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  .ليال ا: فرستنده

  ٢٠١۴ می ١۵

ئیامريکادانشمندان   
	دستگاھی برای بازگرداندن خاطرات از دست رفته خواھند ساخت

	
 کمک می ھانموده اند که به انسان از دانشمندان به سفارش وزارت دفاع اياالت متحده اقدام به طراحی دستگاھی گروھی

اخالق با خطرناک عنوان ۀ در طرف ديگر ماجرا، متخصصان فلسف. کنند  خود را بازيابیۀکند تا خاطرات از دست رفت

سربازھای بی رحم و   يک انسان می تواند موجب خلقۀاردان حافظل قروموضوع اعالم کردند که تحت کنتر کردن اين

 .بی احساس شود

 

ل پروژه ھای تحقيقاتی پيشرفته در وکنترۀ مدير برنامه ھای ويژ "جاستين سانچز"دکتر  " AFP" خبرگزاریۀ به نوشت

  .است اياالت متحده در کنفرانسی در شھر تگزاس اين اختراع نوين را معرفی نموده وزارت دفاع

 

 دشوار تجديد حافظهۀ پروس

سربازانی که در اثر جنگ و درگيری دچار اختالل  محرمانه، دستگاه جديد می تواند بهۀ معرف اين پروژۀ نمايندۀ گفت به

" ھيپوکمپوس "گفته می شود اسبک مغز يا. اعضای خانواده و نزديکانشان را به ياد بياورند حافظه شده اند کمک کند تا

 .ا در شکلگيری حافظه و يادگيری بازی می کندنقش اساسی ر

"AFP "   در ادامه گزارش می دھد که تا به امروز ھيچ دانشمندی نتوانسته است اعالم کند که چنين بخشی از حافظه

 .امکان بازگشت دارد
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ار داده و حرفی به کلی سری قر  امنيتیۀ تمامی اطالعات مربوط به اين اختراع را در ردامريکائیو کارشناسان  محققان

 .اين ھدف تحقق بخشند، حرفی به ميان نمی آوردند از اين که چگونه و به چه روشی می خواھند به

 :آقای سانچز در مصاحبه ای با خبرنگاران می گويد

  ".اخبار ما را دنبال کنيد. تنھا اين را می گويم که با استعدادترين دانشمندان جھان با ما ھمکاری می کنند "

 

  اخالق يا اتيکسۀمشکالت فلسلف

چھار ساله ۀ اين برنام. شد  به ھيچ عنوان با کمبود بودجه برای الحاق اين پروژه مواجه نخواھندامريکائی دانشمندان

 برای تحقق اين پروژه،. شخص باراک اوباما قرار گرفته است ۀبرنامبرای ساخت دستگاه محرک حافظه در دستور کار 

 .ر درنظر گرفته شده استال ميليون د١٠٠بودجه ای به ميزان 

رات ييرابطه با معضالت اخالقی و انسانی که آزمايشات مربوط به تغ در ھمين زمان، فيلسوفان به کارشناسان نظامی در

 .پروژه در بر خواھد داشت، اخطار می دھند دره حافظ

دانشگاه نيويورک در اين رابطه می " نگدانال" بنيادين اخالقيات مرکز پزشکی ۀکارشناس فلسف" آرتور کاپالن"آقای 

 :گويد

 ".فريب مغز تنھا فريب آگاھی و فضيلت است"

تا در مغز سربازان کمی  ھنگام بروز درگيری ھای نظامی، چنين اختراعاتی ممکن است انسان را وسوسه کند در

ممکن است ھدف اصلی از . ندانحصار دستور خاصی قرار دھ ل و درودستکاری کرده و بدين ترتيب سربازان را کنتر

می تواند به شدت  ايجاد سپاھی از سربازان بی رحم و فاقد اخالقيات انسانی باشد که اين موضوع انجام چنين اختراعی،

 .مزاحم بررسی جنايات جنگی شود

 :رات در حافظه می گويدييشدار به موضوع تغوآقای کاپالن در انتھا با ھ

گذشته را از ذھنش  ذاشتن يک کاله پزشکی بر روی سرش بتواند خاطرات بدسربازی به کمک يک قرص و گ اگر"

تا وجدان خويش را با اين کار پاک کند و به عواقب  پاک کند، بدين صورت ممکن است ھر کسی وسوسه شود و بخواھد

 ".خويش بدرود گويد اعمال بد و غير انسانی

 

 

 
 

 


