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دانـش شـناخت ،کـه معـادل لغـوی “ ”Cognitive Scienceاسـت و در زبـان
فارسـی بـه اشـتباه علـوم شـناختی نـام گرفته ،دانشـی اسـت که بـه مطالعه
ذهـن ،فرآیندهـای ذهنـی [ ]1و نحو ه اثرگـذاری اطالعـات بر ذهن میپـردازد.
ایـن مهـم از معنـای لغـوی  Cognitiveنیز قابل اسـتحصال اسـت که ریشـه در
 Cognitionدارد و بهمعنـای «شـناخت فرآینـدی» اسـت ،بهگونـهای کـه بتـوان
هـدف مـورد مطالعـه را تحت تأثیر و کنتـرل قـرار داد؛ از این رو دانش شـناخت
بـا هر دانشـی که بتوانـد در ایجاب هـدف فوق ایفای نقـش نماید ،ارتبـاط دارد.
لذا دانش شـناخت از حیث محتوا ،دارای یک هسـت ه اصلی و مسـتقل اسـت؛ اما
بـرای تأمیـن اطالعات مـورد نیـاز آن ،بهصـورت بین رشـتهای عمـل مینماید.
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جایگاه دانش شناخت در هندسهی تولید قدرت
بهطـور کل ،قـدرت 1بهمعنـای 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 نرم 2مطرح میشـود.

بنیادیتریـن نـوع قـدرت در عصر حاضر ،قدرتی اسـت کـه از حیث صالبت «نرم» باشـد.
از اینـرو در منظومـ ه قـدرت ،قـدرت نـرم در کانـون قـرار میگیـرد و سـایر قدرتهـا بـا آن
تنظیم میشـوند.
ایـن مهـم در متـون پایـهی علمی و اسـناد فرادسـتی کشـورهایی که بهعنـوان صاحبان
قـدرت در عرصـهی بینالملـل شـناخته میشـوند ،بهصراحـت بیان شـده اسـت.
از سـوی دیگـر از منظـر جهانبینـی لیبـرال ،مبنـای تولیـد قدرت نـرم در عصـر حاضر،
دانـش سـایبرنتیک 3اسـت؛ لـذا سـایر دانشهـای مولـد قـدرت ،در نسـبت با سـایبرنتیک
تنظیـم میشـوند.
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بنیادیترین
نوع قدرت در
عصر حاضر،
قدرتی است که
از حیث صالبت
«نرم» باشد

دانش سایبرنتیک
واژه سـایبرنتیک ،هـم از حیـث لغـوی و هـم از منظـر مفاهیـم علمـی ،نه فقـط در زبان
فارسـی بلکه براسـاس تحقیقات ،در بیشـتر زبانهای زنده امروزی آنطور که واقعاً هسـت؛
شناخته نشـده است.
الف) تعریف ،هدف و کارکرد دانش سایبرنتیک
بهطـور کل سـایبرنتیک ،دانـش کنتـرل یک پدیدهی هوشـمند از طریق جهـت دادن به
اطالعاتـی اسـت کـه بهعنـوان مبنای تحلیـل و نتیجهگیـری آن پدیـده مورد اسـتفاده قرار
Power
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Cybernetics
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در نوعـی دیگـر از دسـتهبندی ،قدرت از حیث صالبت ،به سـه دسـت ه سـخت ،نیمهسـخت و نرم
2
تقسـیم میشـود؛ امـا امـکان تعریـف بعضـی از مصادیـق قـدرت را نـدارد.

میگیـرد؛ بهگونـهای کـه در نهایـت رفتار آن را طبق خواسـت کنترلکننـده تغییر میدهد.
حـال اگـر پدیده مفروض «انسـان» باشـد ،کنترل وی منتهـی به تولید قدرت نرم میشـود
و اگر آن پدیده «ماشـین هوشـمند» باشـد ،از آنجا که هر ماشـین از سیسـتم فرماندهی –
کنتـرل 4دسـتور میگیرد ،در نتیجـه کنترل آن قـدرت فرماندهی – کنتـرل را رقم میزند.
بهعبـارت دیگـر دانش سـایبرنتیک ،مبنا و خاسـتگاه دو قدرتی اسـت که سـاز و کار کنترل
جهـان امـروز هسـتند و تقابـل کشـورها بـا یکدیگر از جنبـهی ایـن دو قـدرت ،بهترتیب به
جنـگ نـرم و جنگ فرماندهـی  -کنترل منتهی میشـود [.]2
ب) مفهومشناسی و واژهشناسی Cybernetic
کارکـرد فـوق نـه تنها از بسـتر محتوایی دانش سـایبرنتیک بهدسـت میآیـد ،بلکه حتی
از معنـای لغـوی ایـن واژه نیز حاصل میشـود Cybernetic .ریشـه در زبان یونانـی دارد و به
واژهی  kybernetesبـاز میگـردد [ .]3معنـای ایـن واژه یونانی معادل «راهنمـا»« ،فرماندار»
و از همه مهمتر «حکومت» اسـت[ .]4در سـال  ۱۸۳۰میالدی از ریشـ ه یونانی آن در زبان
فرانسـه ،واژهی « »cybernétiqueایجـاد شـد کـه تعریـف آن « »The art of Governorبـه
معنـای «هنـر حکومـتداری» اسـت [ .]5در سـال  ۱۸۳۴نیز فیزیکدان معروف فرانسـوی
«آنـدره آمپـر» ،5ایـن واژه را در طبقهبنـدی علـوم بهمعنـای «حکومـت و شـعبهای از علـم
سیاسـت» بـه کار بـرد [ .]6درنهایت در سـال  ،۱۹۴۸نوربـرت وینر 6برای اولین بـار در زبان
انگلیسـی در کتابـی بـا عنوان «سـایبرنتیک :یا کنترل و ارتبـاط در حیوان و ماشـین» 7واژه
 Cyberneticرا بـهکار 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».
نسبتشناسی دانش شناخت و سایبرنتیک در حوز ه تولید قدرت
آنچـه در خصـوص دانش شـناخت بسـیار مهم اسـت اما مـورد غفلت واقع شـده ،کارکرد
آن در حـوزهی تولیـد قدرت اسـت .شـاید برای فهـم این منظور ،روشهایـی نظیر مطالعات
اسـتقرایی ،مطالعـات معکـوس ،برآیندگیـری از نظـرات متخصصـان ایـن دانـش و سـایر
روشهای مرسـوم مناسـب باشـد ،اما دقیقترین و جامعترین شـیوه برای فهم نقش دانش
شـناخت در تولیـد قـدرت ،یافتـن نسـبت آن با دانـش سـایبرنتیک ،بهعنوان مبنـای تولید
قدرت اسـت.
بیـان شـد که سـایبرنتیک ،یک پدیدهی هوشـمند را از طریق کنترل اطالعـات دریافتی،
بهگونـهای کنتـرل مینمایـد کـه رفتـار آن مطابق خواسـت کنترلکننـده تنظیم شـود .بر
ایـن اسـاس دو سـؤال مهم مطرح میشـود:
هـر پدیده هوشـمند ،اعم از انسـان و ماشـین ،از چه منابعی و چگونه اطالعـات مورد نیاز
خـود را در امـر تصمیمگیـری دریافت میکند؟
Command & Control System
André-Marie Ampère
Norbert Wiener
Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine
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دانش
سایبرنتیک،
مبنا و خاستگاه
دو قدرتی است
که ساز و کار
کنترل جهان
امروز هستند و
تقابل کشورها
با یکدیگر از
جنبهی این دو
قدرت ،بهترتیب
به جنگ نرم و
جنگ فرماندهی
 کنترل منتهیمیشود
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هـر پدیـده هوشـمندی ،چگونـه اطالعـات دریافتـی را تحلیـل میکنـد تـا در نهایـت بر
اسـاس آن بـه تصمیـم مقتضـی دسـت یابد؟
پاسـخ بـه دو سـؤال فـوق ،مهمتریـن 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 میشـود.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 روشهـای آن در نسـلهای مختلـف تغییـر یابد .کمـا اینکـه این نکته
درباره انسـان و ماشـینهای هوشـمند اثبات شـده اسـت.
از سـوی دیگـر پاسـخ بـه پرسـشهای فوق ،در حـوزه دانش سـایبرنتیک تعریف نشـده
اسـت؛ بنابرایـن دانشـی مسـتقل اما هماهنـگ و یکپارچه با منطق سـایبرنتیک نیاز اسـت،
بهطـور دائم و مسـتمر بر روشهای کسـب و تحلیـل اطالعات پدیدههای هوشـمند مطالعه
نمایـد تـا نهایتـاً بهواسـطهی نتایج آن بتـوان از طریـق دانش سـایبرنتیک به کنتـرل رفتار
آن پدیدههـا دسـت یافت.
ایـن نیـاز بسـیار مهـم و بیبدیـل توسـط دانش شـناخت تأمیـن میشـود .از ایـن رو در
نسبتشناسـی دانـش شـناخت و سـایبرنتیک میتـوان گفـت:
دانـش سـایبرنتیک ،مبنـای طرحریـزی و تولیـد قـدرت نـرم بـرای کنتـرل پدیدههـای
هوشـمند اسـت و دانش شـناخت تبیینگر روشهای اثرگذاری قدرت تولید شـده توسـط
سـایبرنتیک بـر پدیدههـای میباشـد .بنابر ایـن دانش شـناخت در مدل جدید قـدرت نرم،
نقـش اسـب تـروا را ایفا میکنـد؛ زیرا بهدنبـال یافتن راههایی 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 نتیجـ ه بسـیار مهـم حاصـل میشـود کـه در متـون
علمی فارسـی و انگلیسـی پیرامون دانش شـناخت ،به آن اشـاره نشـده اسـت .چون دانش
سـایبرنتیک بر ماشـینهای هوشـمند نیز تمرکز دارد تا قدرت فرماندهی  -کنترل را بر آنها
تحمیـل نمایـد ،بنابراین الزم اسـت دانش شـناخت بر روشهای کسـب و تحلیـل اطالعات
سیسـتمهای هوشـمند نیـز مطالعه شـوند .این در حالی اسـت که عمـوم متخصصان تصور
میکننـد ،دانـش شـناخت صرفـاً بر ذهـن و ادراک انسـان تمرکز کرده اسـت.
بههمیـن دلیـل اسـت کـه هـوش مصنوعـی 8و سـایر دانشهای مرتبـط با ماشـینهای
هوشـمند ،نقـش و جایـگاه کاربـردی در دانش شـناخت دارند.
سرانجام
شـرایط عصـر حاضـر بهگونهای اسـت که دسـتیابی بـه دانـش طرحریزی و تولیـد قدرت
نـرم را بـرای تمامـی کشـورهای جهان ضـروری سـاخته و ایران اسلامی نیز همانند سـایر
قدرتهـای بینالمللـی نیازمنـد ایـن مهـم اسـت؛ امـا بایـد در نظـر داشـت که تمـام آنچه
بیـان شـد ،برمبنـای جهانبینی غیر توحیدی لیبرالیسـم اسـت و مطلقاً نمیتـوان از مبانی
و روشهـای آن در تولیـد قـدرت نـرم توحیدی اسـتفاده نمـود؛ اما مطالع ه و بررسـی دانش
Artificial Intelligence
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شـناخت و سـایبرنتیک ،اوالً در فهـم جهانبینـی و اندیشـ ه دشـمن در حوزهی قـدرت نرم،
نقشـی بیبدیـل دارد و ثانیـاً مواضـع وقـوع مفسـده در طرحریـزی قـدرت نـرم را بـرای
جهانبینـی توحیـدی مشـخص مینمایـد؛ بهعبـارت دیگـر آنچـه مبنـای عمـل در مـدل
لیبرالـی از قـدرت نـرم اسـت ،بهعنـوان نهی و نفـی در مدل توحیـدی کاربـرد دارد.
بایـد توجـه داشـت که هرگونـه پیروی از مـدل قدرت نرم بـر مبنای جهانبینـی لیبرال،
باعث سـوق یافتن حکومت و جامعه بهسـمت مبانی اندیشـ ه لیبرالیسـم میشـود.
بنابرایـن تلاش مؤمنین متخصـص بر تبیین و تدویـن معادلهای 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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