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وتقدير شكر

سيما وال الكتاب، هذا أجزاء بعض عىل تعديالت إدخال يف ساهموا َمن كلَّ املؤلِّفان يشكر
نويه، وجون-كلود بوفيه، وداليال باستري، وجون كيب، دير فان أوفريه وتريي أودوز، جون
بوجيه. وبيري-ماري أودييه، إيف وبيري نوفا، ونيكوال سانجني، ومريويس ريفل، وأرنو





مقدمة

له أتاح — استثنائي بذكاء ذلك مع ويتميز والضعف، بالنقص يَتَِّسم الذي اإلنسان إن
وتحديد ذاته عىل التعرف إىل سعى لطاملا — األرض عىل سيطرته بْسَط املطاف نهاية يف

هويته.
معه تعيش التي الحية الكائنات بقية إىل نسبًة هويته بتحديد الحال بطبيعة بدأ وقد
من العديد يف سلوكه مع سلوكياتها تتشابه التي «الحيوانات» مثل الكوكب سطح عىل
مقارنة إىل مؤخًرا اضُطرَّ ولكنه تعقيًدا. األكثر بالسلوكيات يتعلق فيما األقل عىل األمور،
يزداد التي «اآلالت»1 وهي أال ذكائه، بفضل بنفسه هو اخرتعها كائنات بقدرات قدراته
تطورها يدفع والتي املجاالت، بعض يف تتخطاه أن شأنها من والتي فأكثر، أكثر تعقيدها

أدائه. من قربًا أكثر يكون قد املستقبل يف أداءها أن االعتقاد إىل املنتظم
َديْن املعقَّ والكيانني البرش بني باملقارنة هنا اتباعه أردنا الذي املزدوج النهج هو هذا
التقنيات، أي التقنية؛ والكائنات الحية الكائنات فصاعًدا: اآلن من حياته يُقاِسماِنه اللذين
الفكرية أو العاطفية قدراته أي اإلنسان؛ بإنسانية تتعلق التي الرئيسية امليادين يف وذلك

بها. يتميز التي الخصائص وأخريًا اآلالت، مع أو الحيوانات مع وعالقاته
يف فيلسوٍف أحياء عاِلِم بني تعاون وليد العمل هذا فإن الغاية، هذه بلوغ أجل ومن
وواجهات االصطناعي الذكاء متخصصيف مهندٍس وبني شابوتييه، جورج وهو األحياء علم
كابلن. فريدريك وهو الكمبيوتر، وأجهزة اإلنسان بني للتواصل وسيلًة تَُعدُّ التي االستخدام
العديد ومؤلف العلمي للبحث الفرنيس القومي باملركز األبحاث مدير هو شابوتييه وجورج
حاليٍّا يُِرشف فهو كابلن، فريدريك أما باإلنسان. وعالقاتها الحيوانات حول الكتب من
أجهزة م يصمِّ فريق عىل — سوني رشكة لصالح بأبحاث القيام من أعوام عرشة بعد —
هذا يُصبح أالَّ وبغية بلوزان. الفيدرالية الهندسة بكلية وذلك جديد، طراز من كمبيوتر



واآللة والحيوان اإلنسان

القصرية الفصول من سلسلة عْربَ موضوعه تناول عىل االختيار وقع ومجرًدا، معقًدا الكتاب
معرفتَه» تََودُّون ما «لكل صغريًا مرجًعا لتكون مًعا تتجمع التي واملنفصلة الفْهم واليسرية

واآلالت». الحيوانات إىل نسبًة «اإلنسان حول
«حيوان» مصطلَحْي نُعرِّف أن املرجع هذا عرض يف البدء قبل بالذكر الجدير ومن

وتعريفه. اإلنسان بفْهم الصفحات مرِّ عىل لنا سيسمحان اللذين و«آلة»
منها اإلنسان باستثناء الحيوانات عىل ينطبق قد ألنه غامًضا؛2 «حيوان» مصطلح يَُعدُّ
خاص. نوع من ولكن حيوان اإلنسان أن الحًقا نرى وسوف اإلنسان. فيها بما الحيوانات أو
اإلنسان فيها بما الحيوانات عن نتحدث أن دقة أكثر يكون ربما العلمية، الدقة صعيد وعىل
لكننا اإلنسان. غري حيوانات عن نتحدث فنحن الشمبانزي، أو النحل إىل نشري وعندما
عن الحديث وهي أَال علمية، دقة األقل ولكن شيوًعا األكثر العادة نتبع أن ذلك مع فضلنا
النتيجة يف األحوال من حال بأيِّ منا تشكيًكا ليس وذلك منها، اإلنسان باستثناء الحيوانات
سببني إىل ذلك يرجع ولكن حيواٌن! حقٍّ عن هو اإلنسان أن وهي أَال إليها، سنتوصل التي
بني وجيهة، ألسباب يُفرِّق، الذي للمصطلح الشائع املفهوم هو ذلك أن أولُهما: رئيسيني؛
اللغة نستخدم أن األنسب ومن اليومية، املمارسات يف تُجاوره التي والحيوانات اإلنسان
التي للرباهني نتيجة أيًضا هو حيوان، اإلنسان إن القول أن وثانيهما: الجميع. يَفَهمها التي
التي النتائج نستبق أالَّ العلمية الناحية من األفضل من أنه لنا فبدا الكتاب؛ يف سنعرضها

إليها. سنتوصل
يقوم وقد معينة. أهداف تلبية بغرض ُصنع ِجهاًزا يعني فهو «آلة» مصطلح أما
للطاقة مصدر إىل لتشغيلها تحتاج وقد نفسها. تلقاء من تعمل قد أو اآللة، بإدارة شخص
عىل تدوير، ذراع بواسطة برشية طاقة أو حيوانات جانب من جرٍّ أو كهرباء أو وقود أو
آلة دعم أو بها اإلنسان إمساك بقْدر إال واآللة األداة بني فارٌق ثمة وليس املثال. سبيل
«آلة» مصطلح الكتاب هذا يف نستخدم وسوف آلة. الحصادة ولكن أداٌة فاملنجل لها. أخرى
املعتمدة اآلالت أو الحاسوبية أو امليكانيكية اآلالت إىل أيًضا بذلك مشريين الواسع بمعناه
اآللة، إليه تصل قد الذي االستقالل بدرجة خاصة بصفة نهتم ونحن املضغوط. الهواء عىل
حديثة نتائج إىل نستند سوف لذا اإلنسان؛ مع بها تتواصل قد التي املختلفة بالطرق وأيًضا
التي الروبوتات إىل أيًضا نتطرق وسوف االستخدام، وواجهات االصطناعي الذكاء مجال يف

للربمجة. والقابلة االستعماالت املتعددة اآلالت من خاصة حالًة تَُعدُّ
إىل نسبًة التوازي عىل يتناوالنه قسمني إىل مناقشته يتم موضوع كل وينقسم
واآلالت الحيوانات قدرات أوًال سنناقش أخرى. جهة من اآلالت وإىل جهة من الحيوانات
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مقدمة

وهي ثقافة، امتالك وعىل باأللم، الشعور وعىل الوعي، من نوع امتالك وعىل التعلُّم، عىل
بعد وسندرس اإلنسان. عىل مقصورة أنها التاريخ بعضفرتات يف الناس اعتقد ِطبَاٌع كلها
التفكري عىل بها تساعدنا التي والطرق املشرتكة وروابطنا واآلالت بالحيوانات عالقاتنا ذلك
ذات الحيوانات مواجهة يف اإلنسان يُميِّز ما عىل الوقوف النهاية يف وسنحاول أنفسنا، يف

التعقيد. فائقة واآلالت الكبرية القدرات
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األول الجزء

للحيواناتواآلالت البرشية القدرات





األول الفصل

التعقيد

الحية الكائنات لدى والتعقيد التطور (1)

الحجم كبرية الكائنات جانب فإىل خاصة. بصورة معقدة هياكل الحية الكائنات تَُعدُّ
هذا يتجىلَّ كيف ا». جدٍّ «معقد الحي الكائن إن يُقال ما عادًة ا»، جدٍّ «الصغرية واملجهريات

ذلك؟ وسط مكانه اإلنسان يجد وكيف التعقيد؟
للغاية بسيطة طريقة فثمة بدقة، التعقيد تعريف دائًما السهل من يكن لم لو حتى
فعىل متداخلة. طبقات من تتكون أنها مالحظة وهي الحية الكائنات لدى التعقيد إلثبات
وتتكون خاليا، من بدورها تتكون أعضاء من الحيوانات أجسام تتكون املثال سبيل
عن النظر وبغضِّ التعقيد. شديدة جزيئات من األخرى هي تتكون «عضيات» من الخاليا
املجتمع)، (أو الواحدة الفصيلة من املجموعات مثل طبقات نجد أن أيًضا يمكننا األجسام
أعضاء من املكون الجسم أن يتضح املتداخلة الطبقات هذه ويف … النوع أو السكان أو
من تعقيًدا أكثر الخلية وأن ِحَدة، عىل كلٍّ عليها يحتوي التي األعضاء من تعقيًدا أكثر هو

… وهكذا تضمها، التي «العضيات»
األهمية شديدة ظاهرة نتاج هو الحية الكائنات به تتسم الذي التعقيد هذا إن
التاسع القرن يف وداروين المارك اكتشفها والتي الحية، الكائنات أنواع «تطور» نسميها
وجود إىل كوكبنا عمر من سحيقة فرتات يف أدت قد خاليا ثمة أن إىل تشري والتي عرش
الطبقات ذو «التعقيد هذا بُني كيف ذلك؟ حدث كيف اإلنسان. … أو واألخطبوط النحلة
تولدت التي تلك من تعقيًدا أكثر األرض عىل كائنات وجود إىل اليوم أدى الذي املتداخلة»

منها؟



واآللة والحيوان اإلنسان

الدارويني االصطفاء (1-1)

قد ولكننا بالضبط، معروًفا التطور» «آليات عليه نطلق أن يمكن ما تفسري يُعترب ال
الطبيعي» «االصطفاء عليها أُطلق ما هي وأشهرها عدة، عمليات يُفرتضوجود أنه نالحظ
يف َعَرضية تغريات وعىل لألفراد الجنيس التكاثر عىل يقوم الذي الدارويني» «االصطفاء أو
طريق عن ما حد إىل الحية الكائنات سمات وتتحدد «الطفرات». تسمى الوراثية السمات
من العديد وتحدد الكائنات هذه بخاليا موجودة جزيئات وهي «الجينات»، نسميه ما
بسبب حساسيتها وأيًضا أعضائها عمل وطريقة الوجه ومالمح العينني لون مثل سماتها
الذي نسلهم إىل اآلباء من الجنيس التكاثر خالل من الجينات هذه وتنتقل األمراض. بعض
«الطفرات»، اسم عليها نُطِلق الجينات يف أخطاء أحيانًا تقع قد ولكن لذلك. تبًعا يُشِبههم
كان مما بيئته مع تكيًفا أكثر الطفرة يحمل الذي املولود فيجعل مفيًدا؛ بعضها يكون وقد
يسمح مما أبيه، عنق من طوًال أكثر بعنق ظبي يُوَلد قد طفرة بسبب وهكذا والداه. عليه
تكيًفا األفضل املولود هذا فإن الطبيعي، االصطفاء لنظرية ووفًقا الشجر. أوراق بتناول له
إذن «طفرته» وستكون للتكاثر. جنيس رشيك إيجاد ويف البقاء يف أكرب بسهولة سيحظى
الزرافات بعض ولدت الخاصة، الحالة هذه ويف الحيوانية. املجموعة وستتطور املعيار هي
بمفردها يمكنها اآللية هذه أن للداروينية املتشددون املناِرصون ويعتقد قديمة. ظباء من

التعقيد. حتى التطور عن يشء كل تفرس أن

«الفسيفساء» تشبه الحية الكائنات (2-1)

حاليٍّا الكبار األحياء علماء (فكل عليها جدال ال التي اآلليات هذه أن أيًضا نعتقد قد
تدل قد التنظيمية املبادئ بعض وأن يشء، كل تفرس ال الداروينية) باألفكار يُسلِّمون
األخرى بالطريقة يتعلقان منها مبدأين وصف املرَّة هذه ويمكن التعقيد، عىل أيًضا
عىل التكاثر هذا يعتمد «الالجنيس». التكاثر وهي أَال الحية، الكائنات لدى للتكاثر الكربى
التي جلده، أو اإلنسان كبد خاليا فإن وهكذا حي. لجسم «بالتماثل» والتكاثر االنقسام
بكثري أعم الظاهرة ولكن جنسية. ال بطريقة بذلك تقوم متماثلتني، خليتني لتوليد تنقسم
التعقيل الالجنيس: التكاثر مظاهر ومن الحية. الكائنات عاَلم يف خاصة بصورة وتنترش
بعد تنفصل وباألساس أصلية. واحدة دودة انقسام عرب أرض دودتَْي تولُّد أو النباتات يف

استثناءات. تُوَجد ولكن مستقلة، حياة لتعيش الطريقة بهذه املولودة الكيانات ذلك
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التعقيد

طبقة تُشكِّل قد فهي متجاورة) (أو متجمعة وظلت الكيانات هذه تنفصل لم إذا
سيتشكل متجاورة، الخاليا ترك طريق فعن التفاصيل،1 يف الخوض ودون علوية.
البوليبات، مثل متجاورة الخاليا املتعددة األجسام ترك طريق وعن الخاليا، متعدد جسم
الكبرية. املرجانية الصخور عىل تنمو التي تلك مثل البوليبات من مجموعات ستتشكل
غرار عىل الديدان من حلقية مجموعات ستتشكل واحدة، حلقية لدائرة الديدان وبمجاورة
تجمعات ستشكل ثدييات، أو عصافري مع أفراد وبمجاورة بحدائقنا. املوجودة الديدان
تكوين إىل متماثلة هياكل مجاورة تؤدي سوف كافة، الحاالت هذه ويف حشوًدا). (تُسمى
األحيان أغلب يف سنشهد املتماثلة للكيانات املجاورة هذه وبعد العلوية. الطبقة من هيكل
املتجاورة الهياكل تكف «التكامل»: اسم عليها يُطلق الحية الكائنات عالم يف ثانية ظاهرة
مهام الخاليا وستكتسب األخرى. عن تختلف وظيفة يف منها كلٌّ لتتخصص تماثلها عن
من مكونة معقدة أجسام وستظهر مختلفة، بأعضاء الخاليا متعدد كائنًا لتشكل مختلفة
األرض بديدان ومقارنًة والتكاثر. والتغذية والدفاع الطفو مختلفة: بمهام تقوم بوليبات
لو وحتى إنسانًا. … أو أخطبوًطا أو نحًال املتكاملة الحيوانات تصبح بحدائقنا، املوجودة
لسلفها؛ املماثلة الهياكل مجاورة بآثار أجسامها يف أحيانًا تحتفظ الحيوانات هذه كانت
بالطريقة اإلنسان جسم ويحتوي الحلقي، سلفها جسم مثل مقسمة النحلة معدة فإن
املكونة «الحشود» النهاية يف تكاملت وإذا العظمية. والفقرات الضلوع تقسيمات عىل ذاتها
التي البرش أو النحل مجتمعات مثل معقدة مجتمعات عىل فسنحصل متماثلني أفراد من

بينهم. فيما مختلفة بأدوار األفراد فيها يضطلع
ملبدأَِي املتكرر التطبيق أن إذن نالحظ النقطة، هذه تفاصيل يف الخوض ودون
تُصبح بحيث تَكاُملها ثم متماثلة عنارص (تَجاُور األحياء تاريخ خالل الكبريين الجمع
عىل متداخلة طبقات بتشكيل الحي للعاَلم يسمح بينها) فيما مختلفًة العنارص هذه
تَُعدُّ الصدد، هذا ويف رأينا. كما الحي الكائن تعقيد خصائص إحدى يُعدُّ ما وهو مراحل،
تُعترب للكلمة، الفني باملعنى الفسيفساء غرار فعىل للفكرة؛ موضحة الفسيفساء صورة
يف استقاللية منها األسفل للطبقات طبقة كلُّ وتَمنَح متداخلة طبقات الحية الكائنات
للرتبيعات وبريقها وشكلها لونها الكربى الصورة تمنح الفسيفساء، يف يحدث وكما العمل.

منها. تتكون التي الرخامية
ناتجة الفسيفساء» «من بنية الحية الكائنات لتعقيد التنظيمي املبدأ يَُعدُّ املجمل يف
إذن ويمكن تكاملها. ثم املتماثلة الكيانات تجاور وهما أَال الالجنيس، للتكاثر طفرتني عن
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بهذه واملكونة ما حدٍّ إىل املعقدة الكائنات هذه عىل الطبيعي االصطفاء غربال ينطبق أن
تكيًفا. األكثر إال منها يبقى ال لكي وذلك الطريقة،

ذلك؟ كل من اإلنسان أين (3-1)

واصطفاء وتكاُمل تجاُور عمليات إىل الحيوانات من نَُظرائه غرار عىل اإلنسان خضع
عن جوهرية بصورة يختلف ال فهو املعقد بجسده يتعلق وفيما الشأن هذا ويف طبيعي.
ولكنه األخطبوط. مثل عنه الشبه بعيدي أو الشمبانزي مثل به الشبه قريبي نظرائه
مع حتى العقل هذا ألداء عام مقياس يوجد وال خاصة، بصورة قوي عقل بامتالك يتميز
يستطيع التي الذهنية ذروته البرشي العقل هذا يف التعقيد ويبلغ منه. قربًا األكثر نظرائه
نوعه». من «فريًدا حيوانًا منه تجعل والتي الكوكب هذا عىل إليها يَِصل أن وحَده اإلنسان
مبادئ (فكره) القوة فائق اإلنساني العقل نشاط يف نجد قد أننا مالحظة املمتع من أنه إال
موحدة لنا تبدو التي ذاكرتنا تُعترب وهكذا الحيوانات. بترشيح املوجودة ذاتها التعقيد
السالفة الحيوانات اكتسبتْها املختلفة، الذاكرات من التكامل وضعيفة متجاورة مجموعة
وحديثنا،2 السابع) الفصل (انظر وَعيُنا وكذا الثاني). الفصل (انظر التطور خالل لنا

خاصة. بصورة معقدة بنية البرشي العقل من تجعالن مقدرتان وهما

الطبقي وتركيبها التقنيات تعقد (2)

تتكون ما فعادًة متداخلة؛ طبقات هيئة عىل التقنيات تكون الحية، الكائنات غرار عىل
الدائرة ومكونات الساعة، يف والرتوس االتزان نابض أولية: تقنية مكونات من التقنية
أساسية عنارص إىل األخرى هي تتقسم والتي الكمبيوتر، برنامج وأجزاء اإللكرتونية،
العديد بداخلها تقيم نظم هيئة عىل مرتبة التقنيات أن نعترب أن األصح ومن أكرب. بصورة
مزودة أو الكهرباء بشبكة موصلة (أجهزة الطاقة تبادل ذلك يف بما الرتابط، عالقات من
مشغل وجهاز ببعض، بعضها املوصلة األجهزة (شبكات املعلومات وتبادل ببطارية)
شك بال يَُعدُّ املصطلح هذا كان لو حتى التقنية البيئات إىل نتطرق وسوف الوسائط).
بداخل امُلنتَقى التكامل وحتى ما بيئة يف السلس الرتتيب من وبدايًة للغة. استعمال إساءة

ذاته. النظام بداخل ما حدٍّ إىل التقنية األجهزة عمل توحيد إذن يمكن نفسه، الجهاز
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والتكامل التجاور عرب أيًضا يتم التقني التطور (1-2)

التجاور وهما أال متكاملتني، بعمليتني التقني التطور يمر الحية، الكائنات تطور غرار عىل
هذا ويف أولية. تقنية عنارص بني املزج عرب جديدة مجموعة تنتج البداية ففي والتكامل.
النظام ولكن املجاورة، العنارص ملهام لة مكمِّ بمهام تقني عنرص كل يضطلع الرتتيب
املجمعة التقنية العنارص تكون البداية ويف كبرية. بصورة متكامل غري يظل الكامل
واملتكونة الجديدة التقنية تخضع ثم فقط. متجاورة مستقلة تطور عمليات عن والناتجة
عنرص كل ويكثف التكامل. عرب التدريجي بالتحسن التطوري ملسارها الطريقة بهذه
هذه وصف أجل ومن د. وموحَّ متماسك كلٍّ تشكيل بغية األخرى العنارص مع تفاعالته
ينمو ما (أي، األصيل بمعناه «اإلتقان» مصطلح سيموندون جيلربت يستخدم العملية،

متناسقة).3 بصورة
والتكامل. التجاور عمليات عىل جيًدا مثاًال السيارات هياكل صناعة يف التطور يمثل
واملرايا واملصابيح األجنحة «بإدخال» التوايل عىل الهياكل قامت السيارات، أجيال مرِّ فعىل
الحديثة.4 للسيارات «البيضوية» األشكال إىل تتحول لكي الصدمات من الواقي ومؤخًرا
مستخدمني يزاالن ال اتجاهان بل مختلفتني مرحلتني فقط ليسا والتكامل التجاور إن
عىل التوازي عىل تنطبقان القوتني هاتني أن نعترب أن ويمكننا األشياء. تطور عملية يف
وينطبقان (… إلخ سيارة، محرك أو إلكرتونية، دائرة (صمام األولية التقنية املكونات
البيئة لدى اآلن اتجاٌه وثمة التقنية. البيئات وهي أال الضخمة، األشياء مستوى عىل أيًضا
العملية هذه يف تشارك تقنية كل يجعل مما التكامل، إىل املعلومات لتكنولوجيا الشاملة
مع التفاعالت تكثيف إىل تَميل للشبكات) التحتية الِبنَى موسيقى، مشغل (كمبيوتر،

إطارها. تحدد ثَمَّ وِمن األخرى؛ األشياء
ما وهذا كلية، بصورة أبًدا تتكامل ال أنها إال التكامل إىل التقنية تميل لو وحتى
فيمكننا االستقاللية. درجات من بدرجة تحتفظ تزال ال متنوعة أجهزة بقاء عرب يتضح

التقنية. «الفسيفساء» عن وجاهة بكل نتحدث أن إذن

سالالت شكل يف تتطور التقنيات (2-2)

مختلفة. تكاثر وأنظمة اصطفاء لعمليات وتخضع سالالت شكل يف التقنيات تتطور
حتى األولية املكونات من بدايًة عدة مستويات عىل التوازي عىل االصطفاء عمليات وتنطبق
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وباإلضافة بالتعقيد، وانتشارها التقنيات اصطفاء معايري وتتسم نفسها. البيئية األنظمة
عرب يَُمرُّ التقنية االبتكارات معظم انتشار أن ويبدو معروفة. غري تزال ال فهي ذلك إىل

متتالية. مراحل ثالث
تجاور عرب جديدة تقنية مجموعة تُشكل التكون، فرتة وهي األوىل الفرتة خالل
منخفضة بدرجة املجموعة هذه وتتسم النمو، طور يف أو بالفعل قائمة تقنية عنارص
بعضها مستقلة تقنية سالالت عن ناتجة املستخدمة التقنية العنارص وتَُعدُّ التكامل. من
التوقيت ذلك يف تاريخيٍّا ظهر عامة، وبصورة الِقَدم. شديدة تكون وربما بعض، عن
حلقات من صغرية حلقة سوى يكن لم لو حتى اللقب هذا يستحق وهو «مخرتع»،
جهاز أول ١٩٣٠ عام يف بوش فانفر صنع املثال سبيل فعىل املبتكرين. من طويلة سلسلة
ما الفرتة ويف مختلفة. وميكانيكية كهربية مكونات تضم عمالقة آلة هيئة عىل كمبيوتر
حتى التجاُور عرب النمو عن الكمبيوتر من النوع هذا يكفَّ لم الثانية، العاملية الحرب قبل
مما التوازي عىل تكامل عملية وتطورت كهربيٍّا. محرًكا و١٥٠ كاثودي أنبوب ٢٠٠٠ ضم
وبدايًة الكهروميكانيكية. العنارص من بدًال املتكاملة والدوائر الرتانزستور إحالل إىل أدى
مخترب بيئة من انفتاًحا أكثر بيئات يف لالنتشار جاهًزا الكمبيوتر كان ١٩٥٨ عام من

البحث.
يف مستمرة تنترش أن للتقنية إذن يمكن النضوج، فرتة وهي الثانية الفرتة وخالل
نقطة إىل تصل االنتشار، من معينة درجة بلوغها وعند والتكامل، التجاور عرب تحولها
كل فيؤدي الذاتي؛ التعزيز ديناميكية بفضل خاللها من التقنية هذه تبني ويتم انفصال،
يحملون الذين األشخاص عدد زاد (فكلما عليه الطلب يف زيادة إىل ومنترش جديد يشء
جهة من االنتشار يف الرسعة هذه وتقود منه). واحد عىل الحصول املفيد من كان هاتًفا
حول تتمحور جديدة بيئية أنظمة بزوغ إىل أخرى جهة ومن للتقنية، أقوى تكامل إىل
يف الكمبيوتر أجهزة بدأت الستينيات بداية ومنذ أجزائها. أحد حول أو املنترشة التقنية
وضع يف األوىل للمرة إنتل رشكة نجحت ،١٩٧١ عام ويف املكاتب. من متناٍم بعدد االنتشار
مما متكاملة؛ واحدة دائرة عىل املركزية املعالجة وحدات إلحدى الرتانزستور أجهزة كل
قلت (حيث الكمبيوتر استخدام زيادة التصغري هذا وأتاح الدقيق. املعالج اخرتاع إىل أدى
أجهزة حجًما: أصغر كمبيوتر أجهزة وصناعة التكاليف وخفض املكونات)، بني املسافة
من تسللت التي الشخصية الكمبيوتر أجهزة ميالد إىل أدى ما وهو الصغرية، الكمبيوتر
املحيل املستوى عىل بينها فيما الكمبيوتر أجهزة ربط وعرب املنزيل. العالم إىل الرشكات بيئة
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ِبنًى تتضمن جديدة بيئة نشأة إىل ذلك أدى عاملية، شبكات شكل يف ثم األمر بادئ يف
جديدة. تقنية سالالت تمثل أن األخرى هي شأنها من وبرامج للتواصل تحتية

أو استقراًرا التقنية السالالت بعض تشهد التشبع، مرحلة وهي األخرية املرحلة ويف
من املتكاملة التقنية تقرتب فقد التشبع. هذا إىل يقودا أن شأنهما من سببان وثمة تراجًعا.
األقىص للحد الحرارية الديناميكا قانون مثل تجاوزها، يمكن ال التي الفيزيائية الحدود
أكثر أخرى تقنية ساللة به يُستبدل ما غالبًا ذلك، ومع للمحركات. املنتجة الطاقة من
قرون. ستة خالل مطردة زيادة امليكانيكية الساعات دقة وشهدت معينة. بيئة مع تكيًفا
غري التقنية الساللة هذه صارت الكوارتز ساعات ظهور وبعد العرشينيات يف أنه إال

الدقة. بقياسات يتعلق فيما األقل عىل مستعملة،
التجاور عمليتي عرب البخاري املحرك أو والطريان الطباعة تاريخ وصف أيًضا ويمكن
التطورات هذه يف اإلنسان دور وكان والتشبع. والنضوج التكون ملراحل ووفًقا والتكامل
التقنية السمات بعض تطورت الفرتات بعض فخالل واحٍد. آٍن يف مبارش وغري أساسيٍّا
املثال، سبيل عىل و١٩٢٠ ١٤٠٠ عامي فبني ورسيعة. ضخمة بصورة فيها املرغوب
و١٩٦٥ ١٨٨٤ عامي وبني املتوسط. يف عاًما ٤٥ كل امليكانيكية الساعات دقة تضاعفت
تنبأ وقتنا، من قريب وقت ويف عاًما. ١٧ كل الهواء يف للرسعة القيايس الرقم تضاعف
أقل يف املتوسط يف يتضاعف الدقيق املعالج مكونات لعدد األقىص الحد بأن مور قانون
والثقايف االجتماعي سياقها ضوء يف التطورات هذه إىل النظر يجب لو وحتى عامني. من
عن أساسية بصورة تمخضت فإنها كذلك؛ ليس وما فيه مرغوب هو ما يحدد الذي العام
متناقًضا، يبدو ذلك أن من الرغم وعىل وانتشارها. التقنيات لتطور جوهرية ديناميكية
العمليات؛ هذه يف ثانويٍّا أمًرا األحيان أغلب يف يبدو اإلنسان مع التطورات هذه تالؤم فإن
ترتيبها تحسني تم والتي ١٩٣٢ عام يف اخرتاعها تم التي املبسطة دفوراك مفاتيح فلوحة
ُصممت التي كويرتي مفاتيح لوحة مكان شغل يف قط تنجح لم الكتابة، رسعة مع للتالؤم

األوىل. من بكثري كفاءة أقل األخرية هذه أن من الرغم عىل ،١٨٧٣ عام يف

الحية؟ الكائنات وتطور التقنيات تطور بني املقارنة يمكن هل (3-2)

الرتتيب األمور: من العديد يف الحية الكائنات تطور مع التقنيات تطور يتشابه هكذا
عىل واصطفاء التكامل، من متباينة ودرجة متداخلة، بيئية وأنظمة تطورية سالالت يف
يمكنها التقنية أن واضًحا يبدو أنه إال والتكامل، التجاور وعمليتي متعددة، مستويات
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التطور يف املستخدمة اآللية من فاعلية أكثر تكون قد التعقيد لزيادة بآلية تحظى أن
عمياء. ديناميكيات وليدة وليست اإلنسان ُصنع من التقنيَة ألنَّ بالتحديد وذلك البيولوجي؛
إعادة إمكانية بقدر الجديدة الرتتيبات بني عرصه يف التقنية السالالت عرب اإلنسان ويجمع
بحيث واحد، جهاز بداخل ما حد إىل واملتكاملة الفسيفسائية التقنية املكونات استعمال

مسبوقة. غري سياقات يف استعمالها يُعاد
وعرص بيئة عىل الدالة التقنية واملعارف التقنيات انتشار عىل الجمع هذا مدى ويعتمد
اليدوية الفنون تحويل إىل عرش الثامن القرن يف املوسوعية إىل النزعة أدت فقد محددين.
يستخدمها أن يمكن عامة معارف إىل محدود جغرايف وانتشار رسية بمهارات تتسم التي
والتطوير تقنيات إىل الفنون تحويل يكفَّ لم والعرشين، عرش التاسع القرنني ويف الجميع.
واليوم التقنية. اإلمكانيات نطاق توسيع عن وعوملتها التفاعالت معايري وتحديد الصناعي
الصعيد عىل ومشاركتها وتكاثرها املعلومات وصف يضمن الذي الرقمي العرص فإن
التطور أن حني ويف مثيل. لها يسبق لم تطورية قدرة مجملها يف التقنيات َمنََح العاملي،
الديناميكيات قلب يف اليوم تَُعدُّ التقنيات فإن بطيئة، زمانية يف محصوًرا يزال ال البيولوجي
يوم، كل جديدة ترتيبات بزوغ إىل يؤدي مما واالصطفاء واالنتشار الرتكيب إلعادة القوية

عقب. عىل رأًسا فيها نعيش التي البيئة هيكل تقلب أن شأنها من ترتيبات
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الثاني الفصل

التعلُّم

تتعلم؟ أن الحيوانات تستطيع مًدى أي إىل (1)

«بأنظمة الحية الكائنات مقارنة عىل شيوًعا األكثر النهج يعتمد التعلم؟ ما الذاكرة؟ ما
«التعلم» وسيكون األحيان. أغلب يف الحال هو كما تقنية استعارة إىل لجأنا إذا تسجيل»،
سلوكها تُغريِّ قد معلومات تسجيل عىل الحية الكائنات بعض تمتلكها التي القدرة هو إذن

العصبي. الجهاز يخزنها التي املعلومات مجموعة فستكون «الذاكرة» أما املستقبيل.
ليسوا فالبرش البرشية»، املركزية «مذهب تتبع ما رؤية به توحي قد ملا وخالًفا
تقريبًا الحيوانات جميع تستطيع الواقع، ففي ذاكرة. تمتلك التي الوحيدة الحية الكائنات
قدرات بني املقارنة فإن ذاته، الوقت ويف اإلنسان. عن مختلفة بطرق ولكن تتذكر أن
طبيعة عن األفكار بعض تعطينا اإلنسان لدى نفسها والقدرة الحيوانات لدى التذكر

النقاط. لهذه تفصيل ييل وفيما جنسنا.1
امتالك يتعني الحيوانية، األجناس مختلف لدى التذكر قدرات بني املقارنة أجل من
العلماء تخيل وقد الفصائل. مختلف إليها تخضع أن يمكن التي التعلم لفئات جداول
تبديل إىل امليل أو التعود مثل للغاية بسيطة تعلم طرق تضم وكانت الجداول هذه مثل
مثل التعقيد فائقة تعلم وطرق االشرتاط، مثل ما حد إىل معقدة تعلم وطرق االختيارات،

اإلدراكية. القواعد تعلم أو الهدف حول الدوران تعلم

للذاكرة املختلفة األنواع (1-1)

مستمرة، بصورة يتكرر موقف إىل جديد من االستجابة عدم تعلم يف «التعود» يكمن
نتذكر أن يفرتض ذلك ولكن نستيقظ. يجعلنا يَُعْد لم الذي الصباح، يف املنبِّه صوت مثل
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أيًضا بل اإلنسان عىل فقط ليس الفئة هذه تنطبق أن يمكن عليه». تعودنا «ما خصائص
عىل أرض دودة تعويد أو الربق عىل نحلة تعويد يمكننا فهكذا الحيوانات: غالبية عىل
موقف يف نكون عندما أننا فهو االختيارات» تبديل إىل «امليل أما متكررة. أرضية هزات
األمر اختيار إىل التالية املرة يف فسنميل مرة ذات األول األمر اخرتنا إذا أمرين، بني اختيار
اليمني إىل الفأر أو الحرشة دارت فإذا األول)؛ األمر نتذكر أننا يفرتض ما (وهو الثاني
اليسار. إىل الدوران إىل التالية املرة يف باألحرى فستميل تي، حرف شكل عىل متاهة يف
كان وإذا وبالفراولة بالتفاح حلوى قطع عليها طعام مائدة أمام نفسه اإلنسان وجد وإذا
حلوى قطعة اختيار إىل باألحرى سيميل فهو بالتفاح، الحلوى من قطع عدة تناول قد
للغاية ونمطية كبرية بصورة منترشة تعلم طريقة فهو «االشرتاط» أما ذلك. بعد بالفراولة
ورد املثري العامل بني الجمع تعلم عن عبارة وهي بافلوف؟) كلب عن يسمع لم (َمن
قطعة تقديم أن يعتقد الذي الحيوان فإن بافلوف، كلب حالة يف املثال سبيل عىل الفعل؛
يفرز أن يتعلم الكمان آلة صوت مثل جديد مثري بعامل منتظمة بصورة مرتبط اللحم
بحتة آلية بطريقة بالجمع اإلجرائي» «االشرتاط ويسمح الكمان. صوت يسمع عندما لعابًا
عقوبة تفادي أو الطعام) من صغرية قطعة (مثل مكافأة عىل والحصول ما سلوٍك بني
عن االبتعاد تعلم يف فيكمن الهدف» حول الدوران «تعلم أما الكهربية). الصدمة (مثل ما
ارتفاع ذي شفاف زجاج أمام حيوان وقف إذا املثال، سبيل عىل الحًقا، إليه للعودة الهدف
وفيما الزجاج. حول الدوران يتعلم أن فيستطيع شهية، غذائية مكافأة خلفه يوجد معني
عىل يقوم فهو االشرتاط، عملية يف يحدث ملا وخالًفا اإلدراكية»، القواعد «بتعلم يتعلق
وعديدة. متتالية محاوالت عرب املنهجي أو اآليل التعلم من بدًال عامة قاعدة بفضل التعلم
أن يمكنها غذاء إىل تصل يجعلها مفتاح عن تنقب التي الحمامة فإن املثال سبيل وعىل
نوعها. كان أيٍّا ممتدة مائية مساحة تعكس شفافة صورة لها نوفر عندما بذلك تقوم

الحيوانات ذاكرة (2-1)

عمليات نجد إجمالية،2 بصورة الذاكرة؟ من املختلفة األنواع هذه تمتلك حيوانية فصائل أي
تقريبًا، الحيوانية الفصائل جميع يف بدائية، ذاكرات وهي االختيارات، وتبديل التعود
الفصائل، بقية من بساطة األكثر التنظيم ذات الطفيلية، الحيوانات بعض باستثناء
مستوى عىل االشرتاط عملية وتظهر اإلسفنج. مثل للغاية القديمة الحيوانات وبعض
األكثر الحيوانات كبرية بصورة وتتقنها بحدائقنا، املوجودة األرض دودة مثل الديدان
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التعقيد. شديدة اشرتاط بعمليات القيام عىل قادرة املثال، سبيل عىل فالنحلة تطوًرا،
تبدأ التي املجموعة وهي الفقاريات، لدى إال نجده فال الهدف حول الدوران تعلم أما
شديدة الرخويات بعض ولدى اإلنسان) إليها ينتمي (التي الثدييات وحتى األسماك من
الدم ذوات الفقاريات لدى إال اإلدراكية القواعد تعلم نجد وال األخطبوط. مثل الذكاء
التي الحيوانات لدى أنه ولنالحظ األخطبوط. لدى وأيًضا الثدييات) أو (الطيور الحار
محل املعقدة الذاكرات هذه تحل ال الثدييات)، أو األخطبوط (مثل معقدة ذاكرات تمتلك
أو التعود قدرة أيًضا القرد أو األخطبوط فيمتلك تكملها؛ ولكنها بساطة األكثر الذاكرات
مثل أداءً األقل الذاكرات ذوات الحيوانات لدى الحال وهكذا االشرتاط، أو االختيارات تبديل
ال ذلك ومع اإلدراكية، الذاكرات وال الهدف حول الدوران عىل القدرة تمتلك ال التي النحلة
مثل بساطًة األكثَر الذاكراِت الحالة) هذه يف االشرتاط (وهي أداءً األعىل الذاكراُت تَمَسُح

االختيارات. تبديل إىل امليل أو التعود
نعتقد فنحن البرشي. الجنس لدى الذاكرة تنظيم عن أيًضا النتيجة هذه وتخربنا
فذاكرتنا اإلطالق؛ عىل صحيح غري ذلك ولكن ومتناسق، د موحَّ كلٌّ هي ذاكرتنا أن
التعلم وحتى التعود من تبدأ املتباينة القدرات من مجموعة عن عبارة «كالفسيفساء»
املختلفة القدرات الحيوانات من أسالفنا اكتسب التطور وخالل تعقيًدا. األكثر اإلدراكي
ففي للمواقف؛ وفًقا القدرات هذه نستدعي ونحن الفسيفساء. أوجه تشبه والتي لذاكرتنا
السباحة تعلم أجل ومن التعود. قدرات نستدعي الصباح، يف املنبه صوت تكرار موقف
اإلدراكية، قدراتنا نستدعي رياضية مسألة حلِّ أجل ومن االشرتاط. عىل القدرة نستدعي
املوقف. حسب الفسيفسائية لذاكرتنا مختلفة آليات نستدعي أننا ندرك أن دون وذلك

الرابع). الفصل (انظر األساسية الذكاء مكونات أحَد الذاكرة تَُعدُّ وأخريًا

تتعلم؟ أن لآلالت يمكن كيف (2)

عىل اآللة قدرة من األشخاص من الكثري يتعجب هذا يومنا حتى أنه نالحظ أن الغريب من
مسبًقا نرفض فكأننا األقل، عىل عاًما خمسني منذ توجد «املتعلِّمة» اآلالت أن إال التعلم،
وسوف قريب. وقت حتى للحيوانات منحها يريدون الكثريون يكن لم قدرة اآلالت َمنَْح
التعلم عىل اآلالت قدرة إنكار يف الرغبة إىل تدفعنا التي املمكنة األسباب الحًقا نستكشف
يمكن التي الطريقة علمية بصورة نقدم أن اآلن وسنحاول عرش). الثاني الفصل (انظر
العرضمجهوًدا هذا يتطلب وربما املاضية. لتجاربها وفًقا سلوكها من تُغريِّ أن لآلالت بها
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تستطيع اآلالت بأن بإقناعه األرجح عىل سيسمح ولكنه يفهمه، كي القارئ جانب من
التعلم. بالفعل

للذاكرة دعامة هي تقنية كل (1-2)

الروابط ذكر يتعني تحفظه، ما طريق عن التعلم اآلالت تستطيع كيف نناقش أن قبل
والذاكرة. التقنية بني األزل قديم منذ تجمع التي الوثيقة

املايض تسجل أو أثًرا ترتك ال التي التقنيات وحتى للذاكرة، دعامة تقنية كل تُعترب
ل يُسجِّ فهو اليوم، عليه نعثر الذي امُلَشكَّل الصوان حجر مثل ضمنية، بصورة بذلك تقوم
املهارات عىل نتعرف أن األحجار هذه بواسطة فيمكننا القدماء. صانعيه أفعال ثناياه يف
كنزة وجدنا فإذا آخر، صعيد وعىل بصانعيه. الخاصة والشعائر والتقاليد والعادات
مراهقتنا.3 بفرتة تذكرنا قد فهي مالبس خزانة يف ومنسية املرفق عند ثقب بها صوفية
طرق وتُسمى ونقلها، بالذكريات االحتفاظ إىل بوضوح التقنيات بعض تهدف
عىل عميق نحو عىل التأثري يف استذكار لطريقة جديد ظهور كل ويتسبب االستذكار.
والطباعة األبجدية ثم املسمارية، والكتابة الجداري، والفن الشفهية، اللغة املجتمع:
الرقمية. التخزين وذاكرات السينمائية والكامريات والفونوجراف املثقوبة والبطاقات
قبل. ذي من أكثر ومشاركتها وتصفحها لحياتنا املختلفة املالمح تسجيل يمكن واليوم،
عىل الضوء يسلط وأن الحياة يف ملساره بآثار يحتفظ وأن يتذكر أن فرد كل فيستطيع

الخاصة. بصماته

الذاكرة يف عنارصمحفوظة عرب والتنبؤ االستباق (2-2)

تقنيات بابتكار عاًما خمسني حوايل منذ االصطناعي والذكاء املعلومات تكنولوجيا تسمح
يف فارًقا حدثًا يَُعدُّ ما وهو أيًضا، تحليلها بل املعلومات حفظ عىل فقط ليس قادرة
تُفِرغ أن البيانات ضغط تقنيات بعض تحاول املثال سبيل فعىل االستذكار. طرق تاريخ
مدمجة. صورة إىل محتواه لتحويل فيديو مقطع أو موسيقي مقطع يف املكررة الرتاكيب

التحليل. من النوع هذا عىل mp3 مثل حاليٍّا املشهورة الضغط صيغ وتقوم
لهذا املستقبلية بالقيم والتنبؤ باالستباق ما زمني مسار هيكل فهم أيًضا ويسمح
تحاول آلة مثًال فلنتخيل مسبًقا. لة ُمسجَّ سلسلة بواسطة للتنبؤ عدة أساليب وثمة املسار.
نقاط بني تُالئم أن اآللة فستحاول الهواء. يف للتوِّ أطلقناها كرة هبوط بمكان التنبؤ
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مرور بعد الكرة (موقع «ب» املكان ونقاط حركتها) بداية يف الكرة مسار (وهو «أ» املكان
يف دالة تجميع إعادة وهي االنحدار تحليل مسائل إحدى هذه الرياضيات ويف ثانية).
هذه خصائص بعض مسبًقا نفرتض املسألة، هذه حل وبغية النقاط. بعض عرب مجملها
أن شأنها من التي تلك عن الفرعية املجموعة هذه يف ونبحث الحدود، تعدد مثل الدالة،

املتوفرة. النقاط من أفضل بصورة تقرتب
يف متساوية فاعلية وذات بساطة وأكثر معيارية غري أساليب إىل اللجوء أيًضا يمكن
مكانَْي بني االتفاق أمثلة كل حفظ عىل األولية النماذج عرب التعلم فيعتمد األحيان. بعض
عند وهكذا جديد. بتنبٍؤ للقيام الصلة ذي السياق من األقرب األمثلة واستخدام و«ب» «أ»
باملقارنة ما نظام يكتفي فقد ال، أم ا سامٍّ كان إذا بما التنبؤ يف والرغبة ُفْطٍر صورة رؤية
وفًقا لألكل» «قابلة أو «سامة» ب ووصفها السابقة املرئية الصور وكل الصورة هذه بني

الصورة. لهذه تشابًها األكثر بالصور املرتبطة التصنيفات لغالبية
تتناسب التعلم، طرق من هائلة مجموعة األيام هذه يف االصطناعي الذكاء ويوفر
اختيار معرفة ويتعني خصائصها، منها ولكلٍّ غريها، دون املشكالت بعض مع منها كلٌّ
يف بنفسها تختار اآللة ترك أو تحقيقه املطلوب التعلم لنوع وفًقا تناسبًا األكثر الطرق

الخامس). الفصل (انظر الحاالت بعض
بمعناه التنبؤ من تبدأ متزايدة، تطبيقية مجاالت يف التقنيات هذه استخدام بدأ
قواعد استكشاف وحتى واالقتصادي) املايل والتنبؤ الطقس، بأحوال (التنبؤ الدقيق
الصناعة، يف الجودة يف والتحكم اإلنرتنت، شبكة عىل البحث (محركات ضخمة بيانات
االستخدام واجهات يف الظهور يف أيًضا بدأت وقد والطب). العصبية العلوم يف واألبحاث
تحديد نظام واجهات أو القصرية الرسائل يف (سواء للنص تلقائي إكمال نظم شكل يف
عدد العاجل القريب يف وسيزداد وسمعية. مرئية بمحتويات التوصية أو العاملي) املواقع

تتعلم. التي االصطناعية األنظمة
نماذج بعضها اعتبار يمكن األساليب، هذه كل بني من إنه القول يمكن وأخريًا
سمحت وقد والتنبؤ. االستباق اإلنسان أو للحيوانات تُتيح التي الطريقة لفهم شائقة
بتطوير بيولوجية، نماذج بالتحديد تكون أن دون االصطناعية، العصبية الخاليا شبكات
املمكن من أيًضا وكان وموزعة.4 متوازية بصورة التعلم بها يمكن بطريقة بداهتنا
وتعميم التذكر عىل القدرة مثل العصبية البنيات لبعض العامة الخصائص دراسة
حلقات شكل عىل مربوطة «املخرجات» بعض فيها تكون التي تلك أْي املتكررة؛ الشبكات

«باملدخالت».5
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ِقيَم نظام يحددها ألهداف وفًقا القرار اتخاذ يتيح التنبؤ (3-2)

حني يف فيها مرغوب الحاالت هذه بعض بأن إشارة عشوائية بصورة اآللة إعطاء يمكننا
نظاَم نسميه بما نُزوِّدها أْي السادس)؛ الفصل (انظر اآلخر البعض تجنب يجب أنه
االصطدام املستحسن غري من بأنه الروبوت إىل نشري أن املثال سبيل، عىل فيمكننا، ِقيَم.
القطات فيها تتلقى التي املواقف تجنب ينبغي أنه عىل معه باالتفاق وذلك بالحائط،
الترصف محاولة حينئٍذ يستطيع التنبؤ قدرات وبواسطة عنيفة. صدمات لديه اللمس
سياق يف حركة أليِّ املحتملة القيمة سيستبق فهو الغرض؛ هذا بتحقيق تسمح بطريقة
سبيل عىل فسيقوم ما، مسافة عىل عائًقا يرصد وحني املاضية. تجاربه عىل اعتماًدا معني
االستقاللية. من نوًعا الطريقة بهذه فيُظِهر االصطدام، لتفادي استدارة بنصف املثال

فبدًال رصيحة. أو ضمنية بصورة تحقيقه اآللة تحاول ما برتميز الِقيَم أنظمة تقوم
كمبيوتر كان املثال، سبيل فعىل ِقيَم. نظام ترميز يكفي مبارشًة، اآللة سلوك برمجة من
جاري الشطرنج لعبة يف العالم بطَل َهَزَم والذي إم بي آي رشكة طورتْه الذي بلو ديب
النظام هذا ويقوم للعبة، ُمعنيَّ ترتيب لجودة معقد تقييم نظام عىل يعتمد كاسباروف،
أمان ودرجة وموقعها، الشطرنج، قطع من قطعة لكل الحقيقية القيمة مبادئ: أربعة عىل
لكي متعددة بحركات التوازي عىل يقوم كان النظام هذا وعرب الحركة. يف واملبادرة امللك،

الرابع). الفصل (انظر منها األفضل يختار

التقنية للسالالت عامة عملية هو االستقاللية إىل امليل (4-2)

؛ ومستقالٍّ استثنائيٍّا شيئًا يصري قد اليومية حياتنا يف يشء كل أن بالذكر الجدير من
كان أيٍّا تطبيُقها ويمكن كبرية، بصورة عامة الواقع يف هي اآلن وصفناها التي فالعملية
ما، بطريقة الخاص وجوده له بيئته يف والعمل اإلدراك عىل قادر يشء فكل التقنية، نوع
تاريخه، مدار وعىل الزمن. مع التفاعالت هذه آثار باستذكار استثنائيٍّا يصبح أن ويمكن
وإذا املستقبلية. األحداث ويستبق يتنبَّأ أن االصطناعي الذكاء تقنيات عرب له سيتسنَّى
فيُمِكننا تجنبها، يجب والتي عنها البحث يجب التي املواقف يحدد ِقيَم نظاَم لليشء أضفنا
املستقل السلوك هذا تعقد وسيكون االستقاللية. أشكال من بشكل تزويده يف نفكر أن
اختياره. تم الذي القيم نظام وبنوع اآللة لدى التنبؤ قدرات بأداء أساسية بصورة مرتبًطا
السابع الفصل (انظر التقنية للسالالت عامة عملية هو االستقاللية نحو امليل هذا إن
ثم الطاقة، من الذاتية الكفاية تكتسب ثم بديًال، جهاًزا البداية يف األداة فتكون عرش).
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التعلُّم

حلت فقد التام. االستقالل إىل النهاية يف لتميل تعقيًدا أكثر ذاتي تحكم بعمليات تُزوَّد
ترقيق آلة دور جاء ثم اليدوية املطرقة محل املعادن طرق يف املستخدمة اآللية املطرقة
السفن بتوجيه يسمح الذي (السريفو) املؤازر املحرك بالدفة واستُبدل الروبوت. ثم املعادن
هذه وتَُعدُّ سياراتنا. يف اآليل للتوجيه السابق الجيل وهو البخار، ُقَوى باستخدام الكربى
التجاور لعمليات مبارشة نتيجة مستقالٍّ التقني النظام جعل إىل تهدف التي العملية
شك بال أيًضا وهي األول)، الفصل (انظر التقنية الديناميكيات بها تتسم التي والتكامل

البيولوجية. لألنظمة القوية امليول أحد

تفسري بإعادة تسمح االصطناعي التعلم دراسة (5-2)
الحيوانات لدى الذاكرة أنواع مختلف

يمكن فكيف كافة. بأشكاله التعلم عىل قادرة اآلالت أن إذن يتضح إجمالية، بصورة
الطبقي الجدول إىل إذن فلنُعْد الحيوانات؟ لدى التعلم عن نعلمه بما القدرات هذه مقارنة

قبل: من عرضناه كما الحيوانات لدى والتعلم الذاكرة ألشكال

لدى مالحظتهما يمكن بدائيتان عمليتان وهما االختيارات، تبديل إىل وامليل التعود (أ)
املواقف يسهل مما الحيوان لدى متأصل قيم نظام مع ويتفقان تقريبًا، الحيوانات كل
إعطاء إىل يرجع وهذا ما. حد إىل حديثة قصة إىل نسبًة جديدة أنها عىل إدراكها يمكن التي
يترصف اصطناعي نظام بناء ويَُعدُّ بسهولة. استباقها يمكن التي للمواقف أقل قيمة
بعض عىل إال تحتوي ال عصبية خاليا شبكة وتكفي نسبيٍّا، سهًال أمًرا الطريقة بهذه

العنارص.
هائلة مستويات تبلغ قد التي األرض دودة لدى بالفعل املوجودة االشرتاط عمليات (ب)
بعوامل مرتبطة َعَرضية قيم أنظمة بوجود تتميز فهي أخرى، حيوانات لدى اإلتقان من
املدى بعيدة استباق بأنظمة أيًضا وتتميز إلخ) خاصة، جنسية سمات أو (طعام مثرية
يف رياضيٍّا وبُِسَطت جيدة بصورة االصطناعي االشرتاط أساليب ُدرست وقد ما. حد إىل
بعُضها قاَد عديدة لوغاريتمات واقُرتحت التعزيز».6 طريق عن «التعلم يه نسمِّ ما شكِل
وسط يف القرشة أسفل موجودة (مجموعة القاعدية الُعَقد بنية حول جديدة تفسريات إىل
املخ من جزءان وهما مبارشًة) املخ أسفل يقع (الذي املخيخ بنية أو تقريبًا) البرشي املخ

8 التعلم.7،  عمليات يف يشرتكان أنهما نعتقد
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واآللة والحيوان اإلنسان

الفقاريات بها تتسم التي الهدف، حول الدوران تعلم عىل القدرة أجل من (ج)
وقت يف لبلوغه الهدف عن االبتعاد عىل القدرة يف تكمن والتي األرجل، رأسيات والرخويات
األساليب أحد ويكمن املدى. متوسط استباق بنظام مزودة اآللة تكون أن يتعني الحق،
نظام لنتائج املتكرر االستخدام طريق عن الداخلية املحاكاة عىل بقدرات اآللة تزويد يف
نتائج بمحاكاة تحركها قطعة أي تختار أن الشطرنج لعبة برامج لبعض ويمكن التنبؤ.
مقارنًة املاضية االختيارات لنتائج الدائم التقييم يف آخر أسلوب ويكمن الحًقا. الحركة هذه
معني. موقف يف اتباعها الواجب االختيارات ألفضل «خريطة» وتحديث املنشودة باألهداف
االصطناعي الذكاء برامج من للعديد حاليٍّا املتاح التعلم من النوع هذا فإن األحوال، كل ويف

االشرتاط. أو التعود من تعقيًدا أكثر عمليات جدال بال يتطلب
تُجيده الذي النوع وهو سياقها، غري يف املستخدمة والعامة اإلدراكية القواعد تعلم (د)
تعقيًدا. أكثر تنبؤ آليات يتطلب والذي واألخطبوط، الحار الدم ذوات الفقاريات فقط
ولكن التعلم. من النوع بهذا القيام االصطناعي الذكاء لوغاريتمات من العديد وتستطيع
بصورة املتكررة العصبية الخاليا شبكات أن يبدو بيولوجيٍّا، املعقولة اآلليات بني من
وحدها هي ومداخلها) مخارجها بعض بني الراجعة التغذية حلقات تضم (التي كبرية
الجديدة القرشة فهي عقلنا يف لها املقابلة الهياكل أما كافية. تعميم قدرات تمتلك التي

التطور. مستوى عىل نسبيٍّا جديدة هياكل وهي والُحصني،

الحيوانات لدى التعلم قدرات تربز أن االصطناعي الذكاء يف لألبحاث يمكن كيف رأينا
من مزيد نحو تميل مبتكرة آلالت األسس توفري إىل باإلضافة مسبوقة غري بصورة
العصبية الهياكل بعض بها تقود التي بالطريقة بداهتنا بتطوير تسمح فهي االستقاللية.
لآلالت املزدوجة الطبيعة هذه الكتاب هذا مدار عىل نالحظ وسوف التعلم. أنواع بعض إىل

ونماذج. أدوات بصفتها
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الثالث الفصل

العقل

عقًال؟ الحيوانات تمتلك هل (1)

يف أحد يشك ال تطوًرا! األكثر بالحيوانات يتعلق فيما أيًضا وغريبة مؤكدة اإلجابة تبدو
ولكن ا». «مخٍّ ى يُسمَّ جمجمته بداخل عضًوا بالفعل يمتلك الرششور طائر أو الحصان أن

التحفظات. بعض عىل ينطوي التأكد هذا
ال إما التي تطوًرا األقل الحيوانات من الكثري يوجد أنه إىل ذلك يرجع البداية، يف
عصبيٍّا جهاًزا تمتلك وإما الرشيطية) الدودة أو اإلسفنج (مثل عصبية آلية أيَّ تمتلك
الديدان (مثل العصبي جهازنا مثل كبري عضو يف اإلطالق عىل مجتِمع غري جهاز ولكنه
من سلسلة من العصبي جهازها يتكون التي والحرشات الرخويات من والعديد الحلقية
«رأسيات ب املسماة والرخويات الفقاريات وتمتلك كافة). الجسم أنحاء عىل املوزعة الغدد
أنه إال باملخ. وصفه يمكن مركزيٍّا عضًوا وحدها الحبار) أو األخطبوط (مثل األرجل»
األرض دودة مثل العصبية الُعَقد من سلسلة تمتلك التي الحيوانات أن نالحظ ما رسعان
كبري مخ امتالك إذن يَُعدُّ فال اإلحساس. عىل بالقدرة مزودة أيًضا هي والنحلة والحلزون
سلوكيات بظهور يسمح احتمال وهو الحيواني اإلحساس عن التعبري احتماالت أحد إال
ذكية حيوانات تُعترب األرجل رأسيات والرخويات الفقاريات كانت وإذا تكامًال. أكثر

الرابع). الفصل (انظر الصدفة وليد ليس فذلك خاصة بصورة
املعنى تعني ال «مخ» كلمة أن املقام هذا يف بالذكر الجدير فمن أخرى، جهة ومن
مجموعة أي «املخ» الشعبية اللغة يف نحن نسميه فما الناس، عامة ولدى العلماء لدى ذاته
ال للعلماء، وبالنسبة «الدماغ». العلماء عليه يُطِلق ما هو الجمجمة تضمها التي الِبنَى
مع تقريبًا يتفق الذي األكرب الجزء ولكنه الدماغ من جزءًا إال الدقيق بمعناه «املخ» يحتل
يكون وربما األرجل، رأسيات لدى املعادلة واملناطق الفقاريات لدى املخية الكرة أنصاف



واآللة والحيوان اإلنسان

الدقيق بمعناه عقًال الحيوانات بعض فقط تمتلك قد الصدد، هذا ويف الواعي. التفكري مقر
الفصل (انظر التام» «الوعي ب املزودة الحيوانات إجماًال وهي عصبيٍّا، جهاًزا فقط وليس
علم مثل علم يف كاملة بصورة الجزم نستطيع أن ودون بيئتها. عنارص إدراك أي السابع)
أن نعترب أن حال أي عىل يمكننا دائمة، بصورة األمور جميع يف النظر يُعيد الذي األحياء

واضحة! بصورة «عقًال» تمتلك األقل عىل األرجل رأسيات والرخويات الفقاريات

عقًال؟ اآلالت تمتلك أن يمكن هل (2)

ليسكمبيوتر والعقل عقًال، الكمبيوتر يمتلك ال (1-2)

خادًعا. التشابه يكون الحاالت أغلب ويف املتطور. الكمبيوتر من بنوع العقل يُشبَّه ما عادًة
التعلم عىل والقادرة ذكيٍّا سلوكها اعتبار يُمكن التي اآلالت من العديد أن البداية يف فلنؤكد
الثدييات. عقل ملبادئ مماثلة مبادئ عىل بناءً اإلطالق عىل مصنوعة ليست النماذج من
لعبة يف العالم بطَل كاسباروف جاري َهَزَم الذي الكمبيوتر عمل يختلف املثال سبيل فعىل
التقليدي االصطناعي الذكاء يبدو ذلك إىل وباإلضافة البرشي. العقل عمل عن الشطرنج
تقرتحها التي النماذج عن البُعِد شديَد الرمزي االستدالل عىل أساسية بصفة يقوم الذي
بعض يف يؤثر أن األوقات بعض يف استطاع قد كان إن حتى العصبية، العلوم حاليٍّا

اإلدراكي. االستدالل بشأن النظريات
ولكن العقل. بنية عن نعرفه ما اإلطالق عىل الكمبيوتر بنية تشبه ال عامة، وبصفة
من بطئًا أشد كمبيوتر كجهاز العقل فيبدو األداء، صعيد عىل بينهما املقارنة أردنا إذا
الحسابية» «العمليات بإجراء البطء هذا عن يُعوض ولكن رسعة، األكثر الكمبيوتر أجهزة
العقل بني والدائم القديم التشابه هذا أن نتذكر أن يتعني ولكن متوازية، بصورة جميعها
فيه املتوفرة التقنية األدوات عرص كل فيستخدم استعارة. يشء كل قبل هو والكمبيوتر
استعارات يستخدمون اليونانيون وكان بها. ونعمل نفكر التي الطريقة فهم ملحاولة
تعمل أخرى ونماذج آلية نماذج إىل أيًضا يلجئون النهضة عرص مهندسو وكان مائية،
إذن يَُعدُّ فال الكهربية. النماذج ازدهار عرش التاسع القرن وشهد املضغوط. بالهواء
مراحل جملة من مرحلة إال والعقل الكمبيوتر بني عرش التاسع القرن يف الناشئ التشابه

آالت؟») نعترب نحن «هل قسم (انظر النماذج تاريخ يف أخرى
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العقل

العقل من مستوحاة جديدة آالت (2-2)

البرشي العقل عن الحديثة معارفنا من يستوحون أنهم اليوم الباحثني من العديد يوضح
العقود خالل كبرية بصورة العصبية العلوم تطورت فقد جديد. نوع من آالت الخرتاع
الفوري التفاعل برؤية خاصة بصورة الجديدة التصوير تقنيات تسمح وقد املنرصمة.
هذه نماذج م وتُصمَّ مسبوقة. غري بدقة الخارجي العالم يف املثرية العوامل مع للعقل
كمبيوتر أجهزة استخدام تتطلب محاكاة عمليات عرب أفضل بصورة التجريبية املعطيات
إىل الوصفية النماذج هذه تحويل السهل من ليس لألسف ولكن والقوة. الرسعة فائقة
مبادئ عن نعرفه مما تستوحي والتي عصبية أشكاًال تتخذ التي فالنماذج عملية، نماذج
يصممونها. الذين الباحثني لدى واالبتكار للتخيل حاليٍّا العنان تطلق البرشي العقل عمل
«محاكاة» طريق عن جديدة آالت نصمم ما فنادًرا االعتقاد، شائع هو ما عكس وعىل
شأنها مبارشة، بصورة مصممة نماذج إىل تحولت طيوًرا ليست فالطائرات الطبيعة؛
قواعده التقني االخرتاع فيتبع البرشي. كالعقل يُصنع لم الذي الكمبيوتر شأن ذلك يف
التقنية العنارص بني مسبوقة غري بصورة باملزج يشء كل قبل األمر ويتعلق الخاصة،
من يستلهموا أن مؤلِّف، أي شأن شأنهم املخرتعون، ويستطيع معني. عرص يف املتوفرة
خيالهم إىل نسبًة املالحظات هذه أهمية يف نبالغ لن ولكننا فيه، يعيشون الذي العاَلم
اآلالت أن نعترب أن املرجح غري فمن التقني. لالبتكار الحقيقي املصدر يَُعدُّ الذي الرتكيبي
«لعمل فهَمنا نُغريِّ سوف أننا االعتقاد يجوز املقابل يف ولكن ما، يوم يف عقًال ستمتلك

سنصممها. التي الجديدة اآلالت من االستلهام طريق عن البرشي» العقل
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الرابع الفصل

الذكاء

ذكية؟ الحيوانات هل (1)

البيئة مع التكيف عىل القدرة هو كان فإذا الذكاء، هو ما نفرس أن السهل من ليس
القدرة هو كان وإذا الذكاء. من الشكل هذا تمتلك النباتات وأيًضا فالحيوانات املحيطة،
فإذن ما، سلوك استخالص بغية ما حدٍّ إىل واعية بصورة املحيطة البيئة تغريات فهم عىل
هذا نتبنَّى وسوف الذكاء. من شكًال تمتلك مركزي عصبي بجهاز املزودة الحيوانات كل
يف السابع). الفصل (انظر صعبة مسألة الوعي حدود ظلت لو حتى هنا األخري التعريف
احتواؤه يصعب الذي الوعي مفهوم عامة بصفة الحيواني الذكاء مؤرخو يستثني الواقع،
غرار وعىل مالئًما. السلوك لجعل يعمل الذي العقل خاصية الحيواني الذكاء أن ويعتربون
عىل الحية الكائنات لدى التعقيد مستويات يف الذكاء يظهر بالحيوانات، يتعلق ما كل
الثاني). الفصل (انظر الذكاء مكونات أحد تَُعدُّ التي الذاكرة يف رأينا مثلما متتالية مراحل

الواعي. غري أو الواعي للتفكري مرادًفا الذكاء يصبح الشكل، وبهذا
الحيوانات لدى «الذكاء» مسألة عن خاصة بصفة نتساءل أننا بالذكر الجدير ومن
الحيوانات هذه تُعترب وإجماًال األخطبوط. مثل والرخويات الفقاريات مثل تطوًرا األكثر
اكتشاف كل يؤدي ذلك إىل وباإلضافة طويلة فرتات مدار عىل نعتقد كنا مما ذكاءً أكثر

متزايد. تطور يف أنه عىل الحيواني الذكاء إىل النظر إىل جديد
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األمثلة: بعض ييل وفيما

والطيور الثدييات ذكاء (1-1)

نعلم أننا سيما ال الشمبانزي لدى للغاية ملحوظة ذكاء قدرات وجود من نندهش لن
الفصل (انظر اإلنسان مع بالتواصل اللغة مبادئ تعلم أو األدوات استخدام يستطيع أنه
الشكل (حسب األشياء ترتيب بأنشطة يقوم أن أيًضا الشمبانزي ويستطيع الثامن).
أيًضا شوهدت قد ا جدٍّ مرتفع ذكاء عن تَِنمُّ التي املالحظات هذه ولكن (… اللون أو
هريمان استطاع فقد الطيور. أو الثدييات سواء الحار الدم ذوات الحيوانات كل لدى
اإلنسان لها يعطيها التي التعليمات تنفيذ الدالفني بعض تعليم السبعينيات يف وزمالؤه
«اختيار مثل املعقدة القواعد تعلم الجرذان وتستطيع عشوائية. حركية إشارات شكل يف
املركز يف وآخرون ألكسنسكي ذلك عىل دلل كما « للتوِّ بها ُوضعت التي لتلك مماثلة علبة
العديد ويدرك .(١٩٧٨ (عام بفرنسا جيف-سور-إيفت يف العلمي للبحث الفرنيس القومي
ولقد ثمانية. أو سبعة رقم حتى العد عىل قادرة وهي العدد مفهوم والطيور الثدييات من
مساحة مثل ا عامٍّ مفهوًما تعكس شفافة صورة رؤية عند الَحَمام فعل رد سابًقا رأينا
شكل تعميم أيًضا الَحَمام ويستطيع الثاني). الفصل (انظر غابة أو املياه من ممتدة
رسالة نقرأ حينما نتبعها التي لتلك مماثلة بطريقة مختلفة بطرق مكتوب أبجدي حرف
من معروفة أشياء إىل نسبًة جديد» «يشء مفهوم تمييز أيًضا ويمكنه اليد. بخط مكتوبة
مشكلة وهي األشكال» من منطقية «متتالية عىل التعرف ُزريق أبي طيور وتستطيع قبل.
مضاعفة بالطبع ويمكننا الذكاء! نسبة اختبارات خالل مختلفة بطريقة اإلنسان يقابلها

األمثلة. عدد
بعض تعليم الثمانينيات من بدايًة بيرببرج إيريني األمريكية الباحثة استطاعت
فهم أو اللون، أو الشكل حسب األشياء ترتيب مثل التعقيد شديدة بمهامَّ القيام البَبْغاوات
الحجم مفهوم تقدير أو و«املختلف» «املتشابه» مفهوم إدراك أو كلمة، خمسني حوايل
وعكسه» النموذج «أسلوب ى يُسمَّ مبتكر تعليم ألسلوب باتباعها وذلك لألشياء، النسبي
التي األشياء أسماء لآلخر أحدهما يقول شخصني أمام البَبْغاء وضع عىل يعتمد الذي
املوقف هذا ويثري الصحيحة. اإلجابة إىل توصل إذا أحُدهما يُكاَفأ بحيث يستخدمانها،

كبرية. بصورة لديها التعلم وقدرات الببغاوات اهتمام االجتماعي
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بأنها حقٍّ وجِه دون اشتُهرت طيور عىل أُجريت التي الحديثة األبحاث هذه وتكشف
شأن من قللنا مًدى أي وإىل امليدان هذا يف معارفنا تطور رسعة عن الذكاء، محدودة
اكتشافات نتوقع أن وينبغي األخطبوط). مثل الرخويات بعض (وأيًضا الفقاريات ذكاء
مثل الثدييات من ذكاءً األكثر األنواع لدى سيما ال القادمة السنوات يف املجال هذا يف عديدة
والطيور الِفيَلة، أو اللحوم آكيل أو الدالفني أو باإلنسان الشبيهة القردة أو الُعليا الِقَردة
يستمد فإنه البرشي، الذكاء شدة من الرغم عىل أشباهها. أو الببغاوات أو الغربان مثل

كبرية! بصورة به يُستهان يزال ال الذي الحيواني الذكاء من أصوله

ذكية؟ اآلالت تكون أن يمكن هل (2)

بيشء تقوم آلة أساًسا هي «الذكية» واآللة للمهندسني، قديم حلم هو ذكية آلة تصنيع إن
كانت الكالم عىل القدرة أن وبما كافة. الحيوانات بقية دون فعله وحده اإلنسان يستطيع
من العديُد انكبَّ فقد والحيوان، اإلنسان بني للتفرقة األساسية املعايري أحد طويلة لفرتة
الشطرنج تلعب آالت تصميم اآلخر البعض وحاول ناطقة، آالت استحداث عىل املهندسني

املثالني. هذين باختصار وسنناقش معقدة. تُعترب أخرى ملشاكل حالٍّ تَِجُد أو

اآلالت إنطاق يريدون املهندسون (1-2)

البرشية األصوات إنتاج إعادة يتعني ما، آلة إنطاق أجل من أنه قبل من يفرس ديكارت كان
فكان معنًى. ذا خطابًا تشكل بحيث األصوات هذه تنظيم أخرى ناحية ومن ناحية، من
يستبِعُد كان ولكنه املستقبل، يف ممكنة للحديث الصوتية املحاكاة بأن اإلقرار يستطيع
معنًى عىل للرد مغايرة «بطريقة الحديث ترتيب عىل األيام من يوم يف ما آلة قدرة إمكانية

حينئٍذ. بذلك القيام يستطيع َمن هو وحده اإلنسان فكان وجودها».1 يف سيُقال ما
التحدي هذا مواجهة النهضة عرص يف اآلالت متخصصو حاول عرش الثامن القرن ويف
العديد مبتكر وهو فوكونسن، دي جاك أطلق فقد أوًال. األصوات إنتاج إعادة قضية بتناول
االصطناعي، الذكاء ُروَّاد أحَد جدارة، عن يُعترب، والذي الشهرية، الحركة ذاتية اآلالت من
«رأسني ميكال القس صمم ١٧٨٣ عام ويف إنهائه. يف ينجح لم الذي «املتحدث» مرشوَع
بصورة البرشي الصوت إنتاج إعادة عىل دازير وفيك ِلالفوازييه وفًقا قادَريِْن ناطَقنْي»
إنها جوته: عنها قال ناطقة آلة أيًضا كمبلن فون صمم ١٧٩١ عام ويف متقنة.2 غري
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ألكسندر إن ويُقال مهذبة.» بطريقة الطفولية الكلمات بعض تنطق ولكنها ثرثارة «ليست
من كبري عدد صناعة يف أخيه برفقة بدأ اآللة هذه من نسخة رأى عندما بيل جراهام
بتمثيل تسمح التي التقنية وأدخل الهاتف اخرتع أعوام، بضعة وبعد الناطقة. الرءوس
املحاوالت استخدام عن التوقف يف ما بطريقة تسبب مما كهربية إشارات عرب الصوت
الثاني التحدي عىل ذلك بعد األبحاث وتركزت ذاتها. النتيجة عىل للحصول املختلفة اآللية
خطاب. تكوين وهو أَال مستحيل؛ أنه يرى ديكارت كان والذي الناطقة اآللة يُواجه الذي
هي الذكية اآللة اآلالت؛ ذكاء مسألة لحسم تجربة تورنج آالن اقرتح ١٩٥٠ عام ويف
نظام أيَّ بأن تورنج وتنبأ بُْعٍد. عن تتم نصية محادثة خالل إنسانًا اعتبارها يمكن التي
القرن نهاية قبل بنجاح االختبار هذا اجتياز يستطيع قد مالئمة تعلم بقدرات نزوده
فقط يقوم الختبار باقرتاحه أساسية بصورة فلسفية تورنج مساهمة وتَُعدُّ العرشين.
الباحثني من العديد أن إال خاص. نوع من داخلية آلية افرتاض عىل وليس املالحظة عىل
بالفعل قادرة آالت تصميم فحاولوا تورنج؛ أطلقه الذي التحدي حرفية بطريقة فرسوا
١٩٦٦ عام يف فايتسنبوم جوزيف صممه الذي إليزا نظام وأشهرها اإلنسان، تقليد عىل
فقط االستناد عرب معنًى ذات محادثة سمات إنتاج إعادة يف الحاالت بعض يف نجح والذي
وعىل فيها. يُشارك التي املتبادلة األحاديث من شيئًا يفهم ال أنه مع جمل، تفسريات إىل
يف املحادثات ملعنى حقيقية بمعالجة القيام عن املحاوالت من العديد ابتعدت املنوال، هذا

تورنج. اختبار يف النجاح محاولة سبيل
جوهرية. بصورة صعبة مشكلة يَُعدُّ لها نقوله ما فهم عىل قادرة آلة تصميم إن
للقدرات املميزة الخصائص بشأن النظريات تاريخ أن لنا يتضح الوراء، إىل وبالرجوع
بدأنا قد كنا وإذا معني. عرص يف املتوفرة التقنيات تاريخ مبارشًة يعكس البرشية اللغوية
الصدفة. وليد ليس فذلك حاسوبية، مشكلة الحديث تعلم اعتبار يف الخمسينيات منذ
أمثلة بفضل الكالم تعلم أن عىل تُربِهن التي التوليدية تشومسكي نظريات مواجهة ففي
موجودة فطرية تراكيب هناك يكن لم ما للغاية صعبة مشكلة يَُعدُّ األطفال يُواِجهها
تقنيات تقدم أن إىل اإلحصائية النظريات تُشري املشكلة، هذه تسهيل شأنها ِمن قبُل من

قبُل.3 من نتخيَّْلها لم التي الهياكل من مزيد بإيجاد يسمح اآليل والتعلم االستخالص
هذه يف النظر بإعادة الروبوتات تصميم علم يف املحَرز التقدُم لنا يَسَمح واليوم،
طرق مبادئ إتقان يف للبدء أشهر عدة إىل يحتاج فالطفل أخرى؛ زاوية من املشكلة
يكون تقريبًا، ونصف عام سن يف اللغوية املرحلة يف تدريجيٍّا يدخل وحني الحديث.
التي الطريقة من االستلهام يجب كان وإذا ملحوظ. وحركي ٍّ ِحيسِّ بأداء يتمتع بالفعل
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يعني فقد تورنج، يَعتِقد كما ناطقة آلة تصميم إىل ما يوم يف للوصول األطفال بها يتعلم
الكلمات تعلم تسبق التي النمو مراحل بكل املرور آلة أيِّ عىل يتعني الغرض لهذا أنه ذلك
بطريقة نظرائها مع والتفاعل فيها، والتحكم األشياء عىل والتعرف جسدها، معرفة األوىل؛
هذه فهم عن البعد كل بعيدين زلنا ما فنحن … إلخ االنتباه، توزيع وتعلم لغوية، غري
مسرية تبدأ أن شأنها من آلة تصميم من يمنعنا مما وجيدة كافية بصورة العمليات
الطريقة وبهذه والثامن). الخامس الفصلني (انظر يتقدم البحث ولكن الطفل مثل النمو
الفطرية األمور حول النقاش صياغة إعادة جديد من يتعني األمور، معالجة يف الجديدة

اللغة. تعلم يف املكتسبة واألمور

املعقدة املشاكل حل تستطيع اآلالت (2-2)

وحل مجردة بصورة والتفكري الرموز استخدام اإلنسان يستطيع الحديث، إىل باإلضافة
مميزة أهداًفا وحده البالغ اإلنسان يتقنها التي القدرات هذه كانت معقدة. مشاكل

املوجودة. اآلالت كل تتجاوز آلة تصميم عىل دائًما الحريصني للمهندسني
آلة وتجسد البحث. هذا عىل جيًدا مثاًال الشطرنج تلعب التي اآلالت ملحمة تمثل
أحالم ،١٧٧١ عام يف كمبلن فون البارون صممها والتي الشطرنج، تلعب التي تورك» «ذا
نموذجيٍّا مساًرا ذلك بعد اآللة هذه واتخذت الذكاء. صعيد عىل اإلنسان عىل اآللة انتصار
نابليون من بدايًة عرصه شخصيات أكرب هزيمة يف ونجحت صاحبها وفاة بعد حتى
لجأ التي الحيلة بو آالن إدجار أظهر ١٨٣٦ عام ويف كونستان. بنجامني وحتى بونابرت
ومنذ اآللة. داخل بمهارة مختبئ ضئيل رجل ثمة كان املعجزة: بهذه للقيام البارون إليها
يواجه رمزية معركة ساحة طويلة فرتات مدار عىل الشطرنج لعبة ستُعترب الوقت، ذلك

االصطناعي. الذكاء اإلنساني الذكاء فيها
يف إم بي آي رشكة صممتْه الذي بلو ديب كمبيوتر نجح عندما ،١٩٩٧ عام ويف
للرأي فعل رد أول كان كاسباروف، جاري الشطرنج يف العالم بطل عىل أخريًا االنتصار
الطريقة كانت الواقع ويف قصد». «دون تهزمه فهي اإلنسان، اآللة َهَزَمِت إذا أنه هو العام
التكرار عرب الحركات من عدد بنتائج التنبؤ محاولة عىل ما بطريقة تعتمد املستخدمة
الثانية يف حركة مليون ٣٠٠ تبلغ إعجازية برسعة االحتماالت من العديد واستكشاف
ال كاسباروف مثل كبريًا بطًال أن اعتقادنا يف محقني نكون وربما الثاني). الفصل (انظر
كبرية برسعة الكثريون اتفق ذلك، ومع خططه. اختيار يف نفسه النهج بالرضورة يتبع
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البرشي الذكاء بني للمقارنة اختياره أُيسء مثاًال النهاية يف كان الشطرنج إن القول عىل
بصورة التفكري عىل يشء كل قبل الشطرنج لعبة تقوم الواقع، ويف االصطناعي. والذكاء
تشبه فهي بها، التنبؤ يمكن صارمة لقواعد وفًقا ومغلقة رمزية مساحة يف منطقية
كانت أيٍّا الشطرنج لعبة يف الجوهري التعقيد يقرتب وال اآلالت. من عاَلًما ما بطريقة
أن آلة عىل ا جدٍّ الصعب فمن االجتماعية. التفاعالت أو الفيزيائي العالم تعقيد من درجته

األخرى. الظروف هذه يف «بذكاء» تترصف
الذكاء. تعريف إعادة إىل الحال بطبيعة اآلالت ذكاء مجال يف التقدم يقودنا وهكذا
ذكاءنا أن عىل الكثريون فيتفق اليوم أما الشطرنج، لعب هو الذكاء أن نعتقد كنا فنحن
لسلوكياتنا الغريب التعقيد يف أي االجتماعي؛ أو الفيزيائي املجال يف يشء كل قبل يتجىلَّ
األيام؛ من يوم يف هدفه إىل يَِصل أن االصطناعي الذكاء إذن يستطيع فلن املتكررة. اليومية

الهدف. هذا يتغري ذلك من اقرتب كلما ألنه
«ذكاء»، كلمة معنَى بعُد نعرف وال والعرشين الحادي القرن بداية يف كنا لو وحتى
مجربون اليوم فنحن رسميٍّا، تورنج اختبار اجتياز يف آلة أي تنجح لم لو وحتى
فإن ذلك إىل وباإلضافة إنسان. لقب نستحق أننا لآلالت نثبت أن عىل يومية شبه بصفة
بهدف اإللكرتونية املواقع عىل أعوام بضعة منذ تنترش التي البرصية التعرف اختبارات
أداء تطور بقدر تعقيًدا تزداد رسائل، أو تعليقات كتابة من االفرتاضية «الروبوتات» منع
يف إال ا محقٍّ إذن تورنج كان األمور، بعض وباستثناء املجال. هذا يف االصطناعية األنظمة

تختربنا! التي هي بل اآلالت نخترب الذين نحن نعد لم أننا
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الخامس الفصل

الفضول

بالفضول؟ الحيوانات تتسم هل (1)

عملية فالفضول خاطئ. قول هذا ولكن القطة»، َقتََل «الفضول الشائع: املثل يقول
والبيولوجية الجسدية بيئتها يف واملستجدات التغريات باكتشاف للحيوانات تسمح أساسية
جديدة؛ بيئة أي استكشاف إىل نزعة كافًة الحيوانات فلدى معها. واالندماج واالجتماعية

بالفضول. التحيلِّ أِي

طفيفة» بصورة «مختلف هو ملا الفضول (1-1)

يَِجد ما فغالبًا الخوف»، يبثُّ الذي «الجديد عند جديد» هو «ما إىل االنجذاب يتوقف
بيئة استكشاف إىل يدفعه الذي فضوله متعارضتني: رغبتني بني رصاع يف نفسه ما حيوان
املشكلة هذه حل فيمكن الشباب، لدى أما املجهول. من خوفه ذاته الوقت ويف جديدة،
التجارب بعض سمحت وقد كثريًا». وليس قليًال مختلف هو «ما إىل االنجذاب طريق عن
هذه بتوضيح «البصمة»، تُسمى مبتكرة تعلم طريقة إطار يف الكتاكيت، عىل أُجريت التي
وهي له، بديل أو والَديْه بأحد السن صغري لحيوان املبكر االرتباط تعني فالبصمة املسألة؛
مولدها بعد العش ترتك التي الطيور لدى سيما وال الحيوانية اململكة يف الحدوث كثرية
تجنبًا األم اتباع حتًما عليها فيتعني عش، يف تظل ال الطيور هذه أن فبما الكتكوت؛ مثل
متحرك يشء بأول البيضة من حديثًا خرج الذي الكتكوت يرتبط اآللية، وبهذه الفرتاسها.
إنسانًا يكون قد لكنه اليشء هذا هي أمه تكون ما وعادًة تلقائية، بصورة ويتبعه يقابله
مطاطية كرة أو اآللية) هذه وصف َمن أول كان الذي لورنتس كونراد الباحث (مثل

متحركة.
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ويرتك متحرك يشء أي سيتبع فهل الحيوان؟ الفضول هذا سيدفع مًدى أي إىل ولكن
أظهر سنه؟ حداثة استغالل يريد ثعلب مثل أمه، غري يقابله يشء أول ليتبع والدته
بصمات عىل املعمل يف حصلْت التي الكتاكيت بعض فإن صحيًحا؛ ليس ذلك أن الباحثون
ففي بشدة. املختلفة ليس ولكن ما حدٍّ إىل املختلفة األشياء الحًقا تفضل األشياء بعض
مختلفة بزوايا تدريجيٍّا والدته جسم اكتشاف إىل الكتكوت الظاهرة هذه تدفع الطبيعة
«مختلف هو بما يرتبط ال ولكنه األويل) انطباعه أعطتْه التي تلك عن ما حد إىل (مختلفة
مفهوم تعميم يمكن شك وبال نافًعا. خوًفا روعه يف يبث الذي الثعلب كجسم بشدة»
حني يف ما»، حد إىل «جديد هو وما طفيفة بصورة مختلف هو ما واستكشاف الفضول

البرشي. الجنس عىل حتى أيًضا ذلك تعميم ويمكن الخوف، يثري للغاية الجديد أن

اللعب (2-1)

تطوًرا األكثر الحيوانات لدى معقدة بحركات القيام إىل يهدف الذي الفضول يتجىل
املنترش اللعب نشاط مبتكر؛ نشاط يف وذلك مجموعات، يف تعيش التي تلك سيما وال
الحيوانات صغار يُقلِّد اللعب، أثناء ففي الطيور. وصغار الثدييات صغار لدى خاصًة
أو الجذوع عىل التوازن أو كالرصاعات أمامها: الطبيعة تََضُعها قد التي املواقف بعض
للخطر. رشيكها أو أنفسها بها تُعرِّض ال التي بالحدود االلتزام مع التزاوج، أو املطاردة
يؤدون ألعابًا أو والرشطة» «اللص لعبة يلعبون الذين الصغار أطفالنا يقوم ال وكذلك
فضولهم اللعب بهذا يُشِبعون ولكنهم جنسنا، إطار يف آخر يشء بأي واألم األب أدوار فيها

مستقبًال. فيه سيعيشون الذي البالغني عالم اكتشاف إىل

البالغ اإلنسان لعب (3-1)

الفصائل باستثناء ذلك، يحدث قلما ولكن اللعب إىل أيًضا البالغة الكائنات تضطر قد
كثرية أحيان يف العلماء أكد فقد البرشي. الجنس مثل طفولية»، «بروح تحتفظ التي
نشبه فنحن الجسمانية: هيئتنا يف حتى يتضح الذي البرشي، للجنس الشبابي الطابع
موريس ديزموند وكان الشعر. وقلة الواسعتني وعينينا الكبري برأسنا الشمبانزي جنني
اإلنسان يظل أيًضا، النفيس الصعيد وعىل عارية». «ِقَردة بأننا وصفنا قد شهري1 كتاب يف
له تسمح ا جدٍّ كبرية ومرونة حياته)، ربع (حوايل ا جدٍّ طويلة شباب بفرتة ناضج غري
الكبري. بفضوله املرونة هذه وترتبط حياته، يف لحظة آخر حتى والتعلم سلوكه بتعديل
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الكلمات شكل يف اإلنسان به يقوم ما كثريًا الذي الحقيقي، بمعناه للعب وباإلضافة
املوجودة األلعاب أو األدوار تقمص أو االجتماعية األلعاب أو السودوكو أو املتقاطعة
عىل ويشهد هائلة، اجتماعية أبعاًدا يتخذ قد البالغ اإلنسان لعب فإن الكمبيوتر، عىل
التنس أو الرجبي لعبة أو القدم كرة مثل الرياضية األلعاب بطوالت فعاليات حجم ذلك
األحالم البالغني البرش ألعاب إىل أيًضا نضيف أن شك بال ويجب األوليمبية. األلعاب أو
ذاته. حد يف الجنيس الفعل لنمطية خالًفا متنوعة أشكاًال تتخذ قد التي الجنسية واأللعاب
أهم ِمن ان يُعدَّ آخرين اجتماعيني مجالني يف اللعب يف تتضح التي املرونة هذه وتؤثر
الخيال، يف والفضول الحقيقي العالم يف الفضول البرشي: للجنس املميزة الخصائص
بعُض تَستَقِطب قد االجتماعي، التأثري صعيد وعىل إجمالية. بصورة والفن الِعْلم يف أْي
اللقاءات شأن شأنها غفرية، حشوًدا املوسيقية الحفالت أو السينمائية أو الفنية العروض

للعب. اجتماعيٍّا امتداًدا أيًضا تُمثِّل فهي ولذلك الرياضية؛

بالفضول؟ اآلالت تتسم أن يُمكن هل (2)

االتجاهات أحد هي نفسها عىل االعتماد يف اآللة قدرة إن اآللة؟ إىل بالنسبة الفضول ما
كيف رأينا ولقد عرش). والسابع الثاني الفصلني (انظر التقنية السالالت لتطور الكبرية
ويحدد تتجنبه، أن يجب ما أو عنه تبحث أن يجب ما يحدد ِقيَم بنظام آلة تزويد يمكن
يُحاول فقد اآللة. بها ستترصف التي الطريقة للحركة واختيار تنبؤ طرق عرب أيًضا
عرب تدريجية بصورة يختار ثم بالصدفة حركات مجموعة أو بحركات القيام روبوت
وجد (إذا اإليجابية النتائج من حد أقىص إىل تصل التي الحركات والخطأ» «املحاولة
إذن فيمكن بحائط). اصطدم (إذا السلبية النتائج من حد أدنى وإىل للطاقة) مصدًرا
يقيمها جديدة اسرتاتيجيات لتشكيل عشوائية بصورة مزجها أو املختارة الحركات تعديل
لسد اسرتاتيجياته تشكيل روبوت كل يستطيع الخربات زادت كلما وهكذا الروبوت.

ُمه. ُمصمِّ حددها التي االصطناعية احتياجاته
املواقف هذه تكون ما دائًما حاليٍّا، تُجَرى التي الروبوتات تصميم تجارب أغلب ويف
التطور يف االستمرار إىل يدفعه سبب يوجد ال وبذلك، الروبوت. جسم «خارج» املنشودة
فاستقالله بالحائط)، االصطدام وعدم البرش، من بالقرب (البقاء األهداف بلوغه بمجرد
يف الباحثني بعض بدأ الحدود، هذه إخفاء وملحاولة ِقيَِمه. بنظام ضمنيٍّا محدود إذن
تزويد يف الفكرة وتكمن «داخيل». تحفيز بنظام الروبوت تزويد طريقة يف التفكري
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تعلم»، «مواقف إىل تدفعه مسبًقا محددة خاصة بمهامَّ يرتبط ال ِقيَم بنظام الروبوت
بيئته ُفَرص استكشاف إىل النظام هذا يقوده وسوف الفضول. من نوًعا يَُعدُّ ما وهو
جديدة. مهارات بتنمية له تسمح ا!) جدٍّ جديدة ليست (ولكن جديدة مواقف واكتشاف
تجعله أن شأنها من التي الحركات «اختيار اآلتية: بالطريقة عمله مبدأ تلخيص ويمكن

ممكن.» قدر بأكرب يتعلم
باللعبة فيمسك بالستيكية بعربة ويلعب العمر من أشهر ثمانية يبلغ طفًال فلنتخيل
الحظ يُحالفه ثم تدور، ويجعلها الجانب من يدفعها ثم مختلفة، زوايا من فيها ويدقق
يََملُّ ثم ممتعة، أصوات إصدار بهدف باألرض السيارة رضب يف يبدأ ثم تسري، جعلها يف
بصورة األرض عىل مرتوكة مجلة فريى حوله فينظر املزعج، النشاط هذا من برهة بعَد
تقطيع يف بمنهجية ويبدأ الجديد هدفه حتى األربعة أطرافه عىل فيزحف مناسبة، غري
نشاًطا واختار املعتاد بنشاطه االهتمام عن فجأة الطفل هذا توقف ملاذا املجلة. أوراق

السؤال. هذا عن إجابة الفضول مبدأ يُعطينا أن يمكن آخر؟
يتكون أنه االعتبار بعني نأخذ أن يمكن صناعي، فضول نظام عمل وصف أجل من
سياق يف ما لحركة اإلدراكية النتائج يتعلم تنبؤ بنظام األول الجزء ويتعلق جزأين. من
ويتعلم للتنبؤ» «متنبئ فهو الثاني النظام أما الثاني). الفصل (انظر معني ومحفز حيس
األول للنظام نموذًجا الثاني النظام يضع أخرى، وبعبارة املتنبئ. النظام بأخطاء التنبؤ

تنبئية.2 صعوبة بمستوى مقابلته يتم موقف كل ويربط
التنبؤ أنظمة إىل نضيف أن يمكننا الفضول، من بنوع الروبوت تزويد أجل ومن
بها التنبؤ يف الصعوبة وشديدة ا جدٍّ املعتادة املواقف تجنب إىل الروبوت يدفع ِقيَم نظام
يتعلق فال درجة. أقىص إىل التعلم عملية يف التقدم فيها يصل التي املواقف لتفضيل
أقىص إىل وال درجة أدنى إىل التنبؤ خطأ فيها يصل التي املواقف باختيار إذن األمر
«مواقف املواقف هذه ى وتُسمَّ درجة. أقىص إىل الخطأ فيها يَِقلُّ التي املواقف بل درجة،
العالقة عن تنتج لكنها للطبيعة، الجوهرية الخصائص من ليست وهي التقدم»، إحراز
والبيئة املاضية وتفاعالته لديه التعلم آليات وخصائص للروبوت الجسدي الهيكل بني
تختفي واستغاللها، التقدم تتيح التي املواقف هذه اكتشاف وبمجرد به. املحيطة الخاصة
وهو نمو، مسار أي فإن وهكذا، عليه. تنطبق الذي باملوقف التنبؤ إمكانية زادت كلما
أن دون يتشكل متزايد، تعقيد أنشطة عىل الروبوت فيها يركز التي املراحل مجموعة

مسبًقا. مصممه يربمجه
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يتعلم أن داخيل تحفيز بنظام مزود لروبوت يمكن كيف متزايدة تجارب توضح
بحركات والقيام بها مسبقة معرفة لديه ليس التي األشياء مع والتفاعل السري تلقائيٍّا
لعب سجادة مثل معينة، بيئة يف الروبوت ترك يكفي تجربة، كل ويف أولية.3 تفاعل
عض ويحاول ما لعبة فيرضب الجديد املكان لهذا استكشافه طريقة نالحظ ثم األطفال،
يف الفضول بدافع تدريجيٍّا يبدأ ثم املختلفة. أفعاله عىل املرتتبة اآلثار يشاهد ثم أخرى
بالحصول يسمح ذلك ألن للرضب؛ القابلة األشياء ورضب للعض القابلة األشياء عض
التي املهارات تتكيف التجارب، هذه كل ويف نظره. وجهة من إمتاًعا األكثر النتائج عىل
اهتمامه يوجه يشء أي إىل فيختار لها، يتعرض التي والبيئات بنيته مع الروبوت يكتسبها

«عامله». يبني وهكذا نموه يف فاعل فهو املاضية؛ تجاربه حسب

آالت عىل نُجريها التي التجارب عرب نتعلم أن يمكننا ماذا (1-2)
بالفضول؟ تتسم

قمنا التي الطريقة ففي الطفل. وجسم الروبوت جسم بني كبرية تشابه أوجه توجد ال
دراسة عرب املقابل يف يمكن بل يشء، كل يف اإلنسان بتقليد األمر يتعلق ال أعاله، بوصفها
تفسريات نجد أن نموها مسارات عىل لآللة واللوغاريتمية الجسدية للقيود الهيكيل التأثري
منهجية بدراسة القيام أيًضا ويمكن صغري. طفل نمو عىل العوامل تلك مثل لتأثري صائبة
النمو عملية يف التحفيز وديناميكيات والبنيوية الترشيحية والقيود البيئة من كلٍّ لدور
الروبوت نوع أو الروبوت فيه يتطور الذي املكان تنظيم تعديل عرب وذلك االصطناعي
أجل من جديد نوع من تجريبيٍّا إجراءً الروبوت تصميم علم يقرتح وهكذا، املستخدم.
بصورة التعلم عىل الخارقة األطفال قدرة وإبراز املعقدة النمو لديناميكيات أفضل فْهٍم

مختلفة.
فرتكز عقلنا. يف مماثلة أنظمة وجود حول نتساءل أن التجارب هذه عرب يتعني
دوائر فتضطلع الدوبامني. مادة ودور وصفناه الذي املبدأ بني العالقة عىل حاليٍّا األبحاث
العالم استكشاف يف ورغبتنا واالبتكار واإلثارة بااللتزام شعورنا يف كبري بدور الدوبامني
املنتجة العصبية بالخاليا خلل وهو باركينسون، بداء املصابون فاملرىض نراه. ما وفْهم
القيام يف (صعوبة والنفسية الحركية الوظائف يف مشاكل من يعانون الدوبامني، ملادة
اإلدراكية. املهام وبمواصلة االستكشافية بالترصفات االهتمام وعدم إرادية) بحركات
عندما فضول أمارات عليه وتبدو به املحيطة البيئة لزاًما الحيوان أو اإلنسان ويستكشف
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عىل أو األمفيتامني أو الكوكايني إدمان تأثري فإن اصطناعيٍّا. لديه الدوبامني جهاز يعمل
الدوبامني. جهاز املواد هذه بها ط تُنشِّ التي بالطريقة مبارشًة يرتبط النيكوتني األقل
بمتالزمة اإلصابة إىل يؤدي قد مفرطة بصورة الجهاز هذا نشاط أن النهاية يف ويبدو
والشعور الوسوايس والخلل إرادية) ال وحركات أصواتًا املريض فيها يُصِدر (والتي توريت
من بنوع رسمية غري بصفة الدوبامني مقارنة تم لذا األحيان. بعض يف والفصام بالنشوة

واالستكشاف.4 الفضول بسلوكيات مبارشًة املرتبطة العقلية الطاقة
دوائر بربط تسمح أن شأنها من التي املختلفة لالفرتاضات الدقيقة املناقشة إن
فنحن الكتاب.5 هذا إطار تتخطى هنا، املوصوف االصطناعي الفضول بنظام الدوبامني
لها — جديدة آالت اخرتاع بها يسمح التي للطريقة تصوًرا نعطي أن ببساطة نريد
املتعلقة العلوم بفضل — وحدها الحيوانات تمتلكها التي تلك من قريبة خصائص
مجاٌل القادمة األعوام يف يَظَهر أن فيتعني العصبية. العلوم سيما وال الحية بالكائنات

املسائل. هذه لدراسة التخصصات متعدد خصب
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السادس الفصل

األمل

يتألم؟ حيوانًا أن نعرف كيف (1)

كتاب مؤلف ديكارت لكالم ترديًدا تتألم، ال الحيوانات أن يؤكد مالربانش نيكوال كان
املنهج». يف «مقال

ديكارت فكان السخرية. بل التطرف حد إىل معلميهم بأفكار التالميذ يصل ما عادًة
كان ملا وفًقا «آلة» يشبه سواء) حد عىل الحيوان أو اإلنسان (جسم الجسم أن تخيل قد
يمتلك ألنه بحتة؛ آلة كونه من يُفِلت كان نظره وجهة من اإلنسان ولكن عرصه، يف شائًعا
الحيوانات أن مالربانش فاستنتج عرش). التاسع الفصل (انظر للحيوانات خالًفا روًحا
يرضب كان ذلك، إثبات أجل ومن بحتة. آالت الحيوانات وأن آلة الجسم أن بما تتألم ال
أنها جيًدا، «تََرْون يقول: كان تَعِوي البائسة الحيوانات هذه كانت وحني الكالب بعض

أجراسها!» تدق التي كالساعة
الحديث فالعلم األفكار. بعض إىل واآلالت الحيوانات بني التشبيه هذا يقود ما رسعان
األمر تعلق لو حتى ديكارت افرتض كما التعقيد شديدة آلة الجسم كون يف يشكك ال
العلم ولكن عرش! السابع القرن آالت تعقيد عن تماًما مختلفة تعقيد درجة ذات بآلة
وقادرة باإلحساس مزودة آلة عن عبارة األحوال جميع يف الجسم أن أيًضا يؤكد الحديث

باأللم. الشعور عىل
علماء يحدد الحيوانات؟ لدى باأللم الشعور عىل القدرات هذه إذن تتضح كيف
واأللم، لأللم، الحيس االستقبال أمًلا: يسبب بما بالشعور يتعلق فيما درجات ثالث األحياء

واملعاناة.
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تكون قد التي املثرية العوامل كل ضد للجسم إنذار هو لأللم الحيس االستقبال إن
الجسم ويشعر … مرتفع ضغط أو التهاب، أو قارس، برد أو شديدة، حرارة له: مرضة
املراكز تخرب عصبية خاليا إىل اإلنذار وينتقل الجلد، يف حسية مستقبالت عرب اإلنذار بهذا
من الحد إىل تهدف أوامر العصبية املراكز تصدر املقابل، ويف الخطر. بهذا العصبية
هروب أو القطيع أفراد أحد انسحاب عرب مثًال عليه، القضاء أو والخطري املثري العامل
قادرة حسية، بمستقبالت املزودة أِي اإلحساس، عىل القادرة الحيوانات كل وتَُعدُّ الحيوان.

لأللم. الحيس االستقبال عىل
عن إذن نتحدث فنحن شعورية، بمظاهر لأللم الحيس االستقبال يقرتن وعندما
العواطف. يف التحكم عىل قادر العصبي الجهاز داخل نظام وجود يفرتض وذلك «األلم»
وهو الحويف»، «الجهاز اسم النظام هذا عىل يُطلق الفقاريات، لدى املثال سبيل فعىل
والعواطَف الذاكرَة ألنَّ الثاني) الفصل (انظر الذاكرة ظواهر بعض عن أيًضا مسئول

باألخرى. منهما كلٌّ بالفعل مرتبطتان
(انظر ما وعيًا تولِّد إدراكية بظواهر لأللم الحيس االستقبال يقرتن عندما وأخريًا
توجد التي باملنطقة املعاناة وترتبط «املعاناة». عن إذن نتحدث فنحن السابع)، الفصل
من العديد عىل بدورها تحتوي التي املخية القرشة وهي بالوعي، وتتحكم العقل بداخل
توجد حداثة أكثر وقرشة الزواحف، أو األسماك لدى توجد «قديمة» قرشات الطبقات:
الجديدة القرشة تتحكم اإلنسان ولدى الجديدة. القرشة وتُسمى الثدييات لدى خاصًة
األخرى القرشات تتحكم القرشة بهذه املزودة غري األسماك لدى ولكن املعاناة، يف بالطبع
لهذا املعيشة» «التجربة تتكون ممَّ الحالية معارفنا ظل يف جيًدا نفهم أن دون املعاناة يف
ذلك، نفهم ولكي به، املرتبطة املعاناة ولهذه قديمة عصبية هياكل عىل يعتمد الذي الوعي
التطورات تساعد وربما به! يدور ماذا لنعرف األسماك رأس بداخل نكون أن يتعني
عن فكرة تكوين لنا تتيح بأن السؤال هذا عن اإلجابة يف املخي التصوير لعلم املستقبلية

العقل. داخل النشطة العمليات
التي بالطريقة واملعاناة واأللم، لأللم، الحيس االستقبال بظواهر نشعر لم إذا أننا إال
الخصائص إحدى فهي الظواهر، هذه وجود ندرك أن األقل عىل فيتعني الحيوان، بها يشعر
املزودة للحيوانات املميزة السمات إحدى هي الشعور عىل فالقدرة للحيوانات؛ األساسية
الشعور عىل قادرة الحيوانات أن نؤكد أن إذن يمكن ملالربانش وخالًفا عصبي. بجهاز
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معها تعاملنا وطريقة إزاءها املحتمل سلوكنا يف التفكري إىل التأكيد هذا ويقود باأللم،
عرش). الرابع الفصل (انظر

تتألم؟ اآللة كانت ما إذا نعرف كيف (2)

مستخدميها. وحماية حمايتها يف ا مهمٍّ دوًرا تلعب إنذار بآليات اآلالت من العديد تُزود
الوزن كان إذا مصعد يتوقف أن أو الحرارة ارتفاع حالة يف محرك يتوقف أن فيمكن
أنها بما الحيوانات لدى لأللم الحيس باالستقبال اإلنذارات هذه مقارنة يمكن وربما زائًدا.

بوضوح. محددة بمهمة تضطلع
مشكلة يمثل ال سلًفا محددة خاصة بسلوكيات لأللم اآليل االستقبال هذا اقرتان إن
الروبوت فيستطيع عابس. آيل وجه برمجة أو تيضء بإشارة األمر تعلق سواء ذاته حد يف
يُبدي أن أو باأللم، شعوره عن يعرب أن «املدمر» فيلم يف شوارزنجر أرنولد به لعب الذي
املواقف. من النوع هذا مثل تجنب الحًقا يحاول أن ويمكنه ذراعه. يُنتَزع عندما سخطه
ناحية من به والشعور ناحية من األلم هذا إدراك وهي أال دقة، أكثر مسألة وثمة
أخرى فرعية أجهزة «حصول» بمشكلة يتعلق ما نميز أن البداية منذ علينا فيتعني أخرى.
أن الثاني) الفصل (انظر متعلمة آلة تستطيع املثال سبيل فعىل املعلومات. عىل اآللة يف
وأن عشوائية بصورة للمتعة أو لأللم املثرية للعوامل املختلفة األنواع بنفسها تصنِّف
آلة تصميم إذن املتوقع فِمن أعىل. مستًوى ذات أخرى أجزاء يف املعلومة هذه تستخدم
التي املثريَة العوامَل مختلفة بطرق لنفسها تمثل إن أْي الطريقة؛ بهذه التفكري عىل قادرة

السابع). الفصل (انظر تُالحظها
بنعومة تشعر هل أعم وبصورة باأللم؟ الشعور ذلك، مع اآللة، تستطيع هل لكن
نستطيع لن أننا البعض يزعم املركزة؟ بالقهوة أو اإلسفنج بمرونة أو القطيفة ملمس
كعدم اآللة رأس إىل الدخول أبًدا نستطيع لن ألننا نظًرا السؤال؛ هذا عن اإلجابة أبًدا
حتى أو األخرى الحيوانات به تشعر بما مبارشة بصورة الشعور عىل بالضبط قدرتنا
شكل وجود املتوقع من كان إذا أنه افرتاض يف شيوًعا األكثر املوقف ويكمن آخر. إنسان
شعور. بأي تشعر أنها املستبعد من يكون فربما اآللة لدى التأميل الوعي أشكال من
لهذا االنحياز يجسد فوياجر»، تريك «ستار مسلسل شخصيات إحدى «داتا»، فالروبوت
عاطفة بأي الشعور يستطيع ال ولكنه جسديٍّا، اإلنسان ويشبه وذكي فضويل فهو املوقف،

البرش. فْهم من يمنعه ما وهذا
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والحركية الحسية البيئة بنية عن ينتج اإلحساس (1-2)

العواطف أصل حول للتساؤل طريقة لآلالت املحتمل اإلحساس حول التساؤل يَُعدُّ أال
سيما ال للشعور والحركي الحيس املنهج منارصي إن وطبيعتها؟ والحيوان اإلنسان لدى
قد فالعواطف شائقة،1 نظرية يتبنون الفينومينولوجيا، ورثة بوصفهم أوريجان، كلفني
البيئة بنية تحدد ربما وهكذا خاصة. وحركية حسية ألنشطة نتيجة يشء كل قبل تكون
تختلف قد البرص حاسة عن الناتجة فاملشاعر الناتج؛ اإلحساس نوعية والحركية الحسية
القوانني وتختلف وأجسامنا. أعيننا ونحرك جفوننا نُغِلق أن بمجرد العالم اختالف مع
العاَلم تحكم التي تلك عن كبرية بصورة ومخرجاته النظام هذا مدخالت تحكم التي
شبكية عىل متوسع تدفق يرتسم مذياع، من نقرتب فعندما املثال. سبيل عىل السمعي
يميز ما العالقات هذه وتمثل امللحوظة. الصوتية اإلشارة مدى الرتفاع إدراكنا مع عيننا

السمع. عن الرؤية
واي باك الربوفسري استطاع الحيس» «اإلبدال تُسمى التجارب من سلسلة وبفضل
اللمس بطريقة جلدهم يثري نظام بفضل يروا أن البرص لكفيفي يمكن أنه يُثبت أن ريتا
التحفيز أن حني ففي تصوير.2 آلة تستقبلها التي املعطيات عرب ظهرهم أو معدتهم عىل
بنشاط التحرك عىل القادرون األشخاص يستطيع حاسمة، نتيجة أيَّ يثمر ال السلبي
فوق موجود بيشء كاإلمساك برصية مهارات تتطلب بحركات القيام فقط ليس اآللة مع
العديد وتستكمل للرؤية. مماثل بشعور يشعرون إنهم أيًضا يقولون إنهم بل الطاولة،
موجودة مثرية بعوامل الرؤية تربط نُُظم عرب خاصًة الدراسات هذه الجديدة التجارب من

اللسان. عىل
الخاص والترشيح الحواس بني كبرية عالقة ثمة تكون فلن االفرتاض؛ هذا اتبعنا وإذا
ستكون ولكن ذلك)، وغري البرصي العصب (مثل عليها تحتوي التي العصبية للشبكات
جهازنا يتحكم الواقع ويف بها. تتسم التي والحركية الحسية البيئة ببنية أكرب عالقة لها
أننا إال الدم يف الكربون أكسيد وثاني األكسجني ومعدل قلبنا بنبضات دائًما العصبي
حسية بأنشطة فيها نقوم التي املواقف إال ندرك ال فنحن اإلطالق. عىل بذلك نشعر ال

والشعور). والتذوق والسمع (الرؤية منظمة وحركية
هي الشعور عن املفهوم هذا إليها يقودنا التي ما حد إىل املحرية النتيجة وتكون
منظم. وحركي حيس بنشاط قيامها بقدر ما بشعور تشعر اآللة أن نعترب أن يمكننا أننا
املدخالت بيئات به تتسم الذي والتعقيد بالتنوع وتنوعها العواطف هذه ثراء يرتبط وقد
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مقارنًة البيئات هذه طبيعة اختالف وبسبب معها. للتعامل ستضطر التي واملخرجات
بني بالتفرقة املثال سبيل عىل يتعلق فيما قليلة اآللية العواطف ُفَرص فستكون ببيئاتنا،
وحركيٍّا حسيٍّا مفهوًما تبنَّيْنا إذا ولكن الليمون، وعصري الرتوتة وسمكة الثور لحم مذاق

اآلالت. لدى الخربة أشكال من شكل وجود حول نتساءل أن املرشوع فمن للشعور،
هي وحدها الحيوانات فليسِت مزدوجة؛ بصورة مخطئًا مالربانش كان النهاية ويف

أيًضا. اآلالت األرجح عىل بل تتألم، قد التي
الطريقة تَِصْفه لم اإلنسانية الخربة يف جوهري يشء وجود إمكانية بالطبع وتبقى
تستحق غامضة مصطلحات هي والعواطف والشعور فالخربة والحركية. الحسية
وخصائصها املصطلحات هذه تعريف عىل اآلالت تصميم ويساعدنا دقة. أكثر توصيفات

أفضل. بصورة املميزة
األلم يكون النهاية، ويف املشاعر. بقية مثل شعوًرا األلم يكون أالَّ أيًضا املحتمل من
نرى أو ذاتها الرائحة نشم أو ذاته الطعام دائًما نتذوق فعندما سبب، بال شعوًرا أحيانًا
بأي نقوم أن دون نتألم قد خاصة، وبصفة سبب. بال ببساطة نتألم فقد نفسه، اليشء
نهاية يف باختصار إليه وسنعود املرحلة هذه يف مفتوًحا النقاش باب إذن وسنرتك حركة.
والتخيل األلم يرتبط أن سنرى، كما املمكن، من ألنه التخيل؛ نتناول حني الكتاب هذا

واحد. مقياس عىل متعارضني كقطبني باآلخر أحدهما
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السابع الفصل

الوعي

وعيًا؟ الحيوانات تمتلك هل (1)

بالضبط. وعينا يشبه ال ولكنه وعيًا، الحيوانات من العديد يمتلك نعم
تفكر ال بأنها التأكيد إىل الفالسفة من عدًدا التكلم عىل الحيوانات قدرة عدم دفع
السادس الفصلني (انظر الواعي التفكري من نوع وجود تفرتض املعاناة أن بما تتألم وال
وال للتفكري وجود ال أنه املعارصون العلماء وفيهم العلماء من العديد ويرى والرابع).
هذه لزعزعة الحيوانات سلوك حول الحديثة األبحاث جاءت ولكن تحدث. دون للوعي

الفلسفية. «الحقائق»
«مستويني أو الوعي تطور يف كبريتني مرحلتني ثمة أن هو اآلن السائد االعتقاد إن
«الوعي الثاني وعىل التام» «الوعي األول املستوى عىل ويُطلق الوعي».1 من مختلفني
التي واألماكن به املحيط للعالم ما حيوان إدراك يف األول املستوى ويكمن الظاهري».
للبرش وإدراكه إليها يتوجه قد التي والبغيضة املمتعة واألماكن بها املرور عليه يتعني
من الفقاريات كل أن فنجد له. تهديًدا تشكل التي أو برفق تعامله التي الحيوانات أو
نيكوال مثل فيلسوف افرتضه قد كان ملا خالًفا التام الوعي من نوًعا تمتلك قد الحيوانات
الوعي من النوع هذا وجود عىل سلوكياتها كل فتشهد السادس). الفصل (انظر مالربانش

األخطبوط. مثل الذكاء شديدة الرخويات أيًضا تمتلكه قد الذي

املرآة اختبار (1-1)

التفكري، طريق عن بالذات الوعي أِي لوعينا» «إدراكنا الظاهري» «بالوعي نقصد ما غالبًا
التعبري استخدمنا إذا التأميل» «الوعي تسميته ونفضل اإلنسان، نظر يف األهمية شديد وهو
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كانت إذا ما معرفة الصعب من فيبدو وعيها، عن تتحدث ال الحيوانات ألن ونظًرا الدارج.
«اختبار يُسمى اختباًرا ابتكروا قد العلماء أن إال ال، أم التأميل الوعي من النوع هذا تمتلك
يخلد عندما االختبار: هذا مبدأ ييل وفيما األمر. هذا عن فكرة بتكوين ويسمح املرآة»
ملونة، بقعة املثال سبيل عىل جبينه من األيرس الجانب عىل نرسم النوم إىل شمبانزي
تعرف أنه يفرتض ما البقعة، هذه محو إىل سيسعى املرآة يف وينظر يستيقظ وعندما
هذا يسمح األقل فعىل آخر. بشمبانزي يتعلق األمر أن يعتقد ال وأنه املرآة يف نفسه عىل
الفيلة، لدى ذاته االختبار نجح وقد الشمبانزي. لدى تأميل وعي وجود بإبراز إذن االختبار
والطيور الثدييات من كبري عدد لدى القادمة األعوام يف أيًضا سينجح أنه املرجح ومن

«ذكاءً». األكثر
يف أي املخ من األعىل الجزء يف يوجد الوعي مقر أن نعرف املخية، البنية صعيد وعىل
مثيًال األخطبوط يمتلك والتي الحيوانات، من الفقاريات كل لدى املوجودة املخية القرشة
املتطورة املخية القرشة من ارتفاًعا األكثر املناطق يف فمقره اإلدراكي التفكري أما لها.
الدور تلعب قد مناطق يف أو الجديدة، القرشة تُسمى التي الثدييات، لدى خاصة بصورة
ما حد إىل تسمح التي املخي التصوير تقنيات فإن شك وبال الطيور. بعض لدى ذاته
إىل املستقبل يف ستتوصل العقلية، العمليات بعض خالل تنشط التي املخ مناطق برؤية

التأميل. الوعي ظهور مع تنشط التي الخاصة املناطق تحديد

الوعي حدود (2-1)

العلوم إليها توصلت للغاية شائقة نتائج نذكر أن أيًضا يتعني بالوعي، يتعلق فيما
باألهمية يحظى ال ربما الحية الكائنات عالم إىل بالنسبة الوعي أن تقرتح التي البيولوجية
نابعة تكون قد اإلنسان بها يقوم التي السلوكيات أهم وأن البرش، نحن إليه نُولِيها التي

الوعي. غياب يف املخ من
.(١٩٨٣) وزمالئه ليبت بنجامني اإلنجليزي للباحث الشهرية األعمال تؤكده ما وهذا
األشخاص بعض لدى الكهربية العقلية الظواهر الباحثون هؤالء يسجل أبسط، وبطريقة
املثال. سبيل عىل زر عىل كالضغط بسيطة، بحركة للقيام قرار اتخاذ منهم يُطلب الذين
فتسمح القرار. فيه يتخذون الذي الوقت «رؤية» ب لهم تسمح ساعة أمامهم وتوجد
بالفعل اتخذ قد املخ أن بإظهار العلماء بها يقوم التي الكهربية العقلية التسجيالت
هؤالء يعي أن قبل الحركة إىل سيدفعهم الذي العامل أي القرار، واعية) ال (بصورة

54



الوعي

يف نرصد أن يمكننا الواقع ويف ثواٍن. امليلِّ من بمئات القرار اتخذوا قد أنهم األشخاص
قبل الحركة عن تعلن واعية» و«ال محددة كهربية إشارة الكهربية العقلية التسجيالت

ثواٍن. امليلِّ من بمئات للساعة األشخاص به يقوم الذي املدرك الرصد
التطور عرب «امُلستحَدث» مخنا أن هي استخالصها يمكننا التي النتائج إذن وتكون
كل باتخاذ ألسالفنا سمحت جدٍّا مرنة آلية يشء كل قبل يُعترب الحيوانات ألسالفنا الطويل
يتخذ فقد ذاتها. الخدمات اليوم لنا وتؤدي واعية) ال (بصورة لبقائهم املفيدة القرارات
بعد إال واعية) (بصورة به يخربنا ولن لنا بالنسبة مفيد قرار أي علمنا دون إذن مخنا
قد يكون قراًرا وعي عن نتخذ بأننا يوهمنا) (أو لنا يوحي مما ثواٍن امليلِّ من مئات مرور
إال بها نتفاخر التي االختيار حرية تكون لن وحينئٍذ وعينا. دون عنا نيابة بالفعل اتُّخذ

أوهاًما.
مثل النظرية هذه العصبية العلوم مجال يف األخرى األبحاث من العديد أثبتِت وقد
العني يف بعجز ليس املرتبطة العمى حاالت بعض يف أنه تُظِهر التي العمياء» «الرؤية
اإلنسان يستطيع نراه، ما بإدراك تضطلع التي املخية القرشة منطقة يف باضطرابات بل
به. يقوم بما وعي أدنى دون األشياء كاختيار مناسبة بأعمال والقيام والتوجه «الرؤية»
الذي املفهوم هذا نسبيٍّا، الوعي مفهوم جعل شك بال يتعني أنه التجارب هذه وتُظهر
املتطور الحيوان يضطر حني الفورية غري بالقرارات يتعلق فيما أنه إال اإلنسان، به يعتز
حيًزا التفكري هذا ويشغل ما موقف يف والسلبيات اإليجابيات بني يوازن أن اإلنسان أو
كتلك واعيًة ال آليًة أن يبدو وهكذا املختلفة. وطبقاته الوعي فائدة تظهر عقله، يف كبريًا
اإلنسان لدى الكربى القرارات أو الفكرية العمليات تفسري تستطيع ال ليبت وصفها التي
حتى أو كتاب تأليف أو رياضية مربهنة إثبات أو الديانة تغيري أو الطالق أو الزواج مثل

الشطرنج. لعب
بالطبع وهذا املعقدة، العمليات أو القرارات تلك ملثل للغاية رضوري الوعي أن فيبدو

تطوًرا! األكثر الحيوانات لدى له التطور اختيار سبب

واعية؟ اآلالت تكون أن يمكن هل (2)

الستكشاف طريقة هو الوعي من محتملة ألشكال اآلالت امتالك حول التساؤل إن
املصطلح. لهذا املختلفة التفسريات
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بذاتها؟ واعية اآلالت تكون أن يمكن هل (1-2)

الفصل (انظر بيئتها عىل أعمالها بنتائج التنبؤ تتعلم أن اآللة تستطيع كيف أظهرنا لقد
مدى إىل نسبًة تُقابلها التي املواقف تصنِّف أن لها يمكن كيف أيًضا وناقشنا الثاني)،
«الوعي مشكلة تناول املمكن من أنه إال الخامس). الفصل (انظر بها التنبؤ عىل القدرة

املنطقي. االستنباط هذا عرب بالذات»
(وهي بالكامل فيها يتحكم مواقف ثمة أن حياته من األوىل األشهر يف الطفل يكتشف
بعضالحركات)، أو املبهمة األصوات كإصدار جسده، إال فيها يشرتك ال التي تلك باألساس
الدائمة الثنائية شكل يف بها التنبؤ يمكن ولكن بها، التنبؤ يف تعقيًدا أكثر مواقف ثمة وأن
الخارجية)، األشياء باستخدام حركات تتطلب التي تلك باألساس (وهي الفعل» «الفعل-رد
مع التفاعالت باألساس (وهي الثنائية بالديناميكيات ترتبط مواقف أيًضا توجد ولكن
غري األشياء أو األشخاص (حركات كليٍّا بها التنبؤ يمكن ال ومواقف أخرى)، حية كائنات

بحركاته). املرتبطة
أن نعترب أن ويمكننا وجه، أكمل عىل التصنيف من النوع بهذا القيام اآللة تستطيع
عىل تنطبق قد للتنبؤ واملختلفة األخرى التصنيفات وأن منها جزء هو عليه تسيطر ما
الوسيلة ونوع لآللة املبارشة للبيئة فوفًقا إلخ.2 الحية، واألشياء الحية غري األشياء فئات
باآلخرين» و«الوعي بالذات» «الوعي ن يتضمَّ أن يمكن والحركة، للرؤية تمتلكها التي

األقل. عىل إلينا نسبة غريبة كيانات
يبدو حني سيما وال ُرِقيُّها، يزداد الوعي من أشكاًال األعوام مدار عىل الطفل يكتسب
يف حاليٍّا الوعي من النوع هذا تطور يَُعدُّ وال ومعتقداتهم. أقاربه بنوايا التنبؤ عىل قادًرا
يف آلة تستطيع أن املستحيل من ليس أنه إال تصميمها، نستطيع التي اآلالت يد متناول
إىل االتجاه هذا يف التقدم يقودنا وسوف التنبئية. النماذج من النوع هذا إعداد ما يوم

املعقدة. العمليات هذه طبيعة حول دقة وأكثر متطورة معلومات

داخليٍّا؟ تتحدث اآلالت تكون أن يمكن هل (2-2)

املالمح بني ومن الرابع). الفصل (انظر ناطقة آالت تصميم إىل املهندسني سعي ذكرنا لقد
الصمت. نلتزم حني نفسه عن يعرب داخيل صوت وجود طبيعية، بصورة بالوعي املقرتنة
الحوار هذا عن التعبري جويس جيمس أو ساروت ناتايل مثل الُكتَّاب بعض حاول وقد
جديدة. أفكاًرا نرتِّب أو نكتب حينما خاصة بصورة ينشط الذي وامُلجزَّأ الصامت الداخيل

56



الوعي

لحديث إخراًجا إالَّ ليس حديثنا كون فكرة عن فودور النفيس اللغة عاِلم عربَّ وقد
مؤخًرا اقرتح ولكن الحايل، الوقت يف انتشاًرا األكثر هو املعتقد هذا ويَُعدُّ للِفْكر.3 داخيل
ينتج ربما مغايًرا: تفسريًا ستيلز، لوك بينهم من االصطناعي، الذكاء يف الباحثني بعض

إدخال.4 عملية عن يشء كل قبل الداخيل الحديث
السلوك هذا بنتائج بالتنبؤ يسمح خارجي سلوك محاكاة يف اإلدخال عملية وتكمن
نستطيع ما، شكل تخيل أو كرة بمسار للتنبؤ نتبعها التي ذاتها وبالطريقة تنفيذه. دون
الحادي الفصل (انظر بذلك القيام دون أو بها ننطق أن قبل بداخلنا جملة تحضري أيًضا

والعرشين).
بهذا تقوم أن املثال، سبيل عىل الشطرنج، لعبة كربنامج آللة يمكن كيف ذكرنا لقد
عدة عىل حركة أي نتائج تستبق بحيث الجديدة» املدخالت «ذات املحاكاة من النوع
تمثيالت إدخال آلة تستطيع أن إذن املستبعد من فليس الثاني). الفصل (انظر مراحل
تكن لم آللة يمكن الطريقة هذه وبواسطة إلخ.) كلمات، أو (رسوم عنها صادرة خارجية
ظل ويف الرموز. استخدام يف تبدأ أن بسيطة وحركية حسية بيئات يف إال البداية يف تعمل
ملحاكاة نتيجة ستكون بل اآللة برنامج يف البداية منذ الرموز تكون لن السيناريو هذا

خارجي. سلوك

بأييشء؟ الشعور اآلالت تستطيع هل (3-2)
للوعي.5 «املركزية» املشكلة تشاملرز يعتربها التي والشعور األحاسيس بمسألة فلنختم
الواعي الشخص سلوكيات كل تقلِّد «خيالية» آلة تصميم أن يف التقليدية الحجة وتكمن
ولكن التقني املستوى عىل صعبة تكون ربما مشكلة يَُعدُّ يشء؛ بأي تشعر أن دون ولكن
تطوير ينبغي ما، بيشء تشعر آلة تصميم سبيل يف املقابل، ويف مبدئها. يف التفكري يمكن

تصوره. يصعب وإضايف غامض مكون
بعض تربز كيف أوضحنا السادس)، الفصل (انظر األلم مسألة ناقشنا وعندما
املشاعر أن باقرتاح أخرى زاوية من املسألة هذه الحيس للوعي والحركية الحسية الطرق
أن يمكننا وبذلك ومخرجاته. ما نظام مدخالت بني تربط قوانني عن ناتجة أساًسا هي
املقابل ويف وحركية.6 حسية بأنشطة قيامها بقدر وعي امتالك تستطيع اآللة أن نعترب
بحث من جزءًا التام الوعي من معقدة أشكال امتالك عىل قادرة آالت تصميم يَُعدُّ ربما

فقط.7 به نتنبأ للغاية طويل
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الثامن الفصل

الثقافة

ثقافة؟ الحيوانات تمتلك هل (1)

كبرية بقوة عليها يَختِلف التي املسائل إحدى حيوانية» «ثقافات وجود مسألة تُعترب
مجموعة هي و«الثقافة» والحيوان، اإلنسان بني تكامل وجود لفكرة واملعارضون املؤيدون
إدراكية ومفاهيم قواعد وضع عىل والقدرة والحديث، املستخدمة، األدوات مثل ترصفات
عرب وتدوم األفراد من مجموعة بني تنترش التي الجمالية واالختيارات واألخالق، عامة،
ينتقل املثال سبيل عىل الفرنسية اللغة استخدام فإن وهكذا جينات. أو وراثة دون األجيال
سيتحدث بالتبني عائلة وسط أخرى بلغة تربَّى الذي الطفل ولكن أطفالهم، إىل اآلباء من

الحقيقيني. والديه لغة عن مختلفة لغة

وحده؟ اإلنسان بها يتميز ميزة الثقافة هل (1-1)

الحيوانات، بعض األقل عىل أو الحيوانات، تستطيع هل نفَسه: التايل السؤال يفرض
أن والحيوان اإلنسان بني التكامل معارضو يرى ال؟ أم الثقافية السمات بعض امتالك
بنظرية يُقرُّون الكبار املفكرين كل أن عىل حاليٍّا بالطبع يوافقون فهم صحيح؛ غري ذلك
مشرتكة جسدية صفات يمتلكان واإلنسان الحيوان أن وعىل األول) الفصل (انظر التطور
عىل الحيوانات من يقرتبون البرش أن عىل أيًضا ويوافقون مشرتكة، جينات من تنحدر
بأمراضها.1 اإلصابة األحيان بعض يف لألسف يمكنهم وأنهم الجسدية «الطبيعة» صعيد
عىل تعتمد كائنات هي الحيوانات وأن ثقافة يمتلك وحده اإلنسان أن أيًضا يرون ولكنهم
اختالًفا يَُعدُّ ما وهو واحد، آٍن يف وثقافة طبيعة يمتلك اإلنسان أن حني يف فقط، طبيعتها

والحيوان. اإلنسان بني حاسًما
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قد الحيواني، السلوك علم أْي اإليثولوجيا؛ مجال يف املحَرز التقدم فإن ذلك، ومع
الحيوان بني تكامل الثقافة مجال يف حتى فيوجد مخطئون. املعارضني هؤالء أن أظهر
دقائق كل استخدام عىل ما حيوان قدرة فكرة عن يُداِفع أحد ال أْن فلنتفق واإلنسان.
األوىل» «املبادئ الحيوانات بعض لدى نجد قد املقابل يف الصينية! أو الفرنسية مثل لغة
يف حتى والحيوان اإلنسان بني تكامل وجود يفرتض مما اإلنسانية الثقافة يمثل ما لكل
راقَب الِقَردة من قطيع مثال هو الحيوانية الثقافات هذه عىل مثال وأول الثقافة، مجال
الشاطئ عىل تتغذى القردة هذه وكانت اليابان. جزر إحدى يف سلوَكه الباحثني بعُض
ما يوٍم يف أُنثَى ِقْرَدٌة واكتشفْت بالرمال، ملطخة تكون ما غالبًا حلوة بطاطا بإعطائها
القطيُع اتبع ثم تناُولها، قبل املياه يف الحلوة البطاطا ُغسلت إذا أفضل يكون الطعام أن
املبادئ «بعض ظهرْت الوقت، ذلك ومنذ التالية. األجيال إىل انتقل الذي الغسل سلوَك كلُّه
أجل من أنه إال تقريبًا. اإلنسانية الثقافات مجاالت جميع يف الحيوانية للثقافات األوىل»
«ثقافة مصطلح يَُعدُّ تعقيًدا، األكثر اإلنسانية والثقافات الحيوانية الثقافات بني التمييز
الحريف للمعنى وفًقا عامة بصورة «ثقافات» ب األمر يتعلق لو حتى للغاية مناسبًا أولية»

«األولية»؟ الحيوانية الثقافات أهم إذن هي فما سبق. فيما عرَّفناه كما للمصطلح

«األولية» الحيوانية الثقافات (2-1)

يستخدم حيث بسيطة؛ أدوات تستخدم الحيوانية الفصائل من العديد أن إثبات يمكن
الذي النمل هذا أعشاشه، يف األبيض النمل «اصطياد» أجل من صغرية أغصانًا الشمبانزي
الحاالت بعض ويف أحجار، عىل الجوز بعض كرس أيًضا ويستطيع عليه، التغذي يشتهي
أداة صناعة يف تُستخدم أداة أي لألداة» «أداة بذلك مكونًا آخر، بحجر الحجر تثبيت
الثدييات فصائل من العديد لدى بالطبع البدائية األدوات هذه مالحظة ويمكن أخرى.
سدادة إزالة إنجلرتا يف القرقف طائر من املجموعات بعض تعلمت فقد أيًضا. والطيور
املجموعات هذه يف السلوك هذا واستمر األبواب، أمام الصباح يف توضع التي اللبن زجاجات
من نوًعا الطيور أو الثدييات تبنيها التي األعشاش تُمثِّل األحيان، بعض ويف التقليد. عرب
نمطية األكثر السلوكيات ذوات الحيوانية الفصائل بعض أن النهاية يف ولنذكر األدوات.
إلخ. الشجر، أوراق بواسطة والخياطة الُفْطر، زراعة األدوات: صناعة إىل تلجأ النمل مثل
أو السمع أو الشم صعيد عىل التواصل عىل القدرة الحيوانات من العديد ويمتلك
لغناء البالغ التعقيد نجد التواصل لهذا املدهشة األمثلة ومن غريه، أو اللمس أو البرص
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للتواصل عديدة عنارص الطيور غناء وظائف بني من يوجد الواقع ففي الطيور. بعض
التزاوج، يف الرغبة أو التهديد أو ما أرض عىل سيطرتها تأكيد مثل جنسها، أبناء مع
إال إشارة أيُّ التواصل يف فليس اللغة. يف التواصل باسم املتخصصون يُميِّزه ما وهو
أو للدفاع نداء أو مفرتس حيوان القرتاب كإنذار البيئة: يف مبارشًة موجودة عنارص إىل
عنارص إىل اإلشارة فتتم اللغة، يف أما إلخ. جنيس لرشيك أو للغذاء طلبًا أو أراضيها لتحديد
لدى األولية» «اللغة من نوعان اكتُشف هذا، يومنا وحتى الفورية. البيئة يف موجودة غري
للغذاء مصدًرا وجدت لنحلة يَسمح للغاية بسيًطا رمًزا النحل» «لغة فتُعترب الحيوانات.
الطعام بكمية وأيًضا واالتجاه باملسافة الخلية إىل عودتها عند جنسها أبناء تُخرب أن
أو كلمتان صورها: أبسط يف مختزلة لغة إذن فهي الرقص. بواسطة وذلك اكتشفتْه الذي
الطبيعة؛ يف تلقائيٍّا تُكتسب لغة ليس فهو الثاني النوع أما نحوية! قاعدة أي دون ثالث،
باإلنسان شبيهة ِقَردة إىل اللغة مبادئ تعليم الطبيعي املحيط خارج اإلنسان فيستطيع
التعليم هذا فيكون الصوتية، اللغة تُجيد ال الِقَردة هذه أن وبما (… غوريال أو (شمبانزي
أو يشء لتمثيل أحمر كمثلث رموز إبراز عرب أو والبكم، للصم الحركية اللغة عرب سواءً
واملاهرة باإلنسان الشبيهة القردة بعض وتستطيع وهكذا. آخر يشء لتمثيل أزرق مربع
،«… ف … «إذا مثل إجمالية نحوية وقواعد الكلمات هذه من كلمة ١٥٠ حوايل تتعلم أن
هي بل الطبيعة، يف تلقائيٍّا باإلنسان الشبيهة القردة تستخدمها لغة ليست بالطبع وهي
هو يكتسب ال نفَسه اإلنسان أن نالحظ أن يُمكننا ولكن اإلنسان، مع بالتواصل مكتسبة
فاألطفال آخرين؛ أشخاص مع طفولته يف يتواصل لم إذا تلقائية بصورة اللغة أيًضا
للقردة األولية» «اللغة إذن فتظل الحديث. يتعلمون ال الحيوانات تربِّيهم الذين املتوحشون
من ولكن أعوام، ثالثة يبلغ برشي طفل أداء تتخطى وال مصطنعة باإلنسان الشبيهة

بنا. الشبيهة الحيوانات لدى للخطاب األوىل» «املبادئ هذه نجد قد أننا معرفة املمتع
األخالقي الحس أن وال دي فرانس الحيواني السلوك عاِلم أعمال يف خاصًة نجد
من قطيًعا طويلة لفرتة راقَب الذي وال دي أثبَت فقد وحَده. البرشي الجنس ميزة ليس
مفاوضات «أخالقية»؛ ب نصفها عديدة سلوكيات الفصيلة هذه لدى نجد أننا الشمبانزي
األهمية الشديدة النقطة هذه وستكون إلخ. باملعاقني، واهتمام وعْفو ومكافأة وِعَقاب

التاسع). الفصل (انظر مستقل فصٍل موضوَع
الحيوانات من العديد فيُبدي الحيوانات. لدى الجمالية باالختيارات الجزء هذا ولنختم
األلوان تكون ما وغالبًا الغناء. مقاطع بعض أو األشكال بعض أو األلوان لبعض تفضيًال
الجنسية الحياة يف تتأصل الجمالية االختيارات أن يُظِهر مما الجنيس الرشيك ألوان هي

61



واآللة والحيوان اإلنسان

عىل تقوم التي االختيارات هذه تُولِّد قد ولكن سواء. حدٍّ عىل واإلنسان الحيوانات لدى
َلة ُمفضَّ الزاهية األلوان تَُعدُّ عامة وبصفة عمومية. أكثر جمالية تفضيالت الجنسية الحياة
باختيار تُغنِّي والحيتان الطيور أن نعرف فنحن بالغناء، يتعلق وفيما الباهتة. األلوان عن
تُظِهر املثال سبيل فعىل الصدفة. َقِبيل من توزيًعا وال نمطية آلية ليست موسيقية مقاطع
نجد أن واستطعنا ترقص، الحيوانات وبعُض للغاية، متطوًرا جماليٍّا إبداًعا الطيور بعُض

رقصنا. مع بَه الشَّ أوجه من العديد رقصها يف
املقابل يف يبدو فال الحيوانات، لدى الجمالية التفضيالت من العديد يوجد كان وإذا
إنساني. نْحٍت أو كرسم البعيد املدى عىل جمالية» «أداة تصميم يستطيع منها أيٍّا أن
تعديل أْي سبق، فيما رأينا كما بدائية أدوات تصميم عىل قادرة الحيوانات أن حني ففي
املدى عىل الفني العمل غياب فإن عملية، بصورة الستخدامها بيئتها يف األشياء بعض
وتتأصل العرشين). الفصل (انظر الحيوانات لدى الوقت معنى حول تساؤًال يطرح البعيد
فيها نميز أن السهل من وليس الِفْطرية، األمور يف أيًضا للحيوانات الجمالية التفضيالت
بهذه أيًضا تختلف فهي اإلطار، هذا ويف مكتسب. هو وما بالفعل فطري هو ما بني
تفضيالتها بفْضل بالكامل «ثقافية» فنية أعماًال تُبِدع التي اإلنسانية الثقافة عن الطريقة

الفطرية.
الناحية من فنية» «أعمال إنتاج إىل الحيوانات بعض دعوة إىل اإلنسان باَدَر ولكن
نراه ملا ما حدٍّ إىل شبيهًة أعمالُه وكانت يرسم الشمبانزي اإلنساُن َجَعَل وهكذا الثقافية.
واألشكال الزاهية األلوان بعض وتفضيل للصفحة الرسم ط توسُّ األطفال: شخابيط يف
رواًجا تَشَهد الشمبانزي لوحات أن ونضيف املنكرسة. األشكال من بدًال كالحلزون املنحنية

للفن! (البََرشي) السوق يف كبريًا

ثقافتها؟ ي تُنمِّ أن لآلالت يُمكن هل (2)

تنمية أي والتعلم؛ التكيف اآلالت بعض تستطيع الثاني)، الفصل (انظر قبُل من رأينا كما
اآلالت تصبح أن يمكن هل ولكن لها. تعرضت التي باملواقف يرتبط فريد تاريخي مسار
وصُفها يمكننا ظواهَر جماعية بصورة وتشكِّل بعض من بعُضها تتعلم أن عىل قادرة

ثقافية»؟ «ظواهر ب
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لغتها تصنع آالت (1-2)

سوني برشكة الخاص الكمبيوتر علوم مخترب فرق وضعت و٢٠٠٠ ١٩٩٩ عامي خالل
لوك إرشاف تحت بربوكسل الحرة الفلمنكية بالجامعة االصطناعي الذكاء ومخترب بباريس
دراسة عىل التجربة هذه تقوم الناطقة».2 «الرءوس ُسميت النطاق واسعة تجربة ستيلز،
بدائية مصطلحات جماعية بصورة الروبوتات من كبرية مجموعة بها تُشكِّل التي الطريقة
ومتاحف مختربات يف الروبوتات من أزواج ُوضعت فقد ملونة. هندسية أشكال إىل لإلشارة
هذه وكانت عليها. املناظر بعض تشكيل يمكن بيضاء لوحات أمام الدول من العديد يف
عوامل لبعض يمكن وكان اإلنرتنت. شبكة عرب ببعض بعضها موصلة املختلفة املنشآت
عن انتقالها بواسطة األجسام عرب تسافر أن اآللة، من املتعلم الجزء وهي الربمجيات،
بالقاعدة املوجودة الروبوتات كانت وإذا عرش). التاسع الفصل (انظر منشأة كل بني بُعٍد
حتى صفٍّ يف تنتظم فهي أخرى، بعوامل مشغولة الربمجيات عوامل إليها تصل التي
كان فإنه فقط روبوتية أجسام عرشة حوايل وجود من الرغم عىل فهكذا خاليًا. مكانًا تَِجَد
٣٠٠٠ (حوايل بينها فيما تتفاعل التي الروبوتات من كبرية مجموعات تمثيل املمكن من

التجربة). هذه يف روبوت
النمساوي الفيلسوف يقصده الذي باملعنى لغوية» «ألعاب يف مًعا تشرتك اآلالت كانت
من تسلسل بواسطة املوجودة األشياء أحد إىل يشري الروبوتات أحد وكان فيتجنشتاين.
الذي اليشء إىل حركة عربَ يُشري ثاٍن روبوت كان املسموعة األصوات طريق وعن األصوات.
الحالة يف أو رشيكه، يُهنِّئ فكان باإلجابة، السائل سعد وإذا إليه. املشار أنه يعتقد كان
الروبوت يستطيع بحيث برأسه حركة عرب يقصده كان الذي اليشء إىل يشري كان املقابلة
الكلمات يختار روبوت كل كان ما، يشء إىل اإلشارة أجل ومن الحركة. هذه تفسري اآلخر
بضعة وبعد السابقة. التفاعالت يف الناجحة الحاالت من عدد أكرب إىل أدت قد كانت التي
حوايل استخدام يف تنجح الروبوتات فكانت املشرتكة. املفردات من مجموعة ظهرت أشهر،
أمامها. تُمثل التي املناظر من عنرص كل إىل ممكن غموض بأقل اإلشارة يف كلمة عرشين
تنطبق الكلمات هذه من كلمة كل أن لوحظ ُشكلت، التي التصنيفات أنظمة تحليل وعرب
الروبوتات. بني نسبيٍّا موحدة مفاهيم وهي املواقف أو الشكل أو اللون عن مفاهيم عىل
األلعاب وبهذه مختلفة. أنظمة تشكل أن تواصل أي دون الروبوتات جميع تستطيع وربما

ببعض. بعضها نموها مسارات اقرتنت اللغوية
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إىل جديدة آالت انضمت كلما الثقايف االنتقاء من شكل يحدث ذلك إىل وباإلضافة
الثقافة نقل يف ضمنيٍّا الفئات بعض تفضيل يتم قد الواقع، ففي األصلية. املجموعة
بدت ألنها أو تصنيعها، يف بساطة أكثر كانت ألنها نظًرا الروبوتات من الجديدة لألجيال
بصورة الفئات أنظمة ُضبطت ثم األشياء. بعض إىل غموض دون اإلشارة يف فاعلية أكثر
يف فاعلية وأكثر التالية لألجيال والنقل التعلم يف سهولة أكثر لتصبح وبُسطت تدريجية

غموض. دون اآلالت لها تتعرض التي البيئات وصف
تُشكِّل أن بعض من بعضها التعلم عىل قادرة آلالت يمكن كيف التجربة هذه توضح
روبوت كل يعمل الواقع ويف ثقافية». «ظاهرة ب وصُفها يمكننا ظاهرًة جماعية بصورة
يمكن وال سماتها بعض إال يمتلك ال جماعية ذاكرة أي قدراته يتخطى بناء تشكيل عىل
املفردات هذه تطورت وقد نفسها. الجماعات مستوى عىل إال تشكيلها ديناميكيات فهم
التي النقل بروتوكوالت عن تماًما مختلفة يجعلها ما وهذا الوقت مدار عىل الناشئة

بينها. فيما للتفاعل اآلالت تستخدمها
وألوان؛ أشكال إىل لإلشارة الكلمات من بمجموعة إال األمر يتعلق ال املرحلة، هذه ويف
الظاهرة هذه ببزوغ تسمح التي الديناميكيات ولكن الجنني. طور يف لغة بالكاد أي
إنجازات تحقيق عىل قادرة املستقبل يف اآلالت بها ستكون التي بالطريقة التنبؤ إىل تدفعنا
أكثر عملية عىل مثاًال إال الناطقة» «الرءوس تجربة تُعترب فال طموًحا. أكثر جماعية
أدوات ابتكار عىل يعتمد كلمات ابتكار فإن غريها، مثل تقنية تَُعدُّ اللغة أن وبما عمومية.
آالت إذن نشهد فنحن األجيال. عرب لالنتقال قابلة وتكون جديد من استخدامها يمكن

لسالالتها. وفًقا وتتطور منها تعدل أدوات وهي بنفِسها أدواِتها تَصنَع

الثقافية لعملياتها اآلالت تشكيل يتعارضمع يشء ال (2-2)

العادة جرت وقد الظهور. عن الذاكرة من جديدة أنواع تتوقف لم التطور، عملية خالل
التي الفصيل ذاكرة الحية: الكائنات تستخدمها التي الذاكرة عمليات من نوعني تمييز عىل
وتعلمهم األفراد تكيف عن الناتجة الفردية والذاكرة للتكاثر، وراثية آليات عرب تنتقل
تظهر كلمات، أو تمثيالت أو أشياء أو «ثقافية» آلثار األفراد ترك وبمجرد حياتهم. خالل
األجيال بني التقنية الذاكرة هذه وتسمح األجيال. بني تربط الذاكرة من ثالثة عملية

املعارف.3 بتجميع
التقنيات تَنتُج فال الثقافية. الظواهر عىل العملية تقترص ال قبُل، من رأينا كما ولكن
التطور عىل قادرة أيًضا ولكنَّها األول) الفصل (انظر تطورية ثقافية ديناميكيات عن فقط
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أو التكيف التقنيات بعض فتستطيع والخامس). الثاني الفصلني (انظر ذاتية بصورة
العديد يف إنسان نموَّ تُشِبه تذكر عملية يَُعدُّ ما وهو لحياتها، مسار تنمية ثَمَّ وِمن التعلم؛
شكل يف األجيال بني للذاكرة جديًدا شكًال بدورها العمليُة هذه تُولِّد وقد األمور. من
أن اآلالت بني الثقافية للظواهر ويمكن للتكرار. قابلة إذن العملية فتَُعدُّ لآلالت؛ «ثقافة»
التي ذاتها بالطريقة آلة لكل الفردي املصري يف كبرية بصورة التأثري من ما يوم يف تتمكن

أكرب. بعزيمة البيولوجي إرثنا نْحت يف حاليٍّا اإلنسانية الثقافة تتبعها
نشري أن علينا يتعني املتشابكة، التطورية العمليات لهذه املدهش الطابع عن وبعيًدا
تشكِّل آالت رؤية فإن الثقافة. ماهية لفهم التقنيات تلعبه قد الذي املحوري الدور إىل
املميزة الخصائص عىل دقة أكثر نظرة إلقاء إىل يقودنا بها خاصة ثقافة مبادئ مًعا
الديناميكيات مع لعالقتها أفضل فهم وإىل والحيوانية واإلنسانية الثقافية للديناميكيات
أو فردية ذاكرة بعمليات القيام عىل لقدرتنا إدراكنا فعرب الحية. للكائنات التطورية
للذاكرة جديدة أشكال ابتكار بشأن التفكري نستطيع التقنيات، إطار يف األجيال بني ذاكرة
الظروف دراسة عرب أيًضا ويمكننا الحي. الكائن إىل بالنسبة جوهرية عملية بصفتها
الواضحة الندرة حول افرتاضات نضع أن اآلالت لدى ثقافية ظواهر ببزوغ املحيطة

الحيوانية. للثقافات
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التاسع الفصل

األخالق

أخالًقا؟ الحيوانات تمتلك هل (1)

ذاته اإلطار ويف الحيوانات، لدى «أولية» ثقافات توجد السابق، الفصل يف للتوِّ رأينا كما
باألخالق. املتعلقة الخاصة املسألة هذه هنا وسنناقش «أولية». أخالق أيًضا توجد

وال دي فرانس بها قام التي النموذجية األبحاث عىل سبق فيما أيًضا اطَّلعنا ولقد
من امُلستخَرجة األعمال هذه أجزاء بعض وتسمح الشمبانزي. قطعان حول وزمالؤه

السؤال. هذا عن باإلجابة وال دي كتب من العديد

الشمبانزي أخالق (1-1)

نَِصُفها قد التي السلوكيات من بالعديد التحيل عىل قادر الشمبانزي أن وال دي يذكر
املعاقني مساعدة أو باآلخر التعلق أو التعاطف كإبداء «أخالقية» بأنها البرش نحن
يعمل بأن تسمح اجتماعية سلوكيات الشمبانزي يمتلك عامة، وبصفة الجرحى. أو
والتعاون والتعزية التفاوض نجد السلوكيات هذه بني ومن متناسقة، بصورة القطيع
حكًرا ليس اإليثار «أن ذلك عىل يرتتب أنه وال1 دي ويالحظ واملصالحة. والعقاب
تضمن التي األولية، األخالقية أو األخالقية، األنظمة إذن فتظهر البرشي». جنسنا عىل
الفردية املصالح بني «التعارض أعقاب يف اجتماعية، مجموعة بداخل متناسقة حياة
دي اهتمَّ (األولية) األخالقية األنظمة أو السلوكيات هذه وبداخل الجماعية».2 واملصالح
اإلنسانية األخالق يف نسميه ما مع تتفق التي للمصالحة، االجتماعية اآلليات بدراسة وال
غامضة فكرة […] ليس العفو إليه:3«إن توصل الذي االستنتاج جديد من ولنقرأ «العْفو».
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امتالك فإن […] واملسيحية اليهودية الديانتني ظهور قبل السنني آالف إىل تعود وعظيمة
أكثر منذ يوجد ربما العفو أن يعني املصالحة لسلوكيات واإلنسان العليا والِقَردة الِقَردة
من الرئيسات رتبة تطور يف حدث الذي االنفصال يسبق وأنه عام، مليون ثالثني من

الثدييات.»

لألخالق الطبيعية األسس (2-1)

عن النظر بغضِّ أنه مالحظة أيًضا ينبغي األولية»، «األخالقية السلوكيات هذه إطار يف
باألطفال، الخاص االهتمام مثل «إنسانية» تُعترب أخالقية اهتمامات فثمة الشمبانزي
لحماية للفصيل طبيعية احتياجات عن واضحة، تطورية ألسباب االهتمامات، هذه وتَنتُج
بالطبع يوجد باألطفال» الخاص االهتمام «هذا أن أيًضا نالحظ أن ويجب صغاره.
فكرة وباتباع ال. أم اجتماعية أكانت سواء الفقارية الحيوانية الفصائل من العديد لدى
الرئيسات رتبة لدى يوجد أنه نالحظ الفقاريات، كل عىل وتطبيقها وال4 ودي فالك
قاعدية» بناء «كتلة ب املؤلفون يسميه ما الفقاريات، غالبية لدى شك وبال بأكملها،
الكربى، االجتماعية القواعد ببعض االهتمام عىل بالقدرة واحد آٍن يف تتعلق لألخالق
مرتبطني أيًضا نحن نكون قد بناء»، «كتلة وهي ذاتها، حد يف القواعد هذه وبوجود

بها.
لدى سيما وال الحيوانات، مملكة يف تتأصل للُخلُق» طبيعية «أسس إذن فتوجد
عىل تقترص ال ولكنها اإلنسان، منها ينحدر والتي جماعات يف تعيش التي الحيوانات
بحتة إنسانية معاملة بالطبع الطبيعية األسس هذه تستبعد وال غريها. دون الفئة هذه
جنسنا سمات من سمتان وهما املجرد والتفكري اللغة عىل تقوم لألخالق واستداللية
كانط، أخالق أو الدينية األخالق شأن شأنها االستداللية، األخالق هذه وتُعترب البرشي.
تستطيع ال الشمبانزي مثل الذكاء شديدة الحيوانات بعض فحتى البرشي، للجنس مميِّزًة

االستداللية». «األخالق هذه ابتكار
واحد آٍن يف تكون وقد ا جدٍّ طريفة مالحظة الصدد هذا يف استنتج قد وال دي أن إال
عدُد كم ولكن األخالق، يف فالسفة بالطبع الحيوانات تَُعدُّ «ال وتساؤل: استنتاج بمنزلة

عليهم؟»5 اللقب هذا إطالق يمكن الذين البرش
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أخالق؟ لديها تكون أن لآلالت يمكن هل (2)

حرفيٍّا أسيموف إسحاق يتبعون الروبوت مي بعضمصمِّ (1-2)

اهتم «الروبوتات»، عن الشهرية الروائية سلسلته أسيموف إسحاق الكاتب ألَّف عندما
استداللُه وكان خالقها. عىل تنقلب التي للمخلوقات التقليدية القصص عن باالبتعاد بشدة
استطعنا ما دائًما ولكننا خطرية تكون قد أشياء بجانب العيش عىل اعتْدنا «لقد التايل: هو
تخيل الطريقة وبهذه درابزين.» َرج وللدَّ مقبض فللسكاكني استخداماتنا؛ مع مالءمتها
املفرتض ومن وواضحة، ومنطقية دقيقة قوانني وهي الروبوتات، لتصميم الثالثة القوانني
به تُزوَّد أن يمكن فطري ُخلُق وهو اإلنسان، مه يُصمِّ روبوت أي سلوكيات يف تتحكم أنها

آلة. أيُّ
رضر بإلحاق السماح وال بإنسان، الرضر إلحاق الروبوت يستطيع ال األول: القانون

الترصف. عن باالمتناع به
األوامر هذه تعارضت إذا إال اإلنسان، أوامر الروبوت يطيع أن يجب الثاني: القانون

األول. القانون مع
ال بصورة ممكنة فرتة ألطول بقائه عن الروبوت يدافع أن يجب الثالث: القانون

والثاني. األول القانونني مع تتعارض
كان التي القصص من سلسلة أسيموف ألَّف الفعالة، الروائية الحبكة هذه وبفضل
القوانني، هذه تعارضمع يف تترصف كأنها األوىل للوهلة تبدو التي الروبوتات من أبطالُها

بطريقته. كلٌّ إياها مفرسة تتبعها أنها إال
حول اندهاش يف أسيموف روايات قرءوا الذين املهندسني من عدد تساءل وقد
قواعد وضعوا الحاالت بعض ويف حقيقية، روبوتات عىل القوانني هذه فرض إمكانية
مالحظة تصعب وال بها. املستقبلية اآلالت تزويد يجب أنه يعتقدون مشابهة لسلوكيات
طريقة أي توجد ال اإليذاء؟ هو وما اإلنسان؟ هو فما وارًدا. ليس الفكرة هذه تطبيق أن
ما. آلة عىل فرضها يف نفكر لكي يكفي بما واضحة بصورة املصطلحني هذين لتعريف
التأكد مجرد يف املستقلة لآلالت املحتملة األرضار من لالحتماء الوحيدة الطريقة فتكمن
التي الترشيعات تنطبق ذلك، إىل وباإلضافة اإليذاء. تستطيع فلن فعلْت َمْهَما أنها من
التي فالروبوتات جيدة، بصورة السياق هذا مثل عىل اإللكرتونية املنتجات تسويق تنظم
قوية. بمقاومة الشعوِر بمجرد ُمحرَِّكها تُبِطل أماٍن بآليات ومزودة صغرية حاليٍّا تُباع
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(انظر أسيموف تخيلها التي القوانني من أمانًا أكثر األمان» «صمام من النوع هذا ويُعترب
عرش). الرابع الفصل

خارجية «أخالقية» بدوافع اآلالت تزويد يمكننا (2-2)

مطلقة. تظل ما آلة يف األخالقيات من شكل برمجة إمكانية يف املتمثلة املسألة فإن ذلك ومع
والسادس) الثاني الفصلني (انظر القيم أنظمة حول التفكري يف األوىل الطريقة وتكمن
ومن «أخالقية». بأنها وصفها نريد سلوكيات إىل مبارشة غري بصورة تؤدي قد التي
تستطيع اآلالت من مجموعة أو أخرى بآلة «االعتناء» إىل آلة يقود قيم نظام برمجة املمكن
البيولوجية البصمة بعمليات شبيهة آليات برمجة أيًضا املمكن ومن غموض. بال تحديدها
ترتبط وربما حياتها.6 بدايات يف مثرية عوامل مواجهة يف ا خاصٍّ سلوًكا اآللة تنمي لكي
(للحماية ما سلوك بني االقرتان من النوع بهذا الحيوانات لدى األخالقية السلوكيات بعض
خاص نوع من خارجية مثرية عوامل ووجود املصالحة) حتى أو التعاطف أو االعتناء أو

مكتسبة. أم فطرية العوامل هذه أكانت سواء

داخلية «أخالقية» بدوافع اآلالت تزويد يمكننا (3-2)

بتقليد وتسمح نمطية، فعل وردود خاصة خارجية أشياء بني الخارجية الدوافع تمزج
يتعني لذا سلوكها. لتوجيه أخالقية مبادئ اآلالت تمنح ال ولكنها برشية، أخالقية سلوكيات
كنا ما إذن فتشبه خاصة مثرية عوامل أي عن مستقلة أي داخلية، قيم أنظمة إعداد
مهمٌّ مبدأ وينص الخامس). الفصل (انظر االصطناعي بالفضول يتعلق فيما ذكرناه قد
إىل إعادتُه يمكنك ال ما تفعل «ال التايل: النحو عىل وزمالؤه7 إبيندال آدم مؤخًرا استكشفه

جديد.» من األصلية حالته
الوضع إىل والعودة عكسها ثم بحركة القيام عىل اآللة قدرة أي االنعكاسية، إن
نجد لالنعكاس القابلة غري الحركات ومن آيل. تحكم ألي أساسيٍّا رشًطا تَُعدُّ ذاته، األويل
ال حفرة يف الوقوع إىل الروبوت تدفع حركة أو باآللة، يرض تصادم إىل تؤدي حركة
آلة من الهدف كان وإذا صلب. قرص عىل مهمة بيانات إلغاء أو منها، الخروج يستطيع
القابلة غري الحركات غالبية فإن عملها، واستقالل الجسدية سالمتها عىل الحفاظ هو ما
التنبؤ تعلم اآللة تستطيع وكما خطرية. األقل عىل أو ضارة حركات تُعترب لالنعكاس
مما حركاتها، انعكاسية استباق تعلم أيًضا يمكنها الثاني) الفصل (انظر حركاتها بنتائج
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ممكنة. طريقة بأفضل بانعكاساتها التنبؤ يمكنها مفضلة حركات باختيار لها يسمح
سبيل عىل يستطيع الداخيل الدافع بهذا املزود الروبوت أن التجارب بعض أظهرت وقد
املجرد. املبدأ هذا عن ببساطة يَنتُج سلوك وهو االصطدامات، تجنب تلقائيٍّا يتعلم أن املثال
«مدونة عىل مثال األحوال كل يف إنه أخالقيٍّا؟ مبدأ ذلك مع االنعكاسية مبدأ يَُعدُّ هل ولكن

املختلفة. املواقف من كبري عدد عىل تنطبق السلوك» لحسن

اآلالت؟ بني «أخالقية» جماعية سلوكيات تَظَهر أن يمكن هل (4-2)

إمكانية نذكر بأن اآلالت أخالقيات بشأن النظر لوجهات الرسيع االستعراض هذا فلنختم
عىل قادرة اآلالت بعض أن رأينا فلقد املتعلمة. اآلالت بني تلقائية بصورة أخالق ظهور
الثامن). الفصل (انظر األجيال بني جماعية ذاكرة أْي لها؛ تنتمي ثقافية ظواهر إنتاج
الجماعات بمبادئ شبيهة أخالقية مبادئ اتباع «األخالق» بكلمة بالرضورة هنا نقصد وال
عدد أكرب بني املشرتكة السلوكية القواعد من عدد ظهور نقصد بل الحيوانية، أو اإلنسانية

اآلالت. هذه من ممكن
بعض تظهر قد الحاالت بعض يف أنه األلعاب نظرية إطار يف دراسات عدة أثبتت وقد
من النوع هذا وينطبق االصطناعية.8 العوامل من مجموعة بني وتدوم االسرتاتيجيات
يف ظهرت بديلة اسرتاتيجيات بها تُستبدل أن يمكن ال معينة سلوكيات عىل االسرتاتيجيات
معينة. جماعة يف الفاعلني غالبية جماعية بصورة يتبناها أن بمجرد وذلك تالية، مرحلة
أو بتعاونية الحاالت بعض يف وصفها ويمكن جيل، إىل جيل من السلوكيات هذه فتنترش
قد املعقدة الجماعية الديناميكيات بعض أن هو الدراسات هذه يف يهمنا ما ولكن إيثارية.9
السلوكيات هذه مثل ظهور تخيل يمكن وبذلك أخالقية، سلوكيات ظهور ما حدٍّ إىل تُفرسِّ
االعرتاف سنستطيع فهل ذلك حدث لو حتى ولكن اآلالت. من كبرية مجموعات بداخل

بها؟
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العارش الفصل

االرتباط

حيوانًا؟ نحب أن يمكن هل (1)

حيوانًا. نحب أن يمكننا بالطبع، نعم
والكالب، القطط سيما ال األليفة، والحيوانات اإلنسان بني املتباَدلة العاطفة تُعترب

قوًة. االرتباط هذا أشكال أكثر من
عدد نحيص أن يمكن وال املوضوع، هذا حول األدبية األعمال من العديد نشأِت وقد
وتَُعدُّ األليف. بحيوانه ربطتْه التي الجياشة العاطفة ما إنسان فيها يَُقصُّ التي األعمال
عمر فيرتاوح حيواناته، عمر من أطول اإلنسان عمر أن سيما ال ملحوظًة، الظاهرة هذه
عامة بصفة اإلنسان ر يُعمَّ ثَمَّ وِمن عاًما. وعرشين عاًما عرش خمسة بني القطة أو الكلب
حتى العاطفة لهذه الوفاء عن تَِنمُّ ترصفات عليه ترتتب ما وهو األليف، حيوانه من أكثر
الوريث يعتني أن رشيطة مرياثهم من جزءًا صون يُخصِّ َمن هناك ذلك ومثال الوفاة، بعَد
يَُقصُّ األليفة. الحيوانات تجاه العاطفة لهذه محددين مثالني وسنذكر األليف. بحيوانهم
بكلبه، تربطه كانت التي الجياشة العاطفة الكلب»1 «مدرب كتابه يف جريوي ميشيل
ثنائيٍّا املرشد وكلبه الكفيف يمثل وكذلك عنه. يبعد ال لكي ترقيات عن تنازل وكيف

والعاطفي. الحركي الصعيد عىل ملحوظة بصورة مندمًجا
أصدقاء ويكافح األحصنة، مثل نمتطيها التي الحيوانات نحب أن أيًضا ويمكننا
الجمعيات وتحرصبعض أليف». «حيوان صفة عىل الحيوانات هذه تَحُصل لكي األحصنة
يف الذبح بعد الحال بها ينتهي ال حتى املِسنَّة لألحصنة هادئة راحة توفري عىل أيًضا
األوروبيني املستهلكني انرصاف يعكس أخرى جهة ومن األحصنة. لحم محبي صحون
األحصنة إزاء واملودة التعاطف من مزيد نحو املجتمع تطور اللحم من النوع هذا عن

عامة. بصفة
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مستأنسة؟ حيوانات نحب أن يمكن هل (1-1)

مثل فتوجد واألحصنة؛ األليفة الحيوانات عىل الحب، وحتى والصداقة، العاطفة تقترص ال
هي الحالة هذه يف الغاية كانت لو حتى املزارع) (يف املاشية تربية يف العالقات هذه
ًدا تشدُّ األكثر النباتيون املناضلون يَسَخر ولكن استهالكه. أجل من للحيوان اآلجل املوت
حيوانًا نحب أن يمكننا ال أنه ويؤكدون صحتها، من بالرغم العاطفية، العالقة هذه من
تُميِّز فهي آخُر؛ رأٌي بورشيه2 جوسلني الحيوانية الرتبية لعاِلمة ولكن بعد. فيما سنأكله
ناحية ومن وماشيته، املربِّي بني ما عاطفة توجد حيث املزارع؛ يف الرتبية بني ناحية من
فتُعذَّب كالجماد الحيوانات تُعامل حيث «بطاريات»؛ يف الكريهة الصناعية الرتبية أخرى
أبناء مع اجتماعي تفاعل أيِّ حتى أو عاطفة أيِّ من فيها تُحَرم أقفاص يف بقائها طيلة

صغارها.3 مع أو جنسها
بالتأكيد؛ حقيقة والحيوانات اإلنسان بني املتبادلة العاطفة تَُعدُّ سبق، فيما ذكرنا وكما
آليات علمنا، حدِّ عىل تمتلك، التي تلك األقل عىل أو تُِحبَّنا، أن عىل أيًضا قادرة فالحيوانات
ى يُسمَّ مخيٍّا جهاًزا تمتلك التي الفقاريات كل سيما ال العاطفة، بوجود تسمح بيولوجية
لدى مماثل جهاز شك بال ويوجد العواطف. كل إدارة عن املسئول وهو الحويف» «الجهاز
سيما وال للحيوانات، نُِكنُّها التي العاطفة فإن األخطبوط. مثل األرجل رأسيات الرخويات
الرسور يجلب عاطفي حوار هي بل واحد، اتجاه ذات إطالًقا تكون ال املنزلية، حيواناتنا

سواء. حدٍّ عىل والحيوان اإلنسان وهما العالقة؛ هذه لرشيَكْي
التوازن أجل من أنه نضيف أن يجب أم الحيوانات، نحب أن يمكننا بالطبع، نعم

نحبها؟ أن علينا يتعني لإلنسان العاطفي

آلة؟ نحب أن يمكننا هل (2)

األشياء مع معقدة نفسية عالقات تربطنا (1-2)

من فقط إليها ننظر األحيان أغلب ويف محدًدا، دوًرا اآلالت تلعب منا، الكثريين إىل بالنسبة
بعُض ص ويُخصِّ معقدة. نفسية بعالقات بها نرتبط أننا الواضح من أنه إال نفعها، زاوية
واهتمام، بصرب وتزيينها بسياراتهم لالعتناء فراغهم أوقات من كبريًا جزءًا السائقني
من حساسية أكثر جلًدا يكون وقد الثاني، جلدهم كأنها يشعرون يقودونها وعندما

بها. اإلرضار عدم عىل الحرص ينبغي جسدية قرشة وكأنها برشتهم

76
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علينا يصعب فقد مؤملة، أو سعيدة بذكريات فرتتبط حياتنا يف األشياء تالحقنا
رسائل املدخنة يف نحرق قد أو حياتنا، من ممتعة فرتة عىل شاهدة فنية تحفة عن االبتعاد
نضعه ما يَُضمَّ أن عىل قادًرا وعاءً األشياء فتشبه نسيانها. نريد فرتة عىل شاهدة وصوًرا

الثاني).4 الفصل (انظر قبل من ذكرنا كما للذاكرة دعامة أيًضا وهي فيه،
بالكامل، عملها نفهم ال أننا فبما مميزة، فئة اآلالت تمثل األشياء، هذه كل بني ومن
أن أو «تعمل» أن تأبَى أنها وبما بالكامل، التحكم يف ومرنة مطيعة ليست أنها وبما
فيقرتب الحية. أو االجتماعية الكائنات مثل معاملتها إىل األمر بنا فينتهي فجأة، «تتوقف»

«التقليدية». اإلنسانية العالقات تعقيد من إزاءها مشاعرنا تعقيد

َوُدودة؟ آلًة م نُصمِّ كيف (2-2)

اآليل، أصلها تنايس يتم بحيث ممكنة وفاعلية بديهة بأكرب تعمل أن اآلالت بعض تحاول
والتعاطف. الود إلثارة بوضوح م فتُصمَّ اإلنساني شكلها أخرى آالت تستغل ولكن

بعض استخدام وهي أال تعاطفنا، إلثارة بسيطة طريقة فثمة بمظهرها. ذلك يبدأ
سمات تمتلك حي غري أو حي كائن هيئة نرى فعندما لدينا؛ الفطرية املثرية العوامل
كونراد يذكرها التي املثرية السمات بعض ييل وفيما واٍع. وال فوري بحنان نشعر طفولية
أسفل، إىل تنظر واسعة وأعني متناسقة، غري وجمجمة نسبيٍّا، كبري «رأس لورنتس:
ومرنة، صلبة وكثافة وسميكة، قصرية وأطراف الوجنتني، من األمامي للجزء كبري وتقوس
القطيفة منتجات وصانعو املصممون يستغل عديدة، سنوات ومنذ مرتبكة.» وأفعال
دون وذلك إبداعاتهم مع بالتعاطف نَشُعر لكي بداهتنا املتحركة الرسوم وفنانو والدَُّمى

ندري.5 أن
ذكرها التي اآللية» املثرية «العوامل تأثري ينفصل تلقائيٍّا، تعاطفنا إثارة أجل ومن
أفضل بصورة اآللة نتقبل لن فإننا الواقعية؛ مسألة عن كبرية بصورة لورنتس كونراد
اإلنسان مع التشابه هذا زاد إذا املقابل يف بل اإلنسان، مع خارجيٍّا تشابهها مجرد بسبب
عيوبَها الفور عىل نكتشف ونموذجها اآللة بني وباملقارنة بتقبُّلها. ذلك يَُرضُّ فقد َحدِّه عن
لآللة االصطناعي الطابع يَظَهر أن شك بال يتعني ذلك من النقيض وعىل وحدوَدها.

عرش). الثامن الفصل (انظر التعاطف إثارة بغية بوضوح
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بنا؟ االرتباط اآللة تُظِهر أن يمكن هل (3-2)

نُبِدي لكي لدينا الفطرية املثريات اآللة «تُداِعب» أن أيكفي ا؟ حقٍّ كافيًا ذلك يَُعدُّ هل ولكن
فستجدونه نزهة يف كلبًا فْلتُالِحظوا الصديق؟ بمنزلة ونعاملها تعاطفنا الفور عىل لها
نظرة يُلقي ولكنه األدغال، الستكشاف أحيانًا وينطلق خلفه وتارة صاحبه أمام تارة يسري
التي املسافة هذه حدوُد وتعكس ال. أم موجوًدا يزال ال صاحبه كان ما إذا ملعرفة دائًما
قيمة وتكمن وارتباَطه. حريتَه لسلوكه: املميزتني املتناقضتني النزعتني تخطيها يرفض

الرحيل. يف الحرية فللكلب مجبوًرا؛ كونه عدم يف ارتباطه
شك؛ بال للسؤال وجه ال أنه البعض يرى بنا؟ االرتباط اآللة تُظِهر أن يمكن كيف
يرتبط فقد الجامدة؛ باألشياء يُشَغفون بًرشا َعَرفنا ولقد جماًدا. النهاية يف تََظلُّ فاآللة
تجعلهم التي بالدرجة مجانني ليسوا ولكنهم مجموعاتهم، من نادرة بِقَطع عني بعضاملجمِّ
فللحيوان إياها؛ يمنحونها التي العناية مقابل يف ما بعاطفة تشعر األشياء أن يف يُفكِّرون

له. نُِكنُّه الذي الحب مبادلتنا عىل القدرة وحَده
املحتملة اآللة قدرة بشأن النقاش يذكرنا الشأن؟ هذا يف معارفنا هي ما ولكن
النقاش يتجاوز أن أجل ومن املحتمل. ذكائها حول بالنقاش العاطفة أو االرتباط عىل
فيما جديًدا تورنج» «اختبار نََضع أن يمكننا الدينية أو األيديولوجية االعتبارات مجرَّد
قسم يَُعدُّ بالفعل. موجود االختبار هذا أن إال الرابع)، الفصل (انظر باالرتباط يتعلق
من بودابست يف لوراند أوتفوش بجامعة سيساني الربوفسري يُديره الذي اإليثولوجيا
بني قرون ِعدَّة منذ تربط التي العالقات بدراسة املعنية النادرة التعليمية املؤسسات
ينشأ الذي لالرتباط الخاصة بالطبيعة فريُقه اهتمَّ وقد باملنزل. األليف والكلب اإلنسان
علم يف االستخدام شائع ألينسوورث الغريب املوقف اختبار وبواسطة وصاحبه. جْرٍو بني
يُبدي الكلب كان ما إذا بمعرفة يسمح للتحليل مقياس وْضَع الفريق هذا استطاع النفس،
معرفة لنا تتيح عملية بدء بمنزلة االختبار هذا إجراء ويُعترب صاحبه.6 تجاه ما ارتباًطا
ما آلًة أن افرتضنا وإذا برشي.7 غري كيان عىل تبدو محددة ارتباط أمارات ثمة كانت إذا
مضطرين شك بال فسنكون لالرتباط مميزًة عالماٍت مستخدمها إزاء سلوكها عرب تُظِهر
الشعور مسألة كانت لو (حتى ارتباًطا تُبدي كأنها تحدث األمور كل بأن االعرتاف إىل

السادس). الفصل انظر املناقشة، تستحق
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نروِّضآلة؟ كيف (4-2)

حاليٍّا املنال صعَب ذلك بدا لو حتى االختبار؟ هذا يف تنجح أن ما يوم يف آلٌة تستطيع هل
وثيقة. بصورة مستخدمها عىل اآللة تتعرف أن فيتعني بالطبع؛ مستحيًال ليس فالتحدي
األمر فيتعلق منتظمة. وبصفة طويلة لفرتة معه تتفاعل أن ينبغي الغرض هذا ولتحقيق
سانت الكاتب رواية بطل الصغري األمري عىل يتعني كان كما اآللة «ترويض» ب الواقع يف
مروَّضة. غري تكون حينما متشابهة اآلالت وكل الثعالب فكل الثعلب؛ يروِّض أن أكزوبريي

طويلة. عالقة بعد إال غريها عن متفردًة منها كلٌّ تصبح وال
ترتفع االستخدام مع ولكن علبتها من نخرجها عندما املتعلمة اآلالت كل تتشابه
والترصف جديدة اقرتاحات ووضع الترصفات الستباق جديدة قدرات ي تُنمِّ ألنها قيمتها؛
يتعني ومستخدمها، اآللة بني روابط بناء أجل ومن مسبوقة. غري بصورة الحاالت بعض يف

والتجارب. الوقت يَتَقاَسما أن
ستمتلك وبذلك معه. تتالءم أنها أدرك كلما بآلته املستخدم ارتباط شك بال وسيزداد
بصورة مستخدميها عىل التعرف من ستُمكِّنها التي العنارص من متزايًدا عدًدا دائًما اآللة
بردود بالتزود لها تسمح سوف مؤرشات كلها وهي إلخ)، ووجههم، (صوتهم محددة
متباَدلة عالقٍة أمارات بالفعل يالحظ أن خارجي ملراقب يمكن املطاف، نهاية ويف محددة.

ُمروََّضة.8 اآللة ستكون الحالة هذه ويف وصاحبها، اآللة بني
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عرش الحادي الفصل

االنجذاباجلنيس

الزوفيليا (1)

ويهتم الحيوانات يُحب شخًصا تعني فهي «زوفييل»، لكلمة التقليدي للمعنى وفًقا
فيكتور بها يكتب كان التي زوفييل» «يل جريدة كانت عرش التاسع القرن ويف برفاهيتها.
بمعناه «زوفييل» مصطلح حاليٍّا ونجد تحديًدا، األمر هذا عن برشاسة تدافع هوجو
صحيفة يف نجد الحرص ال املثال سبيل وعىل واملقاالت. الصحف من العديد يف التقليدي
عملية ما) مسابقة (يف الرابح شهد الباريسية الطريقة عىل احتفال «خالل «لوفيجارو»:
من عدد حضور يف املوقف)1 هذا يف بقطة يتعلق األمر (وكان الساحر حيوانه وزن
من العديد الكلمات تحمل ما غالبًا ولكن الصحافة.» وممثيل الزوفيلية الشخصيات
أصبحت فلقد الجسدي. الحب إىل واألفالطوني املجرد الحب من الناس فانتقل املعاني؛
مع جنسية عالقة إقامة تعني والشائع امُلحرَّف للمعنى وفًقا بهيمي» أو «زوفييل كلمة

الحيوانات.
البرشي للجنس الطبيعية الجنسية االحتياجات فيه تُماَرس َعْقيل بَخَلل األمر ويتعلق
منه يُعاِني الذي امَلَرِيضِّ النفيس االنحراف هذا عىل القانون ويُعاِقب مختلف، جنس مع
حقوُقها وتُنتََهك معاملتها إساءة إىل الحيوانات تعرض إىل يؤدي والذي البرش بني بعُض
الزوفيليا من النوع هذا من نادرة حاالت باملصادفة نُالقي وقد عرش). الرابع الفصل (انظر
مكان، كل يف موجودة الحيوانات مع االتصال احتماالت تكون حيث الريفية؛ املناطق يف
املشاعر) عن يبحثون (مراهقون الناضجني غريَ األشخاص بعَض بها املصابون ويكون
الحديثة، املدنية حضارتنا ويف أفعالهم. عن املسئولني غري الطائشني املختلني بعض أو
التجارية اإلباحية األفالم أوساط يف املرضية الزوفيليا حاالت من الساحقة األغلبية توجد
بني الوثيق االرتباط هذا وبسبب الغلمانية). أو (البيدوفيليا األطفال أيًضا تستغل التي



واآللة والحيوان اإلنسان

فكرة إىل واستناًدا والبيدوفيليا) (الزوفيليا واألطفال الحيوانات من كلٍّ مع اإلباحية األفالم
الفرنسية الرابطة نجحت البيدوفيليا، مكافحة يف أيًضا ستساهم الزوفيليا مكافحة أن
الجنيس العنف إدراج أجل من الجنائي القانون تعديل يف ٢٠٠٤ عام يف الحيوان لحقوق

الحيوانات. ضد يُماَرس الذي

العنفضدهما ملمارسة ُمعرَّضان والحيوان اإلنسان (1-1)

قد اللذان والعنف القاسية املعاملة تشبه ا: جدٍّ عامة أخرى مالحظة مع املالحظة هذه تتفق
وهكذا البرش. لهما يتعرض قد اللذين والعنف القاسية املعاملة الحيوانات لهما تتعرض
القاسية املعاملة حاالت برصد وامُلطاَلبني الحيوانات حماية جمعية مفتِّيش بعض فإن
ذلك، إىل وباإلضافة األطفال. ضد يُماَرس عنًفا ذاِتها باملناسبة رصدوا الحيوانات تجاه
مواجهات تشهد التي ذاتها هي أوروبا يف الثريان سباقات تستضيف التي املناطق فإن
الطرق يف ضالة نراها حيوانات البعضعن يتخىلَّ اإلجازات عشية ويف الرومانية. املصارعة
هذا يف تُحىص ال أمثلة وثمة املستشفيات. يف امُلِسنِّني آبائهم عن البعض يتخىلَّ مثلما تماًما
املالحظة هذه تُعزِّز واألطفال الحيوانات من كلٍّ مع اإلباحية األفالم بني فالعالقة اإلطار؛

بوضوح.
تََشابٍُه إىل ما بطريقة البيدوفيلية اإلباحية واألفالم الزوفيلية االختالالت هذه وتؤدي
لها، ضحية يقعان قد التي الجريمة أو الُجنَْحة يف حتى والحيوان اإلنسان بني (مؤسف)

سواء. حدٍّ عىل حيوانات أو بًرشا يكونون قد هذه املعاملة إساءة ضحايا أن بما وذلك

الروبوفيليا (2)

باالصطناعية متعلقة خفية جنسية إثارة ثمة (1-2)

من محدًدا نوًعا تُماِرس نساء شكل عىل التي االصطناعية واآلالت التماثيل أن يبدو
شبه بصورة نجد إتقانًا أكثر آالت تصميم يف جديدة لتقنية ظهور كل فمع الجاذبية؛
العرص، أذواق مع بالتماثيل» «الولع فيه يتالءم جديد سحر الستكشاف نصوًصا منتظمة
ثقافتنا.2 ثوابت من حقيقية ثابتة يَُعدُّ االتجاه هذا أن تؤكد األخرية التطورات أن ويبدو
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الجنيس االنجذاب

نحته الذي التمثال من ُولدوا ألطفال أبًا يصري بيجماليون (2-2)

كما القديمة بيجماليون أسطورة يف اصطناعي وكائن إنسان بني الحب قصص أقدم نجد
يشء كلِّ قبَل كان ولكنه قربص، ملَك بيجماليون كان «التحوالت». قصيدة يف أوفيد عرضها
اللواتي مملكته بنات بها تتسم التي املنحلَّة األخالق من الشمئزازه ونظًرا موهوبًا، اتًا نحَّ
شغفه إىل وقته كل وخصص يتزوج أن الشابُّ امَلِلُك رفض الجميع، عىل أنفَسهن يَعِرْضَن
العرش. وريثة امللكية الساللَة ُمقِلقة بصورة هددت العزوبية يف الرغبة أن إال النحت، وهو
فوقع الجمال، فائقة وكانت العاج من شابٍَّة عذراءَ نْحِت إىل موهبتُه قادتْه ما يوم ويف
تمنََحه أن أفروديت إىل ل توسَّ املستحيل الحب هذا من يَئِس عندما ولكنه حبها. يف أسريًا
جالتيا، حقيقية: امرأة إىل التمثاُل ل وتحوَّ أمنيتَه اإللهُة فلبَِّت العاجيََّة، رائعتَه تُشِبه امرأًة
الذي بافوس، وهو طفل ميالد عن العالقة هذه وأسفرْت يتزوََّجها، أن بيجماليون فقرََّر
بيجماليون؛ السعادة فغمرت قربص. يف اسمه تحمل التي املدينة مؤسس الحًقا سيكون

النجاة. طوَق الحاكمة األرسُة وجدِت فهكذا
االصطناعي الكائن اتخاذ ملوضوع األول التجيل شك بال بيجماليون أسطورة تعترب
ولكن وحدته. من بالتخلص الكائن هذا ملصمم سمح مما املوقف، هذا يف زوجة أو رشيًكا،
يف تكون فلن أدنى، صنف من امرأة أو للمرأة بديلة بصفتها جالتيا تُقدِّم ال األسطورة
بل اصطناعية، امرأة بحبِّ عليه ومحكوٍم النساء ترفضه لرجل األخريَ املالذَ الحالة هذه
أن ويبدو مملكته. يف الحقيقية البنات كل من ات النحَّ نظر يف وجاذبية َجَماًال أكثُر هي
كان فقد النص؛ هذا يف سلبي أخالقي درس عن نبحث أال يجب أنه تُظِهر السعيدة النهاية
إيكاروس حماقة إىل باإلضافة املسئولية، وانعدام والتجاوزات التكربُّ يُدينون اإلغريقيون
موهوب فهو هؤالء بني من ليس بيجماليون ولكن االجتماعية. لألعراف أوديب انتهاك أو

فقط. السعادة هو يتمنَّاه كان ما فكل ورًعا؛ أيًضا يكون وقد ومتواضع

االصطناعية الكائنات الرومانسية، الحركة ظل يف (3-2)
مرفوضة ولكن مرغوبة أشياء تصبح

الرومانسية الحركة مرت فقد هذا؟ يومنا يف صادًما فيها الرغبة أو آلة حب يُعترب ملاذا
روايتها كتابة عىل تعمل شييل ماري كانت الذي الوقت يف ١٨١٦ عام ففي املرحلة! بهذه
أسطورة من جديدة نسخة الرميل» «الرجل يف يقص هوفمان إرنست كان «فرانكنشتاين»
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بديلة الرومانسية ظل يف جالتيا وصارت اإلغريقيني حماسة نيس ولكنه بيجماليون.
يف آدم دوليل فيلييه اقرتح ذاته اإلطار ويف ُمغَرمة. أعني إال رؤيتها تستطيع ال وخدعة
تشكيل هو موضوعها وكان جديدة مأساوية مغامرة ١٨٨٦ عام يف املستقبل» «حواء
الذي الجنيس السحر الرومانسية الحركة استكشفت القصص هذه وعرب مثالية. امرأة
أن املؤلِّفون هؤالء ويرى وهًما. هنا تُعتَرب االصطناعية فاملرأة بيجماليون، أسطورة تضمه
الذي الحديث اإلنسان فهو مزدوجة؛ بصورة ُمداٌن هو الُخدَع بهذه يُفتَن الذي اإلنسان
يستبعد هو ذلك إىل وباإلضافة الحديثة، بالتقنيات واملنخدع الطبيعة بمبادئ يكرتث ال

مرفوض. ولكن مرغوب يشء باشتهاء املجتمع من نفسه

أن املمكن أليسمن االصطناعي، والذكاء الروبوتات صناعة تطور مع (4-2)
الروايات؟ تصفه الذي املثايل الكائن هذا تصميم إىل املستقبل يف نصل

والوجود واملعدات بالحركات يتعلق فيما بالغ تقدٌم أُحِرز أعوام عرشة حوايل منذ
ا جدٍّ واقعية روبوتات تصميم اليابان يف الباحثني بعض ويحاول االصطناعية. والعواطف
العالقات نشأة طريقة استكشاف اآلخر البعض ويحاول اإلنسان، عن تمييزها يصعب
وفًقا بعض عن بعضها باالختالف للروبوتات تسمح لوغاريتمات عرب واآللة اإلنسان بني
امَلنَال. بعيَد يزال ال اإلنسان من «املستنَسخ» الروبوت أن إال معها، تفاعلنا لطريقة
دائًما هو الكائن كمال عدم أن االصطناعية الكائنات تاريخ لنا يُظِهر ذلك إىل وباإلضافة
بل نساءً، جالتيا ساللة من االصطناعية الكائنات تكون ال الروايات ففي ممتًعا. يجعله ما
االستقاللية غياب من الكائن تجاه الجنسية اإلثارة تنبع ما وغالبًا يشء. ينقُصُهنَّ نساءٌ
يف تتقدم التي اآلالت تُصِبح أن اإلطالق عىل املؤكد من ليس وبذلك سلبيته. ومن لديه

أكرب. بصورة فيها مرغوبًا لإلنسان محاكاتها
أفالم يف نجد كما شكلها، يف اإلنسان تُشِبه كائنات مجرد املستقبل روبوتات تكون لن
مساحة فثمة روبوتات؛3 إىل اليومية حياتَنا تمأل التي األشياء تتحول وقد العلمي. الخيال
يشء إىل عميل يشء ومن رشيك، إىل أداة من العالقات نوع فيختلف التصميم، لحرية كبرية
يومنا يف ولكن األزل، قديم من أسطورة اصطناعية نساء إنشاء يف فالرغبة فيه، مرغوب

عديدة. اخرتاعات أمامنا تزال ال الواقع ويف الخيال. انعدام ذلك يعكس هذا،
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اهلوية

حيوانات؟ نُعترب نحن هل (1)

بداياتها. منذ اإلنسانية يشغل ا جدٍّ قديم سؤال شك بال إنه حيوانًا؟ اإلنسان يُعترب هل
فكان اآللهة. وحتى والحيوانات البرش بني حدوًدا الحضارات من العديُد يََضع ال
أن يستطيع كيتسالكوتل األزتيكي اإلله وكان حيوانية، أشكال الفراعنة آلهة من للعديد
إله جانيش وكذلك تيس، أقدام بان اإلغريقي لإلله وكان ريش، ذي ثعبان شكل يتخذ
ويف تُحىص. ال ذلك عىل واألمثلة فيل، رأس له كان الهندوس لدى واملسافرين التجار
أن بًرشا َقتََلْت حيوانات بحق واإلدانات املحاكمات تُظِهر أوروبا يف الوسطى العصور
وصل حتى اإلنسان، شأن ذلك يف شأنها أفعالها عن مسئولة تُعترب كانت الحيوانات
الطاعون! مرض تنقل ألنها العقيدة؛ من الفرئان كل إخراج يعتزم أن بأسقف األمر
وتَتََفلَسف وتُناِقش اإلنسان مثل تترصف حيوانات وتخيل بالحيوان، اإلنسان تشبيه إن
الفونتني) أساطري أو رينار الثعلب قصص (مثل واألدب الفنون يف بكثرة يرتددان أصبحا
عىل الحيوانات تساعدنا «هل قسم (انظر والُحلم للتفكري مادًة والقارئ امُلشاِهد يجد حيث

أنفسنا؟») يف التفكري

الحديث والتفكري الحيوان (1-1)

الحديث، والعلمي الفلسفي التفكري مجاِل إىل لنتطرق والفني األدبي املجال ِلنَدَِع
إىل ينتميان وهل «اإلنسان»، أو «الحيوان» ماهية تحديد إىل يَهِدف الذي املجال وهو
فرضية فرضيتني: بني الغرب يف الفكر هذا يتطور منفصلة. عوالم إىل أم نفسه العاَلم
أخرى وفرضية واضحة، بصورة منفصالن والحيوان اإلنسان أن ترى للتكامل» «معارضة
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أحرزت العلم، تطورات ومع بينهما. تكامل ثمة املقابل، يف أنه، ترى للتكامل» «مؤيدة
واإلنسان، الحيوانات بني انفصال يوجد ال أنه وأثبتت تقدًما للتكامل املؤيدة الفرضية
سنُسلِّط التي السمات وهي البرشي، للجنس املميزة السمات بعض إغفال دون وذلك

الكتاب. هذا من األخري الجزء يف الضوء عليها
الذي اإلنسان لدى مستمرة رغبة من ينبع فهو للتكامل» «املعارض باملوقف ولنبدأ
رغبة وهي الَكْون، باقي عن ومختلًفا نوعه من فريًدا كائنًا ذاته يعترب أن أراد طاملا
البرشية». املركزية «مذهب أْي اإلنسان، حول تتمحور أفكار عن الدفاَع دائًما استهدفْت
للكون، مركًزا عليه يعيش الذي األرض كوكب يَعتَِرب اإلنسان ظلَّ الَكْونِي الصعيد وعىل
مليارات ثمة وأن الشمس، تتبع األرض أن بإثبات إال علميٍّا َدحُضه يتمَّ لم ُمعتََقد وهو

نجوم. شكل يف الكون يف «الشموس»
املعارضة الفرضية منارصو يََرشح معيشته، مكان وليس نفسه باإلنسان يتعلق وفيما
ووفًقا اإلطالق. عىل حيوانات لسنا أننا عىل بالتأكيد البرشية» املركزية «مذهب للتكامل
عربَّ التي مالربانش نيكوال الفيلسوف رؤية سيما ال الفرضية، لهذه تطرًفا األكثر للرؤية
وأنه الساعة مثل جماد الحيوان أن الفرضية هذه تزعم عرش، السابع القرن يف عنها
(انظر أبدية روًحا يمتلك ألنه تماًما؛ مختلفة طبيعة من يَُعدُّ الذي اإلنسان عن يختلف
إىل تهدف لفرضية الدينيني املنارصين لدى مماثلة فكرة ونجد عرش). التاسع الفصل
بصورة موجودة تزال ال والتي «الخلقية» نسميها التي الفرضية وهي الحي العاَلم تفسري
بالتوازي هي كما الحيوانات خلق هللا أن الفرضية هذه منارصو فيعتقد اآلن.1 حتى كبرية
شاء الذي هو هللا إن الفرضية، لهذه فوفًقا تماًما؛ منفصلة بصورة ولكن اإلنسان خلق مع
الشمبانزي! مثل عنا استقالل ويف عنَّا كبري باختالف ُخلقت مخلوقات جسديٍّا نُشِبَه أن
ولكن جماًدا وليست حية كائنات بصفتها الحيوانات ُخلقت مالربانش، ملوقف خالًفا
الدينية األصولية الحركات من للعديد الحايل املوقف هو وذلك مطلق، اإلنسان عن فصلها
الحية الكائنات تطور نظرية سيما وال األحياء، علم تطورات سمحت فقد الظالمية.2 أو
مفكر أيُّ هذا يومنا يف عنها يُدافع يَُعْد لم التي األفكار هذه بدحض األول)، الفصل (انظر
اإلنسان من ا جدٍّ قريبة الحيوانات بعض أن الحديُث األحياء علُم 3 يُبنيِّ الواقع ويف عاقل.
مع يتشارك اإلنسان وأن العصبية، أو الهرمونية أو البيوكيميائية أو الوراثية آلياتها يف
الحيوانات من تنتقل أن يُمِكنها األمراض من العديد وأن جيناته، من ٪٩٨ يف الشمبانزي
حاليٍّا يشبهها هو لذا القرود؛ يُشِبُه كان القديم اإلنسان وأن العكس، أو اإلنسان إىل

كبرية. بصورة
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حيوانات. نُعترب نحن البيولوجي الصعيد فعىل نعم،

والثقافة الحيوانية اململكة (2-1)

الُكتَّاب بعض استكمل فقد الحد. هذا عند للتكامل املعارضة اآلراء تتوقف لم ذلك مع
بجسده حيوان بالطبع اإلنسان أن وأقروا فرضيتهم، عىل الرباهني تقديم جدية األكثر
اإلنسان أن يََرْون ولكنهم «طبيعته»، نسميه ما أْي التطوري؛ وبأصله البيولوجية وطبيعته
سمحت املجال هذا يف وحتى وبثقافته. فكره بنتاج الحيوانات عن تماًما مختلًفا يظل
الواقع ففي األمر؛ هذا يف البسيطة الفروق بإظهار اإليثولوجيا مجال يف األخرية التطورات
استخدام مثل ثقافية: بسمات نُشبهها قد سلوكياٍت الحيوانات من العديد َلَدى نَِجُد
… الجمالية واالختيارات (األولية) األخالقية والسلوكيات الخطاب ولغة والتواصل األدوات
«املبادئ الحيوانية اململكة يف نجد أخرى بعبارة والتاسع). الثامن الفصلني (انظر إلخ
لدى تطوًرا أكثر بصورة نقابله ما لكل األهمية) شديد األوىل» «املبادئ (مصطلح األُوَىل»
اإلنسان بني كامل انفصال ثمة يكون أن املمكن من فليس ثَمَّ وِمن البرشي؛ الجنس
تقدم من قوية ُحَجًجا للتكامل املؤيدة الفرضية استمدت وقد الثقافة. مجال يف والحيوان

الحيوانات. بشأن العلمية املعارف
ونستمد واحد، آٍن يف ثقافتنا وبأسس البيولوجية بطبيعتنا حيوانات نُعترب نحن نعم،

منها. انحدرنا التي الحيوانية اململكة من والثقافية الفسيولوجية سماتنا
يَتَنَاولها التي املعلومات من أكرب كمٍّ تناول عىل قادًرا نافذًا عقًال أيًضا نملك أننا إال
«حيوانات ولكن حيوانات إذن فنحن الشمبانزي. مثل بنا بَِه الشَّ شديدو حتى نَُظراؤنا
وحدنا عليها نقدر وتقنية فكرية نجاحات إىل حيوانيتنا «التميُّز» هذا يقود وقد مميَّزة».4
أو الكمبيوتر، وأجهزة اللقاحات تصنيع أو القمر، إىل الذهاب مثل: الشميس النظام يف
إىل التميز هذا يقودنا الفكر مستوى وعىل جنسنا. تاريخ تسجيل أو الروايات، كتابة
الكتاب. هذا من األخري الجزء يف األشياء بعض عنها سنذكر ا جدٍّ مبتكرة عيش طريقة

آالت؟ نُعترب نحن هل (2)

اآلالت ولكن آالت، لسنا «نحن ذاتها: الرسالة نكرر الكتاب هذا فصول من فصل كل يف
باإلضافة آلة نفسه اإلنسان يعترب تحديًدا الغرب ويف أنفسنا.» يف التفكري عىل تساعدنا قد
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يظل ذلك بعد ولكن آلية، استعارات إىل نلجأ أن علينا أنفسنا نفهم ولكي آخر». «يشء إىل
اإلنسان جوهر عليه نطلق ما نتناول الطريقة فبهذه . ُمفرسَّ وغري غامض هو ما دائًما
أن مجديًا يكون قد بذلك نقتنع ولكي آلية. مجرد يف اختزاله يمكن ال الذي الجزء وهو

قديمة. نصوص إىل نعود

مرحلتني عىل اإلنسان هللاخلق (1-2)

مرحلتني: عىل بعملية قام هللا أن إىل القديم العهد يشري

آدم فصار حياة. نسمة أنفه يف ونفخ األرض، من ترابًا آدم اإلله الرب وجبل
حية. نفًسا

(٢ : ٧ التكوين، (سفر

من تمثاًال فيُشكِّل خزف صانع بعمل الخالق هللا فيقوم فنية؛ األوىل املرحلة كانت
الفنون مجاالت أحد كانت الخزف وصناعة شكل، لتصميم املتاحة املواد ويستخدم الرتاب،
غرار عىل فنان بمنزلة كان العملية هذه ويف اإلنجيل. يصفه الذي العرص يف تقدًما األكثر
قدرة عىل الثانية املرحلة تعتمد املقابل ويف بعد. فيما آدم ساللة أبناء عليه سيكون ما
باهلل مختصة ميزة هي حياة نسمة نفخ عىل والقدرة الهوائية التقنية فهذه باهلل، مختصة

وحده.
مرحلتني عىل وذلك الخلق، عملية بها تمت التي الطريقة هذه مماثلة بصورة نجد
والفرعونية السومرية األساطري ففي والخرافات. األساطري من هائل عدد يف منفصلتني،
املذكور كاإلله خزف»، «ُصنَّاع آلهة ثمة كان أفريقيا، مناطق بعض وأساطري والصينية
أو بحركة الحياة نسمة فيه ينفخون ثم الرتاب من شكًال يخلقون القديم، العهد يف
بعض وتذكر امُلشكَّل، الرتاب عىل املنحوت الخشب الشمال أساطري وتفضل سحرية. كلمة
بني التوايل حالة مكان كل يف فتوجد الحياة. اآللهة فيها تبث الحجر من تماثيل األساطري
الحياة ببثِّ تسمح حرصية بصورة إلهية وتقنية الخارجية القرشة لتشكيل إنسانية تقنية
هذه بشأن املقاالت من العديد عىل يطلع أن للقارئ يمكن اليابان، سوى مكان كل (يف

5 الثقافية). االختالفات
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خلقه الذي اإلنسان يَُعدُّ هل طبيعي: سؤال إىل اإلنسان لخلق التقنية األسطورة تقود
بإتقان له تسمح أن شأنها من التي التقنية من مستًوى بلوغ عىل قادًرا صورته عىل هللا
أيستطيع املمكنة؟ املجاالت من الروح بثِّ عىل القدرة تُعترب هل اإللهية؟ املهارة هذه

بروميثيوس؟ إياه يُهِديَها أن يجب أم ذاتيٍّا القدرة هذه يكتشف أن اإلنسان
واآلالت االصطناعية الكائنات صناعة حكايات كل اهتمام بؤرة السؤال هذا يشغل
متخفٍّ نمطي هيكل يوجد أنه الشأن بهذا دراسته يف بروتون فيليب فيثبت املعقدة.
أن عىل بالتأكيد الهيكل هذا لنا ويسمح عرص، بكل خاصة متنوعة وأشكال أساليب يف
القالب من الواقع يف تتشكل املختلفة العلمية واملقاالت والحكايات واألساطري النصوص
هللا فيه م يُصمِّ الذي البدائي املشهد تمثيل إعادة دائًما: لنا تُروى وحيدة قصة فهي ذاته.6

الحياة. نسمة آدم يف ينفخ ثم شكًال
أو سحري خشب أو طني أو عاج أساسية: مادة بتناول املشهد يبدأ الحكايات كل ويف
ملحوظة، األقل عىل أو نبيلة مادة تكون ما وغالبًا اصطناعية. عصبية خاليا أو جثث بقايا
التقنيات باستخدام وتنظيمها ونحتها املادة هذه تشكيل فينبغي التقنية املرحلة تبدأ وهنا
الكمبيوتر. علم أو كهرباء أو رياضيات أو فخار أو مطرقة العرص: يف تطوًرا األكثر
ولكن اإلنسان. جوهر من ما لسمة االصطناعي اإلنتاج إعادة محاولة إىل املصمم ويطمح
الحركة أو اإلغريقيني، إىل بالنسبة كالجمال آخر: إىل عرص من يتغري قد «الجوهر» هذا
أو العاطفة ربما أو الكمبيوتر، علماء إىل بالنسبة الذكاء أو النهضة، عرص يف والتحدث
االقرتاب يف إال ينجح ال فإنه املصمم، يبذلها التي الجهود كل ورغم هذا. عرصنا يف الوعي
اللمسة لوضع خارجي تدخل فيلزم حني. أي يف كاملة بصورة بلوغه دون هدفه من
عجز تحجب مختلفة أسماء كلها وهي سعيدة، مصادفة أو إلهي تدخل أو سحر األخرية:

محنًكا. مهندًسا كان لو حتى الحياة بث يف اإللهية التقنية إتقان عن اإلنسان
يجعل ما تحديًدا هو مجملها يف اإللهية التقنية إتقان عن البرشي املصمم عجز إن
الكائن كان فإن حالتني؛ نجد قد الحكايات ويف ا. خاصٍّ كائنًا االصطناعي الكائن من
يجعله يشء فثمة ناقص؛ بالرضورة فهو اإلنسان، يد عىل كاملة بصورة مصنوًعا شيئًا
بتدخل البرشي املصمم استعان وإن الحكاية. لتطور أساسيٍّا االختالف هذا ويكون مختلًفا
إذن فيصبح بحتة؛ تقنية أو طبيعية بصورة ُمشكل غري الكائن فيكون إلهي، أو سحري
يف سواء أبًدا اإلنسان يخلق ال الحالتني ويف مصممه. عن ويختلف بدوره سحريٍّا كائنًا

به. شبيهة كائنات العلم أو األساطري
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آخر» «يشء إىل باإلضافة آلة الغربي اإلنسان (2-2)

سيناريوهات وضع عرب املستقبل آالت عن فقط الروبوت وعلماء الروائيون يحدثنا ال
لنا وتروي عرصهم. يف الحي الكائن أو اإلنسان تميز التي االختالفات يصفون بل تقنية،
أن يجب والتي عرصه يف إتقانًا األكثر اآللة نفسه يعترب الغربي اإلنسان أن حكاية كل
اإللهية التقنية الدخيل» «العامل هذا ويعادل دخيل» «عامل وهو آخر: يشء إليها يُضاف
بفضل نتوصل أننا إال آالت، مجرد أنفسنا نصور أن نريد ال فنحن اإلنسان. يتقنها ال التي
«يشء إىل باإلضافة آلة بل آلة ليس فاإلنسان أفضل؛ بصورة إنسانيتنا فهم إىل اآلالت
تأثرينا كان كلما الوقت، ذلك ومنذ اإلنسان. هوية يحدد ما هو اآلخر» «اليشء وهذا آخر»
الطريقة، بهذه تمثيلنا من انزعاجنا وزاد أنفسنا عن معارفنا زادت مماثًال االصطناعي
ضوء يف جديد من الطب تاريخ قراءة ويمكن طويلة. فرتة منذ مستمرة املواجهة فهذه

عرش). الثالث الفصل (انظر الهندسة تاريخ
اآللة ألداء تقديرنا حول قبل ذي من أكثر اإلنسان عن الغربي املفهوم يتمركز اليوم،
ونقيِّم تصميمها نستطيع التي اآلالت مرآة يف أنفسنا إىل فننظر كاملة. بصورة وحدودها
يمكن وبذلك اآلن. حتى املعروف غري الدخيل» «العامل هذا اختالفنا، االنعكاس هذا يف
لألسف؛ ذلك يحدث ال ولكن ألنفسنا، أفضل بفهم ووعًدا فرصة لآللة تقدم كل اعتبار
الذي اآلخر» اليشء «هذا إنسانيتنا، يميز ملا محتمل تعريف إعادة تعني الجديدة فاآللة
التعريف إعادة تتم ما فدائًما بالحذر، اآللة توحي قد الصدد هذا ويف ونهائيٍّا. أبديٍّا نعتقده
من خوفنا تفرس التي املحددة النقطة إىل توصلنا قد بذلك نكون وربما مضض، عىل
العسكرية الروبوتات من جحافل نتخيل ألننا عامة؛ بصفة الجديدة اآلالت ومن الروبوتات
بالتواصل يتغري تعريفنا نرى أن هو الحقيقة يف نخشاه ما ولكن األرض عىل تسيطر التي
النظر إعادة عىل جديدة آلة تجربنا أن نريد وال هي، كما بحالتنا أنفسنا نحب فنحن معها.

اإلنسانية. بالطبيعة نسميه ما أسس يف
ال اآلالت بينها: ومن الحجج من عدد باستخدام ونكافح أنفسنا نناقش نحن لذا
اآلالت ولكن عواطف لدينا ونحن به، تقوم ما تفهم ال وهي عليه، برمجتها تم ما إال تفعل
عربَّ وقد منها. نطلبه ما إال تفعل ولن اإلبداع عىل قدرة أبًدا اآللة تُظِهر لن فقط. تحاكيها
فعل رد أنظمة بفضل استقاللية األشياء اكتسبِت «كلما قائًال: رأيه عن تيرسون7 سريج
فريى برنامجها.» «حبيسة» أنها تكرار أهمية زادت متزايدة، بصورة معقد وتعلم عكيس
حتى بها يتنبأ أن يصعب بأشكال التطور عىل ما برنامج قدرة إظهار أن الناس أغلب
العلمي. للخيال هاٍو شخص من الهذيان أو الدعابة قبيل من يَُعدُّ الربنامج، هذا واضع
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الهوية

ففي يصنعها. التي األشياء عرب إال نفسه يفهم ال مخلوًقا الغربي اإلنسان يُعترب
مغيظة سلوتادايك بيرت قول حد عىل لكن للتجديف؛ سبب مجرد اآللة تَُعدُّ ال الغرب
كل تكون ربما هويتنا، لتحديد للتقنيات نخصصها التي األساسية املكانة وبسبب أيًضا.8

علينا. خطًرا جديدة آلة
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عرش الثالث الفصل

املرآة

أنفسنا؟ يف التفكري عىل الحيوانات تساعدنا هل (1)

املجهرية، أو الكبرية والحيوانات املنزلية، أو املفرتسة الحيوانات مكان كل يف حولنا نجد
لذوقنا؛ وفًقا والقبيحة الجميلة والحيوانات نظرنا، وجهة من الضارة أو املفيدة والحيوانات

بالحيوانات. ثقافتنا من كبري جزء يتأثر أن إذن عجيبًا فليس
وعىل الحياة يف بها تربطنا التي امللموسة العالقة يف أوًال التفكري عىل تساعدنا فهي
الناحية من الحيوان هو فما بنا». املحيط «الكون يف الحيوانية للمملكة حدود وضع
يخدمنا؟ أن يستطيع فيَم جسمه؟ أعضاء تعمل كيف النبات؟ عن يميزه الذي ما العلمية؟
املنطقية األسئلة هذه كل تهم شك وبال الكتاب). هذا من الثالث الجزء (انظر يُشِبهنا؟ هل
والجغرافيا والتاريخ والفلسفة االجتماع وعلم األحياء علم كافة: بفروعه اإلنساني الفكر

إلخ. … والطب

الخيايل العاَلم (1-1)

بقدر الحلم إىل اإلنسان يحتاج «ربما قائًال: رائعة بصورة رأيه عن جاكوب1 فرانسوا عربَّ
وهنا أوهامنا. يف أو أحالمنا يف التفكري عىل إذن الحيوانات تساعدنا الحقيقة.» إىل حاجته
ويف والعرشين). الحادي الفصل (انظر الخيايل املجال ونتناول املنطق عن قليًال نبتعد
ُخلق قد وهو إنسان شكل يتخذ الذي الحيوان الحيوان؛ لتصور طرق ثالث توجد الواقع
الحساس. الكائن والحيوان كاآللة، إليه يُنظر الذي الجماد والحيوان البرش، مثل ما حدٍّ إىل
سبق فيما ذكرناه ما مع وتتفقان للحيوان، عقالني تفسري إىل األخريتان الداللتان وتهدف
الشائع غري املفهوم محل تدريجيٍّا الحساس الكائن الحيوان هذا يومنا يف يحل عندما



واآللة والحيوان اإلنسان

يجعل والذي باإلنسان الحيوان يَُشبِّه الذي األول املفهوم فإن املقابل ويف الجماد. للحيوان
يساعدنا الذي هو يكون ربما اإلنسان» بها يُقَصد «استعارة ما بطريقة الحيوان من

الفنون. مجال يف سيما ال الحلم أو التفكري عىل أكرب بصورة
الديانات من العديد يف لنفسه يُمثِّل أن لإلنسان يتسنَّى كيف سبق فيما رأينا لقد
الفصل (انظر اإلنساني الطابع يكتسب الذي الحيوان بفضل اآللهة بنية السماوية غري
لتوجيه رمزية حكاية الحيوان يوفر ما غالبًا العلمانية الدول يف أيًضا ولكن عرش). الثاني
تستخدم التي إيسوب خرافات أو الفونتني أساطري قبل من ذكرنا فلقد اإلنساني؛ السلوك
الحيوانات ابتكار ذلك إىل نضيف وقد أخالقية. دروًسا البرش إعطاء أجل من الحيوانات
الحلم. إىل تدعو حيوانات كلها وهي والتنني البحر وحورية الحريش حصان مثل الخيالية
استخدام إىل وتكراًرا مراًرا — إلخ … وسينما ونحٌت ورسٌم أدٌب — الفنون لجأِت وقد
لالعتقاد وفًقا الشائع االستخدام أيًضا ولنذكر الخيالية. أو الحقيقية الحيوانات هذه
نتَِّسم قد فهكذا الحيوانات. صفات من أنها يُفرتض صفات حول لالستعارات الشعبي
مثل بالفخر أو الحمار، مثل بالِعنَاد أو الَحنَش، مثل بالكسل أو األسد، مثل بالشجاعة
األصناف لهذه الحقيقي بالسلوك بعيد ِمن إال االستعارات هذه ترتبط ال وبالطبع الديك.
الفكر أوجه بكل تتعلق قد الحيوانية االستعارة أن النهاية يف ولنذكر املذكورة! الحيوانية
«َحمل إىل تشري التي املسيحية الدول يف الشائعة الدينية االستعارة مثال ولنذكر اإلنساني،

هللا».
التفكري عىل الحيوانات بها تساعدنا التي املختلفة الطرق هذه إىل نضيف أن ويجب
الذين األطفال حال وهي النضوج، عىل (الشاب) فكرنا الحيوانات فيها تُساعد التي الحالة
عالقاتهم بتكوين لهم سمح مما كلب، أو كقطة أليف حيوان مع النمو بفرصة حظوا
التي الطفولة ُدَمى مثل حيوانات مجاورة يستطيعوا لم َمن حال أيًضا وهي العاطفية،
ينضج لم البالغ فكرهم كان ربما ودونها معها، اندمجوا بل عاطفيٍّا العديدون بها ارتبط

متناسقة! بصورة
الحب. أو الحلم أو التفكري عىل حياتنا طيلة الحيوانات فتساعدنا

أنفسنا؟ يف التفكري عىل اآلالت تساعدنا هل (2)

مبكًرا، الفضول حمله فقد نظرائه. جسم ليفتح الجراحة علم ظهور اإلنسان ينتظر لم
العظام مجموعات يف يرى آخر؟ إنسان جسم بداخل ينظر حني اإلنسان يرى ماذا ولكن

عرصه. آالت يرى آالت، واألحشاء
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املرآة

القنوات من شبكة اإلنسان (1-2)

الكبرية الحضارات كل وكانت الشعوب، الستقرار األوىل العصور منذ الري تقنيات تطورت
كانت إذا َعَجَب وال الطب، ظهر اليونان ويف املياه، لعلم األساسية املبادئ تَعِرف الِقَدم يف
ترشيح ويُظِهر ري. بنظام تشبيهه هي اإلنساني الجسم عمل لفهم تُستخدم استعارة أول
التي القنوات من معقدة شبكة وجود لآللهة قرابني تُقدم كانت التي الحيوانات جثث
شبكة وهي والعقل، القلب سيما وال املركزية، واألعضاء الخارجية األعضاء بني تربط
األوردة أن هو السائد املفهوم كان العرص ذلك ويف الحالة. حسب الدماء أو بالهواء مليئة
كانت الواقع (يف الهوائية املجاري مثل بالهواء تمتلئ الرشايني ولكن القلب إىل الدم تنقل
بعد جسمها من برسعة خرج الدم ألن وذلك فارغة؛ الحيوانات جثث يف امللحوظة الرشايني
مثل كلمات عرب األولية الحرية هذه ببقايا تحتفظ الترشيحية املصطلحات تزال وال الذبح).
مثل القدماء األطباء بعض لجأ للدم املزدوج الجريان تفسري أجل ومن الهوائية». «القصبة
من كان التي العرص هذا يف شائعة كانت التي املائية الساعة استعارة إىل إمبيدوكليس
السابع القرن انتظار يتعني فكان العلوي. الثقب أُغلق إذا سريها معدل يتوقف أن املمكن

الدم. جريان لتوضيح املضخة استعارة وهي األدق االستعارة هاريف يقرتح لكي عرش
باألعضاء املخ تربط التي األعصاب شبكة عىل التعرف تمَّ أبقراط، عرص ومنذ
مشتق سائل وهي «النفحة» بداخلها تجري للغاية دقيقة قنوات بجهاز وُشبهت الحركية،
إىل النفحة هذه وصول عن العضلية الحركة وتنتج مبارشًة. يشبهه ال ولكن الهواء من
أفالطون يد عىل وسيُعدل سيمتد للحرية واملثري الدقيق غري النفحة مفهوم أن إال العضل.

النهضة. عرص حتى وذلك األعصاب، دور إىل لإلشارة استخدامه وسيستمر وأرسطو

الحركة ذاتية آلة اإلنسان (2-2)

ا جدٍّ قريبًا اإلنسان» «ماهية كتابه عرشيف السابع القرن يف ديكارت ذكره الذي املفهوم كان
والصمامات القنوات من غريب جهاز يقود حيث القديمة؛ والهوائية املائية املفاهيم من
وذلك كالبالون، تنتفخ التي العضالت إىل تصل حتى — النفحة أي — الحيوانية الروح
قليًال الفرنيس الفيلسوف وابتعد الجسم. داخل ضوء أيِّ دون داخلية نارية حرارة عرب
قوة أيِّ إىل يحتاج ال آليٍّا جهاًزا اإلنسانية اآللية اعتبار فاقرتح اليونانيني؛ األطباء عن
بصفة تلعب ال فهي الجسم عن بفصلها ديكارت اهتمَّ التي الروح أما ليعمل. خارجية
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واآللة والحيوان اإلنسان

الساعة حلَِّت ثم عرش). التاسع الفصل (انظر اآللة هذه عمل يف مبارش دور أيَّ خاصة
مبارشًة تشبه آلة إذن جسمنا وأصبح القديمة املائية الساعة محلَّ نهائية بصورة الحديثة

األوائل. الساعات صانعو إنتاَجها يستطيع التي العجائب
اآللة إنتاج إعادة إىل عرش الثامن القرن بداية منذ النهضة عرص ميكانيكيو سعى
من ذلك يف مستلهمني ويفهمه، يالحظه أن شخص أي يستطيع جهاز شكل يف اإلنسانية
أن بعد فهكذا ومحركات. وصمامات أسطوانات من املصنوع لإلنسان اآللية الرؤية هذه
الهضم وموضوع للفلوت، العازفة آلته مع التنفس موضوع فوكونسن دي جاك تناول
متحركة» «آالت لتصميم الجنوبية أمريكا من حديثًا املستورد الكاوتشوك جرب بطته، مع

الجسم. يف السوائل جريان املثال هذا عرب وفرس
املجدية غري ديكارت ازدواجية الميرتي، الطبيب بينِهم وِمن الُكتَّاب، من العديد رفض
خاصًة يربز «اإلنسان-اآللة» الميرتي كتاب كان املقابل ففي مادية. أكثر نهًجا واقرتحوا
تتفق ال أخرى وخصائص الجسم عمل المركزية أيًضا ويربز اإلنسانية األنسجة يميز ما
البيولوجي التعقيد تشبيه عىل الحرص مع الوقت، ذلك يف املستخدمة اآللية واالستعارات
ومع النفي، عىل الميرتي وسيُجَرب سيُحَرق الكتاب هذا أن إال عرش. الثامن القرن بآالت
ومن جهة، من والحيوان اإلنسان بني الكبري التشابه أثبتوا الذين أحد شك بال فهو ذلك
هذا معارف ظل يف تفسريها يصعب التي البيولوجية لآلليات الغريب التعقيد أخرى جهة

عرش. الثامن القرن يف املهندس

كهربائي جهاز اإلنسان (3-2)

يجب فإنها السنني آالف مدار عىل العصبي النقل يف النفحة استعارة رواج من الرغم عىل
أن املثال سبيل عىل بوفون فيوضح جديدة. تقنيات ظهور بسبب مكانها عن تتخىل أن
األسلحة يف يحدث ما يشبه ما وهو االنفجار، من قريبًا أثًرا يستخدم الحركي العمل
كهربائي، تيار مع بالتالمس تتقلص العضالت أن وفولتا جالفاني تجارب وتُظِهر النارية.
مجال وهو أال العصبية، اآلثار لتفسري واعًدا مجاًال ثمة أن أيًضا التجارب هذه وتقرتح
الفرضية ريمون دوبوا وإميل هلمهولتس من كلٌّ أيَّد عندما التايل القرن ويف الكهرباء.
بالية. والهوائية املائية االستعارة أصبحت كهربية، ظواهر هي العصبية اآلثار إن القائلة
كامنة» «حركات وجود أدريان دوجالس إدجار اللورد أثبت املايض القرن عرشينيات ويف
اآللية هي النفحة، وليسِت الكهرباء، فأصبحِت العصبية؛ الخاليا بني للنقل ترتدد ورموز

للحياة. األساسية
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املرآة

عرص ففي القصوى. حدودها إىل االستعارة امتدت جديدة، تقنية كل غرار وعىل
توزيعها؛ أو السوائل جريان يف مشاكل أنها صعىل األمراضتُشخَّ كل كانت املائي النموذج
طريق عن املرىض يُعاِلج الطبيب كان الكهرباء عرص ويف َسبَّاك. بمنزلة الطبيب فكان
ال التقنيات تطور مع ولكن الكهربائي. بمنزلة فكان اصطناعية؛ أو طبيعية تيارات

الحد. هذا عند التاريخ يتوقف

رقمي كمبيوتر اإلنسان (4-2)

أعوام بضعة فبَعَد ثالثة. آلية ثورة عن الكمبيوتر اخرتاُع أَعَلَن العرشين القرن منتصف يف
الشامل الربنامج مفهوم النووي الحمض لبنية وكريك واتسون اكتشاف أدخل كامربيدج يف
ببناء تسمح التي املعلومات عىل الربنامج هذا ويحتوي الجزيئات. لرتتيب وفًقا ر» «املشفَّ
الجزيئي األحياء علم معظم حاليٍّا املعلوماتية االستعارة هذه وتَُسوُد مجمله. يف الجسم
فقط ليس التنبؤ يمكننا أنه البعض يعتقد الجينوم رموز فك ومع األجنة. تكوين ودراسة

أيًضا. نفسيته تطور ولكن ما لشخص الترشيحي بالتطور
الثالث). الفصل (انظر البرشي العقل لعمل فهمنا طريقة أيًضا الكمبيوتر حول ولقد
علب فيها وتظهر أخرى معطيات وتخرج معطيات فيها تدخل جديدة نماذج وازدهرت
من العديد وتقاِرن واسعة، بيانات بقاعدة الذاكرة توصف ما وغالبًا متداخلة. سوداء
يف االستعارة وتستمر االصطناعي. نظريه وقدرات التخزين عىل العقل قدرات بني األبحاث

واحد. يشء األمرين أن النهاية يف نعتقد أننا لدرجة نجاح
ذاتية ثم هوائية مائية آلًة التوايل عىل نفَسه اإلنسان رأى الُقرون مرِّ عىل وهكذا
الكائن عن جديدة رؤية جديد اخرتاع كل ويعطي رقمية. آلة واليوم كهربائية ثم الحركة
من أنه يبدو «يشء» دائًما فيبَقى كاملة. بصورة ُمرِضيَة رؤية تكون أن دون الحي
ما هو بالتفرقة إال نراه ال الذي «اليشء» هذا أن الكثريون ويرى آلية، يف اختزاله الصعب

املخلوقات. سائر عن اإلنسان يميز
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عرش الرابع الفصل

احلقوق

حقوق؟ للحيوانات هل (1)

فالبرش البرشي. الجنس وضِع ِمن هي للكلمة القانوني أو الفلسفي باملعنى الحقوق إن
البعض تُجِرب التي «القوانني» أو «املعايري» ى تُسمَّ قيوًدا مجتمعاتهم داخل يََضعون َمن هم
تتعلق وعندما اآلخر. البعض عن االمتناع أو األشياء ببعض القيام عىل جنسهم بني من
كان فإذا حقوًقا. املقابل يف تعطيهم فهي آخرين بأناس الواجبات أو االلتزامات هذه
وإذا للرسقة. يتعرض أن دون العيش يف الحق يعطيه فذلك جاري، أرسق أالَّ عيلَّ ب يتوجَّ
فذلك االنتخابات يف بأصواتهم لإلدالء للمواطنني الفرصة إتاحة الدولة عىل ب يتوجَّ كان
الحق يعطيه فذلك معاق قريب إطعام عيلَّ توجب وإذا التصويت. يف الحق املواطنني يمنح
املجتمعات تسيري يف يفيد مما البرش وضع من إذن الحقوق كانت فإذا أُطِعمه. أن يف
وحَدهم؟ البرش عىل الحقوق هذه تنطبق هل هو: يفرضنفسه الذي السؤال فإن اإلنسانية

للبرشفقط؟ الحقوق هل (1-1)

أن الحيوان» «حقوق معارضو فريى النقاش، يحتدم بالحيوانات، األمر يتعلق عندما
وهم أنفسهم، البرش عىل إال تطبيقها ينبغي وال يمكن ال البرش وضعها التي الحقوق
املصابني مثل بحقوقهم، املطالبة عن فعليٍّا يعجزون البرش بعض أن بالطبع يُقرُّون
يؤيدون الذين األشخاص هؤالء يََرى ولكن الصغار. األطفال أو ذهنيٍّا واملعاقني بالغيبوبة
ملجرد بحقوقهم يتمتعوا أن يجب العاجزين هؤالء أن فقط البرش عىل الحقوق حرص

البرشي. للجنس والنتمائهم بًرشا كونهم
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بحقوق وتتمتع بًرشا ليست مجردة كيانات ثمة فاآلن خاطئ؛ املوقف ذلك أن إال
يُعترب قصدنا: بتوضيح التايل الطريف املثال وسيسمح املعنوية». «األشخاص يها ونسمِّ
تعطيه تحديًدا (أو «يمتلك» مجرًدا كيانًا أْي معنويٍّا»؛ «شخًصا اليوناني برييه ميناء

إنسان! برييه ميناء أن الُقرَّاء ِمن أيٌّ يؤكد لن وبالطبع حقوًقا، اإلنسانية) الجماعة
طبيعي شخص بالتأكيد فيمثله بحقوقه، يستمتع أن املعنوي الشخص يستطيع لن
عن الدفاع عن العاجزين البرش عىل ذاته األمر وينطبق بذلك. يقوم أن يستطيع (إنسان)
فيمثلهم إلخ)، … الصغار األطفال أو ذهنيٍّا واملعاقني بالغيبوبة املصابني (مثل حقوقهم
وفيما بحقوقهم. االستمتاع عىل القادرين األصحاء األشخاص من عدد أو بالغ شخص
يُداِفع فقد للحيوانات، مشابًها األمر يكون أن يتعني الحيوان»، «حقوق بمنارصي يتعلق

إنساني. وسيط وحقوقها مصالحها عن

الحيوان لحقوق العاملي اإلعالن (2-1)

برشية غري لكيانات حقوًقا يمنح أن البرشي للجنس خالله من يمكن الذي املبدأ أقررنا إذا
عن الدفاع جمعيات بعض اقرتحت فقد الحيوان». «حقوق تعريف مع يتعارضيشء فلن
وتنقيحه نصه مراجعة وتمت ١٩٧٨ عام يف الحيوان» لحقوق عامليٍّا «إعالنًا الحيوانات
مع الحيوان» «لحقوق العريضة الخطوط تحديد إىل اإلعالن هذا ويهدف .١٩٨٩ عام يف
لها املمنوحة الحقوق وأن ا جدٍّ مختلفة لفصائل تنتمي الحيوانات أن االعتبار يف األخذ
عنكبوتًا أو نحلة أو كلبًا نعامل أن يمكننا فال االختالفات. هذه تراعي أن بالطبع يجب
مع العالقات عىل الحقوق أيًضا العاملي اإلعالن ويقرص نفسها. بالطريقة شمبانزي أو
من بدًال نَِمر تفضيل أجل من الطبيعية التوازنات يف يتدخل أن لإلنسان يمكن فال البرش؛
حيوان كل يجد أن إىل التوصل الحيوان لحقوق العاملي اإلعالن وينشد العكس. أو فريسته

جنسه. احتياجات مع مالئمة حياة طريقة
ثوريٍّا وال مذهًال ليس الحيوان لحقوق العاملي اإلعالن أن فسنجد مليٍّا فكرنا وإذا
تهدف أحكام بالفعل توجد العالم دول غالبية قوانني ففي عليها. يبدو قد التي بالدرجة
قد التي القاسية أو الوحشية املعاملة من الحيوانات بعض أو الحيوانات حماية إىل
حالة (يف تسعى أحكام وتوجد الذبح، أو النقل أو الرتبية أثناء يف سبب بال لها تتعرض
أخرى جهة من العلم يُثِبت وكما املخلوقات. لهذه هادئة حياة توفري إىل األليفة) الحيوانات
الحقوق هذه م يُعمِّ الحيوان لحقوق العاملي اإلعالن فإن حساسة، كائنات الحيوانات أن
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جهد عن عبارة باألساس اإلعالن فهذا بها. العمل وينظم القائمة القوانني يف املبعثرة
والقانوني. الفلسفي املستوى عىل العام التماسك إضفاء يف رغبًة القائمة القوانني ملوائمة
نمنح عندما وكذلك إنسانًا! منه نجعل ال فنحن برييه مليناء حقوًقا نمنح وعندما
الحيوان» «حقوق أن عىل الرتكيز فيتعني بًرشا. منها نجعل ال فنحن حقوًقا الحيوانات
تعاُرض بالطبع يوجد ال الحاالت غالبية يف لكن اإلنسان»، «حقوق اإلطالق عىل تُشبه ال
لهجوم اإلنسان يتعرض فعندما خاصة؛ حاالت يف التعارض هذا يظهر قد ولكن بينهما.
األولوية نُعطي فإننا الدودة، مثل الطفيليات إحدى من أو كالنَِّمر مفرتس حيوان من
عن أوًال يُداِفع جنس كل أن لفكرة وفًقا اإلنسان حقوق إىل القصوى الحاالت هذه يف
حقوق إطار يف الرشعي للدفاع معادًال الحيوان حقوق إطار يف ذلك وسيكون حقوقه،
يف (الحق البرشي للجنس األساسية الحقوق تتعرض عندما أخرى وبعبارة اإلنسان.
خاصًة يحدث ما وهو اإلنسان، لحقوق األولوية نعطي للتهديد، الصحة) ويف الحياة
استفادة عن الدفاع ل نُفضِّ حيث الحية، الحيوانات عىل والطبية البيولوجية التجارب يف
انتهاك يُقبَل ال بالطبع ولكن التجارب. حيوانات حقوق حساب عىل وصحته اإلنسان

ُمهدَدة. األساسية اإلنسان حقوق كانت إذا إال الحيوان حقوق

حقوق؟ لآلالت هل (2)

قواعد من االستفادة من ستتمكن هل حقوق؟ صاحبة ما يوٍم يف اآللة تُصبح أن يمكن هل
بصورة السؤالني هذين تناول يجدر الحيوانات؟ عن ذكرناها التي القواعد تشبه للحماية

منفصلة.

املمتلكات من نوًعا اآلالت تَُعدُّ اليوم (1-2)

فربما لها. تمييز أيُّ يوجد ال ثَمَّ وِمن املمتلكات؛ من اآلالت تُعترب الحالية القوانني ظل يف
بحركات؛ القيام عىل قدرتها االعتبار بعني يؤخذ ال ولكن خاصة ديناميكية لها تكون
وقد مستخدمها. أو مصممها إما هو عنها الناتجة األرضار أو آلة أيِّ أفعال عن فاملسئول
مسئولية. أيَّ ذاتها حد يف اآللة تتحمل ال ولكن استخدام سوء أو الصناعة يف عيوب توجد
والخامس) الثاني الفصلني (انظر آنًفا ذكرناها التي الفضولية أو املتعلِّمة اآلالت أن إال
فإذا أرضار. وقوع حالة يف لها تحمُّ يتم التي املسئوليات عىل الغموض بعض تضفي قد
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وإذا ما، أشخاص أو بيئة مع تفاعالتها تاريخ عن يشء كل قبَل ينتج آلة أيِّ سلوك كان
تدركه ما اختيار يف االستقاللية من نوًعا تمتلك بل البيئة هذه إىل بسلبية تتعرض ال كانت
وضَع يَستَِطع لم الذي الصانع هل مشكلة؟ وقوع حالة يف مسئوًال إذن يكون فَمن وتفعله؛
املستخدم أم التاسع) الفصل (انظر احتمالية أيِّ تجنب أجل من اآللة لسلوكيات أُُطر

محددة؟ اجتماعية أو فيزيائية لبيئة معرضة اآللة تََرَك الذي

معاقبتها، يمكن ولن تعويضضحاياها، تستطيع لن اآلالت دامت ما (2-2)
منها بدًال بذلك للقيام مسئول تحديد فسيتم

مجتمعنا؟ يف ملموسة بصورة تُطَرح أن قبل األسئلة هذه نستبق أن الصواب من هل
عندما امللموسة املواقف مع يتكيف وهو اجتماعية حاجة يشء، كل قبل القانون، فيُلبِّي

نفَسها. تَفِرض
ولكن اآلالت لدى القرار استقاللية عىل النقاش يركز لن ربما واقعية، وبصورة
ُسبُل تمتلك لن اآللة دامت وما عنها. الناجمة األرضار تعويض عىل الفعلية قدرتها عىل
لشخص أفعالها مسئولية تحميل الرضوري فمن معاقبتها، يمكن ولن بنفسها التعويض

. الُقرصَّ أطفالهم عن مسئولني اآلباء يظل لذا آخر؛

لآلالت؟ حق يوجد هل (3-2)

العامة فالقاعدة املمتلكات، من نوًعا بصفتها مبارشة غري بصورة اآلالت القانون يحمي
املرتتبة النتائج تحمل دون تحويلها أو بها األذى إلحاق أو آلة تحطيم يمكنكم ال أنه هي
تحت اآلالت كل تكون للحيوانات، فخالًفا مالكها. أو بصانعها لحقت التي األرضار عىل

ما. شخص مسئولية
وهل مؤكًدا. ذلك يبدو ال حقوقها؟ نحمي «مستقلة» أو «حرة» آالت تخيل يمكننا هل
مبارشة بصورة الناجمة السيئة املعاملة من اآلالت بعض حماية يتعني أنه تخيل يمكننا
ناقشناها مواضيع إىل هنا فنعود ذلك. قول يصعب مسئوليتها؟ يتحمل الذي اإلنسان عن
التطور عىل الكامنة قدرتها حول وأيًضا السادس)، الفصل (انظر اآلالت معاناة حول
محدد حق باسم النمو من اآلالت يمنعون َمن يوًما نُِدين هل الخامس). الفصل (انظر
فربما الحال هو ذلك يصبح عندما الكامنة؟ قدراتها من األقىص الحد بلوغ يف لآلالت

جذريٍّا. تغريت قد أنفسنا عن رؤيتنا ستكون
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عرش الخامس الفصل

الشخص صفة

أشخاًصا؟ الحيوانات تُعترب هل (1)

«شخص» لفظ تستخدم القواميس غالبية كانت وإذا بالطبع. غامضة «شخص» كلمة تَُعدُّ
اإللهي الشخص للكلمة: امتدادين نجد فنحن فقط، البرش من الشخص إىل لإلشارة
شخص برييه «ميناء املصالح؛ من مجموعة (أي املعنوي والشخص اإللهية الذات أو
العديد محل اآلن هي حيواني» «شخص وجود مسألة فإن ذلك إىل وباإلضافة معنوي»).

النقاشات. من

الشخصالحيواني (1-1)

تعريًفا يقرتح املسألة، هذه عن كريستني إيف األحياء عاِلم فيه يُداِفع الذي الكتاب1 يف
التعريف هذا طبقنا وإذا الحيوانية. اململكة التعريف هذا يشمل وقد «للشخص»، أوسع
االستقاللية:2 أشكال من شكًال يمتلك حيوان أيِّ عىل ينطبق فقد فهد، عىل التايل املثال يف
من شبكة يف يندرج فرًدا، بصفته ألنه، شخص وهو البقية، عن يختلف ألنه فرد «فهو
الحيواني» «الشخص مفهوم من ا جدٍّ قريب مفهوم وهي ولنالحظ، األفراد.» بني العالقات
أيًضا سمحت قد األشخاص بني العالقات من الشبكة هذه أن املناسبة بهذه الناحية، من
وهذا الفلسفية، عرش)، التاسع الفصل (انظر الحيوانية» «الروح بتعريف ُملِحٍد ملفكِّر
محددة خصائص يمتلك فرد كل أن يفرتض له مثيل ال فرد أنه عىل للشخص التعريف
تتسبب «هل قائًال: كريستني3 ويذكرنا فردية. «هوية» يمتلك إنه أْي عليها؛ التعرف يمكن
خاصة بصورة املتعلقة األعمال من العديد فإن […] هويتها؟ […] تدهور يف الحيوانات
األفراد.» توقيع تشبه خاصة أصوات وجود بقوة تفرتض البطريق، سيما وال بالطيور،
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جنسه، أبناء كل عىل فردية بصورة التعرف يمكنه حيوان كل أن إثبات استطعنا ولقد
الدجاج. وحتى الدالفني من بدءًا االجتماعية، الحيوانات لدى عامة بصفة وذلك

القانوني الجانب (2-1)

البرشي، الجنس وضع من بالطبع فالقانون قانونية؛ عواقب له «الشخص» مفهوم لكن
فهو به. املحيط والعاَلم البرشي الجنس بني العالقات مجموعة يف التأمل إىل يهدف ولكنه
ألن لألشخاص؛ أو الحساسة للكائنات أو لألشياء وإطار تعريف وْضع إىل إذن يَهِدف
عديدة. وحقوًقا ومنزًال هوية محددة: امتيازات ويمتلكون القانون» «موضوع هم هؤالء
األشياء عن ومختلفة حساسة كائنات الحيوانات أن يف شك أدنى هناك يكن لم وإن
فهل عرش) الرابع الفصل (انظر االتجاه هذا يسلك القانون تطور كان وإذا الجامدة4
املسألة تزال ال القانوني؟ بمعناه «الشخص» مفهوم الحيوانات بعض إىل ننسب أن يمكننا
فقهاء بعض حاول املعنوي والشخص اإلنساني الشخص إىل باإلضافة ولكن نقاش، محل

القانون. يف الحيواني الشخص هذا يَعنيه قد ما يحددوا أن القانون
إىل ننسب أن املمكن من أنه برونوا5 ألربت الفرنيس املحامني نقيب اعتقد وهكذا
عدًدا شك بال سيفرض اإلجراء هذا مثل أن وأقر القانونية، الشخصية من نوًعا الحيوانات
الحيوانات سيما وال تطوًرا، األكثر الحيوانات إىل هنا ضمنيٍّا يشري وهو املشكالت. من
من الحيوانات، كل إىل الشخصية الصفة هذه يمد أن جديٍّا ينوي ال ولكنه املنزلية.
أُُطر تحديد يمكن تطوًرا األكثر الحيوانات حالة يف أنه ويرى اإلسفنج! إىل الشمبانزي
وِمن … الحماية وتدابري واملنزل املدنية الحالة القانونية: الشخصية لهذه محددة قانونية
واملعنوية (البرش) الطبيعية الشخصيات عن بوضوح الشخصية هذه تختلف فقد ثَمَّ
الطبيعية والشخصيات املعنوية الشخصيات مع تقاسمت لو حتى املصالح) (مجموعة
حقوقها عن ويدافع يمثلها أن إذن الرضوري فمن أنفسها. عن التعبري عن عجَزها امُلعاقة
واملختلِّ والقارص «للجنني الحيوانات: عن للدفاع لجمعية ممثِّل أو كمحاٍم إنساني وسيط
السياق ويف الحيوان.»6 عن ممثل هناك يكون أن إذن فينبغي رشعيون، ممثلون عقليٍّا
الحيوان يكون أن يتعني أنه بوردو مدينة من دايجوبرس7 كارولني املحامية توضح ذاته
بالرضورة يقودنا القانون» «موضوع أن رأينا ولقد خاص» نوع من لقانون «موضوًعا
الحدود قضية فتظل املوقف؛ هذا عىل القانون فقهاء كل يتفق وال الشخص. مسألة إىل

النقاشات. من العديد محل الحيوانية» «للشخصية املحتملة القانونية
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فيه امتلكْت الذي الوقت «منذ إرميت:8 ماري-أنجيل القانونية الفقيهة توضح ولكن
للقانون.» موضوًعا الحيوان صار […] القضاء يف الحيوانات تمثيل عىل القْدرة الجمعيات
طائلة وتحت للقانون موضوًعا الحيوان فيها يَُعدُّ وسطية فرتة «نعيش قائلة: وأضافْت
بني نجمع أن الحال بطبيعة يمكن ال ألنه القانوني؛ للفقيه محريًا يَُعدُّ ما وهو القانون،

الصفتني.»9

أشخاًصا؟ اآلالت تُعترب هل (2)

شخًصا ليست اآللة قانونيٍّا (1-2)

هذا يف نسبيٍّا واضًحا املوقف يَُعدُّ عرش) الرابع الفصل (انظر القانون نظر ِوْجَهة ِمن
من حال بأيِّ يمكن ولن أشخاًصا، ال املمتلكات، من نوًعا اآلالت تُعترب فاليوم الشأن.
مسألة فإن القانونية النظر وجهة ومن أفعالها. عن القانونية املسئولية تحميلها األحوال
سبل تمتلك ال ألنها نظًرا الواقع؛ يف صائبة ليست القرارات اتخاذ يف املحتملة استقالليتها
وخالًفا أشخاًصا. اعتبارها من إذن قانونية مصلحة فال املحتملني. ضحاياها تعويض
بالفعل عليها املنصوص األحكام من أكثر بيشء حمايتها الرضوري من يبدو ال للحيوانات
لحماية جمعيات توجد فال ذلك إىل وباإلضافة الصناعي. والرتاث املادية املمتلكات لحماية
القادمة. السنوات يف النور الجمعيات هذه مثل ترى أن امُلحتََمل من وليس اآلالت، مصلحة
يكرتث أن دون له يحلو كما يستخدمها أن آلة يمتلك َمن يستطيع آخر إشعار وحتى
عامة وبصفة النمو. عىل قدراتها بها يعوق قد التي بالطريقة أو املحتملة «بمعاناتها»

ملموسة. مواقف ظهور قبل املشكالت هذه استباق املجدي غري من أنه يبدو

كشخص اآللة نعترب نحن عمليٍّا، (2-2)

األمر بنا يصل قد اليومية حياتنا ففي النفيس! الصعيد عىل والجماد اإلنسان بني شتان
نقول أَال خاصة. دوافع بل صفات يمتلكون كأشخاص اآلالت معاملة إىل األحيان أغلب يف
ذلك يبدو ال قد «ُمنَهك»؟ الكمبيوتر جهاز إن أو تدور، أن «ترفض» سيارتنا إن ألنفسنا
ذلك ومع خاصة. مشاعر أو إرادة لآلالت أن الواقع يف نعتقد ال ألننا معتادة؛ مقولة إال
يف النفيس الوضع هذا أهمية وناس، ريفز أعمال سيما وال الدراسات، من العديد أبرزت
واجهات نصمم عندما االعتبار يف ذلك أخذ رضورة وأكدت اآلالت، مع الشائعة تفاعالتنا
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نشعر فقد النوايا أو والشخصية اآللة بني بسهولة نربط ألننا ونظًرا جديدة.10 استخدام
ويوضح املتوقع. النحو عىل تحدث ال التي التفاعالت خالل الغضب أو باإلهانة بسهولة
القواعد تحرتم كمبيوتر، واجهات وخاصة آالت، تصميم الرضوري من أنه وناس ريفز
تحكم التي األخرى الضمنية السلوكيات وكل األشخاص بني واملسافات لألدب األساسية

البرش. بني التفاعالت

خاصة هوية آلة كل تمتلك قد (3-2)

لتفسري نتيجة يشء كل قبل الترصفات يف الفردية تَُعدُّ العادية، اآلالت غالبية حالة يف
الثاني الفصلني (انظر واملتعلِّمة املستقلة اآلالت بعض اليوم فتوجد الكمبيوتر. من زائد
يتحدد اآلالت هذه سلوك أن وبما خاصة. هوية ذات نعتربها أن يمكننا التي والخامس)
«لشخصية النفيس الوضع إليها ننسب أن قانونًا فيجوز فقط الشخيص لتاريخها وفًقا
األكثر الشخصية الروبوتات ذلك ومثال منها. كلٍّ لدى ملحوظة فردية تطور بقدر آلية»
وفًقا موسيقى أيِّ تشغيل اختيار يف أذواقكم استباق تتعلم التي األنظمة وكذا تطوًرا،
مستخدميها. مع تفاعالتها ونوع الحياتي مسارها حسب آلة كل وتختلف للسياق.11
األشخاص تشبه فهي القانونية، الناحية من املمتلكات من نوًعا اآلالت هذه كل ظلت وإذا

النفيس. الصعيد عىل متزايدة بصورة
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املزج

البرشوالحيوانات؟ بني تمزج كائنات املستقبل يف سنرى هل (1)

مثل كبرية بصورة شائًعا أمًرا والحيوانات البرش بني املزج يُعترب الخيالية الناحية من
رجل بني مزيج هو (الذي القنطور أو وأسماك) نساء بني مزيج هي (التي البحر حوريات
اإلله مثل والحيوانية اإلنسانية الصفات بني تجمع التي اآللهة صور حتى أو وحصان)،
اإلنساني الطابع إضفاء وكذا تيًسا، اآلخر والنصف إنسانًا نصفه كان الذي بان اإلغريقي
من كليٍّا األمر يختلف ولكن عرش). والثالث عرش الثاني الفصلني (انظر الحيوانات عىل

الواقعية. الناحية
التهجني، أِي الجنيس، التكاثر عرب الحيوانية واألصناف البرشي الجنس بني املزج يَُعدُّ
من لفروع إذن وجود فال بيولوجية. ألسباب وذلك الحالية؛ معارفنا ظل يف مستحيًال
واألسد، النمر بني أو والحصان الحمار بني املهجنة الكائنات غرار عىل والشمبانزي البرش
أو الحيواَن البُرش بها يُعاِمل التي الطريقة نعرف وعندما بالطبع. حظِّنا لُحْسن وذلك
البرش» «دون ِمن أو «العبيد» من نَُظَراءَهم البرش بعُض بها يُعاِمل التي الطريقة حتى
والحيوانات البرش من املهجنني هؤالء مثل سيلقاه الذي البائس املصري نتخيل أن فيمكننا

وجود! لهم كان إذا
ما خاصة وبصفة املزج من النوع لهذا أخرى احتماالت ثمة العلمية، الناحية ومن

األعضاء». و«زراعة «الكمري» نسميه



واآللة والحيوان اإلنسان

األعضاء وزراعة الكمري (1-1)

فيه تتكون لم الذي الوقت يف جنني داخل آخر جنس من أنسجة زراعة يف الكمري يكمن
يسمح مما للغاية مبكرة سن يف عضو زراعة عن عبارة وهو املناعي، الرفض آليات بعُد
من نوع عىل البلوغ مرحلة يف نحصل وهكذا الجسم. داخل بالنمو املزروعة لألنسجة
األنسجة إىل اآلخر والبعض األصيل الحيوان إىل بعضها ينتمي التي األنسجة «فسيفساء»
كمري عىل الحصول لودواران1 نيكول الفرنسية األحياء عاِلمة استطاعت وهكذا املزروعة.
أخرى محاوالت وجرْت دجاج. أجنة يف السمان من خاليا بإضافة والدجاج» السمان «من
أيُّ اآلن حتى تُجَر لم أنه يبدو املقابل ويف والثدييات. الطيور بني محاوالت فيها بما
أال يجب ولكن جسيمة. عرقية مشاكل يَفِرض قد مما البرشية األِجنَّة باستخدام محاولة

الغرض. هذا أجل من التقنية هذه املنحرفني العلماء بعض يستخدم أن نستبعد
حيواني» «عضو إدخال يف تخصنا، التي الناحية من فتكمن، األعضاء زراعة أما
أجل ومن بالفعل. ُمشكَّلة املناعية الرفض آليات فيه تكون وقت يف إنساني جسم يف
عىل عامة بصفة الجسم يحصل أن يجب املستقِبل الجسم يف املزروع العضو يبقى أن
يدور ما عكس وعىل الحالة، هذه ويف املناعي. دفاعه من تقلل للرفض» «مضادة جزيئات
عىل للحصول املستقِبل الجسم يف «باإلقامة» ويكتفي املزروع العضو ينمو ال الكمري، يف
بديًال» «عضًوا إذن يمثل فهو األصيل. الجسم داخل تنتج التي لتلك املشابهة النفسية اآلثار
لدى عضو غياب أو ما نقص لتعويض العالجية الناحية من مفيًدا يكون أن يُفرتض

املستقِبل. الجسم

إنسان إىل حيوان من األعضاء نقل (2-1)

واليد والوجه والقلب الكىل (نقل البرش بني األعضاء نقل عمليات من العديد نعلم كما يوجد
األعضاء نقل أما الدم). وهو سائل لعضو نقًال أيًضا الدم نقل ويُعترب إلخ، … والقرنية
حتى اإلنسان يستخدمها لم التي األبحاث من للعديد ومحالٍّ ندرة أكثر فيُعترب الحيوانية
ويأملون قرود، إىل خنازير من أعضاء نقل عمليات استحداث إىل العلماء يسعى لذا اآلن؛
أبناء بني األعضاء لنقل وخالًفا البعيد. املدى عىل اإلنسان عىل ذلك تطبيق إىل التوصل يف
التجريبي للنموذج وفًقا (أو واإلنسان الحيوان بني األعضاء نقل عىل يُطلق الواحد، الجنس
اإلنسان فيه يكون قد الذي الحية الكائنات بني األعضاء نقل والقرود) الخنازير بني هنا،

املستقِبل. هو
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الصحي: املستوى فعىل كبرية. مشاكل اإلنسان إىل الحيوانية األعضاء نقل يُسبِّب
بالفصائل األمر يتعلق حني سيما ال واإلنسان، الحيوان بني األمراض انتقال خطر يزداد
الخنازير املزروعة األعضاء حول األبحاث تستهدف لذا القرود؛ مثل منا قربًا األكثر
أيًضا كبري الرفض خطر أن إال القرود. من بدًال األعضاء منها تؤخذ أصلية كحيوانات
جدوى دون حاولوا العلماء أن لدرجة البرش، من اثنني بني عليه يكون قد مما أكرب بل
نقل عمليات أيًضا وتمثل البرشية. األنسجة مع تالؤًما أكثر األصيل الحيوان أنسجة جعل
فلورنس الفيلسوفة بدقة حلَّلتْه ما وذلك أخالقية، مشكالت الحية الكائنات بني األعضاء
البرشي الجسم تحول بخطر دائًما تتعلق األخالقية االعتبارات أن الحظْت فقد بورجا؛2
بني مبالغة بصورة املزج من خطر ثمة كان لو كما كبرية، بصورة للحيوان شبيه إىل
لالنحطاط»،3 «نموذًجا يُعترب الذي الحيواني والجسم السامي، الكائن البرشي، الجسم
املقابل، ويف عرش). التاسع الفصل (انظر ديكارت طريقة عىل االزدواجية من نوع يف وذلك
لكي اإلنسان انتقاه الذي األصيل الحيوان معاناة األخالقي الصعيد هذا عىل تُذَكر قلَّما
نقل عمليات يف بيشء يشعر ال إنسان جثة كأنه منفصلة بأعضاء ويمده منه يستفيد
«بحقوق املتعلقة األخالقية املسألة عن كاملة بصورة التغايض فيتم البرش. بني األعضاء
الكائنات بني األعضاء نقل عمليات تتسبب وأخريًا، الخامس). الفصل (انظر الحيوان»
وتخصيصها الباهظة االقتصادية لتكلفتها نظًرا جسيمة؛ اقتصادية مشاكل يف الحية
إىل يهدف ألنه إنسانية؛ أكثر ولكن تطوًرا أقلَّ طبٍّ حساب عىل لألغنياء والطب لألبحاث

البرش. من عدد أكرب لصحة4 العام باملستوى االرتقاء
الكائنات بني األعضاء نقل بمستقبل اإلطالق عىل نؤمن ال األسباب تلك كلِّ أْجِل وِمن
قالت كما األمور»5 من العديد يف بها مشكوك النوع هذا من «املنشودة الفوائد ألن الحية؛
محاوالت إال البرش بني األعضاء نقل عمليات غالبية نعترب أن يمكننا وال بورجا. فلورنس
عالجي بُْعٍد ذو ولكنه اإلنسان، حياة من يُطيل أنه بما بالطبع مفيًدا ترقيًعا أو مؤقتة
مصطنعة أشياء عىل يعتمد مستقبيل طب شك بال محلها يحل وسوف للغاية. محدود

برشية. جثث من منقولة أعضاء عىل اعتماده من أكثر آالت عىل أو بحتة وتقنية
العدول ينبغي أنه فنرى والحيوان، اإلنسان بني املزج مسألة إىل النهاية يف نعود ولكي
واقتصادية علمية ألسباب وذلك املمكنة، السبل بشتى املستقبل يف املزج هذا مثل عن

واحد! آٍن يف وأخالقية
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املستقبل؟ يف «سايبورج» كلنا سنصبح هل (2)

النقاش يثري امُلطور اإلنسان حساب عىل امُلَقوَّم اإلنسان تطور (1-2)

املزروعة األذن وسماعات االصطناعية واألوراك والرشايني القلب رضبات تنظيم جهاز إن
تسمح تقنية بدائل كلها هي لألسنان؛ السرياميكية الرتكيبات وحتى األنسولني ومضخات
تسمح جديدة واجهات نحو حاليٍّا األبحاث وتتجه أطول. ولفرتة أفضل بصورة بالعيش
أن ذراعاه ُقِطَع لشخص يمكن املثال سبيل فعىل العصبية. باأللياف املبارش بالربط
حتى — العصبي السيال — مبارشة بصورة فيها يتحكم روبوتية بدائل يستخدم
داء مرىض بعض حاليٍّا ويعود األشياء. استخدام عىل القدرات بعض استعادة من يتمكن
الدوبامني. ملادة العصبية الخاليا لتنشيط اصطناعي جهاز بفضل الحياة إىل باركينسون
الحالة. حسب أهميتها تختلف جراحية عملية تتطلب ألنها جراحية؛ تقنيات كلها وهي
وعمُرها بها موثوًقا اإلنسان جسم داخل مبارشًة املزروعة اآلالت هذه تكون أن إذن فيتعني

كبرية. درجة إىل طويٌل
مصطلح استخدام كلني وناتان كالينس مانفريد من كلٌّ اقرتح ١٩٦٠ عام يف
أن يستطيع ن» «ُمحسَّ إنسان أو حيوان إىل لإلشارة آلية) نصف (كائنات «سايبورج»
ففي التقنية. األجهزة من قوية مجموعة بفضل الفضائية الظروف بعض ظل يف ينجو
سبيل يف صنعها التي األدوات مع ممكنة صورة بأكرب يتحد أن اإلنسان عىل يتعني الفضاء
بعُض َقبُل من استكشفها وقد جديدة، ليست واآللة اإلنسان بني االتحاد وفكرة النجاة.
األكثر هو «سايبورج» اسم صار ولكن الهري.7 دي جون أو بو6 آالن إدجار مثل األدباء
إنسانًا أكان سواء وتقنية، بيولوجية مواد تهجني عن ناتج مخلوق أيِّ إىل لإلشارة شيوًعا
وموصلة برتي طبق يف موضوعة عصبية خاليا زراعة عرب أم التكنولوجيا عرب «ُمطوًرا»
شأن ذلك يف شأنه العلمي خيالنا أيقونات إحدى حاليٍّا السايبورج وأصبح بكمبيوتر.

الروبوت.
النقاشات. من العديد محل ر» «امُلطوَّ اإلنسان إىل «امُلَقوَّم» اإلنسان من االنتقال ويُعترب
برسعات حاليٍّا يجري ساقاه بُرتْت الذي أفريقي الريايضالجنوب بيستوريس أوسكار فإن
جسمه. يف امُلركَّبَة البدائل بفضل وذلك العادية، األوليمبية األلعاب يف باملشاركة له تسمح
ذراعه يف اإللكرتونية الرشائح من العديد زرع الذي الربيطاني الباحث وارويك كيفني وكذا
الجنود مشاريع من العديد دراسة اآلن وتجري بُْعٍد. عن األجهزة بعض يف التحكم بهدف
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البنفسجية وفوق الحمراء تحت لألشعة إدراكهم مدى بتوسيع البعض فيحلم رين»؛ «املطوَّ
يكون أن أو للتوازن، جديد بحسٍّ يُزوَّدوا وأن الصوتية، فوق واملوجات السينية واألشعة

بالتأكيد. طبية غاية ذات ليست بدائل بَزْرع بُعٍد عن ترابط بينهم

سايبورج كلنا (2-2)

جراء من الخيال عىل ينعكس قد الذي التأثري من بالرغم التطورات؟ هذه عن ماذا
يتجاوز أن املرجح غري فِمن مبارشة، بصورة العصبي بالجهاز املوصلة الجراحية البدائل
املزروعة البدائل لهذه يمكن كيف تخيل يصعب الواقع ففي الطبي. املجال استخدامها
التي للرسعة ونظًرا املستشفيات. يف إجراؤها يجب معقدة جراحية عمليات عن تُغني أن
التقنيَة األنظمَة الزمن بها ي يَُعفِّ والتي األول) الفصل (انظر التكنولوجيا بها تتطور
يستطيع فَمن جيدة. فكرة الجلد تحت دائمة بصورة جهاز زرع أن يبدو فال واملعايريَ،
استطاعِت وإذا ١٩٨٠؟ عام منذ جلده تحت إلكرتوني جهاز بوجود يستمتع أن اليوم
يتم أن املرجح غري من فإنه اإلعاقات، من أكربَ عدٍد تعويَض املستقبل يف التكنولوجيا

والتسلية. والفراغ الراحة أجل من شائعة بصورة استخداُمها
وهو، املتوسط املدى عىل البدائل هذه نجاح يف التشكيك إىل يدفعنا آخر سبب وثمة
عىل «سايبورج»8 جميًعا ألننا الجراحية؛ غري بالتقنيات مقارنة كبرية قيمًة تضيف ال أنها

تقنية. ببيئة ُمحاطني ونموت ونعيش ونكرب نُوَلد فنحن حال. أيِّ
حِظينا ولقد االصطناعية. البيئة لهذه بحياتنا وندين مستشًفى يف معظمنا ُولد لقد
ولقد األجيال. عرب تناقلُها تمَّ التي والخربات املهارات بفضل تطعيُمنا وتم بالرعاية،
التطور؛ دائمة القديمة اللغوية التقنيات من ملجموعة وفًقا الكتابة ثم التحدث تعلمنا
أنفسنا يف التحكم أيًضا وتعلمنا والنقل. والتمثيل العالم مع بالتفاعل لنا سمح مما
استخراجها أو زراعتها استطعنا مواد عرب إرادتنا أو مزاجنا وتعديل مبارشة بصورة
بصحبة بعضنا يموت وقد لجسمنا. املرضة األخرى املخدرات أو النبيذ أو الكافيني مثل
حياتنا يف األوىل اللحظة فمنذ عنها. بمعزل يكون أن يفضل اآلخر والبعض التكنولوجيا
تحدد ا حقٍّ فهي ابتكرناها، التي التقنيات مع اتحاد يف نعيش منها األخري الرمق وحتى

وتحولنا. هويتنا
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لجسمنا القصوى الحدود ليسهو الجلد (3-2)

والقلم واملطرقة فالعصا هيئته. وتتغري جسمنا يمتد تقنية أجهزة مع نتفاَعُل عندما
بالتعود نجدها حتى يََدنا تُطيل أدوات كلها والسيف واملرضب التقشري وآلة والشوكة
نرتدي كنا إذا السري أثناء قليًال باالنحناء تلقائيٍّا فنقوم كاملة. بصورة أجسامنا يف ُمدمَجة

عاٍل. كعب ذا حذاءً أو ناعًما ا خفٍّ نرتدي كنا إذا سرينا طريقة من نغري أو قبعة
هذه عىل للتعرف ساعات عدة إىل نحتاج حيث نقودها، التي السيارة نشبه فنحن
ومقاوًما، ومعاديًا غريبًا جسًما تكون البداية ففي استخدامها. طريقة عىل والتعود اآللة
ثاٍن، جلٍد أو ثاٍن عظمي هيكل بمنزلة السيارة تصبح التعلم هذا نجاح بمجرد ولكن
أمًرا القيادة تصبح ما وقت ويف وتسارعها. كبحها ورسعة هيكلها حجم مع اندمجنا فلقد

واٍع.9 غريَ نشاًطا أْي السري؛ مثل طبيعيٍّا
نُمِسك التي املطرقة عرب فنمدده ومتغريًا؛ لالمتداد قابًال الجسدي غالفنا إذن يُعترب
متناول يف خارجيٍّا شيئًا لتصبح األداة تعود العملية انتهاء وبعد مسمار، دق أثناء يف بها
مساحة هو بل له نموذًجا الوقت ذلك يف جسدنا شكل يكون وال عنها. بعيد لكنه اليد
حد أو العصا طرف أو القصوى الرسعة بدور نحن نقوم حني، كل ففي متغرية. هندسية

ونقيس. ونشعر نتفاعل فهكذا الفأرة. أيقونة أو السيف
تَُعدُّ باستفاضة، مدروسة وغري جيًدا مفهومة غري تزال ال التي اإلدماج عملية إن

مستمرة. تحوالت عن عبارة فالحياة أساسية، عملية

رأسنا يف ليسْت ذاكرتنا (4-2)

الكهوف جدران عىل ومحفوظة بنا املحيطة البيئة يف موزعة فهي الخارج، يف ذاكرتنا توجد
تكون ال ذاكرة رقمية: أو مطبوعة كتب ويف الحيوانات جلود وعىل األلواح عىل ومدونة
ليسْت يُذكِّرنا أنه نعتقد وما فذكرياتنا تقنية، أجهزة عرب ومتاحة مهيكلة بل مبارشة أبًدا
وأحيانًا خطة، أو قائمة أو رقًما أو قصيدة نتذكر فنحن الخارجية. للتمثيالت إدخاًال إال
اللسان». طرف «عىل كان مدينة اسم يف نتلعثم ونظل معلومة لتذكر وقتًا نستغرق
أكثر أحيانًا ويكون ما. لبوابة الرسي الرقم نتذكر لكي أصابعنا نحرك أن علينا وينبغي
ثواني بضع يف قادر بحث محرك أو رقمية أجندة بفضل معلومة نتذكر أن وفاعلية رسعة

هائلة. بيانات قواعد تصفح عىل
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املزج

فيها يقوم جيًدا مهيكلة بيئات عرب الذاكرة فقدان تعويض ألزهايمر مرىض يحاول
شيَّدوها التي البيئة لهذه تحويل أو هْدم أيُّ يُعترب لذا للذاكرة؛ مساعد جهاز بدور يشء كل
بما ألزهايمر: بمرض ما حدٍّ إىل مصابون جميعنا ونحن شخصيٍّا. منهم جزء بْرت بمنزلة
إىل مسكن من االنتقال يسبب قد لذا بنا؛ املحيطة األشياء يف خارجنا يقع منا جزءًا أن
روتينية سلوكيات تعديل الحالة هذه يف علينا فيتعني األحيان، بعض يف االضطراب آخر
آخر؛ مكان يف األمور هذه كل وبناء األعني، ُمغمِيض َسْلُكها يمكننا وطرق معتادة وأوضاع

أمورنا. يقلب بيئتنا فتغيري
واملهارات، املعلومات حفظ عىل لقدرتنا استخدامنا يقل اإلدراكية، بدائلنا تزايد ومع
عن يُغنينا الذي املواقع تحديد نظام وكذا العقيل، الحساب عن تُغني الحاسبة فاآللة
االستذكار. عن تُغنينا التي الرقمية املوسوعات إىل باإلضافة االتجاهات، تحديد عىل القدرة

التفكري. من أخرى مجاالت الستكشاف فكرنا من أجزاء فتتحرر
والتفكري للتحرك الخارجية بالبدائل متزايدة بصورة نستعني سايبورج، إذن فنحن
تقع الذي املكان يف جسمنا «يوجد مريلو-بوتي: ملقولة ووفًقا هويتنا. ولتحديد واالبتكار
تاريُخ يحدد الوقت ومع باستمرار. ويتحول ويصغر ويتمدد يتغري فهو الحركة»؛ فيه
يشء وال تقنيٍّا. بناءً ذاتها حد يف تَُعدُّ قصة وهي هويَّتَنا، البدائل عربَ رة املطوَّ تفاُعالِتنا

تتباطأ. قد العملية هذه أن االعتقاد إىل يدعو
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عرش السابع الفصل

االستبدال

اإلنسان؟ محلَّ الحيوانات تحلَّ أن يمكن هل (1)

كليفورد األمريكي العلمي الخيال كاتب يتخيل غًدا»،1 «الكالب بعنوان شهرية رواية يف
األرض كوكب إدارة تاركني البرش انقرض حيث برش؛ بال مستقبليٍّا عاَلًما سيماك دونالد
واقعية أكثر بصورة نطرح أن إىل الجريء االفرتاض هذا يقودنا «الكالب». تالميذهم إىل
سيُستبدل هل الحيوان من املنحدر فاإلنسان كوكبنا. عىل ومصريها اإلنسانية مكانة مسألة
بسببه، اإلنسان يوجد الذي الحية، الكائنات لتطور يمكن هل املطاف؟ نهاية يف الحيوان به
بتلويثه اإلنسان ينتهجه الذي االنتحاري السلوك ضوء ويف البرش؟ دون رحلته يستكمل أن
لالحتياطي وباستنفاده املناخ تغيري يف وبمساهمته حدود بال نظرائه وألجسام للكوكب
تزداد جماعية إبادة وعمليات حروب يف بنفسه وبالزجِّ باملستقبل يعبأ أن دون الطبيعي
أُجربنا إذا اإلنسان، دون الحياة استمرار مسألة فإن التقنية، قدراته زيادة بسبب دمويتها

ِحدَّة. بكل نفسها تفرض انقراضنا، يف بأنفسنا التسبب عىل

اإلنسان؟ دون الحياة تتطور أن يمكن هل (1-1)

الداروينية االصطفاء آلليات ووفًقا حتمية. ولكنها البطء شديدة عملية الحياة تطور يُعترب
التي الحية الكائنات من مجموعة أي فإن األول)، الفصل (انظر أخرى آليات ربما أو
إىل واالنقسام «االختالف» إىل األمر بها ينتهي منفصلة، تعيش ولكن ذاته األصل تمتلك
من مقاومة أكثر حيوانات توجد أخرى، جهة ومن مختلفتني. فصيلتني أو مجموعتني
انقراض إىل تؤدي أن شأنها من أخرى عوامل أي أو امللوِّثة واملواد لإلشعاعات اإلنسان
وقد األرض، عىل اإلنسان محل ما بطريقة وتحل الحيوانات هذه تتطور وقد اإلنسان.



واآللة والحيوان اإلنسان

التي األجناس الطبيعية» «الكوارث بعُض رْت دمَّ املايضعندما يف الظواهر تلك مثُل حدثْت
الوسطى الحقبة ديناصورات هو ذلك عىل مثال وأبرز محدد. عرص األرضيف تسود كانت
عن أو نيزك سقوط عن الناتجة العنيفة املناخية التغريات بعض مقاومة تستطع لم التي
حال، أيِّ عىل انقراضها). يف الرئييس السبب مسألة بعُد تحسم (لم ضخمة بركانية حمم
عىل القضاء إىل النهاية يف وأدْت األرض مناخ عن الشمس أشعَة الكوارُث هذه حجبْت
األصل يف كانت أخرى حيوانات وخلفتها الديناصورات، مثل ضخامة األكثر الحيوانات
وكذا متحولة» حقيقية «ديناصورات وهي الطيور مثل للخطر عرضة وأقل حجًما أصغر
بطريقة ولكن البرشي الجنس األرضدون عىل حتًما الحياة تزدهر سوف وهكذا الثدييات.

بها. التنبؤ بالطبع يستحيل املايض عن مختلفة
دون لحضارتنا مماثلة تقنية وحضارة ذكية حياة أيًضا نتخيل أن يمكن هل لكن
الحيوانات بعض وتمتلك الرابع) الفصل (انظر ذكية حيوانات بالفعل توجد اإلنسان؟
إذن فيمكننا الثامن). الفصل (انظر بدائية «أدوات» استخدام عىل تساعدها تقنية قدرات
تمتلكه مما تطوًرا أكثر تقنية قدرات تمتلك ذكاءً أكثر أجناس نحو التطور نتخيل أن
البيئة يف أفضل تحكم نحو التطور هذا مثل ويفرتض اإلنسان. غري الحالية األجناس
يُعادلها، ما أو «أيٍد»، أي: لإلمساك، أعضاء وجود ثَمَّ وِمن العاَلم، يف التأثري إمكانية
الحيوانات من العديد فيستطيع األعضاء. هذه بمثل بالفعل تمتلئ الطبيعة أن نعلم ولكننا
تمتلك حيوانات وغالبيتها إلخ، … بخراطيمها والفيلة والفرئان والطيور القرود اإلمساك:
حضارة نتخيل أن الغريب من فليس العلمي، الخيال سبيل وعىل الذكاء. من نوًعا بالفعل
البرشية «القردة حضارة وهي حضارتنا لتخلف وذكاءً حجًما أكرب تصبح متطورة لفرئان

أخرى! ألسباب ولكن كالديناصورات تنقرض سوف والتي العارية»

الكون؟ من آخر مكان يف حياة توجد أن يمكن هل (2-1)

بالرضورة ليست الحياة أن الحايل الوقت يف العلماء من العديد يعتقد ذلك، إىل باإلضافة
التي (تلك «عضوية» جزيئات عىل العثور فإن األرض. عىل تقترص استثنائية ظاهرة
سبيل عىل املذنبات يف كوكبنا، غري آخر مكان يف الحية) الكائنات أجسام منها تتكون
ذات الكواكب بعض أن بافرتاض يسمحان أخرى، جهة من النجوم مليارات ووجود املثال،
أجسام بظهور تسمح قد األرض عىل املوجودة بالظروف الشبيهة الفيزيائية الظروف
للغاية مختلفة ستكون ولكنها الكون، من األخرى األماكن ماليني يف وتطورها معقدة حية
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االستبدال

ما مالحظة فإن نفسها األرض وعىل األرض. عىل نعرفها التي والنباتات الحيوانات عن
كالقرد مختلفة كائنات ظهرت قد أنه توضح الحية للكائنات البيولوجي» «بالتنوع نسميه
كظروف للغاية متناسقة بيئية ظروف يف وذلك والبكترييا، الدلب وأشجار واملحار والنحلة
يف الكوني الصعيد عىل البيولوجي التنوع عليه يكون قد ما إىل يشري ما وهو كوكبنا،
للحياة األوىل املراحل أن أيًضا املؤلفني بعض وتخيل االختالف! شديدة بيئية ظروف
النيازك أو املذنبات بعض إلينا جلبتْها ثم األرض غري آخر مكان يف دارت ربما األرضية
محل بالطبع االفرتاضات هذه كل تظل ولكن تكوينها. بدايات يف األرض عىل سقطْت التي
ال وأنه الكون يف عامة ظاهرة يكون قد البيولوجي التطور أن فكرة تعزز أنها إال تأمل،

اإلنسان. غياب يف األرض عىل يتوقف يجعله سبب يوجد
ففي ما. تعقيد ذات كالب» «حضارة ظهور الصعب من يجعل مما أيٍد للكالب ليس
روبوتات أن املؤلف يتخيل سيماك، لكليفورد غًدا» «الكالب رواية تقصها التي األسطورة
يف لها تسمح وسوف للكالب، اصطناعية أيٍد بمنزلة ستكون التي هي اإلنسان صنعها

األرض. إدارة يف البرش محل تحل أن النهاية
اإلنسان فيها يستطيع اإلنساني: للتطور أخرى إمكانية يف التفكري إىل يدفعنا ما وهو
إىل يقودنا ما وهو الدارويني. التطور أو البيولوجي التطور «يتخطى» أن تقنيته بفضل
نفسه ويطور به املحيط العاَلم ر سيُطوِّ التقنية مهاراته بفضل اإلنسان أن يف التفكري
نالحظ أن ويمكننا لألنواع. البطء) (شديد الطبيعي التطور به يقوم مما أرسع بصورة
التي الغابة يف طبيعي اصطفاء خالل عليه سنصري كنا عما مختلفون بالفعل جميعنا أن
الطبية املهارات سيما ال التقنية، مهاراتُنا منحتْنا فقد فيها. حتفه سيلقى أغلبنا كان
عىل أطول قدرة أيًضا ومنحتْنا تماًما، مختلفة جمالية) (وحتى جسدية هيئة والجراحية،
التكنولوجيا. مكاسب عن بعيًدا الغابة يف يعيش إنسان يمتلكها قد التي تلك من البقاء

التايل: السؤال إىل أيًضا يقودنا ما وهو

اإلنسان؟ محل اآلالت تحل أن يمكن هل (2)

عندما غريبًا السؤال هذا يُعترب ال لإلنسان؟ فيه مكان ال اآلالت من عاَلم نحو نتجه هل
اآلالت، بني التفاعالت وتضاعف التقنية بيئتنا تعقيد بها يتميز التي الهائلة الرسعة نالحظ
شك وبال األول). الفصل (انظر «استقاللية» أكثر آالت نحو املتجهة األخرية التطورات وكذا
يَُعدُّ ولكن وتعديله، وصيانته بصناعته اإلنسان يقوم عاملي تقني نظام اليوم بنا يُحيط
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نذكر أن امُلِهمِّ فِمن التطورية، العملية هذه نفهم ولكي آليٍّا. اليوم عمله من كبري جزءٌ
ِقَدِمها. من بالرغم التقنية االتجاهات هذه توضح أمثلة

وكانت كاملة. بصورة آلية نسج آلة فوكونسن دي جاك ابتكر ١٧٥٠ عام حوايل يف
والسقاطة الكامات من مجموعة عرصه: يف الرئيسة التقنيات من العديد تجمع اآللة
التي املثقوبة كالبطاقات الهائلة االبتكارات من العديد إىل باإلضافة واملسننات، والساعد
ذراع إىل إال تحتاج تكن لم اآللة هذه تعمل ولكي رسوم. «برامج» لتحميل نقلها يمكن
قائًال: عليها فوكونسن دي وعلق امليكانيكية. الطاقة بإنتاج إال الناسج يقوم وال تدوير
من ودقة جماًال أكثر أقمشة بها يصنع حمار أو ثور أو حصان استخدمها إذا آلة «إنها

الحرير.»2 حرفيي أمهر
إال األمور من العديد يف هائًال ابتكاًرا فوكونسن دي صممها التي النسج آلة وتعترب
مظاهرات فاندلعت الكبرية، استقالليتها املجتمع يتقبل فلم الصناعي؛ النجاح تَلَق لم أنها
اخرتاعه ألن فوكونسن؛ دي عىل الحجارة الغاضبون النسيج عمال خاللها ألقى عديدة
القائمة اآلالت محل ويحل النسج، مهنة تنظيم يف جمة تغيريات يف الواقع يف يتسبب
يف التعمق فبسبب عقب. عىل رأًسا العمل ألداء الالزمة املهارات ويقلب كاملة، بصورة

للطاقة. مصدر مجرد يف الناسج فوكونسن دي اختزل اآللية، النزعة
االستعمال، يف سالسة أكثر آلة بسبب تجاريٍّا نجاًحا جاكار لقي عاًما، خمسني وبعد
جاكار آلة تَُعدُّ فوكونسن، دي آلة مع وباملقارنة القائمة. املهن مع بسهولة توفيقها ويمكن
فيظل النسج، عملية إدارة يف أكرب مكانًا لإلنسان تخصص ولكن تكلفًة، وأعىل تعقيًدا أكثر

القائد. هو
نحو اتجاه فثمة التقني. التطور تحكم التي املختلفة الُقَوى املثال هذا يوضح
التكامل إىل تميل تقنية ساللة فكل اآليل: التحويل عملية نسميه أن يمكننا الذي التكامل
آلة مثال ويف عمله. يف اإلنسان إىل يحتاج يَُعْد لم مغلق نظام شكل يف واالستقاللية،
بصورة مستقلة آلة شكل يف الناسج عمل ميكنة تمت فوكونسن، دي ابتكرها التي النسج
نجد الديناميكية هذه تربز التي األخرية األمثلة ومن بالطاقة. يتعلق فيما إال كاملة شبه
واختيار الثاني) الفصل (انظر التعلم عىل قادرة آالت نحو تتجه التي املحَرَزة التطورات

الخامس). الفصل (انظر تتعلمه ما
االجتماعي قبولها يعتمد والتكامل، االستقاللية إىل تميل التقنية األنظمة أن حني ويف
بينها الرتابط وعالقات لإلنسان توفرها التي التحكم واجهة نوع عىل بقوة وانتشارها
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االستبدال

فِمن االتحاد: نحو االتجاه نسميه أن يمكننا ما وهو بالفعل، القائمة التقنية األجهزة وبني
التقني املحيط مع الواجهات تضاعف أن عليها يتعني تقنية ساللة أيُّ تنترش أن أجِل

بداخله. تنمو الذي واإلنساني
بزوغ من يُبطئ معها التكيف يجب التي القديمة التقنية السالالت وجود فإن وهكذا
عامًة تتسم التي املحافظة اإلنسانية القبول عوامل فإن وكذلك مبتكرة، تقنية سالالت
وبطريقة مستمرة. بصورة توجيَهها وتُعيد التقنية الديناميكية تُخالف البطيء بالتطور
التقنية البيئة نطاق وهو أوسع نطاق عىل تكامل عملية إال االتحاد عملية تُعترب ال ما

الساللة. فيه ستظهر الذي واإلنسانية
فيقود ما). حدٍّ (إىل اإلنسان يتغري ال باستمرار، يتطور التقني املحيط أن حني ويف
تُعادل عملية وهي اإلنسان من فأكثر أكثر تقرتب آالت ابتكار إىل االتحاد نحو االتجاه إذن
األمر؛ هذا عن الشخيص الكمبيوتر واجهات تطور ويكشف االستقاللية. نحو االتجاه
لساللة النهائية النتيجة اعتباره يمكن العرشين القرن منتصف يف ظهر كما فالكمبيوتر
مرحلة كل فتمثل باباج؛ وآلة اآللية النسج وآالت الحاسبة باسكال آلة تضم طويلة تقنية
االستقاللية نحو التطور استكمال ومع استقاللية. أكثر آلة تصميم نحو إضافية خطوة
اآللة هذه يف التحكم يف تحوًال الواجهات تطور سيسبب ذاته، القرن من الثاني النصف يف

اإلنسان. من قربًا أكثر يجعلها مما نوعها من الجديدة
اإللكرتونيات، املرء يُِجيد أن يتعني كان األوىل الكمبيوتر أجهزة مع التفاعل أجل ومن
وسيموال وكوبول والجول وفورتران اآللة (لغة األوىل الربمجة لغات ظهور سمح وقد
ويف اآللة. مع للتفاعل والرمزية النحوية املهارة باستخدام الخمسينيات منذ إلخ) …
الفأرة مثل للتفاعل جديدة وأدوات الرسومية الواجهة إضافة سمحت الثمانينيات
لالعتماد الرمزي املجال عن يتخىل تفاعل نحو بالتطور املكتب، مثل جديدة واستعارات
استكملت أعوام، عرشة حوايل ومنذ والحركة. البرصية والذاكرة االستخدام يف مهارة عىل

اإلنسان.3 من قربًا أكثر واجهات نحو االتجاه هذا جديدة حركية واجهات
فتَُعدُّ واالتحاد. االستقاللية بني التوازن إيجاد إىل الحديثة التكنولوجيا وتسعى
يتحكمون الطيارون يظل ولكن أساسية بصورة مستقلة أنظمة الحديثة الركاب طائرات
«بوينج طائرة ففي الحالة. حسب والتحكم االستقاللية حدود فتختلف الة؛ فعَّ بصورة فيها
ذلك يستطيع ال ولكن الطائرة، تفرضها التي الحدود تجاوز الطيار يستطيع «٧٤٧-٤٠٠

كبري. حد إىل مستقل نظام يف الطيار يتحكم الحالتني ويف إيرباص. طائرة يف

119
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التاريخ مدار عىل االتحاد نحو اآلالت اتجاه أن التقنيات تطور لنا يوضح وهكذا
إنها بل البرش، محلَّ تحلَّ ألن مستعدة اآلالت تَُعدُّ ال لذا االستقاللية؛ نحو االتجاه يُعاِدل

حميمية. أكثر واجهات باألحرى معهم ي ستنمِّ
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الثالث الجزء

عن لإلنسان زة املميِّ القدرات
احليواناتواآلالت





عرش الثامن الفصل

الضحك

تضحك؟ أن الحيوانات تستطيع هل (1)

ليست ولكنها وحده»، باإلنسان خاصة ميزة «الضحك الشائعة: املقولة نسمع ما عادًة
أصل يَُعود قبُل، من داروين الحظ وكما تضحك. أن تستطيع الحيوانات فبعض صحيحة؛
األخرى التعبريات من العديد شأن ذلك يف شأنه الحيوانات، أسالفنا سلوكيات إىل الضحك

وحده. اإلنسان عىل حكًرا ميزة ليس إذن فالضحك لسلوكياتنا،

الفرئان لدى الضحك (1-1)

التي اإلدراكية الوظائف نضوج قبل الصغري الطفل لدى الضحك يظهر اإلنسان، لدى
العاطفي. االرتياح من نوًعا املجردة الضحكة هذه فتعكس الفكاهة. هي ما يُدِرك تَجَعله
نوًعا تعكس أصوات اللعب سلوك تصاحب الثدييات، من الكثري لدى ذاتها وبالطريقة
جاك فريق حدد فقد اللعب، أثناء يف الصغري الفأر لدى وكذا العاطفي. االرتياح من
تبدو كيلوهرتز، ٥٠ برتدد أصوات إصدار فرتات (٢٠٠٣) املتحدة الواليات يف بانكسب
بصورة لة مفضَّ «تضحك» التي الفرئان وتَُعدُّ الفصيلة: أبناء وتعجب «مزاح» كإشارات
مماثلة األصوات هذه إنتاج يف املشرتكة العقلية اآلليات تكون وقد اللعب. يف للمشاركة أكرب
تُثِبت قد الضاحكة» «الفرئان أن الفريق هذا ويرى البرش. لدى الرسور تفرتض التي لتلك

اإلنسانية. للسعادة التطورية السوابق



واآللة والحيوان اإلنسان

القرود لدى الضحك (2-1)

الُقرود، وهي اإلنسان نَُظراء لدى الوجهية التعبريات هولندا يف هوف فان يان فريق حلَّل
التعبريات إن للحرشات! اآلكلة بعضالثدييات وهي والقرود اإلنسان نظراء أبعد لدى وحتى
تطورية ألسباب وفًقا تهدف التي املرئية اإلشارات من مجموعة عن عبارة هي الوجهية
السعيدة العاطفية بالحالة هنا املعلومات هذه وتتعلق الفصيلة، أبناء إىل معلومات نقل إىل
أن القرود لدى الوجهية التعبريات تحليل وأظهر ذلك. عن يعرب الذي للحيوان املمتعة أو
فقد لديها؛ الوجهية للتعبريات تماًما مختلفني تطورين من مشتقان واالبتسام الضحك
(سعيًدا) «ابتساًما» يُصبح ولن الخضوع، أو الخوف عن بتعبريات مرتبًطا االبتسام يكون
فهو ذلك؛ عن الضحك ويختلف البرشي. الجنس وجود إىل قاد الذي التطور مع الحًقا إال

مميزة. صوتية بإصدارات ويرتبط البداية منذ واللعب السعادة عن تعبري
تسمح وال الكلب. لدى بالسعادة مرتبطة صوتية إصدارات وجود يف أيًضا ويُشتبه
لدى الضحك هو عما عامة رؤية بإعطائنا املجال هذا يف الحايل الوقت يف الضئيلة معارفنا
بالرضورة املحدود العرض هذا ختام ويف الطيور. وحتى الثدييات، من أخرى مجموعات
لستيل دومينيك لسان عىل وردْت طرفٍة ِذْكَر نودُّ كافية، علمية نتائج وجود لعدم نظًرا
إىل اإلشارة وتجدر باإلنسان. عالقة تربطها حيوانات لدى تواصيل ضحك وجود بشأن
كالضحك ابتكار أيُّ فيه وليس اإلنسان لضحك تقليًدا يكون قد هنا املذكور الضحك أن
من تدخل دون الحيوانية الفصائل بعض لدى تلقائيٍّا ينتج الذي سبق فيما املذكور
الذي ملور عمًال لستيل1 يَذُكر حيث الطرفة، هذه إىل اإلشارة تجدر كانت أنه إال اإلنسان.
ذلك يف بما الجميع يُقلِّدها الفقمة تضحك «عندما امُلروَّضة: فقمته مع حدث ما عرض
تضحك التي األوىل املرة هي تلك تكون وربما املجاورة. الحجرة يف يوجد الذي مور بَبْغاءُ

مًعا!» أجناس ثالثة فيها

تضحك؟ أن اآلالت تستطيع هل (2)

للسخرية مثري اآليل واإلنسان مضحكة اآللية النزعة (1-2)

يُثري فاإلنسان واآلالت. الضحك بني تجمع التي الوثيقة الروابط نعرف برجسون، عهد منذ
الخطأ دائًما يكرر عندما املثال سبيل عىل وآلية، جامدة بصورة يترصف عندما الضحك
لسياقها. وفًقا وليس الحريف بمعناها كلمة يفرس عندما أو تصليحه، يف النجاح دون ذاته
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الضحك

ينزلقون أو يسقطون أناس لها يتعرض قد التي الحوادث تُظِهر التي التلفاز برامج وكذا
عامليٍّا. نجاًحا الربامُج هذه وتَلَقى ينخدعون، أو

حاولْت إذا سيما ال للسخرية، مثرية والحيوانات اآلالت تَُعدُّ ذلك، من العكس وعىل
مع تشابًها أبدْت إذا إال للسخرية مثرية فاكهة أيُّ تُعترب فال اإلنسان. ترصفات تقليد
زاد فكلما السيارة، من للسخرية إثارة أكثر الروبوت يكون وقد إنساني. َوْضٍع أو َوْجٍه
بطريقة نقول أن إذن فيمكننا للسخرية. إثارة أكثر اليشء أصبح اإلنسان من االقرتاب
أن يعني الحضور ضحك فإن ِمه مصمِّ نظر وجهة ومن مضحك. الناجح الروبوت إن ما

اإلنسان. جوهر من شيئًا خاصة بصورة َلَمس قد الروبوت

ضاحكة؟ آلة مع نضحك هل (2-2)

ذلك عالقة ما ضاحكة؟ آلة لتصميم كافية بصورة الضحك آليات َفْهَم سنستطيع هل
منها االقرتاب يف اآلالت بدأِت صفات وكلها الفضول، أو اللياقة عدم أو الخطأ أو باملفاجأة
عرص يف ولكن باإلنسان، خاصة ميزة يُعترب الضحك كان لطاملا الخامس)؟ الفصل (انظر
االجتماعية الروبوتات فيه وتقرتب الشطرنج يف العاَلم أبطال الكمبيوتر أجهزة فيه تغلب
االصطناعي.2 الذكاء مجال يف للباحثني جيًدا هدًفا الضحك يبدو اإلنسانية، العواطف من
اآللة هذه عىل نضحك هل جديدة: أسئلة ضاحك روبوت تصميم إمكانية تطرح
سلوكياتها؟ مصداقية عىل املقابل يف أو اآللية النزعات هذه عىل نضحك هل الضاحكة؟
يوٍم يف نضحك لن إننا حتى التعقيد من مرتفعة درجات الضحك تكنولوجيا تبلغ ربما
اإلنسان بني املنافسة حول الطويل النقاش ينتهي وقد معها. سنضحك ولكننا آلة عىل ما

االبتسام. إىل تدعو فكرة وهي ومشرتك، طويل بضحك واآللة
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عرش التاسع الفصل

الروح

روًحا؟ الحيوانات تمتلك هل (1)

«الروح». ب نقصده ما عىل ذلك يتوقف
نوعني يف إجمالية بصورة جمُعها ويمكن للروح، املفاهيم من العديد الواقع يف توجد
الحية الكائنات لحياة العامة الخصائص إحدى الروح فيه تكون األول: النوع كبريين؛

عنه. تنفصل أن ويمكنها للجسد الروح فيه تنتمي ال الثاني: والنوع وجسدها،
الذي أرسطو اليوناني والعاِلم الشهري للفيلسوف األول املفهوم ننسب أن وينبغي
âme بالفرنسية «روح» كلمة وتَُعدُّ ذاته. حد يف الحي الكائن مبدأ هي الروح أن يرى
حيوان. أْي animal كلمة أيًضا عنها اشتقت التي anima الالتينية الكلمة من مشتقة
ترتيب وثمة عنها. تعبريًا تَُعدُّ التي والروح الحياة بني الفصل يمكن ال املفهوم لهذا ووفًقا
(للنباتات) غذائية روح توجد إجماًال الحية: الكائنات مختلف ملستوى وفًقا لألرواح طبقي
ويرى سوابقها. طبقة كل وتضم (للبرش)، إدراكية وروح (للحيوانات) حسية وروح
الثاني للمفهوم وفًقا أيًضا يمكننا ولكن واحدة. حقيقة والجسد الروح أن إذن أرسطو
من الجسد، عن تماًما مختلف مجرد كيان عىل ومدها اإلدراكية الروح عىل الروح قرص
كلُّ مختلفة بُطُرق عنها تُعربِّ التي الفكرة هي وهذه الجسد. موت بعد يبَقى أن شأنه

املوت. بعَد للروح بمستقبل تَِعُد التي األديان

واألديان الروح (1-1)

الروح َعْودة أْي األرواح» «تناُسخ ب ة ِعدَّ ديانات فتؤمن لألديان. وفًقا املستقبل هذا يختلف
ما وذلك حيوان، جسد عامًة الجسد هذا يكون وقد آخر. جسد يف وفاتها بعَد الدنيا إىل



واآللة والحيوان اإلنسان

ذلك وكان اختالفاتهما. مراعاة مع البوذية أو الهندوسية مثل املرشق ديانات به تؤمن
مصري يكون املقابل، ويف وأفالطون. فيثاغورس مثل اليونان فالسفة من العديد رأَي أيًضا
الديانات لهذه فوفًقا التجسد. إعادة عن مختلًفا السماوية الديانات يف املوت بعَد الروح
نفَسها ومستقبلها الحيوانات روح مسألة تَطَرح املوت، بعَد «َجنَّة» بوجود تؤمن التي
تُطَرح ال اللذين األرواح» «تناُسخ وفكرة األرسطي املفهوم عكس عىل مرشوعة بصورة

املسألة. هذه فيهما
عىل االطِّالع إىل الغرب يف حاليٍّا السائدة التقليدية بصورتها املسيحية العقيدة تدفعنا
نوًعا والحيوان اإلنسان جسد كان إذا أنه ديكارت فريى الشأن. هذا يف ديكارت أعمال
صورته، عىل هللاُ خلقهم الذين وحَدهم، البرش فإن السادس)، الفصل (انظر «اآلالت» من
املزدوجة الحقيقة هذه ى وتُسمَّ الجسد. موت بعَد البقاء عىل وقادرة أبدية روًحا يمتلكون
يف انتشاًرا األكثر األفكار إحدى وتظل الديكارتية» «االزدواجية وكروح، كجسد لإلنسان،
جسًدا فقط تمتلك بل روًحا تمتلك ال الحيوانات أن دائًما نرى فنحن الغربية. الحضارة

لإلنسان. خالًفا وذلك يشء، بعده يبقى وال املوت بعد يختفي
حركة ففي الجامد. املوقف هذا عىل يحتجون املسيحيني املفكرين من العديد أن إال
يشري املسيحي، واجبات من الحيوان احرتام أن يَعتَِرب الذي األسيزي فرانسيس القديس
الخليقة جمال يف الحيوانات تشرتك مًدى أيِّ إىل باسرت1 وجون هيلني مثل مفكرون
ويرى ديكارت. يقول كما واضحة، بصورة اإلنسان عن فصلُها يمكن ال حتى ووحدتها
عىل لألرواح الطبقي الرتتيب إطالًقا يستبعد ال املسيحي الفكر أن املفكرين من العديد
الحيوانات يَحِرم أن دون اإلنسانية الروح بالطبع يُميِّز ترتيب وهو أرسطو، طريقة
املفكرين بعض ويذهب بأكملها. الخليقة يشمل الخالص أن بما الروح من نوٍع من
الذي السُموِّ أشكال من شكل يف تشرتك الحيوانات أن االعتقاد إىل املسيحيني امليتافيزيقيني
هذا ويف الروح. مسألة إىل مبارشًة التطرق دون وذلك وحده، لإلنسان املسيحية صه تُخصِّ
وما اإلنسان، يعرف فهو هللا يعرف الحيوان يكن لم «إذا داميان:2 ميشيل يقول الصدد،
كما هللا إىل الصالة الحيوان «يَجَهل كذلك:3 ويقول هللا!» صورة إال اإلنجيل يف اإلنسان هو
ويستجديه إليه ويتوسل يُناديه فهو اإلنسان إىل الصالة يجهل ال ولكنه ونالحظ، نعلم
تتفق ال اإلنسانية، والروح الحيوانية الروح بني التمييز وباستثناء ذلك.» استطاع كلما
لدى روح وجود بعدم يتعلق فيما التقليدي ديكارت موقف مع املسيحية التيارات مختلف

الحيوانات.
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واإللحاد الروح (2-1)

يس ُمَؤسِّ أحَد كان الذي الزار4 فيليب األحياء عاِلم عنه أعَرَب جديد رأٌي مؤخًرا ظهر
ُملِحٍد أيُّ يَْقبَلُه للروح تعريف اقرتاح إىل الواقع يف ويهدف لألخالقيات»، الوطنية «اللجنة
«مادي شخص نظر يف معنًى الروح مفهوُم يكتسب أن يمكن هل الزار: فيتساءل مادي.
إىل تنتَِمي كلمًة بإدراكهم جديد من يتبنَّْوا أن والالأدريني للملحدين يمكن هل تائب»؟ غري
وَحْويل «داخيل ترتاكم التي العالقات شبكة عىل «روح» اسم إطالق الزار يقرتح الخيال؟5
ورائي أُخلُِّفها التي العديدة والذكريات أكتُبُها التي الحروف أِي الحياة»،6 يف وجودي طيلة
والتي 7«… لوجودي املادية اآلثار املكتوبة، أو الشفهية «الذاكرة أقاربي، أو ألصدقائي
ملستنقع األملس السطح عىل ما حجٍر تأثري غرار عىل جسدي، موت بعد ما بطريقة تبَقى

لفرتة. األصيل التأثري ذكرى وتخلد تنتقل موجة يحدث مما
انقطاًعا بالرضورة الجسد موت فيسبب محدود؛ غري البقاء هذا يكون أن يمكن ال
تكون املستنقع، يف املوجة غرار وعىل بعده. تبقى التي املعلومات شبكة يف جوهريٍّا
يف املقصودة الروح عن بذلك فتختلف االختفاء، هي الزار حدده الذي باملعنى الروح نهاية
االحتفاظ مع البيولوجي بالجسد الوثيق ارتباطها يف األرسطي املفهوم من وتقرتب األديان،
مع تتعارض ال فهي الفكرة هذه يَقبَل امللحد كان وإذا تجاهه. االستقاللية من بنوع
املؤمنون سيُقدِّم ولكن سبق. فيما املذكورة للمفاهيم ومماثل تديُّنًا أكثر مفهوم مع ذلك
يستطيع ما يفوق ما وهو الروح ببقاء يتعلق فيما إضافية ميتافيزيقية افرتاضات باألديان

يقبله. أن امللحد
الحيوانية الروح ملفهوم كبرية أهمية الروح عن املفهوم هذا يُعِطي ذاته، الوقت يف
تدخل قد التي تطوًرا األكثر الحيوانات الواقع يف يستبعد وال املقام، هذا يف نناقشه الذي
بقاء فرتة اإلطالق عىل تمتلك ال الحيوانية «األرواح كانت لو حتى املعلومات شبكة يف
الحيوانات تُحِدث ال ذلك، إىل وباإلضافة الزار.8 العرتاف وفًقا اإلنسانية» الروح مثل طويلة
ثَمَّ وِمن تعقيدها؛ لدرجة وفًقا وذلك الكائنات، بني العالقات شبكة يف ذاتها التعديالت
رؤية مع ما بطريقة يتفق ما وهو أرض، دودة روح طبقة من ليست قطة روح فإن
عاجزة كانت إذا الوعي، من بالطبع مجردة وهي نفسها، األشياء أن الزار ويرى أرسطو.
«يعكسها» روح استقبال ذلك مع تستطيع فهي العالقات، شبكة وتعديل روح امتالك عن
الشهرية «البحرية» مثل آثار، من اإلنسانية العالقات تخلفه فيما هكذا فتدخل اإلنسان
مًدى أيِّ إىل املهمة الفلسفية الفرضية هذه وتُظِهر المارتني. الشاعر قصيدة يف املذكورة
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الحيوانية» «الروح عن ضيًقا األكثر للمفهوم يمكن مًدى أيِّ وإىل غنيٍّا، الروح مفهوم يَُعدُّ
متباِينة. تعريفات يَقبََل أن

روًحا؟ اآلالت تمتلك هل (2)

ففي وحاسمة. بسيطة أولية إجابة تلك تكون قد لتعريفها. وفًقا روًحا اآلالت تمتلك ال ال،
وكذا اإلنسان، عمل غالبية تُفرسِّ التي اآللية توجد الهزلية، شبه الديكارتية االزدواجية
إدراكه. اآللة تستطيع ال والذي اإلنسان يميز الذي الفارق هذا يمثل الذي الدخيل» «العامل
انتمائها بعدم فقط تُعرف التي الروح تحديًدا هو الدخيل العامل أن الكثريون ويرى

عرش). والثالث عرش الثاني الفصلني (انظر لآللية
يََرى املثال سبيل فعىل للعادات. وفًقا يختلف قد الروح مفهوم أن أيًضا ذكرنا ولكننا
التوايل. عىل مختلفة أجساد يف اإلقامة عىل وقادرة ومتنقلة مادية غري الروح أن أفالطون
الكائنات حركة عن مسئوٌل حياتيٌّ ٌ مبدأ يشء كل قبل الروح أن أرسطو يََرى املقابل يف
نجد الحًقا، سنرى وكما أفالطون. يقوله ملا خالًفا آخر إىل جسد من تتنقل ال فهي الحية؛

االصطناعي. والذكاء الروبوتات تصميم لِعْلِم األخرية التطورات يف مماثلة مفاهيم

مستقر مادي وجسد ومتنقلة ملموسة غري برامج بعضاآلالت لدى (1-2)

العديد يف وذلك خامًدا، جسًدا «تسكن» فاِعلة روح ُوجود فكرة عىل واضحًة أمثلًة نَِجد
القرن يف مْت ُصمِّ التي اآلالت من العديد وتتسم والحديثة. القديمة املربمجة اآلالت من
للربمجة. قابلة تشغيل وعملية ميكانيكية مجموعة بني الفصل من بنوٍع عرش الثامن
تستطيع املثال سبيل عىل فوكونسن دي جاك ابتكرها التي للفلوت العازفة اآللة فكانِت
صنعها التي الكاتب آلة كانت ذاتها، اآللية وبإتقان مختلفة. نغمة عرشة اثنتي إنتاج
الجسم وكان الريشة. حركة يف تتحكم كامة أربعني تمتلك درو جاكيه وهنري-لوي بيري
تدريجيٍّا تََضاَعف ثم الكامات. نظام ملوضع وفًقا مختلفة مقاطع أداء يستطيع نفُسه
ثم وفونوجراف. مثقوبة وبطاقات نسج آالت الربمجة: تُِتيح التي امليكانيكية األجهزة عدد
لآللة. امليكانيكي الجسم عن استقاللية أكثر برامج شكل يف التشغيل عمليات تطورت

املادية اآللة بني الفصل العرشين القرن منتصف يف الرقمي الكمبيوتر ُظُهور بَْلَوَر وقد
و«املعلوماتي» املجرد الوصف وبني ناحية، من الكمبيوتر برامج بها تتحكم التي الخامدة
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ويستطيع «املعلوماتي» الكائن ُولد فقد األخرى. الناحية من إجراؤها الواجب للعملية
فكانت مختلفة. آالت يف والسكن مختلفة أشكال يف والتجسد آخر إىل جسد من االنتقال

املسيحية.9 للتقاليد وفًقا روح أو تقني مالك بمنزلة اآلالت هذه

أحُدهما مرتبطان املادي وغري املادي مفهوَمِي أن يبدو (2-2)
وثيقة بصورة باآلخر

ِعْلَمان الخمسينيات يف ظهر فقد مشاكل. حدوث دون اآللة جسد عن الروح فصل يمر ال
تسمح لوغاريتمات تخيل عىل االصطناعي الذكاء يف الباحثون عمل ناحيٍة فِمن متكامالن.
مستشعرات الروبوت علماء ر طوَّ أخرى ناحية ومن القرار، واتخاذ والتنبؤ بالرتتيب لآللة
جديدة حركة وأنظمة إلخ.) أفضل، بصورة الطبيعة وفهم الحواجز (لكشف جديدة
تتطور أن للروبوتات يمكن الذي العاَلم بذلك عني موسِّ إلخ.) باألشياء، واإلمساك (للتنقل

فيه.
االصطناعي الذكاء يف الباحثني من الكثريون يَُعِد فلم الحال. بطبيعة الِعْلَمان واختلف
عىل ُجُهوِدهم تكثيف لوا فضَّ بل بحثهم، مكونات من أساسيٍّا مكونًا الجسد يعتربون
مالئمًة اإلنساني للذكاء نماذج وأعدُّوا معقدة، إنسانية إدراكية لسلوكيات نموذج وْضع
وتعزز املجتمع. يف املنترشة لأللعاب أو الرياضية املربهنات إلثبات أو الطبي للتشخيص
الرموز. يستخدم نظاًما يشء كلِّ قبَل اإلنساني الذكاء تعترب التي الرؤية اللوغاريتمات هذه
املعلومات معالجة عملية أن يؤكد الذي االفرتاض هذا عىل اإلدراكية النفسية واستحوذِت
األطلنطي. وراء فيما املنترشة السلوكية النظريات من أفضل بصورة الذكاء آليات عن تعربِّ
نفَسها. فرضْت الرمزية الحسابية العمليات من مجموعة يف الفكر تختزل افرتاضات وثمة

الذكاء. آليات عن فيها رجعَة ال بصورة وُفِصَل منسيٍّا فكان الجسد أما
مجال عمل الجسد، عن بعيًدا الذكاء يستكشف بحث مجال يوجد كان أنه حني ويف
األوىل الصناعية الروبوتات ُوضعِت فقد ذكاء. بال أجساد تطوير عىل ذاتها بالطريقة آخر
خطوط يف معيارية حركات تنفذ فكانت درجة، أقىص إىل ومحكومة للتنبؤ قابلة بيئات يف
لألسف ولكن دقة. بكل نمطية بأعمال تقوم كانت العمل ورش ويف باملصانع. تركيبها
أو مسبًقا معروفة غري أو مصطنعة غري بيئات يف آالت بتطوير األمر تعلَّق أن بمجرد

مستحيلة. الروبوتات سلوك برمجة بدت متغرية،
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كان العرشين، القرن يف الثمانينيات نهاية وحتى الخمسينيات من الفرتة ويف
اآلالت أداء عىل انعكست مبارشة نتائج «الذكاء» وباحثي «األجسام» مصممي بني لالنفصال
الثمانينيات نهاية يف للتفكري جديدة مدرسة ظهرْت املأزق، هذا من وللخروج املنتََجة.
الذكاء وكان فايفر. ورولف ستيلز ولوك بروكس رودني مثل الباحثني بعض ضمت
«التقليدي»، االصطناعي للذكاء امُلجسد وغري الرمزي النهج يرفض امُلجسد االصطناعي
للجسد نموذج وضع يمكن ال وأنه بيئة، وبال جسد بال ذكاء ال أنه الباحثون هؤالء وأوضح
عىل للرتكيز الخارجي للواقع نماذج بناء عن تتخىل أن األبحاث عىل إذن فينبغي للبيئة؛ وال
لنفسه.» نموذج أفضل هو «العالم أن بروكس رودني ويرى البيئة. مع املبارش التفاعل

أساليب إىل والعودة الروبوتية التجارب تجديد إىل الرؤية يف التغيريات هذه أدت
فقد الرقمي. الكمبيوتر ظهور قبل الروبوتات تصميم علم تميز كانت وتجربة تصميم
ملا مثاًال ١٩٤٨ عام والرت جراي مه صمَّ والذي السلحفاة يُشِبه الذي اآليل اإلنسان اتُِّخذ
ذات املادية اآللة مفهوم بارعة بصورة أدخل مما ، قويٍّ أداء ذات آلة أيُّ عليه تكون أن يجب
معقدة بترصفات القيام عىل قادرة املتشابهة الروبوتات هذه وكانت املأمولة. السلوكيات
طبيعتَها االعتبار يف يأخذ تصميمها وكان اصطناعي. ذكاء لوغاريتمات استخدام دون
طبيعة وكانت بحركاتها. الحواس تُحاكي التي واالحتكاك، للجاذبية الخاضعة الفيزيائية
دون الشحن إعادة موقع كإيجاد معقدة َمَهامَّ بحلِّ لها يسمحان ووضُعه الحيس نظامها
مرتبطة اآللة «روح» كانت النْهج، هذا خالل ومن استداللية. عملية بأيِّ القيام إىل الحاجة

متماسًكا. كالٍّ يُمثِّال لكي مًعا االثنني تصميم ينبغي حيث بجسدها؛ وثيقة بصورة

متحرك غري ولكن ُمحرِّك كمبدأ الروح مفهوم (3-2)

الروح تُحرِّك الشأن، هذا يف أفالطون نظر لوجهة املعارضة أرسطو نظر لوجهة وفًقا
ً مبدأ الروح تَعتَِرب التي الرؤية هذه وترتدد ذاتها. حد يف متحركة غري ولكنها األجسام،
ففي الروبوتات. تصميم علم يف الحديثة املفاهيم من العديد يف متحرك غري ولكن محرًِّكا
نموذج وضع عىل أساًسا ترتكز الجديد االصطناعي الذكاء تجارب كانت التسعينيات بداية
التي التقليدي االصطناعي الذكاء برامج عن اسرتاتيجيٍّا بعيد مثال وهو الحرشات، لسلوك
ليشمل ذاِته النهج مدَّ الباحثني بعُض حاول التالية، األعوام يف ولكن الشطرنج. تلعب
ومفتوحة مستمرة بصورة أْي الصغار؛ كاألطفال التعلُّم عىل قادرة روبوتات تصميم

الخامس). الفصل (انظر
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آالن أن بما جديدة فكرة متعلمة آالت تصميم يف األطفال بنموِّ االسرتشاد يكن لم
ولكن االصطناعي،10 للذكاء سة املؤسِّ املقاالت أحد يف قبُل من ذلك اقرتح قد تورنج
هذه تعطي أن يمكنها امُلجسد االصطناعي الذكاء طورها التي والحركية» «الحسية الرؤية
من كبرية مجموعة تعلم عىل قادرة آالت تصميم محاولة فعرب مسبوق. غري بُعًدا الفكرة
أو النمو» عىل «القادرة الروبوتات تصميم علم باحثو أعاد والحركية، الحسية املهارات
وكان امُلجسد. االصطناعي للذكاء املبدئية األسس يف جزئية بصورة النظر الجينية» «غري
بصورة ترتبط وحركية حسية مهارات بتطوير يتعلق األمر أن بما أهميته دائًما للجسد
وكل جسم لكل مستقلة عملية تحديد جديد من يتعني ولكن محددتني. وبيئٍة ببنيٍة وثيقة
قد آلية أيَّ فإن الواقع يف ولكن الروبوت. نظام داخل محددة مهمة وكل حياتي نمط
أو املحيط أو السلوكيات أنواع ببعِض تحديُدها يمكن ال جديدة مهارات تعلم إىل تدفع

ومجردة. عامة تكون أن يتعني الجسد
املادي الجزء يميز الذي كالفصل و«روحها» اآللة «جسد» بني الفصل إذن يُعترب ال
البطاقات عىل تنطبق كانت التي ذاتها الفصل عملية وهي لآللة، الربامجي الجزء عن
يتعلق األمر كان الجديدة، املنهجية االزدواجية هذه ويف الرقمي. والكمبيوتر املثقوبة
ومن ناحية، من محدد وحركي حيس ملكان وفًقا تتغري قد جسدية قرشة بني بالفصل
عىل والقادرة واملستقرة العامة العمليات من مجموعة وهي تدريب نواة أخرى ناحية
الخامس الفصل يف التدريب نواة عىل مثاًال ذكرنا ولقد جسدية.11 واجهة أي يف التحكم
وعام. بسيط مبدأ عرب بيئتها الستكشاف زة ُمحفَّ آلة تكون أن يمكن كيف يصف الذي
متحرك وغري ُمحرِّك مبدأ أْي أرسطية؛ بروح مزودة الجديدة اآلالت هذه أصبحْت وبذلك
هذا ويف تطوًرا. أكثر إدراكية عمليات عن الغد ويف حركتها، عن اليوم مسئوًال يكون
تماًما: العكس كان بل املتغرية، هي والربامج الثابت هو الجسد يكن لم الجديد، املفهوم

املتغري.12 هو والجسد الثابت هو الربنامج كان
«روح»، بال آالت منا تجعل ال االصطناعي الذكاء عن الحديثة األبحاث فإن إجماًال،
طرق وحول الروح حول املختلفة الفلسفية املفاهيم يف التفكري إىل املقابل يف تدعونا بل

الواقع. يف تجربتها
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العرشون الفصل

الوقت

والوقت والحيوان اإلنسان (1)

يف العلماء ثم اليومية تجاربهم يف البرش فيالحظ تحديًدا. الوقت هو ما يعرف أحد ال
هذه عىل وأطلقوا واحد اتجاه يف إال تحدث ال مختلفة ظواهَر ثمة أنَّ للعاَلم تحليالتهم
لهذا ومقنع بسيط تفسري وضع من يتمكنوا أن دون الوقت» «مرور اسم الالانعكاسية

املصطلح.
نبضات مثل — «كاملرسعات» يمر، الذي بالوقت كبرية بصورة الحية الكائنات تتأثر
الفصول. تعاقب أو والنهار الليل بتعاقب تتأثر التي — الداخلية» «الساعات أو القلب
بالنمو تتعلق نتائج وجود باستثناء الفيزيائية، األنظمة كل ذلك يف الحية الكائنات وتُشبه
تفرض التي فهي الداخلية الساعات أما الكائنات. هذه لتعقيد نظًرا والشيخوخة والنضوج
أو اليأس سن أو البلوغ أو الشتوي البيات أو النوم مثل تعديالت األجسام بعض عىل
يف الحية لألجسام «السلبي» الخضوع هذا جانب وإىل إلخ. … املوت أو الشيخوخة
الوقت أخذ تتعلم أن عصبي بجهاز املزودة الحيوانات أجسام تستطيع الوقت، مواجهة
معني مكان إىل ه التوجُّ أو محدد بعمل والقيام ترصفاتها يف فاعلة بصورة االعتبار بعني
وقت يف الزهور بعض من الرحيق جمع يتعلم الذي النحل يعيش فهكذا محدد. وقت يف

اليوم. من معني

الوقت إدراك (1-1)

السؤال لهذا يكون وال يمر، الذي للوقت» «إدراك الحيوانات لدى كان إذا أيًضا نتساءل قد
أِي السابع)؛ الفصل (انظر وعيًا تمتلك التي بالحيوانات يتعلق فيما إال بالطبع معنًى



واآللة والحيوان اإلنسان

ثمة ألن وذلك والطيور. الثدييات سيما وال العقيل، الصعيد عىل تطوًرا األكثر الحيوانات
«ما ما حدٍّ إىل يعرف فاإلنسان الوقت؛ داخل تدور لإلنسان مهمة وجودية معيشية تجربة
الذي بالوقت الحادُّ الشعور هذا يتحكم لذا ويموت. ويشيخ ويلد سيكرب فهو ينتظره»،
اإلنسانية املجتمعات وسلوكيات خاصٍّ بوجٍه البرشية السلوكيات غالبية يف جنسنا يميز
املوت. إىل حتًما يقود الذي الوقت «ضد» السلوكيات هذه ه تُوجَّ أدق، بصورة أو عام، بوجه
أيام منذ هذا، يومنا وحتى الِقَدم منذ الحضارات من للعديد املختلفة الدينية الشعائر فإن
ممارستها تتم التي الجنائزية الشعائر وحتى الصينيني، األباطرة أو املرصيني الفراعنة
بالغذاء املوت بعد رحلته يف املتوىفَّ مصاحبة إىل تهدف كلها األقىص، الرشق يف اليوم
الفصل (انظر خالدة «روح» بوجود االعتقاد فإن وكذلك إلخ. … والجنود والَخَدم والنقود
املوت. بعد ما إىل حياته أثناء يف شخص به يقوم الذي الوقت مسار يمد عرش) التاسع
يف يكمن الفني اإلبداع نشاط من كبريًا جزءًا فإن الدينية، الناحية عن قليًال ابتعدنا وإذا
مالرو كان موته. بعد يبقى أن شأنه من أثر وهو الفنان اإلنسان لنشاط دائم أثر ترك
العديد يف تََملَّكه قد البرشي الجنس أن ويبدو ُمَعاٍد». «مصريٌ الفن إن قال عندما ا محقٍّ

النهاية. من نوًعا يَُعدُّ الذي واملوت يمر الذي بالوقت حادٌّ شعوٌر املجاالت من
يبدو أنه إال الوقت. يُدرك الذي الحيوان يشعر كيف نعرف أن قطًعا اليسري من ليس
ويف به. البرش شعور من وضوًحا أقل بالوقت شعور لديه الذكاء، شديد حتى الحيوان، أن
شديد التواصل كان إذا مرة: من أكثر الفكرة هذه قابلنا الكتاب، هذا من السابقة الفصول
شبه بصورة ينتج فهو الثامن)، الفصل (انظر الحيوانية األجناس من العديد لدى األهمية
أريض!» «هذه ب نرتجمها قد التي املدى قصرية أو «الفورية» املعلومات نقل عند دائمة
حول إذن التواصل يتمحور التكاثر!» يف «أرغب أو جائع!» «إني أو خطر!» «احذر، أو
عنارصغري إىل يشري خاص تواصل نظام وهي اللغة، أن ويبدو أساسية. الحارضبصورة
ملعارفنا وفًقا — يتخطى وال الحيوانات، لدى ندرة أكثر الحالية، املحيطة البيئة يف موجودة
الشمبانزي يتعلَّمها التي كلمة والخمسني واملائة النحل، لدى كلمات الثالث — الحالية
الحيوانات بعض أن أوضحنا ذاته، الفصل ويف البرش. من بتأثري فقط ولكن الغوريال أو
هذه من بالرغم ولكن جمالية. تفضيالت لها يكون وقد بدائية أدوات استخدام عىل قادرة
ما وهو الطويل املدى عىل جمالية» «أداة ابتكار يستطيع حيوان أيَّ أن يبدو ال القدرات،

له. األويل التصميم أو فنيٍّا» «عمًال البرشي الجنس لدى نسميه ما يعادل
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الوقت

باملوت؟ شعوٌر الحيوانات لدى هل (2-1)

هو ا عمَّ نتساءل أن فيبَقى املوت، ع بتوقُّ بشدة يرتبط اإلنسان لدى بالوقت الشعور أن بما
فتسعى السؤال. هذا عن اإلجابة أيًضا السهل من وليس الحيوانات. لدى باملوت الشعور
من فرتة بعد إال ترتكه وال الحياة، إىل إلعادته املتوىفَّ صغريها إرضاع إىل الشمبانزي أنثى
تفسري فيظل أحيانًا. القطعان تزورها التي الفيلة مقابر عن كثريًا تحدثنا ولقد موته.
الحالية العلمية معارُفنا منه تُعاني الذي الصارخ العجز ويعكس صعبًا السلوكيات هذه

امليدان. هذا يف
يتعني ما وهو الحيوانات لدى بالوقت ما شعور ُوجوَد نستبعد أن دون الِختام، ويف
التي تلك حتى الحيوانات، أن االعتقاد فيجوز املستقبل، يف تحديده العلمي البحث عىل
وال بلحظة، لحظة أكرب بصورة تعيش الوقت»، يف معيشية «تجربة تدرك أن تستطيع

البرش. نحن نفعل مثلما يميض الذي بالوقت كبرية بصورة تكرتث
فيبدو الحيوانات، لدى املستقبل وجود إدراك نهائيٍّا نستبعد أن يمكنَّا لم لو وحتى
باملستقبل. انشغاله هو غريه عن بها ويتميز البرشي الجنس تؤرق التي املشاغل أحد أن

والوقت واآللة اإلنسان (2)

تقني بناء الوقت (1-2)

أننا مع بنعم، دائًما نجيب الساعة، كم نعرف كنا إذا الشارع يف لنا السؤال ه يُوجَّ حني
إمكانية من فقط متأكدون فنحن بالضبط، السؤال فيها ه ُوجِّ التي اللحظة يف نعرفه ال
هيكَل َقَلَب قد الوقت ملرور واضح ميكانيكي مقياس إىل الدائم الوصول هذا إن معرفته.
وأوقات العمل يف التفكري إعادة إىل الجماعي الرتشيد أدَّى فقد عقب؛ عىل رأًسا مجتمعنا
الطبيب وإىل الحافالت محطة وإىل العمل إىل موعدنا يف نصل أن فيتعني والنقود. الفراغ
العيش بمنزلة اآلالت توضحه الذي الوقت مع التكيف عدم ويُعترب الغرامي. املوعد وإىل

املجتمع. هامش عىل
وفرتات (يوم) قصرية فرتات وثمة النساء، وتلد الفصول وتتعاقب األرض تدور
دقيق غري بمفهوم االكتفاء إىل طويلة فرتات مدار عىل اإلنسان واضطر (عام). طويلة
تفسري سمح وقد الفصول». تعاقب «إيقاع مع ليعيش الدورية األحداث هذه عن نسبيٍّا
الشمسية الساعة فإن تماًما. مختلفة ثقافية حقيقة بتكوين قياسه، أْي للوقت؛ التقنية
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واآللة والحيوان اإلنسان

أو بالبندول أو بالرقاص تعمل التي امليكانيكية الساعة إىل باإلضافة واملائية والرملية
ما حدٍّ إىل نفقد جعلتْنا قد األنواع هذه كل الذرية، الساعة أو بالكوارتز أو بالنابض

بيننا. للتنسيق لها مثيل ال أداًة منحتْنا ولكنها بالوقت البديهي الشعوَر

الوقت من التجرد إىل التقنية تميل (2-2)

«الخروج» دائًما يريد أنه إال تقنية، عملية عىل يعتمد قياسه، األقل عىل أو الوقت، أن يبدو
مفهوم من للتجرد ميلها هو اآللة يُميِّز ما أن عىل الربهنة يمكننا أنه لدرجة التقنية من
ِفْعل وهو فالرسم الزمن؛ من مجرًدا تنفيذها كان عملية، أيِّ فنية زادت وكلما الزمن.
العصور يف الخشب عىل والحفر اإلنتاج إعادة تقنيات بفضل وقته من يُنتزع أويل زمني
القرن يف آلة أيِّ حركة إدارة يمكن وكان والتنميش.1 والحجرية الفنية والطباعة الوسطى
لها. املكونة العنارص وترتيب الفيزياء تفرضها التي القيود ظل يف برسعة عرش الثامن
يمكن وكان عشوائية. برسعة العرشين القرن يف حاسوبي لوغاريتم حل أيًضا يمكن وكان
تعديله يمكن الرقمي الفيلم أن حني يف بكرة عىل فيلم من ما حدٍّ إىل اإلبطاء أو اإلرساع

أكرب. بمرونة زمنيٍّا
ظواهر إىل تلجأ أن التقنية عىل يجب موضوعية، بطريقة الوقت قياس أجل ومن
فيتعلق إلخ. … اهتزازات أو تجري مياه أو رمال وتنسيقها: بتوجيهها تكتفي طبيعية
املادة خصائص يف املختفي الوقت عن بعيًدا آخر، بشكل طبيعية حركة بنقل دائًما األمر

مخبئه. من بإخراجه التقنية وتكتفي

جديدة تنسيقات إىل تؤدي الشاملة التقنية البيئة (3-2)

إيقاع فإن الفورية، إىل تميل نفسها التقنية ولكن اإلنسان لدى الوقت قياس التقنية ولَّدت
ظواهر كلها هي اإلنرتنت شبكة عىل امللفات ونرش التبادالت حركة أو البورصة أسواق
وتناول النوم (ينبغي لإلنسان الداخلية الساعات تفرضها التي القيود من تزيد نة مهجَّ
وتنبع فورية. شبه بصورة املعلومات انتشار مع اليوم) من محددة ساعات يف الطعام
بعض يتبنَّى وقد األرض. كوكب عىل اإلنسانية األنشطة تزامن من للتنسيق جديدة صور
الشمس طلوع مع يتناسب ال حياة إيقاع الفيديو ألعاب العبي أو التجار أو الصحفيني
عىل حكًرا الوقت يَُعِد فلم معهم. الحديث يتبادلون َمن أنشطة مع يتالءم بل بالدهم يف

سيطرتها. اإلنسانية األنشطة فرضِت ولكن الساعة
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الوقت

استعارات لنا توفر أن الحديثة لآلالت يمكن كيف (4-2)
الوقت؟ لفهم جديدة

أو كالنهر استعارات إىل اللجوء عليه يتعني آخر، يشء كأي الوقت اإلنسان يفهم لكي
نعيشه الذي الوقت وأن اآللة، وقت يشبه ال اإلنسان وقت أن جيًدا نشعر ونحن الساعة.
فعىل الساعات. توضحه الذي د املوحَّ الوقت عن تماًما يختلفان الزمنية باملدة وشعورنا
التي الحديثة اآلالت تستطيع فهل ذاتها.2 املدة ساعة كل تستغرق ال النفيس الصعيد
ناقشنا لقد نعيشه؟ الذي الوقت عن جديدة استعارات لنا توفر أن الكتاب هذا يف ذكرناها
من انطالًقا الحياة يف مسارها تكون وأن املستقبلية األحداث تستبق أن آللة يمكن كيف
يف تعيش آلة كل أن عىل نربهن أن ويمكننا الثاني). الفصل (انظر املاضية تجاربها
لحاالت تواٍل بأنه كهربائي مصعد عمل وصف فيُمكن بها. خاصة متقطعة زمنية مدة
وتتفاعل وتتذكر تدرك أخرى آالت ثمة ولكن كعامله. فقري وقته فإن لذا بسيطة؛ وتنقالت
الوقت هو ليس التعبري، جاز إن لآلالت، الداخيل فالوقت املعقدة؛ األحداث من سلسلة مع

عرش. الثامن القرن لساعات املنتظم
الحديثة التجارب بها تسمح التي الطريقة املقاالت3 من سلسلة يف تاني جون ناقش
تاني ويقارن بالوقت. املرتبط الوعي مفهوم يف النظر بإعادة الروبوتات تصميم علم يف
خطأ بال معتاًدا سلوكيٍّا مساًرا آلته يف التنبؤ عوامل خاللها تستبق التي املواقف بني
املواقف األخرى الناحية ومن ناحية، من معروف) ممر يف الروبوت يتنقل عندما (مثًال
بحاجز االصطدام عند (مثًال االستباق يف املستخدمة التنبؤ عوامل بخطأ املرتبطة املفاجئة
إعادة إىل التنبؤ أخطاء تؤدي تاني، فيه فكر الذي العصبي للهيكل ووفًقا مجهول).
تحديًدا. الحالة هذه مع يتالءم آخر تنبؤ عامل كتنشيط مهمة، عملية وهي التصحيح،
يف تحدث قد «التصاعدية» التنظيم إعادة عملية فإن التنبؤ، عن الواقع يختلف وعندما
يختفي يشء، بكل التنبؤ يمكن وعندما الوقت. بمرور الشعور تشرتط إدراكية تجربة
إعادة أو التحكم يف جهًدا متوقع غري هو ما يتطلب عندما إال مجدًدا يظهر وال الوقت

والعرشين). الحادي الفصل (انظر نتعثر4 عندما أْي التنظيم؛
دقيقة فلسفية مفاهيم من االقرتاب محاولة يف حلفاءنا تُعترب اآلالت أن ولنكرر

الوقت. كمسألة
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والعرشون الحادي الفصل

التخيل

والتخيل والحيوان اإلنسان (1)

حيوان فيه يعيش الذي العالم محاكاة هي العصبي للجهاز األساسية املهمة تُعترب
«القطات» من معلومات العصبي الجهاز يستقبل الغرض، هذا ولتحقيق إنسان). (أو
الجهاز يقوم املعلومات هذه وعرب واألنف. واألذنني العينني مثل «الحواس»؛ نسميها
الطعام تناول أو الهروب أو الجسم من جزء حركة مثل مالئم ِفْعل ردِّ بتحضري العصبي
معقدة للعاَلم املحاكاة هذه أصبحْت متطوًرا العصبي الجهاز كان وكلما الحركة. عدم أو
التي املواقف بني باملقارنة خاصًة يسمح مما إتقانُها يزداد قدرات تشمل فهي وفعالة؛
(انظر الذاكرة بها احتفظْت والتي املايض يف رؤيتها سبق التي واملواقف لها التعرض يتم

الحيوان. أفعال لردود أكرب مرونة فتعطي الثاني)، الفصل

باألحالم املتعلق النشاط (1-1)

فيه تتحرك الذي الحقيقي العالم ليس تُحاكي أن عىل قادرة الحيوانات بعض تبدو لكن
«الفراغية» املحاكاة فهذه قليلة، أمور يف إال الحقيقي العالم يشبه ال خياليٍّا عامًلا تحاكي بل
صور من األوىل نماذجها تستمد الحقيقي العالم يف مبارشة بصورة موجودة غري لعنارص
جمجمة عىل كهربية أقطاب بوضع للدماغ الكهربائي الرسم تسجيالت فبفضل األحالم.
تحلم؛ والطيور الثدييات غالبية أن نعرف للعقل، العام الكهربي النشاط لقياس الحيوان
متعددة1 وظائف ثمة شك فبال يحلم، إنسان لدى نجدها التي ذاتها املوجات لديها فنجد
التي العنارص مراجعة هي الوظائف هذه إحدى تكون قد ولكن باألحالم املتعلق للنشاط



واآللة والحيوان اإلنسان

امُلخزَّنة العنارص مجموعة يف وإدماجها ترتيبها عىل والعمل السابق اليوم خالل تعلُّمها تمَّ
الرتتيب لهذا انعكاًسا للحلم املتناسقة غري الصور تُعترب وهكذا الحيوان. ذاكرة يف بالفعل
باألحالم املتعلق النشاط هذا ويمثل العقل. من البرصية املناطق يف للذكريات به نقوم الذي
فرتة فخالل الخيايل. العالم بتناسق مبارشًة املرتبطة غري املحاكاة من نوًعا األحوال كل يف
الفرنيس الباحث ولكن النائم، الحيوان يتحرك فال عامة بصفة الحركة تتوقف األحالم
بعض مالحظة استطاع النوم، آليات حول أبحاث بعدة اضطلع الذي جوفيه ميشيل
فأظهرْت الحلم. خالل الحركية األوامر تعوق التي اآلليات يف لديها خلل حدث التي القطط
وتغضب الحلم يف تفعل كما وتتحرك تتفاعل فهي مدهشة؛ سلوكيات الحيوانات هذه
حول الحيوانات استجواب عىل القدرة عدم من وبالرغم إلخ. … (خيالية) فرئانًا وتطارد
عىل قدرات وجود عىل النوم خالل الحلم فرتات تشهد تستيقظ، عندما الحلم عىل قدرتها

الحيوانات. لدى خيالية عنارص محاكاة

البرشي الجنس لدى التخيل عىل القدرة (2-1)

فراغية محاكاة عمل يستطيعون الذين البرش لدى للغاية متطورة القدرات هذه تبدو
محاكاة إىل يهدف الذي املنطقي التفكري جانب فإىل اليقظة. ويف خيالية كيانات لعدة
املحاكاة هذه تؤدي العلمي، التفكري ليشكل اإلنسان لدى كبرية مكانة ويحتل بشدة الواقع
املحاكاة هذه وتغطي للعقل. مخالف بل منطقي غري تفكري إىل الخيايل العالم يف الفراغية
الرسيايل الشعر اخرتاعات أو األساطري أو الخيالية القصص مثل ومختلفة متنوعة مجاالت
العلمي. الخيال مواقف أو إليوار) الشاعر قاله ملا وفًقا كالربتقالة» زرقاء («األرض
لبلوغ واملعتاد املسكون الكون نطاق خارج بعقله يخرج بأن لإلنسان أيًضا وتسمح
الحقيقي. العالم يفرضها التي والقواعد القيود فيها تختفي أن يمكن موازية» «أكوان
لتعبري (وفًقا اإلمكانات» «لعبة بالرضورة تحدُّه حقيقي عالم بمحاكاة أيًضا وتمده
يمثل شك فبال تقريبًا. املحدودة غري سياقه) خارج نستخدمه الذي جاكوب فرانسوا
اإلنساني. الفكري النشاط ِقَمم إحدى للغاية متطور خيايل عالم إىل الكبري النفاذ هذا
األهمية شديدة الصفة هذه كانت لو (حتى عاِلم أيَّ يفوق وهو العاقل»، «اإلنسان فإن
واالفرتايض املمكن حدود عن بعيًدا يحلم أن ويستطيع وفنان حاِلم البرشي)، لجنسنا

والغريب. واملستحيل والوهمي والخارق املنطقي وغري
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والخيال الواقع بني الرصاع (3-1)

الخارجة املحاكاة هذه أن ذلك إىل باإلضافة نالحظ العالم، بوحدة تتعلق أسباٍب أْجِل وِمن
للمنطقية االنحراف هذا الطبيعية، حدوده خارج امُلحاَكى لليشء اإلقحام هذا سياقها، عن
يف (ومفيدة) ملموسة نتائج إىل غالبًا يقود ما هو الغرابة، إىل وأحيانًا الالمنطقية إىل
خياالت أن إىل نشري أن ويمكننا ملموسة، تعاليَم األساطريُ تضم فقد الحقيقي. العالم
قوانني يخرق الذي االفرتاضية» «الحقيقة عالم يف تجد العلمي الخيال ُكتَّاب بعض
االفرتايض العالم يف املتجول يستطيع فهكذا واقعية. تحقيق طريقة الطبيعية الفيزياء
مثل جديد من يَحيَا أو الخارقني األبطال مثل قوته يضاعف أو الطيور مثل يطري أن

العنقاء!
التفكري بني الرصاع هذا يكتسب جرانجيه،2 جاستون جيل الفيلسوف أشار وكما
إن فيقول: سواء، حد عىل والفني العلمي االبتكار عمليات يف كبرية أهمية والخيايل املنطقي
العقل بني الرصاع هذا إن الالمنطقية.» عن نهائيٍّا فصله يتم أن يمكن «ال االبتكار تطور
إىل يؤدي مما الفراغ يف خيالية كيانات ومحاكاة للواقع (العلمية) املحاكاة بني والخيال،
مراعاة مع لإلنسان، املميزة السمات إحدى أنه يبدو ابتكاري بنشاط والقيام الواقع تنوير

الكتاب. هذا مدار عىل ذُكرت التي املفهوم هذا حدود

والخيال واآللة اإلنسان (2)

تعتني أن كلفني سوزان عىل يتعني الروبوت»، «أحالم القصرية أسيموف إسحاق قصة يف
أثار ثم للروبوتات» النفسية «الطبيبة هذه بال شغل ما وهذا وحاِلم، «مضطرب» بروبوت
اإلنسان. عىل خطرية تكون ربما جديدة ترصفات إىل تقوده الروبوت أحالم ألن قلَقها؛
هذا ينتجها التي الصور تؤثر أن من خوًفا للروبوت البوزيرتوني العقل إبْطاَل لْت ففضَّ

أخرى. روبوتات عىل الحاِلم الروبوت
علينا يتعني آخر، سؤال كأي السؤال هذا عن لإلجابة تتخيل؟ أن آلة تستطيع فهل
اآلالت تستطيع مما قربًا األكثر العمليات حيث من التخيل يعنيه ما صياغة إعادة محاولة

فعله.
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املحاكاة تستطيع اآللة (1-2)

تستَِبَق أن والخطأ املحاولة عرب فيمكنها الثاني)؛ الفصل (انظر التنبؤ اآللة تستطيع
لبيئة ضمني أو واضح نموذج بناء مع العملية هذه فتتفق بيئتها. تطور أو أعمالها نتائج

التحرك. دون باملحاكاة النموذج هذا ويسمح مكانية،
البيئة هذه تستكشف أن لآللة يمكن طويًال) يكون قد (الذي التعلُّم هذا وخالل
لها تسمح التي مالئمة األكثر األفعال فتختار الخامس)، الفصل (انظر بذكاء املكانية
تعرف التي املعايري ِقيَم أو الرتاكيب تجنُّب إىل سيقودها ما وهو ممكن، قْدٍر أكِرب بتعلُِّم
عىل للرتكيز بنتائجها التنبؤ اللحظة هذه حتى يمكن ال التي تلك أو نتائجها بالفعل
بها تمر التي االستكشاف مرحلة ظل يف الواعدة التطور» «كوامن وهي التعلم، مناطق

صنعتْها. التي والنماذج
بتعلم األمر تعلق فسواء مكانية، بيئة أي مع االستكشاف من النوع هذا يتالءم
وبالتخطيط باالستباق العملية هذه ترتبط تفاضلية، معادلة بحل أو كامليش وحركي حيس
مكانية بيئة من االنتقال يمكن كيف ولكن املكانية. البيئة فقط وتتغري ما، بحركة للقيام

أخرى؟ إىل

بالتخيل يسمح العادات تكوين (2-2)

حيس بمسار جيًدا التنبؤ يمكن كان فإذا سلوكياتها. انتظام «تدرك» أن اآللة تستطيع
عىل التعرف إىل ُمخصص تنبؤ» «عامل صورة يف املسار هذا ترجمة يمكن ما، وحركي

املوقف. يحدث عندما مالئمة بصورة والتفاعل قليًال) إال التنبؤ يف يخطئ (ال املوقف
السلوكيات اآللة فتدمج «العادات»؛ تكوين املستقرة املقاطع استخراج عملية وتشبه
يبلغ الذي كالطفل بيئتها، يف أخرى مالمح عىل اهتمامها تصب أن إذن ويمكنها املالئمة
له يسمح الذي والحركي الحيس التحكم يف تدريجيٍّا يفكر ال والذي واحًدا عاًما العمر من

إليه. الذهاب يريد الذي املكان عىل فقط يركز بل بامليش

نتعثر عندما يتوقف التخيل (3-2)

بالتخيل. تسمح التي هي أعىل مستًوى ذات مكانية بيئات عىل واالنفتاح اإلدماج ظاهرة إن
آيل إىل تدريجيٍّا الجسد يف الفيزيائي التحكم يتحول عندما إال للتخيل مجال ال الواقع، ففي
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يف فشل وأيُّ «عادات»، إىل ويُرتَجم الرتكيز عليها ينصبُّ التي املكانية البيئة من ويختفي
مكانية بيئات يف «نتعثر» يجعلنا به) للتنبؤ قابل غري أو متوقع غري (حدث العملية هذه
التي الحفرة يرى يكن لم السماء إىل ينظر كان الذي طاليس فإن أدنى. مستًوى ذات
عىل التخيل عملية توقف يف بالرضورة للجسد املفاجئ التغري هذا ويتسبب فيها. سيقع

محددة. ملدة األقل
الفصل (انظر التعلم مراحل فخالل تستبق؛ التي اآلالت تتعثر طاليس، غرار عىل
عملية خالل تحدث ألنها عامة بصورة نتائج توقعاتها أخطاء عىل ترتتب ال الثاني)
يكون به، التنبؤ يمكن سلوك يُسجل أو ما عادة تتكون عندما املقابل، ويف استكشافية.
قبُل من ربطنا ولقد جسيمة. نتائج إىل يؤدي قد إنه أْي مفاجأًة؛ أكثر االستباق خطأ
باإلحساس ربُطها أيًضا ويمكن العرشين)، الفصل (انظر الوقت بإدراك الظاهرة هذه
نفسه الجسم ينىس فعندما واأللم؛ التخيل بني واضحة بصورة سكاري إلني وتفرق باأللم.
الجسم يُذكِّرنا عندما أنه حني يف البحت، التخيل إىل نميل مفاجأة بال اآلليات وتعمل
أيًضا تعاني فهل تتعثر، املتعلمة اآلالت كانت وإذا األلم.3 من نقرتب نتعثر وعندما بنفسه

السادس)؟ الفصل (انظر

تحلم؟ آالت تصميم يمكننا هل (4-2)

املقاطع استخراج عملية وهي الحيوان، أو لآللة سواء طويًال وقتًا العادات تكوين يستغرق
تكرار عرب العملية هذه وتحدث كبرية. بصورة بها التنبؤ يمكن التي والحركية الحسية
والحلم. النوم خالل جزئية بصورة تحدث أنها فيبدو اإلنسان لدى أما املعيشة. التجارب
التحكم يصعب كان الذي البيانو عىل أكرب بسهولة تلعب أصابعنا نجد االستيقاظ، فعند

السابقة. الليلة يف فيه
تجاربها تتذكر نشاطها توقف أوقات خالل اآللة أن نعتقد أن مماثلة بصورة ويمكننا
تستطيع للحيوان، وخالًفا املنتظمة. العمليات باستخراج لها يسمح مما مغلقة» دائرة «يف
الحسية التدفقات هذه جديد» من «تلعب وأن لها يحدث ما كل بالفعل تسجل أن اآللة
اآللة بقدرات دائًما التفسري إعادة وترتبط متكررة. بصورة تفسريها إلعادة والحركية
قدرة حسب مختلفة بطريقة ذاته املقطع «تقسيم» ويمكن محدد. وقت يف التنبؤ عىل
الداخلة التدفقات هذه من يشء بكل االحتفاظ اآللة عىل يتعني لذا فهمه؛ عىل التنبؤ نظام

ذلك. أمكنها إذا والخارجة
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واآللة والحيوان اإلنسان

داخلية؟ «تمثيالت» تكوين اآللة تستطيع هل (5-2)

لتخيل كافية غري وحدها املنتظمة األمور استخراج عملية تكون فربما شائك، سؤال يبقى
من طبقية سلسلة باستخراج باألساس تسمح فهي الخارجي، للعالم غنية تمثيالت
غري ولكنه رضوري وهذا تجرًدا، أكثر مكانية بيئات واستكشاف املعتادة السلوكيات

كاٍف.
املشاهدون كان االصطناعي، الذكاء مليالد الرسمي العام وهو ١٩٥٦ عام يف
الفنان يُظِهر كلوزو جورج لهنري وثائقي فيلم وهو بيكاسو» «لغز متابعة يستطيعون
التصوير وآلة الخارجي العاَلم أن لو كما عمله يف يركز فنراه زجاج، قطع عىل يرسم وهو
بصورة مسبًقا عمله يخطط لم فهو رسيعة، ومقاطع تردد مراحل بني يبدل ثم اختفيا. قد
اتجاه سيغري أنه تأمل لحظة بعد يبدو وأحيانًا لوحته، يف دائًما التفكري يعيد فنراه كاملة
عملية تحدث فال أظهرها. التي الجديدة األشكال عىل باالعتماد جذرية بصورة مرشوعه
وفرشاة والعني الزجاج لوح بني الدائم التبديل لهذا نتيجة هي بل رأسه يف فقط التخيل

الرسم.
شكل إىل تؤدي أن حركاتها كل شأن ومن خارجية، تمثيالت تُنِتج أن لآللة يمكن
تنتج التي العوامل من ملجموعة متكامل نتاج هي فالحركة ما، حد إىل الدائم اإلخراج من
يف مماثل عمل فهو الرسم وكذا معدودة. ثواني تستغرق حركة عن الحقيقي العالم يف
مصطلح تربير يمكن ال وبالطبع التخطيطي، الرسم مؤقتًا يكمل إنه أْي أثًرا؛ ترتك بيئة
مثل أعمالها نتيجة مراقبة اآللة تستطيع ولكن خارجي. مراقب يوجد كان إذا إال «تمثيل»

الحركات. من مجموعة خلَّفتْها آثاٍر عن الناتج الرسم
هي تستطيع خارجية تمثيالت تنتج آلة وجود إمكانية االعتبار بعني إذن فلنأخذ
املتعلقة الدقيقة املسألة نتناول أن يمكننا األساس هذا من وانطالًقا تدركها. أن نفُسها
التقليدي االصطناعي الذكاء لدى األمد طويلة عادة وثمة لآللة. الداخلية» «التمثيالت ب
واإلدراكية) العصبية والعلوم النفس وعلم اللغويات يف الخمسينيات منذ ممتدة عادة (وهي
بعمليات للقيام اآللة وتستخدمها رموٌز أحيانًا عليها يُطلق داخلية تمثيالت وجود تنصعىل
األحمر اللون يمثل الذي (الرمز الحسية بامُلدَركات الرموز هذه ترتبط وربما منطقية.4
مناِسبة الداخلية التمثيالت هذه وتُعترب الكامريا). عنارصصور عىل ألوان مجموعة بني من
الصعوبة فتكمن عدة. ألسباب مشكلًة وجوُدها يمثل ولكن الكمبيوتر. أجهزة لبنية ومالِئمة
نظام تصور يمكن فكيف الرمزي، إىل الرمزي غري من املرور يف التحكم يف شك بال األكرب
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املثال سبيل (عىل املرور لهذا مسبًقا التحضري يتم أن دون االنتقال هذا مثل عىل قادر
عندما أُضيف ولكنه البداية منذ استخدامه يتم لم الرموز الستخدام بنظام اآللة بتزويد

الحسية)؟ امُلدَركات من كاٍف عدد تراكم
تنتجها خارجية تمثيالت بإدخال تسمح قد آلية إيجاد هو الواعد االفرتاض أن يبدو
أيًضا تستطيع فهي حركاتها، إحدى بنتائج اآللة تنبؤ طريقة غرار وعىل وتالحظها. اآللة
أن يمكنها أخرى وبعبارة الواقع؛ يف ذلك تنفيذ دون لوحة رسم محاكاة ما بطريقة
الداخيل، التمثيل ملفهوم وجود ال اإلطار، هذا ويف تنتجها. التي الخارجية التمثيالت تحاكي
التي الحلقة هو العملية هذه ومفتاح الخارجية، للتمثيالت داخلية محاكاة إال يوجد فال
عىل ويتعني الحيس. اإلدراك عرب الشامل وتسجيله التخطيطي الرسم إىل الحركة من تنقل
أن تدريجيٍّا يمكنها الطريقة وبهذه تنتجها، التي واآلثار السلوكيات تستهدف أن اآللة

االستخدام. لهذا األساسية اآلليات تغيري دون وتجرًدا تعقيًدا األكثر األشياء تستخدم
تجربة باألساس هي املرحلة هذه فحتى الطريقة؛ هذه جدوى عىل اآلن حتى يُربَهن لم
تصميم طريق تعرتض منطقية عقبة توجد ال ولكن الخيال. وحي من عمل أو فكرية
امُلدَمجة «العادات» بني تمزج مكانية لبيئة استكشاًفا التخيل وباعتبار النظام. هذا مثل
ومع تتخيل. آالت تصميم يف التفكري نستطيع املصطنعة، الخارجية التمثيالت وتستخدم

عاملنا. عن مختلًفا شك بال الخيايل عاملها سيكون ذلك،
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خامتة

الحيوانية واململكة اإلنسان (1)

املعقدة األنظمة من وفئتني — أنفسنا — اإلنسان بني قارنَّا الكتاب هذا صفحات مرِّ عىل
أنه بالطبع نالحظ ما ورسعان واآلالت. الحيوانات وهما أال له، مشابهة صفات تملك التي
يف الحيوان عن انحدر اإلنسان أن بما واآلالت الحيوانات من كلٍّ أصل بني تشابه يوجد ال
األسئلة عن اإلجابة يف األصل اختالف يفيد ال ولكن اإلنسان، عن انحدرت اآللة أن حني
اآللة تفرتض وهل حيوانًا؟ الحيوان عن املنحدر اإلنسان هذا يزال ال هل التالية: الرئيسية
فريدة خصائص اإلنسان لدى يوجد هل آلة؟ أيًضا هو اإلنسان أن اإلنسان عن املنحدرة
الكتاب هذا يف املختلفة الفصول سمحت لقد واآلالت؟ الحيوانات عن تميزه نوعها من

اإلنساني. النشاط فيها يربز أساسية بنقاط يتعلق فيما املهمة األسئلة هذه بمناقشة
األخرى. املعقدة واألنظمة اإلنسان بني العديدة الشبه أوجه تقدير استطعنا ولقد
األوىل املبادئ لديها فنجد عديدة. أنها أوضحنا الحيوانات مع الشبه بأوجه يتعلق وفيما
والفضول والوعي والذكاء والتعلم باأللم الشعور عىل القدرة اإلنسانية: القدرات لكل
قدرات تتخطى اإلنسانية القدرات كانت لو حتى إلخ، … باألخالق والتحيل والثقافة
يَُعدُّ ما وهو الحية، الكائنات بتعقيد القدرات هذه وترتبط األحيان. أغلب يف الحيوان
اإلنسان أن ذلك عن وينتج اإلنسان. فيها بما بأرسها، الحية الكائنات صفات إحدى
أيًضا ذلك عن وينتج جنسية، وغريزة عواطف امتالك عىل الحيوانات مثل قادر حيوان
التفكري، عىل وتساعدهم للبرش الفكري العالم من يتجزأ ال جزءًا تكون قد الحيوانات أن
البرشية اململكة بني املزج يمكن أنه أيًضا ذلك عن وينتج حقوًقا. تمتلك أن تستطيع وأنها

اإلنسان. دون الحيوانية الحياة استمرار تخيل يمكن وأنه والحيوانية
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وكيف إنسانيتنا يخص فيما التقنية تلعبه الذي الجوهري ْور الدَّ أيًضا وصفنا ولقد
العالقات أوضحنا ولقد لجسمنا. امتداًدا أو بديًال جهاًزا آلة وكل أداة كل اعتبار يمكن
دورها عن بعيًدا نفسية عالقات معنا تحيك التي التقنيات بهذه تربطنا التي املعقدة
نفكر تجعلنا استعارات وأوجدت الوقت عن مفهومنا اآللة بدلت كيف وناقشنا الوظيفي.
عرضنا وقد املطاف. نهاية يف الثقافة مع بمجملها التقنية اختلطت وكيف أنفسنا، يف
يمكننا وكيف واملحاكاة والتنبؤ التعلم حاليٍّا الحديثة اآلالت بعض تستطيع كيف أيًضا
بل والتخيل، الشعور عىل قادرة آالت ابتكار وتوقعنا لذاتها. وبإدراك بالفضول تزويدها
أن من بدًال ولكن وحدها. تميزها ثقافية ظواهر جماعية بصورة تشكل أن عىل قادرة
املقابل يف ركزنا لإلنسان، بالكامل امليكانيكية الرؤية تؤيد حجًجا التطورات هذه يف نرى
ما لدينا «فنحن االختالفات؛ بإبراز أنفسنا نفهم أن يشء كلِّ قبَل لنا تُِتيح اآلالت أن عىل
الكافية بالدرجة الدقة نتحرَّ لم أننا يعني فذلك ذكية اآلالت بدت وإذا اآلالت». تمتلكه ال
بهذا نقصده ما تحديد علينا فيتعني الوعي من نوًعا تمتلك بدت وإذا الذكاء. معنى حول

يميزنا. ملا أفضل تعريًفا نجد اآلالت تطورت فكلما املصطلح؛
مقارنًة اإلنسان بتعريف تسمح قد التي املعايري تحديد محاولة الختام يف نود
مدار عىل املفروضة الحدود لكافة املنتظم التجاوز ضوء ويف األخرى. املعقدة باألنظمة
وصفه يجدر ولكن الجهد، هذا به يتسم قد الذي املؤقت الطابع قطًعا سنتفهم التاريخ،
تميزه عيش طريقة حاليٍّا يمتلك اإلنسان أن علينا يُميل املنطق أن بما إجمالية بصورة
إجابات وتختلف املدى. بعيدة رؤية إىل االستجابة هو الهدف يكون أن دون وذلك وحَده،
للطبيعة تخصصها التي للمساحة وفًقا األسئلة هذه عن واملهندس األحياء عاِلم ِمن كلٍّ

اإلنسانية. إىل التحول عملية يف والثقافة

املعلومات ومغامرات القوي وعقله اإلنسان (2)

هو أكرب وبدقة القوة، فائق بعقل ُمزوَّد عاٍر ِقرٌد اإلنسان موريس،1 ديزموند ذكره ملا وفًقا
يُطَلق أنه لدرجة الشمبانزي نظرائه مع مشرتكة جيناته من ٪٩٨ أن بما عاٍر شمبانزي
ال الواقع، ويف الشمبانزي. فصيلتي جانب إىل الثالث» «الشمبانزي اإلنسان عىل أحيانًا
كانت إذا ولكن الشمبانزي، سلوك عن كثريًا لإلنسان الجنيس أو االجتماعي السلوك يختلف
معقدة أولية ثقافية عنارص يمتلك الشمبانزي كان وإذا معقدة، كائنات الحيوانات كل
شديدة ثقافة يمتلك الذي هو وحده فاإلنسان الكتاب، هذا صفحات مرِّ عىل وصفناها
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لدى املوجودة األولية النماذج عن ومختلفة آخر، إىل جيل من االنتقال عىل وقادرة التعقيد،
الصاروخ، أو الكمبيوتر إىل الشمبانزي ألداة األويل النموذج من اإلنسان وانتقل نظرائه.
نادر. تعقيد ذات لغات إىل الخطابي النموذج ومن الفني، العمل إىل الجمايل النموذج ومن
مجال وهو تاريخه مدار عىل كبرية بصورة اإلنسان فيه يربع لم الذي املجال يف وحتى
خطابية أخالقية أنظمة إىل الشمبانزي لدى تجريبية أولية أخالقيات من انتقل األخالق،

معقدة.
يمكن ولكن بالتعقيد البرش، أو الحيوانات سواء بأرسها، الحية الكائنات وتتسم
املقارنة يمكن املفهوم هذا من وانطالًقا املعلومات، حيث من التعقيد هذا تعريف حاليٍّا

والبرش. الحيوانات قدرات بني
خرباء بعض أعطى األوىل، بالطريقة يتعلق فيما املعلومة. لفهم طريقتان وثمة
«معلومة» أنه عىل ليس فعرَّفوه املفهوم؛ لهذا بحتًا رياضيٍّا معنًى شانون مثل املعلوماتية
الفيزيائي أراد ذاته، السياق ويف ما». رسالة عليها تحتوي التي املعلومات «كمية أنه عىل بل
جانَبَه ولكن «ترتيب» فكرة مع يتالءم الطاقة من بحجم املعلومة تشبيه بريوان ليون

سنستخدمه. الذي املعنى هو ذلك يكون فلن األمر2 ذلك يف الصواب

الحية الكائنات لدى املعلومة (1-2)

بمعناها املعلومة إىل تنظر طريقة وهي املفهوم هذا يف للتفكري أخرى طريقة إىل هنا نستند
العميل، الصعيد عىل الوصف عىل قدرة األكثر الريايضولكن املستوى عىل دقة واألقل األعم
كيانني، بني أمٍر ونقل مهمة بتنفيذ ترتبط معلومة إنها أْي املعنى» من «جزء أنها عىل
«إن جاكوب: فرانسوا األحياء عاِلم كتب حيث األحياء علم يف املنترش املعنى هو وهذا
الحية األجسام تعقيد يف تتحكم فهكذا ومعلومات.» ورموز رسائل عن عبارة الحايل عاملنا
وتسمح األحيان، أغلب يف كيميائية طبيعة ذات متشابكة معلوماٌت األول) الفصل (انظر
مع بالتغري لهياكلها تسمح ثَمَّ وِمن بينها؛ فيما بالتفاعل املختلفة لألجزاء املعلومات هذه
املعقدة املجموعة هذه وتُعترب بيئتها. من إليها تصل التي املعلومات مع وبالتفاعل الوقت
الحية.3 الكائنات خصائص إحدى هي معنًى أو تأثريًا أو أعماًال تحمل التي األحداث من
يتعلق لذا النظام؛ عمل تتيح التي املعلومات هذه عدد زاد الحي النظام تعقيد زاد وكلما
من عدًدا تحدد التي تلك جيناتنا، داخل املوجودة الوراثية باملعلومة فصاعًدا اآلن ِمن األمر
بالذكريات عقلنا تمأل التي تلك الذاكرة، يف املحفوظة املعلومة عن أو الجسدية، صفاتنا

بنا. يحيط الذي العالم يف أعمالنا وتقود
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محاوالت جرت وقد للبرش. املميزة طريقتنا يشكل ألنه األخري النوع هذا هنا ويعنينا
تقريبية ألنها نتائجها؛ هنا نذكر ولن املعلومات، كمية حيث من اإلنسانية الذاكرة لتعريف
األرقام هذه أن هو معرفته يجب الذي الوحيد اليشء ولكن خاطئة. تكون وربما للغاية
هائلة. أرقام هي حدود) بال ليست ذاكرتنا يف امُلخزَّنَة املعلومات (فكمية بالطبع املحدودة
عصبية، خلية مليار ١٠٠ حوايل عىل يحتوي اإلنساني العقل بأن نذكر الوضوح، من وملزيد
األخرى. الخاليا من اآلالف إىل) املعلومات نقل (أْي مع التفاعل يستطيع منها كالٍّ وأن
وما املمكنة، التفاعالت من الضخم والعدد التعقيد — مشقة بال — نتخيل أن إذن فيمكننا
من كمية مع بالتعامل له يسمح اإلنساني للعقل القوي األداء أن هو إبرازه شك بال يمكننا
الشمبانزي. مثل نظرائه أقرب عقل معها يتعامل التي تلك من بكثري أضخم املعلومات

فقط؟ كمية اختالفات والحيوان اإلنسان بني االختالفات هل (2-2)

التي املعلومات كمية هل فقط؟ الكمي الصعيد عىل الحيوان عن الوحيد اختالفنا هل
منه قربًا األكثر الحيوانات وأسالفه اإلنسان بني وحدها تفرق التي هي العقل يُعالجها
هذا يف بالتفكري األعصاب علم يف التأمالت بعض تسمح الواقع يف ذكاءً)؟ (واألكثر
اختالفات إىل فنظًرا مختلفة؛ حيوانات عقول حجم مقارنة عامًة يمكن فال االفرتاض.
التفكري املقابل يف يمكننا ولكن املقارنات. هذه ملثل معنى ال الترشيحي، والرتكيب الحجم
ولكن واإلنسان،4 الشمبانزي مثل ترشيحيٍّا متشابهتني فصيلتني بني بذلك القيام يف
يمكننا وبذلك الشمبانزي؛ جمجمة حجم أضعاف أربعة حوايل اإلنسان جمجمة حجم
عدد أضعاف أربعة ثَمَّ وِمن العصبية؛ للخاليا إضافيني قسمني وجود إجماًال نتخيل أن
ذلك يزيد األخرى، الخاليا من اآلالف مع تتفاعل خلية كل أن نعرف وعندما الخاليا.
بني الجوهري االختالف أن املعقول من إذن فيبدو هائلة. بصورة التفاعل احتماالت من
يُعالجها التي املعلومات كمية يف الكبري التفاُوت هذا يف أوًال يكمن والحيوانات اإلنسان

العقل.
بالطبع نالحظه ما وهذا نوعية، إىل أحيانًا تتحول قد الكمية أن تعلمنا الفلسفة ولكن
عاطفية أو فسيولوجية أو جينية بآليات ومزود حيوان بالطبع فهو البرشي، الجنس لدى
جديدة، عيش» «طريقة عقله قوة بفضل ويبلغ الحيوانات، (بقية) عن جوهريٍّا تميزه
إنجازات إىل الحيوانات أسالفه لدى مرات عدة الحظناها التي األولية النماذج فيحول
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ويكون والعرشين)، والحادي والتاسع الثامن الفصول (انظر األحيان أغلب يف مدهشة
ِه. مخِّ نصَفْي عمل مع إجماًال يتالءمان مستويني عىل ذلك

املخ ونصفا املعلومة معالجة (3-2)

نتطرق ولن األعرس، الشخص لدى تعقيًدا تزداد املسألة أن (بما األيمن اإلنسان لدى
ويحاكي ومجردة تحليلية بصورة البسيطَة املعلوماِت األيُرس املخِّ نصُف يُعاِلج هنا) إليها
وهي فيها، يتحرك التي والبيئة الواقعي العالم معرفة هكذا فيستكمل الخارجي، العالم
تعقيًدا أكثر معرفة إىل وتحولها «املتطورة» الحيوانات لدى بالفعل تبدأ التي العملية
ومن والعقالنية. باللغة األيرس النصف يتعلق أخرى، وبعبارة العلمية». «املعرفة نسميها
لقب نفسه عىل اإلنسان أطلق املعلومة، معالجة يف املتمثلة املهمة العملية هذه إبراز أجل
بصورة يعالج األيمن النصف فإن األيمن، اإلنسان عن نتحدث ُدْمنا وما العاقل». «اإلنسان
األكثر املعلومات من مجموعة أْي شاملة؛ بيانية ورسوًما وأشكاًال صوًرا وواقعية إجمالية
أيًضا النصف هذا ويسهم عاطفي. ملمح بإضافة وغالبًا مكوناتها يفصل أن دون تنظيًما
إىل العصبي الجهاز ويدفع الحيوانات، لدى رأينا كما واألويل، الخيايل الفكر توليد يف

بالفن. بل بالالعقالنية النصف هذا يتعلق أخرى وبعبارة الواقع، وراء ما محاكاة
ويتفاعالن تناغم يف مًعا يعمالن املخ نصَفِي أن بما إجماليٍّا وصًفا بالطبع ذلك كان
فهو األيمن النصف هي انطالقه نقطة كانت إن حتى املثال سبيل عىل فالفن توقف. بال
ليتم أو اللغوي التعبري شكل ليأخذ األيرس النصف إىل ورضورية عَرِضية بصورة يعود
يف نبالغ أن إذن ينبغي فال املوسيقى. حتى أو باألدب األمر يتعلق عندما وذلك كتابتُه،

للمخ. واأليرس األيمن النصف بني الفصل
تؤدي والتي للمعلومة القوة فائق العقل بها يقوم التي املتشعبة املعالجة هذه أن بَيَْد
لالعقالنية — غرابة تقل ال التي — املحاكاة وإىل العاَلم عقالنية محاكاة إىل واحد آٍن يف
عمل من هكذا فننتقل اإلنساني. للحيوان تمييًزا األكثر الصفة تمثل قد الخيايل، العاَلم
الخيايل والعاَلم الدقيق العلم خاصة: صفات إىل معلوماته كمية بفضل أوًال يربز عقيل

األرض. كوكب عىل لجنسنا وميزة واإلبداع لالبتكار مصدر وكالهما له حدود ال الذي
التشابه إىل الكتاب هذا فصول مختلف يف تشري التي الحجج هذه كل مواجهة ويف
سمة إن البرشي؟ لجنسنا املميزة السمة إذن هي ما والحيوانات، البرش بني ا جدٍّ الكبري
الدينية االعتبارات بعض عن فصلها يمكن ال وحده اإلنسان يمتلكها قد التي «الروح»
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لهذه يمكن ال لذا الجوهري؛ االختالف هذا تؤكد التي الدينية العادات بعض وهي املحددة
للعقل االستثنائية بالقدرات املرتبطة االختالفات إذن فتُعترب شاملة. إجابة تمثل أن السمة
وحواٌر الخيال، عالم إىل مميز وولوٌج واملستقبل، بالوقت أكرب شعوٌر إقناًعا؛ أكثر اإلنساني
نصَفِي بني الحوار إىل العصبي أصله يرجع قد حوار وهو والخيايل (املعرفة) العقالني بني
عىل بالقدرة ترتبط االبتكار عىل قدرات توليد إىل اإلنسان لدى االختالفات هذه وتؤدي املخ.
باإلنسان؛ الخاص النوعي إىل الكمي تحول قدرة وهي املعلومات، من هائلة كمية معالجة
عىل له مثيل ال معقد فكر عىل تقوم مختلفة عيش طريقة إىل الكيف، إىل الكم تحول أْي

األرض. كوكب
نشاطه سيما ال لإلنسان، املميزة الخصائص يف التفكري إىل يدفعنا ما كل يُعترب
والفن، الخيايل العالم يف وكذلك والعلم العقالنية مجال يف يتجىلَّ الذي الضخم الثقايف
«طريقة اإلنسان ويمنح نوعية إىل املعلومات كمية فيحول له، مثيل ال عقيل لنشاط نتاًجا

جديدة. عيش»
عرب القوة فائق العقل هذا ظهور يَُعدُّ أحياء، عاِلَم باعتباري نظري وجهة من
مقارنًة حاليٍّا لإلنسان املميزة للخصائص األساسية العنارص أحد الدارويني االصطفاء

بالحيوانات.

اآلالت ذكاء مستقبًال تُشكِّل وقد اإلنسان ذكاء شكَّلْت الثقافة (3)

إعداد يكفي الذكاء ظهور أجل من أنه االصطناعي الذكاء يف الباحثني من عدد يعتقد
الحجم حيث من اإلنساني للعقل مشابهة سمات لها يكون العصبية الخاليا من شبكة
أجهزة لقوة الرسيع التطور ناحية من اطمئنانهم فبسبب النقل. ورسعة التوصيالت وعدد
تقدير. أقىص عىل عقود بضعة خالل سيأتي العرص هذا بأن مقتنعون هم الكمبيوتر،

ننتظر. أن فقط ينبغي
لعقله. النسبي بالحجم األخرى الحيوانات سائر عن بالفعل اإلنسان يتميز رأينا وكما
عرب اإلنسان تطور يفرس الذي العقيل» «املذهب نموذج مع للذكاء الكمي النهج هذا ويتفق
العقل يُعترب اإلطار، هذا ويف امُلكتشفة. العليا القردة فصيلة جمجمة حجم حول املعطيات
يستحيل فال خطاب، لغة ولتكوين الثقافة ولتطوير أدوات لبناء الالزم املسبق الرشط هو

الكبري. العقل عىل يشء
مختلفة.5 قصة أنثروبولوجيا وعلماء التاريخ قبل ما بعصور مختصون علماء يحكي
اكتشفها التي تونج طفل جمجمة فإن باألقدام. بدأ اإلنسان إىل التحول أن يََرْون فهم
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االفرتاض. لهذا املؤيدة العنارص من تُعترب صغري، وعقل قدمني ذو وهو ١٩٢٤ عام دارت
طريقة نمو اختيار إىل القدماء أسالفنا الخاصة البيئية الظروف بعض دفعْت فربما
عىل السري مهارة اكتساب السهل من ليس ولكن منتصبًا. السري وهي للجسم: خاصة
مليوننَْي حوايل إىل اإلنسان فيحتاج األربع، ذوات أجسام لترشيح حقيقي تحدٍّ ألنها قدمني؛
ومستقر. مريح رأيس بقوام تسمح ومهارات ترشيًحا، يطور لكي عام ماليني ثالثة أو
هو كم جيًدا يعرفون الظهر أو الركبة أو الحوض يف آالم من هذا يومنا حتى يعانون فَمن
تدريجيٍّا. الجسم تكيف ثم منتصبًا السري اإلنسان اختار لقد واقًفا. السري للطبيعة مناٍف
جديدة. مهام يف األيدي باستخدام يسمح قدمني عىل فالسري غريبة. مغامرة تبدأ وهنا
الزينة وضع ويف القمل من التخلص ويف االجتماعية الروابط حركات يف تُستخدم فاليد

الثقايف. للتعقيد املجال تفسح فاليد والحب، الحنان إظهار ويف األطفال لعب ويف
املقرتنة اليد حلت الوقت ذلك ومنذ التقنية. بالحركة وخاصًة أخريًا اليد وتسمح
نقله أو باليشء لإلمساك األسنان محل بديل، اصطناعي جهاز أي املصطنع، باليشء
الضغوط وتناقصت وعضالته. الوجه قناع صغر إىل أدى مما تمزيقه، أو تحطيمه أو
تسمح العضالت، من الجمجمة تتحرر فعندما الجمجمة، قرشة لها تتعرض التي العضلية

حجًما. أكرب عقل بنمو
الحركة عىل القدرة توسيع إىل العقل حجم زيادة فتؤدي ممتلئة دائرة حينئٍذ وتنشأ
الكبري العقل بهذا طفل إنجاب أجل ومن الثقافية. والتقنيات املصطنعة األشياء وتعقد
الكثري. يتعلم أن أمامه وسيكون الحيوانات عن مبكًرا يُوَلد أن اإلنساني الطفل عىل يتعني
باآلخر وثيًقا ارتباًطا منها كلٌّ يرتبط والثقافة العقلية والقدرات الترشيح أن يبدو
محدًدا، ثقافيٍّا مساًرا البرشي الجنس اتخذ فقد اإلنساني. الذكاء طبيعة فهم أجل من
ويف أخرى. سبًال استكشفت فقد األخرى الحيوانات أما مختلًفا. يكون أن بإمكانه وكان
النظر يمكن فال التعلم، عىل القدرة أو املعلومات بكمية فقط الذكاء يرتبط ال اإلطار هذا

معينة. ثقافية وساللة محددة بيئة إطار يف إال إليه
قد واحدة ثقافية عملية أن املرجح فمن اإلنسان ذكاء بالفعل الثقافة شكلت وإذا
ذكاء مسألة يف النظر إعادة إذن يتعني الذكاء. من بنوع مزودة آالت ظهور إىل تؤدي
نتاج نقل وعىل تعلمتْه مما التخيل وعىل خربتها من التعلم عىل قدرتها ضوء يف اآلالت
من ذكية آلة تصميم املستحيل من يكون وربما الثقافة. عرب أخرى آالت إىل التخيل هذا
تطوير ما آلة تستطيع أن املقابل يف الوارد من ولكن كبري. بعقل زودناها لو حتى العدم
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اآلالت من مجموعة تستطيع أن أيًضا املمكن ومن خرباتها. زيادة مع إتقانًا أكثر مهارات
أن شأنها ومن جيل، إىل جيل من ثقافيٍّا نقلها يمكن تمثيالت أو مصطنعة أشياء إنتاج
ستتيح التي هي وحدها العملية هذه تكون ولن الالحقة. اآلالت لدى التعلم ببدء تعجل

املتطور. الذكاء من مميًزا نوًعا تنمي أن ما يوم يف اآلالت من لساللة
من فصل كل إىل إضافته ينبغي ما ذكر علينا يتعني التخمينات هذه مواجهة ويف
أو اإلنساني الذكاء لتطور الغريب اللغز برتجمة كالعادة وسنكتفي الكتاب. هذا فصول
اآلالت تغري املقابل ويف آلة إىل يتحول جيًدا يُفهم فما نفهمها. التي اآلليات لغة يف تعميمه

جوهرنا. إىل نظرتنا من

اإلنسانية للطبيعة مستمرة تعريف إعادة (4)

ظهر التي األولية الغابة وسط يف والضعف بالنقص يتسم الذي اإلنسان أن ذكرنا لقد
طاملا الكوكب، عىل بالسيطرة املطاف نهاية يف له سمح استثنائي بذكاء املزود ولكن فيها
بقية مع باملقارنة أوًال نفسه بتعريف منطقيٍّا بدأ وقد وتعريفها. نفسه معرفة إىل سعى
اإلنسان سلوك سلوكها يشبه التي «الحيوانات» أي معه، األرض تمأل التي الحية الكائنات
مؤخًرا اضطر ولكنه تعقيًدا، األكثر بالسلوكيات يتعلق فيما األقل عىل األمور من العديد يف
«اآلالت» وهي ذكائه، بفضل بنفسه هو صنعها أخرى كيانات بقدرات قدراته مقارنة إىل
تطورها يسمح والتي املجاالت، بعض يف تتجاوزه أن تستطيع والتي إتقانها، يزداد التي
اإلنسان. قدرات من قربًا أكثر قدرات املستقبل يف تمتلك سوف أنها نتخيل بأن املنتظم

موقف مختلفني: موقفني إىل حاليٍّا له املميزة الخصائص حدود تعريف قادنا ولقد
أنهما يعني ال «مختلفان» األمر: علينا يختلط أن يجب وال املهندس. وموقف األحياء عالم
ما أو معقدة تفاعالت لعبة ثمة اإلنسانية والثقافة البرشي العقل بني فما «متعارضان».
يف األسايس أو املحرك العنرص تحديد الصعب من تجعل هكذا جدًال نسميه أن يمكن
اإلنسان» إىل «التحول نسميه فيما أساسيٍّا والثقافة العقل من كلٍّ دور ويُعترب التفاعل.
ومفهوم «بيولوجي» مفهوم بني تفرقة أيًضا نجد وهنا مختلٌف. وزٌن منهما لكلٍّ ولكْن
تزال ال املواجهة فإن اآلخر يكمل أحدهما كون من وبالرغم التحول، لهذا «أنثروبولوجي»

الخرباء. كتابات يف املفهومني هذين بني مستمرة
باالتصال أنفسنا نُعرِّف فنحن واآلالت: الحيوانات بني تشابه ثمة حال، أية وعىل
سؤال، موضع تميزنا مسألة وضع عىل تجربنا فهي بها أنفسنا نقارن أننا وبما معها.
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لدى جديدة قدرات اكتشفنا كلما شك بال املستقبل يف طرحه وسيستمر قديم سؤال وهو
إلنسان الرؤية هذه إنها به: نختم أن نود ما هو وهذا إتقانًا. أكثر آالت وأنشأنا الحيوانات

مستمرة. بصورة نفسه تعريف يعيد
نقتنع ما حيوان مع العيش طريق فعن املجاالت؛ بعض يف فائدة بال الكتب تُعد
املسبقة مفاهيمنا تتغري أن يمكن يومية بصورة ما آلة استخدام طريق وعن بذكائه،
عن معرفته نعتقد ما إىل بالعودة هنا اكتفينا ولقد فعله. يمكنها ال أو يمكنها ما حول
أن فرد كل عىل يتعني واآلن إنسانيتنا. تكوين يف أهميتها عىل والرتكيز واآلالت الحيوانات
جوهره من واآلالت الحيوانات بها تحول التي الطريقة حول رأي لتكوين بخربته يستعني

يوم. بعد يوًما
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