ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ )(Thinking as a Service

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ اﻧﺘﻘﺎدی!

اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ و اﺣﺘﻤﺎﻻ واﭘﺴﯿﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آنﻫﺎ در
ﺷﻤﺎره  ۲۱۴ﺷﺒﮑﻪ ،ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ از ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه آن ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺿﺮورت
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار دادم .در دوﻣﯿﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ،در ﺷﻤﺎره  ۲۱۶ﺷﺒﮑﻪ ،ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ رﺳﻤﯽﺗﺮ از
ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی از ﻣﺘﻔﮑﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه اراﺋﻪ دادم و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم .در اﯾﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﻢ ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ راﺑﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازم.
اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،آﻏﺎزی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
»ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺮاﻣﯽ...
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖآوردﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ و
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﺮدازش
ﻣﻐﺰی را ﺑﻪ اﺑﺮﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آنﻫﺎ
واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ دوازه ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺻﺮﯾﺢ ﺷﻤﺎ ،ﺗﻤﺎم ﻋﺎدتﻫﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ،
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﻋﻼﯾﻖ ﺷﻤﺎ را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ
ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﺎ و ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ ﮔﻮﺷﯽ ،ﻟﭗﺗﺎپ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ روﻣﯿﺰی و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎ آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﭘﯽروی ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در
 99.6درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۲۲.۳۸۶.۲۳۳ﻧﻔﺮ در
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻔﮑﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ« ) Thinking as a Serviceﯾﺎ  (TaaSاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد،
ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ،ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ«.
ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺣﺘﺮام
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ Thinking as a Service

ﺷﮕﻔﺖ زده ﻧﺸﻮﯾﺪ...
ﻟﻄﻔﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﮕﻔﺖزده ﻧﺸﻮﯾﺪ! ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ،ﺣﺘﯽ در دﻧﯿﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ،در ﻗﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎی

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﭙﺮدهاﯾﺪ .وﻗﺘﯽ از ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺮاح ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ زﻣﯿﻦ
ﺷﻤﺎ ،ﺧﺎﻧﻪای زﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﻗﺪرت ﭘﺮدازش ذﻫﻨﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ او را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺤﺪود اﺟﺎره
ﮐﺮده و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ،ﺑﻪ ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ رﺟﻮع ﮐﺮدﯾﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ .در ﻣﻮردی ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را در ﻣﺪرﺳﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﯾﺪ ،از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ،در ﻗﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ
از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ او را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎره ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽﺳﭙﺎرﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽای ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ آن ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﮑﺎر ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و
ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺷﻤﺎ را در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن رﺻﺪ ﮐﻨﺪ و در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد
ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ،ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﯾﺪ و در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﭼﻪ ﻣﯿﺰان
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﺷﺘﻪاﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،ﭼﻘﺪر اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی داﺷﺘﻪاﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ
ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻓﻼن ﻣﺪرﺳﻪ در درس رﯾﺎﺿﯽ ﭼﻪ ﻧﻤﺮاﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﯾﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺎص درس ﻋﻠﻮم ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ ،و ﺑﺮ اﺳﺎس
آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را در آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﻣﺎ
ﺣﺎﻻ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ داﻧﺶآﻣﻮزان آن ﻣﺪرﺳﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﺎ وﺳﻮاس ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او در آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﺑﭽﻪﻫﺎ دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روی ﮐﺎراﯾﯽ او در ﯾﮏ درس ﺧﺎص و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره اﻋﻼم ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ و از ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده دارد ،ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و واﮐﻨﺶ ﻫﺮ
ﮐﺪام از آنﻫﺎ را در ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ و ﭘﺲ از آن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺪان دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ از اﺑﺘﺪای ﺗﻮﻟﺪ ،و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻋﮑﺲﻫﺎ ،ﻣﺮاﺣﻞ
رﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی او ﭼﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ آﻣﻮزﺷﯽ او ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺰرگﺗﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﮐﻮدک ﻣﺎ از ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﺑﻪ ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،دﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﻌﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ،درﺧﺖ ﻋﻼﯾﻖ و ﺳﻼﯾﻖ او را و
ﻧﯿﺰ درﺧﺖ رواﺑﻂ او را ﺑﺎ ﺷﺎخوﺑﺮگﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ دو را ﺑﻪ ﻫﻢ رﺑﻂ دﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ او ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ را در ﮐﺪام ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺪام ،ﭼﻪ
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرش ،ﻫﻤﮑﺎران و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ژﻧﺘﯿﮏ و ﺳﻮاﺑﻖ
ﭘﺰﺷﮑﯽ او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اوﺿﺎع ﺑﺎ روال ﻓﻌﻠﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ او در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﯾﮏ
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ رواﻧﯽ او ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او در ﺳﯽوﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ دﭼﺎر ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از اﻓﺴﺮﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺲ دوﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﮐﺪام آدم ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﺑﺮای ازدواج ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻘﯽ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻈﯿﻤﺶ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺼﺪاقﻫﺎی
ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻫﺎ را در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ اﻧﺘﻘﺎدی...
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺧﺸﮏ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ زود اﻧﺴﺎن را در ﺑﺎزی ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺷﮑﺴﺖ دﻫﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد .اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻋﻮاﻃﻒ و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ دﺳﺖ ﮐﻢ ،ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻋﻨﺼﺮی ﺧﻨﺜﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی
و ﻣﻄﻠﻮب ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﻣﺎ ،آﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮان را ﻫﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
اﮔﺮﭼﻪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ،ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم وﺟﺪان ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺟﺘﻤﺎع در ذﻫﻦ ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ذﻫﻦ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در واﻗﻊ وﺟﺪان
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ دﯾﮕﺮان ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﯿﻢ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ﺣﺎل ﺑﺪ ،ﻣﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ وﺟﺪان ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ آن ﻣﺠﻬﺰ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﺮای
ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ اﺟﺎرهﮐﻨﻨﺪهاش ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﯾﮕﺮان را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﯾﺎ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی
را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽﺑﺮد؟ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﻢ و ﺣﻖ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ؟
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎی اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ اﻧﺼﺎف اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ در
ﻟﻐﺖ اﻧﺼﺎف از ﻧﺼﻒ ﮐﺮدن و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻣﺎ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدن ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﺮای ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان و
در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ از ﻣﻬﺎرت
ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻔﮑﺮ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺑﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺎﻣﯿﺪ؟ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ اﻧﺘﻘﺎدی ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪای ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯽ )ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی( ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﮕﺬاری و ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﭼﻪ زاوﯾﻪای ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻫﻤﺪﻟﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻣﺎ ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎره زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ
را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺼﺎف ﻓﮑﺮی و ﯾﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻓﮑﺮی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ

اﻧﺴﺎن ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ آن آﻣﻮزش دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻨﺪ؟ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺮوزه ﺣﻮزهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮدازش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎ  Emotional Computingﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻼش دارد ﮐﻪ
ﺑﻪ درک اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان از آن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺧﻮدش
را ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﮕﺬارد و از درﯾﭽﻪ ﭼﺸﻢ او ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ) (Cognitive Biasesرا ﮐﻪ در ﺗﻔﮑﺮات اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻮج
ﻣﯽزﻧﺪ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد و دﭼﺎر آن ﻧﺸﻮد؟
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﯿﻞ ﮐﺮدن ،اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارک و دﻻﯾﻞ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
آنﻫﺎ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻫﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺼﺎف و ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﺗﻮاﺿﻊ ﻓﮑﺮی را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ اﻧﺘﻘﺎدی
ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ؟

ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎ آﻏﺎز...
اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ و اﺣﺘﻤﺎﻻ واﭘﺴﯿﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آنﻫﺎ در
ﺷﻤﺎره  ۲۱۴ﺷﺒﮑﻪ ،ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ از ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه آن ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺿﺮورت
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ را ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار دادم .در دوﻣﯿﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ،در ﺷﻤﺎره  ۲۱۶ﺷﺒﮑﻪ ،ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ رﺳﻤﯽﺗﺮ از
ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی از ﻣﺘﻔﮑﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه اراﺋﻪ دادم و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم .در اﯾﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﻢ ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ راﺑﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﯿﻨﺪازم .اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،آﻏﺎزی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﻧﮕﯿﺰهای
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ.
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