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Résumé
Si on admet que l'intelligence artificielle cherche à reproduire tout raisonnement
intelligent, alors la question essentielle reste : dans quelle mesure pouvons-nous
créer une machine dite intelligente? En tentant de répondre à cette question,
nous avons commencé par décrire ce que l'on sait sur la manière dont le cerveau
exploite les informations. Cette idée a été prise par Alan Turing en se demandant:
une machine peut-elle duper un humain quant à son identité de machine ?. Pour
répondre, il a inventé un test dont le résultat pourrait être exploité pour déterminer
que l'ordinateur ne mérite d'être appelé intelligent que si il pouvait tromper un
homme en lui faisant croire que c'était un homme. L'idée générale est que les
machines doivent être capables de modifier leur comportement afin de trouver
des solutions à des problèmes d'une manière plus humaine. Cette idée a été la
partie essentielle de la pensée de Turing sur l'intelligence des machines. Mais on
s’aperçoit que pour atteindre ce but nous avons besoin d’une logique capable de
traiter des connaissances (de bon sens), et d’agir en dépit de l'information vague,
partielle et incertaine. Dans ce contexte on évoque des systèmes tels que la
logique des probabilités et la logique non-monotone, et surtout la logique floue
que nous avons pris comme exemple. Tout commence quand Lotfi Zadeh
constate que la plupart de nos informations sont ambiguës, et que la plupart de
nos activités sont fondées, non pas sur des certitudes absolues, mais sur une
probable intuition. Son idée est d’apprendre ce type de raisonnement à une
machine, et il est encouragé par les travaux effectués sur l’Intelligence Artificielle,
notamment dans le domaine des systèmes experts. Il s'agit alors de créer un
"moteur d'inférence", c'est-à-dire la partie logique d'un système expert, obéissant
à des règles capables de s'adapter à l’incertitude des connaissances.
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Au lieu d'être réduite à deux valeurs, le vrai et le faux, le nombre de valeurs de
vérité devient potentiellement infini. Chaque donnée reçoit un coefficient de
vraisemblance qui peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 1. La logique
floue permet à des informations ambiguës d'être transformées en des valeurs
numériques. Là où l'ordinateur classique, qui repose sur une logique binaire ne
peut traiter que des données spécifiques et précises, la logique floue permet de
traiter des données comme "plus chaud", "assez fort", etc.
Abstract
If we admit that the artificial intelligence tends to provide with any kind of
intelligent reasoning, then the important question remains: how we can create a
machine qualified as intelligent? In trying to answer to this question, we’ll start by
describing what we know about the way in which the brain is exploiting the
informations. This idea was followed by Alan Turing when he asked this question:
could a machine deceive a man concerning its identity as a machine? To answer
to this question, he invented a test the result of which would determine that the
computer doesn’t deserve to be called intelligent only if it could deceive a man in
making him believe that he is a man. The general idea is that the machines must
be able to change their behavior in order to find solutions to some problems in a
way more than human. This idea was the essential part of Turing’s thought on the
machine’s intelligence. But we’ll observe that, in order to reach this purpose, we
are in need of a logic which is able to inspect knowledge of common sense, and
to act despite the fact that the information is vague, partial and uncertain. In this
context, we’ll evoke some systems such as the Logic of probabilities, Nonmonotonic logic, and above all, the vague logic which we’ll take as example. The
starting point is with Lotfi Zadeh when he noticed that most of our informations
are ambiguous, and that most of our activities are based on a probable intuition
and not on absolute certainties. His idea was to teach to a machine this kind of
reasoning, and he was helped by the works done in the field of artificial
intelligence, in particular in the domains of expert systems. It is a question of
creating a kind of “inferential motor”, that is the logical part of an expert system,
obeying to rules which are able to adapt with the uncertain character of
knowledge. Instead of being reduced to two values, the true and the false, the
number of truth values becomes potentially infinite. Every datum gets a likely
coefficient that can take any values between 0 and 1. The vague logic allows that
some ambiguous informations can be transformed as digital values. Where the
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standard computer, because it is based on a bivalent logic, could inspect only
specific and precise data, the vague logic allows to study data like “more hot”,
“enough strong”, and so on.

هـاٍن مٌش ؾلود ثعورات رسًـة سواء ؿىل املس خوى املـصيف و امخلين أفضت إىل
اهـاكسات ؿىل حِاة امفصد وازلاؿة ،بل إىل ثلَري هؼصثيا نواكئن اذلي ومليؼومة اذلَاةُ .شا
اموضؽ حـل بـغ ادلارسني ًلصون بأن امخعورات اذلامَة ثويح بأن آالت املصن امواحس
وامـرشٍن س خكون كادرة ؿىل حمااكة خمخوف األوضعة اذلُيَة ؾيس اإلوسان ،بل ذُب
بـضِم إىل ثوكؽ أن حكون أكرث ذاكء من اإلوسان .فس َكون اذلاكء امعياؾي حارضا بلوة يف
حِاثيا امَومِة من ذالل امـسًس من األدوات واآلالت اميت س خحَط بيا يف حِاثيا ارلاظة
وامـامةُ .شٍ األص َاء اذلكَة اميت ًُفرتض مهنا أن جساؿسان ،أو أن ثلوم ملامٌا يف أداء ٍلوؿة
من اموػائف من صأهنا إحساث ثلَريات خشرًة يف ظبَـة امـالكة بني بين امبرش ،وبني
اإلوسان واآلةل .فاذلاكء امعياؾي ًـسان بآالت من حكون جمصد مٌفشة ألوامص اإلوسان بضلك
آيل ،بل مذـاوهة مـَ ،وممكةل هل يف امـسًس من األوضعة اميت ًلوم هبا ،بل كس ثخجاوزٍ
أحِاان يف دكة األداء .وُو ما ًبسو واحضا بـس أن مت ثعوٍص حِل خسًس من ثعبَلات
ثلٌَات امياهو( )Nano Technologyاميت ثخوفص ؿىل كسر كبري من املصوهة ،وكادرة ؿىل
امخكِف مؽ احملَط ،والاس خجابة نومس خجسات .األمص اذلي جيـويا هخوكؽ أن ثرتك جممتـات
املس خلبل مـؼم أوضعهتا مآلالت اذلكَة .فلك يشء يف حِاثيا ارلاظة واملِيَة س َكون
مربجما بشاكء ،م َُززتل معل اإلوسان إىل جمصد املصاكبة والاهخؼار .و ابزلةلً ،بسو أن اجملمتـات
اذلامَة جسري حنو حـل حِاثيا امَومِة مذوكفة يف حزء كبري مهنا ؿىل اآلةل اذلكَة .فٌحن امَوم
هخحسث ؾن حواسب ذكَة وصاصات ذكَة وظوارخي ذكَة وكشائف ذكَة وس َارات ذكَة
وأبًِة ذكَة ومسن ذكَة ،إخل .وؿىل هفس امليوال جنس أهفس يا أمام مفاُمي وثـابري من كبَل
امثلافة امللاومخَة وامثلافة الامكرتوهَة واألدملة الامكرتوهَة واميلود الامكرتوهَة ،إخل .كٌل
ًًُذؼص أن حيل امربملان الامكرتوين حمل امربملان يف صلكَ اذلايل ،مَمت ثـوًغ اهمتثَوَة
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امربملاهَة (اميَابَة) بسميلصاظَة امكرتوهَة مبارشة ،و ثـوًغ امضلك اذلايل نوحكومة مبا ٌسمى
حبكومة امكرتوهَة .وُو ما ًفرس وضـيا اذلايل اذلي ال ىاكد هًهتيي فَِ من امخـامل مؽ آةل
حىت منص ألدصى .األمص اذلي أفىض ببـغ ادلارسني إىل ادلزم بأن امخعور امخلين س َوسؽ
من جمال امـلل امعياؾي بضلك من جيـهل ذكَا فلط ،بل ًفوق اذلاكء امعبَـي .ودمَوِم ؿىل
ذكل أن اميؼم املـووماثَة مل ثـس حمعورة يف ثيفِش همام حيسدُا اإلوسان سوفا ،بل أظبحت
حمتخؽ بيوع من املصوهة والاس خلالمَة اميت ثوفص مِا املسرة ؿىل أذش زمام املبادرة يف حل
املضالك و اختاذ املصار.
وفق ما سوف ثبني أهَ مل هـس حباخة إىل اثباع األسامَب املسمية املامئة ؿىل إؿادة الادذبار
وحكصار امخجصبة ،بل أظبحيا هخحسث ؾن امخجصبة اميؼصًة وؾن امـوامل الافرتاضَة .فلس
وفصت ثلٌَة املـوومِات آمَات خسًسة جسمح بإحصاء امخجارب واكدساب ارلربات ابؾامتد
ثلٌَة احملااكة ؿرب امـوامل الافرتاضَة .وُو ما جشؽ امباحثني ؿىل امخوسؽ يف ُيسسة املـارف
وبياء هؼم ذكَة وبصجمَات من صأهنا أن جتـل اآلةل كادرة ؿىل امخرصف يف وضؽ كامغ؛
حامِا يف ذكل كحال اإلوسان .ومضن هفس امليؼور مت بياء بصجمَات جسمح نوحاسوب من
جتاوز جمصد اموػَفة اذلوسبِة إىل وػائف ذُيَة مبيَة ؿىل امفِم واإلفِامُ .شا امخعور يف
امخعبَلات املـووماثَة رافلذَ ثـسًالت حوُصًة يف س بل امخفاؿل بني اإلوسان واآلةل .فلس
مت ثـوًغ امعَف املسمية نوخواظل حبوارات ثفاؿوَة .وثـسى األمص ذكل إىل وضؽ أظبح فَِ
بإماكن اآلةل فِم بـغ األوامص وامعوبات املعاكة بضلك كري واحض ودكِق ،وأن ثخبني
املـوومات املامضة .ابمخايل ،أظبح بإماكهنا الاس خجابة نوحاالت اميت ال ٌس خعَؽ فهيا
املس خـمل إػِار ظوبَ بضلك مضبوط ،أو ثكل اميت حكون فهيا املِمة كري حمسدة بضلك
دكِق.
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-1امـووم املـصفِة ومناذج امخفكري
معست خمخوف املباحر اميت ثًمتي نوـووم امعبَـَة واإلوساهَة اميت احمتـت حتت امس امـووم
املـصفِة إىل إؿادة اميؼص يف خمخف امـموَات اذلُيَة اميت ثًذلل بيا من اهمتثل إىل امفـل .ومل
ًلذرص امبحر ؿىل اماكئيات امعبَـَة ،بل مشل كشكل ما ُو ظياؾي ابمبحر يف امكِفِة
اميت ميكن هبا نوحاسوب أن حيايك خمخوف اموػائف اميت ًلوم هبا امـلل امعبَـي .وبياء
ؿوََ ،اختشت امـووم املـصفِة خمخوف األوضعة اذلُيَة جماال مبحهثا األسايس .فِيي جسـى
مثل امـووم اإلوساهَة إىل دراسة مسوسالت امخفكري واهمتثالت اذلُيَة؛ كٌل ثعمح كٌل ُو
حال امـووم امعبَـَة إىل ثلس م ثفسريات نوـسًس من امؼواُص امـلوَة ابمبحر يف حصكَبة املخ.
وبياء ؿوََ ،ميكن ثـصًف امـووم املـصفِة ؿىل أهَ حلل مذـسد امخرععات ٌسـى إىل فِم
آمَات امخفكري امعبَـي وامعياؾي؛ وبعفة ؿامة لك وسق مـصيف كادر ؿىل ثـمل وحفغ
واسرتخاع املـارف .وُو ما حـل امـسًس من األحباث اميت حزامٌت مؽ ػِور اذلاكء
امعياؾي ثيعوق من فصضَة مفادُا وحود متازل بني املخ واذلاسوب(ابمصمغ من جسوميِا بأهنا
ثـمتس ؿىل إحصاءات خمخوفة) ،مسؾَة أن امـلل مبثابة آةل ثلوم مبـادلة رمزًة نومـوومة ،أي أن
امـلل مُس سوى جمصد بصانمج .وكس دمعت موكفِا ابميخاجئ اميت ؿرب ؾهنا أالن حصًيف حني
جساءل ؾن إماكن بياء آةل ذكَة .حِر صلكت اميخاجئ اميت ثوظل إههيا مٌعولا نوـسًس من
امللارابت اميت سـت إىل امكضف ؾن ملومات وجتوَات اذلاكء ،بضلِة امعبَـي وامعياؾي.
فلس اهعب الاُامتم مٌش امبساًة ؿىل دراسة دعائط امـلل امبرشي فامي ًخـوق ابمكِفِة
اميت ًلوم هبا امفصد بخوزًؽ كسراثَ املـصفِة وُو ًواخَ مضالك ما ،أو ٌسـى إىل اختاذ كصار
ما .كٌل صلك امبحر يف خمخوف اموػائف اذلُيَة املمتثةل يف اإلدراك وامفِم واهمتثل
والاس خسالل وامخرزٍن وامخشكص وامخـمل ،وكريُا ،كضااي أساس َة ابمًس بة نوـووم املـصفِة
ؿامة ،واذلاكء امعياؾي ذاظة .ويف ُشا اإلظار صلك اذلاسوب أداة أساس َة حملااكة أمه
ارلعائط اميت بًت ؿوهيا امـووم املـصفِة موضوؿاهتا .حِر مت اميؼص إىل املخ ؿىل أهَ

المخاطبات AL-MUKHATABATالعذد  01السنة N° 01/2012--- 01
123

حاسوب ظبَـي ،وإىل اذلاسوب ؿىل أهَ مخ إمكرتوين .وُكشا صاع اس خزسام مععوح
اذلاسوب يف ثـصًف كسرات املخ ،من كبَل رسؾخَ يف امخـامل مؽ املـعَات واألوامص وكوة
اذلاكء وسـة اذلاكصة،إخل .أما الاس خـارة املخـولة ابميؼص إىل اذلاسوب ؿىل أهَ مخ إمكرتوين
فلس حصددت ؿىل املس خوى امخلين ،ذاظة ؾيسما سـى هميسسو اذلاكء امعياؾي إىل بياء
مـٌلرًة اذلاسوب ؿىل قصار بًِة املخ امبرشي .وهبشٍ امعصًلة مت امصبط بني ما ُو ظبَـي
وما ُو ظياؾي .األمص اذلي حـل امـسًس من ادلارسني ًؤكسون ؿىل أن دراسة اموػائف
املـصفِة من ًخحلق دون امكضف ؾن ثفاظَل حصكَبة املخ .ومل ثخوكف امـووم املـصفِة ؾيس
ُشا اذلس ،بل جتاوزت الاُامتم ابملسرات املـصفِة ؾيس اإلوسان ههتمت ابمكِفِة اميت ميكن
بواسعهتا حـل اآلالت حكدسب ُشٍ اموػائف .مِشا ركزت ؿىل دراسة خمخوف اموػائف
املـصفِة و امبًِات اموػَفِة نومخ .وألن املخ ًـس امس يس األسايس ملـارفٌا ومتثالثيا اذلُيَة،
فلس سـت إىل دراسة خمخوف األوضعة اذلُيَة ابمبحر ؾن امكِفِة اميت ٍمتثل هبا اإلوسان
املـارف ،وامس بل اميت ًدبـِا وُو ٍصبط بني مـوومات ووكائؽ حصد ؿوََ ثباؿا أو مذفصكة.
ومادام امـلل هؼاما من املـارف ،فلس ُحسد امِسف يف امكضف ؾن ظبَـة امفكص وحصكَبة
املخ ،هبسف حزوًس اذلاسوب بآمَات كادرة ؿىل حـهل حيايك خمخوف األوضعة اذلُيَة ؾيس
اماكئن امعبَـي .من ُشا امليعوق ادؾت بـغ امللارابت أن امـلل ًخوفص ؿىل متثالت
ذُيَة جض بَ بًِة امربجمة املـووماثَة واإلحصاءات اذلاسوبَة املامئة ؿىل دوارزمِات .ومىت
اكن األمص كشكل ،مفا ثبلى ُو حتسًس ملومات امـلل امعبَـي كعس وضؽ بصجمَات كادرة
ؿىل حمااكثَ ظياؾَا.
ٌس خفاد مما كِل أن ػِور اذلاكء امعياؾي أدى إىل ظصح أس ئةل ثخـوق بخحسًس مفِوم اذلاكء
وامسووك اذليك .ومن مثُ ،رمس امِسف يف ظيؽ آةل ثفكص وجسكل كٌل ًفـل اإلوسان .ونوجزم
بأن اآلةل ثفكص ،جيب أوال ثـصًف اذلاكء ،وحتسًس امسووك اذليك وجتوَاثَ .ؿىل ُشا ،ؾصف
اذلاكء امعياؾي ؿىل أهَ دراسة امخعورات اميت جسمح عجـل اآلةل ذكَة ،أو بخـبري مصفني
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مًسيك ؿمل بصجمة اذلاسوب مَيجز هماما ثخعوب ذاكء ؾيسما ثيجز من كبل اإلوسان .وُو
كشكل كسرة اآلةل ؿىل أن ثخـامل مؽ املـوومة بضلك صبَِ مبا ًلوم بَ اإلوسان .ويف ُشا
امللام ؾصفَ فوَب درًفِوس بأهَ ؿمل وثلٌَات مـادلة آمَة نوزرب ،أو ُو وس َةل همتثل وؾلس
املـارف حىت حمتكن اآلةل من اس خزساهما .إهَ امـمل اذلي ٌس هتسف حـل اآلةل ثلوم مبِام
ًلوم هبا اإلوسان ابس خزسام ذاكئَ ،أو كٌل كال آدصون إهَ فصع من املـوومِات اذلي هيمت
عجـل امسووك اذليك آمَا .مفِمخَ ثخحسد يف امسـي إىل متثل املـصفة اإلوساهَة وظورهة
الاس خسالالت بضلك جيـويا حنعل ؿىل دوارزمِات حتايك س بل امخفكري والاس خسالل ؾيس
اإلوسان .وابزلةل ،اؾخرب اذلاكء امعياؾي حماوةل الس خًساخ فكص وسووك اإلوسان وحمااكهتٌل
ظياؾَا .وكس اسدمثصت ُشٍ امخـصًفات ؿىل املس خوى اميؼصي بسراسة خمخوف األوضعة اميت
ثوظف ابذلكَة ،وكشكل ؿىل املس خوى امخعبَلي ببٌاء بصجمَات كادرة ؿىل إؿادة إهخاج
األوضعة اذلكَة .وامِسفان مصثبعان يف اموكت اذلي جسمح فَِ مـصفة حِسة بآمَات اذلاكء
امعياؾي ابؾامتد اميؼم اآلمَة مفِم اذلاكء اإلوساين .وبشكل اهخلويا من مصحةل املـادلة اذلسابَة
وامصمزًة إىل حمااكة امؼواُص اذلُيَة وامللومات امـلوَة .ومؽ ذكل ،مل ًخوكف الاُامتم ؾيس
ؾخبة حمااكة األوضعة اذلُيَة ؾيس اإلوسان ،بل سـى دارسون إىل وضؽ امـلل اإلوساين يف
اذلاسوب ،وذكل ؾيسما ظصحوا سؤالا ًخـوق مبسى كسرة اآلةل ؿىل أداء هفس املِام اميت
ًلوم هبا اإلوسان ،أي ثكل اموػائف اميت بلِت إىل حس اآلن حكصا ؿىل اإلوسان .وكس
أؾعت اميخاجئ اميت حعوهتا جتصبة حصًيف الاهعالكة مدساؤالت مهت مفِوم اذلاكء ووػائفَ
ؿىل املس خوى امعبَـي وامعياؾي .ابمخايل ،حصكزت األحباث ؿىل حتسًس أفق ميكن مبوحبَ
املول بأن اآلةل ثفكص ،وأن مِا ذاكء .وكس دفـت اميخاجئ اميت مت حتعَوِا ؿىل مس خوى ؿمل
اميفس وؿووم األحِاء وؿووم األؾعاب مبِيسيس اذلاكء امعياؾي إىل ثعور آةل كادرة ؿىل
أداء هفس اموػائف اميت ًلوم هبا اإلوسان .ملس حسدت املاًة يف امكضف ؾن ملومات
اذلاكء حىت ىمتكن من بياء آةل كادرة ؿىل إؿادة إهخاج ذاكء اإلوسان .و مخحلِق ُشا املصض
ٍكفي حزوًسُا بربجمَات كادرة ؿىل حمااكة اذلاكء امعبَـي .مِشا حسدوا ُسفِم مٌش امبساًة يف
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وضؽ مـٌلرًة آلةل كادرة ؿىل املِام بوػائف ثـخرب ذكَة .وُو ما ادذرصٍ بـضِم يف املول
بأن امِسف ُو حـل اذلاسوب كادرا ؿىل احذَاز رائز حصًيفُ .كشا بسأ هميسسو اذلاكء
امعياؾي أحباهثم بخحسًس ُسفِم يف ظيؽ آةل ثفكص وثخرصف بشاكء .ومخحلِق ذكل البس من
بصجمهتا بضلك جيـوِا كادرة ؿىل حمااكة امس بل اميت ًخرصف هبا اإلوسان يف خمخوف مٌايح
حِاثَ ،سواء ؿىل مس خوى امخفكري أو امسووك ،مبـىن ثعور هؼم مـووماثَة ذكَة كادرة ؿىل
حـل امخفكري وامسووك آمَني.
-2امليعق واذلاكء امعياؾي
بسأ الارثباط امفـًل بني امليعق واذلاكء امعياؾي ؾيسما سـى امباحثون يف ُشا اذللل
األذري إىل إؿادة إهخاج س بل امخفكري وامخسمَل ؾيس اإلوسان ؿىل مس خوى اذلاكء امعياؾي.
حِر مت الاؾخلاد بأهَ ال ميكن ؾزل امعورهة ؾن اذلاكء امعياؾي ،بل ؾن امخفكري كلك.
األمص اذلي ًربز ادلور اذلي مـبَ امليعق امصاييض يف ػِور املـوومِات؛ ذاظة بـس أن مت
ثعممي ادلوائص الامكرتوهَة امصمقَة ،وحزوًس اذلواسب بثٌائَة حورج بول ،وثوهجت
امربجمَات حنو امعورهة ،وكري ذكل .وكس سامه حصًيف إىل خاهب آدصٍن مثل فون هَومان
ؿىل ثعور اذلواسب يف صلكِا األول من ذالل مسامهخَ يف اميلاش اذلي دار حول
إماكهَة ظيؽ آةل ذكَة .ابمخايل ،اكهت آمخَ أول ثوضَح إلماكن ثعممي آةل ميكن بصجمهتا نولِام
بوػائف ذكَة .وبـس أن حسد حصًيف ظموحَ يف بياء آةل ذكَة ،احذاج إىل ادذبار ٌسمح هل
بخحسًس ما إذا اكهت ُشٍ اآلةل ذكَة .وكس ثوظل إىل ذكل بوضؽ ادذبارا مسي "رائز
حصًيف"،اذلي ورد يف ظور خمخوفة مؽ الاحذفاظ ابمفكصة األساس َة اميت حمكن يف امخحلق مما
إذا اكن بإماكن اآلةل أن ثلوم بوػَفهتا بضلك ال ٌس خعَؽ مـَ أي دبري اهمتَزي بني أداهئا
وأداء اإلوسان .ومن مث ،هلول ؾن اآلةل بأهنا ذكَة ،إذا ابمخواظل مـِا ؾن بـس وبواسعة
امكذابة ،ال ميكن ملس خزسم أن خيمن ما إذا اكن األمص ًخـوق بإوسان أم ال .وبشكل ٍكون
حصًيف كس حسد امرشوط امكفِةل بوظف آةل ما بأهنا ذكَة .وؿوََ،ميكن املول بأن حصًيف حلق
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أُساف امـسًس من املِمتني(جمال امسربهدِلا ذاظة) حىت كبل اذرتاع اذلاسوب .حِر اكهوا
ملذيـني بإماكن ظيؽ آةل كادرة ؿىل امفِم وامخرصف بشاكء .ومن مث ،مل ًرتددوا حني ظيـت
اذلواسب األوىل يف سـهيم إىل بصجمهتا مخلوم بوػائف اكهت إىل حس اآلن حكصا ؿىل بين
امبرش ،مثل امخـمل وامخـصف ؿىل األصاكل واملـادلة اآلمَة نولة و ثسبري املـعَات واختاذ
املصار ،إخل .وؿوََ ،ثعورت األحباث اميؼصًة وامخعبَلِة اميت رمت إىل حـل اذلاسوب
حيايك خمخوف األوضعة اذلُيَة ،بضلك حـل بـغ املض خلوني هبشا اجملال ٍزمعون أهنم
بعسد ثلس م حل ملضلك امـلل .وكس اس خـان هميسسو اذلاكء امعياؾي ابميخاجئ اميت ؿرب ؾهنا
ابحثون مثل حصًيف وفون هَومان وكريٌُل ،مخعممي آةل كادرة ؿىل حمااكة ؾلل اإلوسان؛
ومخعبح أكوى هؼصًة يف امـلل يه اميت ثلول بأن امـلل حاسوب رمقي ،أو آةل حصًيف املكَة.
فبإماكن آةل من ُشا اميوع أن ختسع أي فاحط مِا .فلك ما حنخاج إمََ مفِم األوضعة
اذلُيَة ؾيس اإلوسان ُو اكدضاف ثكل امربجمَات اميت ًيفشُا اإلوسان ؾيسما ٌس خـمل
كسراثَ امـلوَة .ومن مث ،ميكن املول بأن ادذبار حصًيف فذح امباب أمام سؤال أسايس ٍمتثل
يف ما إذا اكن بإماكن اذلاسوب أن ًفكص و ًفِم كٌل ُو حال اإلوسان .مفىت حتلق ذكل
أمكن ادلزم بشاكء اآلةل .وؿوََ ،إذا اكن مـارضو اذلاكء امعياؾي كس حزموا ابس خحاةل حتلِق
ُشا امِسف ،فإن املسافـون ؾيَ س َزامفوهنم امصأي ،ابدلفاع ؾن فكصة آةل كادرة ؿىل أداء
هفس اموػائف اميت ًلوم هبا امـلل امعبَـي .وكس دفـت امخعورات اميت صِسُا جمال اذلاكء
امعياؾي ومِادٍن أدصى مثل ؿووم األؾعاب وؿمل اميفس وؿمل األحِاء وفوسفة امـلل إىل
ادلفؽ ببـغ ادلارسني إىل اؾخبار املخ حاسواب ،وامـلل بصانجما أو ٍلوؿة من امربامج .كٌل
اؾخربوا اذلاالت امـلوَة جمصد حاالت حسابَة يف املخ ،ويه كابةل نوخحلق من ذالل أهجزة
آمَة مادًة .وابزلةل ،أكسوا ؿىل إماكن حـل امـلل امعياؾي ًلوم بيفس اموػائف اميت
ًلوم هبا امـلل امعبَـي.
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مكن مبوازاة اميخاجئ اميت بسأ اذلاكء امعياؾي حيللِا ؿىل املس خوى امـسكصي واملسين ،ثبني
أن ُياك ظـوابت فامي ًخـوق مبحااكة س بل امخفكري والاس خسالل اميت ٍهنجِا اإلوسان يف
حِاثَ امَومِة .مبـىن أن امعـوبة األساس َة حمكن يف ظورهة اذلس املضرتك .وُو ماركزت
ؿوََ امـسًس من الاهخلادات اميت وهجت نومسافـني ؾن اذلاكء امعياؾي حني زمعت أن مآل
لك احملاوالت امصامِة إىل وضؽ مخ اإلوسان يف اآلةل ُو امفضل .فلس أوحضوا أهَ إذا اكن
اذلاسوب ًـمل بعورة كعـَة؛ حِر لك مسذل ًؤدي إىل خمصج ،فإن مزية امـلل امبرشي
ُو جتاوز املعـَة امعارمة اميت ثلرتهحا األوساق امعورًة .ويف ُشا امللام سـى امـسًس من
املياظلة إىل حماوةل رفؽ امعـوابت اميت ثـرتض اذلاكء امعياؾي يف ُشا اجملال ابكرتاح أوساق
مٌعلِة كادرة ؿىل الاس خجابة ملثل ُشٍ األمناط من امخفكري والاس خسالل .واكهت اميدِجة
ػِور دراسات ثسؾو إىل امخزًل ؾن امثيائَة امبومَة معاحل أوساق مٌعلِة كادرة ؿىل حـل
اذلاسوب ًخـامل مؽ حاالت ثدسم بـسم امَلني وؿسم امصاتبة ،وٍكون بإماكهنا مـادلة بَاانت
كري دكِلة ومـوومات كري مضبوظة وكري واحضة .وفق ُشا ثبني أن الاس خجابة ألمناط
امخفكري والاس خسالل اميت ٌس خزسهما اإلوسان يف حِاثَ امَومِة ًخعوب امخزًل ؾن املفاُمي
امخلوَسًة اميت ثوزمٌا ابمخـامل مؽ امـامل وكأن لك يشء واحض وخًل .كٌل ٌس خوحب اموضؽ
امخوكف ؾن الاسدٌاد إىل ثكل امللوالت امخلوَسًة اميت ثوزمٌا بوحوب اإلخابة ؾن لك
سؤال همٌل اكن بػِ :هـم أو ال؛ ميأذش مبـادلة حصاؾي املموض اذلي ٍكذيف اموكائؽ واملفاُمي
مـا .فذعيَف امـامل املادي واإلوساين مضن ملوالت كامئة ؿىل زيائَات مذضادة ُو حتجمي
نوفكص اإلوساين ،وحـل اإلوسان ًيؼص نوـامل من مٌؼور أبَغ أو أسود ،ؾوض إؾٌلل فكصٍ
نوبحر ؾن بسائل أدصى ممكٌةً .خعوب األمص امخزًل ؾن وضـيا امفكصي املامئ ؿىل امسـي
إىل ثعبَق مـاًري ظارمة ؿىل أوضاع كامضة .فاملضَة ال حكون ظادكة أو اكذبة بعفة
معولة وأبسًة ،بل كس ثؼِص مـوومة خسًسة جتـوِا ثعـس هجة امعسق أو هتبط هجة
امكشب(امَلني أو امؼن) .ومن مث ،فاملضااي ختضؽ مخبسالت وحتوالت كس ثًذلل هبا من
امعسق املعوق إىل امكشب املعوق ؿرب مصاحل وس َعَة .وُو ما ًـين أن اذلسود امفاظةل
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بني امعسق وامكشب مُست واحضة وكارة .فذـسد اموكائؽ وحاكثص اذلوات ًودل ابمرضورة
ثـسدًة اسدضاكمَة وثـسدًة اس خسالمَة ،ومن مث ،ثـسدًة اذللائق .فوو حسدان امعول مثال
يف  1661واكن ظول كاميت  1659فِل أان ظوًل أم كعري؟ فامخلس مي امخلوَسي نوفكص مضن
ملوالت زيائَة مذضادة حمسدة :حسن ضس كبَح؛ ظسًق ضس ؿسو؛ إخلً ،ـس ثفلريا نوفكص
اإلوساين .األمص اذلي ًعصح ؿوَيا رضورة ارلصوج من ُشٍ امـلوَة امثيائَة اميت ثبلي امخفكري
حبُس ملوالت ثلوَسًة .فاألوسب ُو مواهجة ُشا اميوع من اموكائؽ واألحساث املامضة
بخفكري ال ًوزمٌا ابدلزم املعوق ؾيسما ال ًخعوب األمص ذكل .ويف ُشٍ اذلاةل ثعبح ثـابري
مثل درخات الاهامتء ودرخات امعسق ،واجملموؿات املخـسدة ،يه املادرة ؿىل حـويا هيؼص
نوـامل بضلك مفذوح وحصيك؛ بيفس امعصًلة اميت جسمح ميا ابمخكِف بضلك مالمئ مؽ احملَط
ومس خجساثَ .وابزلةل ،مل ًـس اموضؽ ًلذيض الاس متصار يف امخفكري ابؾامتد رشؿة امعواب
وارلعأ؛ اذلق وامباظل؛ امعسق وامكشب .فاؾامتد األحاكم املامئة ؿىل امثيائَة املخضادة ًـين
وحود ظصف ؿىل حق وآدص ؿىل ابظل ،يف حني ميكن أن ٍكوان مـا ؿىل ابظل .فـَب
امثيائَة أهنا حتجم امخفكري وختزتهل يف وضؽ زيا ي ًخجسس يف :مؽ أو ضس ،مخجـل امـامل ملولا
بني بسًوني ال اثمر هلٌل.
أمام ُشا اموضؽ س خـمس امـسًس من اذللول املـصفِة إىل مواهجة مضلكي امصاتبة و ؿسم امَلني
ابمبحر ؾن أوساق مٌعلِة كادرة ؿىل امخـامل مؽ األوضاع املامضة واذلاالت كري امصثُبة.
وكس اىهتت املعارحات يف ُشا اجملال إىل امدسومي بوحوب ثلَري امرشؿة اميت هـمل من
داذوِا ،دعوظا بـس أن ثبني أن ثـسدًة اذللائق ًـكس ثـسدًة س بل امخفكري وامخسمَل.
ويف ُشا امللام مت امخأكَس ؿىل أن اإلوسان ال ًفكص دامئا وفق هفس اهمنوذج ،وال ًلصر يف لك
اذلاالت اهعالكا من امثيائَة املعـَة املامئة ؿىل امعسق وامكشب .مفزيثَ حمكن ابألساس يف
كسرثَ ؿىل أن ٌس خسل اهعالكا من مـوومات كري اكمةل ،وكري دكِلة ،وأن ًلصر حىت ومو
اكهت املـوومات كامضة وكري اكفِة .فاكهت اميدِجة أن مت امدسومي ابمعابؽ امًس يب ملك أمناط

المخاطبات AL-MUKHATABATالعذد  01السنة N° 01/2012--- 01
129

امخفكري والاس خسالل ،و بخـسدًة اذللائق وثـسد س بل حتعَوِا .فلك دعاب همٌل اكن ًبلى
وسبِا ،سواء ؿىل مس خوى املضامني أو ظصق امخسمَل .بشكل مل ًـس ابإلماكن كبول املول
ابمـالكات اذلمتَة بني امـول واملـووالت يف ظورهتا ارلعَة ،بل مت ثوس َؽ أفق اميؼص
بإدذال ملومات أدصى جسمح مبواهجة األوضاع املامضة وامخـامل مؽ اذلجج من مٌؼور
آدص .وُو ما اختشٍ امـسًس من امباحثني مٌعولا الكرتاح أوساق مٌعلِة اؾخربوُا كادرة ؿىل
ظورهة امعَف الاس خسالمَة اميت ثمت يف ػل أوضاع ثدسم بـسم ادلكة وؿسم امَلني .ومبوحب
ُشا امخعور مل هـس معامَبني ابمخفكري يف ػل امًسق امخلوَسي اذلي جيـويا حنرص الادذَار
يف امعسق أو امكشب ،وهلصر يف لك األحوال إما ابإلجياب أو امسوبً .لذيض اموضؽ بياء
أوساق كادرة ؿىل امخـاظي كشكل مؽ اذلاالت اميت ثخلري فهيا املـعَات وامبَاانت ،كٌل ُو
اذلال مو ثـوق األمص بؼاُصة املياخ أو يف حاةل اذلصب .حِر أدوات املِاس اميت وسدٌس
إههيا يف مثل ُشٍ اذلاالت ال ثخوفص ؿىل دكة اكفِة ،و امبَاانت اموظفِة اميت وس خزسهما
ثخضمن ؾبارات كامضة ثخعوب مـادلهتا امزتود بأوساق كادرة ؿىل مـادلة مثل ُشٍ
األوضاع.
 -1-2اذلاكء امعياؾي و اذلواحز امليعلِة
ازداد الاُامتم ابمسؤال املخـوق ابالرثَاب وؿسم امَلني مٌش بساًة املصن املايض حني وخس
امباحثون سواء يف حلل امعبَـَات أو اإلوساهَات أهفسِم أمام ػواُص ال ميكن اذلسم يف
ًلِهنا أو ؿسم ًلِهنا ،وأظبح لك حسًر ؾٌل ُو مذوكؽ بضلك حمتي كري ممكن .وما مبت
ُشا اموضؽ املدسم ابملموض وؿسم امَلني أن جتاوز املباحر امعبَـَة واإلوساهَة مُضمل لك
مٌايح اذلَاة؛ فلك يشء أظبح ٌسمح ابمخفكري بضلك موخبس وكامغ .فبيفس امكِفِة
اميت حيخوي هبا امـامل ؿىل ػواُص كامضة ،حتخوي انولة بسورُا ؿىل حسود ومفاُمي كامضة؛
جتـل وظفٌا نويشء أحِاان كري واحض مبا فَِ امكفاًة .ويف ُشٍ اذلاةل ًعـب إؾعاء أحوبة
دكِلة وكارة .أمام ُشا اموضؽ س خـمس امـسًس من اذللول إىل مواهجة مضلك ؿسم امَلني
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ابمبحر ؾن أوساق كادرة ؿىل امخـامل مؽ األوضاع املامضة .حِر ثبني أهيا هـُش يف ؿامل
ثدباٍن فَِ امخعورات واملواكف ،وهخـامل فَِ مؽ مـوومات كري واحضة وكري مذجاوسة .فلس
ثخوارد ؿوَيا مـوومات كري اكفِة وكري مضبوظة ،ومؽ ذكل ًُعوب مٌا أذش املصار .مَخضح
بشكل أن ما ميزي اإلوسان ُو كسرثَ ؿىل امخـامل مؽ أوضاع مذباًية ،بل مذياكضة أحِاان ،و
كسرثَ كشكل ؿىل اس خزسام امـسًس من اإلحصاءات بضلك مذواز .ونوخـامل مؽ مثل ُشٍ
األوضاع حنخاج إىل أوساق ثخزىل ؾن امعورًة امعارمة ،وكادرة ؿىل أن ثأذش بـني
الاؾخبار ؿسم وضوح وؿسم اكامتل املـوومات؛ أوساق ال ثوزمٌا كٌل ُو حال مٌعق زيا ي
املمية ابدلزم املعـي واملعوق ؾيسما ال ًلذيض األمص ذكل .وابزلةل ،ملا ثبني أن أحس
ذاظَات الاس خسالل اإلوساين حمكن يف كوهَ ًخـامل مؽ أوضاع كس ٌضوهبا املموض،معل
امـسًس من ادلارسني ؿىل حماوةل جتاوز ُشا اموضؽ ببٌاء أوساق ختصق املبادئ اميت ارحكز
ؿوهيا امليعق زيا ي املمية .مَعبح ؿسم امَلني ثعورا مصكزاي ابمًس بة نوـسًس من ادلراسات
اميت سـت إىل بَان كَف هلصر ووس خًذج اميخاجئ وحنل املضالك حىت يف حاةل ؿسم اكامتل
ووضوح املـوومات.
ٌس خفاد من ُشا أن األمص ًخعوب امخزًل ؾن وضـيا امفكصي املامئ ؿىل امسـي إىل ثعبَق
مـاًري ظارمة ؿىل وضؽ كامغ ،كأن هـمس إىل ثلس مي ارلعاب إىل أص َاء ظادكة يف ملابل
أدصى اكذبة ،مؤلذش بفكصة ثسرج امعسق وامكشب .فوو كوت "املاؿة مؼومة" .فلس حكون
ظادكة ،مكن ماذا سأكول ؾيسما جض خس امؼومة أو ثيلط .ففي مثل ُشٍ اذلاةل حنخاج إىل
ظَاقهتا وفق درخات ظسكِة جتـوِا أكرث وضوحا ؾيس ملارىهتا بسرخات ظسكِة أكرب أو
أكل .فاملضَة ال حكون ظادكة أو اكذبة بعفة معولة واثبخة ،بل كس ثؼِص مـوومة خسًسة أو
وضؽ خسًس جيـوِا ثعـس هجة امعسق أو هتبط هجة امكشب .فذحسًس ما إذا اكن خشط ما
كعري أو ظوًل؛ فصح أو حزٍن؛ أظوؽ أو كري أظوؽ؛ مُس ابموضوح اذلي هـخلس؛ بضلك
ًلذيض امخـامل مؽ مثل ُشٍ األوضاع بعصًلة كري ظارمة .فوو افرتضيا أن مسًية ما هؼمت
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مباراة مخحسًس أظول خشط يف املسًية .وثيافس يف اههنائَات"س" و"ع" ،وفاز"س" .ففي
ُشٍ اذلاةل"س" أظول رخل يف املسًية ،وًوََ"ع" .فاملضَة "س ظوًل" ،و"ع ظوًل"
ظادكذان ،ألن لك مهنٌل ٍمتخؽ بعفة امعول ،ومؽ ذكل فسرخة ظسكٌِل ختخوف ،مكون ظوهلٌل
خيخوف بسرخة مـَية .وُو ما ًفيض بيا إىل املول بوحوب جتاوز امعصًلة امخلوَسًة اميت
ثيبين ؿىل إظسار اذلمك أو اختاذ املصار ؿرب اذزتال اموكائؽ واألكوال إىل زيائَات مذضادة.
إذا اكهت مالمح جعز امليعق امخلوَسي كس ػِصت ؿىل مس خوى امـسًس من امـووم مٌش
أوائل املصن املايض ،فلس ثأكس ذكل بؼِور اذلاكء امعياؾي .فلس أدت املضالك اميت واهجهتا
امفزيايء وامصايضَات مٌش بساًة املصن املايض ؿىل ارلعوص إىل الاكذياع بأن حل امـسًس
من املضالك املعصوحة من ًخحلق إال خبصق األراكن اميت بين ؿوهيا ُشا امًسق امليعلي .وكس
ازدادت الاؿرتاضات ؿىل امليعق زيا ي املمية بؼِور اذلاكء امعياؾي ،حني اكهت اذلواسب
واآلالت املربجمة ثـمل وفق زيائَة حورج بول .حِر اؾخلس امباحثون أن إماكن امخـبري ؾن
املـصفة اإلوساهَة ابس خزسام امليعق مؽ امرتكمي امصاييض سُسمح هلم مبـادلة املضااي
املعصوحة .إال أهنم واهجوا ظـوابت ملا سـوا إىل حمااكة لك أمناط امخفكري والاس خسالل ؾيس
اإلوسان .األمص اذلي ذُب هبم إىل املول برضورة جتاوز زيائَة بول حنو أوساق مٌعلِة كري
ظورًة كادرة ؿىل مواهجة ػاُصيت املموض وامصاتبة ؿىل ارلعوص .حِر ثبني أن
املضلك األسايس ال ٍمكن فلط يف ؿسم متام َلول امعسق ،بل كشكل يف جعز امليعق
امخلوَسي ؾن ظورهة اذلس املضرتك ومنشخة الاس خسالالت يف ظورهتا امـادًة ،دعوظا
مىت ثـوق األمص مبـادلة ثـابري حتخوي ؿىل أمفاظ من كبَل "رمبا"أو "أحِاان" أو"كامبا" ،إخل.
فامليعق امخلوَسي املبين ؿىل كمييت امعسق وامكشب ( )1،1واذلي ٌس خسل اهعالكا من
افرتاض أن املـوومة اكمةل وواحضة ؿاحز ؾن متثَل لك ملذضَات ارلعاب امعبَـي ،وحـل
اذلاسوب حيايك الاس خسالالت امَومِة ؾيس اإلوسان .فاذلاسوب جيس ظـوابت يف حتسًس
مىت هعف امضرط األظوؽ بأهَ أظوؽ ،مكوهَ ًخـوق حباةل كري حمسدة بسكة .وُو ما ًـين أن
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اذلمك ؿوهيا ابمعسق أو امكشب كس خيخوف من خشط آلدص .مِشا ،دؿا دارسون إىل وحوب
اؾامتد أوساق ختصج ؾن زيائَة املمية ،وجسمح ميا ابالبخـاد ؾن امخفكري امَلِين امثابت
واملعوق ،وجتـويا يف هفس اموكت هخـامل مؽ األوضاع بعصق مصهة .وؿوًََ ،بسو أن ظورهة
اذلس املضرتك ومـادلة ػواُص كامضة ومـوومات كري مكمتةل ًخعوب وضؽ أوساق مٌعلِة
ثخزىل ؾن امعورًة املعـَة من هجة ،وؾن ػاُصة امصاتبة من هجة أدصى .فاالس خسالل
مبفِومَ امخلوَسي ال ًأذش بـني الاؾخبار املـوومات كري املخجاوسة وكري املضبوظة وكري
اماكمةل .فلس ثبني أن جعز امليعق امخلوَسي وحىت بـغ األوساق املـارصة(ذاظة األوساق
امليحصفة) ؾن مـادلة ػاُصة املموض وظورهة اذلس املضرتك ًـود إىل رصامهتا من هجة،
وإىل راتبهتا من هجة أدصى .وؿوََ ،بـس أن اثضح جعز اذلواسب املربجمة وفق زيائَة حورج
بول ؾن الاس خجابة مؤلوضاع اميت ثدسم بـسم اموضوح وؿسم ادلكة ػِصت ؿسة دراسات
ثبحر ؾن س بل اس خزسام مٌاجه ذاظة ابالس خسالل يف حاالت ؿسم امَلني كوس َةل دلـل
اذلاكء امعياؾي حيايك امعصق الاس خسالمَة اميت ًـمتسُا اإلوسان .األمص اذلي اىهتيى بأحصاهبا
إىل اكرتاح أوساق مٌعلِة ثـوض امليعق امخلوَسي اذلي ال ًأذش سوى بلمييت امعسق
وامكشب.
 -2-2اذلاكء امعياؾي وجتاوز زيائَة حورج بول
س بق أن أرشان إىل أن امـسًس األوساق امليعلِة ،من بُهنا امليعق زيا ي املمية واألوساق
امليحصفة ثـاموت مؽ ػاُصة املموض من مٌعوق ٌسـى إىل اسدبـادٍ .مكن ثبني بـس لك
حماوةل أن املموض ًًذلل إىل مس خوى أؿىل من ادلرخة اميت هخـامل فهيا مـَ ،فِيخلل من
امثامر املصفوع إىل امصابؽ املصفوع ،ومٌَ إىل مس خوى أؿىل .وُو ما ًـين إدفاق ُشٍ
احملاوالت اميت سـت إىل حل مضلك املموض ابؾامتد كمية أو كمي ظسكِة أدصى إىل خاهب
امعسق وامكشبُ .كشا جعز ت األوساق امليحصفة مٌش ظَلهتا األوىل املمتثةل يف زاليث املمية
ؾن حل امـسًس من املضالك اميت ظصحهتا ػاُصة املموض .وُو ما دفؽ بآدصٍن إىل اؾامتد
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كمي أدصى كس حكون مذياَُة أو كري مذياَُة؛ مكهنا فضوت بسورُا يف اسدبـاد املموض
بضلك لكي .فإضافة كمية اثمثة أو رابـة،إخل ال حيل مضلك املموض ،بل ٌسدبـسٍ فلط حنو
مس خوى أؿىل من املمية احملسدة .وبشكل اكذيؽ امـسًس من ادلارسني بأن مـادلة ػاُصة
املموض ال ًخوكف ؿىل إدذال كمية اثمثة أو رابـة أو ال مذياَُة ،مكون املموض ػاُصة
مـصفِة ابألساس .فلموض لك من امواكؽ وانولة كٌل أرشان جيـل من امعـوبة اسدبـاد
املموض ،ذاظة يف مصحةل الاهخلال من كمية حمسدة إىل كمية كري حمسدة .ومادام املموض
مالزم ملك من امـامل وانولة ،فإن مفـادلخَ ًخعوب اؾامتد أوساق مٌعلِة ثخـامل مـَ مُس
ابمسـي إىل اسدبـادٍ ،بل ابمخـامل مـَ من مٌؼور آدص وابؾامتد آمَات ملاٍصة .واكهت
احملاوةل األوىل معورهة املـارف كري امَلِيَة بعصًلة ختخوف ؾن ثكل اميت اؾمتسهتا األوساق
امليعلِة املخـسدة املمية يه هؼصًة الاحامتل .حِر اؾخرب امـسًس من امباحثني هؼصًة الاحامتل
مبثابة األداة امكفِةل بمتثَل ؿسم امَلني بكِفِة مالمئة .وحمكن ذاظَة امللاربة املامئة ؿىل
الاحامتل يف أهنا ثخالىف ؿسم امَلني بأن جس يس نولضااي كمية ؿسدًة؛ مخـعي اميخاجئ اميت
حنعل ؿوهيا كمية ؿسدًة أو ص بَ -ؿسدًة .مكن املضالك اميت واهجِا مٌعق الاحامتل يف
بساايثَ ،ذاظة ماًخـوق بـسم كسرثَ ؿىل امخحمك يف ؿسم امَلني ؿىل مس خوى مباحر ؿسة
أفضت إىل الاكذياع بوحوب اؾامتد أوساق أدصى ثخالىف ؾَوب مٌعق الاحامتل .واكهت
اميدِجة أن ػِص امليعق املامغ ؿىل ًس معفي زادٍ ( )ZADEH.L.Aاذلي اكذيؽ بأن
امليعق املامغ أكصب إىل امخفكري امَويم ؾيس اإلوسان ،مؤكسا يف ذات اموكت ؿىل كسرة
ُشا امًسق ؿىل حل امـسًس من املضااي اميت هتم اذلس املضرتك .فوو كوت" :ادلو ابرد
خسا" .فِشا ميكن أن ًعسق ،مكن ظسكَ ًلوم ؿىل مـىن امخـبري املامغ"ابرد خسا " .ومن
مث ،حفل املضالك املخـولة ابملموض ًخوكف ؿىل اؾامتد امخفكري املامغ ابؾخبارٍ املادر ؿىل
أن ًـكس ُشا اموضؽ ،مُس بضلك احامتيل ،بل ابؾامتد ملومات امليعق املامغ اذلي ُؿس
وسلا مالمئا مللاربة األوضاع املامضة ،ابإلضافة إىل إماكن اس خزسامَ يف جمال اذلاكء
امعياؾي .وادلمَل ؿىل ذكل أهَ اؾ ُخمس يف بصجمة حاسوب ٍصاكب آةل ما؛ كٌل ًفـل اإلوسان.
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ػِص امليعق املامغ يف مٌخعف س خٌَُات املصن امـرشٍن ؾيسما اهدبَ معفي زادٍ إىل أن
أكوب املـوومات اميت هخوفص ؿوهيا ثبلى كامضة ،وأن حزءا كبريا من أوضعخيا امَومِة ال ثيبين
ؿىل ًلني اتم .ومن مث ،جساءل ؾن مسى إماكن حـل اآلةل ثخـامل مؽ مثل ُشا
الاس خسالالت كري امعارمة وكري ادلكِلة .وكس ذُبت بَ اميخاجئ اميت حعوت ؿىل مس خوى
اذلاكء امعياؾي ذاظة ما ًخـوق بأهؼمة ارلربة إىل ظصح جساؤالت هتم أهؼمة امربجمة اميت
جسـى إىل حمااكة األوضعة اذلُيَة واموػائف امسووكَة ؾيس اإلوسان .فلس أػِصت األحباث
اميت مهت ُشا اجملال أن ارلبري اإلوسان ال ًخوفص ؿىل مـعَات دكِلة ميكن هلوِا بكِفِة آمَة
نوربري يف امربجمة .فارلربات واملِارات اميت ٍصامكِا ارلبري ثبىن إحٌلال ؿىل مـوومات كري
دكِلة وكري اكمةل .ابإلضافة إىل امعـوابت املخـولة بلسرثَ ؿىل ثبِان ذرباثَ وهماراثَ .ؿىل
ُشا ،إذا اكهت األحباث األوىل كس سـت إىل وضؽ أهؼمة نوزربة ختضؽ ملواؿس حمسدة ،فإن
معفي زادٍ س َـمل ؿىل وضؽ حمصك مالس خًذاج كادر ؿىل امخكِف مؽ ؿسم امَلني املخـوق
ابملـارف اميت حُزود هبا اآلةل .ومن مث ،اُمت بس بل بياء وسق مٌعلي كادر ؿىل حـل اآلةل
ثفِم ثـابري من كبَل"كوَل"و "كثري" و"ثلصًبا"إخل؛ وذكل حىت ٍكون مبلسورُا املِام
بيفس اموػائف اميت ًلوم هبا اإلوسانً .خـوق األمص إذن ببٌاء وسق مٌعلي ًلوم ابس خرصاج
كواؿس كامضة اهعالكا من ٍلوؿة من املالحؼات؛ كٌل ُو اذلال مو كوت" :اهمثن مصثفؽ خسا
فامي ًخـوق بكصاء امضلق كبرية املساحة" .فارلعائط"مصثفؽ خسا" و"كبرية" كري حمسدة بضلك
واحض .وؿوََ ،فمتثَوِا ًخعوب اس خزسام ٍلوؿات -حزئَة كامضة مخحسًس درخة الاهامتء
ملفِويم "مصثفؽ خسا" و"كبرية" .مًَذلل بـس ذكل إىل اكرتاح ظصًلة نوبياء اآليل نومجموؿات-
ادلزئَة املامضة.
مل متص سوى س يوات ؾن حسًثَ ؾن امليعق املامغ حىت جنح معفي زادٍ يف ثعوٍص هؼصًة
اجملموؿات املامضة اميت اكن ُسفِا امخـامل مؽ كمي امعسق بضلك كامغ .فلس ورش 1965
حبثَ حول اجملموؿات املامضة،ومَحعل ؿىل وسق مٌعلي حتت إمس "امليعق املامغ"
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اذلي مجؽ فَِ بني هؼصًة اجملموؿات املامضة وهؼصًة اإلماكن .وحمكن مزية ُشا امًسق يف
كوهَ ًـمتس الاس خسالالت امخلصًبِة اميت جسمح هل ابذلعول ؿىل هخاجئ ثلصًبِة اهعالكا من
وكائؽ كري مضبوظة وكري اكمةلٌ .س خفاد من ُشا أن هؼصًة اجملموؿات املامضة صلكت إىل
خاهب هؼصًة اإلماكن ما سُسمى امليعق املامغ .وثلوم هؼصًة اإلماكن ؿىل دوال اإلماكن
اميت ثـعي ملك حسث يف امـامل درخة إماكهَ ؿرب إؾعائَ كمية ثرتاوح بني  1و .1األمص
اذلي ٌسمح مِشٍ اميؼصًة أن ثلسم منوذخا همتثل ؿسم امَلني ،بأن هعف ؿسم ًلني حسث ما
بواسعة درخة إماكن ُشا اذلسث ودرخة إماكن اذلسث املمكل هل .وؾيسما ٍكون حسث ما
ممكٌا ،فال يشء مييؽ من أن ٍكون ممكهل ممكٌا كشكل .مَخبني بشكل أن إحسى دعائط
مٌعق اإلماكن حمكن يف كسرثَ ؿىل ثسبري أسس نومـارف كري املدسلة .أما هؼصًة اجملموؿات
املامضة فهتسف إىل حتسًس إظار ٌسمح بمتثَل ثعورات ًعـب متثَوِا يف اميؼصًة امخلوَسًة
نومجموؿات .فوو أذشان ؾيرصا ما ،مفـادلخَ وفق امليعق زيا ي املمية ًمت ابملول إما أهَ ًًمتي
جملموؿة ما أو ال ًًمتي إههيا ،بُامن ابمًس بة نوميعق املامغ كس ًًمتي إههيا بسرخة مـَية ثرتاوح
بني  1و .1وهبشٍ امعصًلة وسـى إىل إس ياد وبضلك حسيس درخة ظسكِة مـَية حملمول
كامغ بضلك جيـهل ًالمئ موضوؿا ما .ؿىل ُشا ،اىهتيى امليعق املامغ إىل رفغ املمي
امعسكِة املعولة معاحل ثعور وس يب ًلوم ؿىل ثسرج ًرتاوح بني امعفص اذلي ًسل ؾن ؿسم
الاهامتء املكي وامواحس اذلي ًسل الاهامتء املكي .فـىل ذالف امليعق زيا ي املمية اذلي ًثبت
"ب" أو "مُس  -ب" ،فإن امليعق املامغ حيسدٍ وكأهَ ًفيض إىل إزبااتت ظادكة بسرخة
مـَية .وؿوََ ،ميكن حتسًس أحس الادذالفات األساس َة بني امليعق املامغ وامليعق زيا ي
املمية يف كون ُشا األذري ًلول ؾن ؾيرص ما بأهَ ًًمتي جملموؿة ما أو ال ًًمتي إههياُ ،شا يف
اموكت اذلي ًـمس فَِ امليعق املامغ إىل املول بأن ؾيرصا ما كس ًًمتي إىل ٍلوؿة ما
وًًمتي ملمكوِا يف هفس اموكت .وملا اكهت اجملموؿة ثيعوي ؿىل ؾيارص مِا ذاظَة مضرتكة،
مفن امعبَـي أن ثبسأ هؼصًة اجملموؿات بـالكة الاهامتء كـالكة أومَة حصبط اجملموؿة بـيارصُا.
ومن ذالل اجملموؿة ادلزئَة املامضة ىمتكن من حتسًس درخة اهامتء ؾيرص ما جملموؿة حزئَة
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ما .وبشكل ًخضح أن هؼصًة اجملموؿات املامضة جسمح بسرخات الاهامتء اموس َعَة بني
الاهامتء املكي وؿسم الاهامتء املكي .فامضرط اذلي ًبوف ظوهل 1.63ميكن أن ًًمتي يف هفس
اموكت معوًًل املامة وملعريي املامة ،فميكن أن ٍكون ظوًال وكعريا يف هفس اموكت.
وؿوًََ ،بسو أن فكصة الاهامتء جملموؿة ما بسرخة مـَية انبـة من كون املـوومات اميت هخوفص
ؿوهيا كس حكون كامضة أو كري اكمةل .مِشا ًـمتس امليعق املامغ ؿىل درخات كمي امعسق
مخحسًس األوضاع اموسعى .ولك ُشا ًُمثل بواسعة اجملموؿات ادلزئَة املامضة اميت
وس خزسهما نولِام حبساابت جسدٌس إىل روابط مٌعلِة كامضة جسمح ميا بخوزًؽ اإلماكانت
امياجتة ؾهنا .وهبشا ًخضح أن امليعق املامغ كابل ألن ًخكِف أكرث من امليعق امخلوَسي
مؽ األوضعة اذلُيَة ؾيس اإلوسان .فامخـابري اميت وس خزسهما يف حِاثيا امَومِة ثـكس
درخات خمخوفة من امعسق .فوو جساءميا ؾٌل إذا اكن"س"ؾضوا يف أرسة؟ جفواب امليعق
امخلوَسي س َكون ِب:هـم أوال؛ مكن ُل ُو فلط ؾضو يف أرسة؟ فامليعق املامغ
س َلول رمبا ُو كشكل ؾضو يف حٌلؿة حبر ،وًًمتي يف هفس اموكت جملموؿة مرسحِة،
وؾضو يف مجـَة اذلي ،إخل .وؿوََ ،فإن "س"ًًمتي وبسرخات مذفاوثة جملموؿات مذـسدة،
بضلك جيـل درخة ؾضوًخَ ختخوف من ٍلوؿة جملموؿة أدصى .ابمخايل ،فساةل امـضوًة ثـين
ثكل ادلاةل اميت جتـل املمي املخسرخة ثرتاوح بني الاهامتء املكي اذلي ىصمز هل ِب (1ص)وؿسم
الاهامتء املكي اذلي ىصمز هل ِب (1ك) .هبشا ًبلى املفِوم األسايس اذلي ثـمتس ؿوََ هؼصًة
اجملموؿات املامضة ُو درخة الاهامتء جملموؿة ما وفق املخحمك املامغ ،بضلك ٌسمح ميفس
امـيرص بأن ًًمتي مـسة ٍلوؿات بسرخات مذفاوثةً .خضح من ُشا أن ُسف هؼصًة
اجملموؿات املامضة ُو ثـممي امخعور امخلوَسي نومجموؿة .فامـموَات امـادًة يف هؼصًة
اجملموؿات ميكن أن هـرب ؾهنا يف هؼصًة اجملموؿات املامضة .مِشا ،ميكن املول بأن ثعورات
هؼصًة اجملموؿات املامضة ال ختصج بضلك اكمل ؾن ثعورات ومفاُمي هؼصًة اجملموؿات
امخلوَسًة اميت كسهما حورج اكهخور ،مكن مت ثـسًوِا مخعبح درخات امـضوًة يف اجملموؿة يه
األؿساد من ظفص إىل واحس .وفق ُشا ميكن وظف اجملموؿة املامضة بأهنا داةل ظسق

المخاطبات AL-MUKHATABATالعذد  01السنة N° 01/2012--- 01
137

الكس َكِة جمال ظسكِا ُو [ .]1،1فبامصمغ من أهنا جض بَ هؼصًة اجملموؿات امـادًة ،فِيي
ختخوف ؾهنا يف كوهنا جسدبـس بـغ مبادئ امليعق امخلوَسي .فوو اؾخربان مثال أن ُ 66،1و
اذلس امفاظل فامي ًخـوق ابمعول .حفسب امليعق امخلوَسي س منزي بني ٍلوؾخني ثضم إحساٌُل
ظوًًل املامة واألدصى كعريي املامئة ابؾامتد امفاظل احملسد .مكن ألًة ٍلوؿة أىمتي مو اكن
ظويل  1665أو  1667؟ ابمًس بة نوميعق زيا ي املمية أىمتي يف اذلاةل األوىل جملموؿة كعريي
املامة ،بُامن يف اذلاةل امثاهَة جملموؿة ظوًًل املامة .مكن ابمًس بة نوميعق املامغ مو اكن
ظويل  1665فأان مست ال كعريا وال ظوًال بضلك كعـي ،بل بسرخات .ومو اكن 1667
فأان أبسأ يف أن أكون أكرث ظوال؛ ومكن مو اكن ظويل  1681فأان أظول أكرثً .خـوق األمص
ابمًس بة نوميعق املامغ بعورهة ُشا الاهخلال امخسريج بني امعسق وامكشب ابسدبـاد
فكصة املمية امثامثة كري احملسدة ،و ثبين ثأوًال ًأذش بسرخة الاهامتء .حِر ًلوم امليعق
املامغ بإس ياد ادلرخة اميت ميكن هبا حملمول كامغ أن ًالمئ صُئا ما .وٍمكن امفصق ُيا يف
كون امليعق امخلوَسي مٌفعل ،بُامن امليعق املامغ مذعل .فوو أذشان مذلري "س"(املامة)
وؿامل مصحـي"ع" (األصزاص) .فس يحسد ٍلوؿة حزئَة "اب" بواسعة داةل الاهامتء اميت
حتسد ادلرخة اميت ًًمتي هبا املخلري "س" نومجموؿة ادلزئَة "اب" .فصايضَا وحبسب امخعور
امخلوَسي س يلول بأن "س" إما أن حيلق ادلاةل فِيمتي إههيا ،أو ال حيللِا فون ًًمتي إههيا.
مكٌيا س يلول حبسب امليعق املامغ بأن"س" ًًمتي إىل اذلس امفاظل بني 1و .1فبحسب
امخعور األول فامضرط اذلي ًبوف ًً 1665متي ابمرضورة إىل فئة كعريي املامة بسرخة مائة
ابملائة .يف حني أهَ ابمًس بة نوميعق املامغ ،فامضرط اذلي ًبوف ظوهل ًً 1665متي يف
هفس اموكت نومجموؿة ادلزئَة املامضة ارلاظة بشوي املامة املعرية وإىل اجملموؿة ادلزئَة
املامضة ارلاظة بعوًًل املامة ،ؿىل امخوايل ،مكن بسرخات مذفاوثة .ابمخايل ،هخحسث ؾن
درخة الاهامتء ؾيرص ما جملموؿة ما.
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ًخضح بـس ُشا أن امفكصة املخـولة بخسرج األص َاء حتت احملموالت املامضة صلك هلعة
اهعالق هؼصًة اجملموؿات املامضة اميت حتسدت هممهتا يف ثـَني درخة اهامتء احملمول املامغ
ميشء ما .فإذا اكن امِسف ابمًس بة نوميعق امخلوَسي ُو امـمل ؿىل اسدبـاد املموض،
فلس أظبح امِسف اآلن ُو بياء وسق مٌعلي كادر ؿىل مـادلة امؼواُص املامضة بإؾعاهئا
كمية ظسكِة وفق درخة مغوضِا .فبـس أن معست ادلراسات مٌش فصجيَ ابرلعوص إىل وضؽ
ملة رمزًة ثلوم ملام انولة امعبَـَة اميت ًعبـِا املموض ،أظبحت املِمة اآلن ثخحسد يف
بياء أوساق ظبَـَة(كري ظورًة) كادرة ؿىل ظورهة الاس خسالالت اذلي حتخوي ؿىل ثـابري
موسومة ابملموض بضلك ًخوافق مؽ جتاربيا امَومِة .ومخحلِق ُشا املصض البس من امبسء
ابمخزًل ؾن ثلس مي ارلعاب بنب األص َاء اميت هلول ؾهنا ظادكة وثكل اميت هعفِا ابمكشب؛
معاحل اهخلال ثسريج بني ُشٍ وثكل .وؿوََ ،ففي اموكت اذلي بيُت فَِ اذلواسب
امخلوَسًة ؿىل مٌعق زيا ي املمية ،واميت مل حكن ثدٌاول إال املـعَات ادلكِلة واملضبوظة،
سُسمح امليعق املامغ مبـادلة مـعَات من كبل "أكرث بصودة" "خس كوي" ،إخل .فلس بين
ؿىل ثعورات جسمح بخحوًل املـوومات املوخبسة إىل كمية ظسكِة .وهبشٍ امعصًلة ىمتكن من
ظورهة ما ُو كري دكِق ؿرب مـادلة املـعَات ،سواء اكهت ؿسدًة أو مـرب ؾهنا رمزاي
بواسعة دعائط ملوًة .فِو ًلرتح ملاربة ثساومَة أكرث مهنا رايضَة ،مَلرتب بشكل من
مسوسل امخفكري اإلوساين امَويم .كٌل أزبت يف هفس اموكت كسرثَ ؿىل ظورهة امـامل كٌل
ًفـل املخ ،بضلك سُسمح ميا بيلل بـغ اموػائف اذلُيَة إىل اذلاسوب .من ُشا
امليعوق اهعبت األحباث ؿىل حتسًس امعصق اميت ميكن بواسعهتا نوحاسوب أن ٌس خجَب
مخـواميت كسمت هل من كبل اإلوسان ،حىت ومو بعصًلة كامضة .وكس بًَت األحباث أن
اذلاسوب حيخاج يف مثل ُشٍ اذلاةل جملال معل ًالمئ ُشا املموض ،حبَر ثخـسد دلًَ
اإلماكانت وامبسائل ،واميت ميكن أن حكون ال مذياَُة .ويف مثل ُشٍ اذلاةل جيب أن ٍكون
كادرا ؿىل اهخلاء ادلواب أو املصار األحص من بني لك اإلماكن اميت ًخوفص ؿوهياُ .كشا سـى
امليعق املامغ إىل بياء بصجمَات حاسوبَة جسكل س بال أكصب من ثكل اميت ٌسوكِا
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اإلوسان .فِو ال ًـمتس ؿىل امرصامة امصايضَة ،بل ٍمتزي مبصوهة ثفذح أمامَ إماكانت وبسائل
ؿسة .فاملصء حسب امخفكري املامغ ٌس خجَب نومخعوبات امَومِة بعصًلة مهبمة ومضيَة،
وأحِاان ٍكذفي ابمخومَح واإلمياء .وابزلةلً ،ـمل امليعق املامغ ؿىل ثاليف اميؼصة امصدًة
نووكائؽ وامخفكري مضن زيائَة امعسق وامكشب .األمص اذلي ًوفص هل امـسًس من ارلعائط
اميت جسمح ابس خزسامَ يف جماالت ؿسة ،مثل ثيؼمي امسري يف امعصكات ورظس امزالزل و
املياخ واملصاكبة ادلوًة وامعب ،وكريُا من اجملاالت املسهَة وامـسكصًة .ويف ُشا امللام ًلص
املسافـون ؾن امليعق املامغ بأمهَة ُشا امًسق ابمللارهة مؽ لك احملاوالت اميت بشمت مضن
األوساق امخلوَسًة مربجمة آةل ألداء وػائف حمسدة .كٌل ثأكست فـامَخَ بـس ثعبَلَ يف امـسًس
من اجملاالت .وًلسمون يف ُشا اإلظار ؿسة صواُس من بُهنا امخجصبة اميت كام هبا مامسين (
 ) MAMDANI 1974حني معس إىل بياء مصاكب كامغ ٍصاكب حمصك ٌض خلل ابمبزار.
ابإلضافة إىل ثكل اميت أحصًت يف ادلمنارك ( )1981واملخـولة بخعبَق هؼصًة امليعق
املامغ ملصاكبة أفصان الامسيت .ومٌش ذكل اموكت صِس امليعق املامغ ثعورات متثوت يف
ػِور امـسًس من امخعبَلات امخلٌَة اميت اؾمتست ُشا امًسق .واكهت امَاابن امبدل اذلي
ثعورت فَِ ثلٌَة اآلالت املامضة بضلك الفت .حِر اسدمثص يف مِادٍن ؿسة مهنا جمال
امعريان وسري املعارات وأدوات املِاس واألظوات وأهؼمة ارلربة ومعل املفاؿالت اميووًة
واملكِفات ،وكريُا .وكس صلك اس خزسام امليعق املامغ مربجمة كعار األهفاق يف س يساي
أمه حسث ابرز .حِر مت بياء هؼام نومصاكبة اسدٌادا إىل امليعق املامغ ،وكادر ؿىل أن
ًلوم مبا ميكن أن ًلوم بَ إوسان ٌسوق املعار ،بسءا ابالهعالكة ،مصورا مبصاكبة امرسؿة،
واىهتاء ابمخوكف .وحمكن أمهَة ُشا امًسق يف كوهَ ٌس خزسم وسلا كامضا نومصاكبة ًوفص هل
املسرة ؿىل امخًبؤ مبا ميكن أن ًلؽ .وُو ما ًـين أهَ ميكن أن ٌسدرشف اميخاجئ احملمتةل يف
ػل وضؽ مـني (مس خجس) .ومن ذالل ُشا امخوكؽ ًًذلي األحوبة املالمئة مَرخار أوس هبا .ملس
ثبني أن املعارات املربجمة وفق امليعق املامغ وؿىل ؾكس سائق إوسان(ذاظة امسائق
املبخسئ) ،الثلوم بخوكفات مفاحئة وؾيَفة يف احملعة ،وال ثخجاوز امصظَف؛ كٌل أهنا كادرة
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ؿىل ثالىف امـخبات امخحمكَة .ومل ثيحرص الاس خزسامات يف ُشا اجملال ،بل اهخلوت إىل
اجملال امعياؾي .حِر اس خزسم مثال يف جمال امعباكة ،بـس أن مت ثعوٍص ِمزوط مؤلموان
ميكن أن ًخـصف ؿىل متاٍزات دكِلة مثل "أسود كامت"" ،أمحص داكن" "،أبَغ خس مفذوح"،
وكريُا .كٌل صِس جمال أهؼمة ارلربة ثعورات اؾمتس فهيا امليعق املامغ .فلس ظورت امـسًس
من املؤسسات أهؼمة جس خزسم امليعق املامغ الختاذ املصار اهعالكا من مـعَات ثخـوق
بأمثان ازلةل ووس بة املـامالت اميت ٌس خزسهما ارلرباء .وكس امذس امليعق املامغ مُضمل
خمخوف مٌايح اذلَاة؛ حِر قزا جمال األدوات املزنمَة ،اميت أظبح مـؼمِا ٌس خزسم بصامج
كامضة ،مثل املساةل املامضة اميت ثلوم ابدذَار مس خوى املاء ،ودورة املس َل وزمن
املس َل ،اهعالكا من مـعَات هتم وزن املس َل وهوع امعابون املس خزسم ،وهوع األوساخ.
كٌل اس خزسم يف جماالت أدصى مثل امخـصف ؿىل األصاكل ،وامفصامل ،وثيؼمي املصور،
وكريُا .وابزلةل فلس حسد ُسفَ األساس يف وضؽ هؼصًة جسمح بيلل بـغ اموػائف اميت
ًلوم هبا اإلوسان نوحاسوب حىت ٍمتكن من أن ٌس خجَب ملـوومات متت ظَاقهتا بضلك
كامغ .ومخحلِق ذكل مت اؾامتد هؼصًة اجملموؿات املامضة اميت متكٌيا من ثلس م وسق جيـل
إماكانت الاس خجابة حبسب املساذل واخملارج ،بل كس حكون المذياَُة امـسد؛ ومؽ ذكل فِو
كادر ؿىل أن ًًذلي مهنا أكصهبا نولصار املالمئ (األحص).
ذامتة
حاظل امالكم أهَ يف اموكت اذلي بيُت فَِ حواسب ادلَل األول ؿىل مٌعق زيا ي املمية
واميت مل حكن ثدٌاول إال املـعَات ادلكِلة واملضبوظة ،سُسمح امليعق املامغ مبـادلة
ثـابري حتخوي ؿىل أمفاظ كامضة .ومالس خجابة مؤلوضاع املامضة مت بياء ُشا امًسق بضلك
خيخوف ؾن مٌعق بول من هجة ،ومـمٌل هل من هجة أدصى .إال أن ادلسًس ُيا ُو أن
امليعق املامغ ؾَوض املخلريات امبومَة مبخلريات كامضة .فِو ،ؿىل ؾكس مٌعق بول،
ٌسمح مـيرص ما أن ٍكون يف حاةل أدصى كري امعسق وامكشب ،وذكل وفق سمل ثسريج
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نولمي .وحمتزي ُشٍ املمي بكوهنا ال ثخوفص ؿىل ماظسق اثبت ،وإمنا ثخـسد ماظسكاهتا بضلك ال
مذياٍ ًرتاوح بني ظفص و واحس .وثمت ُشٍ امـموَة بخحوًل املـوومات املامضة واألدبار
املضدهبة إىل كمي ظسكِة ؿسدًة؛ حِر ثأذش املضَة كلمية ظسكِة ؿسدا واكـَا ًرتاوح بني
[1؛ ُ .]1كشا دلأ اذلاكء امعياؾي إىل األذش بأوساق كادرة ؿىل امخـامل مؽ الاس خسالالت
كري امصثُبة بخبٌََ نوميعلِات كري امصثُبة ،وكشكل ألوساق ثخـامل مؽ املموض ؾوض امـمل
ؿىل اسدبـادٍ ،بأن مت األذش بأوساق مثل امليعق املامغ .وؿوََ ،أظبح بإماكن أي
حاسوب مربمج هبشٍ امكِفِة أن ًخرصف كٌل ًفـل اإلوسان .وهبشٍ امعصًلة سـت ُشٍ
األوساق امليعلِة إىل هلل ذكل املىن يف الاس خسالل اإلوساين إىل اذلاسوب .ميزوط إىل
املول بأن امليعق املامغ ٌسـى إىل ظورهة امـامل كٌل ًفـل املخ .فِو ٌس خحرض مذلريات
ادلدول بضلك ثلصًيب؛ وًـمل هفس اميشء ابمًس بة ملخلريات ارلصوج؛ مَعوغ بشكل ٍلوؿة
من املواؿس اميت متكٌَ من حتسًس اخملارج مبوحب املساذل.

