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وين أو قال الفيلسوف الكاثوليكي جان غيتون ردًا على سؤال حول مستقبل ما يسمى : " العقل اإلليكرت      
نين شديد االهتمام ابلناس اآلليني والعقول اإلصطناعية . فبالنسبة هلذا املوضوع أعتقد فيما إالكومبيوتر " ما يلي : " 

يتعلق مبلكتنا الفكرية بوجود شيئني : ما جيري يف عقلنا العميق من �حية مث ما نصنعه بصورة ال شعورية من �حية 
اءات األوتوماتيكية الشبيهة ابلالشعور عند أخرى . ففي رأيي أن ما نسميه " فكر " يف الكومبيوتر �بع من االجر 

االنسان . ولنأخذ على ذلك مثاال بسيطاً . فأيب كان قد عمل مدة طويلة يف صناعة األقطان . لكن نشاطه مل يلبث 
أن تعرض لإلضطراب إبدخال املكنات األوتوماتيكية بعد أن كان من قبل ميارس عمله آبالت مصنوعة من قبل 

آلالت األوتوماتيكية يعين أنه من املمكن أن �يت يوم خيتفي فيه ما يسمى " العمل ". اختفاء اتما االنسان . فدخول ا
. ويرتتب على ذلك أن يوجد يف املستقبل شيئان : أوالً  : الناس اآلليون من �حية مث البشر الذين يكرسون حياهتم 

 الصويف. ملمارسة الفنون والتأمل أو ما ميكن أن نطلق عليه اسم التأمل 

ويتابع السيد غيتون قائًال : أ� ال أعتقد أبداً أبن يف وسع الكومبيوتر والناس اآلليني هتديد البشر يف ميدان العمل      
. كل ما سيحدث هو أن البشر سيواجهون القضاء املتدرج على العبودية الفكرية . وال يعين ذلك أن الكومبيوتر 

ل ما يف األمر أن هذا اجلهاز واشباهه من الناس اآلليني ستعمل على تطوير سيكون يوما ما أذكى من عقولنا. ك
نفسها حبيث تستطيع أن جتمع من املعلومات ما ال تستطيع الذاكرة البشرية أن جتمعه . أي أن ذاكرة هذه األجهزة 

 ستكون أقوى وأغىن شيئاً ما من ذاكرة البشر اليت مل تعد تتطور منذ وقت طويل. 
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سؤال آخر قال : أن يف وسع هذه األجهزة أن تقوم بكل املهمات واألعمال ابستثناء وظيفة " التفكري "  وردًا على 
ابملعىن اإلنساين . فاالنسان يف رأيي ميكن أن يوصف أبنه آله حية مع إضافة العقل املفكر. ومهما حاولنا أن نطور 

 اً أو روحاً.األشياء ونبدعها فليس يف وسعنا أبداً أن مننحها عقًال مفكر 

ويف ضوء هذا املفهوم ميكن القول أبن جان غيتون حيتوي على ملكتني : ملكة أوتوماتيكية تتمثل يف      
االنعاكاسات الفكرية والغرائز إىل آخره ، مما ميكن أن ننقله إىل الكومبيوتر وأشباهه من اآلالت اإلليكرتونية . لكن 

إن جان غيتون الذي يهمين ويلفت نظري، والذي يتميز بقيمة حقيقية  هذه امللكة ليست هي جان غيتون احلقيقي .
 هو غيتون املفكر املبدع. وهذا االنسان ال ميكن أن تنقل ملكته املفكرة إىل أي جهاز من األجهزة املصنوعة. 
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 ال يسعه أن ينصرف يف ضوء هذا العرض املستفيض لنظرية جان غيتون ميكن أن نقرر بصورة حامسة أن أي جهاز آيل
 على املستوى اإلنسان الذي حتدث عنه هذا الفيلسوف . 

 


