
نقش دانش شناخت
در کنترل انسان

دانـش شـناخت، کـه معـادل لغـوی “Cognitive Science” اسـت و در زبـان 
فارسـی بـه اشـتباه علـوم شـناختی نـام گرفته، دانشـی اسـت که بـه مطالعه  
ذهـن، فرآيندهـای ذهنـی ]1[ و نحوه  اثرگـذاری اطالعـات بر ذهن می پـردازد. 
ايـن مهـم از معنـای لغـوی Cognitive نیز قابل اسـتحصال اسـت که ريشـه در 
Cognition دارد و به معنـای »شـناخت فرآينـدی« اسـت، به گونـه ای کـه بتـوان 
هـدف مـورد مطالعـه را تحت تأثیر و کنتـرل قـرار داد؛ از اين رو دانش شـناخت 
بـا هر دانشـی که بتوانـد در ايجاب هـدف فوق ايفای نقـش نمايد، ارتبـاط دارد. 
لذا دانش شـناخت از حیث محتوا، دارای يک هسـته  اصلی و مسـتقل اسـت؛ اما 
بـرای تأمیـن اطالعات مـورد نیـاز آن، به صـورت بین رشـته ای عمـل می نمايد.
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جايگاه دانش شناخت در هندسه ی تولید قدرت
به طـور کل، قـدرت1 به معنـای تـوان تحمیل اراده  خود بر دیگری اسـت. براین اسـاس که 
تحمیـل اراده بـا چـه صالبتـی صورت پذیـرد، چهار حوزه  قدرت سـخت، قـدرت معطوف به 

سـخت، قـدرت معطوف بـه نرم و قـدرت نرم2 مطرح می شـود.

بنیادی تریـن نـوع قـدرت در عصر حاضر، قدرتی اسـت کـه از حیث صالبت »نرم« باشـد. 
از اینـرو در منظومـه  قـدرت، قـدرت نـرم در کانـون قـرار می گیـرد و سـایر قدرت هـا بـا آن 

تنظیم می شـوند.
ایـن مهـم در متـون پایـه ی علمی و اسـناد فرادسـتی کشـورهایی که به عنـوان صاحبان 

قـدرت در عرصـه ی بین الملـل شـناخته می شـوند، به صراحـت بیان شـده اسـت.
از سـوی دیگـر از منظـر جهان بینـی لیبـرال، مبنـای تولیـد قدرت نـرم در عصـر حاضر، 
دانـش سـایبرنتیک3 اسـت؛ لـذا سـایر دانش هـای مولـد قـدرت، در نسـبت با سـایبرنتیک 

تنظیـم می شـوند.

دانش سايبرنتیک
واژه  سـایبرنتیک، هـم از حیـث لغـوی و هـم از منظـر مفاهیـم علمـی، نه فقـط در زبان 
فارسـی بلکه براسـاس تحقیقات، در بیشـتر زبان های زنده  امروزی آن طور که واقعاً هسـت؛ 

شناخته نشـده است.
الف( تعريف، هدف و کارکرد دانش سايبرنتیک

به طـور کل سـایبرنتیک، دانـش کنتـرل یک پدیده ی هوشـمند از طریق جهـت دادن به 
اطالعاتـی اسـت کـه به عنـوان مبنای تحلیـل و نتیجه گیـری آن پدیـده مورد اسـتفاده قرار 
1  Power

2  در نوعـی دیگـر از دسـته بندی، قدرت از حیث صالبت، به سـه دسـته  سـخت، نیمه سـخت و نرم 
تقسـیم می شـود؛ امـا امـکان تعریـف بعضـی از مصادیـق قـدرت را نـدارد.

3  Cybernetics
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می گیـرد؛ به گونـه ای کـه در نهایـت رفتار آن را طبق خواسـت کنترل کننـده تغییر می دهد. 
حـال اگـر پدیده  مفروض »انسـان« باشـد، کنترل وی منتهـی به تولید قدرت نرم می شـود 
و اگر آن پدیده »ماشـین هوشـمند« باشـد، از آنجا که هر ماشـین از سیسـتم فرماندهی – 
کنتـرل4 دسـتور می گیرد، در نتیجـه کنترل آن قـدرت فرماندهی – کنتـرل را رقم می زند. 
به عبـارت دیگـر دانش سـایبرنتیک، مبنا و خاسـتگاه دو قدرتی اسـت که سـاز و کار کنترل 
جهـان امـروز هسـتند و تقابـل کشـورها بـا یکدیگر از جنبـه ی ایـن دو قـدرت، به ترتیب به 

جنـگ نـرم و جنگ فرماندهـی - کنترل منتهی می شـود ]2[.
Cybernetic ب( مفهوم شناسی و واژه شناسی

کارکـرد فـوق نـه تنها از بسـتر محتوایی دانش سـایبرنتیک به دسـت می آیـد، بلکه حتی 
از معنـای لغـوی ایـن واژه نیز حاصل می شـود. Cybernetic ریشـه در زبان یونانـی دارد و به 
واژه ی kybernetes بـاز می گـردد ]3[. معنـای ایـن واژه  یونانی معادل »راهنمـا«، »فرماندار« 
و از همه مهم تر »حکومت« اسـت]4[. در سـال 1830 میالدی از ریشـه  یونانی آن در زبان 
فرانسـه، واژه ی »cybernétique« ایجـاد شـد کـه تعریـف آن »The art of Governor« بـه 
معنـای »هنـر حکومـت داری« اسـت ]5[. در سـال 1834 نیز فیزیک دان معروف فرانسـوی 
»آنـدره آمپـر«5، ایـن واژه را در طبقه بنـدی علـوم به معنـای »حکومـت و شـعبه ای از علـم 
سیاسـت« بـه کار بـرد ]6[. درنهایت در سـال 1948، نوربـرت وینر6 برای اولین بـار در زبان 
انگلیسـی در کتابـی بـا عنوان »سـایبرنتیک: یا کنترل و ارتبـاط در حیوان و ماشـین«7 واژه 
Cybernetic را بـه کار بـرد. وی در تعریـف ایـن واژه گفتـه اسـت: »تصمیـم مـا بر این اسـت 
کـه کلیـات مطالعات نظری کنتـرل و ارتباطات در ماشـین و موجودات زنده را سـایبرنتیک 

بنامیم.«

نسبت شناسی دانش شناخت و سايبرنتیک در حوزه  تولید قدرت
آنچـه در خصـوص دانش شـناخت بسـیار مهم اسـت اما مـورد غفلت واقع شـده، کارکرد 
آن در حـوزه ی تولیـد قدرت اسـت. شـاید برای فهـم این منظور، روش هایـی نظیر مطالعات 
اسـتقرایی، مطالعـات معکـوس، برآیندگیـری از نظـرات متخصصـان ایـن دانـش و سـایر 
روش های مرسـوم مناسـب باشـد، اما دقیق ترین و جامع ترین شـیوه برای فهم نقش دانش 
شـناخت در تولیـد قـدرت، یافتـن نسـبت آن با دانـش سـایبرنتیک، به عنوان مبنـای تولید 

قدرت اسـت.
بیـان شـد که سـایبرنتیک، یک پدیده ی هوشـمند را از طریق کنترل اطالعـات دریافتی، 
به گونـه ای کنتـرل می نمایـد کـه رفتـار آن مطابق خواسـت کنترل کننـده تنظیم شـود. بر 

ایـن اسـاس دو سـؤال مهم مطرح می شـود:
هـر پدیده  هوشـمند، اعم از انسـان و ماشـین، از چه منابعی و چگونه اطالعـات مورد نیاز 

خـود را در امـر تصمیم گیـری دریافت می کند؟

4  Command & Control System
5  André-Marie Ampère
6  Norbert Wiener
7  Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine
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هـر پدیـده  هوشـمندی، چگونـه اطالعـات دریافتـی را تحلیـل می کنـد تـا در نهایـت بر 
اسـاس آن بـه تصمیـم مقتضـی دسـت یابد؟

پاسـخ بـه دو سـؤال فـوق، مهم تریـن بخـش در سـاز و کار قـدرت نـرم اسـت؛ زیـرا عدم 
شـناخت نحـوه  دریافـت و پردازش اطالعات سیسـتم هدف، به شکسـت کنترل آن توسـط 
قـدرت نـرم، منجـر می شـود.در ضمـن بایـد توجـه داشـت چنیـن نیسـت کـه یـک پدیده  
هوشـمند، همـواره بـر مبنای یـک روش ثابـت، به کسـب اطالعـات و تحلیل آنها بپـردازد؛ 
بلکـه ممکـن اسـت روش هـای آن در نسـل های مختلـف تغییـر یابد. کمـا اینکـه این نکته 

درباره  انسـان و ماشـین های هوشـمند اثبات شـده اسـت.
 از سـوی دیگـر پاسـخ بـه پرسـش های فوق، در حـوزه  دانش سـایبرنتیک تعریف نشـده 
اسـت؛ بنابرایـن دانشـی مسـتقل اما هماهنـگ و یکپارچه با منطق سـایبرنتیک نیاز اسـت، 
به طـور دائم و مسـتمر بر روش های کسـب و تحلیـل اطالعات پدیده های هوشـمند مطالعه  
نمایـد تـا نهایتـاً به واسـطه ی نتایج آن بتـوان از طریـق دانش سـایبرنتیک به کنتـرل رفتار 

آن پدیده هـا دسـت یافت.
ایـن نیـاز بسـیار مهـم و بی بدیـل توسـط دانش شـناخت تأمیـن می شـود. از ایـن رو در 

نسبت شناسـی دانـش شـناخت و سـایبرنتیک می تـوان گفـت:
دانـش سـایبرنتیک، مبنـای طرح ریـزی و تولیـد قـدرت نـرم بـرای کنتـرل پدیده هـای 
هوشـمند اسـت و دانش شـناخت تبیین گر روش های اثرگذاری قدرت تولید شـده توسـط 
سـایبرنتیک بـر پدیده هـای می باشـد. بنابر ایـن دانش شـناخت در مدل جدید قـدرت نرم، 
نقـش اسـب تـروا را ایفا می کنـد؛ زیرا به دنبـال یافتن راه هایی در اهداف اسـت کـه از طریق 

آنهـا بتـوان تـوان تحمیـل اراده  بـر مبنای قدرت نـرم را به ثمر رسـاند.
بـر اسـاس آنچـه بیـان شـد، یـک نتیجـه  بسـیار مهـم حاصـل می شـود کـه در متـون 
علمی فارسـی و انگلیسـی پیرامون دانش شـناخت، به آن اشـاره نشـده اسـت. چون دانش 
سـایبرنتیک بر ماشـین های هوشـمند نیز تمرکز دارد تا قدرت فرماندهی - کنترل را بر آنها 
تحمیـل نمایـد، بنابراین الزم اسـت دانش شـناخت بر روش های کسـب و تحلیـل اطالعات 
سیسـتم های هوشـمند نیـز مطالعه شـوند. این در حالی اسـت که عمـوم متخصصان تصور 

می کننـد، دانـش شـناخت صرفـاً بر ذهـن و ادراك انسـان تمرکز کرده اسـت.
به همیـن دلیـل اسـت کـه هـوش مصنوعـی8 و سـایر دانش های مرتبـط با ماشـین های 

هوشـمند، نقـش و جایـگاه کاربـردی در دانش شـناخت دارند.

سرانجام
شـرایط عصـر حاضـر به گونه ای اسـت که دسـتیابی بـه دانـش طرح ریزی و تولیـد قدرت 
نـرم را بـرای تمامـی کشـورهای جهان ضـروری سـاخته و ایران اسـالمی نیز همانند سـایر 
قدرت هـای بین المللـی نیازمنـد ایـن مهـم اسـت؛ امـا بایـد در نظـر داشـت که تمـام آنچه 
بیـان شـد، برمبنـای جهان بینی غیر توحیدی لیبرالیسـم اسـت و مطلقاً نمی تـوان از مبانی 
و روش هـای آن در تولیـد قـدرت نـرم توحیدی اسـتفاده نمـود؛ اما مطالعه  و بررسـی دانش 
8  Artificial Intelligence

دانش 
سایبرنتیک، 

مبنای 
طرح ریزی و 
تولید قدرت 

نرم برای کنترل 
پدیده های 

هوشمند است و 
دانش شناخت 

تبیین گر 
روش های 

اثرگذاری قدرت 
تولید شده

فصلنامه

شماره 10
تابستان
1398
18

ARTICLEمقاله



شـناخت و سـایبرنتیک، اوالً در فهـم جهان بینـی و اندیشـه  دشـمن در حوزه ی قـدرت نرم، 
نقشـی بی بدیـل دارد و ثانیـاً مواضـع وقـوع مفسـده در طرح ریـزی قـدرت نـرم را بـرای 
جهان بینـی توحیـدی مشـخص می نمایـد؛ به عبـارت دیگـر آنچـه مبنـای عمـل در مـدل 

لیبرالـی از قـدرت نـرم اسـت، به عنـوان نهی و نفـی در مدل توحیـدی کاربـرد دارد.
بایـد توجـه داشـت که هرگونـه پیروی از مـدل قدرت نرم بـر مبنای جهان بینـی لیبرال، 

باعث سـوق یافتن حکومت و جامعه به سـمت مبانی اندیشـه  لیبرالیسـم می شـود.
بنابرایـن تـالش مؤمنین متخصـص بر تبیین و تدویـن معادل های توحیدی بـرای دانش 
شـناخت و سـایبرنتیک معطوف شـده که به لطـف خداوند، در ایـن راه نتایج علمی و عملی 

قابل قبول حاصل شـده اسـت.
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