
آیا پیشرفت دانش به محو دین خواهد انجامید؟

ناتان گاردلز

 تاریخ انسان زمانی پایان خواهد یافت که. پیشرفت های علم قوه ی تخیل دینی را دوباره فعال کرده است

 .راه دیگر، برقراری توازن بوم شناختی در جهان است. انسان ها به خدا تبدیل شوند ــ یا نابود شوند

 

 دیگر( بازطراحی ژنوم و ایجاد ماشین های هوشمند)دگرگون کننده ترین و پردامنه ترین تحوالت تمدن بشری 

 .تخیلی نیستند بلکه به واقعیت پیوسته اند-داستان علمی

۴ یا ۳/۵تکامل زیست شناختی : »کریگ ونتر، یکی از پیشگامان نقشه برداری از ژنوم انسان، می گوید  

.تکامل اجتماعی بسیار سریع تر بوده است. میلیارد سال طول کشیده تا ما را به جایی که هستیم رسانده است  

 اکنون که می توانیم رمزهای ژنتیکی را بخوانیم و بنویسیم، به شکل دیجیتال درآوریم و بعد دوباره به شکل

 موجودی زنده برگردانیم، این امکان وجود خواهد داشت که تکامل زیست شناختی را شتاب بخشیم تا همپای

.این موضوع سبب می شود که طراحی زیست شناختی حیات را به دست گیریم...تکامل اجتماعی به پیش رود  



 می توانیم نسخه ای نرم افزاری از دی ان ای را بنویسیم، آن را در یک تبدیل گر بارگذاری کنیم، و نسخه های

از آنجا که فناوری تابع تقاضای اجتماعی است،.« نامحدودی از موجودات زیست شناختی را به وجود آوریم  

  به تحقق این۲۰۲۰جست وجوی شدید به دنبال درمانی برای ویروس کرونا در بیماری عالم گیر سال 

 .پیش بینی ها سرعتی مضاعف بخشیده است

 معتقد است ،)Engineering visionary( آینده ساِز عرصه ی مهندسی ،)Ray Kurzweil( ِری کرزِویل

 که با ادغام هوش انسان در ماشین هایی که می سازیم، هوش مصنوعی شکوه این جهانِی ما را گسترش خواهد

، مغز انسان می تواند به فضای ابری دیجیتال متصل شود، و ما از۲۰۳۰بنا بر پیش بینی او، تا دهه ی . داد  

 این امکان بهره مند خواهیم شد که ایمیل ها و عکس ها را مستقیماً در مغز خود دریافت کنیم و از افکار و

به نظر او، گسترش دایره ی تأثیر مغز انسان به رسانه های. خاطرات خود نسخه های پشتیبان ذخیره کنیم  

 عمدتاً غیرزیستی گام بعدی در تکامل انسان است، همان طور که آموختن استفاده از ابزارها برای نیاکان ما

 .چنین بود

عصر»معتقدند که ما هم اینک نیز به آنچه او  )James Lovelock( برخی دانشمندان مانند جیمز الوالک  

 می خوانَد وارد شده ایم، عصری که در آن محوریت انسان از میان خواهد »)Novacene Age( نُوواسین

 رفت و آفریدگان ما، که در آنها ارگانیسم ها ماشینی و ماشین ها زیست شناختی شده اند، به سوی اَبَرهوشمندی

او معتقد است که هوش مصنوعِی تعمیم یافته که با پردازش سریع تر داده ها نسبت به. حرکت خواهند کرد  

 ذهن بشر، می تواند بیاموزد و تکامل یابد، گونه ی انسان را به نظم ثانویه ی موجود در جهان فروخواهد

 .کاست

 پرسش های بنیادین درباره ی مبدأ و سرنوشت نوع بشر ذهن صنعت گران و دانشمندانی را که دیوانه وار به

 با وجود این، توانمندی های خداگونه ای از این دست، سؤاالت. پیش می دوند، چندان به خود مشغول نمی کند

 بنیادین مزبور را با چنان قوتی طرح می کند که به احیای قوه ی تخیل دینی می انجامد و ما را با این چالش

 .روبه رو می کند که چه راهی را باید برگزینیم و کدام گزینه های سرنوشت ساز را باید انتخاب کنیم

 

 تکین ماندن نوع بشر یا توازن بوم شناختی

 ، پذیرش موجی تازه  و شدت یافته  از تأثیر انسان بر کره ی زمین(تکین  ماندن ابر انسان گرایانه)یک راه ما 

 است، با این هدف که همه چیز، از جمله آفرینش هوش غیرزیستی، تحت تأثیر نظم الگوریتم های داده پردازی

 چنین استدالل می کند که ایدئولوژی جدیِد« انسان خداگونه»یووال هراری در کتاب خود . در آید

 ، ارگانیسم های زیستی را نیز به اطالعات فرومی کاهد، اطالعاتی که الگوریتم های رایانه ای در«داده گرایی»

 .پی اهدافی مطلوب می توانند آن را بازآرایی کنند



تأکید در اینجا بر این است که انسان ها بخشی از. راه دیگر ما تبعیت از الزامات توازن بوم شناختی است  

این دیدگاه در پی. اجتماع و طبیعت، و بخشی از مجموعه هایی از روابطی هستند که در داده ها نمی گنجند  

شخص»هدف از آن حفظ کرامت و استقالل . ایجاد تعادلی میان ظرفیت های انسان و محیط پیرامون آن است  

حاکمیت زیست بنیاد»از یک « انسانی  )biocracy. است که می خواهد زندگی فرد را از رحم تا« تازه  ).م  

(مانند عشق، آفرینش، رنج)این دیدگاه بر این درک استوار است که معنای انسان بودن . گور تعیین کند  

و همان طور که الوالک اشاره می کند، حتی ماشین های هوشمند. عمدتاً در میان سطور داده ها ناگفته می ماند  

  درجه ی سانتیگراد۵۰دیجیتال نیز مانند انسان ها نمی توانند در سیاره ای دوام بیاورند که دمای ثابت آن از 

 .بیشتر شده باشد

 

دمیدن نفس زندگی در ماشین های نامیرا

 تا جایی که می دانیم، مرگ درمانی ندارد؛ هیچ الگوریتم نبوغ آمیزی وجود ندارد که بتواند دم و بازدم

 در فضای. رازآلودی را که در ابتدا به زندگی شکل می دهد و بعداً آن را ویران و نابود می کند، تغییر دهد

 .تنفس میان این دو لحظه ی آغازین و پایانی است که ما عشق می ورزیم، شوق و وله داریم و انسان می شویم

 حال چه کسی می تواند بگوید که با وجود رنج فزاینده، علم نباید به دهلیز میان زندگی و مرگ وارد شود؟

 چرا با طراحی ترکیب های ژنتیکی مطلوب خود، در سر دیگر این دوران محدود هستی، یعنی در آغاز

 زندگی یا حتی پیش از آن مداخله نکنیم؟ چرا از طریق شبیه سازی ژنتیکی یا ساختن بدن های ماشینی برای

 ما که آتش را از: انسان ها، در پی پاکی و کمال و دستیابی به جاودانگی نباشیم؟ ایدئولوژی داده گرا می گوید

 خدایان دزدیده ایم، چرا کدهای زندگی را ندزدیم؟ چرا همه ی دانسته های خود را به ماشین های نامیرا منتقل

 نکنیم، ماشین هایی که امیدواریم در خدمت ما باشند ولی نمی توانیم مطمئن باشیم که عاقبت ارباب ما نخواهند

.شد

 ماهیت نقطه ی عطفی که امروز در آن ایستاده ایم را از آنجا می توان دریافت که نمی توانیم برای این پرسش ها

 لیبرال دموکراسی، و کمتر از آن جامعه ی مصرفی که با. پاسخ هایی متکی بر مرجعیت اخالقی بیابیم

 جهان بینی علمی پیوند خورده، در مواجهه با چنین پرسش هایی نمی توانند پاسخ هایی مبتنی بر اصول خود

 این امر در مورد نسخه ی خاص مادی گرای چین هم. برای دفاع از شخص انسانی یا کرامت آن ارائه کنند

 تجربه ی»، «طول عمر»، «سالمتی. »مصداق دارد، همان نسخه ای که بر پیشرفت و نوشدگی مبتنی است

 اگر اینها همان چیز هایی هستند که مردم. تنها معیارهای موجود آن هستند« نجات زندگی»یا « واال

 می خواهند، و همان کاری هستند که علم می تواند انجام بدهد، پس مشکل کجاست؟ از نظر برخی، محو



 ناگزیر شخص انسانی تنها لحظه ای از تردیِد نوستالژیک در مقابل سرنوشت محتومی است که در پیش

 .داریم

 فرهنگ،: »لشک کوالکوفسکی، فیلسوف لهستانی، در جایی به زبانی موجز گفته است

 «.وقتی جنبه ی مقدس خود را از دست می دهد، همه ی معنای خود را از دست می دهد

 کوشش های ضعیفی مثل تعیین معیارهای صحیح و راهنمایی های اخالقی در مقابل عظمت و گستردگی تحول

برای نمونه، فرهنگستان علوم آمریکا، مدافع این موضع است که. پیش رو، چندان مفید نخواهد بود  

 دستکاری ژنتیکی برای ویرایش و حذف بیماری های وراثتی، باید تنها وقتی به کار رود که هیچ راه درمانی

یعنی وارد)اغلب دانشمندان مسئولیت پذیر، این قاعده را می پذیرند که دستکاری نطفه . دیگری وجود ندارد  

اما همان طور که. باید ممنوع شود( کردن جهش های ژنتیکِی مهندسی شده ی انسان به جریان تکامل نوع بشر  

  نشان داد، با شروع تولید کودکان۲۰۱۹دانشمند قانون گریز چینی در سال  ،)He Jiankui( هی ژیان کیو

 از طریق اصالح ژنتیکی این معیارهای سطحی بدون نفوذ در عمقی تعالی یافته، به آسانی ریشه کن خواهند

 .شد

 

  علم قوه ی تخیل دینی را احیاء می کند

 علم تنها. فیلسوفان و الهیات دانان تا کنون به ما گفته اند که علم هیچ دانشی درباره ی هستی انسان ندارد

 می تواند بگوید که ما ترکیبی از سلول ها هستیم، یا مجموعه ای از اعصاب، یا یک نظام برخوردار از سیستم

 مفاهیمی« کرامت انسان»و « شخص»، «هستی انسان. »دفاعی زیستی، یا میزبان جهانی از تک سلولی ها

 .هستند که از تخیل دینی نشئت گرفته اند

 در شرق، جایی که پژواک آیین های دائو و کنفوسیوس و بودا و شینتو هنوز مبنای فرهنگ است، هستِی

 انسان امری نسبی است که در ُزهدان طبیعت و در روابط متقابل با دیگران جای دارد و کرامت و استقالل

اگر بخواهیم فعالً به همنوایی  ادیان غربی با این ایده ها بسنده کنیم، و اگر. فرد بر این مبنا تعریف می شود  

 دیگر به پیوند میان شخص و امر مقدس باور نداشته باشیم، بنیاد تمام ارزش هایی که لیبرال دموکراسی بر آن

همان طور. بنا شده فرومی ریزد، و معجون مرگ باری از هیچ انگاری و قدرِت فناوری از آن به جا می ماند  

فرهنگ، وقتی جنبه ی: »که لشک کوالکوفسکی، فیلسوف لهستانی، در جایی به زبانی موجز گفته است  

 .»مقدس خود را از دست می دهد، همه ی معنای خود را از دست می دهد

 انسان گرایان استدالل می کنند که دیگر الزم نیست بر این رشته ی نازک ایمان اتکا کنیم تا معنای انسان بودن

درباره ی محوریت انسان در کیهان را[ م. انسان گرایانه]ضدانسان گرایان از هم اینک توهم . را مشخص کنیم  

با این حال، جوامع در شتاب به سوی آینده، در جست وجوی یافتن معنایی برای دگرگونی خود. انکار کرده اند  



 در جهان تازه ی هوش مصنوعی و فناوری ژنتیک، احتماالً به طور فزاینده به دنبال راهنمایی ها و دستورات

 .اخالقی در دین سنتی خواهند گشت

 حتی پیشروترین صدای عقل سکوالر در اروپا، یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی، به همین نتیجه رسیده

در گفتگو با اسقف یوزف راتزینگر پیش از آنکه به نام بندیکت به مقام پاپی برسد، هابرماس پرسید. است  

و به ویژه)دموکراسی های مدرن لزوماً باید چیزی را که خود نمی توانند تولید کنند، از منابع اخالقی »که آیا   

؟ او به این نتیجه رسید که لیبرال دموکراسی ها باید فضایی فراخ برای بیان دینی و«دریافت کنند( دینی  

 .اشکال دینی زندگی بگشایند، به ویژه وقتی که با مسائل مرتبط با مرز های پیشرفت علم مواجه هستند

 ریشه در( آزادی، وجدان و آگاهی، حقوق بشر، دموکراسی)از نظر هابرماس، معیارهای تمدن غربی 

 همچنان داریم از. تا امروز، ما هیچ گزینه ی دیگری نداریم: »او می نویسد. مسیحی آنان دارد-میراث یهودی

 ذهنیت گرایی»از دید هابرماس .« بقیه ی حرف ها، چرندیات پست مدرن است. این منبع تغذیه می کنیم

 آنچه واقعاً مطلق است؛ یعنی… حق بی قید و شرط هر موجود برای آنکه در تنانگی خود»با « لگام گسیخته

 در تضاد« به رسمیت شناخته شود" تصویری از خداوند"محترم باشد و در دیگری بودِن خود به عنوان 

 .است

 

حاکمیت زیست بنیاد تازه، از زهدان تا گور

 ایوان ایلیچ، کشیش برکنار شده، فیلسوف، و باستان شناس خودخوانده ی یقین های مدرن، این دیدگاه را در

ترس او از آن بود که. بستر جهش های تکنولوژیک قرن بیست و یکم قرار داد و یک گام به جلو برد  

مقدس شمرده خواهد شد، به طوری که این ماهیِت شبح وار به" یک زندگی"تصور انتزاعی و سکوالر »  

را که انسان گرایی غربی، فردگرایی خود را بر آن بنا نهاده، از میان" یک شخص"طور فزاینده تصور   

مشارکتی معجزه آمیز در انس با»که دیگر نه « یک زندگی»ایلیچ در ادامه استدالل می کند که «. ببرد  

تعریف می شود که می تواند از نظر پزشکی مدیریت شود،« نظام دفاعی زیستی»بلکه نوعی « خداوند  

همان طور که زمین«. قدرت مند ترین بتی است که کلیسا باید به ناچار در تاریخ خود با آن مواجه شود»  

 متروک بازمانده از ویرانی کرامت انسان، خاک حاصل خیزی برای رشد تمامیت گرایی در قرن بیستم شد،

از نظام فناوری را مقدمه ی نوعی حاکمیِت زیست بنیاد تازه می دانست که در آن همه به« محو شخص»ایلیچ   

صنعتی از نطفه تا گور آنها را مدیریت می کند، و به جای-بیمارانی تقلیل یافته اند که مجموعه ی پزشکی  

 .زندگی کردن، فقط زنده نگه داشته می شوند

 در واقع، جوامع مصرفی مدرن بسیار آسان در آغوش چنین شکلی از بت پرستی خواهند افتاد و بخش

.هنگفتی از درآمد ناخالص ملی خود را صرف هدِف به تعویق انداختن مرگ تا حد امکان خواهند کرد  



هراری معتقد است که انسان ها. بیمارستان ها و کلینیک ها هم اینک نیز به معبد ها و کلیساهای ما تبدیل شده اند  

تقدیم خدای داده  ها خواهند کرد« سالمتی»خودخواسته ارواح خود را به نام  . 

 این بهمنی است که اگر به راه افتد، توقفش مشکل خواهد بود زیرا یگانه زبان اخالقی ای که داریم، فریفته ی

«نظام»همان طور که بیل جوی، یکی از متخصصان آینده ساِز صنعت، هشدار داده، . است« پیشرفت»  

هر گاه تقاضایی وجود( سرمایه گذاران بزرگ و تشنه ی سود و کارکردهای بازار سرمایه داری مصرفی)  

او همچنین می داند که دانشمندان اندکی ممکن است. داشته باشد، پیشاپیش و ناگزیر آن را اجابت خواهد کرد  

هر آنچه امکان داشته باشد، حتماً متحقق خواهد شد: از وسوسه ی کشفیات جدید مصون باشند . 

 (چه دینی و چه انسان گرایانه)با این حال، همه هم زمان نسبت به خطر فناوری هایی که از هر معنای مقدسی 

 .از نظر ابرانسان گرایان، هر چه هست هوش است و هیچ چیز مقدس نیست. تهی شده اند، نگران هستند

 هابرماس به درستی می گوید که فناورِی جدید نه فقط جهان بلکه حتی ما را می تواند تغییر دهد و این امر باید

 جست وجوی اضطراری به دنبال زبان اخالقِی جدیدی را بیاغازد، زبانی که بتواند جهش های علمی ما را نیز

این جست وجویی به دنبال دانش در هر کجای ممکن خواهد بود، از جمله در ادیان اولیه و متون. در بر گیرد  

 .اخالقی تمام تمدن ها

 آزادی، وجدان و آگاهی، حقوق بشر،)از نظر هابرماس، معیارهای تمدن غربی 

 تا امروز، ما هیچ: »او می نویسد. مسیحی آنان دارد-ریشه در میراث یهودی( دموکراسی

 بقیه ی حرف ها، چرندیات. همچنان داریم از این منبع تغذیه می کنیم. گزینه ی دیگری نداریم

.«پست مدرن است

این. مشهور است« عصر محوری»سوئیسی، به پژوهش های خود در -کارل یاسپرس، فیلسوف آلمانی  

:دورانی است که همه ی ادیان و فلسفه های بزرگ در حدود دو هزار سال پیش به طور هم زمان ایجاد شدند  

یاسپرس معتقد. آیین کنفوسیوس در چین، اوپانیشاد ها و آیین بودا در هند، یونان هومری و انبیای آیین یهود  

در تاریخ بشر می خواند، به« عصر پرومتئوسِی اول»بود که این تمدن های اولیه در پایان چیزی که او   

۱۹۴۹او در نوشتاری که در سال . وجود آمدند که خود نتیجه ی کشف آتش و دیگر اختراعات اولیه بود  

می بیند که دنیا در پی صنعتی شدن و دیگر« عصر پرومتئوسی دوم»نگاشته، جهان را در آستانه ی   

 .پیشرفت های علم و فناوری، به ویژه کشف بمب اتمی، به آن وارد خواهد شد

 یاسپرس در آن زمان نسبت به آمادگی تمدن ما برای مواجهه با چالش های معنوی ناشی از این پیشرفت های

نابسامانی تفکر مدرن به آن اجازه نداده است که هیچ»او نیز احساس می کرد که . علمی تردید داشت  

 محتوای واقعی و خودآفریده ای برای غلبه بر این وضعیت به وجود آورد زیرا ژرف اندیشِی ساده در هیچ

که« شکل تازه ای در این تفکر وجود ندارد، و چنین ژرف اندیشی ای بدون حفظ بخشی از محتوای سابق خود  



اگر ادیان«. در این عصر امکان شکل گیری نخواهد داشت»در طول تحوالت عصر محوری به وجود آمده،   

 و نظام های اخالقی ای که قرن ها دوام آورده اند، دیگر ایمان و وفاداری مردم را بر نمی انگیزند، آینده چه

 شکلی پیدا خواهد کرد؟

 

پرسش اصلی

موشکافانه درباره ی هوش مصنوعی!( بله، همان کیسینجر که فکر می کنید)همان طور که هنری کیسینجر   

.دوران روشن گری با بصیرت هایی اساساً فلسفی آغاز شد که یک فناورِی جدید آنها را انتشار داد: »گفت  

 دوران ما در جهت عکس در حرکت است، و در جست وجوی نوعی فلسفه ی راهنما، فناوری های

».سلطه جویانه ای را ایجاد کرده است

 به دنبال یک سیستم عامل فرهنگی جدید )Peter Sloterdijk( چند فیلسوف معاصر، مانند پیتر اسلوتردیک

به گفته  ی اسلوتردیک، اطالعات در. بوده اند که بتواند برای هستی انسان در عصر پیش رو جایی بیابد  

 عصر شبکه ها و نقشه های ژنتیکی، انسان ها و ابزارهایشان را به هم پیوند می دهد و طبیعت را به سیستم

روح»نه تنها جدایی میان آگاهی ذهنی فرد و « مابعدالطبیعی-پسا»این شرایط . عاملی یکپارچه تبدیل می کند  

را رفع می کند بلکه تمایز میان فرهنگ و طبیعت را نیز از میان بر می دارد« عینی . 

 :، اسلوتردیک چنین می نویسد۲۰۱۴در سال « نیو پرسپکتیو»در مقاله ای در فصل نامه ی 

 تمایز بنیادین میان روح و شیء، روح و ماده، آگاهی ذهنی و شیء، آزادی و تکنیک، برای مواجهه با«

علِم هدایت هوشمند سیستم ها. روحانی و مادی است، ناکافی است« اجزای»ماهیت هایی که ذاتاً ترکیبی از   

)cybernetics. یعنی دانش نظری و عملی درباره ی ماشین های هوشمند، و زیست شناسی مدرن یعنی ).م 

محیط، پرسش های مرتبط با طبقه بندی های ماوراءالطبیعی قدیم را دوباره احیاء-مطالعه ی واحدهایی از سیستم  

».کرده اند

 اطالعات در مقام. در اینجا مفهوم روحِ عینی به موضوعی اساسی در عرصه ی اطالعات تبدیل می شود

 نوعی ماهیت سوم به فضای میان اندیشه و اشیاء وارد می شود، ماهیتی میان قطب تفکر ذهنی و قطب شیء

 در نهایت پذیرش( مانند همه ی ساخته هایی که محصول فرهنگ هستند)وجود ماشین های هوشمند . بودن

 تأمل یا فکر به ماده تزریق می شود و در آنجا آماده می ماند تا. در آنها را القاء می کند« روح»وجود نوعی 

 بنابراین، ماشین ها و ساخته های بشر، خاطره ها یا تأمالتی هستند که به شیء. دوباره کشف و رویانده شود

 .تبدیل شده اند

 و" من"در نتیجه ی این بازآرایی در مفاهیم، وجود جدایی در عین ارتباط میان : »این فیلسوف آلمانی می گوید

 بخش اعظم معنای خود را از دست می دهد، و مهم تر از آن دوگانگی فرسوده میان فرد و جامعه" جهان"



 اما مهم تر از همه، تمایز ماوراءالطبیعی میان طبیعت و فرهنگ برداشته می شود، به این. بی معنا می شود

 «.دلیل که هر دو سوی این تمایز تنها بخش هایی از عرصه ی اطالعات و پردازش آن هستند

 از نظر اسلوتردیک این زیست بوِم شکل گرفته از اطالعات، به انسان ها هویتی آمیخته با یکدیگر، با جهانشان

انسان ها دیگر هویتی جداگانه از هیچ یک از آنها نیستند. و با ابزارهایشان می بخشد . 

 مسلم است که هر چه کشفیات علمی سریع تر شوند، دامنه ی آنها نیز افزایش می یابد و در نتیجه تخیل اخالقی

دو سرچشمه ی اخالق و آنری برگسون، فیلسوف فرانسوی، در کتاب. و دینی بیشتر تحریک می شود  

در این تن. »انسان های مدرن را همچون غول های مسلط بر فناوری با روح های نحیف تصویر می کند دین  

 که خارج از توازن متورم شده، روح همان که بود باقی مانده، چنان کوچک که تن را پر نمی کند و

 ضعیف تر از آن که بتواند آن را هدایت کند…این تِن بزرگ شده در طلب مکملی از روح است، این ماهیت

».مکانیکی نیازمند امری بهره مند از عمق معنوی است

 عجیب نیست که سخت ترین چالش برای نظام های حکم رانی در زمانی ایجاد شده است که با بزرگ ترین

جست وجوی آن نقطه ی تعادل. تحول تمدن بشری از زمان کشف آتش مواجه هستیم  هم ایستایی( 

]homeostasis. که قوای بالقوه ی نوع بشر را تا سر حد امکان پیشرفت می دهد در حالی که حرمت )].م 

 طبیعت و کرامت و استقالل فرِد حاضر در اجتماع و معنای انسان بودن را نیز حفظ می کند، همان طور که

 فراخوانی برای دانشمندانی است که در سرآغاز فیزیکی کیهان و ظرایف دی ان ای ما کاوش می کنند، متولیان

 .روح را نیز فرا می خواند

 گذشته مبدل خواهد-به نظر هراری، این روایت درباره ی محدودیت وضعیت انسان احتماالً به روایتی تاریخ 

 هرچند هراری خطرات این پیشرفت ها را می پذیرد، اما امکان. شد؛ این روایتی ست که رو به فراموشی دارد

 بالقوه ای را برای آینده می بیند که از بند ادبیات انسان گرایانه و محدودیت های دینی آزاد شده است، یعنی از

 .سرچشمه ی هشدارهایی که در طول تاریخ، تخطی از محدودیت های طبیعی را فاجعه آفرین قلمداد کرده اند

 تاریخ زمانی آغاز شد که انسان ها خدایان را ایجاد کردند و زمانی»گفته ی هراری،  به

.«پایان خواهد یافت که انسان ها خدا شوند

 این ها اسطوره هایی هستند که می کوشند به انسان ها اطمینان دهند که هرگز کسی برتر از: »هراری می گوید

 اگر سعی کنید که چیزی برتر از خود به وجود آورید، نتیجه ی معکوس به بار. شما وجود نخواهد داشت

 انسان ها اکنون در. »اما از نظر او، علم همه ی اینها را تغییر خواهد داد.« می آورد و موفق نخواهد بود

 آستانه ی انجام کاری هستند که انتخاب طبیعی هرگز نتوانست انجام دهد، یعنی آفرینش زندگی غیرارگانیک

 اگر شما به این موضوع نه فقط در بستِر تقریباً پنجاه هزار ساله ی تاریخ بشر بلکه حتی. یا هوش مصنوعی



 در بستر کیهانِی چهار میلیارد سال زندگی بر زمین بنگرید، ما در آستانه ی نقض محدودیت های عرصه ی

 «.ارگانیک هستیم

 

تاریخ بشر زمانی پایان خواهد یافت که انسان ها خدا شوند ــ یا از میان بروند

تاریخ زمانی آغاز شد که انسان ها خدایان را ایجاد کردند و زمانی پایان خواهد یافت که»به گفته ی هراری،   

این عبارت که عامدانه ابهام دارد، می تواند قبرنوشته ای برای گونه ی ما تلقی شود یا.« انسان ها خدا شوند  

 نشانه ی اوج نهایی تکامل بشر در کامل ترین مرحله ی خود باشد، بعد از آنکه به مرتبه ی آفرینندگان کیهان

 .ارتقاء یافته، نه در بهشت، بلکه در فضای ابرِی ساخته ی دست بشر

 سخن از حکم رانی در این بستر به معنای بیان این هشدار است که اکنون بیش از هر زمانی، دانش ناشی از

 اگر بی پروایِی. فروتنی باید این فریبندگی انسان  خداگونه به عنوان مؤلف تمامیت سرنوشت ما را تعدیل کند

 عاری از احتیاط حاکم شود، ممکن است در نهایت نه انسان بمانیم و نه خدا، بلکه همان طور که الیوت

 .نگران بود، از میان برویم

 

عصر محورِی تازه پیامد پیوند دوباره ی امر متعالی خواهد بود

 از نظر فیلسوف کانادایی، چارلز. این موضوع ما را به تصور یک عصر محورِی تازه باز می گرداند

 میان شخص از اجتماع های محاکاتی مجزا بود،« انفصال بزرگ»تیلور، نخستین عصر محوری، نتیجه ی 

 هم معنا بود و داستان های اسطوره ای شکوفایی قبیله را« بقا»به سادگی با « نیکی»اجتماع هایی که در آنها 

 (یعنی مخزن خاطرات ثبت شده در نخستین فضای ابری نوع بشر)با آغاز زبان مکتوب . هدایت می کرد

 تأثیرگذاری نمادهای اسطوره ای از روایت های محلی فراتر رفت و در معانِی مشترک در میان افرادی ورای

 .محیط های محلی منعکس شد

 به نوبه ی خود امکان آن را فراهم کرد که ادیان توحیدی و نظام های اخالقی گسترده به وجود« تعالی»این 

 .یعنی جداکننده ی افراد از اجتماع محلی]تفکر منفصل از محیط محلی حاوی عنصری حیاتی و جداکننده . آیند

 می خواند که« فرهنگ نظری»این جدایی در طول زمان به چیزی تبدیل شد که رابرت بِال� آن را . بود.[ م

 در گام دیالکتیکی بعدی خود، همین امر منجر به. خود بعداً به کشفیات علمی و روشن گری مدرن انجامید

 پیوند دوباره میان موجودات ارگانیک و ماشین، انسان  و طبیعت، عینیت و ذهنیت و پایان تمایزات

 .ماوراءالطبیعی میان آنها شد



 اکنون این( انگیزه ی بقا یا حفظ گونه ی انسان)می خواند « عقالنیت مبتنی بر سالمت»آنچه پیتر اسلوتردیک 

 بقای خود این عقالنیت را( مثالً تغییرات اقلیمی)موضوع را پذیرفته که پیامدهای جداشدگی انسان از طبیعت 

 همه گیری ویروس کرونا تنها یادآورِی دوباره ای به نوع بشر بوده که ما همچون ماهی کوچکی. تهدید می کند

 اگر قرار باشد که تمدن انسانی. هستیم که در دریای جهان تک سلولی ها درون طبیعت زندگی می کنیم

 .استمرار یابد، این آگاهی جدید به پیوند دوباره ی تعالی با طبیعت رهنمون خواهد شد

 اما جنبه های دیگری از این فرهنگ نظری نیز وجود دارد که سازوکار درونی طبیعت را آشکار می کند و

 زیست شناسی صناعی، که به کمک آن ما کدهای. از پیوند میان هوش و حیات ارگانیک نیز فراتر می رود

 ژنتیکی را رمزگشایی می کنیم و می توانیم آنها را بخوانیم و بازنویسی کنیم، مداخله ی آگاهانه ی بشر را به

 پیشرفت ها در هوش مصنوعی نوید آفرینش ماشین هایی را می دهد که می توانند به. فرایند تکامل وارد می کند

 طور مستقل از وقایع و رویدادها یاد بگیرند و از محدودیت های برنامه های اولیه ای که انسان ها در آنها

 .گذاشته اند فراتر روند

 به این معنا، ویژگی های تعالی و فرهنگ نظری که در نتیجه ی شروع فرهنگ مکتوب به وجود آمدند، اکنون

 .علیه خود به کار افتاده اند و انفصالی تعیین کننده از میراث نخستیِن عصر محوری را آغازیده اند

 همان طور که اسلوتردیک گفته است، بازگشت از عصر محوری، این بار به سطحی جدید می رسد و

 طبیعت، انسان ها و ابزارهایشان را در یک سیستم عامل ترکیبی به هم پیوند می زند که عنصر پیوند دهنده ی

 اما ممکن است به نظر برسد که این پیوند دوباره، شخص را به عنوان ماهیتی مجزا و. آن اطالعات است

 مبتنی بر جسمانیت، در شبکه ای از روابط منحل می کند، به شکلی که پیش از دوران محوری سابقه نداشته

 است؛ به طور خالصه، این به معنای پایان محوریت انسان خواهد بود، در دورانی که عصر اثرگذاری نوع

 بشر بر کره ی زمین به حاکمیت زیست بنیاد و شخص زدایی شده منتهی می شود و دورانی از ماشین های

 .ابَرهوشمند را در میانه ی گرمایش کره ی زمین می آغازد

 با این حال، همان طور که رد پای فرهنگ محاکاتی اولیه، کهن الگو ها و بت ها را در مدرنیته می توان یافت،

 آیا ممکن است عناصری از استقالل فرد انسانی نیز که بخشی از مدرنیته است، جایگاهی در این عصر

 جدید داشته باشد؟ همان طور که بِال� در پژوهش خود درباره ی عصر محوری نوشته، در تکامل فرهنگی،

 .هیچ عنصری هرگز به طور کامل از میان نمی رود

 در عصر در حال ظهور، همین طور که امر جسمانی و معمولی با معانی آموختنی و متعالی پیوند می خورند،

.احتماالً شخص به عنوان هویتی مجزا کامالً از بین نمی رود و تکثر درون یکپارچگی مضمحل نمی شود  

 بالعکس، امر متعالی ممکن است هم در امر خاص و هم در امر عام منعکس باشد زیرا امر متعالی نتیجه ی

همین امر هر تجربه را منحصر به فرد و شکل . فرآوری واقعیت گذرانی است که در شرایط واقعی جای دارد  



انسان ها هم آفریناِن هستِی انسانی خواهند بود، همان طور که. دادن به تنوع درون وحدت را امکان پذیر می کند  

 .یک پیانیست با اجرایی ماهرانه و پرذوق، هم آفرین نت های یک قطعه ی موسیقی است

 آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلِی زیر. است نوئما ناتان گاردلز نویسنده و سردبیر نشریه ی

:است
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