از انواع  دار).  خراشنده ، تيغه دندانه4، خراشنده ناخني)، غار كميشان بهشهر (3آباد لرستان ( سنگر خرم، خراشنده انتهايي)، پناهگاه پا2ميبد يزد (

  اند.   شده قديم سنگي پارينه
  )باستان ؛ موزه ايراناز مژده حمزه تبريزي  (عكس                                                 
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  )باستان ؛ موزه ايراناز مژده حمزه تبريزي  ها (عكس

 7500مربوط بهدوران نوسنگي  ابزارهاي سنگ
تپه  شده در  هزار سال پيش، يافت 8سال پيش تا 

هاي اين دوره تيزتر از  دره كرمانشاه.   خراشنده گنج
  اند.   شده قديم سنگي پارينهانواع 

از مژده   (عكس                                                 
  )باستان زه ايران؛ موحمزه تبريزي

قطعات سفال و . نوسنگياواخر دوران 
هزار سال پيش،  7سال پيش تا  6500ابزارهاي  سنگ
هاي اين  سراب كرمانشاه.   خراشنده تپه شده در  يافت

  اند.   شده قديم سنگي پارينهدوره تيزتر از انواع 
  )باستان ؛ موزه ايراناز مژده حمزه تبريزي  (عكس  
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را اندكي  آنهابوده است و در اين سه ميليون سال  انسان  مورد استفاده ترين ابزارهاي ابزارهاي خراشنده سنگي مهم ميليون سال  دست 3همچنان كه ديديم  تا حدود 
با  به طور ناگهاني انسان كشاورزي انقالبو  صر نوسنگيعاندك بوده است. اما با آغاز  به لحاظ سبك زندگي ، تفاوت انسان با پستانداران ديگردر اين دورانتغيير داده است. 

اش تماماً  زندگي ،دان معاصر ، فيلسوف و رياضيكارل پوپرتبديل شد كه به قول  يند؛ به اين ترتيب، انسان به موجودك حلآنها را  ناچار بود فراواني برخورد كرد كه  مسائل
كه اختراع آن به ساكنان  ست؛ا  بوده انقالب نوسنگي  ترين دستاورد مهم ،حل مسئلهبه عنوان نخستين ابزار ت راست) (تصوير سم  توكن) است. problem solving( مسئله  حل

داري  انديوو   امكان ،   را تقويت كردند توان رايانشي  انسان بودند نخستين ابزارهاي محاسبه (كامپيوترهاي سفالي!)  ها كه  توكن شود. دوره نوسنگي ايران نسبت داده مي
شهرها - گيري سرمايه (كاپيتال) و  تمدن و تأسيس دولت ، كه در نهايت به شكلفراهم كردندبراي پديدآوردن شبكه همكاري و مقابله با ناهمكاري و تقلب را (بروكراسي)  

تكامل  آمريكايي و استاد  دانشگاه تگزاس،-شناس فرانسوي ان)، باستDenise Schmandt-Besserat( دنيس بِسراخانم پروفسور هاي  تر، مطابق پژوهش از همه مهم انجاميد.
  انجاميد. نوشتارها به اختراع  توكن

) token( توكنكه او بعدها آنها را   _هاي مختلف كشورهاي خاورميانه به اين نتيجه رسيد كه اين اشياء  هاي سفالي در موزه پروفسور بِسرا  با ديدن تعداد زيادي از مهره
هر كدام به  يك مقدار يا تعداد خاص از غالت يا احشام و در اصل به يك عدد يا سنجه اشاره دارند. دنيس بِسرا درباره اين نظر خود  _اند   به اين نام مشهور شدهناميد و حاال

  چنين آورده است:» نوشتار: از شمارش تا خط ميخي- پيشا«در كتاب 

باور عمومي بر اين بود كه الفبا خاستگاهي الهي  1700اي جديد است. تا پيش از قرن  اسبه سرچشمه گرفته است نظريهرودان از ابزارهاي مح اين نظر كه نوشتار در ميان«
  » قبول مطرح شد كه  نوشتار از كشيدن تصاوير تكامل پيدا كرد. گري، اين نظريه غيرقابل دارد و در پي آن، در دوره روشن

سنگي را در خود حفظ  خصوصيات نمونه دوران ميان آسياب تپهو  دره گنجآيد. با آن كه   پديد مي عصرنوسنگيو  سنگي ميانها در ايران  در دوران گذار بين  توكن
ان هاي اير دهنده آغاز دوران نوسنگي هستند. نخستين توكن گذارند، كه نشان ها به نمايش مي كنند، خصوصيات جديدي در الگوي سكونت، اقتصاد، فناوري، و كاربرد نشانه مي

اي از گذشته نبودند، بلكه بخشي از  را در هالل بارور بنياد نهادند. آنها ارثيه سبك جديدي از زندگيگرهاي سفالي اختراع مردمي بود كه  دهند كه شمارش به وضوح نشان مي
تر در  تر و بادوام اين اشياء  را احتماالً به دليل نگهداري راحت هاي عصر كشاورزي بعدها انسان  ... مشهور شده است. كشاورزي انقالبپديده نوسنگي بودند؛ يعني،  آنچه به 

شدن  در جهت دوبعدي نوشتاركردند. و به اين ترتيب،  تكامل   كاري  ها را كنده جاي دادند و بر روي آنها  مشابه اين عالمت )envelope(  پوش توكنيا گلي  هاي توپكداخل 
  چنين آورده است:در اين مورد، خانم بسرا در كتاب خود  هاي نماينده اصوات زباني تكامل پيدا كرد. به عالمت از اينجا و از عدد آغاز شد، و بعدها 

اي براي  شده بر روي آنها مقدمه هاي حك ها و عالمت هاي دربرگيرندة توكن پوش جانشيني عالمت به جاي توكن نخستين گام به سوي نوشتار بود. در شوش، توكن«
شود حضور  حك مي  شان هاي داخل كننده به توكن هاي اشاره ها عالمت پوش داران در هزاره چهارم  دريافتند كه وقتي بر روي  توكن ي گلي بودند. حسابها رواج كتيبه

  »د.ها را گرفتن ها جاي توكن شده با نقش توكن هاي سفالي حك تواند ضروري نباشد. در نتيجه، توپ مياصالً پوش  ها در داخل توكن توكن
حل كند، نيازها و مسائلي كه در  خالقيتبا ناچار بود  آنها را  _را آغاز كرد  شهرنشينيانقالب به ويژه از زماني كه _ رو شد  انسان هنگامي كه با  انواع نيازها يا مسائل روبه

مدرسه، پول، و بازار. بسياري از سازي،  رساني، پل خ، سيلو، آبدوره شكار و گردآوري خوراك گياهي وجود نداشت، مانند ساخت نهاد دولت، ديوان، جاده، گاري و چر
و دانشگاه به عنوان  نام گرفت علمتخصصي شد و  حل مسئلهكنيم. به تدريج  گيريم و استفاده مي را هنوز به كار مي انقالب شهرنشينيها و اختراعات و اكتشافات دوران  طراحي

  است.هاي پيشرفته دوران باستان  شاپور يكي از دانشگاه نوان نهاد حل مسئله كار كرده است. به عنوان مثال، دانشگاه جندينهاد حل مسئله طراحي شد، كه تا امروز به ع

  در حل مسائل پيچيده تكامل انسان  ها سال دستاورد ن ميليونشد هگرفت نظريه واليت فقيه و ناديده
تواند مسائل پيچيده را با انديشه و  سان به ويژه در همين سرزمين خودمان ايران به اين نتيجه رسيد كه ميسال پيش، پس از حدود سه ميليون سال كه ان 12000از  حدود 

ه جامعطوالني  يك دورهكه پس از  1357د. در انقالب سال نياد نهابحل مسئله  راي برا نهاد دانشگاه  به تدريج )،complex problem solvingبا ابزارهاي حل مسئله حل كند (
يك صنف ويژه كه براي منافع خود انجام داد با  بخشي از  كه نظريه واليت فقيه را به ويژه در نهاد دانشگاه  نقادي كرده باشند، با تبليغات آن بسته، بسياري از مردم بي-اطالعات

كه  آن ل مهم كشور به جاي آن كه از طريق نهاد دانشگاه حل شود و بيقرارگرفتن اين نظريه در قانون اساسي موافقت كردند، كه بدين معني بود كه  راه رويارويي با مسائ
كم سه سده پيشتر روش  ؛ اين در حالي است كه دستيابد انجام بگيرد ميتفسير متن مقدس  ه وسيلهراهي كه يك فقيه منتخب ببا با شابلون فقه و  خالقيتي صورت بگيرد 

طلبد و بايد  بر بنياد تعدادي از  سازي كه يك مسئله كامالً  علمي است و راه حل كامالً علمي مي ان مثال، مسئله غني. به عنوابداع شده بود دموكراسي ليبرالكارآمد 
هاي اقتصادي  محاصرهترين  طوالنيها كشور با يكي از  شود كه سال شود و سبب مي سازي شود به نظرات فقهي يك نفر وابسته مي هاي دانشگاهي درباره آن تصميم تخصص

أمين كند منافع كشور را ت فراهم مينظريه بازي اي كه رياضيات از طريق  تواند با فنون مذاكره كه ميشود  ممنوع ميمان مواجه شود. يا مذاكره با كشورها  بار در تاريخ زيان
  در جهان، در زمستان سال جاري با كمبود گاز مواجه باشد. د كه كشورمان با دارابودن بيشترين سهم از منابع انرژيانبه جايي برس را كارسازي  اين نوع تصميم؛ و كند

مت سسال پيش از ميالد، و تصوير 3300تا 3100شده در تپه چغاميش شوش خوزستان مربوط به  يافته پوش توكنچهار  سطوگلي و تصوير  هاي توكن مت راستستصوير   ■
  باستان) از مژده حمزه تبريزي؛ موزه ايران  ها (عكس                  سال پيش از ميالد.  3100تا 2800ر شوش خوزستان مربوط به شده د آغازين يافته اي از دوره عيالميِ نبشته گلچپ 
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انتشار يافته  294يادآوري: اين مقاله  كه در شماره 
در » حل مسئله و هوش مصنوعي«مقاله  بود به دليل اشاره

  ن شماره به آن، مجدداً در اين شماره درج شده است.يا
  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  ■ 
آن داخل دست شده است كه در  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
ون انداخته شد، چه او ، چه او كه بيررسند 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    رنجند توا 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 انين و اجراي قانون قوبر 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 ن سو نشان داده است كه پاسخمشروطيت  به ايانقالب 
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

ت و انتخاباو 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 ندرسانهشده و چ 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 كه  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«وري با رواج فنا  دورسازي دوزخيا  ريب بهشتديدگاه 
)facial recognition سطوحِ ِپرونده الكترونيك)  به 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  را براي مقابله با كم تواند امكانات جديدي آن كه مي

تواند براي تشويق يا اجبار به اجراي  احكام  حجابي فراهم كند  مي 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 
احكامي را اجرا كساني كه چنين  پرونده الكترونيكداشت كه  در 

كنند  نمره يا امتياز منفي داده شود و  اولويت در تخصيص منابع  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  دورسازيِ 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 كممه براي جري 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 ضد  براي كشور عزيزمان ايران است، كه حتي بر

با اين . است ماندگارقدرتمند و  با اقتصاد سكوالر 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  جباريمخالفان حجاب اكه 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، يانصار
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 
غاز شده است تعداد بانواني كه برخورد روادارانه با موضوع حجاب آ

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 شود، بي مچنان ميسال ميلياردها دالر حيف و ميل شده است و ه43
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 را به دليل سياست ميلياردها دالر

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  كه با اجراي توصيه جهاني است هاي اين تر رنج آسان
د. چنين هدفي با هدف شهر هوشمند نيز كه در پي كاستن تحقق بيابتواند  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 فقيهشود. نهاد هاي ديني قانع  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 ، دنا 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  اند مشروعه نتوانستهنيز  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 كه احتماالًت، آميز نبوده اس 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 معنيبيشتر 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  شرع

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 معتقد به واليت انِفقيه 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:  عرفو استفاده از حد شرعي براي مقابله با  ،مردمو  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
 تواند مسئله 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. اد دنخواهرا سر » يا روسري يا توسري«شعار 

در  انحجاب بي هم و انباحجاب هم 1357 در دوره انقالببه عنوان مثال، 
 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
وي آن يك روحاني مشهور و تندرمطرح شد. حجاب  نگذشته بود كه بحث

هاي مختلف   بعدها در انتخابات  ها تندروي همين نوع كه به دليل_ روزها 
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،  بركناريخواستار 
. 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  انقالب و قدرت پيروزي 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  را در كشور گسترده مي هم فساد 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، 
حجابي و حجاب اختياري وجود داشته است، از  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 از مردم سر بزنيد، مراسم عروسي بسياري 
هيچ دليل منطقي ممنوع  ، كه آن هم بيشود) پيش از انقالب بازخواني مي

    گرديد.

  با ابزارهاي شهر هوشمند
                           يا  »كراسي بدون رواداريدمو« 

   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؟ 

ا، رواداري، تحمل، تساهل و تسامح، شكيبايي، بردباري، يا  هايي مانند  مدار 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 موكراسيِد ليبراليك ستون مهم ساختمان   وكراتيكرواداري دم
، 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
اه خود بهره براي رفموكراسي د ليبرال، و در برابر از مزاياي مدارا رسيدند

  گرفتند. 

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

ناپذير بوده است. به عنوان نمونه، به  مستند ويدئويي مشهور دعواي  متفاوت تحمل
حجاب و باحجاب  را ببينيد كه هر دو نفرِ بي رنجيد، حجاب در اتوبوس نگاه كني

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_ 

حجاب در منظر عمومي بسيار  حجاب و بي خواهان   ديدن كم روعهبراي مش 
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.  نميرا  دموكراتيك رواداريناشي از  هاي رنج، چون ستنشده ا
را  هايي رنجدموكراسي با چنين فرهنگي ناممكن است، مگر اين كه 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  بايد بتوانند رنجاز 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
) هر نوع fair 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.  اند و اينترنتش را با فيلترينگ به اينترنت حالل تبديل كرده دريهمگي چا

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  هاي بي با هزينهبجنگد و  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  ايست و بازرسير ، چقدو 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
كه قدرت مقابله با نوار كاست را خواهان  به اين نتيجه رسيدند  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  ممنوعهاستفاده از موسيقي يا ممنوعيت  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.   ختم بار  ونتاحتماالً خشانقالب 

   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 در كشور وجود دارد، و نميبار  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 رايي است و نبايد ببسيار اساس
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  . يكي   بهشت شنداندي 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 ي شديد قرار دارند،ا 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

ه براي گشودن يك راه ببومي  حلي  آيا جامعه ما راه نخواهد ساخت.شاداب 
هايي را در  تواند چنين رنج آيا امكانات شهر هوشمند نميسوي سعادت ندارد؟ 

  شهر حذف كند؟ 

  

  
عدد يا  1درصد 3.5 قانونحد بسيار مهمي است، كه به  درصد 3.5حد 
را  نون چنووتقااي  (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، 
 فراهم كند.  هاي سنگيني را براي جامعه 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  شت نمونه خروار است. در اين مجتمع ساختماني، همه آپارتمانم
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«
نارضايتي و قطبيدگي را  ارسال پارازيت فقط د تا دريابند كهبه اعداد توجه ندارن

. به جاي آن كه از اين فرصت فناوري همچون كند افزون مي 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  همان نتيجهحجابي  حجابي يا بي كم جريمهآيا نتيجه 

هاي مردم براي مصادره ديش و گيرنده و جريمه  ها پس از حمله به خانه 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
درصد از جمعيت كشور  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 ح كند. مقابلهبه نفع آنان اصال
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

  

رآمد عمل كند كه قريب به تواند كا 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

عه متكثر، حاكميت واليت فقيه ناچار به اجراي در يك جامجامعه  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 

  دانشگاه نشسته است؟
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،  را تجزيه و تحليل مي _. 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

دي و هيچ هنري و هيچ فرمول و مدلي اي و هيچ سوا 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  43اند در اين  داشته نهاد دانشگاه اتكا

  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 ا بين  مردم داراي  ر
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 
ب سياسي كننده يا پديدآمدن احزا كه سبب رشد اقتصادي و رفاه خيره

 نوقانپرقدرت و يا بانشاط و شادشدن جامعه شده باشد؟ وضع قوانيني مانند 
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  گونه اي ندارند كه نياز باشد مناصب مهم كشور به هاي پيچيده فرمول
  العمر در اختيار بخشي از يك صنف ويژه باشد. آميز و مادام تبعيض

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

نظريه واليت كه  كند 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 

  با دوستان مروت با دشمنان مدارا  –يش دو گيتي تفسير اين دو حرف است آسا● 
  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 

  تآشامي اس تا جنيني كار خون –گيري و تعصب خامي است  سخت●
  كه فردا نگيرد خدا با تو سخت –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

يالدي به هاي شانزدهم تا هجدهم م هايي كه ناروادري در سده در غرب، با جنگ
قرار گرفت و  الك جانپا كرد مسئله رواداري مورد توجه انديشمنداني چون 

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

پا  تبديل شود. يك پرسش هاي ارو ترين مفاهيم فلسفه سياسيِ رفرميست مهم
آيا در برابر نارواداران «پارادوكسيكال مهم درباره رواداري آن بوده است كه 

» رواداري پارادوكس« پوپر كارلاي چون  فيلسوف برجسته» بايد رواداري كنيم؟
را مطرح كرده است: اگر رواداري جامعه نامحدود باشد سرانجام از سوي 

گيرد اين است كه جامعه  مي پوپراي كه  آمد. نتيجهنارواداران از پاي در خواهد 
روادار ناچار است در برابر نارواداري ناروادار باشد. به بيان ديگر، اجتماع 

، فيلسوف بزرگ رالز جانرواداران و نارواداران ممكن نيست. از سوي ديگر،  
ا يك سده اخير، تالش كرد رواداري را توسعه بدهد و جامعه حدي از رواداري ر

با اين  در برابر نارواداران بپذيرد، مگر آن كه رواداري در جامعه به خطر بيفتد.
  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  فرازارا حل كنند. » پارادوكس رواداري«توانند  نمي

تواند به مسئله  ها، و افراز منصفانه مي ها، اينترنت آدم شهر هوشمند، اينترنت مكان
   □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 وانيني را وضع مينظام حكمراني در دنيا ق 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  كهمهم نيست 

 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_ 

يك نظام  وان بهت 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 نميبراي يك جامعه متكثر قيه نظريه واليت ف 
  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 بي يا حتي 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 يد. نظريه واليت فقيه ذاتاً نميمشاهده كن
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
حجاب فراواني  ماست. به عنوان مثال، با آن كه در كوچه و خيابان با بانوان ك

  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 وديپتانسيل جامعه نياز دارد و نه صرفاً خ

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، تدين و بيم 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

كافر بپندارد با امكاناتي كه دارد هر  د را كه با آن ديوان سروكار پيدا كن
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. واليت فقيه بي ي منتخبها 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
بر فقط  هينظرشود و اين   افرازجامعه تواند از اين تناقض خارج شود كه  مي

  شود تبعيضي در كار نباشد.  باشد، كه سبب مي حاكممؤمنان به واليت فقيه 
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
ارواداران به انتخاب مردم تعيين كنيم، هر محدوده هاي رواداران و ن محدوده

كه در آن يا  تواند در نظر گرفته شود  بزرگ مي   خانهيك يك ملك مشاع يا 
خواهان ناروادارانه با قوانين شرع ساكنند و يا سكوالرها با قوانين سكوالر  مشروعه

ن آن هر چنين ملك مشاع يا  خانه بزرگي، حريم خصوصي ساكنا و روادارانه.
اجازه، چه به لحاظ شرع مقدس چه به لحاظ  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

ب  نارواداري نكنند؛ و سكوالرها در صورتي اجازه دارند كه  وارد براي حجا
  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،  را به حجاب توصيه مي» 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)؛  وارههاي ماه ها و ديش داليلي مانند مصادره گيرنده
هايي اجازه ندارند وارد شوند كه با  كند كه به خانه اين آيه  به مؤمنان تأكيد مي

ريشه واژه  ،  و دوستي مالطفتبه معني » اُنس«ندارند. » نساُ«صاحبان آنها 
جزئي از معني  رواداريو   مداراكه در اين آيه آمده است، كه   است» تَستَانسوا«
  ن است.آ

توان به  به بيان ديگر، نظر به اين كه خانه يك بخش افرازي شهر است، مي 
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  رسبك زندگي سكوال هاي با به بيان ديگر،   ورود به محدوده

تواند جايز باشد. اگر  به بهانه امر به معروف حتي شرعاً نمي 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
ساكنان بكاهد، بلكه  رنجتواند از  تنها مي شهر هوشمند افرازشده نهبه اين ترتيب، 

   □تواند شهري مغاير با شرع مقدس تلقي شود. نمي
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چ تخصصي براي مردم ندارد، نهاد فقاهت نيز هي 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   ،كند تعيين ميرا 
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
ه به رسميت آنچه اين نظري 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 گوناگونياما  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 آنان است. سته و خواويژگي 
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
  وجود ندارد؟ ارضبدون تع 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 

اكارآمدي حكمراني و حتي به سطوحي از  د به نهاي 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

راي دو يا چند در جوامع دا 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
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هاي  ها را به خوبي حل كند و نظام اسيتواند اين مسئلة دموكر 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 قانوني يا بي بي آور است، چون بالفاصله 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 فناوريويژه  به 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  خوب از انعطافيك نمونه 
  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  ،نيست، زيرا چه حجاب اجباري رأي بياورد چاره كار 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  مصالحه اجتماعينوعي 
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 
به حجاب  هم كساني زندگي كنند كه آميخته درهمبه شكل  شود نمي مكان

ن متعارض يانوو ق پياده كنند خودسرانهخواهند  اجباري باور دارند و آن را مي
                                                 
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  .استمشاركت تنها درصد كمي از مردم ضروري 

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  روزه اين قانون تجربي به مدد شبكهامشوند.  بدون خشونت مي
ونيم درصد از مردم  كند، زيرا گردآوردن سه آفريني مي لحظه به لحظه موج

  □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 مشروطه يار سكوالو  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

  

  ا افراز منصفانه؟چر

(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 
  ه و هر دو سبك زندگي حاميان هر دو نظريتعداد 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

بدون خشونت  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
ب منجر شد، اما اين اتحاد دوام به پيروزي انقال 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 ترين كارآمدي در به بيش 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
تواند همواره منصفانه باشد، هرچند، دموكراسي در كشورهاي غربي  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
  مراجعه كنيد. 289در شماره » هوشمند

 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  باشد كه بهتر از آن نتيجه برايش وجود نداشته باشد و دست

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

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

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

  □.مشهور است ي پارتوكارآمديا  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

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

  ستين داريشب ب مهين يقاض ،يرو صبح آ 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 سجد خوابگاه مردمِم گفت:                                  
  بده پنهان و خود را وارهان 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 يالهك يب د،يدر سر عقل با گفت:     
   يشد 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  اكثريت 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 
دارند و اجازه درصد از جمعيت فعال جامعه را  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  را فراهم مي) هاي 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 اينترنت آدمو  يزهاچ

 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

  آزمودن خطاستآزموده را 
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
كس سهم خود را  آيد، مالكين ناچارند يا كل ملك را بفروشند و هر 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
شاع است كه مردم آن كشور بهره گرفت. كشور نيز يك ملك م» 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  هوشمند مرزها مي 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

در هنگام ورود به كنند  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
تر پبه 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 «
وفقيت تنازع بقا، و به ويژه نيز وجود دارد، كه براي م 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.  آنارشيسمكتب فكري هايش در م پردازي نظريه

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

انديشد. يك علت  مي همكاري داوطلبانه همه مردمبه اداره جامعه با 
ي اين واژه بوده شهرت آنارشيسم عدم درك درست معني ظاهر 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
كنند. در واقع،  داشته باشند كه داوطلبانه در اداره جامعه نقش بازي

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

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

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

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

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

1. Nowak, M. A. (Martin A.) & Highfield, Roger. (2011), 
Super-Cooperators: Altruism, Evolution, and Why We need  
Each Other to Succeed, New York: Free Press. 
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  گيرند بهره مي  حل مسئلهبه عنوان ابزار   از هوش مصنوعيرهبران چگونه 
شوند. به  رو مي هاي پيچيده روبه رهبران بسيار بيشتر از گذشته با تصميم

اهداف عنوان مثال، بسياري از آنها بايد خدمات جديد و بهتري را براي 
بسياري از آنها  جوامع خود ارائه بدهند. افزون بر اين، برابريِو  1پايداري

ها بيابند. با اين  هاي كارآمدتري براي اجرا و مديريت بودجه ناچارند راه
هاي پيچيده بگيرند و آنها را در  توانند تصميم اوصاف، اين رهبران چگونه مي

كارگيري  م تجاري به اجرا در آورند؟ پاسخ در بهابهپراانداز  يك چشم
  . است هوش مصنوعياي مانند  ابزارهاي فني

  هوش مصنوعي چيست؟ 
در خدمت رهبران سياسي يا ي با چندين روش مختلف  هوش مصنوع

و  مسائل مختلف براي يافتن راه حلي هوش مصنوع. تجاري است
ره به دقت اها به سرعت و ب از مقادير انبوهي از داده تواند   ميسازي  تصميم
روندها را  كمك كند كه الگوها وتواند  ي همچنين ميهوش مصنوع.  بگيرد

بدون آن غيرقابل شناسايي بوده است.  تا چندي پيش  كه_ شناسايي كنيد 
سازي راهبردي بهره  توان براي تصميم آمده مي دست سپس از اطالعات به

ي به يك وسيله كامالً مهم براي هوش مصنوعگرفت، كه از همين روست كه 
ن داده است نشا PwCيك پژوهش  ها تبديل شده است. وكارها و دولت كسب

 در آينده نزديك هوش مصنوعي ها بر اين باورند كه  درصد از شركت86كه 
هوش استفاده از شان تبديل خواهد شد. هر  چه  به يك فناوري اصلي شركت

دريابند رهبران آنها شود، الزم است  ميتر  يضرورمصنوعي در دنياي تجاري 
توانند آن را با عمليات  كند و چگونه آنها مي كه اين فناوري چگونه كار مي

  خود مجتمع كنند. سازمان 
ترين تعريف خود، يك سيستم كامپيوتري است  هوش مصنوعي در ساده

اين تواند مستقل از دخالت انسان كار كند.  اند ياد بگيرد و ميوت كه مي
كند. با هوش  مندي هوش مصنوعي را به يك ابزار قدرتمند تبديل مي توان

 2خودكاررا  توانند تكاليف خود سسات عمومي  ميها و مؤ مصنوعي شركت
ها به دست بياورند، و بدون دخالت انسان يا با  از داده 3فهمو  بصيرتكنند، 

تواند  سازي كنند. در نتيجه، هوش مصنوعي مي دخالت اندك انسان تصميم
هاي عمومي و خصوصي  بخش  ارزشمند براي رهبران  مسئله  حليك وسيله 

  ا سه روش. باشد، عمدتاً ب

  خودكاري .1
هاي كمك هوش مصنوعي به مديران  يكي از سودمندترين روش

تواند وقت رهبران را براي امور  تكاليف است. اين كار مي 4خودكارسازي
                                                 
1 sustainability 
2 automate 
3 insight 
4 automation 

به يك شهر   تواند تر آزاد كند. به عنوان مثال، هوش مصنوعي مي اساسي
گ ناركيكمك كند كه منابع انساني باارزش را با خودكارسازي مديريت پ

ها  تواند دقت تشخيص خالف د. افزون بر اين، ميبه كار بگيراي بهينه  گونه به
تواند  را بيشتر كند و جلوي اشتباهات پرهزينه را بگيرد. خودكاري همچنين مي

  كاري كمك كند.  ها و تشخيص فريب بندي مالقات در اموري مانند زمان

  ها فهم از داده .2
واند به رهبران كمك كند كه ت روش ديگري كه هوش مصنوعي مي

هاست. با هوش مصنوعي  داده فهم امكانات سازي مسائل را حل كنند فراهم
سازي بهتر  براي تصميمها را  توانند مقادير انبوهي از داده ها مي شركت
د كه خواه مي  . به عنوان مثال، تصور كنيد كه يك شركت آوري كنند جمع

در چنين حالتي، هوش  ؛روشدتصميم بگيرد كه كدام محصوالت را بف
ها درباره عادات خريد مشتريان به كار  آوري داده تواند براي جمع مصنوعي مي

  هاي فروش بهره بگيرد.  ها براي توصيه گرفته شود و سپس از آن داده

  سازي شبيه .3
به   5سازي شبيهتواند براي حل مسائل با  سرانجام، هوش مصنوعي مي

هاي  توانند  سناريو ها مي وعي سازمانرهبران كمك كند. با هوش مصن
و نتايج بالقوه را ببينند. اين كار  سازي مختلف را آزمايش كنند تصميم

 هاي پيش رو گزينه و تحليل با بررسيسبب شود كه تواند  مي
تواند از  هاي بهتري را انجام بدهند. به عنوان مثال، يك شهر مي سازي تصميم

 درگوهاي ترافيكي مختلف بهره بگيرد و سازي  ال هوش مصنوعي براي شبيه
  تواند بر ترافيك اثر بگذارد.  مي  يابد كه يك آرايش خياباني جديد چگونه

  انتخاب ابزارهاي درست
دنياي  حل مسائلتوانند نحوه  هوش مصنوعي و يادگيري ماشين مي«

، نقل »سسات مختلف متحول كنندؤها و م ها و شركت واقعي را براي دولت
يك رهبر كه ، Hayden AI، مدير عامل شركت 6كارسون كريسقولي از 

. شركت او يك مسئله را حل استهوشمند  مديريتهاي  جهاني در فناوري
شد:  پيش از آن غيرقابل حل تصور مي لونق كرده است كه در دنياي حمل

هزينه و قابل  به روشي كم در مسيرهاي اتوبوسي مجازكردن غير مديريت پارك
  گسترش. 
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در مسيرهاي اتوبوسي يك مسئله بزرگ براي  مجازكردن غير پارك
ها  هاست. خودروهاي شخصي و وانتشهر نقل آن هاي حمل شهرها و آژانس

كنند سبب  ها پارك مي كه به طور غيرقانوني در مسيرهاي اختصاصي اتوبوس
مسيرهاي ترافيك عمومي بشوند كه خدمات  دوارها  شوند كه اتوبوس مي

را به اندازه چشمگيري آهسته و سفرهاي مسافران را  ونقل عمومي حمل
هاي  به اين مسئله وارد شد و از فناوري Hayden AIكند. شركت  طوالني مي

كردن  براي شناسايي و مقابله با پارك 7يادگيري ماشينهوش مصنوعي و 
اي كه  به گونه ،بهره گرفت 8زمان واقعيغيرقانوني در مسيرهاي اتوبوسي در 

  انند اقدامات كنشگرانه را براي حل مسئله انجام بدهند.شهرها بتو
در اين مورد، يك سيستم دوربيني مجهز به هوش مصنوعي بر روي هر 

» ديدن«اتوبوس نصب شد. اين سيستم دوربيني از بينايي كامپيوتري براي 
گيرد. هنگامي  در مسيرهاي اتوبوسي بهره مي مجازخيابان و يافتن پارك غير

ها را به اداره مسئول پارك خودرو  شاهده كند، دادهكه يك خالف م
دهد كه اقدامات  كار به اداره مسئول پارك خودرو  امكان ميفرستد. اين  مي

  انجام بدهد.  را خود، مانند ارسال برگه جريمه به مالك خودرو
ه نحوه استفاده شما از آن بستگي دارد. بكامالً تأثير هوش مصنوعي 

، يك مدير فناوري راهبردي  اسبق شركت 9ساه بابكه  گونه همان
Accenture در وبگاه ،Harvard Business Review  ،حل مسئلهنوشته است 

زماني كارآمدي بهينه دارد كه هوش مصنوعي با خالقيت انساني تركيب شود. 
  به بيان ديگر، درباره خود فناوري نيست؛ درباره نحوه استفاده شما از فناوري«

ها  دارو براي همه بيماري يت دارد. هوش مصنوعي يك نوشاست كه اهم
يك شركت ادغام  حل مسئلههنگامي كه در  مجموعه  نيست. هرچند،

اي كه  ، نتيجه»العاده قدرتمند تبديل شود تواند به يك وسيله فوق شود، مي مي
، يك Hack Future Labگذار شركت  ، بنيانگيرد مي 10ماري ترنس

  انديشكده جهاني. 

  ها يم مسئوليتتقس
، بر اين باور 12آبردين، يك پژوهشگر دانشگاهي در دانشگاه 11خان هدي

المللي ضروري است،  هاي بين است كه هوش مصنوعي براي موفقيت شركت
بازاريابي در رشته توجه پژوهشي دانشگاهيان  خانبه ويژه در حوزه تحول. 

 يآگاه بنياد بر كننده  هاي دگرگون المللي را به سمت اكتشاف رهيافت بين
در خودكارسازي تكاليف تكراري بسيار  هوش مصنوعيكند.  فراخواني مي

ي كه به ها. اما در تكاليف خوب است، مانند خدمات مشتري يا ثبت داده
 خان، »مانند ساخت محصوالت جديد خيلي خوب نيست يت نياز دارند خالق
 توان كه ميرا اليفي وكارها الزم است درباره تك از اين روي، كسب«گويد.  مي

  »فكر كنند. نگه داشتها  براي انسانتوان  ميكه را و تكاليفي  دكرخودكار 
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را بين هوش  ها وكارها بايد مسئوليت بر اين باور است كه كسب خان
بسيار دقيق   Hayden AIمصنوعي و انسان تقسيم كنند. به عنوان مثال، سيستم 

بالقوه را براي بازبيني انساني  يخودروي هاي است  و فقط مداركي از خالف
ي ارسالي، تحليل انساني به منظور اتخاذ تصميم ها داده برايكند.  ارسال مي
، ادارات دولتي شود تر مي سبككار  هنگامي كه هم الزم است.نهايي باز

تواند  توانند كارمندان خود را براي اجراي كارهايي بگمارند كه نمي مي
  خودكار شود.

بسيار  كارآمد پشتيباني شود ايِ ه انساني با تحليل دادهاگر  حل مسئل
وكاري،  گذارهاي كسبتر از هر زماني خواهد بود. همچون همه  نوآورانه

كردن كار  انسان و هوش مصنوعي به  ساخت بهترين سيستم براي تركيب
تواند بر موفقيت آينده اثر چشمگيري  مقاديري آزمايش نياز دارد، اما مي

سازي خدمات مشتريان  عنوان مثال، اگر يك شركت، براي بهينهبگذارد. به 
 شركت نوپايِ   13طبيعي زبان پردازشتواند از فناوري  خود تالش كند، مي

تواند پرسش  مي اين شركت فناوري  بهره بگيرد.  Satisfi هوش مصنوعيِ
شركت بيابد. به  14دانش پايگاهمشتري را بفهمد و بهترين پاسخ را براي او از 

تواند از  بخواهد فروش را افزايش بدهد، مي سان، اگر يك شركت همين
بهره بگيرد. اين  Persadoشركت نوپايِ   15بازاريابي زبان توليدفناوري 

بهره گرفته بازاريابي  جنبش كارآمد در  پديدآوردن تواند براي فناوري مي
توليد با كند و سپس  اين كه چه چيزي مشتريان را ترغيب مي فهميدنبا شود، 

  كند.  آنها را به خريد تشويق ميزباني كه به احتمال زياد 

  نگاه به تصوير بزرگ
هاي مختلف به  تواند كارايي را در حوزه يك راه حل فناورانه اغلب مي

طور همزمان افزايش بدهد. به عنوان مثال، سيستم مديريت خودكار شركت 
Hayden AI داشتن مسير  نگه اليونقل با خ فقط براي كمك به تسريع حمل

با محدودسازي مقدار نيز ها را  امنيت داده  ها نيست؛  اختصاصي اتوبوس
دهد، كه به يك شهر  شود افزايش مي كردن ثبت مي هايي كه براي پارك داده

هاي  ونقل خود را ضمن حفظ آزادي دهد كه كارايي حمل امكان مي
  شهروندي افزايش بدهد. 

به عنوان هاي فناورانه وجود دارد.  راه حلبراي بسياري از  ويژگياين 
 شناسايي مزاياي مهم تان تصوير بزرگ شركت توانيد براي يك رهبر، مي

يد.  به اجمال، فناوري هوش مصنوعي  پيوسته در را مد نظر قرار دهها  فناوري
براي همه ترشدن  هزينه دن و كمش حال تكامل است، و در حال رايج

است. با مهاركردن قدرت هوش مصنوعي، اي  وكارها در هر اندازه كسب
هاي بهتري اتخاذ كنند، كارايي را افزايش بدهند، و به  توانند تصميم رهبران مي
ها انگيزه بدهند. با اين همه، به ياد داشته باشيد كه هوش مصنوعي  نوآوري
هوش تركيب ها بايد از  ه حل جادويي نيست. از اين روي، سازمانيك  را

    سان براي رسيدن به بهترين نتيجه بهره بگيرند.مصنوعي و ان
 منبع:

Laker, Benjamin. How Leaders Are Using AI as A Problem-Solving 
Tool. Forbes: aug 24 2022. 
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  و خالقيت در دوران نوسنگي ، حل مسئله، سراب تپهونوس 
شاهكار هنر  به عنوان » سراب تپهونوس « سفالي  شهرت يافته است پيكركو پربازديدترين اثر هنري جهان  اگر نقاشي موناليزا به عنوان شاهكار دوران  رنسانس 

. سال پيش است8000و مربوط به حدود  شده و تناسبات اندام دقيقي دارد انتزاعي ساخته ،اين الهه بارورياي جهاني پيدا كرده است.  سازي دوران نوسنگي آوازه پيكرك
سنگي  بروز دادكه در دوران پارينه خالقيتيكرد در هنر نيز  حل خالقانهو آنها را فراواني كه با آنها در اين دوران مواجه شد  هاي مسئلهانسان دوره نوسنگي كه به دليل 

  ترين آثار هنري جهان باشد. اين شاهكار هنري اگر به خوبي براي جهانيان شناسانده شده بود استعداد اين را داشت كه يكي از پربازديدكننده ديده نشده است.

  )باستان ؛ موزه ايراناز مژده حمزه تبريزي  (عكس                                                

)، يك متخصص امنيت Grigory Bakanov، گريگوري باكانوف (2017در سال 
گيري از  فناوري اطالعات اهل روسيه، روشي را ابداع كرد كه به وسيله آن بتوان با بهره

شده و  جانصب پايشي همههاي  هاي ويژه چهره جلوي شناسايي از طريق  دوربين آرايش
ها و الگوهاي  افزارهاي بازشناسي چهره را گرفت. با استفاده از يك برنامه ويژه شكل نرم

توان بر روي صورت كاربر  نقاشي كرد. اين كار براي  شود كه آنها را مي خاصي توليد مي
  افتد.  هاي بازشناسي چهره كنوني كارگر مي دادن سيستم فريب

هاي بازشناسي چهره،  مانند رصد حجاب بانوان،  ز سيستماستفاده افراطي ا
ارسال پارازيت به  همراه تجهيزاتحل  هايي مانند راه حل باكانوف يا حتي راه حل راه

  انسان ياد گرفته است كه مسائل را حل كند.هاي ترافيك  را رواج خواهد داد.  دوربين

  )درسدن، آلمان؛ موزه تكنولوژي از مژده حمزه تبريزي  (عكس        
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