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 ن، فلقد النصف األخري من القرن العشرو هتمام خالل نشأيت يف إجنلرتا يفمثريًا لالالذكاء  املا كان مفهوملط
 احلادي عشر من عمرييف ف تحت األبواب  .قاساً كله كان م    ذلكاألهم من اش و نق حمطةطمح هلا و كان غاية ي  

ذكاء سبة الن طاوالت مصطفة لنخترب اختبار هبالعشرات اآلالف منا من مجيع أحناء املدينة لندخل قاعات 
ة من منا سيذهب للمدرسة الساعات القليلة القصري د نتائج تلك ، وستحد(Plus-11)ـ زائد ١١واملعروف بـ

ل للمدارس من سريس  نية ومن بعدها للعمل احملرتف و ومن سيوجه للمدرسة التقواملهن للجامعة  ليستعدالثانوية 
 الدخل.العمل اليدوي املتدين حبياة  نو ليحظ نطلقو األساسيات ومن مث ي  ى عل ادربو تالثانوية احلديثة لي

                                                           
 .ةمكح عقوم يف ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع ار  وشنم صنلا طبار انه دجت 1

http://hekmah.org/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%86%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%8c-%d9%88/
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قرابة ضغط الدم أو مقاس احلذاء تبلغ  قياس مثل كانت الفكرة اليت تنص على أن الذكاء يقاس كمياً   
ختبار الذي سيحدد مكاين يف العامل، ولكن الفكرة اليت تنص على أن الذكاء قد ذلك اال خضتالقرن عندما 

فلسفة  ابتداء مناألمحر يف الفكر الغريب  كسراين الدمسري  وتأعرق بكثري مكانك يف احلياة كانت  حيدد
ن الشخص ذا كاإمي. كما مل يقتصر احلكم على ما  ترييزا رئيسة الوزراء الربيطانيةسياسات ب وانتهاء أفالطون

 سياسي. أمر بصورة أخرىعله، فالذكاء ميكنهم ف ما علىقدراهتم العقلية بل أيضا  علىذكيا أم ال 

قادة أذكياء و مهندسني بعض األحيان، فنحن نريد أطباء و  يف يعترب هذا النوع من التصنيف منطقياً 
لشخص فقط بل كما أن معدل ذكاء الشخص أو فقدانه له ال حيدد امكانيات ا  مساوئه. اذهك  رمألإال أن 

وا ستعمر ا دق رشبلا أن جند ،التاريخ الغريب فمن خالل هلم،ميكن لآلخرين فعله  استخدم ذلك املعدل لتحديد ما
مشلنا احليواانت الغري بشرية  وأكلهم ابلفعل إذا ما) وقتلهم تخصيتهمبقاموا هم و و دواستعب الضئيلذوي الذكاء 

 .(اذه أيضا يف حديثنا

 هتماملال مثري ولكن حدث تغريهلذا احلكم وهي قصة قدمية وعريقة، إال نتيجة التصرف  ذلك مل يكن
، ففي اآلونة األخرية (AI)فيما يتعلق هبذه املشكلة يف القرن احلادي والعشرين حينما ظهر الذكاء االصطناعي

ويعتقد الكثري من اخلرباء أن هذه االكتشافات  أصبح التطور املشهود يف حبث الذكاء االصطناعي ملحوظاً 
بتغريدات  ومتحمسني مالئني صفحاهتم يف تويرتية النقاد فهم خائفني ستقودان قريبا للكثري منها. أما من انح

فهم الذكاء كمفهوم سياسي وخاصة اترخيه الطويل كسبب جيب علينا . (Terminator) املبيدلفيلم  تشري
 خنشى. به وماللهيمنة لكي نفهم سبب اهتمامنا 

ومل تكن لديه ترمجة مباشرة يف اللغة  ،بني فالسفة اللغة اإلجنليزية أبداً  شهرياً  'الذكاء'مل يكن مصطلح 
 مل يعين أن العرف الفلسفي الغريب، ولكن هذا ال من أعظم اللغات يفومها لغتني و اإلغريقية القدمية األملانية أ

 عقالنية.النطق أو املك   به أو على وجه التحديد جزء منهمهووسني ابل كانو  ،ءاكذ لاب مامتهالفالسفة ل نكي
علم النفس والسياسية بفضل ظهور جمال  معناه القدمي يف اخلطاابت الشهرية فيأن خي' الذكاء'استطاع مصطلح 

يؤيدون فهم أوسع والذي به نسبة كبرية من الذكاء. وابلرغم من أن العديد من العلماء اليوم  احلديث نسبياً 
 ذلك. عن دور الذكاء اترخييا فأان أمشل للذكاء إال أن املنطق يبقى جزء أساسي منه، فعندما أحتدث

 السقراط(  بلسان) يف مجيع كتاابته معلناً كري ، فهو ينسب قيمة عالية جدا للتفتبدأ قصة الذكاء مع أفالطون
 جديداً  صوفية ليعلن شيئاً المن عامل منغمس يف اخلرافات و  كما أن أفالطون برز  .غري مدروسةحياة  شيعل ةميق

 اجلمهوريةقاده ليختم كتابه  عتربه اليوم تطبيق للذكاء، وهذا مان ااملنطق أو م منتنشأ  وهو أن حقيقة الواقع قد
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' وذلك ألن الفيلسوف فقط من ميكنه تطبيق الرتتيب الصحيح لألشياء فو لسيلك الفملا'أبن احلاكم املثايل هو 
 يسمى ابجلدراة الفكرية. وهذا ما وهبذا طرح فكرته اليت تنص على أن األذكى جيب أن حيكم البقية

ولكن  ،(بعشلا مكح)على الدميوقراطية  وااعتادقد  نيينثألاكما أن   يف ذلك الوقت ثوريةكانت تلك الفكرة   
أما يف ابقي الدول  مواطن ذكر فقط وال يستلزم الذكاء.لكي تعد من هؤالء األشخاص احلكام جيب أن تكون 

توجيهات  امن هؤالء الذين يعتقدون أهنم تلقو  ( أوةيطار قتسر ا) كانت الفئات احلاكمة مكونة من خنب موروثة
 (.االستبدادي)احلكم  األقوىحيكمهم ( أو ببساطة ةيطار قو يث) إهلية

 عملية املفكرينكرين ومنهم تلميذه أرسطو، فلقد كان أكثر لدى املف لقت فكرة أفالطون قبوال كبرياً ت
 االجتماعينه التسلسل اهلرمي أبكان يعتقد   ما أولوية املنطق واستخدمها إلنشاء . أخذ أرسطو مفهوموتصنيفاً 

 ليس شيئاً  فهذا كمكم والبعض اآلخر جيب أن حي  لطبيعي، وشرح يف كتابه )السياسة( "أن البعض جيب أن حي  ا
فقط بل الطريقة املالئمة لسلكها، فمن الساعة اليت يولدون هبا يقرر للبعض اإلخضاع والبعض اآلخر  ضرورايً 

ميتلكه الرجال املتعلمني  الذي غالبا ما "للعنصر العقالين" لذي حيدد احلاكم منهم هو امتالكه, واللحكم"
' يستخدمون أجسادهم للتجارةالذين 'النساء ابلطبع ابإلضافة إىل هؤالء الرجال  افلذلك جيب أن حيكمو 

' وجند احليواانت الغري بشرية يف الفئة األدىن وهي الفئة اليت 'من األفضل حتكم أرقاء بطبيعة احلال'والذين هم 
 عدام الذكاء لديهم.نالبشر هبا' ال

ته على كما أن سيطر   األوريب،وهبذا فإن الذكاء يف بداية الفلسفة الغربية ارتبط ابإلنسان الذكر املتعلم  
 أكد شرية أصبحت تعد أحد حقوقه. وعندمااحليواانت الغري بالغري حضاريني و النساء وفئات اجملتمع املتدنية و 

ما قدم ارسطو بعد مرور  ضمن املثالية اليت يصعب امتالكها نوعاً  وأدرجهعلى أمهية وأولوية املنطق  أفالطون
 وطبيعية.ضحة جيل واحد فقط قاعدة الرجل املفكر كوا

 سلسلة األفكار اليت بدأها اليزال يتعني على سنة ٢٠٠٠والغين عن الذكر هنا هو أنه بعد أكثر من  
عمالقة  العريقة واحملافظة على البيئة فال بلموود أن األسرتاليةوذكرت الفيلسوفة  أن تتوقف. هؤالء الرجال

مثل  تثقيف فكران، فالفئات املتضادة الفلسفة اليواننية أنشأوا سلسلة من الثنائيات املرتبطة اليت تستمر يف
ابآلخرين مثل الذكر/األنثى  أو جهاراً  جسد مجيعها مرتبطة ضمناً عقالين/عاطفي وعقل/ذكي/غيب و 

ية ذات نطاق تندرج ضمن ثنائ وهذه الثنائيات ليست حمايدة القيمة بل يوان.احلنسان/اإلبدائي و التحضر/املو 
املهيمن/اخلاضع أو السيد/الرقيق سواي يكونون عالقات هيمنة مثل النظام األبوي  أن أرسطو: وضحكما   .أوسع

 من الرتتيب الطبيعي لألشياء. اجزء تشكل يبدو أهنا ، وأو االسرتقاق
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مل  ألرسطو، وخالفاً  العتيق،بدأت برينيه ديكارت الثنائي  احلديثة الفلسفة الغربيةويعتقد غالبا أن 
 انقالً  واانت. كما أنه يزعم أبن الفكر هو جوهر البشريةح حىت ابستمرارية الذكاء املتناقص يف أوساط احلييسم

فوظة هبذا ألف عام من علم الالهوت املسيحي الذي عد الذكاء من أحد مميزات الروح وشرارة من القداسة احمل
هدف هلا  ال أبن الطبيعةلقون على صورة اآلهلة. كما أعرب ديكارت أن خي  حظ ميكنهم من  يملن هم ذو 

 مما يسمح ابضطهاد املخلوقات األخرى بدون الشعور ابلذنب. ن القيمة اجلوهرية حرفياً وخالية م

كما أن إميانويل تنوير،  الزالت الفكرة اليت تنص على أن الذكاء يعرف البشرية قائمة حىت عصر ال
كان يؤمن العصور القدمية تبناها بكل محاس، و  منذ ونفوذاً  كانت الذي يعد أكثر الفالسفة األخالقيني أتثرياً 

"غاايت  اات العقالنية "ابألشخاص" وكانو أبن املخلوقات العاقلة فقط من لديها مكانة خلقية، ومسى املخلوق
قيمة نسبية فقط كوسيلة، ولذلك فهي 'فهي متلك  الناحية األخرىحبد ذاهتا" أما املخلوقات الغري عقالنية من 

 نريد هبا. اليت ميكننا فعل ما 'تسمى ابألشياء

ويعترب كانت أن املخلوقات العقالنية واليت نسميها اليوم ابملخلوقات الذكية هي وحدها من متلك   
تفتقد هذه امللكية. تعد حجج كانت أكثر اليت أو كرامة خبالف املخلوقات الغري عقالنية أو الغبية قيمة أزلية 

بطبيعة احلال  ليت تنص على أن هناك أسياد وأرقاءيصل خلالصة أرسطو ذاهتا ا تطورا وحنكة ولكنه جوهرايً 
 والذكاء هو النقطة الفارقة بينهم.

أن الناس ذوي البشرة  تقول واحلجة ء الرئيسي ملنطق االستعمار،توسع هذا االجتاه الفكري ليصبح اجلز 
بل أصبح -غري البيضاء ذكائهم أقل، ولذلك فهم ليسوا كفًؤ ليحكموا أنفسهم وأراضيهم، وهبذا أصبح مشروًعا 

حتطيم الثقافات وسلب األراضي. ابإلضافة إىل ذلك، أعترب الناس   -'عبء الرجل األبيض' مهمة واجبة
لذكاء عرف البشرية وهبذا فهؤالء مل حيظوا مبكانة أخالقية األشخاص ذي الذكاء األقل أقل إنسانية، وذلك ألن ا

 .أبس به كاملة، فكان قتلهم واسرتقاقهم أمر ال

مينحون املميزات اليت  يل فهم الوابلتا ،جداً  الطائشات والعاطفيات بق املنطق نفسه على النساءط   
النساء يف بريطانيا يف أن  بريكبيك جامعة لندنأوضحت املؤرخة جواان بورك يف كلية  . كما'رجل الرشيدلل'متنح 

، حيواانت املنزل األليفة لقانون بقدر احلماية اليت تلقتهاحبماية كاملة مبقتضى ا مل يتمتعون القرن التاسع عشر
من  دالً جند أن اختبارات الذكاء الرمسية زادت يف ابدئها من اضطهاد وظلم النساء ب مستغربمن الغري وهبذا و 

 ختفيفه للعديد من العقود.
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قياس العقل،  'علم'يعد السيد فرانسيس غالتون املنشئ لفكرة القياسات النفسية أال وهو  عادة ما
و قاده لإلميان أبن القدرة العقلية  روينتشارلز دا( للكاتب ابن عمه ١٨٥٩فلقد أهلمه كتاب أصل األنواع )

أعضاء اجملتمع ذوي القدرة عزز من خالل التناسل االنتقائي، وقرر أن جيد طريقة لتحديد صفة وراثية قد ت
 أما ذوي القدرة العقلية الضعيفة فهم ال بكثرة مع بعضهم البعض، و حيثهم على التناسل العقلية العالية علمياً 

 االنسل واختبار الذكاء ظهرو  ممنوعني من اإلنتاج لصاحل املخلوقات، ولذا فإن علم حتسنيجعون أو ابألصح ش  ي  
على درجات متدنية  ابعد أن حصلو  هر رقما كبريا من النساء يف أورواب وأمريكا غصباً سوية، ويف العقود التالية ط  
لتربر  دمت مقاييس الذكاءيف كاليفورنيا وحدها. استخ ٢٠٠٠٠عددهم وبلغ  تلك يف مثل اختبارات الذكاء

دء بديفيد هيوم إىل فريدريك ، فبمجية يف التاريخ، ولكن لطاملا انتقد املنطق ذلكالتصرفات اهل أبشع أغلب
تتوافق مع فكرة أننا  بعد احلداثة جند العديد من التقاليد الفلسفية اليت ال ند فرويد إىل فلسفة ماسيجمو و  هنيتش

 فسنا وأن الذكاء هو أمسى الفضائل.أذكياء ابلقدر الذي نعتقده ألن

، إال أهنا كانت األكثر أتثرياً  االجتماعيةمن أن جدارة الذكاء كانت أحد الطرق للتعبري عن القيمة وابلرغم  
فيعتمد دخول بعض املدارس وامتهان بعض املهن مثل اخلدمة املدنية يف اململكة املتحدة الربيطانية على اختبارات 

، وابلرغم من أننا قد أنمل أبن جماالت أخرى على مؤهالت خمتلفة مثل اإلبداع وروح الرايدةتركز  الذكاء ولكن
فمن الواضح أنه  ذلك،)ومع دائما خنتار انتخاب أذكى السياسيني احلكوميني أذكياء إال أننا ال امسؤولينيكون 

رته "لديها أذكى أعضاء للزعم أبن إداحىت السياسي الذي يتمتع ابلشعبية مثل دوانلد ترمب شعر ابحلاجة 
 .جملس وزراء حىت اآلن"

ظمة اليت تسمح لنخبة الذكور ذوي البشرة البيضاء ابلعلو على ركز العديد من النقاد على حماربة األن
 اً مثري  ـ زائد الذي خضته مثاالً ١١للذكاء، ويعترب اختبار  من اعرتاضهم على التسلسل اهلرمي بقية البشر بدالً 

األنظمة، فقد كان الغرض منه حتديد الشباب األذكياء من مجيع الطبقات مبهم بشدة ملثل هذه و  لالهتمام
يقة كان كل من اجتاز االختبار من ذوي املوارد األوىف والبشرة البيضاء ومن الطبقة واملعتقدات، ولكن يف احلق

 ناصبهم وفوائدهم.مب وا متسكها أنفسهم وابلتايلة اليت وجد أعضاؤ املتوسط

تبعث فينا الروبواتت الفائقة الذكاء أبن  وشيكاً  كون هناك احتماالً ي أليس من الطبيعي إذن أن 
ستخدام مفهوم الذكاء لتربير الشرف واالمتيازات واهليمنة على مدى أكثر من عندما نتأمل يف كيفية االرعب 
 ؟ سنة من التاريخ ٢٠٠٠
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(، ختيل الك ّتاب اآلالت حتارب Terminator( إىل سلسلة أفالم )Space Odysseyمن )
. فإن اعتدان على تصديق أن املراتب العليا يف اجملتمع جيب أن ضدان، وميكننا اآلن رؤية السبب وراء ذلك

وسيكون مكاننا يف آخر مرتبة، وإذا  ستغىن عنا بروبواتت أذكىى فال شك يف أننا سنتوقع أبن ي  ميلكها األذك
سرتقنا خملوقاتنا الفائقة الذكاء، فإنه ملن الطبيعي أبن خنشى أن ت اً كرة أن األذكى يستعمر األقل ذكاءفب اقتنعنا

السلطة والرفاهية مبيزة ذكاؤان فمن البديهي أبن نرى ذوي الذكاء االصطناعي الفائق  وإذا برران امتالكنا ملناصب
 كتهديد وجودي.

ن االمتيازات قد يفسر سبب ذكرت العاملة والتقنية كيت كروفورد القاطنة يف نيويورك أن هذا السرد ع
يضاء من الذكاء االصطناعي الشرير. عانت الفئات األخرى اخلوف السائد بني الرجال الغربيني ذوي البشرة الب
طغاة حقيقيني، أما الرجال  ديزالون حياربون ضأنفسهم وال اوحتملت اتريخ طويل من هيمنة القادة الذين عينو 

وهبذا فهم من  ،على احتالل املستوايت الرفيعة يف التسلسل االجتماعي اوي البشرة البيضاء فقد اعتادو ذ
كياانت جديدة هلذه الرفعة والتفوق يف نفس اجملاالت اليت استخدمت لتربير   وصلت سيخسر الكثري إذا ما

 تفوق الذكور.

س له، فهناك خماطر حقيقية مرتبطة أسا حيال الذكاء االصطناعي الشرير ال ن قلقناأنوي القول أب ال 
اضطهاد الروبواتت لنا  يعد ال إىل منافع القدرة اهلائلة(، ولكن)ابإلضافة  ابستخدام الذكاء االصطناعي املتقدم

 املخاطر يف القائمة. ني أولليستعمرين األوربيني سكان اسرتاليا األصابلطريقة اليت اضطهد فيها امل

ميكن هلذا الذكاء  ن مام لذكاء االصطناعي بدالً كن للبشر فعله ابمي من األفضل أن نقلق حيال ما
، فقد ذكر عليها كلياً  عضها البعض أو لنعتمدفعله وحده، فغالبا سنستخدم حنن البشر األنظمة الذكية حملاربة ب

يكمن يف أننا الذكاء االصطناعي يف ضرر فالسبب غالبا  كياانتت  رافة تلميذ الساحر أنه إذا تسببيف خ
الغباء يبقى أهنم يريدون أن حيتلوننا، و  وليس يف تفكري سيئ خالل حتقيق اهلدف حسنة ولكنم نية منحناه

 أخطر من الذكاء االصطناعي. الطبيعي 

منلك نظرة خمتلفة عن  كيفية رؤيتنا لظهور الذكاء االصطناعي لو كنا  من املثري لالهتمام أن خنمن
حيث أهنم يفضلون بطبيعة  ،املوكً  اعلى أن يصبحو  ي ش جعواأن الفالسفة جيب أن  الذكاء، فقد اعتقد أفالطون

 عراف األخرى وخاصة الذين من الشرق فهم يروناحلال التفكر والتأمل يف كيفية السيطرة على البشر، أما األ
مشاق الشؤون اليومية تفاهات و  تفاهة ويعزل نفسه أو نفسها عن السلطة ويرى أبهنا جمرد هبارج أن من حيتقر

 .الشخص الذكيفهو 
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أن األذكى من الناس هم  منتشرة على نطاق واسع: لو اعتقدان مجيعاً  مثل هذه اآلراء تلو كانختيل 
من يدعي امتالكه حلق احلكم أو  أنفسهم من الرغبات الدنيوية ال امن ذهب للتأمل يف أماكن بعيدة ليحررو 

لنشر السالم والتنوير فهل سنخشى حينها الروبواتت الذين يتفوقون  اهم من عادو لو اعتقدان أن األذكى إطالقا 
 علينا يف الذكاء؟


