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مقدمه مترجم
کتابی که در دست دارید ،مجموعهای است از سخنرانیهای پروفسور فقید وایزنبام ،یکی از پیشگامان علم انفورماتیک،
دربارهی ارتباط این دانش با مسایل اجتماعی.
فنآوریهای انفورماتیک طی چند دههی اخیر با چنان رشد سریع و سرگیجهآوری جامعهها ،رفتار و روان انسانی را دگرگون
کردهاند که عرصه نظریهپردازی در انعکاس همهی این تحوالت بازمانده است .فاصلهی رویا و خیالپردازی تا تحقق عینی آن بسیار
کوتاه شده است.
در کنار تحول سریع این فنآوریها ،بشریت همچنین شاهد رشد برقآسای مشکالت اجتماعی ،فرهنگی ،روانی و زیست محیطی
مرتبط با این فنآوری ها است .ذهن بشری پیش از آن که فرصت پرداختن به موضوعی را پیدا کند ،با انبوهی از موضوعات جدید
مواجه شده و گاه چنین به نظر میرسد که توان همگامی با این تحوالت سریع را ندارد .در این میان اما بسیاری مشکالت حل نشدهی
کهن ،چهره ی خود را در پس نوبودگی واقعیات و مسایل پنهان می کنند؛ مشکالتی مانند جنگ ،بیسوادی ،گرسنگی ،فقر ،نابرابری و
تبعیضهای اجتماعی و ....
پروفسور وایزنبام به حق جزو آن بخش از وجدان بیدار بشری است که با تیزبینی ویژهای انگشت بر ریشهی مشکالت نهاده و
به صورت خستگیناپذیری به بیان آنها پرداخته و مخاطبان خود را به مبارزه با آنها فرامیخواند.
این مقدمهی کوتاه قصد معرفی وایزنبام و اثرهایش را ندارد .این کار را پسگفتار این کتاب به عهده گرفته است .نقد سخنان
وایزنبام نیز در این جا مطرح نیست .چرا که این وظیفه به عهده یکایک خوانندگان است .هدف از این مقدمهی کوتاه تاکید بر ویژگی
روش وایزنبام در سخنگویی و طرح مسایل است که از دید نویسندهی این سطور عبارتند از:


بیان مسایل و مشکالت به زبانی تمثیلی و ساده و همه فهم



چگونگی طرح پرسشهایی موشکافانه که راه به ریشه مشکل میبرند.

فراگیری و کاربست این روشها ،کمک بزرگی است به غنای اندیشگی در بحثهای اجتماعی.
آرش برومند
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درباره کتاب
جوزف وایزنبام که با برنامهی «الیزا» در تاریخ رایانه نقش بازی کرده است ،سالهای طوالنی است که به عنوان نقاد شیفتگی
کورکورانه نسبت به رایانه مشهور است .او در نوشتههایاش مضمونهایی را نشان میدهد که در بطن آنها رایانه ایجاد شده و به
کار میرود و به پیوند تنگاتنگ آنها با مجمتعهای نظامی اشاره میکند .او خیالپردازیهای مربوط به قدرت متعال پژوهش هوش
مصنوعی را نقد کرده و خواهان یک فرهنگ مسئولیتپذیر از طرف فرد دانشمند برای محصول کارش است .سخنرانیهای آزادی که
در این کتاب معرفی شدهاند ،بر مضمونها ،مشکالت و ضعفهای دنیای جدید رسانهها و اینترنت که اغلب در بحثهای عمومی در
موردشان سکوت میشود ،پرتو میافکنند .این سخنرانیها به انسان در برخورد نقادانه و مسئوالنه با فنآوریهای نوین عصر رایانه
شهامت میبخشند.
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اطالعات از کجا میآید و چگونه ایجاد می شود؟
سخنم را با لطیفهای میآغازم :میگویند یک اسقف انگلیسی زمانی گفته بود« :در دنیا سه نوع "دوکسی" ) (Doxieوجود دارد.
ارتدوکسی ،زندقه (هترودوکسی) و "دوکسی" خود من».
گفته میشود که معنی واژهای را باید در ریشهاش جست .من این نکته را نمیتوانم به سادگی درک کنم .معنی اطالعات از کجا
میآید و اصولن اطالعات چگونه ایجاد میشود؟
روشن است که نظریات گوناگون زیادی در این باره که اطالعات چیست و در کجا و چگونه ایجاد میشود وجود دارد .منشاء
«دوکسی» من به طور عمده از «نظریهی اطالعات» است .من سالهای بسیار زیادی است که در موسسه فنآوری ماساچوست
( ،)MITجایی که نظریهی اطالعات ایجاد شد و هنوز هم بر سر آن بحث میشود ،کار میکنم .طبیعی است که من در رابطه با
اطالعات ،به ویژه به کلود شانون ( )Claude Shanonو وارن ویور ( )Warren Waeverو آنچه که آنان دربارهی اطالعات برای
گفتن دارند ،میاندیشم .میدانم که این دو از این مساله بسیار اندوهگین بودند که عرصهی کارشان نظریهی اطالعات نامیده شد ،چرا
که آنان مدعیاند – و من با این ادعایشان موافقم -آنچه که نظریهی اطالعات با آن سر و کار دارد ،اطالعات نیست .این نظریه با
اطالعات سر و کاری ندارد و این را مایلم دقیقتر توضیح دهم.
در این رابطه یک سلسله پرسش است که میتوان طرح کرد و به آنها صاف و ساده پاسخهای نادرستی داد .مثلن آیا میتوان
اطالعات را عرضه کرد؟ آیا میتوان اطالعات را ثبت کرد؟ آیا رایانه اطالعات پردازی میکند؟ آیا میتوان اطالعات را از لحاظ
ک ّمی سنجید؟ یعنی این که اگر ما خبری داریم ،میتوانیم مضمون اطالعاتی این خبر را معادل یک عدد بگیریم؟ آیا کتابچهی تلفن مثلن
شهر برلین دربر دارندهی اطالعات است؟ پاسخ به همه این پرسشها «نه» است.
مثلن محتوای جملهی «باران میبارد» از لحاظ اطالعات چیست؟ اگر بتوانیم این محتوا را مثلن با بیت ( )Bitاندازهگیری کنیم،
آنگاه آیا با محتوای اطالعاتی بالغ بر  ٥٠بیت یا  ٣بیت سر و کار داریم؟ یا این که آیا این محتوا بسته به آن است که با ُکد  ASCIIیا
یک ُکد دودویی دیگری نمایش داده شود؟
مساله به سادگی عبارت از آن است که این خبر ،یعنی جملهی «باران میبارد» به خودی خود اصولن معنی ندارد .این پرسش که
یک خبر حاوی چقدر اطالعات است ،پرسش نادرستی است .پاسخی به آن نمیتوان داد .منظورم چیست؟ تقریبن ساده است .ما یک
منبع خبر داریم ( مایلم در اینجا بیشتر از خبر صحبت کنم ،نه اطالعات .چرا که این دو یکی نیستند) و ما یک کانال (مجرا) داریم که
از طریق آن اخبار به گیرندهای منتقل میشود.
5

قدرت رایانه و جامعه

نشر نگرش

«نظریهی اطالعات» وظیفههای گوناگونی دارد .این نظریه به این نکته میپردازد که چقدر عالمت را میتوان از مجرای
مشخصی در زمان معینی منتقل کرد .یکی از پرسشهای «نظریهی اطالعات» این است که اگر در ردیف عالمتها یا زنجیرهی
بیتها که از مجرایی منتقل میشوند ،اختالل ایجاد گردد –و مهندسان میدانند که هیچ مجرایی مصون از اختالل نیست -چگونه می-
توان این زنجیرهی بیتها را بازتولید کرد؟ یک پارازیت وجود دارد .از این رو این پرسش مطرح است که چگونه میتوان علیرغم
این پارازیت خبر را به گونهای فرستاد که به درستی به مقصد برسد.
پرسشی که در نظریهی اطالعات به هیچوجه مطرح نمیشود ،معنای این زنجیرهی بیتها است .در این رابطه مثالی از وارن
ویور میآورم که او تقریبن در سال  ١٩٤٦یا  ١٩٤٧در نشریه  Scientific Americanنوشت .آن زمان در آمریکا هنوز از قطار
برای رفت و آمد استفاده میشد .داستان یک وکیل در نیویورک بود که کارش با بستن قراردادی در شیکاگو ربط داشت .او میبایست
مرتب بین این دو شهر رفت و آمد میکرد .یک روز او به زنش گفت« :فردا باید دوباره به شیکاگو بروم .مسلمن با قطار تیزروی
 Empire Stateاز نیویورک به شیکاگو میروم و برمی گردم .فکر میکنم که قرارداد روز پنجشنبه بسته خواهد شد و به همین دلیل،
پنجشنبه شب برمیگردم .بیا در ایستگاه مرکزی دنبالم .قطار همیشه سر یک وقت معین میآید».
روز سهشنبه زن وکیل تلگرافی دریافت کرد که مضمونش تقریبن چنین بود« :سوزی عزیزم .قرارداد بسیار زودتر از آن چه که
فکر میکردیم بسته شد .به این دلیل همین امشب با قطار تیزروی  Empire Stateبرمیگردم .لطفن ساعت  ٥پس از ظهر بیا در
ایستگاه مرکزی قطار دنبالم .دوستت دارم .کارل تو» .پرسشی که مطرح میشود این است :وکیل چقدر اطالعات در این تلگرام
فرستاده است؟ او مینویسد« :سوزی عزیزم» .اما کفایت میکرد بنویسد «سوزی» .یا این که او اصولن می توانست از بردن نام زنش
صرفنظر کند ،چون تلگرام برای وی فرستاده میشود .و سپس میرسیم به جملهی «قرارداد بسیار زودتر از آنچه که فکر میکردیم
بسته شد .به این دلیل همین امشب با قطار تیزروی  Empire Stateبرمیگردم» .مسلمن وقتی او شب سهشنبه بازمیگردد به این معنا
است که قرارداد بسته شده است؛ ترتیب همه چیز داده شده ،بنابراین او میتواند شیکاگو را ترک کند .از آنجا که او همیشه با قطار
تیزروی  Empire Stateسفر میکند ،میتواند از گفتن این نکته هم صرفنظر کند .زنش میداند که قطار همیشه به ایستگاه مرکزی و
در چه ساعتی میرسد .این کار بسیار خوبی است که او به زنش میگوید که دوستش دارد ،اما زنش این را میداند .این پیام جدیدی
برای او نیست .از این رو کفایت میکند که او فقط یک تلگرام خالی بفرستد .آنگاه زنش خواهد دانست که معنایش چیست.
آیا میتوانیم آنگاه بگوییم که محتوای اطالعات این پیام یک بیت است؟ خیر! چنین چیزی نمیتوان گفت .شاید او یک کمونیست
سری فرستاده شده .افراد
باشد و «اف .بی .آی» مکاتباتش را کنترل میکند .ممکن است آنها بپندارند که در این تلگرام یک پیام ّ
مربوطه ،این تلگراف را برای تجزیه و تحلیل دریافت کرده و میخواهند معنایش را بکاوند .این قضیه به ما چه چیزی را نشان می-
دهد؟ نشان میدهد که معنی یک خبر وابسته به وضعیت گیرنده است یا به بیان دقیقتر ،وابسته به موقعیت انتظاراتش است .گیرنده،
خبر را به راه و روش معینی در پرتوی این موقعیت تفسیر میکند .به این ترتیب در اینجا با واژهی جادویی «تفسیر» سر و کار
داریم.
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حال میتوان اعتراض کرد کسی که تلگرامی دریافت میکند ،خواهان نوعی تایید مقصود واقعی آن است .اما زن وکیل دقیقن می-
داند چه باید بکند .او به ایستگاه مرکزی قطار میرود و قطار تیزروی  Empire Stateدر سکوی شماره  ٣٢از شیکاگو در ساعتی
معین وارد میشود .کاملن محتمل است آنچه که وکیل میخواسته بگوید ،اطالعاتی که او در نزد گیرنده میخواسته القاء کند ،به این
سادگی که ما فکر میکنیم نباشد .این که او مینویسد «دوستت دارم» ،به طور مثال میتواند به این معنا باشد که «من با رفیقهام میآیم
و بهتر است که تو دنبالم نیایی» .ما از این مساله بیاطالعیم .و منظورم دقیقن همین است .پیام با وضعیت و به ویژه با موقعیت
انتظارات گیرنده سر و کار دارد.
اطالعات چگونه ایجاد میشوند؟ اطالعات در کجا تولید میشوند؟ از کجا میآیند؟ در پاسخ به این پرسشها ،من اینک جانوران را
مستثنی میکنم و میگویم تنها یک منشاء وجود دارد و آن انسان زنده است .پیامی که من دریافت میکنم ،یا به عبارت بهتر ،عالمت-
هایی که من مثلن از طریق تلویزیون ،تلفن ،در یک گفتگو و یا از طریق حرکات اندام دریافت میکنم ،آنها را از طریق تفسیرشان به
اطالعات بدل میکنم.
تفسیر کاری است که باید انجام گیرد تا برای مثال یک پیام ،یک زنجیرهی عالمتها یا بیتها به اطالعات بدل شود.
آیا اطالعات یک رابطه است؟ خیر ،نیست .اطالعات ایجاد میشوند .اطالعات را از این راه که مثلن عالمتهایی را میشنویم یا
میبینیم ،یعنی آنها را گرفته و سپس تفسیر میکنیم ،ایجاد میکنیم .شاید ما آنها را درست تفسیر کنیم ،شاید هم نه .اما اینجا درست
بودن به چه معنا است؟ این مساله با قصد فرستنده ربط دارد .میتوانم تصور کنم که من به کسی چیزی میگویم و گمان میکنم که
منظورم را فهمیده .یعنی این که گیرنده گفته را به درستی تفسیر میکند؛ یعنی به همان گونهای که خود من آن را تفسیر میکنم .منظور
از درستی این است .اما من نمیتوانم از این درستی مطلع باشم.
به نظرم میرسد که این پرسش خوبی است :اصولن چگونه هنگام تبادل عالمتها ،میتوانیم همدیگر را بفهمیم؟ گاه حرکات اندام
را بسیار دشوار و خیلی ساده به نادرستی میتوان تفسیر کرد.
ما همدیگر را میتوانیم بفهمیم چون در فرهنگ یکسانی اجتماعی شدهایم .این اجتماعی شدن برای ما فنی را به ارمغان آورده است
که ما از آن برای تفسیر عالمتها بهره میجوییم .در فرهنگی دیگر ،وضع کاملن متفاوت است .در این رابطه میخواهم مثالی
بیاورم .من در ژاپن بودم و شب از طرف خانواده ای دعوت شدم .این افتخار واالیی در ژاپن است .پدر خانواده نشست و گفت که
مشکلی با پسرش دارد .از آنجا که من جهاندیده و کهنسالترم ،میخواست مشکلاش را با من در میان بگذارد و نظر مشورتی مرا
جویا شود .پس از مدتی به او گفتم که تفاوت میان نوع اجتماعی شدن او و من بسیار زیاد است .من مشکل او را میتوانم بازگو کنم.
اما فهماش برایم واقعن ممکن نیست .بنابراین نمیتوانم و یا به عبارت بهتر ،اجازه ندارم پاسخی به پرسشاش بدهم.

7

قدرت رایانه و جامعه

نشر نگرش

در مورد رایانه نیز وضع شبیه این مورد است .شاید بتوانیم یک سیستم هوشمند مصنوعی درست کنیم که در امور قضایی بکار
برده شود .سپس این رایانه تصمیم بگیرد که با یک مجرم چه کار باید کرد .در اینجا صحبت از آن نیست که آیا چنین چیزی ممکن
است یا نه .منظورم آن است که اجازه چنین کاری را نداریم ،زیرا آلگوریتمهای رایانه نمیتوانند جنبههای فرهنگی جامعه ما را در
نظر بگیرند .رایانه نمیتواند این مساله را بفهمد .اما افرادی دارند روی این مساله واقعن کار میکنند .آنان مثلن در آمریکا میگویند:
قوهی تشخیص رنگ است .اگر یک فرد سیاهپوست و
«یک چیزی کاملن قطعی است و آن عبارت است از این که رایانه محروم از ّ
یک سفیدپوست از طرف چنین رایانه ای محکوم شوند ،رایانه به هیچوجه متوجه نیست که یکی از آنان سیاه و دیگری سفید است .به
این ترتیب آیا رایانه واقعگراتر نیست»؟ این حرف پوچی است! به عالوه شاید الزم باشد که قاضی رنگ پوست متهم را در موردی
معین مهم تشخیص داده و در نظر بگیرد.
ما در اینجا از رایانه به عنوان یک دستگاه اطالعاتپرداز سخن میگوییم .اما رایانه چنین دستگاهی نیست .رایانه عالمتهایی را
که کاملن برایش بیمعنیاند ،پردازش میکند.
رایانه دربردارندهی اطالعات ،به این معنی که زنجیرهی بیتها برایش معنی داشته باشند ،نیست .آنها برایش کاملن بیمعنیاند .در
اینجا صحبت از عالمتهایی است که جابجا میشوند .وقتی گفته میشود «رایانه میگوید که فردا باران خواهد بارید» ،منظورمان این
است که ما آنچه را که رایانه در صفحه نمایشاش یا در دستگاه چاپگر و یا هر جای دیگری نشان میدهد ،به مثابه یک پیشگویی که
«فردا باران خواهد بارید» ،تفسیر میکنیم .اما رایانه نمیداند که باران خواهد بارید .هنگامی که ما یک شبیهسازی از وضعیت آب و
هوا در رایانه داریم و مطابق آن باران میبارد ،رایانه که خیس نمیشود .پروفسور هانس روزنتال ( )Hans Rosenthalدر یک
سخنرانی درباره زنجیرهی  DNAگفت ،اگر «دی .ان .ای» کامل یک مرغ را بشناسیم ،از همهی چیزهایی که میتوان در باره این
مرغ دانست ،مطلع خواهیم بود .اما صرفن از یک زنجیرهی عالمتها نمیتوان نتیجهگیری کرد که با یک مرغ سر و کار داریم .این
نکته خیلی قابل قیاس با یک رایانه است .یک رایانهی ساده ،مثلن یک «رایانه کیفی» ( )Laptopرا در نظر بگیریم .فرض کنیم من
یک رایانه کیفی پیدا میکنم .واضح است که این رایانه کار میکند .میتوان المپ کوچک کنترل آن را دید که روشن است و صدای
دیسک سخت آن را شنید .بنابراین کار میکند .من این رایانه کیفی را به آزمایشگاهم میبرم و به کمک ابزارهای پیشرفته ،کنترلاش
میکنم .پس از مدتی میدانم که این رایانه در یک لحظهی زمانی مشخص ،مثلن در یک میلیونیم ثانیه ،چه وضعیتی دارد .من در این
لحظه از تمامی وضعیت رایانه ،یعنی همه اجزایش و ردیف بیتهایش مطلعم .در ادامهی آزمایشها به همهی قاعدههایی که مطابق آن
وضعیت رایانه تغییر میکند نیز پی میبرم .اگر ما همهی این چیزها را بدانیم ،آنگاه از هر چیزی که در مورد رایانه میتوان دانست،
آگاهیم .حال یک نفر میآید و میپرسد« :این رایانه چه چیزی را محاسبه میکند؟» در اساس نمیتوان پاسخ این پرسش را داد .ممکن
است که این جا ما با یک سیستم متن پرداز سر و کار داریم که با جدیّت تمام روی یک جزوه کار میکند .اما این امکان هم هست که
این رایانه ،یک سیستم متعلق به بازار بورس باشد که مشغول محاسبه آن است که کدام سهام روز بعد یا دقیقه بعد باید فروخته شود.
اما این نیز ممکن است که رایانهی مذکور عکسهای هرزهنگارانه را پردازش میکند .از هیچ کدام این چیزها نمیتوانم سر دربیاورم.
درست عین قضیه «دی .ان .ای» مرغ است .اگر رایانه یک سیستم اطالعاتپرداز باشد ،آنگاه میبایست با کمک ابزارم بتوانم بفهمم
که چه اطالعاتی در رایانه پرداخته میشوند .اما درست از همین نکته نمیتوانم سر دربیاورم.
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ما امید زیادی به سیستمهای فنیمان به ویژه به باصطالح سیستمهای اطالعاتی میبندیم .درباره جامعهی «اطالعات-پایه» سخن
میگوییم .دربارهی ابزار جدید جامعهی «اطالعات-پایه» چنان سخن گفته میشود که گویا این ابزار برای ما فرصتهای نوینی برای
تقویت دمکراسی ،برای مبارزه با فقر و غیره به ارمغان میآورند .به نظرم این یک اشتباه است .مشکالتی که جهان ما با آن روبرو
است ،یعنی فقر ،جنگ ،فاجعههای زیست محیطی و غیره – اگر بخواهیم به زبان محاوره فرمولبندی کنیم -به خاطر نبود اطالعات
معینی نیست .باور به این که اگر در اینترنت کاوش کنیم ،به اطالعاتی برمیخوریم که به کمک آنها میتوان چنین مشکالتی را حل
کرد ،تو ّهمی بیش نیست .ویلیام راجرز ( ،)William Rogersفیلسوف نامدار آمریکایی در جایی گفته بود« :این ندانستهها نیستند که
به ما زیان میرسانند ،بلکه دانستههایی هستند که نادرستاند» .ما مشکالت سیاسی ،انسانی و اجتماعی داریم .من معتقدم قدرتی که ما
به وسیله باصطالح اطالعاتپردازی کسب کردهایم ،در حل این مشکالت بیاهمیت است.
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شاهراه اطالعاتی و دهکدهی جهانی
در برخورد با استعارهها و مسئولیت ما در برابر آینده
موضوع سخنرانی من «شاهراههای دادهها» و «بزرگراههای اطالعاتی» است .ما میخواهیم بکوشیم از این استعارهها سر در
بیاوریم .واژهی «شاهراه» در ذهن من دو معنای ضمنی گوناگون ایجاد میکند .تا آنجا که میدانم سر و کلهی این مفهوم بار اول در
زبان آلمانی در دوران نازیها پیدا شد .شاهراهها –به گمانم -در سالهای [ ٣٠سده بیستم .م] ابتدا به این دلیل در آلمان ایجاد شدند تا
با مشکل بیکاری مبارزه شود .دومین و شاید دلیل مهمتر آن بود که یک شبکه حمل و نقل سریع برای جابجا کردن جنگافزارها ایجاد
شود تا بتوان سریعتر وسایل نظامی و سربازان را از نقطهای به نقطهی دیگر منتقل کرد .نکته جالب توجه برای من این است که
درست در همین زمان ایدهی فولکس واگن (خودروی مردمی) و ایجاد رفاه فزاینده برای قشرهای گستردهی مردم در آلمان تبلیغ شد.
گفته میشد که هر فردی باید یک «فولکس واگن» داشته باشد .اما تحوالت واقعی در آلمان در دهههای  ٣٠و – ٤٠آنگونه که می-
دانیم -به صورت دیگری بود.
منشاء دوم این مفهوم ،یعنی شاهراه اطالعاتی ،در آغاز دههی [ ٦٠سده بیستم .م] بود .مساله در ایاالت متحد آمریکا آن بود که
یک شبکهی ارتباطاتی نظامی درست شود که در زمان جنگ و حتی در یک جنگ احتمالی اتمی کار کند .در آن زمان ایدهها و طرح-
های عجیب و غریب و بخشن احمقانهای در آمریکا وجود داشت .مثلن بارها توصیه میشد که در صورت انفجار اتمی به سرعت به
زیر میز یا درون یک سنگری بخزید یا در حالت اضطراری هنگام انفجار یک کیف دستی باالی سرتان بگیرید .به این ترتیب این
احساس القاء میشد که این کارها موثرند .به عالوه توصیه میشد که بهتر است در خانه تجهیزات دفاعی ساخته شده و دیگر تدبیرهای
حفاظتی اتخاذ شوند .بعدها ،خیلی بعدتر ،ایده  SDIیعنی طرح یک سپر و چتر حفاظتی بر فراز آمریکای شمالی ،برای محافظت در
برابر حمله موشکی وجود داشت.
تجربهی من از شاهراه ،و نه «شاهراه دادهها» ،حدود سال  ١٩٣٩در آمریکا بود؛ هنگامی که قرار بود نخستین شاهراه ،طبق
نمونهی شاهراههای آلمان در پنسیلوانیا ساخته شود .آن موقع میگفتند دیری نخواهد پایید که در سراسر آمریکا چنین شاهراههایی
ساخته خواهند شد و به کمک آنها خیلی راحتتر میشود با خودرو از یک کرانه به کرانهی دیگر ،1از شمال به جنوب و به هر جایی
دیگر چپ و راست رفت .واقعن هم همینطور شد .رفت و آمد در شاهراهها از آن هنگام تا امروز به حد بسیار گستردهای رسیده که
صرفن به سود بشریت نیست.

1

منظور از کرانه شرقی به غربی آمریکا یا برعکس است.
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یک لحظه بیندیشیم ،که در این شاهراهها به صورت جداگانه چه اتفاقی میافتد و واقعن در این شاهراهها چه چیزی شتابان در
گشت و گذار است .مایلم که این را با شاهراه دادهها مقایسه کنمُ .خب ،در شاهراهها خودروها هستند که کمابیش به سرعت در گشت و
گذارند ،در مورد شاهراه دادهها هم میتوان گفت دادهها .پرسش بعدی من عبارت از این است که در شاهراههای اطالعاتی چه چیزی
در گشت و گذار شتابان است؟ پاسخ به نظر روشن میآید :اطالعات! اما این درست نیست .واژهی اطالعات در اینجا اشتباه به کار
برده میشود .الزم است وقتی از اطالعات سخن میگوییم ،به خاطر بیاوریم که واقعن در مورد چه چیزی صحبت میکنیم .آنچه که
واقعن در درون رایانهها ،مجراها و شبکهها در گذار شتابان است ،عالمتها و یا دادهها هستند .عالمتها شاید واژهی مناسبتری در
این مورد باشند .ما عالمتها را در رابطه با چراغ راهنمایی و رانندگی یا راه آهن میشناسیم :مثلن عالمت سرخ یا سبز .سابق بر این
برای قطارها عالمتهای ساده ای برای ایست یا حرکت وجود داشت .راننده لوکوموتیو معنی این عالمتها را میدانست .او می-
توانست با گذراندن یک دوره آموزشی و برپایه تجربهاش عالمتهایی را که در برابرش قرار میگرفتند تفسیر کند .تشخیص دادن و
دانستن این نکته بسیار مهم است که چگونه عالمتها یا دادههای ساده توسط شناخت ما و بر پایهی تجربهی ما و به وسیلهی تفسیر ،به
اطالعات بدل میشوند.
مایلم این نکته را به وسیله دو مثال کوچک کمی توضیح بدهم .با مثال طوالنیتر شروع میکنم .فرض کنیم کتاب تلفن مانهاتان در
نیویورک پیش روی شما است .آیا این کتاب تلفن دربردارندهی اطالعات زیادی است؟ پاسخ من این است :خیر! این کتاب پر از
اطالعات نیست ،بلکه انباشته از دادهها و عالمتها است .اما من میتوانم از آنها اطالعات کسب کنم .ولی این اطالعات را میبایست
نخست ایجاد کنم .برای این که این کار صورت بگیرد ،میبایست به معنای معینی ،صاحب فرضیهای باشم که به من درتفسیر داده-
هایی که در کتاب تلفناند ،کمک کند .فرض کنیم فرضیهی من این باشد که – البته واقعن هم اینطور هست -ارمنیهایی که در بخش
مانهاتان شهر نیویورک زندگی میکنند ،بیشتر در کنار هم در یک محله زندگی میکنند و در تمام این منطقهی شهری به صورت
تصادفی پخش و پال نیستند .این فرضیهی من است .در ضمن گمان میکنم که تقریبن همهی نامهای خانوادگی ارمنی به «یان» ختم
میشوند ،مثلن آگوپیان .حال به کمک یک رایانه تمامی کتاب تلفن را میکاوم و با یافتن هر نامی که به «یان» ختم میشود ،شمارهی
تلفن یا ُکد پستی مزبور را یادداشت میکنم .اگر در پایان کار به تعداد ُکدهای پستی یا شماره تلفنهای متفاوت ،نامهای متفاوت یافته
باشم ،آنگاه خواهم گفت« :خیر! فرضیهی من اشتباه بوده .آنطور که فکر میکردم نیست» .اما اگر نامهای زیادی با ُکدپستی یکسان یا
شماره تلفن های شبیه به هم بیابم،آنگاه این نکته به معنای آن است که آنان واقعن در یک منطقهی مشخص زندگی میکنند .بنابراین
میتوان گفت ،چنین اطالعاتی در این کتاب تلفن گنجیده بود .دادهها موجود بودند ،اما من میبایست این اطالعات را ابتدا استخراج
میکردم .کسی میبایست با این فرضیه میآمد تا این را بیازماید و تفسیر کند.
حال یک مثال کوتاهتر :اگر پاسخ به یک پرسش معین مثلن «خیر ،هیچکس» باشد ،معنی و مضمون چه پیامی است؟ تصور کنید
یک نفر همکارش را داخل سالنی میفرستند که ببیند آیا کسی در آنجا هست یا خیر .آن فرد همکار در داخل سالن صدا میزند «آیا
کسی اینجا هست؟» .اما پاسخی نمیآید .ما در اینجا چنین تفسیر میکنیم که به گمانمان در این سالن کسی نیست ،خالی از آدم است.
حال مثال را کمی تغییر دهیم .آن فرد مذکور به سالن میرود و میپرسد« :آیا کسی اینجا هست؟» .این بار از گوشهای پاسخ میشنود:
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«نه ،هیچکس نیست!» این بار وضع فرق میکند .بنابراین ،این وضعیت است که تعیین میکند ،هر گفتهای چگونه باید یا میتواند
تفسیر شود.
دانستن این امر خیلی مهم است که رایانه یا شبکه یا کل این دم و دستگاه که در آن الکترونها یا عالمتهای نوری با شتاب در
گشت و گذارند ،با آنچه که من تحت مفهوم اطالعات میفهمم ،سر و کاری ندارند .اگر آنها اصولن با چیزی هم سر و کار داشته
باشند ،دادههایی هستند که میبایست جابجا کنند .خود سیستم نمیداند که قضیه بر سر چیست .این انسان است که دادهها و فاکتها را
تفسیر کرده و از آنها نتیجههایی استخراج میکند .اغلب گفته میشود که «اینک همه به این شاهراههای اطالعاتی و بزرگراههای
دادهها دسترسی خواهند داشت» .جلوی چنین جملهای باید یک عالمت سوال بزرگ گذاشت .من بعدا به این مساله بازمیگردم ،اما
پیش از آن میخواهم کمی بیشتر به شبکهها و تار جهان گستر ( )World Wide Webبپردازم .درک اینها به یک معنای مشخص
بسیار ساده است .دادههایی وجود دارند که در ابزارهایی ذخیره شدهاند .چنین ابزاری ممکن است یک رایانه باشد که در آن دادهها
روی دیسک سختاش ذخیره شدهاند ،یا یک لوح فشرده و یا یک نوار مغناطیسی یا چیزهایی نظیر این .رایانه میتواند به این دادهها
دست یابد و آنها را انتقال دهد .رایانهها میتوانند در شبکهای به هم متصل باشند ،درست مثل تلفنها که به هم متصلاند .یک چنین
وضعیتی موجود است و ارتباط در عمل میتواند هر لحظه برقرار شود .شما اگر شماره مرا داشته باشید میتوانید در
کمبریج/ماساچوست به من زنگ بزنید .فوت و ّ
فن این کار ساده است :شمارهی تلفن من یگانه است ،یکتا است .هیچکس دیگری این
شماره را ندارد .در سراسر جهان دو تلفن با یک شمارهی یکسان وجود ندارند ،مگر این که یک نفر دو دستگاه تلفن در خانهاش داشته
باشد .وضع تار جهانگستر نیز شبیه این است .بهجای شماره تلفن در این مورد از باصطالح  URLسخن میگوییم URL .یعنی مکان
نمای عام منبعها ( .)Universal Resource Locatorفوت و ّ
فن تار جهانگستر عبارت از این است که هر ایستگاهی و هر سندی
یک نشانی دارد ،بیتفاوت به این که این سند مجموعهای از دادهها باشد یا یک برنامهی معین و یا نامههای عاشقانه؛ هر کدام یک
نشان ی دارد .این نشانی مربوط به جای قرار گرفتن رایانه مربوطه است ،درست مثل تلفن .این کل فوت و فن –یا به عبارت دقیقتر-
بزرگترین بخش فوت و ّ
فن کار است .شما از طریق این «نشانی» ویژه در شبکه ،برای مثال میتوانید با من ،مثل تلفن ،ارتباط
برقرار کنید و برایم یک نامهی الکترونیکی بفرستید .این نامه از یک سلسله ایستگاه میگذرد تا به ایستگاه مقصد برسد و میتواند در
آن مکانی که من اآلن هستم دریافت شود .این مکان سال پیش فرایبورگ بود و در حال حاضر برلین .نشانی پست الکترونیک من
بسیار ساده استjoseph@mit.edu :
این نشانی ،مختصر و مفید است ،شامل نام کوچک ،نام موسسه و یک پسوند « »eduبعنوان کوتاه شدهی  educationاست .به
این ترتیب این نشانی کاملن مشخص من در شبکه است .این نشانی مانند سایر نشانیها یکتا است .اگر شما به این نشانی پستی بفرستید
ابتدا به  MITمیرسد و از آنجا به محل کنونی اقامتم فرستاده میشود .این نکته که همه چیز چقدر دقیق و خوب کار میکند –دستکم تا
به حال ،چون من نمیدانم که تا چه موقعی این وضع ادامه مییابد -را میتوان در آن دید که اگر من در خانهام نشسته و به خودم
رایانامکی به نشانی  joseph@mit.eduبفرستم ،بیدرنگ پس از فشار دادن تکمهی ارسال ،چنین پیامی بر روی صفحه نمایشام
ظاهر میشود« :شما یک رایانامک جدید دارید».
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همه چیز به سرعتی باور نکردنی صورت میگیرد .اگر دقیقتر بنگریم ،میبینیم که ایستگاههای گوناگونی –از فراز اقیانوس
اطلس در ایاالت متحد آمریکا ،از  MITو سپس در راه بازگشت از راه اقیانوس آرام یا راهی دیگر -طی میشود .پیام به دست من
میرسد ،چون به وسیله  URLبه وضوح به «نشانی» من فرستاده شده و همه این چیزها تقریبن بیدرنگ ( )real-timeصورت می-
گیرد.
هر کسی میتواند به این ترتیب یک «نشانی» و یا صفحهی خاص خود را در تار جهانگستر داشته باشد که به طور قطعی قابل
تشخیص و پیدا کردن است .این نکته به این گفته میانجامد که ما امروز با یک رسانه کاملن جدید دمکراتیک سر و کار داریم .نظیر
چنین گفتهای سابق بر این ، ،مدت زمان زیادی پس از گوتنبرگ ،در مورد روزنامه ادعا شده بود که چنین رسانهای در خدمت
دمکراسی است .هر کسی میتواند روزنامهای به راه بیندازد ،اطالع رسانی کرده و به پخش نظریات مبادرت نماید .اغلب اما معلوم
میشد که در عمل هر کسی نمیتواند روزنامهای منتشر کند .برای این کار میبایست کمی پول داشت .امروزه اما به کمک امکانات
فنی نوین واقعن هر کس مثلن میتواند مقالهای بنویسد و گفتنیهایش را وارد شبکه کند.
این کار را همچنین خیلیهای دیگر هم که دسترسی به اینترنت دارند میتوانند انجام دهند ،حال چه در هندوستان زندگی کنند ،چه
در ژاپن یا در برلین .وقتی این امکان موجود باشد ،عملن هر فردی که دسترسی به تار جهانگستر دارد ،به این گفتهها نیز دسترسی
خواهد داشت .احتمالن این امر یک نقطه شروع جدید برای درک متقابل بهتر و برای یک دمکراسی جهانی است و به مفهوم «دهکده
جهانی» منجر میشود .این ایده کهن دوباره جان میگیرد .اگر من یک روزنامهی کوچک منتشر کنم ،هر کسی در «دهکدهی
کوچک» ما متوجه خواهد شد و آن را خواهد خواند .در شبکه هم به نظر میرسد این گونه است .هر کسی میتواند هرچه میخواهد
بنویسد و -دستکم از لحاظ امکان احتمالی -همه میتوانند آن را بخوانند.
همانطور که گفتم ،برای نخستین بار حدود سال  ١٩٦٣چنین شبکهای به سفارش وزارت دفاع ایاالت متحد در دانشگاههای
مختلف ایجاد شد .پس از مدت کوتاهی ما پیش زمینهها و امکانات الزم را ایجاد کردیم .من میتوانستم از آنجا از طریق شبکهها با
همکارم در دانشگاه استانفورد و یا هر کس دیگری که وصل بود ،به راحتی ارتباط برقرار کنم .بعدها دایرهی افرادی که متصل
بودند ،به طور فزایندهای بزرگتر شد و امکانات خدماتی شبکهها به میزان زیادی رشد کرد .سرعت انتقال دادهها حدود ٣٠٠
 2 Baudsبود .امروز استاندارد حدود  Bauds ١٤٤٠٠و بیشتر است .ما سابقن نمیدانستیم که  Bauds ٣٠٠چقدر آهسته است .اما
به هر حال از لحاظ فنی ممکن شده بود که از راه جدیدی از هم باخبر شویم؛ آن هم حدود سال  ١٩٦٣با باصطالح نخستین رایانامک-
ها در تاریخ بشری.

 2در مخابرات و الکترونیک ،باد (به انگلیسی : Baudیا به صورت مخفف  ) Bdمعادل عالمت در ثانیه یا پالس بر ثانیه است
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سال  ١٩٦٣از جنبهی دیگری اهمیت بزرگی داشت .این سالی بود که رییس جمهور کندی به قتل رسید و سالی بود که جنگ ویتنام
باال گرفت .همگی از رخدادهای حدود  ١٩٦٨باخبریم .در آن سال مقاومت زیادی در برابر آن جنگ صورت گرفت ،به ویژه در
دانشگاهها از سوی دانشجویان .در آن موقع همه نوع تظاهرات و جلسات بحث و اطالع رسانی مختلف ،آن هم اغلب در بسیاری از
دانشگاهها به طور همزمان ،سازماندهی شد .این نکته ممکن بود چون شبکهی دلخواه نظامیان وجود داشت .میخواهم در اینجا بار
دیگر تاکید کنم :شبکه در جهت منافع نظامیان و فقط با سرمایهگذاری آنان درست شده بود .هیچکس دیگری پول خرج نکرده بود جز
پنتاگون! شگفتانگیز آن بود که هیچگاه جیکشان هم درنیامده بود .آنان هرگز نگفتند «اجازهی چنین کاری را ندارید» و یا «از این
شکل کار خوشمان نمیآید» .ما مطلقن در استفاده و کاربرد شبکه آزاد بودیم .و امروز نیز از لحاظ اصول پایهای وضع تار جهان-
گستر به همین منوال است؛ که البته حد و مرزهایی به خاطر رسم و رسوم و نجابت بشری وجود دارند که باید رعایت شوند.
در حال حاضر برخی پرسشهای تعیین کننده عبارت از ایناند که چه کسی به این شبکه دسترسی دارد و چه کسی جزو «جامعهی
مبتنی بر اطالعات» است؟ چگونه میتوان هویت اعضای «جامعهی مبتنی بر اطالعات» را تعیین کرد .یک عضو «جامعهی مبتنی
بر اطالعات» مسلمن امروزه به تار جهانگستر دسترسی دارد ،اما به طور قطع و یقین نمیتوان گفت چه کسی عضو چنین جامعهای
است .به نظرم اما روشن است که اعضای جامعهی مبتنی بر اطالعات کارت اعتباری در جیبشان دارند و یا این که صاحب یک
حساب بانکیاند .چنین حسابی میباید داشت تا بتوان صاحب کارت اعتباری شد .حال میتوانیم این پرسش را طرح کنیم که واقعن چند
نفر کارت اعتباری دارند .از آلمان دقیقن خبر ندارم ،اما به هر صورت میدانم که اغلب انسانهای این کره خاکی کارت اعتباری در
جیبشان و دسترسی به تار جهانگستر ندارند .به این ترتیب معلوم میشود که هر کسی در حال حاضر در این رابطه مشارکت ندارد.
حتی در کشور ثروتمندی مانند ایاالت متحد آمریکا بسیاری از افراد تا کنون به آن دسترسی ندارند .شاید این شامل یک سوم جمعیت
در ایاالت متحد آمریکا است و احتمالن این انسانها تا زمانی که بسیاری چیزها به صورت بنیادین دگرگون نشود هرگز دسترسی به
چنین امکاناتی نیابند .بنابراین معتقدم اگر ما در حال حاضر از دهکدهی جهانی صحبت میکنیم ،میبایست در اصل همه به طور
مشخصی در این کار دخالت داده شوند .به همین دلیل ،این استعاره گمراه کننده است و شاید هم این امر به قصد و غرض مشخصی
صورت میگیرد ،چون بسیار راحت و دلپسند است چنین فکر کنیم که « ُخب ،هر کسی دسترسی دارد و همه چیز بسیار دمکراتیک
است» .اما واقعیت چنین نیست!
واژهی دهکده در عین حال این تداعی را به وجود میآورد و این ایده را برمیانگیزد که جهان به معنای معینی کوچکتر شده
است .فکر کنم همه این را تایید میکنند .ما شاهد نوعی ُرمبیدن ( )Implosionهستیم .من به جای انفجار رمبیدن میگویم ،چون
انفجار یعنی از هم پاشیدن ،اما ُرمبیدن یعنی کنار هم ریختن .این پدیده ،هنگامی که به بازار مالی جهانی یا به بازارهای جهانی بورس
بنگریم ،به ویژه آشکارتر میش ود .من هنوز به خوبی بیاد دارم که تا همین چندی پیش به هیچوجه آسان نبود که مثلن از برلین یا از
بوستون به توکیو تلفن بزنیم .مدت طوالنیای از آن زمان نمیگذرد که برای یک مکالمه میبایست خبر داد و وقت گرفت .کارپرداز -
عنوانی که به زنان در مرکز برقراری ارتباط تلفنی اطالق میشد -میگفت «نوبت برای شما ،سه ساعت و یا حتی ممکن است دو
روز طول بکشد .به شما اطالع داده خواهد شد .اگر امکان برقراری ارتباط فراهم شد ،به شما زنگ خواهیم زد» .و آنگاه پس از ٣
ساعت یا پس از  ٢روز و یا هر مدت زمان دیگری ،باالخره زنگ زده و اطالع داده میشد که چند دقیقه دیگر ارتباط برقرار خواهد
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شد .آنگاه در اصل میشد صحبت کرد و مثلن از نرخ سهام معینی در توکیو مطلع شد .باید این را نیز به یاد بیاوریم که اغلب بخش
بزرگ وقت گفتگوی تلفنی صرف طرح این سوال میشد که «صدایم را میشنوی؟» .
خوشبختانه این وضعیت برای ما امروزه دیگر در اساس به گذشته پیوسته .من بسیار شگفتزدهام که تحوالت از آن زمان با چه
سرعتی پیش رفتهاند .ما میتوانیم وضعیت همهی بازارهای بورس بر این کره خاکی را عملن بیدرنگ مرور کنیم و از آن باخبر
شویم .البته بازارهای بورس جهان یکی نشده ،اما مشاهدهپذیر شدهاند .یک چیز دیگر نیز همراه با این امر تغییر کرده است .بسیاری
از تراکنشها ( )transactionsکه همه روزه در این بازارها رخ میدهند ،دیگر به معنای یک سرمایهگذاری واقعی در یک صنعت و
یا نظیر آن نیستند ،بلکه بیشتر کارتهایی هستند که به این امید رو میشوند که در مدتی کوتاه ارزششان بسیار بیشتر خواهد شد .به
همین دلیل میگویم ،آنچه که ما امروزه داریم ،یک کازینوی بزرگ تک و یگانه است .امروزه باید این نکته را در نظر بگیریم که
حکومتها و بانکهای کشورهای بزرگ روی هم ،پول کمتری نسبت به محفلهای ّ
دالل که در مقیاس جهانی عمل میکنند ،دارند .از
این نکته پرسشهایی جدی سر برمیآورند که این وضعیت چه معنایی برای سیاست و امکانات اثربخشی آن و نیز برای ثبات
اقتصادی در سطح جهان دارد .در این شرایط چه کسانی حکومت میکنند؟ کسی که بر ارزش دالر اثر میگذارد –امروزه محفل های
ّ
دالل بهتر از هر زمان دیگری از پس این کار برمیآیند -میتواند همچنین قدرت مشخصی را اعمال کند .این افراد که قادر به چنین
کاریاند ،توسط کسی انتخاب نشدهاند و از طرف هیچکس نیز به صورت دمکراتیک کنترل نمیشوند.
اگر این نکته برایمان روشن باشد ،آنگاه میبینیم که جهان امروز به هیچوجه مانند یک دهکدهی بزرگ نیست؛ مگر این که
منظورمان تنها این باشد که «اطالعات»  -به عبارت بهتر باید گفت «عالمتها» -میتوانند به برکت فنآوریهای نوین به سرعت
برق و باد جهان را درنوردند .البته این را هم باید بدانیم که تنها افراد اندکی در حال حاضر واقعن به این دنیای دادهها دسترسی دارند.
در اصل میتوان گفت همه باید دسترسی یابند .در این رابطه یک مدل قدیمیتری وجود دارد که ما آن را در قالب تلویزیون می-
شناسیم .از تلویزیون به عنوان چیزی استقبال شد که گویا جهان را یکی کرده و بر آن تاثیر دمکراتیکی میگذارد .بنظرم در این
رابطه میبایست بار دیگر این نکته را خاطر نشان کنم ،چون این رسانهی جدید تقریبن شالودهی اختراع مفهوم دهکدهی جهانی را
تشکیل میداد .تلویزیون از لحاظ فنی یکی از نابترین و زیباترین اختراعاتی است که نبوغ بشری ارائه کرده .این امر به نوعی در
مورد تار جهانگستر و شبکهبندی جهان نیز صادق است .من بر این نظرم که همه چیزهایی که تلویزیون ماهوارهای و انتقال دادهها
را ممکن کردهاند ،یعنی روح مخترع بشر ،فن ،دانش و به ویژه علوم طبیعی را میتوان به مثابه شاهکارهای بشری درک کرد .همه
اینها با هم دستاوردهای واقعیاند .وقتی فکر کنیم در این رابطه چه کسان و چه چیزهایی میبایست با هم همکاری میکردند تا به این
دستاوردها برسیم ،باید به انسان بودنمان ببالیم .من به ریاضی و فیزیک – برای این که تنها چند رشته را برشمرده باشم – میاندیشم
که در این رابطه نقش داشتهاند که امروز ماهوارههای ثابت در آسمان وجود دارند که همواره فراز یک نقطه زمین میمانند و از این
طریق انتقال مدرن دادهها را ممکن میسازند .محاسبهی این که آنها چگونه به آن نقطه برسند و همانجا بمانند ،خودش یک کار
استادانه است .برای این کار شیمیدانان و هواشناسان نیز الزم بودند تا فنآوری موشکی را به سطح امروزین برسانند .همچنین
دانستههای ما از فن ناوبری ( )navigationو انتقال اخبار دارای اهمیتاند .باید بدانیم که در این رابطه عالمتها مثلن از یک
فرستندهی تلویزیونی منتشر شده و در سطح خیلی کوچکی متمرکز شده و به سوی ماهواره فرستاده میشوند .این عالمتها در آنجا
دریافت شده و در مسیر خود پیوسته میمانند ،یعنی بیتهایشان درهم ریخته نمیشود .آنها در آسمان دریافت شده و دوباره پس
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فرستاده میشوند ،بر فراز یک محوطهی وسیع پخش و منتشر میشوند تا بشود آنها را در بخشهای گستردهای از زمین دریافت کرد.
ما میتوانیم این عالمتها را در لحظهی حاضر اینجا در این اتاق دریافت کنیم .تنها به ابزار الزم نیاز داریم تا بتوانیم یک تصویر یا
برنامههای مختلف ،حتی به صورت رنگی ،در جا ،در خانه دریافت کنیم .این که این امر از لحاظ فنی امکانپذیر است ،واقعن
شگفتانگیز است .همین امر به صورت مشابهی در مورد پست الکترونیکی به وسیله رایانامک که پیشتر گفتم -اگر من برای خودم
پیامی بفرستم ،دور جهان میگردد و تقریبن بالفاصله به خودم میرسد -نیز صادق است .این نکته به صورت جداگانه انجام نمیشود
بلکه هزاران مورد در آن واحد صورت میگیرد .برای من مطلقن شگفتانگیز است که این نکته چگونه ممکن شده و به برکت
اختراعات و فعالیتهای گسترده مهندسی عمل میکند .همانطور که گفتم اگر خوب بیندیشیم ،میتوانیم به خود ببالیم .باید در نظر
داشت که هنوز  ٤٠سال از زمانی که شورویها برای نخستین بار موفق شدند ماهوارهای را به فضا پرتاب کنند ،نگذشته است .من
در آن لحظه در سال  ١٩٥٧در اروپا بودم و خوب یادم است .هنگامی که این خبر را در روزنامه خواندم ،نخستین فکری که به سرم
زد این بود که استاد نیوتن میبایست با توجه به ای ن خبر و با توجه به این گواه ،که چنین چیزی ممکن است ،از شادی در قبر خود به
پایکوبی بپردازد .او در سده  ١٧از لحاظ ریاضی به شناختی رسیده بود که چنین امکانی را نشان میداد .اما این امکان نخست در سده
بیستم از لحاظ فنی تحقق پیدا کرد .مدت زیادی طول نکشید که فهمیدم این واقعیت برای بسیاری از انسانها دلیلی برای شادی نیست.
آمریکاییان این مساله را به عالمت دشمنی و تهدید تلقی کردند .همانطور که میدانیم این امر منجر به تالشهای عظیم ایاالت متحد
آمریکا برای پیشی گرفتن از پیشرفتهای آن موقع شورویها شد و من ترقی شغلی خود را سرانجام به طور قطع و یقین مرهون
تحرک مالی برای دانشگاهها شد ،طوری که بسیاری چیزها مورد پژوهش قرار
چنین وضعیتی هستم« .شوک اسپوتنیک» منجر به ّ
گرفتند و افرادی مانند من از  ١٩٦٣در دانشگاه به آموزشدهی مشغول شدند.
پس از طرح و احترام به آن خدمات علمی و فنی که تلویزیون ،شبکهی جهانگستر و مخابرات از طریق ماهوارهها را ممکن
ساختند ،باید حتمن به نکتهی دیگر که تا کنون بدان کم پرداخته شده ،اشاره کنم .با شناخت خدمات پیشگفته ،نگاهی هم به مضمونهایی
بیفکنیم که امروزه به مراتب از طریق این راههای مخابراتی «حمل» میشوند .فرض کنیم که جایی در آن باالها موجودات زندهای
وجود دارند که میتوانند تصویرهای تلویزیونی ما را دریافت کنند .آنها در مورد ما چه فکری خواهند کرد؟ آیا ما انسانها دلیلی
برای بالیدن به خود به خاطر آنچه که با این دستاوردها میکنیم داریم؟ منظورم آن مزخرفاتی است که  ٢٤ساعته روز و شب از
طریق کانالهای تلویزیونی پخش میشود .و هراس من آن است که ما به شکل مشابهی همین را در مورد اینترنت و بسیاری از
مضمونهای موجود در شبکه نیز میتوانیم بگوییم.
این پیشرفت نیز دو سو دارد .این واقعیتی است که ما در حال حاضر امکان آن را داریم که تقریبن تمام دانش کنونی بشر را که
تنها بخش کوچکی از دانش در همه دوران ها و عصرها است ،ضبط کرده و در دسترس همگان قرار دهیم .در مورد تقریبن همه
مسایل و مشکالت ،امروزه مطلبی در جایی در اینترنت ،در تار جهانگستر میتوان پیدا کرد .در اینجا تصویر کتابخانهی واشنگتن -
کتابخانهی کنگرهی آمریکا -به ذهنم خطور میکند .این کتابخانه ساختمان با ابهتی دارد .من خانوادهای را تصور میکنم که از این
مرکز دیدنی دیدار کرده و شاید مادر خانواده برای بچههایش توضیح میدهد که در اینجا تقریبن مجموعهی دانش ،دانش نوشته شدهی
بشری در پیرامون ما را ،میتوان یافت .شاید سپس دختر کوچک خانواده فکر کند و بگوید« :پس بیایید سوالی بکنیم .شاید پاسخی
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بگیریم» .اینطور به نظر میرسد که ما نیز با توجه به حجم دادهها و منابعی که در اینترنت در دسترساند ،دچار این توهمایم که کافی
است تنها پرسشی طرح کنیم و پاسخ ،بیدرنگ بیرون خواهد آمد .متاسفانه بنا به دلیلهای گوناگون چنین چیزی درست نیست .این
مساله مانند یک دستگاه خودکار که من سکهای در آن بیندازم و چیز دلخواه را بیرون دهد ،عمل نمیکند.
در این رابطه مایلم داستان کوتاهی از خانوادهام تعریف کنم .دختر کوچکم ،شاید حدود هفت سالش بود ،با من در خودرو نشسته
بود و در آنجا یک دوربین عکاسی هم بود .او از من پرسید« :چه رابطهای بین عددهای  ٥/٦ :٣/٥ : ٢/٨ :٢ :١/٤و غیره است؟»
او عددهای روی لنز دوربین را خوانده بود و میخواست بداند که چرا آنها آن طوری ردیف شدهاند .به او گفتم« :سوال خوبی
کردی» .می خواستم عددها را برایش توضیح دهم ،اما ابتدا تحت تاثیر قرار گرفته بودم و گفتم« :پرسش خوبی طرح کردی» .او سپس
پرسید« :پرسش خوب چیست؟» به او گفتم« :این هم پرسش خوبی است .من به وسیله یک پرسش خوب میتوانم تمایز قایل شوم».
برای من یک پرسش خوب ،قابل مقایسه با طرح یک آزمایش مثلن فیزیکی است .ابتدا میبایست دانست ،سپس میتوان میان دانستهها
ارتباط برقرار کرد و مثلن در فیزیک یک آزمایش ترتیب داد .به این ترتیب از این طریق از طبیعت پرسش میکنیم .در پس این
اندیشه و یا طرح ،یک آزمایش نهفته است.
به این ترتیب آزمایشهای پیش پا افتاده و کمتر پیش پا افتادهای وجود دارند .دختر کوچکم حتمن میدانسته که بین این سری عددها
میبایست رابطهای وجود داشته باشد .این ایدهای است که شاید هر کودک هفت سالهای نداشته باشد .همین دختر زمانی دیگر از من
پرسید« :بابا ،ساعت چند است؟» و سپس افزود« :اآلن نمیخواهم بدانم که یک ساعت چگونه ساخته شده» .این هم در مورد دخترم و
پرسشهایش در دوران کودکی.
حال اگر بار دیگر به موضوع محتواها بازگردیم شاید شما بخواهید بدانید که من دربارهی اینترنت چه فکر میکنم و یا نظرم
دربارهی تلویزیون چیست (دربارهی تلویزیون الزم نیست چیزی بگویم ،چرا که نظرم کاملن آشکار است .بیشترین بخش آن پیش پا
افتادگی ،پوچی و مزخرفات است) .در مورد اینترنت وضع کمی فرق میکند .کمی پیشتر مقایسهای با کتابخانهی کنگره را طرح کردم
تا نشان دهم که در اینجا امکانات زیادی موجودند که بتوان اطالعات تهیه کرد .اما تصویری که در حال حاضر ،وقتی به اینترنت در
کل خود مینگرم ،جلوی چشمم ظاهر میشود بیشتر تصویر یک ت ّل زباله یا تلّی از وسایل قراضه ،آنگونه که در بمبئی وجود دارد،
است و به هیچوجه تصویر ارزشمندی نیست .در بمبئی برای مثال انسانها نه تنها در کنار این ت ّل زبالهها ،بلکه حتی روی آنها زندگی
میکنند .در بین این انسانها شمار زیادی کودکان خردسال و اغلب برهنه ،پیدا میشوند که تمام وقت مشغول زیر و رو کردن زبالهها
هستند .گاه و بیگاه چیز قابل استفادهای پیدا میکنند .گاه و بیگاه چیزی خوردنی پیدا میکنند و صاف و ساده آن را میخورند .ممکن
است که در آن میان مرواریدی هم جایی چسبیده باشد .شاید کسی آن را بیابد و تشخیص دهد که مروارید است .اما با این حال این
وضعیت برای من چندش آور است .اینترنت نیز به نظرم چنین میآید.
اینترنت را میتوان تلّی از زباله با مرواریدهایی در آن نامید .این استدالل در برابر این ادعا است که از طریق اینترنت برای
اولین بار این امکان ایجاد شده که اطالعات پرشمار و متنوعی بدست آورد .در وضعیتهای معینی بهتر است که در کاربرد واژه
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اطالعات احتیاط به خرج داده شود .عالمتهای درون رایانه اطالعات نیستند .تنها یک راه برای تبدیل عالمتها به اطالعات وجود
دارد ،آن هم تفسیر عالمتها است .برای تفسیر کردن باید از مغزمان استفاده کنیم و طبیعتن تفسیر یعنی جستن در میان زبالهها در
اینترنت .گفتنی است که اینترنت اکنون تبدیل به یک رسانهی گروهی شده است .مثل این که این یک قانون طبیعی است که هر رسانه
گروهی  ٩٠تا  ٩٥درصد زباله تولید کند .کافی است نگاهی به رادیو و تلویزیون کنیم .در آغاز ،هر رسانهی گروهی با انواع امیدها
و پیشگوییها همراه بوده .به طور مثال انتظار میرفت که آموزش افراد بهبود یابد .همان امیدها اکنون در مورد اینترنت دامن زده
میشوند .فکر میکنم اگر کسی بخواهد با این نظر مخالفت کند ،که بخش اعظم کار رسانههای گروهی تولید زباله است ،به دشواری
بسیار بتواند نظر خود را مستدل کند.
مسلمن مرواریدهایی هم در اینترنت وجود دارند .اما برای یافتن آن یک کاربر نیاز به قابلیت معینی دارد .این کاربر میبایست در
مورد یک رشته که آن را میشناسد تصمیم بگیرد .این کاربر می بایست آن قدر بداند که قادر باشد یک پرسش خوب مطرح کند .اگر
من پرسشی در مورد دستور زبان در اینترنت مطرح کنم ،میتوانم یک معدن طال و یا یک گونی پر از مروارید بیابم .اما تنها نوشتن
مفهوم «دستور زبان» در یک ماشین جستجوگر برای این کار کفایت نمیکند .ابتدا میبایست یک پرسش خاص داشته باشم .سپس
ممکن است که به چیزی بربخورم که مرا به چیزی دیگر رهنمون شود .این مسلمن زباله نیست .اما وبگردی صرف که در جریان آن
آدم پیوندهایی ( )Linkرا از پی یکدیگر دنبال میکند ،یعنی یک وبگردی بینظم ،خیلی سریع به جمع شدن زباله میانجامد .در گروه-
های چت و خبری نیز این نکته به شدت به چشم میخورد که یاوههای زیادی رد و بدل میشود .به سرعت به مقایسه با تلویزیون می-
رسیم.
یک رسانهی بسیار کهن یعنی پست در بطری را به یاد میآورم .این یک رسانهی بسیار دمکراتیک است .هر کسی میتواند یک
بطری را بگیرد و پیامی در آن بیندازد و آن را به دریا پرتاب کند .پرسش این است که چه کسی آن را میخواند .بنابراین ،امکان آن
که هر کسی چیزی در اینترنت بنویسد ،اهمیت خیلی زیادی ندارد .پرتاب کردن بیهدف چیزی به همان اندازه مفید است که ماهی-
گیری بیهدف .یک قیاس خوب دیگر در رابطه با اینترنت «( »Citizen Band Radioرادیوی شهروندی) است که چندین سال پیش
در آمریکا به کار افتاد .بر این اساس هر کس میتوانست یک فرستنده و گیرندهی رادیویی در خودرویاش داشته باشد که تنها بُردی
در حدود  ٢٠کیلومتر داشت .هر کسی میتوانست چنین رادیویی داشته باشد .در آن کانالهای مختلفی بود ،یکی برای حالتهای
اضطراری ،دیگری برای پلیس و خیلی کانالهای آزاد .آدم میتوانست در خودرویاش بنشیند و اگر جهت را گم میکرد میتوانست
به سادگی بگوید «آیا کسی میتواند به من کمک کند؟ من در مقابل شهرداریام» .و سپس یک نفر واکنش نشان داده و میگفت« :آره.
کجا میخواهید بروید؟»
و سپس به آن فرد کمک میکرد .برخیها چنین رادیویی را در خانهشان داشتند و مینشستند تمام روز گوش میکردند و راهنمایی
میکردند .حدود دو سه سالی این وسیله یک جزء ضروری زندگی شده بود .هر کسی این رادیو را میبایست میداشت ،حتی جزو
تجهیزات خودروهای تازه شده بود .این وسیله برای پرسشهای خاصی مانند «من اینجا مقابل شهرداریام و چگونه میتوانم از اینجا
به فالن جا بروم؟» کمک بزرگی بود .اما در این مورد نیز مانند مورد دیگر رسانههای گروهی ،محتوا تا حدود  ٩٠درصد باد هوا
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بود .سپس این رادیو غیب شد ،دیگر وجود ندارد؛ مگر در کامیونهای بزرگ بین شهری .در آنها هنوز چنین رادیوهایی هست .موقع
به کار افتادن این رادیو نیز راجع به امکاناتش برای دمکراسی حرف زیاد زده شد ،اما با این حال ناپدید شد.
همان چیزهایی که زمانی درباره رادیوی شهروندی گفته میشد ،اکنون درباره اینترنت هم گفته میشود« :هر کسی به آن دسترسی
دارد .کاملن نو است .کمکی است به دمکراسی و غیره» .مسلمن اینترنت در این رابطه نقش بازی میکند که امروزه هیچ دولتی نتواند
چنان چتر سانسوری برقرار کند که مانعی بر سر راه خبررسانی ایجاد نماید و یا ملت خود را چنان منزوی کند که چیزی به بیرون
درز نکند .اما اگر یک دولت استالینی را تصور کنیم ،برای سازمان پلیس مخفی کماکان امکانپذیر خواهد بود که چنان خفقانی برقرار
کند که مردم جرأت استفاده از این ابزار را نداشته باشند .پلیس مخفی در چنین رژیم خشنی شنود و پیدا خواهد کرد که چه کسی ،چه
زمانی ،چه پیامی ،از کجا دریافت کرده است .در مورد اینترنت چنین چیزی مانند فرستندهی رادیویی زیاد ساده نیست ،اما ناممکن هم
نیست .دولت اقتدارگرا ،قدرتش و تواناییهایش در برقراری فضای خفقان را نباید دستکم گرفت.
همواره مهم این است که یک رسانهی گروهی –هر چه باشد -در چه محیط اجتماعی ،قرار دارد .من بارها بر ضد باصطالح
خنثی بودن ارزشی کارافزارها و ابزارها ،حال رایانه باشد ،یا مسلسل یا یک شمشیر ژاپنی ،صحبت کردهام .هر ابزاری ارزش خود
را از جامعهای که در آن قرار گرفته ،به ارث برده و از آن میگیرد .در یک جامعهی «آزاد» اینترنت میتواند کمکی برای دمکراسی
باشد.
میخواهم در اینجا نکتهای را در رابطه با پر بها دادن به فن ،بیان کنم .در مورد تظاهرات تودهای بر ضد کنفرانس سازمان
جهانی اقتصاد در سیاتل ،که چندی پیش برگزار شد ،ادعا می شود که بدون اینترنت ناممکن بوده است .این ادعا نادرست است .در
مورد این که تجمع اعتراضی توسط اینترنت پشتیبانی شده ،جای شکی نیست .اگر ابزاری وجود داشته باشد ،آنگاه نقش خود را بازی
میکند .اما این ابزار برای یک فعالیت الزامن ضروری نیست .حتی وقتی تلفن و اینترنت برای تظاهرات سیاسی به کار برده و
استفاده شوند ،به معنای آن نیست که آنها اساسیترین عامل درگرد هم آوردن انسانها برای حرکت سیاسی بودهاند .به این معنی،
امروزه به فن بسیار پر بها داده میشود .در سال  ،١٩٦٨در زمان تظاهرات گسترده در جریان کنگرهی دمکراتها در شیکاگو،
اینترنتی وجود نداشت ،با این حال مدت زیادی طول نکشید که مردم فهمیدند که پلیس در آنجا در برابر تظاهرکنندگان دیوانهوار رفتار
کرده است .به این تعبیر ،به فن میتواند پر بها داده شود .فن همواره یک وسیله کمکی است که میتواند چیزهای معینی را سادهتر کند
و یا خیر.
در پایان این پرسش مطرح میشود که چه کسی در اینترنت مسئول محتوای صفحههای نازیها و یا هرزهنگاری در رابطه با
خردساالن است؟ چه مقامی مسئول است؟ این موضوعی بسیار جدی است .باید تکرار کنم که هر رسانهای در جامعهی معینی قرار
گرفته است .در مورد مسئولیت ،من به رویداد وحشتناکی مانند کشتار مای الی در جنگ ویتنام فکر میکنم .در این رابطه از ستوان
دستوردهنده شکایت شد .اما او خود را مقصر نمیدانست ،بلکه مسئولیت را به گردن باالتر از خود ،سروان مدینا ()Medina
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انداخت ،که در پشت خط جبهه بود .سرانجام کار به ژنرال وست مورلند ( )Westmorelandکشید ،و او نیز خود را مسئول نمی-
دانست .دوباره بحث شروع شد که آیا مسئول ،آن ستوان در پایین نیست؟
ما در جامعهای زندگی میکنیم که در آن ترس بزرگی از پذیرفتن مسئولیت وجود دارد .این یک پدیدهی عام اجتماعی است.
بنابراین نباید تعجب کنیم در ارتباط با موضوعی که پیشتر در موردش فکر نکردهایم ،به پدیدهی سرباز زدن از مسئولیت بربخوریم.
مسئولیت ،مسئلهای فنی نیست ،بلکه اجتماعی است .وضعیت اجتماعی ما بوسیله سر باز زدن از مسئولیت ،خصلتبندی میشود.
جامعهی ما فنی را ایجاد کرده که مسئولیت را به گونهای تقسیم کند که به گردن هیچ کس نباشد.
شاید هم این یکی از خصلتهای زمان ما است که بخش بزرگی از ارتباطات در شبکه را میتوان یاوه تلقی کرد .چنین به نظر
میرسد که در میان ما انسانها خالقیت زیادی وجود ندارد .ما این همه کانالهای تلویزیونی داریم که  ٢٤ساعته برنامه پخش میکنند
و مسلمن همهی آنها را نمیتوان با حکمت انباشت .به چه دلیل باید وضعیت اینترنت با وضعیت تلویزیون تفاوت داشته باشد؟
امروزه اغلب از روبرو بودن با انفجار دانستهها صحبت میشود .این واژه که انگلیسی آن  Knowledge exlopsionاست را،
پیش از آن که اینترنت ُمد شود ،میشناختیم .ده پانزده سال پیش در موردش صحبت میکردیم .اما همان موقع هم درست نبود .آنچه که
بود و اکنون هم هست ،پیش از هر چیز «انفجار یاوه» است .اکنون وضع به گونهای است که اکثر مطلبهایی که امروزه در مجله-
های علمی منتشر میشوند ،دیگر خوانده نمیشوند .سیل عظیمی از انتشارات ،ولی کشفیات اندک واقعن نوینی وجود دارد .نگاه کنید
امروزه چند مجله علمی وجود دارد و آنها را با وضعیت ده ،بیست یا سی سال پیش مقایسه کنید .به برکت فنآوری رایانهی شخصی،
شمار متنها و انتشارات به صورت نمایی ( )exponentialافزایش یافته است .دانشجویان در موسسهای که من کار میکنم ،در
 ،MITبه ما نشان دادهاند که میتوانند مطلبهایی بنویسند که حتی خودشان هم آن را نخواندهاند .همهی اینها به کمک رایانه امکان-
پذیر است .انبوه انتشاراتی که امروزه در جهان و در شبکههای داده ها وارد میشوند ،در اغلب موارد از آن کیفیتی که من آرزویش
را دارم ،برخوردار نیستند .متاسفانه چنین است .در پایان توضیحاتم مایلم به نکتهای تأملانگیز برای بحث اشاره کنم و یا کمی هم با
طرح پرسشی تحریکتان کنم .پرسش من عبارت از این است :چه کسی مقهور قدرت فن است؟ کسی که بدون تمایزگذاری برای آن
دست افشانی میکند یا کسی که به مناسبات به صورت انتقادی مینگرد و تحت شرایطی به برخی تحوالت «نه» میگوید؟
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تصویر انسان در پرتوی هوش مصنوعی
هر دورهای اسطورههای خود را دارد .در دورانهای پیشین روایتهای اسطورهای با مدرنیّت به گونهای سیستماتیک پیونده
خورده و پایداری مستحکمی مییافتند .اسطورهها صدها بلکه هزاران سال دوام مییافتند .امروزه چنین به نظر میرسد که هیچ چیز
مدت طوالنی نمیپاید .به نظر میرسد که زمان به گونهای فزاینده جریان سریعی مییابد .ما ،چه در عرصهی سیاست جهانی و چه
مثلن در مدرسههایمان با هراس معینی شاهد این نکتهایم .اسطورههای زمان ما کم عمرند .آنها به یکباره میآیند ،تصویر ما را از
جهان تعیین میکنند و سپس به همان سرعت که آمدهاند جای خود را در اندیشهی ما به سود اسطورهی دیگری خالی میکنند.
من در این رابطه مثلن به تصویر سابق مکانیکیمان از دنیا میاندیشم که ناگهان توسط آلبرت اینشتین و نظریهی نسبیت او زیر
پرسش رفت .از یکسو اینشتین مانند یک ستارهی هنری تشویق شد ،در حالی که از سوی دیگر این شایعه پخش شد –و این امر یک
پارادوکس است -که در سراسر دنیا تنها پنج نفرند که اصولن نظریهی نسبیت را فهمیدهاند ،که مسلمن حرف نادرستی بود .سرانجام
این ایدهی اساسی ،این استعارهی بنیادی  ،در افکار عمومی به این گفته تبدیل شد که همه چیز نسبی است .و این نکته بطور مثال به
میزان زیادی به از بین رفتن اقتدار اخالق مطلق سنتی انجامید .به این ترتیب یک ایدهی مهم بد فهمیده شد و باوری انحرافی را که
بسیار رواج یافت ،پایهریزی کرد.
امروزه علوم طبیعی به مثابهی شالودهی تقریبن همهی تصورات ما از این که جهان چگونه است ،چرا چنین است ،ما خودمان چه
هستیم و چگونهایم ،حاکم اند .یک نکته اما کاملن قطعی است :علوم طبیعی امروزه به صورتی پایدار ،تبدیل به دین حاکم جهانی شده-
اند!
دانشجویان مانند طلبههای این دین و دارندگان جایزه نوبل ،کشیشان و اسقفهایش هستند .این که آیا پاپ هم وجود دارد یا خیر،
جای بحث و گفتگو است .کلیسا و حتی کلیساهای جامع نیز وجود دارند .من ادعا میکنم که دانشگاههای مشهور فنی –از جمله
موسسهی فنآوری ماساچوست ( -)MITکلیساهای جامع علوماند.
جای آیینهای ضرور نیز خالی نیست –فرقهها ،مرتدان و تکفیر و خیلی چیزهای دیگر نیز موجود است .قطعیترین عالمت آن
که علوم طبیعی به دین –و نیز میتوان گفت «ایدئولوژی» -بدل شدهاند ،ایمان علمی غالب انسانهای مدرن است .این ایمان به هیچ-
وجه تمایزی با باورمندی مذهبی موجود امروزی ندارد .باورمندی علمی امروزین نیز مانند باورمندی مذهبی ،مبتنی بر اقتدار
روحانیت خود است .مثلن انسان مدرن باور دارد که کرهی زمین به دور خورشید میچرخد و نه برعکس .اما واقعیت قابل رویت
پیش روی او هر روز با این نظریه در تخالف است! انسانها حرکت خورشید و بیحرکتی کرهی زمین را با چشمان خود میبینند.
اغلب انسانها ،به هیچوجه نمیتوانند اثباتی برای باور محکمشان [در مورد چرخش زمین به دور خورشید .م] ارائه کنند .باور آنان
به گفتههای دانشمندان ،که مانند کشیشاناند ،بیقید و شرط ،کورکورانه و بیحد و مرز است.
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مسلمن پیروزی شاهزاده خانم علوم طبیعی ،یعنی فنآوری مدرن ،تا حد بسیار زیادی به باورمندی بسیار عظیم به علوم طبیعی
وابسته است .ابزار تقریبن جادویی که فنآوریهای مبتنی بر علوم طبیعی وارد زندگی روزمرهی ما کردهاند ،خوب کار میکنند .ما
مهارت تنیسبازی بوریس بکر را ،چه در فرانکفورت چه در توکیو آزموده شود« ،در جا» و به طور زنده در اتاقهایمان میتوانیم
ببینیم .قلب ،کلیهها ،ششهای ما و غیره میتوانند در بدن انسانهای دیگر کاشته شوند و ما بدون هراس بر فراز قارهها و دریاهای
کرهی زمین پرواز میکنیم .اینها تنها سه مثال در مورد پیروزی فنآوری ما است.
نمایش روزانهی قدرت فنآوری ما به «کشیشان» این «کلیسا» که همه چیز را ممکن ساختهاند ،اقتدار و اعتباری تقریبن بیحد و
مرز بخشیده است .اما در حالی که پیروزیهای فنآوری بر روی هم انباشته میشوند ،علوم طبیعی مبنای آنها انتزاعیتر و برای
عموم و حتی برای افکار عمومی آموزش یافته ،مرموزانهتر و غیرقابل فهمتر میشوند .به گونه ای پارادوکس ،این وضعیت موجب
افزایش ایمان «مؤمنان» میشود .شمار فزایندهای از انسانها تا سر حد استیصال از احساسی همچون عقبماندگی رهاییناپذیر یک
قاره از دانش اساسی زمان ما ،رنج میبرند .این امر منجر به از دست دادن اعتماد به نفس و اطمینان به خود در رابطه با تواناییهای
روشنفکرانه شخصی میشود .به این ترتیب وابستگی به کارشناسان ،از جمله «کشیشان» علوم طبیعی هر چه بیشتر رشد میکند.
از دید فلسفی ،رایانه ابزار جادویی بسیار تماشایی و به همین خاطر مهمترین ابزاری است ،که به وسیله فن در حال حاضر وارد
زندگی روزمرهی انسانهای مدرن شده .متاسفانه کارشناسان قدیمی رایانه در گزارشهای خود به عموم ،بیاندازه غیرمسئوالنه رفتار
کردهاند .رایانه از همان ابتدا به عنوان مغزی غول آسا ( )giant brainنامیده شد ،با تواناییهای روشنفکرانهی انسانی خصلتنمایی
شد و به طور عام به عنوان «حالل مشکالت» ارائه شد .خدمات قهرمانانهای به حساب رایانه گذاشته شد .هنوز در ابتدای کار رایانه
بود که دانشمندان رایانه در دانشگاههای ممتاز مدعی شدند که مساله ترجمهی ماشینی زبان را در اساس به طور کامل و در واقع
تقریبن حل کردهاند .آنان دروغ گفتند .این که آیا آنان از این امر مطلع بودند یا نه ،برای همیشه یک پرسش بیپاسخ باقی خواهد ماند.
قطعن آنان –به حق -از ظرفیتهای رایانه ذوق زده بودند .اما آنان نه به اندازهی کافی آمادگی رودررویی با دشواریهای وظایفی
را که برای خود تعیین کرده بودند داشتند و نه تجربهی کافی برای این وظایف را .این توجیه مسلمن امروز دیگر کفایت نمیکند .اما
انتظارات نسل فعلی دانشمندان رایانه (انفورماتیک دانان) به همان اندازهی انتظارات نسل اول پوچ ،بیدلیل ،بیحساب و کتاب و
غیرمسئوالنه است.
حال ،افکار عمومی که کماکان در عرصههای فنآوری و علوم طبیعی بیتحرک و روحیهباخته است ،میبایست دربارهی
انتظارات از دنیای رایانه قضاوت کند و آنها را به مقوالتی مانند معتبر یا پوچ دستهبندی کند .این افکار عمومی برای انجام چنین
وظیفهای به همان اندازه آمادگی دارد که مؤمنان قرون وسطی در ارزیابی گفتههای متکلمان و حکیمان الهیات شناس داشتند.
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بزرگترین خطاکاران را در بین پژوهشگران آکادمیک در آن بخش از علوم رایانه که نام هوش مصنوعی بر خود نهاده ،به ویژه
در آمریکا ،میتوان یافت .هوش مصنوعی –یا  Artificial Intelligenceدر حوزهی زبان انگلیسی -به عنوان یک تخصص رشته
عمومی علوم رایانه (یا «انفورماتیک») در سال  ١٩٥٦پایهریزی شد .از همان آغاز ،هوش مصنوعی به دو شعبه تقسیم شد:
کنشگران و نظریهپردازان .خصوصیت کنشگران عالقهی آنان به طرح سیستمهای رایانهای است ،که از پس کارهای هوشمندانه و
ماهرانه برمیآیند؛ کارهایی که به مثابهی آثار انسانهای هوشمند شناخته میشدند و آدم نمیدانست که دستگاهی آنها را آفریده است.
کنشگران با کمال عالقه میآموزند که انسان به چه شیوه و نحوهای وظیفهای را که رایانهها میبایست به عهده بگیرند ،انجام میدهد و
از شناخت کسب شده اغلب در برنامههای رایانهایشان استفاده میکنند .اما آنان اصراری ندارند که از دستگاههایشان به مثابهی مدل
رفتار آدمی یاد شود .هدف اصلیشان آن است که سیستمهای رایانهای باهوش طرح و ایجاد کنند.
نظریهپردازان چیزی جز آن در سر ندارند که مدلهایی برای اندیشیدن بشری طرحریزی کنند که از یکسو در توانایی اندیشیدن
بر انسانها برتری دارند و از سوی دیگر توضیحات علمی برای روند اندیشیدن ،شیوهی کار مغز انسانی و کارکرد دقیق عواطف و
غیره عرضه کنند .البته در کنار اینها ،نظریهپردازان میخواهند که مدلهایشان از لحاظ عملی نیز درست کار کنند .ایجاد مدلهای
کارآ ،آشکارا کمتر در مرکز توجه قرار دارد بلکه بیشتر این دعوی مطرح است که نظریههای زیربناییشان دستکم معتبرند.
شاخهی کنشگران هوش مصنوعی (نسبت به نظریهپردازان) از حیثیت و اعتبار کمتری در دانشگاهها و افکار عمومی برخوردار
است .دلیل اصلی آن این است که کنشگران را با پروژههای موفقشان میسنجند و نه با این معیار که شاید سال آینده بتوانند چیزی
بیافرینند .اما نظریهپردازان با ادعاهایی که –اغلب -مربوط به آیندهای دورند ،سنجیده میشوند .افکار عمومی یقین دارد که برنامهی
ثبت و ضبط وجود انسانها در یک سیستم رایانهای فوقالعاده دشوار است و این که گزارش نظریهپردازان از پیشرفت کارشان ورای
حد درک انسانهایی با سطح سادهای از آموزش است .انسانهای برخوردار از آموزشی متوسط چارهای ندارند جز آن که گزارشهای
هیجانانگیز را باور کنند و از آن شگفتزده شوند.
چند مثال در این رابطه :کنشگران ،سیستمهایی رایانهای ایجاد کردهاند که در سطح استادی جهان شطرنج بازی میکنند .در این
رابطه هیچ شناختی از این که در مغز یک استاد جهانی شطرنج ،هنگام تصمیمگیری درباره حرکت بعدیاش چه میگذرد ،کسب نشده
است .کیفیت بازی رایانه به میزان زیادی مرهون سرعت محاسبهی باورنکردنی و ظرفیت حافظهی عظیم رایانهی فوقالعاده مدرن
است .جامعه حاضر است که به مهندسان رایانه ،که رایانههای مافوق سریع ایجاد میکنند ،پاداش بدهد .اما انفورماتیکدانانی که از
چنین دستگاههایی –یعنی از قدرت چنین دستگاههایی -بهره میجویند ،تا مسالهای بزرگ را حل کنند ،از حیثیت و اعتبار کمتری
برخوردارند.
نظریه پردازان به شیوهی کاملن دیگری سخن میگویند و مینویسند .هانس موراوک ،مدیر  Mobile Robot Laboratoryدر
دانشگاه کارنگی ملون (پیتسبورگ  ) PAاخیرا نوشت که هر کارآیی «اساسی» بشر ،چه فیزیکی و چه ذهنی ،به زودی یک «معادل
مصنوعی» خواهد داشت و این که روبوتسازان ،ماشینی خواهند ساخت که «علیرغم شباهت فیزیکی یا ذهنی اندک نسبت به انسان،
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مانند انسان فکر و عمل خواهد کرد» .او حتی تا آنجا پیش رفته و پیشگویی میکند که چنین ماشینهایی میتوانند «فرگشت تمدنی ما
را به پیش ببرند».
چنین گفتههای نظریهپردازان تاثیرات گوناگونی بر افکار عمومی دارند .نخست این که عموم را با ژرفای وظایفی که هوش
مصنوعی به آنها میپردازد تحت تاثیر قرار میدهند .دوم این که نشان داده میشود تا کنون چه پیشرفتهایی حاصل شده .و باالخره
سوم –و این به ویژه مهم است -این که تصویری ویژه از انسان به گونهای کاملن طبیعی و مسلّم در جامعه تبلیغ میشود .این
استراتژی موثر است چون علوم طبیعی از مدتهای طوالنی درک انسانی را در این جهت شکل دادهاند.
امروزه کمتر کسی پیدا میشود که مخالف آن باشد که انسان یک ماشین اطالعات پرداز است و یا این که میتوان اعضایی از
انسان زنده را به صورت مصنوعی و یا با اعضای اهدایی جایگزین کرد .تقریبن تمامی پزشکی در باختر زمین بر پایه این فرضیهی
مادیگرایانه بنا شده است.
باور به این که علوم طبیعی از یکسو توسط هوش مصنوعی و از سوی دیگر توسط ژنتیک ،امکان ایجاد موجوداتی مصنوعی را
فراهم آورده که نه فقط مانند یک انسان عمل میکنند ،بلکه افزون بر آن بیش از انسان طبیعی به مرحله کمال نزدیکاند ،تاثیر ژرفی
بر تصورات انسان زمان ما نهاده است .مسایل خطیری که اکنون در مرکز توجه قرار دارند عبارتند از :اساسیترین نکتهی انسان
بودن چیست؟ کدام خصوصیات هوش انسانی قابل محاسبهاند؟
اختالف بر سر آن که دقیقن کدام خصوصیات هوش انسانی را میتوان به شکل برنامههای رایانهای ُکدبندی کرد ،مدت زیادی
جامعهی هوش مصنوعی را به خود مشغول داشته است .آتش این اختالف مثلن بر سر این پرسش که یک رایانه تا چه درجهای می-
تواند بیاموزد ،زبان انسانی را بفهمدُ ،گر میگیرد .من مدت مدیدی است پیروی این موضع فکریام که ما انسانها زبان را بر اساس
تاریخ زندگی –به نظرم کاملن -شخصی و خودویژه میفهمیم .از آنجا که دو انسان دقیقن زندگی یکسانی ندارند ،نمیتوانند بیعیب و
نقص همدیگر را بفهمند .بخش بزرگ درک زبانی ما مربوط به مضمونی است که ما با دیگران تبادل میکنیم .این مضمونهای
مشترک ،فهمیدن آنچه دیگران با ما در میان میگذارند را ممکن میسازد .ایدهی یک پیام از لحاظ زبانشناختی ناب و خارج از هر
مضمون و عاری از هر گونه نیّتی پوچ است .این ایده نیز که پیامی میتواند بدون وجود یک گیرندهی بالقوه ،که آن پیام را کشف رمز
کند ،عبث است.
یک جنبهی تعیین کنندهی زندگی هر انسانی آن است که هر کس از مادری زاییده شده ،هر کس نیازهای ابتدایی زیستی دارد که
توسط مادر یا فرد دیگری بجای مادر رفع میشود و این که هر کس دارای پیکری است که در جریان فهمیدن و دانستن به اجبار نقش
بازی میکند .زمانی نوشته بودم« :یک انسان مثلن میتواند بداند اگر دست کسی را لمس کند ،چه نوع احساسی به او دست میدهد.
کسب چنین دانستهای مطمئنن و صرفن عملکرد "بخش پیشینی مغز" نیست .دانستن در اینجا بخشن دربرگیرندهی احساس تحرک
است .برای این که کوچکترین نکته را در این رابطه برشمرده باشم ،پیش شرط کسب این دانسته ،داشتن یک دست است».
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یک مثال اساسی دیگر :دست کسی را بر شانه احساس کردن یعنی چه؟ تنها هنگامی میتوانید پاسخی جدی به این پرسش بدهید که
قضیهای در این رابطه تعریف کنید .مثلن مرد جوانی با دوست دخترش دعوایش شد .دوست دخترش او را ترک کرد .حال او در
کتابخانهای نشسته و تالش میکند کار کند .اما حواسش خیلی پرت است .ناگهان دستی را بر شانهاش احساس میکند .یا داستانی دیگر:
پلیس یک نفر را بازجویی میکند .این مرد در سالن انتظار ایستگاه قطار نشسته بود که ناگهان دستی را بر شانهاش احساس کرد.
واضح است که این احساس را تنها در یک مضمون میتوان توضیح داد ،چرا که معنی ژرفتر آن چیز دیگری است .برای
قضاوت در این مورد ،میبایست تجربهی زندگی و توانایی احساس بشری داشت .به عبارت دیگر ،چیزهایی وجود دارند که انسانها
تنها به این دلیل از آنها مطلعاند ،چون صاحب پیکرند .هر ارگانیسم دیگری که صاحب پیکر نیست ،نمیتواند این چیزها را به سبک
یک انسان بداند .هر نوع بازنویسی نمادین (سمبلیک) این دانستهها به ضرورت ،موجب از دست رفتن اطالعاتی میشود که در جای
خود برای برخی مقاصد انسانی نقش تعیین کننده دارند.
به نظرم این یک نکته پایهای است .این که نخبگان هوش مصنوعی معتقدند احساساتی مانند عشق ،اضطراب ،شادی ،غم و همهی
چیزهایی که روح انسانی را با احساسات و عواطف زیر و رو میکند ،میتوان به راحتی و به سرعت به یک دستگاه ساخته شده یا
مغز رایانهای منتقل کرد ،به نظرم میرسد -اگر محتاطانه بیان کنم -نشانگر خوار شمردن زندگی و حاشا کردن تجربههای شخصی
انسانی است .برای من به هیچوجه شگفتانگیز نبود وقتی از فیلسوف آمریکایی ،دان دنت ( )Dann Dennethشنیدم« :ما اگر می-
خواهیم با هوش مصنوعی به پیشرفتهایی دست یابیم ،میبایست خود را از هیبت زندگی خالص کنیم» .و حتی از آن هم کمتر تعجب
کردم وقتی داگالس هوفستادر ( )Douglas Hofstadterانفورماتیکدان توضیح داد که «نژاد بشری در کل مهمترین موجود در
گیتی» نیست.
ایدهها ،از جمله ایدههای نادرست ،دارای قدرتاند .این ایده که انسان یک شیء ،جدا از محیطش و هم نوعانش و اصولن این که
جداییپذیر –برای مقاصد علوم طبیعی -است ،نادرست و خطرناک است .این ایده صرفن برپایه گردننهی انسان مدرن در برابر علوم
طبیعی پدید آمده .برای (باز)آفرینش تصویری چند بُعدی از انسان ،کسب مجدد اعتماد ما نسبت به تواناییهای اندیشگی و
رؤیاپردازیمان الزم است.
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آیا رایانه میتواند انسانها را درک کند و چرا ما اصولن به انسان نیاز داریم؟
مایلم بحث را با این پرسش دوم آغاز کنم .در بحث پیرامون آیندهی بشر و رایانه اغلب مطرح میشود که «در اصل ،هر کاری از
رایانه برمیآید» .در این جا این پرسش پیش میآید که اگر رایانه واقعن از پس هر کاری برمیآید ،آیا ما اصولن به هنرمندان نیاز
داریم؟ یا حتی این که آیا ما اصولن به انسان نیازی داریم؟ من همکارانی دارم که سالیان طوالنی است که در تالش برای پاسخگویی
به این پرسشاند .و پاسخ آنان عبارت است از این که« :درست است .ما نیازی به انسان نداریم» .آنها طرفدار این نظریهاند که هدف
پژوهش ما باید این موضوع باشد که چگونه میتوانیم از دست انسان خالص شویم .آنان در مخالفت با من خواهند گفت که چنین
باوری ندارند و این که گفتهی مرا گزافهگویی میدانند .من مرتب شاهد چنین واکنشی در آلمان و در همه جا هستم .با این حال می-
بایست به شما بگویم که گزافه گویی نمیکنم .چنین موضعی به طور مثال در کتاب « »Mind Childrenنوشته هانس موراوک،
دانشمند و مدیر  Mobile Robot Laboratoryدر دانشگاه کارنگی ملون در پیتسبورگ پنسیلوانیا مطرح شده است .در این کتاب
ادعا میشود که طی چهل سال آینده روبوتهایی به وجود خواهند آمد که تقریبن هوششان در حد یک انسان خواهد بود .و سپس مدت
زیادی طول نخواهد کشید که رایانهها درک خواهند کرد که بدون ما انسانها ،بهتر از پس همه چیز برخواهند آمد .سپس آنها دست به
کار خالص شدن از ما میشوند .آنگاه دیگر مدت زیادی طول نخواهد کشید .به این ترتیب ما در آستانهی پایان بشریت ،یک عصر
پسابیولوژیک که در آن به طور مثال  DNAدیگر نقشی ندارد ،قرار داریم.
تز (برنهاد) بعدی عبارت از این است که از این طریق چیز زیادی از دست نمیرود .این حرف دو پهلو است .ابتدا میتوان گفت
که به این معنی چیز زیادی از دست نمیرود که فرهنگ بشری و هر چه ما ایجاد کردهایم ،ارزش زیادی ندارد .یا میتوان چنین گفت:
«روبوتها همه چیز را حفظ خواهند کرد و ادامه خواهند داد .ما میتوانیم به آنها اعتماد کنیم» .اینجا منظور ،این مورد دوم است.
در  Mind childrenادعا میشود که ما میتوانیم کلیّت یک انسان را در رایانه ثبت کنیم .نه این که اصولن یا به طور انتزاعی
میتوان چنین کاری کرد ،بلکه یک انسان کاملن مشخص را .یعنی مرا میتوان در رایانه ثبت و ضبط کرد .و وقتی این کار صورت
گرفت ،آن وقت این رایانه به خود من بدل خواهد شد .نه نسخه برداری است ،نه شبیهسازی و نه یک نوع نمایش ،بلکه رایانه ،خود
من است .شاید مجاز باشم که در این دایرهی روشنفکری فرض را بر این بگذارم که همه سریال تلویزیونی آمریکایی «»Star Trek
را میشناسند .در این سریال ،انسانها در یک سفینهی فضایی سفر کیهانی میکنند و گاه و بیگاه سفینه را ترک میکنند تا از سیاره-
های بیگانه بازدید کنند .از آنجا میبایست دوباره به سفینهی فضایی بازگردانده شوند .برای این کار آنها در میکروفون فرستندهشان
میگویند« :اسکاتی ،منو منتقل کن» .اسکاتی مردی است که با دستگاهی که به کمک آن ،آنان را به سفینه برمیگردانند ،کار میکند.
و ناگهان آنان در سفینهی فضایی ظاهر میشوند .چگونه این کار در داستان  Start Trekانجام میشود؟ آدمی که از خارج از سفینهی
فضایی منتقل میشود ،به وسیله این دستگاه به کوچکترین اجزایش تجزیه میشود .سپس این تجزیه به سفینهی فضایی پرتوافکنی
شده و در آنجا دوباره ترکیب میگردد .به این ترتیب او دوباره ظاهر میشود .در واقع اما او همان انسان اولی نیست ،اتمهای
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مولکولهایش همان اتمهای سابق نیستند ،این یک بازسازی است .من این نکته را مطرح میکنم چون هانس موراوک خودش از این
مثال برای قیاس چیزی که در آیندهی نزدیک ممکن خواهد بود ،استفاده کرده.
هانس موراوک متوجه شد که اگر این تز (برنهاد) را طرح کند که انسان را میتوان به تمام و کمال در رایانه گنجاند ،آنگاه این
پرسش پیش میآید که اساسیترین نکتهی انسان بودن چیست؟ و به حق او این پرسش را در جای درستی از کتابش مطرح میکند.
پاسخ او –که من آن را کمی خالصه میکنم -این است:
انسان مجموعهای از اطالعات است .با این پیکر چه باید کرد؟ او به این پرسش هم پاسخ داده است .پیکر ،چیزی جز ژلهای نیست
که همه چیز را در کنار هم نگاه میدارد .مثلن اگر ما سنفونی شمارهی نهم بتهوفن را روی یک لوح فشرده داشته باشیم ،آن وقت ما
یک سری طوالنی از رقمها را که تعیین کنندهی اطالعات مربوط به «سنفونی نهم» است ،بر روی رسانهی لوح فشرده داریم .پیکر
انسان نیز تقریبن همین کارکرد را دارد ،یعنی رسانهای برای ذخیرهی مجموعهای از اطالعات است.
در مورد انتشار کتاب  Mind childrenو هانس موراوک مایلم نکتهی دیگری را نیز یادآور شوم .در آمریکا سه دانشگاهاند که
در پهنهی هوش مصنوعی پیشتاز ند .یکی دانشگاه استانفورد کالیفرنیا است ،دیگری دانشگاه کارنگی ملون در پیتسبورگ پنسیلوانیا و
سپس  MITدر کامبریج ماساچوست .که من آنجا هستم .این نکته جالب توجه است که این هانس موراوک مدیر Mobile Robot
 Laboratoryدر یک دانشگاه پیشتاز و نه یک دانشگاه همینجوری است .شاید مهمتر آن است که کتاب او توسط انتشارات دانشگاه
هاروارد منتشر شده است .یعنی این کتاب را افراد بسیاری خواندهاند و آن را به عنوان دانش جدی ( )Serious Scienceتلقی می-
کنند ،نه به عنوان تخیل علمی .این کتاب خیلی جدی گرفته میشود .چه باید گفت؟
در این کتاب ادعا شده که انسان یک خطای تکاملی است .اما ما امروز راه تکامل را بهتر میشناسیم و بهتر از پس آن برمیآییم.
آنگاه این پرسش مطرح میشود که «بهتر از چه»؟ و پاسخ این است که «بهتر از آنچه که بانوان ،هنگام زایش زندگی میتوانند» .ما
میبینیم که موجودات بیچارهای که زاده میشوند ،ضعیفاند و ما آنها را به ُکندی بسیار قابل استفاده میتوانیم بکنیم .خیلی طول می-
کشد و خیلی مشکالت است .این چیزها خطای تکاملاند .ما امروزه میتوانیم بهتر از این را انجام دهیم .ما میتوانیم زندگی مصنوعی
ایجاد کنیم که خیلی بهتر از انسان است ،خیلی باهوشتر از آن است و نامیرا است .نامیرایی روبوتها یک موضوع خیلی مهم در این
کتاب به شمار میرود .چرا نامیرا؟ چون اساسی ترین وجه انسان اطالعات است .و اطالعات را میتوان به شکل دیجیتال مانند یک
لوح فشرده ،به دقت کامل نسخهبرداری کرد .هانس موراوک میگوید ،مثلن وقتی او میبیند که یک دقیقهی دیگر خودرویی او را زیر
خواهد گرفت و خواهد کشت ،میتواند به سرعت خود را پیاده ( )Downloadکند و به سرعت به رایانهای منتقل نماید ،یعنی
اطالعاتش را تحویل دهد و به این ترتیب زندگیاش ادامه پیدا کند .او نه تنها زندگیاش ادامه پیدا میکند ،بلکه همچنین نامیرا میشود.
یعنی اگر این رایانه زمانی کمی فرسوده شود و اگر خوب کار نکند ،آنگاه میتوان این دانستهها ،این اطالعات را از یک رایانه به
رایانهی دیگر منتقل کرد .به این تعبیر فرهنگ بشری میتواند نجات یافته و تکاملاش ادامه یابد.
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به عقیده من انسان تنها اطالعات نیست و ازینرو فروکاستن انسان به یک صفحهی ذخیره کننده را ناممکن میدانم.
در رابطه با این پرسش که «آیا رایانه میتواند درک کند؟» یک سلسله پرسشهای جنبی دیگری وجود دارند .آیا درک کردن با
هنر سر و کار دارد؟ با خالقیت؟ با تولید دانستهها؟ آیا رایانه اصولن میتواند چیزی تولید کند؟ در همین رابطه یک پرسش جنبی که
شاید پاسخی هم باشد مطرح میکنم .آیا یک نیروگاه اتمی میتواند انرژی تولید کند؟ کاملن روشن است که نه .این نیروگاه میتواند
انرژی را تبدیل کند ،اما تولید نمیتواند بکند.
آیا فهمیدن و درک کردن ،پیش شرط الزم برای آفرینشگری است؟ در اینجا مایلم نکتهای را از کتاب «ماشین آرزو»ی شری
تارکل (– )Sherry Turkleکه جزو کتابهای مورد عالقهام نیست -نقل کنم .او در این کتاب داستان یک کودک را مطرح میکند.
صحبت بر سر این است که رایانه یک کار غیر منتظرهای انجام میدهد .یک بار به یک شکل و بار دیگر به شکلی دیگر واکنش
نشان میدهد .آنگاه کودکانی که با آن بازی میکنند میگویند« :رایانه حقّه میزند» .در پاسخ ،یک کودک مخالفت کرده و میگوید:
«رایانه برای این که حقّه بزند ،میبایست این را بداند که او دارد حقّه میزند» .این گفته را من به این به صورت تبدیل میکنم :برای
خالق بودن ،میبایست ابزار این خالقیت ،مثلن انسان یا رایانه ،بداند که خالق است .نمیدانم که آیا میتوانم از این نظر تا پایان به
تمام و کمال دفاع کنم یا نه ،به هر حال به نظرم منطقی میرسد .آیا ما در کار ایجاد انسان طراز نوینی هستیم؟ و وقتی میگویم
«انسان طراز نوین» ،به امیدهایی میاندیشم که در انقالب روسیه جوانه زده و پدیدار شدند .امید بر آن بود که کمونیسم انسان طراز
نوینی پدید میآورد که طبیعتن انسانی بهتر است.
اینک میخواهم به این پرسش بازگردم« :آیا رایانه میتواند بیندیشد»؟ اگر پاسخ «نه» باشد –که من در کل معتقدم «نه» است-
آنگاه بسیاری از کارها در این رابطه بیدورنمایند ،یا دستکم آن قدر محدودند که سزاوار شور و شوق عظیمی که اغلب در طرحشان
ابراز میشوند ،نیستند .آیا رایانه میتواند بفهمد و درک کند؟ به جای این میتوان همچنین پرسید :آیا انسان میتواند به طور مطلق
بفهمد و درک کند؟ آیا یک انسان منفرد میتواند انسان منفرد دیگری را کاملن درک کند و بفهمد؟ در این مورد هم پاسخ این است:
«نه ،نمیتواند» .میخواهم چند مثال بزنم .زمانی یک کوارتت در دنیای موسیقی بود که نظیرش را هرگز دیگر نخواهیم دید .این
کوارتت متشکل بود از روبیناشتاین ( ،)Rubinsteinپیاتیوگورسکی ( ،)Piatigorskyهایفز ( )Haifezو پریمروزه ()Primrose
– کهنسالترها در میان حاضران شاید این چهار ُگرد پهنهی موسیقی را به یاد داشته باشند -و آنان در تاالر کارنگی نیویورک می-
نواختند .روبیناشتاین زمانی در اجرای اثری –آنطور که اغلب اتفاق میافتاد -سر نخ از دستش در رفت .او زیر گوش پیاتیگورسکی
زمزمه کرد« :اآلن کجاییم؟» و پیاتیگورسکی پاسخ داد« :در تاالر کارنگی نیویورک».
یک مثال دیگر که اکثرا آن را نخواهند فهمید؛ با این که من با واژگانی بسیار ساده یک ماجرای بسیار ساده را شرح میدهم که
خودم واقعن شاهدش بودهام .با این حال اکثرا آن را نخواهند فهمید .برخیها ،نه همه .من در نیویورک در َمن َهت َن بودم .حدود ساعت
سه پس از ظهر ،افراد زیادی و خودروهای زیادی در خیابان بودند .من در کنار چراغ راهنمایی رانندگی ایستاده و منتظر سبز شدن
چراغ بودم تا بتوانم به سوی دیگر خیابان بروم .فردی که کنار من ایستاده بود به انگلیسی از من پرسید« :شما یهودی هستید»؟ جواب
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دادم« :بله» .او ادامه داد« :ساعت چند است»؟ همین .این کل داستان است .چگونه میتوان آن را فهمید .شاید اگر برایتان توضیح دهم
شما بخندید ،اما نمیتوان آن را توضیح داد .باید یک تاریخ زندگی داشت که موجب فهمیدن این داستان شود.
من در اینجا از فهمیدن و درک کردن زبان طبیعی سخن میگویم و گمان میکنم که این زبان مقیاسی است برای سنجش آن که ما
تا کجا میتوانیم پیش برویم .اگر به طور مثال بگویم «میخواهم آن چیز در آنجا باشد» رایانه میتواند بفهمد .ما دیدهایم دستگاههایی
هستند که در برابر چنین گفتهای واکنش متناسب نشان میدهند .اما این تنها در یک مضمون خیلی محدودی امکانپذیر است .حال این
پرسش مطرح میشود« :آیا ترجمه ماشینی زبانهای طبیعی به صورت کامل و جامع ممکن است»؟ و پاسخ ساده آن این است« :خیر،
ممکن نیست» .میتوان از واژهی ماشینی هم در این جمله صرفنظر کرد ،یعنی «آیا ترجمه از یک زبان به زبان دیگر بهصورت
کامل و جامع ممکن است»؟ پاسخ باز هم «خیر» است.
زمانی یک ژاپنی که کتابی از مرا ترجمه کرده بود ،به من گفت« :شما نویسندگان کارتان خیلی ساده است .شما هر چه به نظرتان
میرسد ،مینویسید .اما من به عنوان مترجم میبایست تالش کنم که آن را بفهمم» .و این حرف درستی است .بدون فهمیدن نمیتوان
ترجمه کرد ٢٥ .سال پیش افرادی در دانشگاه هاروارد به شدت روی ترجمه از انگلیسی به روسی و برعکس کار میکردند .آنان
دچار اشتباه بزرگی شدند .قرار بود رایانه این کار را انجام دهد .آنان فکر میکردند که رایانه یک واژهنامهی انگلیسی و یک واژه-
نامهی روسی را میگیرد و ترجمه میکند .واژه به واژه را جایگزین میکند .آنگاه کافی است تنها کمی متن را دستکاری کرد تا نَحو
آن درست از آب درآید .این کار طبیعتن موفق نشد .پیش شرط بنیادین ،یعنی فهمیدن وجود نداشت.
چرا رایانه کم فهم است؟ چون رایانه ارتباط معناشناختی ( )semanticبا اشیاء در جهان ندارد .در رایانه همه چیز انتزاعی است.
بیتها یا الکترونها به سرعت زیاد در گشت و گذارند و رایانه نمیتواند معنای آنها را بداند و مشغلهاش هم این نیست .گفتن این که
«مشغلهاش هم این نیست» زیادی است .چون رایانه به هیچوجه نمیتواند «مشغله»ای داشته باشد.
در این مورد یک داستان کوتاه به یادم میآید .فرض کنیم یک رایانه کوچک قدرتمند ،یک رایانهی شخصی ،که مثلن با انرژی
خورشیدی یا باتری کار میکند ،از محلی در نوادا به محل دیگری در آریزونا برده میشود .این رایانه در راه از کامیون به بیرون
میافتد و همانجا وسط بیابان میماند .کمی پسانتر موجوداتی فضایی به طور اتفاقی به آن محل میآیند و این رایانه را پیدا میکنند.
بعدا معلوم میشود که این موجودات ،مهندسان عالی برق هستند و مجهز به بهترین ابزارند .آنان میخواهند بدانند که این شیء
چیست؟ آنها شروع میکنند به اندازهگیری و بسیار بسیار مواظباند که چیزی را خراب نکنند تا جریانات درون رایانهی شخصی را
مختل نکنند  -هر چند که این کار کاملن ممکن نیست .پس از مدت معینی آنان از وضعیت رایانه (– )the state of computer
منظورم از لحاظ فنی است -در یک نانوثانیهی مشخص مطلع میشوند و از آنجا که آنان خیلی باهوشاند ،قاعدههای تغییر وضعیت را
نیز ثبت کردهاند ،به گونه ای که اینک آنان از هر چیزی که اصولن در مورد این رایانه میتوان دانست ،مطلعاند .اکنون به دقت می-
توان پیشگویی کرد این رایانه در چند میلیون سال آینده چه چیزی را محاسبه میکند( .این حرف کاملن درست نیست ،اما برای این
مقصود کفایت میکند) .اکنون آنان از همه چیز رایانه باخبرند .آنان میدانند که در یک نانوثانیهی آینده و در ده دقیقه بعد رایانه در چه
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وضعیتی خواهد بود .اکنون این پرسش مطرح میشود :آیا آنان میدانند که رایانه چه کار میکند؟ ما میدانیم –چون من برای شما
مساله را رو میکنم -که این رایانه مشغول محاسبه پیشگویی هوا است .آیا موجودات فضایی –و یا انسانهای دیگر -میتوانند از آن
سردرآورند؟ با این که آنان اکنون از هر چیزی که در مورد رایانه میتوان دانست ،باخبرند ،در اساس نمیتوانند از آن سر درآورند.
میخواهم نکتهای هم در این مورد بگویم که در مورد چه مسایلی در علوم طبیعی کار میشود .این کاملن روشن است که ما بی-
نهایت پرسش در مورد طبیعت میتوانیم مطرح کنیم ،اما در واقع ما ،چون میرنده هستیم ،زمان محدودی داریم .ازینرو پرسشهای-
مان در مورد طبیعت را باید به دقت دستچین کنیم .این یک گلچین است که با ارزشهایی پیوند دارد .این که دانشمندان به این یا آن
مساله میپردازند ،تصادفی نیست .خیر آنها این مساله را انتخاب کردهاند .من چنین افرادی را میشناسم و باید بگویم که به تعبیر رایج
آدمهای خوب و مهربانی هستند .آنها دارای فرزندند و مانند انسانهای دیگر با فرزندانشان خوب رفتار میکنند .برخی اوقات خوش-
اند و برخی اوقات کمتر .آنان نه اهریمنیاند و نه چیزهایی از این قبیل .اما چه چیزی باعث میشود که آنان به این موضوعات
بپردازند و پژوهشهایشان را در راستای معینی انجام دهند؟ باید بگویم که برای این پرسش پاسخی ندارم و امیدوارم که دانشجویان
دانشگاهها این را به عنوان وظیفهای برای خود تلقی کرده و تحلیل کنند که این افراد کیستند و چه وجه مشترکی دارند.
یک چیز روشن است :اینان مرداند .زن در بین آنها پیدا نمیشود؛ نه به خاطر این که شمار زنان در امور رایانه اندک است –
زنان پرشماری در امور رایانه مشغول کارند .به این خاطر هم نیست که زنان اندکی در بخش علوم رایانه در دانشگاههای آمریکا
هستند .ما دو سه استاد زن در بخش رایانه  MITداریم .این هم درست نیست که زنان اصولن در بخش هوش مصنوعی کار نمیکنند.
بلکه آنان به گونهی دیگری ،در راستایی دیگر کار میکنند و این جالب توجه است .در این مورد میخواهم بگویم که من مدت خیلی
طوالنی به مساله برنامهنویسی معتادانه پرداختهام .برنامهنویسان معتاد در سراسر جهان پیدا شده و میشوند؛ در همه جا .در اتحاد
شوروی ،در چین ،در آمریکای التین ،در ایاالت متحد آمریکا ،در کانادا ،در همه جا .در اروپا نیز .شگفت اینجا است که اینان همه
مرداند .من طی بیست سال گذشته مدت طوالنی در سراسر جهان کاوش کردم .گاهی به من میگویند« :آه چرا ،زنان اینجوری هم
پیدا میشوند» .اما وقتی میپرسم« :راستی؟ چه کسی؟» اغلب پاسخ این است« :من خودم نمیشناسم .اما یکی از دوستانم گفت که یک
نفر را میشناسد» .اما زنان را نمیشود پیدا کرد .این امر باید علتی داشته باشد .آیا رابطهای است بین برنامهنویسی وسواسی جبری و
میل شدید به خدا شدن؟ نمیدانم .اما همواره به وسیله اظهارات مختلفی به این سمت کشانده میشوم که باور کنم رابطهای بین این دو
وجود دارد.
اگر ما به افرادی که در این راستا کار میکنند ،دقیق بنگریم ،نوعی تحقیر و انزجار نسبت به زندگی بیولوژیک کشف میکنیم و
پسانتر میبینیم که این اصولن انزجار نسبت به زندگی است .مدتهای خیلی خیلی پیش ،مینسکی ،یکی از بنیانگذاران این رشته
گفت« :مغز تنها یک ماشین گوشتی است» .اما این ترجمه چیزی کم دارد .در انگلیسی دو واژه برای گوشت وجود دارد flesh :و
 »Flesh« . meatبه گوشت زنده گفته میشود .اما « »meatگوشت مرده است که میتوان آن را سرخ کرد و خورد .همچنین می
توان آن را دور انداخت .به این روشنی گفتن این که «مغز فقط– »...آن هم با استفاده از واژهی «فقط» -یک «،»meat machine
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است ،نشان دهندهی گرایش به انزجار از زندگی در همان آغاز هوش مصنوعی است .این تا جایی پیش میرود که انسان به عنوان
خطای تکامل طبیعت یا خدا در نظر گرفته شده که همانگونه که گفتم ،از دید آنان مهندسی در سطح متوسط است.
واژهی خدا به عنوان معمار یا مهندس در اغلب بحثها به چشم میخورد .همکارم مینسکی هم از چنین مفهومهایی استفاده میکند،
آنچه که او میگوید این است که متاسفانه خداوند یک مهندس سطح متوسط بوده و ما اکنون بهتر از او هستیم .برای مثال انسان نقص-
های زیادی دارد :ضعیف است .بیمار میشود .مدت زیادی طول میکشد تا هوشمند شود و ازاین قبیل ایرادات .و تازه اگر سرانجام
در موارد اندکی –چون اغلب موفقیتی به دست نمیآید -این توفیق حاصل آید که یک انسان واقعن «خوب و بدرد بخور» با هوش باال
«درست شود» ،آنگاه میمیرد و همه چیز از دست میرود .این خطای فرگشت و یا شاید خطای خدای معمار یا مهندس است .ما
امروز خیلی بهتر از او هستیم .چنین نظری بسیا ر رایج است .زمانی داگالس هوفستتر که حتمن بسیاری از شما او یا دستکم کتابش را
بنام «گودل ،اشر ،باخ» 3میشناسید ،در حضور خود من در یک جلسه عمومی در پاسخ به این پرسش که آیا او فکر میکند که کارش
میتواند پیامدهای ناگواری داشته و شاید برای بشر خطرناک باشد ،گفته بود« :نخست این که این نکته مشغلهی ذهنی او نیست .دوم
این که نژاد بشر که مهمترین چیز در گیتی نیست» .این نکته در کتاب  Mind childernنیز منعکس است .اگر این جمله «نژاد بشر
که مهمترین چیز در گیتی نیست» را دقیقتر بنگریم ،آنگاه باید نتیجه بگیریم که چیز دیگری مهمتر است .حال اگر چیز غیر مهم،
یعنی نژاد بشر را حذف کنیم ،آنگاه میتوان پرسید :برای چه کسی ،آن چیز دیگر مهم تر است؟ دانیل دنت ( )Danniel Dennethکه
شاید یکی از مهمترین فیلسوفان عصر حاضر است ،در آمریکا در دانشگاه تافت ( )Tuftکار میکند .او میگوید« :ما باید خود را از
اب ّهت زندگی خالص کنیم ،تا بتوانیم به پیشرفتهای بیشتری در هوش مصنوعی نایل شویم» .او یک فرد عادی نیست ،بلکه
پروفسوری سرشناس است که در دانشگاهاش چنین برنهادی را طرح میکند و درس میدهد .فکر میکنم من تنها کسی بودم که کلمه-
ای در اعتراض بیان کردم .هیچکس دیگری اعتراض نکرد .شاید تنها وضعیت درآمریکا این طوری است.
یک نکتهی دیگر در رابطه با روبوتها بگویم .گفتم که دستگاهها نمیتوانند بفهمند ،چون ارتباط بهروزی با جهان ندارند ،با اشیاء
جهان ارتباط معناشناختی ندارند .اما این مشکل را میشود از طریق ایجاد روبوتهایی که می توانند حرکت کنند و صاحب ابزارهایی
باشند که در اینجا دیدیم ،اصالح کرد .روبوتهایی که میتوانند حس کنند ،لمس کنند ،ببیند و بشنوند .و اگر اینها را در جهان رها
کنیم ،مثلن چهار یا پنج تای آنها را در اتاقی کنار هم بگذاریم ،آنگاه آنها نیز شروع میکنند به این که تاریخچهای داشته باشند .اگر این
تاریخچه و این آزمون و این دگرگونی برنامهریزی نشده باشد ،یا اگر تنها امکانات برنامهریزی شده باشند ،اما دگرگونیها نه ،یعنی
«مشاهداتی» که یک روبوت میتواند داشته باشد ،برنامهریزی نشده باشند ،آنگاه من تا آن جا پیش میروم که بگویم ،ما میتوانیم در
اینجا از یک خودآگاهی سخن بگوییم .آنگاه این روبوتها پیوند معناشناختی با اشیای دنیا ،در دنیای خودشان ،خواهند داشت .به این
ترتیب آنها تاریخی خواهند داشت ،تاریخ خود را.

Gödel, Escher, Bach 3
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آیا در این صورت باز هم میتوان شک کرد که آیا رایانه میتواند بفهمد و درک کند؟ استدالل ساده ای است .چرا که به این ترتیب
رایانه هم صاحب یک تاریخ میشود .ما همه محصول تاریخمان هستیم .همهی موجودات محصوالت تاریخ خوداند –نه فقط تاریخ ،اما
به هر حال این نیز هست .با این حال ما نمیتوانیم یکدیگر را کاملن بفهمیم ،چون هر کدام ما یک تاریخی دارد ،هر انسانی یک مورد
ویژه است ،هر تاریخ بشری یک مورد خاص است .اما ما میتوانیم همدیگر را بفهمیم ،چون بخش معینی از تاریخمان با هم مشترک
است .اینجا منظورم آبوریجینیهای استرالیا [بومیهای استرالیا .م] و یا انسانهایی که سه هزار سال پیش از ما میزیستهاند ،نیز
هست .در هر حال همه از مادری زاییده شده و همه این وظیفه پیش رویشان بوده که خود را از مادرشان مستقل ساخته و راه خود را
بروند؛ منظورم فقط از لحاظ جسمانی نیست ،بلکه همچنین از لحاظ روحی است .کار سادهای نیست .همه نیازهایی بیولوژیک
(زیستی) دارند که در نزد همهی انسانها یکسان است .تاریخ مشترک ما به این صورت آغاز میشود .وقتی ما اجتماعی میشویم،
آنگاه به صورت آلمانی یا آمریکایی و غیره درمیآییم .آنگاه شروع میکنیم ،طور دیگری بشویم .اغلب ما در یک جهان زندگی می-
کنیم ،حال چه کمبریج باشد ،چه ماساچوست و یا هامبورگ .ما همواره تجربههایی داریم که ما را به هم پیوند میزند .اما نه به
صورت مطلق .تاریخ انسانهای مغرب زمین ،حال آمریکایی باشند یا آلمانی ،بیشتر شبیه هم است تا یک آمریکایی و یک ژاپنی.
اجتماعی شدن آنها به گونهی دیگری صورت گرفته است .عرصههایی وجود دارد که ما نمیتوانیم به همدیگر بفهمانیم .این به معنای
آن نیست که یک ژاپنی نمی تواند به من حالی کند ،چه چیزی برایش دشوار است و یا از زندگی خودش و یا فرزندش برایم تعریف
کند .اینطور هم نیست که من آن قدر کم میفهمم که نتوانم پاسخ معقوالنهای به او بدهم .از پس این کار برمیآیم .اما من مثلن نمی-
توانم تصمیم درستی بگیرم که آیا دخترش به دانشگاه برود یا خیر .یا این که کدام دانشگاه را میشود توصیه کرد .این کار را نمیتوانم
بکنم ،چون بعنوان یک ژاپنی اجتماعی نشدهام .من به معنای واقعی کالم نمیتوانم مشکالت او را درک کنم .من گوش میکنم ،میتوانم
حرف او را –به معنای فهم زبانی تا یک سطح معینی -بفهمم ،اما اجازهی دخالت ندارم .فکر میکنم که همین مساله در مورد رایانه
نیز صادق است .تجربه و تاریخ رایانهها و طبیعتن روبوتهای متحرک ،کاملن متفاوت از انسانها است .شاید یک روبوت یا یک
رایانه بتواند جملههای ما را به معنای سادهی زبانی تجزیه و تحلیل کند ،اما نمیتواند آنها را درست تفسیر کند .چون اینها تجربهی
زندگی و اجتماعی شدن ما را ندارند.
در پایان به نظرم گفتن این نکته مهم است که مرگ نقش مهمی در تکامل فرهنگ انسانی بازی میکند .مرگ فقط اشتباهی نیست
که خداوند متاسفانه مرتکبش شده ،بلکه امری ضروری است .چون ما مرگمان حتمی است ،میبایست همواره فرهنگمان را به نسل
بعدی منتقل کنیم .همکاران من در این رابطه یک دشواری میبینند که با انتقال حجم عظیمی از اطالعات مرتبط است .و گمان می
کنند که بهترین راه حل ،یک نسخهبرداری دقیق از مجموعههای اطالعاتی است .به نظر من اما وظیفه نسل بعدی آن است که دانش و
تجربههای به ارث برده را فراگرفته و بازآفرینی کند .چنین کاری را از طریق دریافت بیت به بیت نمیتوان انجام داد .چون این نسل
بعدی ،تاریخ زندگی دیگری ،سوای پدران و مادران خود دارد .بازآفرینی ،عملی بیش از یک نسخهبرداری از دانش و تجربههای
برگرفته است .فرهنگ به این صورت تکامل مییابد و نه از طریق نسخهبرداری ساده از اطالعات.
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گولم  ،4رایانه و علوم طبیعی
نوربرت وینر ( )Norbert Wienerخیلی وقت پیش کتابی نگاشته است به نام ( God and Golem Inc.شرکت خدا و گولم).
نوربرت وینر که فوت کرده ،همکار سابقم است که میتوان گفت مخترع سیبرنتیک است .او واژهی سیبرنتیک را به کار برد و خیلی
شر را دید .او همچنین رایانه را به مثابهی ابزاری دید که احتمالن زمانی بر ما مسلط خواهد شد .نوربرت وینر
زود رابطه میان فن و ّ
–به گمانم سال  ١٩٤٦یا  ١٩٤٧بود -نامهای منتشر کرد که خطاب به همکاری نوشته بود که از او خواسته بود یکی از کارهایش را
برایش بفرستد .او در این نامه به روشنی میگوید که دیگر چنین کاری نخواهد کرد .او کارش را ادامه خواهد داد ،اما در اختیار
دیگران قرار نخواهد داد .چون او به دقت میداند که کارهای او در پهنه سیبرنتیک و ریاضی میتوانند در نهایت برای هدف ساختن
موشکهایی که از یک قاره به قارهی دیگر شلیک میشوند ،استفاده شوند .این در سال  ١٩٤٦یا  ١٩٤٧بود .این داستان را تعریف
کردم تا نشان دهم که نوربرت وینر چقدر زود پیوند میان دانش و نظامیان را دیده بود .نوربرت وینر که در هاروارد تحصیل میکرد،
در دوران جوانیاش شروع به تدریس در  MITکرد و طبیعتن همان موقع میدانست که  MITپیوند تنگاتنگ با نظامیان آمریکایی
دارد.
زمان زیادی از انتشار کتاب «شرکت خدا با گولم» میگذرد .اینک میخواهم نکتهای درباره آن بگویم .نخست این که :سر و کلهی
اسطورههایی مانند «گولم» مرتب پیدا میشود .چنین اسطورههایی بسیار کهناند .برای مثال آنها را در سنّت یونانی و در ادبیات کهن
یونان میتوان دید –در اینجا من به ویژه به پیگمالیون ( )Pygmalionمیاندیشم .پیگمالیون مجسمه زن بسیار زیبایی را درست کرد
و سپس در آن روح دمید و زندهاش کرد .سپس آنطور که در داستان آمده ،او به این زن دل باخت .مثالهای دیگری وجود دارد که
«گولم» جزو آنها است ،فرانکشتاین هم همینطور؛ به گمانم وقتی امروز در مورد آنها صحبت میکنیم ،به روبوتها میاندیشیم.
تصور امروز ما چنین است و شاید این «گولم» ما باشد .من همچنین به رایانهای (مانند رایانهی شخصی) که روی میز قرار گرفته و
اصولن متحرک نیست ،میاندیشم که ما گاه به آن به صورت «گولم» مینگریم .مثلن سیستمهای خبره را در نظر بگیرید .من شاهد آن
بودم که رایانهی مفیستو ( )Mephistoکه شطرنج باز است ،به معنای مشخصی به عنوان ابزاری خطرناک درنظر گرفته میشود.
البته باید بگویم که من قضیه را اینطور نمیبینم ،اما این موضوع دیگری است .شاید الزم باشد این را هم بگویم که بازی شطرنج در
گسترهای که امروزه «هوش مصنوعی» نامیده میشود ،نقش کاملن ویژهای بازی میکند .از دیرباز میدانیم که شطرنج تواناییهای
هوشمندانهای را میطلبد .حال اگر ما به رایانهای بیاموزیم که چگونه میتوان حرکت بعدی را در شطرنج انجام داد ،یعنی واقعن
شطرنج «بازی کند» و در نهایت حتی ببرد ،آنگاه میبایست بسیاری از مسایل روانشناسانه و شاید کارکردهای گوناگون مغز را تقلید
کرده باشیم .بنابراین این نکته معیار خوبی است برای سنجش آن که ما تا چه حد پیش رفتهایم .اما آشکار میشود که چنین موردی
اصلن درست نیست –و البته این جا انتقادی به هوش مصنوعی نیست .این به معنای آن است که رایانههای امروزی در کارکرد و
 4گولم در افسانههای یهودی نوعی موجود شبه انسان است که با استفاده از سحر از اشیای بیجان ساخته میشود .معروفترین داستان گولم مربوط به خاخام پراگ،
یهودا لو بن بزالل است .داستانهای زیادی در مورد ایجاد گولم توسط خاخام پراگ و کنترل آن توسط وی وجود دارد.
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ظرفیت حافظهشان بسیار سریعتر و بزرگتر شدهاند .شطرنج ،آنگونه که رایانهای مانند مفیستو بازی میکند ،تنها از این «قدرت
ناب» سرچشمه میگیرد و رابطهی زیادی به آنچه که در مغز ما ،هنگام شطرنجبازی میگذرد ،ندارد.
می خواهم حماسهها و اسطورههایی را که من این جا دربارهشان صحبت کردم با نمونهی کینگ کنگ تکمیل کنم .موجوداتی چون
کینگ کنگ و یا تارزان پدیدههایی آمریکاییاند و تبلور این تصورند که «انسانهای بدوی» ،نیمهانسانها یا میمونهای انساننما
باصطالح قدرتهای جادویی داشتهاند .به گمانم این مساله در آگاهی افراد چنین نقش بسته یا دستکم یک افسانه یا خرافه است که چنین
«انسانهای بدوی» دارای قدرت جنسی ویژهای بودهاند .سپس این نکته الاقل در آمریکا به رنگین پوستان نسبت داده شد .در همین
رابطه یک انتساب دیگری نیز به ذهنم میرسد .یوزف گوبلز 5هنگامی که کتاب سوزان به راه افتاده بود ،درباره «هوشمندی اغراق-
آمیز یهودیان» سخن میگفت.
میان این دو پیوندهایی وجود دارد –برخی پیوندها که بسیار بسیار کهن و برخی دیگر که بسیار جدید و مدرنترند .اما من می-
خواهم اینجا بر کهنترین آنها تاکید کنم که به نظر میرسد با تکامل فرهنگ ما و شاید اصولن تکامل بشریت مرتبط باشند .اکنون در
وضعیتی به سر میبریم که بسیاری از رؤیاهای پیامبرانه که بشریت از دیرباز داشته و به ویژه در اسطورههای یونانی آمده و ثبت
شدهاند ،تحقق یافته و یا در آستانهی تحقق آنها قرار داریم .الاقل گمانمان بر این است.
برای نمونه من به پرومته ،که آتش خدایان را ربود و به این خاطر به سختی مجازات شد باور دارم .من در اینجا تشابهی با اَسرار
نیروی اتم میبینم .ما اکنون میدانیم چگونه میتوان کل جهان را به آتش کشید .اینک به عبارتی آتش خدایان را ربودهایم.
به ایکاروس پرواز را آموختند .او به فضا پرواز کرد و به نزدیکی خورشید رسید .بالهایش سوختند و سقوط کرد و مرد .ما
امروزه پروازهای فضایی را داریم .در فضا به این سو و آنسو با موفقیتی کم و بیش پرواز میکنیم .به این ترتیب این رؤیا را متحقق
ساختهایم و به نظرم خیلی رؤیاهای دیگر را نیز.
خود بمب اتم شاید همان خشم خدایان باشد که در اسطورههای کهن به مراتب شنیدهایم .ما – اینجا منظورم از «ما» بشریت است-
همچنین در کار و تالش آنیم و ممکن است موفق هم شویم که زندگی مصنوعی ایجاد کنیم ،آنهم از دو راه کاملن متفاوت .یکی به
کمک بیولوژی و مهندسی ژنتیک است .یعنی بتوانیم ژن ها را با هم ترکیب کنیم تا یک موجود مصنوعی درست کنیم یا خودمان را
چنان تغییر دهیم که در نهایت انسان بودن ما قابل تشخیص نباشد .راه دوم در سطح دیگری ،یعنی در سطح مهندسی است .در این
مورد به دیادالوس 6میاندیشم ،به تالشاش برای ایجاد زندگی مصنوعی .این موضع مهندسی ،به وضوح در گفتههای پروفسور
 5یکی از چهرههای اصلی حزب ناسیونال سوسیالیست در آلمان و وزیر ارشاد و تبلیغات این حزب بین سالهای  ١٩٣٣تا  .١٩٤٥او هنگام فتح برلین توسط ارتش
شوروی ،برای گریز از اسیر شدن ،همه فرزندان ،همسرش و خودش را کشت.
 6یکی از چهرههای اسطوره های یونانی است .او یک مخترع برجسته ،فن شناس ،معمار و هنرمند بود .او پدر ایکاروس بود که در این کتاب نیز به آن اشاره شده
است.
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مینسکی ،هانس موراوک و دیگر افراد پیشگام در این گستره آشکار است .از دید آنها «اشتباهاتی» که خداوند مهربان از طریق
آفرینش انسانها به شکلی که میشناسیم ،مرتکب شده ،نباید تکرار شوند.
طبق این نظر خداوند یک مهندس در سطح متوسط است و مرتکب اشتباهات زیادی شده است .انسان در مجموع خود یک خطای
آفرینش است .برای مثال بیمار میشود ،مدت زیادی طول میکشد تا اصولن هوشمند شود و هنگامی که سرانجام کهنسال و شاید
اندکی خردمند میشود ،میبایست جهان را ترک کند و به این ترتیب کل خردمندیاش هم ناپدید میشود .طبق این نظریه ،این طراحی
خوبی نیست و ما خیلی بهتر از آن را میتوانیم ایجاد کنیم.
دو گونه از رؤیای «گولم» وجود دارند .ما تالش میکنیم خدایان را بیافرینیم و یا حتی خدا شویم .دستکم چیزهایی میسازیم که
سپس میپرستیمشان .من در این مورد به گوسالهی زرین میاندیشم 7.و تقریبن چنین است که –و میدانم این گفته برخیها را آزار
میدهد -علوم طبیعی ،علوم طبیعی مدرن مدعی است که سرزمین موعود را دیده است .در این رابطه به این سخن آیزاک نیوتن می-
اندیشم که گفته بود« :اگر من دوردستها را دیدهام ،به خاطر آن است که بر شانههای غولی ایستاده بودم» .امروزه علوم طبیعی بر
شانههای بسیار بلندتری ایستاده .علوم طبیعی به جهان از فضا مینگرد و میتواند بسیار دور بنگرد و همانطور که گفتم ،شاید
نویدبخش آن است که ما در نزدیکی سرزمین موعود قرار داریم.
اغلب گفته میشود که به ویژه به وسیله الکترونیک ،اگر خوب عمل کنیم ،در آینده نزدیکی جهانمان میتواند به بهشتی برین
تبدیل شود .به نظرم علوم طبیعی حتی به باصطالح مذهب مدرن تبدیل شدهاند .این علوم واجد همهی مشخصات یک مذهب –مثل
داشتن قشری از روحانیون -هستند .در اینجا روحانیون عالی مقامتر و اسقفها و شاید پاپها وجود دارند .در اینجا نیز مجمتعهای
بزرگ کلیسایی وجود دارند؛ مانند مدرسههای عالی در سراسر جهان ،به ویژه مدرسه عالیای که من در آنم ،یعنی موسسهی فنآوری
ماساچوست.
و شاید آنچه که مهمتر است آن است که علوم طبیعی مدرن به طور عام به زبانی اسرارآمیز سخن میگویند که عموم آن را نمی-
ّ
محق نیز هستند .به نظرم در اینجا تشابهی با زبان کلیسای کهن و
فهمند یا به هر حال بر این گماناند که نمیتوانند بفهمند .و مسلمن
زبان التین وجود دارد.
دوران کودکیام در آلمان را به یاد میآورم که این ورد جادویی -که شاید قدیمیترها یادشان باشد -وجود داشت« :ا ّجی م ّجی
التر ّجی» .به نظرم این ورد ،تقلید آن چیزی بود که روحانیون میگفتند .چیزی شبیه زبان التین که مسلمن قوهی جادویی داشت.

 7اشارهای است به گوسالهی زرین سامری که در غیاب حضرت موسی ساخته شد و قوم یهود به پرستش آن پرداخت.
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ما هم امروز تقریبن همان کار را میکنیم ،یا شاید بهتر باشد بگویم که شما امروز تقریبن همان کار را میکنید ،البته به صورت
کاملن مدرن .منظورم این است که واژگانی هستند که دانش از زبان عمومی برای هدفهای معینی به وام میگیرد و میپذیرد؛ ابتدا به
خاطر معنای اصلیشان .اما سپس آنها تغییر داده شده و به زبان روزمره بازگردانده میشوند ،اما با معنایی کاملن دیگر و یا حتی
زمره داشت .سپس در
بدون هیچ معنایی .در این رابطه به واژه «فاجعه» میاندیشم .این واژه جایگاه و معنی خود را در زبان رو ّ
ریاضی یک نظریهی فاجعه ( )Catastrophy theoryبه وجود آمد و هنوز نیز وجود دارد .این نظریه هیچ ربطی با فاجعههایی که
ما در زندگی روزمره میشناسیم -مانند غرق شدن یک کشتی -ندارد .در اینجا موضوع نظریهی فاجعه یک موقعیت فنی است که با
سیستمهای پیچیدهی ریاضی سر و کار دارد .به یکباره روزنامهها و رسانههای گروهی این نظریه را گرفتند و خیلی چیزها را که
فاجعهآمیز بود ،با آن توضیح دادند .این کار عبثی است .همین بال بر سر واژهی «هرج و مرج یا آشوب» آمده است .دربارهی آن به
همین مفهوم صحبت میشود .در این مورد همچنین میتوان به معنایی که به بخش چپ و راست مغز اطالق میشود اشاره کرد .همه
اینها مانند فاجعه ،آشوب و غیره ،به وام گرفته و به نادرستی استفاده می شوند.
یکی از همکاران جوانم در دانشگاه رایانهی بسیار ویژهای ساخته بود که آیندهی سیستم خورشیدی ما را در چند میلیارد سال بعد
شبیهسازی میکرد .این کار را با یک رایانهی عادی نمیتوان انجام داد ،چون محاسبهاش خیلی طول میکشد .اما او با یک رایانهی
ویژه که برای کار دیگری جز این ساخته نشده بود ،این مساله را محاسبه کرد و نتیجه گرفت که سیستم سیارات ما پر هرج و مرج
است .اما منظورش صرفن از لحاظ ریاضی بود .یعنی به زبان ساده ،کوچکترین دگرگونیها در آغاز تاثیرات بزرگی در پایان می-
توانند داشته باشند –باز هم به معنای صرفن ریاضی .سپس چند روز یا هفته بعد در روزنامه آمده بود« :پروفسور  MITثابت کرده
که سیستم خورشیدی ما پر هرج و مرج است» .این مساله به صورت کاملن دیگری فهمیده شد .امیدوارم که واژهی «هرج و مرج»
به این معنا از زبان روزمرهی ما ناپدید شود.
دو راه برای ساختن انسان مصنوعی ،که در موردشان صحبت کردم ،در آنجایی با هم تالقی میکنند که ادعا میشود ،به زودی
کاشتن رایانهای بسیار کوچک بر روی یک تراشه در مغز امکانپذیر خواهد بود .میتوان چنین تصور کرد که این رایانه مثلن یک
واژه نامهی خارجی دارد .حال اگر آنطور که اغلب برای من پیش میآید واژهای کم بیاورم –من واژه را به انگلیسی میدانم ،ولی
آلمانی آن یادم نمیآید -آنگاه کافی است که به آن فکر کنم ،این رایانهی نصب شده ،شروع به کار میکند و واژه حاضر و آماده است،
تقریبن بالفاصله .یا مثلن راه حل معادالت دیفرانسیلی و یا چیزی که ظرفیت ذخیرهی مغز ما را میتواند گسترش دهد .این یک طرف
قضیه است.
طرف دیگر قضیه آن است که ما به جایی رسیدهایم که طرحهایی داریم ،قسمتهایی از پیکر یک جانور زنده را دربیاوریم و به
یک رایانه متصل کنیم .مثلن –و این یک مثال واقعی است -کل دستگاه بینایی یک گربه ،یعنی چشمانش و قسمتهای مربوطه در مغز
آن را در رایانهای تعبیه کنیم ،تا به رایانه نحوهی دیدن را یاد بدهیم.
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در اسطورهشناسی ما –منظورم آن چیزی است که امروزه در تلویزیون میبینیم و هیچ بداندیشی نمیخواهم بکنم -اشارههایی در
مورد وضع و سطح این پژوهش وجود دارد .در سریال تلویزیونی مرد چند میلیون دالری ،هنرپیشه اصلی انسانی است که دچار
سانحهای شده است .دستان و پاهای او به وسیله دست و پای مصنوعی جایگزین شدهاند و او از قطعات منفرد رایانهای و ماشینی
تشکیل شده است .میشد دید که چگونه قطعات ماشینی دیگری به او اضافه میگردند .من این خیالپردازیها را خیلی خیلی مهم می-
دانم .قطعات ماشینی مرتب زیاد میشوند و در نهایت آدم نمیداند که این یک ماشین است که قطعات انسانی دارد یا انسانی است با
قطعات ماشینی .اینجا است که دو راه تالش برای ایجاد زندگی مصنوعی ،کمی به هم نزدیک میشوند .اما باید بگویم که ما
کارشناسان رایانه ،تکبّر و نخوت بیشتری در این رابطه نسبت به زیستشناسان داریم .مثالهای پروفسور مینسکی و پروفسور
موراوک را قبلن برشمردم .به ویژه پروفسور موراوک به این نتیجه میرسد که ما به زودی ،آنگونه که او میگوید ،دوران
پسابیولوژیک در جهان خواهیم داشت که در آن  DNAو اندامها دیگر نقشی بازی نخواهند کرد.
موراوک طرفدار این نظریه است که خداوند مهربان ،مهندسی در حد متوسط بوده که مرتکب خطاهای زیادی شده و این که انسان
یک خطای آفرینش است و ما خیلی بهتر میتوانیم از عهده چنین کاری برآییم .در این جا برایم این پرسش مطرح است که ما کیستیم
که خیلی بهتر از عهده چنین کاری میتوانیم برآییم؟ بعد معلوم میشود که این افراد که در دانشگاههای آمریکا هستند –منظورم نه فقط
استاداناند ،بلکه تا آنجایی که میدانم دانشجویانی هم در این زمینه کار میکنند -مرداند .زنی در بینشان نیست .در مورد آنچه که این-
جا با آن روبروییم ،به نظرم چیز دیگری نیست جز روی دیگر اسطوره اودیپ .فکر میکنم که این مردان نوعی حسادت به رحم
مادرانه دارند .یعنی میبینند که زنان میتوانند در این دنیا زندگی بیافرینند و شاید فکر میکنند که این تنها چیزی است که ما مردان
نمیتوانیم .اما از این راهی که برشمردم ،ما مردان هم میتوانیم! نه تنها میتوانیم ،بلکه خیلی بهتر هم میتوانیم .موجوداتی که ما
ایجاد میکنیم ،بیمار نمیشوند و نمیمیرند .بالفاصله هوشمندند و حتی الزم نیست تربیت شوند .میخواهم تاکید کنم که این مشاهدات
در چارچوب «گولم» ،رایانه ،مرد و زن قابل فهم است.
مشاهدهی بعدی من با جاذبهی جنسی ربط دارد .نمیدانم چند نفر از شما اخیرا فیلم «گولم» را دیدهاید .فیلم مشهوری است .یک
صحنهای در آن است که مایلم بر آن تاکید ویژهای کنم .آنجا «گولم» ،این موجود بزرگ جثه ،با هیکل مردانه و تقریبن راست قامت
دیده میشود و زنی در آنجا دراز کشیده که دختر خاخام است« .گولم» او را به جایی برده است و او بیهوش شده« .گولم» به روی او
خم میشود و میخواهد او را ببوسد .اما کار به آنجا نمیکشد .او موفق نمیشود .نمیدانم علتش چه بود ،اما موفق نمیشود .این صحنه
بر نوعی جاذبهی جنسی تاکید دارد که همواره با چنین خیالپردازیها و با چنین افسانهها و اسطورههایی مرتبط بوده است .من در این
رابطه به کینگ کنگ فکر میکنم ،به فیلم مشهور دهه بیست [سده بیستم .م] .یک صحنهای در این فیلم است که در آن ،این گوریل
بزرگ –به بزرگی یک خانه و یا حتی شاید بزرگتر -زنی کوچک را در دستانش دارد و از ساختمان امپایر استیت ( Empire
 )Stateباال میرود .آن زن فریاد میکشد و بیهوش میشود .این صحنهای است که شبیه صحنهی فیلم «گولم» است .نظیر این صحنه
را در داستان فرانکشتاین هم مییابیم .و بعد یک فیلم هست که شما شاید نشناسید .یک فیلم آمریکایی به نام  . Westworldماجرای
فیلم در آریزونا یا نوادا ،به هر حال در غرب آمریکا میگذرد .در آنجا یک اردوگاه تفریحی است که میتوان برای دو یا سه هفته
مانند دوران قرون وسطی در فیلمهای وسترن زندگی کرد .افراد با هم میجنگند و به هم شلیک میکنند و از این کارها .در هر حال به
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افرادی که در  Westworldیعنی در غرب وحشی برخورد میکنیم ،گاوچراناند .همه مسلحاند و خود آدم هم همینطور .آنان در
آبجوفروشی به آدم تنه میزنند و مسلمن این یک توهین است .به همین دلیل باید از آنان دعوت به دوئل کرد .اما همه آدمهایی که به
آنها در آنجا برخورد میکنیم ،روبوت هستند .آنها ظاهرشان مانند آدم است و اصولن نمیتوان متوجه این موضوع شد .ظاهرشان
درست مثل آدمها است ،اما روبوتاند و چنان برنامهریزی شدهاند که آدمیان واقعی که بعنوان بازدیدکننده برای تفریح آنجا هستند،
همیشه در کشت و کشتار پیروز میشوند .در این دنیای قرون وسطایی زنان هم هستند .آنها مانند زنان واقعی به نظر میرسند .اگر در
آنجا موقعی درگیری به میان آید ،آدم نمیداند که این زن مشخص در آنجا یک آدم است یا یک روبوت .طبیعتن یکی از هدفهای
زندگی دو هفتهای در این دنیا آن است که با این زنان هر کاری میشود کرد .آنها انسانهای واقعی نیستند ،فقط ظاهرشان انسانی
است .شاید احساس انسانی هم داشته باشند ،اما همانطور که گفتم با آنان هر کاری میشود کرد.
من فکر میکنم که در پس همهی این خیالپردازیها ،خیالپردازی دیگری نهفته است که مربوط به مجاز بودن هر کاری با این
موجودات ،که انسان واقعی نیستند ،به ویژه همچنین عمل جنسی است .من در این قضیه –همانطور که پیشتر نیز گفتم -نوعی
نژادپرستی جنسی میبینم.
«گولم» امروزی به نظر من یک عروسک نیست ،موجودی نیست که ظاهر انسانی داشته باشد ،تقریبن همیشه یک مرد است،
یک ماشین است .برای گفتن چنین چیزی الزم است که مفهوم ماشین را کمی گسترش دهیم تا شامل نظمهای اجتماعی و چیزهایی از
این قبیل نیز بشود .هراس از این ماشین و نگرانیای که بسیاری از انسانها از آن رنج میبرند ،شاید هم به حق ناشی از این ترس یا
–بهتر است بگویم -بینش است که ماشین از کنترل خارج شود و یا ممکن است خارج بشود ،به گونهای که پدیدهی «کارآموز
جادوگری» 8مدام ایجاد و تکرار شود .یعنی در آغاز ،ماشین کاری را که ما فکر میکنیم و کاری را که باید بکند ،انجام میدهد .اما
سپس از کنترل خارج میشود .بدی کار در این است –و در همه مثالهایی که برشمردم کابوس از آنجا شروع میشود -که دیگر این
ماشین را نمیتوان خاموش کرد .در فیلم «گولم» -به عبارت تقریبن مدرن میتوان گفت -دگمهای وجود دارد .یک بار خاخام این دگمه
را فشار میدهد و «گولم» بیهوش میشود .اما سپس «گولم» از این مساله درس میگیرد و از این پس مواظب این دگمه است .جالب
است که یک دختر خیلی کوچک –نمیدانم چهار یا پنجساله -حواس «گولم» را پرت میکند و به این ترتیب موفق به از کار انداختن
آن میشود.
ترس ما از این است که این ماشین را دیگر نتوانیم خاموش کنیم .در این رابطه میخواهم یک مثال بسیار جدی برشمرم .چنین
ماشینی که با نظم اجتماعی مرتبط است ،سیستم بازار بورس است .علیرغم این که رایانهها در اینجا نقش بازی میکنند ،اما این رایانه
نیست که در اینجا خراب شده ،بلکه کل سیستم است .در این رابطه منظورم سقوط بازار بورس نیویورک در اکتبر  ١٩٨٧است .چه
اتفاقی افتاد؟ جالب است .من چندی پیش با کسی در این رابطه صحبت میکردم .او گفت باید اینجا ایراد از یک رایانه بوده باشد .بی-
 8اشاره به «کارآموز جادوگری» اثر گوته ،شاعر و فیلسوف آلمانی است .در این داستان شاگرد جادوگر در غیاب استادش ،برای تمیز کردن کارگاه جادوگری اشیاء
را جادو کرده و به کار وامیدارد .اما پس از چندی کنترل این اشیاء جادو شده از دست او خارج شده و آنها کارگاه را در هم میریزند.
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درنگ گفتم« :خیر ،همه چیز به صورت بیعیب و نقص کار میکرده .هیچ ایراد رایانهای در کار نبوده است .در اصل هیچ ایرادی
نبوده است .با این حال فاجعه اتفاق افتاده» .فکر می کنم ،تنها عده معدودی متوجه شدند که ما در آن موقع تا چه حد به یک فاجعهی
بزرگ نزدیک شده بودیم .به جدیت میگویم که ما به مرز فروپاشی کل نظم مالی در سراسر جهان و در سراسر کرهی خاکی بسیار
نزدیک شده بودیم .بسیار بسیار نزدیک بودُ .خب ،این وضع چطور به وجود آمد؟ زمانی بود که افراد شروع کردند رایانههای
شخصی تهیه کنند؛ رایانههای کوچکی بر روی میز کارشان .دالالن گوناگون بورس نیز چنین رایانههایی تهیه کردند .به وسیله یک
کابل میتوان دادهها را از بازار بورس وال استریت به سرعت به قول معروف برق و باد به رایانه منتقل کرد و سپس میتوان این
دادهها را محاسبه کرد .افراد مختلف برنامههای گوناگونی نوشتند که من در اینجا وارد جزییاتش نمیشوم .در هر حال برنامههایی
هستند که دادهها را تجزیه و تحلیل میکنند و سپس فرمانی را به بازار بورس پس میفرستند که باید مثلن فالن مقدار سهام این یا آن
شرکت به بهمان مقدار خریده یا فروخته شود .حدودا چنین بود و همه چیز طوری محاسبه شده بود که اگر به سرعت فرمانها اجرا
میشد ،کسب سود تضمین میگردید .به این ترتیب امکان از دست دادن چیزی وجود نداشت و همهی این قضیه در عرض چند ثانیه
اتفاق میافتاد .یکی ،چنین رایانهی برنامهریزی شدهای را روی میز کارش گذاشت و به این ترتیب پول درمیآورد .سپس یک نفر
دیگر هم این کار را کرد و بعد یکی دیگر .به این ترتیب شمار زیادی از این رایانهها به ویژه در نیویورک وجود داشت .باید تاکید کنم
که این رایانهها به معنی رایج آن متصل به شبکه نبودند ،یعنی سیم و خط تلفنی نبود که همه این رایانهها را به هم وصل کند .آنها
رایانههای سادهی مستقل از هم بودند .اما یک ارتباطی وجود داشت! این ارتباط از طریق خود بازار بود .یعنی اگر رایانهای فرمان
صادر میکرد که مثلن صد هزار سهام شرکت جنرال موتورز خریداری شود ،بازار این را حس میکرد و سپس رایانههای دالالن
دیگر نیز متوجه این مساله میشدند و بعد دست به کاری میزدند .مهمترین چیزی که باید درک کرد آن است که کل اینها ،این
مجموعه رایانهها یک سیستم است .اجزا با هم مرتبطاند و یک سیستم را تشکیل میدهند که به وسیله نظریهی سیستمها میتوان آن را
تجزیه و تحلیل کرد .وقتی تجزیه و تحلیل کنیم ،میبینیم سیستمی است که در اساس ثبات ندارد ،یعنی میتواند واژگون شود .یک
سیستم باثبات میتواند اندکی کژ و مژ شود ،اما دوباره به جای خود برمیگردد ،مثل یک قایق بادبانی با یک ورقه فلزی سنگین در
سمت بادپناه ( . )Leeboardاین قایق کمی کژ میشود و اما مرتب به سر جای خود برمیگردد .اما یک سیستم بیثبات مانند آنی که
من در موردش صحبت کردم ،به راحتی میتواند واژگون شود .درست همین وضعیت آن موقع اتفاق افتاد .میتوان خیلی زیاد در
مورد این مساله صحبت کرد .اما فقط میخواهم تاکید کنم که این سیستم توسط کسی طراحی نشده بود .هیچ کس قصد نکرده بود چنین
سیستمی ایجاد کند و هیچ کس این سیستم را ایجاد نکرد .هیچ کس اقتداری در برابر کل سیستم یا مسئولیتی در قبال آن ندارد .و نیز
آشکار شد که هیچ کس نمیتواند دگمهای بفشارد و آن را از کار بیندازد .چنین موردهایی اتفاق میافتند ،آنهم به مراتب .امروز هم
اتفاق میافتند .بازار بورس نیویورک پیشنهاد کرد وقتی خطر واژگون شدن سیستم وجود دارد ،همه ،سیستمهایشان را خاموش کنند.
وقتی نمودهای یک خطر دیده میشوند –طبیعتن این مشاهده نیز به وسیلهی رایانه صورت میگیرد -بهتر است همه چیز خاموش
شود .اما یکباره آشکار میشود که اینجا دگمهای در کار نیست! میتوان گفت« :جناب دالل! لطفن اآلن از سیستم استفاده نکنید» .اما
بعد هر داللی این ایده به ذهنش خطور میکند که اگر او تنها کسی باشد که از سیستم استفاده میکند( ،چون دیگران کاری را که باید
بکنند ،انجام میدهند ،یعنی سیستم خود را خاموش میکنند) ،آنگاه در وضعیت مساعدی قرار خواهد داشت .به این ترتیب سیستم نمی-
تواند خاموش شود .منظورم از گفتن این که «گولم» ما در اینجا الزامن یک ماشین و یا یک سیستم منفرد در مفهوم رایجاش نیست،
همین است .ما در اینجا با چیزی سر و کار داریم که خیلی زیاد ما را به یاد «کارآموز جادوگری» میاندازد .و این شاید از
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خصوصیات دوران ما است که نمیتوان مسئولیت و شاید در این مورد بتوان گفت تقصیر را به گردن کسی انداخت .نمیتوان دست
روی کسی گذاشت و گفت« :تو مقصری .تو اشتباه عمل کردی» .همانطور که گفتم ،در اینجا خطای رایانه نبود .همه چیز آنطور که
میبایست انجام شد .و از این نمونهها زیاد میتوان برشمرد.
پرسشی که اینجا مطرح میشود و یا الاقل من مطرح میکنم این است :آیا ما در برابر این «گولم» که خودمان آفریدهایم ،عاجزیم؟
فکر میکنم که پاسخ در اینجا بسته به آن است که منظورمان از «ما» کیست؟ من در اینجا به این جمله که مدت زیادی نیست که مرتب
–و اغلب نیز با امید و شادی فراوان -میشنویم ،میاندیشم« :ما ملت ایم»! 9به گمانم مقامات عالی جمهوری دمکراتیک آلمان –که
تقریبن همهشان مرد بودند -میدانستند تودههایی که این شعار را مرتب فریاد میزدند ،تودهی نمایشی ،آنگونه که آنها بدان عادت
داشتند ،نیستند و هر فرد این توده خود را به مثابه عضوی از خلق ،که در نهایت حکومت میبایست بکند ،میدانست .همه این انسانها
آگاه بودند که به صورت فردی ،دیگر با این دروغها ،خیانتها و راهزنیهای عیان همراهی نخواهند کرد .این «گولم» ،یعنی
صاحبان سابق قدرت در جمهوری دمکراتیک آلمان و همه چیزهایی که مرتبط با آن بود ،از کار انداخته و –مانند «گولم» در یکی از
فیلمها -به تلّی از زباله و خاکستر بدل شد .به هر حال در اینجا نمونهای داریم از این که ما ،اگر این «ما» درست تفسیر شود ،تسلیم
دست بستهی «گولم» -و نیز «گولم»ای که خودمان ایجادش کردهایم -نیستیم .تنها باید به خود باور داشت .یک یک ما میبایست به
خود و قدرتش باور داشته باشد و این به معنای آن است که نباید تسلیم خیال عجز و ناتوانمندی شد.
ما ناتوان نیستیم .این را همه جا مشاهده کردهایم ،از طریق بسیاری از رویدادهایی که در سال های اخیر اتفاق افتاده ،از طریق
پیروزی مبارزهی مسالمتجویانه تقریبن در همه جای دنیا –جز در چین ،که هنوز موفقیت به دست نیامده است .ما ناتوان و عاجز
نیستیم.
این نکته برای «گولم»ای که ما اکنون به این جهان فراخواندهایماش ،چه معنایی دارد؟ من اینجا منظورم به ویژه «ما»یی است که
در جهان اول ممتاز زندگی میکنیم و رییس جمهورمان آن را با کمل میل «دنیای آزاد» مینامد« .گولم» در دنیای ما چیست؟ جای
شکی نیست که چندین «گولم» وجود دارند .اما به گمان من بزرگترین آن جنونی است که بر دنیای ما حاکم است .به نظرم فرد فرد
ما میبایست تصمیم بگیرد –ابتدا کل قضیه را به دقت نگاه کند و بعد تصمیم بگیرد -که دیگر همکاری نکند .منظورم اینجا –به عنوان
یک مثال از دهها نمونه -ارسال سالح به جهان سوم است .تاکیدم بر آلمانیهای شروری نیست که آن همه سالح برای صدام حسین
فرستادند .مطمئنم که ایاالت متحد در سال  ١٩٩٠دو برابر همهی دولتهای دیگر جنگ افزار به جهان سوم صادر کرده است .واقعن
وحشتناک است .این امر طبیعتن به معنای صدور فقر هم هست ،چون این کشورهای آفریقایی و آسیایی توان خرید هلیکوپتر و این
چیزها را ندارند .آنها در اصل مشکالت فراوان دیگری دارند .منظورم از همکاری نکردن چیست؟ میتوان گفت به معنی آن است که
من اآلن نامهای به عنوان خواننده به روزنامههای گوناگون بنویسم ،شاید مثلن به نیویورک تایمز یا دی سایت و اعتراض کنم که چرا
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ما کماکان سالح صادر میکنیم .شاید الزم باشد این کار هم بشود ،اما من وقتی از یکایک افراد صحبت میکنم ،منظورم این است که
هر کس باید خودش تصمیم بگیرد که با این جنون همراهی نکند .در این رابطه مثالهای زیادی وجود دارد.
مثلن من به دانشجویان دانشگاهم چه پیشنهادی میکنم؟ قضیه نسبتن ساده است .آنها باید بدانند که هدف نهایی کارشان چیست.
منظورم اینجا پژوهش در این مورد است که به رایانه توانایی بینایی بخشیده شود یا این توانایی بهبود یابد .در این رابطه میتوان
پرسید :هدف نهایی این کار چیست؟ مسلمن یکی از هدفها این است که بهتر بتوان از بینایی سردرآورد – این امر شاید بتواند به
نابینایان هم کمک کند .بنابراین از طریق سردرآوردن بهتر از بینایی ،بتوان از انسان بهتر سردرآورد .این حتمن یکی از هدفهای
نهایی است .اما من از فردا و پس فردا و یک دنیای دیگر صحبت نمیکنم .بلکه امروز در دنیای ما کاملن آشکار و مطلقن حتمی است
که هر پیشرفتی در این گستره ،بیدرنگ به چنگ نظامیان میافتد .آنچه که از این کار حاصل میشود ،موشکهای کروزی هستند که
میتوانند بهتر هدفشان را پیدا کنند .آنچه که من آنگاه به دانشجویان و اصولن همه کسانی که حرفهایم را میشنوند توصیه میکنم،
عبارت از آن است که چنین تصور کنند خودشان در این موشک که راهش را مییابد و سرانجام به هدف میرسد ،نشستهاند .سپس
اتفاقی میافتد ،شاید یک بمب اتمی پرتاب میشود .به هر حال انفجار بزرگی رخ میدهد و انسانها تکه پاره میشوند .سپس توصیه
می کنم که این دانشجویان از خود بپرسند ،اگر به جای این که در آزمایشگاه و خیلی دور از این قضیه باشند ،در آن محل حضور
داشته باشند ،باز هم از هدف نهایی کارشان راضیاند و دگمه شلیک را فشار خواهند داد؟
آنچه که من خواستارش هستم تا بر «گولم» خودمان غلبه کنیم ،دقیقن کاستن از این فاصلهی روانشناسانه بزرگ و عظیم میان کار
ما و پیامدهای کار ما است.
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زبان آموزش
میتوان پرسید که نظریه یا عمل آموزش دادن ،که شما با آن بزرگ شدهاید ،چقدر قدمت دارد؟ اغلب گفته میشود که تخته سیاه و
گچ دیگر کهنه و منسوخ شدهاند .شرمآور است که هنوز هم با وجود این همه پیشرفتهای فنی یک نفر گچ به دست جلوی تختهی سیاه
میایستد .هوبرت دریفوس ( )Hubert Dreyfusکه در این جلسه شرکت دارد ،یادآوری کرد که اگر ما تحوالت  ٥٠٠سال و یا شاید
 ٢٠٠٠سال گذشته را در نظر بگیریم ،سیستم آموزشی شاید بهینه شده باشد .این را نباید از بین برد .من به خودی خود فکر میکنم که
ما در برخورد با پیشرفتمان باید بسیار محتاط باشیم .باید در مورد چگونگی کاربرد چیزهای جدیدی که اختراع میکنیم و به ویژه در
مورد دور انداختن چیزهای قدیمی به دقت فکر کنیم .در آمریکا مثلن ترامواها را جمع کردیم ،درست و حسابی جمع کردیم .یعنی
دیگر ریلهایشان به چشم نمیخورند .اما اکنون تاسف میخوریم .شاید بهتر بود که کار جمع کردن آنها را به سرعت پیش نمیبردیم.
بازگردیم به سیستم آموزشی .نمیخواهم بگویم که ما امکاناتی را که فنآوریهای جدیدمان ،به ویژه در این رابطه عرضه میکنند،
اصولن در نظر نگیریم .منظورم آن نیست که ما گچ بیشتری یا تخته سیاههای بزرگتری تهیه کنیم .خیر ،این را نمیگویم .رسانههای
نوین مسلمن در مرکز فنآوریهای جدیدی که برای مدرسه جالب و برای کودکان و آموختن آنان مهم میتواند باشد ،قرار دارند .شاید
بتوان آنها را هنگامی که از رایانه یا یک دستگاه تلویزیون صحبت میکنیم ،در قالب واژهی صحفهی نمایش جمع بزنیم .البته صفحهی
نمایش برای کودکان دربرگیرندهی خطر معینی است .در آمریکا کودکان هر روز در خانه میبینند که صحفهی نمایش منبع حقیقت
است .پدران و مادران اخبار نگاه میکنند ،برنامههای ورزشی دیده میشود و غیره .میگویم «حقیقت» شاید بهتر باشد بگویم واقعیت.
از واقعیت از دریچهی صفحهی نمایش باخبر میشویم .و اگر ما اکنون از رایانه استفاده کنیم و این رایانه فالن چیز و بهمان چیز را
از طریق صفحهی نمایش بگوید ،آن وقت میتوان پذیرفت که این نکته باید حقیقت یا واقعیت داشته باشد .این کمی خطرناک است.
نکتهی دیگری را میخواهم درباره ی تلویزیون متذکر شوم ،بدون این که به آن بپردازم که بزرگساالن و کودکان در آمریکا چندین
ساعت به طور متوسط جلوی تلویزیون مینشینند .به نظرم مسالهی خطرناک در مورد تلویزیون همچنین این نکته است که دانستهها،
یعنی دادهها یا آنچه که از طریق تلویزیون به ما باید برسد ،مطلقن بیهیچ زحمتی به دستمان میرسد .ما آنجا نشستهایم و انگار حس
میکنیم زیر باران ایستادهایم یا خورشید دارد مستقیم بر سرمان میتابد –همه چیز بدون این که ما کاری برایش بکنیم اتفاق میافتد!
آقای فون گالزرفلد ( )Von Glaserfeldدیروز یادآور شد که «دانستهها میبایست با زحمت توسط دانندگان ساخته شوند ،در غیر
این صورت باقی نمیمانند» .من فکر میکنم که این نکته در مورد تلویزیون هم صادق است ،چون دانستههایش ساخته شده نیستند .من
در این رابطه به فیلمهای مستند بسیار زیبا در مورد طبیعت و چیزهایی نظیر آن فکر میکنم که ما در تلویزیون میبینیم .سپس ما
بزرگساالن میگوییم« :چقدر زیباست ،کودکان ما این همه میدانند ،آنها کل جهان را در تلویزیون میبینند» .اما فرق است بین این که
آدم خودش یک خرگوش کوچک را پرورش دهد یا گیاهی بکارد تا این که دربارهی اینها یک فیلم مستند  Timelifeدر تلویزیون
ببیند.
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به کمک رایانه و یا در رایانه میتوان دانستههایی را ایجاد کرد؛ دنیاهای مصنوعی که برنامهنویس در آنها قدرت تام دارد و بر
آنها کاملن چیره است .ما امروزه قاعدتن میتوانیم فرض را بر آن بگذاریم که رایانه همانطور که در کتابچه راهنمایش نوشته شده،
کار میکند .اما این که سیستم «بهروزسازی» ( )Upgradingهمانطور که نوشته شده ،کار میکند ،زیاد قطعی نیست .برنامهنویس
میداند که او مسبّب هر چیزی که در برنامه رخ میدهد و نیز هر چیزی که باید صورت گیرد ،اما رخ نمیدهد است .او در این مورد
مسئولیت دارد .او نمیتواند جایی برود و بگوید اینجا یک نفر مرتکب اشتباه شده است .این مسئولیت و این دانسته –که این خطای
شخص من است ،من باید بتوانم اصالحش کنم ،چون من این دنیا را ایجاد کردهام و من حاکم بیقید و شرط این دنیایم -طبیعتن مسحور
کننده است .همهی اینها رایانه را بسیار جذاب و گیرا میسازد .مثلن ما میتوانیم در مدرسه شبیهسازیهایی انجام دهیم ،میتوانیم در
میان درونیترین ساختارهای مولکولها یا ذرات اتم حرکت کنیم و در عین حال آن ساختارها را تغییر دهیم .این زیبا است ،بسیار زیبا
است .حتی میتوانیم قانونهای جدید طبیعی تعیین کنیم .در این رابطه من مثلن به نیروی جاذبه و این که چگونه عمل میکند ،می-
اندیشم؛ به معادلههای «فاصله اقلیدسی» و غیره .ما میتوانیم این را در رایانه عوض کنیم .دیگر «فاصله اقلیدسی» نباشد ،چیز
دیگری باشد و درست هم کار کند .در این صورت جهانی ساختهایم که در دنیایمان واقعن ناممکن است و میتوانیم در این دنیای
ساختگی بازی کنیم .این به معنای یک قدرت غولآسا برای برنامهنویس است؛ بسیار بسیار نیرومندتر و بسیار بزرگتر از آن قدرتی
است که مثلن شکسپیر ،هنگامی که دنیایش را برای ما میساخته ،داشته است .ما میتوانیم کیهان را شبیهسازی کنیم و یا با سرعت
نور در خیابانی حرکت کنیم و میتوانیم نشان دهیم که چگونه این کار به چشم میآید .در عمل نمیتوان چنین چیزی را تحقق بخشید.
اگر بخواهیم چنین چیزی را ببینیم ،یا باید در تخیالتمان ببینیم –که شدنی است -یا این که در شبیهسازی رایانهای.
به صورت عام میتوان گفت که رایانه میتواند به عنوان آزمایشگاه در شیمی ،در فیزیک و یا حتی علوم رفتارشناسی خدمت کند
و به ویژه برای دانشهای اقتصادی بسیار مهم است .در این مورد رایانه کار شگفت ستایشانگیزی انجام میدهد و ما میبایست آن را
به کودکانمان هم نشان دهیم.
آنچه که ما در این رابطه توسط رایانه میسازیم ،مدل است .در اینجا مایلم نکتهای در مورد مدلها و شبیهسازی بگویم .یک پدیده-
ای در فیزیک است که میخواهم مطرحاش کنم ،یک مساله بسیار ساده .یک میخ داریم .به این میخ یک سیم آویزان است و به این سیم
یک ظرف کفه مانند وصل است و وزنههای کوچکی هم داریم .اینک تصور کنید که دانش آموزان اینها را در صحفهی نمایش در
کالسشان میبینند .این یک شبیهسازی بسیار استادانه است .شاید دستی ظاهر میشود که یکی از وزنهها را میگیرد و در ظرف می-
گذارد .سپس مشاهده میکنیم که سیم کمی کش میآید .آنگاه یک وزنهی دیگر و باز هم یک وزنهی دیگر گذاشته میشود و هر بار سیم
تا نقطهی معینی به مقدار یکسانی کش میآید .اما به یکباره سیم بیشتر از دفعات پیش انبساط مییابد ،با این که وزنهای که گذاشته
شده از لحاظ وزن م ثل همیشه بوده است .این یک پدیده است .این آزمایش را به روشنی و بخوبی میشود در صحفهی نمایش دید .اما
پسرکی میگوید که چیزی از آن نفهمیده است .او میپرسد« :آیا میشود این آزمایش را تکرار کرد؟» و معلم میگوید« :بله ،معلوم
است که میشود!»
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دگمهای فشار داده میشود و کل ماجرا تکرار میشود .میتوان آزمایش را قطع کرد و گفت« :میبینی! از اینجا تا اینجا یک جور
است و بعد از آن جور دیگر» .اما در این قضیه یک چیزی جور درنمیآید .به نظرم دو چیزند که جور درنمیآیند .نخست این که
شبیهسازی به معنای اصراف فراوان انرژی و وقت است .اما این نکته اآلن برایم مهم نیست .آنچه که بیشتر مورد نظرم است ،آن
است که شاید در هر کالس درسی بتوانیم یک میخ و سیم پیدا کرده و این آزمایش را خودمان انجام دهیم .آنگاه کودکان میتوانند نتیجه
را ببینند .این یک چیز است .اما یک چیز –خیلی مهمتر ،خیلی خیلی مهمتر -دیگر ،گفته معلم است« :بله ،معلوم است که میشود
تکرار کرد!» در طبیعت نمیتوانیم آن را تکرار کنیم .در طبیعت چیزهای بسیار بسیار کمی هستند که اصولن قابل تکرارند .موقعی
که ما کاری میکنیم ،طبیعت تغییر میکند .اگر دانشآموزی گزارش آزمایشی را که در آزمایشگاه شیمی انجام داده ،تحویل دهد و
ارقامی که او به عنوان نتیجه ارائه میکند ،با اعدادی که از لحاظ نظری انتظارشان را داریم یکی باشند ،آنگاه میتوان فهمید که او
خودش این آزمایش را انجام نداده است .بسیار به ندرت نتیجههای آزمایشها با نتیجههایی که به صورت نظری محاسبه شدهاند،
انطباق دارند .این یک شناخت بسیار بسیار مهم است .هر چقدر هم بر این نکته تاکید کنم کافی نیست .پیش از هر چیز معلمان باید این
نکته را بدانند و در این مورد با دانشآموزان صحبت کنند .این مثال بسیار سادهی چیز بزرگتری به نام «مدل» است .آنچه که ما با
رایانه انجام میدهیم ،تقریبن همگی شبیهسازی و مدل هستند .الزم است که آدم در این رابطه چیزی در مورد مدلها بداند .من از
خودم میپرسم چند آموزگار در سراسر جهان اصولن چیزی در مورد نظریهی مدلها میدانند .برای این که این مساله برایتان قابل
فهم باشد ،یک داستان خیالی کوتاهی حکایت میکنم .یک پارک زیبا را تصور کنید .در این پارک یک کوه زیبایی قرار دارد ،یک
کوه گل آلود قرار دارد ،چون تازه باران باریده است .باالی این کوه گلی ،فیلی نشسته است .حال پدری با بچهاش از آنجا رد میشوند.
سر
آنان مشغول قدم زنیاند .دخترک فیل را دیده و چون میداند پدرش دانشمند علوم طبیعی است از او میپرسد« :اگر فیل شروع به ُ
خوردن کند ،چقدر طول میکشد تا به پایین برسد؟» پدرش فکر میکند و مدلی طرح میریزد .در این مدل به جای کوه یک سطح
شیبدار به کار رفته است و به جای فیل از جرم ،به اینها یادش میآید که ضریب اصطکاک را هم اضافه کند .به این ترتیب او یک
سر خوردن.
معادلهی دیفرانسیلی دارد و آن را حل میکند و پاسخ میگوید« :حدود  ٩٢ثانیه» .در این لحظه فیل شروع میکند به ُ
کودک –یادتان باشد که دختر پروفسور یک دانشگاه فنی است -طبیعتن یک ساعت کرونومتر دارد .و هنگامی که فیل شروع به
سر میخورد و فرض کنیم کرونومتر تقریبن  ٩٢ ،٩١و
سرخوردن میکند ،دختر دکمهی ساعت کرونومتری را فشار میدهد .فیل ُ
ُ
 ٩٣ثانیه را نشان میدهد .این یک پیروزی دیگر برای علوم طبیعی بشمار میآید .حال بیایید به این مدل نگاهی بیندازیم .در این چه
چیزی هست و چه چیزی نیست؟ در این مدل –البته به صورت مجرد -ارتفاع کوه ،وزن فیل ،ضریب اصطکاک و چندین عامل دیگر
وجود دارند .یعنی عاملهای زیادی نیستند .چهار یا پنج پارامتر بیشتر نیست .برعکس ،به غیر از سه یا چهار پارامتر نامبرده ،عامل-
های دیگر ،واقعیتهای دیگر این کهکشان در نظر گرفته نشده است .مثلن معلوم نیست که آیا امروز سه شنبه است ،آیا در
یوگوسالوی جنگ است ،وزن خورشید چقدر است و غیره .به این ترتیب تقریبن کل جهان جزو این مدل نیست .این واقعن یک
پیروزی برای علوم طبیعی است که پدر توانسته نتیجه را پیشبینی کند .به گمانم اینشتین همین نکته َمدّ نظرش بود ،هنگامی که گفته
بود ،شگفت و معجزه است که ما اصولن با روشهای عجیب علوم طبیعی چیزی از کل جهان میتوانیم بیاموزیم .این یک روش بسیار
عجیبی است که آدم تقریبن همه چیز را کنار میگذارد .و من اکنون ادعا میکنم که هر مدلی چنین خصلتی دارد .بسیاری از مدلها،
پارامترهای بیشتری دارند ،اما همواره تقریبن همه چیز کنار گذاشته میشود .گمان میکنم که دنیای ما ،دنیای اندیشیده شدهای است.
تقریبن فقط از مدلها تشکیل شده است .برای مثال قیاسها و استعارهها را در نظر بگیریم .ما بدون اینها نمیتوانیم بیندیشیم .ما بدون
44

قدرت رایانه و جامعه

نشر نگرش

قیاسها ،مدل ،استعارهها و غیره نمیتوانیم حرف بزنیم .این شناخت بسیار ژرفی است و آموختن این نکته امری است بسیار با
اهمیت .باز از خود میپرسم ،این نکته چگونه آموزانده میشود؟ چند آموزگار ،با یا بدون رایانه ،این نکته را میدانند و آموزش می-
دهند؟
در علوم رفتاری ،برای مثال اقتصاد ،هر چیز قابل تصوری را در مدل میگنجانند .به عبارتی کل جهان را در مدلی دارند .و
سپس آن را به حرکت درمیآورند و ما به این مدل اعتماد میکنیم .منظورم از این نکته آن است که هنگامی که ما فنآوریهای نوین-
مان ،فنآوری ارتباطات یا محاسباتی را به هم وصل میکنیم ،یعنی میتوانیم شبیهسازیهای پرتوانی ایجاد کنیم ،با این حال همیشه
مرزهایی وجود خواهند داشت .حال این که آیا شبیهسازیها به عنوان شبیهسازی شناخته میشوند یا خیر ،خود نکته دیگری است .در
مورد هر مدلی پرسشهایی پیش میآیند که ما نمیبایست طرحشان کنیم .اما سرمستی از فنآوریهای جدید هر اندازه هم که زیبا باشد،
اگر نتوان درباره این مرزها صحبت کرد ،به نظرم بیارزش خواهد بود.
آنچه که من دراینجا مدل نامیدهام ،امروزه بطور عام از آن به عنوان جهان مجازی یا واقعیتهای مجازی یاد میکنند .اکنون این
واژهها بر سر زبانها افتادهاند .درست کردن واقعیت مجازی ،حدود بیست سی سال پیش توسط یک گروه کوچک کم اهمیت –به ویژه
در شاخهی از لحاظ علمی کم اهمیتی شروع شد -یعنی دنیای رایانه و صنایع رایانه .واقعیت مجازی .شما حتمن از آن باخبرید .در
آنجا عینکی که صفحهی نمایشی دارد ،می زنند و میتوان همه چیز را سه بعدی دید .آنچه دیده میشود یک مدل است .آدم دستکشی
هم دارد که با دستی که در صفحهی نمایش هم دیده میشود ،انطباق دارد .وقتی آدم دستش را حرکت میدهد ،این دست [در صفحه ی
نمایش.م] حرکت میکند .این قضیه ،همانطور که گفتم بیست سی سال پیش شروع شد .پیشرفتهای زیادی در طی این مدت بهدست
نیامده ،تنها رایانهها خیلی خیلی سریع شدهاند .اکنون میتوان استقرا کرد که از این طریق روش کاملن جدیدی برای دیدن جهان پدید
آمده است .کودکان ما در چنین دنیایی خواهند زیست که دیگر به هیچوجه الزم نیست ،به مالقات کسی رفت ،چون دو فرد میتوانند
واقعیت مجازی یکسانی را درست کنند و چنان تجربیات شورانگیزی داشته باشند که انگار با هم مالقات کردهاند .از لحاظ تحلیل
روانشناختی جالب است که در گفتگوها –دستکم در گفتگوهایی که من شاهد بوده و در آن شرکت داشتهام -همواره این پرسش مطرح
میشود که آیا در این دنیای مجازی میتوان با دیگران همخوابگی جنسی هم داشت؟ پاسخ این است :خیر .مفهوم واقعیت مجازی بر
سر زبانها افتاده و هیچ روزنامهنگاری نیست که در این مورد از من سوالی نظیر آنچه که گفتم نپرسد.
من در این کنگره همچنین سخنرانیهایی دربارهی واقعیت مجازی شنیدم .آنچه که ما زمانی شبیهسازی یا برنامه و یا جریان یک
برنامه مینامیدیم ،امروزه با این مفهوم نامیده میشود .این موضوع نشان میدهد که مفهوم واقعیت مجازی چگونه زبان ما را مسموم
کرده و واژگان چگونه بیارزش شدهاند .آنچه که میخواهم بگویم و به این وسیله پلی به آنچه که تا کنون گفتهام بزنم ،آن است که ما
همواره از یک مدل سخن میگوییم .و همه حد و مرزهایی که من در مورد مدل مطرح کردم ،اینجا وارد بازی میشوند .اگر تقریبن
همهی واقعیت جهان ،کنار نهاده میشود ،آنگاه حکمهایی که یک مدل مطرح میکند ،خیلی محدود خواهد بود.
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به نظرم اگر اکنون شروع کنیم و درباره زبان آموختن و آموزش دادن سخن بگوییم و اینک بگوییم ،زبان جدید ،زبان انفورماتیک
دانان است -به ویژه انفورماتیکدانان افراطی -آنگاه جای تاسف بسیار خواهد بود .میخواهم یک نکتهی دیگر به این بیفزایم .زبان-
های کهن آموختن و آموزش دادن را –مانند تراموا در شهر لس آنجلس -نباید به دور افکند .آنها -به ویژه منظورم کتاب و خواندن
است -به ما کمک میکنند.
کوتاه سخن :زبانهای کهن را از یاد نبرید!
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رایانه و مدرسه
اغلب گفته میشود «رایانه امروز در همه جا هست و جوانان میبایست بدانند با چه چیزی در دنیا سر و کار دارند .بنابراین الزم
است که در مدرسه چیزهایی در مورد رایانه بیاموزند» .اما چیزهای دیگری نیز در همه جای دنیا یافت میشوند ،که ما در موردشان
چنین حسی نداریم که میبایست در مدرسه برایشان وقت بگذاریم و یادشان بگیریم.
من اکنون بسیار هشیار و مواظبم ،چون صاحب نوهام .من دوباره در تماس با کودکان خردسال قرار گرفتهام .مدت زیادی از آن
زمان که مراقبت از کودکانم را به عهده داشتم سپری شده است .دختر کوچکم اآلن  ٢٨ساله است .واقعن شگفت انگیز است که چه
سریع و تقریبن میتوان گفت به طور خودکار کودکان فنآوریهای دنیای ما را میآموزند ،بدون این که این فنآوریها در مدرسه
آموزش داده شده باشند .نمونهای بیاورم :نوهی سه سالهام و من وارد یک آسانسور میشویم .فکر میکنید او چه میگوید؟ همه میدانید
که او چه میگوید .او میگوید :اجازه دارم دگمه را فشار بدهم؟ یعنی او از دگمه فشار دادن سر در میآورد .این نکتهی بغرنجی است.
این یک فرآیند بغرنج است که او به معنای معینی آن را میفهمد .یعنی این که اگر آدم دگمه را فشار دهد ،اتفاقی میافتد .به عالوه مهم
است که کدام دگمه فشرده شود .معنایش این است که آسانسور حاال باال یا پایین میرود .مادرش برای او یک دستگاه ضبط صوت
خریده است؛ از آن نوعی که مخصوص بچههای کوچک است ،از چوب و با دکمههای بزرگ رنگی .از آن میشود مانند دستگاههای
ضبط صوت عادی استفاده کرد .نوهام به سرعت کار با آن را یاد گرفته است .این هم یک دستگاه تقریبن پیچیدهای است ،که همه جا
در جهان پیرامونمان پیدا میشود .یک نمونه دیگر :زمانی من در آمریکا در خیابان تلفنی در یک تیرک دیدم ،باجهای در کار نبود.
آنجا دخترکی ،شاید چهار یا پنج ساله ایستاده بود ،گوشی تلفن در دستش بود و داشت صحبت میکرد .او از کجا میفهمد این صدایی
که میشنود صدای مادرش است؟ و از کجا میداند اگر صحبت کند ،مادرش صدای او را میشنود؟ این یک فرآیند بسیار بسیار بغرنج
است .اما این بچهی کوچک مانند اغلب بچههای خردسال ،این موضوع را میدانست .آنچه که میخواهم تاکید کنم ،این است که
مدرسه نباید به ناگزیر برای چیزی صرفن به خاطر این که همه جا هست و همه از آن استفاده میکنند ،وقت بگذارد و آن را یاد بدهد.
در رابطه با رایانه و مدرسه همچنین اغلب پرسیده میشود ،برای دادن رایانه به کودک و فراهم کردن امکان دسترسی او به
رایانه ،چه سنی درست است .به معنای معینی این پرسشی است که دیگر ضرورتی ندارد ،چون رایانه اکنون در همه جا وجود دارد.
مثلن در ساعتی که در آشپزخانه است ،یک رایانه است ،در ماشین رختشویی ،در دوربین عکاسی و همچنین در خودرو .هر چند
واقعن الزم نیست ،اما سر و کله این نظر پیدا میشود که زمانی الزم خواهد بود که امکان دسترسی کودکان به رایانهها فراهم شود.
من به این نکته اعتقادی ندارم ،چون افرادی که به این امر معتقدند ،چند مساله را نمیبینند .یک پرسش بسیار مهم این است که در چه
سطحی میخواهیم رایانه را برای کودکان توضیح دهیم؟ میخواهیم برایشان توضیح دهیم که چگونه از یک بازی رایانهای ،مثلن
شبیهساز پرواز ،که خیلی هم لذتبخش است ،استفاده کنند؟ آیا میخواهیم رایانه را در این سطح برای بچهها توضیح دهیم؟ شاید بتوان
در مورد زبانهای رایانهای ،به ویژه زبانهای رایانهای باصطالح سطح عالی چیزی برایشان گفت .رایانه چگونه کار میکند که
میتواند این زبانها را بفهمد؟
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سپس چیزی وجود دارد که ما آن را زبان ماشین مینامیم .این زبان چگونه کار میکند؟ در این رابطه میبایست مدار دستگاههای
برقی ،ساختار و معماریاش را توضیح داد .این نکتهی چنان بغرنجی نیست ،اما باید بگویم که ما باید تصمیم بگیریم و بگوییم« :در
فالن سطح میخواهیم توضیح دهیم».
وقتی چنین چیزی را گفتیم ،آنگاه باید بتوانیم از ایدهمان دفاع کنیم و استدالل کنیم که چرا باید درست در این سطح توضیح داد و با
آن شروع کرد ،یا در این سطح توضیح را تمام کرد .چرا درست این سطح؟ اگر بگوییم« :خیر .آنان باید همچنین یاد بگیرند که مدار و
معماری رایانه چگونه کار می کند» ،آنگاه دیگر مدت زیادی نخواهد گذشت که ما سر از مکانیک کوانتومی –به هیچوجه شوخی
نمیکنم -و فیزیک درمیآوریم .مسلمن نمیخواهیم اینها را به کودکان در سنین پایین توضیح دهیم .برای این چیزها میتوانند صبر
کنند تا به دانشگاه برسند.
این که چنین پرسشی بیپاسخ مانده و حتی این پرسش اصولن طرح نشده ،گویای بیصالحیتی افرادی است که در مورد سیستم-
های رایج آموزشی تصمیم میگیرند.
یک نکتهی دیگر در مورد این جمله که «رایانه وجود دارد ،همه جا هست و باید در موردش چیزی یاد گرفت» .یک پرسش خوب
عبارت از این است که آیا چیزهای دیگری هم وجود دارند که همه جا پیدا میشوند و آیا ما در مورد آنها نیز اندیشیدهایم که میبایست
در مدرسه آموزش داده شوند؟ در این رابطه من به دستگاهی که هر روزه استفاده میکنیم میاندیشم .حتمن تعداد زیادی از این دستگاه
در این سالن است .اگر این دستگاه از کار بیافتد ،آنگاه حتمن طی یک هفته ،دنیا در هرج و مرج و آشوب غرق خواهد شد .عدهی
زیادی تلف خواهند شد ،انسانها از گرسنگی خواهند مرد ،بسیاری درهم خواهند شکست .این دستگاهی که من دربارهاش سخن می-
گویم همانطور که گفتم ،همه جا هست .من خودم به شخصه سه تا از این دستگاهها را در حال حاضر همراهم دارم و بسیاری از شما
نیز این دستگاه را به صورتی همراه خود دارید .این چه دستگاهی میتواند باشد؟ چنان همه جا حاضر است که ما حتی در موردش به
هیچوجه نمیاندیشیم .این همان چیزی است که دقیقن در مورد رایانه در حال حاضر اتفاق میافتد و خواهد افتاد .امروزه شمار رایانه-
ها در کشورهای صنعتی مسلمن بیشتر از جمعیت این کشورها است .و شمار شاغالن رایانه که ما به آنها نیاز داریم ،یعنی برنامه-
نویسان ،طراحان و معماران رایانه ،بطور مدام درمقایسه با شمار افرادی که واقعن روزانه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تماس
با رایانهاند کاهش مییابد .این حکم که وقتی آدم دیپلم مدرسه میخواهد بگیرد باید چیزی از رایانه سرش شود ،چرا که در غیر این
صورت در دنیا سر درگم خواهد شد ،درست نیست.
اما این چه دستگاهی است که من در موردش صحبت میکنم و هر یک از ما بدون آنکه بداند ،همراه خود دارد؟ بطور معمول
پاسخ داده میشود خودکار .اگر خودکار ما از نوشتن باز بماند دنیا از گرسنگی رنج نخواهد برد .یا پاسخ داده میشود ساعت .اما من
سه تا ساعت همراهم ندارم .نمیدانم چه چیزهای دیگری حدس زده میشود .دستگاهی که َمدّ نظرم است ،موتور برقی است .وقتی
می گویم سه تا از آنها را همراهم دارم ،به خاطر آن است که چندی پیش شخصی به من این ساعت را داده است که سه موتور برقی
کاملن کوچک در آن جا گرفته .حتمن خیلی از شماها ساعت کوارتز دارید که آن هم یک موتور برقی درونش است .مسلمن چنین
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موتوری در یخچال ،در دوربین عکاسی و در خودرو هم هست .اما ما خواستار آن نمیشویم که هر دانشآموزی هر چیزی را که با
موتور برقی سر و کار دارد ،باید زمانی بیاموزد .بودجه مدرسه محدود است .نه فقط بودجه مالی ،بلکه همچنین بودجه زمانی .دانش-
آموزان تنها وقت محدودی در مدرسهاند .و حال اگر چیز جدیدی به آن بیفزاییم ،یک درس جدید مانند آموزش رایانه ،آنگاه میبایست
یک درس قدیمی را کنار گذاشت .جای شگفتی است که چه تعداد اندکی به این مساله میاندیشند .یک چیزی میبایست کم شود .چه
چیزی را باید کم کرد؟ در آمریکا رایج است که میگویند تاریخ! در مدرسه و نیز دانشگاهی که من در آن درس میدهم –یک دانشگاه
فنی -یک بار در بحثی با دانشجویان شنیدم که میتوان از درس تاریخ صرفنظر کرد چون چیزی که در آنجا آموزش داده میشود (چه
چیزی زمانی در کجا اتفاق افتاده ،موضوعاتی مانند کریستف کلمب و آمریکای سال  )١٤٩٢همان چیزی است که رایانه به خوبی
میتواند آن را به خاطر بسپرد .یک چیز را میبایست کنار گذاشت و به جایش رایانه را آورد و این به ما نشان میدهد –و این امر
یک حقیقت مهم است ،-که مساله آوردن رایانه به مدرسه ،در نهایت مساله اولویتها است .مهمترین چیز چیست؟ مسلمن این مساله به
صورت غیرمستقیم دربرگیرندهی این پرسش است که اصولن وظیفهی مدرسه چیست؟
شاید به من اجازه بدهید که کمی سر بر شانهتان بنهم و بگریم ،به عبارت دیگر دربارهی سیستم آموزشی آمریکا چیزی بگویم که
در وضعیت فاجعهباری است .آنچه در آنجا اتفاق میافتد و شما در اینجا [آلمان .م] نباید بگذارید اتفاق بیافتد ،مسالهای است که من
اآلن در موردش صحبت میکنم .از طریق کاربرد رایانه به عنوان راه حل ،مسالهی اصلی در مدرسه کاملن پس رانده میشود .مساله
ابتدا به قالب فنی درآورده میشود .یعنی از آن مسالهای فنی درست میشود و سپس گفته میشود که ما ابزاری داریم تا بتوانیم این
مسالههای فنی را حل کنیم .این به معنای آن است که اساسیترین پرسشها ،پرسشهایی که ما میبایست با توجه به مدرسهمان طرح
کنیم ،اصولن طرح نمیشوند .مثلن این تقریبن مانند یک زبانزد ،یک شعار ،یک تکیه کالم است که «"جانی" نمیتواند بخواند».
کودک ما نمیتواند بخواند .سپس یک شرکت رایانهای مثلن در این مورد آی .بی .ام میآید و یک سیستم رایانهای را همراه با برنامهی
آموزش مطالعه به نمایش میگذارد و میگوید راه حلاش این است .و در آزمایشها معلوم میشود که این برنامه ،این سیستم ،واقعن
هم کمک میکند که آمارهای مربوط به مطالعه بهبود پیدا کنند .سپس گفته میشود« :میبینی! رایانه راه حل مشکالت است» .اما
کاری که صورت نگرفته و میبایست انجام شود ،پرسیدن آن است که چرا «جانی» نمیتواند مطالعه کند .برای این که متوجه شوید
که این یک مشکل بسیار جدی در کشور ما است ،این را میگویم :به صورت کاملن رسمی ،یعنی از سوی حکومت اعالم شده که ما
میدانیم یک سوم جوانانمان نمیتوانند بخوانند .یک سوم جوانان مان! یعنی این که آنها تا حدی کتابهای کارتونی را و پالکها را
میتوانند بخوانند ،اما آنان حتی نشریه بیلد 10را نمیتوانند بخوانند و در مورد کاملن خاص کتابچههای راهنمای استفاده از ابزارهای
ساده را هم نمیتوانند بخوانند .پرسش در اینجا نباید این باشد که «آیا ما ابزاری داریم که آموزش مطالعه را بهتر کند؟» بلکه در وهله
نخست میبایست پرسید« :چرا "جانی" نمیتواند بخواند؟ چرا او نمیتواند در مدرسه مطالعه کردن را بیاموزد؟» اگر این پرسش را
طرح کنیم ،آنگاه شاید معلوم شود که «جانی» وقتی در کالس درس است ،گرسنه است .حال این فقط یک مثال است .و اگر چنین
چیزی درست باشد ،آنگاه مساله بعدی طرح خواهد شد که «ما همیشه در مدرسه ساعت تنفس برای صبحانه و نهار داریم .حتمن به او
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غذا داده شده است» .پاسخ این است« :خیر .ما ساعت غذاخوری داشتیم .اما دیگر نداریم» .آنگاه پرسیده میشود« :چه شده که دیگر
نداریم!»
«چون پول الزم برای این کار را نداریم».
«پس پول این کار کجا رفته؟»
آنگاه باید بدانیم که بهای یک بمبافکن نیروی هوایی  ٧٠٠میلیون دالر است –باور کردنی نیست .بدون لوازم یدکیاش .تنها خود
هواپیما ٧٠٠ ،میلیون دالر میشود .حال میتوان تصور کرد یک ناوشکن و کل ناوگانی که متعلق به آن است ،چقدر میارزد .ما
خیلی از این چیزها داریم و کاربرد آنها نیز هزینه دارد .هزینه آن بسیار بسیار زیاد است .از جمله پول برنامهی تغذیه صرف آن شده
است .بنابراین وقتی این پرسش را پی میگیریم که چرا «جانی» نمیتواند بخواند ،آنگاه به زودی و میگویم تقریبن بیدرنگ ،به
مسایل سیاسی میرسیم .به مسایل سیاسی ای که مطبوع نیستند .معلوم است که رایانه گناهی در رابطه با این تحول ندارد ،اما از آن
برای پس راندن مسایل اساسی بهرهبرداری میشود.
همچنین معلوم میشود که کودکان در آمریکا فقط به علت گرسنگی نیست که نمیتوانند خواندن بیاموزند .علتهای زیاد دیگری
نیز هست .یکی از دالیل اصلی آن است که کودکان و نیز آموزگاران وقتی در مدرسهاند ،میترسند .هنوز مدت زیادی از آن زمان
نگذشته که مشکل اعتیاد بزرگترین و حادترین مسالهی امور آموزشی ما بود .اکنون دیگر این مساله بزرگترین مشکل نیست .چرا؟
نه به خاطر این که این مشکل حل شده و کمتر شده است .بلکه مشکل دیگری حادتر شده و آن هم مساله اسلحه در مدرسهها است .می-
توان تصور کرد که کودکان و آموزگاران ترس زیادی دارند .در شهر دیترویت ،میشیگان –شاید شهری به بزرگی هامبورگ -هر
ساله  ٧٠کودک در مدرسه توسط کودکان دیگر به قتل میرسند .و تازه دیترویت بدترین شهر از این لحاظ نیست .خوب میتوان
تصور کرد که چرا آموزگاران و کودکان میترسند .در چنین فضایی مسلمن آموختن هر چیزی ،حال خواندن باشد یا هر چیز دیگر
دشوار است.
علت سوم آن است که شمار زیادی از کودکان در آمریکا –اغلب گفته میشود یک سوم کودکان -در فقر زندگی میکنند .این تعداد
زیاد کودکان در آمریکا بدون هیچ امیدی زندگی کرده و دلیلی نمیبینند که خواندن یا چیز دیگری بیاموزند .برایشان سودی ندارد.
آنان شاید نسل سوم یا چهارم در خانوادهشان –اگر بشود اصولن از خانوادهای صحبت کرد -به شمار میآیند که هیچگاه شغل درست و
حسابی پیدا نخواهند کرد .در اینجا هیچ امید و برنامهای نیست که بتوانند کارهای بشوند .کودکان به جوانان مینگرند .و وقتی به آنان
گفته میشود« :تو حتی نمیتوانی یک درخواست کار در مکدونالد را پر کنی ،چون سواد کافی برای خواندن نداری .چطور می-
خواهی در زندگی ات پیشرفت کنی؟» (-مکدونالد شاید پنج دالر در ساعت یا کمی کمتر مزد میپردازد و برای کار در مکدونالد
واقعن هم الزم نیست که آدم خواندن بلد باشد .آنها کنار صندوق عکس دارند ،نه عدد) ،-آنگاه کودکان بسته به شرایط جواب میدهند:
«من اگر برای توزیعکنندگان مواد مخدر در گوشه خیابان کشیک بدهم پانصد دالر در روز درمیآورم»ُ .خب ،چگونه میخواهید
کودکان را قانع کنید که خیلی مهم است خواندن یاد بگیرند؟
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به این ترتیب کیفیت سیستم آموزشی به مساله اولویتها بازمیگردد و من میگویم مساله اصلی یک مدرسه باید آن باشد که به
دانشآموزان کمک کند که به زبان مادری شان مسلط باشند ،بتوانند بخوانند و واضح بنویسند و رسا حرف بزنند .ما در آمریکا در
چنین کاری موفق نیستیم.
حال بپردازیم به این پرسش که مسلمن در ذهن شما در گشت و گذار است:
«وظیفه مدرسه در رابطه با رایانه چیست؟» من میگویم ،اگر مدرسه اصولن هیچ کاری نکند ،رایانه درس داده نشود ،شاید از
رایانه در درسها استفاده شود اما درس رایانه نباشد ،فاجعهای رخ نخواهد داد .اکنون بخواهم قیاسی را مطرح کنم ،میگویم به جای
این که در مدرسه درباره رایانه صحبت کنیم ،در مورد پیانو حرف بزنیم .حال چه خواهم گفت؟ درست همان چیزی را خواهم گفت که
تا کنون گفتهام« .بلی ،مسلمن پیانوهای زیادی در دنیا وجود دارند ،اما الزم نیست که مثلن از چهارسالگی هر هفته دو ساعت درس
پیانو باشد» .این الزم نیست .به عالوه نواختن پیانو را در خارج از مدرسه نیز میتوان یاد گرفت .آنگاه یکی ممکن است از من
بپرسد« :تو چرا با موسیقی بدی؟» من مخالف موسیقی نیستم .اما گمان نمیکنم –و این هم باز مساله اولویتها است -باید این موضع
را داشت که در هر کالس درس شاید یک موتزارت جوان نشسته باشد و ما باید او را تشویق کنیم و استعدادش را بپرورانیم .آیا چون
امکان دارد که ما شاید دو یا سه موتزارت پیدا کنیم ،میبایست همه را با موسیقی مشغول کنیم؟
من میخواهم بگویم که به هیچ وجه مخالف اصل رایانه نیستیم .و باید اقرار کنم که رایانه به معنای معینی زندگی بسیار زیبایی را
برایم ممکن کرده است .نمی خواهم چنین ادعا کنم که رایانه هیچ نقشی در مدرسه نباید بازی کند .اگر ما کودکانی داریم که واقعن
عالقه به موسیقی دارند ،آنگاه باید مدرسه طوری باشد که این امکان برای کودکان فراهم باشد به دنبال عالقهشان بروند و در این
رابطه چیزی بیاموزند .در مورد رایانه هم باید همینطور باشد .فکر میکنم شاید بهتر است یک باشگاه رایانه در مدرسه باشد و
آموزگارانی که از آن سر درمیآورند ،بتوانند این باشگاه را بگردانند و افراد را مشورت کنند .من مطمئنم که مدت زیادی طول
نخواهد کشید که دانشآموزان مسنتر میتوانند به دانش آموزان جوانتر کمک کنند؛ الاقل آنانی که عالقمندند .گمان نمیکنم که باید
آنان را از رایانه محروم کرد و یا این که رایانه فکر آنان را مسموم میکند .منظورم این نیست.
پس چه باید کرد؟ من این را زمانی از فیزیکدانی که ضمنن جایزه نوبل هم دارد پرسیدم .او گفت« :کاملن ساده است .هر یک از
دانشجویان من باید بتوانند یک رایانه بسازند .همین کافی است» .درست کردن یک رایانه! به نظرم امروزه این یک پاسخ معقوالنه
است .شاید این حتی یک پاسخ معقوالنه برای یک مدرسه والدورف 11هم باشد .شاید بهتر است بگویم ،اگر هر کس این امکان را
داشته باشد که بتواند رایانهای بسازد ،چیز خوبی خواهد بود .اینجا باز به سطح توضیح میرسیم .مسلمن منظورم این نیست که باید از
الکترونها شروع کرد و ابتدا آموخت که چگونه میتوان یک مدار سریع درست کرد ،بلکه با داشتن این اجزا کار ساختن را شروع
 11به مدرسههایی در آلمان اطالق میشود که مطابق نظریات رودلف اشتاینر که مبتنی بر انسانشناسی حکمتگرایانه است ،کودکان را آموزش میدهند .در این
مدرسهها تالش میشود که خالقیت هنری و تواناییهای اندیشگی و عملی (کار دستی) کودکان با در نظرداشت ویژگیهای فرد فرد دانشآموزان تقویت شود.
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کرد .نباید خیلی زیاد به فیزیک پرداخت ،بلکه میبایست چیزی درباره معماری رایانه آموخت .از این طریق رایانه اسطورهزدایی
میشود ،به گونهای که آدم متوجه میشود واقعن در درون آن چه چیزی میگذرد .و این کار واقعن دشواری نیست .به گمانم چنین
چیزی مفید است.
من سالهای مدرسهام را به یاد میآورم .من شانس آورده بودم که میتوانستم به مدرسه دولتی بروم که در آن امکان آموختن کار
کردن با ماشین تراش را داشتم .آن موقع تکلیفمان این بود که یک ماشین تراش متشکل از اجزای کاملن سادهای درست کنیم .حتی
میبایستی این اجزا را خودمان تراش میدادیم .این قضیه مال خیلی خیلی سال پیش است ،اما من هنوز هم آن را به یاد میآورم .هنوز
هم کمی از آن سر درمیآورم .نه تنها از ماشین بخار که شاید حتی مهمتر هم باشد ،بلکه از ماشین تراش هم سردرمیآورم .آنچه که
من به ویژه ارزشمند قلمداد میکنم ،به خصوص در شغلم ،آن است که آموختهام که کارکرد ماشین تراش نه صرفن فیزیکی ،نه
صرفن منطقی و نه صرفن ریاضی است.
آدم دستش روی یک چرخ است که آن را میچرخاند و سپس فلز آنجا تراشیده میشود .کسی که این ماشین را میشناسد میداند که
منظورم چیست .روی آن آب پاشیده میشود تا داغ نشود و سپس آدم این فلز را میچرخاند .هوشی که در این کار سهیم است –و من
اینجا به قصد از واژه هوش استفاده میکنم -تمامن در مغز آدمی نیست .در مفاصل هم هست ،در بازو هم هست .در جریان این کار
آدم چیزی میآموزد .من آن موقع خیلی جوان بودم و به هیچوجه به رایانه فکر نمیکردم .هیچکس به رایانه فکر نمیکرد .اکنون سال-
های بسیار بسیار پس از آن ،من یک کارشناس رایانه شدهام و دیگر ماشین تراشهایی که توسط رایانه کنترل میشوند ،تولید میشوند.
اینک این پرسش مطرح میشود که «تا چه حد می توان انسان را جایگزین کرد؟ حد و مرزهای هوش مصنوعی کجا هستند؟» آنچه
که من به عنوان یک نوجوان سیزده ساله آموختم ،به باصطالح نجاتم منجر شد .من میدانستم که میتوان انسان را در فعالیتهای
ساده به وسیله ماشین جایگزین کرد ،ولی نمیتوان همه چیز را به ماشین سپرد .هوش چیزی نیست که تنها در آن باال ،در مغز من
جریان دارد .من همچنین معتقدم ،تکلیف ایجاد یک رایانهی کوچک ،متصل کردن سیمها به هم و همهی چیزهایی که مربوط به آن
است ،چیزی شبیه همان کار با ماشین تراش است .کاملن یکسان با آن نیست ،اما شباهتهایی وجود دارد.
من در این رابطه به همکارم شری تارکل ( )Sherry Turkleمیاندیشم که مطلبهای بسیار زیادی درباره رایانه و کودکان
نوشته است .فکر میکنم اسم کتابش ماشین آرزو است .حتمن آن را میشناسید .و من همچنین به سیمور پاپرت (،)Symour Papert
یکی از همکارانم در  MITفکر میکنم .اگر از او بپرسید ،در چه سن و سالی میتوان به کودک رایانهای داد ،او پاسخ خواهد داد ،از
آن زمانی که کودک زاده میشود .چون به سرعت خیلی دیر خواهد شد .او نظرش خیلی جدی است .حال منظورش از این حرف
چیست؟ من این را نقل نمیکنم که فقط داستان بدی تعریف کرده باشم .او منظورش این است که میتوان کودک را در گهوارهای
گذاشت و بر فراز این گهواره یک سلسله عروسک آویزان کرد که توسط رایانهای که آن طرفتر است کنترل میشود .و این رایانه
وقتی کودک حرکتی از خود نشان میدهد ،مواظب است .نوزاد ،آنطوری که میشناسیم ،دستش را بلند میکند .رایانه نسبت به آن
واکنش نشان می دهد .آنچه که به نظر پاپرت در این رابطه زیبا و ارزشمند است ،این واقعیت است که کودک از سنین بسیار بسیار
پایین متوجه میشود که بر دنیا کنترل معینی دارد .او میآموزد که امکان تغییر دادن دنیا را دارد؛ میآموزد که بر دنیا تاثیر دارد و
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صاحب قدرت است –این دقیقن آن اصطالحی است که در این رابطه به کار برده میشود« .شری تارکل» دربارهی کودکان دبستانی
مطلب مینویسد و آنان را مورد بررسی قرار میدهد که رایانه به کودک –که اغلب پسر هستند -نخستین فرصت و امکان را میبخشد
که بر چیزی به تمام و کمال مسلط باشند .و این نکته برای او کیفیت رایانه است.
در این رابطه میخواهم یادآور شوم که یک برنامهنویس ماهر در قالب رایانه ،مسلط بر صحنهی نمایشی است که بر روی آن همه
چیز ممکن است .مثلن میتوان جهانی را ،یک جهان مصنوعی را ،برنامهریزی کرد که در آن نیروی جاذبه به گونهی کاملن دیگری
عمل میکند ،نیرومندتر است یا تغییر میکند ،یا چیزهایی از این قبیل .آنگاه میتوان جسمی را در این میدان جاذبه افکند و رفتارش را
مطالعه کرد .کودکان و نیز بزرگساالن به سرعت میآموزند ،کنترلی که فرد برنامهنویس دارد ،مطلق است .بویژه در رایانههای
مدرن که تقریبن مطمئناند –منظورم سختافزارشان است -کنترل چنان مطلق است که اگر چیزی عمل نکند ،حتمن تقصیر برنامه-
نویس است .مانند طبیعت نیست که ممکن است چیزی دخالت داشته باشد که من آن را نمیشناسم ،یا چیزی دخالت دارد که من از آن
بیخبرم .خیر ،در مورد شبیهسازی رایانهای و ایجاد دنیاهای مصنوعی در رایانه ،چیزی نمیتواند وجود داشته باشد که آدمی از آن
بیخبر باشد .همه چیز را خودمان وارد کردهایم ،البته به فرض این که آدم از کتابچه راهنمای رایانه سردربیاورد .افراد جوان از پس
چنین کاری برمیآیند .به طور مسلم این برای بچهها که چیزی جز عجز تجربه نکردهاند ،جذابیت زیادی دارد که باالخره چیزی به
دست آوردهاند که میتوانند بر آن تسلط داشته باشند .اینطور تبلیغ میشود که این نکتهی بسیار مهمی برای کودکان سیاهپوست است
که از امتیازاتی مانند طبقهی متوسط به باال برخودار نیستند .اما باید پرسید :آیا این یک راه حل فنی برای مسالهای نیست که اصولن
ریشه در مسایل فنی ندارد؟ آیا از این طریق اساسیترین مسایل در رابطه با کودکان الپوشانی نمیشوند؟ بهتر است بپرسیم چگونه
میتوان دنیای کودکان ،چه در خانواده ،در مدرسه یا در هر جای دیگر را به گونهای شکل بخشید که آنان در دنیای حاضر به جای
این که احساس ناظر صرف و یا حتی قربانی بودن داشته باشند ،خود را مشارکت کننده حس کنند .در اینجا محیط کودکان و اصولن
محیط ما نقش بسیار بزرگی بازی می کند .دنیایی که امروزه اغلب کودکان در آن زندگی می کنند ،دنیایی است که مدام مجردتر و
مدام انتزاعیتر میشود .این دنیایی است که آنان به جای فعلیت پیرامونشان ،آن را در صفحهی نمایش تجربه میکنند.
من فرض را بر این میگذارم خانوادههایی که کودکان خود را به مدرسه والدورف میفرستند ،برایشان مهم است که آنان به
عنوان موجوداتی زنده تربیت شوند .شاید آنان باغ و یک حیوان خانگی داشته باشند .شاید کودکان آنها به جای آن که در تلویزیون
فیلمهای مستند درباره طبیعت و زندگی جانوران بسیار کمیاب و عجیب و غریب نگاه کنند ،مسئول زندگی یک خرگوش ،آنهم نه فقط
برای یک ساعت ،بلکه در طول زندگیاش هستند .فقط جانوران و گیاهان نیستند که نمیتوان با آنها توسط تلویزیون به صورت
مشخص آشنا شد .دنیا همواره انتزاعیتر می شود .ما دیگر بخشهای بزرگی از جهان را به صورت مشخص مشاهده و تجربه نمی-
کنیم.
اغلب گفته میشود که امروزه کودکان خیلی بیش از آن چیزی میدانند که ما در سن و سال آنان میدانستیم .به یاد میآورم که من
در کودکی فکر میکردم ،شهر هونولولو یک چیز مندرآوردی است .هونولولو نام زیبایی است .به هیچوجه نمیتوانستم بپذیرم که
چنین شهری واقعن وجود دارد .کودکان امروزی دچار چنین اشتباهی نخواهند شد .آنان به دقت میدانند که هونولولو وجود دارد .آنها
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این شهر را هزار بار در تلویزیون در ارتباط با پلیس و خشونت و کارآگاهان و هلیکوپترها دیدهاند .آنان هونولولو را میشناسند .اما
آنان فاقد تجربهی شخصی در این رابطهاند.
هنگامی که در تلویزیون میتوان دید کوسهها چگونه شکار میشوند و یا یک عنکبوت زیر آب میتواند زندگی کند ،آنگاه آدم
مسئولیتی در برابر این موجودات زنده که با آنها «آشنا» شده است ،حس نمیکند .آنها را فقط میتوان دید و آنها وجود دارند .اما آدم
اگر یک خرگوش یا پرنده یا سگ داشته باشد ،که باید از آن مراقبت کند ،آنگاه احساس مسئولیت میکند .و –این هم نکتهی بسیار
مهمی است که میخواهم بر آن تاکید کنم -تسلط بر رایانهای داشتن ،عاری از مسئولیت است .این دنیا را آدم خودش یا یک برنامه-
نویس رایانهای در رایانه ایجاد کرده است .من در این رابطه به بازیهای فراوان رایانهای که در جهان وجود دارد فکر میکنم.
منظورم بازیهای فراوان نظامی و شبهنظامی است که موجودند و برای مثال کودکان –اغلب پسران -مینشینند و با هیجان دگمهای
را فشار میدهند .با هر فشار دگمهای یک سفینهی فضایی ساقط میشود و یا شهری ویران میگردد .یک بازی در آمریکا داریم که
آدم به تعداد سرخپوستانی که با تیر زده و از این قبیل وحشیگریها ،نمره میگیرد .حتی یک بازی داریم که آدم فرمانده یک اردوگاه
مرگ دورهی نازیها میشود و بسیاری بازیهای نظامی که در آن هواپیماها ساقط میشوند و شهرها ویران و غیره .آدم از آنها چه
چیزی یاد میگیرد؟ پیش از هر چیز آن که فعالیتهایش –کارهایی را که مرتکب میشود -از پیامدهای کارهایش جدا کند .آدم می-
آموزد که نمیبایست مسئولیت چیزهایی را که مرتکب میشود به عهده بگیرد.
چنین چیزی را ما در یک دانشگاه فنی –حال میرسم به دانشگاه خودم -که در آن انسانهای خوبی که نسبت به فرزندانشان بسیار
هم مهرباناند پیدا میکنیم؛ در مورد چیزهایی پژوهش میکنیم و فنآوریهایی درست میکنیم که بیتردید در دستگاههای کشتار جمعی
مانند موشکهای کروز کار گذاشته میشوند .هر پیشرفتی در این گستره بیدرنگ در چنین وسیلههایی کار گذاشته میشود .چنین
افرادی حتی درک نمیکنند که مسئولیت این مساله به گردن آنان است .کاری که آنان میکنند و آنچه از آن حاصل میشود ،برای این
افراد مطلقن از هم جدا است .من معتقدم که با چنین نکتهای باید مبارزه کرد.
یک مشکل ،که من زمانی در موردش مطلبی هم نوشتم ،ناشی از رفتار اجتماعی اعتیادآمیز است .برخی برنامهنویسان معتادند.
خوشبختانه آنها استثناءاند .جالب اینجا است که همه برنامهنویسان معتاد مرداند .چنین به نظر میرسد که زنان در برابر این اعتیاد
مصوناند .این خیلی جالب است .در شگفتم که چرا تا کنون یک رفتار-پژوهی پیدا نشده که این مساله را بگیرد و تالش کند چرایی آن
را توضیح دهد .در تکمیل این نکته باید بگویم که این برنامه نویسی معتادانه ،تنها یک حالت ویژه از یک اعتیاد بسیار عامتر است که
در بین دانشمندان رایج است .یک برنامهنویس قادر است جهانی ایجاد کند که او بر آن کاملن مسلط است .این را پیشتر هم گفتم .در
اینجا چیزی مانند مبارزه میان برنامهنویس و ماشین شکل میگیرد .برنامهنویس چیزی را تعیین میکند و به ندرت پیش میآید که
یک برنامه ،درست همان بار اول ،واقعن همان کاری را بکند که مقصود برنامهنویس بوده ،به ویژه آن هم در یک سیستم بسیار
پیچیده .وقتی رایانه کاری میکند که قصد بر آن نبوده –من نام چنین چیزی را «خطا» مینهم -آنگاه برنامهنویس به ویژه نوع معتاد
آن -کاملن آگاه است که این تقصیر او است.
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ازینرو یک رقابت دایمی ،یک بازی میان برنامهنویس و ماشین وجود دارد .ماشین همواره به او نشان میدهد که او بر آن مسلط
نیست ،اما او میخواهد که تسلط داشته باشد .ازینرو به سرعت ،تمام فکر و ذکرش میشود برنامهنویسی .این اعتیاد شبیه اعتیاد قمار
است .در این رابطه به روشنی میتوان دید که هدف قمارباز معتاد بردن نیست .اگر او در بازی پوکر با پنج نفر دیگر همه چیز را هم
ببرد ،و صاحب کل پول آنان هم بشود و در نتیجه بازی باید خاتمه پیدا کند ،او به آنان پول قرض میدهد که به بازی ادامه دهند .به
این ترتیب بر ضد خودش بازی میکند .این خیلی ابلهانه است .اما مهمترین نکته در اینجا خود بازی است! در مورد برنامهنویس نیز
همین مساله صدق میکند .وقتی او یک سیستم بزرگ ایجاد کرد که کار هم میکند ،او در وضعیت مشابهی مانند قمارباز است .اغلب
تغییر کوچکی در اینجا و آنجا وارد میکند تا برنامه را بهتر کند .با این تالش که کمی بهتر کند ،کل قضیه را خراب میکند و دوباره
بازی از سر گرفته می شود .آنچه که در پس این قضیه نهفته ،تالش برای کسب قدرت است .من معتقدم که این نکته در مورد بسیاری
از دانشمندان علوم طبیعی و مهندسان نیز صادق است .یک عدم اطمینان معینی در پس همهی این کارها است که به وسیلهی تالش
برای کسب قدرت جبران میشود .قیاس با قمارباز معتاد در این مورد انطباق تام ندارد .من خوشحالم که میتوانم بگویم در اینجا
تفاوت زیادی وجود دارد .قمار باز معتاد بسیار به ندرت معالجه خواهد شد و اغلب تا پایان عمرش قمار میکند .برنامهنویس معتاد اما
بر اساس تجربه ،پس از ده یا بیست سال دست میکشد .این احتمال وجود دارد که سرانجام حوصلهاش سر برود و دیگر لذتی نبرد.
برگردیم به موضوع مدرسهها .در ارتباط با مدرسه و رایانه اغلب پرسشی در رابطه با کیفیت نرمافزار آموزشی مطرح میشود.
به نظرم اگر نرمافزار آموزشی بد است ،باید بپرسیم ،چرا چنین است؟ آنگاه متوجه خواهیم شد که برای این امر علتهای جدی وجود
دارد و هیچ ربطی به آن ندارد که جوانان و کودکان در مدرسه چیز زیادی دربارهی رایانه یاد نمیگیرند .یک بار از من پرسیدند که
آیا به نظر من امکان تولید نرمافزار معقوالنهی آموزشی وجود دارد و پاسخ من این بود :پرسش در حقیقت این است که آیا امکان برپا
کردن یک نظام آموزشی وجود دارد که بتوان در آن از نرمافزار رایانهای استفادهی معقوالنهای کرد .امیدوارم که مدرسه والدورف
چنین چیزی را ممکن کند .در هر صورت مدرسههای آمریکایی امکان چنین چیزی را فراهم نمیآورند.
تصوری که خیلیها از فنآوری به عنوان داروی معالج –نه داروی همهی دردها بلکه یک داروی معالج -دارند را قبلن مطرح
کردم .یک امکان برای این که این نکته پیکاوی شود آن است که دانشآموزان خودشان یک رایانه بسازند .این کار تا حد زیادی
اسطورهزدایی میکند .اما باید این مضمون را گسترش داد .این فنآوری نیست که در اینجا اثرگذار است ،بلکه کاربردهای جنون
آمیزی هستند که با خصلت جامعه ما مرتبطاند .نه فقط نظامیان ،بلکه خود ما نیز زندگیمان را به گونهای غیر ضرور پیچیده میکنیم،
از این طریق که فنآوری را درجاهایی به کار میگیریم که استفاده از آنها به هیچوجه الزم نیست و شاید حتی بی معنی است .در این
رابطه به چیزهایی از قبیل دستشوییهایی فکر میکنم که در آنها شیر آبی برای باز و بسته کردن ،وجود ندارد ،بلکه کافی است که
دستمان را زیر لولهی آب بگیریم .آنگاه یک سیستم رایانهای حس میکند که دستان من آنجا هستند و آب جاری میشود .چنین چیزی
به هیچوجه ضروری نیست.
یک بار من در زوریخ مجبور شدم مدت طوالنی این طرف و آن طرف بروم .چون پول خرد برای خرید بلیط از دستگاه خودکار
نداشتم .دستگاه آنجا بود اما من پول خرد نداشتم و کسی هم نبود که من از او پول خرد گدایی کنم .من میترسیدم همینجوری سوار
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شوم .اگر یک کنترلچی میآمد ،پنجاه فرانک برایم خرج برمیداشت .بنابراین مجبور بودم این طرف و آن طرف بروم .اگر آدم
حساب کند که خرج همه این دستگاههای خودکار و کنترلچیها برای قطارهای روی زمینی شهری و مترو یا تراموا چقدر میشود،
شاید به مبلغی برسیم که نتیجه بگیریم ،بهتر است استفاده از حمل و نقل عمومی رایگان باشد .فکر میکنم اگر رایگان باشد ،مخارجش
ارزانتر خواهد بود تا با این همه بلیط و دستگاه خودکار و همه چیزهایی که به آن تعلق دارد .نمیخواهم ادعا کنم که حتمن چنین است.
اما ممکن است چنین باشد .آنچه که به طور قطع میدانم آن است که بهتر است ما دنبال اختراعات اجتماعی باشیم.
میخواهم اینجا داستان کوتاهی برایتان تعریف کنم ،یک رویایی را که داشتهام و زیبا نبود .من به یک اردوگاه مرگ در زمان
نازیها فکر میکنم که در آن هر چیزی که اصولن به وسیلهی ماشین قابل تصمیمگیری است ،مانند این که چه کسی فردا باید بمیرد و
چه کسی پاسداری بدهد ،به وسیله یک رایانه صورت میگیرد .در این رویا دو اسیر را میبینم که یکی به دیگری میگوید :باید امکان
استفادهی معقوالنه و انسانی از رایانه هم وجود داشته باشد .و آن دیگری پاسخ میدهد :بله ،اما نه در این اردوگاه مرگ .نمیخواهم
ادعا کنم که ما امروزه در غرب و در کشورهای صنعتی در یک اردوگاه مرگ زندگی میکنیم ،اما مدعیام و از این حرفم دفاع
خواهم کرد که در یک دیوانهخانه به سر میبریم .و در این دیوانهخانه نقطههای خرد و عقل وجود دارد و آنانی که در چنین نقاطی
زندگی میکنند و آن را سر و سامان میدهند باید بکوشند چنین نقاطی را وسیعتر کنند؛ به این امید که بتوان جهان را نجات داد.
منظورم از این حرف آن است که ترسی که ما از فن داریم با ساختار جهانمان مرتبط است .منظورم این نیست که وظیفه ما آن است
که هر یک از ما باید انقالبی بشود و به خیابان بریزد و سنگربندی کند .اما ما میبایست به جای بررسی دایم عاملهای بیرونی و
دستکاری آنها ،بدانیم که علتها چیستند و مشکل واقعن چیست .معتقدم که این یک نکتهی بسیار ضروری است.
چه باید بکنیم؟ من برای کسی نمیتوانم تعیین تکلیف کنم ،هر کس میبایست خودش تصمیم بگیرد .مهم آن است که حماقت نکنیم!
به ویژه هنگامی که مطلعیم داریم کار ابلهانهای میکنیم .مثلن آلودگی محیط زیست را در نظر بگیریم .اینطور نیست که ما نمیدانیم
چه کار باید بکنیم .ما خیلی خوب هم میدانیم .اما مساله اینجا است که آیا ما ارادهی آن را داریم که از لحاظ سیاسی طوری متشکل
شویم که واقعن تغییری صورت بگیرد؟ در حال حاضر صنعت خواستار پژوهش بیشتری در مورد پیامدهای پدیدهی گلخانهای است و
شرکتهای تولید سیگار در آمریکا هنوز مدعیاند که «از لحاظ علمی ثابت نشده که سیگار آدم را بیمار میکند .از لحاظ علمی هنوز
اثبات نشده و ما میبایست آزمایشهای بیشتری انجام دهیم» .یک چنین حرف بیمعنی! ما به خوبی به این امر واقفیم .و همچنین به
خوبی می دانیم چه باید بکنیم تا مثلن محیط زیست را پاک نگهداریم و من معتقدم در بسیاری بخشهای دیگر هم میدانیم چکار باید
بکنیم .اما با این حال از همدیگر میپرسیم« :چکار میتوانیم بکنیم؟» معتقدم که خود این پرسش اغلب یک شانه خالی کردن است .این
پرسش یعنی من میدانم چکار باید بکنم ،اما شاید کاری پیدا شود که کمی سادهتر باشد و به من اجازهی انجام همه چیزهایی که به آن
عادت کردهام را در زندگیام بدهد.
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هنر و رایانه
من معتقدم که انگیزهی اصلی یک هنرمند آن است که او چیزی برای گفتن دارد .او چیزی برای گفتن دارد ،این چیز به او فشار
میآورد که بگوید و این چیزی است ناگفتنی .از این دشواری است که هنر زاده میشود .هنرمند ابزار خود را به کار میگیرد تا بر
محدودیتهای زبان رایج چیره شود .وقتی میگویم زبان ،منظورم انگلیسی و آلمانی –یعنی فقط زبانهای رایج بشری -نیست ،بلکه
همچنین ریاضی مدّ نظرم است .هنرمند میخواهد چیزی بگوید که در زبانهای رایج قابلیت گفتن آن وجود ندارد .برای این که چیزی
که به او فشار میآورد را بیرونی کند ،تالش میکند به یاری ابزار کارش بر محدودیتهای زبان رایج چیره شود؛ یعنی این
محدودیتها را بترکاند .و این تالشی است که به ناگزیر با شکست مواجه میشود؛ با موفقیت همراه نیست.
ابتدا دربارهی موضوع چیز «ناگفتنی» باید بگویم که من تاکید دارم – واین یک موضع اصولی است -که ما بسیار بیش از آنچه که
میتوانیم بیان کنیم ،میدانیم .همهی ما .و اگر اکنون میگویم «میتوانیم بیان کنیم» ،منظورم واقعن به یک زبان و یک سیستمی از
نمادها (سمبلها) ،مانند فرمولهای ریاضی یا شیمی یا نُت موسیقی یا از این قبیل است.
ما چیزهای بسیاری میدانیم که نمیتوانیم بیان کنیم .ادعا میکنم که اغلب چیزهایی را که ما میدانیم ،قابل بیان نیست .اوژن
یونسکو زمانی گفته بود« :بسیاری چیزها را میتوان در قالب واژگان بیان کرد ،جز حقیقت زنده را» .من دقیقن همینطور فکر می-
کنم.
حال میخواهم درباره هوش مصنوعی صحبت کنم .این موضوع که چیزی «قابل بیان» و یا «غیرقابل بیان» است ،در اینجا نقش
بازی میکند.
وقتی من ادعا میکنم که ما بیش از آنچه که بیان میتوانیم بکنیم ،میدانیم ،آن وقت دانشجویان دانشگاههایی مانند استانفورد یا
 MITکه خیلی از هوش مصنوعی ذوقزدهاند و معتقدند که انسان چیزی بیش از یک ماشین نیست ،میخواهند که من مثالی برشمرم
و فکر میکنند که از این طریق مچ مرا گرفتهاند .آخر چگونه میتوان مثالی از چیزی ارائه داد که قابل بیان نیست؟ اما این که چیزی
قابل بیان نیست ،به معنای آن نیست که نمیتوانیم دربارهاش صحبت کنیم .ما شاید نتوانیم بیانش کنیم ،اما میتوانیم دربارهاش صحبت
کنیم.
یک مثال :فرض را بر این میگذارم که هر کس یک بار تجربهی چنان خواب خوشی را داشته که وقتی بیدار شده ،خواسته است
دوباره بخوابد تا ادامهی آن خواب را ببیند .این کار مدت طوالنی نمیتواند ادامه یابد .نمیتوان مرتب به خواب رفت .به همین دلیل
تالش میشود که آن خواب را به صورت دیگری در خاطره حفظ کرد .روشهای گوناگونی وجود دارد که میتوان به کار بست .یکی
از این روش ها آن است که خواب را یادداشت کنیم .روش دیگری تعریف آن برای کس دیگری است .روش سوم تعریف کردن آن
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برای شخص خود است؛ باصطالح به زبان شخصی .اما متوجه میشویم هر روشی که در اینجا به کار ببریم باعث تخریب خواب
میشود .متاسفانه چنین است.
اگر میخواهیم این خواب را واقعن حفظ کنیم ،چارهای نیست جز آن که رها سازیمش .و این خواب میتواند دوباره بیاید .در آن
صورت دیگر تخریب نشده است .در این مورد ما چیزی را میدانیم که بیان نمیتوانیم بکنیم .این یک مثال بود .مسلمن بسیار بسیار
چیزهای دیگر از این قبیل وجود دارند .و درست به همین دلیل تالشها برای آموختن هوش مصنوعی به رایانه محکوم به شکستاند.
بازگردیم به هنر :برای آفریدن هنر ،میبایست هنرمند بر ابزارهای کارش –هر چه که هست -مسلط باشد .یکی از دخترانم می-
خواست پیانو یاد بگیرد و خیلی بیصبر بود .او میبایست این گامهای موسیقی و تمرینهای انگشتگذاری را –که به سرعت خسته
کننده میشوند -مرتب تکرار میکرد .معلم آنجا نشسته بود و آدم میبایست آن قدر تمرین کند تا سرانجام ملکه ذهناش شود؛ تا
سرانجام به مرحلهای برسد که دیگر به فن نواختن فکر نکند ،بلکه بتواند خود به خود بنوازد.
ما در زندگی روزمرهمان بسیاری چیزها را تجربه میکنیم که شبیه به ایناند؛ برای نمونه نوشتن یا تایپ کردن و یا رانندگی .اینها
فعالیتهایی هستند که ابتدا با آگاهی و دقت باید انجامشان داد .سپس ما آنها را آرام آرام ملکه ذهنمان میکنیم و دیگر به آنها نمی-
اندیشیم .پس از آن میتوانیم قشنگ بنویسیم یا خوب رانندگی کنیم و یا گیتار بنوازیم.
حال در مورد ابزارها صحبت میکنم .این روشن است که ابزار یک شاعر فقط ماشین تحریر و یا مداد نیست .این ظرافتهای
زبانیاند که تقریبن به گونهای ناخودآگاه در ضمیر او النه کرده و او آنها را ملکهی ذهن خود کرده است .همین مساله در مورد دیگر
ابزارها هم صادق است .به نظرم این پرسش پوچی است که آیا هنر با ابزار معینی ممکن یا ناممکن است .به همان اندازه این فرض
پوچی است که ابزارهای معینی به ناگزیر هنر میآفرینند.
هنرمندی که ما فرض بر خالقیت او میگذاریم ،می تواند یک جسم ،یک سنگ یا یک رایانه را بگیرد و بگوید این میتواند
ابزاری برای آفرینش هنر باشد .حال واژهی رایانه را اینجا مطرح کردم .این پرسش که آیا با رایانه میتوان هنر آفرید ،به نظرم
پرسش چندان خوبی نیست .چرا که مهم رایانه نیست ،بلکه انسان یعنی خود هنرمند است .اخیرا هنرمندی را دیدم که مجسمههای
بزرگی از زباله یا از چیزهایی که در خیابان یا کنار ساحل پیدا میکند ،میسازد .آنچه که پدید میآید ،از دید من زیبا است .من فرض
را بر این میگذارم که اگر او از این کار رضایت دارد ،ابراز چیزی است که او در غیر این صورت به معنی معینی نمیتواند بیان
کند .در اینجا این پرسش که آیا با زباله میتوان هنر آفرید ،همانطور که گفتم پرسش به جایی نیست.
حال میرسیم به رایانه و امیدوارم که شما همه میدانید که با رایانه تحت عنوان هنر و یا هر عنوان دیگری بسیاری کارهای پوچ
میتوان کرد .من معتقدم که در اینجا چند نفری پیدا میشوند که این حرفم را تایید کنند که شاید اغلب و یا بخش بزرگی از آنچه آدم در
برنامههایی مانند  ArsElectronicaمیبیند ،چیز پیش پا افتادهای است و نمیتوان نام هنر بر آن نهاد .اگر من یک قلم مو و رنگ
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روغن بگیرم و جایی چیزی بکشم ،این واقعیت که من از ابزار کار یک هنرمند استفاده کردهام ،به هیچوجه به معنای آن نیست که من
هنر آفریدهام .بنابراین اگر کسی با رایانه چیزی را به تصویر درمیآورد ،امری قطعی نیست که این کار هنر است .البته این حرف
جز آن است که گفته شود با رایانه هیچ اثر هنری نمیتوان آفرید .رایانه یک وسیله است –اغلب گفته میشود «کارافزار» است (که
در جای دیگری به آن خواهم پرداخت) -که با آن هنر هم میتوان آفرید.
من از شاعر صحبت کردم و ما میدانیم که امروز «شعرهایی» وجود دارند که توسط یک رایانه تولید شدهاند .در این رابطه من
به یکی از همکارانم به نام سیمور پاپرت که آوازه جهانی دارد فکر میکنم .او در مورد رایانه و کودکان بسیار میاندیشد و کتاب
مشهوری در این رابطه نوشته است به نام «توفانهای ذهنی» .او در این کتاب از شعرهای خلق شده توسط رایانه سخن میگوید و این
که کودکان میتوانند برنامهای بنویسند که چنین چیزی را ممکن می سازد .در این رابطه من یک پرسش جدی دارم و آن این است :به
عقیده من یک شعر تالش شاعر است برای ابراز چیزی که او با واژگان ساده نمیتواند بیان کند .او به شعر برای بیان آن نیاز دارد.
این به معنای آن است که یک شعر نمایشگر یک ایده است .یک نفر ایدهای دارد و میخواهد آن را بنمایاند و در این رابطه شعر
نمایش برازندهای است که او برای آن ایده مییابد .حال من از خود میپرسم ایدهی شعر خلق شده توسط رایانه از کجا میآید؟ آیا ایده-
ای از خود رایانه است؟ به نظرم اگر نمیتوان ادعا کرد که رایانه خودش ایدهای داشته ،بهتر است واقعن از شعر سخنی نرود .و
معتقدم پذیرفتن توانایی رایانه در سرودن شعر به نوعی توهین به شاعر است.
نظر من آن است که شعر خلق شده توسط رایانه چیزی بیمعنی و بیهوده است .شاید شما اعتراض کنید که اینجا آزمایشهای
گوناگونی صورت گرفته و شعرهای سروده شده توسط انسانها را با شعرهای «سروده» شده توسط رایانه مقایسه کرده و معلوم شده
است که اکثر انسانها نمیتوانند تمایزی میانشان قایل شوند .آیا این به معنای آن است که رایانهها میتوانند هنر بیافرینند؟ پاسخ من
این است :به هیچوجه!
یک مثال دیگر در رابطه با مسالهی تعریف هنر .فردی در کنار ساحل به قدم زدن پرداخته و تکه چوب قشنگی پیدا میکند .آن را
با خود به خانه میبرد .آن را قاب میگیرد یا جایی به عنوان دکور قرار میدهد و به آن میگوید «هنر اشیای پیدا شده» .این هنر چه
کسی است؟ در اینجا این پرسش واقعن مطرح است :چه کسی این هنر را آفریده ،این هنر کیست .اصولن هنر چیست؟ یک کتابخانه پر
از کتاب ،مقاله پشت مقاله در پاسخ این پرسشها نوشته شده .آنچه در این مورد میخواهم بگویم به صورت بسیار ساده این است که
در این رابطه ،هنر نوعی گزینش است .فردی قطعه چوبی میبیند و به نظرش قشنگ میآید .در آن ساحل هزاران قطعه چوب دیگر
هم هست .ولی او آنها را برنمیدارد .فردی که این گزینش را انجام میدهد ،هنرمند است .در اینجا او هنر را آفریده است.
در مورد شاعر هم همینطور است .او این واژگان و این ضربآهنگ را انتخاب کرده است .این هنر است .ممکن است اگر من
شعری از یک شاعر بخوانم ،متوجه نشوم که چرا برخیها آن را زیبا میدانند و از آن به عنوان هنر یاد میکنند .این نکته به من ربط
دارد و این که من به اندازهی کافی تمرین یا شناخت ندارم که چنین چیزی را تشخیص دهم .حال اگر در اینجا شعر خلق شده توسط
رایانه مورد بررسی قرار گرفته و یکی بگوید ،این چقدر زیبا است ،حتمن این کار یک انسان است .این او است که زیبایی را دیده و
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برگزیده است ،نه رایانه .این برنامهنویس است که قاعدههایی را که بر اساس آنها رایانه چیزی مینویسد ،انتخاب میکند .نمیدانم آیا
اکنون اینجا برنامهنویس به این دلیل که چنین قاعدههای کاری را انتخاب کرده سزاوار ستایش است یا خیر .بسته به این است که این
ستایش چقدر ارزش داشته باشد .در هر حال او مجاز نیست بگوید که رایانه شعر سروده است .اینجا فقط مسالهی شعرگویی نیست،
مقالهنویسی هم میتواند مطرح باشد .آزمایشهایی وجود دارد که در آنها یک سیستم ،قاعدهی دستور زبانی را مبنا قرار داده و واژگان
را به واژهی اصلی ،قید و صفت دستهبندی میکند .آنگاه میتوان از یک ذخیرهی واژگان ،واژهای را به رایانه داد و گفت شروع کن.
آنچه که منتشر میشود در واقع زبان است .دستور زبان و ساختار جمله درستاند .اما نمیتوانم بگویم که رایانه در این جریان ایدهی
خوبی داشته است.

60

نشر نگرش

قدرت رایانه و جامعه

بر ضد جنون نظامی
این بار صحبت را از پایان سخنرانیام آغاز میکنم .در پایان سخنرانیام این پرسش از طرف شنوندگان مطرح میشود و مطمئنم
که در اینجا نیز این پرسش طرح خواهد شد« :ما چه کار میتوانیم بکنیم؟ شما چه توصیهای برایمان دارید؟» این پرسش پیامد
چیزهایی است که من در اینجا خواهم گفت .چه باید کرد؟ و من بیدرنگ پاسخ خودم را خواهم داد .این فقط پاسخ خودم است .این
پاسخی قطعی و نهایی نیست .چنین پاسخی وجود ندارد .من مایلم با احتیاط این پاسخ را فرمولبندی کنم ،به همین دلیل آن را نوشتهام.
من خواهم گفت ،از خوردن میوههای مسموم جنون دنیای ما دست بکشید .شروع کنید با شفافیت و روشنی هر چه بیشتر این جنون را
پیش چشم آدمیان برجسته کنید.
منظورم از جنون زمان ما چیست؟ از کدام جنون سخن میگویم؟ امیدوارم که همه فیلم «پلی بر روی رودخانهی کوای» را به یاد
داشته باشند .معتقدم که این فیلم بسیار مهمتر از آن چیزی است که ما سابق بر این هنگام نمایشاش فکر میکردیم .من تنها صحنهی
آخر فیلم به یادم میآید –موقعی که ساختن پل تمام شده است .در این صحنه نشان داده میشود که چگونه سرهنگی –که آلک گینس
( )Alec Guinnesاین نقش را بازی میکرد -روی پل باال و پایین میرفت ،به سبکی که تنها یک افسر انگلیسی یا آلک گینس می-
توانست راه برود .و او یک چوبدست از آنهایی که افسران انگلیسی دارند ،زیر بغلاش بود .او باال و پایین میرفت و به کار انجام
شده ،یعنی به کار خودش مینگریست .صحنه عالی درست شده است .او یک مهندس ساختمان خودساخته است .ناگهان او لکهای می-
بیند .چوبش را میگیرد و با آن لکه را برطرف میکند .پل میبایست کامل و بیعیب و نقص باشد .البته این پلی است که او به اجبار
برای ژاپنیها در جنگ دوم جهانی ساخته و به سود دشمن است .با این حال باید بیعیب و نقص باشد .این مساله ،از دید من خیلی
ربط دارد با باصطالح اعتیاد فنآورانه ،یعنی ربط دارد به آنکه کاربرد دانش و فنآوری نیز میتواند به یک اشتیاق و حتی میتوان
گفت یک اعتیاد تبدیل شود .در این مورد مشخص چنین اتفاقی افتاده بود .البته میباید کل فیلم را به یاد آورد تا بتوان این نکته را
دانست .همانطور که گفتم او لکه را برطرف کرد و در برابر او این کار بیعیب و نقص که ساختهی او بود ،قرار داشت .سپس او
سیمی را زیر پل میبیند و متوجه میشود که گروهی از مبارزان آنجا هستند .یکی از آنان زمانی در اردوگاه اسیران ژاپنی اسیر
بود .اکنون او با دینامیت بازگشته است و می خواهد پل را منفجر کند .به زودی همه چیز منفجر خواهد شد .پس از این که سرهنگ
سیم را کشف کرد –قضیه را کوتاه میکنم -زد و خورد کوچکی در میگیرد .شاید حدود ده یا بیست نفر به سوی هم شلیک میکنند.
آنگاه یک نفر که زخمی شده در کرانه رود دیده میشود .او که شاهد تمامی صحنه است ،تنها یک جمله به زبان میآورد :چه جنونی!
تنها «چه جنونی» میگوید .این جمله را شاید دوبار تکرار میکند .به نظرم این یکی از مهمترین بخشهای فیلم است .و من فکر می-
کنم این تفسیری است از دنیای ما .به نظرم ما در یک دیوانهخانه زندگی میکنیم و دنیای ما جنونآمیز است.
آنچه که جنگ خلیج فارس به ما در رابطه با فنآوری و رایانه نشان داد ،تجارت اسلحه ،تجارت دانستههای علمی ،نوآوریهای
فنآورانه ،دانش تولید گاز سمی ،چگونگی بهبود دایم فنآوری موشکی ،همگی جنونآمیز است؛ کل تجارت اسلحه ،اینجا و آنجا در
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سراسر جهان ،که تنها قطعن آلمان در آن شرکت ندارد ،اتحاد شوروی ،آمریکا ،فرانسه ،سوییس و بسیاری کشورهای دیگر نیز
هستند .تنها میتوان گفت جنونآمیز است.
میخواهم بگویم آن مردی که در کرانه رود نشسته است و همه اینها را میبیند ،شاید برای نخستین بار در زندگی به روشنی
کامل درک میکند که همه چیز جنونآمیز است و آن را به زبان میآورد .این آن چیزی است که انجاماش را به شما توصیه میکنم یا
بهتر است بگویم ،از شما خواهش انجاماش را دارم .من برخی فیلمهای کوتاه و یا بخشهایی از آنها را در اینجا دیدم که دقیقن همین
کار را میکنند و موجب خوشحالی من است؛ توضیح این که دنیای ما چقدر جنونآمیز است و مسلمن وقتی فردی متوجه این امر شد،
توضیح این که شاید بتوان آن را بهتر ساخت.
یک بخشی از این جنون هست که من با آن خوب آشنایم .چون بخش بزرگی از دنیای مرا تشکیل میدهد –منظورم دنیای دانشگاه
ها است ،به ویژه . MIT
شاید این دانشگاه ،دانشگاه نخبهی فنی در آمریکا و شاید حتی در سراسر جهان باشد که پیوند تنگاتنگی با نظامیان و با پنتاگون
دارد؛ به ویژه شعبهی رایانهی آن یعنی بخش انفورماتیک .این شعبه پیوند بسیار بسیار تنگاتنگی با پنتاگون دارد و در این شعبه از
همه تنگاتنگتر پژوهش هوش مصنوعی ،به ویژه پژوهش  ، Vision researchدر آنجا روی «ماشینهای بینا» کار میشود ،تا به
وسیله آن دستگاهها ،روبوتها و موشکهای کروز کنترل شونده توسط رایانه بهتر بتوانند ببینند و بهتر به هدف اصابت کنند و این
نیز مسلمن جنونآمیز است.
در اینجا می خواهم ضمنن یادآور شوم که بدون کار دانشمندان ،که بدون کار ما به روی این چیزها –که با شورمندی انجام می-
شود -جنگ مدرن اصولن امکانپذیر نمیتوانست باشد .جنگ بدون ما درنمیگیرد .به همین دلیل ما انفورماتیکدانان حق نداریم از
دست افراد دیگر ،مثلن سیاستمداران به خاطر کاری که میکنند شکایت کنیم .بدون ما کار آنان نمیتواند پیش برود .معتقدم که تقریبن
محو جنگها در دستان ما انفورماتیکدانان است –که این البته مسالهی دیگری است -به هر حال این نیز جنونآمیز است.
یک بخش این جنون ،شادیای است که به همه ما – منظورم همه فندانان و دانشمندان علوم طبیعی و شاید حتی همهی دانشمندان،
اما به هر حال دانشمندان علوم طبیعی است -دست میدهد ،هنگامی که یک چیز بسیار ناب و استادانهای را میتوانیم به حرکت
درآوریم؛ شاید مثلن یک برنامه رایانهای بسیار استادانه و یا یک سیستم رایانهای یا سیستم بسیار پیچیدهی هدایت شونده توسط رایانه و
یا یک پدیدهی بصری بسیار استادانه که شاید در هالیوود و یا توسط خودمان استفاده شود .این لذتبخش است ،لذت فراوانی دارد .نمی-
دانم که آیا افکار عمومی یا به اصطالح مردم کوچه و بازار ،متوجه میشوند لذتی که از علوم طبیعی ،فنآوری ،امور مهندسی و از
این قبیل چیزها حاصل می شود ،چه نقش بزرگی دارد؟ آیا افکار عمومی متوجه میشوند که این لذت بردن چه انگیزهی عظیمی
است؟ چقدر شادی بخش است که آدم به یک ابتکار استادانهی زیبا بیاندیشد؟ سپس بکوشد آن را عملی کند .دستگاهی درست کند،
برنامهای بنویسد و سپس تقریبن میتوان گفت که این مجموعه شروع به زندگی کند .این کار لذت بسیار عظیمی دارد.
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من مثلن به کاری میاندیشم که در آزمایشگاه رسانههای  MITانجام شد و اینجا در فیلم کوتاهی مطرح شده .نمیدانم کدام یک
از شما این فیلم را دیده است .آنجا صحبت از یک اتاق جنگ است که یک نفر روی مبل بزرگی نشسته ،به پردهای خیره شده و
دستورهایی صادر میکند .او دستور میدهد که حاال باید نقشه دریای کاراییب روی پرده ظاهر شود .او این را به سیستم میگوید.
سپس نقشه را میشود دید ،جزیرهها را ،کوبا را و غیره .در دریا میتوان کشتیهای مختلفی را دید .سپس او به یکی از آنها اشاره
میکند و میگوید« :این کشتی را بگذار آنجا» .او این دستورها را به صورت شفاهی میدهد .معلوم است که بیدرنگ این پرسش
مطرح میشود که سیستم« ،این» را در جمله «این کشتی را بگذار آنجا» چگونه تشخیص میدهد؟ کشتی باید جابجا شود ،بله  ،او با
چشمانش به آن اشاره میکند .او ابتدا به اینجا نگاه میکند و سپس به آنجا« .آن را بگذار آنجا».
در فیلم دیگری که اینجا دیدم ،خلبانی دیده میشود که چشمانش به این سو و آن سو مینگرند و از این طریق چیزی در درون
هواپیما تغییر میکند .دستگاهی هست که بر چشمانش منطبق میشود و از این طریق اطالعات به دست میآورد .همه اینها در MIT
درست شده است .فرمان داده میشود «آن را آنجا بگذار .آن را برگردان سر جای قبلیاش» .یک انفورماتیکدان که این برنامههای
کاربردی را میشناسد ،میداند که چنین مسایلی چقدر دشوارند .مثلن «سر جای قبلیاش» یعنی چه؟ یعنی جایی که بار آخر بود یا
دیروز یا سال پیش؟ رایانه باید همهی این چیزها را محاسبه کند .این شامل وظیفههای پیچیدهی فنی است .و البته به راه انداختن چنین
سیستمی ،لذت فراوانی دارد .باید متوجه بود که در نهایت چنین برنامههای کاربردی توسط نظامیان مثلن در جنگ خلیج فارس استفاده
میشوند.
مایلم دو مثال دیگر در مورد ارتباط پژوهش در  MITو نظامیان برشمرم .تقریبن یک سال پیش نشستی در شهر هامبورگ
برگزار شد .دانشمندی که من شخصن او را نمیشناختم و ظاهرا در آزمایشگاه رسانهای در  MITکار میکرد ،سخنرانیای در مورد
هنر و رایانه داشت .سخنرانی بسیار قشنگی با اسالیدهای زیاد ،بسیار رنگارنگ و با رنگهای زیبا بود .فرض میگیرم که در این
جمع خیلیها داستان «شازده کوچولوی» سنت اگزوپری را میشناسند .سخنرانی او با این داستان ارتباط داشت .در آنجا تصویر
زیبایی روی پرده دیده میشود ،زمینهی آن آبی تیره است .نقطههای کوچکی دیده میشوند .اینها ستارگاناند و سپس جایی در پایین
تصویر چیزی شبیه به یک توپ تنیس دیده میشود .کاملن زرد رنگ در ضدیت با رنگ آبی است و این یک سیاره است .روی سیاره
گلهای گوناگون و نخلها دیده میشوند و یک کوه آتشفشان هم هست .یک جایی دخترک خندانی ایستاده ،یک کودک است و جایی در
آن باال یک دلقک است .با این چیزها چکار میشود کرد؟ دستگاهی درست میشود که به اصطالح محاسبه میتواند بکند که چشمان
یک ناظر متوجه چیست .به کمک این دستگاه که اکنون مواظب فرد ناظر است میتوان دید که فرد ناظر به کجا مینگرد و اغلب به
کجا نگاه میکند .همچنین می توان آمار گرفت که او به چه چیزی عالقه دارد و به چه چیزی نه .این همه بسیار استادانه است .حتمن
رایانههای زیادی در پشت صحنه عمل میکنند .آن دانشمند همه اینها را توضیح داد و مثالهای زیادی نشان داد ،همراه با آمارهای
زیادی که چگونه همه چیز را محاسبه میتوانند بکنند .و سپس به یکباره ما دیگر تصویرهای افسانهای نمیبینیم ،بلکه به جای آن
تصویرهای ماهوارهای از یک هواپیما ،یک فرودگاه نظامی و هواپیماها ،زره پوشها و همچنین یک پارکینگ و خودروهایی را می-
بینیم .حاال وظیفه از جمله تشخیص دادن این اشیاء است .سیستم رایانهای که این تصویر را پیش رویش دارد باید تشخیص دهد هواپیما
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کدام است ،زره پوش کدام و خودرو کدام .این نیز یک مثال دیگر برای آن است که چگونه کوشش میشود ساختههای فنآورانهی
نظامی را پشت افسانهها پنهان کنند .ما تصویرهای چنان زیبایی با رنگهای متنوع میکشیم و همه چیز بسیار قشنگ است .اما در
اصل هدف آن است که به رایانه به ویژه رایانهی نظامی ،دیدن بیاموزیم و با این فنآوری موردهایی چون جنگ خلیج فارس را
پشتیبانی کنیم .میخواهم در اینجا تاکید کنم که ما برای همه افسانه تعریف میکنیم .آخرین افسانهای که اخیرا تعریف کردهایم ،خیلی
مشهور است و آن افسانهی جنگ پاکیزه است.
یک پروژهی دیگر باصطالح سیستم خودروی خودمختار است .این سیستم میبایست تشخیص دهد که خودرویی که حرکت می-
کند ،یک تانک یا زره پوش یا چیز دیگری است و سپس میبایست تصمیم بگیرد که آیا باید آن را نابود کند یا خیر .نام این دستگاه
 autonomous Land vehicleاست .یعنی خودمختار است و انسانی در آن نمینشیند .به کمک هوش مصنوعی این خودرو را می-
فرستند و این دستگاه باید تصمیم بگیرد چه کسی را بکشد و چه کسی را نه.
این پرسش طرح میشود که اصولن چرا ما یا نظامیان به چنین اشیایی نیاز داریم؟ و دومین پرسشی که به ذهنم خطور میکند این
است که ما چگونه میآموزیم که وجدانمان را کنار بنهیم؟
نخستین چیزی که میتوان گفت این است که امروزه سرعت فزایندهی سیستمهای فنی ،ما را ناگزیر میکند که سیستمهای سریع-
تری درست کنیم .این مسلمن یک دور تسلسل باطل است که چرخشی مارپیچوار دارد .در آغاز –رایانه خیلی خیلی قدیمی نیست،
منظورم از آغاز سالهای [ ٥٠دهه  ١٩٥٠میالدی .م] است -در آمریکا یک سیستم دفاعی بمبافکن درست کردیم که نامش «»Sage
بود .رادارهای بزرگی در نزدیکی قطب شمال و شمال کانادا مستقر بودند و عالمتهای این رادارها به رایانهای فرستاده میشدند که
در  MITطراحی و درست شده بود .این رایانه میبایست همه چیز را تجزیه و تحلیل کند و اگر هواپیماهای روسی میآمدند ،هشدار
بدهد .در آغاز سالهای  ٥٠تهدید خطر بمبافکنها وجود داشت نه موشکها .چرا چنین چیزی درست شد؟ برای این که زمان واکنش
انسان که در برابر صفحهی رادار نشسته خیلی طوالنی است .این تجزیه و تحلیل را رایانه باید انجام میداد .در این گستره همه چیز
آنقدر سریع شده که یک آدم بدون چنین کمک فنی از پس آن برنخواهد آمد .امروزه مسلمن همه چیز بسیار بسیار سریعتر هم شده
است.
بعد موشکهای بالیستیک آمدند .میخواهم بر واژهی بالیستیک تاکید کنم .یعنی این موشکها میبایست از یک جایی برخیزند،
میبایست وارد پوشن سپهر ( )stratosphereشده و در بخش باالیی آن پرواز کنند و سپس دوباره وارد پوشن سپهر شده و غیره .این
قضیه مدت نسبتن زیادی طول میکشد چون موشکها از فاصلهی دوری شلیک میشوند .مثلن بگوییم بیست دقیقه از آن لحظهای که
یک موشک از اتحاد شوروی پرتاب میشد ،طول میکشید تا به شیکاگو برسد .در مجموع بیست یا حتی شاید بیست و پنج دقیقه میشد
که خیلی طوالنی است .امروزه مسلمن این زمان خیلی کوتاهتر شده است .برای این که همه چیز سریعتر شود ،میبایست انسان تا حد
امکان از کار بازداشته شود .رایانههایی که ما سابقن داشتیم به اندازهی کافی سریع نبودند .به همین دلیل میبایست رایانههای سریع-
تری داشته باشیم .سپس امکانپذیر شد که چنین سالحهایی را –اگر بتوان چنین ابزاری را سالح نامید -در فضا پارک کنند ،یعنی شاید
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آخرین پارکینگ در کل جهان .آنها را به عنوان ماهواره مستقر کردند و اگر دشمن –حاال هر کس که میخواهد باشد -تصمیم گرفت ما
را نابود کند ،میتوانستند آنها را رها کنند .تازه از این هم بدتر شده است .حاال موشکهایی در زیردریایی داریم که از نزدیکی ساحل
میتوانند شلیک شوند و اکنون صحبت از دقیقه و حتی ثانیه است.
حاال که زیردریاییهایی که حامل موشکاند را مطرح کردم باید بگویم ما –منظورم ما آمریکاییان است -زیردریاییهایی داریم که
آنقدر موشکهای اتمی حمل میکنند که یکی از این زیردریاییها میتواند تمام اتحاد شوروی را نابود کند .من از جنون حرف زدم و
مایلم یادآور شوم که نام یکی از این زیردریاییها –حاال درست و حسابی هم نمیتوانم به زبان بیاورم Corpus Christi -است .باید
در نظر داشت که یک نفر در مورد این اسم فکر کرده است .این از رایانه نیامده ،یک نفر این را فکر کرده.
در سیستمهای فنی نظامی مسلمن انسان ضعیفترین حلقه است یا الاقل اینطور در نظر گرفته میشود .بدیهی است که ضعیف-
ترین حلقه باید هر چه بیشتر طرد و حذف شود .ما اخیرا شاهد ماجراهای گوناگونی بودیم که در نهایت یک انسان باید تصمیم می-
گرفت .در این رابطه من به ایرباسی که در فضای ایران هدف قرار گرفت میاندیشم .در آن مورد میبایست یک انسان تصمیم بگیرد
که آیا این کار بشود یا نشود و وقت الزم برای فکر کردن در این مورد نبود .واکنش در برابر این سانحه ،این کار بخردانه نبود که
میبایستی از شلیک کردن صرفنظر کرد ،بلکه این بود که آن مرد –در این مورد فرمانده ناو -از سیستم حذف شد .میبایست همه
چیز تمام خودکار شود .از این طریق –و این منطق قشنگی است -به  autonomous Land vehicleمیرسیم ،که پیشتر مطرح
کردم .این سیستم خودش به تنهایی همه تصمیمات را میگیرد ،انسانی دیگر در میان نیست .میتوان چنین گفت که اکنون رایانه با
هوش مصنوعی خود مسئولیت را به عهده میگیرد .و البته این پرسش هم بطور مسلم مطرح میشود که یعنی چه رایانه مسئولیت به
عهده میگیرد؟ به هر حال این فایدهی اضافی را دارد –این را در جنگ خلیج فارس شنیدیم -که سربازان ما کمتر در معرض خطر
خواهند بود .سربازان دیگری شاید در معرض خطر باشند ،اما شاید آنها هم  autonomous Land Vehicleداشته باشند ،نمیدانم.
آنچه من اینجا از جمله میبینم –و فکر می کنم که خیلی مهم باشد -درسی است که از بازیهای مختلف ویدئویی میگیریم.
چه ارتباطی بین بازیهای مختلف ویدئویی و جنگ خلیج فارس است؟ بارها گفته شده است که جنگ خلیج فارس ،آنگونه که ما
آن را درک و تجربه کردیم ،درست مانند یک بازی ویدئویی بود .درس بازی ویدئویی آن است که فاصلهی روانشناسانهی پیامدهای
یک عمل با خود عمل تا حد نجومی زیاد میشود .یعنی این که کودکی که مشغول بازی ویدئویی است ،با سرعتی بسیار زیاد بازی
میکند تا امتیازات هر چه بیشتری در بازی به دست آورد .این واقعیت که در این بازیها نمادین میشود ،مثلن اینکه یک کشتی غرق
میشود و در جریان آن ملوانان هم غرق میشوند یا این که هواپیمایی هدف قرار میگیرد و میسوزد و خلبان آن هم میمیرد ،فاصله-
ای نج ومی با خودآگاه کودک دارد .باید هم فاصله زیاد داشته باشد ،چون در غیر این صورت آدم نمیتواند دگمهها را فشار دهد .وقتی
رییس جمهور ریگان چند سال پیش در یک نمایشگاه  EXPOدرفلوریدا بود و به او جوانانی را نشان دادند که مشغول چنین بازیهای
رایانهای بودند با افتخار گفت« :اینان خلبانان جنگی ما در آینده هستند»! او کاملن حق داشت .این تمرینی است که بسیار مناسب برای
خلبانان جنگی و بسیاری دیگر از شغلهای ما در این دنیای جنونآمیز است .این نکته پیش از هر چیز به معنای آن است که فاصلهی
روانشناسانهی عملی که من میکنم ،با پیامدهای عمل من چنان زیاد است که این دو [عمل و پیامد .م] دیگر با هم ارتباطی ندارند .ما
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شاهد این نکته در جنگ خلیج فارس بودیم .این نکته را شما هزار بار شنیدید و من هم باز به صورت خالصه میگویم ،ما شاهد
تصویرهای الکترونیکی قشنگی بودیم و سپس یک انفجار؛ به صورت صرفن نمادین ،بدون این که انسانهایی را ببینیم .کاملن بر
خالف جنگ ویتنام ،ما شاهد جنازهها ،سرها و دست و پاهای قطع شده که آدم در جنگ میبیند ،نبودیم .رییس جمهور جرج بوش
بارها گفته است« :اینجا ویتنام نیست»! من معتقدم که منظورش این بوده که این بار ما دیگر شاهد چنین تصویرهایی ،خونریزیها و
اصولن رنگ قرمز نخواهیم بود .نمیدانم که آیا چنین میتوان گفت یا نه .این امر موجب میشود که افکار عمومی جهان و یا دستکم
افکار عمومی آمریکا نسبت به آنچه که انجام میشود به ویژه نسبت به آنچه که فن ،فن ما ،انجام میدهد ،دستافشانی و پایکوبی کنند.
این امر دستافشانی را ممکن میسازد بدون آن که فاصلهی عظیم میان عملها و نتیجهشان برای صدها هزار انسانی که در آنجا کشته
شدهاند ،برداشته شود .به این ترتیب ما در آنجا جنگ پاکیزهای داشتهایم .نمیخواهم بگویم که بازیهای ویدئویی مقصر این وضعیت-
اند .این مسلمن حرف پوچی است .اما این بازیها به ما چیزهای زیادی آموخته و ما را خوب آماده ساختهاند.
میخواهم یک نکتهی دیگر دربارهی عبارت «جنگ پاکیزهی خلیج فارس» بگویم .شغل یا کاری در آمریکا وجود دارد که نامش
«انسانی کردن محیط کار» است .در این رابطه من یک تخیل دارم .افرادی از رشتهی «انسانی کردن محیط کار» جایی از کارخانه-
ای بازدید میکنند .کارخانه تاریک ،گرم و بسیار غبارآلود است .کارگرانش خیلی تنگ هم کار میکنند و دستگاهها هیچ امکانات ایمنی
ندارند .امکان پیش آمدن سانحه در جریان کار وجود دارد .امکانات بهداری اسفبار و غیرقابل دسترس است و سر و صدای بسیار
شدیدی در این کارخانه گوش را آزار میدهد .خالصهی کالم یک محیط کار بسیار بسیار زشتی است و کارشناسان میگویند ،اینجا
باید حتمن کاری بکنیم .سپس آنان به کار خودشان میپردازند و مثلن شش ماه بعد دوباره از این کارخانه بازدیدی صورت میگیرد.
اکنون فضای کارخانه روشن است ،هوای خوبی در آن جریان دارد ،دستگاهها فاصله زیادی با هم دارند و دارای امکانات ایمنیاند و
جراحی انجام داد .آنجا
آدم نمی تواند دچار سانحهای در جریان کار بشود .توالتهای آنجا آنقدر پاکاند که میتوان در آنجا عمل ّ
بسیار آرام و ساکت است .شاید نوای یک موسیقی مالیم هم به گوش برسد .اکنون نتیجه گرفته میشود که این یعنی انسانی کردن
محیط کار .اما این را هم باید پرسید که در این کارخانه چه کاری صورت میگیرد؟ و اگر معلوم شود که این کارخانه کوره برای
سوزاندن انسانها تولید میکند ،باید گفت :این محیط کار را نباید انسانی کرد ،باید از میان برداشت.
من معتقدم که پیوند تنگاتنگی میان جنگ پاکیزهی خلیج فارس و این تخیل انسانی کردن محیط کار است .ما این جنگ را انگار از
چشمی یک تلسکوپ میبینیم ،آنهم نه از زاویهای گسترده ،بلکه از یک زاویهی کاملن تنگ .ما تنها اجزای آن را میبینیم .ما میبینیم
–و این را بسیار زیبا در تلویزیون نشان میدهند -که موشک به سمت مرکز آبرسانی بغداد هدایت میشود و چگونه دقیق به هدف
اصابت میکند .حتی به دقت تمام به یک در مشخص اصابت میکند ،همه چیز ویران میشود و جز دو سه نفری که شاید اتفاقی آنجا
کار میکردهاند به کس دیگری آسیب وارد نمیشود –و به این میگویند پاکیزه .وقتی که بمبافکنهای ب ٥٢هزاران بمب میریزند
وضعیت کاملن چیز دیگری است .اما اگر ما کمی زاویه دیدمان را گسترش دهیم ،مانند مثال قبلی در مورد محیط کار ،و از خودمان
بپرسیم که در آنجا واقعن چه اتفاقی میافتد ،آنگاه چیزی را میبینیم که به هیچوجه پاکیزه نیست .وقتی مرکز آبرسانی یک شهر بزرگ
ویران میشود ،همهی مردم در معرض خطر فزایندهی بیماریهای واگیردار قرار میگیرند .جنگ بسیار کثیف است و این دروغی
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بیش نیست که ادعا میشود که در جنگ تمدنی از بین نمیرود .من همه را به نگاه از زاویهی گسترده نسبت به عملمان فرامیخوانم
و امیدوارم که نمونهی جنگ خلیج فارس را به این سرعت فراموش نکنیم.
یک نکته هم در مورد مساله فراموشی بگویم .رییس جمهور بوش در هفتههای اخیر بارها گفت ،کابوس ویتنام ،سندروم ویتنام را
پشت سر نهادیم .این کابوس را هیچگاه نباید پشت سر بگذاریم و جنگ خلیج فارس هیچگاه نباید پشت سر گذاشته شود .ما باید آنها را
به یاد بیاوریم! باید بدانیم که چه کاری میتوانیم بکنیم و کردهایم .بوش دعوت به فراموشی میکند .این کار بدی است ،نباید چیزی را
به فراموشی بسپاریم.
پیش از آن که سخنم را به پایان ببرم ،مایلم به دو موضوع بپردازم .یکی موضوع به اصطالح عجز و ناتوانی و دیگری کار
شخصی من در .MIT
دربارهی باصطالح عجز و ناتوانی میخواهم بگویم که در وهلهی اول ما –من به عنوان استاد و شما بعنوان فیلمساز -مایی که
امکان و فرصت داریم ،اجازه نداریم بگوییم که ما عاجز و ناتوانیم .نباید به سادگی –به سادگی؟! -بگذاریم که از ما سوءاستفاده شود!
باید در این مورد تأمل کرد –من به انفورماتیکدانان نیز همین را میگویم که واقعن چکار میکنیم؟ آیا میخواهیم کاری بکنیم؟ آیا
میخواهیم در کارهایی همکاری کنیم؟ و بعنوان فیلم ساز –من هم رشتهی شما نیستم اما به عنوان ناظر بیرونی میگویم -میبایست از
خود پرسید :آیا از من سوءاستفاده میشود؟ آیا اجازه میدهم از من سوءاستفاده کنند؟ آیا برایم ممکن است که در کارم ،حقیقت را آن-
گونه که میبینم بیان کنم؟ میدانم که روایتهای گوناگونی از یک حقیقت وجود دارند ،اما شاید ما آخرین کسانی باشیم که این فرصت
را داریم که با انسانهای زیادی –به زبانی که مرزهای رایج زبانی را پشت سر مینهد -صحبت کنیم .منظورم فیلم ،موسیقی و هنر
است .اگر افرادی که میتوانند از این مرزها بگذرند ،بگویند عاجز و ناتواناند ،آنگاه به پایان خط رسیدهایم .استالینهای این دنیا،
هیتلرهای این دنیا از این موضوع باخبرند .به همین دلیل هنرمندان را قلع و قمع میکنند.
مهمترین پرسش در رابطه با برخورد شخصی با جنون نظامی ،یعنی این پرسش را که «چرا و چگونه من بعنوان یک منتقد در
 MITکار میکنم و جایگاه من در آنجا چه بوده است» ،نمیخواهم بیپاسخ بگذارم .شاید شما تصور میکنید که در  MITبه من
خیلی سخت میگذرد .اما اصلن این طور نیست .من بارها این خیال را داشتهام که در یک کالج یا دانشگاهی کاملن لیبرال ،جایی در
خارج شهر در کنار جنگلی یا دشتی درس بدهم .پیش خود دانشگاه کوچکی با دانشجویان و کارمندانی لیبرال و حتی مترقی را تصور
کردهام .چنین دانشگاههایی هم در آمریکا پیدا میشوند .اما کاملن مطمئنم ،اگر من در چنین دانشگاهی هم باشم ،آرزو میکنم که در
 MITباشم .اینکه آنجا چگونه با من برخورد میشود ،مساله دیگری است .برایم کاملن روشن است که دستگاه اداری از من و شاید
همچنین دیگران به عنوان برگ انجیر [برای پوشش عورت .م] استفاده میکند .وقتی که در مورد پرستش کورکورانهی فنآوری به
شدت انتقاد میشود و یا پرسیده میشود که آیا در  MITنظر انتقادی در مورد رایانه وجود ندارد ،آنگاه گفته میشود« :چرا،
پروفسور وایزنبام هست .او در این باره فکر میکند و مطلب مینویسد» .رابطه و مناسبات من با همکارانم کمی پیچیدهتر از این
است .امثال ما در آنجا زیاد نیستند ،اما من تنها فردی نیستم که نسبت به رشتهی خود منتقد است .مشهورترین نامی که من بیدرنگ
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میتوانم برشمرم ،نوآمچامسکی است .دوم این است که من متاسفانه تجربه معینی کردهام .وقتی من صحبت میکنم –چه در جلسهی
سازمانی دانشکده ،یا در یک کالس درس و یا در یک تظاهرات -برخی از همکارانم بعد از صحبت میآیند و دست بر شانهام مینهند
و میگویند« :حق مساله را خوب ادا کردی .باید این حرفها گفته میشد .خوشحالم که تو آن را بیان کردی» .به عالوه شاید نجواکنان
به خودشان میگویند« :اکنون که این نکته گفته شده ،الزم نیست که من دوباره آن را بیان کنم» .من از این ناراحتم که بسیاری از
همکارانم به صورت شخصی از من پشتیبانی میکنند ،اما در برابر افکار عمومی هیچگاه.
ما در  MITسالحها و سیستمهای جنگافزاری برای جنگ ویتنام درست کردیم ،که در موردشان میتوانم داستانهای طوالنی
تعریف کنم ،قضیهی وحشتناکی است MIT .پیوند بسیار تنگاتنگی با پنتاگون دارد .و سابقن من بعنوان دانشجوی آلمانی یهودی مهاجر
به آمریکا از خود میپرسیدم که آیا اکنون من هم نقش اغلب دانشمندان ،استادان و تحصیلکردگان در آلمان زمان هیتلر را بازی می-
کنم که خیلی از آن متنفر بودم .این موضعگیری که گفته میشد« :من دانشمند علوم طبیعیام ،رشتهام این است و اینکه از کار من چه
استفادهای می شود ،ربطی به من ندارد .من سیاستمدار نیستم .مسئولیت این کار به گردن دیگران است» .در این رابطه به ورنر فن
برائون فکر میکنم که کتابی نوشته بود با عنوان «هدف ستارگاناند» و من زیر-عنوانی برای آن ساخته بودم که «اما گاهی لندن را
هدف قرار میدهم» .هنگامی که از او در مورد هدف پژوهشهایش میپرسیدند ،پاسخاش این بود« :این دپارتمان من نیست».
من در زمان جنگ ویتنام و جنبش آزاد شهروندی در آمریکا از خود میپرسیدم ،آیا اکنون میخواهم نقش این پروفسورهای آلمانی
را بازی کنم یا خیر .من در آن زمان به روشنی و با قاطعیت کامل تصمیم خود را گرفتم .من اکنون بازنشست شدهام و هنوز دفتر کارم
را در  MITدارم .تا همین چندی پیش نیز آخرین شاگرد دورهی دکترایم را داشتم .اگر بخواهم میتوانم درس بدهم ،پس امروز هم
متعلق به آنجا هستم .شاید هم این را مرهون تکبرم هستم که فکر میکردم در  MITنظر من بیشتر به درد دانشجویان و همکاران
جوانم میخورد تا هر جای دیگر .به همین دلیل آنجا ماندم.
پیشتر اسم نوآمچامسکی را بردم .نوآمچامسکی ،زبانشناس و یکی از بزرگترین نابغههای این سده است .در این مورد مطمئنم.
این را فرض میگیرم که خیلیها در این جمع او را میشناسند .امیدوارم به هر حال .او به گمانم در  MITاز  ٣٥سال پیش به این
سو درس میدهد .او همهی جایزههای افتخاری را که  MITمیدهد ،و در کنارش بسیاری جایزههای بینالمللی دیگری را نیز
دریافت کرده است .در زمان جنگ ویتنام که او یکی از رهبران مقاومت علیه این جنگ بود –او به صدای بلند اعتراض میکرد و در
آن مورد خیلی مینوشت -گاهی با دانشجویان صحبت میکردم و میگفتم نوآمچامسکی چنین خواهد کرد و یا نوآمچامسکی چنان
خواهد گفت .آنان به من پاسخ میدادند« ،بله ،او نوآمچامسکی است .او میتواند این کار را بکند .او میتواند دست به چنین کاری
بزند ،او آدم بزرگی است» .من مجبور بودم بگویم ،اما او همیشه نوآمچامسکی بزرگ نبوده است .او زمانی یک مبتدی بوده ،دستیار
استاد و همان موقع در  MITدر نخستین سالهای پس از جنگ به عنوان یک استادیار کاملن سطح پایین بدون آن که هیچ دستمایهای
برای آیندهاش داشته باشد (البته به جز مغزش) اصرار داشت که همه بدانند که او یک آنارشیست است .او یک آنارشیست معتقد است.
در تمام طول زندگیش در آکادمی و خارج از آن به عنوان یک آنارشیست عمل میکرده و آن را هیچگاه حاشا نمیکرده است .اتفاقی
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هم برایش نیفتاده است .نه به دلیل این که بزرگمرتبه بوده ،او سابقن جایگاه پایینی داشته .نوآمچامسکی موضعگیری سیاسی خود را
هیچگاه پنهان نکرده است .حتی هنگامی که یک استادیار پایین رتبه –به اصطالح در موقعیتی بسیار شکننده و بسیار آسیبپذیر -بوده،
مواضع انتقادیاش را مطرح میکرده.
اینک باز میگردم به پرسشی که در آغاز طرح کردم .اکنون خطابم به فیلمسازان در جمع شما است .آنان اکنون میتوانند بپرسند،
ما چکار میتوانیم بکنیم؟ منظورم در استفاده از وسایل فنی است که از آزمایشگاههای  MITبیرون میآیند ،که در واقع برای
نظامیان در نظر گرفته شدهاند و با آنها میتوان همچنین تصویرهای زیبا برای زندگی غیرنظامی آفرید .ما با این وسایل چه کار می-
خواهیم بکنیم؟ پاسخ این پرسش را من دادهام و آن را دوباره تکرار میکنم .من خواهم گفت «شما باید از لُمباندن میوههای زهرآگین
جنون دست بکشید» .من اینجا واژهی لُمباندن را ،با وامگیری از برشت ،12روی کاغذ سخنرانیام یادداشت کردهام .من واقعن معتقدم
–میدانم که اجرای آن خیلی دشوار است -شما باید از این چیزهای استادانه صرفنظر کنید و بگویید« :نه ،اینها آلوده به خون است.
اینها را برای مقاصدی درست کردهاند که نمیخواهیم با آنها سر و کاری داشته باشیم .این امر از جنون این دنیا حمایت میکند و ما
نمیخواهیم در چنین کاری شریک باشیم» .این توصیهی من است .شما باید این کار را شروع کنید و آنهایی که درحال حاضر چنین
عمل میکنند ،باید ادامه دهند و جنون دنیای ما را به صورتی روشنتر و با برجستگی بیشتری پیش چشمان انسانها نشان دهند.
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مسئولیت دانشمندان و مرزهای ممکن پژوهش
آیا محدودیت پژوهش را میتوان برابر با سانسور علوم طبیعی دانست؟ سانسور واژهی خشنی است و با این حال میگویم« :آری،
کار دیگری نمیشود کرد» .البته باید به این پرسش بپردازیم که این محدودیتهای پژوهش از کجا باید بیایند .در اینجا با واژهی
«باید» یک کیفیت اندیشیدن مطرح میشود که متناسب با علوم طبیعی نیست .یک محدودیت اساسی پژوهش –چه بخواهیم و چه
نخواهیم -زمان است؛ زمانی که در اختیار یک فرد میرنده برای ایجادگری قرار دارد .من شگفت زدهام که چقدر به این نکته کم بها
داده میشود .بینهایت کار برای انجام دادن وجود دارد ،اما منابع محدودند .به ویژه این که منبع «استعداد بشری» محدود است .در
اساس بینهایت پرسش وجود دارد که دانشمندان علوم طبیعی میتوانند مطرح کنند ،اما برای دو یا سه نسل تنها پرسشهای اندکی
وجود دارند که در واقع مطرحاند .این به معنای آن است که هر نسلی باید برگزیند کدام پرسشها را باید پاسخ داد و کدامها را نه.
برخی پرسشها را باید برای کودکانمان –نسل بعدی -باقی گذاریم .و شاید پرسشهایی هم باشند که به هیچوجه نباید پاسخ بگوییم.
آیا ایدههایی وجود دارند که نباید در موردشان اندیشید .فکر نمیکنم بتوان اندیشیدن را ممنوع کرد .اما ایدهها چطور؟ لطیفهای در
مورد آلبرت اینشتین تعریف میکنند .یک روزنامهنگار جوان با اینشتین مصاحبه کرده و از او پرسید ،آیا او همواره یک دفترچه
یادداشت کوچک همراه خود دارد؟ اینشتین متوجه پرسش نمیشود و میگوید« :نه ،برای چه؟» روزنامهنگار میگویدُ « :خب ،برای
موقعی که شما ایدهای به ذهنتان میرسد» .اینشتین در پاسخ گفت« :میدانید ،مرد جوان ،در تمام زندگیام تنها دو یا سه ایده بیشتر
نداشتهام».
پس ایجاد ایدهها را نمیتوان ممنوع کرد ،غیرممکن است .اما شاید ایدههایی وجود داشته باشند که از ذهن ما عبور کرده ،اما نباید
پی آنها را گرفت .دستکم باید از خود پرسید ،چرا این ایدهها پیدا شدهاند .زمانی یک روانپزشک به من گفت« :عاشق شدن ،دست
خودمان نیست .اما تصمیم گرفتن درباره این که چه کنیم ،دست خودمان است» .همینطور میتوان تصمیم گرفت که با ایدهها چه باید
کرد .باید آگاه بود که دنیا آزمایشگاه شخصی دانشمندان نیست .و این که دانشمندان مسئولیت دارند .برای مثال دست بردن در ژنها را
در نظر بگیریم .افرادی میتوانند به هر چیز ممکنی در این مورد بیندیشند ،اما همین که شروع به آزمایش میکنند ،اجازه ندارند به
تنهایی تصمیم بگیرند که تمام محیطشان به آزمایشگاه شخصیشان بدل شود .بنابراین مرزهایی وجود دارند و محدودیتهایی باید
باشد.
آیا پروژههایی وجود دارند که به هیچوجه نباید اجرا شوند؟ دو پروژه به ذهنم میرسد و موجب شگفتیام خواهد شد اگر یکی از
حاضران در اینجا ،اجرای آن را مجاز بداند .یکی از آنها عمل مغز بر روی نوزادان سالم در خدمت پژوهش مغزشناسی است .ما
چنین چیزی را مجاز نمیدانیم .چرا نه؟ این بازدارندگی ناشی از چیست؟ و چگونه عملی میشود؟ و اینک پروژهای دیگر :برخی از
همکارانم در شعبه فیزیک  MITبه من گفتند که در اساس ،ساختن یک بمب اتمی به بزرگی بک بطری کوکاکوال امکانپذیر است.
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ساختن چنین بمبی دستکم در حد و حدود پروژهی مانهاتان برای ساخت نخستین بمب اتم خواهد بود .من میگویم به چنین پروژهای
نباید اجازه داده شود .گمان نمیکنم که کسی هم واقعن به طور جدی به فکر پشتیبانی و همکاری سیاسی ،مالی و یا علمی از این
پروژه باشد .چنین فردی دشمن بشر خواهد بود –نمیدانم که آیا چنین کسی پیدا میشود یا نه.
ایدهی محدودیت پژوهش علمی آن گونه که در نگاه اول به نظر میرسد ،خیلی هم وحشتناک نیست .ما در واقع سانسور داریم ،به
ویژه خودسانسوری .پرسش پیش از هر چیز آن است که این خودسانسوری از کجا باید بیاید و از چه کسی نشأت بگیرد؟ در کتابم با
عنوان قدرت رایانه و عجز خرد در این رابطه از «امپریالیسم خرد ابزاری» سخن گفتهام .یعنی چه؟ امپریالیسم کاربرد قدرتی است
که به صورت مشروع متعلق به کسی نیست .برای نمونه کنگرهی ایاالت متحد آمریکا حق دارد قانونهایی تصویب کند که در ایاالت
متحد آمریکا چیزی را مجاز یا ممنوع میشمارد .قانون اساسی به کنگره این قدرت را بخشیده است .ایاالت متحد آمریکا اما حق
مشروعی ندارد که شکل حکومتی کشورهای دیگر را تعیین کند .این امپریالیسم است .و منظورم از مفهوم «خرد ابزاری» آن َمنشی
است که فقط معطوف به هدفهایی است که آدم میخواهد به آنها برسد یا از آنها پرهیز کند .ما نمیتوانیم همه فعالیتهایمان را متکی
به چنین خردی سازیم.
دو نمونه در این رابطه برمیشمرم .شما یک کیف پر از پول پیدا میکنید .آن را به ادارهی اشیای گمشده میبرید تا به صاحبش
برگردانده شود .حال کسی میآید و میپرسد« :چرا این کار را کردی؟» جالب اینجا نوع پاسخی است که شما انتظارش را میکشید.
یک پاسخ ممکن ،توجه به پیامدها است:
«اگر کیف را پس نمیدادم ،حتمن پول را خرج میکردم یا درحساب بانکی میگذاشتم .آنگاه مأموران مالیاتی میآیند و میگویند:
شما قاعدههای مالیاتی را نقض کردهاید .کل ماجرا ممکن است نتیجهی بدی داشته باشد .به همین دلیل کیف پول را پس دادم» .اما
برخالف این ،ما انتظار یا امید شنیدن پاسخ دیگری از این قبیل را داشتیم« :نمیدانم چرا آن را پس دادم .من این جوری هستم دیگر.
من این طور تربیت شدهام» یا این که «اینجا ،این کاری عادی است و همه این کار را میکنند» .یعنی استدالل همراه با نوعی
سودورزی نیست .بنابراین در این مورد به «خرد ابزاری» رجوع نمیشود ،بلکه به خردی دیگر.
مدتها پیش مطلبی در مورد پیشنهاد یک پروژه نوشتم که قرار بود مغز یک گربهی مرده را به صورت مصنوعی زنده نگاه
دارند و از میدان دید آن به عنوان جزیی از رایانه استفاده کنند و از این طریق به رایانه توانایی بینایی بخشیده شود .گفتم که این کاری
است کریه .نباید چنین کاری کرد .وقتی از من پرسیدند چرا ،پاسخی مشابه مثال کیف پول را دادم« :این کار تهوع آور است ،این کار
پلیدی است ،نباید این کار را کرد» .میخواهم بگویم که هنگام تصمیمگیری معیارهای دیگری وارد بازی میشوند ،در تصمیمگیری
پژوهش علمی نیز همینطور .یک معیار این است که از محصول کار چه استفادهای میشود؟ من کاری میکنم که شاید به نتیجهای
برسم .سپس باید از خودم بپرسم :چه اتفاقی بر سر آن میآید؟ از گفتگوهای فراوان با بسیاری از همکارانم از پاسخهای گوناگونی به
این پرسش مطلعم –یا شاید بهتر است بگویم -از انواع گوناگونی از پاسخها برای پرهیز از پرسش .برای نمونه:
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«من از کجا بدانم از کارم بعدها چه استفادهای میشود» یا «هر چیزی را میتوان برای هدفهای خوب یا بد استفاده کرد.
امیدوارم که از کارم استفاده خوبی بشود» .یا این که «مرز بین "خوب" و "بد" چیست»؟ اینها پرسشهای دشواریاند .و چون
احتمالن نمیتوان پاسخی به این پرسشها داد ،چنین نتیجه گرفته میشود که :ما مسئولیتی نداریم که چنین تصمیمهایی بگیریم.
وقتی مساله بر سر پژوهش رایانه ،انفورماتیک و هوش مصنوعی است ،افراد میگویند« :من نمیتوانم بدانم که در نهایت از آن
چگونه استفاده میشود».
پاسخ من در این رابطه این است« :من اینجا در یک سرزمین بیگانهام [منظور آلمان است .م] .اما در مورد آمریکا میتوانم
بگویم که در آنجا خیلی هم خوب میتوان دانست که چگونه کار یک آزمایشگاه هوش مصنوعی یا آزمایشگاهی که من در آن کار می-
کنم –یعنی آزمایشگاه علوم رایانه -در نهایت استفاده میشود» .این را در مورد  MITبه روشنی میبینیم .اگر اصولن به شکلی بتوان
نتیجهی یک آزمایش را مثلن در مورد تشخیص تصویر توسط رایانه ،در سالحی تعبیه کرد ،تا آن را «بهبود» بخشند ،حتمن این کار
را خواهند کرد .این را از لحاظ آماری میتوان اثبات کرد .همچنین اگر آدم بپرسد «چه کسی اصولن مخارج این کار را به عهده می-
گیرد؟» اطالع حاصل میشود که در اغلب موارد پنتاگون است .میشود حدس زد که از این کار استفاده نظامی میشود .مسلمن
استداللهای متقابل نیز مطرح میشوند ،برای نمونه «این وظیفهی من نیست که سر در بیاورم با کار من چه میکنند» .یا آنطور که
هربرت سیمون همکار قدیمی من در پژوهش هوش مصنوعی در دانشگاه کارنگی ملون –که من زمانی با او راجع به این مساله بحثی
طوالنی داشتم -میگوید« :در آمریکا ما یک شکل حکومتی متشکل از نمایندگان داریم .ما تصمیمگیری در مورد این که با دانشمان
چه کار میشود را به نمایندگان برگزیدهمان میسپریم .و اگر از این تصمیمها خوشمان نیاید ،میتوانیم نمایندگان دیگری برگزینیم».
به نظرم این نوعی طفره رفتن است .مرا به یاد موضعگیری اکثر دانشمندان آلمانی ،به ویژه در زمان رایش سوم میاندازد« .ما
دانشمندیم و سیاست ربطی به ما ندارد .رهبر تصمیم میگیرد» .حال با این نظر که هر چیزی میتواند برای هدفهای خیر و شر به
کار رود ،چه کنیم؟ دیروز یک نفر در کنفرانس مطبوعاتی گفت« :پناه بر خدا ،نمیتوان کارخانهی کفش سازی را ممنوع کرد تنها به
این دلیل که ممکن است کفشها به سربازان داده شوند» .بعد این پرسش مطرح میشود که «چگونه میتوان تشخیص داد چه چیزی
خیر و چه چیزی شر است؟» مسلمن این یک پرسش کهن است ،یک پرسش دشوار که من نمیتوانم پاسخ آن را بدهم .اما من با گفتن
این که «تا اینجا همکاری میکنم و نه بیشتر» میتوانم به این پاسخ تا حدی نزدیک شوم که راحتتر بتوان تعیین کرد ،کجا میشود
مرز کشید.
حال چه چیزی «خیر» و چه چیزی «شر» است؟ برای این که در این مورد بتوانیم تأمل کنیم ،نیاز به یک لنز با زاویهی باز
داریم .میبایست یک مضمون گسترده را در نظر بگیریم .یک نمونه بیاورم .وقتی من در سخنرانیهایم آنگونه که از من انتظار می-
رود با عصبانیت صحبت کنم ،سرانجام این پرسش مطرح میشود که «اما امکان استفاده از رایانه برای هدفهای انسانی هم حتمن
وجود دارد ،مثلن در پزشکی» .وقتی که من مثالی میطلبم ،اغلب «بُرشنگاری رایانهای» (سی تی اسکن) را مثال میآورند .آیا می
توان ایرادی به «بُرشنگاری رایانهای» گرفت؟ تا آنجایی که من اطالع دارم ،تا کنون کسی با آن کشته یا مجروح نشده است ،بلکه از
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این دستگاه برای معاینه مغز آدم زنده استفاده میشود و تشخیص این که آیا عمل کردن آن ضروری است یا نه ،و اگر ضروری باشد
غدّه دقیقن در کجا قرار دارد ،تا بتوان راحتتر جراحی کرد.
اما در مورد نگاهی از زاویهی باز .باید بپرسیم که «بُرشنگاری رایانهای» در چه مضمون اجتماعی به کار برده میشود .در
ایاالت متحد آمریکا این تاثیر را دارد که هنوز صدها هزار انسان نتوانند دکتر بروند و تحت معالجات پزشکی قرار بگیرند .چرا چنین
است؟ دکترهای آمریکا در یک سیستم اقتصاد بازار کار میکنند و همیشه در معرض این خطر قرار دارند که به خاطر یک اشتباه از
آنان شکایت شود .آنان میبایست خود را در برابر این خطر بیمه کنند .در نتیجه مخارج معالجهی پزشکی افزایش مییابد .این تمام
قضیه نیست .وقتی من دکتر میروم و میگویم :انگشت کوچک دست راستم درد میکند ،آنگاه دکتر خواهد گفت (اگر مبالغه کنم):
«شما به یک معاینهی کامل نیاز دارید ،باید دو روز در بیمارستان باشید ،عکس اشعه ایکس بیندازید ،بُرشنگاری رایانهای و آزمایش
خون و همه چیزهای اضافی دیگر نیز باید صورت بگیرد .چرا این کار را میکند؟ برای این که او نمیخواهد به خاطر فراموش
کردن چیزی ،علیهاش شکایت شود .این مساله با جامعهی ما ارتباط دارد و هیچ ربطی به پزشکی و بطور اولی با بُرشنگاری رایانه-
ای که مرتب کاملتر میشود ،ندارد .این دستگاهها خیلی گراناند و ما آمریکاییان متوجه میشویم که امور درمانی از چنین پیشرفت
فنی رنج میبرد .بنابراین میبایست در پرتوی شرایط اجتماعی به برشنگاری رایانهای که در آنجا قرار گرفته نگریست.
در مورد تشخیص تصویر توسط رایانه کاملن واضح است –به گونه ای قطعی و جبرگرایانه -که هر نتیجهای که تاثیر بر بهبود
توانایی بینایی رایانه داشته باشد ،بیدرنگ به چنگ نظامیان میافتد .ما نمیتوانیم ادعا کنیم که بیاطالعیم .ما از این نکته به دقت
باخبریم.
فرض کنیم که نمیخواهیم جهان را بیش از این نظامی کنیم .در این رابطه کجا باید مرزکشی کرد؟ معتقدم که ما میبایست این
مرزها را بخشن به صورت ارادی بکشیم .یک نمونه میآورم .ما میتوانیم یک همه پرسی ترتیب دهیم .هر کس میتواند روی کاغذ
کوچکی بنویسد ،چه موقعی روز به پایان میرسد و شب شروع میشود .فکر میکنم که ما پاسخهای بسیار متفاوتی دریافت خواهیم
کرد .یک نفر شاید بگوید« :هنگامی که خورشید غروب میکند» .و اگر دقیقتر بپرسیم« :درکجا؟» پاسخ داده میشودُ « :خب ،وقتی
که من در آپارتمانم هستم و خورشید آنجا به پشت آن کوه پایینی میرود» .یا یک فرد انگلیسی شاید بگوید« :پس از صرف چای ،اما
پیش از نوشیدن کوکتل» .بنابراین مناسبتهایی وجود دارند که ما تصمیم میگیریم که اینجا روز به پایان میرسد و شب آغاز می-
شود .چگونه این تصمیم گرفته میشود؟ به صورت کمابیش ارادی .اما یک چیز روشن است .ما میدانیم که ظهر در روز و نیمه شب
در شب است .این معیاری است که من در اینجا به کار میخواهم ببرم .هنگامی که ما روی این مساله کار میکنیم که دقت هدفگیری
موشکی را باال ببریم ،آنگاه کاملن روشن است که منظور یک «کار شبانه» است .اینجا نباید توضیح بدهم که خط و مرزها را کجا
باید کشید .اینجا صحبت از «شب» است و بحثی در آن نیست .و کارهای دیگری پیدا میشوند که در یک مضمون اجتماعی متعلق به
«روز»اند و میتوان آنها را بدون داشتن عذاب وجدان انجام داد .به این سبک و روش ما میتوانیم در مورد «خیر» و «شر» تصمیم
بگیریم؛ یک نوع تصمیمگیری است که ممکن است همه آن را تایید نکنند ،اما برای ما معتبر است .اگر ما چنین کردیم و از خود
پرسیدیم« :از کار من در نهایت چه استفادهای میشود؟ آیا در قلمروی "روز" یا در قلمروی "شب" قرار میگیرد؟» آنگاه میبایست
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از خود بپرسیم «این استفادهی نهایی از کار من تا چه اندازه از موقعیتی که من در آن قرار دارم ،فاصله دارد؟ آیا ممکن است که
اجازهی انجام چنین کاری را نداشته باشم چون شاید صد سال دیگر برای هدفهای شرآمیز از آن استفاده شود؟ یا این که هدف از
لحاظ زمانی در این هنگامی که من هستم و فعالیت میکنم وجود دارد؟»
دیروز در کنفرانس مطبوعاتی درباره مسئولیت پژوهشگران هوش مصنوعی ،به ویژه  MITصحبت کردیم .هدف هوش
مصنوعی چیست و آیا میتوانیم مسئولیت آن را به گردن بگیریم؟ و ماورین مینسکی گفت ،هدف هوش مصنوعی حذف مرگ است.
من فکر میکنم که برخیها در این جمع از این گفته شگفت زده خواهند شد .اما در ایاالت متحد آمریکا ،این ایده رواج گستردهای
دارد .این بحث بیست سالهای است در آمریکا که در آلمان به تازگی دارد مستند میشود .من دراین رابطه به کتاب ،Mind children
نوشتهی هانس موراوک که ماروین مینسکی اعالم کرد ،میاندیشم .موراوک مدعی است که تقریبن به زودی –البته او افسوس می-
خورد که نه در زمان زندگی او ،بلکه در روزگار کودکانش -امکانپذیر خواهد بود که یک انسان را در رایانه پیاده ()download
کنیم .مسلمن به صورت کاملن دیجیتال که به این ترتیب انسان میتواند زندگی جاودانی پیدا کند .وقتی رایانه فرسوده میشود،
اطالعات دیجیتال میتوانند طبیعتن به رایانهی دیگری منتقل شوند و به این ترتیب ما به نامیرایی دست مییابیم .بنابراین گفته میشود
که هدف ،حذف مرگ است .پس چرا باید از کار کردن بر روی این موضوع دست بکشیم؟ اگر این استدالل را بپذیریم ،آنگاه در
موضعی فلسفی قرار میگیریم که مدعی است هدف همهی وسیلهها را توجیه میکند .من نمیدانم چندین بشکهی خون در دویست سال
اخیر ،به نام این فلسفه ریخته شده است( .میگویم بشکه چون امروز اینطور صحبت میشود .ما همواره از بشکهی نفت سخن می-
گوییم).
ما در آمریکا به دقت میدانیم که اگر اصولن موفقیتی در گسترهی تصویرپردازی و هوش مصنوعی داشته باشیم ،این دستاوردها
به «بهبود» سالحها منجر خواهند شد .اما این دانسته از ما خیلی فاصله دارد .ما عادت کردهایم که یک فاصلهی عظیم روانشناسانه
بین عملمان و پیامدهایش ایجاد کنیم .این وضع در جامعهی ما رواج گستردهای دارد و از آخرین دههی این سده [بیستم .م] پدید نیامده
است .در این باره من به ویتنام فکر میکنم ،به بمبارانها به وسیلهی هواپیماهای ب ٥٢که در ارتفاع  ١٠هزار متری پرواز میکنند.
یک عالمت الکترونیکی روی یک صفحهی نمایش کوچک به خلبان میگوید که به هدف رسیده و باید اکنون بمبها را پرتاب کند .او
دگمهای را فشار میدهد .بمب ها ریخته میشوند .او نمیتواند این بمبها را ببیند .وقتی این بمبها به زمین میرسند او خیلی از آنها
دور است .او نمیتواند صدای انفجار آنها را بشنود .و به طور حتم نمیتواند فریاد انسانها را بشنود .و تنها به دلیل این فاصلهی
روانشناسانه از آثار عملاش برایش امکانپذیر است که دگمه را فشار دهد .نتیجهای که میخواهم بگیرم عبارت است از آن که انسان
دست به کاری میزند و پیامدهای کارش الپوشانی میشوند.
در آزمایشگاه پژوهشی نیز میتوان شاهد این موضوع بود .در این رابطه داستان کوتاهی تعریف میکنم .من از میدان هاروارد به
کمبریج میرفتم و مرد جوانی که زمانی در سمینارهای من شرکت میکرد ،از روبرو می آمد .او دانشجوی رشتهی دکترا است و
میخواست از تز دکترایش برایم تعریف کند .او گفت یک صفحه نمایش بزرگ را تصور کن که در آن یک خرس و یک گربه
کوچک را میتوان دید .گربه توپی به سوی خرس پرتاب کرده ،خرس توپ را میگیرد و به سوی گربه قل میدهد .دختر کوچکی در
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برابر این صحفهی نمایش نشسته و به سیستم میگوید« :خرس! اگر کسی چیزی به تو میدهد ،باید بگویی "سپاسگزارم"!» وقتی که
گربه دوباره توپ را به طرف خرس پرتاب میکند ،این بار خرس میگوید« :سپاس ،گربهی مهربان» .کار دکترا عبارت است از
ایجاد چنین سیستمی .افراد حرفهای و کارکشته میفهمند که این کار بسیار دشواری است .به ویژه اگر قرار باشد که مکالمه به
صورت بیوقفه ،آنگونه که برایم توضیح داده شد ،انجام شود .این کار در ارتباط با تشخیص زبان وموضوعاتی از این قبیل است .از
دانشجوی دورهی دکترا پرسیدم آیا او مایل است بداند که من این سیستم را چگونه میفهمم .برای این که مطمئن شوم موضوع را
درست فهمیدهام این داستان را برایش بازگو کردم:
خلبانی در یک جت جنگنده میبینم که سیستم به او میگوید « :سرکار ،من روی زمین یک ستون از تانکهای دشمن را میبینم».
خلبان به سیستم میگوید« :وقتی تو چنین چیزی را میبینی ،موشکها را پرتاب کن و همیشه از من نپرس» .سپس موشکها شلیک
میشوند .همین .پایان داستان! از مرد جوان پرسیدم آیا این تشریح کار او است یا نه و او پاسخ داد «بله! این طور هم میتوان قضیه
را دید» .من از او پرسیدم ،چه کسی هزینههای این کار پژوهشی را میپردازد؟ معلوم شد که نظامیاناند .من معتقدم که تعبیر من به
حقیقت نزدیکتر از تعبیر او است .من تجربههای مشابهی با دیگر پروژههای پژوهشی داشتهام که به شکل افسانه و با رنگهای زیبا
ارائه می شدهاند .یک پرانتز باز کنم .پنتاگون پیش از  ،١٩٨٠یعنی پیش از حکومت ریگان ،در سفارشهای پژوهشیاش به ندرت
سیستمهای جنگ افزاری را به نام واقعیشان مینامیده است .در این رابطه از انواع ُحسن تعبیرها استفاده میشده است .ابتدا در آغاز
سالهای دهه – ٨٠که مجله تایم از آن به عنوان زمان میهن پرستی نوین یاد میکند -بود که پنتاگون شروع به طرح نام واقعی سیستم-
های جنگ افزاری کرد .در  MITروی سه سیستم کار میشد ،به ویژه در آزمایشگاه هوش مصنوعی .کل پروژهStrategy ،
 Computing Initiativeنام داشت .و یکی از این پروژهها دقیقن همین سیستم که من پیشتر تشریح کردم بود؛ سیستم دستیار خلبان
که قرار بود جای دومین نفر درجت جنگی را بگیرد.
به گمانم ما با دانش و فنمان قراردادی فائوستی 13بستهایم .فائوست روح خود را به رایگان نفروخت .او در ازای آن چیزی می-
خواست .ما روح خود را رایگان نمیفروشیم .ما هر دفعه در ازای آن چیزی دریافت میکنیم ،برای نمونه میتوان به «تلویزیون
وضوح باال» ( )HDTVاشاره کرد .به این وسیله ما تصویر بهتری دریافت میکنیم .زیباتر خواهد بود .در این رابطه مبلغهای
پژوهشی عظیمی صرف شده است .هدف این پژوهش ربط زیادی به امور تفریحی و سرگرمی ندارد ،اما ما میگوییم « ُخب ،این یک
گام را هم برداریم ،به کسی آزاری نمیرساند» .ما از خود نمیپرسیم« :آیا واقعن این به دردمان میخورد؟» اگر من در این جمع
بپرسم «چه کسی به  HDTVنیاز دارد؟» شاید کسی دستش را بلند نکند .اما ده سال دیگر تقریبن همهی آنانی که اینجا نشستهاند یک
دستگاه  HDTVدر خانهشان خواهند داشت .اینجا به نظر میرسد که یک چیزی اشکال دارد .همه اقرار میکنند که ما نیازی به آن،
به ویژه برای دیدن مزخرفاتی که امروز معمولن در تلویزیون میبینیم ،نداریم .اما ما اینجا با نیازی روبروییم که به صورت
مصنوعی ایجاد شده .وقتی ما نیازهای مصنوعی ایجاد میکنیم در حالی که خیلی از نیازهای حیاتی انسانهای بسیاری نمیتواند
ارضاء شود ،یک جای کار میلنگد .به این ترتیب ما چیزی میخواهیم و در جریان آن سیستمی درست میکنیم که کنترل آن از دست-
 13اشاره به «فائوست» ،اثر گوته ،شاعر و فیلسوف آلمانی است.
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مان درمیرود .ما نمیتوانیم دیگر بر آن تسلط داشته باشیم و این به امری بازگشت ناپذیر بدل میشود .ما دیگر نمیتوانیم بگوییم:
اشتباه کردهایم و آن را نمیخواهیم .بسیاری از این سیستمها خارج از تسلط ،غیرقابل کنترل و برگشت ناپذیرند.
آیا میتوان جور دیگری رفتار کرد؟ من معتقدم که باید نیازهای زمان را بشناسیم ،فهرستی از اولویتها تهیه کنیم و بر اساس این
فهرست تصمیم بگیریم ،کدامین پرسشها که ما در برابر طبیعت میتوانیم مطرح کنیم ،میخواهیم واقعن همین حاال مطرح کنیم .کدام
دستگاهها که از لحاظ فنی امکانپذیرند ،واقعن میبایست تولید شوند؟
دیگر نباید از راه حل شروع کرد .تقریبن پانزده سال پیش در یک آزمایشگاه علوم رایانه که من در آن کار می کردم ،واقعن هنوز
اینطور بود که مثلن پزشکان پیش ما میآمدند و میگفتند:
«شما این جا یک دستگاه بسیار عالی دارید که مطمئنن قابل استفاده در پزشکی است .ما جنبهی پزشکی قضیه را شرح میدهیم و
شما میتوانید به ما بگویید چگونه میتوان از این دستگاه استفاده کرد» .یعنی کار را با راه حل شروع میکردیم .ما میبایست پرسش
طرح کنیم نه این که با راه حل شروع کنیم .این در مورد دانش و فنآوریمان نیز صادق است .امروزه کار دشواری نیست که فهرستی
جو زمین ،فاجعهی زیست
از نیازها بنویسیم .این فهرست تقریبن پیش پا افتاده است و هر کس آن را میشناسد :گرسنگی ،تخریب ّ
محیطی که پیش روی ما است ،جنگها و غیره .هر کسی میتواند چنین فهرستی را تنظیم کند تا بتوان تصمیم گرفت از کجا باید
شروع کرد ،چه چیزی مهم است و چه چیزی اهمیت ندارد .اگر ما چنین کاری را در مجموعهی ساختار فعالیت دانشی بکنیم ،آنگاه به
نظرم معلوم خواهد شد که پروژههای گوناگون بزرگی که امروزه با آنها مشغولیم ،صاف و ساده تعطیل باید بشوند .نه به این خاطر که
مسایل آنها جالب نیستند ،بلکه به این دلیل که امروز از پس مخارج آنها برنمیآییم و به این خاطر که چیزی را هم برای کودکانمان
باید باقی بگذاریم .مثلن در این رابطه من به پرواز به مریخ فکر میکنم .مسلمن این خیلی خوب است .اما چه شتابی داریم؟ چرا می-
بایست اآلن به این کار بپردازیم ،در حالی که این همه مسایل فوری و ضروری وجود دارد .یا این شتاب دهندههای غولآسا .این خیلی
خوب است که ما بیشتر درباره فیزیک پژوهش کنیم ،اما ما امروز از پس مخارج این فن برنمیآییم .من هیچ مخالفتی با «ماسراتی»،
«فراری» یا «پورشه» ندارم .اما ما چنین خودرویی را به دست هیچ بچهی سیزده سالهای نخواهیم داد .من معتقدم که جامعهمان در
بسیاری موارد به پختگی الزم نرسیده است تا بتواند با سیستمهایی که درست میکنیم کار کند .به این نکته پیش از آن که کاری را
شروع کنیم ،باید فکر کرد .بنابراین من همه را به یک مهلتگذاری قانونی برای «دانش بزرگ» فرامیخوانم و آن عبارت از به عقب
انداختن پروژههایی است که یک میلیارد دالر در سال هزینه برمیدارند .چنین پروژههایی را نخست هنگامی باید شروع کنیم که محل
استفادهی دیگری برای این سرمایه نداشته باشیم.
نتیجهگیری می کنم .یک آزادی مطلق پژوهش وجود ندارد و نباید هم داشته باشد .من نه یک دیکتاتوری از باال و نه یک
دیکتاتوری پنهان میخواهم .من یک دیکتاتوری خریداری شده ،به گونه امروز هم نمیخواهم که در سایهی آن دانشمندان و
پژوهشگران مانند فاحشگان روحی رفتار میکنند.
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پسگفتار :هر انسانی یک مورد ویژه است
وقتی زمانی از جوزف وایزنبام پرسیدند ،کدام اندیشه در کتاب «قدرت رایانه و عجز خرد» برای او مهمترین است ،بیدرنگ
پاسخ داد ،بخش مربوط به شجاعت شهروندی از فصل آخر .در این بخش آمده است:
« این یک باور بسیار رایج ،اما به گونه ای دردآور اشتباه است که شجاعت شهروندی تنها در ارتباط با رخدادهایی که جهان را به
لرزه درمیآورند قابل اثبات است .برعکس ،بزرگترین زحمت اغلب داشتن شجاعت شهروندی در وضعیتهای کوچکی است که
چالش در آنها عبارتست از چیرگی بر ترسهایی که بر ما تسلط مییابند ،هنگامی که نگران پیشرفت شغلیمان هستیم ،در مورد
روابطمان با کسانی که از دید ما بر ما اعمال قدرت میکنند ،در مورد هر چیزی که آرامش روند زندگی خاکی ما را مختل میتواند
بکند».
این نظر تطابق با نظر دیگرش در کتاب «در مسیر برخورد با کوه یخ» دارد که چنین فرمولبندی شده و به گونهای تقریبن جدایی
ناپذیر با آن در پیوند است .و آن عبارت از این شناخت است که باصطالح عجز فرد یک توهم است ،آنهم خطرناکترین توهمی که
یک فرد اصولن میتواند داشته باشد .این خطرناکترین توهم متاسفانه در آن واحد رایجترین و شناختهشدهترین است .تقریبن در همه
عرصههای مربوط به زندگی این گفته پذیرفته میشود که «بعنوان یک فرد کاری از دست من برنمیآید» .حتی در جنبشهای انقالبی
نیز که میخواهند وضع موجود را به هر بهایی دگرگون کنند ،نیز چنین است .آنها کار خود را منوط به بهم پیوستن ،همبستگی و یک
جمع میکنند که ابتدا باید پیدا و یا پایهگذاری شود ،تا بتوان دست به عمل زد .تذکر تحریکآمیز وایزن بام در این مورد که عجز یک
فرد توهمی خطرناک است ،با فراخوان او به مسئولیت پذیری ،بسیار فراتر رفته و به انسانها این فرصت را میدهد که خود را به
مثابهی فرد توانمند به اقدامگری درک کنند.
از یک سو اندیشهای است مسحورکننده و رهایی بخش ،از سوی دیگر اندیشهای است ناخوشایند که تاثیر تحریکآمیز آن هیچگاه
کاهش نمییابد؛ بلکه هر چه انسان در مورد آن بیشتر و شدیدتر تأمل میکند ،تاثیر آن افزایش مییابد .و این اندیشهای است که فرد
فرد انسانها را از یکسو متوجه اهمیت محیط بیواسطه شان برای آنها و از سوی دیگر اهمیت آنان برای محیط بالواسطهشان میکند؛
نه به این دلیل که بر تنگناها پافشاری شود ،بلکه به این دلیل که از آنها یک شعاع عمل گسترده با پایهای فردی ایجاد گردد.
ما به کمک داستانهای روزمره ،زندگینامههای دیگران و زندگینامههای شخصی و همچنین داستانهای تخیلی ،تجربه شده و
ساختگی است که جهان را درک کرده و شناختمان را منتقل میکنیم .شاعران بزرگ این را میدانند و در زمانهای نه چندان دوری
که جدایی میان دانش و هنر هنوز چندان به صورت عام پذیرفته نشده بود ،دانشمندان (طبیعی) نیز به آن آگاه بودند .برای نمونه می-
توان ژان هانری فابر ( ،)Jean Henri Fabreحشره شناس بزرگ فرانسوی را نام برد که با کتابش «ارمغان حشره شناسی»
( )Souvenirs Entomologiqueاثری پایهای برای این دانش نگاشت .در حالی که همکارانش در سدهی نوزدهم جانوران را
کالبدشکافی میکردند تا در مورد وجودشان شناخت کسب کنند ،فابر سوسکها و پروانهها را در مناسبات روزمرهی زندگیشان
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مشاهده میکرد و دربارهی حرکاتشان داستانها نقل میکرد .او به منتقدان و مسخرهکنندگان خود این جمله تأمل برانگیز را میگفت:
«شما مرگ را بررسی میکنید ،من زندگی را».
داستانها از زنده بودن ،سرزندگی و اشتیاق به مکالمه پدید میآیند .آنها پروتکلهای نگاشته شدهای نیستند ،بلکه روندهای پویای
آفرینشاند .داستانها هنگام تعریفشان تغییر میکنند و داستانگو را نیز تغییر میدهند .جوزف وایزنبام نیز آنگونه که از سخنرانی-
هایش در این کتاب برمیآید ،حکایتگر بزرگی است.
او در سال  ١٩٢٣در برلین به دنیا آمد و بعنوان پسر یک استاد پوست فروش یهودی همراه برادر بزرگترش هنری ( )Henryبه
عنوان بچه شهریهای برلینی –آنگونه که خود او گهگاه میگفت -بزرگ شد .او در سال  ١٩٣٦همراه خانوادهاش به ایاالت متحد
آمریکا مهاجرت کرد .انتخاب رشتهی ریاضی مسلمن تنها به دلیل عالقهی زیاد او به این رشته نبود ،بلکه همزمان به خاطر شیفتگی
او نسبت به خانم معلم ریاضیاش در آن زمان بود .وایزنبام سیزده ساله میبایست از این روز به آن روز با زبان جدیدی کنار بیاید.
او میبایست انگلیسی می آموخت تا این که در این زبان جدید چنان جا بیافتد که بتواند منظور خود را در موارد مختلف بیان کند.
ویژگی رشد علمی وایزن بام در این است که او هیچگاه اجازه نداد عرصهای که او به عنوان دانشمند مسئولیتاش را به عهده داشت،
از خارج دیکته شده یا محدود شود .او هیچگاه فقط یک دانشمند نبوده و نیست ،بلکه انسانی از لحاظ سیاسی مسئول است که به مسایل
مهم زمان خود پرداخته است .او با جملههایی نظیر این که «من دانشمندم و سیاست رشتهام نیست» یا «این شعبهی کار من نیست»
بیگانه بوده است .او نسبت به چنین جملههایی یا تعریف از خودی ،که به منظور تاکید بر موقعیت کارشناسی فرد مطرح میشوند ،اما
در نهایت چیزی نیستند جز فرمولبندیهایی برای پذیرش عجز شخصی ،هشدار میدهد .در آثار وایزنبام به مراتب رویای یک انسان
تمام و کمال ظاهر میشود .او در «قدرت رایانه و عجز خرد» این رویا را چنین توضیح میدهد:
« اگر قرار است آموزگاری ،اصولن یک نفر برای فرد دیگری سرمشق یک انسان کامل باشد ،آنگاه باید او نخست بکوشد ،که
خودش انسان کاملی باشد .بدون شهامت به پا خاستن در برابر جهانهای درونی و بیرونی مان ،رسیدن به چنین کمالی ناممکن است».
این انتظاری است زیاد از خویشتن که مانع از آن میشود که انسان خود را با دستیازی به استدالل عجز ،آرامش بخشد .و این
انتظاری است که انسان را در تمام دوران عمومیت مشاهدات علمی فراگرفته و به او موقعیتی ویژه میبخشد .او ابژهی فرگشت
( )Evolutionنیست ،بلکه سوژهی زندگی خود است .هر انسانی یک مورد ویژه با امکانات خاص خود است .از این امکانات باید
تمامن بهره جست .در همین رابطه ،این مسئولیت مطرح میشود که فرد تواناییهای ویژهی ادراک و شناخت خود را به کار گیرد و
قاعدهها و محدودیتها را ،یعنی آن قیچیهای رنگارنگی که همهی آموزشهای مذهبی ،سیاسی و علمی در مغز ایجاد میکنند ،نپذیرد.
کارکرد این قاعدهها و محدودیتها آن است که ثباتی درونی ایجاد کند و انتقادهای بیرونی را ،که از همان ابتدا به عنوان سخنان بی-
صالحیت دستهبندی و تخطئه میشوند ،کنار افکند.
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اختراع کارشناسان برای گسترهها و حالتهای مختلف زندگی ،پیامد چنین مرزکشیهایی است .در همین رابطه از فرد خواسته
میشود که از تواناییهای فردی مبتنی بر تجربهاش و از این طریق از ویژگی فردیاش دست بکشد .یک ادراک پارچه پارچه شده و
متفرق از جهان به عنوان امری عادی تلقی شده و از این طریق واژهای چون مسئولیت پوچ و بیهوده میشود .هر کسی فقط به
عرصهی خود میپردازد؛ تنها به شعبهی خود و به همین نیز قانع است .هیچ ارتباطی با دیگران برقرار نمیکند .این یک پیش شرط
اساسی برای استبدادی تمامیت گرا ( )totalitarianismاست .جوزف وایزنبام چنین اقتدارگرایی را در کودکی تجربه کرده و از آن
درس گرفته است .تصادفی نیست که عنصر تردید در او به موضعگیری اساسیاش در برابر جهان بدل شده است .تردید به معنای
ناامیدی یا بدگمانی نیست ،بلکه بیشتر به معنای آمادگی دخالت دادن تجربهی شخصی و از این طریق خویشتن خویش درروند ادراک
است .در عین حال به معنی مقاومت در برابر پارچه پارچه کردن است .این مقاومت در سراسر کارهای جوزف وایزنبام به چشم
میخورد .این مقاومت به شکل شهامت ،تخیل و داستان ظاهر میشود .داستانها به شکلدهی پیوند بین موضوعات یاری رسانده و
خود آنها را ایجاد میکنند .و داستانها ،نقاب از چهرهی داستانهای دیگر برمیگیرند .گویی حکایت به ابزار شناخت بدل میشود.
زمانی ژان هانری فابر را «حکایتگوی حقیقی» نامیدند .چون حکایتگوی حقیقی نه به احتمال و نه به واقعیت قانع میشود ،دست
به افشای دروغ میزند .جوزف وایزنبام به عنوان حکایتگوی حقیقی در سنّت فابری قرار میگیرد .او به گواهی سخنرانیهای
گیرایش در این کتاب ،هنر قصهگویی را دوباره به دانش بازگردانده است؛ سخنرانیهایی که طیف موضوعیشان ،زبان یادگیری
رایانه و هنر تا تصویر انسان از هوش مصنوعی را دربرمیگیرد.

مضمونگرایی و تئوری نقادانه
جوزف وایزنبام در مقالههای خود طرفدار یک مضمونگرایی عمل گرایانه (پراگماتیک) است .دانستهها ،حقیقت و معنا وابسته
به مضموناند؛ در مضمونهای متفاوت عالمتهای یکسان میتوانند معناهای متفاوتی ایجاد کنند .وایزنبام با مثالهای بسیاری نشان
میدهد که با نگاه به پیشزمینهی پژوهشها ،برنامههای پژوهشی که ابتدا بیاشکال به نظر میرسند ،اغلب بعنوان برنامههای اشکال-
آفرین نظامی بر َمال میشوند .نگاه مضمونگرایانهی وایزنبام همچنین نشان میدهد که نوآوریهای فنی -که اگر جداگانه مشاهده
شوند -برای برخیها فوایدی دارند ،در یک چارچوب بزرگتر برای بسیاری از انسانها زیانمندند.
وایزنبام با بازگرداندن حکایت به علوم طبیعی از فاصلهی میان علوم طبیعی ،اجتماعی و انسانی فراتر رفته و با موضع انتقادی و
پرسشگر خود نسبت به فن ،نزدیکی خود به نظریهی انتقادی را نشان میدهد .نظریهی انتقادی به معنای وسیع آن به مثابهی حرکتی
اندیشگی محسوب میشود که از همرنگی فارغ از تضاد با وضع موجود سر باز میزند و فضاهای اندیشگی برای جایگزینها را
گشوده نگاه میدارد .این حرکت اندیشگی به طور نمونهوار در آثار جوزف وایزنبام نمایان میگردد .و این مثال خوبی نیز برای آن
است که محدود ساختن نظریهی انتقادی تنها در گسترهی علوم اجتماعی و انسانی مفید نیست .امروزه در زمانهی آغاز اوجگیری
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علوم زندگی ( )Life-Scienceو رسوخ گستردهی نتیجههای علوم طبیعی ،مانند فنآوری ژن و فنآوری اطالعاتی به زندگی
اجتماعی ،نظریهی انتقادی در علوم طبیعی به مراتب ضروریتر از قبل ،برای پیشبرد یک گفتگوی نقادانه میان فرهنگها و زندگی-
های متفاوت است.
موضعگیری نقادانه ،آن خط سرخی است که از میان همهی نوشتهها و سخنرانیهای جوزف وایزنبام میگذرد .او تردیدی به حق
نسبت به این باور دارد که رایانه و اینترنت میتوانند گره مشکالت بشری را –که در واقع فقط به دست خود انسانها از طریق تغییر
رفتارشان و تغییرات سیاسی میتواند حل شود -بگشایند.
او با پافشاری بر ضدیت با نظر رایج در مورد عجز فرد همچنین اغلب این انتظار تحقق نیافتهی نظریهی انتقادی در مورد در
نظر گرفتن سوژه ،بخوداندیشی ( )self-relexionو خودمختاری ( )self-determintaionدر ایجاد و شکلدهی زندگی و عمل
شخصی را برآورده میکند .جوزف وایزنبام با کار خود در سنّت منتقدان فن و اجتماع مانند ایوان ایلیچ ،اروین چارگاف ( Erwin
 ،)Chargaffرابرت یونگ ( )Robert Jungkو نوآمچامسکی قرار میگیرد .سخنرانیها و نوشتههای او مثال موثر و گیرایی برای
آناند که اندیشهی انتقادی را میتوان به صورت قابل درک و هیجان انگیزی عرضه کرد.
مونیخ :ژوئن ٢٠٠١
گونا ونت ( )Gunna Wendtو فرانتس کلوگ ()Franz Klug
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