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 وجود »خودآگاهي« و »خود«ماروين مينسكي معتقد است كه 
 سودمند جامعه در دتوان مي »خود« ةنظري كه رويآن  از فقط و ندارد
 وجود عدم يا وجود از بحثي اينجا در نيز ما. پذيرد مي راآن  باشد

 فرضي طور به راآن  وجود مينسكي مانند  وتعمداً يم،كن مين »خود«
 جامعي تعريف پذيرد مي را  »خود« ةكه نظريآن  نسكي باپذيريم. مي مي
 خود كه روشي از »خود« تعريف براي ما. است نداده ارائهآن  از

 شبكه« :يمكن مي استفاده ددان مي صادق چيزي هر تعريف براي مينسكي
 معنايي ةشبك در كه_  را »خود« معاني از برخي اينجا در. »معنايي

  بحث قرار خواهيم داد. مورد  -دگير مي جاي »خود«

انسان از بدو تولد تا دم مرگ تجربيات، نظرات، عقايد، مشاهدات ، 
را به اختصار  آنهاكه در اينجا همگي  -را  آنهاخلق وخو و مانند 

 اطالعات ةمجموع. دكن مي كسب خود براي _ ناميم مي »اطالعات«
عات را اطالآن  ري ازبسيا. است فرد همان به متعلق فرد هر اكتسابي

اما بسياري از اطالعات  ،شايد كسان ديگر نيز كسب كرده باشند
بهره  بيآن  د به طور اختصاصي كسب شده باشد و ديگران ازتوان مي

  باشند.

همان شخص است و چنين  »خود« اطالعات هر شخص در 
د. از همين كن مياست كه هر انساني را از ديگري متمايز   »يخود«

 ها نادر متمايزكردن انس توان ميرا  »خود«ي روي، يكي از مشخصه ها
را با  »خود«كه، اطالعات واقع در آن  دانست. نكته ديگر از يكديگر

بازيابي كرد، يعني اطالعات واقع در  توان ميهيچ وسيله و دستگاهي ن
مانند اطالعات واقع در حافظه كامپيوترها نيست كه هر وقت  »خود«

نيم. شايد بتوان برخي از اطالعات خود را را بخواآن  اراده كنيم بتوانيم
 ةهويدا كرد اما همآن  اعتراف داوطلبانه، با شكنجه يا با زور و مانند با

  »خود« دليل همين به. آورد دست به توان مين كامل طور به را اطالعات
  .ناميد نفوذناپدير حريمي توان مي را انسان

 توان مين _ حاضر كم در حال دست ترتيبي هيچ به ديگر، سويي از 
 ديگر صيخش يا ديگر جايي در و بازيابي را فردي اطالعات ةكلي

 كل كه حالي در. ساخت فردآن  از »دومي ةنسخ« و كرد ذخيره
 كرد ذخيره ديگر جايي در و بازيابي توان مي را كامپيوتري هر اطالعات

ساخته  اي حافظه حال به تا چون است، چنين حاضر حال در كم دست _
هاي  از مشخصه ،را نتوان خواند. بنا بر اينآن  ه است كه محتوياتنشد

 است.  »خود«برداري و كپي از  عدم امكان نسخه آدمي  »خود«ديگر 

به  توان ميو آخرين نكته، اين كه اطالعات مختلف خود انسان را ن
 به »خود« ةبا استفاده از يك دستگاه تغييردهند مثالًطور فيزيكي و 

 ،كسي را كه تمايالت دزدي »خود«ر داد. به عنوان مثال، غييت باره يك
تغيير داد تا به  توان ميرا دارد با هيچ دستگاهي نآن  و مانند ،خشونت

باره اين تمايالت در او از بين برود. اما اطالعات كامپيوتر را در هر  يك
دهيم. به فرض اگر كامپيوتري بيم تغيير توان ميزماني كه اراده كنيم 

يم توان ميد شد و توان يادگيري پيدا كرد و دزدي را ياد گرفت هوشمن
آن  كردن هايي از اطالعات كامپيوتر از دزدي دادن بخشبا تغيير

  جلوگيري كنيم.

شايد مخالفان اين نظريه استدالل كنند كه ممكن است روزي با 
انسان را نيز بتوان ذخيره و بازيابي كرد   »خود«اطالعات  ،پيشرفت علوم

ر اين صورت استدالل باال پذيرفته نخواهد بود. پاسخ اين است كه و د
در انسان وجود نخواهد  »خود«دهد ديگر باگر زماني چنين اتفاقي روي 

هنگام مانند ماشين خواهد بود. نفوذناپذيربودن آن  داشت و انسان در
  ست كه انسانيت را به انسان مي بخشد.ها ناانس »خود«حريم 

را آن  اطالعات توان ميبي بهره است و همواره  »خود« زاكامپيوتر 
بازيابي كرد يا تغيير داد يا در جايي ديگر ذخيره كرد. از همين روي، 

به دست انسان   _ هر چقدر هوشمند هم كه باشد _سرنوشت كامپيوتر 
است. كامپيوتر فقط ابزاري است در دست انسان، نه رقيبي براي 
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