
زندگی می کنیم؟« نقطه ی عطف تاریخ»آیا در 

ریچارد فیشر

 .ما بر لبه ی پرتگاه ایستاده ایم، جایی که آینده پیش چشمان ماست اما راه پرخطر است



 واژگان« استثنایی»یا « بی سابقه»بهترین کلمه برای توصیف لحظه ی کنونی چیست؟ شاید تصور کنید 

 اما صفت دیگری هم برای توصیف دوران کنونی وجود دارد که احتماالً کمتر به گوشتان. مناسبی باشند

«.نقطه ی عطف: »خورده است

 یعنی این ایده که ما احتماالً در: شاید واژه ی چندان برازنده و ظریفی نباشد اما توصیفگر ایده ای ژرف است

 و 19و این تأثیرگذاری به اموری فراتر از همه گیری جهانی کووید. تأثیرگذارترین دوران زندگی می کنیم

 بحثی که در میان فالسفه و پژوهشگران برجسته جریان دارد این است که. مربوط می شود 2020سیاست 

 و شاید میلیون ها آیا احتمال دارد رویدادهای این قرن تعیین کننده ی سرنوشت نوع بشر برای هزاران سال

 آیا. ما اینک در برهه ای بسیار حساس قرار داریم« نقطه ی عطف تاریخ»بنا بر فرضیه ی . آینده باشد ساِل

چنین ادعایی واقعاً پذیرفتنی است؟

 این ایده که کسانی که امروز زندگی می کنند، تأثیری منحصر به فرد خواهند داشت به چند سال پیش باز

در باب در کتاب خود با عنوان ،(Derek Parfit) می گردد یعنی زمانی که فیلسوف انگلیسی، درک پارفیت  

با توجه به اکتشافات علمی و فنّی دو. ما در نقطه ی عطف تاریخ زندگی می کنیم: »نوشت آنچه اهمیت دارد  

به زودی قدرت بیشتری برای. قرن گذشته، جهان هیچ گاه تا این اندازه به سرعت در حال تغییر نبوده است  

».دگرگون ساختن نه تنها پیرامونمان بلکه خودمان و اعقابمان به دست خواهیم آورد

 با این حال در ماه های اخیر مجدداً توجه ها به این ایده جلب شده است زیرا متخصصان دانشگاهی در تالش

 این جریان سال پیش آغاز شد، زمانی که ویل. هستند تا به شکلی نظام مندتر به این موضوع بپردازند

 مک اسکیل، استاد فلسفه ی دانشگاه آکسفورد، تحلیلی تفصیلی از این فرضیه را در تاالر گفتگویی عمومی

 جنبشی که هدف آن به کارگیری منطق و شواهد برای اختصاص دارد ــ نوع دوستی مؤثر ارسال کرد که به

 پژوهشگر از دیدگاه خود به این مسئله پاسخ 100در واکنش به این مطلب بیش از . انجام اعمال خیر است

 مک اسکیل نیز نسخه ای رسمی تر از این مطلب. مفصلی نیز منتشر شد پادکست های دادند و حتی مقاالت و

 . منتشر کرد خود را در کتابی که برای بزرگداشت پارفیت فراهم آمده بود

 نوشت که بحث درباره ی نقطه ی عطف تاریخ چیزی بیش Vox ِکلسی پایپر در همان زمان در ستون خود در

هدف اصلی، تعیین اولویت هاِی جامعه به منظور تضمین آینده ی: از یک گفتگوی فلسفی انتزاعی است  

.درازمدت نوع بشر است

 نقطه ی»برای این که به دلیل این امر پی ببریم باید ابتدا نگاهی به استدالل هایی بیندازیم که در دفاع از 

.زمان حاضر اقامه می شوند« عطف بودن

 یکی از ایده هایی که در سال های اخیر حامیان بسیاری یافته این. است« دوران مخاطرات»نخست، دیدگاه 

 است که ما در دورانی زندگی می کنیم که خطر خودویرانگری و آسیب های درازمدت به کره ی زمین به

 کره ی: »همانطور که اخترشناسی بریتانیایی، مارتین ریس گفته است. شکل فوق العاده ای افزایش یافته است

https://static1.squarespace.com/static/5506078de4b02d88372eee4e/t/5f36b015d9a3691ba8e1096b/1597419543571/Are+we+living+at+the+hinge+of+history.pdf
https://80000hours.org/podcast/episodes/will-macaskill-paralysis-and-hinge-of-history/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1


 نخستین بار است که آینده ی: میلیون قرن است که وجود داشته است اما این قرن بسیار خاص است 45زمین 

 به باور ریس ــ که از بنیانگذاران مرکز مطالعه ی خطرات.« است آن در دستان یکی از انواع ــ نوع بشر ــ

 را به شکلی زیست ُکره برای نخستین بار، ما این توانایی را داریم که برای بقا در دانشگاه کمبریج است ــ

.برگشت ناپذیر از بین ببریم، یا با سوءمدیریت در زمینه ی فناوری ضربه ای مهلک به تمدن وارد آوریم

 به گفته ی توبی اُرد، یکی از همکاران مک اسکیل در دانشگاه اکسفورد، قدرت های مخرب از حکمت و دانش

 استدالل می کند که بهترین کار کاستن از خطراتی پرتگاه او در کتاب اخیر خود با عنوان. ما پیشی گرفته اند

 در حال حرکت در: عنوان کتاب استعاره ای است از وضعیت کنونی ما. است که متوجه بقای بشریت است

 از نقطه ای که ایستاده ایم می توانیم. مسیری بر لبه ی پرتگاه که یک قدم اشتباه می تواند منجر به فاجعه شود

 اما یعنی آینده ای پررونق و خّرم ــ سرزمین های سرسبز و زیبای مقصدی که پیش روی ماست را ببینیم ــ

.از نظر اُرد احتمال نابودی ما در این قرن یک ششم است. ابتدا باید از این زمانه ی پرمخاطره عبور کنیم

 از دید اُرد چیزی که باعث می شد دوران ما نقطه ی عطف باشد این است که مخاطراتی پدید آورده ایم که

 در همان حال برای. نیاکان ما با آنها مواجه نبودند، مانند جنگ اتمی یا پاتوژن های قاتل مهندسی شده

 معاهده ی .جلوگیری از وقوع این رویدادهایی که می توانند تمدن را نابود کنند کاری انجام نمی دهیم

 سازمان ملل که بازدارنده ی توسعه ی سالح های بیولوژیکی مانند ویروس کرونای جنگ افزارهای بیولوژیکی

 به طور کلی، در سراسر جهان هزینه ای که. بسیار قوی است، کمتر از یک رستوران مک دونالد بودجه دارد

 صرف خرید بستنی می شود بیشتر از مقداری است که صرف جلوگیری از توسعه ی فناوری هایی می شود که

.می توانند به زندگی انسان ها بر روی کره ی زمین خاتمه دهند

 مضمون استدالل دیگری که از فرضیه ی نقطه ی عطف تاریخ دفاع می کند این است که ما در برهه ی

 به باور تعدادی از پژوهشگران احتمال آن وجود دارد که در قرن بیست و یکم شاهد. خطرناکی قرار داریم

 آنها استدالل. به سرعت به یک فراهوش تبدیل شود ظهور هوش مصنوعی پیشرفته  ای باشیم که بتواند

.می کنند که نحوه ی مدیریت این گذار می تواند تعیین کننده ی آینده ی تمدن بشری باشد

 این فراهوش قدرتمند می تواند سرنوشت بشر را بر اساس اهداف و نیازهای خود تعیین کند اما این

 آینده ی تمدن بشری را نیرویی تعیین خواهد کرد که. پژوهشگران سناریوهای دیگری را نیز محتمل می دانند

 پیش از دیگران کنترل این هوش مصنوعی را در دست بگیرد، این نیرو می تواند عامل خیری باشد که این

 هوش را در راستای سود همگانی هدایت کند یا حکومت بدخواهی باشد که از این قدرت برای سرکوب

.مخالفان استفاده کند

 اما کسانی که به آن باور دارند می گویند که. بر سر تأثیر طوالنی مدت هوش مصنوعی اجماع وجود ندارد

 حتی اگر شانس وقوع بدترین سناریوهای هوش مصنوعی بسیار اندک باشد، همین امر که آنها می توانند

http://www.fhi.ox.ac.uk/wp-content/uploads/ethical-issues-in-advanced-ai.pdf
https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/
https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87


 برای مدتی طوالنی تأثیرگذار باشند باعث می شود تا دهه های آتی در تاریخ بشر اهمیت بسیار زیادی داشته

 به همین دلیل، بسیاری از پژوهشگران و نوع دوستان مؤثر تصمیم گرفته اند تا زندگی حرفه ای خود را. باشد

.اختصاص بدهند اخالق و ایمنی هوش مصنوعی به

 برای مثال، لوک کمپ از. شواهد دیگری نیز وجود دارند که فرضیه ی نقطه ی عطف تاریخ را تأیید می کنند

 دانشگاه کمبریج استدالل می کند که تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست به دست انسان ها در این قرن

 بنیادی ترین دگرگونی در تاریخ بشر تا کنون»او می گوید . تحت تأثیر قرار دهد می تواند آینده ی بشریت را

 پوشش اقلیمی به نظر می رسد جوامع بشری با. بوده است که باعث انقالب در کشاورزی شد هولوسن آغاز

 در این قرن، آزمایش زمین شناختی بی سابقه و خطرناکی صورت خواهد. سازگاری پیدا کرده اند محدود

.«گرفت و احتماالً برای همیشه خود را از این شرایط مناسب اقلیمی محروم خواهیم کرد

 حتی می توان استدالل کرد که با توجه به نوپا بودن تمدن بشری، دوران کنونی می تواند بسیار تأثیرگذار

 سال قدمت دارد و نسل های ابتدایی توانایی بیشتری برای ایجاد 10.000تاریخ بشر تنها حدود . باشد

 تمدن امروزی کودکی است که. تغییرات، ارزش ها و انگیزه هایی دارند که تا نسل های آتی تداوم بیابند

.خصوصیات و زخم های دوران ابتدایی زندگی اش تا آخر عمر با او خواهند بود

 .اما همانطور که خواهیم دید، از این جوانی نسبی تمدن می توان برای استدالل مخالف نیز استفاده کرد

 پرسشی که بدیهی به نظر می رسد این است که اگر این استدالل را بپذیریم پس باید بگوییم که دوران نخستین

 انسان ها بسیار تعیین کننده تر بوده است؟ چند گام اشتباه در دور پالئوسن یا در ابتدای انقالب کشاورزی

.می توانست باعث شود تا تمدن بشری هیچ گاه به وجود نیاید

 اما مک اسکیل استدالل می کند که هر چند در تاریخ بشر لحظات مهمی داشته ایم اما آنها ضرورتاً تعیین کننده

 گردآور امکان این که بر لبه ی پرتگاه بنشینند را نداشتند زیرا آنها-برای مثال، مردم شکارچی. نبوده اند

 نمی دانستند که می توانند آینده ی دور را تغییر دهند و حتی اگر دانش آن را داشتند، لوازم و منابع ضروری

 بنا به تعریف مک اسکیل، الزمه ی تأثیرگذاری و. برای انتخاب مسیری متفاوت را در اختیار نداشتند

.تعیین کنندگی، آگاهی و توانایی انتخاب از میان مسیرهای متعدد است

 

چرا این موضوع اهمیت دارد

 این تعریف خاص از تأثیرگذاری این پرسش را پیش می آورد که اصوالً چرا این مسئله برای مک اسکیل و

 برای مک اسکیل، در مقام فیلسوفی که به آینده ی دور می اندیشد، فرضیه ی نقطه ی. دیگران اهمیت دارد

 پاسخ به این پرسش تعیین می کند که تمدن بشری چه. عطف تاریخ چیزی بیش از یک پرسش نظری است

.کند مسائل بلندمدت اندازه از منابع و وقت خود را باید به جای مسائل جاری صرف

https://80000hours.org/podcast/episodes/ben-todd-on-varieties-of-longtermism/
https://www.pnas.org/content/117/21/11350
https://www.pnas.org/content/117/21/11350
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%86
https://www.pnas.org/content/115/33/8252
https://80000hours.org/topic/causes/catastrophic-risks/artificial-intelligence/?content-type=article


 اگر به باور شما فردا تأثیرگذارترین روز زندگیتان باشد ــ مثالً امتحانی مهم دارید یا می خواهید ازدواج کنید

 اما اگر تصور کنید که تأثیرگذارترین روز زندگی شما. وقت و انرژی زیادی به آن اختصاص خواهید داد ــ

 ده ها سال بعد خواهد بود، یا اصالً ندانید که چه زمانی آن روز خواهد آمد، احتماالً به اولویت های دیگرتان

.خواهید پرداخت

 مک اسکیل یکی از بنیانگذاران نوع دوستی مؤثر است و در زندگی حرفه ای خود به دنبال یافتنراه هایی است

 اگر یک نوع دوست مؤثر بپذیرد که ما اکنون در نقطه ی عطف. تا بتواند در بلندمدت بیشترین خیر را برساند

 تاریخ به سر می بریم این به آن معنا خواهد بود که بخش عظیمی از وقت و پول خود را صرف کاهش

.و در حقیقت بسیاری اکنون همین کار را می کنند مخاطراتی کند که وجود نوع بشر را تهدید می کند ــ

 اما اگر این نوع دوست مؤثر باور داشته باشد که با نقطه ی عطف تاریخ قرن ها فاصله داریم، ممکن است به

 دنبال راه هایی دیگری برای خیر رساندن در بلند مدت برود، مثالً با سرمایه گذاری مالی به اعقاب خود کمک

 درصد سرمایه گذاری کند در 5به گفته ی مک اسکیل اگر فرد انسان دوستی پول خود را با نرخ بهره ی . کند

.برابر خواهد شد 1700سال سرمایه اش  200طول 

 

در مخالفت با نقطه ی عطف

 استدالل  های موافق با فرضیه ی نقطه ی عطف تاریخ و دالیل اهمیت آن را بررسی کردیم، حال ببینیم چه

.استدالل هایی در مخالفت با این فرضیه وجود دارد

.ساده ترین و سرراست ترین استدالل این است که از نظر احتماالت، این فرضیه نامحتمل است

 اگر بتوانیم از این قرن به سالمت عبور کنیم و به میانگین سنّی گونه های پستاندار دست بیابیم، این به آن

عمر خواهد کرد، و در طول این مدت احتماالً خواهیم توانست یک میلیون سال معناست که بشریت دست کم  

همانطور که سال پیش در ستون. در سیاّرات دیگر سکونت پیدا کنیم  BBC Future به شکل بالقوهنوشتم ،  

سال آینده را در نظر 50.000حتی اگر . تعداد بسیاری زیادی از انسان ها پس از ما به دنیا خواهند آمد  

اگر نرخ زاد و ولد در این دوران همانند قرن بیست و. بگیریم، نسل های آتی تعداد چشمگیری خواهد بود  

مرتبه بیشتر از تعداد کسانی خواهد بود تا کنون زیسته اند 62یکم باشد، تعداد کسانی که هنوز زاده نشده اند  .

 مک اسکیل می گوید با توجه به تعداد بسیار زیاد انسان هایی که هنوز زاده نشده اند، بسیار جای شگفتی خواهد

 این انسان های آینده. بود که ما به عنوان جزء بسیار کوچکی از این جمعیت، تأثیرگذارترین نسل باشیم

 از نظر اخالقی و علمی پیشروتر از ما خواهند بود و در نتیجه بیشتر می توانند بر آینده) امیدواریم(احتماالً 

.تأثیر بگذارند، آن هم به روش هایی که اکنون برای ما قابل درک نیست

https://www.bbc.com/future/article/20190109-the-perils-of-short-termism-civilisations-greatest-threat
https://www.bbc.com/future/article/20190109-the-perils-of-short-termism-civilisations-greatest-threat
https://www.bbc.com/future/article/20190109-the-perils-of-short-termism-civilisations-greatest-threat
https://www.bbc.com/future/article/20190109-the-perils-of-short-termism-civilisations-greatest-threat
https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7007-10-106/tables/1


کسانی که می گویند ما در نقطه ی. است« مشکوک»مک اسکیل می گوید نه تنها این امر محتمل نیست بلکه   

برای مثال، ممکن است سوگیری های شناختی. عطف تاریخ زندگی می کنیم احتماالً استدالل نادرستی دارند  

نخست، سوگیری شدیدی وجود دارد که باعث می شود رخدادهای مشهود و کنونی بااهمیت تر. در میان باشد  

زندگی می کردید احتماالً تصورتان این 1980برای مثال، اگر در دهه ی . از آنچه که هستند به نظر برسند  

ماده ی چسبناک»بود که نانوفناوری بزرگترین خطر برای بشریت است اما مشخص شد که نظریه ی   

که ترس و دلهره ی زیادی ایجاد کرده بود بسیار اغراق آمیز بوده است [1]«خاکستری .

 اگر باور داشته باشید که باید به خطراتی که وجود: نیز وجود دارد سوگیری تأییدی دوم این که، احتمال

 پژوهشگرانی که در این مقاله نام بردیم چنین برداشتی(بشریت را تهدید می کنند توجه بیشتری نشان داد 

.احتماال ناآگاهانه استدالل هایی در راستای تأیید این نتیجه گیری مطرح خواهید کرد) دارند

 اگر زنجیره ای از استدالل ها ما را به این نتیجه برساند که در دوران سازترین: »مک اسکیل می نویسد

 روزگار زندگی می کنیم باید بدانیم که احتمال نادرست بودن استدالل هایمان بسیار بیشتر از درست بودن

.«نتیجه گیری ماست

 بنا بر دالیلی از این دست، مک اسکیل نتیجه می گیرید که احتماالً ما در دوران ساز ترین روزگار زندگی

 ممکن است استدالل های مجاب کننده ای وجود داشته باشند که نشان دهند در مقایسه با سایر دوره ها،. نمی کنیم

 پیش روی تمدن اما به خاطر آینده ای بس طوالنی که احتماالً. لحظه ی کنونی نقطه ی عطفی استثنایی است

.بشری قرار دارد، به احتمال زیاد نقطه ی عطف تاریخ هنوز فرا نرسیده است

 

جنبه ی مثبت نقطه ی عطف نبودن

 این نتیجه گیری که احتماالً ما مهمترین انسان ها در مهمترین دوران نیستیم شاید باعث سرخوردگی شود اما

 باور داشته باشید باید بپذیرید که« عصر مخاطرات»اگر به دیدگاه . جنبه های مثبت آن را نباید نادیده گرفت

 زندگی در قرن آینده بسیار خطرناک خواهد بود و برای اطمینان از تداوم نوع بشر باید فداکاری های

 و همانطور که ِکمپ اشاره می کند، تاریخ نشان داده است که هنگامی که نسبت به. قابل مالحظه ای انجام داد

 آرمانشهر آینده  احساس خطر زیادی وجود داشته باشد، گاه به نام حفاظت از آن انجام کارهایی ناخوشایند

.موّجه جلوه داده می شوند

 تاریخی بس طوالنی از اقدامات سخت گیرانه ی دولت ها در پاسخ به احساس خطر وجود دارد،»به گفته ی او 

 برای مثال، برخی از.« و هر چه خطر بزرگتر باشد قدرت اضطراری با شدیت بیشتر اِعمال می شود

 پژوهشگرانی که می خواهند از ظهور هوش مصنوعی شرارت بار یا فناوری های فاجعه بار جلوگیری کنند

.نیاز داریم نظارت فراگیر و جهانی بر تمام موجودات زنده استدالل می کنند که ما به

https://nickbostrom.com/papers/vulnerable.pdf
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://www.aasoo.org/fa/articles/3483#_edn1


 اما اگر الزمه ی زندگی در دوران نقطه ی عطف، ازخودگذشتگی باشد این به آن معنا نیست که در سایر

 در این قرن می توانیم مسبب آسیب های. ما نسبت به آینده مسئولیت داریم. دوران ها بی دغدغه می توان زیست

 در قرن گذشته، راه های بسیار جدیدی یافته ایم تا میراث مهلکی برای اعقاب خود بر جای. چشمگیری باشیم

 بگذاریم، از از دی اکسید کربن در جّو زمین گرفته تا پالستیک در اقیانوس و ضایعات هسته ای در زیر

.زمین

 در نتیجه هر چند نمی دانیم که آیا این دوران تأثیرگذارترین دوران است یا خیر اما می توانیم با اطمینان

 بیشتری بگوییم که ما روز به روز قدرت بیشتری برای شکل دادن به زندگی و بهروزی میلیاردها انسانی به

 دست می آوریم که در آینده بر روی این کره ی خاکی زندگی خواهند کرد ــ تأثیری که می تواند خوب یا بد

 تاریخ نگاران آینده قضاوت خواهند کرد که ما از این نیروی تأثیرگذاری تا چه اندازه حکیمانه استفاده. باشد

.کردیم

 

هامون نیشابوری: برگردان

:آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلِی زیر است .

Richard Fisher, ‘Are we living at the 'hinge of history'?’, BBC, 24 Septembr 

2020.

]1[ Grey goo theory نظریه ای مبنی بر این که مواد نانویی با بلعیدن تمام مواد بیولوژیکی باعث 

خواهد شد تا فقط ماده ای لزج و خاکستری برجای بماند. ]م.[

سایت آسو

https://www.aasoo.org/fa/articles/3483#_ednref1
https://www.bbc.com/future/article/20200923-the-hinge-of-history-long-termism-and-existential-risk
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