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   ها اينترنت آدم
  معماري شهر هوشمند آينده با 

  بران  بهشتو  سازان بهشتدو ديدگاه 
فر  نوشته عليرضا محمدي □

  

  .»پذير است هر آن چيزي كه هست محاسبه«
          »1متريك قدرت « كتابِ، ديويد بير                                          

  

واقعاً  نامِيك در ميان آيات قرآن كريم  گاه امروزي،از ن
كه از ابتداي انتشار  وجود دارد خداوند بزرگ برايانگيز  شگفت

: ده استآمدر صفحه شناسنامه آن  ماهنامه ريزپردازنده
شود  محقق مي 2قانون مورگذرد و  هرچه زمان مي. »الحاسبين اسرع«

. اين )الحاسبين اسرع هو( است» الحاسبين اسرع« ست كههم اوباز
هر عملي را حتي اگر كمتر از وزن دانه خردل  وزنبزرگ   گر حساب
  كند. محاسبه مي با باالترين سرعت  باشد

  
  ) هسنجمتريك (  حساب و دانش 

اين  .پردازد دانشي است كه به مطالعه و كاربرد  اعداد مي حساب
يا  3ها گيري هسنج   هاي اوليه به ه انسانك آغاز شددانش از زماني 

هاي  براي دارايي )هاي ساده شمارشها و  گيري اندازه( ساده هاي متريك
ترشدند  پيچيده ها هسنج و  ها شمارش همين كه يدا كردند. خود  نياز پ

مانند ي يابزارهاخالق رسيد و   نياز به ابزارهاي محاسبه به ذهن انسانِ
  . ندع شداخترا چرتكهو  چوبخط

را در زندگي  عدالتبه بشر امكان داد كه بتواند  دانش حساب
مانند  كننده جامعه ناامن براي جرائميا روزمره در جامعه پياده كند،  

اساساً  در اذهان مردم مجازات تعيين كند. مطابق آن وزن و وزندزدي 
گر كسي است كه  دهد و بيداد دادگر كسي است كه حساب پس مي

                                                 
1 Beer, David (2016), Metric Power, Palgrave Macmillan.  
2 Moore's law 
3 metric 

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  چكيده.
 كه يتوان ليبه دل ،عاتعصر اطالدر بزرگ  اريبس يوجود دستاوردها

  يخصوص ميدر محدودكردن حر هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري
آن را  گاننديآ ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار
   .نددر عصر اطالعات نام بگذار يقرون وسط  اي  كيدوران تار

ه  ب IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 
 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايشبكه كامپ

 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ
IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  

نيز در نظر  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اما  اينترنت آدم
گرها مانند  هاي اطالعات و حس گيري از انواعي از فناوري هرهگرفت كه با ب

هايي از  گر فشار خون، ميكروفون، و دوربين،  داده گر ضربان قلب يا حس حس
ها، و مانند آن را براي پردازش،  خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان

نتشر به طور عمومي يا خصوصي م  نترنتياسازي  در  گذاري، و ذخيره اشتراك
 شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  كند. به بيان ديگر، اينترنت آدم مي

روزه  ها) آن را  همه گيرد، و با مفهوم اينترنت كه كاربران (انسان در نظر مي
كنند  متفاوت  هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي

  است. 
تواند براي انسان و خالقيت انسان مسئله  يم فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

)، انواع big dataها ( داده گيري از كالن تواند با بهره بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر يك از  ها، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيه گر حس
ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني نفوذناپذيربودن حافظه و  انسان

ها براي خالقيت را نابود كند. چنين  ان را از ميان بر دارد و انگيزهانس» خود«
را در دنيا  ها بلوك اينترنت آدمدست كند، و  ها را يك تواند انسان وضعيتي مي

بلوك شمارد  انسان  را محترم مي» خود«شكل دهد. بلوك مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها اينترنت براي آدم
چاپ شد اصطالح  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از اكه  1393در  شهريورماه

Internet of Humans  ياIoH  ياInternet of People  با تعريفي كه ما ارائه
كم در جستجو در گوگل يك اصطالح مورد استفاده كارشناسان و  نموديم دست

نظران نبود، اما امروزه  به يك اصطالح علمي و فني  در دنياي فناوري  صاحب
  عات تبديل شده است. اطال

  درباره يك نظام سياسي و ديوانيِ آينده به نام  265در شماره 
روند اقتصادي ناشي از  269بحث كرديم. در شماره »  AI-Democracyمشروطه«

سازي  هاي اطالعات را بررسي كرديم كه به سمت عمومي پيشرفت فناوري
قتصادي كارآمد ممكن در  كند.  يك نظام ا مالكيت ابزارهاي توليد حركت مي

گيري از دانش و  ناميديم كه با بهره» يشهر هوشمند اَشراف سميكمون«آينده را 
هاي  تواند عدالت اقتصادي پديد بياورد و نابرابري مي»  همكاري باز«فناوري و 

در اين شماره، درباره ديدگاه مبتني بر دانشِ  اقتصادي را به صفر برساند.
 »رانب بهشت«كند و ديدگاه   را بنا مي» هر هوشمند اشرافيش«كه » سازان بهشت«

و براي اين منظور از  تها به بهشت آسماني اس شان بردن انسان كه هدف
مجبوركردن مردم به اجراي  حتي ها و اينترنت چيزها براي ترغيب و دورسنج

  گيرند خواهيم پرداخت. بهره مي هاي ايدئولوژيك ديني يا ارزشاحكام 
 

   »قانون مور«در صنعت الكترونيك قانوني هست مشهور به ري: يادآو
)Moore’s Law» :(ها و  هر دو سال تعداد ترانزيستورهاي ريزپردازنده

برابر خواهد  2) كامپيوترها processing power( محاسباتيا توان 
با آن  صادق بوده است، و وبيش  كم گذشته  قرن نيمدر اين قانون ». شد

گمان بر اين  شود،  كه فناوري كنوني به آخرين حد خود نزديك مي
د كه اين قانون همچنان  در ونهاي جديدتر سبب ش فناورياست كه 

سبب  است كه ين قانونشدن هم محقق صادق باشد. وبيش  كمآينده 
هاي هوشمند امروزي  امكانات كامپيوتري بسيار  كه گوشي ه استشد

  بران فراهم كنند. ركاقدرتمندي را براي 
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به  همواره ها  به اجمال، زندگي اجتماعي ما انسان دهد. ميحساب پس ن
  دادن نياز داشته است. پس دانش حساب و به حساب

و بر اين  ه استشد گيري مي اندازه همواره نيزكاري درست وزنِ  
و تعامالت  كردند، اما سادگي روابط پيدا مي اعتباراساس افراد جامعه 

اين اعتبارات بيشتر در ذهن  كهگرديد  ميسبب  جامعه مردم در ميان 
     د تا در يك پرونده مكتوب.وش مردم ثبت 

 و، الكترومكانيكي، كامپيوترهاي مكانيكيها  ترشدن حساب با پيچيده
 800ها حدود  به عنوان مثال، ايراني .ساخته شدند الكترونيكي  سرانجام

 400را براي محاسبات نجومي و اروپاييان حدود  اسطرالبسال پيش 
 اختراع كردند.  رياضي محاسباتبراي  را 4كش محاسبه خطسال پيش 
ساده   ديجيتالِ پيش ابتدا كامپيوترهاي الكترونيكيِ هشتاد سالاز حدود 

   آمدند.  ترانزيستوريتر  و بعدها كامپيوترهاي پيچيده المپي

  

  
واحد حساب «ن نخستي  5اينسترومنتس تگزاسشركت  1970در سال 

 حاوي   7سي آيمشهور به  يك بسته ) يكپارچه را در ALU( »6و منطق
                                                 
4 slide rule 
5 Texas Instruments 
6 Arithmetic Logic Unit 
7 IC (integrated circuit) 

كه تحول  ،ساخت ALUTTL  74181 به نام  ترانزيستور 200حدود 
واحد حساب و «در صنعت كامپيوترسازي به وجود آورد.  را جديدي
 CPU8يا  »واحد پردازش مركزي«ترين بخش  مهم) ALU( »منطق
تاپ باشد  ، چه لپاست ترين واحد هر كامپيوتري ، كه خود مهماست

كه يكي  اينتل تأسيس  تازه شركت يك سال بعد،  .چه گوشي هوشمند
به نامش شهرت  قانون موركه _  است  9گوردون مورنش گذارا بنياناز 

 2300حاوي  Intel 4004به نام  CPU سي كاملِ يك آي _ يافته است
جهان  10اي تراشه تك ردازندهريزپساخت كه به نخستين  ترانزيستور

  شهرت يافته است. 

سرچشمه تحوالتي شگرف در تاريخ بشر شد و  ريزپردازندهاختراع 
به ساخت انواع ابزارهاي كامپيوتري به ويژه  را العاده زيادي شتاب فوق

اي از  (كه مجموعه اينترنت  چيزهاو  كامپيوترهاي شخصي
(كه  11سنجي زيستهاي متصل به اينترنت است) و ابزار گرهاي سنجش

ي گر حسابداد و وسيله بازشناسي، كنترل،  و مديريت هويت است) 
را  12دورسنجياز راه دور يا  گيري سنجه  دقيق، و گيري هسنج   ،پيشرفته

  گرديد.از راه دور ي گر حسابعصر رد و در عمل آغازگر  عمومي ك

 و تعداد ترانزيستورهاي داخل هر CPUاز آن سال به بعد قدرت 
 قانون مورانگيز تقريباً مطابق  اي حيرت سال به سال به گونه  CPUتراشه 

 محصول  Ryzenمبتني بر Epycمثالً ريزپردازنده  ه است،افزايش يافت
  19.2به بازار آمده است حاوي  2017كه در سال  AMD شركت

    است. ميليارد ترانزيستور

ي و گر حسابالعاده در  سبب افزايش خارقها  اين پيشرفت 
با ها  تعداد سنجهامروزه،  .شده است جامعهگيري اعتبار در  اندازه
در ها  سنجهاند؛ اين   هاي اطالعات بسيار افزايش يافته فناوري
شوند.  به بيان  ذخيره و از آنجا پردازش مي 13ابرگرهاي مشهور به  ذخيره

با با عدد يا هاي امروزي به شدت   ديگر، در زندگي روزمره  با فناوري
  هاي اينترنتي به تاكسي سافرانمبه عنوان مثال،  .يمشو مي داوري حساب 
كنندگان به  اجاره، دهند نمره ميمسافران ها به  هاي اين تاكسي و راننده

                                                 
8 central processing unit 
9 Gordon Earle Moore 
10 single chip microprocessor 
11 biometrics 
12 telemetry 
13 cloud 

 _ كه يك كامپيوتر آنالوگ مكانيكي است _ كش محاسبه با خط
 از آن براي  و همچنين ،توان عمليات ضرب و تقسيم را انجام داد مي

  .بهره گرفتات لگاريتمي و مثلثاتي محاسب
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و صاحبان اين  )Airbnbهاي برنامه  هاي اينترنتي (مانند خانه خانه-هتل
كاال  از خريداران ، دهند نمره ميكنندگان  اجارهها به  خانه-هتل

، دهند نمره ميشده  به كيفيت كاالهاي خريداريهاي اينترنتي  فروشگاه
از لحاظ كيفيت  و رفتاري يعني بسياري از امور اقتصادي ؛و مانند آنها

به هر چيزي  با يك عدد  به بيان ديگر،شود.  گيري و محاسبه مي اندازه
  داد، و آن چيز را قابل محاسبه كرد. وزنتوان  مي

  

  
از زماني كه تشكيل شدند به شدت به دانش حساب وابسته  ها ديوان

به ابزارهاي  ساالران ديوان تر شدند بودند و به مرور هرچه پيچيده
را به  مان هاي ديوانهرچه   تر  نياز پيدا كردند. محاسبه پيشرفته

ها را  وزنهايي بسپاريم كه دقت و سرعت بيشتري دارند و گر حساب
كمتر خواهد  داد بيبيشتر و  دادكنند  درست و دقيق و سريع محاسبه مي

ديوان مجهز به  شهر هوشمندگام نخست و  دولت الكترونيكشد. 
گام نهايي  براي  كمونيسم شهر هوشمند اشرافيگام دوم و  هوشمند

بهره   شبكه كامپيوترهابرپاسازي  عدالت در جامعه است. اولي از 
و  ،كند را  اضافه مي اينترنت چيزها و هوش مصنوعي دومي ،گيرد مي

ر به ويژه د عدالت اجتماعيو  ياقتصاد عدالت  14همكاري بازسومي با 
  سازد. فراهم ميرا  سبك زندگي

   
  شده خالقيت شناخته انسان، تنها موجود صاحبِ

بافتار به  بنگ بيگز ميليارد سال پس ا  13.8اگر  از سوي ديگر، 
او كه مان ( بزرگ گر حساببينيم كه  نگاه كنيم مي و به كائنات  هستي
 تريليون  2بيش از   از دل آن انفجار بزرگ )است الحاسبين اسرع

ه است كه اجزاء هر يك پديد آورد (در كائنات قابل مشاهده)كهكشان 
 16اي قهوه و  15سفيد  هاي گرفته تا كوتولهها  و سيارهها  از آنها  از ستاره

در حال شده  اي دقيق و حساب به گونه) روبات(يا  ماشينهمچون يك 
ها در هر  هستند. تعداد اين ماشينخود به دور مركز كهكشان  گردش

نيز  انسانستاره است.  يكصد تريليونكهكشان از ده ميليون ستاره تا 
فاوت يك ت   فرايند  تكامل هاي اين هستي است، كه يكي از ماشين

: در او پديد آورده استهاي ديگر هستي  ماشين را نسبت به بسيار مهم 
  . خالقيتهوشمندي و 

                                                 
14 open collaboration 
15 White dwarf 
16 Brown dwarf 

ها انقالب بزرگي  ريزپردازنده
پديد آوردند. آنها در   در محاسبه
اي جاي گرفتند و با  هر وسيله

گرها و اينترنت  اتصال به حس
، »اينترنت چيزها«توانستند عصر 

سنجي، و دورسنجي يا  زيست
گري از راه دور را پديد  حساب

  بياورند.
 سيِ يآيك   در اين عكس

نيد كه بي را مي Z80ريزپردازنده 
براي افزودن ويژگي  1360در دهه
گري در بسياري از وسايل  حساب

سي  اين آي به كار گرفته شد.
  ترانزيستور است. 8500حاوي 

دهد  ، يك جايزه  به شخص يا اشخاصي ارائه ميSETI Leagueهمه ساله، 
اند.  داشته (جستجوي موجودات هوشمند فرازميني)SETI در كه مشاركتي فعال 

پيشنهاد  »جوردانو برونو«مين سالگرد مرگ 395در  1995اين جايزه در سال 
از نخستين كساني » جوردانو برونو« شهرت يافت. »جايزه برونو«گرديد و به 

پذيرد. عكس باال  هايي از  نظريه خورشيدمركزي كپرنيك را مي است كه بخش
ديسي از اين دانشمند است كه حدود يكصدوسي سال پيش در مكان تن

) شهر رم نصب Campo de Fuoriفيوري ( -د -شدنش در ميدان كمپو سوزانده
خداناباور بود يا فراماسون،   به توسعه دانش جرمش هر چه كه بود، شده است. 

  د.در جهان كمك كرد و مسير بروز خالقيت را براي دانشمندان بعدي باز كر
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دانشگاه به همت  1999از سال كه  »17در خانه SETI«پروژه 
همكاري تر از  يا به بيان فني( همكاري جمعيشود از  اداره مي 18بركلي

بخشي از وقت آزاد  اين مردم داوطلبانه  .يردگ مردم جهان سود مي )باز
 آزمايشگاه علوم فضاييكامپيوترهاي خود را از طريق اينترنت در اختيار 

شده از فضا را  دريافت هاي ل سيگنا تادهند  قرار مي  دانشگاه بركلي
 موجودات هوشمند فرازمينياز  هايي ل اگر سيگنا محاسبه كنند و 

)ETI19( دهنده  هيچ سيگنالي كه نشان ،حال برسد بيابند. تا بهموجودات 
تا جايي كه بشر   يعني تا  باشد مشاهده نشده است.   فرازميني هوشمند

ماشين حاضر در كائنات  تريليونها ليونتريدر ميان يافته است، امروز 
يك در  بزرگ گر حسابكه آن  فقط يك ماشين خالق وجود دارد

  . انسان: ساخته است روند تكاملي
تر آن كه هنوز دانش حساب نتوانسته است الگوريتم  گفتش

را كه انديشمندان و دانشمندان و مخترعان  »خالقيت ناب«محاسباتي 
چون  يآوران نام يها تيمانند خالق_ اند  بزرگ از خود بروز داده

  . و شايد هرگز نتواند، كشف كند_  نينشتيا اي وتون،ين ك،يكپرن

معتقدند ) strong AI( صنوعي قويم هوشطرفداران ، با اين همه
پذير  رايانش در نتيجه كند و عمل ميويژه  الگوريتمكه مغز انسان با يك 

، از پيشگامان هوش مصنوعي در ماروين مينسكي به عنوان مثال، است.
شده از  كامپيوتر ساخته«ذهن را   ،يهوش مصنوعپدر و مشهور به  جهان
شناسي   ، جامعه»ديويد بير« اتيرمطابق نظداند. يا  مي» هاي زنده بافت

آنچه تصور «كند،  پژوهش مي 20جامعه الكترونيككه روي موضوع 
پذير  رايانش  هنوزپذير نيست، به معناي آن است كه  شود رايانش مي

  .»نشده است
 ،دان مشهور ، فيزيك»راجر پنروز« چون در مقابل، كساني 

در كتاب مشهورش به  زپنروپذيرند.  انسان را نمي ذهنپذيربودن  رايانش
بر اين گمان است كه ذهن انسان ممكن  »21جديد امپراطور خيال«نام 

و براي اثبات اين باشد  22الگوريتمي- فرااست نتيجه نوعي محاسبات 
                                                 
17 SETI@home ("Search for Extraterrestrial Intelligence at 
home")  
18 https://setiathome.berkeley.edu/ 
19 Extraterrestrial Intelligence 
20 E-society 
21 Penrose, Roger (1990). "Algorithms and Turing 
machines". The Emperor's New Mind: Concerning 
Computers, Minds, and the Laws of Physics. Oxford: Oxford 
University Press. pp. 30–73. ISBN 978-0-19-851973-
7. OCLC 456785846 
22 non-algorithmic 

  پذير است، پس هست رايانش
  »ديويد بير«اثر » قدرت متريك«عباراتي از كتاب 

ها به آن نظم ندهند و تصور دنيايي كه   سنجهتصور دنيايي كه ○
  و محاسبه هرچيزي در آن ممكن نباشد دشوار است.  گيري اندازه
هستي به معني به بيان ديگر،  پذير بايد بود. براي بودن، محاسبه○
توان ادعا كرد  ما در اعداد هستيم. يعني مي  پذيربودن است. محاسبه

  گيرد. بنيادي است كه سياست قدرت خود را از آن مي حسابكه 
 هنوزي آن است كه ناپذير است به معن آنچه محاسبه ○
   در كتابش براي اين جمله مرجعِ ديويد بير( ستشده اپذير ن محاسبه

Elden 2006:140  ده است).ذكر كررا  
؛ يا به ماند شدن مي شود يا منتظر حساب حساب مييا   هرچيزي○

دهد مگر آن كه  حساب به چيزي اجازه ظهور نمي«، »هايدگر«بيان 
  شوند. ناپذيرند حس نمي چيزهايي كه محاسبه ».اسبه باشدقابل مح
شويم و  ساخته مي) ها چندي ياها  سنجه( ها متريكما توسط ○

كنيم، با آنها زندگي  شويم، از طريق آنها زندگي مي بازسازي مي
ها داوري و  كنيم. متريك كنيم، و در درون آنها زندگي مي مي

كه را هايي  سازند، داوري بازداوري درباره خودمان را آسان مي
هايي را كه  همچنين داوري دهيم، و خودمان درباره خودمان انجام مي

مان احساس و  ها در زماني كه در زندگي نتايج آن داوري درباره
كنيم، و  ها بازي مي سازند. ما با متريك آسان مي نيز  شوند تجربه مي

روپود زندگي روزمره ها در تا كنند. متريك اغلب با آنها با ما بازي مي
  جاي دارند. دارد جريان  ما و در دنياي اجتماعي ما كه در آن زندگي

ها يك بخش آشكار و قدرتمند در زندگي معاصر  متريك○
مان را  هاي هوشمند كه خواب و ورزش هاي گوشي هستند: از برنامك

هاي ما يا   هايي كه توسط تراكنش تا داده گرفته كنند گيري مي اندازه
گيري  تا اندازه و شوند، هاي شبكه اجتماعي ما توليد مي پروفايل در

هاي مالي اقتصاد  مان، و سيستم مان در محل كار، سالمتي كارآمدي
  .مان جهاني
اين امكان را فراهم  Apple Watchابزارهاي پوشيدني مانند ○

تر  تر، و مستقيم تر، شخصي هاي موشكافانه كنند كه با عدد با روش مي
  .دمان حكومت كنيمبر خو
شود تا  گيري مي بدن اندازه پذير است. بندي پذير و طبقه بدن محاسبه○

  موضوع بگيرد.  و صفت شناسايي شود، و  قدرت قابل سوياز 
  منبع:

Beer, David (2016), Metric Power, Palgrave Macmillan 
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، نظريه نسبيت، نظريه اعداد، و از مكانيك كوانتم ادعاي خود
هاي كه با كامپيوتررا  تورينگ- تز چرچو  ،گيرد بهره مي شناسي  كيهان

الگوريتمي و -هايي از مسائل فرا رسد با نمونه امروزي بديهي به نظر مي
   23.كشد ناپذير به نقد مي رايانش

  

  
 ماشين تورينگهر تابعي كه نتواند با يك  تورينگ- تز چرچمطابق 

محاسبه شود آن تابع  هايي مانند كامپيوترهاي شخصي امروزي) (ماشين
تواند با هيچ روش ديگري به طور مؤثر محاسبه شود. به بيان ديگر،  نمي

معادل  تواند يك ماشين تورينگ اي در دنياي واقعي مي هر محاسبه
توان يك ماشين  اي در دنياي واقعي مي و براي هر مسئله ،باشدداشته 

                                                 
جديد  خيال«توانيد چكيده كتاب  مي راجر پنروزاي اطالعات بيشتر درباره نظريات  بر  ٢٣

تحت عنوان  1369منتشرشده در آذرماه سال  ماهنامه ريزپردازنده 5و4را در شماره » امپراطور
  بخوانيد.» ؟هوش مصنوعي: واقعيت يا خيال«

اگر روالي به اندازه كافي روشن و واضح و تورينگ طراحي كرد. 
باشد، يك ماشين تورينگ (يا پذير)  ريتمي يا رايانش(الگومكانيكال  

معادل آن مانند كامپيوترهاي شخصي يا مغز انسان) وجود دارد كه 
اما تقريباً  ،اثبات نشده است تورينگ- تز چرچ دهد. ببتواند آن را انجام 

  اند.  عموم دانشمندان آن را پذيرفته

اعداد واقعاً  مواردي مانند  ناپذيري براي رايانشاز سوي ديگر، 
يا ي پذير ابهام در رايانشتصادفي يا تخيالت وجود دارد. 

هوش يشرفت روزي در آينده با پ باالخرهانسان ذهن ناپذيري  رايانش
 آينده ترِ پيشرفته هوش مصنوعيِگمان،  بيبرطرف خواهد شد؛  مصنوعي
هايي كه درباره ذهن انسان فراهم خواهد كرد پاسخ بسياري از  با بينش

  خواهد داد. نيز را درباره ذهن انسان فالسفه  گوناگون  هاي سشپر

 تواند نميناپذيري  يا رايانشپذيري  و امكان رايانشاما اين ابهام  
شهرهاي  و مديريت ناپذيري را براي طراحي سبب شود كه رايانش

شهر هوشمند با دانش، با سنجه، با  اساساً هوشمند نيز تعميم بدهيم.
 ديوان هوشمندشود. شهر هوشمند  مي  وريتم ساختهحساب، و با الگ

پذير و قابل محاسبه است  دانش صرفاً  به آنچه رايانش دارد. پذير رايانش
توانيم به اين اصل اساسي براي شهر  تورينگ مي-مطابق تز چرچپردازد.  مي

است و  پذير رايانش هوشمند برسيم كه همه امور خدمات عمومي شهر هوشمند
اخت يك شهر هوشمند كامالً مكانيكال كه به دخالت انسان نياز در نتيجه س

  نداشته باشد كامالً ممكن است.
اي از  پاره مفسرانها يا  ايدئولوگاين در حالي  است كه  

شان  هايي از ايدئولوژي كم بخش بر اين باورند كه دست ها ايدئولوژي
ان را در و براي اين كه حضورشناپذير است  گوريتمي و رايانشلا-فرا

توجيه كنند ديوان   فراديوانيو  ناديواني  امور و مناصب و عملِ
حفاظت براي ديواني و همچنين  اي از امورِ براي پاره صرفاً هوشمند را

   .نددان قابل استفاده ميهاي ايدئولوژيك  اي از ارزش از پاره
 تا ،گفتيم سلسله از مقاالتين همدر   تركه پيش گونه ، همانبه اجمال 

يك  همچنان  انسان يافت نشود يانسان خالقيتالگوريتم زماني كه 
هاتريليون ماشين در بافتار هستي است. هرگاه  استثنا در ميان تريليون

تحت كنترل كامپيوترهاي انسان شود،  ريپذ انشيراناب انساني  خالقيت
برتر از خودش در خواهد آمد و برتري خود را از  هوشمند و خالقِ

   د داد.دست خواه
 اين بوده است در طول تاريخ مستبدان فراواني تالش با اين همه، 

مردم را تحت كنترل  خود در آورند و مطيع خود كنند. براي اين كه 

پذيربودن مغز انسان را  رايانش ،دان مشهور ، فيزيك»راجر پنروز«
  پنروز به نام  كتاب مشهورچكيده پذيرد.  نمي

»The Emperor's New Mind «سال  30پردازد  كه به اين نظريه مي
هوش مصنوعي، واقعيت يا «با عنوان  ريزپردازندهپيش  در ماهنامه 

ين شماره از ماهنامه بودن ا به چاپ رسيد. به دليل ناياب» خيال؟
هاي آينده اين مقاله مجدداً به چاپ خواهد  در شماره ريزپردازنده

  رسيد.
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ها وا  خواندند و  يا مردم را  به  پرستش  بت خود را خدا مي منظور
 انديشمندان، ، اماها سد بسازند داشتند تا در برابر خالقيت انسان مي

ها عليه  گري و در برابر طغيان آمدند فراواني و مصلحانِ، پيامبران
 را باز كردند.خالقيت شده  مسيرهاي بستهايستادند و  خالقيت انسان

اما خالقيت  ،توان ايستاد در برابر خالقيت ميتاريخ نشان داده است كه 
به عنوان مثال،  در غرب  سرانجام راهي براي بروز پيدا خواهد كرد.

 و ،كپلر، 25تيكو براهه ،24جوردانو برونو ،كپرنيكنشمنداني چون دا
خشك  در آن خطه انسانآمدند و تالش كردند چشمه خالقيت  گاليله

كه به نخستين _ را  جوردانو برونو، نشود. براي خشكاندن اين چشمه
خيلي اما در آتش سوزاندند، زنده _ شهيد راه دانش شهرت يافته است 

 ي ازخروشانرود ري جاي او را پر كردند و زود دانشمندان ديگ
   ختند.  به جريان اندا زمين  غربمخالقيت را در 

   

  خالقيت  در برابر  پايشابزارهاي ها و  دورسنج

به  ماهنامه ريزپردازندهها پيش  سالرا  »افزار پايش«واژه بار  نخستين
اما  ،دش استفاده مي »پاييدن«كار گرفت. در آن هنگام با آن كه از فعل 

شد. پس از اين  يك واژه مهجور بود و تقريباً استفاده نمي» پايش«واژه 
تعداد زيادي از  در اين سي سال  كه_  ماهنامه ريزپردازندهانتخاب 

هاي پيشنهادي آن در صنعت الكترونيك و كامپيوتر رواج يافته  واژه
 و ابزارهاي ،ابزارهاي پايش ،ها دورسنجبه مرور با افزايش _ است 

به يكي از » پايش«واژه  ها، ، به ويژه دوربينها اينترنت آدم
  تبديل شده است. هاي فني زبان فارسي  پركاربردترين واژه

در جهت   روند دانش و فناوريدر شماره گذشته آمد  همچنان كه
كند و رفاه و  اي است كه مشكالت انسان امروز را حل مي جامعه

بارها در مقاالت  با اين همه،  كند. آسايش را براي مردم فراهم مي
ايم استفاده نابجا و نادرست از  مختلف اين سلسله از مقاالت گفته

در » خود فروپاشي«تواند به  در نهايت مي پايشو ابزارهاي  ها دورسنج
بخشي از مردم كه در  26مرگ اجتماعيو حتي  خالقيتانسان و نابودي 
هاي دورسنج و  فناوري براي اين كهگمان،  بي بينجامد. اقليت هستند

 حريم خصوصيها تأثير منفي نداشته باشند  پايش روي  خالقيت انسان
  انسان بايد تا جاي ممكن محترم شمرده شود.  

                                                 
24 Giordano Bruno 
25 Tycho Brahe 
26 social death 

فراواني قدرت  ها داده كالن تحليلو  27ها داده كالناز سوي ديگر،  
هاي بيشتري درباره مردم  به دست  و هرچه داده ؛دهد ها مي به حكومت
همين روي، شود. از  فراهم ميمردم  كنترلت بيشتري براي آيد قدر

آوري  گردبه كه به داليل مختلف جهان    ي در هاي دولتشمار 
وسوسه  اندازي به حريم خصوصي آنها هاي شخصي مردم و دست داده
  شوند كم نيستند.  مي

  

  آينده دو ديدگاه معماري شهرهاي  هوشمند
جه به امكانات پايشي فراواني كه با تو ندهيآ بنابراين، شهر هوشمند

اگر جايي براي حريم خصوصي انسان باقي نگذارد خواهد داشت 
طراحي  ها تأثيري منفي داشته باشد. تواند در سطوح خالقيت انسان مي

فت تنها دچار اُ اي كه خالقيت انسان در آن نه شهر هوشمند به گونه
شود موضوع تر و تقويت  نشود بلكه  به كمك هوش مصنوعي افزون

معماري شهر  دو ديدگاهمورد بحث اين مقاله است. براي اين منظور 
  هوشمند را بررسي خواهيم كرد. 

ايم پيشرفت پرشتاب  هاي پيشين گفته همچنان كه در مقاله 
و سبب بروز بيكاري گسترده هاي ديجيتال در آينده از يك س فناوري
 داوطلبان و  خيلو از سوي ديگر، به تدريج ممكن است   ،د شدخواه

» همكاري باز«از طريق  توليدي بدون سودهاي  جذب پروژهرا بيكاران 
اقتصاد بازار  پديد بياورند. كاپيتاليسم ه جاي د و راه حل جديدي را بنكن

  رنگ خواهد شد. آزاد با كاهش سود به تدريج كم
براي اين كه  ، يعني با حذف تدريجي كاپيتاليسم،در چنين وضعيتي

دو آينده با دقت بيشتري گام برداريم  براي طراحي شهر هوشمند بتوانيم
تر از  كه ممكن است در آينده مطرح درا بررسي خواهيم كرديدگاه 

براي ساخت  بر بنياد دانش و فناوري: يكي ها باشند ساير ديدگاه
 شهر هوشمند اشرافيو بناساختن  همكاري بازاز طريق  ابزارهاي توليد

گيرد و وضعيت  ي پاك و تجديدپذير بهره ميكه از منابع انرژ
بر بنياد ديگري ؛ آورد را پديد مي 29كمبود- پسايا  28اَبرفراواني
هاي  روش باهاي مختلف براي رسيدن به يك آرمانشهر  ايدئولوژي
    .هر چند، اين دو ديدگاه لزوماً در تقابل با يكديگر نيستند .فرادانش

                                                 
27 big data 
28 superabundance 
29 post-scarcity 
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 هاي وي معماري شهرر هدفو  روشاز لحاظ  دو ديدگاهاين 
 ناميم  مي سازان ديدگاه بهشت اولي را اثرگذار هستند.  آينده  ندمهوش

 با دانش و فناوري  زمينبر روي سازي  كه  هدف شهر هوشمند را بهشت
، عددو بر بنياد  كه بر بنياد دانش و فناوري 30آرمانشهري-فن .   داند مي

  .ي استشود واقعي و غيرتخيل ساخته مي حساب، و سنجه
سازي يك اصل بنيادي  در بهشت پذيري رايانشو  پذيري محاسبه 

سازان امور  بهشت .سازد است كه آن را با ديدگاه دوم متفاوت مي
 هر چند،سپارند،  به ديوان هوشمند مي دانند و پذير مي رايانش ديواني را

 265در شماره » AI-Democracy نظام مشروطه«همچنان كه در بخش 
ورود فناوري هوش مصنوعي به بخش « گفته شد يزپردازندهماهنامه ر

هاي پايين و كارآمدي و سرعت باال  ديواني حكومت به دليل هزينه
مردم اجراي بخش بزرگي از امور  ....امري محتوم و گريزناپذير است

خواهند سپرد   اي به سيستم هوش مصنوعي مشروطخود را به صورت 
دهد،  هايش را نيز ارائه مي گيري هاي پشت تصميم كه استدالل

   .»به وجود نيايد استبداد هوش مصنوعي تا
حفاظت از خالقيت  سازان يك اصل مهم در شهر هوشمند بهشت

  انسان است.
 دسازان ندار بهشت يها ضمن آن كه لزوماً مخالفتي با روش ديدگاه دوم

 هاي ايدئولوژيك از طريق ارزش  را رسيدن به يك آرمانشهر ايدئولوژيك
هاي  ها و ارزش ايدئولوژي هاي ها و سنجه داده گستره با آن كه. داند ميسر مي

پذيري را براي  و اين محدوديت امكان رايانشاست،  محدود شان ايدئولوژيك
  بهها  و ايدئولوژيستها  ايدئولوگ اي از پاره،  كند آنها فراهم مي

اور دارند، بدين معني ب شان ايدئولوژي كلي  ناپذيري ناپذيري و محاسبه رايانش
 هايي از  بخش الگوريتمي براي اجرايهيچ مدعي هستند كه كه 

 كامپيوتريِ شدن يك سيستم هوشمند تمام و ساخته وجود ندارد شان ايدئولوژي
. نتيجه آن است كه  براي ندندا ايدئولوژي را يك تصور باطل مي مسائلِ حلِ
كه به دليل كسب يك  شود ا مينياز پيد كسانيوجود سازي آرمانشهر به  پياده

ادعايي كنند.  پيدا ميقدرتي  برتر  ناپذير براي حل مسائل رايانشويژه  معرفت
 مربوط به شهر هوشمند مسئله يك  است، چون اگر و اساس پايه بي

؛ بدين معني كردن آن برنخواهد آمد ناپذير باشد انسان نيز از عهده حل رايانش
بتواند حل كند  _كه يك ماشين تورينگ است  _اي را انسان  كه اگر مسئله

تواند وجود داشته باشد كه آن  يك كامپيوتر (يا ماشين تورينگ معادل) نيز مي
خاص را حل كند و نه   مسئله را حل كند؛ اگر نه انسان بتواند يك مسئله

كامپيوتر، آن مسئله موضوعيتي در مديريت شهر هوشمند نخواهد داشت. 
                                                 
30 techno-utopia 

 وانيد يا يك ايدئولوژي بيشتر باشد، شهر اپذيريِن رايانشسطوح هرچه 
   .شود كنند دورتر مي سازان براي آنها تعريف مي از اهدافي كه بهشتهوشمند 

هاي  مثال به شهر هوشمند آينده داشته باشيم بوميبراي اين كه نگاهي 
هاي پرطرفدار  دگاهيدكنيم به يكي از  را محدود ميدوم ديدگاه  اين 
ديدگاه  توان ، هرچند، آن را ميمينام يم رانب گاه بهشتديد آن را  كه

نيز ناميد، چون هدف  مداران ديدگاه تكليفيا  دورسازندگان از دوزخ
يا هدف  دورسازان دوزخيا  رانب بهشت  همگي در نهايت يكي است. 

بردن مردم به دورساختن مردم از دوزخ آسماني و حكومت را تكليف 
از طريق اجراي احكام ويژه، يعني  زندگيسبك با يك  آسماني بهشت
 به  بخشيدن تحقق براي د ونپندار ميايدئولوژيك  هاي ارزشيا ديني 

را  ها اينترنت آدمو ابزارهاي ها  دورسنج از گسترده استفاده كاراين 
 گر حسابمطابق اين نظريه اين پروردگار  ،با وجود اين د.ندان مفيد مي

ي خواهد كرد و نه انسان. گر بحسااست كه در نهايت داوري و 
پذير است و نه امور  پذير و رايانش ي نيز براي امور محاسبهگر حساب
 را  بران بهشتتواند  غفلت از اين اصل ميناپذير.  ناپذير و رايانش محاسبه

  .دچار مشكل كنددر طراحي شهر هوشمند 
از ديدگاه _  شود را شامل مي بري طيف وسيعي ديدگاه بهشت

ه بيشتر هرچ كنترلِ تا ديدگاه افراطيِ  سازان بهشت ا ديدگاه منطبق ب
در مورد اين  مردم و حريم خصوصي آنها براي رسيدن به هدف.

مبتني بر  افراطيديدگاه ده است كه كرتالش ابتدا اين مقاله ديدگاه 
گيري از  بهره«سپس در بخش  شرح دهد؛ بري را فرادانش بهشت

و در  ؛كند ميرا معرفي  تر معتدله يك ديدگا» هاي بدون پايش روش
» ديباز   شهر هوشمند خودتان را بساز يخودتان با  همكار«بخش 

را  افراطيمسائل روش آمده است كه  بري اختياري بهشتديدگاه 
  .ندارد
امكانات مورد  بخشي از بار در تاريخ براي نخستيندانش و فناوري  
ده است و كرشان فراهم  فبراي رسيدن به اهدارا هر دو ديدگاه  نيازِ

از اين  د.كرچندان دور فراهم خواهد  اي نه در آينده بخشي ديگر را 
براي ها  ها و ديدگاه اكنون اين فناوري روي، ضروري است كه از هم

   .مورد تعمق قرار بگيرندهموارتركردن مسير آينده 
ي و نظر به اين كه ابزارهاي پايش اينترنتي براي پايش اجراي احكام دين

هاي مختلف در كشورهاي  يدئولوژياهاي ايدئولوژيك در اديان و  ارزش
دارند و احتمال استفاده از آنها در هاي قدرتمندي  توانمنديگوناگون جهان 

يكي از  بري نظريه بهشتكشورهاي مختلف  به اين منظور وجود دارد،  
، براي در آينده خواهد بود. در اين مقالهها  اينترنت آدمهاي مهم  بحث
ايم كه در كشور  بهره گرفته بيشتر هايي ترشدن اين مبحث از مثال روشن

  در آينده روي بدهد. ممكن استيا  و دهد خودمان روي مي
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   سازان بهشتشهر هوشمند 
در شماره گذشته روش رسيدن  »كمونيسم شهر هوشمند اشرافي«

و زندگي اشرافي با  كمبود- پساها يا عصر كاال  اَبرفراوانيِبه وضعيت 
استانداردهاي امروز براي همه مردم را شرح داد و نشان داد كه  اين  

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

فراهم  ديوان هوشمندرا با  يوانيد التعدرا بسازد و  »هوشمند اشرافي
  .را پديد بياورد عدالت اقتصاديو  كند و فقر را از بين ببرد

  

  

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

هايي كه تصادفات رانندگي را به  بته از نوع روباتي؛ با خودرانكند، ال
هاي حوادث رانندگي را كه  رسانند و مسئله مصدومان و كشته صفر مي

  كنند. در حال حاضر يك مشكل بزرگ انسان است حل مي

 در چين  پرونده جامع الكترونيك
 ها اينترنت آدم، اينترنت چيزهااي،  ابزارهاي پايش شبكه

)Internet of Humans ها داده كالن)، هوش مصنوعي، و   
 )big data ( ها  را در اختيار دولت اي گري خداگونه قدرت حساب

به صورت  هاهاست اين ابزار داد. با آن كه مدت خواهند  قرار
، كشور اند هاي رانندگي به كار گرفته شده مثالً براي جريمه نامتمركز

چين نخستين كشوري است كه آزمايش يك سيستم ساخت 
سيستم اعتبار «كه به  _ا متمركز از رفتار شهروندان ر جامعهاي   پرونده

از سال  _شهرت يافته است  )social credit system(  » اجتماعي
آغاز كرده است، كه فعالً همكاري با آن داوطلبانه است  و  2014

ميليارد  1.4آن را تكميل كند و به همه  2020قرار است تا سال 
  شهروند خود يك امتياز در اين سيستم بدهد.  

   بازشناسي چهره  گيري از فناوري هدولت چين با بهر
)facial recognitionشده در  هاي نصب دوربين ) كه تصاوير را از

    هاي هوشمندي عينك  فناوريشهر و از نقاط مختلف 
)smart glasses (شبيه به  Google Glass زند  كه  پليس بر چشم مي

اند  خطايي كه مرتكب شدهِ وزنيابد و براساس  د خطاكار را ميافرا
اي از رفتارهاي خود  دهد.  شهروندان چيني براي پاره نمره ميبه آنها 

ي چراغ عابر قرمزپياده در زمان  كشي عابر از خط  پياده مانند عبور
، خريد تعداد زيادي بازي كامپيوتري، يا پخش موسيقي با پياده

اي از رفتارهاي  گيرند و براي پاره طار نمره منفي ميصداي بلند در ق
هاي خيريه يا خريد كاالهاي  ديگر نمره مثبت، مانند كمك به سازمان

  ساخت چين. 
از دست  را تان داشته باشيد بعضي از حقوقبااليي اگر نمره منفي 

، مانند امكان خريد بليط هواپيما يا قطار، خريد زمين، دادد يخواه
ترنت سريع، يا اخذ وام. برخالف آنچه شايع است هنوز دستيابي اين

آفرين نيست.  اين سيستم ظاهراً با امور سياسي كاري ندارد و وحشت
در چين تحت كنترل  هاي اجتماعي شبكهنظر به اين كه در واقع، 

را به  اعتبار اجتماعي سيستمدولت چين نيازي نديده است كه  هستند
چين از  دولت بديل كند. هدفيك سيستم كنترل سياسي جامعه ت

اين سيستم تبعيت مردم از قانون و بهبود امنيت عنوان شده است. در 
ها، اما اين سيستم  شود تا هويج ها كمتر استفاده مي چماق ،حال حاضر

به سرعت در حال تكميل است و احتمال اين كه استفاده از 
ترين  مهم گمان، هاي سيستم در آينده بيشتر شود زياد است. بي چماق

  □.خواهد بودشهروندان هاي مدني  تهديد براي آزادي

  
  منابع:

https://www.cnbc.com/2019/07/26/china-social-credit-
system-still-in-testing-phase-amid-trials.html 
 
https://www.cnet.com/news/china-turns-to-tech-to-
monitor-shame-and-rate-citizens/ 

در كنار هم در شهر پراگ، كه » يوهانس كپلر«و » تيكو براهه«ي ها تنديس
در اواخر عمرشان در اين شهر در كنار هم كار كردند و نتيجه محاسبات دقيق 

هاي دقيق  حساب .نجومي آنها مقدمات پيروزي اتقالب كپرنيكي را پديد آورد
تيكو براهه با ابزارهاي محاسباتي جديدي كه به كار گرفت  اين 

  اورد را محقق كرد.دست
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ترين عامل  مهم  يشهر هوشمند اشراف سازانِ نظر به اين كه بهشت

دانند ناچارند با  مي آزادو  همكاري باز را  اخت يك بهشت زمينيس
سنجي و ابزارهاي  كه بخواهند با زيستمخالف باشند هايي  پايش

را  همكاري باز ها داده و تحليل كالن ها اينترنت آدمو  اينترنت چيزها
نشان   _ همچنان كه از نامش پيداست_  همكاري بازند، زيرا محدود كن

به يك محيط باز و آزاد  براي  خالقيتو  ه براي كارآمديداده است ك
 هاي الكترونيك توانند به تشكيل پرونده ها مي بعضي از پايش .نياز دارد

بينجامند كه  ها اين پروندهبراي شهروندان و توزيع منابع بر اساس   ويژه
خواهد  ياقتصادنابرابري كاهش سطح خالقيت و  در جامعه پيامد آن

چنين   يشهر هوشمند اشرافدر  تيخالقاز حفاظت  برايد. بو
  .شود هايي ساخته نمي پرونده

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

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

در آن حاكم است انسان  به  31اينترنت كل چيزهاهوشمندي كه 
 32مالمتيهگرايي، و يا سبك زندگي  دورويي،  مرگ اجتماعي، پوچ

. از همين روي، اجباردهند تا  را اصل قرار مي اختيارگرفتار نگردد، 
كننده شهروندان در شهر هوشمند  بندي هاي الكترونيك طبقه پرونده
  جايي ندارد. سازان بهشت

در طراحي  شهر هوشمند اشرافيمعماران و طراحان به اين ترتيب، 
ها، و ابزارهاي پايش  ها، دورسنج سنج از زيست شهر هوشمند اشرافي

هاي ايدئولوژيك  ها در اجراي تكاليف ديني يا ارزش دن انسانبراي پايي
آن را  دخالت در كار   در عمل(و حشو گيرند؛ آنها اين كار را  بهره نمي

دانند. آنها  با حفاظت از حريم خصوصيِ  ) مي»الحاسبين اسرع«
  كنند. مي ها حفاظت  انسان خودو  خالقيتشهروندان از 

فراهم  در شهر هوشمند  بستري تواند ميحتي فناوري   با اين همه، 
زندگي  هاي فرهنگي جامعه تقويت شود و  اي از ارزش پاره كند كه 

كه اجبار يا  آن ، بيتر شود  تر، و ديني تر،  اخالقي انساني  در عمل مردم
.  به عنوان مثال، امروزه بسياري از مردم در الزامي در كار باشد

دور و  دارند كه خويشاوندانِ نوادگيگروه خايك   هاي  اجتماعي شبكه
د كه در فرهنگ ما ساز ميآورد و آنچه را فراهم  نزديك را گرد هم مي

                                                 
31 Internet of Everything (IoE) 

ديني براي پرورش  از  تظاهر به بي پيروان آن گري كه ي در صوفيمكتب ٣٢
   گرفتند. بهره مي» نفس«يا » خود«

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

ها از لحاظ  مورد استفاده ماركسيست» ِكمونيسم«است با واژه 
شدن مالكيت ابزارهاي  تفاوت دارد. عمومي يساز ادهيپروش 

 يبه جا »كمونيسم شهر هوشمند اشرافي« سازيِ توليد براي پياده
ديكتاتوري يا تحقق  يو طبقه بورژواز پرولتارياطبقه  انينزاع م

در روش ماركسيستي از طريق  با انقالب كارگري  پرولتاريا
همكاري گيرد.  انجام مي) open collaboration(  همكاري باز

ه بخواهد كسي كه داوطلبان هر كهاست  به اين معني   نابستهيا  باز
اين   همكاري باز فكر بپيوندد آزاد است. به گروه همكار و هم

ابزارهاي  خودشانسازد كه  امكان را براي مردم جهان فراهم مي
كه به مصادره  آن ، بيبسازند با دسترنج خودشان  را توليد

غيرقانوني، غيراخالقي، و غيردينيِ اموال ديگران  نياز باشد. 
داري و  اين روش هيچ تخالفي با دين كمونيسم باسازي  پياده

خداباوري مردم ندارد، زيرا به نزاع يا تضاد طبقه كارگر و طبقه 
ها در  ستيزي ماركسيست هاي دين بورژوازي نياز ندارد كه ريشه

 توليد بدون سودآن بوده است.  اين روش  صرفاً يك روش 
توليد  سودآوري روش بايعني  _استمبتني بر خالقيت جمعي 

داري متفاوت است. انسان در كمونيسم  نظام سرمايه در
هاي طبيعت است.  كالسيك يك ماشين  همچون ساير ماشين

حال آن كه در كمونيسم شهر هوشمند اشرافي انسان يك ماشين 
 براي حفاظت از آن  و خالقيت به حفاظت نياز دارداست.  خالق
م را  مثالً باورهاي مذهبي مرد _توان باورهاي مردم را  نمي
كردند  گونه كه در كشورهاي بلوك شرق سابق سركوب مي آن
از همين روي، رعايت قوانين حقوق بشري در  سركوب كرد. _ 

را  حتي  همكاري باز  شهر هوشمند اشرافي ضروري است.
توان يك توصيه ديني دانست كه سعدي شاعر توانا به زيبايي  مي

  □.ق نيستعبادت به جز خدمت خلآن را بيان كرده است: 
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(پيوند بين خويشاوندان) مشهور است و ترك آن بسيار   صله رحمبه 
كساني كه اسباب  مان مطابق متون ديني نهي شده است.  جالب آن كه

گيرند، و اگر مطابق  مي لعنت خداوند بزرگ قرار قطع رحم شوند مورد
 فرهنگ كهن و  و عددي براي محاسبه اين وزن ميبخواهاين متون 

براي آن در مقايسه را بايد  توصيه ديني بدهيم وزن و عدد بسيار بااليي 
 توصيه ديني درو اين فرهنگ منظور كنيم. با بسياري از احكام ديگر 

، شده بودزندگي شهري پس از انقالب صنعتي به شدت تضعيف  سبك
صله رحم بسيار خوبي  يارتباطات امكانات  فناوري اطالعات توانست اما
   فراهم سازد. الزام اياجبار بدون را 

، يعني دانشمندان، مهندسان، و طراحان سازان بهشت از سوي ديگر،
 و دزدي ي مانندجرائمكاالها  اَبرفراوانيشهر هوشمند، با پديدآوردن 

مشتري  ها را بي برند و  زندان ر ميكالهبرداري را به سمت صف
بندند.  هاي دوزخ را مي درب در عملسازند،  و به اين ترتيب،   مي

  است. كمبود-عصر پساسازان رسيدن به  هدف بهشت
(يا  »اشرافيت براي همه«با هدف  شهر هوشمند اشرافي، در مجموع

 ند.برپا كبراي همگان را  بهشت زميني) بنا دارد »33الكچري براي همه«
ايجاد عدالت اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و ديواني  سازان بهشتهدف 

است. فناوري ديجيتال و هوش مصنوعي نشان داده است كه پتانسيل 
در جامعه  عدالت سازي پياده كمبود و-عظيمي براي ايجاد عصر پسا

نيز بسيار زياد است و   مهندسي ژنتيكدارد. از اينها گذشته، پتانسيل 
ي بزرگي براي انسان فراهم خواهد كرد و ممكن است جاي دستاوردها

تبديل » 34رانسانباَ«را بگيرد و بتواند انسان را به  داروينفرايند تكاملي 
  زندگي را زيبا خواهند كرد. ساز هاي بهشت فناوريكند.  

  
   افراطي دورسازان يا دوزخ بران بهشتشهر هوشمند  ■
و  ديجيتال زارهاي پايشاب، مانند شهر هوشمند هاي فناوري  

نيز قرار  بران بهشتمورد توجه  ،دورسنجي ابزارهاي يا ها اينترنت آدم
 كه دنهستاي از دين  خوانش ويژهباورمندان به  بران بهشتگرفته است. 

ن مردم به بهشت رفت ،براي سعادت و رستگاري انسانشان  هدف
، است لوژيكهاي ايدئو يا ارزش اجراي احكام ديني از طريق آسماني

                                                 
33 luxury for all 
34 superhuman 

همراه با وسواس  و براي رسيدن به اين هدف اجراي اجباري گاه  اما
طلب  راهاي ايدئولوژيك  يا ارزش احكام دينياي از  پاره شديد
شده  محاسبه واقعي هر يك از آنهادرست و  وزنكه  آن بي، كنند مي
 هاي اجتماعي شبكهرا كه امروزه با  وزن صله رحمبه عنوان مثال، . باشد

در جامعه خواري  با وزن حجاب يا روزهبه شدت تقويت شده است 
هاي  هاي پيشين در ارزيابي شبكه مقايسه كنيد. در مقالهخودمان 

فايده بهره گرفته شود و -اجتماعي گفته شد كه از محاسبه معادله هزينه
هاي اجتماعي  فقط عيوب آنها ديده نشود. يك فايده بسيار مهم شبكه

ديني  و بوده است كه به لحاظ اخالقي خانوادگيهاي  گروهتشكيل 
شوند به اين  ها فيلتر مي هنگامي كه اين شبكهوزن مثبت و بااليي دارند. 
 يك علت محاسبه نشده است.  به درستي باال معني است كه اين وزنِ

كه براي بعضي از جرائم يا گناهان  باشدآن  هايي شايد چنين نگرش
ديگر، مانند مجازات كساني كه سبب مجازات دنيوي و براي بعضي 

  خروي تعيين شده است.شوند،  مجازات اُ قطع رحم مي

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

 ظاهري تكاليف ساير اجراي كردن همه مردم به  وادارامكاناتي براي 
فناوري ورود ابزارهاي جديدي مانند د نداشته است. ديني وجو

تواند امكانات جديدي را براي  ميافزون بر آن كه  35بازشناسي چهره
تشويق يا براي تواند  مي فراهم كند  حجابي حجابي و بي مقابله با كم

 مانند _كه تا به حال ممكن نبوده است _  احكام ديگر اجبار به اجراي 
اين امكان  د.به كار گرفته شو نيز  قت در مساجدنماز اول و برگزاري 

ين چنكساني كه  پرونده الكترونيكدر  وجود خواهد داشت كه 
داده شود و  اولويت در  نفيكنند  نمره يا امتياز م مين را اجرا  ياحكام

منظور   هاي مثبت حسابتخصيص منابع دولتي يا عمومي  به دارندگان 
، سبك زندگي در جامعه تظاهرايي مانند  ه تواند به پديده د، كه ميگرد

در چنين  نيز بينجامد. فروشي  بهشت گريزي و بهشت و حتي مالمتيه،
مانند ابزارهاي ارسال  ابزارهاي ضدپايشوضعيتي، احتماالً  استفاده از 

هاي  يا چسباندن برچسبگر  هاي پايش پارازيت براي دوربين
  رونق خواهد گرفت. ريزيگ پايش ه منظور ب ضدشناسايي بر روي چهره 

  
                                                 
35 facial recognition 
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هاي  دوربين، مانند اي پايش شبكه ابزارهايدورسنج و  ابزارهاي

هاي  دوربينيا  ،شده در پهپادها نصب هاي دوربين ،ايستگاهي ايِ شبكه
شهرها،  توانند بسياري از نقاط مي هاي هوشمند شده در عينك نصب

 پايشو  را تحت پوشش بگيرند ها درياچه ها، و حتي روستاها، جاده
 را اعمال و تكاليف ديني مردم يا هاي ايدئولوژيك ارزشگسترده 

توانند نقاطي را كه دسترسي به آنها دشوار  پهپادها مي. بسازندممكن 
از روي  احتمال دارد  (كه ها بام ها، و پشت ها، كوه است مانند درياچه

تحت پوشش  شود)تلقي  »عموميانظار «و  خصوصيغيرحريم   احتياط
به جز معدود استخرهاي روباز  يا پارك  در عمل  قرار دهند و

مخصوص بانوان جايي براي دريافت ويتامين دي مورد نياز بدن باقي 
  ند.نگذار

» كمونيسم شهر هوشمند اشرافي«همچنان كه در مقاله پيش درباره 
اين  همكاري باز و عموم مردم از طريق ،مهندسان  ، دانشمندانگفتيم 

كه متعلق به همه مردم _  ابزارهاي توليدامكان را دارند كه با ساخت 
عدالت و برپايي  ابرفراوانييا  كمبود- پسا وضعيت  _ خواهد بود 

بخش  همكاري بازِپديد بياورند. در توزيع منابعي كه  با  را اقتصادي
به  شد. توان تبعيض قائل نمي شود  ميساخته بزرگي از  مردم جهان 

هنگامي كه نخبگان جامعه در سراسر جهان  مطابق با اصول عنوان مثال، 
توان  بسازند نمي پديا ويكيه به ينامه شب يك دانش همكاري باز

كه مثالً در پرونده محدود كرد اي  برداري از آن را فقط براي عده بهره
   از اين روي، شان امتيازات بااليي ثبت شده است. الكترونيك

توانند داشته  نقشي نمي كه در ايجاد وضعيت پساكمبود_  بران تبهش
 بر روي شهر هوشمندي مورد نظرشان را ساختار اگر بخواهند _باشند 

بر اساس امتيازات  ، و بخواهندندساز ميسازان  بهشتكه  بنا كنند 
اجراي احكام  شده برايمنظور هاي پرونده الكترونيك (يعني نمره

مقاومت با  آميز توزيع كنند  اي تبعيض را به گونه ) منابعايدئولوژيك
هاي همكاري باز در سراسر جهان  كنندگان پروژه مشاركت كامالً مؤثر

  .رو خواهند شد روبه
هاي  زندگي ها و سبك ي كه اجراي ارزشهاي مختلف ايدئولوژي

دانند در برابر چنين  ويژه را براي رسيدن به اهداف خود ضروري مي
 پايشها براي  مقاومت خواهند كرد و از امكانات  فناوريهايي  مقاومت
ها  ، هرچند، يك نتيجه اين مقاومتپوشي نخواهند كرد چشم

تشويق و تنبيه از طريق توزيع نابرابر منابع . محدودشدن منابع خواهد بود
بر اساس امتيازات پرونده  محدودشده توزيع منابع ممكن خواهد بود.

و فساد خواري  و رانت  36جويي رانت به  ن كهافزون بر اي_  الكترونيك
 اقتصادي  عدالتاجازه نخواهد داد كه  _د خواهد زدامن گسترده 
 هاي ايدئولوژيك را رعايت كنند . حتي اگر شهروندان ارزشپديد بيايد

هايي مانند برگزاري  با شيوه )جويان رانت (يا به ويژهافراطي بران  بهشت
بر اساس نمره  شهروندان را ،دئولوژيمعلومات اي اي امتحان  دوره
 و» هواداران ايدئولوژي« هاي مختلف داراي طبقهبه دو گروه شده  كسب

به طور نابرابر  در ميان اين طبقات و منابع كنند مي تقسيم » سايرين«

                                                 
36 rent-seeking 

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

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

هاي خصوصي  ها شركت شايان ذكر است كه افزون بر دولت
شان پرونده الكترونيك  نيز براي مشتريان Uberيا  Airbnbمانند 
كنندگان و مسافران به   سازند، يعني عالوه بر آن كه اجاره مي

شان را درج  دهند و نظرات ها امتياز مي ها و راننده خانه صاحب
شان امتياز  ها نيز براي مشتريان ها و راننده خانه كنند، صاحب مي
كنند.  دانند درج مي نامطلوب مي دهند و رفتارهايي را كه مي

هاي مؤسسات خصوصي به ويژه اگر تجميع شوند  پرونده
توانند براي مردم خطرآفرين باشند. به عنوان مثال، اگر  مي

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

  .شوند)  social death(   ياجتماع مرگدچار   

هايي از  داند كه گروه مرگ اجتماعي را حالتي مي پديا ويكي
تر به عنوان كامالً انسان پذيرفته  مردم از سوي جامعه بزرگ

برد.  ها و نژادهاي خاص نام مي نشوند، و به عنوان نمونه از برده
يد هاي الكترونيك چون به صورت انبوه و همگاني تول پرونده

هاي زيادي از مردم را متمايز و مجزا  توانند گروه شوند مي مي
اي از خدمات عمومي محروم كنند، كه  كنند و آنها را از پاره

   □تواند پديده مرگ اجتماعي در جامعه را تشديد كند. مي
  منابع: 

https://medium.com/zipar/whats-wrong-with-china-s-social-
credit-system-b9e1a2ffe71c  
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_ كننده شهروندان   بندي طبقه پرونده الكترونيك تقسيم خواهد شد. 

تنها  نه_ است هاي ايدئولوژيك  هاي مربوط به ارزش حاوي سنجه كه
گيرد بلكه عدالت اجتماعي،  عدالت اقتصادي را ميآمدن  پديدجلوي 

د. كرنيز به يك رؤيا تبديل خواهد  را عدالت سياسي، و عدالت ديواني
براي دوركردن مردم از دوزخ آسماني يك  دورسازان دوزخدر عمل، 

همچنان كه  رچند،ه كنند. برپا مي»  سايرين« گروه دوزخ زميني براي
هاي  كنندگان پروژه مقاومت كامالً مؤثر مشاركت پيشتر گفته شد،

هايي را متوقف خواهد  همكاري باز در سراسر جهان ادامه چنين روش
  .چين يكمونيستدولت  قدرتمندي چون  دولت ، حتي براي كرد

 دورسازي يا دوزخ  بري ديدگاه بهشتنظر به اين كه در مجموع،  
براي رسيدن به هدف به امتيازات پرونده الكترونيك اره همو افراطي

يا عدالت در برقراري عدالت اقتصادي  داشتخواهد  خود اتكا
فراديواني و ناديواني نيز به وجود  ناكام خواهد بود.اجتماعي 

  خواري و فساد گسترده خواهد انجاميد. جويي و رانت رانت

 پرونده الكترونيك سازان نيز از بهشت در شهر هوشمند ،گمان بي
براي رسيدن شهروندان سازان  بهشتچون  بهره گرفته خواهد شد، اما

شخصي و خواسته  ن تحقق ايد و نپيچ اي نمي به بهشت آسماني نسخه
 يها در پرونده دنده خود شهروندان قرار ميرا در اختيار خصوصي 
 اي از و مربوط به پاره ها اندك تعداد سنجهاين شهرها  الكترونيك

كشي عابر پياده يا مديريت  شهروندي مانند قوانين عبور از خط  قوانين
كه در همه شهرها و نقاط مختلف جهان مورد خواهد بود  پسماند

 جامعه شهروندانپذيرش مردم با هر سليقه و مرامي است و تقريباً همه 
منابع بر اساس  در نتيجه و آنها را اجرا خواهند كرد آموزش كمي با

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

انجام  37چين بالكو از طريق فناوري  نامتمركزذخيره آنها به صورت 
سازند برقراري  سازان مي در شهرهايي كه بهشتاز اين روي،  بگيرد. 

رو  ، اجتماعي، ديواني، يا سياسي با هيچ مانعي روبهعدالت اقتصادي
در رسيدن به  سو با پيشرفت دانش و فناوري هم هاروندو  ،نخواهد بود

   .خواهد بود كمبود -عصر پسا
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  سواري، و شهر هوشمند حجاب ارگونوميك، دوچرخه
تحت عنوان » ها اينترنت آدم«هاي  در سومين مقاله از مقاله

دارهاي تهران تا   پول حريم خصوصي: از صفحه اينستاگرام بچه«
در طراحي  گرايي دروندرباره » آينده عريانو    پاتريك تاكر

فظ حريم هاي كهن ايراني و توجه ويژه به ح ساختمان
در  گرايي درونخصوصي در آنها بحث كرديم. در ادامه نيز 

پوشش بازاريان سنتي را ذكر كرديم و يك علت مهم اين 
در يك موقعيت مهم در جاده گرفتن ايران گرايي را قرار درون

هاي  شدن ثروت در كشور و حمله و تاراج ابريشم و جمع
بانوان  ِادرچدرپي از شمال و غرب و شرق  عنوان كرديم.  پي

كه از روزگار هخامنشيان به ارث رسيده است و در طول تاريخ 
هاي ملي و مذهبي بانوان كشورمان بوده است و  يكي از  پوشش

توانسته است زيورآالت و موقعيت بانوان را پنهان كند يكي  مي
ديگر از نمادهاي ايرانيان در توجه به حريم خصوصي بوده 

ه گفته شد نظر به اين كه  پليس و است. همچنان كه در آن مقال
اند در  ها سطح امنيت را بسيار باال برده ارتش مدرن و بانك

هاي فراواني پديد آمده  است. به  هاي جامعه دگرگوني ديدگاه
هاي ملي و مذهبي  عنوان مثال، با  آن كه چادر يكي از پوشش

مان است، يكي از داليلي را پديد آورد كه  مورد احترام جامعه
   .بخشي از بانوان   چادر را كنار بگذارند و از مانتو بهره بگيرند

چادر در گذشته چادرهاي بيرون از خانه دو نوع بودند، يكي 
ها (كه امروزه گاه به آن  به رنگ سياه براي مراسم و ميهماني رسمي

شود) و ديگري چادري  براي زندگي روزمره  گفته مي» حجاب برتر«
تر از چادر سياه بود، و  رنگ روشن، كه خنك هاي به با طرح و نقش

شد آن را به كمر گره زد و كار كرد. در  به هنگام  كار به راحتي  مي
به دليل واردات  فراوان  1360و اوايل دهه  1350اواخر دهه 

هاي چادري مشكي كه سود هنگفتي را نصيب واردكنندگان  پارچه
كه علت موجهي  آن يب_ چادر   ارگونوميك كرد و داليل ديگر اين 

در شهرها به ويژه شهرهاي  _  براي حذف آن وجود داشته باشد
بزرگ  به مرور ناپديد شد، كه خود يك علت ديگر كنارگذاشتن 

  چادر از طرف بخشي از بانوان بوده است.
يك عامل مهم در انتخاب پوشاك  براي سالمت جسمي و 

ست.  دوچرخه يك ا دانش و مهندسي  ارگونوميگيري از   روحي بهره
ونقل پاك و مورد توجه شهرهاي هوشمند است.  براي  وسيله حمل

يك شهر هوشمند داراي هواي پاك ضروري است كه بين پوشش 
رسمي و پوشش ارگونوميك ويژه كار تفاوتي گذاشته نشود و يكي 

اي از  برتر از ديگري عنوان نگردد، تا شايد به اين ترتيب پاره
  □سواري بانوان برطرف گردد. چرخهمشكالت مربوط به دو
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  غيرترافيكن يانوبراي اجراي ق  هاي ترافيك دوربيناز استفاده 
براي  ترافيك هاي از دوربين قانون مجرياناستفاده هاي اخير  در ماه

سال پيش  براي اجراي حكم  40كه حدود  _ اجراي قانون حجاب
اين   .هاي فراواني را به پا كرده است بحث _ديني حجاب وضع گرديد 

اي  شبكه از ابزارهاي پايشِ آشكارا باشد كهدر جهان بار  شايد نخستين
 ممكن استكه  ،استاجراي احكام ديني بهره گرفته شده   براي
  . احكام ديني ساير پايش اجراي  ترِ اي شود براي سناريوي افراطي مقدمه

براي رعايت قانون اي   شبكهاستفاده از ابزارهاي پايش با وجود اين، 
، هاي خود را نشان داده است اي است و در عمل نيز فايده امر پسنديده

ها سرعت  سبب شده است كه بسياري از رانندگان در جاده مثالً
  حداكثر مجاز را رعايت كنند.

  
در يك جامعه مدني پيشرفته تقريباً همه شهروندان به اين گمان،  بي

حتي اگر قانون  _پيروي از قانون «كه باور دارند حقيقت و تكليف 
بند هستند.  و به آن پاي »قانوني است بهتر از بي _  ي باشدتوجيه غيرقابل

 كه اران نيز بايد در وضع قوانين چنان دقت كنند ذگ ا وجود اين، قانونب
 50حتي اگر كمتر از  _بخش بزرگي از مردم  كه   باشدن  اي گونه به

و يا ورزند، تخطي ب قانوني  ليفااز اجراي آن تك  _درصد باشد 
در هر كوي و  ي يك قانون ويژهمجريان قانون ناچار شوند براي اجرا

و در هر مكان عمومي اي  ر هر مركز خريدي و در هر ادارهبرزني و د
، و بنر،  پوستر، اطالعيه، پالكاردديوارنويسي، با  و از هر تريبوني ديگري

ها سال   آن قانون ويژه را آن هم به مدت ده ،هاي مختلف رسانه  باو 
نظام  و كفايت مشروعيتدر غير اين صورت، پيوسته يادآوري كنند. 

نه به نفع  و اران استذگ كه نه به نفع قانون ،بيند آسيب مي اريذگ قانون
  مردم. 

خوبي براي بسيار هاي اطالعات امكانات  با توجه به اين كه فناوري
 اگرشوند  ميوضع كه  يقوانين ،كنند فراهم مي پذيري قوانين انعطاف
را تقويت  در شهر هوشمند شهروندان مداريِ قانون پذير باشند انعطاف

شود بسيار  هاي آنچه ممنوع مي نبايد فايده نيز ها در ممنوعيت  .دكنن مي

هاي  قوانين مربوط به  گيرندهبيشتر از معايب آن باشد. به عنوان مثال، 
هاي  اي هستند كه بخش دو نمونه ويژه هاي اجتماعيِ ماهواره و شبكه

 هاي آنها ، چون معتقدند فايدهگيرند بزرگي از مردم آنها را ناديده مي
 آسماني ماحكا مياندر با آن كه يا . بسيار بيشتر از معايب آنهاست

استثنا مشخص  براي آنها  تمام به صراحت كه  وجود دارند احكامي
  است.   نامنعطفق و مطل هاقانون زميني آن گاه ،شود مي

ممكن است ، يين قوانينچنگذاران به هنگام وضع  قانوناي از  پاره
قابل ستايشي كه حساسيت  _ ندباش ا داشتهرفتن مردم ر دغدغه بهشت

 مانند مشكالتي مدار قانون شهر هوشمنددر اجرا به ويژه براي    امااست. 
 اي مانند مسئلهتوسط بخش بزرگي از مردم يا گرفتن قانون   ناديده

آورد كه شايسته است  به وجود مي را سواري بانوان دوچرخه
دوچرخه يك گردد كه  ادآوري ميي( گذاران به آنها توجه نمايند قانون

  .مورد توجه شهرهاي هوشمند است) پاك ونقل وسيله حمل
مصوب است. به  اجرا انتظارات فراتر از قانونِمرحله گاهي نيز در  

 در نزديكي يكي از خويشاوندانمعنوان نمونه، دو يا سه سال پيش، 
ي در خيابان جمهوري  دچار خونريزي بين همراه گوشيِمراكز فروش 

متوجه  و، نمايد ميمراجعه  يدر آن حوالگرديد. به يك بيمارستان 
آن  براي مراجعه به بخش اورژانسپوشيدن چادر   كه شود مي

منصرف با آن كه حجابش مطابق قانون بود ، الزامي استبيمارستان 
ام را بگيرم و با  د  با يك دست بينيشو كه نمي گويد ميو  شود مي

خونريزي را بيشتر  استي چادر نيز ممكن دست ديگر چادر، و گرما
  كند.
، مثالً باشد هاي مختلف افراد جامعه مطابق سليقه مراكزي اين كه  

، به ويژه براي معماري يك شهر دخدمات بدهنبانوان چادري به 
به  در طراحي شهر هوشمند كه است سازان مورد توجه بهشتهوشمند، 

ك راه حل مناسب براي و ي آسايش و رفاه شهروندان توجه دارند،
، اما مشكالتي است كه بعضي از آنها در اين مقاله ذكر شده است

انعطاف در مقررات را نيز بايد در نظر بگيريم، مثالً از  بيمار اورژانسي 
هاي اين  ريشه داشته باشد.  پوشش خاصينبايد انتظار داشت كه حتماً 

يافت:  دورسازي دوزخ يا بري بهشتتوان در نظريه  ها را مي انعطاف عدم
با غلظت بيشتري اجرا گردد  هاي ايدئولوژيك يا ارزش هرچه احكام
   شود. بيشتر مي از دوزخ  دورشدنو به تبع آن  رفتن احتمال بهشت

عمال و ا اي شبكههاي پايش  از فناوريگسترده گمان، استفاده  بي
در رعايت قانون حجاب در داخل  ممكن استهاي سنگين  جريمه
 اين امكان نيز وجود دارد كه ، اما وها با موفقيت همراه باشدخودر

ها و ابزارهاي  وتحليل موضوع استفاده از  دورسنج تجزيه:  يادآوري
صرفاً براي  مقاله نيااي از قوانين در  پايش ديجيتال براي رعايت پاره

گذاران مطالب آن را قابل قبول دانستند در  آن است كه اگر قانون
 _پيروي از قانون «وصيه مدني اصالح قوانين مربوطه اهتمام بورزند. ت

را  »قانوني است بهتر از بي  _توجيهي باشد  حتي اگر قانون بد و غيرقابل
  فراموش نكنيد.
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 هاي ايدئولوژيك  يا ارزش اي باشد براي سناريويي كه در آن مقدمه
مداوم شوند؛ و نظر به  بيشتري مشمول دورسنجي و پايشِ احكام دينيِ

است   و توسعه نيز در حال پيشرفت 38بازشناسي چهرهفناوري  اين كه 
هاي  به همراه يك شبكه گسترده از دوربين تواند ده ميدر چند سال آين

حجابي   حجابي و بي مسئله كم حل  و برايبه كار گرفته شود   ديجيتال
ها گرفته تا مراكز خريد و ادارات و  ها از پارك همه مكاندر 

جلوي  هاي و حتي در صورتي كه در صندلي ؛داستفاده شو ها رستوران
در  را  يا اين وضعيت باشند هشدار بدهد خودرو دو نفر نامحرم نشسته

   . دكنپرونده الكترونيك آن دو نفر ثبت 
مردم به  »تشويق«براي  فناوري بازشناسي چهرهاز افزون بر اين، 

به عنوان   توان بهره گرفت. اجراي ساير احكام واجب و مستحب نيز مي
به  كليه كساني كه نماز اول وقت را مثال، اين امكان وجود دارد كه

كنند شناسايي شوند و براي هربار شركت  جد ادا مياجماعت در مس
، و طبعاً كساني دشان درج گرد در پرونده الكترونيكنمره مثبت يك 

اين امكان وجود دارد كه  يا حتي ؛ره منفي بگيرندمكه شركت نكنند ن
دهد و  طراحي شود كه زمان  نماز را اطالع مي )اپليكيشني( اي  برنامه
از طريق پردازش   را توسط كاربر نماز فرادا  و اول وقت حيحصاداي 

نمره مثبت  آن كاربر  در پرونده الكترونيك كند و ثبت ميتصوير 
براي توزيع بعضي  الكترونيكنظر به اين كه از پرونده  د. كن منظور مي

به اجراي » تشويق«شود در عمل  از منابع عمومي و دولتي بهره گرفته مي
  خواهد بود.  رفتارهاآن ي اجرادر  » اجبار«رفتارها در حكم اي از  پاره

كه بعضي از عالمان ديني   استفاده از  گونه با اين همه، همان
هاي مذهبي  براي رؤيت ماه  مربوط به آيين را ابزارهاي پيشرفته نجومي

يا  چشم مسلحاستفاده از ممكن است  زيندانند، به لحاظ ديني  جايز نمي
  .دانندن زيجابراي نظارت و اجراي تكاليف ديني   را گوش مسلح

  
گريزي انسان و حيوان  پايش طبيعت  

ايم كه   در جنگل تقريباً همگي ديده يا در كوهستان، در بيابان،
حيوانات در برابر پايش بسيار حساس هستند و دچار اضطراب و ترس 

ه است. در گون كنند. طبيعت انسان نيز همين شوند  و معموالً فرار مي مي
ها سال فرايند تكامل اين  ميليونشود.  برابر پايش دچار اضطراب مي
و اضطراب چنين  .ها ايجاد كرده است حس را براي  حيوانات و انسان

كند از شرايط خطرناك خارج  به شما كمك مي چون ،بد نيست ترسي 

                                                 
38 face recognition 

 يكي از عوامل بقاي بسياري از  توان گفت كه شويد؛ حتي مي
يك علت مهم وقوع ه است. بود  آنها يزيگر شيپاه موجودات زند

اين بود كه حكومت  1357در كشور عزيزمان در سال   » انقالب«
هاي طوالني اين حس را در مردم ايجاد كرده بود كه به  گذشته سال

   .شوند شدت پايش مي
اند كه هرچه پايش بيشتر باشد  گران به اين نتيجه رسيده پژوهش

هايي مانند فشار خون،  د. اضطراب به بيماريشو بيشتر مياضطراب 
تواند  مي سوء هاضمه و تنفسي مزمن، يها يماريبهاي قلبي،  بيماري

ها بر اين است كه يك عامل بيماري سرطان نيز  . گمان39منجر شود
ها در  بسياري از دولت . 40انباشت استرس و اضطراب باشدتواند  مي

 گيرند بهره مي ز طريق دوربيننظارت همگاني ا از امكاناتقوانيني كه 
 را آگهي وجود دوربين نظارتي پيش از حوزه ديد دوربين تابلوي نصب

كاستن از  براي نصب اين تابلوهامهم  لياز دال يكي. كنند الزامي مي
  است. شهروندان ميزان اضطراب

 امنيت روانيكه _ شهرهاي هوشمندي ، در بسياري از اساساً 
استفاده از دوربين براي نظارت  _دارد شهروندان در آنها اهميت 

جاني و عمومي (صرفاً براي هدف تأمين امنيت (شهروندان) همگاني 
هاي ترافيك نيز براي  و از دوربين شهروندان است و ناموسي) مالي

 و يا امور پژوهشيعمومي كاستن از ترافيك شهري يا تأمين امنيت 
هاي  استفاده از دوربينكه  با آنشود.  بهره گرفته مي  زا غيراضطراب

همسو با  چون اما ندآور اضطراببازهم نظارتي همگاني براي اين موارد 
مورد پذيرش مردم قرار  هستندانسان طالب امنيت  روح و روانِ

كه به تهديدهاي جاني، _ استفاده از آنها براي موارد ديگر  گيرند. مي
ب انباشت سببه احتمال زياد  _شوند مالي، يا ناموسي مربوط نمي

  خواهد گرديد.بلندمدت    هاي روحي بيماري و عوارض اضطراب و
هنوز بسيار اندك  41شناسي نظارت همگاني روانها در باره  پژوهش 

در از همين روي، تواند نتايج قطعي بدهد.  است و گذشت چند نسل مي
امنيت براي موارد ناهمسو با نظارت همگاني  هاي استفاده از دوربين

هاي آكادميك انجام  ها پژوهش سال ابتدا ي است كهرضرو عمومي
 د به كار گرفته شود.مشاهده نشو ياگر اثرات جانبي قابل توجهبگيرد و 

نظارت همگاني از طريق  ي كه باراي  قوانينضمناً فراموش نكنيم كه ب
گريزيِ ذاتي انسان سبب  حس پايش آيند، به اجرا در مي دوربين

كنند  كه قانون را رعايت ميهم ي كساني ها برا گردد كه دوربين مي
                                                 
39 https://www.health.harvard.edu/staying-
healthy/anxiety_and_physical_illness  
40 https://www.healthline.com/health/can-stress-cause-cancer 
41 mass surveillance psychology 
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كه ممكن است   پايش حجاب از طريق دوربين آفريني كند. اضطراب
آفريني  حجاب اضطراب حجاب، و بي هاي باحجاب، كم در همه گروه

در چنين  انباشت اضطراباثرات كند يكي از اين موارد است. 
    سال بعد معلوم شود. 20ي شايد ا نشده مطالعه هاي پايش

  

 كيكه _ شهر هوشمند  شهروندانِ يروان تيامن آرامش و يلذا برا
مربوط به خطير  نياست قوان يضرور_ ست نيز ه اين شهرهاهدف مهم 

مجلس محترم شوراي از طريق صرفاً   نيدورب قياز طر ينظارت همگان
آن حضور  ي درگوناگونهاي  تخصصموضع گردد كه معموالً  اسالمي

بودجه الزم براي كارشناسي دقيق  را نيز در اختيار دارند و امكانات و 
  دارند. 

   
                                      با  ها آدم نگري  و درون كاوي درون

  ابزارهاي دورسنجي و پايش 
 انسان هستند.» خود«يا » نفس«بخشي از فرامين الهي وابسته به 

و  خود و دستكاري و هك خودبراي نفوذ به  فناوري امروز 
ابزارهاي گوناگوني فراهم كرده  ،آشكارسازي اميال و افكار دروني

  ، كه در آينده با پيشرفت هوش مصنوعي قدرتمندتر خواهند شد.است
 ها اينترنت آدمو  اينترنت چيزهاند ابزارهاي نابزارهاي دورسنج ما   
كنند.  گردآوري د نتوان مير كسي ه در موردرا هاي بسيار زيادي  داده

هر  الگوهايكند و  42بندي طبقهها را  تواند اين داده هوش مصنوعي مي
بندي وقتي  بازشناسي كند. طبقه 43بازشناسي الگوطبقه را با  فناوري 

 هاي طبقه تواند مي شده بر اساس امتيازات كسب ها باشد درباره آدم
از ل اعتماد، و مانند آن باشد. خوب/بد، مؤمن/كافر، قابل اعتماد/غيرقاب

بندي اكتفا  فقط به طبقه ها داده كالن تحليل  يفناورآن گذشته، 
  است. يك خصوصيت ديگر آن  بيني آينده پيش ،دكن نمي

 داوري ها دروني انسان هايي كه بتوانند در مورد خوبي و بدي داده
هاي  داده، آيند به دست مي گوناگونيبسيار هاي  كنند از روش

هاي جستجوهاي كاربران در جستجوهاي  گر، داده هاي پايش وربيند
هاي مربوط به  هاي مختلف، و داده وبگاه گردش در و اينترنتي
 از ها  هاي مشهور گردآوري داده روش هاهاي اجتماعي و مانند آن شبكه

نيز  يشده ديگر هاي  كمترشناخته افراد مختلف جامعه هستند، اما روش
  در زير آمده است: به عنوان نمونه ط سه روشفقوجود دارد، كه 

. 44يهمدل يريگ و اندازه چهره يبازشناس يها يفناورخطر تركيب  .1
از روي چهره  46بازشناسي احساساتو  45تشخيص احساساتهاي  فناوري
كنند. فناوري  هايي هستند كه با شتاب بسيار زياد رشد مي فناوري

                                                 
42 classification 
43 pattern recognition 
44 empathy measurement 
45 emotion detection 
46 emotion recognition 

  گري يا تبليغ در شهر هوشمند؟ حساب
يك تفاوت مهم معماري شهر هوشمند بر اساس ديدگاه 

بران در آن است كه  سازان و بر اساس ديدگاه بهشت بهشت
كنند  تالش مي اَبرفراواني كاالهاكردن  سازان از يك سو با فراهم بهشت
ميزان جرائم و اعمال خالفي مانند دزدي، كالهبرداري، كه 
گويي، و دورويي را در شهر هوشمند به صفر برسانند، و از سوي  دروغ

بهترين كارآمدي را نشان بدهد بر اين  همكاري بازديگر، براي اين كه 
كند  باور هستند كه با امكاناتي كه فناوري و همكاري باز فراهم مي

شهرها يا مناطق هوشمندي بسازند  كه با سبك  توانند شهروندان مي
خودشان  سبك زندگيشان مطابقت دارد و در نتيجه در  زندگي

  در عمل؛ بدين معني كه آنها  اجبارداشته باشند و نه  اختيارتوانند  مي
سپارند، كه جامعه را  است مي الحاسبين اسرعرا به او كه » گري حساب«

  كند. تر مي تر، و ديني تر، اخالقي انساني

 يافراط بران اما در معماري  شهر هوشمند بر اساس ديدگاه بهشت 
هاي ايدئولوژيك  يا احكام ديني  اي از ارزش براي  اجراي پاره چون

در كار است و منابع بر اساس امتيازات اخذشده  اجباربه جاي تبليغ، 
عدالتي،  موجود در پرونده الكترونيك هر فرد توزيع خواهد شد بي

ارضايتي، تظاهر، و مشكالتي مانند آن در بخشي از جامعه ممكن ن
ها  انسان» خود«ها  داده است بروز پيدا كند، به ويژه، اگر با كالن

  بخواهد تحت كنترل قرار گيرد و هك شود. 

اين توان را دارند كه عدالت سياسي،  هاي جديد دانش و فناوري
مند اشرافي برپا كنند. ديواني، اجتماعي، و اقتصادي  را در شهر هوش
هاي بسياري از اديان و   همچنان كه گفته شد اين اهداف از آرمان

سازي است، اما نه با  مختلف نيز هست و قابل پياده هاي ايدئولوژي
و » تبليغ«بران با  هاي الكترونيك. به عنوان مثال، بهشت پرونده

وندانش توانند شهر هوشمندي بسازند  كه همه شهر مي» همكاري باز«
در آن شهر زندگي  اختياري ويژه  باور دارند و با زندگ  به يك سبك

 □كنند. مي
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ست. ها اين فناوريهاي  زيرمجموعه يكي از  گيري همدلي اندازه
هاي  گران در نقاط مختلف دنيا در حال كار بر روي فناوري پژوهش
هاي  از روي چهره و گفتار هستند، كه فايده گيري همدلي اندازه

استفاده قرار گيرد بسيار  تواند داشته باشد، اما اگر مورد سوء فراواني مي
 گيري هاندازتواند دقت  مي 47يادگيري ماشينخطرناك است. فناوري 

گيري  اندازههاي بازشناسي چهره و  را باال ببرد. تركيب فناوري همدلي
رسمي كند كه همدلي افراد در مراسم  اين توان را فراهم مي همدلي
گيري شود و بر اساس آن نمره مثبت  اندازه نسبت به سخنران  مختلف

يا منفي در پرونده الكترونيك افراد درج گردد. يعني اگر درجه 
شود تطابق نداشته  چهره فرد با آنچه رسماً مطلوب شمرده مي همدليِ

 باشد نمره منفي درج خواهد شد. به اين ترتيب، احساسات افراد، يعني
 آنها،  تحت كنترل قرار خواهد گرفت.» خود« بخشي از

ساخت و به  هاي مجازي شيطانتوان  حتي مي .هاي مجازي شيطان .2
خورند نمره منفي داد.  را مي هاي مجازي كساني كه فريب اين شيطان

مثال زير با آن  كه يك نمونه قابل توجيه است و پشتيباني فراواني را 
  از سوي طرفداران حفاظت از كودكان كسب كرده است گوياست. 

آژانس امداد « به نام هلندي نهاد مردم مؤسسهچند سال پيش،  يك 
 نامساله فيليپيني به  10 مجازي دختريك  )Tdh( »48كودكان

»Sweetie «و وضعيت فريب كودكان ساخت  تجزيه و تحليل را براي
سال  بزرگ 1000بيش از   انداختن دام مدل كامپيوتري براي بهاين از 

ند بود پول داده  ين شركت به ا نامشروع هاي  كه براي انجام فعاليت
آمده را براي اجرا  دست اين آژانس خيريه اطالعات به 49.استفاده كرد

گذاري با  ها اين عمل تله اي از رسانه ارائه داد.  البته پاره ترپلاينبه 
مورد انتقاد قرار دادند.  خودسرانه قانون ياجرارا به دليل    50آواتارها

گذاري براي  تواند عالوه بر تله مي آواتارسازيها در  حال، پيشرفت
نيز به  تفتيش عقايداقدامات خالف قانون، به صورت غيرمستقيم براي 

  كار گرفته شود.

هايي ساخت (يا سفارش ساخت آنها را مثالً به  توان گوشي . ميشنود .3
وگوها از طريق يك  داد) كه به گفت yدر كشور  xشركت 

را از طريق » غيبت«دهند و   ميكروفونِ هميشه در حال شنود گوش مي
دهند و براي  و هوش مصنوعي تشخيص مي 51پردازش زبان طبيعي

دهند يا در پرونده الكترونيك  شده  هشدار مي داده موارد تشخيص
 كنند. كننده  نمره منفي درج مي غيبت

                                                 
47 machine learning (ML) 
48 Terre des Hommes 
49 https://www.theguardian.com/world/2016/may/31/live-
streaming-child-sex-abuse-family-business-philippines 
50 avatar  
51 natural language processing (NLP) 

ها  اي به حكومت شبكه و ابزارهاي پايشِ ها دورسنجدر مجموع، 
ترين و  كه سريع_  را خداوند بزرگ نظارتامكان خواهند داد كه 

كنند و  يساز هيشببر رفتارهاي مردم  _ است  گر حسابترين  دقيق
  شان نمره مثبت و منفي محاسبه كنند.  براي

  
  شرك ديجيتال

آشكار تفاوت  موسي و شباندر داستان  مولوي مان، شاعر بزرگ
به  زيبايي   دورسنجي-پيشادر عصر  انسان و خداوند بزرگ راي گر حساب
  :دنيفرما به حضرت موسي (ع) مي خداوند بزرگ ، در جايي كهكند بيان مي

  را               ما درون را بنگريم و حال را ما برون را ننگريم و قال

هاي پايش هستند  كه از يك سو  كند فناوري آنچه امروز را متمايز مي
كنند و از ديگر سو توانمندي كاوش درون آدمي  جايي مي نگري را همه برون

 نگري درونابزارهايي براي در عصر مولوي ناگفته پيداست كه را دارند.  
ها با  ي آدمنگر امكاناتي براي درون دورسنجيدر عصر  ، اماوجود نداشته است

براي دورسازان  يا دوزخ  انبر بهشتها به وجود آمده است.  داده تحليل  كالن
 ندتوان مي مرتفع بسازند اشاره كرده است  به آن كه مولويرا  اي اين كه نقيصه

براي اين  گرند.را بنتك شهروندان  تك» درون« از اين امكانات بهره بگيرند و
هاي اجتماعي،  شبكههاي  كه از داده ها داده كالنهايي چون  فناوري كار از 

شود  ميبرپا  و مانند آنها، ها اينترنت آدم ،اينترنت چيزهاجستجوهاي اينترنتي، 
 ندتوان يمبهره گرفت كه  توان مي 52ها داده آناليتيك  از  هوش مصنوعي و ازو 

  د. ننك كنترلو  هكمردم را » خود«و  درون

» خود«شدن  تالشيماز نزديك به سي سال پيش در همين مجله وضعيت 
 _ دكن تبديل مي شونده كنترل ماشين يا روباتيك به را  كه انسان   _را انسان 
 خود فروپاشيِ همچنان كه پيشتر گفتيم  بيني كرديم و هشدار داديم. پيش

 ها فراهم كرده است براي ما انسانرا  خودو  خالقيتكه _  بافتار هستيبا انسان 
به لحاظ ها  داده با ابزارهاي پايش و كالن سنجي انسان . درونهمخواني ندارد _

، تعبير شودالحاسبين  دخالت در كار اسرع تواند به  مي هاي ديني هم ايدئولوژي
 رك ديجيتالش آن را  توان ميكه  _ به نوع جديدي از شرك تواند مي هم و

اين وضعيت خواهد از پيامدهاي ديگر  تفتيش عقايد ديجيتال جامد.نبي _د نامي
   .بود

 گر حساب ديجيتالِ  ]تب[ خدايِمال، آنچه پديد خواهد آمد يك به اج
 كند يوضع مهايي كه براي كساني  جريمهها يا  مجازاتاست كه با  مصنوعي

                                                 
52 data analytics 
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ت دس كخيلي زود جامعه را يكند  تالش مياند  كه نمره منفي به دست آورده
شمرده يا بزه گناه  رسماًكه گيرد كوشد ب ميرا  و جلوي هر عملي   ،كند 

آورد. يكي  بران پديد مي بهشت ، اما دو عيب را براي شهر هوشمندشود مي
گردد  كه سبب مي گيرد انسان تحت كنترل قرار مي »خود«كه است هنگامي 

حذف گفتيم پيشتر كه گونه همان  رود وبها براي خالقيت از بين  انگيزه كه
 شده شناخته خالقِ تنها ماشينِدر تناقض است و    بافتار هستيخالقيت با 

شود  ماشيني خودكار تبديل ميروبات يا و انسان به  ،برد را از بين مي كائنات
 گر حسابو  مهندس هستيگمان، اگر  بيكه هدفش رفتن به بهشت است. 

بسازد  اشينيتوانست م بتدا مياز ا دانست  چنين وضعيتي را مطلوب مي بزرگ
، وانگهي كند. رعايت ميجبراً اصول فقهي را هاي ايدئولوژيك يا  ارزشكه 

و   دهد  كه نمره مثبت يا منفي مي است مصنوعي گر حسابنظر به اين كه اين 
هستي   بزرگ گر حسابروي زندگي دنيوي اثرگذار است آيا توجهات به 

  ؟ رنگ نخواهد شد كم

 دوروييشهر هوشمند به  است كه بخشي از شهروندانِعيب دوم آن 
منزوي خواهند يا  ؛بران در تناقض است متوسل خواهند شد كه با هدف بهشت

 مرگ اجتماعيشان به وجود خواهد آمد دچار  به دليل انزوايي كه براي شد و 
؛ و يا به دليل توزيع بران در تناقض است ، كه بازهم با هدف بهشتخواهند شد

  .بران در تناقض است ، كه بازهم با هدف بهشتبر منابع فقير خواهند شدنابرا

  

   هاي بدون پايش روشگيري از  بهره ■
در نظر  نايدا مهم  هدفيك را ) خوديا ( نفساما اگر پرورش 

. كند پيدا تفاوت  تواند بران مي بهشت طراحي شهر هوشمند بگيريم
گيريم. عرف در  ره ميهم از حكم ديني حجاب به عنوان نمونه بهباز

در هر  جايي كشورمان اين بوده است كه آقايان  اگر احتمال بدهند كه 
حضور داشته باشند با صداي  حجاب  بي يبانوانروند ممكن است  مي

 گيرند، چه مزرعه باشد چه حياط ميگويند و اجازه  مي» يا اهللا«بلند 
است و خودرو عرفاً حريم خصوصي داخل . يا هر جاي ديگر خانه

تواند وارد آن شود. معموالً مردم  اجازه صاحب خودرو نمي كسي بي
براي داخل خودروهاي عبوري  را به ويژه اگر خانواده داخل آنها باشد 

 ،استكه خود يك توصيه ديني ، كنند نگاه نمي رعايت حريم خصوصي
 شود محاسبه نمي اين توصيه و ارزش دينيوزن بااليي براي  كه معموالً

كنند،  زمين نيز اجرا مي بسياري از شهروندان مغرب كهاست روشي كه (
به گوشي و كتاب است يا در  يا شان قطار توجهدر مثالً  در اتوبوس يا 

حال اگر بانويي در داخل خودرو حجاب  .افكار خودشان غرق هستند)
نگاه  (صفر نفر داخل خودرو را نگاه نكند را رعايت نكند و كسي 

. رياضي به معني آن است كه حجاب رعايت شده استبه لحاظ ، كند)
كساني كه  ژهيبه واين نكته را نيز نبايد از ياد برد كه در فرهنگ ما 

رسند  كنند دوست ندارند كه به هر دوربيني كه مي حجاب را رعايت مي
  ها از راه دور به آنها نگاه كنند. غريبه
  

  سواري براي هواي پاك دوچرخه
يك خطر بزرگ براي آينده انسان   ش زمينگرماي از سوي ديگر،

 كنونيديگر  شهرهاي بزرگ يك خطر بزرگ آلودگي هوايو  است
دو مقابله با اين  هوشمند هاي شهر. يك هدف مهم  انسان است براي 

به  دوچرخهگيري شهروندان از  بهره ،  ها راه حل ي از خطر است. يك
آغاز  هاست مدت ييكه در بسياري از شهرهاي اروپاجاي خودرو است 

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

كنيم محاسبه  ي كه تنفس ميي هوايساز هآلودوزني منفي براي 
  شود؟ مي

ق ساكن در كره زمين تنها ماشين خال همچنان كه گفته شد انسانِ 
آفريده  است الحاسبين اسرعاو كه شده در كائنات است كه  شناخته

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

با آن كه هنوز _ كه اين فرهنگ را كوشد  هاست كه مي مدت
اگر دهد. بدر تهران رواج _  را نداريم هاي مورد نياز آن زيرساخت

 ، يعني بانواند براي نيمي از جمعيت شهرهانهاي ترافيك بخواه دوربين
د اين فرهنگ  جا نخواهد افتاد. نمشكل به وجود بياور ،سوار دوچرخه

را  بانوان بازهم، اگر به  فرهنگ  و عرف جامعه كه  حريم دوچرخه
حاظ رياضي حجاب رعايت به ل داند توجه شود، حريم خصوصي مي

  . نخواهد بودهاي ترافيك  از دوربين نيازي به استفاده  شود و مي
نيروهاي انتظامي بايد در  ديجيتال ظرفيت  پايشن، آگذشته از  
هايي به كار گرفته شود كه مشكالت بزرگي را براي مردم به  حوزه

 ند دومان نهاست، شان وظيفه اصلي آ كردن اند، كه برطرف وجود آورده
.بيش از يكصدوپنجاه سال از ورود نخستين خودرو به 1   نمونه زير:

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

  كشي عابر پياده عبور كند توجه ندارند. خط
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  خودتان را بسازيد شهر هوشمند   »اري بازهمك« خودتان با  ■
جويي  توانند براي صرفه تنها از فناوري مي معماران شهر هوشمند نه

مديريت  ،پسماند آلودگي هوا و  هوشمند مديريت ، در مصرف انرژي
فاي بسيار سريع  ، و سيستم اينترنت وايطراحي شهر سبزمصرف آب، 

توانند شهرها را  بگيرند، بلكه ميبهره   رايگان در سرتاسر شهر هوشمند 
 مناطق يا  شهروندان طراحي كنند و حتيبيشتر براي آسايش و رفاه 

و داراي  ويژه هاي زندگي سبكبر اساس   همكاري بازبا  را شهرهايي
است  شهري ارگونوميكشهر هوشمند  بسازند. قوانين و  مقررات ويژه 

ها ساخته  طبيعت انسانتنها مبلمان فضاهاي شهري مناسب  كه در آن نه
هاي آن بر اساس دانش ارگونومي براي  شود، بلكه زيرساخت مي

  تواند ساخته شود.  شهروندان مي هاي ويژه زندگي  سبك
ن ساخت آگاه ي براي امكاناتوجود اين نوع معماري مستلزم 

قوانين و  مقررات  به شهرها يا مناطق داراي  شانوروداز شهروندان 
قوانين و در  پذيري  انعطاف امكاناتي براي  ينو همچن استويژه 

، يا فاي واي، GPSهايي مانند  فناوري از طريق  . شهروندانمقررات
از ورود خود به مناطق يا شهرهاي  همراه هاي تلفن هاي دكل سيگنال
يابند.   ويژه به آساني  آگاهي مي هوشمند  

قوانين  كردنپذير انعطاف برايهاي اطالعات  فناوريافزون بر اين، 
مقررات جديد مربوط به  ؛ندكن امكانات بسيار خوبي فراهم مينيز 

پذيري در  از انعطاف خوبيك نمونه  طرح ترافيك تهرانمحدوده 
. شده استممكن هاي اطالعات  فناوري، كه به مدد اجراي قوانين است

ورود خودروهاي  صرفاً به جاي اين كه يك قانون نامنعطف  باشد كه
به آن يك عمل خالف مقررات باشد و جريمه به آن تعلق غيرمجاز 

و پرداخت  برخط نامِ توانند با ثبت خودروها ميقانون جديد  در  ،بگيرد
يا  بر اساس ساعت ورود يا نوع معاينه فني الحساب مبلغ علي
بدون اين كه قانون را نقض كنند در   ،ي مانند آنهاديگر هاي انعطاف

   .اين محدوده تردد نمايند
را براي ساير  پذيري  انعطاف و اين توانمندي هاي اطالعات فناوري

كنند و در  فراهم  توانند ميقوانين و مقررات  شهرهاي  هوشمند نيز  
مختلفي  را بر اساس  يا مناطق هوشمند توان شهرهاي هوشمند نتيجه مي

 روكراتيك)و(ب ديواني  سبكو حتي   53زندگي  سبكطرز تفكر و  
آور  شايد حيرت سبك ديوانيوجود اختالف در   حي كرد.مختلف طرا

هاي ديواني   كارگيري رويه بهباشد، اما هستند كساني كه معتقدند با عدم 

                                                 
53 lifestyle 

از «تحت عنوان  كه ما در مقاالت پيشين_ هاي مختلف  در ديوان
 _ديم ينام فراديوانييا  ناديواني را  ها اين روش » واقعيت تا رؤيا

در قلمروهاي ايدئولوژيك  كارآمدتر عمل كرد.تر و  توان سريع مي
سپرده ناديواني يا فراديواني معموالً به كساني  اختيارات گسترده 

با آن  را كسب كرده باشند. اي ويژهكه معلومات ايدئولوژيك شود  مي
بوده سبك ديواني يكي از اهداف انقالب مشروطه حذف اين نوع  كه

توانند با همكاري  پسندند مي مي،  كساني كه اين سبك ديواني را است
شان شهر هوشمند خودشان را  با اين نوع سبك ديواني  باز با همفكران

   . ندبساز
هاي داراي  اي است كه در آن گروه جامعه جامعه الكترونيك

حتي بتوانند و  ،به راحتي بتوانند شكل بگيرندها و اهداف مشترك  سليقه
بهره  همكاري بازهاي  ناوريف از شان براي رسيدن به اهداف مشترك

، افرادي كه طرز تفكر و سبك زندگي مشابهي يگربيان دند؛ به بگير
شهر هوشمند خودشان را بسازند.  همكاري بازتوانند از طريق  دارند مي

هايي كه  به ويژه براي جامعهدر طراحي شهر هوشمند  همكاري باز
  ساز است.داشته باشند كار و پنهان و الينحل تاريخي 54قطبيدگي

 دو طرز تفكر ودو هاي دور  جامعه ما از گذشتهدر به عنوان مثال،  
كه  _ د داشته استوجو متفاوت و گاه دو سبك ديواني  سبك زندگي

اين دو  .مان نيز به آنها اشاره شده است حتي در بخشي از ادبيات كهن
جامعه  در قطبيدگي سببگاه   مختلف سبك زندگيدو طرز تفكر و 

در  با درجات شدت و ضعف متفاوت  را يدگيقطب . اين نوع است دهش
 .توانيم ببينيم در جامعه خودمان مي يا در دوره اخير و دوره مشروطيت
هرچند در  _  را نهان يدگيقطباين  در چندماه اخير به عنوان مثال، 

 مولويدر مورد شاعر بزرگي چون در سطح جامعه  _اي ضعيف  اندازه
يك اثر  . مشاهده كردتوان  نيز ميها  ورزشگاه يا رفتن بانوان به

هايي كه  در زمانهايي آن است كه جامعه  نامطلوب چنين قطبيدگي
براي توسعه و  نتواند از تمام پتانسيل خودزند  ديگري را كنار مي  يكي

به عنوان مثال، در مورد فيلم زندگي مولوي سبب بهره بگيرد.  پيشرفت
شور ديگر ساخته شود و به نام آن كشور فيلم در يك كاين گرديد كه 
  تمام شود.

 هاي عموميگو و براي گفت يبستر هاي اجتماعي شبكه با آن كه 
در آنها به  بزرگ دارند و آن اين كه بسيار يك عيب ،سازند فراهم مي

از در موارد گوناگون گرانه  وگوي استداللي و مصالحه جاي گفت
چنين  شود و  رفته ميبهره گ وگوي راديكال گفتو  رجزخواني
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تشديد توانند  ميها  ها و تندروي با تشديد واگرايي هايي را  قطبيدگي
  در جوامع مختلف اين امكان را دارند كه ازها تندرو با آن كه كنند. 

به  ها را اين شبكه سازي جامعه بهره بگيرند براي دوقطبي هاي اجتماعي شبكه
. از اين و ناديده گرفت توان بست ينمفراواني كه دارند بسيار دليل منافع 

تواند از طريق  و حتي ضعيف كه ميهاي نهان  روي، انكار وجود قطبيدگي
اي  استفاده قرار بگيرد فايده مورد سوء هاي اجتماعي شبكهامكانات گسترده 

اگر   خوبي را فراهم كند.هاي   راه حل تواند  فناوري مي وقتيندارد، به ويژه 
ساختن مناطق يا  به منظور همكاري بازبراي  هاي اجتماعي شبكه

به كار گرفته شوند  مختلف  يها زندگي سبكشهرهاي هوشمند داراي 
  .  باشندسودمند و كارآمد بسيار  توانند  مي كاستن از سطوح قطبيدگيدر 

اين پتانسيل را  همكاري بازكه در شماره گذشته گفتيم  گونه همان
  ،ها ماركسيستبه بيان  و يا _ دارد كه مسئله اختالفات طبقاتي

 بدون نزاع را_  تضادهاي طبقاتي بين طبقه كارگر و طبقه بورژوازي
 توانند  مي مردم جهان خودشان كه  بدين معني ؛كندو بالموضوع حل 

يا  عديب گرهاي سه چاپهايي مانند   را با فناوري ابزارهاي توليد
اقتصاد به  بدون سودتوليد  روش  و با بسازند 55افزار منبع باز نرم

را  رفراوانيباَو جهانِ  عدالت اقتصاديد و نخاتمه بده ريدا سرمايه
سليقه و  اين امكان را نيز براي مردم هم همكاري باز د.نپديد بياور

شهر هوشمند مورد نظر كند كه با كمترين هزينه  سبك  فراهم مي هم
 بهخودشان را بر اساس مقررات مورد نظر خودشان بسازند و 

 را براي جامعههاي  كه ظرفيتخاتمه بدهند اختالفاتي  ها و قطبيدگي
جامعه الكترونيك   همكاري باز با  .سازند  پيشرفت محدود مي توسعه و

   .درؤيايي دسترسي پيدا كن عدالت اجتماعيبه يك تواند  مي
ها شهر و منطقه خودشان  سليقه ها و هم سبك از سوي ديگر، هنگامي كه هم

هاي ايدئولوژيك  هاي الكترونيك حاوي سنجه ند نياز به ساختن پروندهرا بساز
توان عدالت اقتصادي،  مي به اين ترتيب  شود و براي شهروندان برطرف مي

   . اجتماعي، ديواني، و سياسي را در همه شهرها و مناطق هوشمند پديد آورد
و  ها سليقه فكرها و هم كه درها را براي همكاري هم_  همكاري باز

ها و  شهرهاي  شهرك اين توان را دارد كه _گذارد  ها باز مي سبك هم
و سبك  ها زندگي  هوشمند  را مطابق با طرز تفكرها و  سبك

ها و  شهرهاي  شهرك كند و در اين يطراحمختلف  هاي يديوان
انعطاف به وجود بياورد و  اي از قوانين پاره براي  اختصاصي  هوشمند
هاي  ارزشطرز تفكرها و بنشاند. مردم داراي  اراجبرا جاي  اختيار

توانند  مي باز يهمكارتفاوت با هاي م زندگي  سبك ايدئولوژيك و 
گرهاي  چاپ بافكري طراحي كنند و  معماري شهرها را بر اساس هم
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با  نيز شده را بسازند و مقررات شهر را هاي طراحي ساختمان بعدي سه
  فكري وضع كنند. هم

 شهرتوانند  مي همكاري بازران از طريق ب ال، بهشتبه عنوان مث 
خودشان را بسازند و قوانين خودشان را وضع كنند و  هوشمند 

بدين معني كه دهند،  كه چنين شهري را ترجيح ميرا بيابند شهرونداني 
 اختيار با با همكاري و اجبارشان را به جاي  توانند جامعه رؤيايي مي آنها 

به  شانمزاياي شهر تبليغتوانند با  يم ها  نمونه پس از ساخت بسازند.
 روش يك  ند.بپردازچنين شهرهايي  داوطلبانه و بدون اجبار توسعه
  .استبران  بهشت شهر هوشمندمعماري  براي و بدون مانع عملي

بري   سازي و بهشت هاي مختلف بهشت سليقهاز اينها گذشته، 
هاي مربوط  قوانين و زيرساختشهرهايي را  با  همكاري بازبا توانند  مي
ها  قطبيدگيبه خودشان بسازند و  مطلوب سبك زندگيطرز تفكر و   به
گاه به تراژدي ختم  ي كهاختالفات ،دنپايان بده كهن خود اختالفاتو 

يك علت  اي از اتفاقات در دوره مشروطيت. اند، مانند پاره شده
مين اختالفات به كشورهاي ديگر را نيز در ه بخشي از مردم مهاجرت

كه همواره _  ست كه اين اختالفاتها قرن .يابي كرد ريشهتوان   مي
و با وجود مناظرات، مباحثات،  _ اند  را داشته جامعه سازي قطبي  توان

حل  ز تفكرهر دو طراز سوي  كتب و مقاالت استداللي فراوانانتشار 
حدس توان  كه مياي است  به گونهاين اختالفات  جنسو  ،ده استنش

 قانعديگري را  د توانستننخواه كدام هيچ در آينده نزديك كهزد 
  .دنكن

  ا سبكدر طراحي شهرهاي هوشمند مطابق ب همكاري باز   
 اين  تواند مي با قوانين منعطف و مختلفهاي  مختلف  زندگي

از دوران انقالب  به ويژه كه ،را حل كند نحليالو  كهنه اختالفات
 خواهان آغاز شده است مشروعه و خواهان طهمشرو مشروطيت با ظهور

و از تمام پتانسيل  اكنون بسازيم : آينده را از همو همچنان ادامه دارد
در اين دوران  ژهيبه و ،جامعه براي توسعه و پيشرفت بهره بگيريم

 برجام براي مقابله با تحريم و بازگرداندن ناقضان همكاري باز  تحريم.
كه در شماره پيش توضيح  _ درصد 3.5 نونقااگر به همراه  به برجام

ي در برابر آن  قدرت هيچدر سطح جهان به كار گرفته شود  _داديم 
از قدرت  كه  است اما پيش از آن ضروري تاب نخواهد آورد؛  

سازي جامعه  اختالفاتي كه توان  قطبي كردن  همكاري باز براي برطرف
   □.بهره بگيريم در جامعه خودمانرا دارند 

  

در » ها اينترنت  آدم«مقاالت   PDFشود به  توصيه ميبراي اطالعات بيشتر 
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  هرهاشد ديوان
  مژده حمزه تبريزي (مدير انتشارات ريزپردازنده) □

  
  چرا فراموش شدي؟

فرهنگي  يمكانهويت يك به دليل كار فرهنگي طوالني هايي كه  مكان  
شوند، به  گيرند به يك ثروت براي شهري كه در آن قرار دارند تبديل مي مي

هاي  توانند نشاني بسياري از مكان د كه به آساني ميويژه در  شهرهاي هوشمن
دوستان قرار  را در اختيار گردشگران و فرهنگ داراي قدمت و هويت فرهنگيِ
و فروشي كوچك  در پاريس با آن كه يك كتاب فروشي شكسپير كتاببدهند. 
يا كند.  نفر را به سمت خود جلب مي صدهاو فشرده است روزانه قديمي 
 نادري تهران كافه ايتاليا.  ونيزدر شهر   Libreria Acqua Altaفروشي  كتاب

در آن  صادق هدايتهم فقط به دليل آن كه در گذشته نويسندگاني چون 
شهر گي تبديل شده است. ناند به يك مركز گردشگري فره آمد داشته و رفت

  . شود و فراموش نمي گيرد است كه روح مي هويت مكانيبا  هوشمند
هويت اي  ليت انتشاراتي در يك مكان براي آن مكان گونهربع قرن فعا

 ماهنامه ريزپردازندهبه ادامه كار  نظر به اين كه آورد.  پديد مي يفرهنگ مكاني
مان  انديشيديم تالش مي انتشارات ريزپردازندهو  _دارد  سال قدمت 30 كه _  

مدت  يم.حفظ كنبا ربع قرن قدمت را  فعاليت آن بر اين بوده است كه مكان
هاي گذشته  كه در سال انتشارات ريزپردازندهنسبتاً زيادي است كه فعاليت 

ها كتاب منتشر كرده بود و بسياري از آنها چندين بار تجديد چاپ شده  ده
بودند، به دليل مشكالتي كه براي ساختمان محل فعاليت اين انتشارات به 

 ظرفمسئله حداكثر كرديم  فكر مي به اشتباه وجود آمد متوقف شده است.
  چند ماه تمام شود. 

محل فعاليت شريك سه دانگ ديگر ساختمان   1395سال  پاييز   در 
 فروشدهد، يكي براي  دو دادخواست به دادگاه ارائه مي انتشارات ريزپردازنده

ها  از ساختمان با اين  ادعا كه سال خلع يداين ملك مشاع و ديگري براي  
از اين ملك مسكوني استفاده  زپردازندهيتشارات راندفتر بدون اذن ايشان 
كتباً انتشارات  دفترِدر  در حالي  كه مطابق اسناد موجود(  اداري كرده است

  با اين همه، پس  از بيش از  بيست. )داده بودندنيز اين اجازه را به اين دفتر 
واسته اين خبار بود كه  تمان  چون نخستينفعاليت انتشاراتي در اين  ساخ سال

ماهنامه متوقف شد و  انتشارات ريزپردازندهمطرح شده بود، كل فعاليت 
بدون استفاده از  منتشر گرديد و مستقيماً   هاي طوالنينيز با تأخير ريزپردازنده
چون دادخواست فروش  .شد از چاپخانه براي مشتركين پست ميدفتر نشريه 

و انتشار منظم  له حل شودكرديم در عرض چند ماه مسئ نيز داده بودند فكر مي
تا شماره  ماهنامه ريزپردازندهگردد كه  (يادآوري مي. ماهنامه را از سر بگيريم

  شده است.) ماه به ماه به طور منظم منتشر مي 1395ر مهر انتشا 261
طرفين را   ديني-انسانيبا يك توصيه  قاضي محترم پروندهدر دادگاه اول  

به مصالحه دعوت خويشاوندي نزديكي داشتند  احتماالً به اين دليل كه رابطه
كند و بر اين اساس  در محضر دادگاه با توافق مالك سه دانگ ديگر  مي
خريداري  ريزپردازنده انتشاراتبراي ادامه كار  را م ايشانپذيرم كه سه مي
شده در  انجام شدن قيمت، برخالف توافق شفاهيِ پس از مشخص  ، اماكنم

ناگهاني دادخواست فروش را استرداد  به طوروكيل ايشان  ،محضر دادگاه
   .شود و علت كتمان مي، دنكن مي

حدود دو  نيز كه در مورد خلع يد از ملك مشاع دادگاه بعدي جلسه در 
تكليف فقط و فقط به دليل  ، شده حقيقت كتمان سبببه ماه بعد برگزار شد 

هاي  هستهمه خوا  ام براي حل اختالفات با يك خويشاوند نزديكم اخالقي-ديني
كه پذيرم،  رسد  مي اي كه در دادگاه به امضا مي نامه وكيل ايشان را طي سازش

هاي  اي را كه زيان نامه چنين سازش كتمان نشده بودشده  اگر حقيقت گفته
(مدتي بعد از كردم   بسيار سنگيني را برايم به وجود آورده است امضا نمي

براي حضور در  يريه استان تهراناداره كل اوقاف و  امور خ دادگاه دوم كه از
 وكالت فروشوقتي گفته شد كه در اين جلسه تماس گرفته شد و يك جلسه 
م.  يبر سازي پي مي ملك به اين اداره داده شده است به علت كتمانسه دانگ 

سازي با هماهنگي  دهد كه اين كتمان تمامي شواهد و اتفاقات بعدي نشان مي
  بوده است). امور خيريه استان تهران اداره كل اوقاف و و خواست  

تنها  هيچ  سازي موضوع نشان دادند كه نه واردان با پنهان از ديگر سو، تازه
مشهور است قائل نيستند بلكه با  صله رحممان به  وزني براي آنچه در فرهنگ

آن هم به عنوان اجراي  _شان  ها و سپردن كارها به خارج از ديوان كاري پنهان
  پيوسته بر آتش اختالفات دو خويشاوند نزديك افزودند. _كار خير 

  
هاي هوشمند را در  كه بررسي مزاياي ديوان 265از شماره 

 هاي هايي از سبك آغاز كرديم،  نمونه» ها اينترنت آدم«مقاالت  سلسله
مقايسه ذكر كرديم.  براي ديواني ناهوشمند، ناديواني، و فراديواني را نيز

نظر به اين ها آمده است. از سوي ديگر،  اين بخش در ادامه همان نمونه
فعاليت  عطيليتعلت هايي درباره  كه بعضي از خوانندگان پرسش

انتشارات ريزپردازنده و تأخيرها در چاپ ماهنامه ريزپردازنده مطرح 
  م.يم توضيحاتي ارائه كنياند ضروري ديد دهكر
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كامالً مستقل همچون يك ديوان شويم  نخست متوجه مي لساتدر همان ج

اختيارات  كنند و  هاي ديواني متعارف عمل مي ن رويهوبدو رهاشده و 
دهند، اگر  مي اختيارات را  به راحتي شرحگستردگي . دارند اي گسترده
به ويژه نپذيريد يا اگر اعتراض كنيد زيان خواهيد كرد،  هاي آنها را  پيشنهاد

اين اختيار را داريم كه بخشي از ملك  هر لحظهبه شما بگويند كه  اگر
دچار  آمدن قيمت ملك گذشته از پايينكه تان را وقف كنيم  مشاع

اگر «دهند:  رح ميشخودشان  شويد كه يك نمونه از آن را دردسرهايي مي
را بخواهد اجاره بدهد  از طريق مزايده انجام  شده  سهم وقفاداره اوقاف 

تان  ... باشد كه ممكن است براي د كه ممكن است برنده مزايده يكده مي
به يك بيماري  به كار بردند نقطه سهاي كه به جاي  (كلمه »آفريني كند مشكل

  و مانند آن بود). آزار  د و مردمقابل درمان  اشاره داشت، اما منظور دز
ناچاريد هر چه  بر باالي سرتان باشد يين شمشير داموكلسوقتي چن

    نكنيد.  ياعتراض ها هيچ در برابر ناديواني يا و گويند بپذيريد مي

شوند كه حاضرند  مدعي مي استان تهران در اداره اوقاف نخست در جلسه
رسيم كه پ ه و توافق كنند. وقتي ميمذاكر شان سهم موكل براي خريد يا فروش

پس از ارائه وكالت فروش به شريك ملك  ند چراا اگر بنا بر فروش داشته
پاسخ درستي    ه استپس گرفت را خود  دادخواست فروش اداره اوقاف،

  افتاديم.  بايد به ياد شمشير داموكلس مي هايي پرسشگيريم، اما براي چنين  نمي
رسيم. به عنوان  نويسي به نتيجه نمي ار جلسه مبايعهبعد از چند جلسه و سه ب

مسئول پس از مدتي انتظار كه  نويسي مبايعه اتجلس ي از اينيكبراي  مثال، 
گويند براي يك  شود و مي يابند با ايشان تماس گرفته مي حضور نمي اوقاف 

پيشنهاد دفتر خصوصي برگزاركننده جلسه سمينار در شهرستان هستند. 
اين دفتر  تا دنامه را امضا كني هر سه نسخه مبايعه دهد:  ميارائه  ي زانگي شگفت

ظاهراً اين جلسه براي همين پيشنهاد  بعداً  امضاي مسئول اوقاف را بگيرد!
انگيز برگزار شده بود و انتظار بر اين بوده است كه چون شمشير  شگفت

يز را انگ داموكلس وقف بر باالي سرمان بوده است اين پيشنهاد شگفت
نامه مؤسسه يا افرادي  را ارائه  يا در جلسه سوم حاضر نشدند اجارهبپذيريم. 

بودند (اسناد و مدارك  و ساكن شان مشغول بدهند كه در بخش تحت تصرف
  ماهنامه ريزپردازنده موجود است).در دفتر 

راهي نداشتيم جز مسير دادگاه، كه با آن كه به نفع دو طرف بود از اول 
اگر  كه  اي بود  رفتارها به گونه اداره اوقاف استان تهران نبود و مورد پسند

به كار   در لحظات آخر  وقف  شمشير داموكلس انجام بگيرد بخواهد مزايده 
دادگستري محترم هاي مورد نظر كارشناس  پاسخ استعالم  د.خواهد شگرفته 

طوالني  غيرطبيعياي  هاي فراوان  به گونه از شهرداري با وجود پيگيري
پس از دو ماه دفترخانه اطالع داد  ، امامزايده برگزار گرديدسرانجام، گرديد. 

ملك چند روز پيش از روز سه دانگ با توجه به استعالم از اداره ثبت، كه 
در  هاي سنگين مانند فروش آپارتمان خسارت مزايده وقف شده بوده است.

براي تهيه پول خريد _  تكه حاال قيمت آن چهار برابر شده اس_  زمان ركود
هاي  مشاهده رويه نتيجه  و وآمدهاي  بي سه سال رفت حدوداين ملك  و 

مجله  انتشار  به دنبال راه ديگري برايغيرطبيعي به ما نشان داد كه بهتر است 
  يم.باش

با مشكل كاربري ساختمان مواجه نباشيم و براي اين كه  از سوي ديگر،
... ممكن است پديد  مستأجر م كه يرو نشو وبهبراي اين كه با دردسرهايي ر

براي انتشار منظم  ،ريزپردازندهضمن پوزش از همه خوانندگان عزيز   بياورد
فكر يك راه حل در ها  و حتي بازگشت به كيوسك ماهنامه ريزپردازنده

  □.يمجديد هست

بهجديديك دادخواست ملك، ارائه شدن متراژ براي مشخص
د، در ذيل اين دادخواست كه در تصوير يگردضروري دادگاه محترم  

گردد. در  يادآوري مينيز ملك  دادخواست دستور فروشاول آمده است،  
اي  كه در همان شعبه _  براي اين دادخواست جديد  رأي  دادگاه محترم

(آقاي م. نام وكيلي  _ برگزار شد كه دستور فروش را صادر كرده بود 
است،  استان تهران اداره اوقافيك مسئول آمده است كه مربوط به ع.) 

اداره اوقاف قطعاً  از حكم دادگاه محترم   اينكه بدين معني است كه 
ه نيز خبر دستور فروش در همين مجل ست.ا  براي مزايده ملك مطلع بوده

، تا پديده منتشر كرديم 1396 دي انتشار  265دادگاه را در شماره 
مدارك  .اي براي آن انديشيده شود مشاهده و چاره رهاشدگي ديواني

با وجود اين،  . ديگري نيز براي اين اطالع در دفتر مجله  موجود است
 سهم مالك _ برگزار شد 97كه در مهر_ چند روز پيش از جلسه مزايده

ناگفته پيداست كه اگر ملك  پيش از جلسه   شود. ديگر ملك وقف مي
مزايده وقف شود و موضوع به دادگاه گزارش نشود برنده مزايده قطعاً 

موضوع وقف را به دادگاه محترم » مطلع«چرا  به عنوان شود.  متضرر مي
هاي  ينهچرا هز ستا  فروشنده نبودهاداره اوقاف اطالع ندادند؟   اگر 

در ادارات مختلف را  آور بسيار عذاب بسيار سنگين و دو سال دوندگي
   ؟ه استتحميل كرد
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در  Libreria Acqua Altaفروشي  كتابخلوت هاي حياط پلهباالي
يك منظره توانيد  ميبا كتاب ساخته شده است كه يتاليا شهر  ونيز ا

  .  رودخانه ونيز را تماشا كنيد (راه فرار اضطراري هم هست)

نويسندگاني چون صادق  ، جايگاه نادري تهران كافه ميز مشاهير در 
  .  يا جالل آل احمد بوده است  هدايت

نادري تهران هم فقط به دليل آن كه در گذشته نويسندگانيكافه
اند به يك مركز گردشگري  آمد داشته و چون صادق هدايت در آن رفت

  فرهنگي تبديل شده است.  

روزههمهدر شهر  ونيز ايتالياLibreria Acqua Altaفروشي كتاب
شاهد تعداد زيادي از گردشگراني است كه به كتاب عالقه دارند و از اين 

با كتاب ساخته شده است خلوت آن نيز  هاي حياط فروشي كه پله كتاب
  كنند.   بازديد مي
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