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اراده ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮﺧﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را

»ﺧﻮد«

ﺑﺎ اﻋﺘﺮاف داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ زور و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻫﻮﻳﺪا ﻛﺮد اﻣﺎ ﻫﻤﺔ
اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ »ﺧﻮد«
اﻧﺴﺎن را ﻣﻲﺗﻮان ﺣﺮﻳﻤﻲ ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺪﻳﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪ.
از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ دﺳﺖﻛﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ _ ﻧﻤﻲﺗﻮان

ﭼﻴﺴﺖ؟
□ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪيﻓﺮ
○
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ﻣﺎروﻳﻦ ﻣﻴﻨﺴﻜﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ »ﺧﻮد« و »ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ« وﺟﻮد

ﻛﻠﻴﺔ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي را ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و در ﺟﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻲ دﻳﮕﺮ
ذﺧﻴﺮه ﻛﺮد و »ﻧﺴﺨﺔ دوﻣﻲ« از آن ﻓﺮد ﺳﺎﺧﺖ .در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻞ
اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و در ﺟﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮد
_ دﺳﺖﻛﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﻓﻈﻪاي ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن را ﻧﺘﻮان ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي
دﻳﮕﺮ »ﺧﻮد« آدﻣﻲ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداري و ﻛﭙﻲ از »ﺧﻮد« اﺳﺖ.

ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ از آن روي ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ »ﺧﻮد« ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد .ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺤﺜﻲ از وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد
»ﺧﻮد« ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﻢ ،وﺗﻌﻤﺪاً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻨﺴﻜﻲ وﺟﻮد آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺮﺿﻲ
ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻳﻢ .ﻣﻴﻨﺴﻜﻲ ﺑﺎ آن ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ »ﺧﻮد« را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻌﻲ
از آن اراﺋﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ »ﺧﻮد« از روﺷﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد
ﻣﻴﻨﺴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﺻﺎدق ﻣﻲداﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ» :ﺷﺒﻜﻪ
ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ« .در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻌﺎﻧﻲ »ﺧﻮد« را _ ﻛﻪ در ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ
»ﺧﻮد« ﺟﺎي ﻣﻲﮔﻴﺮد -ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد.

و آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ،اﻳﻦ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﺜﻼً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮدﻫﻨﺪة »ﺧﻮد« ﺑﻪ
ﻳﻚﺑﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮ داد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل» ،ﺧﻮد« ﻛﺴﻲ را ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻼت دزدي،
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را دارد ﺑﺎ ﻫﻴﭻ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻳﻚﺑﺎره اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻼت در او از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود .اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ را در ﻫﺮ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اراده ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻫﻴﻢ .ﺑﻪ ﻓﺮض اﮔﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﻮان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و دزدي را ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮدادن ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ از دزديﻛﺮدن آن

اﻧﺴﺎن از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ دم ﻣﺮگ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ،ﻧﻈﺮات ،ﻋﻘﺎﻳﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪات ،

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﻢ.

ﺧﻠﻖ وﺧﻮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را  -ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
»اﻃﻼﻋﺎت« ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢ _ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻛﺴﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻃﻼﻋﺎت
اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎري از آن اﻃﻼﻋﺎت را
ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺴﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎري از اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﮕﺮان از آن ﺑﻲﺑﻬﺮه
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روزي ﺑﺎ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ،اﻃﻼﻋﺎت »ﺧﻮد« اﻧﺴﺎن را ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮان ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد
و در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻻ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﮔﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻲ روي ﺑﺪﻫﺪ دﻳﮕﺮ »ﺧﻮد« در اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و اﻧﺴﺎن در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﻳﺮﺑﻮدن
ﺣﺮﻳﻢ »ﺧﻮد« اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺷﺨﺺ در »ﺧﻮد« ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و ﭼﻨﻴﻦ
»ﺧﻮدي« اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ را از دﻳﮕﺮي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ .از ﻫﻤﻴﻦ
روي ،ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي »ﺧﻮد« را ﻣﻲﺗﻮان در ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻛﺮدن اﻧﺴﺎنﻫﺎ
از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داﻧﺴﺖ .ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ آن ﻛﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻊ در »ﺧﻮد« را ﺑﺎ
ﻫﻴﭻ وﺳﻴﻠﻪ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد ،ﻳﻌﻨﻲ اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻊ در
»ﺧﻮد« ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻊ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ
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ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ از »ﺧﻮد« ﺑﻲ ﺑﻬﺮه اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﻣﻲﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت آن را
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﻳﺎ در ﺟﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮد .از ﻫﻤﻴﻦ روي،
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ _ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ _ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ .ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻓﻘﻂ اﺑﺰاري اﺳﺖ در دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ،ﻧﻪ رﻗﻴﺒﻲ ﺑﺮاي
اﻧﺴﺎن□.

