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 از مترجم یپیش گفتار
 

که با دیدگاه های بسیار متفاوت به ارزیابی رایانه و نقش  نام دارمیان دو دانشمند  کتابی که در دست دارید گفتگویی است

 دو دهه پیش صورت گرفته است. بیش ازگو آن درجامعه بشری پرداخته اند. این گفت

کهنه به نظر می  ،شده در کتاباز آن زمان تا کنون بر اثر رشد برق آسای دانش انفورماتیک، مثال های فنی برشمرده 

اب کت چنین خواندنمتاسفانه یکی از این دو دانشمند دیگر در میان ما نیست. حال این پرسش برای خواننده پیش می آید که  رسند و

 سودی دارد؟ و رتچه ضرو« کهنه ای»

 پاسخ این است:

در رابطه با دانش انفورماتیک و پیامدهای نخست، آشنا شدن خواننده ایرانی با پرسش های مطرح در سطح جهانی 

فورماتیک نبه پرسش هایی می رسیم که همزاد دانش افتگوها را کنار بزنیم، مثال های کهنه این گبرخی است. اگر پوسته  اجتماعی آن

چهره های برجسته گفته های اخیر اند، از دیرباز ذهن اندیشمندان را به خود مشغول داشته و پاسخ قطعی به آن ها داده نشده است. 

علمی )نظیر استیون هاوکینگ، بیل گیتس و ...( درباره هوش مصنوعی و خطرات آن برای بشر، نشانگر آن است که این پرسش 

 1برخوردارند.ها از اهمیت حاد روز 

، پژوهش میدانی در رابطه با دوم، دعوت از انفورماتیک دانان و اندیشمندان ایرانی برای شرکت در این نوع گفتگوها

اربست با توجه به تجربه کدر این گفتگو، و تالش برای یافتن پاسخ به پرسش های مطرح شده  نفوذ رایانه در جامعه و اقتصاد ایران

سانحه ای نظیر از کار افتادن پمپ بنزین ها در ایران به دلیل مشکل نرم افزاری، نشانگر آن است که فن  رایانه در ایران است.

آگاهی نسبت به این خطرها به اندازه آگاهی و  2دارند.به همراه نیز خطراتی مشکالت و آوری های انفورماتیک نه تنها مزایا بلکه 

دارد. بدیهی است که هدف از این بحث ها، نه ترمز کردن فنآوری های انفورماتیک استفاده از مزایای این نوع فنآوری ها اهمیت 

 بلکه استفاده بهینه از آنها با توجه به تجربه ها و نظرهای دیگران است.

 نکته ضروری است: در پایان یادآوری چند

 این قسمت ها شامل مترجم کوشیده است، بدون لطمه وارد شدن به مضمون، برخی قسمت های کتاب را خالصه کند .

 موضوع ها یا مثال هایی می شود که یا بسیار کهنه شده اند و یا برای خواننده ایرانی مأنوس و جالب نیستند.

 شده، منظور سده بیستم میالدی است رمتن کتاب از دهه ها بدون مشخص کردن سده یادهر جا که د. 

 .متن اصلی این کتاب بدون تصویر است 

 به ترتیب الفبای فارسی در پایان  ،رمتندفهرستی از واژه های معادل تخصصی به کار رفته  ،دگانبرای مراجعه خوانن

    کتاب آمده است.

 بدیهی است که نظر مترجم الزاما با نظر مصاحبه گر، نویسندگان و مصاحبه شوندگان در مورد رویدادهای تاریخی- 

 اجتماعی و نیز فنآوری انفورماتیک یکی نیست.

 

 ١٣٩٤مرداد ماه ، مندآرش برو

                                                           
نامه هشداراین  .استهای قاتل تودانشمند، پژوهشگر و کارشناس برجسته درباره خطر روب تازه ترین نمونه در این رابطه نامه سرگشاده صدها 1 

ه ارائه شد ،شودآیرس آرژانتین برگزار می به بیست و پنجمین کنفرانس مشترک هوش مصنوعی که در بوئنوس ٢٠١٥ژوئیه  ٢٨در تاریخ 

 ت. متن این هشدارنامه را می توانید در نشانی زیر بخوانید.اس

http://futureoflife.org/AI/open_letter_autonomous_weapons 

 

آقای محسن رحمانی،  .های طوالنی شدباعث ایجاد صفتیرماه،  ۲۵شنبه های ایران از ساعت سه بامداد پنجندر پمپ بنزی یمشکلبروز  2 

 افزاری شده بودند. های عرضه سوخت در ایران دچار مشکل نرمکه جایگاه ، اعالم کردمدیر سامانه هوشمند سوخت ایران

 

http://futureoflife.org/AI/open_letter_autonomous_weapons
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 پیش گفتار
 

 -خودرو، تلفن و تلویزیونمانند –پس از یک دهه رایانه ای کردن بی وقفه امور به نظر می رسد که فنآوری انفورماتیک 

د. از پیش می رو ی شتابانبا سرعتهمچنان  ین حال، انفورماتیکی شدن زندگی،جزء جدایی ناپذیر زندگی روزمره ما شده است. با ا

پروژه های د( مافوق هوشمن «ماشین -انسان»مانند تولید سراسر خودکار همه گونه مواد غذایی یا ) دیروز تخیلی -یاهای علمیرو

 د؟نما و دنیای مان را چگونه تغییر می ده ،ها این پیشرفتد. نفردا ایجاد می شو تولیدی

راس مان بیاندیشیم. متن هایی که در این جا می اکنون زمان آن رسیده است که درباره تجربه ها، دیدگاه ها و بیم و ه

خوانید، تکانه ای در این راستا هستند. سرگذشت این کتاب از یک نشست کارشناسی شروع می شود که کنسرن انفورماتیکی 

های فضای مه آلود گفتارهایی که درباره فنآوری در زوریخ برپا کرده بود. در  ٨٦/١٩٨٥در زمستان سال   Sperryآمریکایی 

عالی در چنین برنامه هایی معموال حاکم است، دو سخنرانی به خاطر استدالل های روشن و در عین حال منطقی شان می درخشیدند: 

منه کالئوس هفنر برای یکی انتقاد موجز جوزف وایزن بام نسبت به رایانه ای کردن زندگی مان بود و دیگری فراخوان پردا

 یعنی متناسب با حال و روز انسان ها بود. ،تر« انسانی»ه ای کردن جامعه به گون انفورماتیکی

آشکار بود که می بایست این دو دانشمند را درگیر یک جدل کرد تا بر وجوه رایانه ای شدن جامعه های صنعتی غربی 

رهای در نتیجه دیدا–از این فکر، گفتگویی به وجود آمد که ما چهار سال بعد  و مسایلی که مربوط به آن است، روشنی بیافکنند.

در شهر هامبورگ این گفتگوها آغاز شد و به عنوان جدلی در نشریه اشپیگل  ١٩٨٦در سال  آن را به پایان رساندیم. -متفاوت

از جمله  لی در فرانکفورت به بحث پرداختیم؛در اتاق کنفرانس هت ١٩٩٠(. بار آخر ما در سال ١٩٨٧سال  ١٠منتشر شد )شماره 

 باشد. داشتهپیروزی فن اطالعات پردازی در شرق اروپا می تواند یی که درباره پیامدها

جمع بندی و اصالح کردیم و توسط شرکت کنندگان در بحث به صورت  -که من گرداننده آنها بودم- متن کامل گفتگوها را

 رساندیم. شانتکمیل کرده و به تایید نوشتاری

زن بام برای همکاری بادوام و همواره بی شائبه شان از صمیم قلب جا می خواهم از کالئوس هفنر و جوزف وای در این

 با دانسته های کارشناسانه خود یاری رساند، سپاسگزاریم. « دیباچه»تشکر کنم. همچنین از کلمنس پوالچک که ما را در نگارش 

 

 ١٩٩٠میشاییل هالر، زوریخ، سپتامبر 
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 دیباچه
 

 یت ها و مشکالت آنرایانه ای کردن دنیای ما: تحوالت، موفق
 از کالس تومسن

 

طی سال های اخیر دیدگاه ها در رابطه با رایانه ای کردن امور به صورت پایدار تغییر کرده است. به نظر می رسد که 

ک ی به سر آمده است. در این فیلم« بذر شیطان»زمان بحث های عمومی طوالنی و نگرانی های ژرف و فیلم های ترسناکی مانند 

 بپردازد، تا یک هوش عالی تر با برتری های   به تولید مثلزنی برنامه نویس  چیزدان تصمیم می گیرد، در بدن همه ی   ایانهاَبَرر

. زیر پای این سناریوهای هراسناک در سال های اخیر خالی شده است. زندگی روزمره انسان انسان ایجاد کند بدن عملی   امکانات  

میزان بسیار زیادی وابسته به خدمات الکترونیکی شده است. یک نظرخواهی که ا منید، موسسه  ها در جامعه های صنعتی غربی به

انجام داد، نشان دهنده گرایش عمومی به سوی پذیرش  ١٩٨٩پژوهش افکار عمومی در شهر بیله فلد ]آلمان فدرال. م[  در سال 

تداعی معانی کاهش یافته، در حالی که  %١٢به  %٢٩از سال  ٥رایانه است. ارزیابی منفی از رایانه طبق این نظرخواهی طی 

دیگر به چشم نمی خورد و « رایانه = بیکاری = از بین رفتن اشتغال»افزایش یافته است. فرمول ساده  %٣٢به  %٢٤مثبت از 

 .شده است گیرچشم. به جای آن جنبه های عملی رایانه بیشتر نداشته است« وسایل بی روح»از  هراسیهیچ یک از نظردهندگان 

افرادی که با رایانه سر و کار داشته اند، به آن به عنوان ابزاری برای ساده کردن کارشان می نگرند. این وضعیت 

است. هر ماه برنامه های جدیدی به بازار  مدام در حال افزایشامروزه تقریبا شامل یک سوم شهروندان آلمان می شود و این درصد 

 ردی ظریف تر و زیبنده ترند.می آیند که از لحاظ کارب

میلیون انسان با دستگاه هایی که توسط رایانه یا سیستم  ٥/٤بیش از طبق برآوردهای سندیکاها در آلمان فدرال امروزه 

هزار رایانه در ادارات آلمان غربی  ١٠٠تنها  ٨٠های داده پرداز اداره می شوند، کار می کنند. در حالی که در آغاز دهه های 

 ٣تعدادشان ده برابر بیشتر شده است. طبق برآورد موسسه فدرال حمایت از کار، از لحاظ آماری  ١٩٩٠اشت، در سال وجود د

کارمند به طور مشترک از یک نشانگر )مانیتور( استفاده می کنند. داده های زیادی حاکی از آن است که در سوییس با مراکز 

 از آلمان نیز پیشرفته تر است.خدماتی مدرن اش، انفورماتیکی شدن دنیای کار 
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 تجربه های نوین، ترس های نوین
 

کارآیی بیشتر است،  ( وrationalizationبا چرخش به سمت یک نظر مثبت، که رایانه ابزاری جهت بخردانه کردن )

ودن بر جای مبتنی برخت بربسته است. شگفت این جا است که این تغییر نظر به  ،یک جامعه رایانه ای شده بیم و هراس نسبت به

شرکت کنندگان  %٢دانسته ها، مبتکی بر باور است. چرا که امروز نیز دانسته های نظردهندگان درباره رایانه کم دامنه است. تنها 

 در نظرخواهی ا منید خود را به عنوان فرد بسیار مطلع معرفی کرده بودند. 

که به  ه هاییبرناموجود داشته باشد. کاری ی از وسایل در دنیای می رود که تعریف کامال ویژه و خیلی دقیقغالبا انتظار 

باعث می شوند که کاربران برای کاربرد رایانه نیاز به اطالع فنی بیشتری  می شوند،( user-friendly) پسند صورت فزاینده کاربر

 ی کند تا بتواند از برنامه های متن پرداز،بدون داشتن دانش داده پردازی کفایت م ،شناخت اندک کاربر در حال حاضر نداشته باشند.

دستان یاری گر  دسترسدر دیگر که جایی ورود رایانه به محدوده شخصی، با ( استفاده کنند. databaseحسابگر و یا دادگان )

که رایانه  ندنیست، هر سقوط رایانه شخصی به سرعت روشن می ک -سر و کله می زنندجادویی  که با ُکد  -ترمیم کنندگان نرم افزار 

 با منطق دودویی و سیستم عامل معجزه گرش کماکان یک همراه ناشناخته باقی مانده است.

، مانند قطارهای بی راننده مترو یا هتل ندتصوراتی که سابق بر این هراسناک می نمود ،به این ترتیب در زندگی روزمره

ن چیزی عجیب و غریب اما بی اهمیت جلوه داده می شوند. به بیشتر به عنوااینک ، ( اشrobot) 3های توکیو با خدمه روبوتی

« او»درباره مساله ای نیاز دارد، به « اندیشیدن»وقت زیادی برای به جای آن، رایانه انسان واره می شود. مثال هنگامی که رایانه 

 و چیزی که انسانی به نظر آید، نیازی به هراس از آن نیست.«. بجنب دیگه!»گفته می شود: 

یاد  «هشداردهندهلرزه نگاری های »به عنوان  از آنها بسیاری از کارشناسان که– غیرعادیپیش از هر چیز سانحه های 

موجب می شوند که ترس های قدیمی دوباره زنده شوند. در ژانویه  -و بالهایی اند که ما را در سال های آینده تهدید می کنند کرده

آمریکایی، شبکه مخابرات را از کار انداخت. سیستمی که در نوع خود یکی از پیشرفته یک رایانه یک شرکت تلفنی  ١٩٩٠سال 

به نظرش رسید که شبکه تحت کنترل آن، زیر تراکم مخابراتی زیادی قرار گرفته است.  ترین سیستم ها در جهان است، به یکباره

ت را می شنیدند که همه خط ها اشغال اند. سفارش های ساعت تمام از گوشی های تلفن خود این خبر یکنواخ ٩میلیون ها آمریکایی 

هتل یا بلیط هواپیما پا در هوا ماندند و معامالتی نتوانست صورت بگیرد. ناگهان ملتی که تازه داشت به خبرهای عجیب و غریب 

از زندگی روزمره  (ها و ویروس های رایانه ای عادت می کرد، آگاه شد که بخش های فزاینده ایhackerمربوط به رخنه گر )

اش وابسته به برنامه های رایانه ای است، که بسیار پیچیده تر از آن اند که بتوانند تحت هر شرایطی بدون اشتباه کار کنند؛ حتی 

ناگهان جنبه تاریک دنیای رایانه ها در ذهن میلیون ها شهروند جرقه  AT&Tاگر رخنه گر و یا ویروسی در کار نباشد. در سانحه 

شانس آوردیم که نخستین درهم »( گفت: ٢٩/١/١٩٩٠« )نیوزویک»کارشناس کنگره ایاالت متحد به نشریه  رگوری سایمون زد. گ

رهم ریختگی د چنیناین نشریه نتیجه گیری کرد که «. پاشی بزرگ نرم افزاری فقط شامل شبکه تلفنی مان شد و نه مراقبت پروازها

 «.ان شماره گیری، بلکه جان آدمیان خواهد بودنتیجه اش نه از دست رفتن امکبار دیگر »

اخالقی که -و تردیدهای فلسفی کیفیت دیگری غیر از آن شک ٩٠ترس از رایانه که با این مشکالت پیوند دارد، در دهه 

ها  اهدهآیزاک آسیموف خیلی سال ها پیشتر درباره رایانه ای شدن امور مطرح کرده بود، پیدا کرد. این ترس ها به خاطر مش مثلن

چشم اندازهای هراسناکی  شخص تر و به زندگی نزدیک تر ازو تجربه های مستقیم در رابطه با از کار افتادن رایانه ها، بسیار م

امروزه که رایانه به طور همه جانبه  نظیر آن اند که روبوت ها با مستقل شدن، صاحبان خود را در ترس و وحشت فرومی برند.

یا در خدمت گرداننده ای ناشناس و همه جا حاضر )در شبکه تلفن، در معامالت بانکی ها را به عنوان تر وظیفه هدایت سیستم 

گر ویم که هیچ فردی دیاین تجربه نو سیراب می شود که به سیستمی وابسته شد، ترس از رایانه از آبشخور نظامیان( به عهده دار

خ در طول تاریبه آن وابسته ایم، هراس داریم. این یک واکنش مفید است که نمی فهمد. ما از چیزی که نمی فهمیم ولی  آن را واقعن

 ده است.بو انسانهمراه تکامل 

( سال syndromeتنها اشتباهات و ازکارافتادن های پرهیمنه، که طبق ارزیابی کارشناسان می تواند به نشانگان ) ایناما 

 د.ننوین را دار ی   برآورندهظرفیت ایجاد بیم و هراس سرنیستند که بدل شود،  ٩٠های 

سال  نه هاینسل آینده رایانه ها از نظر منتقدان و پشتیبانان آن ها، تاثیر گسترده ای بر زندگی روزمره خواهد داشت. رایا

تنها فقط خودشان می توانند خود را بفهمند.  بر اساس آن عمل می کنند، احتمالن شان که همه ای منطق سادههای آینده علیرغم 

                                                           
 3 Robot نهادها رسا نیست. -خودکار ترجمه شده است. متاسفانه هیچیک از این برابر به فارسی از جمله آدمک، آدمک مصنوعی و ماشین

را  «ماشین خودکار»نهاد -نهاد آدمک، برازنده نیست. همچنین برابر-امروزه روبوت هایی درست شده اند که شبیه جانوران اند. بنابراین برابر

آنجا که روبوت یک واژه ساختگی است، بهتر است که در زبان فارسی ( ای اطالق کرد. از automateمی توان به هر نوع دستگاه خودکار )

شته و که در فارسی به معنی پ باتنیز مانند زبان های دیگر، از خود همین واژه استفاده شود، با این ویژگی که بجای تلفظ انگلیسی آن )یعنی رُ 
 ترجماستفاده شود. م روبوت( از تلفظ کوه، کاروانسرا و منزلگاه نیز می آید
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تقدان بر این نظرند که این دلیلی برای هراس انسان ها است. جوزف وایزن بام شک خود را با این پرسش تامل انگیز مطرح می من

و فلسفی از ه.ج. ولز گرفته تا آلدوس هاکسلی و آیزاک آسیموف به چشم  تخیلی -علمی کند که در بسیاری از اثرهای ادبیات جهانی  

 «اهیم؟ما واقعا چه می خو»می خورد: 
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 کشف منطق دو ارزشی: اندیشیدن به مثابه روندی فیزیکی
 

 یک روند فیزیکی است و بنابراین می بایست قابل شبیه سازیاندیشیدن انسانی مانند دیگر فرآیندهای طبیعی که  نظراین 

این  در وشنگری این ایدهاز عصر نوین رباشد، به کهنگی فلسفه عهد عتیقی است که فرهنگ مغرب زمین با آن آغاز شده. با آغ

 آیا طبیعت یک ماشین است؟ که د گرفتپرسش شکل مشخص تری به خو

ورودی بر این موضوع کرد و فیلسوف آلمانی گوتفرید ویلهلم لیبنیتس نیز آن را طرح  ،«زبان عام منطق»دکارت در 

 همه عملیات عامکرد. فکر او پیرامون یک سیستم نوین دودویی یعنی منطقی دوارزشی که به کمک آن 

ریاضی که در دستگاه اعشاری صورت می گیرد، چرخ می زد. آزمایش های اندیشگی لیبنیتس منجر به 

ابیج چارلز ب« موتور تحلیل گر»یک ماشین محاسبه گر شد که در کنار ماشین جمع زن بلیز پاسکال و 

 .از پیشینیان ماشین های محاسبه گر الکترونیکی به شمار می رفت ،انگلیسی

 

 

 

ی کرده بود که محاسبه میزان احبابیج دستگاه خود را در سال های سی سده نوزدهم با این هدف طر

 دستیارش خانم به سر او وبه طور مشترک این فکر ریسک در عملیات ریاضی را برای بیمه ها ساده کند. 

ی نخستین بار در تاریخ ریاضیات برا–زد که داده های الزم برای محاسبه را ا دا، دختر لرد بایرون،  آگوستا

به خورد ماشین بدهد. این شیوه از برنامه ریزی  ( punch cardی سوراخ دار )به کمک کارت ها -کاربردی

را او از دستگاه های جدید پارچه بافی الهام گرفته بود که در انگلستان نقش قاطعی در تحقق انقالب صنعتی 

آن در آمارگیری، حسابداری و برنامه ریزی موسسه ها و نیز برنامه  داشتند. فن کارت های سوراخ دار پس از

 ریزی اقتصاد جنگی و پیش از هر چیز در ایجاد دستگاه شنود علیه نازی ها نقش مهمی بازی کرد.

 

در میانه سده  هنوز بیش از ده سال از بابیج و خانم ا دا نگذشته بود که جرج بول، هم میهن این دو،

کار می کنند. بول  آن اساسد که امروزه همه رایانه ها بر سیستمی را درست کرق صوری، با منط نوزدهم

 ریاضی درک» ،می خواست که فراتر از یک سیستم صرفا محاسبه گر« قانون های اندیشیدن»در اثر خود 

تیجه نها نبه وسیله آخرد قانون های پایه ای آن روندهای روحی را بررسی کند که »را تشریح کند و « انسانی

 ،Hanson نقل قول از«)را در قالب یک زبان  نمادین  )سمبولیک( محاسبه گری، متبلور سازد و آنها کرده

(. بول متوجه شد که با یک منطق ترکیبی ساده به شیوه جبر دودویی که توسط لیبنیتس طرح  ٥٩ ،ص١٩٨٤

بغرنجی یک دستگاه داده پرداز، می  ریزی شده بود نه تنها می توان اعداد را جمع بست، بلکه متناسب با

 به بیان درآورد.نیز این منطق را خود توان 

ابی یشدر منطق صوری جبر بولی، گزاره ها و پیوند آنها را می توان با درست یا نادرست و این ارز

ی ی ماطالعات تلق ،را با مثبت یا منفی، یک یا صفر بیان کرد. تصمیم گیری درباره یکی از این دو ارزش

( می نامند. بیت تا به امروز هم برای bit=binary digitشود. در زبان رایانه ای این اطالعات را بیت )

 بیان ظرفیت های ذخیره سازی رایانه به کار می رود.

 

 

 

به این ترتیب هر یک از گزاره های )الف( امروز جمعه است )ب( امروز جمعه بازار است )پ( من به خرید می روم، 

ند درست یا نادرست باشد. این امر می تواند همچنین در مورد تلفیق دو یا چند گزاره از این قبیل صادق باشد. گزاره ترکیب می توا

شده )الف( و )ب( تنها در صورتی درست است که هم امروز جمعه باشد و هم جمعه بازار، یعنی )الف( و )ب( صدق کنند. به این 

را چسباند و سپس دوباره تصمیم گرفت که آیا این « من به خرید می روم  »ون سومین گزاره می توان اکن ،«درست» گزاره جدید  

کل این گزاره زمانی درست خواهد بود که دست کم یکی از گزاره های جداگانه « یا»گزاره درست یا نادرست است. در تلفیق 

 تسیبنیل لهلمیو دیگوتفر

 چارلز بابیج

 جرج بول

 آگوستا ادا بایرون
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در نهایت ارزش درستی یک گزاره را « نه»د می روم. درست باشد، یعنی اگر امروز جمعه باشد یا جمعه بازار باشد، من به خری

 معکوس می کند، درست به نادرست و مثبت به منفی بدل می شود.

)یعنی شبیه به آنچه در ریاضیات جاری در رابطه « نه«/ »یا« /»و»برای تلفیق منطقی هر گزاره ای، بول از عملگر 

کرد. نقطه شروع در نزد بول آن گزاره هایی بودند که تنها راه را برای دو می شناسیم( استفاده  /x /-با عملیات ریاضی مانند +/

امکان درست یا نادرست و به همان ترتیب یک یا صفر، مثبت یا منفی باز می گذاشتند. با این دوبودگی ارزشی می توان هر چیز 

که به شکل سلسله ای از حرف ها تجزیه شده  برای مثال واژگان و جمله هایی ؛ممکنی را ُکدبندی و به مثابه اطالعات بیان کرد

ه هایی و نیز حتی آن جنب –باشند. بنا به نظر پیروان باورمند منطق دودویی می توان حتی کل کیهان را در قالب کُد دودویی گنجاند 

 از فعالیت مغز انسانی را که تا کنون معما گونه اند مانند روح، شوخ طبعی و شهود.

رشته ای بسیار طوالنی از فرمان های دوارزشی الزم است. رایانه ها با  ،طق برای عملیات جداگانههنگام کاربرد این من

وجود توانایی های بسیار زیادشان نتوانسته اند خود را از این منطق رها کنند. برنامه های نوشته شده برای هدایت رایانه ها برمبنای 

این جهت پیشگام بود که دو ارزش خروجی به  ،دو ارزشی« منطق ریاضی  »این  ریاضیات بولی هستند. چرا که برای تکامل رایانه

می توانستند مثبت یا منفی باشند، مانند الکتریسیته در مدارهای دیجیتالی که متناسب با این که باز یا بسته باشند، برق جریان پیدا 

 می کند یا خیر.

ی تحقق بخشیدن به منطق دوارزشی استفاده کرد، کنراد سوزه نخستین سازنده ای که از خاصیت های الکترونیک برا  

(Konrad Zuse آلمانی بود. در سال های پایانی دهه )سده بیستم، هنگام محاسبات در رشته تحصیلی  ٢٠

ساله  ٢٦این جوان  ١٩٣٦مهندسی ساختمان، فکر ایجاد یک ماشین حسابگر به سر این مخترع زد. در سال 

آن گونه که در یادداشتی در خاطرات –رویای خود برود و دستگاهی درست کند که موفق شد، دنبال تحقق 

وزه، )س« کلیه مسایل ذهنی را که توسط مکانیسم ها قابل ثبت اند، حل کند» -آمده ١٩٣٧روزانه اش در سال 

(. او در خانه پدر و مادری اش در برلین توانست در مدت کوتاهی به کمک هم دوره ای ٦٨، ص ١٩٧٠

خود را که به خاطر مشکل هزینه و جا تمام مکانیکی بود، درست کند. در تکامل  Z1نشگاهی اش ماشین دا

رله یعنی مدارهای برقی که به به پایان رسید، او از  ١٩٤٠که در سال  Z2بعدی این دستگاه یعنی ماشین 

د. دستگاهش شتاب بخشصورت مکانیکی کار می کردند، استفاده کرد تا عملیات محاسبه گر دودویی را در 

  را به پایان رساند که صرفا با رله های الکتریکی کار می کرد. Z3او دستگاه  ١٩٤١سرانجام در سال 

شکل را درنظر داشته که بعدها قلب نخستین رایانه را تشکیل دادند. این ای همچنین گفته می شود که او استفاده از المپ های لوله 

 به نظر آمدند.المپ ها از نظر او نامطمئن 

 

 

 

 

 

 

 

 

نازی ها متوجه اهمیت دستگاه محاسبه گر خودکار دیجیتال و هدایت شده توسط برنامه نشدند. این در حالی بود که 

توپ های قطور با دوربرد بسیار زیاد  برایواحد توپخانه می کوشیدند مساله محاسبه منحنی های بالیستیک در نظامیان، به ویژه 

بسیار رایج بود،  ٢٠اکارآ حل کنند. برای بروکراسی دولتی، فن کارت های سوراخ دار مکانیکی که در سال های را به گونه ای ن

 جهت اداره دستگاه اش کفایت می کرد.

 کنراد سوزه

 سوزه  Z3ماشین 
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در ملک  ١٩٤٠نیازهای جنگی، پس از  زیر تاثیرشکل نخستین محاسبه گر با المپ های لوله ای 

( Ultraآن جا گروه رنگارنگی از دانشمندان در پروژه اولترا ) شد. در لندن ایجاد (Blechley) بلشلی  اربابی

، استادان ادبیات، ریاضی دانان و کارشناسان از هر رشته ای تالش می کردند نگارانگرد هم آمده بودند. رمز

این دستگاه، که یک واحد  می رسید، کشف رمز کنند. Enigmaتا خبرهایی را که از راه ماشین رمز آلمانی 

از راه لهستان قاچاق شده بود، مطلقا امن به شمار می رفت. برای محاسبه همه گزینه های رمزبندی انیگما،  آن

هزار  ٤٢( یکی از سازندگان این دستگاه، تخمین می زد که یک فرد Arthur Scherliusآرتور شرلیوس )

 سال می بایست به طور شبانه روزی کار کند.

 

 

ی کار می کرد، ریاضی دان جوانی به نام آلن تورینگ بود. او در سال در میان گروهی که در بلشل

درباره عددهای قابل محاسبه با برنامه ای کاربردی برای مساله تصمیم »رساله خود با عنوان در  ١٩٣٦

ای کاغذی حک شده یک ماشین خیالی طراحی کرده بود که با نماد )سمبل( هایی که روی نواره« گیری

ده برای ای -هر چند محدود به امر کشف رمز–. پروژه اولترا تبدیل به یک میدان آزمایش کردمی کار بودند، 

می شد پیام های رادیویی را تجزیه و تحلیل  بمبجدید او شد. با کمک یک سیستم رله ای ابتدایی با اسم رمز 

را به  Colssusاین گروه ساخت محاسبه گری بنام  ١٩٤٣و بخشی از آن ها را کشف رمز کرد. در سال 

شکل،  ای المپ لوله ١٥٠٠پایان رساند. این هیوال که بر اساس طرح تورینگ ساخته شده بود با 

دنیا بود. در دو سال پایانی جنگ انگلیسی ها به کمک این رایانه ویژه از این نوع در نخستین رایانه 

 موفق شدند قفل رمز انیگما را بشکنند.

 

 

به نام انیاک  المپ لوله ای شکلهزار  ١٧یک غول عظیم با  نخستین رایانه آمریکایی

(Eniac=Electronic Numerical Integrator & Computer با سی تن وزن متعلق به ریاضی )

رت )John Mauchleyدان جان ماچلی ) آنان توانستند در  ( بود.Eckert( و کارشناس الکترونیک ا ک 

ست بسازند که می توانشکل لوله ای با المپ های محاسبه گر پنتاگون را قانع کنند که یک  ١٩٤٣سال 

ساخته شده  ١٩٤٤که در سال  Mark Iرله ای شبهه مکانیکی به نام  بسیار سریع تر از محاسبه گر

جنگ دوم جهانی  ی اززایدی فرآورده انیاک  به این ترتیب بود، محاسبات بالیستیکی را انجام دهد.

در دانشگاه پنسیلوانیا شروع به کار کرد.  ١٩٤٦ورد آزمایشی در سال پس از چند ماین رایانه د. بو

 John vonتوسط ریاضی دان، جان فن نویمان ) ١٩٤٥این دستگاه نتوانست از فنآوری پیشگام برنامه نویسی حافظه که در سال 

Neumannد که روندهای محاسباتی بغرنج بر را فراهم آورآن امکان د. این شیوه برای نخستین بار ( ایجاد شده بود، استفاده کن

یک ارزش افزایی عظیم برای جریان فرآیندهای به اصطالح نرم فنآوری ند. این ده ها و دستورهای منطقی انجام شواساس قاع

 افزاری در دستگاه های محاسبه گر )سخت افزار( بود که به صورت پیچیده ای کابل بندی شده بودند.

 

 

می ، نامیده می شدند« دختران انیاک»ه گروهی از ریاضی دانان زن ک

د تلفن چی ها از طریق تغییر ارتباط کابل ها، ارتباطات مختلف را برای ماننبایست 

 انیاک برقرار کنند.

 

 -در بریتانیای کبیر ساخته شد ١٩٤٩( در سال Edsacاز این نوع به نام ادزاک ) یکه ماشین–در ماشین های فون نویمان 

نیز تغییر کرد و دیگر وابسته به عوض کردن ارتباط کابل ها نبود. در محاسبه گرهای جدید یک سیستم محاسبه معماری رایانه ها 

)که امروز به آن حافظه کاری می گویند( و  حافظه درونیبا یک  -پردازنده هایعنی ساختار پایه ای –گر و یک سیستم هدایتگر 

ساختار، مبتنی بر یک شیوه کاری سری و متوالی بودند که مساله ها را یکی  یک حافظه بیرونی وجود داشت. محاسبه گرها با این

محاسبه گرهای »پس از دیگری در یک زمان  خاص حل می کردند )این طرح کلی امروزه به وسیله ساخته های جدید باصطالح 

( های تعیین procedureون رویه )وار و متوالی، چسری پردازش  برنامه ها، به خاطربه کنار نهاده می شود(. « موازی پرداز

 انیگما

 آلن تورینگ

رایانه با المپ های لوله ای 
 شکل

 انیاک
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ه رویکمک می گیرد.  از آن ها شده تغییرناپذیری به نظر می آیند که محاسبه گر هر بار در جریان کارش آنها را فرامی خواند و

 زمان محاسبه را تا حد زیادی کوتاه می کنند. ها

کردند. پس از آن که جنگ دوم جهانی با  آمریکاییان از ا نیاک و محاسبه گرهای بعدی در ساختن بمب اتمی استفاده

پیروزی به پایان رسید، عالقه شدید پنتاگون به محاسبه گری پرهزینه کاهش یافت. تکامل غیرنظامی به صورت بسیار ُکندی پیش 

نوارهای مغناطیسی جای کارت های سوراخ دار را  Univac I ی به ناممحاسبه گر جدید در ١٩٥١رفت. با این حال در سال 

برانگیخت. در سال  ٥٠اما جنگ سرد، به ویژه شوک وارده از اسپوتنیک، عالقه دولتی را دوباره در میانه سال های  گرفتند.

ایزنهاور، رییس جمهور آمریکا، آن مرد آهنینی که در پایان دوره ریاست جمهوری اش درباره قدرت صنایع نظامی هشدار  ١٩٥٨

نامش به  ٧٠( را ایجاد کرد که در آغاز سال های Advanced Research Project Agency - ARPAداده بود، پروژه آرپا )

( تغییر یافت. این پروژه Defence Advanced Research Project Agency- DARPAدارپا )

رایانه بودجه تامین کند. پژوهش  می بایست پژوهش های پایه ای نظامی را هماهنگ و برای شان

و امکانات نوین مینیاتوری کردن رایانه ها که از لحاظ نظامی جذابیت  هوش مصنوعیرق آسایی کرد: ایده ای دوباره پیشرفت های ب

 داشت، پیدا شد.

این امر  پیگیریفضای سیاسی به تدریج تغییر کرد و سه نماینده لیبرال سنای ایاالت متحد با  ١٩٧٠هنگامی که در سال 

مقررات قرار گیرد، دنیای رایانه به صورتی بنیادین را به کرسی نشاندند که پژوهش نظامی تحت 

و نه -( Gilbert Hyattمهندس جوانی به نام گیلبرت هیات )این،  ١٩٦٨تغییر کرد. در سال 

( از موسسه الکترونیکی تازه تاسیس اینتل )آن طور که پس Ted Hoffمهندس استانفورد تد هاف )

ایده  بود که -مشخص شد( ١٩٩٠اوت  سال دعوای حقوقی به صورت شگفت آوری در ٢٠از 

بر روی یک ورقه سیلیکونی به مساحت چند میلی متر متصل کردن صدها ترانزیستور مینیاتوری 

با گیلبرت هیات بود یا با تد هاف به این ایده . این که حق تولد اولیه سرش زدمربع )تراشه( به 

با ریزپردازنده اش  ١٩٧٠در پایان سال کنار. استفاده موفق اقتصادی از این ایده را شرکت اینتل 

به نمایش گذاشت. این تراشه می توانست به واقع به وسیله تکانه های مداوم الکتریکی، فرمان 

 هایی را بپذیرد و از این رو مانند یک رایانه مستقل عمل کند.

  

 گیلبرت هیات
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 رایانه ها روزمره شدن
 

الکترونیکی « محاسبه»ول آسا پا به سرزمین ناشناخته محاسبه گر غهای ، زمانی که سازندگان ماشین ٤٠پایان دهه 

گذاشتند، هیچ کس نمی توانست حتا تصور کند که چند دهه بعد میلیون ها انسان در سراسر جهان دسترسی شخصی و مستقیم به 

به همین   .افی استکچند رایانه فقط پس از جنگ این بود که برای نیازهای اقتصاد و مدیریت  نظر یکپارچهرایانه خواهند داشت. 

که خیلی سریع از فن کارت سوراخ دار استفاده کرده  -تولید کننده دستگاه های دفتری و اداری –دلیل مدیریت شرکت آی بی ام 

 حتا بازاری برای محاسبه گرهای الکترونیکی نمی دید. ١٩٤٨بود، در سال 

درخشنده بودند، در شکل ه پر از المپ های لوله ای با تکامل فنآوری، به ویژه به خاطر کوچک شدن مداوم هیوالهایی ک

گشوده شد. تراشه در هر دستگاهی اعم از ساعت مچی تا ماشین قهوه درست  ی، در به روی امکانات جدید١٩٧٠آغاز سال های 

 کنی و حتا خودروها جاسازی شد.

جویان رشته انفورماتیک زد که برخی از ، این ایده به سر دانشندبی درنگ پس از این که تراشه های اینتل به بازار آمد

این ورقه های سیلیکونی را که در واقع برای محاسبه گرهای بزرگ درست شده بودند، به هم بچسبانند و آنها را با زنجیره ای از 

درست  ١٩٦٥سال که در   BASIC 4  . زبان نسبتا ساده بیسیکبه کار اندازندفرمان ها که به زبان های ساده تری نوشته شده بودند، 

شده بود، در این جا بیشتر به کار آمد. این زبان برای آن طراحی شده بود که راه دستیابی به رایانه را برای عالقمندان به یادگیری 

برای رایانه های کوچکی بودند ( freaks) رایانه «خوره»کسانی که مرتب زبان های جدیدی از سوی دانشجویان و  کند. هموارتر

 بندی کرده بودند، ایجاد می شد.که سرهم 

، بیل گیتس دانشجوی  ٧٠موفقیت تعیین کننده را سرانجام پایان سال های 

( در جریان Paul Allenبه دست آورد که همراه با دوستش پل آلن ) رددانشگاه هاروا

کاری چند هفته ای، زبان بیسیک را از نو طراحی کرد. این دو، فرآورده شان را توسط 

یکروسافت که تازه تاسیس کرده بودند، به فروش رساندند. پنج سال بعد این شرکت م

 شرکت به بزرگترین شرکت نرم افزاری دنیا تبدیل شد. 

 

 

 

( سیستم Gary Kindallتقریبا در همین زمان در کالیفرنیا دانشمند انفورماتیک گری کیندال )

برنامه های سیستم است که رایانه را سیستم عامل مجموعه ای از   را درست کرد.   5CP/M عامل

حافظه انبوه، مدیریت داده ها یا اتصال دستگاه های که  ه توسط کاربران آماده می کند، چونبرای استفاد

را بخرد. به همین دلیل کیندال  CP/Mدیگر را هدایت می کند. گفته می شود که شرکت اینتل نخواست 

 CP/M(. طی زمان کوتاهی Digital Researchرچ )خودش شرکتی درست کرد به نام دیجیتال ریس

جایش را گرفته بود( در صدها روایت مختلف بر روی انواع  DOS)که در این فاصله سیستم عامل 

 محاسبه گرها سوار شده بود.

 

 

 کوچکی را سرهم بندی کنند و با نرم افزارهایدر کنار دانشجویان، شرکت های کوچک نیز شروع کردند رایانه های 

( که مجهز به ریزپردازنده، یعنی قطعات مینیاتوری جهت هدایت و پردازش PCخودویژه شان مجهز نمایند. نخستین رایانه شخصی )

متعلق به ام آی تی بود. رایانه  Altair 8800داده ها بود و با چند صد دالر به عنوان فرآورده تجاری می شد آن را تهیه کرد، 

دستگاهی که  نام برد؛ TRS-80 باید از صاحب نام کومودور نیز موفق بود و سرانجام کترونیکی  متعلق به شرکت ال PETخانگی 

 عرضه می شد. یتخفیفوسایل الکتریکی  فروشنده Radio Shackتوسط فروشگاه 

                                                           
4 BASIC  = Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code   
5 CP/M = Control Program for Micro Computers 

 آلن و گیتس

 گری کیندال
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در میان کسانی که بی درنگ متوجه امکانات جدید رایانه های شخصی شدند، 

( Steven Jobs( و استیون جابز )Stephen Wozniakدو دانشجو استفن ووزنیاک )

از سیلیکن والی در کالیفرنیا بودند. اختراع رایانه شخصی را بارها به حساب این تیم 

گرمی در گاراژی در سیلیکن والی افسانه ای نوشته اند. این دو فقط از سر تفریح و سر

ود می فروختند. رایانه ای می ساختند و در دایره آشنایان خ ،جوش دادن قطعات به هم با

 ١٩٧٦معامالت خوب پیش می رفت و مشتریان راضی بودند، طوری که این دو در سال 

تصمیم گرفتند شرکتی تاسیس کنند. به یاد آخرین شغل تابستانی استیون، که او به عنوان 

 گذاشتند.« اَپل»را سیب چین کار کرده بود، ووزنیاک و جابز نام شرکت شان 

موفقیت قطعی حاصل شد. در این رایانه از  Apple II وسیلهیک سال بعد به 

دانشجوی  این دوحاصل کار چند ماهه وجود داشت که   Visi Calcبه نام  و بسیار موفق هوشمندانهیک برنامه محاسبه  ١٩٧٩سال 

افته بود: تی تحقق یریاضی بود. این برنامه بی عیب و نقص به دستگاه های اَپل می خورد و فلسفه شرکت برای اولین بار به درس

ها، سه  ، همین. طبق روایتبسته بندی دستگاه را باز کنید، دستگاه را به برق وصل کنید، آن را روشن کنید، برنامه ها را بار کنید

 مولتی میلیونر شدند. ،، ووزنیاک و جابزجوان صاحب شرکتمشارکت، دو این از  سال پس

کار جذابی شده بودند که امکانات بی شماری در خود نهفته داشتند. گری  دیگر تبدیل به ابزار ،جعبه های اسباب بازی

یه به سایه این دو جوان موفق حرکت که به رقیبان اَپل امکان استاندارد سازی را می بخشید، سا CP/Mکیندال با سیستم عامل اش 

ود، به صورت برق و باد بازار را تسخیر تهیه شده ب CP/Mکه متناسب با  Wordstarبرنامه متن پرداز  ١٩٧٩. در سال می کرد

نی موفق مدت طوال ،به صورت غیرقانونی کپی شده بودنیز کرد. این برنامه که یک میلیون بار فروخته شده و به تعداد بی شماری 

 ترین برنامه سیستم متن پردازی بود.

ازندگان آن همواره به این خاطر حفظ کرد که کاربرپسند است. سبه ویژه اما اَپل شهرت خود را 

به کمک یک ابزار  ٨٠ایده های بکر و خوبی داشتند. به این ترتیب مشتریان اَپل توانستند از میانه سال های 

 هر جای دلخواه در( را به Pointerاشاره گر ) -( Mouseبه نام موشواره ) –به بزرگی یک قوطی سیگار 

مچنین عالمت هایی را که جای فرمان های کتبی مزاحم کنند. به کمک این ابزار می شد ه هدایتصفحه نمایش 

حساب »و یا « دورانداختن»، «چاپ کردن»فرمان هایی مانند  جایکرد.  (click) را گرفته بودند، تلیک

 چاپگر، سطل زباله و ماشین حساب بودند. نمادگرفته بودند که های کوچکی تصویر را« کردن

های شخصی، به ویژه این که ناخواسته متن ها پاک  ترس از بیماری های دوران کودکی رایانه

کنند. اما نرم افزار گام به گام بهتر می شد. از  ویسندگان از کاربرد رایانه پرهیزشوند، موجب شد که وکیالن، روزنامه نگاران و ن

حرفه ای به اندازه کافی د برنامه هایی که از سوی شرکت ها در سیلیکن والی ساخته شده بوند برای کاربر ٨٠پایان سال های 

 تا امروز نیز هیچ برنامه عاری از اشتباهی وجود ندارد.گرچه  –بودند مطمئن 

تکامل فنی رایانه شخصی تا به امروز نیز با چنان سرعتی ادامه دارد که مشتریان حرفه ای و خصوصی را پیش از هر 

سرعت تغییر می کند که گونه های جدیدی از برنامه های ت به توانایی چنان به میا یک مشکل روبرو می سازد: نسبت قچیز ب

 کاربردی از لحاظ اقتصادی جالب و به صرفه می شوند. 

د که رایانه ها پیشرفت های سخت افزاری، از جمله تراشه های توانمندتر، سبک تر و در آن واحد ارزانتر موجب شده ان

 ( در بازار اشباع شده رایانه هایکیفی های رایانهار می کنند )باصطالح رایانه های مستقل قابل حمل که با باتری کمتحرک شوند. 

انتظار رایانه های شخصی  ٩٠فن در میانه سال های دوست داران  شخصی به این صنعت وعده نرخ رشد باالیی را می دهند.

 توانمندی در قطع جیبی را دارند، که مانند ساعت مچی های امروزی رواج پیدا خواهند کرد.

 یکاربردیانه ها برای برنامه های جدید رکت های نرم افزاری مشغول آن اند که از توان دم افزون محاسبه گری راش

می گردند که رایانه بتواند لب خوانی و یا جهت نگاه آدمی را تجزیه  در حال حاضر در ام آی تی دنبال راه هایی ساده استفاده کنند.

ر به کدام نقطه از صفحه نمایش چشم دوخته است. در چنین صورتی رایانه می تواند در برابر که کاربتشخیص دهد و تحلیل کند، تا 

 جهت نگاه کاربر را تشخیص داده و بی درنگ پاسخ دهد.« این یعنی چه؟»این پرسش که 

 ار زدهیانه ای کردن امور کنو سرانجام رشد شتابان رایانه های شخصی به این امر کمک کرده که پرسش های اساسی را

غالبا بی آزار که به صورت خصوصی در اختیار کاربرش است، در ذهن او چیرگی بر فنآوری نوپا را و . این یاور کوچک شوند

 تبدیل به نویدآور عصر اطالعات شده است. ن میان رایانه شخصی برای کاربرانمتبادر می کند. در ای

  

 ووزنیاک و جابز

ساخت  وارهنخستین موش
 اَپل
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 رایانه ها گستر شبکه جهان
 

ی ای دنیای رایانه ها به دو بخش تقسیم شد: یکی بخش سنتی رایانه های بزرگ و دیگری دنیبا رواج رایانه های شخص

در درون یک شبکه که همه گستره ها،  – این دو دنیا دوباره ٩٠ند. در سال های محاسبه گران کوچک که متعلق به کاربران شان ا

 .به هم خواهند رسید -د کرداز نظامی گرفته تا اقتصادی و علمی و اداره ها را به هم وصل خواه

، در پژوهشی که به سفارش کمیسیون جامعه اروپا  Cooper & Lybrandبه نام   شرکت ها از لندنیک گروه مشاور   

موسسه ها تنها هنگامی می توانند به طور موفق عمل کنند که از همه »سده بیستم  ٩٠انجام داده، مدعی شده است که در سال های 

امروزه استفاده پیگیر از همه امکانات فنآوری اطالعاتی پیش از هر چیز عبارت «. اطالعاتی استفاده کامل کنند امکانات فنآوری

ایانه ر د به هم متصل شوند، بلکهاست از پیوستن به شبکه سیستم های رایانه ای. در یک شبکه نه تنها رایانه های شخصی می توانن

  .نیز صی با رایانه های بزرگهای شخ

ه شبکه وابسته ب ،تر کارافزارهای الکترونیکیکارآیی بیشتر و کاربرد گسترده ل حاضر پیش از هر چیز دورنمای حادر 

می بایست کارمندان شعبه های مختلف یک موسسه از لحاظ الکترونیکی با هم ندی شده است. به کمک یک سیستم شبکه بای شدن 

از  ، عبارت استه عالقمند به کاهش هزینه ها استشرکت ها کنند. شعار مدیریت ید را هماهنگ کارتباط برقرار کرده و فرآیند تول

جریان های کاری که در حد بین المللی و یا فرامنطقه ای اند آسان تر خواهد شد. «. زیرساختار مشترک تا جایی که ممکن است»

 ل پیشروی است.کار  در خانه که مدت طوالنی به کندی پیش می رفت، اکنون در سراسر جهان در حا

رایانه های توانمندتر و ارزان تر را فراهم تولید امکان جدید ی هاسخت افزار، تکامل در آن واحد، همزمان با شبکه بندی

زمانی بهتر از تراشه های پروتئین غنی می کنند،  ( که ورقه های سیلیکنی را باBio-Chipsتراشه ها )-باصطالح زیست می آورد.

، ممکن است صفحات مغناطیسی را است یک اختراع آمریکاییکه (، Flash-Chipsد. تراشه ی درخشی )کرخواهند معمولی کار 

ترند و سبک تر و سریع  نیاز به برق کمتری دارند، مستحکم« حافظه های درخشی»به عنوان حافظه داده ها از میدان براند. این 

 . اند که تا به امروز وجود داشته تر از امکاناتی

 رحال حاضرایانه های شخصی منتقل کرد. اما دربه روی را  یک کتابخانه شخصی درست و حسابی می توانامروزه 

از  ینسل در اساس نوینسرعت محاسبه گری فکر نمی شود. تنها به گسترش ساده ظرفیت ضبط و شتاب بخشیدن گام به گام به 

؛ گرفتدازنده های متوالی موجود از زمان نویمان را خواهد معماری پردر آن ها معماری جدیدی جای رایانه ها در راه است که 

که بعنوان تازه ترین نسل رایانه ها در پشت نام شان صفت اَبَر قرار داده می شود. نو ترین  موازی پردازبه اصطالح رایانه های 

ز رایانه ها( است که به گونه ای به هم نکته در رایانه های موازی پرداز در پیوند شمار زیادی از پردازنده ها )و یا شمار زیادی ا

و نتیجه ها را با هم تبادل می  موازی اجرا کردهبه شکل متصل اند که بخش های مختلف یک برنامه کل را به طور همزمان، یعنی 

ود ازی آزمایشی خکنند. سازندگان می گویند که آنها می توانند با هم حرف بزنند. سازندگان رایانه ها در دانشگاه کلمبیا رایانه مو

 )یعنی غیر فن نویمان( غسل تعمید نکرده اند.« Von-Non»را بی سبب با نام 

با این دستگاه ها این امید به وجود می آید که طرز کار دیگر به صورت سری وار نباشد، 

شبیه سازی کرد. شبیه به اعصاب انسان که هم به عنوان انسانی را موازی اندیش بتوان مغز بلکه 

فظ اطالعات و هم پردازنده داده ها کار می کند، رایانه های موازی نیز روندهای بسیار پیچیده را حا

 –محدوده نظامی، مثال می توان به مدل آب و هوایی کاربرد در می توانند محاسبه کنند. خارج از 

داز جدید، زی پرهای یک رایانه موا اقلیمی اندیشید یا به سازه های بسیار پیچیده فنی. نخستین نمونه

هزار پردازنده موازی در حال حاضر به کار  ٦٠، با بیش از  Connection Machinesیعنی 

 Dannyروی بیرونی سرخ رنگ شان، آن گونه که مخترع شان دنی هیلیس )  گرفته شده است.

Hillis از آزمایشگاه هوش مصنوعی ام آی تی به شوخی می گوید، آدم را به یاد دارس ویدر )

(Darth Wader)  مظهر شّر بود که در پایان پاکی یافت.« جنگ ستارگان»که در فیلم  می اندازد 

با یک میلیون داده پرداز را  Connection Machineیک  .Thinking Machines Corpشرکت 

در برنامه تولیدش دارد. این کار می تواند به گفته دانشجوی مهمان ام آی تی، استیوارد براند 

(Steward Brand در کتابش )«Media Lab» رایانه های موازی پرداز را هزار بار سریع تر ،

 از اَبَررایانه های امروزی کند.

رخه و دوچ» میان له اختراعش را به تصویر کشد، مقایسهدنی هیلیس برای این که افزایش بالقوه توان رایانه ها به وسی

 می کند. همه رایانه های موجود در آن صورت چیزی بیشتر از یک  ( را مطرح٢٣٣ ص ،  (Brand «هواپیمای مافوق صوت

  خر بارکش نخواهند بود.

 دنی هیلیس
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 سیستم های خبره ی بحث برانگیز
 

م نیز بهره گیرند. این سیست سیستم های خبرهاز ظرفیت هایی که اَبَررایانه ها در اختیارمان می گذارند، شاید سازندگان 

اآلن نیز کاربرد عملی دارند، دانش انسانی را ذخیره می کنند و هنگام حل مسایل در اختیارمان  ها که اکنون خیلی رواج ندارند ولی

 قرار می دهند.

نباشته ای از دانش زمین بر سر زبان ها افتاد. این سیستم که با اسیستم خبره زمین شناسی ،  Proctorخیلی زود نام 

از طبیعت ها ذخیره ای از فلز سنگین مولیبدن را که دهه  ١٩٨١د، در سال دانشمندان تغذیه شده بواز یک گروه نه نفره شناسی  

بود، پیدا کرد. پس از آن در مورد این سیستم هایی که مراقبت و نگهداری شان پر هزینه است، سکوت برقرار کرده مخفی  انسان

حال سیستم های خبره در کارگاه های کارخانه ها با این  شده است. رویاهای بلندپروازانه سال های اولیه تا کنون تحقق نیافته اند.

عادی رهنمودهای سریعی می دهند و به پزشکان در تشخیص رایج و سانحه های تولید را اداره می کنند، هنگام اشتباهات  روندهای

ر ارلمان آلمان دبه پوابسته « نی و ارزیابی پیامدهای فنگمانه ز»بیماری ها یاری می رسانند. آن طور که یک پژوهش کمیسیون 

ابه رایانه ها را به مثنتیجه گرفته است، تنها عده اندکی از بیماران در برابر چنین سیستم هایی شک دارند. آنان اغلب  ١٩٨٩سال 

عدد از این سیستم ها در بیمارستان های  ٣٠حدود  ١٩٨٩پزشکان به شمار می آورند. مطابق این گزارش در سال « افزایش توان  »

 ر می کرده اند.آلمان کا

سازندگان سیستم های خبره بر این باورند که این سیستم ها می توانند برای نمونه ارتباط پیچیده میان موسسه های بزرگ 

مقاطعه کاران آنان و مشتریان شان را هماهنگ سازند تا تولید متناسب با تقاضا، بدون نیاز به انبارداری را تضمین کنند. اقتصادی، 

 برای نمونه مطابق استانداردهای –ا می توانند هنگام ساخت و پرداخت دستگاه های فنی، با دانش تخصصی ذخیره شده این سیستم ه
6DIN به صرفه جویی در هزینه ها و به صورت کارآمد خدمت کنند. در ایاالت متحد آمریکا این سیستم ها  -یا مقررات معاینه فنی

 مورد رسیدگی قرار می دهند. برای پلیس پرونده های تخلفات قانونی را

د که در ( باشKnowledge Navigatorدانسته ها ) امکانات جدید سخت افزاری می تواند هدایتگر ه هایاز ثمریکی 

ی آینده، که رار شرکت اَپل است. این رایانه ( رییس بی آرام و قJohn Sculleyحال حاضر پروژه مورد عالقه جان اسکالی )

فرمان است. این رایانه قرار است در ه گوش ب خدمتکار کامل و تمامن آماده می شود، یک ٩٠میانه سال  اشنخستین پیش نمونه 

یک جعبه پالستیکی کوچک به اندازه یک رایانه کیفی جای گیرد و دیگر نیازی به صفحه کلید نخواهد داشت، چرا که راه ارتباط 

ز بیش ا که این آدمک خوش برخورد و بسیار صبور قرار است ت.ساکوچکی بر روی صفحه نمایش گیری با آن از طریق آدمک 

باشد و هرگز فراموش نمی کند که قرار مالقات ها و دیدارهای صاحبش را به یاد او آورد. او قرار است که در معمولی یک منشی 

ه کند که داده های الزم صورت ضرورت خودش قرار مالقات ها را تنظیم کند و سخنرانی ها را برای صاحبش از این طریق آماد

آرشیوهای عظیم موسسه به این ترتیب را سرند کرده و جدیدترین منبع های مربوط به موضوع را ذره ذره پیش روی وی گذارد. 

های پژوهشی، دانشگاه ها و کتابخانه ها که به صورت الکترونیکی ذخیره شده اند و در شبکه داده ها هر لحظه قابل خوانش اند، 

وندهای ر ، طبیعی است که شبیه سازی تصویریقرار خواهند داشت. برای شفافیت بهتر« هدیتگر دانسته ها»ر صاحب در اختیا

پذیر خواهد بود. برای مسایل آسان تر فنی یا علمی او می تواند همچنین یک راه حل کلی ارائه  به صورت رنگی امکان ،پیچیده

صفحه نمایش تاشویی است که بر روی آن آدمک سرحال باید پدیدار شده و  ،جادو کند. ظاهرا بزرگترین مانع بر سر راه این جعبه

 نظر و تفسیرهای خود را بیان کند.

  

                                                           
 برای استاندارد کردن فرآورده ها و فرآیندهای صنعتی است.« رم( صنعتی آلمانهنجار )نُ » 6 
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 در جستجوی واقعیت های نوین
 

است که برای تکمیل آن تا کنون در آزمایشگاه  Agentsیک گام بلندپروازانه دیگر پروژه 

قرار است موجودات رایانه ای آینده  Agents. های آمریکا میلیون ها دالر خرج پژوهش شده است

، علمی-می رسد که از یک رمان تخیلیباشند که مجهز به باصطالح هوش مصنوعی اند و به نظر 

مانند مردگان متحرک )زامبی ها( الکترونیکی، اگر زمانی به وجود  Agentsالهام گرفته شده اند. 

بود، بلکه به کمک دانستنی های ذخیره شده شان  آیند، نه تنها صاحب زبان معمولی انسانی خواهند

های  عالوه بر این ارگانقادر خواهند بود به طور مستقل و بر پایه قاعده های ثابت تصمیم گیری کنند. 

حسی پیچیده ای مانند حس بویایی، شنوایی و بینایی نیز در برنامه قرار دارد که دیگر فقط امتیاز مهره 

( Alan Kayبه تدریج خواهند توانست، آن گونه که پژوهشگر رایانه آلن کی )َ داران نخواهد بود. آنها 

 خیال پردازی می کند، خصلت های انسانی پیدا کنند.

، به خود گرفته است. این یک همزیستی  Agentsمشخص تر از چشم انداز  یشکل و شمایل (Cybernaut)رایانورد  

(symbiosisمیان انسان واقعی از گوشت و پوس ) ت و استخوان و یک رایانه است. آن گونه که مجله آمریکایی نیوزویک نوشته

 رایانورد درک و مفهوم ما از واقعیت را دگرگون خواهد کرد.

صفحه نمایش به  -بر روی آن کار می شود که در آزمایشگاه های متفاوت فنآوری عالی در ایاالت متحد-با این سیستم 

رایانورد که سراسر بدنش پوشیده از دستگاه های متفاوت است می تواند در یک واقعیت سه  عبارتی وارد مغز انسان می شود.

ه یک که مجهز ب -شبیه دستگاه های دید  شب–بعدی که توسط رایانه آفریده شده، غوطه ور شود. انسان با یک عینک ویژه سنگین 

( هایی متصل اند و با دستکش هایی که با فیبر نوری Sensorو با یک لباس پالستیکی بر تن که به آن حسگر ) صفحه نمایش است

 کابل بندی شده اند، به بخشی از سیستم که توسط رایانه هدایت می شود، بدل می گردد.

می توان به قدم زنی در سیاره های دوردست پرداخت، سفری در هوای « فضای مجازی»یک  «واقعیت مجازی  »در 

؛ گرچه این نیویورک داشت، ماجراهایی هیجان آور دید و به آب تنی در یک استخر پرداخت آزاد با سوپرمن در دره های خیابانی

 .آب تنی طراوت بخش نیست

رتیب به این ت د.نحرکت ها و قصد رایانورد را به رایانه منتقل می کن گاه هایی که به سراسر بدن وصل اندحسگرها و دست

تخیلی درباره ارتباط مستقیم میان انسان و رایانه در آینده بسیار نزدیکی دست -نویسندگان علمی به نظر می رسد که تخیل دیرپای

نها خواهد یافت. نه تیافتنی است. و از آنجایی که برای این سیستم فرصت های روشنی در بازار به چشم می خورد، تکمیل آن ادامه 

–ناسا نیز اکتشاف سیاره های دوردست را به یاری  سازمان فضانوردی آمریکا، ان بالقوه آن است، بلکهمشتری از «دیسنی لند»

پیش پا افتاده تری نیز ساده تر تصور می کند. اما حتا برنامه های کاربردی بسیار  رایانورد اساسن -ر چند از راه دورهدایت ه

 می توانند پیش از کسانی که می خواهند خانه بسازند، تحقق می یابند. مثلن« ازیفضای مج»امروز در ایاالت متحد توسط طرح 

کنند، طرح اولیه، ساخت و ساز و تجهیزات  ، چهاردیواری آینده خود را بازبینیمجازی سه بعدینهادن سنگ بنا به کمک واقعیت 

مطمئن اند که این طرح نوین طی پنج سال آینده به همان اندازه رواج خواهد داشت « فضای مجازی»آن را تغییر دهند. سازندگان 

 یانه های شخصی.که امروز را
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 هوش مصنوعی، هدف رویایی پژوهشگران رایانه
 

است.  هوش مصنوعیو یا دورنمای فضای مجازی وجود دارد،  Agents( در پس Utopiaآرمانشهر )ایده ای که بعنوان 

مهارت و حافظه، بلکه  به وسیله آن می بایست ماشین ها زمانی کارهایی را انجام دهند که انسان برای انجام آنها نه تنها نیاز به

 همچنین هوش دارد.

(، آلن John McCarthy(، جان مک کارتی )Marvin Minskyآمریکایی ماروین مینسکی ) اناز زمانی که دانشمند

بیان کردند، این رشته چشم انتظار  ٥٠( این مفهوم را میانه سال های Herbert Simon( و هربرت سایمون )Allen Newelول )ین

 -آن طور که انتظار می رود –کلیدواژه برای کارشناسان دشوار است. اغلب  تعریف دقیق تر خود این خته شدن است.برسمیت شنا

 نظرات در پاسخ به این پرسش که هوش انسانی چیست، از همدیگر فاصله زیادی دارند.

انسان است، یا به عبارتی  رایانه ادامه تکامل منطقی»( گمان داشت John Osborneدرام نویس انگلیسی جان اسبورن )

که امروز در ام آی تی به پژوهش هوش مصنوعی مشغول است، این پژوهش به مینسکی برای ماروین  «. هوش بدون اخالق

. «به گونه ای طرح این پرسش است که بیست عدد از مهم ترین روش هایی که روح ما طبق آن عمل می کند، چیستند؟»سادگی 

تجزیه و تحلیل است و شاید همچنین ایده ای است برای یاری  برایایده است، که پیش از هر چیز برای او هوش مصنوعی یک 

تصور آن را کنید که شما یک تراشه »(. او با خیال پردازی می گوید: Evolutionرساندن به انسان در گام بعدی اش در فرگشت )

 (١٣٨ ص١٩٩٠  (Brand«. مگابیتی در سرتان داشته باشید ٤خودآگاهی 

مخترعان امیدوارند که در سال های در پیش رو، در راه رسیدن به هوش مصنوعی برخی از توانایی های ویژه انسانی 

چنین به نظر می رسد که پژوهشگران با به اصطالح شبکه های عصبی به موفقیت های آغازینی  .کار بگذارندرا در رایانه ها 

 -این سلول های ارتباطی خرد در مغز انسان –یعنی توسط نرم افزار، شیوه کار اعصاب دست یافته اند. آنان با برنامه های جدید، 

 را شبیه سازی می کنند؛ روشی جدید که برخالف هوش مصنوعی کالسیک، به ساختمان و نحوه کار مغز می پردازد.

یرامون تماس برقرار شود و توانایی های انسانی در شناخت تصویر و زبان به عنوان مدل خدمت می کنند تا با محیط پ

از شناخت این محیط به صورت اطالعات استفاده گردد. رایانه ها شاید بتوانند در چنین صورتی تجربه های محیط انسانی )مانند 

ر به ه قاداز این راه به گونه ای بهینتخمین فاصله، بازشناسی اشیاء و غیره( را تقلید و اندیشیدن استقرایی را شبیه سازی کنند تا 

سال پیش به این سو مورد بحث نظریه  ٣٥. این پرسش که از باشندمسایل در پیش روی شان حل 

پردازان هوش مصنوعی بوده که ویژگی هوش انسانی در چیست، هنوز بی پاسخ است و یا درست تر 

ست ا دور زده می شود. نهاده )تز( ای که مطرح می شود این ،شبیه سازیبگوییم به وسیله که است این 

که اگر رایانه در پرداختن به تاثیرات محیطی مانند یک انسان هوشمند رفتار کند، آنگاه پرسش درباره 

(، یکی از مدافعان پرشور Hans Morawecتفاوت میان انسان و ماشین بی جا است. هانس موراوک )

ینده، انسان ها اعتقاد دارد که طی چهل سال آهوش مصنوعی از دانشگاه کارنگی ملون در پیتسبورگ 

 Mind»به تدریج زاید می شوند و از صحنه محو خواهند شد. او در کتاب بسیار بحث انگیزش با عنوان 

Children( »به این نهاده بدون هیچ طعنه ای اضافه می کند ١٩٨٨ ) ...« و در این رابطه چیز زیادی

ال طول خواهد کشید تا چنین دیگران در این مورد اعتقاد دارند که صدها س«. از دست نخواهد رفت

 وضعی پیش بیاید.

هوش مصنوعی که از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان فنآوری خیالی مطرح می شود )از جمله ولفگانگ کوی 

(Wolfgang Coy انفورماتیک دان آلمانی اهل برمن در یک کنفرانس هوش مصنوعی در تابستان )پیش از هر چیز ١٩٨٩ )

هزار عضو دارد. در آلمان چهار هزار نفر  ١٥بیش از « جمعیت هوش مصنوعی آمریکا»ایاالت متحد دارد.  مدافعان زیادی در

جزو عالقمندان هوش مصنوعی اند. کنسرن های بزرگ چندملیتی، مرکزهای ویژه ای « جامعه انفورماتیک»هزار عضو  ١٤از 

آینده دار این رشته، حرفی برای گفتن داشته باشند. ادوارد فیگن  با هدف پژوهش هوش مصنوعی تشکیل داده اند تا در بازار احتماال

انتظار م[ «. هوشمند»]رایانه های ( مدافع سرشناس هوش مصنوعی، از مشاوران الکترونیکی Edward Feigenbaumبام )

صصی را دسته بندی کند، انبوه و ناروشنی از ادبیات تخ حتا در بخش های علمی را دارد. رایانه می تواند مجموعه« تقویت هوش»

نظمی پیشنهاد دهد یا این که بر آزمایش ها نظارت کند. هوش مصنوعی با گسترش وظیفه هایش نمی تواند در یک جعبه پالستیکی 

واس حزندانی بماند. یک موفقیت چشمگیر در پژوهش هوش مصنوعی می تواند به روبوت ها به عنوان دوستی عجیب و غریب، با 

انسان پر و بال می داد. در طرح همانگونه که در آغاز رایانه ای شدن امور، به خیال  ؛زندگی دوباره ببخشد یبینایی و شنوای

Agents بی نهایت غمخوار، صبور و فکری مدافعانش  مطابق دورنمای روبوت می تواندزندگی دوباره ای یافته است.  این رویا

 بیماران را به عهده بگیرد. یاری گر باشد و در آینده حتا پرستاری از پیران و

 وراوکهانس م
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طرفداران پر و پا قرص هوش مصنوعی در حال حاضر خواب رایانه هایی را می بینند که به عنوان یک مقام داوری 

( روانشناس آمریکایی و Roger Schankکننده بی طرف، تصمیم های عام پسند، خردمندانه و منطقی می گیرند. راجر شانک )

ل )نق« شوندرایانه ها می توانند زمانی رییس جمهور خوبی برای ایاالت متحد »می گوید که  دیتبا جپژوهشگر هوش مصنوعی 

 (. ١٠/١٩٨٩   Naturقول از نشریه

این که آیا چنین رییس جمهوری واقعا تصمیم های مفیدی می تواند بگیرد، بحث دیگری است. 

 وعی کیفیت تصمیم هایماروین مینسکی می تواند علیرغم همه شیفتگی اش برای هوش مصن

آن ها می توانند کل کهکشان را با کف یا چیزی شبیه آن »هوش ماشینی را چنین تصور کند: 

د، چون احتماال در برابر این پرسش که جهان نیاز به چگونه سپر حفاظتی دارد، نظری نپر کن

 (١٣٨، ص ١٩٩٠،  Brand)در «. دننادرست دار

  

 ماروین مینسکی
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 نندرایانه ها اشتباهات زیادی می ک
 

بر سر زبان ها افتاد و می بایست بیانگر  بحران نرم افزاریسده بیستم تحت عنوان  ٦٠آنچه که در میانه سال های 

موجود بر سر راه به کارگیری رایانه ها باشد، در این میان در نظر بسیاری از کارشناسان مساله ای است با تاثیرات مشکالت 

افزار غیر قابل اطمینان نه تنها برای اَبَررایانه ها، بلکه همچنین برای رایانه های شخصی امروزه، مشکل نرم  بسیار پردامنه تر.

یکی از نخستین درس هایی که دانشجویان رشته انفورماتیک می آموزند آن است که هرگز یک برنامه پیچیده خالی  حل نشده است.

 از اشتباه وجود نخواهد داشت.

 یک رشته جدید ،مبارزه بر ضد این بیماریان نرم افزاری بهتر شده است. بحر البته استراتژی برای چیره شدن بر

گسترش رایانه ای شدن رشد کرده با را با خود به همراه آورده است. اما بحران ها نیز همراه « مهندسی نرم افزار»مهندسی بنام 

آن که  بیمارگونه برایپیامد تالشی رند، بلکه آومی به شمار ناند. انفورماتیک دانان گوناگون دیگر مشکالت را بحران ابزار فنی 

یک سانحه وحشت انگیز رایانه ای می تواند همچنین . ، می دانندکار انسانی و وظیفه های هر دم پیچیده تری به رایانه واگذار شود

 شود. در برابر سانحه هایدر برنامه ها، به وسیله یک سری سانحه های غیرقابل پیش بینی ایجاد « غیرعمدی»در کنار اشتباهات 

ساده ای چون قطع برق و یا موش های جونده کابل، سازوکار)مکانیسم( های تامین امنیت وجود دارند. اما بر ضد ویروس های 

، به برنامه ها منتقل می ایی از ُکده ها و یا بخش هبه صورت سّری برای نابود کردن داد ی هستند کهکه فرمان های –ای  رایانه

 است. قابل اطمینانی پیدا نشده کنون هیچ سیستم تامین امنیت مطلقنسیستم های عامل مختلف تا  اشتباه یا بر ضد اتصال -شوند

ویروس های رایانه ای که به قصد وارد برنامه ها می شوند و به عنوان بیماری مسری بسیار خطرناکی از طریق شبکه 

دگی های فاجعه بار شده اند. در حال حاضر چنین تخمین زده می شود که شمار می توانند شیوع پیدا کنند، موجب برخی ازکارافتا

 فرگشتی سازوکارهای دفاعی را در یک رقابتاین ذرات زهرآگین ساالنه پنج برابر می شود. البته نویسندگان نرم افزار 

(evolutionary)  رایانه اند «خوره»کنند، اما تا کنون برای کسانی که با این قاتالن بدخیم بهتر می (freaks) آشکارا مشکلی ،

 نیست که بمب های کوچک خود را هر زمان و هر جایی که می خواهند منفجر کنند.

 ١٩٨٨نوامبر  ٢( دانشجوی دانشگاه ُکرنل را می توان به یاد آورد که در روز Robert Morrisنمونه رابرت موریس )

هزار رایانه در ایاالت متحد آمریکا انداخت. این ویروس نابود  ٦ا به جان ر« بمب منطقی»توطئه نبوغ آمیز ویرانگر یک در یک 

، یک  General Accounting Office (GAO)کننده داده ها، راست و مستقیم راه به شبکه های نظامی پیدا کرد. هنگامی که 

آیا این ویروس وارد سیستم  موسسه پژوهشی کنگره آمریکا که مستقل از حکومت این کشور است، می خواست تحقیق کند که

پرداخت های بانکی نیز شده است، البته ویروسی نیافت، اما به کارش ادامه داد، چون به مجموعه ای از نقص های امنیتی در سیستم 

از  انبوهی، بدون نگهبان پرداخت های بانکی آمریکا برخورد کرده بود، از آن جمله قطع برق، انبارهای ذخیره نوارهای مغناطیسی  

فرمان های رایانه ای نادرست را اجرا کنند. در سیستم پرداخت های مالی بین  ،کارمندان که می توانستند بدون کنترل و نظارت

برای همه نوع خطا ارائه می کند. اشتباهات کامال  شاه کلیدیسریع سیستم های رایانه ای،  ی نیز سوراخ های امنیتی  شبکهالملل

تم های توانند در دیگر سیس گذارند. اگر آنها در سیستم اولیه شان کامال بی خطر باشند، میبند ویروس اثر می توانند مان« معمولی»

ه Alexander Roßnagelآلوده، به گونه ای ناگهانی، تاثیرات فاجعه باری داشته باشند. دانشمندان آلکساندر ُرس ناگل ) د  (، پیتر و 

(Peter Wedde( فولکر هامر ،)Volker Hammer( و اولریش پُردش )Ulrich Pordesch در پژوهش خود در سال )١٩٨٩ 

 از دید این گروه   نسبت به خطرهای شبکه های رایانه ای هشدار داده اند.« مبتنی بر اطالعاتآسیب پذیری جامعه »زیر عنوان 

ط های ارتباطی بین سیستم های متصل سانحه هایی چون از کار افتادن کامل خ ،متشکل از حقوق دانان دولتی و انفورماتیک دانان

از چراغ های ترافیکی گرفته تا شبکه تلفن و متروهایی که از راه دور کنترل می شوند، بیشتر بی خطر تلقی می شوند.  ،به هم

. تاسن شبکه تامین مواد غذایی مردم یا کاالهای مورد نیاز روزانه شا مانند از کارافتادنبزرگ تر  یاین دانشمندان از خطرترس 

همچنین از دید آنان از کنترل خارج شدن اداره کارخانه های شیمیایی یا نیروگاه های برق می تواند به فاجعه بیانجامد. شبکه های 

 به همراه داشته باشند.غیرقابل کنترل بانکی از کارافتاده می توانند یک طوفان مالی 

های شخصی صادق است، با توان بزرگ تری در مورد اَبَررایانه آن چه که در مورد سیستم ها و برنامه های ساده رایانه 

کنند. انفورماتیک دان هامبورگی می ها می تواند به مشکالت عظیم بیانجامد. هیچ گاه نمی توان اطمینان داشت که آنها بی خطا کار 

ستم های بزرگ برنامه ای می این امری مهلک است. خطای سی»( خاطر نشان می کند که Rüdiger Valkبه نام رودیگر فالک )

از آنجا که انسان سیاره ای برای آزمایش در اختیار ندارد، از دید این نقدگر رایانه «. توانند تنها در کاربرد عملی شان پیدا شوند

حتا   (.٢٥٤، ص ٨٩/١٩٨٨،  Scheidewegها، استفاده از چنین برنامه هایی دست کم در بخش نظامی غیرمسئوالنه است )در 

مانی که خطا شناخته می شود، هیچ تضمینی برای برطرف کردن آن وجود ندارد. در این میان شرکت های نرم افزاری برنامه ز

های خود را به یاری روش های آزمایشی ریاضی پر هزینه، شخم می زنند. اما این سلسله آزمایش ها خیلی پیچیده اند و می توانند 
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می توان تا حدودی خالی از خطا  -از آن استفاده عملی می شودکه  –ا سوم یک برنامه را دچار خطا بشوند. نخست روایت دوم ی

 دانست.

است، چرا که پاکسازی، توان کارکرد کل سیستم را به خطر می اندازد.  گاه تالش برای کمینه کردن اشتباهات بی فایده

 .آیندمی  کنار سیاری از کاربران با اشتباهاتبه این دلیل ب

برای نشان دادن ترس آمیخته با احترام انفورماتیک دانان در برابر برنامه های  ،انفورماتیک منتقدیزن بام، جوزف وا

 پیچیده شان همیشه مثال زیر را برمی شمرد:

( یک بار جهت باد هنگام برخاستن به اشتباه در برنامه ثبت شد. آدم ممکن Chalengerهنگام یکی از پروازهای چلنجر )

ح اصال هنگامهمه کارشناسان مسئول از تاثیرات جانبی غیرقابل پیش بینی واقع مساله ساده ای است. اما د که این دراست فکر کن

. به گونه ای که از اصالح صرفنظر کردند. گروه ندبسیار می ترسید ،قابل اطمینان آغاز پروازی این اشتباه، در این برنامه 

در حال حاضر فضانوردان یک کتابچه راهنما همراه خود دارند  تا جهت باد تغییر کند. انفورماتیک دانان ترجیح داد که صبر کنند

فهرست وار برشمرده شده است، تا آنان در حالت اضطراری  ،که در آن همه خطاهای شناخته شده و اصالح نشده در سیستم هدایت

خود درآورند. وایزن بام این وضعیت را نشانه وار  سیستم هدایت را دوباره در کنترل ی ( رایانهAd-hocبا فرمان های موردی )

باد برای سیستم  بودن جهت «نادرست» مفروض اتمی، در صورت می داند و می پرسد: رییس جمهور آمریکا هنگام یک حمله 

 دفاعی موشکی، چه کار خواهد کرد؟

« ترمیم خسارت»ن باصطالح مرکزهای دوره ی رونق فراوااکنون خطر ناروشن از کار افتادن سیستم رایانه ای، به دلیل 

(Disaster Recovery است. این گروه های واکنش سریع می بایست ویرانی داده ها را محصور کرده و به این ترتیب خسارت )

، سیستم های اطالعاتی خسارت های فراوان به وسیله نقص های امنیتی موضعی  امروزه یک موسسه را تا حد امکان کاهش دهند. 

 Cooper & Lybrandلندنی شرکت مشاوره ای گزارشی از بنا به تخمین  ١٩٨٧ه هزینه های گزافی می شوند. تنها در سال منجر ب

میلیارد مارک آلمان غربی بود. این که خطای رایانه ای گران تمام  ١٢برای کمیسیون جامعه اروپا، میزان این خسارت ها بالغ بر 

ه ای است. یک پژوهش که به سفارش کنگره آمریکا انجام شد، هزینه های ایجاد شده به خاطر می شود، یک امر تقریبا پیش پا افتاد

دالر این خسارت  میلیون ٥٠میلیون یورو. م[ تخمین می زند.  ٥٠٠میلیارد مارک ]تقریبا  ١خطای نرم افزاری را در ایاالت متحد 

تخفیف بلیط در دوره  Sabreبا نام  CRSیستم سفارش رایانه ای ساست. وارد آمده شرکت هواپیمایی آمریکن ایرالینز ها تنها به 

 از حد موعد، بلیط ها را تمام شده اعالم کرد و مشتریان را به شرکت های دیگر رجوع داد. این شرکت، بسیار زودتر پروازهای

به رایانه ای به حساب یک خطای محاس ١٩٨٣همچنین سیل بزرگ رودخانه کلرادو در ایالت نوادای آمریکا در سال 

هنگامی که دو سفینه فضایی به خاطر خطای نوشته می شود. رایانه مقدار زیادی آب را در یکی از حوضچه ها انبار کرده بود. 

که د آن بو هعلت این سانح رفت. گفته می شود کار پرزحمت کارشناسان بر باد نیز ر ومیلیون ها دالرایانه ای از دست رفتند، 

 لحظه غفلت کرده و به جای ویرگول در برنامه نقطه گذاشته بود. برنامه نویس در یک

آیا رایانه ها »با عنوان  ١٩٨٩فهرست طوالنی از چنین خطاهای رایانه ای را انفورماتیک دان رودیگر فالک در سال 

ی دهد که به خاطر گردآوری کرده است. او از جمله در مورد مرد خلبانی از نیروی هوایی انگلیس گزارش م« قابل اعتمادند؟

باردار بودن اخراج شده است، و نیز در مورد شیرخواره ای که نامه خدمت زیر پرچم در گهواره اش تاب می خورده یا در مورد 

، گزارش می دهد. اما در کنار این نکته های کامال بامزه که به به یک حساب بانکی واریز شده بودمیلیون ها پولی که به اشتباه 

نیز گزارش را  ها پیامدهای مهلک اعتماد کور به رایانهجود دارد، این انفورماتیک دان موردهای بی شماری از آنها و نظر می رسد

ده ها مورد از چنین نمونه  (.XXII/٨٨، شماره  Unihh-Forschungدر می دهد که برای مقابله با آنها هیچ ضمانتی وجود ندارد )

( Tom Foresterرایانه را کارشناسان استرالیایی، تام فورستر )به یا اعتماد نادرست کاربران  های مشابهی از اشتباهات رایانه ای و

گردآوری کرده اند؛ خطاهایی با پیامدهای سنگین و حتا در برخی موارد  ١٩٩٠( در ماه مه Perry Morrisonو پری موریسون )

در جریان جنگ ایران و عراق، هواپیمای مسافربری را  در خلیج فارس Aegisهنگامی که سیستم کنترل جنگ افزاری  مرگبار.

یستم به س . ناخدای ناوجنگی وینسنسباختندنفر سرنشین ایرباس ایرانی در خلیج فارس جان  ٢٩٠ به جای هواپیمای نظامی گرفت،

 7خود اعتماد کرده و آن هواپیما را با شلیک موشکی نابود کرد.

 ١٩اقتصاد جهانی از جمله به حساب استفاده از رایانه گذاشته می شود. زمانی که در های غیرعامدانه به  همچنین برخی خسارت

به لرزه درآورد، تحلیل گران متوجه شدند که این را از توکیو تا نیویورک  بازارهای بورس ،یک سقوط کوتاه مدت ١٩٨٧اکتبر 

ی دنیای مال چند برنامه مختلف بورس بوده است. سقوط، تا آنجایی که می شد قضیه را روشن کرد، در نهایت حاصل کنش همزمان

در واقع بزرگ ترین مشتری خدمات اطالعاتی است. به ویژه رایانه شخصی به عنوان کارافزار اجتناب ناپذیری برای دالالن بورس 

                                                           
یه فاجعه ای است که در خلیج فارس به وقوع پیوست و موجب مرگ البته این روایت رسمی تبلیغ شده از سوی ارتش آمریکا برای توج 7 

ایران  جنگصدها هم میهن ما شد. واقعیت این است که این فاجعه پیش از آن که حاصل اشتباه نرم افزاری باشد، تصمیمی سیاسی در پیوند با 
 حضور غیرقانونی ناو جنگی آمریکا در آب های ایران بوده است.و عراق و 
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ی مخابرات و در سراسر دنیا است و بازارهای اوراق بهادار را در سال های گذشته به کل دگرگون کرده است. به خاطر همپای

مرکزهای مالی جهان از توکیو تا لندن، فرانکفورت تا هنگ کنگ یا نیویورک به وسیله ماهواره در یک شبکه عظیم و  ،رایانه

درهم پیچیده، در هم تنیده شده اند. از هنگامی که چنین شده، خودپویی های عجیب و غریبی بازار بورس را در التهاب نگه می 

تحلیل های باصطالح نموداری انجام می شوند که قرار است کار فروشندگان و خریداران را در پیشگویی د. به کمک رایانه دار

تغییرات قیمت آسان سازد. حال اگر شمار زیادی از دالالن و سوداگران تغییر بهای همسانی را محاسبه کنند، قیمت به گونه ای 

 نزولی. عودی یارود؛ یک حرکت خودشتابنده ص آسانسوری باال یا پایین می
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 حفاظت از داده ها یا جامعه باز اطالعاتی
 

 Robertرابرت یونکس )« دولت اتمی  »برخی از کارشناسان به یاد  ،با در نظر داشت حساسیت سیستم های رایانه ای

Jungks .ت ، می بایسبیشتر باشددرونی آن چنین استدالل می کنند که هر چه شبکه ای بزرگ تر و وابستگی آنان ( می افتند

تا بتوانند دستگاه را حفظ کنند. نگرانی درباره حفاظت از داده ها و سیستم ها می  ،سازوکار کنترل های اجتماعی کامل تر باشند

از  ه ایفزایند شمار ،دیر یا زود نه کنترل و نظارت منجر شود کهبه یک دستگاه پردام -حفاظتی امکاناتنبود  ی در نتیجه–تواند 

 .را زیر نظر می گیردتگان آنان، تماس های شخصی شان و سبک زندگی شان شاغالن و بس

به مناسبت  ١٩٨٣در سال تضاد محض غیر قابل حل، میان نیاز به اطالعات و امنیت داده ها نخستین بار ]در آلمان.م[ 

ر زیادی از شهروندان در ترس شما ،سرشماری شهروندان آلمان فدرال به خودآگاهی عمومی راه یافت. نیاز دولت به اطالعات

این بیم  ١٩٨٣دسامبر  ١٥زندگی خصوصی شان را برانگیخت. دادگاه قانون اساسی طی حکمی در  همورد از دست رفتن محدود

 واساسی حفاظت از شخصیت افراد پذیرفته شده  به بعد، محفوظ داشتن داده ها به مثابه جزءو هراس را به جا دانست. از آن زمان 

ه اند. از داده ها در عصر اطالعات الکترونیکی را از دست داد ی موثردد. بسیاری از کارشناسان امید به حفاظترعایت می گر

آینده حفاظت از داده ها ناروشن : »، بر این نظرند که«محافظ داده ها»،( Ruth Leutzeخانم روت لویتسه )برخی دیگر مانند 

، با توجه به این که امنیت داده ها متناسب با حجم سیستم ها هر چه بیشتر از ظر(. این ن١٦/٣/١٩٨٩تر روندشا، )فرانکفور«. است

( از موسسه پژوهش آینده در توبینگن مدعی است که Rüdiger Lutzبین می رود، دردناک تر می شود. پروفسور رودیگر لوتس )

( همواره ١٠/٢/١٩٨٩)هفته نامه رایانه، «. کرداساسا ممکن نیست بتوان شبکه اطالعاتی الکترونیکی کامال رخنه ناپذیری ایجاد »

لت ذاتی که به اعتقاد این پژوهشگر خص هایی« سوراخ»هایی و در نتیجه امکان نشت داده ها وجود خواهد داشت؛ « سوراخ»

 رسانه ها است و انسان باید بیاموزد که با آن سر کند.

رقراری ارتباط تلفنی از راه دیجیتالی، می توان همه تماس ؟ امروزه به وسیله بچه کسی تصمیم می گیرد که چه باید بشود

ها را بازسازی کرد، حساب های بانکی اداره شده توسط رایانه را از راه دسترسی متناسبی باز کرد و به کمک شماره کارت هویت 

یک نکته  ،خوانده می شود با یک دستگاکارت هویت را ا خواند. این که اکنون در عرض چند ثانیه داده های ذخیره شده فردی ر

پژوهشی « آیا هیچ چیزی دیگر خصوصی نیست؟»، با این پرسش که ١٩٨٩نمونه وار است. نشریه آمریکایی بیزنس ویک در سال 

داده  ، کلتوانستند بدون دشواری زیادی این نشریهپژوهشگران  وجود دارد.تهیه داده ها  چه امکاناتی برایکرد که در ایاالت متحد 

(. ٤/٩/١٩٨٩،  BuW( را به صورت مجاز از یک دادگان بخرند )Dan Quayleاون رییس جمهور آمریکا دان کوایل )های مع

دالل های بزرگ اطالعات، که داده های میلیون ها انسان را در رایانه های شان ذخیره کرده اند، از جمله فهرست موسسه هایی را 

مفصلی از کارکنان  مشخصاتپرونده ی در پرداخت قرار دارند، یا اینکه می فروشند که در معرض خطر ورشکستگی و ناتوان

 Robertجدید، همراه با هشدارهایی درباره میزان بدهی آنان و یا مشکالت تندرستی شان عرضه می کنند. رابرت الیس اسمیث )

Ellis Smith های خود را در رابطه با دنیای  تجربه« بیزنس ویک»(، کارشناس تجاری و روزنامه نگار، در پژوهش نامبرده از

بدون زحمت زیادی، هر کسی می تواند از همه چیز درباره دیگری »داده ها در ایاالت متحد به این صورت جمع بندی کرده است: 

 «.اطالع پیدا کند

توان  رخنه گران همواره در برابر چشمان شگفت زده عموم این نکته را به نمایش می گذارند که چه ساده و آسان می

ارد و« دزدان دریایی»نظری به باصطالح گاوصندوق داده ها افکند. با یک رایانه شخصی ساده، یک مودم تلفن و چند حقه ساده، 

 ١٩٨٩تا  ١٩٨٦هانوفر ]آلمان.م[ که از سال در شبکه های دورافتاده در دورترین قاره ها می شوند. مانند گروهی از رخنه گران 

، گویا ه و از داده های حساسشی از داده های حفاظت شده ناسا گشتحد را زیر و رو کرده و حتا وارد بخدادگان مختلف ایاالت مت

 رخنه گران پایبندند به این اصل« دزدان دریایی. »، رونوشت برداشتنداتحاد شوروی. م[ و امنیت ]سازمان اطالعات برای کا گ ب

دیگری غیر واقعی است. رودیگر لوتس  ار داشته باشد، چرا که هر احتمالم قرکه همه اطالعات می بایست آزادانه در دسترس عمو

.) «شده ایم، با همه ظرفیت ها و خطرهایش یاطالعاته ما وارد گستره اقتصاد آشکارا، بسیاری نمی خواهند بپذیرند ک»می گوید: 

a. a. O. Computerwoche) 

سال های اولیه از رخنه گران در برابر تصویر تبهکارانه با این حال خیلی چیزها گویای آن است که تصویر رمانتیک 

د شده اند نیز افزایش ، وارا، پیامدهای خسارت هایی که به عمداز آنان رنگ می بازد. چرا که با شبکه بندی رشد یابنده سیستم ه

دیگر طرفداری نخواهد  ،ی بازو اگر روزی هواپیمایی در نتیجه کار رخنه گران سقوط کند، ایده سیستم ها و شبکه هامی یابند. 

مساله حفاظت داده که پیامد آن مهم تر شدن اختصاص داده خواهند شد،  یحفاظتبه جای آن بودجه های پژوهشی برای امور شت. دا

 .خواهد انجامیددور تسلسل بی پایان یک به د. و این بوخواهد 
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 شناسی رایانه ای محیطدر جستجوی یک 
 

اطالعاتی رو به افزایش است، شک  و تردید نسبت به پویایی درونی متمرکز سیب پذیری قدرت هر چند بیم و هراس از آ

به جزء اجتناب ناپذیر زندگی روزمره ما مانند . اطالعاتی شدن ه هیچ وجه مورد توجه قرار نمی گیردرایانه ای شدن فزاینده امور ب

( ecologyشناسی ) محیطدر ام آی تی با صدای بلند درباره  Media Lab. مدافعان لفن، ترافیک و نور مصنوعی بدل شده استت

تبادل اطالعات سخن می گویند، اما منظورشان گزینه هایی است، تا سیستم های ارتباطی شان را بتوانند گسترش دهند. )بنگرید به 

Brand  ،ست، به کنار زده شده و یا ل ا(. پرسش درمورد این که این نکته تا چه حد از لحاظ انسانی قابل تحم٣١٣، ص ١٩٩٠

 مطرح نمی شود. اصلن

، امتیازات رقابتی به وسیله فنآوری های «یطرح کلی برای آینده جامعه اطالعات»در  ١٩٨٩دولت آلمان فدرال در سال 

ی ه هایتقویت شده نهفته در آنها آشکارا با خونسردی می گذرد. در پروژخطرهای  از کنارنوین را برجسته می کند، در حالی که 

( عرضه شده اند، هدف های بسیار بلندپروازانه ای در GMD« )جامعه ریاضی و داده پردازی»که توسط موسسه پژوهشی فدرال 

پیشرفت سیستم ها و هوش مصنوعی تعیین شده است. اما حتی یک پروژه هم به بررسی پیامدهای رایانه ای کردن امور و یک 

 زندگی انسانی اختصاص ندارد.

و نیز مسایل اخالقی را باید روشن کرد،  تمسایل مهم مربوط به محیط زیس ،با هوش مصنوعی  سیستم های آیندهکه  این

کسی با آن مخالفتی ندارد، حتی مدافعان این تحول. اما این میدان برای تحلیل ها و نگرانی های نقدگرایانه تا به امروز به مخالفان 

 نامدار( و یا به کارشناسان امور اخالقی )و در نتیجه نامتعارف( سپرده شده است. ندانت نمای انفورماتیک )و ازینرو نه چانگش

اما همانند صنعتی شدن که همراه آن پیامدهای جنبی غیرمنتظره ای مانند آلودگی محیط زیست، پدیده گلخانه ای و سوراخ 

ل محاسبه ای کمین کرده اند. این خطرها را به دشواری پایه نیز پیامدهای پنهان و غیر قاب-ونی پدید آمده، در جامعه اطالعاتاوز

می توان پیش بینی کرد. چرا که رایانه ای کردن امور اینک وارد مرحله ای می شود که در وهله نخست دیگر به معنی تدوام 

از نظر تئودور  سبکبار شود. سیل اطالعات می بایستاینک این مغز انسان ها است که   سبکبار کردن فیزیکی انسان ها نیست.

پایه ای درباره در اساس در خدمت آن است که پرسش های » ( نقدگر هوش مصنوعی از آمریکا، Theodor Roszakروزاک )

آنان ایده های خوبی را که مساله « کمبود جا»در واقع نیز به بهانه «. ارزش ها، هدف ها یا عدالت به هیچ وجه نتواند مطرح شود

 ( ١٩٨٦،  Roszak. )، پس می راننداصلی اند

نمی خواهند فکر کنند. امروزه برای این دیگر ( بیم از آن دارد که بسیاری از انسان ها Klaus Haefnerکالئوس هفنر )

هم در مورد  ،نکتهفیزیکی جا می زند، واقعا سندهای زیادی وجود دارد. این  سستیعامل حدس و گمان که خرد انسانی در برابر 

ر مورد زندگی خصوصی صادق ، اندیشیدن عام را محدود می کنند، و هم دخاصآن وظیفه های به طور فزاینده دنیای کار، که در 

استفاده شود و رایانه « اندیشیدن افزار  »است. از اینرو او خواهان آن است که از سیستم های رایانه ای پیش از هر چیز به مثابه 

 ه این حد شتاب زده، انجام گیرد.، یعنی نه تا ب«انسانی»ای کردن امور به صورت 

 وکه با اطالعاتی شدن همراه اند  یای نگرانی درباره پیامدهایبر دلیل هاییواقعن هم  ،شناسی انسانی محیطاز دیدگاه 

 وجود دارد. هااستفاده تجاری از آن

دستگاه استفاده از ، خودروهای کاملن خودکار، برنامه های آموزشی برای کودکانتولید روبوت ها در مشاغل، کاربرد 

ساختمان های هوشمند یا ایجاد های ریزموج با کنترل از راه دور که غذا خوردن را از حالت تشریفاتی و آیینی خالی می کنند، 

که تصمیم گیری ها، حل مسایل و برنامه ریزی هایی که پر زحمت به نظر می رسند، می تواند  –روبوت های موسوم به هوشمند 

ه در ام آی تی، نیکالس نگروپونت« مدیا لب»گرایش به سمت راحت طلبی را تداوم می بخشند. پایه گذار و مدیر  -ار شودبه آنها واگذ

(Nicholas Negroponte متعقد است که این هدفی ارزشمند است. رایانه به همه در )« کمک « لباس خوابحق باقی ماندن در

 (٣٠٤، ص  Brand)در  .می کند

( ١٩/٨٩)نقل قول از اشپیگل، « 8تله ماتیجامعه »درباره  (Vilem Flusser) شم انداز ویلم فلوسربه نظر می رسد چ

فحه در برابر ص« مرگبه محکوم تولید مثل و  به غذا و پیکر نیازمند»شر به مثابه یک که در آن پیکر حیوان مهره داری به نام ب

، متصل است، نقطه پایان منطقی چنین تحولی «رویا ترشح می کند اَبَرمغزی که»نمایش ها خم شده، در حالی که مغزش به یک 

 باشد.

  

                                                           
 ( و انفورماتیکtelecommunicationsی است از ارتباط از راه دور )ترکیب 8 
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از ریزتراشه  –رایانه ها از هالر: رایانه ای شدن زندگی روزمره به سرعت پیش می رود. در صنعت، در حرفه ها و در مدیریت، 

 بخش های کاری جدیدی استفاده می شود. به طور فزاینده ای در -ها تا دستگاه های بزرِگ اداره شده توسط روبوت ها

 ١٥٠همان طور که به نظر می رسد که ترس از دنیای رایانه ای که چند سال پیش به مراتب مطرح می شد، برطرف شده است. 

رایانه »کار در برابر صفحه نمایش یک ، اکنون دیگر سال پیش نوشتن و حساب کردن با قلم پر و جوهر صورت می گرفت

 است.شده و بدیهیات جز، « شخصی

هستید که در آن نسبت به ادامه  یمقاله جدیدشما در حال حاضر مشغول نوشتن  پروفسور وایزن بام، آن طور که ما شنیده ایم،

 رایانه ای شدن زندگی روزمره ما اکیدا هشدار می دهید. آیا متن خود را با قلم می نویسید یا از رایانه استفاده می کنید؟

واقع از یک سیستم متن پرداز رایانه ای استفاده می کنم. هر از گاهی هنوز قلم به دست می گیرم . اما سپس  درن وایزن بام: م

 نوشته را وارد سیستم می کنم.

جلوی صفحه نمایش نشسته و مشغول تایپ کردن اش در اتاق مطالعه ن تصور کرد؟ پروفسور وایزن بام هالر: چگونه می توا

 در یک رایانه شخصی است؟ «جامعه صفحه نمایشی»پیامدهای  هشدارهای اش نسبت به

شدن افراطی و تولید گازکربنیک با پیامدهای سنگین  وا خودرو راند و نسبت به موتوریزهی پرایزن بام: چرا که نه؟ می توان بو

ا. به یانه ررا ،ا و نه در این بیناش برای محیط زیست هشدار داد. ما نمی توانیم فن را از زندگی مان حذف کنیم، نه وسایل نقلیه ر

 تمی بایسندیشیم که چگونه با دستاوردهای فن در آینده می خواهیم و یا ااست که ما نسبت به این موضوع بی همین دلیل اما مهم

 کنیم.برخورد 

می نویسید، آیا مانند  در مورد چشم انداز خوش بینانه ای از آینده رایانه ای مامطلبی هالر: و شما آقای پروفسور هفنر، وقتی 

 همکارتان وایزن بام در برابر صفحه نمایش رایانه شخصی خود می نشینید؟

من مهم  برایهفنر: نه، من عالقه ای به تایپ کردن و نشستن در برابر صفحه نمایش را ندارم و بیشتر میل به دیکته کردن دارم. 

 متاسفانه نمی توانم با آن سرعتی که می اندیشم، بنویسم. را آزادانه جمله بندی کنم. و من است که بتوانم فکرهایم

 دیکته شده چه کار می کنید؟نوشته هالر: و سپس با 

 هفنر: منشی من آن را با ماشین نگارش و رایانه موسسه مان تایپ می کند.

 کالئوس هفنر جوزف وایزن بام
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 رایانه، کار می کند. چرا که آقای فدارِ طر نقدگر رایانه، پیشرفته تر و کارآتر از هفنرِ  ، وایزن بامِ هالر: این طور که به نظر می آید

 حذف کرده است.به اصطالح رایج بود  را که سابقن« منشی گری» خدماتوایزن بام در روند کاری خود، 

وایزن بام: شاید من ناچاری ام را به یک فضیلت بدل کرده ام. من هیچ گاه یاد نگرفتم که چگونه می توان متنی را دیکته کرد، چه 

 و چه برای ماشین. من باید متن ام را هنگامی که می نویسم، مرتب جلوی چشمم داشته باشم و دوباره خوانی کنم. برای انسان

هفنر: این یک نکته نمونه وار برای رفتار اطالعاتی انسان است. ما به عنوان جانوران چشم دار از دیرباز عادت داریم، ساختارها 

کشید تا این که من عالوه بر حافظه بینایی، حافظه آوایی ام را تا آن حد تمرین دادم  را به صورت چشمی درک کنیم. سال ها طول

 دیکته کنم. -و آماده برای چاپ –پیاپی که بتوانم قطعه های طوالنی تر یک متن را به صورت 

امه هنوز با قلم می نویسم، حتا نوایزن بام: برای این که این جا سوءتفاهمی پیش نیاید، باید بگویم که من تقریبا همه نامه هایم را 

های شغلی را. چهار فرزند دارم، همه دخترند و کوچک ترین شان هم بالغ است. ما خیلی زیاد به هم نامه می نویسیم و همه به 

صورت نوشتاری است. هر یک از ما می تواند از ماشین نگارش و یا رایانه شخصی استفاده کند. اما هیچ یک از ما این کار را 

 نمی کند.

هالر: شاید خانواده شما به زودی یک استثناء باشد. مطابق پژوهش گران بازار، رایانه شخصی در خانه ها نیز به طور روزافزونی 

ه ساله برای محبوبش یک نامه عاشقان ١٧برای متن پردازی استفاده می شود. می توان تصور کرد که چگونه یک دانش آموز 

تصحیح گر خودکار و واژه نامه برای معادل ها. و شاید تن پردازی، عناصر مگیری از کمک  سد، بادر رایانه شخصی اش می نوی

 این نامه دیگر از راه چاپگر به روی کاغذ نیاید، بلکه مستقیم از راه الکترونیکی به صندوق پستی رایانه محبوبش فرستاده شود.

داده پردازی را به خانه ها آورده اند. در این میان رایانه  ،شده اند رایانه های شخصی که ارزان هفنر: گرایش به این سمت است.

به کار اندازند. برنامه هایی که پایان دهه را نیز  پرتوانیهای شخصی به خاطر توانایی زیادشان می توانند نرم افزارهای حرفه ای 

ید و با هم امتزاج کنند، نیاز به قدرت محاسبه زیادی نوشته شدند که می توانند متن و تصویر را تول یچاپبرای ایجاد مطلب های  ٨٠

استفاده شغلی و خصوصی پر می شود. چرا فاصله میان ( desktop publishingنشر رومیزی )دارند. به کمک این برنامه های 

 رار گیرند.بدون مشکل مورد استفاده ق -پس از یک دوره یادگیری–که این برنامه های پرخرج می توانند از سوی ناواردان 

ی سوادند. فکر م دیگر چیزی نمی نویسند. در ایاالت متحد آمریکا دو سوم جوانان بی وایزن بام: در عمل اما انسان ها دیگر به یک

ده ندن عمومی امور و انتزاعی شدن فزایکنید آنان نامه عاشقانه می نویسند؟ این پدیده ریشه ژرفی در جامعه ما دارد. فنآورانه ش

به این مساله خیلی ربط دارند. این گرایش،  -که رایانه در این رابطه نقش بازی می کند، اما آن را به تنهایی ایجاد نکرده–جهان ما 

 جامعه سرمایه داری را که از آموزش تنها به عنوان آموزش شغلی پشتیبانی می کند، تقویت می کند.

 

 رایانه ای کردن بی حد و مرز؟
 

د رایانه ای شدن زندگی روزمره ما بدل شده است. رایانه می بایست قابل استفاده در همه گستره ها و هالر: رایانه شخصی به نما

هر نوع مشکلی مفید باشد. امروز همان مدل رایانه ای که در دفتر یک رنگرز ساختمانی قرار گرفته، حل در حد امکان برای 

در اتاقک یک دانشجوی ادبیات نیز قرار  IKEAی شده از روی میز کار چوبی نفیس مدیر یک کنسرن و روی میز سرهم بند

 یا لطیفه تبادل کنند.الکترونیکی با هم داده و ، اگر بخواهند، از طریق و هر سه می توانند  گرفته.

در کارگاه های کوچک پیشه وری به طور مثال هفنر: رایانه شخصی برای کاربران از لحاظ اقتصادی هم امتیازات زیادی دارد. 

کارهای نوشتاری عرضه می کند. رایانه همچنین  برایتسهیالت متنوعی یانه شخصی که در کنار میز استادکار قرار دارد، را

به این ترتیب ساختار شرکت شفاف تر می شود، استادکار می تواند  انبارداری و ارتباط با مقاطعه کاران را به عهده می گیرد.

 ن خود را به صورت کارآتری به کار گیرد.درازمدت تر برنامه ریزی کند و کارکنا

اکنون  ،شرکت سنتی که خصلتی تنها اجتماعی دارد  این کاربرد گسترده رایانه شخصی تغییرات ساختاری به همراه خود می آورد.

ن سیستم فنی پدید می آید. در ای-( سازد. یک سیستم اجتماعیintegrationمی بایست ساختارهای اجتماعی و فنی خود را همگرا )

 به وسیله تدبیرهای فنی یا فقط به وسیله تدبیرهای انسانی )یعنی پرسنلی( تصمیم های مناسبی گرفت. یگر ممکن نیست صرفند

برق ز ااین فرآیند در صنعت بزرگ بسیار پیشرفته است. برای مثال تولید انرژی برق را در نظر بگیریم. انسان ها نمی توانند 

فرآورده ای از زیرساختار صنعتی  ،انرژی ، بخشرج خطرناکی به بار آورد. برعکساست هرج و م چشم پوشی کنند، چون ممکن

نیاز به برق برای چند روز را از پیش محاسبه از این طریق که –است و به طور مستقیم وابسته به آن است. در این جا رایانه ها 

 فنی بدل شده اند.-ه عناصر حیاتی این ساختار اجتماعیب -و این مقدارها را به موقع به تولیدکنندگان عرضه می کنند
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 برخورد با این ساختارها می بایست ابتدا آموخته شود. آنها را باید مسئوالنه تحقق بخشید و از آنها استفاده کرد.

لن در شرکت های مختلف، که کام ف.هالر: بازگردیم دوباره به همان سطح صاحبان موسسه های کوچک، پیشه وری و اصنا

کارشان به آنها تحمیل می کنند، در بعنوان برنامه های کاربردی ه اجبارهایی که نرم افزارها رایانه ای شده اند، کارمندان نسبت ب

ی کنند احساس مفنی احساس نمی کنند، بلکه بیشتر -شکایت دارند. آنان خود را به عنوان نقش آفرین یک سیستم جدید اجتماعی

مرتب  ،برنامه ها(هایی را اجرا کنند و routine(ها و روال )procedureمی بایست رویه ) اند و شده بنده صفحه نمایشکه 

 د.نتحمیل می کن که حوصله شان را سر می برد، به آنانکاری  روندیک وظیفه و یک 

ش نتاژ شوفاژ تا کنون بید که تحرک کافی را اجازه می دهند. برای لوله کشان و بخش مونوجود دار هفنر: برنامه های قابل انطباقی

پاکت نرم افزاری در بازار آلمان وجود دارد. البته نرم افزار درست را کسی می تواند بیابد که تحلیل دقیقی از مشکالتش  ٦٠از 

داشته باشد. کارهای یکنواخت بی روح می بایست بعنوان کار یکنواخت شناسایی شده و به داده پردازی الکترونیکی واگذار شوند. 

کاری قابل  م می هد. او می بایست این روندهایستاد لوله کش بی آن که بداند، خیلی کارها را به صورت عادی و یکنواخت انجاا

 واگذار کند.واقعن آنها را  ری را ابتدا پیدا کند و سپسواگذا

 ،می خواهم در آینده»می گوید:  در عمل اما بیشتر این طور است که استادکار لوله کش ما پیش فروشنده رایانه می رود و هالر:

 ،و سپس فروشنده«. کار حسابداری و محاسبه صورت حساب ها را با رایانه انجام دهم. یک دستگاه و نرم افزار مناسب می خواهم

یس ن ریحدامکان به سادگی قابل یادگیری اند، پیش روی او می گذارد. در پایا تاهمراه با برنامه های رایج در بازار که  رایانهیک 

صفحه ای را ورق می زنند و با برنامه های اجتناب ناپذیر برای  ٥٠٠و منشی اش مقابل دستگاه می نشینند، کتابچه راهنمای 

هرگز صورت نگرفته است. فروشنده  در این جا یک همخوان سازی با مشکالت مشتریمتن پردازی و حسابداری تمرین می کنند. 

دن ندارد. به همین دلیل کسی به سود ناخالص اش دیگر فرصتی برای راهنمایی کره ها و به خاطر بهای کاهش یابنده رایان

ک نیاز به یاستادکار به مشاور مالیاتی واگذارد. برای تحلیل مشکالتش نیز  بهتر است حسابداری راکه  نمی گوید استادکار

 د برآید.از پس هزینه هایش نمی تواند و یا نمی خواه دارد کهکارشناس خیلی پرخرج 

. اما این وضعیت تغییر خواهد کرد. مرتب برنامه این طور است که شما می گوییدهفنر: باید اعتراف کنم که امروزه اغلب وضع 

قابل تطبیق اند، به بازار می آیند. افزون بر این اکنون خیلی از شرکت های نرم افزاری نیز  به سادگیهای بسیار انعطاف پذیر که 

را تجزیه و تحلیل می کنند و سپس ساختار سازمانی  رضه می کنند. آنها مشکالت مشتریاوره برای موسسه ها عخدماتی مانند مش

 طراحی می کنند. -خوب یا بد–را « کارگاه»فنی -ایجاد می کنند. آنان سیستم اجتماعی ایانه ای شده را در موسسه مشتریر

ست. من از خود می پرسم که آیا این برچسب زیبا این واقعیت بسیار ا طمطراقپریک مفهوم « فنی-سیستم اجتماعی»وایزن بام: 

 رعکس.ب و نهمی پوشاند که در پایان کار، این استادکار لوله کش ما است که خود را با برنامه رایانه ای تطبیق می دهد ندردناک را 

یک دشواری اعالم می شود، بی درنگ در مورد  که هر گاه مشاهده می کنمنیز این توجیه را  عالوه بر این من در امور رایانه ای

( ی انسان interfaceمنتظر ایستاده است، صحبت می شود. ما خوب است اقرار کنیم که میانا ) پشت درآینده زیبا که انگار همیشه 

 و دستگاه، اگر نگوییم فاجعه آمیز، دست کم هنوز بسیار مشکل زا است.

 هنوز نسبت به دستگاه -به شیوه ای تقریبا تراژیک –یریم، آیا این انسان نیست که هالر: اگر هوش را توانایی سازگاری بگ

برتری بسیار دارد؟ انسان ها آموخته اند که مشکالت و وظیفه های خود را طوری تعریف کنند که به وسیله یک سیستم دودویی 

که بتوانند با شیوه کار اغلب غیرمنطقی، ولی خالق  بیش از آن تقلیل گرندبتواند پرداخته شود. رویه های آلگوریتم وار آشکارا 

 انسان ها کنار بیایند.

یکنواختی عمل می کنند. آنها هنوز کار خالق و آزادانه با رایانه هفنر: درست است. خیلی از برنامه ها کماکان طبق رویه های 

گی روزمره، در میانای انسان و دستگاه است. رایانه ای کردن زندجا از دید من، مشکل اصلی   شخصی را ممکن نمی سازند. این

نه می در عمل چگویعنی این که من در اینجا پرسش تعیین کننده عبارت است از این که چگونه می توان خالقیت را تضمین کرد؟ 

مان پر ه یک سازتوانم مسایل مرتبط با موسسه را تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی کنم، تا آنان به یک هرج و مرج سازمان یافته و ن

در کجا باید از برنامه طراحی و ساخت رایانه  هرج و مرج بدل شوند. در کجا باید به احتمال یک ابزار کار رایانه ای به کار بندم؟

 لوله کشی شرکت استفاده کرد؟  به ی مربوط( همراه با یک دادگان کوچک متناسب با همه استانداردهاCADای )

خالقیت در کار یدی است، نه در انبارداری. « استادکار لوله کش»این است؟ در مدل شما در رابطه با  نوایزن بام: آیا مشکل واقع

و در حال حاضر هیچ رایانه ای بار این کار یدی را از دوش استادکار برنمی دارد. سر و کله مشکل استاندارد کردن ابتدا هنگام 

، نرم افزار ٨٠اند، پیدا می شود. در ایاالت متحد آمریکا، میانه سال های فعالیت های مدیریتی که همواره کاری یکنواخت بوده 

واحدی برای حسابداری، انبارداری، سفارش دهی و متن پردازی در میلیون ها نسخه وارد بازار شد. آشکارا انسان ها آماده اند که 

 ک الگوی نرم افزاری جریان دارند.خود را با ماشین ها تطبیق دهند. در این میان کل ارتباطات تجاری بر پایه ی

 نمونه وار است.هالر: این نکته برای آمریکا 



 نگرشنشر   آیا رایانه ها انسان های بهتری هستند؟

 

 

 
31 

وایزن بام: تا درجه معینی، بله. آمریکاییان عاشق آنند که در سراسر دنیا طعم کوکاکوال و مک دونالد را بچشند. افتخار هتل های 

انتظار مهمانان شان است. یعنی محل چیز واحد در  ( آن است که در سراسر دنیا یکHoliday Inn) «هالیدی این»ای زنجیره 

لیه و به زودی ک هتل، استخر و تختخواب ها در سان فرانسیسکو با نیویورک، کراچی و قاهره فرقی ندارند. فروش نوشیدنی در

یک چاپگر  صورتحساب های شرکت های کوچک در سراسر آمریکا نیز درست مانند هم خواهند بود، زیرا همه با یک نرم افزار و

 د، بلکه به هم شکلی بزرگی می انجامد. ی روزمره در پایان خالقیت نمی آورکار می کنند. رایانه ای کردن زندگ

نمی دانم که رهبر سابق رایش سوم ]منظور هیتلر است.م[ تا چه حد موفق شده بود، همه کس و همه چیز را یکسان کند، اما رایانه 

رونیکی به هم مرتبط اند، به این امر دست یافته اند که در آمریکا و در بسیاری از کشورها انسان هایی که با وسایل ارتباطی الکت

 ها داوطلبانه خود را به آغوش این فنآوری می افکنند.

انی در جهت وحدت فکری را می هبیشتر یک گرایش ج نیست. در این جا« نمونه وار آمریکایی» هفنر: برای من این یک گرایش

برنامه های محاسبات جدولی به شکل و شیوه یکسانی از فویرالند تا توکیو، از برلین تا مسکو استفاده برای مثال ره کرد. توان نظا

 د.نمی شو

 Graphical( و باصطالح میانای نگاره ای کاربر )commandهالر: در این میان تولید کنندگان بزرگ نرم افزار زبان های فرمان )

User Interface =GUI )  گوناگون خود را همسان می کنند. شبیه به مقررات یکسان راهنمایی و رانندگی در اروپا، برنامه های

ایجاد اطمینان و اعتماد را به همراه دارد.  ،شکلیهمی استاندارد کار می کنند. این نیز بر اساس قاعده ها رایانه های شخصی

. آیا این سخن می گویند جهانگستر« زبان»ا می فهمند و به یک یانه رکاربران این احساس را به دست می آورند که دنیای را

 نکته نیز یکی از دلیل های موفقیت رایانه نیست؟

متنوع تر بود. کار معمولی  کار واقعنپیش از آن، پرسید که آیا وایزن بام: ممکن است این طور باشد. اما مسلمن باید از خود 

 وده است.تشکیالت اداری به طور مثال خالق نب

هنوز گرایش شک برانگیز استاندارد سازی رایانه های شخصی مسلط است. همه به خاطر وضعیت بازار کنونی نرم افزار، هفنر: 

 و زبان های کاربریابد که تا حد امکان میانای نگاره ای می چیز حکایت از آن دارد که مقبولیت نرم افزار از آن طریق افزایش 

ون همچد. من هم معتقدم که تالش زیادی الزم است تا انسان ها یاد بگیرند رایانه های خود را نه کار برده شوفرمان واحدی ایجاد و ب

 .یک شریک واقعی به کار گیرند

فن  لنینیستی هم زمان با پیروزی-ئولوژی مارکسیستیکه شکست اید متوجه این نکته می شویممل جهانی بنگریم، اگر ما به تکا

میلیون جمعیت کشورهای اروپای  ٥٠٠ ،. این فنآوریاست کشورهای صنعتی غرب ایجاد شده که در رفتهانفورماتیک صورت گ

شرقی را با قدرتی سلطه جو درهم خواهد نوردید و هنجارها و قاعده های خود را به عنوان استاندارد واحد جهانی به کار خواهد 

ر کشورهای دبرای آن که امکانات متنوع رایانه بتوانند  ن فکر می کنمحصور کننده است. مبست. این نکته فریبنده و در عین حال م

ک یگیرند، نخست شناخته شده و مورد استفاده قرار  -شمردجزو آنها باید  نیزرا ون کشورهای بلوک شرق که اکن –در حال توسعه 

 .نوعی کثرت گرایی فرهنگی الزم استرهایی فرهنگی از غرب و سپس 

 شناختن امکانات متنوع رایانه و استفاده از آنها نیست.وظیفه این کشورها به طور قطع  مهم ترینوایزن بام: 

 

 آموختن با ماشین؟
 

هالر: بحث آغازین ما نشان می دهد که رایانه ای شدن زندگی روزمره از طرف انسان ها می تواند به عنوان امری محصور کننده 

 لب و سرسخت یا سازگاری پذیر و باز باشند.ص  که سیستم ها به طور فزاینده ای  و نیز به مثابه رهایی تجربه شود؛ بسته به این

د می توانننسازمان ها را لب نیازهای انسان ها و آموختند که سیستم های ص  از این که انسان ها  ، پسای هفنرآقای وایزن بام و آق

 .روشنی به سمت گشودگی می روند، آرزوها و امیدها به برآورده کنند

. دارای اولویت اندجزو گستره های کاربردی  ،تر آموزشی( interactive)نرم افزارهای منعطف تر و تراکنشی حال حاضر  در

( را یک کمک آموزشی ایده آل می repetitive)بازانجامی  رایانه با امکاناتِ  ،بسیاری از مربیان آمریکایی و نیز اروپای غربی

  آموزش را به طور انقالبی متحول کرده است؟ ،دانند. آیا کاربرد رایانه

شدند، مربیان این رویای بزرگ را در ذهن  برنامه های آموزشی رایانه ای درست ٧٠و  ٦٠وایزن بام: هنگامی که در سال های 

 دندازند. بعدها اما به ناگزیر درک کرشده و انسان ها می توانند خود به آموزش خویش بپردداشتند که اکنون دیگر دانستن دمکراتیزه 

http://dict.tu-chemnitz.de/english-german/repetitive.html
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ا ی به عنوان رهایی تجربه شده« مرهرایانه ای شدن زندگی روز»بوده است. من نمی توانم بپذیرم که که این تنها یک توهم بزرگ 

 می تواند بشود.

 به راحتی قابل تحقق نبود و آن عبارت بود از آموزش. هفنر: سابق بر این چیزی وعده داده شده بود که

با برنامه های آموزشی رایانه ای داریم. در اینجا مایلم به آموختن و در زمینه آموزش مهارت ها البته ما موفقیت های بسیار خوبی 

در جریان نزدیکی  اشاره کنم.( گفتاری outputداد )-تمرین زبان های بیگانه با رایانه شخصی و برنامه آموزشی مدرن با برون

شرق و غرب از سوی نیروی دریایی ایاالت متحد به سفارش پنتاگون یک آزمایشگاه زبان و یک مرکز آموزشی درست شد. در 

آنجا افسران در طول فقط شش هفته زبان روسی یاد می گیرند، آنهم آن قدر خوب که در روسیه مشکلی نداشته باشند و می توانند 

( جریان دارد، صورت می dialogicصحبت کنند. این کار به کمک یک برنامه آموزشی که به صورت مکالمه ای ) با روس ها

 گیرد.

 توسط رایانه بهتر و سریعپس از چندی می توانند اما طنز قضیه آنجا است که مهارت هایی که با برنامه رایانه ای تمرین شده اند، 

تمرین هایی برای عملیات محاسبه  ٦٠موزشی رایانه ای دانشگاه استانفورد از سال های دهه تر انجام گیرند. نخستین برنامه های آ

ریاضی بودند، که از لحاظ آموزشی خیلی خوب تنظیم شده بودند. زمانی که این برنامه ها باالخره با بهای مناسب به بازار آمدند، 

 همه این عملیات را به سرعت باد و برق انجام می دادند.سر و کله ماشین های حساب کوچک ارزان رایانه ای پیدا شد که 

است. همین که آدم می داند چگونه یک مهارت را ارائه کند، می توان انسان ها را به کل  ای رایانهدور تسلسل باطل  آموزش  این

می شود که در آن مهارت  پدیدار CADاز آن خالص و همه چیز را به رایانه واگذار کرد. امروز این گرایش به وضوح در مورد 

ها و دانسته هایی که به زحمت به دست آمده اند به شکل مجموعه ای از قاعده ها درآورده شده و در رایانه قابل دسترس اند. مثال 

استادکار لوله کش که درباره آن صحبت کردیم، که با رایانه اش طرح های لوله کشی را ترسیم می کند و همزمان قاعده های 

ه مهارت ها به رایانه است. ماشین های بزرگ و پیچید رو به گسترش   انتقال   دارد را می تواند به کار بندد، ترسیم گر این فرآیند  استان

 .ساخت CADبدون دیگر می توان نرا  -مانند هواپیماهای مسافربری–

این سراسر مایه  ه را نوسازی نکرده است.هالر: برنامه های رایانه ای آموزش را دچار تحولی انقالبی و سیستم آموزشی مدرس

رساند، از این طریق که مشکالت می توانند راحت تر بسرافکندگی است. اما شاید برنامه نویسی به آموزش مفیِد اندیشیدن یاری 

 شناخته و فرمولبندی شده و راه حل هایی پیدا بشوند.

برای دانش  ٦٠یان سال های سیمور پاپرت انفورماتیک دان و کارشناس آموزشی و پرورشی پا

( را ساخت. این زبان چنان ساده بود و قابلیت مکالمه Logoآموزان اش زبان برنامه نویسی لوگو )

داشت که بچه ها می توانستند به کمک آن با رایانه های شان سر و کله بزنند و استفاده از آنها را 

می  رایانه بچه ها از طریق برنامه نویسیِ  به عنوان ابزار کار یاد بگیرند. فلسفه پاپرت آن است که

آموزند، که مساله بر سر آن نیست که آیا آدم حق دارد یا نه، بلکه آدم می تواند چیزی را ایجاد کند 

که کار می کند. هنگام برنامه نویسی آدم اشتباه می کند و می آموزد که اشتباهات مفیدند. آدم ترس 

 دست می دهد. از این که کار نادرستی کند را از 

 وایزن بام: چرا برای آموزش چنین نکته ای باید به رایانه نیاز داشت؟

خالف بسیاری از گفته های پاپرت تا امروز به هیچوجه واقعیت های تجربی وجود ندارد بر هفنر: 

ت. موجود نیس آن رازمدتبهتر از بچه های دیگرند. پیش از هر چیز شناخت قابل اطمینانی درباره تاثیرات د« بچه های لوگو»که 

سالگی در محیط های اجتماعی باثباتی قرار بگیرند، که در آنها فن های  ١٠یا  ٨دعوت به آن می کنم که بچه ها تا من کماکان 

اطالعاتی که شامل تلویزیون نیز می شود، نقشی بسیار فرعی بازی می کنند. برای این دعوت دلیل های بسیار خوبی از روانشناسی 

 وجود دارد. تکامل

دا می سخن بگوییم، ابتراجع به رایانه در سیستم مدرسه ای آمریکا اصولن بتوانیم به صورت معقوالنه ای وایزن بام: برای اینکه 

بدانیم که امور مدرسه ای و آموزشی آمریکا تقریبا خراب است. اما علت های این فاجعه بزرگ چیستند؟ درست برای طفره  بایست

مربوط به  اما علت های واقعیاین پرسش، به صورت گسترده در مدرسه ها از رایانه استفاده می شود. شدن با  رفتن از روبرو 

وضعیت اجتماعی و سیاسی اند. برای نمونه این که به آموختن و آموزش دادن در ایاالت متحد آمریکا دیگر به عنوان چیزی 

ان مبلغ های هنگفتی از بودجه اجتماعی و آموزشی کاسته شد، تا برای یا این که در زمان ریگ .ارزشمند و مهم توجه نمی شود

هدر رود. از بحث و  -مانند دفاع پیروزمندانه ایاالت متحد آمریکا در برابر قدرت نظامی گرانادا–تسلیحات و ماجراجویی نظامی 

 «مشکل»دامن زده می شود که گویا به می شود. به جای آن به این توهم  پرهیزگفتگو در مورد این موضوع و دلیل های دیگر، 

 مشکل است.« راه حل»اضمحالل مدرسه ها با پشتکار رسیدگی شده و رایانه 

 سیمور پاپرت
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اهد کرد. از کنار مساله های نمی آموزند، چون رایانه این کار را خوکه چرا کودکان خواندن  پرسش الزم نیست طرح این ظاهرن

به سادگی  -همراه خود دارند اسلحهان می ترسند، چون جوانان در هنگام درس از کودک شمار زیادیمانند این که  –مهم  واقعن

عبور می شود. فقر در ایاالت متحد آمریکا به طور فزاینده ای رشد می کند. کودکانی که گرسنه در کالس درس می نشینند، به 

اهند از پرسش در مورد این که سرنوشت آموختن ندارند. بخش های بزرگی از جامعه آمریکا می خوزیادی برای احتمال انگیزه 

طفره بروند. در ده سال گذشته بودجه مدرسه ها مرتب کمتر شده است.  برنامه صبحانه و نهار دادن به بچه ها در مدرسه چه شد، 

ان نیستند. دالر است. و ناوهای هواپیمابر اتمی نیز ارز میلیون ٧٠٠ Stealthکه بهای بمب افکن  در نظر داشترا نکته باید این 

وانند پول در بیاورند، تا بت -مثال کار در پمپ بنزین یا مک دونالد –امروزه آموزگاران آمریکایی می بایست اغلب با یک کار جنبی 

گلیم خود را از آب بیرون بکشند. اغلب آموزگاران را اخراج می کنند و یا کتابخانه مدرسه ها را می بندند تا با پول صرفه جویی 

ای و سپس ابراز خوشحالی می شود که اکنون بر –تبدیل مشکالت اجتماعی یا سیاسی به فنی وانند رایانه بخرند. این یعنی شده، بت

ای آمریکا بازی می کند، مشتی نمونه خروار برای این روند حل این مشکالت وسایل فنی وجود دارد. نقشی که رایانه در مدرسه ه

 ( است.transformationدگرشدن )

یک مدرسه ابتدایی مدل مسئولیت در بوستون  ١٩٨٥: آقای وایزن بام، موسسه فنآوری ماساچوست )ام آی تی(، از سال هالر

گویا با موفقیت بسیار زیاد. –را می گویم، که آزمایش های پاپرت را ادامه می دهد  Henniganگونه را به عهده دارد. مدرسه 

می گیرند، تمرین و بازی می کنند. به طور متوسط در مدرسه های آمریکا به هر  هر روز دانش آموزان با رایانه های خود یاد

دانش ادعا می کند، پاپرت در این رابطه دانش آموز یک رایانه می رسد. اما در این مدرسه هر دانش آموز یک رایانه دارد.  ٥٠

 انند موسیقی بسیار خالق شده اند.آموزان که به طور عمده از قشرهای ضعیف اجتماعی هستند، حتا در رشته هایی م

درک و دریافت  درت از سوی آموزگاران به صورت تک به تک،آمریکا، دانش آموزان به ن« معمولی»وایزن بام: در مدرسه های 

توجه می کنند و می پرسند که حال  دانش آموزانو به  دادن انددرس مشغول مرتب کارشناسان  Henniganمی شوند. در مدرسه 

و یا دین توجه را نشان بدهند. برای طور است. شاید رایانه تنها بهانه ای است برای این که آنان بتوانند به دانش آموزان ا شان چه

گرفت. مشکل اصلی مدرسه ها اما  -یا پول از شرکت آی بی ام –سه پروژه پژوهشی از این دست می توان به راحتی کمک دولتی 

 دست نخورده باقی می ماند.

 ؛وجود داردای رایانه از آموزش  یشکل دیگرکردیم، سپس از برنامه نویسی.  ما ابتدا درباره برنامه های آموزشی صحبتهالر: 

تربیت خلبان، تا بتوانند در وضعیت های  ن شیوه های رفتاری، برای نمونه هنگامشبیه سازی وضعیت های مشخصی برای تمری

 تشخیص بیماری ها.کی برای یا در آموزش پزش –پروازی معینی مسلط باشند 

رایانه بیشتر شرایط  این نوع برنامه های آموزشی نوشته نمی شوند و رایانه نیز هیچ دانش جمع و جور شده ای ارائه نمی دهد.

وضعیت های جدیدی ایجاد می کند  -به عنوان واکنشی در برابر کنش دانش آموز–جدیدی تولید می کند و به صورت مصنوعی 

ز بدون هیچ خطری می تواند با آنها آشنا شود. کارشناسان گوناگونی به اتفاق نظر می گویند که آینده رایانه به که دانش آمو

تراکنشی است. چنین برنامه های کاربردی به هیچوجه جای آموزگار را نخواهند  عنوان ماشین آموزشی در این فن شبیه سازیِ 

 به صورت مصنوعی ایجاد می کنند.اما  تواقعی ی که ممکن است نزدیک بهتا جایرا  بلکه بیشتر وضعیت ها و شرایطگرفت. 

هفنر: من در این جا تفاوت اساسی ای نسبت به برنامه های آموزشی کالسیک نمی بینم. آموزش خلبان روی شبیه ساز، درس رایانه 

اروپایی  A320واپیمای مسافربری ایرباس بی اعتبار شدن خلبان هواپیما را نشان می دهد. نمونه های پیشرفته ای است که به ما 

که با رایانه هدایت می شود، نشان می دهد که ما در بخش های گسترده هدایت هواپیما دیگر به خلبان نیازی نداریم، چون ماشین به 

های امروزی مان  صورت تمام خودکار کنترل می شود. تا به حال دو سانحه برای این هواپیما اتفاق افتاده که هر دو مطابق دانسته

تر جنبه بیش -روی زمین–که کارکرد خلبان در کنار وظیفه مرکزی اش در روی باند پرواز اگر بگوییم تقصیر خلبان بوده است. 

 رام کردن مسافران بیمناک را دارد، باید منتظر طعنه های گزنده باشیم.روانشناسانه جهت آ

ی سیستم رایانه ااشتباه خلبان این بود که نتواست « ایش های هوایی پاریسنم»وایزن بام: در مورد تصادف ایرباس در چارچوب 

مانور تندی که می خواست اجرا کند تا در میان درختان سقوط نکند، کار درستی بوده است. حرف آخر با سیستم  کند،« قانع»را 

 ؟گویای چیستنمونه این ؟ اما ، این طور نیستی استنمونه جالبهواپیما به درختان برخورد کرد.  رایانه ای بود و

می کنند، نعمل  به صورت مطلقا مطمئنبرنامه ریزی شده اند. یعنی آنها  وضعیت ها، اما نه همه رایانه ها برای بسیاری ر:هال

 حتا اگر به صورت بی عیب و نقص برنامه ریزی شده باشند. 

ای ایرباس هدایت رایانه ای را خاموش کرده و هواپیما را در هفنر: اگر درست به خاطر داشته باشیم، خلبانان آزمایشی آن هواپیم

هوایی بیهوده ای، سیستم امنیت در برابر یک چنین مانور  یک وضعیت خطرناک برای هواپیمای مسافربری قرار داده بودند.

 «فریب»یهوده تالش به متری درست نشده، واکنش نشان داده و سپس خلبان ب ١٠خودکار که مسلمن برای پرواز نمایشی در ارتفاع 

برای وضعیتی که اگر هر سه رایانه موازی در کابین خلبان از کار بیفتند و  ،دادن آن کرده است. در پروازهای غیرنظامی عادی



 نگرشنشر   آیا رایانه ها انسان های بهتری هستند؟

 

 

 
34 

، ت بگیردکنترل ماشین را به دسیا اتفاق ناگوار دیگری بیافتد، ممکن است کماکان به خلبان نیاز باشد. این که آیا او موفق خواهد شد 

 وابسته به آن است که آیا او از قبل با این وضعیت در ماشین شبیه ساز آشنا شده است یا نه. جدّن

وایزن بام: اما در مورد زبان، خواندن، نوشتن و توانایی فهمیدن، کاملن وضع به گونه دیگری است. انسان ها از راه زبان می 

عرضه کننده محتوا و ارزش های فرهنگی باشد. زبان چنین می بایست زبان شان همخواهند با یک دیگر مناسبات برقرار کنند. 

چیزی فراتر از اطالعت صرف است. زبان نه تنها دانستنی، بلکه همچنین خودآگاهی نسبت به خویش و جهان پیرامون مان ایجاد 

 می کند.

اه می توانید افراد را با یک برنامه آموزشی شما خواهان آنید که هر فردی در آینده بلد باشد درست بنویسد، آن گ هفنر: اگر مثلن

گاه ست، آنرایانه ای درست و حسابی منضبط کرده و تمرین دهید، آن هم با موفقیت زیاد. اما اگر این نکته برای شما هدف مهمی نی

ن وزیران فرهنگ که در لیل من به آدای هم معنایی ندارد، در این مورد حق را به شما خواهم داد. به همین برنامه آموزشی رایانه 

ه ها را وارد مدرس ای رایانهمی کنم که پیگیرانه درس مدرسه ها به طور فزاینده ای مایلند درست نویسی را تقویت کنند، توصیه 

 ت.زیاد هم جدی نیس« فرهنگ فنی»کنند. اما در برابر این نتیجه منطقی، آنان به یک باره پا پس می کشند. شاید منظورشان از 

نویسی  تدرس ی کشم. یا درست تر بگویم، گارد می گیرم. چرا که تمرین یکنواخت و بی عیب  بام: من هم اگر باشم، پا پس م وایزن

با این نمونه به روشنی می توان دید که امور رایانه ای ما را به سمت طرح  تنزل درجه می دهد. انسان را به ماشین آموزشی

تن به جای راه انداخبهتر است و حسابی نوشتن را نمی آموزند، کودکان دیگر درست اگر  نحرف می کند.مشکالت کامال نادرستی م

 دلیل های آن را جستجو کنیم. ماشین یادگیری که به کمک آن دلیل ها الپوشانی می شوند،

به چشم می  شتن، مبنی بر ضعف در نوریکا نیز گرایشی که در اروپاهمان طور که پیشتر نیز اشاره کردم، در ایاالت متحد آم

وجود دارند که کودکان  -اعم از فقیر و مرفه –، به میزان زیادی پیش رفته است. در ایاالت متحد آمریکا میلیون ها خانواده خورد

. این کودکان را شان هر روز ساعت های زیادی جلوی تلویزیون می نشینند. آنان دیگر مطالعه نمی کنند، حتا داستان های کارتونی

استفاده از رایانه نمی توان متوقف کرد و سمت آن را بازگرداند.  بااین روند را  .ه دیگر تماسی با زبان نوشتاری ندارندبه هیچوج

 بلکه می توان آن را الپوشانی کرد؛ حتا اگر رایانه ها به عنوان ابزار آموزشی برای سوادآموزی به کار بسته شوند.

 هالر: چه چیزی الپوشانی می شود؟

سوادی به  بی ،ام: این واقعیت که در وهله اول به خاطر مدرسه های ابتدایی درب و داغان و تماشای افراطی تلویزیونوایزن ب

سالگان در شهرهای بزرگ ایاالت متحد نمی توانند چیزی بخوانند، چه برسد به این  ١٨سرعت افزایش می یابد. حدود یک سوم 

ه کمک زیادی بتواند بکند. در بهترین حالت از آن به عنوان یک اسباب بازی سطح باال که بنویسند. گمان نمی کنم که کاربرد رایان

استقبال خواهد شد. و حتا آن جایی که رایانه واقعن به عنوان وسیله یادگیری پذیرفته می شود، تنها به صورت ماشینی، مهارت هایی 

 را عرضه می کند.

بی نهایت سریع بخوانید و از دانش کسب کرده به صورت بهینه استفاده انید می توهالر: آقای هفنر، شما مشهورید به آن که 

 کنید، مثال به عنوان نویسنده کتاب. آیا برای مصرف شخصی تان از سیستم یادگیری رایانه ای استفاده می کنید؟

ته کار می کند. چندی پیش، چند هف هفنر: بله، من با کمال میل با رایانه کیفی کار می کنم. این دستگاه خیلی کارآمدی است و عالی

 به کمک برنامه آموزشی و یک دادگان   ؛پیش خودم کمی یونانی یاد گرفتم ،در کرت ]جزیره ای یونانی.م[ بودم. برای آماده سفر شدن

ه اگر معلمی ب لطفش بیشتر می بودواژه نامه ای در یک رایانه شخصی کوچک. چند ساعت بیشتر طول نکشید. مسلم است که 

ختن از سیستم های همراه خود می توانستم ببرم. اما از پس هزینه آن برنمی آیم. افزون بر این من از رایانه به طور منظم برای آمو

 و برای شبیه سازی مدل های فیزیکی یا اقتصاد ملی استفاده می کنم. -های مختلف دادگان مثلن – کارمبرای اطالعاتی منابع 

آنها هستیم،  وشما و من نیز جز کهگروه هایی که از امتیازات آموزشی برخوردارند،  است در مورد این نکته ممکنوایزن بام: 

صدق کند. اما برای باقی بشریت که بخش بزرگی را تشکیل می دهد، به ویژه برای آنانی که از لحاظ اجتماعی محروم اند، قضیه 

 چیز دیگری است.

 از راه رایانه ای شدن ی،است که باید نظر شما را تایید کنم. مشکالت اجتماعی آموزش هفنر: آقای وایزن بام، در این مورد طبیعی

زندگی روزمره متاسفانه حل نمی شوند. اما در عین حال این ادعا نادرست است که در مدرسه ها نمی توان با رایانه کار مفیدی 

ه کار برد و کار دیگر یعنی بهبود شرایط اجتماعی را انجام داد. در نهایت می توان یک کار کرد، رایانه را در جای درست ب

 فراموش نکرد.

 وجود داشته باشد.« جای درستی»وایزن بام: بله، منتهی اگر 

 



 نگرشنشر   آیا رایانه ها انسان های بهتری هستند؟

 

 

 
35 

 رایانه چیست و از رایانه ای کردن امور چه چیزی حاصل می شود؟اصولن 
 

رای رایانه های شخصی صحبت کردیم تا بتوانیم و برنامه های کاربردی به ویژه ب امور هالر: ما در مورد گرایش رایانه ای کردن

یری از امکانات و محدودیت های اطالعاتی کردن زندگی روزمره ترسیم کنیم. حاال وقت آن است که نگاهی برای خودمان تصو

 تبدیل به استعاره ای برای« رایانه»نزدیک تر به جان رایانه یا بهتر بگوییم به ریزپردازنده اش بیندازیم. در زبان روزمره واژه 

ی بایست توضیح داده شود که یک رایانه چیست. نگاهی به ابتدای آن بیندازیم. کل روند اطالعاتی کردن امور شده است. ابتدا م

 کار ماشینی نبود. چگونه ،به هیچوجه منظور ؛بود، فعالیت حساب کردن توسط انسان «محاسبه کردن»سال پیش منظور از  ٥٠تا 

 این چرخش صورت گرفت؟

محاسبه » ، واقعنتوسط انسان به حساب کردن ٤٠ ینگ، در سال هایتوروایزن بام: یکی از پدران رایانه، ریاضی دان انگلیسی آلن 

ساخته شد. منظور آن چیزی است که مانند انسان محاسبه می کند، منتهی خیلی سریع « رایانه»می گفت. بعدها از آن واژه « گری

 تر.

ی سرعت بخشی به کار محاسبه بود، برا یماشینوسیله محاسبه چوبی رومی ها هم چیست؟ چرتکه، رایانه هالر: ویژگی برجسته 

 اما آن را نمی شود رایانه حساب کرد.

 آن به این دلیل دشوار است که مرتب تغییر می کند.به گفتن وایزن بام: این پرسش خیلی ساده به نظر می رسد، اما پاسخ 

دستگاه محاسبه الکترونیکی »است:  هالر: در فرهنگنامه جدید دودن ]فرهنگنامه مشهور آلمان .م[ زیر واژه رایانه نوشته شده

 یعنی چه؟«. هدایت شده توسط برنامه

وایزن بام: یعنی هیچ. امروزه ریزپردازنده های کوچکی وجود دارند که با چشم نمی توان آنها را دید. سابق بر این، آغاز سال های 

دانشگاهی که من در آن در تین رایانه ، ماشین های بسیار بزرگی تصور می شدند. نخس، هر وقت صحبت از رایانه می شد٥٠

آن را به کار انداختیم، به راحتی تمام یک سالن را پر می کند. آن قدر گرما تولید می کرد که  ١٩٥٤درس می خواندم و در سال 

 به اندازه ما به کمک آن در زمستان دمای کتابخانه بزرگ مان را در حد دمای متعارف برای اتاق نگاه می داشتیم. حافظه کاری اش

 یک ماشین حساب امروزی ظرفیت داشت.

 می گفتید؟« رایانه»هالر: آیا به آن 

بود. یک رایانه بزرگ تر « گردباد»وایزن بام: خیر، ما به رایانه های بزرگ مان هم نام های بزرگ می دادیم. آن غول نامش 

 بود. اما آن دستگاه ها خیلی هم سریع نبودند. کسانی« نیکیمحاسبه گران سریع الکترو»می نامیدیم. نام فنی آنها « توفان»دیگر را 

 که تمرین محاسبه ذهنی داشتند اغلب سریع تر بودند.

موجب شد که شما در ساختن یک رایانه بزرگ شرکت کنید. عشق تان به ریاضیات بود یا این که چه چیز هالر: سابق بر این 

 از آلمان به آمریکا مهاجرت کرده بود. شغل خوبی بود برای وایزن بام، دانشمند جوانی که

وایزن بام: مانند تقریبا همه افراد دیگر که خیلی زود به سوی رایانه رفتند، نخستین برخورد من با این ماشین یک تصادف بود. به 

کار مشغول  بهبرای ساخت یک رایانه  به عنوان دستیار( در دیترویت Wayneدر دانشگاه واین )عنوان دانشجوی رشته ریاضیات 

 . پس از آن دیگر این رشته را ترک نکردم.شدم

 -که بزرگتر، واالتر، برتر و سریع تر باشد – واستید به چیزی بیش از پیشرفت فنهالر: هدف تالش های شما چه بود؟ آیا می خ

 خدمت کنید؟

ل همه شمو ی نظیر یک ماشین محاسبه گر  وایزن بام: بله. ما انفورماتیک دانان مبتال به نوعی بیماری روانی بودیم. چشم انداز

 هیروگلیف ها، جلوی چشمان ما بود. همه چیز می بایست قابل محاسبه بشود. و تقریبا همه چیز هم قابل محاسبه شده است. مانند

گفتار  نتابلوهای هنری، حتا موسیقی شوپن و پروکوفیف. از رایانه هایی صحبت می شود که می توانند زبان های خارجی را در حی

(simultan.ترجمه کنند )   شما می بینید که در پس همه اینها آن ایده جنون آمیز کهن یعنی این که بتوانیم یک ماشین همه شمول

 نیز بشود، نهفته است. -حتا انسان ها–قابل برنامه ریزی، یک خرده جهان بسازیم که شامل همه چیز جهان 

 ؟به دست می دهددارید که تعریف دیگری را  دیگری با رایانههای هالر: و شما آقای هفنر. آیا شما تجربه 

برای من بسیار احمقانه جلوه «. به دور افکندم»به عنوان دانشجوی فیزیک، یک دوره برنامه نویسی را  ١٩٥٥هفنر: من در سال 

ن متخصص ژن شناس دوباره با به عنوا ٦٠روی نوارهای کاغذی شعبده بازی کنم. من ابتدا در سال های   ١و  ٠می کرد که با 

ایست می ب فن انفورماتیک در ارتباط قرار گرفتم. این بار من از رایانه موسسه در چارچوب آزمایش های پیچیده استفاده می کردم.
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 هزاران شجره نامه متشکل از سلول های باکتری ها را ارزیابی می کردم و از زبان برنامه نویسی فرترن که در میان دانشمندان

شاید به این دلیل   .کارت های سوراخ دار تغذیه می شدکه با در خدمت مان بود،  IBM1401 رایانه  رایج بود، بهره می بردم. یک

مایلم رایانه را خیلی ساده تر از همکارم وایزن ی الکترونیک دارم. در هر صورت هشیارانه ای با داده پرداز تننسب ی رابطهمن 

 ک سیستم فنی است که از اطالعات، اطالعات نوتری تولید می کند.رایانه ی .بام تعریف کنم

رایانه ها اطالعات تولید می کنند، آن گاه این نکته را نیز  ت اعتراض کنم. کسی که مدعی استوایزن بام: در این مورد باید به شد

جریان الکترون ها که از درون رایانه من با  .ایجاد کنند سوادممکن می داند که آنها دانسته ایجاد می کنند، شاید حتا می توانند 

حرف های یاوه و مهمل زیادی تا کنون به خاطر برخورد ابتدایی دارند؟ « اهمیت و معنی»چه سرعت می گذرند، برای این رایانه 

 .از این دست باید باشیمبیشتری  رنج هاین پرسش ایجاد شده است. منتظر و متکبرانه با ای

پافشاری کنم. مساله من این اصل اساسی است که با رایانه از اطالعات ساختار « تولید کردن»بر روی واژه هفنر: من نمی خواهم 

می نامیم. این وضع پیشترها در مورد اَبَررایانه « اطالعات»برای ما پدید می آیند که ما آنها را مجددا  یبندی شده، اخبار نو و جالب

Mark I سال های اولیه بنیانگذاری  برعکس ز نیز ریزرایانه ها به همان گونه عمل می کنند.وارد صدق می کرد. و امرودر هار

ما تنها آموخته ایم، چگونه می توان اطالعات را در حافظه ها به صورت کارآتری سازماندهی کرد تا روندهای بسیار پیچیده 

 اطالعات پرداز بتوانند در رایانه آن را بپردازند.

 وز منظور شما را درست نمی فهمم. این اطالعات از کجا می آیند؟ از رایانه یا این که از سر انسان ها؟وایزن بام: شاید من هن

تنها یک اطالعات  ،جهان هفنر: موفقیت و پیروزی رایانه ها را می بایست به مثابه قشر جدید اطالعات پردازی فهمید. در آغاز  

سپس چهار تاثیر متقابل به مثابه پدیده های اساسی اطالعات فیزیکی )یعنی پردازی فیزیکی برای سازماندهی طبیعت وجود داشت. 

جاذبه، تاثیر متقابل نیرومند، ضعیف و الکترومغناطیسی( پدید آمدند. در حدود سه میلیارد سال پیش زندگی یا اطالعات پردازی 

ن آمد. با اطالعات پردازی فنی به وسیله ژنتیکی و عصبی تحول یافت. سپس اطالعات اجتماعی در گروه ها و دولت ها در پی آ

ماشین ها بشریت، الیه جدیدی از سیستم کل اطالعات پردازنده را ایجاد کرد که نشانگر یک شبکه اند. اگر کمبودها و نقص هایی 

را طی  فنی-راه گذر از سیستم اجتماعی به اجتماعیما در سده های آینده  ن بحث کردیم برطرف شوند،که در آغاز درباره شا

اطالعات آن گاه هم از لحاظ زیست شناسی و هم فیزیکی ذخیره، منتقل و پرداخته خواهند شد. امروزه رایانه ها با  خواهیم کرد.

. این به معنی آن است دیریت مواد یا در تولید رایانه ایبرای نمونه در م ؛می زنند« حرف»دیگر رایانه ها به صورت فزاینده ای 

 ار فزاینده ای از گستره های تولیدی به طور کل عقب نشینی خواهند کرد.که انسان ها از شم

 وایزن بام: آیا چنین چیزی را واقعا می خواهیم؟

ور منظچیز دیگری در مقایسه با « اطالعات»هالر: هنگام نگاه به این تصویر باید در نظر داشت که انفورماتیک دانان از مفهوم 

در زندگی روزمره انسان ها مرتب به معنی ای که یک خبر برای  ، می فهمند.ی روزمره شاناز اطالعات در زندگدیگر مردمان 

د و در این جا منظور ( نیز دارsemanticsیک ب عد معنایی ) ، اطالعاتزندگیرد می اندیشند. بنابراین در عرصه آنها یا دیگری دا

 آقای وایزن بام در این مورد است.

برعکس، نظر  ( محدود است.syntacticsقاعده های صرف و نحوی )به سطح « اطالعات»ایانه درست است که در دانش رهفنر: 

معنایی دارند. این   -مانند رایانه یا مغز-من این است که اطالعات همچنین آن اخباری هستند که برای یک سیستم اطالعات پرداز

« انه آگاهرای»عمل گرایانه در رایانه می تواند متجلی شود.  یعنی سطح معنایی و–نکته دربرگیرنده آن است که معنای اخباری نیز 

 در اساس ناممکن نیست. اما خودآگاهی دیگری به غیر از انسان خواهد داشت.

به وسیله رایانه نمی بینم. همچنین برایم مبهم است که چرا رایانه اطالعات جدیدی می « خودآگاهی جدیدی»وایزن بام: من این جا 

در پایانه آن ظاهر شود، این امر  ١٧تا اگر من یک معادله دیفرانسیلی بزرگی رابه رایانه بدهم و در پایان عدد ح د.تواند ایجاد کن

 کاربست و نه تولید اطالعات جدید است.

یک اطالعات جدید هیجان انگیز است. در غیر این صورت او این را می دانسته و دیگر  ١٧عدد  ،هفنر: چرا که نه؟ برای کاربر

ملودی یک سونات برای پیانو را . لحظه هایی پیش از آن که موتسارت انداخته است. یک مثال  دیگر بزنیمایانه را به راه نمی ر

اما شاید یک روز بر پایه  چه تعداد عدد اول وجود دارد.هیچ انسانی تا به امروز نمی داند بنویسد، این ملودی وجود نداشته است. و 

  آسا بدانیم. محاسبات رایانه ای غول

( که Hölderinوایزن بام: این فکر وحشتناکی است که سونات موتسارت روزی توسط یک رایانه ایجاد شود؛ یا شعر هولدرین )

افزون بر این ما دقیقن می دانیم که چه تعداد عدد اول وجود دارد،  روان آدمی را وصف می کند. مجنون بودناحتماال دلتنگی ها و 

 صحیح.به تعداد اعداد 
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( و من Bremenن )م  هفنر: حکایتی را که تعریف می کنم شما را کمی شوکه خواهد کرد. چندین سال پیش یک مجری رادیوی بر  

به نوبت شعرهای سروده شده توسط شاعران و ایجاد شده توسط رایانه ها را خواندیم.   زنی راه انداختیم. گمانهدر رادیو یک بازی 

  سرایندگان شان پرسیدیم. هیچ کس قادر نبود شعرهای رایانه ای را از شعرهای سروده شده متمایز کند. سپس از شنوندگان در مورد

وایزن بام: من چنین آزمایش ها و چیزهای شبیه به آن ها را می شناسم. این ها تنها به ما می گویند که شنوندگان تفاوتی نمی شنوند. 

 شده و آثار از لحاظ روحی ایجاد شده.با این حال یک تفاوت است بین آثار محاسبه 

مثال یک تصویر رایانه ای، یک قطعه موسیقی که توسط رایانه ایجاد شده، یک –هفنر: این تفاوت در مورد یک موضوع واقعی 

 در چیست؟ -متن ایجاد شده توسط رایانه

ایند؟ هر شعری در وهله نخست تبلور وایزن بام: من حق دارم این پرسش را مطرح کنم. شعر چیست؟ چرا انسان ها شعر می سر

. سرایش دبان شاعر به گونه دیگری نمی تواند بیان شوزبانی یک ایده است، یک احساس یا تجربه است که به جز عنصر خیال در ز

ه آن از این رو تالش شاعر است برای فرارفتن از مرزهای رایج زبان. رایانه ایده ای، احساسی یا تجربه ای ندارد که بخواهد ب

 جامه زبانی بپوشاند.

 هفنر: درک منظور شما برایم دشوار است.

( نیست. او واژگان را می جوید، در پی random number generator)عدد تصادفی  ایجادگریک  ،وایزن بام: انسان  سراینده

هم چیز دیگری را که در  ( می گردد، تصویرهای زبانی و ضربآهنگ را می یابد، که همه رویassociationمعنایی ) همخوانی

شته رمحاسبه  صورت می گیرد که با ی کند. در این جا یک روند آفرینشغیر این صورت ناگفتنی است منعکس و قابل فهم م

(sequence.هجاها و واژگان ها که به وسیله رویه ها و برنامه های صوری انجام می شود، تفاوت دارد ) 

اگر از دیدگاه شنونده یا خواننده بنگرید، قضیه به گونه دیگری می شود. شنونده پذیرای همه هفنر: شما به شاعر می اندیشید. اما 

گر من اچیز است، بی تفاوت به این که چه کسی نگارنده آن است. شاید او معنایی بیابد که به هیچ وجه ربطی به ایده شاعر ندارد. 

سال پیش در اتاق  ٢٠٠ولفگانگ آمادئوس در بعد از ظهری در که  بدانم ای دارم موتسارت گوش می کنم، چه عالقهدر خانه ام 

هنگامی که آن نغمه سحرانگیز کارش به چه فکر می کرده و چه احساسی داشته است؟ از کجا می توانم این را بدانم؟ شاید موتسارت 

لباس سر و سینه باز  و یا به ورت حساب پرداخت نشده زغال سنگ بخاری دیواری اشبه صدر جمله دوم را می نوشته، 

(Decollete.یکی از بانوان دربار فکر می کرده است ) 

وایزن بام: هم بله و هم نه. این جا یک چیزی کم است. آقای هالر، هدایتگر گفتگوی مان را ببینید که اآلن مشغول یادداشت برداری 

تواند این گفتگو را خوب مدیریت کند. او سپس حرف است. او شاید از آن جا که ایده یک گفتگوی موفقیت آمیز را در سر دارد، ب

مطابق تصورات و تجربه هایش برگزیند. البته آقای میدوارم استدالل های خوبی های ما را در جریان گفتگو جمع بندی کرده و ا

د و ریزی شده َسَرند کن هالر می تواند این جا رایانه ای را بنشاند که گفته های ما را طبق یک الگوی از پیش تعیین شده و برنامه

شیوه های گفتار معینی را باقی بگذارد. به این ترتیب یک گفتگو که از لحاظ فنی مسلمن بی عیب و نقص است ولی چیز کاملن 

 دیگری است، از آب درخواهد آمد.

ما وجود ندارند.  پنهان از احساسی و به صورت ازلی وهفنر: با بنیاد اندیشه های شما من به هیچ وجه موافق نیستم. ایده های فرا

انتظارات از یک جدل، شیوه سرایش یا آهنگ سازی، و فعالیت هایی از این دست، سنت دارند. آنها تابع قاعده ها و معیارهایی 

نمی شناسیم. یک شاعر آلمانی در سنت ادبی  شان پژوهش کرده و آنها را به روشنیدر موردهستند که ما به صورت محدودی 

ه ژاپنی قرار دارد. همه این خصوصیت ها را می توان ارائه کرد. آنها همچنین شالوده برنامه های رایانه ای مانند آلمانی و ن

Poetry-Prgorams .من استفاده کردیم، تشکیل می دهند متن های این برنامه ها تفاوت بنیادینی با متن های  را که ما در رادیو ب ر 

 یک شاعر ندارند.

ایانه وارد ر -به عنوان تجربه–ک تفاوت برجسته را از قلم می اندازید. نمی توان اساسن تجربه های یک انسان را وایزن بام: شما ی

 کرد. برای یک رایانه آنها نیز داده هایی مانند داده های دیگر خواهند بود.

لب های یاوه بسیاری نوشته می مرکزی کل تکامل رایانه، به ویژه باصطالح هوش مصنوعی، که در موردش مط من مسالهبه باور 

ا هشود، این است که تجربه انسانی قابل انتقال نیست. انسان ها می توانند بیاموزند یعنی این که چیز نوینی بیافرینند. رایانه اما نه. آن

 ر مورد رایانه ها ازتنها می توانند ساختارها و داده ها را مطابق الگوهای از پیش تعیین شده بگسترانند یا خالصه کنند. البته د

 صحبت می شود، اما در حقیقت مساله تنها عبارت از افزایش داده ها است.« آموختن»

هفنر: خواهش می کنم آقای وایزن بام! قانون ها و قاعده های ریاضی، تجربه ها و اندیشه های انسانی بودند که به طور تمام و کمال 

ر مثال بخش های عظیمی از هنر ساختمان و معماری رایانه ای شده اند. موسیقی در این به رایانه منتقل شده اند. در این بین به طو

 میان با کمک گیری از رایانه نوشته و اجرا می شود. و آن گاه شما می گویید در مورد هنر شاعری وضع به گونه دیگری است؟
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 آن باور ندارم.وایزن بام: خیلی ها به آن چه شما می گویید، واقعن معتقدند. اما من به 

 

ه در مقایسهفنر: آقای وایزن بام، شمار زیادی از نویسندگان بد وجود دارند که 

می زنم  ، رمان های بدتری می نویسند. حدسای متفاوتبا برنامه های رایانه 

که توسط رایانه ها تولید مدت ها است  ،که بخش بزرگی از ادبیات عوام پسند

که این بخش بدترین قسمت از این ادبیات می شود. و همچنین حدس می زنم 

ر مقایسه د« کیفیت»پیش پا افتاده نیست، افزون بر این که ما شاهد یک افزایش 

 با رشد کیفی ترجمه ماشینی هستیم.

وایزن بام: این اتفاقی نیست که شما مثال هایی از میدان ادبیات پیش پا افتاده، 

 رهنگ ما برمی گزینید.( فfastfood) یعنی از باصطالح غذای سرپایی  

 

من قبول ندارم که می توان مهارت های جدی هنری را وارد یک رایانه کرد. در نزدیکی شهر بوستون دو سازنده فلوت هستند. 

سال پیش در  ٤٠ تواند با یک فلوت، که مثلنگفته می شود که آنها بهترین فلوت های جهان را می سازند. امروز یک مشتری می 

شده، بیاید. استاد آن را در دست می گیرد، آن را حس می کند و سپس می گوید چه کسی آن را سابق بر این ساخته و آن جا ساخته 

 ویژگی های آن چیستند؟ یک چنین چیزی با برنامه های طراحی و ساخت رایانه ای اساسن غیرقابل تصور است.

ی سرمایه گذاری شود، شاید صد میلیون دالر، چه کارها که نمی هفنر: اگر در یک پروژه طراحی و ساخت رایانه ای به اندازه کاف

کلیپ های ویدویی رنگی به سال پیش این جا گرد هم آمده بودیم و یکی مدعی شده بود که می تواند  ٥٠شود کرد! تصور کنید، ما 

ممکن است. امروز می دانیم که هر دوی ما شاید به او می گفتیم که چنین چیزی اساسن نا ید کند.کمک یک ماشین محاسبه گر تول

 چنین چیزی به سرعت امکان دارد و به یک صنعت کامل برای دستیابی به سودهای قابل توجه کمک می کند.

ند که روزی صاحب رایانه های هوشمند شوند ااین ایده  فریفته به بعد نظریه پردازان انفورماتیک« آلن تورینگ»هالر: از زمان 

ل مربوط شعر، دانش یا مسای این گفته هاهای یک انسان دیگر قابل تمایز نباشند، بی تفاوت به این که آیا که گفته هایش از گفته 

 به زندگی روزمره است.

وایزن بام: من گمان می کنم که این اشتباه بزرگی است، انسان بودن را با آن چیزی تعریف کنیم که انسان قادر به آن است و رایانه 

هر  .عمل می کندبه عنوان معیار انسان بودن  ،هایی تصویری از رایانه پدید می آید که به صورت پوشیده نیست. از چنین تالش

انسانی اما یک مورد استثنایی است. هر انسانی تاثیر پذیر از تاریخ زندگی خودویژه و بی همتایی است. یک رایانه نمی تواند یک 

 یستند.قابل مقایسه ن گیرانه سختان و رایانه بنا به مفهومی ن به این خاطر انستاریخ انسانی یا تجربه انسانی داشته باشد. صرف

هالر: حال بیاییم درباره رایانه ای کردن زندگی روزمره مان سخن بگوییم. چنین نکته ای ظاهرا معنایی فراتر از کاربرد میلیون 

است. ساختارهای نو و شبکه بندی شده ای پدید می آیند  همچنین به معنای شکل تغییریافته زندگی اقتصادی بلکهها رایانه دارد. 

جهانی سازماندهی در سطح جهانی و از آن هم باالتر تولید و توزیع فرآورده ها که در سطح که به ما اجازه ی یک تبادل اطالعات 

 ه شود؟تخصصی از رایانه گنجاندرا می دهند. آیا نمی بایست این چرخش ساختاری نیز در یک تعریف  می شوند

هفنر: بدون شک. ما امروز در آغاز یک همگرایی بزرگ اقتصاد جهانی بر پایه فنآوری اطالعاتی و مخابراتی جهان گستر قرار 

داریم. تا به امروز تاریخ جامعه صنعتی مهر و نشان مکانیزه شدن شدید و سپس خودکار شدن را داشت. اکنون اما بر پایه ساختارهای 

در سراسر جهان ُکدهای همانند،  در این مورد صحبت کردیم که تیک، یک زیرساختار جهانی ایجاد می شود. مانوین فنآوری انفورما

 اسپرانتوی   به زبان جهانی   ASCIIزبان های برنامه نویسی و استانداردهای واحد برای تلفن، نمابر و تلویزیون وجود خواهد داشت. ُکد 

 عصر رایانه بدل می شود. 

 سوی چه کسی و چگونه تصمیم گرفته می شود که آیا ما چنین چیزی را می خواهیم؟ وایزن بام: از

هفنر: به برکت فنآوری اطالعات به نظر می رسد که برای نخستین بار در تاریخ بشریت امکان پذیر شده که بخش گسترده ای از 

 به صورت خودکار به اجرا درآید.اش کار بشری جهت ارضای نیازهای اولیه 

. این پروازها به عنوان یک شبکه متراکم اطالعاتی نشان می دهدما را امروز پروازهای غیر نظامی به ونه اولیه از این آینده یک نم

ی جداگانه ا کنشگرکه به صورت دقیقه ای تنظیم شده، عمل می کنند. شرکت های هواپیمایی پرشماری وجود دارند. هر یک مانند 

رزرو بلیط وجود دارند که در سطح جهانی کار کرده و به م های برنامه پرواز، سفارش دهی و عمل می کند. و با این حال سیست

ایت ایه یک سیستم کنترل و هدپرواز و فرود تنها بر پ های بزرگ با تعداد بسیار زیادیفرودگاه ک دیگر متصل اند. اما همچنین ی



 نگرشنشر   آیا رایانه ها انسان های بهتری هستند؟

 

 

 
39 

قلی و در عین حال امنیت پرواز در دهه های گذشته به شدت ند. فعالیت های حمل و ننکخوب عمل می توانند رایانه ای  جامع

 افزایش یافته است. امروزه انسان ها می توانند در کوتاه ترین مدت به تقریبن هر منطقه دلخواهی از جهان پرواز کنند.

زن ازیم. شما، آقای وایدر شهر فرانکفورت به هیچ وجه نمی توانستیم به گفتگو بپرد ،ما در این جا ط ها امروزبدون این پیش شر

بام، اآلن از بوستون می آیید، یک سری هم به سرعت به شهر زوریخ زده اید، هفته آینده هم دوباره در بوستون هستید. آقای هالر 

بن رزرو کرده، تا در آن جا هم با کسی مالقات کند. من چند ساعت پیش در شهر -پروازش را در شهر هامبورگ از طریق کلن

من سو من پشت میز کارم خواهم نشست. این تحرک فوق العاده از راه شبکه ب ر  ار هواپیما شدم و چند ساعت  دیگر دوباره در ب ر 

 امکان پذیر شده است.« شبکه پرواز»جهانی اطالعاتی به نام 

 برای نشان دادنوایزن بام: بخش پروازهای غیرنظامی با رشد فوق العاده خدماتش در دهه های گذشته مسلمن مثال خوبی است 

. من بیست سال پیش باور نمی کردم که سیستم رزرو بتواند چنین عالی عمل کند. من می توانم ای رایانهگرایش سیستم های جهانی 

( ATMخودپرداز )این جا در فرانکفورت برای فردا شب بلیط نمایشی در تئاتر برادوی نیوریورک را رزرو کنم، می توانم از یک 

  یا متنی را به توکیو با نمابر بفرستم.پول بردارم و 

خش ی ب، از این تحوالت سود می برند. برای نخبهگروهنها بخش نستبن کوچکی از مردم، این نمونه ها همچنین نشان می دهد که ت

ی واقعن قلیتفقر و بینوایی رشد کرده است. منظورم این است که رایانه ای کردن امور تنها برای ا بزرگی از بشریت در همین مدت،

همچنین تاثیرات منفی برای آنانی به همراه دارد که  -به صورت خیلی نامستقیم  حتا -فایده دارد. چرخش ساختاری مبتنی بر رایانه 

ی ابتدایی بشر اجزو ضعیفان و محرومان اند. آنان از جهان اطالعاتی شده محروم می مانند. امروزه دم زدن از ارضای نیازه

 مسخره است!

در نظر گرفت که به وسیله شبکه بندی جهانی بسیاری می بایست ر:  من نمی خواهم این گرایش ها را انکار کنم. اما این را نیز هفن

می شود مقدار به صورت غیرمتمرکز  ی توانند تولید و عرضه شوند، چوناز فرآورده ها و کاالها امروزه ارزان تر از گذشته م

د کاالهای تولید شده در کشورهای مختلف جهان سوم ن. برای نمونه صنایع لباس می توانی فروختو در سطح جهاند کرتولید زیادی 

ردانه یک تولید در حد اعلی بخی د. در نتیجه نبه وضوح ارزان تر از بیست، سی سال پیش عرضه کن -متناسب با هزینه زندگی–را 

(rationalized و خودکار شده وسایل خانگی ما نیز )–به صورت واقعی ارزان تر شده اند.  -لباسشویی و یا ظرفشویی مثل ماشین

مارک ارزش داشت، امروزه گران تر از یک استکان قهوه نیست. تحوالت بدون  ١٠٠ماشین حساب که ده سال پیش بیش از 

غیر قابل تصورند.  -(just-in-time) «به هنگام تولید  »مانند –طراحی و ساخت رایانه ای، بدون سیستم های رایانه ای تحویل کاال 

 از یهانده ریزپردازنمی شد  ،و سرانجام در مورد خود بخش رایانه باید گفت که بدون طراحی و روش های آزمایشی رایانه ای

 د.حاظ تجاری قابل استفاده ایجاد کرل

کنید که در چارچوب آن ی اشاره بزرگ تر مضمونوایزن بام: من استدالل شما را این طور می فهمم که شما می خواهید به یک 

اما می بایست حد این مضمون را به  . من با این استدالل کاملن موافقم.پرداختتحول  به قضاوت و ارزیابی درباره یک می توان

« تولید  به هنگام»اندازه کافی بزرگ در نظر گرفت. به این ترتیب باید به این نکته فکر کرد که مثال این سیستم های تحویل کاالی 

هزینه ترابری بسیار عظیم، مشکل انبارداری را به سادگی فقط جابه جا می کنند، یعنی از دوش تولید کننده به دوش توزیع ا یک ب

، با این عارضه جانبی که حمل و نقل خیلی بیشتری صورت می گیرد که به نوبه خود به زمین، خیابان، هوا و می گذارند کننده

 انسان ها آسیب می رساند.

ای نمونه، جهانی شدن داده پردازی را در نظر بگیریم. مجموعه عظیمی از داده ها برای نمونه به سنگاپور فرستاده می شود، یا بر

چون در آن جا ثبت داده ها، یعنی کار جلوی صفحه نمایش، خیلی ارزان تر از مثلن آمریکا است. انتقال داده ها به برکت مخابرات 

گیرد. اما بودجه این ماهواره ها را چه کسی تامین می کند؟ شاید میلیون ها استفاده کننده از تلفن ماهواره ای به سرعت صورت می 

در ایاالت متحد آمریکا. و تکلیف آنانی که تا زمان بر پا شدن ارتباطات ماهواره ای در ایاالت متحد آمریکا داده ها را ثبت می کرده 

 بیکار می شوند. اند چه می شود؟ آنان

تر فرآورده های یک بار مصرف و دیگر مزخرفات «کارآ»بر این، آیا نمی بایست بپرسیم چقدر منابع کره زمین برای تولید افزون 

 غیرالزم به هدر می رود؟

 

 می رود؟ تمدن به کدام سو
 

مور، فرآیند تمدن مشترکن یادآور شدید که رایانه ای کردن ا شما علیرغم مواضع متضادتان، !آقای هفنر و آقای وایزن بامهالر: 

زیاد می کند. این تحرک آرام  -خواسته یا ناخواسته–را بسیار شتاب می بخشد، اقتصاد را جهانی می کند و تحرک انسان ها را 

 ، به چه معنا است؟می بردناپذیر که جامعه اطالعاتی شده، ما را به سوی آن 
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بزرگ می شوند، چون هیچ کس انتظار آن پیامدها را نداشته یا نمی  پیامدها هستند که منجر به بیداریوایزن بام: اغلب پیامدهای 

خواهد در محاسبه خود جایی برای آن ها قایل شود. این نکته قابل مقایسه با تاریخ آغاز انرژی اتمی است. آن موقع هیچ کس به 

 یمت برق فکر می شد.مشکل دفع و دفن زباله های اتمی فکر نمی کرد، بلکه تنها به صورت کوتاه مدت به کاهش ق

معلولی وجود ندارد، بلکه ارتباطات اثرگذار پیچیده وجود دارد که  -فنی جریانات ساده علت-هفنر: در سیستم های نوین اجتماعی

 پدید می آورد...ارزش های جدید و نیز هدف های نوینی 

 اید مستثنی کرد و یا حتی هدفمندانه مانع شان شد.وایزن بام: ... که ما ابتدا آن ها را نمی شناسیم و نمی دانیم که آن ها را ب

هفنر: موافقم. یک نمونه برجسته و در عین حال تکان دهنده برای جلوه ای که ناخواسته بوده و در نهایت اما به گونه ای اجتناب 

اددانان اشاره کردید. اقتص ناپذیر پذیرفته شده را در ویرانی سیستم آموزشی ایاالت متحد آمریکا می بینیم که شما پیش تر به آن

آموزشی نامدار در ایاالت متحد آمریکا بر این نظرند که آموزش خوب و گسترده توده مردم غیر ضروری شده است. مهارت ها 

ردخور ندارد. برای یک گروه کوچک از نخبگان کفایت می به اصطالح  ه صورت نرم افزاری خرید که شرایط شانرا می توان ب

د. از آنها چند کارشناس آموزش دیده سطح عالی برای ادامه تکامل سیستم ناد مدرسه و کالج، خیلی خوب اداره شوکند که یک تعد

های رایانه ای بیرون می آیند. به بخش بزرگ باقی جامعه کافی است که فقط خواندن و نوشتن و کمی هم حساب کردن یاد داد. از 

اقتصادی تا به امروز کار کرده است. زیرا با این که این تحول به پیش می رود و  لحاظ فرهنگی این یک فاجعه است، اما از لحاظ

به زودی دو سوم جمعیت ایاالت متحد دورنمایی برای یک راه شغلی تخصصی ندارد، تولید ناخالص اجتماعی کماکان افزایش می 

 دست کم در حال حاضر.–یابد 

مشاهده می شود: ما با وجود رشد واضح تولید سرانه  -د بسیار ضعیف ترهر چن–در جمهوری فدرال آلمان نیز گرایش مشابهی 

به صورت کاهش یابنده ای بودجه برای سیستم آموزشی اختصاص می دهیم. برای کل امور دانشگاهی در  ،ناخالص اجتماعی

ارد تا بتوان تا حدودی دانش میلیارد کمبود بودجه وجود د ٥میلیارد اختصاص می دهیم.  ١٢ما تنها حدود  ،جمهوری فدرال آلمان

انباشته شده را می توان به دیگر با توجه به این امکان که تخصص  ،دهی آموختگان متخصص و آموزش دیده تربیت کرد. آموزش

 صورت سخت افزاری و نرم افزاری  خرید، جالب نیست.

تایید کنم، مبتنی بر از دست رفتن آگاهی نسبت به وایزن بام: بنیان این گرایش بسیار ناهنجار را که من فقط می توانم وجودش را 

یک ارزیابی  ١٩٨٣گفته بودم، یک بهانه است. من به یاد می آورم که در سال آموزش است. رایانه ای شدن اغلب همان طور که 

می شود.  منتشر شد که نشان می داد، چگونه سیستم آموزشی در سطح مدرسه های ابتدایی خراب« Nation at Risk»با عنوان 

بین المللی و قدرت نظامی آمریکا تضعیف می  توانایی رقابت ،در نتیجه آموزش بد گفته می شد که باید با آن مقابله کرد، زیرا و

اما هیچ چیزی در این مورد گفته نمی شود که آموزش در جای خود یک ارزش است. روشن است که این استدالل ها به آن  شود.

 ظاهرا می خواهند مانع اش شوند، زیرا آدم دیگر نمی داند که آموزش واقعا چیست.چیزی منجر می شوند که 

هفنر: بله، ارزیابی ای که شما به آن اشاره کردید، تنها سطح های تخصص را برمی شمرد که می توانند به رایانه منتقل و سپس به 

 بوطمرژاپن هنوز به طور عالی کار می کند. این امر تدریج به آن واگذار شوند. همین جا بگویم که سیستم آموزشی کالسیک در 

به آن است که درست کشوری که خودش به گمانم اکثر رایانه ها را تولید می کند، به صورت ضعیفی رایانه ای شده است. ژاپن 

 پوشش تلفنی به مراتب کمتری نسبت به آلمان دارد.

یک نوع  ؛حبت کردیم، من جلوه اصلی رایانه ای شدن امور را می بینموایزن بام: در پس این گرایش ها، که اآلن درباره شان ص

بی احترامی و بی توجهی در برابر همه چیزهایی که ما در جریان سده ها به تدریج آفریده ایم. هر چیزی که عملی است، بی درنگ 

 و بدون توجه به ساختارهای رشد یافته، انجام می شود.

تز( ردیه هایی نیز وجود دارند؛ برای نمونه استفاده از تلفن تصویری در ایاالت متحد آمریکا، یا در هفنر: در رابطه با این نهاده )

(. این پروژه که با پول زیادی به راه Btxجمهوری فدرال آلمان تالش بیمارگونه اداره پست برای ترویج سیستم متنی تلویزیونی )

رنامه . پست می خواست که بمقاومت کرددر برابر کابل کشی  تاداره پس افتاد، به شکل رقت انگیزی شکست خورد. از سوی دیگر

های تلویزیونی از طریق بی سیم صورت بگیرد. اما در طی چند سال بین مردم یک چرخش نظر بنیادین صورت گرفت. همبودهای 

[Gemeinde – ،مختلف که چند سال پیش تر از آن تاریخ ]تصویب کرده بودند که کابل  از تقسیمات سیاسی اداری در آلمان. م

نون اک تاداره پس کشی نمی خواهند، امروز از دست وزیر شکایت می کنند که آنها را با سرعت کافی به شبکه وصل نمی کنند.

طی ده سال آینده مخابرات ماهواره  ممکن استناچار است هر چه سریع تر شهرها و روستاها را کابل کشی کند، با این که می دانند 

. جامعه صنعتی آشکارا یک ارگانیسم بسیار پیچیده است. به عبارت دیگر: من منظورم این نیست که کندکابل را غیرضروری ای 

به درد بخور به اقتصادی یا نظامی  از لحاظچیزهایی اجرا می شوند که  ،هر چیزی که ممکن است، اجراشدنی نیز هست. بیشتر

 نظر می آیند.
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طور است اما مساله بی توجهی به ساختارهای رشد یافته کماکان باقی می ماند. ابتکارها با سرعت فوق وایزن بام: با این که این 

ده درباره داستان بازگو ش یا نه. کمک می کندبهبود زندگی تقل از آن که آیا یک ابتکار واقعن به العاده ای به کار بسته می شوند، مس

 نمونه خروار نشان می دهد.انرژی اتمی این دستپاچگی را به عنوان مشتی 

ممکن است از موضوع مان خارج شوم، میل دارم در این رابطه به این مشکل اشاره کنم که جامعه های دمکراتیک با این که هفنر: 

برای دفع خطر ابتکارهای غیرمطلوب و زیانمند در اختیار ندارند. مرتب گروه هایی موفق می شوند که  را ابزار هدایتی موثری

جماع عمومی ایجاد کنند تا منافع بازاریابی خاص خود را به صورت عام پیش ببرند. به مساله روز ژنتیک و بحث های آن ایک 

نگاه کنید. با این که بسیاری از دانشمندان به خطرها ومشکالتش اشاره کرده اند، باز هم پژوهش تجاری ژنتیک بدون مانع ادامه 

 .پیشگیری کننده موثری وجود ندارد ارد. در یک جامعه دمکراتیک ابزارد

ما را به میدان گسترده سیاست می کشاند. من مایل نیستم که این جا وارد این گستره شوم. اما فقط همین را  ،وایزن بام: این استدالل

یستم ای بر ستاثیر واکنشی فوق العاده می گویم. گرایش های جهانی شدن ساختارها و سیستم ها که ما درباره شان صحبت کردیم، 

گرایش  و باید هم تغییر کند تا بتواند بر این –سیاسی و اقتصادی جامعه صنعتی خواهند داشت. این سیستم به شدت تغییر خواهد کرد 

 ها تاثیر بگذارد. و این موضوع محوری دهه های آینده خواهد بود.

ایاالت متحد آمریکا به هر حال، آن چه که ایجاد، پژوهش افزون بر این نباید نقش نظامیان را در این رابطه مسکوت بگذاریم. در 

و تولید می شود به شدت زیادی توسط نیازهای نظامی تعیین می شود. به طور فزاینده ای کل جامعه در آمریکا بیش و بیش تر 

ن درگیری های جدید بیشگفت انگیز نیست که همیشه  نظامی گرایانه می شود. من ادعا می کنم، تقریبا همه جای دنیا چنین است.

 المللی باعث جنگ های مسلحانه می شوند.

 

 آیا تاریخ پردازش اطالعات یک فرگشت است؟
 

های تغییر « جلوه»که در آن واحد می توان همچنین آنها را  –هالر: بیایید گرایش های بحث شده در مورد رایانه ای شدن را 

 بندی کنیم:جمع  -ساختار جامعه صنعتی مبتنی بر رایانه نامید

 .به میزان فزاینده ای تصمیم گیری ها از مغز انسانی به سیستم های فنی منتقل می شود 

  نان آبا انتقال صالحیت تصمیم گیری به سیستم های اطالعاتی، البته بار از روی دوش انسان ها برداشته می شود، اما

 را نیز از دست می دهند. خود آگاهی درباره مسئولیت تصمیم گیری

 ر زمینه کار، تولید به طور فزاینده ای به خرده فرآیندهای کوچکی تجزیه می شود که به صورت غیرمتمرکز و اغلب د

 جداگانه انجام می شوند. یک جهانی شدن و در آن واحد خودکار شدن تولید اجناس مشاهده می شود.

 ارد شده انجام می گیرند. آنها افزایش خدمات به صورت روزافزونی از راه شبکه های جهانی مطابق رویه های استاند

 مداوم تحرک را ممکن می سازند.

  کار تکرارشونده و به اصطالح یکنواخت به رایانه ها واگذار می شود. به این ترتیب انسان ها فرصت فعالیت خالق

 بدست می آورند.

 نی خرید. امور آموزشی کالسیک در نتیجه رایانه ای شدن می توان تخصص ها و مهارت های دلخواهی را در بازار جها

 که انسان ها از طریق آن می توانند تخصص کسب کنند، به صورت فزاینده ای متالشی می شوند.

 شود، در دورنما نمایان می شود. یک گروه نخبگان بسیار متخصص  یک جامعه طبقاتی که به وسیله تخصص تعریف می

که به وسیله میاناهای نگاره ای کاربری ساده، با رایانه ها کار  در برابر توده بزرگی افراد بی تخصص قرار می گیرد

 می کند.

جداگانه، یک مساله محوری دیده می شود که به نظر می رسد بین شما، آقای هفنر و آقای وایزن بام،  در پس این گرایش های

برای زندگی مهم اند؟ پرسش جدل انگیز خصوصیات و توانایی های جدایی ناپذیری اند که  محل مناقشه است. آیا انسان ها صاحب

و در نهایت شاید همه مهارت های عملی خود را به رایانه  آیا انسان ها مدام مهارت های شانبنابراین عبارت از این است که 

جام نی انیا این که آیا مرزهای عبورناپذیری بین توانایی انسانی و آن چه که یک رایانه بتواند اصوال زما –منتقل خواهند کرد 

 دهد، وجود دارد؟ شما، آقای وایزن بام خواهان یک تفاوت گذاری قاطع اید. این تفاوت گذاری بر چه چیزی استوار است؟

تعریف  ماشینی موجودانسانی را نباید با توجه به نی می کند. من گفتم که موجود وایزن بام: باید بگویم که این پرسش مرا عصبا

یک مجموعه عام به نام ماشین نیستند. هر انسانی، از جمله نتیجه تجربه هایش است. ما جهان و یک زیرمجموعه  کرد. انسان ها

مطابق معیارهای کامال دیگر را در پرتوی نیازهای زیستی مان، تجربه های مان، تاریخ زندگی مان می فهمیم. ما در هر سطحی 
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ا نه نیازهای ام ن ادعا کرد، ماشین ها نیاز دارند. بله،. شاید بتواریمتصمیم می گیریم که در مورد چه چیزی باید تصمیم بگیمتفاوت 

 اینجاییم. ن، یا دانستن این که چرا ما اصولنانسانی، مانند دوست داشتن یا دوست داشته شد

ند، باش ماشین ها از جمله نمی توانند تجربه در آغوش گرفتن کسی را داشتهبرای نمونه می توان حتا از تجربه ها صحبت کرد. 

 آنها دست ندارند. -هر چند ممکن است مسخره به نظر آید–چون که و  چون آنها بچه به مفهوم انسانی نمی توانند داشته باشند

مسلمن ما می توانیم برای روبوت ها دست مصنوعی بسازیم. اما برای چنین دستانی مهم نیست که آیا یک بچه یا یک کیسه شن 

هیچ معنایی ندارند. ما می  از درون رایانه می گذرند، برای رایانهمی کنم: جریان های الکتریکی که  حمل می کنند. باز هم تکرار

تفاوت میان تّل شن و موجودات زنده را تشخیص دهند و با صدایی مصنوعی  را چنان برنامه ریزی کنیم که آن هاتوانیم رایانه ها 

ند آیا ماشین ها می توان»ی جدید را نمی توانند بفهمند. ازینرو این پرسش که برای یک نوزاد الالیی بخوانند. اما معجزه یک زندگ

 بی معنی است.« چنین چیزی را بفهمند

دارای توان فراگیرِی بی حد و  -و دست کم از لحاظ نظری –هالر: و برای شما آقای هفنر، آیا رایانه یک سیستم فرگشت یابنده 

همه چیز را بهتر، جامع  -اگر توان محاسباتی اش به اندازه کافی زیاد باشد–رایانه  حصر است؟ آیا به این معنی است که روزی

 تر و عاری از اشتباه انجام خواهد داد؟

تقریبا همه تجربه های مان را می توانیم به  -اما بنا به دالیل اقتصادی غیر عملی–هفنر: بله، فکر می کنم که ما از لحاظ نظری 

ه با یک محدودیت مهم و آن این است که این ها می بایست تجربه انسانی باشند؛ که ما نسبت به آن ها آگاه رایانه منتقل کنیم. البت

روانشناسی می دانیم که در انسان فرآیندهای بسیار زیادی که  به کمکباشیم، درباره آن ها بتوانیم اندیشه و همچنین صحبت کنیم. 

رند و انسان از آن ها به هیچ وجه حتا درکی هم ندارد. این فرآیندها نمی توانند بیرونی به وسیله تجربه ها هدایت می شوند، جریان دا

آن  که من –فنی که بررسی کردیم، یک خودآگاهی -اما من اعتقاد دارم که سیستم های اجتماعی شده و به یک برنامه منتقل شوند.

هم بشری را همگرا می کند. ما جوانه های آن را همین امروز  ایجاد کرده اند که هم اطالعات پردازی فنی و -را بغرنج می خوانم

برای نمونه در معامالت بانکی، وام دهی متکی بر اطالعاتی از دادگان درباره شرکت مورد پرسش و داده هایی  ؛می توانیم ببینیم

ی و ذهنی نسبت به مدیر مسئول تاثیرات فردو همچنین  –از زمینه کار این شرکت و پیش بینی هایی درباره بازار مورد بررسی 

است. این حرف درست نیست که انسان زیر یوغ ماشین می رود. به همان اندازه نیز این حرف درست نیست که رایانه  -این شرکت

 چیزی بیش از یک ابزار ساده کردن کار نیست. این تاثیر متقابل هر دو طرف است که به یک خودآگاهی بغرنج می انجامد.

ر این و د«. ملت پشتیبان انقالب مسالمت آمیز است»بله، ما می توانیم چیزی نظیر این جمله را به زبان بیاوریم که  وایزن بام:

از اریم دیک خودآگاهی نسبت بدهیم. اما خود ما باید آگاه باشیم که در این جا  ،رابطه ما به ملت، یعنی یک سیستم عظیم و پیچیده

از دیگر شکل های قیاس پوچ می مانند هر یک اگر عینن واژه به واژه فهمیده شود، استعاره ای  هر یک استعاره استفاده می کنیم.

 . تنها در پرتوی این تذکر و این محدودیت، می توانم در این رابطه نظر آقای هفنر را تایید کنم.شود

کی در م. انفورماتیک دانانی مانند ماروین مینسکمی دقیق تر بنگریین تاثیر متقابل، یعنی رایانه عنصر ماشین در ا هالر: بیایید به

ام آی تی معتقدند که یک سیستم بسیار پیچیده که در آن فرآیندهای پرشمار و به هم متصلی به طور همزمان جریان دارند، می 

طقه در مغزش تواند نوعی خودآگاهی ایجاد کند. و شاید انسان، روح و خودآگاهی اش را به این جهت تکامل بخشید که او سه من

 .می کردهمگرا می بایست را با روندهای متفاوت کاری و هدایتی  -مغز پیشینیعنی ساقه مغز، مغز میانین و –

چنان پرتوان شوند که بتوانند با محیط خود تماس برقرار کرده و چندین عملیات منطقی را به صورت رایانه ها آیا اگر یک روز 

دهای بسیار پیچیده با متغیرهای زیادی را بتوانند محاسبه کنند، آیا می توانند چیزی مانند موازی اجرا کنند، یعنی همچنین رون

 ،در این رابطه به معنی آن است که رایانه برای آن خصوصیات« روح»خودآگاهی و شاید حتی نوعی روح به دست آورند؟ 

یلم دان، در یک فایده را استانلی کوبریِک کارگر این غیرقابل محاسبه. نسیستمی ایجاد می کند که خاص آن است و برای دیگرا

 نوعی زندگی ویژه خود را ایجاد می کند، به کار برده. HALموقعی که رایانه ای به نام « ٢٠٠٠یسه اد»تخیلی به نام 

رایط شبلکه بیشتر عملی صدق می کنند. من چند سال پیش این  ،هفنر: من شک دارم. برای فنآوری اطالعاتی شرایط کمتر نظری

تنها آن چیزی انجام می شود که از : »آن آمده استسوم فرمولبندی کردم. در قانون امور را در قانون های اساسی رایانه ای شدن 

که شاید بخواهد احساسات و عالقه خود را تکامل بخشد و نشان دهد، نه از « آگاه»یک رایانه «. لحاظ اقتصادی و نظامی مفید باشد

 از لحاظ نظامی فایده ای دارد. ازینرو آن را حتا اگر از لحاظ نظری ممکن باشد، ایجاد نخواهند کرد. لحاظ اقتصادی و نه

به مثابه خصوصیت ، است، عبارت از این است که آیا زندگی مستقل و فردی« هوش مصنوعی»هالر: پرسشی که مبنای ایده 

ابع ت؟ و اگر این سیستم به کمک رویه ها و ار پدید نمی آید، به صورت خودکاجتناب ناپذیر سیستم های بسیار پیچیده و مجتمع

با  تفاوت هایش -یعنی صاحب هوش مصنوعی باشد–کند  انعکاس دهی محیطهایش نسبت به اطالعات محیطی اش شروع به 

 خودآگاهی انسانی محو می شوند؟
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ی می دانم. انسان در احساس روحی اش جمع یکپارچه از احساسات معنوی، عاطفی و جسمرا یک « روح»هفنر: نمی دانم. من 

نمی توانند به آن دست یابند. این جا قلمروی  -دست کم در آینده در دیدرس ما–یک تمامیت کسب می کند که سیستم های اطالعاتی 

 تخیل علمی شروع می شود.

ماد ناچیزی به بشریت دارید و ادعا اعت تا این حدوایزن بام: اول از همه باید بگویم که به نظر من تراژدی و کمدی است که شما 

 من فکر می کردم که من بدبینم!هدف های اقتصادی و نظامی باشد. می کنید که تحولی صورت نمی گیرد مگر این که در خدمت 

روبوت هایی که توسط رایانه کنترل و هدایت می شوند درست  می توانمی دانم که با سطح امروزین فنآوری  مگمانبه دوم اینکه: 

مانند میکروفون، دوربین تلویزیونی و دکمه های حساس در برابر  –کرد که جهان پیرامون شان را به کمک حس گرهای مختلف 

دگرگون نیز بکنند. اما باید بی درنگ اضافه کنم که چنین تجربه هایی بسیار دور از تجربه آن را درک می کنند و می توانند  -فشار

دارند که می خواهند، چنین روبوت هایی را جای موجودات زنده بگیرند. من نمی توانم این کار را های انسانی اند. افرادی وجود 

واژه، آن است که هوش این موجودات کاملن گونه دیگری است و با هوش  -واتفاقن درست ترین–بکنم. و در این ارتباط مهم ترین 

جداگانه نیز می بایست از هم تا حد معینی بیگانه باشند و هستند. چرا؟ انسانی کاملن بیگانه است و باید هم بماند. حتا انسان های 

چون همان طور که گفتم، هر انسان یک مورد ویژه یکتا است. تاریخ زندگی دو انسان یکی نیست. اما همه ما با نیازهای زیستی 

 با هم  و تنها با هم اشتراک داریم. -ستو این تعیین کننده ا–یکسانی از شکم یک زن پا به جهان می گذاریم. ما در این نکته 

موقعی که من به شما در موسسه تان در بِِرمن تلفن کردم و شما در مرخصی بودید، تلفن جوابگوی شما اعالم  هالر: آقای هفنر،

یین تعا ، آیا در این جباید بپرسم به شوخی عالقه ضمنمنظورتان خودتان بودید. «. خصی من در تعمیرگاه استرایانه ش»کرد: 

 هویت خود با یک ماشین خیلی زیاده روی نیست؟

هفنر: ُخب، این یک شیرین زبانی بود، اما واقعن در آن موقع رایانه شخصی ام نیز خراب شده بود. اما به طور جدی بگویم: انتقال 

و مرز است. و این چیز تجربه بشری به سیستم های رایانه ای به صورت مداوم جریان دارد و از لحاظ دست کم نظری، بی حد 

ویژه ای نیست. چرا که کل فرگشت کره زمین ما از چنین انتقال هایی تشکیل شده است. رایانه ای شدن زندگی ما چیز دیگری 

 دراز مدت. نیست جز گام منطقی دیگری در جهت ادامه فرگشت

ی رود. شما از پرسش اساسی طفره می روید، وایزن بام: من به هیچ وجه نمی دانستم که فرگشت به صورت گام های منطقی پیش م

از این طریق که انتقال تجربه را وابسته به نامستقیمی و باواسطه بودن آن می کنید. اما اتفاقن پرسش اصلی همین جا است: آیا انسان 

 ؟یا نه یک زندگی درونی خودویژه، ناملموس و به این جهت غیرقابل انتقال هم دارد

سیر علم تفت. در غیر این صورت هنر و فرهنگ نمی توانست وجود داشته باشد. دانش های فرهنگی مانند بدیهی است که چنین اس

(hermeneutics)   هرگز نمی توانستند به وجود آیند. منظورم این است که مضمون های اساسی تشکیل دهنده فرهنگ ما در اساس

زدن نقره، اما سکوت طال است، بنابراین چنین تجربه های غیرقابل گفتنی نیستند. اگر این حرف درست باشد که برخی اوقات حرف 

 انتقالی وجود دارند که مشخص کننده زندگی بشرند.

هفنر: در این مورد حرف شما را تایید می کنم که رایانه ها هیچ گاه انسان نخواهند شد. اما فعالیت های تاثیر گذار بیرونی سیستم 

روزافزونی انطباق پیدا خواهند کرد. و اگر به انطباق کامل نرسیم، علتش آن است که توانایی به طور « رایانه»و « انسان»های 

ما در بیان  به اندازه کافی دقیق  تجربه های مان، نسبتن محدود است. ناخودآگاه تقریبن همیشه ناخودآگاه باقی می ماند و به همین 

 دلیل قابل انتقال نیست.

 وایزن بام: چه خوب!

فنی این نکته کاملن بی اهمیت است. تجربه هایی که ما نسبت به آن ها آگاهیم و قابل -سیستم اجتماعی زندگی روزمره هفنر: در

سر  ی به بیان نیامدنی نیست، بلکه برهاتجربه زندگی روزمره مساله بر سر  انتقال اند بسیار غنی اند و مدام گسترش می یابند. در

باعث می شود نتیجه درسی شان ساعت در روز پای تلویزیون می نشینند، که  ٢اغلب بیش از  آن است که مثلن بسیاری از جوانان

که آنها هیچ نشریه پرمحتوایی نمی خوانند و به ندرت کتاب می خوانند. چرا بازی های رایانه ای با چنین استقبالی روبرو  ؛کنداُفت 

ر است خوشایندتر ارتباطات بین انسانی شرکت کنند؟ زیرا برای آنان می شوند؟ چرا بسیاری از جوانان به هیچ وجه دوست ندارند د

دن وسط بازی شان نمی دود. مرتب با حرف زکسی زیرا وقتی که می خواهند بازی کنند،  ه جلوی صفحه نمایش چمباتمه بزنند.ک

میلیون اروپایی چه کسی  ٣٥٠ اسرار مگوی بزرگ بشری اغلب پیش نمی آیند. از -متاسفانه–زندگی روزمره در این موقعیت های 

 اثرهای افالطون یا برشت را می شناسد؟ چه کسی دین را به عنوان یک پدیده روحی می شناسد؟ به گمانم تنها شمار بسیار اندکی.

وایزن بام: شما از یکنواختی زندگی و تنهایی ساکن شهر بزرگ سخن گفتید که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. من مثلن به 

آن زنی فکر می کنم که در مترو روبروی من نشسته است. یک زن ساده و شاید فقیر. می بینم که او دارد بچه کوچک اش را با 

به یک دارد حرکت دست به صورت بی نظیر دلداری می دهد، چون بچه اش زمین خورده است. او چه کار می کند؟ او اآلن 

 چه. دوست داشتن یعنی چه. موجود نسل آینده می آموزد، انسان بودن یعنی



 نگرشنشر   آیا رایانه ها انسان های بهتری هستند؟

 

 

 
44 

به بیان نیامدنی نیست. من فکر می کنم که مساله بر سر چیز  های تجربهزندگی روزمره مساله بر سر  آقای هفنر شما می گویید در

به به چه سرعت و با چه شوقی  -و آن های دیگر –به ظاهر از لحاظ معنوی مرده  جوانان  ما نمی دانیم، دیگری جز آن نیست. 

. از این دست آزمایش های مهم انی با آنان رفتار شودشان به عشق و به تنها بودن خود اقرار می کنند، اگر با مهر و محبت انسنیاز

 را انسان ها به ندرت انجام می دهند.

گاهی و خودآهالر: آقای هفنر، آیا برای شما نیز یک تفاوت اساسی محوناشدنی میان این ماشین محاسبه گر عام، موسوم به رایانه، 

 د کرد؟نند یک انسان خطاناپذیر کار خواهرایانه ما ،انسانی وجود دارد؟ آیا معتقدید که در پایان کار

. در ، می توانم پاسخ بگویم، فقط به صورت موقت، یعنی تحت شرایط امروزیقطعی بدهممن نمی توانم پاسخ به این پرسش هفنر: 

 خواهد بود که نظریات امروزمان شاید دیگر درست نباشند.بیست یا سی سال دیگر تکامل آن قدر جلوتر 

تا به امروز مغز انسان در مقایسه با گران ترین و پیچیده ترین سیستم رایانه ای، هنوز اطالعات بسیار بسیار بیشتری در ساختارهای 

بزرگ تر است از  ١٠توان  برابر   گستردگی گنجینه تجربی که مغز ما می پردازد، به گمانم هنوز هم چند پیچیده را می پردازد.

به نسبت ساده  -شیوه کار ریزپردازنده هایش–. دلیل آن این است که تا به امروز معماری رایانه  Cray-2تواناترین رایانه مانند 

اما با است. آن ها همه چیز را در پی هم به اصطالح رشته وار اجرا می کنند. و از این رو توان شان محدود است. مغز انسانی 

نورون هایش به صورت کاملن دیگری کار می کند. مغز، بین پردازنده و حافظه فرقی نمی گذارد. بلکه نورون ها هم به صورت 

حافظه و هم به صورت پردازنده کار می کنند. به این خاطر مغز می تواند کارهای متفاوتی را همزمان، به اصطالح موازی انجام 

کند. مغز به شیوه نبوغ آمیزی طیف گسترده ای از اطالعات را در حل مشکالت با هم مخلوط می  دهد و آن ها را به هم متصل

به صورت فوق العاده کودن وار می تواند از مجموعه به نسبت کوچکی از داده ها  -الاقل تا به امروز–کند. در حالی که رایانه 

 استفاده کند.

 زمره این قضیه را توضیح دهید؟هالر: آیا می توانید با نمونه ای از زندگی رو

که او  یدرباره اش صحبت کرد، قادر است در حالی که کودکش را دلداری می دهد، به ایستگاه مادری که آقای وایزن بامهفنر: 

ی زند د مباید در آن جا پیاده شود، فکر کند. در آن واحد می تواند متوجه آقای وایزن بام که مقابل او نشسته و مهربانانه به او لبخن

باشد. پیش از آن او پس از آن که با زحمت زیاد خانه را تمیز کرده بود، از دستگاه خودکاری بلیط خریده بود. بعدا او در مغازه به 

مت ها را در ذهن اش جمع می یعادت غذایی خود و همسرش فکر خواهد کرد، مواد غذایی برای شام خواهد خرید و در آن واحد ق

ول در کیف اش مقایسه خواهد کرد و در عین حال حواسش به بچه اش است و مواظب است که او کار ناجوری بندد و با مبلغ پ

برتری اساسی نسبت به داده پردازی الکترونیکی  -دست کم تا به امروز– با گستردگی ذهنی اش ، انساننکند. به دلیل این تنوع

 دارد.

با  هقابل مقایسنوع نورون ها را بیاموزند، می توانند ظرفیت هایی کسب کنند که هنگامی که رایانه ها شیوه کار موازی پردازی از 

پنتاگون  ٨٠با این امتیاز که همیشه با کل توان خود و بدون عیب و نقص می توانند کار کنند. از آغاز دهه  –باشند مغز انسانی 

هر چیز به خاطر سرعت بسیار زیاد محاسبه شان.  پیش از ؛بودجه اختصاص داده استپردازنده  تکامل سیستم های موازیبرای 

تمام و کمال  معنیبه آن ها اکثرا مطابق اصل تقسیم وظیفه و کار عمل می کنند و به همین دلیل هنوز رایانه های موازی پرداز 

 نیستند. 

برای نخستین  ٨٠( آمریکایی در ام آی تی میانه سال  Daniel Hillisدانیل هیلیس )

 ١٦٣٨٤بر اساس معماری موازی ساخت که در آن کاملن جدیدی ررایانه بار یک اَبَ 

رایانه به هم  ١٦٣٨٤در واقع  پردازنده به طور همزمان با یک دیگر کار می کنند.

با هیلیس « Connection Machine»یک  حال حاضرشده بودند. در   دیگر متصل

پرداز برای نخستین بار این اَبَررایانه های موازی  هزار پردازنده وجود دارد. ٦٤

قادرند شیوه کار خودشان را تجزیه و تحلیل کنند، بهینه سازند و بازتولید کنند. یعنی 

برنامه های خود را طراحی کند که « پسین»این که این رایانه می تواند نسل های 

سپس نسل به نسل هوشمندتر از پیشنیان خود می شوند. به راحتی می توان تصور کرد 

 روند به کجا می رود.که این 

وایزن بام: من این مقایسه با مغز انسان را گمراه کننده می دانم. این که رایانه تا چه 

حد شبیه انسان ها می تواند بشود، ربطی به تعداد پردازنده ها ندارد. اگر کسی این 

 .کردبه او برای خروج از آن کمک  به سادگی نمی توانرا نفهمد در دامی می افتد که  نکته

هالر: آقای هفنر، شما رایانه ای شدن امور را به مثابه بخشی از فرگشت تلقی می کنید. بنابراین می بایست روزی برسد که 

 .بگیرندماشین های مان از ما پیشی 

Connection Machine 
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کیل ی را تشآنها نخستین سیستم های ژنتیکی اطالعات پرداز میلیارد سال پیش پدید آمدند. ٣هفنر: نخستین ژن ها در سلول ها شاید 

 می دادند. البته آنها خیلی ابتدایی بودند و تنها می توانستند روندهای بازتولید ساده را سازماندهی کنند.

اما در طی میلیون ها سال پایه اطالعاتی آنها به شدت رواج یافت. آنها از راه سلول های عصبی می توانستند اطالعات نوینی را 

ن می گذاریم. در ای« آموختن»چنین از تجربه سیستم بهره برداری کنند. نام چنین روندهایی را همز محیط پیرامون جذب کنند و ا

ساختارها پس از میلیاردها سال تکامل، انسان نیز به وجود آمد. حال فکر کنیم در چه مدت کوتاهی تاریخ بشریت به جایی رسیده 

 که هوش مصنوعی را بازسازی کند.

 بخش روابط عمومی، در رشته ما هوش مصنوعی نامیده اند! که کارکنان یزن بام: ... البته چیزیوا

که رایانه ها نه تنها از توانایی اندیشگی منطقی ما جلو بزنند، بلکه همچنین معقول تر باشند  فقط مساله زمان استهالر: پس این 

 سان های بهتری اند؟و در پایان نیز ما نباشیم و آنها باقی بمانند. آیا به این معنا رایانه ها ان

هفنر: تا این حد نمی خواهم پیش بروم. بر این نظر باقی می مانم که یک بخش از 

زندگی درونی بشر قابل تبادل نیست. بنابراین نمی تواند به یک رایانه منتقل شود. 

از انسان است. و شمار « بهتر»معلوم است که در برخی بخش ها رایانه امروز خیلی 

 مرتب افزایش می یابد.چنین بخش هایی 

 

 

 

 است چون بهتر از انسان می تواند چیزی را بکشد؟ خدا نکند! «بهتر»وایزن بام: آیا تراکتور 

مرتب در حال کوچک شدن است و در نهایت کاملن بی اهمیت « نمونه وار برای انسان»هالر: آقای هفنر، شما اما گفتید که بخش 

ه ود. در نتیجنمقابل تبادل شده و آن را ل تالش می شود بر این بخش پنهان پرتوافشانی خواهد شد. در تحلیل روانی به طور مثا

 بگذارد.تیار برنامه رایانه مجموعه تجربه های زندگی اش را در اخبتواند بیماری که کاملن تحلیل شده  ،می بایست در نهایت

ای انسان بودن اش یاری می رساند، کماکان پوشیده می وایزن بام: چنین چیزی ممکن نیست. چرا که بخش درونی که به انسان بر

 . همه چیز انسانی برای او بیگانه است.را نمی شناسدفردگرایی یا ایده همبستگی  ، همنوعی،ماند. یک برنامه رایانه ای

عمده بی اهمیت هفنر: من منظورم پیش تر این بود که تجربه های پوشیده در انسان برای سازماندهی زندگی روزمره اش به طور 

انسان وجود دارد که ناشناخته باقی می « زندگی درونی»اند. در سطح اصولی من با آقای وایزن بام موافقم. یک باقی مانده ای در 

 ماند. و بنابراین ما نمی توانیم چیزی درباره این باقی مانده بگوییم. انسان یک سّر نگهدار به مفهوم مضاعف است و خواهد ماند.

 ای بزرگ شبکه بندی شده می گویند.را درباره رایانه هنکته انفورماتیک دانان شبیه همین  شگفت است. در حال حاضرهالر: 

لیات و رویه های پیچیده آن ها اشراف ندارند. این که چه چیزی عمبر  ،دیگر حتا برنامه نویسانی که نرم افزار را نوشته اند

گونه است. چون تاثیر متقابل برنامه های متفاوت و بهم مرتبط  و تو در تو به ایان دارد برای آنان به صورت معمدقیقن جر

( کمک گرفته می شود و نرم افزار black box« )دربسته»عملیات همواره جدیدتری منجر می شود. در این باره از مدل فکری 

اگر به ظاهر خالی از  برنامه ؛کند یا خیر هات مشهودی کار میتنها تحت این الزام آزموده می شود که آیا برنامه بدون اشتبا

یعنی یک مقایسه ساده  .یجه هایی باید از خود بیرون بدهدچه نت ی ورودیداده هایا آن  این  متناسب بااشتباه باشد، ماشین 

 خروجی. از مدل های دربسته مشابهی نیز برای عمل پذیر ساختن رفتار انسانی استفاده می شود.-ورودی

جا به یک نقطه بسیار حساسی رسیده ایم. متاسفانه مدام سیستم های نویی ساخته می شوند که واقعا چنان پیچیده اند که  هفنر: ما این

انسان یافت. اما این ها همانندی های از  ه می توان همانندی هایی با درکما دیگر به درستی بر آنها اشراف نداریم. در این رابط

ه ای که اما رایان ه انسان جنبه های غیرقابل محاسبه ای دارد، تا به حال توانسته ایم کنار بیاییم.نامطلوبی هستند. با این نکته ک

رفتارش برای ما قابل محاسبه نباشد خطرناک است و در واقع در تضاد با راستای هدف فرگشت است که همواره سیستم های پیچیده 

 تر و مطمئن تری ایجاد می کند.

 را از کجا می شناسید؟ فوایزن بام: شما این هد

 کنون قیاس کرد. من می خواهم اشاره وار تالش کنم آن را توضیح دهم.ن را از تجزیه و تحلیل تکامل تا هفنر: می توان آ

ناسانه، بلکه همچنین اطالعاتی در حالت چرخه ای جریان دارد، چون سیستم مهم این است که نه تنها فرگشت فیزیکی و زیست ش

 م مجموعه تجربه سیستم های کهنه تر و ساده تر را در خود جذب و از آنها بهره برداری می کنند.های نو هر کدا
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تم حافظه زیست را ساخت. سیس DNAیک نمونه: اگر دانش پایه فیزیکی و زیست شناسانه در اختیار نباشد نمی توان یک مولکول 

ژنتیکی اطالعات پردازی در اختیار داشت. و امروز افزون بر آن  توانست به این دلیل به وجود بیاید چون سیستمشناسانه مغز ما 

 اطالعات پردازی فنی نیز ممکن شده، زیرا سیستم های زیست شناسانه موجودند.

وایزن بام: به این ترتیب شما می گویید که انسان در نهایت خطای فرگشت است و باید مانند دیناسورها از بین برود، در حالی که 

 متکبرانه ای است. ی رایانه ای راه درست را نشان می دهند. این یک چشم انداز بی رحمانهسیستم های 

. به همین دلیل نمی دانم فرگشت به کدام سمت خواهد رفت. تنها می توانم بگویم ما از کجا گرامی همکارنیستم،  من پیامبرهفنر: 

م طبیعی به دشواری می توانم تصور کنم، قانونمندی هایی که بر این می آییم و امروز در کجا قرار داریم. و به عنوان دانشمند علو

 به بعد دیگر صدق نمی کنند! ١٩٩١جهان طی میلیاردها سال حاکم بوده اند، به یک باره از سال 

اساسی میان  یوتتفا ن باره باید گفتگو کنیم که آیااین نکته را وحشتناک می دانم، که ما اصولن در ای وایزن بام: می دانید، من ژرفن

 انسان و ماشین وجود دارد. خود همین پرسش تبارز جنون فنآورانه ما است. این اصلن جای پرسش ندارد!

مذهبی است، یعنی ایده داستان آفرینش؟ به  ،هالر: آقای وایزن بام، آیا دغدغه شما دفاع از یک اعتقاد پایه ای است که در اصل

 درباره فرگشت موافق نیستید. آیا از دید شما تکامل بشری وجود دارد؟نظر می رسد که شما با اندیشه هفنر 

وایزن بام: مفهوم فرگشت همکارم، آقای هفنر برای من بسیار فنآورانه و همچنین بسیار سلسله مراتبی است. یک شیر، شیر است. 

 و یک انسان هم یک انسان. آیا برای کسی این تفاوت آشکار نیست؟

 رینش اعتقاد دارید؟هالر: آیا شما به آف

وایزن بام: این جالب است که ما به مساله باور رسیده ایم. شما از من می پرسید که آیا من به آفرینش باور دارم. درست مانند آن 

اگر ( بپرسید. منظورم این است که telepathy) دورآگاهی  در مورد طالع بینی و -شاید در شرایط دیگری–است که شما از من 

 .، آنگاه برای شما مسخره جلوه خواهد کرد«بله، من باور دارم»م: من بگوی

 هالر: به هیچ وجه!

هر اندیشه مذهبی را چیزی جز خرافات و « مدرن»شما آقای هالر و شما آقای هفنر نه، اما اکثر انسان های برای وایزن بام: شاید 

آقای  .رودد و از آن فراتر نمی بایست رشد ک ،انگار باقی نماند اگر انسان می خواهد تمام عمر یک کودک سادهافسانه نمی دانند که 

قانونمندی هایی که بر این جهان طی میلیاردها سال حاکم بوده »از  -«دانشمند علوم طبیعی»بقول خودتان  –شما به عنوان  ،هفنر

دوام دار و پایدارند. اما من این باور را به صحبت کردید.  ُخب، من نیز به همان قانونمندی ها باور دارم و نیز این که آن ها « اند

عنوان نتیجه پذیرش روشنفکرانه سیستمی می دانم که ما نامش را علم طبیعی می گذاریم. عالوه بر این من علم طبیعی را به مثابه 

پیرامونم را به اجازه می دهد مجموعه درهم ریخته درک و دریافت هایم از پدیده های فیزیکی ک اصل سازمانگر می بینم که ی

صورت منسجم بهفمم. علم طبیعی بنابراین یک اسطوره شناسی است که توانسته است چنان ژرف در باور بشریت به ویژه در 

درست مانند مذهب های بنیادگرا. –بی چون و چرا محسوب می شود منطقه مغرب زمین آن، جا باز کند که به مثابه حقیقت مطلق و 

مضحک تلقی شده، به مسخره گرفته شده، حتا  -در مشت خود داردکه حقیقت مطلق را -علم طبیعی  هر شک و تردیدی در قدرت

خدمت مجازات می شود. اما در عمل اسطوره های دیگری نیز وجود دارند که می توانند به عنوان اصل سازمانگر خدمت کنند و 

مند به علم طبیعی به پیروزی های عظیمی اشاره می کنند، جمله اند. طرفداران متعصب باور از آن هم می کنند. دین های جهانی

مثلن کاربرد نتیجه های علمی در فنآوری های بسیار کارآ، که نه فقط در ظاهر، بلکه در واقع وسایلی مانند هواپیما و تلویزیون 

ده ای علوم طبیعی را اثبات کربه این ترتیب آنها فکر می کنند که حقیقت مطلق گزاره ه .، که درست کار می کنندایجاد می کنند

ند، ابطال کاند. در عمل علم طبیعی به هیچ وجه نمی تواند گزاره های مجرد خود را اثبات کند. علم طبیعی می تواند آنها را حداکثر 

ر نتیجه ه اما به هیچ وجه درست و حسابی نمی تواند اثبات کند. قدرت فراوان علوم طبیعی اتفاقن در موقعیت موقتی بودن آن است.

آن تنها گذرا و به عنوان فرضیه عام کاری شناخته می شود. اما این امر مرتب در معرض این خطر است که زمانی، شاید فردا 

 صبح زود، رد شود!

 یبازگردیم، باید این را بگویم که به باور من دین هامن به آفرینش باور دارم،  به پرسش شما در مورد این که آیامستقیم حال اگر 

که من در رابطه با  ییبه همان معنا -البته این جا منظورم سازمان آنها مانند کلیسا و سلسله مراتب و غیره شان نیست –جهانی 

چارچوبی می دهند که به کمک آن رویدادهای تجربی درونی و بیرونی  ها . آنها به انسان، اسطوره شناسی اندعلوم طبیعی گفتم

د. من باور دارم که چنین چارچوبی برای نمعنا و مفهوم ببخش -عنی و درهم برهم به نظر می رسندکه بدون آن هم بی م-را شان 

به ان را، بی معنی و بی مفهوم تجرزندگی ش اند، به گمانماجتناب ناپذیر است. آن کسانی که این نکته را هنوز نشناخته  یهر انسان

 روحی احساس می کنند. -و به نظرم–یأس درونی یک حالت می کنند و خود را در 

 امیدوارم که پرسش شما را تا حدی پاسخ گفته باشم.
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 هفنر: و اگر ما خود را با میمون ها، مثلن شامپانزه ها مقایسه کنیم چه؟

جانوری تاریخ تجربه هر  باشد. شامپانزه و یا سگ دست آموزوایزن بام: به هر حال میمون یک موجود زنده است. حال چه شیر، 

و این او را متمایز می سازد. در این جا هیچ انتقالی وجود ندارد. آیا می توانیم به عنوان موجودات عالی تر   ا داردخاص خود ر

به زبان  تندمی توانساگر شیران »فیلسوف است که  تجربه ماهیان را کسب کنیم؟ یا شیران را؟ به گمانم این لطیفه از ویتگنشتاین  

 «.گفتن به ما نداشتندآدمیزاد حرف بزنند، چیزی برای 

 ( آمریکایی مدعی بود که می تواند دلفین ها را بفهمد.John Lillyهالر: جان لیلی )

 اقعنووایزن بام: برای من قابل تصور است که ما به کمک رایانه روزی بتوانیم با دلفین ها صحبت کنیم. اما آیا می توانیم آن ها را 

می ترسیم؟ که ما انسان ها بعضی  از افتادن در آب سردفهمند؟ آیا آن ها می توانند بفهمند که ما بفهمیم؟ و آیا آنها ما را می توانند ب

وقت ها با هم می جنگیم؟ که ما صاحب مقوله امکان هستیم؟ دلفین ها موجودات زنده بیولوژیکی هستند و مغزی دارند که شبیه مغز 

 ما بیگانه است.ما است. در مقایسه با آن ها یک رایانه خیلی نسبت به 

سال پیش به این سو من هر شب سر  ٣٣ُکد مبادله می کنیم واقعا چه می فهمیم؟ از  ،از شما می پرسم. ما وقتی با یک سیستم دیگر

 بر همان بالشی می گذارم که همسرم نیز می گذارد. با این حال من نمی توانم افکارش را بخوانم.

حق  وشاخه های متفاوت موازی پدید آمدند.  ،ت که در جریان مرحله فرگشت زیست شناسانههفنر: نکته تعیین کننده به نظرم این اس

ازی تکامل مودیگر با شما است که یک شیر، شیر است و یک االغ، االغ. اکنون اما با فرگشت فنی سیستم های اطالعات پرداز، 

 لاولین بار یک موجود بیولوژیک، یعنی انسان، کصورت نمی گیرد. اکنون این روند به صورت همگرا جریان می یابد و برای 

. شما به عنوان یک حظه ای سازمان می دهدبا موفقیت قابل مال -رایانهیعنی –جهانی  بیرونی   ی حافظهدانسته های خود را در یک 

 انفورماتیک دان سرشناس می بایست این را تایید کنید.

مان را در یک سیستم بزرگ سازماندهی می « کل دانسته های»ی گویید که ما وایزن بام: این جا هسته اساسی جدل ما است. شما م

 از یبسیار کوچکهر چند مهم، اما بخش  عقوالنه صاحب آن است، تنهاکنیم. من اما می گویم که دانسته ای که دانش و اندیشه م

که شما « ای پیروزی قابل مالحظه»کلمه، دی دانسته های انسانی است. این نقطه ای است که ما را از هم جدا می کند. به مفهوم ج

 ت.نیسافتاده ای بیش جشن می گیرید، چیز پیش پا 

 «سازماندهی»هالر: آقای هفنر در مدل فرگشت شما تکامل بشریت چگونه پیش خواهد رفت؟ آیا رایانه ها می توانند فراتر از 

 به کار بندند و از آن بیاموزند.قل تجربه های خود را به طور مست -ایراد می گیردبه آن که آقای وایزن بام –دانسته ها 

هفنر: اگر آموختن به معنای آن است که از اشتباهات نتیجه گیری شود، چرا که نه؟ ما مثلن مدت طوالنی است که بر روی یک 

 بیابد. این تنها هنگامی خودروی تمام خودکار هدایت شده توسط رایانه کار می کنیم، که به تنهایی بتواند در ترافیک راه خود را

همواره به صورت دقیق تری  -تحت شرایط مقررات راهنمایی و رانندگی–شدنی است که روبوت مدام از تجربه هایش بیاموزد و 

ی خواهد که نسبتا سریع درک می کند که اگر م–. این امر البته به سادگی مانند نمونه یک بچه نیست انطباق بیابد یشرایط ترافیک با

 ی نشود باید با فاصله الزمی از روی موتور بپرد. اما در اساس تفاوتی نمی بینم.زخم

گاه  ولی گاه و بی– برنمی آید هیچ سنتز هوشمندی« ماشین-فنی انسان-سیستم اجتماعی»از تاثیر متقابل  که هالر: عجیب است

می شوند تا تحرکات گوناگون بهای  گرفتهادی به کار در دنیای مالی و اقتصبرای نمونه رایانه ها . رخ می دهد سانحه یا فاجعه ای

ایجاد کرده، زیرا داده های رایانه  کاربست رایانه اما مشکالت کاملن جدیدیبورس محاسبه و پیش بینی کنند. سهام را در بازار 

 .. بنابراین یک بازخورد.می انجامد وبه پیش بینی های جدیدی اگران بازار بورس را تغییر داده که این دگرگونی ای رفتار سود

 به سقوط بازار بورس انجامید. ١٩٨٦که گفته می شود در پاییز  وجود داردانسان  –بسیار پویا در سیستم رایانه 

ی نوشتم، وارد باز و کردم فنی که چند سال پیش تجزیه و تحلیل-هفنر: این جا است که قاعده های من برای سیستم های اجتماعی

-یمکانیسم( اجتماعکه همکاری اطالعات پردازی بشری و فنی در کل سازوکار ) به قاعده هایی نیاز داریمکه  ستمی شوند. بدیهی ا

 کنند. بی توجهی به آنها موجب خطرات و تحت شرایطی فاجعه می شود. فنی را تعیین

 وایزن بام: اما ما همان طور بی توجه به کارمان ادامه می دهیم.
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 برای نظامیان؟برکتی برای بشریت یا فقط 
 

هالر: پس از این که ما نخست گرایش های رایانه ای کردن امور، سپس اهمیت رایانه و سرانجام مسایل فرگشت را بررسی کردیم، 

می بایست دوباره به زندگی روزمره بازگردیم و به صورت کاملن عمل گرایانه در مورد سودی که رایانه در حل مسایل عملی مان 

 مطرح کنیم. پرسش ،داشته است

باید اقرار کنم به صورت قابل –وایزن بام: این جا عملن دو نظر متضاد در مقابل یک دیگرند. به نظرم می رسد که آقای هفنر 

ه این بقابل توجه اند. برای چه مثلن ما قضیه ، جنبه های کیفی آنتنها رایانه را می بیند. اما برای من بسیار فراتر از  -توجهی

ی نیاز داریم؟ آیا از موقعی که ما می توانیم شب و روز از خودپرداز رایانه ای شده پول برداریم، وضع مان بهتر خودروی روبوت

 رشد ماننمونه های منحصر به فردند، می نویسد، تخیل شده است؟ آیا وقتی شرکتی به مشتریانش نامه های زنجیره ای که شبیه 

برای کاربرد رایانه بیابیم. رایانه های خانگی با این  شوار است یک نکته سودمندکه چقدر داست؟ من مرتب متوجه می شوم کرده 

تبلیغ می شوند که می توانند دستورهای آشپزی را ذخیره کنند! تقریبا این طور به نظر می رسد که با رایانه راه حلی پیدا استدالل 

 جستجو می شود.باید شده است که اکنون برای آن مساله اش 

کاملن روشن نظامی وجود از همان ابتدا هدف های  آزمایش ایجاد شده. مگرا فنآوری اطالعات پردازی از عالقه ناب به هالر: آی

 ؟نداشته اند

اسبه مساله نظامی برای مح هفنر: آقای وایزن بام، در این مورد باید با شما مخالفت کنم. البته نقطه آغاز تحول در ایاالت متحد آمریکا

 ١٩٣٦سوزه نخستین رایانه اش را در سال  ،بالیستیک بمب ها بوده است. راه حل عبارت بود از رایانه. در آلمان برق آسای مسیر

ول این را هم بگویم که تح زه نهفته بود، نشد.در ماشین محاسبه گر سو بدون نظامیان. ارتش آلمان متوجه فایده عظیمی که –ساخت 

 نظامی تعیین نمی شود.توسط هدف های نیز کنونی فنآوری ژنتیکی 

پیش نمونه بسازد، چون هیچ کس از اختراع اش پشتیبانی نکرد. در ایاالت متحد آمریکا محاسبه  ٤هالر: سوزه تنها توانست 

 گری تبدیل به یک شاخه بزرگ پژوهشی شد، چون پنتاگون پول آن را می داد.

اده ایجاد شد. برای استف -ونه غیرنظامی–فقط برای مسایل نظامی که رایانه در ایاالت متحد آمریکا ابتدا  وایزن بام: شکی نیست

می بایست زمینه های جدیدی اختراع شوند. پس از جنگ دوم جهانی رایانه ای  -که تا کنون درباره اش صحبت کردیم–غیرنظامی 

ا محاسبه می کردند. بجز این و ا نیاک وجود داشت که به کمک آن منحنی های بالیستیک ر برای آزمایش های اتمی در لس آالموس

 ،نمی کرد. یگانه شرکتی که آن هنگام به آینده غیرنظامی رایانه باور داشت« محاسبه گری»ها، پنتاگون عمال بودجه دیگری صرف 

واژه یونیواگ هنوز  ٥٠( بود. و در همین رابطه نیز تقریبا ورشکست شد. در سال های Univagنامش آی بی ام نبود، یونیواگ )

 ادل رایانه بود. و هنگامی که سرانجام آی بی ام یک رایانه بزرگ را به نمایش گذاشت گفته شد که آی بی ام، یونیواگ می سازد.مع

، به صورت تمام و کمال بودجه آن تأمین می شدبا جنگ کره و آغاز جنگ سرد دور جدید تجهیز رایانه ها که از سوی پنتاگون 

 ٨مراکز دولتی ساالنه حدود  حال حاضردر  به صورت پیگیر افزایش پیدا کردند.پژوهشی  یها آغاز گردید. از آن پس بودجه

 میلیارد دالر به پژوهش رایانه ای اختصاص می دهند.

یا « Artifical Intelligence Laboratory» برای مثال مهم ترین موسسه های پژوهشی در ام آی تی،بودجه امروز نیز 

«Laboratory for Computer Science »- دست کم بخشن از  ،و بسیاری پروژه های پژوهشی -که من در آن مشغول به کارم

در خدمت هدف های روشن نظامی  -اغلب به صورت پنهانیگرچه  –و بسیاری از این پروژه ها   سوی پنتاگون تأمین می شود.

 اند.

اخیرا برایم اتفاق افتاد، بازگو می کنم. در راه که زیر را برای روشن کردن این قضیه که این کارهای پژوهشی چگونه اند، داستان 

بازگشت به خانه ام در کمبریج به دانشجویی برخوردم که مدت طوالنی او را ندیده بودم. او سالمی دوستانه کرد و گفت که چقدر 

ه پژوهشی اش پیدا کرده و از این دیدار خوشحال است چرا که او می خواسته به من بگوید که باالخره یک موضوع برای پروژ

 . از او خواهش کردم که موضوع را برایم توضیح دهد. او چنین توضیح داد:کار دکترای اش باشدقرار است 

بزرگ را تصور کنید. در صفحه نمایش یک خرس بزرگ و یک گربه کوچک به چشم می خورند.  یک صفحه تلویزیون رنگی»

ترک می بیند که چگونه گربه توپی را به طرف خرس پرتاب می کند. خرس توپ را دخترکی در برابر تلویزیون نشسته است. دخ

می گیرد و آن را به طرف گربه می غلتاند و گربه دوباره توپ را پرتاب می کند و ... سپس می بینیم که دخترک چگونه با این 

چیزی می گیرد، می گوید متشکرم!"  تصویر حرف می زند و به خرس می گوید: "گوش کن خرس! کسی که با تربیت است، وقتی

خرس در پاسخ، وقتی که گربه توپ را به طرفش پرت می کند، مودبانه می گوید: "متشکرم!" وظیفه پروژه پژوهشی من این است 

 که سیستمی درست کنم که چنین تغییر بی واسطه و بی وقفه ای در برابر فرمان گفتاری را امکان پذیر کند. البته تکلیف برنامه

 به او نیز وعده تامین بودجه پروژه داده شده بود.«. تا همه این گام ها واقعا در آن واحد اجرا شوندنویسی دشواری است 
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تکلیف دشواری است. برای این که مطمئن شوم که آیا پروژه اش را درست فهمیده ام، می خواهم آن را  به او گفتم که این واقعا هم

ُخب، خلبانی در یک هواپیمای جنگی نشسته است. سیستم به او می گوید: "پیش ما یک زنجیره »تم: با واژگان خود تکرار کنم. گف

کاروانی از تانک های روسی را می بینی، تانک های شوروی هستند! چه کار کنم؟" خلبان می گوید: "احمق جون! هر بار که چنین 

وید: "بله، سرکار!" و از این لحظه به بعد دیگر اشتباه نمی کند و باید به آن ها شلیک کنی و چیزی نپرسی!" سیستم در پاسخ می گ

دانشجو با « بدون مکث به طرف هدف آتش می گشاید. آیا این، آن هدفی است که شما با پروژه پژوهشی ات دنبال می کنی؟

شد، پروژه واقعا از طرف همان طور که بعدها معلوم «. ُخب، می توان آن را این طور نیز تشریح کرد»سرافکندگی پاسخ داد: 

( برای ایجاد به اصطالح دستیار Strategic Computing initiative) SCIپنتاگون تأمین مالی شده بود، در چارچوب برنامه 

 خلبان.

 ههفنر: من کاملن با شما موافقم که امروز هنوز بخش قابل توجهی از پژوهش خالق رایانه ای از بخش نظامی می آید. اما باید اضاف

 ٣٧٠در سراسر جهان درآمد بخش رایانه ها بین –سال گذشته استفاده تجاری حجم بسیار زیادی به خود گرفته است  ١٥کنم که طی 

به گونه ای که بزرگ ترین قسمت پژوهش های کاربردی از منابع تجاری می آید. در  -میلیارد دالر تخمین زده می شود ٤٠٠تا 

 ظامی یک بخش فوق العاده حاشیه ای را تشکیل می دهند.مقایسه با آن بودجه پژوهش های ن

وایزن بام: شما میزان وابستگی اقتصاد ایاالت متحد به نظامیان را دست کم می گیرید. کل بخش غیر نظامی پر شده است از پروژه 

از حقوق من از منابع نظامی . نمی دانم چه بخشی ها  و برنامه هایی که اغلب از پشتیبانی مالی غیرمستقیم نظامیان برخوردارند

 تأمین می شود. اما این را می دانم که چنین بخشی وجود دارد.

قدیمی به هر حال اوضاع به گونه دیگری است. عالوه بر بودجه معمولی نظامی بالغ بر  ]آلمان. م[ «جمهوری فدرال»هفنر: در 

روش کل صنعت فنآوری اطالعاتی جمهوری فدرال آلمان در حال میلیارد دالر از منابع دیگر می آید. ف ١٠میلیارد دالر، حدود  ٥٥

ی جمهوری فدرال آلمان با دفاعی دولت. حتا اگر بودجه دفاع میلیارد دالر است. یعنی تقریبن به اندازه کل بودجه ٦٠حاضر حدود 

طالعاتی به منظور هدف های نباشد، بودجه پژوهشی اختصاص داده شده برای تکامل فنآوری اایاالت متحد آمریکا قابل مقایسه 

 نظامی فرعی و حاشیه ای است.

پژوهش های نظامی که هدفمندانه انجام می شوند.  محرکهوایزن بام: شما فقط رقم های مربوط به فروش را می بینید و نه نیروی 

ه یک پروژه نظامی زاده نمی د، اگر در گهوارنی که امروز میلیاردها بار در سراسر جهان وجود داریاهریزپردازنده مطمئن نیستم 

وضعیت مشابه این، امروز نیز وجود دارد، مثلن در ام آی تی، جایی که دانیل هیلیس رایانه  ؛ند، معماری شان به شکل کنونی بودشد

امور رایانه ای  را درست کرد و به عنوان یک نوآوری پیشگام در کل – Connection Machineموسوم به  –موازی پرداز نو 

غول  این ماشین یپژوهشبودجه ش دست افشانی می کنند و شما نیز در صحبت های تان به آن اشاره کردید. معلوم است که کل برای

آسا از طرف پنتاگون تأمین شده است. ماروین مینسکی، پدر فکری این پروژه و دانیل هیلیس شرکتی درست کرده اند که چیزی 

ن می توانید حدس بزنید از کجا اغلب بودجه ایجاد این شرکت آمده و از کجا مسلم نمی فروشد. Connection Machineجز 

 و سیا و غیره قرار دارند. NSAسفارش هایش می آید. اغلب این ماشین ها امروز در سازمان هایی مانند 

شده از  های فرمولبندیبه این ترتیب می خواهم بگویم که تکامل رایانه ای تابع عالقه به شناخت و کشف نیست، بلکه تابع هدف  

از سوی بخش اقتصادی طراحی و مهندسی می شوند،  برای استفاده تجاریسوی نظامیان است. این شامل برنامه های کاربردی که 

بودجه  ه بخواهم بگویم، بدون نیروی محرکه. اگر در یک جمل، نیز می گرددایجاد می شوندآن فرآورده ها این بخش توسط و 

شدن جهان سیر دیگری پیدا می کرد؛ تابع پارادایم های دیگری می شد. مثلن جبر مهم جهت مینیاتوری کردن فن  نظامی، رایانه ای

 موشکی همان اهمیت امروزی را نمی داشت و به طور بسیار کندتری پیش می رفت.

و کاهش بودجه های نظامی که تسلیحات زدایی شرق و غرب، فروپاشی پیمان ورشو  معتقدیدگفته شد، که آن چه  بر اساسهالر: 

 پنتاگون در پیوند با آن، تکامل رایانه ها را ترمز خواهند کرد؟

وایزن بام: نظامیان، گراناداها و نیکاراگوئه های جدیدی که ایاالت متحد آمریکا را تهدید می کنند، پیدا خواهند کرد. بخش بزرگی 

 از صنایع آمریکا روی این نکته حساب باز می کنند.

 

 ی هم می آید؟«اقتصاد جدید»ا رایانه ای کردن امور آیا ب
 

چیز  آن قدر پیشرفت کرده که به نظر می رسد مشخصه تکامل بعدی بازار است. پیش از هر هالر: امروزه تجاری شدن امور

ه ای شدن ایانمیان تولیدکنندگان آمریکایی و ژاپنی رایانه موجب سقوط قیمت ها شده و به شیوه ای چشمگیر ر جنگ رقابتی شدید

زندگی شغلی را شتاب می بخشد. هر سه تا پنج سال در این شاخه اقتصادی سخن از تغییر نسل فنی می رود. آن چه که صنعت 
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پشت سر سال  ١٠بخش رایانه در  -از تعمیرگاه های آزمایشی تا تولید انبوه خودکار –سال از سر گذراند  ٨٠خودروسازی طی 

 الگوها و سرمشق هایی است؟. این تحول تابع چه گذاشته

موثر است. از طریق  کارآیی   معطوف به افزایش   ،هفنر: در صنایع تولیدی و همچنین در بخش مکالمات اداری، منطق اقتصادی

 ممکن شده است. به برکت ریزپردازنده -که رویای هر سرمایه داری است–کاربرد روبوت ها در صنعت، تولید با انعطاف سه شیفته 

العات . یک مشکل قدیمی، جریان اطبیایدکارگران  فشاری بهیل تولید گران بها می توانند تمام وقت استفاده شوند، بی آنکه ها، وسا

در کارخانه و موسسه تولیدی است، به ویژه هماهنگ سازی شعبه های مختلف با سرعت های مختلف روند کارشان. در این رابطه 

 .عرصه داده پردازی کالسیک، یاری گر استبه ، اطالعات اداریبرنامه های کاربردی تبادل راه یابی 

این که راه حل تبادل اطالعات دیجیتالی بعدها چگونه خواهد بود را می توان در نمونه شرکت جنرال موتورز با کارخانه کاملن 

ده واحد کاملن جدید بسیار پیچی دید. کل بخش اداری و تولید در یک ساختار کلی همگرا شده اند. یک« ساتورن»نوین اش موسوم به 

 صنعتی پدید آمده است.

 هالر: آیا چنین کارخانه ای اصولن خوب کار می کند؟

از سفارش دهی تا فرستادن صورت حساب  می توان – CIMمانند همه طرح های  –هفنر: بله، حتا اگر به صورت محدود. همواره 

سازماندهی کرد که روندهای مختلف از ساخت تا انبار داری و تا تولید را رایانه ای  ای یک جریان پیوسته در شبکهرا به صورت 

 «.فعال می کند»

از مورد نیجنس های می تواند سیستمی که  ؛تحقق خواهیم بخشید« کارخانه تمام خودکار»من مطمئنم که ما در آینده نزدیکی به 

 رها از کار در دسترس خواهد بود.ی نند. رویای قدیمی جامعه کند، بدون آن که انسان ها در آن جا کار کزندگی روزانه را تولید 

 . اما این رویاها همواره با بیداری هولناکی همراه بوده است.بود مارکسیست ها ین رویای سوسیالیست های اولیه و سپسهالر: ا

ک طرح است که به عنوان سیستم هفنر: درست است. اما در تفاوت با آن رویاها، کارخانه تمام خودکار ایدئولوژی نیست، بلکه ی

ز روند انسان ها ا کنار گذاشتن کاملفنی قابل اجرا است. به برکت فنآوری اطالعاتی نوین برای نخستین بار در تاریخ -اجتماعی

زم . ماشین هدایت شده توسط رایانه ها نیازی به مدیریت در جزییات ندارد. خودپرداز بانکی همه گام های الممکن می شود  ،تولید

 و احتمالی برای پرداخت پول را می شناسد و آن گام ها را مستقلن برمی دارد.

« جهانی تمام خودکار»-  در ادامه این روند می توان همگرایی کارخانه تمام خودکار در شبکه زیرساختار جهانی را تصور کرد

 شوند. که در آن نیازهای ابتدایی انسان ها به صورت تمام خودکار می توانند برطرف

ن است که انگار همین فردا اقتصادی بدون نقص فنی جامه عمل خواهد پوشید. اما یک بار دیگر وایزن بام: طنین این حرف ها چنا

این جهان عادالنه نیز طرح فنآورانه ایجاد می گویم: نیازهای ابتدایی بشر تنها در یک جهان عادالنه می توانند ارضا شوند. برای 

 وجود ندارد.

: آقای هفنر، چشم اندازهای شما در تضاد معینی با تفسیرهایی قرار دارد که در سطح مدیریت شرکت های بزرگ شنیده می هالر

شروع کرده اند کل تولید را گام به گام رایانه ای کنند. در آغاز همه چیز عالی پیش می رفت.  ٨٠شود، که از میانه سال های 

 Computerهدایت کند )در تولید (، سپس گذاشتند که رایانه ماشین ها و دستگاه ها را CADابتدا طراحی و ساخت، رایانه ای شد )

Aided manufacturing-CAM روندهای کاری و کنترل کیفیت به  برنامه ریزی تولید، برای بهبود(، سرانجام رایانه را برای

 (.Computer Integrated Manufacturing=CIMکار بردند. هدف عبارت بود از تولید همگرای رایانه ای )

به این هدف واقعن در ا ساکا  Sanyoشرکت چند ملیتی الکترونیک ژاپنی تنها  -(VDIبر اساس نظر انجمن مهندسان آلمان )–اما

دست یافته است. نظریه پردازان اتفاق نظر دارند که تنها همگرایی بخش های جداگانه، تالش برای خودکارسازی و بخردانه 

ا تای دارند بسیار پیچیده ساختار بندی  ،با آن را مجاز می شمرد. اما به نظر می رسد که کارخانه های بسیار بزرگ سازی مرتبط

 ٣٢بتوانند تمامن به صورت رایانه ای، یعنی خودکار کار کنند. برای نمونه شرکت خودروسازی سوئدی ولوو پس از آن که 

 Volvo»سه را برنامه ریزی کردند، ناگزیر شد دست از پروژه همگراسازانه رایانه ای در کل موس مدیریتسال  ٥کارشناس طی 

Information System » بکشد. امروزه ولوو به ویژه به این خاطر مشهور است که برای تولید خودرو دوباره به کاِر دستی

 ، دیگر مطرح نیست.خالصه کالم شان این است که کارخانه ای که توسط رایانه گردانده می شود روی آورده است.

امروزه اقرار می کنند که شرط تعیین کننده برای شبکه بندی بخش های جداگانه موسسه، آموزش دهی  CIMکارشناسان مختلف 

 در حال حاضر یک کلید واژه جدید بر سر زبان ها افتاده است: خالق کارکنان به وسیله کالس های تداوم دار است.

 (Computer and Human Integrated Manufacturing = CHIMانی )تولید همگرای رایانه ای و انس
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 -اغلب با وسایل تصمیم گیری جداگانه–هفنر: مشکل در این جا است که تا کنون موسسه ها فردمحور سازماندهی شده اند. انسان ها 

می شوند، شکست می خورد. بنابراین روندها بسیار پیچیده ارسازی این ساختار وقتی که انسان های دیگر را اداره می کنند. خودک

 می بایست ساختارهای جدیدی ایجاد شوند.

 CHIMفنی می نامیم. این ساختار متناسب با همان چیزی است که شما  -ساختار جدیدی که باید ایجاد شود را ما همگرایی اجتماعی

بیانجامد. هر دو به عنوان شریکان به هم وابسته  نامیدید. این ساختار می بایست واقعن به یک سیستم همگرای انسانی و رایانه ای

اید آزموده شود، چه چیزی مفید است که به رایانه واگذار شود و در چه موردی باید تصمیم گیری به کار خواهند کرد که البته ب

م وقت به مناسبات درهبه طور م -که قابل مقایسه با تعویض درشکه با خودرو است –عهده انسان باشد. گذار به این ساختار جدید 

 پس از گذشت چند دههنخست بوده است. ن جز اینوضع برهم می انجامد. سابق بر این، هنگام جایگزینی کالسکه با خودرو نیز 

 مقررات رانندگی به شکل کارآمد و عملی درآمد.

کاربرد هدفمند رایانه ایم. شاهد تعویض الگو برای  -در بخش مدیریت صنعتی–وضع به گونه ای است که در حال حاضر هالر: 

به جای این که رایانه مغز هدایتگر موسسه شود و تولید را اداره کند، تنها یک وظیفه ستادی به عهده می گیرد و داده های الزم 

 برای اداره تولید را آماده می سازد.

فنی را -یاری شهامت همگرایی اجتماعیهفنر: این که آیا این طور می شود یا نه، در نهایت بستگی به شهامت مدیران دارد. بس

مسایل بسیار جدید سازمان در ولوو به خاطر ندارند. چون این امر یک اصالح ساختاری ژرف را می طلبد. شاید تالش برای ت

درست و حسابی نمی  افراد انسانی شکست خورده است. کسی چه می داند. من هنگام مشورت دهی به شرکت ها مرتب شاهد آنم که

به کجا باید بیانجامد. به ویژه مدیران موسسه های بزرگ  -ورای هدف های بخردانه سازی کوتاه مدت–د که تجدید سازماندهی دانن

فنی می ترسند، چون قدرت را می -بی نهایت نامطمئن اند، که چه چیزی چگونه باید تجدید ساختار یابد. آنان از همگرایی اجتماعی

 را شفاف.بایست واگذار کنند و ساختارها 

منظورم این است که مدیران در برابر موسسه تمام رایانه ای شده، با گارد بسته برخورد می کنند. نه به خاطر نگرانی از آن که 

کارکرد خوبی نخواهد داشت، بلکه به خاطر ترس از تغییر نقشی که آنان می بایست به عهده بگیرند. مساله سود نیز مشکل آفرین 

شود. اما این سرمایه گذاری برای « سراسر رایانه ای»ایه گذاری بسیار زیادی الزم است تا کارخانه واقعا سرم CIMاست. برای 

اعدتن قدر اقتصاد بازار آزاد بازار در دست شان باشد، که البته  بسیاری از موسسه ها تنها هنگامی صرف می کند که سهم ثابتی از

 داشته باشد. کسی نباید چنین سهمی از بازار را در اختیار

 

 ؟رای یک اقتصاد برنامه ای غول آسادنیای قابل محاسبه: دورنماهایی ب
 

بنز یا فولکس واگن، که از طریق سیستم -هالر: دلیل هایی برای پذیرش این نکته وجود دارد که یک کنسرن بزرگ در حد دایملر

ت مستقر درسالبته که –سوسیالیسم دولتی  برنامه ایِ  مشابه اقتصادای ساختار سازمانی پیچیده ، های اطالعاتی شبکه بندی شده

 را دارد. -شده

و ساختارهای رایانه ای شده واقعا کارکرد خوبی داشته باشند، می بایست اقتصاد  CIMاگر کارخانه های تمام خودکار که از طریق 

از یک مرکز تصمیم گیری باصالحیت و یک برنامه ای سوسیالیسم دولتی نیز قابل راه اندازی باشد، با این شرط که این اقتصاد 

 جریان اطالعاتی بی عیب و نقص در کل سیستم و هدایت آمرانه بخردانه و بهبود بخشنده سیستم، برخوردار باشد.

ه کمک می توانست ب -اگر یک نسل دیگر استقامت می کرد–آیا این تصور کاملن پرت و پال است که اقتصاِد فرمانی اروپای شرقی 

 ؟خوب کار کند Crayو رایانه های رده باالی  CIMای خریداری شده سیستم ه

اقتصاد برنامه ای نبوده، بلکه در اندیشه اساسن اشتباه اقتصاد فرمانی « محاسبه پذیری»هفنر: تصور ناپذیر است! علت آن در نقص 

آن، یک اقتصاد برنامه ای بر اساس اصل بود که شمار اندکی گمان می کردند می دانند که عده زیادی به چه نیاز دارند. برعکس 

 و در حال حاضر نیز در قالب –فنی امکان پذیر است -بسیاری از شهروندان، با هزینه باالی اطالعاتی« تولید بر مبنای خواسته»

 فروشگاه های زنجیره ای با مقاطعه کارانی که در پس آن ها ایستاده اند، تحقق می یابد.

 ؟است« محور تقاضا»به جای  «محور عرضه»ا به امروز حاکم، یعنی اقتصاد ت ی غلبه بر دوگراییِ برا آیا این مبناییهالر: 

نوع برشتوک، قهوه، دستمال توالت، صابون و خیلی کاالهای دیگر  ٥٠یا شاید  ٥وایزن بام: در یک فروشگاه زنجیره ای، آدم شاید 

نوع مختلف کالباس  ٤٠سری بزنید. آن جا حتمن  -خورد و خوراکاین بهشت  –در برلین  KDWپیدا کند. به طبقه ششم فروشگاه 

این وضع به خاطر آن است که مشتریان می خواهند؟ من می گویم: نه! در دنیای ما، یعنی در دنیایی آیا و سوسیس پیدا می شود. 
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ی «نیازها»نامحدودی از  زنجیره که در آن پایه ای ترین نیازهای شاید بزرگ ترین بخش بشریت ارضا نمی شوند، تولید کنندگان یک

در این رابطه فروشگاه مدرن استعاره مناسبی است. حداقل در غرب مصنوعی تولید می کنند، که سپس بر آن نقاب تقاضا می زنند. 

یک اقتصاد تقاضا محور نداریم، بلکه بیشتر یک اقتصاد آزمحور است. حتا حرص و آز هم یک کاال است که تولید می شود و به 

 روش می رسد، آن هم توسط صنعت تبلیغات.ف

فنی. جمهوری دمکراتیک آلمان طی -هالر: یک بار دیگر بازمی گردیم به ایده اقتصاد برنامه ای به مثابه یک سیستم اجتماعی

دی اسیبرنتیک دانان درخشانی داشت. آنان راهگشایان تئوری سیستم ها بودند که به نوبه خود مدل فکری بنی ٦٠و  ٥٠سال های 

برای سیستم های رایانه ای همگرا را ارائه کرد. آن موقع بسیاری از این دانشمندان کنار گذاشته شدند. بسیاری از آنان به غرب 

مهاجرت کردند. به نظر می رسد که اعضای دفتر سیاسی ]حزب واحد سوسیالیستی. م[ در برلین شرقی نادان تر از آن بودند که 

 وند.بتوانند متوجه این فرصت ش

فرصت مدیریت رایانه ای همگرا را برای  -آخرین کشور صنعتی با یک اقتصاد برنامه ای و فرمانی–حال چه خواهد شد اگر چین 

 اقتصاد دولتی کشف کند و به آن جامه عمل بپوشاند؟

اجناس  در اختیار داشتنهفنر: چین می تواند تبدیل به مدلی برای یک اقتصاد ملی که به شدت متکی به فنآوری اطالعاتی است با 

محدودی توسط مصرف کنندگان نهایی بشود. این دورنما در صورتی تحقق پذیر است که شرکت سهامی های مردمی که متعلق به 

را فراهم آورند که درست فرآورده هایی تولید شوند که  «تمام خودکار بودنی»اند، ایجاد شده و امکان شمار زیادی ازشهروندان 

 صاحب وسایل تولید است.خواسته توده 

از این طریق که تولید خود را از لحاظ فنی سازماندهی « خود خویشتن را سرپا نگه می دارد»فنی که -چنین سیستم پیچیده اجتماعی

که کمابیش به صورت دمکراتیک  – ت همه نقش آفرینان در این روندامر مشارکمی کند، اساسن امکان پذیر است. اما این 

که جمهوری خلق چین نیز جزو آنها  –می طلبد. بنا به تجربه، این راه مشارکت، در سیستم های دیکتاتوری را  -دهسازماندهی ش

فنی -طی نخواهد شد. بنابراین جمهوری خلق چین یک فرصت واقعی برای تبدیل شدن به یک سیستم اجتماعی -به شمار می آید

 تکامل یافته را ندارد.

نیکوالس نگروپونته ی انفورماتیک دان در ام آی تی، پروژه « اه رسانه ایآزمایشگ»هالر: شاید پروژه 

ای کمتر خیالبافانه، اما از لحاظ تخیلی بودن شبیه به این باشد؛ یک آزمایشگاه پژوهشی که بودجه اش 

نه از سوی پنتاگون، بلکه توسط صنعت الکترونیک تأمین می شود و می کوشد محیط آینده رایانه ای 

همه فنآوری های تبادل اطالعات از  اندیشه پایه ای آن عبارت است از آن که را ایجاد کند. شدن امور

سیستم های احساسگر و شناختی انسان ها الهام می گیرند. برای این که بتوان تکامل بعدی فنآوری را 

ای  نهرا درک کرد. ازینرو این سیستم ها به صورت رایا« سیستم های بشری»تعیین کرد، می بایست 

 شبیه سازی می شوند. 

پرداخته. ما « محیط اطالعاتی»به پرسش بسیار مهم و دشوار مهیا کردن « آزمایشگاه رسانه ای»هفنر: 

مثلن یک رایانه شخصی کوچک بسیار -« اندیشه افزار»به کمک خودرو محیط مادی را هموار ساختیم. با 

 کنیم.ابل استفاده و ق« هموار»می توانیم دانسته های جهان را  -پرتوان

شوند. برای چه؟ تا سود « درک»که با کمک دستگاه های فنی می بایست « سیستم های بشری» !وایزن بام: چه چیز مزخرفی

در خود هر انسان نهفته است، نه می تواند اندازه گیری شود و نه  ژرفنانسان بودن  عنصربیشتری به بشر برسانند. مهم ترین 

 اداره.

قیقت رایانه ها همیشه تنها داده های نوینی به بیرون پرتاب می کنند که بارها به عنوان داده های نو پرداخته و چاپ در عمل و در ح

می شوند. کوه کاغذ همواره بزرگ تر می گردد و انسان ها عاجزتر می شوند. چرا؟ چون در داده ها غرق می شوند اما شهامت 

 مستقالنه تصمیم بگیرند. آن را ندارند که آنها را دور بیندازند و

سال پیش در آن جا دانشمندی کار دکترای خود را می خواست بنویسد، ابتدا  ٢٠دانشگاه پرآوازه هاروارد را در نظر بگیریم. اگر 

می بایست در مدرسه دانش آموختگان بر سر یک موضوع پژوهشی کار کند. سپس می بایست دو سال پژوهش میدانی کند و داده 

را بی فایده می شناخت  ها  آنها را ارزیابی می کرد. بسیاری از داده سال بعدی ٢او با این داده ها بازمی گشت و طی  گرد آورد.

 شناسایی کار پرمشقتی که انجام داده بود. نشانبه ویژه به  ؛و دور می افکند. سرانجام او کاله دکترا بر سر می گذاشت

مه های و برنا دی پرسند، چگونه به سرعت می شود داده تولید کره ای می ایستند و تنها مامروزه دانشجویان مقابل یک پایانه رایان

ه های دکماجازه می دهند کودکی به که  انگار. ذیرش داده ها نیز رایانه ای شده استپ. اغلب ننده را با این داده تغذیه نمودارزیابی ک

بچسبانند، آن گاه می توان داده های بیشتری  دانشجو ند تا الکترود به سرمختلف را فشار بدهد. شاید بهتر باشد که از همان اول چ

دریافت کرد. سرانجام هزاران داده را از برنامه های تحلیل گر می گذرانند و طبق سخت گیرانه ترین روش های آماری محاسبه 

 نیکوالس نگروپونته
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ابهت داده ها، ایده پژوهشی نحیف دانشمند گم  پرمی کنند. این امر به نوبه خود به داده های جدید منجر می شود. در پس این کوه 

 می شود. در نزد ما سخن از انفجار اطالعات می رود. اما این انفجار مهمالت است.

هفنر: در دانشگاه های ما نیز چنین گرایشی وجود دارد. اما این نکته به هیچ وجه تقصیر رایانه نیست. بلکه علت بیشتر آن است 

مفید برای کاربرد رایانه ایجاد نشده است و همچنین اغلب دانش الزم وجود ندارد. در دانشگاه ها اطالعات که هنوز ساختارهای الزم 

 به بن بست می انجامد. نالزامتی پیوند زده می شود. این امر پردازی به سادگی به ساختارهای دانشی سن

عات به شدت کاهش وگاه های اتمی رایانه ای، مجموعه اطالتولید اطالعات وجود دارد. در نیرموفقی نیز از مهار البته نمونه های 

 ، که به انسانجمع بسته می شود ، هزاران داده در ثانیه، در قالب یک تصویر از موقعیتاین نیروگاه ها در مرکز هدایتمی یابد. 

نخستین رآکتور اتمی را با  ١٩٤٢. فیزیک دان نامدار اتمی، انریکو فرمی در سال دها یاری می رساندها در تسلط مطمئن بر رون

 دست اداره می کرد. اما او نیز اگر امروز می بود، آن وضعیت را دیگر نمی پذیرفت.

آغاز استفاده از انرژی اتمی، رایانه ای شدن زندگی روزمره روندی است بازگشت ناپذیر. مانند یک پرواز  برخالفوایزن بام: 

ده ایم. اگر ما از آن رد شویم، دیگر امکان بازگشتی نیست. رایانه ای شدن امور رسی« نقطه بازگشت ناپذیر»فضایی، امروز به 

و همچنین تغییر  ؛منجر به تغییر سازمان دانش ها، کارخانه های بزرگ، تنظیم وقت آزاد و یا حتی زندگی خانوادگی می شود

 د که همه چیز زیر و رو شود؟سازمان غول آسای اندیشه و عمل ما. باید از خود بپرسیم چه کسی واقعن می خواه

 

 معنا و جایگزین معنا
 

هالر: با توجه به دورنماهای متضاد شما از آن چه که رایانه ای شدن امور برای بشریت به ارمغان می آورد، باید از خود بپرسیم 

سمت اطالعاتی شدن به  -پس از فنی شدن زندگی–؟ چه چیزی آنان را در تداوم روند تمدن شان چیستانسان ها محرک واقعی 

 ابل قبولیقبه اندازه کافی  . به هر حال این پاسخِ را پیدا کندایمانی می راند. اشاره به فرگشت می تواند به سادگی خصلت یک باور 

 به پرسش آقای وایزن بام نیست که معنای رایانه ای شدن زندگی با پیامدهای پردامنه اش چیست؟

که انسان ها و موسسه های بسیار زیادی  می رسانندگفتگوی مان بیان کردید، مرا به این تز  دلیل های متفاوتی که شما در جریان

به رایانه ای شدن امور گره می زنند. نامشخص بودن همه چیز آینده، البته یک  ،امید به قابل برنامه ریزی بودن آینده خود را

فته دارد. همواره این پرسش ما را همراهی می کند که چه اتفاقی در خود خطراتی را نیز نه واقعیت حیاتی برای انسان ها است که

 برای چه کسی خواهد افتاد؟

( یا بخش اقتصادی )مانند پیش بینی فرصت های بازار برای یک فرآورده( یا در دانش SDIاعم از بخش نظامی )مانند رویای 

شان پیش از هر چیز در خدمت بخردانه محاسبه عظیم پرداز با توان  )مانند تخمین زدن پیامدهای فن(، سیستم های اطالعات

به نظرم می رسد که مساله به صورت سرپوشیده بر سر ایده جنون آمیز برنامه ریزی آینده با هدف کاهش میزان سازی اند، ولی 

ی تم اطالعاتخطر است. اگر کارگاه فولکس واگن یک خودروی گلف مدرن تری به بازار بیاورد، این فرآورده به وسیله یک سیس

شده که در واقع بدون هیچ خطری فروخته می شود. اما به همین دلیل ماشین ماللت آوری خواهد « معاینه»بسیار پیچیده چنان 

 بود که حتی ذره ای اصالت و خالقیت در آن به چشم نمی خورد.

ده موفق شود. شاید حق با شما است که هفنر: کنسرن فولکس واگن در این جا تابع معیارهای آشکار هدفمندی است تا این فرآور

یش می دیگر یگانه چیزی نیست که این روند را به پ -ایده تسهیل کار به وسیله هدفمندی بهبود یافته–موتور کهنه و توانمند پیشرفت 

 برد.

ه آن گوییم آرزوی بشر بق تر بهالر: آقای هفنر، شما در کتاب های تان نیروی انگیزاننده اصلی واقعی روند تمدن را تنبلی یا دقی

. آدم بی اختیار یاد مانیفست کمونیستی کارل مارکس و ، برمی شمریدکه باالخره از رنج تأمین زندگی از راه کار جسمی رها شود

 دارعجب آور است که شما به عنوان طرفبرایم تچشم انداز او از بهشت روی زمین در صورت برافتادن جامعه طبقاتی می افتد. 

 قدیمی حزب دمکرات مسیحی به چنین چشم اندازهایی نزدیکی دارید.ذیر اقتصاد بازار و عضو سازش ناپ

( اعتقاد دارم، که می خواهد با حداقل هزینه حداکثر بهره و homo economicus) گراهفنر: من کماکان به اراده انسان اقتصاد

 موفقیت را کسب کند.

خواهد که روندهای کاری تا حد امکان کارآ و پرنتیجه باشند تا وقت آزاد تا حد ، می است موتور اصلی روند تمدنکه این آرزو، 

ماشین بخردانه سازی به تمام معنی یک امکان افزایش یابد. رایانه از بسیاری جهات کارآیی را به شدت افزایش داده است. رایانه 

 عالی است.
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ام و آن حس کنجکاوی است. انسان از دیرباز می خواهد همه من در کتاب هایم یک موتور محرک اصلی دیگری را نیز برشمرده 

چیز را بداند، هدفی که به کمک رایانه به میزان زیادی به آن نزدیک تر می شود. و سرانجام محرک سوم را می توان در قدرت 

د. در این مورد هم خواهی دید. انسان ها و موسسه های بسیار زیادی مرتب در پی آن اند که عرصه قدرت خود را گسترش دهن

رایانه ای شدن امور یک ابزار بسیار موثر است. این ها محرک های بسیار ژرف و کهن بشری اند که به وسیله فنآوری های نوین 

 به شدت تقویت شده اند.

 ست.نسانی انیازهای ا زود و آن قابلیت مسخ و دستکاریوایزن بام: یک نکته بسیار تعیین کننده ای را نیز باید به این ها اف

 هفنر: این نکته جدیدی نیست.

وایزن بام: مقیاس دستکاری و مسخ است که چیز نوینی است. مدام نیازهای جدیدی ایجاد می شوند تا بتوان چیزهای نوین و بی 

ای ما در ام  ها تلویزیون با کنترل از راه دور وجود دارد. و مدیر آزمایشگاه علوم رایانه اکنون در همه خانهمعنایی را فروخت. 

آی تی بی درنگ می گوید چند سال دیگر هر کسی می تواند تلویزیون خود را به وسیله عالمت های آوایی کنترل کند. تنها کافی 

و نظیر این. البته این دستاوردها نیز « فیلم جنایی با خون ریزی زیاد!»و شاید هم روزی بگوییم « برنامه دوازدهم»است بگوییم 

 من به برنامه مورد عالقه ام فکرجا بیانجامد که فقط کافی باشد هش نظامی خواهند بود. شاید روزی پیشرفت به آن تفاله های پژو

 کنم. و در نهایت این کار هم شاید نه.

برای نمونه کنترل از راه دور تلویزیون  هالر: یعنی معجونی از راحت طلبی و بی کله گی است؟ این گرایش بی پیامد نخواهد بود.

 «جست و خیز»به تغییر عادت تماشاچی می انجامد. افراد مرتب برنامه های تلویزیونی را عوض می کنند. آمریکاییان به این 

می گویند. به همین دلیل تولیدکنندگان تلویزیونی خود را با این عادت جدید تطبیق داده و هر چند دقیقه یک بار یک نقطه اوج در 

 ری فعاالنهگکانال تلویزیونی را عوض نکنند. بسیاری از بینندگان تماشابینندگان تبلیغ پخش می شود،  فیلم ها گنجانده اند تا وقتی

 را تقویت و تشویق میانه و در عین حال سطحی و منفعل رفتار مصرف گرای در کنترل، ند. به این ترتیب راحتیرا از یاد می بر

 .دکن

ست. خودروی راحت، جای راه رفتن، کالسکه سواری و سوارکاری را گرفت. هفنر: چنین تغییرات رفتاری همیشه وجود داشته ا

فتگوی جای خود را به کار ساده مستقیم گ ،به کاهش شدید نامه نویسی به خاطر تلفن بیاندیشید. رویه پیچیده نامه نوشتن و فرستادن

 تلفنی داد.

نویسی یک بخش ارزشمند از فرهنگ تبادل اطالعات ما از وایزن بام: شما یک نکته را فراموش می کنید. همراه با فرهنگ نامه 

 بین رفته است.

هفنر: یا برای مثال ماشین حساب. این ماشین جانشین کار پرزحمت محاسبه ذهنی که تا همین چندی پیش جزو تمرین های عذاب 

 زار می داد، شده است.آور درس حساب در مدرسه ها بود و در بسیاری از شرکت ها سلسله مراتبی از کارکنان را آ

 

( بازگو کنم که این پرسش را مطرح Dennettوایزن بام: می خواهم این مساله را از زبان همکارم دنت )

ای به ج« آیا ما می توانیم در آینده اصوال یک زندگی جالب و در عین حال اخالقی داشته باشیم؟»می کند: 

 هم گفت.« مسئوالنه»می توان « اخالقی»

 

 

 

 بودن آن کاسته شده باشد.« اخالقی»آن که از  رایانه بدون شک جالب تر است، بینظورتان چیست؟ برای من زندگی با هفنر: م

وایزن بام: منظورم برای نمونه آن پزشک روستایی است که خارج از شهر بوستون یک مطب کوچک دارد. او همه بیمارانش را 

زمانی مطب ها همه مجهز به باصطالح سیستم های خبره و   انجام می دهد. به نام می شناسد و هر معاینه ای را به دست خود

 برنامه های رایانه ای تشخیص بیماری می شوند. آیا او هم باید چنین سیستمی تهیه کند؟

 از لحاظ فنی . چون او هر کاراید در مقابل بیماران اش مقصر شودپزشک ما فکر می کند اگر او از این کار صرف نظر کند، ش

ممکن را برای کمک به آنان انجام نداده است. افزون بر این او می تواند با چنین سیستمی در زمان کوتاه تری بیماران بیشتری را 

جه . او متوپیدا می شودشک و تردید  سر و کله از روی اطمینان اخالقی سیستمی می خرد. به سرعت امااو معاینه کند. بنابراین 

 دانیل دنت
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ندارد و وضعیت آنان در اصل برایش بی تفاوت می شود. به همان اندازه نیز احساس همدردی ران اش می شود که دیگر با بیما

 . لذتی نمی برد ،کار برایش مالل انگیز شده و او دیگر از کار کردن به عنوان خدمتگزار یک برنامه پای صفحه نمایش

 ال و روز این پزشک است.وضعیت برای بسیاری از انسان ها در رشته های بسیار متفاوت مانند ح

هفنر: موافقم. این نمونه ای است از مشکالت گذار و چرخش ساختاری. کسی چه می داند. شاید چند سال دیگر سیستم های تشخیص 

شتر او بتواند خیلی بی کهبیماری ای وجود داشته باشند که پزشکان را از معاینه های یکنواخت و معمولی به اندازه ای خالص کنند 

( به خوبی psychosomaticتنی )-معالجه بیماری های روان -و نکته تعیین کننده این جا است–اگر البته بیماران اش بپردازد، به 

 کارهای معمولی و یکنواخت پزشکی امروزی از مزد و پاداش خوبی برخوردار بشود.

شتری منجر می شود؟ تا آن جا که مشاهده کنندگان هالر: آیا رهایی از کارهای معمولی یکنواخت واقعن به فعالیت های خالقانه بی

امکانات وقت آزاد نیز بدلی تر. اگر روز یکشنبه می گویند، رفتار انسان ها در وقت آزاد به طور فزاینده ای منفعالنه تر می شود و 

ورت پالستیکی که به ص تلویزیون برنامه درست و حسابی نداشته باشد، خانواده شهری به پارک تفریحی می رود تا در یک قایق

 تمام خودکار هدایت می شود بنشیند و در مسیر یک رودخانه مصنوعی حرکت کند و ذرت بو داده به دندان بکشد.

میل  بی هفنر: بله. این طور به نظر می رسد که برای توده مردم این گرایش صدق می کند. افراد به گونه ای فاصله می گیرند و

 می نگرند. لتر و بی توجه تر به مسای

کل فعالیت تنظیم تصویر را به عهده عکاس  ،این نکته هنگام عکاسی روشن تر به چشم می آید. یک دوربین عکاسی غیر خودکار

می گذارد. کسی که یک عکس خوب می خواهد بگیرد، باید وضعیت نور، ژرفای تاریکی و روشنایی و غیره را بشناسد. اما در 

نبوه فروخته می شود؟ دوربین عکاسی تمام خودکار که فقط الزم است دگمه اش را فشار داد. حال حاضر چه چیزی به صورت ا

 صادگراد. انسان اقتاکنون یک تولید کننده ژاپنی  دوربین های عکاسی، دستگاهی با موضوعات تصویری تعبیه شده عرضه می کن

 . 9(homo ludens) ابه انسان تفریح گر می شودتبدیل 

کی را می توان خرید که دوربین را نگاه می دارد، یک موضوع هنری را جستجو می کند و دگمه دوربین را کوچ روزی روبوت

 به معامله سودآوری بدل خواهد شد.ایده فشار می دهد. من مطئنم که این 

 هالر: جای تعجب است که از کسی مانند شما آقای هفنر ندای بدبینی برمی خیزد.

جاری ام که بسیار زیاد شده و انسان ها را به سمت مصرف گرایی می راند. سابق بر این آموزش و هفنر: من نیز نگران فشار ت

تعادل متقابل اثر می کردند. مدرسه ها و کلیساها سیستم معانی ارائه می کردند که انسان ها می توانستند  همذهب به عنوان یک وزن

می شوند.  فنآوری های جدید به زور وارد گود ،د معنا آمده است که در آن خألدر آن ها خود را بیابند. اکنون به جای آن ها خأل نبو

در واقع  حریص رایانه اند، چون در آن یک معنای جایگزین را می بینند. و این مشکل اصلی است.بسیاری از جوانان به شدت 

کرد، همان طور که من پیش تر تالش به  فنی را تنها از راه ارتباط کلی فرگشت می توان درک-معنای یک سیستم بزرگ اجتماعی

 تشریح آن کردم.

د بودن است. در برابر آن بای بلکه بی معنا بودن و تهی ،وایزن بام: از این رو این تنبلی نیست که مورد ستایش قرار می گیرد

از این طریق که رایانه را  مبارزه کرد، آن هم در درون خانواده ها. در آن جا می بایست بر انفعال پیش رونده چیره شد، آن هم

خاموش کرد و برای بچه ها داستان خواند. پدران و مادران می بایست در وهله نخست به زبان خودشان راه پیدا کنند. تنها از این 

 راه کودکان شان می توانند در برابر اغواهای ویران گر رایانه ای شدن امور مقاومت کنند.

م است. من به این خاطر دعوت به یک جامعه رایانه ای شده انسانی می کنم. پیش بازگشت توهّ هفنر: راه بازگشتی وجود ندارد. 

فرض چنین جامعه ای آن است که در حد امکان انسان های بسیاری با فنآوری اطالعاتی آشنا باشند. استفاده آزادانه و منعکس گر 

قابل با جهت گیری معنابخش در برابر جهان مصرفی ساخته از سیستم ها نخست هنگامی ممکن خواهد بود که دوباره یک قطب مت

 شود.

 هالر: چگونه می توان این قطب مقابل را یافت؟

که جهت محدود  –( جهانی، قابل مقایسه با پیمان سالت Memorandumهفنر: یک راه آن این است که یک یادداشت نامه رسمی )

یانه ای کردن امور می بایست تا زمانی که سیستم های نوین معنایی پیدا نشده، نوشته شود. را -کردن مسابقه تسلیحاتی تهیه شده بود

                                                           
است. اما این جا منظور یک بازی جدی که آموزنده است، نیست. بلکه منظور تفریحی « انسان بازی گر»این واژه در حقیقت به معنای  9 

 است سرسری.
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ترمز شود. اما چنین یادداشت نامه رسمی ای در دمکراسی های مبتنی بر رقابت مسلمن قابل اجرا نیست. تنها این می ماند که 

 ریان یابد.امور به صورت هدایت و کنترل شده ج ار باشیم که رایانه ای کردن فزایندهامیدو

 هالر: از سوی چه کسی؟

ساختارهای اجتماعی  بین   که می فهمد چگونه راه   -دیده نه آموزش – باسواداز لحاظ فنآوری اطالعاتی  یک جماعت  هفنر: از سوی 

 شفاف دمکراتیک با درنظر داشت منافع اجتماعییک روند عصر رایانه ای را طی کند. من دعوت به سنتی تا سیستم های نوین 

 اکثریت های بزرگ می کنم.

 البته این جا  –هالر: آقای وایزن بام، چگونه می توان پدران و مادران را واداشت تا دوباره برای کودکان شان کتاب بخوانند 

و معنی زندگی را به آنان نشان  اره به کودکان شان توجه نشان دادهو این که بزرگساالن دوب -استستعاره یک اکتاب خوانی 

 ؟دهند

پرسش که چگونه می توان والدین را واداشت برای کودکان شان این وایزن بام: شاید این نکته طنین احمقانه ای داشته باشد. اما 

شاید مهم ترین پرسشی است که در این جا مطرح شده است. در  -و من می گویم که اصولن با آنان صحبت کنند –کتاب بخوانند 

است که در یک دنیای انتزاعی زندگی می کنیم که با دنیایی که از طبیعت، برخوردهای انسانی،  مغرب زمین اکثر ما مدت طوالنی

غم، لذت و عشق تشکیل شده، به هیچ وجه دیگر پیوندی ندارد. همه چیز به نظر مصنوعی و شبیه سازی شده می آید. آن چه که 

 د پرسش واقع می شود.در پس همه این ها است، مورد بی توجهی قرار گرفته و به ندرت مور

خواندن قوه تخیل می طلبد، اما کودکان ما مطالعه نمی کنند. ما ماشین هایی داریم که داستان های کودکان را می توانند برای دیگران 

ند روبوتی را وصف می ک ، که بسیار مورد استقبال قرار گرفته،رایانه ها« نسل پنجم»درباره کتاب مشهور روخوانی کنند. یک 

ه به صاحبش نخواهد گفت ک هرگز می تواند از افراد کهنسال مراقبت کند. گفته می شود این رایانه خیلی محبوب است، چون او که

 شنیده است. ده بارداستانی را که دارد تعریف می کند، 

حاال! کجا؟ در خانه زمانی و در یک جایی می بایست کار تعمیر روحی، بازسازی و شفا یافتن را شروع کنیم. چه موقعی؟ همین 

شروع کنیم. -یعنی از خودمان–فرد به خودمان  ترین مان. و بهتر آن است که با نزدیک
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 معرفی شرکت کنندگان در گفتگو

 

همراه پدر و مادرش به ایاالت متحد آمریکا مهاجرت کرد.  1936در برلین به دنیا آمد، در سال  1923در سال ، جوزف وایزن بام

ل تحصی ،وم جهانی دانشجوی رشته ریاضی بود و در نیروی هوایی ارتش آمریکا خدمت کرد. پس از پایان جنگدر جریان جنگ د

خود را در دانشگاه واین در دیترویت/میشیگان به پایان رساند و در یک پروژه رایانه ای این دانشگاه مشغول به کار شد. سپس او 

ی بسیاری درباره مسایل امور رایانه ای منتشر کرد و در طراحی نخستین تخصص خود را در رشته انفورماتیک گرفت. مقاله ها

رشته انفورماتیک در موسسه فنآوری ماساچوست )ام آی تی(  به مقام استادی 1963شت. در سال سیستم بانکی رایانه ای شرکت دا

  ELIZAبا انتشار برنامه   1966در سال  این موسسه مشغول به کار بود. او« آزمایشگاه علوم رایانه»و دهه های طوالنی در  رسید

مجمع » و« کارشناسان رایانه طرفدار مسئولیت اجتماعی»شهرتی جهانی کسب کرد. وایزن بام به عنوان یکی از پایه گذاران انجمن 

 شد.به یکی از نامدارترین انتقادگران رایانه ای کردن امور بدل « انفورماتیک دانان طرفدار صلح و مسئولیت اجتماعی

 

، هنگامی که دانشجوی رشته فیزیک بود، با داده پردازی 1955در برلین به دنیا آمد. او در سال  1936، در سال کالئوس هفنر

با  1962سده بیستم در چارچوب پروژه پژوهشی ژنتیک در کار با رایانه کسب تجربه کرد. او در سال  60آشنا شد؛ در سال های 

پس از آن سه سال در  ،دکتر در علوم طبیعی شد 1965را در برلین به پایان رساند، در سال فوق لیسانس فیزیک تحصیل خود 

 1970در سال های  ،او فوق دکترای خود را در رشته ژنتیک گرفت 1969دانشگاه تگزاس به عنوان استادیار کار کرد. در سال 

وهش و فنآوری آلمان بود و در کمیسیون های مختلف مشاور وزارت پژ 1982مدیر دانشگاه فرایبورگ آلمان و تا سال  1972تا 

من  بود. وی به عنوان عضو فعال  2001تا سال  1972از سال  ،شرکت داشت استاد رشته انفورماتیک کاربردی در دانشگاه بر 

 های قابلبه عهده داشته و صاحب اثر« جامعه»مسئولیت های گروه های تخصصی مختلفی را در این « جامعه انفورماتیک آلمان»

 توجهی در زمینه انفورماتیک است.
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معادل تخصصی به ترتیب الفبای فارسی فهرست واژگان  
 

 فارسی انگلیسی

Pointer اشاره گر 

random number generator  ایجادگر عدد تصادفی 

repetitive ازانجامی ب 

Computer Aided Design (CAD)  برنامه طراحی و ساخت رایانه ای 

Desktop publishing  برنامه های نشر رومیزی 

output داد-برون 

bit  بیت 

processor پردازنده 

chip تراشه 

Flash-Chips تراشه ی درخشی 

interactive تراکنشی 

Disaster Recovery ترمیم خسارت 

click تلیک  

just-in-time تولید  به هنگام 

Computer Integrated Manufacturing (CIM)  تولید همگرای رایانه ای 

Computer and Human Integrated 
Manufacturing (CHIM) 

 تولید همگرای رایانه ای و انسانی 

Sensor  حسگر 

ATM )خودپرداز )بانکی 

Computer freak «رایانه« خوره 

database دادگان 

black box دربسته 

automate  دستگاه خودکار 

transformation  دگرشدن 

Cybernaut  رایانورد 

computer رایانه 

Personal computer (PC) رایانه شخصی 

hacker  رخنه گر 

sequence  رشته 

routine روال 

robot روبوت 

procedure  رویه 

Bio-Chips ا تراشه ه-زیست 

Hardware سخت افزار 

Expert system سیستم خبره 

Operating system سیستم عامل 

Tele-text (BTX)  سیستم متنی تلویزیونی 

syntactics  صرف و نحوی 

Evolution  فرگشت 

command  فرمان 

user-friendly  کاربرپسند 

punch card  کارت های سوراخ دار 

Communication طالعاتمبادله ا 

http://dict.tu-chemnitz.de/english-german/repetitive.html
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semantics معنایی 

dialogic  مکالمه ای 

Mouse  موشواره 

interface  میانا 
Graphical User Interface (GUI)  میانای نگاره ای کاربر 
Software افزار نرم 
Monitor نشانگر 

Knowledge Navigator  هدایتگر دانسته ها 

association همخوانی معنایی 

Integration اییهمگر 

Artifical Intelligence (AI) هوش مصنوعی 

 

 

 

 

 


