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 مترجممقدمه  
 

اتیک، بام، یکی از پیشگامان علم انفورمهای پروفسور فقید وایزنای است از سخنرانیکتابی که در دست دارید، مجموعه 

 ی ارتباط این دانش با مسایل اجتماعی. درباره

، رفتار و روان انسانی را دگرگون هاآوری جامعهی اخیر با چنان رشد سریع و سرگیجههای انفورماتیک طی چند دههفنآوری 

پردازی تا تحقق عینی آن بسیار ی رویا و خیالی این تحوالت بازمانده است. فاصلهپردازی در انعکاس همهاند که عرصه نظریهکرده

 کوتاه شده است.

آسای مشکالت اجتماعی، فرهنگی، روانی و زیست محیطی ها، بشریت همچنین شاهد رشد برقکنار تحول سریع این فنآوریدر  

ها است. ذهن بشری پیش از آن که فرصت پرداختن به موضوعی را پیدا کند، با انبوهی از موضوعات جدید مرتبط با این فنآوری

ی این میان اما بسیاری مشکالت حل نشدهرسد که توان همگامی با این تحوالت سریع را ندارد. در و گاه چنین به نظر میمواجه شده 

ی خود را در پس نوبودگی واقعیات و مسایل پنهان می کنند؛ مشکالتی مانند جنگ، بیسوادی، گرسنگی، فقر، نابرابری و کهن، چهره

 های اجتماعی و ....تبعیض

ی مشکالت نهاده و ت بر ریشهای انگشبا تیزبینی ویژهبام به حق جزو آن بخش از وجدان بیدار بشری است که وایزنپروفسور  

 خواند.و مخاطبان خود را به مبارزه با آنها فرامی ناپذیری به بیان آنها پرداختهبه صورت خستگی

کار را پسگفتار این کتاب به عهده گرفته است. نقد سخنان بام و اثرهایش را ندارد. این ی کوتاه قصد معرفی وایزنهمقدماین  

ی کوتاه تاکید بر ویژگی که این وظیفه به عهده یکایک خوانندگان است. هدف از این مقدمهبام نیز در این جا مطرح نیست. چرا وایزن

 ی این سطور عبارتند از:است که از دید نویسندهدر سخنگویی و طرح مسایل بام وایزن روش

  مسایل و مشکالت به زبانی تمثیلی و ساده و همه فهمبیان 

  برندراه به ریشه مشکل میکه هایی موشکافانه پرسشطرح چگونگی. 

 

 های اجتماعی.در بحثست به غنای اندیشگی کمک بزرگی اها، این روشو کاربست فراگیری 

 

 برومندآرش 
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 درباره کتاب

 

شیفتگی های طوالنی است که به عنوان نقاد خ رایانه نقش بازی کرده است، سالدر تاری «الیزا» یبام که با برنامهجوزف وایزن

ها رایانه ایجاد شده و به در بطن آندهد که میهایی را نشان اش مضمونهایه رایانه مشهور است. او در نوشتهنسبت ب کورکورانه

ل پژوهش هوش قدرت متعامربوط به های پردازیکند. او خیالهای نظامی اشاره میها با مجمتعرود و به پیوند تنگاتنگ آنکار می

های آزادی که رانیپذیر از طرف فرد دانشمند برای محصول کارش است. سخنکرده و خواهان یک فرهنگ مسئولیت مصنوعی را نقد

های عمومی در ها و اینترنت که اغلب در بحثیای جدید رسانههای دنها، مشکالت و ضعفاند، بر مضموندر این کتاب معرفی شده

های نوین عصر رایانه به انسان در برخورد نقادانه و مسئوالنه با فنآوریها افکنند. این سخنرانیشود، پرتو میموردشان سکوت می

 بخشند.مت میشها
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 آید و چگونه ایجاد می شود؟اطالعات از کجا می
 

 

وجود دارد.  (Doxie) "دوکسی" در دنیا سه نوع»انگلیسی زمانی گفته بود:  اسقفگویند یک آغازم: میای میسخنم را با لطیفه

 «. خود من "دوکسی"و  زندقه )هترودوکسی(ارتدوکسی، 

 

درک کنم. معنی اطالعات از کجا توانم به سادگی را نمینکته اش جست. من این ید در ریشهای را باشود که معنی واژهگفته می

 شود؟و اصولن اطالعات چگونه ایجاد می آیدمی

 

شود وجود دارد. منشاء چیست و در کجا و چگونه ایجاد می روشن است که نظریات گوناگون زیادی در این باره که اطالعات

های بسیار زیادی است که در موسسه فنآوری ماساچوست است. من سال« اطالعات ینظریه»از  من به طور عمده «دوکسی»

(MITجایی که نظریه ،)رابطه بامن در . طبیعی است که کنمکار میشود، اطالعات ایجاد شد و هنوز هم بر سر آن بحث می ی 

اطالعات برای  یارهو آنچه که آنان درب (Warren Waever( و وارن ویور )Claude Shanonبه ویژه به کلود شانون )اطالعات، 

عات نامیده شد، چرا اطال یکارشان نظریه یبسیار اندوهگین بودند که عرصه از این مسالهدانم که این دو اندیشم. میگفتن دارند، می

کار دارد، اطالعات نیست. این نظریه با اطالعات با آن سر و  یآنچه که نظریه -شان موافقمو من با این ادعای –اند که آنان مدعی

 تر توضیح دهم. کاری ندارد و این را مایلم دقیق اطالعات سر و

 

وان تهای نادرستی داد. مثلن آیا میپاسخ صاف و سادهتوان طرح کرد و به آنها در این رابطه یک سلسله پرسش است که می

از لحاظ توان اطالعات را کند؟ آیا مید؟ آیا رایانه اطالعات پردازی میرتوان اطالعات را ثبت کاطالعات را عرضه کرد؟ آیا می

تلفن مثلن  ی؟ آیا کتابچهمعادل یک عدد بگیریمتوانیم مضمون اطالعاتی این خبر را نی این که اگر ما خبری داریم، می؟ یعکّمی سنجید

 است.« نه»ها العات است؟ پاسخ به همه این پرسشاط یشهر برلین دربر دارنده

 

گیری کنیم، ( اندازهBitچیست؟ اگر بتوانیم این محتوا را مثلن با بیت ) از لحاظ اطالعات «باردباران می» یمثلن محتوای جمله

یا  ASCII ُکد  که با  بسته به آن استاین محتوا آیا بیت سر و کار داریم؟ یا این که  ٣بیت یا  ٥٠اطالعاتی بالغ بر  آنگاه آیا با محتوای  

 شود؟ی نمایش داده د دودویی دیگرک کُ ی

 

به خودی خود اصولن معنی ندارد. این پرسش که « باردباران می»ی مساله به سادگی عبارت از آن است که این خبر، یعنی جمله

یک  توان داد. منظورم چیست؟ تقریبن ساده است. ماسش نادرستی است. پاسخی به آن نمییک خبر حاوی چقدر اطالعات است، پر

و ما یک کانال )مجرا( داریم که  (مایلم در اینجا بیشتر از خبر صحبت کنم، نه اطالعات. چرا که این دو یکی نیستند) نبع خبر داریمم

 شود.ای منتقل میاز طریق آن اخبار به گیرنده
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توان از مجرای میمت را پردازد که چقدر عالدارد. این نظریه به این نکته می های گوناگونیوظیفه« اطالعات ینظریه»

 یها یا زنجیرهاین است که اگر در ردیف  عالمت« اطالعاتی نظریه»های عینی منتقل کرد. یکی از پرسشمشخصی در زمان م

-چگونه می -دانند که هیچ مجرایی مصون از اختالل نیستو مهندسان می–شوند، اختالل ایجاد گردد ها که از مجرایی منتقل میبیت

توان علیرغم و این پرسش مطرح است که چگونه میوجود دارد. از این ر پارازیتیک  ها را بازتولید کرد؟بیت یاین زنجیره توان

 ای فرستاد که به درستی به مقصد برسد.خبر را به گونه پارازیتاین 

 

. در این رابطه مثالی از وارن تها اسبیت یزنجیره معنای این شود،اطالعات به هیچوجه مطرح نمی یظریهپرسشی که در ن

نوشت. آن زمان در آمریکا هنوز از قطار  Scientific Americanدر نشریه  ١٩٤٧یا  ١٩٤٦آورم که او تقریبن در سال ویور می

یست باردادی در شیکاگو ربط داشت. او مییک وکیل در نیویورک بود که کارش با بستن قرا شد. داستان  برای رفت و آمد استفاده می

فردا باید دوباره به شیکاگو بروم. مسلمن با قطار تیزروی »کرد. یک روز او به زنش گفت: دو شهر رفت و آمد میمرتب بین این 

Empire State بسته خواهد شد و به همین دلیل،  کنم که قرارداد روز پنجشنبهروم و برمی گردم. فکر میاز نیویورک به شیکاگو می

 «.آیدم. قطار همیشه سر یک وقت معین میم. بیا در ایستگاه مرکزی دنبالگردپنجشنبه شب برمی

 

چه که  سوزی عزیزم. قرارداد بسیار زودتر از آن»وکیل تلگرافی دریافت کرد که مضمونش تقریبن چنین بود:  شنبه زن  روز سه

پس از ظهر بیا در  ٥گردم. لطفن ساعت برمی Empire Stateکردیم بسته شد. به این دلیل همین امشب با قطار تیزروی فکر می

ر این تلگرام شود این است: وکیل چقدر اطالعات دپرسشی که مطرح می«. ایستگاه مرکزی قطار دنبالم. دوستت دارم. کارل  تو

نام زنش  یا این که او اصولن می توانست از بردن«. سوزی»کرد بنویسد اما کفایت می«. سوزی عزیزم»یسد: نوفرستاده است؟ او می

کردیم د بسیار زودتر از آنچه که فکر میقراردا»ی رسیم به جملهمیشود. و سپس د، چون تلگرام برای وی فرستاده میصرفنظر کن

عنا گردد به این مشنبه بازمیمسلمن وقتی او شب سه«. گردمبرمی Empire Stateبسته شد. به این دلیل همین امشب با قطار تیزروی 

تواند شیکاگو را ترک کند. از آنجا که او همیشه با قطار شده، بنابراین او میترتیب همه چیز داده  اد بسته شده است؛است که قرارد

ایستگاه مرکزی و  داند که قطار همیشه بهاین نکته هم صرفنظر کند. زنش می تواند از گفتنکند، میسفر می Empire Stateتیزروی 

داند. این پیام جدیدی ه دوستش دارد، اما زنش این را میگوید کسیار خوبی است که او به زنش میکار برسد. این در چه ساعتی می

 کند که او فقط یک تلگرام خالی بفرستد. آنگاه زنش خواهد دانست که معنایش چیست.رای او نیست. از این رو کفایت میب

 

توان گفت. شاید او یک کمونیست یت است؟ خیر! چنین چیزی نمیطالعات این پیام یک بگاه بگوییم که محتوای انتوانیم آآیا می

افراد  سّری فرستاده شده. کند. ممکن است آنها بپندارند که در این تلگرام یک پیام  مکاتباتش را کنترل می «اف. بی. آی»باشد و 

-. این قضیه به ما چه چیزی را نشان میخواهند معنایش را بکاوندتجزیه و تحلیل دریافت کرده و می این تلگراف را برای ،مربوطه

انتظاراتش است. گیرنده،  تر، وابسته به موقعیت  ضعیت گیرنده است یا به بیان دقیقدهد که معنی یک خبر وابسته به و؟ نشان میدهد

سر و کار « تفسیر»ی جادویی واژهبا کند. به این ترتیب در اینجا نی در پرتوی این موقعیت تفسیر میخبر را به راه و روش معی

 .داریم
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-وکیل دقیقن می است. اما زن  آن مقصود واقعی  کند، خواهان نوعی تایید  کسی که تلگرامی دریافت میتوان اعتراض کرد حال می

از شیکاگو در ساعتی  ٣٢سکوی شماره  در Empire Stateرود و قطار تیزروی ند. او به ایستگاه مرکزی قطار میداند چه باید بک

کند، به این القاء خواسته میخواسته بگوید، اطالعاتی که او در نزد گیرنده میشود. کاملن محتمل است آنچه که وکیل وارد میمعین 

آیم می امرفیقهمن با »نا باشد که تواند به این مع، به طور مثال می«دوستت دارم»سد نوینباشد. این که او میکنیم که ما فکر میسادگی 

 اطالعیم. و منظورم دقیقن همین است. پیام با وضعیت و به ویژه با موقعیت  ما از این مساله بی«. بالم نیاییه تو دنو بهتر است ک

 گیرنده سر و کار دارد.  انتظارات  

 

را  ها، من اینک جانوراندر پاسخ به این پرسشآیند؟ شوند؟ از کجا میشوند؟ اطالعات در کجا تولید میاطالعات چگونه ایجاد می

-کنم، یا به عبارت بهتر، عالمتکه من دریافت میزنده است. پیامی  گویم تنها یک منشاء وجود دارد و آن انسان  کنم و میمستثنی می

ها را از طریق تفسیرشان به کنم، آنا از طریق حرکات اندام دریافت میهایی که من مثلن از طریق تلویزیون، تلفن، در یک گفتگو و ی

 کنم.ل میاطالعات بد

 

 به اطالعات بدل شود. هایا بیت هاعالمت یتا برای مثال یک پیام، یک زنجیره تفسیر کاری است که باید انجام گیرد

 

شنویم یا هایی را میعات را از این راه که مثلن عالمتاطالشوند. ست؟ خیر، نیست. اطالعات ایجاد میآیا اطالعات یک رابطه ا

کنیم، شاید هم نه. اما اینجا درست . شاید ما آنها را درست تفسیر کنیمکنیم، ایجاد میگرفته و سپس تفسیر میا بینیم، یعنی آنها رمی

کنم که گویم و گمان میم تصور کنم که من به کسی چیزی میتوانقصد فرستنده ربط دارد. میبودن به چه معنا است؟ این مساله با 

ور کنم. منظسیر میای که خود من آن را تفکند؛ یعنی به همان گونهه گفته را به درستی تفسیر مییرند. یعنی این که گرا فهمیدهمنظورم 

 توانم از این درستی مطلع باشم.از درستی این است. اما من نمی

 

ات اندام گاه حرک فهمیم؟بهمدیگر را توانیم می، هاهنگام تبادل عالمتچگونه اصولن  این پرسش خوبی است:رسد که به نظرم می

 توان تفسیر کرد.دشوار و خیلی ساده به نادرستی میرا بسیار 

 

ست را به ارمغان آورده ا یبرای ما فن اجتماعی شدنایم. این اجتماعی شدهتوانیم بفهمیم چون در فرهنگ یکسانی ما همدیگر را می

خواهم مثالی . در این رابطه مین متفاوت استی دیگر، وضع کاملجوییم. در فرهنگها بهره میکه ما از آن برای تفسیر عالمت

ای دعوت شدم. این افتخار واالیی در ژاپن است. پدر خانواده نشست و گفت که ر ژاپن بودم و شب از طرف خانوادهمن دبیاورم. 

نظر مشورتی مرا  اش را با من در میان بگذارد وخواست مشکلترم، میدیده و کهنسالمشکلی با پسرش دارد. از آنجا که من جهان

کنم.  بازگوتوانم من مشکل او را مینوع اجتماعی شدن او و من بسیار زیاد است. . پس از مدتی به او گفتم که تفاوت میان جویا شود

 اش بدهم.توانم و یا به عبارت بهتر، اجازه ندارم پاسخی به پرسشبنابراین نمی اش برایم واقعن ممکن نیست.اما فهم
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بکار  قضاییشاید بتوانیم یک سیستم هوشمند مصنوعی درست کنیم که در امور  است. مورد انه نیز وضع شبیه ایندر مورد رای

این رایانه تصمیم بگیرد که با یک مجرم چه کار باید کرد. در اینجا صحبت از آن نیست که آیا چنین چیزی ممکن  سپسبرده شود. 

ما را در های فرهنگی جامعه توانند جنبهیهای رایانه نم، زیرا آلگوریتمی را نداریماجازه چنین کار منظورم آن است کهاست یا نه. 

گویند: کنند. آنان مثلن در آمریکا میواقعن کار می روی این مسالهاما افرادی دارند تواند این مساله را بفهمد. نظر بگیرند. رایانه نمی

 پوست واست. اگر یک فرد سیاه ی تشخیص رنگمحروم از قّوهه رایانه ز این کا است یک چیزی کاملن قطعی است و آن عبارت»

ت. به سیاه و دیگری سفید اسای محکوم شوند، رایانه به هیچوجه متوجه نیست که یکی از آنان یک سفیدپوست از طرف چنین رایانه

 یقاضی رنگ پوست متهم را در مورد شد کهالزم با؟ این حرف پوچی است! به عالوه شاید «گراتر نیستاین ترتیب آیا رایانه واقع

 گیرد.بمعین مهم تشخیص داده و در نظر 

 

هایی را چنین دستگاهی نیست. رایانه عالمتگوییم. اما رایانه پرداز سخن میما در اینجا از رایانه به عنوان یک دستگاه اطالعات

 کند.اند، پردازش میمعنیکه کاملن برایش بی

 

اند. در معنیبرایش کاملن بی ها برایش معنی داشته باشند، نیست. آنهای بیتبه این معنی که زنجیره اطالعات، یرایانه دربردارنده

، منظورمان این «گوید که فردا باران خواهد باریدمیرایانه » شودشوند. وقتی گفته میهایی است که جابجا میاینجا صحبت از عالمت

که  یک پیشگوییدهد، به مثابه جای دیگری نشان می اش یا در دستگاه چاپگر و یا هرصفحه نمایش آنچه را که رایانه دراست که ما 

از وضعیت آب و  سازی اهد بارید. هنگامی که ما یک شبیهداند که باران خوکنیم. اما رایانه نمی، تفسیر می«فردا  باران خواهد بارید»

( در یک Hans Rosenthalشود. پروفسور هانس روزنتال )د، رایانه که خیس نمیبارمطابق آن باران میو  داریمهوا در رایانه 

توان در باره این میی که هایچیز یکامل یک مرغ را بشناسیم، از همه «یدی. ان. ا»گفت، اگر  DNA یسخنرانی درباره زنجیره

. این سر و کار داریمیک مرغ  باگیری کرد که یجهتوان نتها نمیی عالمتزنجیره نست، مطلع خواهیم بود. اما صرفن از یکمرغ دا

را در نظر بگیریم. فرض کنیم من  (Laptop« )رایانه کیفی»، مثلن یک ساده یبا یک رایانه است. یک رایانهقابل قیاس خیلی نکته 

ا دید که روشن است و صدای کنترل آن ر کوچک   توان المپ  کند. می. واضح است که این رایانه کار میکنمرایانه کیفی پیدا مییک 

اش پیشرفته، کنترلبرم و به کمک ابزارهای را به آزمایشگاهم می رایانه کیفیکند. من این سخت آن را شنید. بنابراین کار میدیسک 

ن در این ضعیتی دارد. میک میلیونیم ثانیه، چه ودر زمانی مشخص، مثلن  یدانم که این رایانه در یک لحظهکنم. پس از مدتی میمی

هایی که مطابق آن ی قاعدهها به همهی آزمایشهایش مطلعم. در ادامهبیت انه، یعنی همه اجزایش و ردیف  وضعیت رای لحظه از تمامی

ان دانست، تواز هر چیزی که در مورد رایانه میاین چیزها را بدانیم، آنگاه  یبرم. اگر ما همهکند نیز پی مییانه تغییر میوضعیت را

. ممکن دادتوان پاسخ این پرسش را در اساس نمی« کند؟این رایانه چه چیزی را محاسبه می»پرسد: آید و میگاهیم. حال یک نفر میآ

کند. اما این امکان هم هست که ت تمام روی یک جزوه کار میکه با جدیّ  تم متن پرداز سر و کار داریمما با یک سیساین جا است که 

کدام سهام روز بعد یا دقیقه بعد باید فروخته شود.  که است آن بازار بورس باشد که مشغول محاسبهمتعلق به تم سیسیک این رایانه، 

توانم سر دربیاورم. کند. از هیچ کدام این چیزها نمیه را پردازش مینگارانهای هرزهی مذکور عکسکه رایانه نیز ممکن استاما این 

بایست با کمک ابزارم بتوانم بفهمم پرداز باشد، آنگاه میست. اگر رایانه یک سیستم اطالعاتامرغ  «یدی. ان. ا»درست عین قضیه 

 توانم سر دربیاورم.شوند. اما درست از همین نکته نمیه اطالعاتی در رایانه پرداخته میکه چ
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سخن « پایه-اطالعات»ی اره جامعهدرب بندیم.های اطالعاتی میمان به ویژه به باصطالح سیستمهای فنیما امید زیادی به سیستم

های نوینی برای گویا این ابزار برای ما فرصت که شودگفته میسخن چنان « پایه-اطالعات» یابزار جدید جامعهی گوییم. دربارهمی

ان ما با آن روبرو آورند. به نظرم این یک اشتباه است. مشکالتی که جهبا فقر و غیره به ارمغان میتقویت دمکراسی، برای مبارزه 

به خاطر نبود اطالعات  -به زبان محاوره فرمولبندی کنیمبخواهیم اگر  –های زیست محیطی و غیره فقر، جنگ، فاجعه یعنیاست، 

توان چنین مشکالتی را حل خوریم که به کمک آنها میرنت کاوش کنیم، به اطالعاتی برمیاگر در اینت باور به این کهمعینی نیست. 

ها نیستند که این ندانسته»(، فیلسوف نامدار آمریکایی در جایی گفته بود: William Rogers. ویلیام راجرز )وّهمی بیش نیست، تکرد

قدرتی که ما  نی و اجتماعی داریم. من معتقدمما مشکالت سیاسی، انسا«. اندنادرست هایی هستند کهبلکه دانسته ند،رسانبه ما زیان می

 اهمیت است.ایم، در حل این مشکالت بیپردازی کسب کردهطالعاتبه وسیله باصطالح ا
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  جهانی یشاهراه اطالعاتی و دهکده

 ها و مسئولیت ما در برابر آیندهاستعارهدر برخورد با 
 

ر ها سر داستعارهخواهیم بکوشیم از این است. ما می «های اطالعاتیبزرگراه»و  «هاهای دادهشاهراه»موضوع سخنرانی من 

ول در این مفهوم بار ا یدانم سر و کلهکند. تا آنجا که میمعنای ضمنی گوناگون ایجاد میمن دو ذهن در « شاهراه» یبیاوریم. واژه

ایجاد شدند تا ]سده بیستم. م[ ابتدا به این دلیل در آلمان  ٣٠های در سال -به گمانم–ها ا شد. شاهراهها پیدزبان آلمانی در دوران نازی

افزارها ایجاد و نقل سریع برای جابجا کردن جنگ تر آن بود که یک شبکه حملارزه شود. دومین و شاید دلیل مهممشکل بیکاری مببا 

دیگر منتقل کرد. نکته جالب توجه برای من این است که  یبه نقطه اینقطهوسایل نظامی و سربازان را از  ترشود تا بتوان سریع

مردم در آلمان تبلیغ شد.  یرفاه فزاینده برای قشرهای گستردهایجاد فولکس واگن )خودروی مردمی( و  یدرست در همین زمان ایده

-آنگونه که می– ٤٠و  ٣٠های عی در آلمان در دههداشته باشد. اما تحوالت واق« فولکس واگن»شد که هر فردی باید یک گفته می

 به صورت دیگری بود. -دانیم

 

بود که آن در ایاالت متحد آمریکا  مساله]سده بیستم. م[ بود.  ٦٠ ی، در آغاز دههیعنی شاهراه اطالعاتی، دوم این مفهوممنشاء 

-ها و طرحزمان ایدهاتمی کار کند. در آن  احتمالی   نظامی درست شود که در زمان جنگ و حتی در یک جنگ  ارتباطاتی   ییک شبکه

سرعت به  شد که در صورت انفجار اتمی بهوجود داشت. مثلن بارها توصیه می ادر آمریک ایاحمقانههای عجیب و غریب و بخشن 

به این ترتیب این  .بخزید یا در حالت اضطراری هنگام انفجار یک کیف دستی باالی سرتان بگیرید زیر میز یا درون یک سنگری

خانه تجهیزات دفاعی ساخته شده و دیگر تدبیرهای  شد که بهتر است درکارها موثرند. به عالوه توصیه میکه این  شدمیاحساس القاء 

یعنی طرح یک سپر و چتر حفاظتی بر فراز آمریکای شمالی، برای محافظت در  SDIحفاظتی اتخاذ شوند. بعدها، خیلی بعدتر، ایده 

 برابر حمله موشکی وجود داشت.

 

قرار بود نخستین شاهراه، طبق  هنگامی که ؛ا بوددر آمریک ١٩٣٩، حدود سال «هاشاهراه داده»نه و شاهراه،  ازی من تجربه

هایی که در سراسر آمریکا چنین شاهراه گفتند دیری نخواهد پاییدای آلمان در پنسیلوانیا ساخته شود. آن موقع میهی شاهراهنمونه

ز شمال به جنوب و به هر جایی ، ا1دیگر یکرانه به کرانهشود با خودرو از یک میتر د و به کمک آنها خیلی راحتشساخته خواهند 

رسیده که ای ها از آن هنگام تا امروز به حد بسیار گستردهطور شد. رفت و آمد در شاهراههمیندیگر چپ و راست رفت. واقعن هم 

 . صرفن به سود بشریت نیست

                                                 
 منظور از کرانه شرقی به غربی آمریکا یا برعکس است.  1 
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شتابان در ها چه چیزی شاهراه افتد و واقعن در اینها به صورت جداگانه چه اتفاقی مییشیم، که در این شاهراهیک لحظه بیند

در گشت و ها خودروها هستند که کمابیش به سرعت . ُخب، در شاهراهمقایسه کنمها با شاهراه داده. مایلم که این را گشت و گذار است

عاتی چه چیزی های اطالها. پرسش بعدی من عبارت از این است که در شاهراهان گفت دادهتوها هم میگذارند، در مورد شاهراه داده

در اینجا اشتباه به کار  اطالعات یآید: اطالعات! اما این درست نیست. واژه؟ پاسخ به نظر روشن میدر گشت و گذار شتابان است

م. آنچه که کنین در مورد چه چیزی صحبت میواقعبه خاطر بیاوریم که گوییم، وقتی از اطالعات سخن میشود. الزم است برده می

در  تریمناسبی ها شاید واژهها هستند. عالمتها و یا دادهدر گذار شتابان است، عالمتها ها، مجراها و شبکهون رایانهدر واقعن در

. سابق بر این سرخ یا سبزمثلن عالمت شناسیم: آهن می با چراغ راهنمایی و رانندگی یا راهها را در رابطه ما عالمت این مورد باشند.

-دانست. او میها را میراننده لوکوموتیو معنی این عالمتوجود داشت.  حرکتیا  ایستهای ساده ای برای برای قطارها عالمت

گرفتند تفسیر کند. تشخیص دادن و هایی را که در برابرش قرار میاش عالمتی و برپایه تجربهشتوانست با گذراندن یک دوره آموز

تفسیر، به  یوسیله ما و به یتجربه یهای ساده توسط شناخت ما و بر پایهها یا دادهته بسیار مهم است که چگونه عالمتدانستن این نک

 شوند.اطالعات بدل می

 

کنم. فرض کنیم کتاب تلفن مانهاتان در تر شروع میکمی توضیح بدهم. با مثال طوالنی مایلم این نکته را به وسیله دو مثال کوچک

از اطالعات زیادی است؟ پاسخ من این است: خیر! این کتاب پر  یتلفن دربردارنده اب  نیویورک پیش روی شما است. آیا این کت

بایست این اطالعات را می . ولیکسب کنمتوانم از آنها اطالعات ها است. اما من میها و عالمتعات نیست، بلکه انباشته از دادهاطال

-رتفسیر دادهای باشم که به من دت به معنای معینی، صاحب فرضیهبایسکار صورت بگیرد، مینخست ایجاد کنم. برای این که این 

هایی که در بخش ارمنی -طور هستواقعن هم اینالبته  –که  من این باشد یاند، کمک کند. فرض کنیم فرضیههایی که در کتاب تلفن

شهری به صورت  یو در تمام  این منطقهکنند در کنار هم در یک محله زندگی می کنند، بیشترشهر نیویورک زندگی می مانهاتان  

ختم « یان»های خانوادگی ارمنی به ی نامکنم که تقریبن همهی من است. در ضمن گمان میاین فرضیه تصادفی پخش و پال نیستند.

 یشود، شمارهم میخت« یان»افتن هر نامی که به کاوم و با ییک رایانه تمامی کتاب تلفن را میشوند، مثلن آگوپیان. حال به کمک می

های متفاوت یافته های متفاوت، نامیا شماره تلفندهای پستی کنم. اگر در پایان کار به تعداد کُ یا ُکد پستی مزبور را یادداشت می تلفن

یکسان یا تی دپسهای زیادی با کُ . اما اگر نام«کردم نیستمن اشتباه بوده. آنطور که فکر می یفرضیه !خیر»باشم، آنگاه خواهم گفت: 

کنند. بنابراین زندگی می مشخص یهای شبیه به هم بیابم،آنگاه این نکته به معنای آن است که آنان واقعن در یک منطقهشماره تلفن

این اطالعات را ابتدا استخراج بایست ها موجود بودند، اما من میاین کتاب تلفن گنجیده بود. داده توان گفت، چنین اطالعاتی درمی

 آمد تا این را بیازماید و تفسیر کند.بایست با این فرضیه میکردم. کسی میمی

 

 باشد، معنی و مضمون چه پیامی است؟ تصور کنید« خیر، هیچکس»تر: اگر پاسخ به یک پرسش معین مثلن حال یک مثال کوتاه

آیا »زند همکار در داخل سالن صدا می آن فرد  فرستند که ببیند آیا کسی در آنجا هست یا خیر. یک نفر همکارش را داخل سالنی می

مان در این سالن کسی نیست، خالی از آدم است. کنیم که به گمانآید. ما در اینجا چنین تفسیر میاسخی نمیاما پ«. کسی اینجا هست؟

شنود: ای پاسخ میبار از گوشه این«. سی اینجا هست؟آیا ک»پرسد: رود و میر دهیم. آن فرد مذکور به سالن میحال مثال را کمی تغیی
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تواند ای چگونه باید یا میند، هر گفتهک، این وضعیت است که تعیین میکند. بنابراینیاین بار وضع فرق م« نه، هیچکس نیست!»

 تفسیر شود.

 

با شتاب در های نوری ها یا عالمتین دم و دستگاه که در آن الکتروندانستن این امر خیلی مهم است که رایانه یا شبکه یا کل ا

چیزی هم سر و کار داشته فهمم، سر و کاری ندارند. اگر آنها اصولن با اطالعات می تحت مفهومگشت و گذارند، با آنچه که من 

را ا هها و فاکتسر چیست. این انسان است که دادهداند که قضیه بر سیستم نمی بایست جابجا کنند. خود  هایی هستند که میباشند، داده

های راههای اطالعاتی و بزرگه این شاهراهب اینک همه»شود که د. اغلب گفته میکنهایی استخراج میتفسیر کرده و از آنها نتیجه

گردم، اما به این مساله بازمی عالمت سوال بزرگ گذاشت. من بعدا ای باید یکجلوی چنین جمله«. د داشتنها دسترسی خواهداده

نای مشخص ( بپردازم. درک اینها به یک معWorld Wide Webها  و تار جهان گستر )کمی بیشتر به شبکه خواهمپیش از آن می

ها ت یک رایانه باشد که  در آن دادهاند. چنین ابزاری ممکن اسدارند که در ابزارهایی ذخیره شدههایی وجود بسیار ساده است. داده

ها تواند به این دادهیا چیزهایی نظیر این. رایانه می شرده و یا یک نوار مغناطیسییک لوح فاند، یا اش ذخیره شدهروی دیسک سخت

اند. یک چنین ها که به هم متصلبه هم متصل باشند، درست مثل تلفنای توانند در شبکهها میا را انتقال دهد. رایانهدست یابد و آنه

توانید در ما اگر شماره مرا داشته باشید میرار شود. شتواند هر لحظه برقتی موجود است و ارتباط در عمل میوضعی

است. هیچکس دیگری این  یکتاتلفن من یگانه است،  یساده است: شمارهاین کار  فوت و فنّ کمبریج/ماساچوست به من زنگ بزنید. 

اش داشته و دستگاه تلفن در خانهه یک نفر دد، مگر این کنوجود ندار ی یکسانشماره را ندارد. در سراسر جهان دو تلفن با یک شماره

یعنی مکان  URLگوییم. سخن می URLجای شماره تلفن در این مورد از باصطالح هگستر نیز شبیه این است. بجهان باشد. وضع تار  

ر سندی اهی و هگستر عبارت از این است که هر ایستگفوت و فّن تار  جهان(. Universal Resource Locator) هامنبععام   نمای  

هر کدام یک  های عاشقانه؛ی معین و یا نامهها باشد یا یک  برنامهای از دادهتفاوت به این که این سند مجموعهیک نشانی دارد، بی

 -تریا به عبارت دقیق– فوت و فناین کل  ، درست مثل تلفن.ی دارد. این نشانی مربوط به جای قرار گرفتن رایانه مربوطه استنشان

توانید با من، مثل تلفن، ارتباط ، برای مثال میویژه در شبکه« نشانی»است. شما از طریق این  فوت و فّن کارن بخش تریبزرگ

تواند در گذرد تا به ایستگاه مقصد برسد و میایستگاه می بفرستید. این نامه از یک سلسله یالکترونیک یبرقرار کنید و برایم یک نامه

دریافت شود. این مکان سال پیش فرایبورگ بود و در حال حاضر برلین. نشانی پست الکترونیک من  آن مکانی که من اآلن هستم

 joseph@mit.eduبسیار ساده است: 

است. به  education یکوتاه شدهبعنوان « edu»شامل نام کوچک، نام موسسه و یک پسوند  مختصر و مفید است، ،این نشانی

ها یکتا است. اگر شما به این نشانی پستی بفرستید من در شبکه است. این نشانی مانند سایر نشانی کاملن مشخص   این ترتیب این نشانی  

دستکم تا –کند همه چیز چقدر دقیق و خوب کار می کهنکته شود. این فرستاده میرسد و از آنجا به محل کنونی اقامتم می MITابتدا به 

م نشسته و به خودم اگر من در خانهتوان در آن دید که ارا می -یابدکه تا چه موقعی این وضع ادامه میدانم حال، چون من نمی به

ام حه نمایشپیامی بر روی صفچنین ارسال،  یدرنگ پس از فشار دادن تکمهبفرستم، بی joseph@mit.eduبه نشانی  یرایانامک

 «. شما یک رایانامک جدید دارید»شود: ظاهر می

mailto:joseph@mit.edu
mailto:joseph@mit.edu
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از فراز اقیانوس –های گوناگونی بینیم که ایستگاهتر بنگریم، میگیرد. اگر دقیقردنی صورت میهمه چیز به سرعتی باور نک

شود. پیام به دست من طی می -قیانوس آرام یا راهی دیگرو سپس در راه بازگشت از راه ا MITاطلس در ایاالت متحد آمریکا، از 

-( صورت میreal-timeدرنگ )بی تقریبنمن فرستاده شده و همه این چیزها « نشانی»به وضوح به  URLرسد، چون به وسیله می

 گیرد.

 

قابل  یگستر داشته باشد که به طور قطعخاص خود را در تار جهان یصفحهو یا « نشانی»به این ترتیب یک تواند هر کسی می

نظیر انجامد که ما امروز با یک رسانه کاملن جدید دمکراتیک سر و کار داریم. تشخیص و پیدا کردن است. این نکته به این گفته می

ای در خدمت در مورد روزنامه ادعا شده بود که چنین رسانهسابق بر این، ، مدت زمان زیادی پس از گوتنبرگ،  ایچنین گفته

مبادرت نماید. اغلب اما معلوم اطالع رسانی کرده و به پخش نظریات ای به راه بیندازد، اند روزنامهتودمکراسی است. هر کسی می

امکانات به کمک اما بایست کمی پول داشت. امروزه ای منتشر کند. برای این کار میروزنامهتواند شد که در عمل هر کسی نمیمی

 هایش را وارد شبکه کند.ویسد و گفتنیای بنتواند مقالهفنی نوین واقعن هر کس مثلن می

 

، حال چه در هندوستان زندگی کنند، چه توانند انجام دهندهای دیگر هم که دسترسی به اینترنت دارند میهمچنین خیلی این کار را

ها نیز دسترسی گفتهگستر دارد، به این در ژاپن یا در برلین. وقتی این امکان موجود باشد، عملن هر فردی که دسترسی به تار جهان

 دهکده»درک متقابل بهتر و برای یک دمکراسی جهانی است و به مفهوم  نقطه شروع جدید برایخواهد داشت. احتمالن این امر یک 

 یدهکده»کوچک منتشر کنم، هر کسی در  یگیرد. اگر من یک روزنامهاین ایده کهن دوباره جان می شود.منجر می« جهانی

خواهد تواند هرچه میرسد این گونه است. هر کسی میر میبه نظهم در شبکه خواهد شد و آن را خواهد خواند. ما متوجه « کوچک

 توانند آن را بخوانند.میهمه  -از لحاظ امکان احتمالی کمدست-بنویسد و  

 

های ت متحد در دانشگاهارت دفاع ایاالای به سفارش وزچنین شبکه ١٩٦٣تین بار حدود سال طور که گفتم، برای نخسهمان

ها با توانستم از آنجا از طریق شبکهمن میها و امکانات الزم را ایجاد کردیم. وتاهی ما پیش زمینهمختلف ایجاد شد. پس از مدت ک

 افرادی که متصل یبعدها دایره همکارم در دانشگاه استانفورد و یا هر کس دیگری که وصل بود، به راحتی ارتباط برقرار کنم.

 ٣٠٠ها حدود زیادی رشد کرد. سرعت انتقال دادهها به میزان ی شبکهتر شد و امکانات خدماتای بزرگبودند، به طور فزاینده

Bauds 2  ١٤٤٠٠بود. امروز استاندارد حدود Bauds  ٣٠٠دانستیم که و بیشتر است. ما سابقن نمی Bauds   چقدر آهسته است. اما

-با باصطالح نخستین رایانامک ١٩٦٣آن هم حدود سال  ؛شده بود که از راه جدیدی از هم باخبر شویم به هر حال از لحاظ فنی ممکن

 ها در تاریخ بشری.

 

                                                 
 معادل عالمت در ثانیه یا پالس بر ثانیه است(  Bdف  یا به صورت مخف: aud Bانگلیسی الکترونیک، باد )به و مخابرات در 2 
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دیگری اهمیت بزرگی داشت. این سالی بود که رییس جمهور کندی به قتل رسید و سالی بود که جنگ ویتنام  یاز جنبه ١٩٦٣سال 

ه ویژه در در آن سال مقاومت زیادی در برابر آن جنگ صورت گرفت، ب باخبریم. ١٩٦٨باال گرفت. همگی از رخدادهای حدود 

آن هم اغلب در بسیاری از ، جلسات بحث و اطالع رسانی مختلفنوع تظاهرات و  از سوی دانشجویان. در آن موقع همه هادانشگاه

خواهم در اینجا بار لخواه نظامیان وجود داشت. مید یکهها به طور همزمان، سازماندهی شد. این نکته ممکن بود چون شبدانشگاه

خرج نکرده بود جز  گذاری آنان درست شده بود. هیچکس دیگری پولت منافع نظامیان و فقط با سرمایهدیگر تاکید کنم: شبکه در جه

از این »و یا « دین کاری را ندارچنی یاجازه»شان هم درنیامده  بود. آنان هرگز نگفتند گاه جیکانگیز آن بود که هیچپنتاگون! شگفت

-ای وضع تار جهانپایهما مطلقن در استفاده و کاربرد شبکه آزاد بودیم. و امروز نیز از لحاظ اصول «. آیدمان نمیکار خوش شکل  

 ند.بشری وجود دارند که باید رعایت شو نجابتو   رسم و رسومکه البته حد و مرزهایی به خاطر  ؛گستر به همین منوال است

 یجامعه»دسترسی دارد و چه کسی جزو  اند که چه کسی به این شبکهاز این های تعیین کننده عبارتدر حال حاضر برخی پرسش

تنی مب یجامعه»عضو  را تعیین کرد. یک «مبتنی بر اطالعات یهجامع»اعضای هویت توان ؟ چگونه میاست «اطالعاتمبتنی بر 

ای توان گفت چه کسی عضو چنین جامعهدارد، اما به طور قطع و یقین نمیگستر دسترسی ار جهانبه تمسلمن امروزه  «بر اطالعات

و یا این که صاحب یک  شان دارندمبتنی بر اطالعات کارت اعتباری در جیب یضای جامعهاست. به نظرم اما روشن است که اع

توانیم این پرسش را طرح کنیم که واقعن چند عتباری شد. حال میان صاحب کارت اباید داشت تا بتواند. چنین حسابی میحساب بانکی

ین کره خاکی کارت اعتباری در اهای دانم که اغلب انساندقیقن خبر ندارم، اما به هر صورت میآلمان  کارت اعتباری دارند. ازنفر 

در حال حاضر در این رابطه مشارکت ندارد.  شود که هر کسیر ندارند. به این ترتیب معلوم میگستشان و دسترسی به تار جهانجیب

حتی در کشور ثروتمندی مانند ایاالت متحد آمریکا بسیاری از افراد تا کنون به آن دسترسی ندارند. شاید این شامل یک سوم جمعیت 

شود هرگز دسترسی به ها تا زمانی که بسیاری چیزها به صورت بنیادین دگرگون نآمریکا است و احتمالن این انسان در ایاالت متحد

به طور  همهبایست در اصل کنیم، میصحبت می جهانی یدهکدهچنین امکاناتی نیابند. بنابراین معتقدم اگر ما در حال حاضر از 

امر به قصد و غرض مشخصی  اینهم است و شاید  گمراه کننده استعارهاین به همین دلیل،  د.نمشخصی در این کار دخالت داده شو

ُخب، هر کسی دسترسی دارد و همه چیز بسیار دمکراتیک »که فکر کنیم  دلپسند است چنینیرد، چون بسیار راحت و گصورت می

 اما واقعیت چنین نیست!«. است

 

تر شده یزد که جهان به معنای معینی کوچکانگآورد و این ایده را برمیتداعی را به وجود میدهکده در عین حال این  یواژه

گویم، چون جای انفجار رمبیدن می ( هستیم. من بهImplosionکنند. ما شاهد نوعی ُرمبیدن )همه این را تایید میفکر کنم  است.

بورس هنگامی که به بازار مالی جهانی یا به بازارهای جهانی  ،. این پدیدهریختناما ُرمبیدن یعنی کنار هم  از هم پاشیدن،انفجار یعنی 

ود. من هنوز به خوبی بیاد دارم که تا همین چندی پیش به هیچوجه آسان نبود که مثلن از برلین یا از شبنگریم، به ویژه آشکارتر می

- کارپرداز بایست خبر داد و وقت گرفت.گذرد که برای یک مکالمه میای از آن زمان نمیبه توکیو تلفن بزنیم. مدت طوالنیبوستون 

سه ساعت و یا حتی ممکن است دو  ،برای شما نوبت»گفت می -شدنی اطالق میز برقراری ارتباط تلفعنوانی که به زنان در مرک

 ٣. و آنگاه پس از «اگر امکان برقراری ارتباط فراهم شد، به شما زنگ خواهیم زد .روز طول بکشد. به شما اطالع داده خواهد شد

رقرار خواهد شد که چند دقیقه دیگر ارتباط بمی باالخره زنگ زده و اطالع دادهروز و یا هر مدت زمان دیگری،  ٢ساعت یا پس از 
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که اغلب بخش  به یاد بیاوریمسهام معینی در توکیو مطلع شد. باید این را نیز  نرخ از مثلن صحبت کرد وشد شد. آنگاه در اصل می

 « .شنوی؟صدایم را می»شد که بزرگ وقت گفتگوی تلفنی صرف طرح این سوال می

از آن زمان با چه که تحوالت  امزدهشگفتدیگر در اساس به گذشته پیوسته. من بسیار  هی ما امروزخوشبختانه این وضعیت برا

مرور کنیم و از آن باخبر  درنگبیبازارهای بورس بر این کره خاکی را عملن  یتوانیم وضعیت همهاند. ما میسرعتی پیش رفته

ر کرده است. بسیاری اند. یک چیز دیگر نیز همراه با این امر تغییپذیر شدهه، اما مشاهدبته بازارهای بورس جهان یکی نشدهشویم. ال

و واقعی در یک صنعت  گذاری  دهند، دیگر به معنای یک سرمایهه همه روزه در این بازارها رخ می( کtransactionsها )از تراکنش

هد شد. به شان بسیار بیشتر خواشوند که در مدتی کوتاه ارزشند که به این امید رو میهایی هستنظیر آن نیستند، بلکه بیشتر کارتیا 

و یگانه است. امروزه باید این نکته را در نظر بگیریم که آنچه که ما امروزه داریم، یک کازینوی بزرگ تک  گویم،همین دلیل می

. از ، دارندکننداس جهانی عمل میداّلل که در مقیهای ، پول کمتری نسبت به محفلهای کشورهای بزرگ روی همها و بانکحکومت

برای سیاست و امکانات اثربخشی آن و نیز برای ثبات چه معنایی آورند که این وضعیت ی جدی سر برمیهایپرسش این نکته

امروزه محفل های –گذارد نند؟ کسی که بر ارزش دالر اثر میکدر این شرایط چه کسانی حکومت می .صادی در سطح جهان دارداقت

تواند همچنین قدرت مشخصی را اعمال کند. این افراد که قادر به چنین می -آینداین کار برمیبهتر از هر زمان دیگری از پس  لداّل 

 شوند.نیز به صورت دمکراتیک کنترل نمی اند و از طرف هیچکساند، توسط کسی انتخاب نشدهکاری

 

مگر این که  ی بزرگ نیست؛امروز به هیچوجه مانند یک دهکده جهان  بینیم که مان روشن باشد، آنگاه میاگر این نکته برای

های نوین به سرعت توانند به برکت فنآوریمی -«هاعالمت»به عبارت بهتر باید گفت  -« اطالعات»تنها این باشد که  مانمنظور

ها دسترسی دارند. ال حاضر واقعن به این دنیای دادهبدانیم که تنها افراد اندکی در حهم باید این را  البتهجهان را درنوردند. و باد برق 

-که ما آن را در قالب تلویزیون میتری وجود دارد ابند. در این رابطه یک مدل قدیمیتوان گفت همه باید دسترسی یدر اصل می

گذارد. بنظرم در این می ر دمکراتیکیشناسیم. از تلویزیون به عنوان چیزی استقبال شد که گویا جهان را یکی کرده و بر آن تاثی

را  جهانی یدهکدهاختراع مفهوم  یشالوده تقریبنجدید  یبایست بار دیگر این نکته را خاطر نشان کنم، چون این رسانهرابطه می

عی در کرده. این امر به نو ارائهاختراعاتی است که نبوغ بشری  زیباترینترین و تلویزیون از لحاظ فنی یکی از نابداد. تشکیل می

ها ای و انتقال دادههمه چیزهایی که تلویزیون ماهوارهبندی جهان نیز صادق است. من بر این نظرم که ستر و شبکهگمورد تار جهان

بشری درک کرد. همه  هایتوان به مثابه شاهکاردانش و به ویژه علوم طبیعی را میبشر، فن،  مخترع   ، یعنی روح  اندرا ممکن کرده

تا به این  کردندبایست با هم همکاری میکر کنیم در این رابطه چه کسان و چه چیزهایی میوقتی فاند. دستاوردهای واقعی هم ها بااین

ندیشم امی –تنها چند رشته را برشمرده باشم  برای این که –. من به ریاضی و فیزیک ببالیممان دستاوردها برسیم، باید به انسان بودن

و از این  مانندکه همواره فراز یک نقطه زمین می در آسمان وجود دارندهای ثابت ماهوارهاند که امروز داشتهکه در این رابطه نقش 

جا بمانند، خودش یک کار ها چگونه به آن نقطه برسند و هماناین که آن یسازند. محاسبهها را ممکن میطریق انتقال مدرن داده

امروزین برسانند. همچنین  آوری موشکی را به سطحبودند تا فنن و هواشناسان نیز الزم دانااستادانه است. برای این کار شیمی

ها مثلن از یک بدانیم که در این رابطه عالمتاند. باید ( و انتقال اخبار دارای اهمیتnavigationناوبری )های ما از فن دانسته

جا ها در آنشوند. این عالمتواره فرستاده میشده و به سوی ماهمتمرکز  یسطح خیلی کوچکی تلویزیونی منتشر شده و در فرستنده

یافت شده و دوباره پس ها در آسمان درشود. آنشان درهم  ریخته نمیهای، یعنی بیتمانندپیوسته میدریافت شده و در مسیر خود 
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از زمین دریافت کرد.  ایهای گستردهر بخششوند تا بشود آنها را دی وسیع پخش و منتشر میاز یک محوطهشوند، بر فرفرستاده می

م تا بتوانیم یک تصویر یا الزم نیاز داری تنها به ابزار  جا در این اتاق دریافت کنیم. حاضر این یها را در لحظهتوانیم این عالمتما می

، واقعن پذیر استفنی امکان ظ  در خانه دریافت کنیم. این که این امر از لحا رنگی، در جا، به صورت  های مختلف، حتی برنامه

گر من برای خودم ا-گفتم وسیله رایانامک که پیشتر ه انگیز است. همین امر به صورت مشابهی در مورد پست الکترونیکی بشگفت

شود به صورت جداگانه انجام نمینیز صادق است. این نکته  -رسددد و تقریبن بالفاصله به خودم میگرپیامی بفرستم، دور جهان می

شده و به برکت انگیز است که این نکته چگونه ممکن گیرد. برای من مطلقن شگفتمورد در آن  واحد صورت میبلکه هزاران 

توانیم به خود ببالیم. باید در نظر ور که گفتم اگر خوب بیندیشیم، میطکند. همانهای گسترده مهندسی عمل میاختراعات و فعالیت

ای را به فضا پرتاب کنند، نگذشته است. من نخستین بار موفق شدند ماهوارهها برای زمانی که شوروی سال از ٤٠ه هنوز داشت ک

رم در اروپا بودم و خوب یادم است. هنگامی که این خبر را در روزنامه خواندم، نخستین فکری که به س ١٩٥٧در آن لحظه در سال 

ن خبر و با توجه به این گواه، که چنین چیزی ممکن است، از شادی در قبر خود به بایست با توجه به ایزد این بود که استاد نیوتن می

داد. اما این امکان نخست در سده ه بود که چنین امکانی را نشان میاز لحاظ ریاضی به شناختی رسید ١٧پایکوبی بپردازد. او در سده 

ها دلیلی برای شادی نیست. ی از انسانم این واقعیت برای بسیاربیستم از لحاظ فنی تحقق پیدا کرد. مدت زیادی طول نکشید که فهمید

های عظیم ایاالت متحد دانیم این امر منجر به تالشطور که میتهدید تلقی کردند. همانآمریکاییان این مساله را به عالمت دشمنی و 

را سرانجام به طور قطع و یقین مرهون  ها شد و من ترقی شغلی خودهای آن موقع شورویمریکا برای پیشی گرفتن از پیشرفتآ

ها شد، طوری که بسیاری چیزها مورد پژوهش قرار تحّرک مالی برای دانشگاهمنجر به « شوک اسپوتنیک»چنین وضعیتی هستم. 

 دهی مشغول شدند.در دانشگاه به آموزش ١٩٦٣گرفتند و افرادی مانند من از 

 

ها را ممکن ات از طریق ماهوارهگستر و مخابرجهان یکه تلویزیون، شبکه خدمات علمی و فنی طرح و احترام به آنپس از 

هایی هم به مضموننگاهی  ،پیشگفته خدمات   بدان کم پرداخته شده، اشاره کنم. با شناخت  دیگر که تا کنون  ینکتهبه  ساختند، باید حتمن

ای موجودات زندهفرض کنیم که جایی در آن باالها  شوند.یم« حمل»های مخابراتی امروزه به مراتب از طریق این راهبیفکنیم که 

ها دلیلی ه فکری خواهند کرد؟ آیا ما انسانها در مورد ما چتوانند تصویرهای تلویزیونی ما را دریافت کنند. آنوجود دارند که می

ساعته روز و شب از  ٢٤فاتی است که کنیم داریم؟ منظورم آن مزخراطر آنچه که با این دستاوردها میخه برای بالیدن به خود ب

مشابهی همین را در مورد اینترنت و بسیاری از  د. و هراس من آن است که ما به شکلشوهای تلویزیونی پخش میکانالطریق 

 توانیم بگوییم.میهای موجود در شبکه نیز مضمون

 

آن را داریم که تقریبن تمام دانش کنونی بشر را که  این پیشرفت نیز دو سو دارد. این واقعیتی است که ما در حال حاضر امکان

ها و عصرها است، ضبط کرده و در دسترس همگان قرار دهیم. در مورد تقریبن همه بخش کوچکی از دانش در همه دوران تنها

-واشنگتن  یکتابخانهتوان پیدا کرد. در اینجا تصویر گستر میامروزه مطلبی در جایی در اینترنت، در تار جهان ،مسایل و مشکالت

کنم که از این ای را تصور میبا ابهتی دارد. من خانوادهساختمان کند. این کتابخانه به ذهنم خطور می -ی آمریکاکنگره یکتابخانه

 یه شدهدانش، دانش نوشت یدهد که در اینجا تقریبن مجموعههایش توضیح میخانواده برای بچه مرکز دیدنی دیدار کرده و شاید مادر  

پس بیایید سوالی بکنیم. شاید پاسخی »گوید: کند و بید سپس دختر کوچک خانواده فکر شا. توان یافتمی ،را بشری در پیرامون ما
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ایم که کافی اند، دچار این توهمو منابعی که در اینترنت در دسترسها د که ما نیز با توجه به حجم دادهرسطور به نظر میاین«. بگیریم

های گوناگون چنین چیزی درست نیست. این خواهد آمد. متاسفانه بنا به دلیلدرنگ بیرون تنها پرسشی طرح کنیم و پاسخ، بی است

 کند.ای در آن بیندازم و چیز دلخواه را بیرون دهد، عمل نمیخودکار که من سکهمساله مانند یک دستگاه 

 

عریف کنم. دختر کوچکم، شاید حدود هفت سالش بود، با من در خودرو نشسته ام تمایلم داستان کوتاهی از خانواده در این رابطه

« و غیره  است؟  ٦/٥: ٥/٣:  ٨/٢: ٢: ٤/١ای بین عددهای چه رابطه»د: بود و در آنجا یک دوربین عکاسی هم بود. او از من پرسی

سوال خوبی »ه او گفتم: باند. وری ردیف شدهها آن طچرا آن خواست بداند کهرا خوانده بود و میاو عددهای روی لنز دوربین 

سپس  او«. پرسش خوبی طرح کردی»خواستم عددها را برایش توضیح دهم، اما ابتدا تحت تاثیر قرار گرفته بودم و گفتم: می«. کردی

. «ایل شومتوانم تمایز قاین هم پرسش خوبی است. من به وسیله یک پرسش خوب می»او گفتم:  به« پرسش خوب چیست؟»پرسید: 

ها توان میان دانستهبایست دانست، سپس میمثلن فیزیکی است. ابتدا میقابل مقایسه با طرح یک آزمایش  ،برای من یک پرسش خوب

کنیم. در پس این ایش ترتیب داد. به این ترتیب از این طریق از طبیعت پرسش میارتباط برقرار کرد و مثلن در فیزیک یک آزم

 یک آزمایش نهفته است.اندیشه و یا طرح، 

 

دانسته که بین این سری عددها دختر کوچکم حتمن می وجود دارند. ایهای پیش پا افتاده و کمتر پیش پا افتادهبه این ترتیب آزمایش

از من ای نداشته باشد. همین دختر زمانی دیگر ای است که شاید هر کودک هفت سالهای وجود داشته باشد. این ایدهبایست رابطهمی

این هم در مورد دخترم و «. هخواهم بدانم که یک ساعت چگونه ساخته شداآلن نمی»و سپس افزود: « ند است؟بابا، ساعت چ»پرسید: 

 هایش در دوران کودکی.پرسش

 

ا نظرم کنم و یی اینترنت چه فکر میکه من درباره شما بخواهید بدانید دیگر به موضوع محتواها بازگردیم شایدحال اگر بار 

پا  تلویزیون الزم نیست چیزی بگویم، چرا که نظرم کاملن آشکار است. بیشترین بخش آن پیش   یتلویزیون چیست )درباره یدرباره

کنگره را طرح کردم  یبا کتابخانه ایمقایسهکمی پیشتر کند. در مورد اینترنت وضع کمی فرق می است(. اتمزخرفافتادگی، پوچی و 

در حال حاضر، وقتی به اینترنت در عات تهیه کرد. اما تصویری که در اینجا امکانات زیادی موجودند که بتوان اطالتا نشان دهم که 

گونه که در بمبئی وجود دارد، بیشتر تصویر یک تّل زباله یا تلّی از وسایل قراضه، آن شودظاهر میجلوی چشمم نگرم، کل خود می

ها، بلکه حتی روی آنها زندگی در کنار این تّل زبالهها نه تنها ت. در بمبئی برای مثال انساننیس است و به هیچوجه تصویر ارزشمندی

ها م وقت مشغول زیر و رو کردن زبالهشوند که تماکان خردسال و اغلب برهنه، پیدا میها شمار زیادی کودکنند. در بین این انسانمی

خورند. ممکن صاف و ساده آن را میو  کنندخوردنی پیدا میکنند. گاه و بیگاه چیزی یای پیدا مد. گاه و بیگاه چیز قابل استفادههستن

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 

 آید.ست. اینترنت نیز به نظرم چنین میوضعیت برای من چندش آور ا

که از طریق اینترنت برای  است مید. این استدالل در برابر این ادعاتلّی از زباله با مرواریدهایی در آن نا نتوااینترنت را می

های معینی بهتر است که در کاربرد واژه ار و متنوعی بدست آورد. در وضعیتکه اطالعات پرشم ایجاد شدهاولین بار این امکان 
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ات وجود ها به اطالعد. تنها یک راه برای تبدیل عالمتهای درون رایانه اطالعات نیستنه شود. عالمتاداطالعات احتیاط به خرج د

در  هازباله جستن در میانها است. برای تفسیر کردن باید از مغزمان استفاده کنیم و طبیعتن تفسیر یعنی دارد، آن هم تفسیر عالمت

 است. مثل این که این یک قانون طبیعی است که هر رسانهشده گروهی  ییک رسانهل به تبدیاینترنت. گفتنی است که اینترنت اکنون 

گروهی با انواع امیدها ی هر رسانه ،و تلویزیون کنیم. در آغاز کند. کافی است نگاهی به رادیودرصد زباله تولید  ٩٥تا  ٩٠هی گرو

اکنون در مورد اینترنت دامن زده  ش افراد بهبود یابد. همان امیدهارفت که آموزها همراه بوده. به طور مثال انتظار میو پیشگویی

ی دشوار های گروهی تولید زباله است، بهالفت کند، که بخش اعظم کار رسانهاهد با این نظر مخبخواگر کسی کنم شوند. فکر میمی

 .نظر خود را مستدل کند بسیار بتواند

 

بایست در به قابلیت معینی دارد. این کاربر می د. اما برای یافتن آن یک کاربر نیازنهم در اینترنت وجود دار هاییمسلمن مروارید

می بایست آن قدر بداند که قادر باشد یک پرسش خوب مطرح کند. اگر  این کاربرشناسد تصمیم بگیرد. که آن را میمورد یک رشته 

معدن طال و یا یک گونی پر از مروارید بیابم. اما تنها نوشتن توانم یک من پرسشی در مورد دستور زبان در اینترنت مطرح کنم، می

بایست یک پرسش خاص داشته باشم. سپس کند. ابتدا میجستجوگر برای این کار کفایت نمی در یک ماشین« دستور زبان»مفهوم 

صرف که در جریان آن  گردی  ممکن است که به چیزی بربخورم که مرا به چیزی دیگر رهنمون شود. این مسلمن زباله نیست. اما وب

-انجامد. در گروه، خیلی سریع به جمع شدن زباله مینظمبی یک وبگردییعنی کند، را از پی یکدیگر دنبال می( Link) ییهاپیوندآدم 

-ون میه سرعت به مقایسه با تلویزیشود. بهای زیادی رد و بدل میخورد که یاوهی نیز این نکته به شدت به چشم میهای چت و خبر

 رسیم.

 

تواند یک بسیار دمکراتیک است. هر کسی می یهیک رساناین آورم. بسیار کهن یعنی پست در بطری را به یاد می ییک رسانه

خواند. بنابراین، امکان آن پرسش این است که چه کسی آن را میبطری را بگیرد و پیامی در آن بیندازد و آن را به دریا پرتاب کند. 

-به همان اندازه مفید است که ماهیچیزی  هدفبییزی در اینترنت بنویسد، اهمیت خیلی زیادی ندارد. پرتاب کردن که هر کسی چ

( است که چندین سال پیش رادیوی شهروندی« )Citizen Band Radio»در رابطه با اینترنت دیگر خوب  قیاس. یک هدفبیگیری 

ها بُردی اش داشته باشد که تنی رادیویی در خودروییک فرستنده و گیرنده توانستکار افتاد. بر این اساس هر کس میدر آمریکا به 

های های مختلفی بود، یکی برای حالترادیویی داشته باشد. در آن کانالتوانست چنین کیلومتر داشت. هر کسی می ٢٠در حدود 

توانست کرد میاش بنشیند و اگر جهت را گم میرویخودتوانست در های آزاد. آدم میی، دیگری برای پلیس و خیلی کانالاضطرار

آره. »گفت: ن داده و مینشا پس یک نفر واکنشو س«. اممن کمک کند؟ من در مقابل شهرداریتواند به آیا کسی می»به سادگی بگوید 

 «خواهید بروید؟کجا می

 

کردند و راهنمایی نشستند تمام روز گوش میند و میشان داشتها چنین رادیویی را در خانهکرد. برخیو سپس به آن فرد کمک می

داشت، حتی جزو بایست میشده بود. هر کسی این رادیو را میکردند. حدود دو سه سالی این وسیله یک جزء ضروری زندگی می

توانم از اینجا نه میام و چگومن اینجا مقابل شهرداری»ی مانند های خاصزه شده بود. این وسیله برای پرسشتجهیزات خودروهای تا

درصد باد هوا  ٩٠های گروهی، محتوا تا حدود این مورد نیز مانند مورد  دیگر رسانهکمک بزرگی بود. اما در « به فالن جا بروم؟
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دیوهایی هست. موقع ها هنوز چنین رادر آن های بزرگ بین شهری.مگر در کامیون ؛بود. سپس این رادیو غیب شد، دیگر وجود ندارد

 این رادیو نیز راجع به امکاناتش برای دمکراسی حرف زیاد زده شد، اما با این حال ناپدید شد. کار افتادن   به

 

هر کسی به آن دسترسی »شود: اکنون درباره اینترنت هم گفته میشد، گفته می ی شهروندیهمان چیزهایی که زمانی درباره رادیو

کند که امروزه هیچ دولتی نتواند مسلمن اینترنت در این رابطه نقش بازی می«. غیره کمکی است به دمکراسی و دارد. کاملن نو است.

کند که چیزی به بیرون  منزوی نماید و یا ملت خود را چنانخبررسانی ایجاد  ی بر سر راهچنان چتر سانسوری برقرار کند که مانع

پذیر خواهد بود که چنان خفقانی برقرار مخفی کماکان امکان پلیس   درز نکند. اما اگر یک دولت استالینی را تصور کنیم، برای سازمان  

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 

رادیویی زیاد ساده نیست، اما ناممکن هم  یتندهزمانی، چه پیامی، از کجا دریافت کرده است. در مورد اینترنت چنین چیزی مانند فرس

 هایش در برقراری فضای خفقان را نباید دستکم گرفت.دولت اقتدارگرا، قدرتش و توانایی نیست.

 

در چه محیط اجتماعی، قرار دارد. من بارها بر ضد باصطالح  -هر چه باشد–گروهی  یهمواره مهم این است که یک رسانه

ام. هر ابزاری ارزش خود سل یا یک شمشیر ژاپنی، صحبت کردهمسل رافزارها و ابزارها، حال رایانه باشد، یاارزشی کاخنثی بودن 

تواند کمکی برای دمکراسی اینترنت می« آزاد» ی. در یک جامعهگیردای که در آن قرار گرفته، به ارث برده و از آن میرا از جامعه

 باشد.

 

ای بر ضد کنفرانس سازمان بیان کنم. در مورد تظاهرات توده به فن، پر بها دادن  با  ر رابطهای را دخواهم در اینجا نکتهمی

شود که بدون اینترنت ناممکن بوده است. این ادعا نادرست است. در که چندی پیش برگزار شد، ادعا می جهانی اقتصاد در سیاتل،

خود را بازی شکی نیست. اگر ابزاری وجود داشته باشد، آنگاه نقش  مورد این که تجمع اعتراضی توسط اینترنت پشتیبانی شده، جای

برای یک فعالیت الزامن ضروری نیست. حتی وقتی تلفن و اینترنت برای تظاهرات سیاسی به کار برده و این ابزار کند. اما می

اند. به این معنی، ی حرکت سیاسی بودهها براترین عامل درگرد هم آوردن انسانبه معنای آن نیست که آنها اساسی استفاده شوند،

ها در شیکاگو، دمکرات یکنگرهتظاهرات گسترده در جریان  ، در زمان  ١٩٦٨شود. در سال روزه به فن بسیار پر بها داده میام

 وار رفتاردیوانهجا در برابر تظاهرکنندگان اینترنتی وجود نداشت، با این حال مدت زیادی طول نکشید که مردم فهمیدند که پلیس در آن

تر کند را ساده تواند چیزهای معینیهمواره یک وسیله کمکی است که می تواند پر بها داده شود. فنکرده است. به این تعبیر، به فن می

 و یا خیر.

 

ه با نگاری در رابطها و یا هرزههای نازیشود که چه کسی در اینترنت مسئول محتوای صفحهدر پایان این پرسش مطرح می

قرار معینی  یای در جامعهاست. باید تکرار کنم که هر رسانهبسیار جدی  ی؟ این موضوعاست چه مقامی مسئولخردساالن است؟ 

   ستوان  در این رابطه از  کنم.در جنگ ویتنام فکر می مای الیوحشتناکی مانند کشتار  . در مورد مسئولیت، من به رویداداست گرفته

( Medinaمدینا ) سروان ،دانست، بلکه مسئولیت را به گردن باالتر از خودد. اما او خود را مقصر نمیکایت شدستوردهنده ش
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-کشید، و او نیز خود را مسئول نمی( Westmorelandجبهه بود. سرانجام کار به ژنرال وست مورلند ) خط   انداخت، که در پشت  

 پایین نیست؟ آن ستوان در ،دانست. دوباره بحث شروع شد که آیا مسئول

 

عام اجتماعی است.  یبزرگی از پذیرفتن مسئولیت وجود دارد. این یک پدیده ترسکنیم که در آن ای زندگی میما در جامعه

سئولیت بربخوریم. سرباز زدن از م یبه پدیدهایم، وعی که پیشتر در موردش فکر نکردهدر ارتباط با موض بنابراین نباید تعجب کنیم

شود. بندی می، خصلتباز زدن از مسئولیت ما بوسیله سر اجتماعی   ای فنی نیست، بلکه اجتماعی است. وضعیت  لهمسئولیت، مسئ

 ای تقسیم کند که به گردن هیچ کس نباشد.ایجاد کرده که مسئولیت را به گونهما فنی را  یجامعه

 

توان یاوه تلقی کرد. چنین به نظر می در شبکه رازمان ما است که بخش بزرگی از ارتباطات  هایخصلتشاید هم این یکی از 

کنند ساعته برنامه پخش می ٢٤داریم که های تلویزیونی دی وجود ندارد. ما این همه کانالها خالقیت زیارسد که در میان ما انسانمی

 تلویزیون تفاوت داشته باشد؟ توان با حکمت انباشت. به چه دلیل باید وضعیت اینترنت با وضعیت  ی آنها را نمیو مسلمن همه

 

است را،   Knowledge exlopsionشود. این واژه که انگلیسی آن صحبت می هاروبرو بودن با انفجار دانستهامروزه اغلب از 

که کردیم. اما همان موقع هم درست نبود. آنچه پانزده سال پیش در موردش صحبت میشناختیم. ده یش از آن که اینترنت ُمد شود، میپ

-هایی که امروزه در مجلهای است که اکثر مطلباست. اکنون وضع به گونه« ار یاوهانفج»بود و اکنون هم هست، پیش از هر چیز 

واقعن نوینی وجود دارد. نگاه کنید  اندک   انتشارات، ولی کشفیات   ی ازسیل عظیمشوند. شوند، دیگر خوانده نمیمی های علمی منتشر

ی شخصی، آوری رایانهه کنید. به برکت فنی وجود دارد و آنها را با وضعیت ده، بیست یا سی سال پیش مقایسامروزه چند مجله علم

کنم، در ای که من کار میش یافته است. دانشجویان در موسسهافزای( exponential) نمایی  ها و انتشارات به صورتشمار متن

MITها به کمک رایانه امکانی این. همهاندی بنویسند که حتی خودشان هم آن را نخواندههایند مطلبتواناند که می، به ما نشان داده-

شوند، در اغلب موارد از آن کیفیتی که من آرزویش های داده ها وارد میراتی که امروزه در جهان و در شبکهپذیر است. انبوه انتشا

و یا کمی هم با  انگیز برای بحث اشاره کنمای تأملضیحاتم مایلم به نکتهتو را دارم، برخوردار نیستند. متاسفانه چنین است. در پایان  

تمایزگذاری برای آن کسی که بدون  تان کنم. پرسش من عبارت از این است: چه کسی مقهور قدرت فن است؟طرح پرسشی تحریک

 گوید؟می« نه»برخی تحوالت ت شرایطی به نگرد و تحه به مناسبات به صورت انتقادی میکند یا کسی کدست افشانی می
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 تصویر انسان در پرتوی هوش مصنوعی
 

ونده ای سیستماتیک پیای با مدرنّیت به گونههای اسطورهروایتهای پیشین های خود را دارد. در دورانای اسطورههر دوره

رسد که هیچ چیز به نظر میچنین مروزه یافتند. اها صدها بلکه هزاران سال دوام مییافتند. اسطورهخورده و پایداری مستحکمی می

ی سیاست جهانی و چه ، چه در عرصهمایابد. سریعی میجریان  ای فزایندهرسد که زمان به گونهپاید. به نظر مینمیمدت طوالنی 

آیند، تصویر ما را از باره میها به یککم عمرند. آن های زمان مایم. اسطورهابا هراس معینی شاهد این نکتهمان هایمثلن در مدرسه

 کنند.میدیگری خالی  یما به سود اسطوره یر اندیشهاند جای خود را دن سرعت که آمدهسپس به هما کنند وتعیین میجهان 

 

نسبیت او زیر  یاندیشم که ناگهان توسط آلبرت اینشتین و نظریهمان از دنیا میمثلن به تصویر سابق مکانیکیمن در این رابطه 

و این امر یک –ی هنری تشویق شد، در حالی که از سوی دیگر این شایعه پخش شد سو اینشتین مانند یک ستارهرفت. از یک پرسش

ی بود. سرانجام نادرستحرف اند، که مسلمن ی نسبیت را فهمیدهکه اصولن نظریه که در سراسر دنیا تنها پنج نفرند -پارادوکس است

به ، در افکار عمومی به این گفته تبدیل شد که همه چیز نسبی است. و این نکته بطور مثال بنیادی یاین استعارهی اساسی، این ایده

افی را که انحر یباوری مهم بد فهمیده شد و دهبه از بین رفتن اقتدار اخالق مطلق سنتی انجامید. به این ترتیب یک ایمیزان زیادی 

 ریزی کرد.بسیار رواج یافت، پایه

 

چه  نه است، چرا چنین است، ما خودمانتصورات ما از این که جهان چگو یتقریبن همه یشالوده یم طبیعی به مثابهامروزه علو

-شدهدین حاکم جهانی تبدیل به پایدار،  ی. یک نکته اما کاملن قطعی است: علوم طبیعی امروزه به صورتایم، حاکم اندو چگونه هستیم

 !اند

 

هایش هستند. این که آیا پاپ هم وجود دارد یا خیر، و اسقف انکشیش ،ین دین و دارندگان جایزه نوبلهای اطلبهمانند دانشجویان 

از جمله –های مشهور فنی م که دانشگاهکنکلیساهای جامع نیز وجود دارند. من ادعا میجای بحث و گفتگو است. کلیسا و حتی 

 د.انکلیساهای جامع علوم -(MITآوری ماساچوست )ی فنموسسه

 

آن ترین عالمت تکفیر و خیلی چیزهای دیگر نیز موجود است. قطعیها، مرتدان و فرقه–های ضرور نیز خالی نیست جای آیین

-های مدرن است. این ایمان به هیچاند، ایمان علمی غالب انساندل شدهب -«ایدئولوژی»توان گفت و نیز می–که علوم طبیعی به دین 

مبتنی بر اقتدار  ،باورمندی علمی امروزین نیز مانند باورمندی مذهبیمذهبی موجود امروزی ندارد. وجه تمایزی با باورمندی 

چرخد و نه برعکس. اما واقعیت قابل رویت زمین به دور خورشید می یرد که کره. مثلن انسان مدرن باور داروحانیت خود است

بینند. ی زمین را با چشمان خود میحرکتی کرهحرکت خورشید و بیها ا این نظریه در تخالف است! انسانپیش روی او هر روز ب

]در مورد چرخش زمین به دور خورشید. م[ ارائه کنند. باور آنان شان توانند اثباتی برای باور محکمها، به هیچوجه نمیاغلب انسان

 د و مرز است.حقید و شرط، کورکورانه و بیاند، بیکشیشان  که مانندهای دانشمندان، به گفته
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به علوم طبیعی بسیار عظیم آوری مدرن، تا حد بسیار زیادی به باورمندی اهزاده خانم علوم طبیعی، یعنی فنمسلمن پیروزی ش

کنند. ما اند، خوب کار میی ما کردههای مبتنی بر علوم طبیعی وارد زندگی روزمرهفنآوری. ابزار تقریبن جادویی که وابسته است

توانیم مان میهایو به طور زنده در اتاق «در جا» ،توکیو آزموده شود چه درزی بوریس بکر را، چه در فرانکفورت بامهارت تنیس

ها و دریاهای اس بر فراز قارههای دیگر کاشته شوند و ما بدون هرانتوانند در بدن انسما و غیره می هایها، ششببینیم. قلب، کلیه

 ها تنها سه مثال در مورد پیروزی فنآوری ما است.نکنیم. ایی زمین پرواز میکره

 

حد و اند، اقتدار و اعتباری تقریبن بیساختهکه همه چیز را ممکن  «کلیسا»این  «کشیشان»ی قدرت فنآوری ما به نمایش روزانه

تر و برای ها انتزاعیآن ای  مبن شوند، علوم طبیعی  فنآوری بر روی هم انباشته میهای یمرز بخشیده است. اما در حالی که پیروز

این وضعیت موجب  ،شوند. به گونه ای پارادوکستر میتر و غیرقابل فهممرموزانه ،آموزش یافته عمومی   عموم و حتی برای افکار  

پذیر یک ناماندگی رهاییهمچون عقب یاز احساس استیصالها تا سر حد ای از انسانشود. شمار فزایندهمی« مؤمنان»ایمان  افزایش 

های ینان به خود در رابطه با تواناییبرند. این امر منجر به از دست دادن اعتماد به نفس و اطم، رنج میاز دانش اساسی زمان ما قاره

 کند.علوم طبیعی هر چه بیشتر رشد می« نکشیشا»از جمله  ،شود. به این ترتیب وابستگی به کارشناسانشخصی می روشنفکرانه

 

حال حاضر وارد فن در به وسیله ، که ابزاری استترین به همین خاطر مهمتماشایی و ابزار جادویی بسیار رایانه  ،از دید فلسفی

نه رفتار اندازه غیرمسئوال، بیهای خود به عمومرایانه در گزارش . متاسفانه کارشناسان قدیمی  های مدرن شدهانسان یزندگی روزمره

 نماییی انسانی خصلتروشنفکرانههای ( نامیده شد، با تواناییgiant brainغول آسا ) یبه عنوان مغز . رایانه از همان ابتدااندکرده

 ای به حساب رایانه گذاشته شد. هنوز در ابتدای کار رایانهارائه شد. خدمات قهرمانانه« کالتحالل مش»شد و به طور عام به عنوان 

 ماشینی زبان را در اساس به طور کامل و در واقع   یمدعی شدند که مساله ترجمه ازهای ممتبود که دانشمندان رایانه در دانشگاه

 پاسخ باقی خواهد ماند.نه، برای همیشه یک پرسش بیاند. آنان دروغ گفتند. این که آیا آنان از این امر مطلع بودند یا تقریبن حل کرده

 

های وظایفی ی کافی آمادگی رودررویی با دشواریاما آنان نه به اندازههای رایانه ذوق زده بودند. از ظرفیت -به حق–قطعن آنان 

 کند. اماوجیه مسلمن امروز دیگر کفایت نمیرا. این ت کافی برای این وظایف یرا که برای خود تعیین کرده بودند داشتند و نه تجربه

و  حساب و کتاببی، دلیلبیانتظارات نسل اول پوچ،  یهرایانه )انفورماتیک دانان( به همان انداز انتظارات نسل فعلی دانشمندان  

 غیرمسئوالنه است.

 یبایست درباره، میاست باختهروحیهو  تحرکبیهای فنآوری و علوم طبیعی که کماکان در عرصه عمومی افکار حال،

کار عمومی برای انجام چنین ندی کند. این افبمقوالتی مانند معتبر یا پوچ دستهها را به دنیای رایانه قضاوت کند و آناز انتظارات 

 داشتند. متکلمان و حکیمان  الهیات شناسهای ؤمنان قرون وسطی در ارزیابی گفتهای به همان اندازه آمادگی دارد که موظیفه
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ه، به ویژه م هوش مصنوعی بر خود نهادعلوم رایانه که نااز بخش آن در بین پژوهشگران آکادمیک در را  خطاکارانبزرگترین 

به عنوان یک تخصص رشته  -زبان انگلیسی یدر حوزه Artificial Intelligenceیا –هوش مصنوعی  توان یافت.در آمریکا، می

هوش مصنوعی به دو شعبه تقسیم شد:  ،ریزی شد. از همان آغازپایه ١٩٥٦در سال «( انفورماتیک» عمومی علوم رایانه )یا

و ای است، که از پس کارهای هوشمندانه های رایانهی آنان به طرح سیستموصیت کنشگران عالقهپردازان. خصن و نظریهکنشگرا

ه است. دانست که دستگاهی آنها را آفریدشدند و آدم نمیهای هوشمند شناخته میی آثار انسانکارهایی که به مثابه ؛آیندماهرانه برمی

دهد و بایست به عهده بگیرند، انجام میها میای را که رایانهای وظیفهه شیوه و نحوهزند که انسان به چآموکنشگران با کمال عالقه می

 مدل   یشان به مثابههایصراری ندارند که از دستگاهکنند. اما آنان اشان استفاده میایهای رایانهاز شناخت کسب شده اغلب در برنامه

 باهوش طرح و ایجاد کنند. ای  رایانه های  تمشان آن است که سیسآدمی یاد شود. هدف اصلی رفتار  

 

ریزی کنند که از یکسو در توانایی اندیشیدن بشری طرح هایی برای اندیشیدن  پردازان چیزی جز آن در سر ندارند که مدلنظریه

دقیق عواطف و  رکردکامغز انسانی و  ی کارشیوه ،و از سوی دیگر توضیحات علمی برای روند اندیشیدن ها برتری دارندبر انسان

های ند. ایجاد مدلدرست کار کن شان از لحاظ عملی نیزهایهند که مدلخواپردازان میها، نظریهعرضه کنند. البته در کنار این غیره

 ند.معتبردستکم  شانزیربنایی هایکه نظریهمطرح است دعوی  بلکه بیشتر اینه قرار دارد آشکارا کمتر در مرکز توج ،کارآ

 

عمومی برخوردار ها و افکار  حیثیت و اعتبار کمتری در دانشگاهاز  پردازان( کنشگران هوش مصنوعی )نسبت به نظریه یخهشا

چیزی بتوانند شاید سال آینده سنجند و نه با این معیار که شان میهای موفق. دلیل اصلی آن این است که کنشگران را با پروژهاست

ی برنامهیقین دارد که شوند. افکار عمومی ای دورند، سنجیده میمربوط به آینده -اغلب–زان با ادعاهایی که پردابیافرینند. اما نظریه

کارشان ورای  پردازان از پیشرفت  دشوار است و این که گزارش  نظریه العادهای فوقها در یک سیستم رایانهوجود انسان ثبت و ضبط

های ای ندارند جز آن که گزارشبرخوردار از آموزشی متوسط چارههای سانآموزش است. ان ای ازهایی با سطح سادهحد درک انسان

 زده شوند.انگیز را باور کنند و از آن شگفتهیجان

 

این د. در نکنر سطح استادی جهان شطرنج بازی میاند که دای ایجاد کردههایی رایانه، سیستمچند مثال در این رابطه: کنشگران

گذرد، کسب نشده اش چه میگیری درباره حرکت بعدیاستاد جهانی شطرنج، هنگام تصمیم شناختی از این که در مغز یک هیچرابطه 

 العاده مدرنی فوقی عظیم رایانهی و ظرفیت حافظهنکردنباور یان زیادی مرهون سرعت محاسبهبه میز بازی رایانه است. کیفیت  

دانانی که از نند، پاداش بدهد. اما انفورماتیککهای مافوق سریع ایجاد میرایانه، که رایانهسان است. جامعه حاضر است که به مهند

بزرگ را حل کنند، از حیثیت و اعتبار کمتری  ایمسالهجویند، تا بهره می -هاییچنین دستگاهقدرت از یعنی –هایی چنین دستگاه

 برخوردارند.

 

در  Mobile Robot Laboratoryنویسند. هانس موراوک، مدیر گویند و مین میی کاملن دیگری سخشیوهنظریه پردازان به 

معادل »بشر، چه فیزیکی و چه ذهنی، به زودی یک « اساسی  » ( اخیرا نوشت که هر کارآیی   PAدانشگاه کارنگی ملون )پیتسبورگ 

اندک نسبت به انسان،  هت فیزیکی یا ذهنی  علیرغم شبا»سازان، ماشینی خواهند ساخت که خواهد داشت و این که روبوت« نوعیمص



         ر نگرشنش                          قدرت رایانه و جامعه                                                                                                          
 

 

24 

 

فرگشت تمدنی ما »توانند هایی میکند که چنین ماشینی تا آنجا پیش رفته و پیشگویی میاو حت«. مانند انسان فکر و عمل خواهد کرد

 «.پیش ببرندبه را 

 

عموم را با ژرفای وظایفی که هوش  پردازان تاثیرات گوناگونی بر افکار عمومی دارند. نخست این کههای نظریهچنین گفته

هایی حاصل شده. و باالخره شود تا کنون چه پیشرفتمی. دوم این که نشان داده دهندتحت تاثیر قرار میپردازد نوعی به آنها میمص

شود. این میدر جامعه تبلیغ ای کاملن طبیعی و مسلّم ویژه از انسان به گونهاین که تصویری  -و این به ویژه مهم است–سوم 

 .اندشکل دادههای طوالنی درک انسانی را در این جهت موثر است چون علوم طبیعی از مدت استراتژی

 

اعضایی از توان مییک ماشین اطالعات پرداز است و یا این که  که مخالف آن باشد که انسان شودپیدا میمتر کسی امروزه ک

ی پزشکی در باختر زمین بر پایه این فرضیه . تقریبن تمامیکردهدایی جایگزین و یا با اعضای ابه صورت مصنوعی را انسان زنده 

 گرایانه بنا شده است.مادی

 

مصنوعی را  یباور به این که علوم طبیعی از یکسو توسط هوش مصنوعی و از سوی دیگر توسط ژنتیک، امکان ایجاد موجودات

اثیر ژرفی اند، تنزدیک به مرحله کمال طبیعی افزون بر آن بیش از انسانبلکه کنند، که نه فقط مانند یک انسان عمل میفراهم آورده 

ی انسان ترین نکتهجه قرار دارند عبارتند از: اساسیانسان زمان ما نهاده است. مسایل خطیری که اکنون در مرکز تو بر تصورات

 اند؟خصوصیات هوش انسانی قابل محاسبه بودن چیست؟ کدام

 

دبندی کرد، مدت زیادی ای کُ های رایانهرنامهتوان به شکل بن که دقیقن کدام خصوصیات هوش انسانی را میاختالف بر سر آ

-ای میتا چه درجههوش مصنوعی را به خود مشغول داشته است. آتش این اختالف مثلن بر سر این پرسش که یک رایانه  یجامعه

ها زبان را بر اساس انسانام که ما پیروی این موضع فکریاست مدیدی  . من مدتگیردانسانی را بفهمد، ُگر میتواند بیاموزد، زبان 

عیب و توانند بیندارند، نمی یزندگی یکسانم. از آنجا که دو انسان دقیقن فهمیو خودویژه میشخصی  -به نظرم کاملن–تاریخ زندگی 

های کنیم. این مضمونت که ما با دیگران تبادل مینی اسنقص همدیگر را بفهمند. بخش بزرگ درک زبانی ما مربوط به مضمو

ناب و خارج از هر  شناختیاز لحاظ زبان یک پیام   یسازد. ایدهگذارند را ممکن میچه دیگران با ما در میان میدن آنفهمی ،مشترک

رمز  ، که آن پیام را کشف  ی بالقوههتواند بدون وجود یک گیرندچ است. این ایده نیز که پیامی میو عاری از هر گونه نّیتی پو مضمون

 کند، عبث است.

 

دارد که زیستی ابتدایی  ییده شده، هر کس نیازهایزندگی هر انسانی آن است که هر کس از مادری زا یتعیین کننده یجنبهیک 

و دانستن به اجبار نقش ن فهمید ه هر کس دارای پیکری است که در جریان  شود و این کر یا فرد دیگری بجای مادر رفع میتوسط ماد

دهد. تواند بداند اگر دست کسی را لمس کند، چه نوع احساسی به او دست مییک انسان مثلن می»ی نوشته بودم: کند. زمانبازی می

ساس تحرک اح ینیست. دانستن در اینجا بخشن دربرگیرنده "بخش پیشینی مغزصرفن عملکرد "و ای مطمئنن کسب چنین دانسته

 «.داشتن یک دست است ،برشمرده باشم، پیش شرط کسب این دانستهدر این رابطه را  ترین نکتهای این که کوچکاست. بر
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جدی به این پرسش بدهید که  یپاسختوانید احساس کردن یعنی چه؟ تنها هنگامی میبر شانه  را دست کسیک مثال اساسی دیگر: ی

را ترک کرد. حال او در  ی با دوست دخترش دعوایش شد. دوست دخترش اوتعریف کنید. مثلن مرد جوان ای در این رابطهقضیه

دیگر: ی کند. یا داستاناش احساس میپرت است. ناگهان دستی را بر شانهکار کند. اما حواسش خیلی کند ای نشسته و تالش میکتابخانه

 اش احساس کرد.ه بود که ناگهان دستی را بر شانهکند. این مرد در سالن انتظار ایستگاه قطار نشستپلیس یک نفر را بازجویی می

 

است. برای تر آن چیز دیگری ژرف ، چرا که معنی  توان توضیح دادین احساس را تنها در یک مضمون میواضح است که ا

ها که انسانگر، چیزهایی وجود دارند بشری داشت. به عبارت دی احساس   زندگی و توانایی   یبایست تجربهقضاوت در این مورد، می

 را به سبکتواند این چیزها سم دیگری که صاحب پیکر نیست، نمیارگانی اند، چون صاحب پیکرند. هرها مطلعاز آنتنها به این دلیل 

شود که در جای ت، موجب از دست رفتن اطالعاتی میها به ضرورنوع بازنویسی  نمادین  )سمبلیک( این دانسته یک انسان بداند. هر

 ی برخی مقاصد انسانی نقش تعیین کننده دارند.خود برا

 

 ی، شادی، غم و همهاضطرابکه نخبگان هوش مصنوعی معتقدند احساساتی مانند عشق،  ای است. اینبه نظرم این یک نکته پایه

ساخته شده یا دستگاه  به یک و به سرعتتوان به راحتی کند، میبا احساسات و عواطف زیر و رو می چیزهایی که روح انسانی را

صی های شخر شمردن زندگی و حاشا کردن تجربهنشانگر خوا -اگر محتاطانه بیان کنم-رسد ای منتقل کرد، به نظرم میمغز رایانه

-ما اگر می: »( شنیدمDann Dennethانگیز نبود وقتی از فیلسوف آمریکایی، دان دنت )وجه شگفتانسانی است. برای من به هیچ

و حتی از آن هم کمتر تعجب «. زندگی خالص کنیم هیبت ازبایست خود را یابیم، میدست هایی صنوعی به پیشرفتخواهیم با هوش م

ترین موجود در در کل مهمنژاد بشری »دان توضیح داد که ( انفورماتیکDouglas Hofstadterکردم وقتی داگالس هوفستادر )

 نیست.« گیتی

 

هم نوعانش و اصولن این که  ش واند. این ایده که انسان یک شیء، جدا از محیطدارای قدرتهای نادرست، ها، از جمله ایدهایده

انسان مدرن در برابر علوم  نهیگردناست، نادرست و خطرناک است. این ایده صرفن برپایه  -برای مقاصد علوم طبیعی–پذیر جدایی

های اندیشگی و ان، کسب مجدد اعتماد ما نسبت به تواناییی چند بُعدی از انستصویرطبیعی پدید آمده. برای )باز(آفرینش 

 .مان الزم استرؤیاپردازی



         ر نگرشنش                          قدرت رایانه و جامعه                                                                                                          
 

 

26 

 

 ها را درک کند و چرا ما اصولن به انسان نیاز داریم؟تواند انسانآیا رایانه می
 

صل، هر کاری از در ا»شود که ی بشر و رایانه اغلب مطرح میمایلم بحث را با این پرسش دوم آغاز کنم. در بحث پیرامون آینده

اصولن به هنرمندان نیاز  آید، آیا مارایانه واقعن از پس هر کاری برمیآید که اگر در این جا این پرسش پیش می«. آیدرایانه برمی

تالش برای پاسخگویی  دراست که داریم؟ یا حتی این که آیا ما اصولن به انسان نیازی داریم؟ من همکارانی دارم که سالیان طوالنی 

اند که هدف آنها طرفدار این نظریه«. درست است. ما نیازی به انسان نداریم»اند. و پاسخ آنان عبارت است از این که: به این پرسش

توانیم از دست انسان خالص شویم. آنان در مخالفت با من خواهند گفت که چنین باید این موضوع باشد که چگونه میپژوهش ما 

-ا این حال میدانند. من مرتب شاهد چنین واکنشی در آلمان و در همه جا هستم. بگویی میی مرا گزافهفتهرند و این که گباوری ندا

نوشته هانس موراوک، « Mind Children»کنم. چنین موضعی به طور مثال در کتاب به شما بگویم که گزافه گویی نمی بایست

در پیتسبورگ پنسیلوانیا مطرح شده است. در این کتاب  ارنگی ملوندر دانشگاه ک Mobile Robot Laboratoryدانشمند و مدیر 

شان در حد یک انسان خواهد بود. و سپس مدت ه وجود خواهند آمد که تقریبن هوشهایی بل آینده روبوتشود که  طی چهل ساادعا می

آنها دست به پس همه چیز برخواهند آمد. سپس بهتر از  ،هادرک خواهند کرد که بدون ما انسانها زیادی طول نخواهد کشید که رایانه

پایان بشریت، یک عصر  یطول نخواهد کشید. به این ترتیب ما در آستانه یزیادمدت شوند. آنگاه دیگر کار خالص شدن از ما می

 دیگر نقشی ندارد، قرار داریم.  DNAپسابیولوژیک که در آن به طور مثال 

 

توان گفت . این حرف دو پهلو است. ابتدا میرودز این طریق چیز زیادی از دست نمیکه ا بعدی عبارت از این است )برنهاد( تز

توان چنین گفت: ایم، ارزش زیادی ندارد. یا میرهنگ بشری و هر چه ما ایجاد کردهرود که فی چیز زیادی از دست نمیکه به این معن

 . اینجا منظور، این مورد  دوم است.«توانیم به آنها اعتماد کنیمما می د کرد و ادامه خواهند داد.ها همه چیز را حفظ خواهنروبوت»

 

ن که اصولن یا به طور انتزاعی یک انسان را در رایانه ثبت کنیم. نه ای توانیم کلّیتد که ما میشوادعا می  Mind childrenدر 

کرد. و وقتی این کار صورت  ثبت و ضبطدر رایانه توان ان کاملن مشخص را. یعنی مرا میتوان چنین کاری کرد، بلکه یک انسمی

خود  ،، بلکه رایانهیک نوع نمایشسازی و نه برداری است، نه شبیهمن بدل خواهد شد. نه نسخه خود گرفت، آن وقت این رایانه به 

« Star Trek»آمریکایی روشنفکری فرض را بر این بگذارم که همه سریال تلویزیونی  یمن است. شاید مجاز باشم که در این دایره

-کنند تا از سیارهگاه سفینه را ترک میکنند و گاه و بیی فضایی سفر کیهانی میها در یک سفینهشناسند. در این سریال، انسانرا می

شان فرستنده ین کار آنها در میکروفونفضایی بازگردانده شوند. برای ا یبایست دوباره به سفینهبیگانه بازدید کنند. از آنجا می های

کند. گردانند، کار میه کمک آن، آنان را به سفینه برمیاسکاتی مردی است که با دستگاهی که ب«. کن منتقلاسکاتی، منو : »گویندمی

 یسفینهاز شود؟ آدمی که از خارج انجام می Start Trekشوند. چگونه این کار در داستان ی فضایی ظاهر میو ناگهان آنان در سفینه

ی فضایی پرتوافکن یبه سفینه شود. سپس این تجزیهاجزایش تجزیه میترین ود، به وسیله این دستگاه به کوچکشمنتقل میفضایی 

های اولی نیست، اتم. در واقع اما او همان انسان شودردد. به این ترتیب او دوباره ظاهر میگشده و در آنجا دوباره ترکیب می
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از این  کنم چون هانس موراوک خودشمن این نکته را مطرح می سابق نیستند، این یک بازسازی است. هایهایش همان اتملمولکو

 نزدیک ممکن خواهد بود، استفاده کرده. یمثال برای قیاس چیزی که در آینده

 

ه گنجاند، آنگاه این انتوان به تمام و کمال در راینهاد( را طرح کند که انسان را میهانس موراوک متوجه شد که اگر این تز )بر

کند. ا در جای درستی از کتابش مطرح میانسان بودن چیست؟ و به حق او این پرسش ر یترین نکتهآید که اساسیپرسش پیش می

 این است: -کنمکه من آن را کمی خالصه می–پاسخ او 

 

ای نیست چیزی جز ژله ،پاسخ داده است. پیکرم پرسش ه ایناو به ای از اطالعات است. با این پیکر چه باید کرد؟ انسان مجموعه

آن وقت ما  نهم بتهوفن را روی یک لوح فشرده داشته باشیم، یدارد. مثلن اگر ما سنفونی شمارهه همه چیز را در کنار هم نگاه میک

لوح فشرده داریم. پیکر  یاست، بر روی رسانه« سنفونی نهم»اطالعات مربوط به  یها را که تعیین کنندهیک سری طوالنی از رقم

 ای از اطالعات است.ی مجموعهذخیرهبرای  ایهمین کارکرد را دارد، یعنی رسانهانسان نیز تقریبن 

 

اند که ادآور شوم. در آمریکا سه دانشگاهدیگری را نیز ی یو هانس موراوک مایلم نکته Mind childrenدر مورد انتشار کتاب 

ند. یکی دانشگاه استانفورد کالیفرنیا است، دیگری دانشگاه کارنگی ملون در پیتسبورگ  پنسیلوانیا و هوش مصنوعی پیشتاز یدر پهنه

 Mobile Robotمدیر  جالب توجه است که این هانس موراوکدر کامبریج ماساچوست. که من آنجا هستم. این نکته  MITسپس 

Laboratory    دانشگاه  تر آن است که کتاب او توسط انتشارات  اید مهمری است. شجوهمین در یک دانشگاه پیشتاز و نه یک دانشگاه

-( تلقی میSerious Scienceدانش جدی ) اند و آن را به عنوان  این کتاب را افراد بسیاری خواندههاروارد منتشر شده است. یعنی 

 شود. چه باید گفت؟لمی. این کتاب خیلی جدی گرفته میکنند، نه به عنوان تخیل ع

 

آییم. شناسیم و بهتر از پس آن برمیامروز راه تکامل را بهتر میما این کتاب ادعا شده که انسان یک خطای تکاملی است. اما در 

ما «. توانندکه بانوان، هنگام  زایش زندگی می بهتر از آنچه»؟ و پاسخ این است که «بهتر از چه»شود که آنگاه این پرسش مطرح می

-توانیم بکنیم. خیلی طول میبسیار قابل استفاده می به ُکندی  اند و ما آنها را شوند، ضعیفمیای که زاده یچارهبینیم که موجودات بمی

توانیم زندگی مصنوعی هتر از این را انجام دهیم. ما میتوانیم باند. ما امروزه میشکالت است. این چیزها خطای تکاملکشد و خیلی م

ی مهم در این موضوع خیل ها یکنامیرایی روبوتتر از آن است و نامیرا است. وشنسان است، خیلی باهایجاد کنیم که خیلی بهتر از ا

یک  توان به شکل دیجیتال مانندان اطالعات است. و اطالعات را میانس رود. چرا نامیرا؟ چون اساسی ترین وجهکتاب به شمار می

زیر  دیگر خودرویی او را یبیند که یک دقیقهگوید، مثلن وقتی او میوک میانس مورابرداری کرد. هلوح فشرده، به دقت کامل نسخه

ای منتقل نماید، یعنی ( کند و به سرعت به رایانهDownloadتواند به سرعت خود را پیاده )خواهد گرفت و خواهد کشت، می

شود. کند، بلکه همچنین نامیرا میاش ادامه پیدا میگیاو نه تنها زندمه پیدا کند. اش اداتحویل دهد و به این ترتیب زندگی اطالعاتش را

ها، این اطالعات را از یک رایانه به توان این دانستهود و اگر خوب کار نکند، آنگاه مییعنی اگر این رایانه زمانی کمی فرسوده ش

 یابد.مه اش اداو تکاملتواند نجات یافته کرد. به این تعبیر فرهنگ بشری میدیگر منتقل  یرایانه
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 دانم.ی ذخیره کننده را ناممکن میزینرو فروکاستن انسان به یک صفحهبه عقیده من انسان تنها اطالعات نیست و ا

 

وجود دارند. آیا درک کردن با  یهای جنبی دیگریک سلسله پرسش« تواند درک کند؟آیا رایانه می»ه با این پرسش که در رابط

تواند چیزی تولید کند؟ در همین رابطه یک پرسش جنبی که ا رایانه اصولن میها؟ آیبا تولید دانسته ارد؟ با خالقیت؟هنر سر و کار د

تواند روشن است که نه. این نیروگاه می تواند انرژی تولید کند؟ کاملن. آیا یک نیروگاه اتمی میکنممطرح می شاید پاسخی هم باشد

 ند.تواند بکرژی را تبدیل کند، اما تولید نمیان

 

ی شری «ماشین آرزو»ای را از کتاب ینشگری است؟ در اینجا مایلم نکتهپیش شرط الزم برای آفر آیا فهمیدن و درک کردن،

کند. ین کتاب داستان یک کودک را مطرح مینقل کنم. او در ا -نیستام های مورد عالقهکه جزو کتاب– (Sherry Turkleتارکل )

دیگر به شکلی دیگر واکنش دهد. یک بار به یک شکل و بار ای انجام مییک کار غیر منتظرهاست که رایانه صحبت بر سر این 

گوید: پاسخ، یک کودک مخالفت کرده و می . در«زندرایانه حقّه می»گویند: کنند میدهد. آنگاه کودکانی که با آن بازی مینشان می

کنم: برای تبدیل می به صورتمن به این . این گفته را «زندکه او دارد حقّه میبایست این را بداند ه بزند، میرایانه برای این که حقّ »

توانم از این نظر تا پایان به دانم که آیا میبداند که خالق است. نمی ،ا رایانهمثلن انسان ی ،بایست ابزار این خالقیتخالق بودن، می

گویم اد انسان طراز نوینی هستیم؟ و وقتی میرسد. آیا ما در کار ایجنه، به هر حال به نظرم منطقی می تمام و کمال دفاع کنم یا

که کمونیسم انسان طراز  اندیشم که در انقالب روسیه جوانه زده و پدیدار شدند. امید بر آن بود، به امیدهایی می«نوینطراز انسان »

 آورد که طبیعتن انسانی بهتر است.نوینی پدید می

 

 -است« نه»که من در کل معتقدم –باشد « نه»؟ اگر پاسخ «تواند بیندیشدآیا رایانه می»سش بازگردم: ین پرخواهم به ااینک می

شان یمی که اغلب در طرحشور و شوق عظ ا دستکم آن قدر محدودند که سزاوارند، یدورنمایبسیاری از کارها در این رابطه بیآنگاه 

تواند به طور مطلق توان همچنین پرسید: آیا انسان میمد و درک کند؟ به جای این میبفه تواندشوند، نیستند. آیا رایانه میابراز می

دیگری را کاملن درک کند و بفهمد؟ در این مورد هم پاسخ این است:  تواند انسان منفرد  درک کند؟ آیا یک انسان منفرد می بفهمد و

دنیای موسیقی بود که نظیرش را هرگز دیگر نخواهیم دید. این  خواهم چند مثال بزنم. زمانی یک کوارتت درمی«. تواندنه، نمی»

( Primrose) ه( و پریمروزHaifez(، هایفز )Piatigorsky(، پیاتیوگورسکی )Rubinsteinاشتاین )از روبین بود کوارتت متشکل

-آنان در تاالر کارنگی نیویورک می و -موسیقی را به یاد داشته باشند یمیان حاضران شاید این چهار ُگرد  پهنهترها در کهنسال –

پیاتیگورسکی  گوش   سر نخ از دستش در رفت. او زیر   -ادافتآنطور که اغلب اتفاق می–اشتاین زمانی در اجرای اثری نواختند. روبین

 «. در تاالر کارنگی نیویورک»و پیاتیگورسکی پاسخ داد: « اآلن کجاییم؟»زمزمه کرد: 

 

دهم که با این که من با واژگانی بسیار ساده یک ماجرای بسیار ساده را شرح می را نخواهند فهمید؛ کثرا آنا یک مثال دیگر که

ن بودم. حدود ساعت ا، نه همه. من در نیویورک در َمنَهتَ هکثرا آن  را نخواهند فهمید. برخیام. با این حال اخودم واقعن شاهدش بوده

رانندگی ایستاده و منتظر سبز شدن دی در خیابان بودند. من در کنار چراغ راهنمایی سه پس از ظهر، افراد زیادی و خودروهای زیا

؟ جواب «شما یهودی هستید»چراغ بودم تا بتوانم به سوی دیگر خیابان بروم. فردی  که کنار من ایستاده بود به انگلیسی از من پرسید: 
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ن توضیح دهم توان آن را فهمید. شاید اگر برایتااستان است. چگونه مین کل د؟ همین. ای«ساعت چند است»او ادامه داد: «. بله»دادم: 

 .شود این داستان فهمیدنموجب توان آن را توضیح داد. باید یک تاریخ زندگی داشت که شما بخندید، اما نمی

 

برای سنجش آن که ما  کنم که این زبان مقیاسی استگویم و گمان میدن و درک کردن زبان طبیعی سخن میمن در اینجا از فهمی

ایی هایم دستگاهتواند بفهمد. ما دیدهرایانه می« خواهم آن چیز در آنجا باشدمی»توانیم پیش برویم. اگر به طور مثال بگویم تا کجا می

ت. حال این پذیر اسدهند. اما این تنها در یک مضمون خیلی محدودی امکانای واکنش متناسب نشان میهستند که در برابر چنین گفته

خیر، »ن این است: ؟ و پاسخ ساده آ«های طبیعی به صورت کامل و جامع ممکن استآیا ترجمه ماشینی زبان»شود: پرسش مطرح می

صورت آیا ترجمه از یک زبان به زبان دیگر به»ماشینی هم در این جمله صرفنظر کرد، یعنی  یتوان از واژهمی«. ممکن نیست

 است.« خیر»؟ پاسخ باز هم «کامل و جامع ممکن است

 

اده است. شما هر چه به نظرتان شما نویسندگان کارتان خیلی س»زمانی یک ژاپنی که کتابی از مرا ترجمه کرده بود، به من گفت: 

ان تواست. بدون فهمیدن نمیو این حرف درستی «. بایست تالش کنم که آن را بفهممویسید. اما من به عنوان مترجم مینرسد، میمی

آنان کردند. انگلیسی به روسی و برعکس کار می سال پیش افرادی در دانشگاه هاروارد به شدت روی ترجمه از ٢٥ ترجمه کرد.

-انگلیسی و یک واژه ینامهکردند که رایانه یک واژهن کار را انجام دهد. آنان فکر میدچار اشتباه بزرگی شدند. قرار بود رایانه ای

 نَحو  کند. آنگاه کافی است تنها کمی متن را دستکاری کرد تا کند. واژه به واژه را جایگزین مییرد و ترجمه میگی روسی را مینامه

 بنیادین، یعنی فهمیدن وجود نداشت. درست از آب درآید. این کار طبیعتن موفق نشد. پیش شرط  آن 

 

رایانه همه چیز انتزاعی است. با اشیاء در جهان ندارد. در  (semanticمعناشناختی )چرا رایانه کم فهم است؟ چون رایانه ارتباط 

هم این نیست. گفتن این که اش اند معنای آنها را بداند و مشغلهتواد در گشت و گذارند و رایانه نمیها به سرعت زیها یا الکترونبیت

 اشته باشد.ای د«مشغله»تواند ی است. چون رایانه به هیچوجه نمیزیاد« اش هم این نیستمشغله»

ا انرژی شخصی، که مثلن ب یقدرتمند، یک رایانه آید. فرض کنیم یک رایانه کوچک  مورد یک داستان کوتاه به یادم میدر این 

این رایانه در راه از کامیون به بیرون شود. از محلی در نوادا به محل دیگری در آریزونا برده میکند، خورشیدی یا باتری کار می

کنند. آیند و این رایانه را پیدا میضایی به طور اتفاقی به آن محل میتر موجوداتی فماند. کمی پسانانجا وسط بیابان میهم افتد ومی

د که این شیء خواهند بداننمجهز به بهترین ابزارند. آنان میبرق هستند و  مهندسان عالی ،شود که این موجوداتبعدا معلوم می

شخصی را  یتا جریانات درون رایانهاند که چیزی را خراب نکنند مواظبگیری و بسیار بسیار اندازه نند بهکچیست؟ آنها شروع می

– (the state of computer) . پس از مدت معینی آنان از وضعیت رایانههر چند که این کار کاملن ممکن نیست - مختل نکنند

های تغییر وضعیت را اند، قاعدهشوند و از آنجا که آنان خیلی باهوشی مشخص مطلع میدر یک نانوثانیه -منظورم از لحاظ فنی است

-اند. اکنون به دقت میتوان دانست، مطلعای که اینک آنان از هر چیزی که اصولن در مورد این رایانه میاند، به گونهنیز ثبت کرده

ست، اما برای این کند. )این حرف کاملن درست نیمی توان پیشگویی کرد این رایانه در چند میلیون سال آینده چه چیزی را محاسبه

آینده و در ده دقیقه بعد رایانه در چه  ینانوثانیهیک دانند که در همه چیز رایانه باخبرند. آنان میکند(. اکنون آنان از مقصود کفایت می
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چون من برای شما –دانیم کند؟ ما مییکار مدانند که رایانه چه شود: آیا آنان میوضعیتی خواهد بود. اکنون این پرسش مطرح می

توانند از آن می -های دیگرانسان و یا–که این رایانه مشغول محاسبه پیشگویی هوا است. آیا موجودات فضایی  -کنممساله را رو می

 توانند از آن سر درآورند.یوان دانست، باخبرند، در اساس نمتاز هر چیزی که در مورد رایانه میسردرآورند؟ با این که آنان اکنون 

 

-ود. این کاملن روشن است که ما بیشچه مسایلی در علوم طبیعی کار می ای هم در این مورد بگویم که در موردخواهم نکتهمی

-هایزمان محدودی داریم. ازینرو پرسش توانیم مطرح کنیم، اما در واقع ما، چون میرنده هستیم،نهایت پرسش در مورد طبیعت می

دانشمندان به این یا آن هایی پیوند دارد. این که یم. این یک گلچین است که با ارزشمان در مورد طبیعت را باید به دقت دستچین کن

باید بگویم که به تعبیر رایج شناسم و اند. من چنین افرادی را میر آنها این مساله را انتخاب کردهخی پردازند، تصادفی نیست.مساله می

-کنند. برخی اوقات خوششان خوب رفتار میهای دیگر با فرزنداننها دارای فرزندند و مانند انسانی هستند. آخوب و مهربانهای آدم

به این موضوعات شود که آنان ز این قبیل. اما چه چیزی باعث میاند و نه چیزهایی ارخی اوقات کمتر. آنان نه اهریمنیاند و ب

و امیدوارم که دانشجویان انجام دهند؟ باید بگویم که برای این پرسش پاسخی ندارم  یراستای معیندر شان را هایبپردازند و پژوهش

 تلقی کرده و تحلیل کنند که این افراد کیستند و چه وجه مشترکی دارند.برای خود ای ها این را به عنوان وظیفهدانشگاه

 

–نه به خاطر این که شمار زنان در امور رایانه اندک است  شود؛میچیز روشن است: اینان مرداند. زن در بین آنها پیدا نیک 

های آمریکا ی در بخش علوم رایانه در دانشگاهزنان پرشماری در امور رایانه مشغول کارند. به این خاطر هم نیست که زنان اندک

کنند. لن در بخش هوش مصنوعی کار نمیداریم. این هم درست نیست که زنان اصو  MIT. ما دو سه استاد زن در بخش رایانه هستند

مدت خیلی خواهم بگویم که من ن جالب توجه است. در این مورد میکنند و ای، در راستایی دیگر کار مییدیگر یبلکه آنان به گونه

در همه جا. در اتحاد  شوند؛میشده و در سراسر جهان پیدا  معتادنویسان ام. برنامهپرداخته معتادانهنویسی طوالنی به مساله برنامه

همه جا. در اروپا نیز. شگفت اینجا است که اینان همه در شوروی، در چین، در آمریکای التین، در ایاالت متحد آمریکا، در کانادا، 

هم جوری این آه چرا، زنان  »د: نگویکاوش کردم. گاهی به من می مرداند. من طی بیست سال گذشته مدت طوالنی در سراسر جهان

از دوستانم گفت که یک  شناسم. اما یکینمیخودم من »اغلب پاسخ این است: « راستی؟ چه کسی؟»پرسم: اما وقتی می«. شونددا میپی

و  وسواسی  جبرینویسی ای است بین برنامهباید علتی داشته باشد. آیا رابطهشود پیدا کرد. این امر اما زنان را نمی«. شناسدنفر را می

ای بین این دو شوم که باور کنم رابطهمختلفی به این سمت کشانده می همواره به وسیله اظهارات امادانم. دا شدن؟ نمیخ میل شدید به

 وجود دارد. 

 

کنیم و ر نسبت به زندگی بیولوژیک کشف میکنند، دقیق بنگریم، نوعی تحقیر و انزجادی که در این راستا کار میافرابه اگر ما 

گذاران این رشته خیلی پیش، مینسکی، یکی از بنیان خیلی هایکه این اصولن انزجار نسبت به زندگی است. مدتبینیم تر میپسان

و  fleshاما این ترجمه چیزی کم دارد. در انگلیسی دو واژه برای گوشت وجود دارد: «. مغز تنها یک ماشین گوشتی است»گفت: 

meat « .Flesh »شود. اما به گوشت زنده گفته می«meat »همچنین می  خورد. توان آن را سرخ کرد وگوشت مرده است که می

، «meat machine»یک  -«فقط»ی آن هم با استفاده از واژه–...« فقط مغز»گفتن این که  ان آن را دور انداخت. به این روشنیتو
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رود که انسان به عنوان تا جایی پیش می مصنوعی است. این هوش   گرایش به انزجار از زندگی در همان آغاز   ینشان دهندهاست، 

 متوسط است. ی در سطحمهندساز دید آنان گونه که گفتم، طبیعت یا خدا در نظر گرفته شده که همان تکامل   خطای  

 

، کندهایی استفاده میاز چنین مفهوم ورد. همکارم مینسکی همخها به چشم میبحث اغلب  در معمار یا مهندس  خدا به عنوان یواژه

-نقصسطح متوسط بوده و ما اکنون بهتر از او هستیم. برای مثال انسان که متاسفانه خداوند یک مهندس   گوید این استآنچه که او می

اگر سرانجام  شود و ازاین قبیل ایرادات. و تازه کشد تا هوشمندشود. مدت زیادی طول میهای زیادی دارد: ضعیف است. بیمار می

ا هوش باال ب« خوب و بدرد بخور»واقعن  این توفیق حاصل آید که یک انسان   -آیدغلب موفقیتی به دست نمیاچون –در موارد اندکی 

ست. ما معمار یا مهندس ا فرگشت و یا شاید خطای خدای   رود. این خطای  میرد و همه چیز از دست می، آنگاه می«درست شود»

ر رایج است. زمانی داگالس هوفستتر که حتمن بسیاری از شما او یا دستکم کتابش را . چنین نظری بسیاامروز خیلی بهتر از او هستیم

کند که کارش ه این پرسش که آیا او فکر میشناسید، در حضور خود من در یک جلسه عمومی در پاسخ بمی 3«ر، باخش  گودل، ا  »بنام 

یست. دوم ذهنی او ن ینخست این که این نکته مشغله»ته بود: و شاید برای بشر خطرناک باشد، گف تواند پیامدهای ناگواری داشتهمی

نژاد بشر ». اگر این جمله نیز منعکس است Mind childern. این نکته در کتاب «نیست ترین چیز در گیتیاین که نژاد بشر که مهم

تر است. حال اگر چیز غیر مهم، ی مهمیگرتر بنگریم، آنگاه باید نتیجه بگیریم که چیز درا دقیق« نیست رین چیز در گیتیتکه مهم

( که Danniel Dennethاست؟ دانیل دنت )توان پرسید: برای چه کسی، آن چیز دیگر مهم تر نژاد بشر را حذف کنیم، آنگاه می یعنی

باید خود را از ما »گوید: . او میکند( کار میTuft، در آمریکا در دانشگاه تافت )ترین فیلسوفان عصر حاضر استشاید یکی از مهم

او یک فرد عادی نیست، بلکه «. در هوش مصنوعی نایل شویم های بیشتریخالص کنیم، تا بتوانیم به پیشرفتزندگی  ابّهت

-من تنها کسی بودم که کلمهکنم دهد. فکر میکند و درس میاش چنین برنهادی را طرح میسرشناس است که در دانشگاهپروفسوری 

 .تنها وضعیت درآمریکا این طوری استدم. هیچکس دیگری اعتراض نکرد. شاید ای در اعتراض بیان کر

 

روزی با جهان ندارند، با اشیاء توانند بفهمند، چون ارتباط بهها نمیبگویم. گفتم که دستگاه های دیگر در رابطه با روبوتیک نکته

هایی که می توانند حرکت کنند و صاحب ابزارهایی جاد روبوتیشود از طریق امعناشناختی ندارند. اما این مشکل را میجهان ارتباط 

ن رها ها را در جهاکنند، ببیند و بشنوند. و اگر اینتوانند حس کنند، لمس هایی که میر اینجا دیدیم، اصالح کرد. روبوتباشند که د

ای داشته باشند. اگر این کنند به این که تاریخچهروع میی آنها را در اتاقی کنار هم بگذاریم، آنگاه آنها نیز شکنیم، مثلن چهار یا پنج تا

یعنی  ها نه،ریزی شده باشند، اما دگرگونیامکانات برنامهتنها ریزی نشده باشد، یا اگر این آزمون و این دگرگونی برنامه تاریخچه و

توانیم در روم که بگویم، ما میا آن جا پیش مییزی نشده باشند، آنگاه من ترته باشد، برنامهتواند داشکه یک روبوت می« مشاهداتی»

با اشیای دنیا، در دنیای خودشان، خواهند داشت. به این  معناشناختیها پیوند اهی سخن بگوییم. آنگاه این روبوتاینجا از یک خودآگ

 ترتیب آنها تاریخی خواهند داشت، تاریخ خود را.

 

                                                 
 3 Gödel, Escher, Bach 
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 به این ترتیبتواند بفهمد و درک کند؟ استدالل ساده ای است. چرا که ه میرایان توان شک کرد که آیاآیا در این صورت باز هم می

نه فقط تاریخ، اما –موجودات محصوالت تاریخ خوداند  یمان هستیم. همهشود. ما همه محصول تاریخک تاریخ میرایانه هم صاحب ی

ما یک تاریخی دارد، هر انسانی یک مورد  فهمیم، چون هر کدام  توانیم یکدیگر را کاملن باین نیز هست. با این حال ما نمی به هر حال

ترک مان با هم مشتوانیم همدیگر را بفهمیم، چون بخش معینی از تاریخبشری یک مورد خاص است. اما ما میویژه است، هر تاریخ 

اند، نیز زیستهه هزار سال پیش از ما میایی که سههای استرالیا. م[ و یا انسان]بومی های استرالیااست. اینجا منظورم آبوریجینی

شان بوده که خود را از مادرشان مستقل ساخته و راه خود را یده شده و همه این وظیفه پیش رویهست. در هر حال همه از مادری زای

بیولوژیک  ینیازهای ای نیست. همهچنین از لحاظ روحی است. کار سادهبروند؛ منظورم فقط از لحاظ جسمانی نیست، بلکه هم

شویم، اجتماعی میشود. وقتی ما یخ مشترک ما به این صورت آغاز میها یکسان است. تارسانان ی)زیستی( دارند که در نزد همه

-ما در یک جهان زندگی می اغلبکنیم، طور دیگری بشویم. وع میآییم. آنگاه شرآلمانی یا آمریکایی و غیره درمی آنگاه به صورت

ما نه به زند. ای داریم که ما را به هم پیوند میهایما همواره تجربهمبریج باشد، چه ماساچوست و یا هامبورگ. ، حال چه ککنیم

 ، بیشتر شبیه هم است تا یک آمریکایی و یک ژاپنی.یآلمانیی باشند یا کاریآمهای مغرب زمین، حال صورت مطلق. تاریخ انسان

ه معنای توانیم به همدیگر بفهمانیم. این بما نمیهایی وجود دارد که رفته است. عرصهی دیگری صورت گآنها به گونه اجتماعی شدن

تواند به من حالی کند، چه چیزی برایش دشوار است و یا از زندگی خودش و یا فرزندش برایم تعریف آن نیست که یک ژاپنی نمی

-آیم. اما من مثلن نمیر برمیای به او بدهم. از پس این کاقوالنهفهمم که نتوانم پاسخ معطور هم نیست که من آن قدر کم  میکند. این

توانم شود توصیه کرد. این کار را نمیر. یا این که کدام دانشگاه را میتوانم تصمیم درستی بگیرم که آیا دخترش به دانشگاه برود یا خی

توانم کنم، میمن گوش می توانم مشکالت او را درک کنم.یام. من به معنای واقعی کالم نماجتماعی نشدهبکنم، چون بعنوان یک ژاپنی 

کنم که همین مساله در مورد رایانه دخالت ندارم. فکر می یبفهمم، اما اجازه -به معنای فهم زبانی تا یک سطح معینی–حرف او را 

ها است. شاید یک روبوت یا یک انای متحرک، کاملن متفاوت از انسهها و طبیعتن روبوتصادق است. تجربه و تاریخ رایانه نیز

 یها تجربهآنها را درست تفسیر کند. چون اینتواند بانی تجزیه و تحلیل کند، اما نمیی زهای ما را به معنای سادهرایانه بتواند جمله

 ما را ندارند.  اجتماعی شدنزندگی و 

 

فقط اشتباهی نیست کند. مرگ ل فرهنگ انسانی بازی میی در تکامدر پایان به نظرم گفتن این نکته مهم است که مرگ نقش مهم

مان را به نسل بایست همواره فرهنگمان حتمی است، میبلکه امری ضروری است. چون ما مرگمرتکبش شده، متاسفانه خداوند که 

مرتبط است. و گمان می بینند که با انتقال حجم عظیمی از اطالعات ان من در این رابطه یک دشواری میبعدی منتقل کنیم. همکار

نسل بعدی آن است که دانش و است. به نظر من اما وظیفه  های اطالعاتیاز مجموعهبرداری دقیق یک نسخه ،حل کنند که بهترین راه  

نسل  توان انجام داد. چون ایننین کاری را از طریق دریافت بیت به بیت نمیهای به ارث برده را فراگرفته و بازآفرینی کند. چتجربه

های دانش و تجربه از برداریبازآفرینی، عملی بیش از یک نسخه ، سوای پدران و مادران خود دارد.بعدی، تاریخ زندگی دیگری

 برداری ساده از اطالعات.یابد و نه از طریق نسخهاست. فرهنگ به این صورت تکامل میبرگرفته 
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 ، رایانه و علوم طبیعی4گولم 
 

خدا و گولم(. )شرکت  .God and Golem Inc( خیلی وقت پیش کتابی نگاشته است به نام Norbert Wienerر )نوربرت وین

سیبرنتیک را به کار برد و خیلی  یتوان گفت مخترع سیبرنتیک است. او واژهفوت کرده، همکار سابقم است که مینوربرت وینر که 

ابزاری دید که احتمالن زمانی بر ما مسلط خواهد شد. نوربرت وینر  یابهید. او همچنین رایانه را به مثزود رابطه میان فن و شّر را د

رهایش را که از او خواسته بود یکی از کانوشته بود  خطاب به همکاریای منتشر کرد که نامه -بود ١٩٤٧یا  ١٩٤٦مانم سال به گ–

د. او کارش را ادامه خواهد داد، اما در اختیار دیگر چنین کاری نخواهد کرگوید که برایش بفرستد. او در این نامه به روشنی می

ساختن توانند در نهایت برای هدف او در پهنه سیبرنتیک و ریاضی می داند که کارهایار نخواهد داد. چون او به دقت میدیگران قر

د. این داستان را تعریف بو ١٩٤٧یا  ١٩٤٦شوند، استفاده شوند. این در سال دیگر شلیک می یاز یک قاره به قارههایی که موشک

کرد، برت وینر که در هاروارد تحصیل میکردم تا نشان دهم که نوربرت وینر چقدر زود پیوند میان دانش و نظامیان را دیده بود. نور

تنگاتنگ با نظامیان آمریکایی پیوند  MITدانست که کرد و طبیعتن همان موقع می  MITاش شروع به تدریس دردر دوران جوانی

 .اردد

 

ی ای درباره آن بگویم. نخست این که: سر و کلهخواهم نکتهگذرد. اینک میمی« شرکت خدا با گولم»ادی از انتشار کتاب زمان زی

ت یونانی و در ادبیات کهن اند. برای مثال آنها را در سنّ هایی بسیار کهنشود. چنین اسطورهمرتب پیدا می« گولم»هایی مانند اسطوره

کرد . پیگمالیون مجسمه زن بسیار زیبایی را درست اندیشم( میPygmalionدر اینجا من به ویژه به پیگمالیون )– توان دیدمییونان 

های دیگری وجود دارد که مده، او به این زن دل باخت. مثالطور که در داستان آاش کرد. سپس آنو سپس در آن روح دمید و زنده

اندیشیم. ها میکنیم، به روبوتن هم همینطور؛ به گمانم وقتی امروز در مورد آنها صحبت میجزو آنها است، فرانکشتای« گولم»

ار گرفته و شخصی( که روی میز قر یای )مانند رایانهما باشد. من همچنین به رایانه« گولم  »و شاید این  تصور امروز ما چنین است

. من شاهد آن را در نظر بگیریدهای خبره سیستممثلن نگریم. می« گولم» اندیشم که ما گاه به آن به صورتاصولن متحرک نیست، می

شود. ان ابزاری خطرناک درنظر گرفته میبه معنای مشخصی به عنو ( که شطرنج باز است،Mephistoمفیستو ) یبودم که رایانه

بازی شطرنج در الزم باشد این را هم بگویم که  بینم، اما این موضوع دیگری است. شایدطور نمیبگویم که من قضیه را این البته باید

های دانیم که شطرنج توانایی. از دیرباز میکندای بازی میشود، نقش کاملن ویژهنامیده می« هوش مصنوعی»ه امروزه ای کگستره

د، یعنی واقعن نج انجام داتوان حرکت بعدی را در شطرچگونه میای بیاموزیم که طلبد. حال اگر ما به رایانهای را میهوشمندانه

بایست بسیاری از مسایل روانشناسانه و شاید کارکردهای گوناگون مغز را تقلید و در نهایت حتی ببرد، آنگاه می« بازی کند»شطرنج 

موردی شود که چنین ایم. اما آشکار میسنجش آن که ما تا چه حد پیش رفتهکرده باشیم. بنابراین این نکته معیار خوبی است برای 

ی امروزی در کارکرد و هابه معنای آن است که رایانهانتقادی به هوش مصنوعی نیست. این  جا اینالبته و –اصلن درست نیست 

                                                 
اخام پراگ، خمعروفترین داستان گولم مربوط به شود. جان ساخته میهای یهودی نوعی موجود شبه انسان است که با استفاده از سحر از اشیای بیر افسانهد گولم 4 

 .اخام پراگ و کنترل آن توسط وی وجود داردخزیادی در مورد ایجاد گولم توسط  هایاست. داستانیهودا لو بن بزالل 
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قدرت »نها از این کند، تای مانند مفیستو بازی میشطرنج، آنگونه که رایانه .اندتر شدهتر و بزرگشان بسیار سریعظرفیت حافظه

 گذرد، ندارد.بازی میز ما، هنگام شطرنجزیادی به آنچه که در مغ ید و رابطهگیرسرچشمه می« ناب

 

تکمیل کنم. موجوداتی چون  کینگ کنگی شان صحبت کردم با نمونههایی را که من این جا دربارهها و اسطورهحماسهمی خواهم 

نما های انسانیمونها یا مانسان، نیمه«های بدویانسان»اند و تبلور این تصورند که هایی آمریکاییپدیده تارزان  و یا کینگ کنگ

انه یا خرافه است که چنین در آگاهی افراد چنین نقش بسته یا دستکم یک افساین مساله . به گمانم اندهای جادویی داشتهباصطالح قدرت

. در همین ه رنگین پوستان نسبت داده شدب . سپس این نکته الاقل در آمریکااندای بودهدارای قدرت جنسی ویژه« های بدویانسان»

-اغراقهوشمندی »هنگامی که کتاب سوزان به راه افتاده بود، درباره  5رسد. یوزف گوبلزانتساب دیگری نیز به ذهنم می رابطه یک

 گفت.سخن می« یهودیان آمیز

 

-ترند. اما من میگر که بسیار جدید و مدرنبرخی دی و برخی پیوندها که بسیار بسیار کهن–دو پیوندهایی وجود دارد این میان 

تبط باشند. اکنون در رسد با تکامل فرهنگ ما و شاید اصولن تکامل بشریت مررین آنها تاکید کنم که به نظر میتخواهم اینجا بر کهن

آمده و ثبت  های یونانی هز دیرباز داشته و به ویژه در اسطورکه بسیاری از رؤیاهای پیامبرانه که بشریت ا بریموضعیتی به سر می

 بر این است. نماحقق آنها قرار داریم. الاقل گمانت یاند، تحقق یافته و یا در آستانهشده

 

تشابهی با اَسرار برای نمونه من به پرومته، که آتش خدایان را ربود و به این خاطر به سختی مجازات شد باور دارم. من در اینجا 

 ایم.ک به عبارتی آتش خدایان را ربودهتوان کل جهان را به آتش کشید. ایندانیم چگونه میون میبینم. ما اکننیروی اتم می

 

هایش سوختند و سقوط کرد و مرد. ما رد و به نزدیکی خورشید رسید. بالبه ایکاروس پرواز را آموختند. او به فضا پرواز ک

کنیم. به این ترتیب این رؤیا را متحقق ی کم و بیش پرواز میسو با موفقیتامروزه پروازهای فضایی را داریم. در فضا به این سو و آن

 ایم و به نظرم خیلی رؤیاهای دیگر را نیز.ساخته

 

 -بشریت است« ما»جا منظورم از این –ایم. ما های کهن به مراتب شنیدههمان خشم خدایان باشد که در اسطورهشاید  خود بمب  اتم

املن متفاوت. یکی به هم از دو راه ککه زندگی مصنوعی ایجاد کنیم، آن هم شویمنیم و ممکن است موفق در کار و تالش آهمچنین 

ها را با هم ترکیب کنیم تا یک موجود مصنوعی درست کنیم یا خودمان را ندسی ژنتیک است. یعنی بتوانیم ژنمه کمک بیولوژی و

. راه دوم در سطح دیگری، یعنی در سطح مهندسی است. در این یص نباشدبودن ما قابل تشخچنان تغییر دهیم که در نهایت انسان 

های پروفسور به وضوح در گفته ،این موضع مهندسیاش برای ایجاد زندگی مصنوعی. اندیشم، به تالشمی 6دیادالوسبه  دمور

                                                 
. او هنگام فتح برلین توسط ارتش ٩٤٥١تا  ٩٣٣١های های اصلی حزب ناسیونال سوسیالیست در آلمان و وزیر ارشاد و تبلیغات این حزب بین سالیکی از چهره 5 

 ن، همه فرزندان، همسرش و خودش را کشت.شوروی، برای گریز از اسیر شد

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 های اسطورهیکی از چهره 6 

 است.
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وند مهربان از طریق که خدا« اتیاشتباه»از دید آنها مینسکی، هانس موراوک و دیگر افراد پیشگام در این گستره آشکار است. 

 شناسیم، مرتکب شده، نباید تکرار شوند.ها به شکلی که میآفرینش انسان

 

 متوسط است و مرتکب اشتباهات زیادی شده است. انسان در مجموع خود یک خطایدر سطح طبق این نظر خداوند یک مهندس 

م کهنسال و شاید شد تا اصولن هوشمند شود و هنگامی که سرانجاکشود، مدت زیادی طول میآفرینش است. برای مثال بیمار می

ی حااین طر ،شود. طبق این نظریهاش هم ناپدید میک کند و به این ترتیب کل خردمندیبایست جهان را ترمیشود، اندکی خردمند می

 توانیم ایجاد کنیم.خوبی نیست و ما خیلی بهتر از آن را می

 

سازیم که می م خدایان را بیافرینیم و یا حتی خدا شویم. دستکم چیزهایییکنوجود دارند. ما تالش می« گولم»ی از رؤیا گونهدو 

ها را آزار این گفته برخیدانم و می–تقریبن چنین است که و  7اندیشم.ی زرین می. من در این مورد به گوسالهشانپرستیمسپس می

-رابطه به این سخن آیزاک نیوتن میت که سرزمین موعود را دیده است. در این علوم طبیعی، علوم طبیعی مدرن مدعی اس -دهدمی

امروزه علوم طبیعی بر «. ودمهای غولی ایستاده بام، به خاطر آن است که بر شانههها را دیداگر من دوردست»که گفته بود:  اندیشم

طور که گفتم، شاید تواند بسیار دور بنگرد و همانو می نگردهای بسیار بلندتری ایستاده. علوم طبیعی به جهان از فضا میشانه

 موعود قرار داریم. سرزمین   نویدبخش آن است که ما در نزدیکی  

 

برین  یتواند به بهشتمان میخوب عمل کنیم، در آینده نزدیکی جهانالکترونیک، اگر  به وسیله شود که به ویژهاغلب گفته می

مثل –مشخصات یک مذهب  یاند. این علوم واجد همهبه باصطالح مذهب مدرن تبدیل شده حتی. به نظرم علوم طبیعی یل شودبدت

های مجمتعها وجود دارند. در اینجا نیز ها و شاید پاپتر و اسقفند. در اینجا روحانیون عالی مقامهست -قشری از روحانیونداشتن 

فنآوری  یم، یعنی موسسهای که من در آنجهان، به ویژه مدرسه عالیسراسر  های عالی در؛ مانند مدرسهوجود دارندکلیسایی بزرگ 

 ماساچوست.

 

-گویند که عموم آن را نمیر عام به زبانی اسرارآمیز سخن میتر است آن است که علوم طبیعی مدرن به طومهمو شاید آنچه که 

در اینجا تشابهی با زبان کلیسای کهن و  به نظرمنیز هستند.  توانند بفهمند. و مسلمن محقّ اند که نمیفهمند یا به هر حال بر این گمان

 زبان التین وجود دارد.

 

ی ی مجّ اجّ »وجود داشت:  -ترها یادشان باشدکه شاید قدیمی- ورد جادویی آورم که اینام در آلمان را به یاد میکودکی دوران

 جادویی داشت. یالتین که مسلمن قوهزبان تند. چیزی شبیه گفقلید آن چیزی بود که روحانیون میبه نظرم این ورد، ت«. یالترجّ 

 

                                                 
 و قوم یهود به پرستش آن پرداخت.ی زرین سامری که در غیاب حضرت موسی ساخته شد ای است به گوسالهاشاره 7 
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کنید، البته به صورت امروز تقریبن همان کار را می شماکنیم، یا شاید بهتر باشد بگویم که هم امروز تقریبن همان کار را می ما

ابتدا به  پذیرد؛گیرد و مینی به وام میهای معیکه دانش از زبان عمومی برای هدف کاملن مدرن. منظورم این است که واژگانی هستند

شوند، اما با معنایی کاملن دیگر و یا حتی روزمره بازگردانده میشان. اما سپس آنها تغییر داده شده و به زبان خاطر معنای اصلی

ه داشت. سپس در زمرّ اندیشم. این واژه جایگاه و معنی خود را در زبان رومی« فاجعه»بدون هیچ معنایی. در این رابطه به واژه 

هایی که رد. این نظریه هیچ ربطی با فاجعه(  به وجود آمد و هنوز نیز وجود داCatastrophy theoryفاجعه ) یریاضی یک نظریه

ه یک موقعیت فنی است که با فاجع یندارد. در اینجا موضوع نظریه -مانند غرق شدن یک کشتی-شناسیم ما در زندگی روزمره می

گرفتند و خیلی چیزها را که های گروهی این نظریه را ها و رسانهر و کار دارد. به یکباره روزنامهی ریاضی سپیچیده هایسیستم

ی آن به آمده است. درباره« یا آشوب هرج و مرج» یتوضیح دادند. این کار عبثی است. همین بال بر سر واژهبا آن آمیز بود، فاجعه

. همه اشاره کرد شوده به بخش چپ و راست مغز اطالق میمعنایی کتوان به میاین مورد همچنین شود. در همین مفهوم صحبت می

 د.نگرفته و به نادرستی استفاده می شوبه وام  ،اینها مانند فاجعه، آشوب و غیره

 

ا در چند میلیارد سال بعد ر سیستم خورشیدی ما یای ساخته بود که آیندهی بسیار ویژهرایانهاز همکاران جوانم در دانشگاه  یکی

 یکشد. اما او با یک رایانهاش خیلی طول میون محاسبهتوان انجام داد، چی عادی نمیکرد. این کار را با یک رایانهسازی میشبیه

و مرج رج ویژه که برای کار دیگری جز این ساخته نشده بود، این مساله را محاسبه کرد و نتیجه گرفت که سیستم سیارات ما پر ه

-آغاز تاثیرات بزرگی در پایان می ها درترین دگرگونیکوچک ،به زبان سادهیعنی صرفن از لحاظ ریاضی بود. است. اما منظورش 

ثابت کرده   MITپروفسور »باز هم به معنای صرفن ریاضی. سپس چند روز یا هفته بعد در روزنامه آمده بود: –توانند داشته باشند 

« مرجهرج  و » یدیگری فهمیده شد. امیدوارم که واژهکاملن به صورت این مساله «. پر هرج و مرج است که سیستم خورشیدی ما

 ی ما ناپدید شود.به این معنا از زبان روزمره

شود، به زودی کنند که ادعا میکردم، در آنجایی با هم تالقی می مصنوعی، که در موردشان صحبتدو راه برای ساختن  انسان  

توان چنین تصور کرد که این رایانه مثلن یک ای بسیار کوچک بر روی یک تراشه در مغز امکانپذیر خواهد بود. میرایانهکاشتن 

دانم، ولی من واژه را به انگلیسی می–ای کم بیاورم آید واژهگر آنطور که اغلب برای من پیش میخارجی دارد. حال ا یواژه نامه

کند و واژه حاضر و آماده است، شروع به کار می ،نصب شده یه کافی است که به آن فکر کنم، این رایانهآنگا -آیدآلمانی آن یادم نمی

تواند گسترش دهد. این یک طرف ی مغز ما را میتقریبن بالفاصله. یا مثلن راه حل معادالت دیفرانسیلی و یا چیزی که ظرفیت ذخیره

 قضیه است.

 

هایی از پیکر یک جانور زنده را دربیاوریم و به هایی داریم، قسمتطرحایم که ایی رسیدهاست که ما به ج طرف دیگر قضیه آن

ی مربوطه در مغز هاایی یک گربه، یعنی چشمانش و قسمتکل دستگاه بین -و این یک مثال واقعی است– یک رایانه متصل کنیم. مثلن

 یاد بدهیم. را دیدن یی تعبیه کنیم، تا به رایانه نحوهاآن را در رایانه
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هایی در اشاره -خواهم بکنمبینیم و هیچ بداندیشی نمیامروزه در تلویزیون مییزی است که منظورم آن چ–شناسی ما در اسطوره

دچار  نسانی است که، هنرپیشه اصلی امرد چند میلیون دالریمورد وضع و سطح این پژوهش وجود دارد. در سریال تلویزیونی 

ای و ماشینی اند و او از قطعات منفرد رایانهپای مصنوعی جایگزین شدهستان و پاهای او به وسیله دست و ای شده است. دسانحه

-ها را خیلی خیلی مهم میپردازیردند. من این خیالگه چگونه قطعات ماشینی دیگری به او اضافه میشد دید کتشکیل شده است. می

با  ی استداند که این یک ماشین است که قطعات انسانی دارد یا انساننهایت آدم نمیشوند و در دانم. قطعات ماشینی مرتب زیاد می

شوند. اما باید بگویم که ما ندگی مصنوعی، کمی به هم نزدیک میجا است که دو راه تالش برای ایجاد زقطعات ماشینی. این

های پروفسور مینسکی و پروفسور ان داریم. مثالشناستکبّر و نخوت بیشتری در این رابطه نسبت به زیست ،کارشناسان رایانه

گوید، دوران که ما به زودی، آنگونه که او می رسدپروفسور موراوک به این نتیجه می به ویژه موراوک را قبلن برشمردم.

 ها دیگر نقشی بازی نخواهند کرد.و اندام DNAپسابیولوژیک در جهان خواهیم داشت که در آن 

 

مهندسی در حد متوسط بوده که مرتکب خطاهای زیادی شده و این که انسان  ،نظریه است که خداوند مهربان موراوک طرفدار این

در این جا برایم این پرسش مطرح است که ما کیستیم  توانیم از عهده چنین کاری برآییم.است و ما خیلی بهتر می خطای آفرینش یک

ط منظورم نه فق– های آمریکا هستندشگاهشود که این افراد که در دانیم؟ بعد معلوم میتوانیم برآیخیلی بهتر از عهده چنین کاری می که

-آنچه که ایندر مورد  شان نیست.مرداند. زنی در بین -کنندنشجویانی هم در این زمینه کار میدانم دااند، بلکه تا آنجایی که میاستادان

ت به رحم کنم که این مردان نوعی حسادفکر می .اودیپ اسطورهدیگر  جز روی جا با آن روبروییم، به نظرم چیز دیگری نیست

ن تنها چیزی است که ما مردان کنند که ایا زندگی بیافرینند و شاید فکر میتوانند در این دنیبینند که زنان میمادرانه دارند. یعنی می

توانیم. موجوداتی که ما توانیم، بلکه خیلی بهتر هم مینها میتوانیم! نه تبرشمردم، ما مردان هم میکه  یاما از این راه توانیم.نمی

خواهم تاکید کنم که این مشاهدات و حتی الزم نیست تربیت شوند. می میرند. بالفاصله هوشمندندشوند و نمیکنیم، بیمار نمیایجاد می

 ، رایانه، مرد و زن قابل فهم است.«گولم»در چارچوب 

 

اید. فیلم مشهوری است. یک را دیده« گولم»ز شما اخیرا فیلم دانم چند نفر ای جنسی ربط دارد. نمیهبا جاذبی بعدی من مشاهده

کل مردانه و تقریبن راست قامت ، این موجود بزرگ جثه، با هی«گولم»ای کنم. آنجا ن است که مایلم بر آن تاکید ویژهای در آصحنه

به روی او « گولم»به جایی برده است و او بیهوش شده. او را « گولم»است.  خاخامر دخت زنی در آنجا دراز کشیده کهو  شوددیده می

شود. این صحنه دانم علتش چه بود، اما موفق نمیشود. نمیکشد. او موفق نمیو را ببوسد. اما کار به آنجا نمیخواهد اشود و میخم می

 هایی مرتبط بوده است. من در اینها و اسطورهچنین افسانهها و با پردازیکید دارد که همواره با چنین خیالتا ی جنسیجاذبهبر نوعی 

ای در این فیلم است که در آن، این گوریل هه بیست ]سده بیستم. م[. یک صحنهکنم، به فیلم مشهور دفکر میکینگ کنگ به  رابطه

 Empireارد و از ساختمان امپایر استیت )زنی کوچک را در دستانش د -ترزرگی یک خانه و یا حتی شاید بزرگبه ب–بزرگ 

Stateه است. نظیر این صحن« گولم»فیلم  یای است که شبیه صحنهشود. این صحنهکشد و بیهوش میرود. آن زن فریاد می( باال می

. ماجرای  Westworldو بعد یک فیلم هست که شما شاید نشناسید. یک فیلم آمریکایی به نام  .یابیمرا در داستان فرانکشتاین هم می

ه توان برای دو یا سه هفتجا یک اردوگاه تفریحی است که میگذرد. در آنادا، به هر حال در غرب آمریکا میفیلم در آریزونا یا نو

به کنند و از این کارها. در هر حال جنگند و به هم شلیک میوسترن زندگی کرد. افراد با هم میهای مانند دوران قرون وسطی در فیلم
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طور. آنان در اند و خود آدم هم همیناند. همه مسلحکنیم، گاوچرانیعنی در غرب وحشی برخورد می Westworldافرادی که در 

یی که به هان دعوت به دوئل کرد. اما همه آدمزنند و مسلمن این یک توهین است. به همین دلیل باید از آناآبجوفروشی به آدم تنه می

توان متوجه این موضوع شد. ظاهرشان هرشان مانند آدم است و اصولن نمیکنیم، روبوت هستند. آنها ظاد میآنها در آنجا برخور

اند که آدمیان واقعی که بعنوان بازدیدکننده برای تفریح آنجا هستند، ریزی شدهاند و چنان برنامهها است، اما روبوتدرست مثل آدم

رسند. اگر در آنها مانند زنان واقعی به نظر میی زنان هم هستند. ایدنیای قرون وسطاین ر شوند. دهمیشه در کشت و کشتار پیروز می

های یا یک روبوت. طبیعتن یکی از هدف مشخص در آنجا یک آدم است داند که این زن  قعی درگیری به میان آید، آدم نمیآنجا مو

قط ظاهرشان انسانی های واقعی نیستند، فشود کرد. آنها انسانمی ن است که با این زنان هر کاریای در این دنیا آزندگی دو هفته

 شود کرد.طور که گفتم با آنان هر کاری میهم داشته باشند، اما همان است. شاید احساس انسانی

 

با این  پردازی دیگری نهفته است که مربوط به مجاز بودن هر کاریها، خیالپردازیی این خیالکنم که در پس همهمن فکر می

نوعی  -شتر نیز گفتمطور که پیهمان– چنین عمل جنسی است. من در این قضیهموجودات، که انسان واقعی نیستند، به ویژه هم

 بینم.نژادپرستی جنسی می

امروزی به نظر من یک عروسک نیست، موجودی نیست که ظاهر انسانی داشته باشد، تقریبن همیشه یک مرد است، « گولم»

های اجتماعی و چیزهایی از ن را کمی گسترش دهیم تا شامل نظمت. برای گفتن چنین چیزی الزم است که مفهوم ماشییک ماشین اس

برند، شاید هم به حق ناشی از این ترس یا ها از آن رنج میای که بسیاری از انساننگرانی بیل نیز بشود. هراس از این ماشین واین ق

کارآموز »ی ای که پدیدهخارج بشود، به گونه شین از کنترل خارج شود و یا ممکن استبینش است که ما -بهتر است بگویم–

دهد. اما کاری را که باید بکند، انجام می کنیم و، ماشین کاری را که ما فکر میمدام ایجاد و تکرار شود. یعنی در آغاز 8«جادوگری

که دیگر این  -شودا شروع میهایی که برشمردم کابوس از آنجثالو در همه م–شود. بدی کار در این است سپس از کنترل خارج می

خاخام این دگمه ای وجود دارد. یک بار دگمه -توان گفتبه عبارت تقریبن مدرن می-« گولم» توان خاموش کرد. در فیلم  ماشین را نمی

د و از این پس مواظب این دگمه است. جالب گیراز این مساله درس می« گولم»سپس  شود. امابیهوش می« گولم»دهد و را فشار می

موفق به از کار انداختن  کند و به این ترتیبرا پرت می« گولم»حواس  -سالهدانم چهار یا پنجنمی–است که یک دختر خیلی کوچک 

 شود.آن می

 

بسیار جدی برشمرم. چنین  خواهم یک مثالنیم خاموش کنیم. در این رابطه میترس ما از این است که این ماشین را دیگر نتوا

نه کنند، اما این رایاها در اینجا نقش بازی میبورس است. علیرغم این که رایانه ماشینی که با نظم اجتماعی مرتبط است، سیستم بازار

چه  است. ١٩٨٧، بلکه کل سیستم است. در این رابطه منظورم سقوط بازار بورس نیویورک در اکتبر نیست که در اینجا خراب شده

-بوده باشد. بیایراد از یک رایانه  جاکردم. او گفت باید اینپیش با کسی در این رابطه صحبت میاتفاقی افتاد؟ جالب است. من چندی 

                                                 
اثر گوته، شاعر و فیلسوف آلمانی است. در این داستان شاگرد جادوگر در غیاب استادش، برای تمیز کردن کارگاه جادوگری اشیاء « کارآموز جادوگری»اشاره به  8

 ریزند.و خارج شده و آنها کارگاه را در هم میدارد. اما پس از چندی کنترل این اشیاء جادو شده از دست ارا جادو کرده و به کار وامی
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هیچ ایرادی  ای در کار نبوده است. در اصلکرده. هیچ ایراد  رایانهعیب و نقص کار میه چیز به صورت بیخیر، هم»درنگ گفتم: 

 یکنم، تنها عده معدودی متوجه شدند که ما در آن موقع تا چه حد به یک فاجعهفکر می«. این حال فاجعه اتفاق افتادهنبوده است. با 

خاکی بسیار  یمرز فروپاشی کل نظم مالی در سراسر جهان و در سراسر کره گویم که ما بهزرگ نزدیک شده بودیم. به جدیت میب

های بود که افراد شروع کردند رایانه زمانیبود. ُخب، این وضع چطور به وجود آمد؟ بسیار نزدیک بودیم. بسیار شده نزدیک 

تهیه کردند. به وسیله یک هایی نیز چنین رایانهدالالن گوناگون بورس  های کوچکی بر روی میز کارشان.تهیه کنند؛ رایانهشخصی 

توان این و سپس میل معروف برق و باد به رایانه منتقل کرد ها را از بازار بورس وال استریت به سرعت به قوتوان دادهکابل می

هایی شوم. در هر حال برنامهکه من در اینجا وارد جزییاتش نمیهای گوناگونی نوشتند محاسبه کرد. افراد مختلف برنامه ها راداده

رستند که باید مثلن فالن مقدار سهام این یا آن فس فرمانی را به بازار بورس پس میکنند و سپها را تجزیه و تحلیل میهستند که داده

ها اجرا به شده بود که اگر به سرعت فرمانشرکت به بهمان مقدار خریده یا فروخته شود. حدودا چنین بود و همه چیز طوری محاس

ر عرض چند ثانیه قضیه د این یگردید. به این ترتیب امکان از دست دادن چیزی وجود نداشت و همهشد، کسب سود تضمین میمی

آورد. سپس یک نفر ش گذاشت و به این ترتیب پول درمیای را روی میز کارریزی شدهی برنامهرایانه چنین ،افتاد. یکیاتفاق می

م ت. باید تاکید کنها به ویژه در نیویورک وجود داش. به این ترتیب شمار زیادی از این رایانهدیگر هم این کار را کرد و بعد یکی دیگر

ا را به هم وصل کند. آنها هخط تلفنی نبود که همه این رایانهها به معنی رایج آن متصل به شبکه نبودند، یعنی سیم و که این رایانه

ای فرمان خود بازار بود. یعنی اگر رایانه ی مستقل از هم بودند. اما یک ارتباطی وجود داشت! این ارتباط از طریقهای سادهرایانه

الن ای دالهکرد و سپس رایانهشود، بازار این را حس می رد که مثلن صد هزار سهام شرکت جنرال موتورز خریداریکصادر می

ها، این ه باید درک کرد آن است که کل اینترین چیزی کزدند. مهمشدند و بعد دست به کاری میدیگر نیز متوجه این مساله می

توان آن را ها میی سیستمدهند که به وسیله نظریهاند و یک سیستم را تشکیل میهم مرتبطیک سیستم است. اجزا با  هامجموعه رایانه

واژگون شود. یک  تواندبینیم سیستمی است که در اساس ثبات ندارد، یعنی میتجزیه و تحلیل کرد. وقتی تجزیه و تحلیل کنیم، می

ورقه فلزی سنگین در گردد، مثل یک قایق بادبانی با یک ای خود برمیشود، اما دوباره به جتواند اندکی کژ و مژ سیستم باثبات می

ثبات مانند آنی که گردد. اما یک سیستم بیبرمی جای خودسر به  مرتب اماشود و . این قایق کمی کژ می (Leeboardسمت بادپناه )

خیلی زیاد در  توانع اتفاق افتاد. میتواند واژگون شود. درست همین وضعیت آن موقدر موردش صحبت کردم، به راحتی میمن 

خواهم تاکید کنم که این سیستم توسط کسی طراحی نشده بود. هیچ کس قصد نکرده بود چنین حبت کرد. اما فقط میمورد این مساله ص

نیز آن ندارد. و سیستمی ایجاد کند و هیچ کس این سیستم را ایجاد نکرد. هیچ کس اقتداری در برابر کل سیستم یا مسئولیتی در قبال 

هم به مراتب. امروز هم افتند، آنبیندازد. چنین موردهایی اتفاق میای بفشارد و آن را از کار مهتواند دگآشکار شد که هیچ کس نمی

 ند.شان را خاموش کنهایواژگون شدن سیستم وجود دارد، همه، سیستمافتند. بازار بورس نیویورک پیشنهاد کرد وقتی خطر اتفاق می

خاموش بهتر است همه چیز  -گیردرایانه صورت می یاین مشاهده نیز به وسیلهطبیعتن –شوند وقتی نمودهای یک خطر دیده می

اما «. جناب دالل! لطفن اآلن از سیستم استفاده نکنید»توان گفت: ای در کار نیست! میشود که اینجا دگمهباره آشکار میشود. اما یک

کاری را که باید چون دیگران )کند، سیستم استفاده می کند که اگر او تنها کسی باشد که ازه به ذهنش خطور میداللی این اید بعد هر

-هد داشت. به این ترتیب سیستم نمی، آنگاه در وضعیت مساعدی قرار خواکنند(، یعنی سیستم خود را خاموش میدهندبکنند، انجام می

اش نیست، یا یک سیستم منفرد در مفهوم رایجما در اینجا الزامن یک ماشین و « گولم  »که تواند خاموش شود. منظورم از گفتن این 

از  اندازد. و این شایدمی «جادوگری کارآموز  »همین است. ما در اینجا با چیزی سر و کار داریم که خیلی زیاد ما را به یاد 
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توان دست قصیر را به گردن کسی انداخت. نمیبتوان گفت ت توان مسئولیت و شاید در این مورددوران ما است که نمیخصوصیات 

طور که طور که گفتم، در اینجا خطای رایانه نبود. همه چیز آنهمان«. تو مقصری. تو اشتباه عمل کردی»روی کسی گذاشت و گفت: 

 توان برشمرد.ها زیاد میبایست انجام شد. و از این نمونهمی

 

ایم، عاجزیم؟ که خودمان آفریده« گولم»کنم این است: آیا ما در برابر این یا الاقل من مطرح می شود وپرسشی که اینجا مطرح می

له که مدت زیادی نیست که مرتب کیست؟ من در اینجا به این جم« ما»کنم که پاسخ در اینجا بسته به آن است که منظورمان از می فکر

که –به گمانم مقامات عالی جمهوری دمکراتیک آلمان  9«!ما ملت ایم»اندیشم: یم ،شنویممی -و اغلب نیز با امید و شادی فراوان–

گونه که آنها بدان عادت ی نمایشی، آنزدند، تودههایی که این شعار را مرتب فریاد میدانستند تودهمی -شان مرد بودندتقریبن همه

ها دانست. همه این انسانبایست بکند، می، که در نهایت حکومت میوی از خلقاین توده خود را به مثابه عض داشتند، نیستند و هر فرد  

یعنی  ،«گولم»های عیان همراهی نخواهند کرد. این ها و راهزنیها، خیانتدروغدیگر با این  ،فردی آگاه بودند که به صورت  

در یکی از « گولم»مانند –ار انداخته و همه چیزهایی که مرتبط با آن بود، از کصاحبان سابق قدرت در جمهوری دمکراتیک آلمان و 

درست تفسیر شود، تسلیم « ما»ای داریم از این که ما، اگر این . به هر حال در اینجا نمونهی از زباله و خاکستر بدل شدبه تلّ  -هافیلم

بایست به شت. یک یک ما مید به خود باور دانیستیم. تنها بای -ایمای که خودمان ایجادش کرده«گولم»و نیز -« گولم»ی دست بسته

 عجز و ناتوانمندی شد. نای آن است که نباید تسلیم خیال  خود و قدرتش باور داشته باشد و این به مع

 

، از طریق اتفاق افتادهیم، از طریق بسیاری از رویدادهایی که در سال های اخیر اهما ناتوان نیستیم. این را همه جا مشاهده کرد

جز در چین، که هنوز موفقیت به دست نیامده است. ما ناتوان و عاجز –جویانه تقریبن در همه جای دنیا لمتی مساپیروزی مبارزه

 نیستیم.

 

یی است که «ما»اش، چه معنایی دارد؟ من اینجا منظورم به ویژه ایمما اکنون به این جهان فراخوانده ای که«گولم»ته برای این نک

جای در دنیای ما چیست؟ « گولم»نامد. می« دنیای آزاد»ن را با کمل میل و رییس جمهورمان آ یمکنممتاز زندگی می اول   در جهان  

به نظرم فرد فرد  ترین آن جنونی است که بر دنیای ما حاکم است.وجود دارند. اما به گمان من بزرگ« گولم»شکی نیست که چندین 

به عنوان –که دیگر همکاری نکند. منظورم اینجا  -کند و بعد تصمیم بگیرد ابتدا کل قضیه را به دقت نگاه–بایست تصمیم بگیرد ما می

سالح برای صدام حسین  های شروری نیست که آن همهست. تاکیدم بر آلمانیارسال سالح به جهان سوم ا -ها نمونهیک مثال از ده

نگ افزار به جهان سوم صادر کرده است. واقعن های دیگر جدولت یدو برابر همه ١٩٩٠د در سال مطمئنم که ایاالت متحفرستادند. 

وحشتناک است. این امر طبیعتن به معنای صدور فقر هم هست، چون این کشورهای آفریقایی و آسیایی توان خرید هلیکوپتر و این 

عنی آن است که به م توان گفتمنظورم از همکاری نکردن چیست؟ میدارند.  یدیگرفراوان چیزها را ندارند. آنها در اصل مشکالت 

م که چرا و اعتراض کن دی سایتیا  نیویورک تایمزهای گوناگون بنویسم، شاید مثلن به ای به عنوان خواننده به روزنامهمن اآلن نامه

                                                 
 دادند. اشاره به شعاری است که مردم در تظاهرات خود بر ضد حکومت جمهوری دمکراتیک آلمان سر می   9 
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کنم، منظورم این است که من وقتی از یکایک افراد صحبت می کنیم. شاید الزم باشد این کار هم بشود، اماما کماکان سالح صادر می

 های زیادی وجود دارد.همراهی نکند. در این رابطه مثال ر کس باید خودش تصمیم بگیرد که با این جنونه

 

نهایی کارشان چیست.  که هدف   بدانندآنها باید قضیه نسبتن ساده است.  کنم؟شگاهم چه پیشنهادی میمثلن من به دانشجویان دان

توان یا این توانایی بهبود یابد. در این رابطه می یی بینایی بخشیده شوداه توانمنظورم اینجا پژوهش در این مورد است که به رایان

بتواند به  این امر شاید –ها این است که بهتر بتوان از بینایی سردرآورد مسلمن یکی از هدف پرسید: هدف نهایی این کار چیست؟

های ر سردرآورد. این حتمن یکی از هدفبتوان از انسان بهت ،یبهتر از بینای بنابراین از طریق سردرآوردن   نابینایان هم کمک کند.

است  حتمیما کاملن آشکار و مطلقن  کنم. بلکه امروز در دنیای  صحبت نمی دیگر اما من از فردا و پس فردا و یک دنیای   نهایی است.

های کروزی هستند که شود، موشکحاصل میفتد. آنچه که از این کار ادرنگ به چنگ نظامیان میبی ،که هر پیشرفتی در این گستره

 ،کنمشنوند توصیه میهایم را میاصولن همه کسانی که حرفشان را پیدا کنند. آنچه که من آنگاه به دانشجویان و توانند بهتر هدفمی

اند. سپس نشسته رسد،یابد و سرانجام به هدف میودشان در این موشک که راهش را میخاز آن است که چنین تصور کنند  عبارت

شوند. سپس توصیه ها تکه پاره میدهد و انساند. به هر حال انفجار بزرگی رخ میشوافتد، شاید یک بمب اتمی پرتاب میاتفاقی 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 می

 اند و دگمه شلیک را فشار خواهند داد؟باز هم از هدف نهایی کارشان راضیباشند، داشته 

 

و عظیم میان کار   روانشناسانه بزرگ یاستن از این فاصلهخودمان غلبه کنیم، دقیقن ک« گولم  »آنچه که من خواستارش هستم تا بر 

 ما است. کارو پیامدهای  ما
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 آموزش زبان  
 

سیاه و شود که تخته چقدر قدمت دارد؟ اغلب گفته میاید، وزش دادن، که شما با آن بزرگ شدهیا عمل آم که نظریه توان پرسیدمی

ی سیاه های فنی یک نفر گچ به دست جلوی تختههنوز هم با وجود این همه پیشرفت آور است کهاند. شرمگچ دیگر کهنه و منسوخ شده

سال و یا شاید  ٥٠٠که اگر ما تحوالت  یادآوری کرددر این جلسه شرکت دارد، ( که Hubert Dreyfusایستد. هوبرت دریفوس )می

کنم که بین برد. من به خودی خود فکر می را نباید از م آموزشی شاید بهینه شده باشد. اینسال گذشته را در نظر بگیریم، سیست ٢٠٠٠

کنیم و به ویژه در اربرد چیزهای جدیدی که اختراع میگونگی کباید در مورد چ مان باید بسیار محتاط باشیم.ما در برخورد با پیشرفت

حسابی جمع کردیم. یعنی  در آمریکا مثلن ترامواها را جمع کردیم، درست و مورد دور انداختن چیزهای قدیمی به دقت فکر کنیم.

 بردیم.کردن آنها را به سرعت پیش نمیمع خوریم. شاید بهتر بود که کار جخورند. اما اکنون تاسف میشان به چشم نمیهایدیگر ریل

 

کنند، های جدیدمان، به ویژه در این رابطه عرضه میبگویم که ما امکاناتی را که فنآوری خواهم. نمیبازگردیم به سیستم آموزشی

های رسانهگویم. نمیتری تهیه کنیم. خیر، این را های بزرگست که ما گچ بیشتری یا تخته سیاهآن نی منظورماصولن در نظر نگیریم. 

قرار دارند. شاید تواند باشد، آنان مهم میهای جدیدی که برای مدرسه جالب و برای کودکان و آموختن آوریدر مرکز فننوین مسلمن 

 یحهنمایش جمع بزنیم. البته صف یصحفه یکنیم، در قالب واژهه یا یک دستگاه تلویزیون صحبت میبتوان آنها را هنگامی که از رایان

نمایش منبع حقیقت  یبینند که صحفهر خانه میکودکان هر روز دمعینی است. در آمریکا  خطر ینمایش برای کودکان دربرگیرنده

واقعیت.  بگویمشاید بهتر باشد « حقیقت»م گویشود و غیره. میهای ورزشی دیده میکنند، برنامهت. پدران و مادران اخبار نگاه میاس

چیز و بهمان چیز را شویم. و اگر ما اکنون از رایانه استفاده کنیم و این رایانه فالن باخبر می  ی نمایشی صفحهیچهاز واقعیت از در

 باشد. این کمی خطرناک است.داشته حقیقت یا واقعیت  دتوان پذیرفت که این نکته بایی نمایش بگوید، آن وقت میاز طریق صفحه

 

ی تلویزیون متذکر شوم، بدون این که به آن بپردازم که بزرگساالن و کودکان در آمریکا چندین هخواهم درباری دیگری را مینکته

ها، ن همچنین این نکته است که دانستهتلویزیودر مورد خطرناک  ینشینند. به نظرم مسالهت به طور متوسط جلوی تلویزیون میساع

ایم و انگار حس رسد. ما آنجا نشستهمان میهیچ زحمتی به دستبرسد، مطلقن بی یزیون به ما بایدها یا آنچه که از طریق تلویعنی داده

افتد! ون این که ما کاری برایش بکنیم اتفاق میهمه  چیز بد–تابد ورشید دارد مستقیم بر سرمان میایم یا خکنیم زیر باران ایستادهمی

شوند، در غیر  بایست با زحمت توسط دانندگان ساختهها میانستهد» ( دیروز یادآور شد کهVon Glaserfeldآقای فون گالزرفلد )

نیستند. من هایش ساخته شده لویزیون هم صادق است، چون دانستهکنم که این نکته در مورد تمن فکر می«. ماننداین صورت باقی نمی

بینیم. سپس ما کنم که ما در تلویزیون میمییزهایی نظیر آن فکر های مستند بسیار زیبا در مورد طبیعت و چدر این رابطه به فیلم

که  اما فرق است بین این«. بینندآنها کل جهان را در تلویزیون می دانند،در زیباست، کودکان ما این همه میچق»گوییم: بزرگساالن می

در تلویزیون  Timelife مستند اینها یک فیلم یآدم خودش یک خرگوش کوچک را پرورش دهد یا گیاهی بکارد تا این که درباره

 ببیند.
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نویس در آنها قدرت تام دارد و بر د کرد؛ دنیاهای مصنوعی که برنامههایی را ایجاتوان دانستهبه کمک رایانه و یا در رایانه می

مایش نوشته شده، طور که در کتابچه راهنتوانیم فرض را بر آن بگذاریم که رایانه همانن چیره است. ما امروزه قاعدتن میآنها کامل

نویس ، زیاد قطعی نیست. برنامهکندطور که نوشته شده، کار مین( هماUpgrading« )روزسازیبه»کند. اما این که سیستم کار می

ر این مورد . او داستدهد ی که باید صورت گیرد، اما رخ نمیدهد و نیز هر چیزکه در برنامه رخ می داند که او مسبّب هر چیزیمی

که این خطای –جا یک نفر مرتکب اشتباه شده است. این مسئولیت و این دانسته تواند جایی برود و بگوید اینلیت دارد. او نمیمسئو

ن مسحور طبیعت -قید و شرط این دنیایمام و من حاکم بی، چون من این دنیا را ایجاد کردهشخص من است، من باید بتوانم اصالحش کنم

توانیم در ، میانجام دهیمهایی سازیتوانیم در مدرسه شبیهسازد. مثلن ما میرایانه را بسیار جذاب و گیرا می ااینه یهمه است.کننده 

ست، بسیار زیبا ها یا ذرات اتم حرکت کنیم و در عین حال آن ساختارها را تغییر دهیم. این زیبا اترین ساختارهای مولکولمیان درونی

-کند، میروی جاذبه و این که چگونه عمل میی جدید طبیعی تعیین کنیم. در این رابطه من مثلن به نیهاتوانیم قانوناست. حتی می

نباشد، چیز « فاصله اقلیدسی»دیگر  توانیم این را در رایانه عوض کنیم.و غیره. ما می «فاصله اقلیدسی»های اندیشم؛ به معادله

توانیم در این دنیای مان واقعن ناممکن است و میایم که در دنیایساخته کند. در این صورت جهانیدیگری باشد و درست هم کار 

تر از آن قدرتی ار بسیار نیرومندتر و بسیار بزرگبسی ؛نویس استآسا برای برنامهکنیم. این به معنای یک قدرت غول ساختگی بازی

ت سازی کنیم و یا با سرعتوانیم کیهان را شبیهما می ساخته، داشته است.هنگامی که دنیایش را برای ما می است که مثلن شکسپیر،

توان چنین چیزی را تحقق بخشید. آید. در عمل نمیبه چشم میتوانیم نشان دهیم که چگونه این کار نور در خیابانی حرکت کنیم و می

 ای.سازی رایانهدر شبیه یا این که -که شدنی است–مان ببینیم زی را ببینیم، یا باید در تخیالتاگر بخواهیم چنین چی

 

سی خدمت کند تواند به عنوان آزمایشگاه در شیمی، در فیزیک و یا حتی علوم رفتارشناتوان گفت که رایانه میبه صورت عام می

آن را بایست دهد و ما میانگیزی انجام میکار شگفت  ستایشهای اقتصادی بسیار مهم است. در این مورد رایانه و به ویژه برای دانش

 مان هم نشان دهیم.به کودکان

 

-سازی بگویم. یک پدیدهها و شبیهای در مورد مدلمدل است. در اینجا مایلم نکته سازیم،ما در این رابطه توسط رایانه می آنچه که

ه این سیم است و ب یک میخ داریم. به این میخ یک سیم آویزان ش کنم، یک مساله بسیار ساده.اخواهم مطرحای در فیزیک است که می

ی نمایش در ها را در صحفهاینک تصور کنید که دانش آموزان اینهای کوچکی هم داریم. وصل است و وزنه کفه مانند یک ظرف

-گیرد و در ظرف میها را میشود که یکی از وزنهید دستی ظاهر میسازی بسیار استادانه است. شابینند. این یک شبیهشان میکالس

ش میپس مشاهده میگذارد. س شود و هر بار سیم ی دیگر گذاشته میدیگر و باز هم یک وزنه یآید. آنگاه یک وزنهکنیم که سیم کمی ک 

ش میتا نقطه ای که گذاشته یابد، با این که وزنهنبساط میباره سیم بیشتر از دفعات پیش ابه یکآید. اما ی معینی به مقدار یکسانی ک 

ی نمایش دید. اما شود در صحفهثل همیشه بوده است. این یک پدیده است. این آزمایش را به روشنی و بخوبی میشده از لحاظ وزن م

ه، معلوم بل»گوید: و معلم می« آزمایش را تکرار کرد؟شود این آیا می»پرسد: از آن نفهمیده است. او میگوید که چیزی پسرکی می

 «شود!است که می
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بینی! از اینجا تا اینجا یک جور می»ان آزمایش را قطع کرد و گفت: توشود. میشود و کل ماجرا تکرار میای فشار داده میدگمه

 آیند. نخست این که. به نظرم دو چیزند که جور درنمیآیدا در این قضیه یک چیزی جور درنمیام«. است و بعد از آن جور دیگر

است. اما این نکته اآلن برایم مهم نیست. آنچه که بیشتر مورد نظرم است، آن اصراف فراوان انرژی و وقت به معنای سازی شبیه

نتیجه توانند مان انجام دهیم. آنگاه کودکان میاست که شاید در هر کالس درسی بتوانیم یک میخ و سیم پیدا کرده و این آزمایش را خود

شود بله، معلوم است که می»معلم است: دیگر، گفته  -ترمهمتر، خیلی خیلی خیلی مهم–یک چیز اما . این یک چیز است. را ببینند

بل تکرارند. موقعی توانیم آن را تکرار کنیم. در طبیعت چیزهای بسیار بسیار کمی هستند که اصولن قادر طبیعت نمی« تکرار کرد!

گاه شیمی انجام داده، تحویل دهد و آموزی گزارش آزمایشی را که در آزمایشاگر دانش کند.کنیم، طبیعت تغییر میکه ما کاری می

توان فهمید که او ان را داریم یکی باشند، آنگاه میکند، با اعدادی که از لحاظ نظری انتظارشی که او به عنوان نتیجه ارائه میارقام

اند، محاسبه شده هایی که به صورت نظریها با نتیجههای آزمایشجهخودش این آزمایش را انجام نداده است. بسیار به ندرت نتی

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 

ا با است. آنچه که م« مدل»تری به نام ی چیز بزرگادهآموزان صحبت کنند. این مثال بسیار سرا بدانند و در این مورد با دانشنکته 

ها بداند. من از چیزی در مورد مدل و مدل هستند. الزم است که آدم در این رابطهسازی ، تقریبن همگی شبیهدهیمرایانه انجام می

تان قابل مساله برایدانند. برای این که این ها میی مدلان اصولن چیزی در مورد نظریهپرسم چند آموزگار در سراسر جهخودم می

کنم. یک پارک زیبا را تصور کنید. در این پارک یک کوه زیبایی  قرار دارد، یک داستان خیالی کوتاهی حکایت مییک فهم باشد، 

لیکوه گ   د. شوناش از آنجا رد میفیلی نشسته است. حال پدری با بچه ،ل آلود قرار دارد، چون تازه باران باریده است. باالی این کوه گ 

ع به ُسر اگر فیل شرو»پرسد: دانشمند علوم طبیعی است از او میپدرش داند ک فیل را دیده و چون میاند. دخترآنان مشغول قدم زنی

ر این مدل به جای کوه یک سطح ریزد. دکند و مدلی طرح میپدرش فکر می« کشد تا به پایین برسد؟خوردن کند، چقدر طول می

رم، به اینهشیب . به این ترتیب او یک کندهم اضافه را اصطکاک  ضریبآید که یادش میا دار به کار رفته است و به جای فیل از ج 

کند به ُسر خوردن. در این لحظه فیل شروع می«. ثانیه ٩٢حدود »گوید: کند و پاسخ میدیفرانسیلی دارد و آن را حل می یهمعادل

گامی که فیل شروع به ونومتر دارد. و هنطبیعتن یک ساعت کر -یک دانشگاه فنی است پروفسور   یادتان باشد که دختر  –کودک 

و  ٩٢، ٩١تقریبن خورد و فرض کنیم کرونومتر دهد. فیل ُسر میساعت کرونومتری را فشار می یدکمه کند، دخترُسرخوردن می

زیم. در این چه آید. حال بیایید به این مدل نگاهی بیندای دیگر برای علوم طبیعی بشمار میدهد. این یک پیروزنشان میثانیه را  ٩٣

دیگر  ارتفاع کوه، وزن فیل، ضریب اصطکاک و چندین عامل -البته به صورت مجرد–چیزی هست و چه چیزی نیست؟ در این مدل 

-تر نامبرده، عاملزیادی نیستند. چهار یا پنج پارامتر بیشتر نیست. برعکس، به غیر از سه یا چهار پارام هایوجود دارند. یعنی عامل

آیا در  دیگر این کهکشان در نظر گرفته نشده است. مثلن معلوم نیست که آیا امروز سه شنبه است، هایاقعیتوهای دیگر، 

این واقعن یک یبن کل جهان جزو این مدل نیست. ، وزن خورشید چقدر است و غیره. به این ترتیب تقریوگوسالوی جنگ است

ّ مَ نکته بینی کند. به گمانم اینشتین همین یشه نتیجه را پپیروزی برای علوم طبیعی است که پدر توانست ود، هنگامی که گفته نظرش ب د 

توانیم بیاموزیم. این یک روش بسیار ب علوم طبیعی چیزی از کل جهان میهای عجیبود، شگفت و معجزه است که ما اصولن با روش

ها، چنین خصلتی دارد. بسیاری از مدل م که هر مدلیکنگذارد. و من اکنون ادعا مییعجیبی است که آدم تقریبن همه چیز را کنار م

ای است. شده کنم که دنیای ما، دنیای اندیشیدهشود. گمان میه تقریبن همه چیز کنار گذاشته میپارامترهای بیشتری دارند، اما هموار

توانیم بیندیشیم. ما بدون ها نمیما بدون این ها را در نظر بگیریم.استعارهها و ا تشکیل شده است. برای مثال قیاسهتقریبن فقط از مدل
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این نکته امری است بسیار با بسیار ژرفی است و آموختن توانیم حرف بزنیم. این شناخت ها و غیره نمیاستعارهها، مدل، قیاس

-دانند و آموزش میکته را مییا بدون رایانه، این ن چند آموزگار، با شود؟یپرسم، این نکته چگونه آموزانده ماهمیت. باز از خود می

 دهند؟

 

دارند. و گنجانند. به عبارتی کل جهان را در مدلی هر چیز قابل تصوری را در مدل می در علوم رفتاری، برای مثال اقتصاد،

-های نوینه آن است که هنگامی که ما فنآوریکنیم. منظورم از این نکتآورند و ما به این مدل اعتماد میسپس آن را به حرکت درمی

همیشه  با این حال های پرتوانی ایجاد کنیم،سازیتوانیم شبیهکنیم، یعنی میطات یا محاسباتی را به هم وصل میمان، فنآوری ارتبا

نکته دیگری است. در خود شوند یا خیر، سازی شناخته میها به عنوان شبیهسازیمرزهایی وجود خواهند داشت. حال این که آیا شبیه

زیبا باشد، های جدید هر اندازه هم که سرمستی از فنآوریاما . کنیم شانطرح بایستنمیآیند که ما هایی پیش میمدلی پرسش مورد هر

 .خواهد بودارزش بیاگر نتوان درباره این مرزها صحبت کرد، به نظرم 

 

کنند. اکنون این یاد می های مجازیواقعیتیا  جهان مجازیام، امروزه بطور عام از آن به عنوان آنچه که من دراینجا مدل نامیده

به ویژه –، حدود بیست سی سال پیش توسط یک گروه کوچک  کم اهمیت واقعیت مجازیاند. درست کردن ها افتادهها بر سر زبانواژه

باخبرید. در  ن از آن. شما حتمواقعیت مجازییعنی دنیای رایانه و صنایع رایانه.  -ی از لحاظ علمی کم اهمیتی شروع شددر شاخه

ی آدم دستکش شود یک مدل است.یز را سه بعدی دید. آنچه دیده میتوان همه چی دارد، می زنند و میی نمایشآنجا عینکی که صفحه

دست ]در صفحه ی دهد، این را حرکت میدارد. وقتی آدم دستش  شود، انطباقی نمایش هم دیده میهم دارد که با دستی که در صفحه

دست ههای زیادی در طی این مدت ببیست سی سال پیش شروع شد. پیشرفتطور که گفتم کند. این قضیه، همانش.م[ حرکت مینمای

از این طریق روش کاملن جدیدی برای دیدن جهان پدید  استقرا کرد که تواناند. اکنون میها خیلی خیلی سریع شدهنیامده، تنها رایانه

توانند ه مالقات کسی رفت، چون دو فرد میوجه الزم نیست، بدیگر به هیچ ین دنیایی خواهند زیست کهما در چن آمده است. کودکان

از لحاظ تحلیل اند. تجربیات شورانگیزی داشته باشند که انگار با هم مالقات کردهواقعیت مجازی یکسانی را درست کنند و چنان 

همواره این پرسش مطرح  -اممن شاهد بوده و در آن شرکت داشتهوهایی که دستکم در گفتگ–روانشناختی جالب است که در گفتگوها 

بر  واقعیت مجازیتوان با دیگران همخوابگی جنسی هم داشت؟ پاسخ این است: خیر. مفهوم ود که آیا در این دنیای مجازی میشمی

 .آنچه که گفتم نپرسداز من سوالی نظیر نگاری نیست که در این مورد و هیچ روزنامهها افتاده سر زبان

 

برنامه و یا جریان یک  سازی یاشنیدم. آنچه که ما زمانی شبیه واقعیت مجازی یهایی دربارهمن در این کنگره همچنین سخنرانی

م چگونه زبان ما را مسمو واقعیت مجازیدهد که مفهوم شود. این موضوع نشان می، امروزه با این مفهوم نامیده مینامیدیمبرنامه می

ت که ما ام بزنم، آن اسیله پلی به آنچه که تا کنون گفتهخواهم بگویم و به این وساند. آنچه که میارزش شدهکرده و واژگان چگونه بی

شوند. اگر تقریبن ردم، اینجا وارد بازی میگوییم. و همه حد و مرزهایی که من در مورد مدل مطرح کهمواره از یک مدل سخن می

 کند، خیلی محدود خواهد بود.هایی که یک مدل مطرح میشود، آنگاه حکمهان، کنار نهاده میی واقعیت جهمه
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جدید، زبان انفورماتیک  آموختن و آموزش دادن سخن بگوییم و اینک بگوییم، زبان   اگر اکنون شروع کنیم و درباره زبان  به نظرم 

-ی دیگر به این بیفزایم. زبانخواهم یک نکتهتاسف بسیار خواهد بود. میجای  آنگاه -دانان افراطیبه ویژه انفورماتیک- ن استدانا

به ویژه منظورم کتاب و خواندن -. آنها نباید به دور افکند -آنجلس مانند تراموا در شهر لس–آموختن و آموزش دادن را  کهن   های  

 کنند. می به ما کمک -است

 

 های کهن را از یاد نبرید!کوتاه سخن: زبان
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 یانه و مدرسهرا
 

. بنابراین الزم سر و کار دارند انند با چه چیزی در دنیابایست بدامروز در همه جا هست و جوانان میرایانه »شود اغلب گفته می

ر موردشان شوند، که ما دیافت می ه جای دنیا. اما چیزهای دیگری نیز در هم«است که در مدرسه چیزهایی در مورد رایانه بیاموزند

 شان وقت بگذاریم و یادشان بگیریم.بایست در مدرسه برایحسی نداریم که میچنین 

 

از آن زیادی  ام. مدتماس با کودکان خردسال قرار گرفتهم. من دوباره در تا، چون صاحب نوههشیار و مواظبممن اکنون بسیار 

نگیز است که چه ساله است. واقعن شگفت ا ٢٨ن اآل زمان که مراقبت از کودکانم را به عهده داشتم سپری شده است. دختر کوچکم

رسه ها در مدآموزند، بدون این که این فنآوریهای دنیای ما را میگفت به طور خودکار کودکان فنآوریتوان سریع و تقریبن می

دانید گوید؟ همه میاو چه میکنید شویم. فکر مین وارد یک آسانسور میام و می سه سالهای بیاورم: نوهآموزش داده شده باشند. نمونه

بغرنجی است.  یآورد. این نکتهدر می یعنی او از دگمه فشار دادن سر گوید: اجازه دارم دگمه را فشار بدهم؟گوید. او میکه او چه می

افتد. به عالوه مهم می آدم دگمه را فشار دهد، اتفاقیفهمد. یعنی این که اگر ت که او به معنای معینی آن را میاین یک فرآیند بغرنج اس

رود. مادرش برای او یک دستگاه ضبط صوت ه آسانسور حاال باال یا پایین میاست که کدام دگمه فشرده شود. معنایش این است ک

ی هاشود مانند دستگاهاز آن میهای بزرگ رنگی. های کوچک است، از چوب و با دکمهده است؛ از آن نوعی که مخصوص بچهخری

است، که همه جا  ایاین هم یک دستگاه تقریبن پیچیده ام به سرعت کار با آن را یاد گرفته است.ادی استفاده کرد. نوهضبط صوت ع

ای در کار نبود. باجهشود. یک نمونه دیگر: زمانی من در آمریکا در خیابان تلفنی در یک تیرک دیدم، مان پیدا میدر جهان پیرامون

فهمد این صدایی کرد. او از کجا میتلفن در دستش بود و داشت صحبت میبود، گوشی ایستاده پنج ساله آنجا دخترکی، شاید چهار یا 

شنود؟ این یک فرآیند بسیار بسیار بغرنج صحبت کند، مادرش صدای او را میداند اگر نود صدای مادرش است؟ و از کجا میشمیکه 

م، این است که خواهم تاکید کندانست. آنچه که میل، این موضوع را میای خردساهی کوچک مانند اغلب بچهاست. اما این بچه

 کنند، وقت بگذارد و آن را یاد بدهد.ه جا هست و همه از آن استفاده میبرای چیزی صرفن به خاطر این که هم مدرسه نباید به ناگزیر

 

ه به کودک و فراهم کردن امکان دسترسی او به برای دادن رایانشود، می پرسیدهه همچنین اغلب در رابطه با رایانه و مدرس

است. به معنای معینی این پرسشی است که دیگر ضرورتی ندارد، چون رایانه اکنون در همه جا وجود دارد.  درست یسنچه رایانه، 

. هر چند در خودروهمچنین  اشین رختشویی، در دوربین عکاسی ودر م در آشپزخانه است، یک رایانه است،مثلن در ساعتی که 

ها فراهم شود. ه امکان دسترسی کودکان به رایانهشود که زمانی الزم خواهد بود کت، اما سر و کله این نظر پیدا میالزم نیس نواقع

ن است که در چه بینند. یک پرسش بسیار مهم این امر معتقدند، چند مساله را نمیمن به این نکته اعتقادی ندارم، چون افرادی که به ای

ای، مثلن دهیم که چگونه از یک بازی رایانهشان توضیح خواهیم برایه را برای کودکان توضیح دهیم؟ میخواهیم رایانمیی سطح

ح دهیم؟ شاید بتوان ها توضیچهخواهیم رایانه را در این سطح برای بذتبخش است، استفاده کنند؟ آیا میساز پرواز، که خیلی هم لشبیه

کند که شان گفت. رایانه چگونه کار میباصطالح سطح عالی چیزی برای ای  رایانههای ای، به ویژه زباننههای رایادر مورد زبان

 ها را بفهمد؟تواند این زبانمی
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های مدار دستگاهبایست در این رابطه می کند؟نامیم. این زبان چگونه کار میمی زبان ماشینسپس چیزی وجود دارد که ما آن را 

در »بگوییم: و  چنان بغرنجی نیست، اما باید بگویم که ما باید تصمیم بگیریم یاش را توضیح داد. این نکتهار و معماریبرقی، ساخت

 «.توضیح دهیم خواهیمفالن سطح می

 

یح داد و با توضدر این سطح مان دفاع کنیم و استدالل کنیم که چرا باید درست تیم، آنگاه باید بتوانیم از ایدهوقتی چنین چیزی را گف

و  مدارخیر. آنان باید همچنین یاد بگیرند که »یا در این سطح توضیح را تمام کرد. چرا درست این سطح؟ اگر بگوییم:  ،آن شروع کرد

به هیچوجه شوخی –که ما سر از مکانیک کوانتومی  مدت زیادی نخواهد گذشت، آنگاه دیگر «درایانه چگونه کار می کنمعماری 

توانند صبر ا میها را به کودکان در سنین پایین توضیح دهیم. برای این چیزهخواهیم اینآوریم. مسلمن نمییک درمیو فیز -کنمنمی

 اه برسند.کنند تا به دانشگ

 

-است که در مورد سیستم افرادی صالحیتیبیپاسخ مانده و حتی این پرسش اصولن طرح نشده، گویای این که چنین پرسشی بی

 گیرند.ی تصمیم میهای رایج آموزش

 

. یک پرسش خوب «رایانه وجود دارد، همه جا هست و باید در موردش چیزی یاد گرفت»دیگر در مورد این جمله که  ییک نکته

بایست ایم که میآیا ما در مورد آنها نیز اندیشیدهشوند و هم وجود دارند که همه جا پیدا میعبارت از این است که آیا چیزهای دیگری 

اندیشم. حتمن تعداد زیادی از این دستگاه کنیم میه دستگاهی که هر روزه استفاده میدر این رابطه من بآموزش داده شوند؟ مدرسه در 

ی در هرج و مرج و آشوب غرق خواهد شد. عده افتد، آنگاه حتمن طی یک هفته، دنیادر این سالن است. اگر این دستگاه از کار بی

-اش سخن میدرهم خواهند شکست. این دستگاهی که من دربارهها از گرسنگی خواهند مرد، بسیاری نسانزیادی تلف خواهند شد، ا

ها را در حال حاضر همراهم دارم و بسیاری از شما ودم به شخصه سه تا از این دستگاهطور که گفتم، همه جا هست. من خگویم همان

ه ما حتی در موردش به تواند باشد؟ چنان همه جا حاضر است کچه دستگاهی میاین   دارید.خود همراه به صورتی نیز این دستگاه را 

-خواهد افتاد. امروزه شمار رایانهافتد و اندیشیم. این همان چیزی است که دقیقن در مورد رایانه در حال حاضر اتفاق میهیچوجه نمی

-به آنها نیاز داریم، یعنی برنامهاغالن رایانه که ما ها در کشورهای صنعتی مسلمن بیشتر از جمعیت این کشورها است. و شمار ش

یا غیرمستقیم در تماس نویسان، طراحان و معماران رایانه، بطور مدام درمقایسه با شمار افرادی که واقعن روزانه به صورت مستقیم 

ز رایانه سرش شود، چرا که در غیر این خواهد بگیرد باید چیزی احکم که وقتی آدم دیپلم مدرسه می یابد. ایناند کاهش میبا رایانه

 .درست نیستصورت در دنیا سر درگم خواهد شد، 

 

د دارد؟ بطور معمول م و هر یک از ما بدون آنکه بداند، همراه خوکنی است که من در موردش صحبت میاما این چه دستگاه

من شود ساعت. اما نگی رنج نخواهد برد. یا پاسخ داده میشود خودکار. اگر خودکار ما از نوشتن باز بماند دنیا از گرسپاسخ داده می

رم است، موتور برقی است. وقتی نظ دّ شود. دستگاهی که مَ چه چیزهای دیگری حدس زده میدانم سه تا ساعت همراهم ندارم. نمی

ده است که سه موتور برقی گویم سه تا از آنها را همراهم دارم، به خاطر آن است که چندی پیش شخصی به من این ساعت را دامی

دارید که آن هم یک موتور برقی درونش است. مسلمن چنین  کوارتزن کوچک در آن جا گرفته. حتمن خیلی از شماها ساعت لکام
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آموزی هر چیزی را که با شویم که هر دانشهم هست. اما ما خواستار آن نمیموتوری در یخچال، در دوربین عکاسی و در خودرو 

-بودجه زمانی. دانشسر و کار دارد، باید زمانی بیاموزد. بودجه مدرسه محدود است. نه فقط بودجه مالی، بلکه همچنین  موتور برقی

بایست ید مانند آموزش رایانه، آنگاه میاند. و حال اگر چیز جدیدی به آن بیفزاییم، یک درس جدآموزان تنها وقت محدودی در مدرسه

بایست کم شود. چه یک چیزی می اندیشند.چه تعداد اندکی به این مساله می جای شگفتی است کهقدیمی را کنار گذاشت.  یک درس

یک دانشگاه –دهم نیز دانشگاهی که من در آن درس میگویند تاریخ! در مدرسه و م کرد؟ در آمریکا رایج است که میچیزی را باید ک

شود )چه درس تاریخ صرفنظر کرد چون چیزی که در آنجا آموزش داده میتوان از ر بحثی با دانشجویان شنیدم که مییک بار د -فنی

ن چیزی است که رایانه به خوبی ( هما١٤٩٢ ی سالچیزی زمانی در کجا اتفاق افتاده، موضوعاتی مانند کریستف کلمب و آمریکا

و این امر –دهد رد و این به ما نشان میانه را آوبایست کنار گذاشت و به جایش راییک چیز را می بسپرد. تواند آن را به خاطرمی

ترین چیز چیست؟ مسلمن این مساله به ها است. مهم، در نهایت مساله اولویتبه مدرسه رایانه مساله آوردن، که -یک حقیقت مهم است

 مدرسه چیست؟ یاین پرسش است که اصولن وظیفه یصورت غیرمستقیم دربرگیرنده

 

ی بگویم که سیستم آموزشی آمریکا چیز یتان بنهم و بگریم، به عبارت دیگر دربارهمی سر بر شانهن اجازه بدهید که کشاید به م

است که من ای اید بگذارید اتفاق بیافتد، مسالهنب ]آلمان. م[ جاافتد و شما در اینباری است. آنچه در آنجا اتفاق میدر وضعیت فاجعه

. مساله شودپس رانده میکاملن  اصلی در مدرسه یمساله ،رایانه به عنوان راه حل از طریق کاربردکنم. اآلن در موردش صحبت می

زاری داریم تا بتوانیم این ما ابشود که گفته میشود و سپس ای فنی درست میشود. یعنی از آن مسالهب فنی درآورده میابتدا به قال

مان طرح بایست با توجه به مدرسههایی که ما میها، پرسشن پرسشتریم. این به معنای آن است که اساسیهای فنی را حل کنیمساله

«. تواند بخواندجانی" نمی»"تکیه کالم است که شوند. مثلن این تقریبن مانند یک زبانزد، یک شعار، یک کنیم، اصولن طرح نمی

 یای را همراه با برنامهید و یک سیستم رایانهآمثلن در این مورد آی. بی. ام می ایواند بخواند. سپس یک شرکت رایانهتکودک ما نمی

امه، این سیستم، واقعن شود که این برنها معلوم میدر آزمایشاش این است. و گوید راه حلمی گذارد ومطالعه به نمایش می آموزش  

اما «. ه راه حل مشکالت استبینی! رایانمی»شود: عه بهبود پیدا کنند. سپس گفته میمربوط به مطال کند که آمارهایهم کمک می

تواند مطالعه کند. برای این که متوجه شوید نمی« جانی»پرسیدن آن است که چرا بایست انجام شود، کاری که صورت نگرفته و می

از سوی حکومت اعالم شده که ما گویم: به صورت کاملن رسمی، یعنی کل بسیار جدی در کشور ما است، این را میکه این یک مش

را  هاهای کارتونی را و پالکن! یعنی این که آنها تا حدی کتابتوانند بخوانند. یک سوم جوانان مان نمیماانیم یک سوم جواناندمی

های راهنمای استفاده از ابزارهای انند و در مورد کاملن خاص کتابچهتوانند بخورا نمی 10توانند بخوانند، اما آنان حتی نشریه بیلدمی

بلکه در وهله « بهتر کند؟آیا ما ابزاری داریم که آموزش مطالعه را »توانند بخوانند. پرسش در اینجا نباید این باشد که مینهم ساده را 

اگر این پرسش را « تواند در مدرسه مطالعه کردن را بیاموزد؟اند بخواند؟ چرا او نمیتوچرا "جانی" نمی»بایست پرسید: نخست می

وقتی در کالس درس است، گرسنه است. حال این فقط یک مثال است. و اگر چنین « جانی»لوم شود که طرح کنیم، آنگاه شاید مع

صبحانه و نهار داریم. حتمن به او برای ساعت تنفس  ما همیشه در مدرسه»واهد شد که بعدی طرح خ مسالهچیزی درست باشد، آنگاه 

                                                 
 آلمان است.« بلواری»طالح به اصهای نشریهبیلد جزو   10 
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چه شده که دیگر »شود: نگاه پرسیده میآ«. داشتیم. اما دیگر نداریم خیر. ما ساعت غذاخوری»پاسخ این است: «. استغذا داده شده 

 «نداریم!

 «.چون پول الزم برای این کار را نداریم»

 «پس پول این کار کجا رفته؟»

اش. تنها خود . بدون لوازم یدکیباور کردنی نیست– میلیون دالر است ٧٠٠افکن نیروی هوایی نگاه باید بدانیم که بهای یک بمبآ

ارزد. ما انی که متعلق به آن است، چقدر میتوان تصور کرد یک ناوشکن و کل ناوگشود. حال میمی میلیون دالر ٧٠٠هواپیما، 

تغذیه صرف آن شده  ینیز هزینه دارد. هزینه آن بسیار بسیار زیاد است. از جمله پول برنامهخیلی از این چیزها داریم و کاربرد آنها 

درنگ، به گویم تقریبن بیواند بخواند، آنگاه به زودی و میتنمی« جانی»ا گیریم که چراین پرسش را پی میبنابراین وقتی است. 

ندارد، اما از آن  ای که مطبوع نیستند. معلوم است که رایانه گناهی در رابطه با این تحولرسیم. به مسایل سیاسیمسایل سیاسی می

 شود.می برداریبرای پس راندن مسایل اساسی بهره

 

های زیاد دیگری توانند خواندن بیاموزند. علتریکا فقط به علت گرسنگی نیست که نمیشود که کودکان در آمعلوم میهمچنین م

ترسند. هنوز مدت زیادی از آن زمان اند، مین و نیز آموزگاران وقتی در مدرسهنیز هست. یکی از دالیل اصلی آن است که کودکا

ترین مشکل نیست. چرا؟ بود. اکنون دیگر این مساله بزرگ امور آموزشی ما یترین و حادترین مسالهیاد بزرگنگذشته که مشکل اعت

-ها است. میده و آن هم مساله اسلحه در مدرسهتر شر شده است. بلکه مشکل دیگری حادنه به خاطر این که این مشکل حل شده و کمت

هر  -شاید شهری به بزرگی هامبورگ–یادی دارند. در شهر دیترویت، میشیگان توان تصور کرد که کودکان و آموزگاران ترس ز

توان ین شهر از این لحاظ نیست. خوب میرسند. و تازه دیترویت بدتردرسه توسط کودکان دیگر به قتل میکودک در م ٧٠ساله 

زی، حال خواندن باشد یا هر چیز دیگر ترسند. در چنین فضایی مسلمن آموختن هر چیرد که چرا آموزگاران و کودکان میتصور ک

 دشوار است.

 

کنند. این تعداد در فقر زندگی می -شود یک سوم کودکاناغلب گفته می–علت سوم آن است که شمار زیادی از کودکان در آمریکا 

شان سودی ندارد. برای ند.بینند که خواندن یا چیز دیگری بیاموزیچ امیدی زندگی کرده و دلیلی نمیزیاد کودکان در آمریکا بدون ه

گاه شغل درست و که هیچآیند به شمار می -ای صحبت کرداگر بشود اصولن از خانواده– شانآنان شاید نسل سوم یا چهارم در خانواده

. و وقتی به آنان نگرندای بشوند. کودکان به جوانان میکارهبتوانند ای نیست که برنامهجا هیچ امید و . در اینحسابی پیدا نخواهند کرد

-کافی برای خواندن نداری. چطور میدونالد را پر کنی، چون سواد توانی یک درخواست کار در مکتو حتی نمی»شود: گفته می

دونالد پردازد و برای کار در مکدالر در ساعت یا کمی کمتر مزد میدونالد شاید پنج )مک-« ی در زندگی ات پیشرفت کنی؟خواه

دهند: اه کودکان بسته به شرایط جواب می، آنگ-نیست که آدم خواندن بلد باشد. آنها کنار صندوق عکس دارند، نه عدد( واقعن هم الزم

خواهید ُخب، چگونه می«. آورمشیک بدهم پانصد دالر در روز درمیکنندگان مواد مخدر در گوشه خیابان کمن اگر برای توزیع»

 خواندن یاد بگیرند؟ کودکان را قانع کنید که خیلی مهم است
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ک مدرسه باید آن باشد که به گویم مساله اصلی یگردد و من میها بازمییت سیستم آموزشی به مساله اولویتبه این ترتیب کیف

شان مسلط باشند، بتوانند بخوانند و واضح بنویسند و رسا حرف بزنند. ما در آمریکا در آموزان کمک کند که به زبان مادریدانش

 کاری موفق نیستیم.چنین 

 

 حال بپردازیم به این پرسش که مسلمن در ذهن شما در گشت و گذار است:

 

اده نشود، شاید از د درس اصولن هیچ کاری نکند، رایانهگویم، اگر مدرسه من می« در رابطه با رایانه چیست؟وظیفه مدرسه »

گویم به جای می د. اکنون بخواهم قیاسی را مطرح کنم،رخ نخواهد دا ایشود اما درس رایانه نباشد، فاجعهها استفاده رایانه در درس

زی را خواهم گفت که درست همان چیخواهم گفت؟  این که در مدرسه درباره رایانه صحبت کنیم، در مورد پیانو حرف بزنیم. حال چه

که مثلن از چهارسالگی هر هفته دو ساعت درس بلی، مسلمن پیانوهای زیادی در دنیا وجود دارند، اما الزم نیست »ام. تا کنون گفته

توان یاد گرفت. آنگاه یکی ممکن است از من این الزم نیست. به عالوه نواختن پیانو را در خارج از مدرسه نیز می«. پیانو باشد

باید این موضع  -ها استو این هم باز مساله اولویت–کنم خالف موسیقی نیستم. اما گمان نمیمن م «تو چرا با موسیقی بدی؟»بپرسد: 

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 

 کنیم؟ مشغول همه را با موسیقیبایست دو یا سه موتزارت پیدا کنیم، می امکان دارد که ما شاید

 

ایی را وجه مخالف اصل رایانه نیستیم. و باید اقرار کنم که رایانه به معنای معینی زندگی بسیار زیبخواهم بگویم که به هیچمن می

خواهم چنین ادعا کنم که رایانه هیچ نقشی در مدرسه نباید بازی کند. اگر ما کودکانی داریم که واقعن برایم ممکن کرده است. نمی

شان بروند و در این ودکان فراهم باشد به دنبال عالقهباشد که این امکان برای ک عالقه به موسیقی دارند، آنگاه باید مدرسه طوری

د و کنم شاید بهتر است یک باشگاه رایانه در مدرسه باشطور باشد. فکر میرابطه چیزی بیاموزند. در مورد رایانه هم باید همین

مئنم که مدت زیادی طول . من مطافراد را مشورت کنندند و آورند، بتوانند این باشگاه را بگردانآموزگارانی که از آن سر درمی

کنم که باید قل آنانی که عالقمندند. گمان نمیالا ؛تر کمک کنندتوانند به دانش آموزان جوانتر میآموزان مسننخواهد کشید که دانش

 این نیست.  کند. منظورمکه رایانه فکر آنان را مسموم می آنان را از رایانه محروم کرد و یا این

 

کاملن ساده است. هر یک از »دانی که ضمنن جایزه نوبل هم دارد پرسیدم. او گفت: د کرد؟ من این را زمانی از فیزیکپس چه بای

به نظرم امروزه این یک پاسخ معقوالنه  درست کردن یک رایانه!«. است توانند یک رایانه بسازند. همین کافیدانشجویان من باید ب

را  هم باشد. شاید بهتر است بگویم، اگر هر کس این امکان 11والدورفین حتی یک پاسخ معقوالنه برای یک مدرسه است. شاید ا

رسیم. مسلمن منظورم این نیست که باید از اینجا باز به سطح توضیح میای بسازد، چیز خوبی خواهد بود. داشته باشد که بتواند رایانه

سریع درست کرد، بلکه با داشتن این اجزا کار ساختن را شروع مدار توان یک که چگونه می ع کرد و ابتدا آموختها شروالکترون

                                                 
دهند. در این گرایانه است، کودکان را آموزش میشناسی حکمتاینر که مبتنی بر انسانشود که مطابق نظریات رودلف اشتهایی در آلمان اطالق میبه مدرسه 11 

 آموزان تقویت شود.های فرد فرد دانشهای اندیشگی و عملی )کار دستی( کودکان با در نظرداشت ویژگیشود که خالقیت هنری و تواناییها تالش میمدرسه
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زدایی موخت. از این طریق رایانه اسطورهبایست چیزی درباره معماری رایانه آی زیاد به فیزیک پرداخت، بلکه میکرد. نباید خیل

نیست. به گمانم چنین  یواقعن دشوار . و این کار  گذرده چیزی میشود واقعن در درون آن چای که آدم متوجه میشود، به گونهمی

 .مفید استچیزی 

 

توانستم به مدرسه دولتی بروم که در آن امکان آموختن کار آورم. من شانس آورده بودم که میام را به یاد میهای مدرسهمن سال

یم. حتی ای درست کناز اجزای کاملن ساده متشکل تراشماشین  که یک  مان این بودرا داشتم. آن موقع تکلیف تراش ماشین  کردن با 

آورم. هنوز اما من هنوز هم آن را به یاد می . این قضیه مال خیلی خیلی سال پیش است،دادیمی این اجزا را خودمان تراش میبایستمی

که آورم. آنچه ردرمیهم س تراش ماشین  لکه از تر هم باشد، با از ماشین بخار که شاید حتی مهمآورم. نه تنههم کمی از آن سر درمی

نه صرفن فیزیکی، نه  تراش ماشین  ام که کارکرد آن است که آموخته ،ه خصوص در شغلمکنم، بمن به ویژه ارزشمند قلمداد می

 صرفن منطقی و نه صرفن ریاضی است.

 

داند که شناسد میماشین را میشود. کسی که این یتراشیده مچرخاند و سپس فلز آنجا دستش روی یک چرخ است که آن را میآدم 

و من –چرخاند. هوشی که در این کار سهیم است فلز را میشود تا داغ نشود و سپس آدم این منظورم چیست. روی آن آب پاشیده می

این کار  ست. در جریاندر مغز آدمی نیست. در مفاصل هم هست، در بازو هم ه نتمام -کنما به قصد از واژه هوش استفاده میاینج

-کرد. اکنون سالکردم. هیچکس به رایانه فکر نمیم و به هیچوجه به رایانه فکر نمیآموزد. من آن موقع خیلی جوان بودآدم چیزی می

شوند. شوند، تولید میهایی که توسط رایانه کنترل میماشین تراشام و دیگر از آن، من یک کارشناس رایانه شدههای بسیار بسیار پس 

آنچه  «تا چه حد می توان انسان را جایگزین کرد؟ حد و مرزهای هوش مصنوعی کجا هستند؟» شود کهاین پرسش مطرح می اینک

های توان انسان را در فعالیتدانستم که میکه من به عنوان یک نوجوان سیزده ساله آموختم، به باصطالح نجاتم منجر شد. من می

من  توان همه چیز را به ماشین سپرد. هوش چیزی نیست که تنها در آن باال، در مغز، ولی نمیگزین کردساده به وسیله ماشین جای

چیزهایی که مربوط به آن  یها به هم و همهی کوچک، متصل کردن سیمایجاد یک رایانهجریان دارد. من همچنین معتقدم، تکلیف  

 هایی وجود دارد.یکسان با آن نیست، اما شباهت ملناست. کابا ماشین تراش است، چیزی شبیه همان کار 

 

یانه و کودکان های بسیار زیادی درباره رااندیشم که مطلب( میSherry Turkleبه همکارم شری تارکل ) من در این رابطه

(، Symour Papertشناسید. و من همچنین به سیمور پاپرت )است. حتمن آن را می ماشین آرزوکنم اسم کتابش نوشته است. فکر می

ای داد، او پاسخ خواهد داد، از توان به کودک رایانهز او بپرسید، در چه سن و سالی میکنم. اگر افکر می MITیکی از همکارانم در 

این حرف به سرعت خیلی دیر خواهد شد. او نظرش خیلی جدی است. حال منظورش از چون شود. آن زمانی که کودک زاده می

ای توان کودک را در گهوارهه باشم. او منظورش این است که میتعریف کرد یداستان بدکنم که فقط نقل نمیچیست؟ من این را 

و این رایانه  شود.تر است کنترل میای که آن طرفیزان کرد که توسط رایانهآو یک سلسله عروسکگذاشت و بر فراز این گهواره 

رایانه نسبت به آن کند. شناسیم، دستش را بلند میطوری که مینوزاد، آنت. دهد، مواظب اسکتی از خود نشان میوقتی کودک حر

سنین بسیار بسیار دهد. آنچه که به نظر پاپرت در این رابطه زیبا و ارزشمند است، این واقعیت است که کودک از واکنش نشان می

آموزد که بر دنیا تاثیر دارد و تغییر دادن دنیا را دارد؛ میکان آموزد که امکنترل معینی دارد. او میشود که بر دنیا پایین متوجه می
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ی کودکان دبستانی درباره« شری تارکل. »شوددر این رابطه به کار برده میاین دقیقن آن اصطالحی است که –صاحب قدرت است 

بخشد خستین فرصت و امکان را مین -ستندکه اغلب پسر ه–دهد که رایانه به کودک سد و آنان را مورد بررسی قرار مینویمطلب می

 که بر چیزی به تمام و کمال مسلط باشند. و این نکته برای او کیفیت رایانه است.

 

نمایشی است که بر روی آن همه  یمسلط بر صحنه ،نویس ماهر در قالب رایانهخواهم یادآور شوم که یک برنامهدر این رابطه می

ی کاملن دیگری ریزی کرد که در آن نیروی جاذبه به گونه، یک جهان مصنوعی را، برنامهی راتوان جهان. مثلن میچیز ممکن است

توان جسمی را در این میدان جاذبه افکند و رفتارش را ا چیزهایی از این قبیل. آنگاه میکند، یکند، نیرومندتر است یا تغییر میعمل می

های مطلق است. بویژه در رایانه ،نویس داردد، کنترلی که فرد برنامهنآموزساالن به سرعت میمطالعه کرد. کودکان و نیز بزرگ

-یزی عمل نکند، حتمن تقصیر برنامهکنترل چنان مطلق است که اگر چ -افزارشان استمنظورم سخت–اند مدرن که تقریبن مطمئن

چیزی دخالت دارد که من از آن  اسم، یاشناشته باشد که من آن را نمینویس است. مانند طبیعت نیست که ممکن است چیزی دخالت د

ی از آن وجود داشته باشد که آدمتواند نمیچیزی اد دنیاهای مصنوعی در رایانه، ای و ایجسازی رایانهخبرم. خیر، در مورد شبیهبی

افراد جوان از پس بیاورد. که آدم از کتابچه راهنمای رایانه سردرفرض این  به ایم، البتهشد. همه چیز را خودمان وارد کردهخبر بابی

رد که باالخره چیزی به اند، جذابیت زیادی داها که چیزی جز عجز تجربه نکردهآیند. به طور مسلم این برای بچهچنین کاری برمی

پوست است ر مهمی برای کودکان سیاهبسیا یشود که این نکتهطور تبلیغ میتوانند بر آن تسلط داشته باشند. ایناند که میدست آورده

ای نیست که اصولن ا این یک راه حل فنی برای مسالهاما باید پرسید: آی  متوسط به باال برخودار نیستند. یکه از امتیازاتی مانند طبقه

بهتر است بپرسیم چگونه ؟ شوندالپوشانی نمیترین مسایل در رابطه با کودکان ی ندارد؟ آیا از این طریق اساسیریشه در مسایل فن

ای شکل بخشید که آنان در دنیای حاضر به جای سه یا در هر جای دیگر را به گونهدر مدر ن دنیای کودکان، چه در خانواده،توامی

کننده حس کنند. در اینجا محیط کودکان و اصولن  مشارکت، خود را بودن داشته باشند ناظر صرف و یا حتی قربانی احساساین که 

د، دنیایی است که مدام مجردتر و ی می کند. دنیایی که امروزه اغلب کودکان در آن زندگی می کننمحیط ما نقش بسیار بزرگی باز

 کنند.ی نمایش تجربه میشان، آن را در صفحهست که آنان به جای فعلیت پیراموندنیایی اشود. این تر میمدام انتزاعی

 

است که آنان به  شان مهمفرستند، برایوالدورف میه مدرسه هایی که کودکان خود را بگذارم خانوادهمن فرض را بر این می

ا به جای آن که در تلویزیون . شاید آنان باغ و یک حیوان خانگی داشته باشند. شاید کودکان آنهعنوان موجوداتی زنده تربیت شوند

هم نه فقط ئول زندگی یک خرگوش، آنزندگی جانوران بسیار کمیاب و عجیب و غریب نگاه کنند، مسو های مستند درباره طبیعت فیلم

توان با آنها توسط تلویزیون به صورت جانوران و گیاهان نیستند که نمی فقطاش هستند. برای یک ساعت، بلکه در طول زندگی

-ربه نمیهای بزرگی از جهان را به صورت مشخص مشاهده و تجتر می شود. ما دیگر بخشمشخص آشنا شد. دنیا همواره انتزاعی

 نیم.ک

 

آورم که من دانستیم. به یاد میدانند که ما در سن و سال آنان میامروزه کودکان خیلی بیش از آن چیزی میشود که اغلب گفته می

توانستم بپذیرم که هونولولو نام زیبایی است. به هیچوجه نمیدرآوردی است. کردم، شهر هونولولو یک چیز مندر کودکی فکر می

دانند که هونولولو وجود دارد. آنها باهی نخواهند شد. آنان به دقت میوجود دارد. کودکان امروزی دچار چنین اشتچنین شهری واقعن 
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شناسند. اما اند. آنان هونولولو را میت و کارآگاهان و هلیکوپترها دیدهاین شهر را هزار بار در تلویزیون در ارتباط با پلیس و خشون

 اند.ابطهین رشخصی در ا یآنان فاقد تجربه

 

تواند زندگی کند، آنگاه آدم شوند و یا یک عنکبوت زیر آب میها چگونه شکار میتوان دید کوسههنگامی که در تلویزیون می

توان دید و آنها وجود دارند. اما آدم کند. آنها را فقط میشده است، حس نمی« آشنا»با آنها  مسئولیتی در برابر این موجودات زنده که

ی بسیار این هم نکته–کند. و قبت کند، آنگاه احساس مسئولیت میمرا ا سگ داشته باشد، که باید از آنیک خرگوش یا پرنده ی اگر

-ن دنیا را آدم خودش یا یک برنامه، عاری از مسئولیت است. ایای داشتنتسلط بر رایانه -خواهم بر آن تاکید کنممهمی است که می

کنم. ای که در جهان وجود دارد فکر میهای فراوان رایانهده است. من در این رابطه به بازیایجاد کر ای در رایانهنویس رایانه

ای نشینند و با هیجان دگمهمی -اغلب پسران–ی مثال کودکان ارنظامی است که موجودند و بهای فراوان نظامی و شبهمنظورم بازی

مریکا داریم که بازی در آ گردد. یکشود و یا شهری ویران میضایی ساقط میف یای یک سفینهدهند. با هر فشار دگمهرا فشار می

گیرد. حتی یک بازی داریم که آدم فرمانده یک اردوگاه ها، نمره میگریه با تیر زده و از این قبیل وحشیپوستانی کآدم به تعداد سرخ

یره. آدم از آنها چه شوند و شهرها ویران و غواپیماها ساقط میههای نظامی که در آن شود و بسیاری بازیها میی نازیمرگ دوره

-یامدهای کارهایش جدا کند. آدم میاز پ -شودکارهایی را که مرتکب می–هایش یرد؟ پیش از هر چیز آن که فعالیتگچیزی یاد می

 شود به عهده بگیرد.مسئولیت چیزهایی را که مرتکب می بایستآموزد که نمی

 

شان بسیار های خوبی که نسبت به فرزندانکه در آن انسان -به دانشگاه خودمرسم حال می–ا ما در یک دانشگاه فنی چنین چیزی ر

های کشتار جمعی تردید در دستگاهکنیم که بیهایی درست میکنیم و فنآوریکنیم؛ در مورد چیزهایی پژوهش میاند پیدا میهم مهربان

شود. چنین هایی کار گذاشته میدرنگ در چنین وسیلهد. هر پیشرفتی در این گستره بیشونه میهای کروز کار گذاشتمانند موشک

شود، برای این کنند و آنچه از آن حاصل میگردن آنان است. کاری که آنان می کنند که مسئولیت این مساله بهافرادی حتی درک نمی

 .مبارزه کردای باید هت. من معتقدم که با چنین نکتافراد مطلقن از هم جدا اس

 

. معتادندنویسان عی اعتیادآمیز است. برخی برنامهتمامطلبی هم نوشتم، ناشی از رفتار اجیک مشکل، که من زمانی در موردش 

تیاد ه زنان در برابر این اعرسد کمعتاد مرداند. چنین به نظر می نویسان  جا است که همه برنامهخوشبختانه آنها استثناءاند. جالب این

پژوهی پیدا نشده که این مساله را بگیرد و تالش کند چرایی آن -اند. این خیلی جالب است. در شگفتم که چرا تا کنون یک رفتارمصون

تر است که الت ویژه از یک اعتیاد بسیار عامتنها یک ح معتادانه،را توضیح دهد. در تکمیل این نکته باید بگویم که این برنامه نویسی 

نویس قادر است جهانی ایجاد کند که او بر آن کاملن مسلط است. این را پیشتر هم گفتم. در مهدانشمندان رایج است. یک برنادر بین 

آید که کند و به ندرت پیش مینویس چیزی را تعیین میگیرد. برنامهنویس و ماشین شکل میا چیزی مانند مبارزه میان برنامهجاین

یار نویس بوده، به ویژه آن هم در یک سیستم بسه مقصود برنامهکاری را بکند ک انواقعن هم ،ر اولدرست همان با ،یک برنامه

 معتادنویس به ویژه نوع آنگاه برنامه -نهممی« خطا»من نام چنین چیزی را –کند که قصد بر آن نبوده پیچیده. وقتی رایانه کاری می

 کاملن آگاه است که این تقصیر او است. -آن
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ه او بر آن مسلط دهد کارد. ماشین همواره به او نشان مینویس و ماشین وجود دیان برنامهرو یک رقابت دایمی، یک بازی مازین

ر قما اعتیادشبیه   اعتیادنویسی. این شود برنامهینرو به سرعت، تمام  فکر و ذکرش میخواهد که تسلط داشته باشد. ازنیست، اما او می

نفر دیگر همه چیز را هم  اگر او در بازی پوکر با پنج معتاد بردن نیست. توان دید که هدف قمارباز  روشنی می است. در این رابطه به

به دهد که به بازی ادامه دهند. جه بازی باید خاتمه پیدا کند، او به آنان پول قرض میببرد، و صاحب کل پول آنان هم بشود و در نتی

نویس نیز جا خود  بازی است! در مورد برنامهترین نکته در اینهانه است. اما مهم. این خیلی ابلکنداین ترتیب بر ضد خودش بازی می

کند، او در وضعیت مشابهی مانند قمارباز است. اغلب ستم بزرگ ایجاد کرد که کار هم میکند. وقتی او یک سیهمین مساله صدق می

ند و دوباره کمی بهتر کند، کل قضیه را خراب میرا بهتر کند. با این تالش که ک کند تا برنامهر کوچکی در اینجا و آنجا وارد میتغیی

شود. آنچه که در پس این قضیه نهفته، تالش برای کسب قدرت است. من معتقدم که این نکته در مورد بسیاری بازی از سر گرفته می

ی تالش این کارها است که به وسیله یینی در پس همهاز دانشمندان علوم طبیعی و مهندسان نیز صادق است. یک عدم اطمینان مع

جا توانم بگویم در ایندر این مورد انطباق تام ندارد. من خوشحالم که می معتاد شود. قیاس با قمارباز  برای کسب قدرت جبران می

اما  معتادنویس برنامهکند. ش قمار میشد و اغلب تا پایان عمربسیار به ندرت معالجه خواهد  معتادتفاوت زیادی وجود دارد. قمار باز 

 اش سر برود و دیگر لذتی نبرد.تمال وجود دارد که سرانجام حوصلهکشد. این اح، پس از ده یا بیست سال دست میبر اساس تجربه

 

شود. رح میافزار آموزشی مطغلب پرسشی در رابطه با کیفیت نرمها. در ارتباط با مدرسه و رایانه ابرگردیم به موضوع مدرسه

های جدی وجود ه خواهیم شد که برای این امر علتافزار آموزشی بد است، باید بپرسیم، چرا چنین است؟ آنگاه متوجنظرم اگر نرم به

گیرند. یک بار از من پرسیدند که ی رایانه یاد نمیچیز زیادی دربارهدارد و هیچ ربطی به آن ندارد که جوانان و کودکان در مدرسه 

آموزشی وجود دارد و پاسخ من این بود: پرسش در حقیقت این است که آیا امکان برپا  یافزار معقوالنهتولید نرمه نظر من امکان آیا ب

 والدورفای کرد. امیدوارم که مدرسه ی معقوالنهای استفادهافزار رایانهوجود دارد که بتوان در آن از نرمکردن یک نظام آموزشی 

 آورند.یی امکان چنین چیزی را فراهم نمیهای آمریکامدرسهکند. در هر صورت  چنین چیزی را ممکن

 

دارند را قبلن مطرح  -دردها بلکه یک داروی معالج ینه داروی همه–ها از فنآوری به عنوان داروی معالج تصوری که خیلی

زند. این کار تا حد زیادی شان یک رایانه بساآموزان خودکاوی شود آن است که دانشپیکردم. یک امکان برای این که این نکته 

، بلکه کاربردهای جنون اثرگذار استکند. اما باید این مضمون را گسترش داد. این فنآوری نیست که در اینجا زدایی میاسطوره

کنیم، یچیده میغیر ضرور پای مان را به گونهفقط نظامیان، بلکه خود ما نیز زندگی اند. نههستند که با خصلت جامعه ما مرتبطآمیزی 

گیریم که استفاده از آنها به هیچوجه الزم نیست و شاید حتی بی معنی است. در این که فنآوری را درجاهایی به کار میاز این طریق 

است که  بلکه کافی ،ه در آنها شیر آبی برای باز و بسته کردن، وجود نداردکنم کهایی فکر میابطه به چیزهایی از قبیل دستشوییر

شود. چنین چیزی کند که دستان من آنجا هستند و آب جاری میای حس میب بگیریم. آنگاه یک سیستم رایانهآ یمان را زیر لولهستد

 به هیچوجه ضروری نیست.

 

 خودکاریک بار من در زوریخ مجبور شدم مدت طوالنی این طرف و آن طرف بروم. چون پول خرد برای خرید بلیط از دستگاه 

جوری سوار همینترسیدم گدایی کنم. من میپول خرد  و کسی هم نبود که من از او نداشتم. دستگاه آنجا بود اما من پول خرد نداشتم
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 داشت. بنابراین مجبور بودم این طرف و آن طرف بروم. اگر آدمآمد، پنجاه فرانک برایم خرج برمیشوم. اگر یک کنترلچی می

شود، ی شهری و مترو یا تراموا چقدر میها برای قطارهای روی زمینچیخودکار و کنترلهای دستگاهحساب کند که خرج همه این 

کنم اگر رایگان باشد، مخارجش و نقل عمومی رایگان باشد. فکر میاستفاده از حمل نتیجه بگیریم، بهتر است که  شاید به مبلغی برسیم

م که حتمن چنین است. خواهم ادعا کنچیزهایی که به آن تعلق دارد. نمیو همه  خودکار ارزانتر خواهد بود تا با این همه بلیط و دستگاه

 دانم آن است که بهتر است ما دنبال اختراعات اجتماعی باشیم.اما ممکن است چنین باشد. آنچه که به طور قطع می

 

به یک اردوگاه مرگ در زمان  و زیبا نبود. من امرویایی را که داشته داستان کوتاهی برایتان تعریف کنم، یکجا اینخواهم می

مانند این که چه کسی فردا باید بمیرد و  ،گیری استی ماشین قابل تصمیمکنم که در آن هر چیزی که اصولن به وسیلهها فکر مینازی

گوید: باید امکان به دیگری میبینم که یکی گیرد. در این رویا دو اسیر را مییچه کسی پاسداری بدهد، به وسیله یک رایانه صورت م

خواهم اما نه در این اردوگاه مرگ. نمی دهد: بله،داشته باشد. و آن دیگری پاسخ می وجودهم معقوالنه و انسانی از رایانه  یاستفاده

رفم دفاع ام و از این حکنیم، اما مدعیمرگ زندگی میکه ما امروزه در غرب و در کشورهای صنعتی در یک اردوگاه  ادعا کنم

آنانی که در چنین نقاطی وجود دارد و  عقلخرد و  هایخانه نقطهبریم. و در این دیوانهخانه به سر مید که در یک دیوانهخواهم کر

به این امید که بتوان جهان را نجات داد.  ؛تر کنندباید بکوشند چنین نقاطی را وسیع دهندکنند و آن را سر و سامان میزندگی می

آن است مان مرتبط است. منظورم این نیست که وظیفه ما ه ما از فن داریم با ساختار جهاناز این حرف آن است که ترسی ک منظورم

های بیرونی و سی دایم عاملبایست به جای برربریزد و سنگربندی کند. اما ما میبه خیابان یک از ما باید انقالبی بشود و که هر 

 بسیار ضروری است. یها چیستند و مشکل واقعن چیست. معتقدم که این یک نکتهکه علت بدانیم ،دستکاری آنها

 

قت نکنیم! بایست خودش تصمیم بگیرد. مهم آن است که حماتوانم تعیین تکلیف کنم، هر کس میچه باید بکنیم؟ من برای کسی نمی

دانیم طور نیست که ما نمیط زیست را در نظر بگیریم. اینکنیم. مثلن آلودگی محیای میبه ویژه هنگامی که مطلعیم داریم کار ابلهانه

آن را داریم که از لحاظ سیاسی طوری متشکل  یجا است که آیا ما ارادهدانیم. اما مساله اینر باید بکنیم. ما خیلی خوب هم میچه کا

ای است و ی گلخانهپیامدهای پدیدهدر حال حاضر صنعت خواستار پژوهش بیشتری در مورد  ؟شویم که واقعن تغییری صورت بگیرد

اظ علمی هنوز کند. از لحت نشده که سیگار آدم را بیمار میاز لحاظ علمی ثاب»اند که تولید سیگار در آمریکا هنوز مدعیهای شرکت

یم. و همچنین به امر واقفمعنی! ما به خوبی به این . یک چنین حرف بی«های بیشتری انجام دهیمت آزمایشبایساثبات نشده و ما می

دانیم چکار باید های دیگر هم میدانیم چه باید بکنیم تا مثلن محیط زیست را پاک نگهداریم و من معتقدم در بسیاری بخشخوبی می

 ی کردن است. اینمعتقدم که خود  این پرسش اغلب یک شانه خال «توانیم بکنیم؟چکار می»پرسیم: از همدیگر می اما با این حالیم. بکن

همه چیزهایی که به آن  ی انجامتر باشد و به من اجازهشاید کاری پیدا شود که کمی ساده دانم چکار باید بکنم، اماپرسش یعنی من می

 ام بدهد.ام را در زندگیعادت کرده
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 هنر و رایانه
 

فتن دارد، این چیز به او فشار گ اصلی یک هنرمند آن است که او چیزی برای گفتن دارد. او چیزی برای یمن معتقدم که انگیزه

گیرد تا بر . هنرمند ابزار خود را به کار میشودز این دشواری است که هنر زاده میآورد که بگوید و این چیزی است ناگفتنی. امی

نیست، بلکه  -های رایج بشرییعنی فقط زبان–گویم زبان، منظورم انگلیسی و آلمانی ی میشود. وقتچیره های زبان رایج محدودیت

های رایج قابلیت گفتن آن وجود ندارد. برای این که چیزی خواهد چیزی بگوید که در زبانن ریاضی مدّ نظرم است. هنرمند میهمچنی

رایج چیره شود؛ یعنی این های زبان حدودیتکند به یاری ابزار کارش بر مآورد را بیرونی کند، تالش میکه به او فشار می

 با موفقیت همراه نیست. ؛شودت که به ناگزیر با شکست مواجه میترکاند. و این تالشی اسها را بمحدودیت

 

آنچه که  که ما بسیار بیش از -است موضع اصولیواین یک  –من تاکید دارم  باید بگویم که« ناگفتنی»ی موضوع چیز ابتدا درباره

بان و یک سیستمی از ، منظورم واقعن به یک ز«توانیم بیان کنیممی»یم گوی ما. و اگر اکنون میدانیم. همهتوانیم بیان کنیم، میمی

 ت موسیقی یا از این قبیل است.های ریاضی یا شیمی یا نُ ها(، مانند فرمولنمادها )سمبل

 

نیست. اوژن دانیم، قابل بیان کنم که اغلب چیزهایی را که ما میم. ادعا میتوانیم بیان کنیدانیم که نمیهای بسیاری میما چیز

-طور فکر میمن دقیقن همین«. در قالب واژگان بیان کرد، جز حقیقت زنده راتوان بسیاری چیزها را می»ی گفته بود: یونسکو زمان

 کنم. 

 

است، در اینجا نقش « بیانغیرقابل »و یا « قابل بیان»خواهم درباره هوش مصنوعی صحبت کنم. این موضوع که چیزی حال می

 کند.بازی می

 

هایی مانند استانفورد یا دانیم، آن وقت دانشجویان دانشگاهتوانیم بکنیم، مینم که ما بیش از آنچه که بیان میکوقتی من ادعا می

MIT  هند که من مثالی برشمرم خواشین نیست، میو معتقدند که انسان چیزی بیش از یک مااند زدهذوق هوش مصنوعی  ازکه خیلی

این که چیزی اما توان مثالی از چیزی ارائه داد که قابل بیان نیست؟ آخر چگونه می. اندمچ مرا گرفتهز این طریق کنند که او فکر می

اش صحبت توانیم دربارهاش صحبت کنیم. ما شاید نتوانیم بیانش کنیم، اما میتوانیم دربارهن نیست، به معنای آن نیست که نمیقابل بیا

 کنیم.

 

استه است که وقتی بیدار شده، خو را داشتهچنان خواب خوشی  یتجربهگذارم که هر کس یک بار این می یک مثال: فرض را بر

مین دلیل توان مرتب به خواب رفت. به هتواند ادامه یابد. نمیمدت طوالنی نمی کار اب را ببیند. اینی آن خودوباره بخوابد تا ادامه

توان به کار بست. یکی های گوناگونی وجود دارد که میدر خاطره حفظ کرد. روشورت دیگری شود که آن خواب را به صتالش می

ها آن است که خواب را یادداشت کنیم. روش دیگری تعریف آن برای کس دیگری است. روش سوم تعریف کردن آن از این روش
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به کار ببریم باعث تخریب خواب  جاهر روشی که در اینشویم زبان شخصی. اما متوجه میباصطالح به  ؛برای شخص خود است

 شود. متاسفانه چنین است.می

 

در آن  تواند دوباره بیاید.ای نیست جز آن که رها سازیمش. و این خواب میین خواب را واقعن حفظ کنیم، چارهخواهیم ااگر می

. این یک مثال بود. مسلمن بسیار بسیار توانیم بکنیمدانیم که بیان نمیاین مورد ما چیزی را میصورت دیگر تخریب نشده است. در 

 اند.وعی به رایانه محکوم به شکستها برای آموختن هوش مصندارند. و درست به همین دلیل تالشچیزهای دیگر از این قبیل وجود 

 

-خترانم میمسلط باشد. یکی از د -تهس هر چه که–بایست هنرمند بر ابزارهای کارش دیم به هنر: برای آفریدن هنر، میبازگر

که به سرعت خسته –گذاری را های انگشتی موسیقی و تمرینهابایست این گامصبر بود. او میخواست پیانو یاد بگیرد و خیلی بی

تا  ؛اش شودد تا سرانجام ملکه ذهنبایست آن قدر تمرین کنجا نشسته بود و آدم میآنمعلم کرد. مرتب تکرار می -شوندکننده می

 .بنوازدای برسد که دیگر به فن نواختن فکر نکند، بلکه بتواند خود به خود رحلهسرانجام به م

 

برای نمونه نوشتن یا تایپ کردن و یا رانندگی. اینها  ؛اندکنیم که شبیه به اینمان بسیاری چیزها را تجربه میما در زندگی روزمره

-کنیم و دیگر به آنها نمیمان میداد. سپس ما آنها را آرام آرام ملکه ذهنشان ابتدا با آگاهی و دقت باید انجامهایی هستند که یتفعال

 توانیم قشنگ بنویسیم یا خوب رانندگی کنیم و یا گیتار بنوازیم.اندیشیم. پس از آن می

 

های تحریر و یا مداد نیست. این ظرافتکنم. این روشن است که ابزار یک شاعر فقط ماشین حال در مورد ابزارها صحبت می

ذهن خود کرده است. همین مساله در مورد دیگر  یای ناخودآگاه در ضمیر او النه کرده و او آنها را ملکهاند که تقریبن به گونهزبانی

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 

 آفرینند.ابزارهای معینی به ناگزیر هنر می پوچی است که

 

تواند میگذاریم، می تواند یک جسم، یک سنگ یا یک رایانه را بگیرد و بگوید این رمندی که ما فرض بر خالقیت او میهن

آفرید، به نظرم  توان هنرم. این پرسش که آیا با رایانه میرایانه را اینجا مطرح کرد یباشد. حال واژهابزاری برای آفرینش هنر 

های اخیرا هنرمندی را دیدم که مجسمه پرسش چندان خوبی نیست. چرا که مهم رایانه نیست، بلکه انسان یعنی خود هنرمند است.

ن زیبا است. من فرض آید، از دید مید میسازد. آنچه که پدکند، میبزرگی از زباله یا از چیزهایی که در خیابان یا کنار ساحل پیدا می

تواند بیان غیر این صورت به معنی معینی نمی چیزی است که او در ابرازگذارم که اگر او از این کار رضایت دارد، بر این می را

 طور که گفتم پرسش به جایی نیست.توان هنر آفرید، هماننجا این پرسش که آیا با زباله میکند. در ای

 

نوان دیگری بسیاری کارهای پوچ دانید که با رایانه تحت عنوان هنر و یا هر عیرایانه و امیدوارم که شما همه مرسیم به حال می

بخش بزرگی از آنچه آدم در شاید اغلب و یا  حرفم را تایید کنند کهاین شوند که توان کرد. من معتقدم که در اینجا چند نفری پیدا میمی

توان نام هنر بر آن نهاد. اگر من یک قلم مو و رنگ ای است و نمیادهبیند، چیز پیش  پا افتمی ArsElectronicaهایی مانند برنامه
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ام، به هیچوجه به معنای آن نیست که من بزار کار یک هنرمند استفاده کردهروغن بگیرم و جایی چیزی بکشم، این واقعیت که من از ا

این حرف البته ری قطعی نیست که این کار هنر است. آورد، امام. بنابراین اگر کسی با رایانه چیزی را به تصویر درمییدههنر آفر

 است )که «کارافزار»شود اغلب گفته می–است  توان آفرید. رایانه یک وسیلهشود با رایانه هیچ اثر هنری نمی آن است که گفته جز

 توان آفرید.که با آن هنر هم می -اهم پرداخت(در جای دیگری به آن خو

 

من در این رابطه  اند.شده تولیدوجود دارند که توسط یک رایانه « شعرهایی»دانیم که امروز می من از شاعر صحبت کردم و ما

اندیشد و کتاب یار میکنم. او  در مورد رایانه و کودکان بساپرت که آوازه جهانی دارد فکر میبه یکی از همکارانم به نام سیمور پ

گوید و این خلق شده توسط رایانه سخن میاو در این کتاب از شعرهای «. ی ذهنیهاتوفان»ن رابطه نوشته است به نام مشهوری در ای

سازد. در این رابطه من یک پرسش جدی دارم و آن این است: به ای بنویسند که چنین چیزی را ممکن میتوانند برنامهکه کودکان می

تواند بیان کند. او به شعر برای بیان آن نیاز دارد. نمی ی که او با واژگان سادهعقیده من یک شعر تالش شاعر است برای ابراز چیز

در این رابطه شعر  خواهد آن را بنمایاند وای دارد و میمایشگر یک ایده است. یک نفر ایدهیک شعر ن این به معنای آن است که

-آید؟ آیا ایدهشده توسط رایانه از کجا می شعر خلق یپرسم ایدهیابد. حال من از خود میکه او برای آن ایده می ای استنمایش برازنده

ای داشته، بهتر است واقعن از شعر سخنی نرود. و ان ادعا کرد که رایانه خودش ایدهتوخود رایانه است؟ به نظرم اگر نمی ای از

 معتقدم پذیرفتن توانایی رایانه در سرودن شعر به نوعی توهین به شاعر است.

 

ای هجا آزمایششما اعتراض کنید که اینمعنی و بیهوده است. شاید ه توسط رایانه چیزی بیشعر خلق شدنظر من آن است که 

ه و معلوم شده مقایسه کردشده توسط رایانه « سروده»های را با شعر هاسروده شده توسط انسان گوناگونی صورت گرفته و شعرهای

توانند هنر بیافرینند؟ پاسخ من ها میاین به معنای آن است که رایانهآیا شان قایل شوند. توانند تمایزی میانها نمیاست که اکثر انسان

 این است: به هیچوجه!

 

کند. آن را پرداخته و تکه چوب قشنگی پیدا میتعریف هنر. فردی در کنار ساحل به قدم زدن  ییک مثال دیگر در رابطه با مساله

چه  این هنر  «. پیدا شدهاشیای هنر »گوید دهد و به آن میبه عنوان دکور قرار مید یا جایی گیربرد. آن را قاب میبا خود به خانه می

هنر  کیست. اصولن هنر چیست؟ یک کتابخانه پر این کسی است؟ در اینجا این پرسش واقعن مطرح است: چه کسی این هنر را آفریده، 

بسیار ساده این است که به صورت خواهم بگویم ین مورد مینوشته شده. آنچه در ا هاقاله پشت مقاله در پاسخ این پرسشاز کتاب، م

ر آید. در آن ساحل هزاران قطعه چوب دیگبیند و به نظرش قشنگ میعی گزینش است. فردی قطعه چوبی میهنر نو ،در این رابطه

 او هنر را آفریده است.دهد، هنرمند است. در اینجا . فردی که این گزینش را انجام میداردهم هست. ولی او آنها را برنمی

 

طور است. او این واژگان و این ضربآهنگ را انتخاب کرده است. این هنر است. ممکن است اگر من در مورد شاعر هم همین

کنند. این نکته به من ربط نند و از آن به عنوان هنر یاد میداها آن را زیبا میکه چرا برخیشعری از یک شاعر بخوانم، متوجه نشوم 

شعر خلق شده توسط جا چنین چیزی را تشخیص دهم. حال اگر در این شناخت ندارم کهکافی تمرین یا  ید و این که من به اندازهدار

این او است که زیبایی را دیده و  انسان است.کار یک این مورد بررسی قرار گرفته و یکی بگوید، این چقدر زیبا است، حتمن  رایانه



         ر نگرشنش                          قدرت رایانه و جامعه                                                                                                          
 

 

60 

 

دانم آیا کند. نمینویسد، انتخاب میکه بر اساس آنها رایانه چیزی می هایی رانویس است که قاعدهاین برنامه زیده است، نه رایانه.برگ

های کاری را انتخاب کرده سزاوار ستایش است یا خیر. بسته به این است که این نویس به این دلیل که چنین قاعدهجا برنامهاکنون این

شعرگویی نیست،  یا فقط مسالهر هر حال او مجاز نیست بگوید که رایانه شعر سروده است. اینجستایش چقدر ارزش داشته باشد. د

ده و واژگان ی دستور زبانی را مبنا قرار داجود دارد که در آنها یک سیستم، قاعدههایی وتواند مطرح باشد. آزمایشنویسی هم میمقاله

و گفت شروع کن. ای را به رایانه داد ی واژگان، واژهتوان از یک ذخیرهآنگاه می کند.بندی میی اصلی، قید و صفت دستهرا به واژه

ی ویم که رایانه در این جریان ایدهتوانم بگاند. اما نمی. دستور زبان و ساختار جمله درستشود در واقع زبان استآنچه که منتشر می

 خوبی داشته است.
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 بر ضد جنون نظامی
 

و مطمئنم شود ین پرسش از طرف شنوندگان مطرح میام اکنم. در پایان سخنرانیام آغاز میایان سخنرانیاین بار صحبت را از پ

این پرسش پیامد  «مان دارید؟ای برایتوانیم بکنیم؟ شما چه توصیهما چه کار می»جا نیز این پرسش طرح خواهد شد: که در این

درنگ پاسخ خودم را خواهم داد. این فقط پاسخ خودم است. این د کرد؟ و من بیخواهم گفت. چه بایجا چیزهایی است که من در این

ام. ی کنم، به همین دلیل آن را نوشتهنیست. چنین پاسخی وجود ندارد. من مایلم با احتیاط این پاسخ را فرمولبند قطعی و نهاییپاسخی 

بیشتر این جنون را شروع کنید با شفافیت و روشنی هر چه  های مسموم جنون دنیای ما دست بکشید.ن خواهم گفت، از خوردن میوهم

 برجسته کنید. پیش چشم آدمیان

 

را به یاد « ی کوایپلی بر روی رودخانه»که همه فیلم گویم؟ امیدوارم ان ما چیست؟ از کدام جنون سخن میمنظورم از جنون زم

ی ن تنها صحنهکردیم. ماش فکر میکه ما سابق بر این هنگام نمایشت تر از آن چیزی اسد. معتقدم که این فیلم بسیار مهمداشته باشن

آلک گینس که – سرهنگیشود که چگونه ه است. در این صحنه نشان داده میموقعی که ساختن پل تمام شد–آید آخر فیلم به یادم می

(Alec Guinnes) یک افسر انگلیسی یا آلک گینس می نهاکه ت به سبکیرفت، روی پل باال و پایین می -کرداین نقش را بازی می-

رفت و به کار انجام اش بود. او باال و پایین میه افسران انگلیسی دارند، زیر بغلاز آنهایی ک چوبدستتوانست راه برود. و او یک 

-ای میلکه مان خودساخته است. ناگهان اونگریست. صحنه عالی درست شده است. او یک مهندس ساختبه کار خودش مییعنی شده، 

ی است که او به اجبار پل اینعیب و نقص باشد. البته بایست کامل و بیکند. پل میگیرد و با آن لکه را برطرف میبیند. چوبش را می

ن خیلی عیب و نقص باشد. این مساله، از دید من حال باید بیبه سود دشمن است. با ای و ها در جنگ دوم جهانی ساختهبرای ژاپنی

توان اشتیاق و حتی میتواند به یک فنآوری نیز میکه کاربرد دانش و فنآورانه، یعنی ربط دارد به آن رد با باصطالح اعتیادربط دا

باید کل فیلم را به یاد آورد تا بتوان این نکته را افتاده بود. البته می ییک اعتیاد تبدیل شود. در این مورد مشخص چنین اتفاقگفت 

داشت. سپس او  او بود، قرار یعیب و نقص که ساختهرف کرد و در برابر او این کار بیه گفتم او لکه را برططور کدانست. همان

جا هستند. یکی از آنان زمانی در اردوگاه اسیران ژاپنی اسیر شود که گروهی از مبارزان آنبیند و متوجه میسیمی را زیر پل می

 سرهنگخواهد پل را منفجر کند. به زودی همه چیز منفجر خواهد شد. پس از این که می او با دینامیت بازگشته است و بود. اکنون

کنند. ه یا بیست نفر به سوی هم شلیک میگیرد. شاید حدود دزد و خورد کوچکی در می -کنمقضیه را کوتاه می–سیم را کشف کرد 

د: چه جنونی! آورنه است، تنها یک جمله به زبان میمامی صحشود. او که شاهد ته زخمی شده در کرانه رود دیده میآنگاه یک نفر ک

-های فیلم است. و من فکر میترین بخشکند. به نظرم این یکی از مهمگوید. این جمله را شاید دوبار تکرار میمی« چه جنونی»تنها 

 آمیز است.ی ما جنونکنیم و دنیاخانه زندگی مییای ما. به نظرم ما در یک دیوانهدن ازاست  تفسیریکنم این 

 

ی هاهای علمی، نوآورییانه نشان داد، تجارت اسلحه، تجارت دانستهآنچه که جنگ خلیج فارس به ما در رابطه با فنآوری و را

جا در جا و آنکل تجارت اسلحه، این ؛آمیز استموشکی، همگی جنون فنآوریدایم  بهبود نگی، چگوفنآورانه، دانش تولید گاز سمی
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کشورهای دیگر نیز لمان در آن شرکت ندارد، اتحاد شوروی، آمریکا، فرانسه، سوییس و بسیاری جهان، که تنها قطعن آسراسر 

 آمیز است.توان گفت جنونهستند. تنها می

 

 ر در زندگی به روشنیبیند، شاید برای نخستین باها را میر کرانه رود نشسته است و همه اینخواهم بگویم آن مردی که دمی

کنم یا اش را به شما توصیه میآورد. این آن چیزی است که انجامآمیز است و آن را به زبان میکند که همه چیز جنونکامل درک می

جا دیدم که دقیقن همین هایی از آنها را در اینهای کوتاه و یا بخشش را دارم. من برخی فیلمار است بگویم، از شما خواهش انجامبهت

دی متوجه این امر شد، آمیز است و مسلمن وقتی فراین که دنیای ما چقدر جنون توضیح ؛ند و موجب خوشحالی من استکنکار را می

 این که شاید بتوان آن را بهتر ساخت.توضیح 

 

منظورم دنیای دانشگاه –دهد بخش بزرگی از دنیای مرا تشکیل مییک بخشی از این جنون هست که من با آن خوب آشنایم. چون 

 . MITا است، به ویژه ه

 

پیوند تنگاتنگی با نظامیان و با پنتاگون  و شاید حتی در سراسر جهان باشد که فنی در آمریکا یدانشگاه نخبهشاید این دانشگاه، 

شعبه از رد و در این آن یعنی بخش انفورماتیک. این شعبه پیوند بسیار بسیار تنگاتنگی با پنتاگون دا یرایانه یبه ویژه شعبه ارد؛د

شود، تا به کار می« های بیناماشین»، در آنجا روی  Vision researchتر پژوهش هوش مصنوعی، به ویژه پژوهش همه تنگاتنگ

اصابت کنند و این های کروز کنترل شونده توسط رایانه بهتر بتوانند ببینند و بهتر به هدف ها و موشکها، روبوتوسیله آن دستگاه

 میز است.آنیز مسلمن جنون

 

-که با شورمندی انجام می–خواهم ضمنن یادآور شوم که بدون کار دانشمندان، که بدون کار ما به روی این چیزها جا میدر این

دانان حق نداریم از یرد. به همین دلیل ما انفورماتیکگتوانست باشد. جنگ بدون ما درنمینپذیر نمیجنگ مدرن اصولن امکا -شود

برود. معتقدم که تقریبن  تواند پیشکایت کنیم. بدون ما کار آنان نمیکنند شمثلن سیاستمداران به خاطر کاری که می دست افراد دیگر،

 آمیز است.به هر حال این نیز جنون -گری استدی یمسالهالبته که این –دانان است ها در دستان ما انفورماتیکمحو جنگ

 

دانشمندان،  یدانان و دانشمندان علوم طبیعی و شاید حتی همهمنظورم همه فن –ه ما ای است که به همشادی ،یک بخش این جنون

توانیم به حرکت ای را میناب و استادانهدهد، هنگامی که یک چیز بسیار دست می -انشمندان علوم طبیعی استاما به هر حال د

هدایت شونده توسط رایانه و  یای یا سیستم بسیار پیچیدهستم رایانهو یا یک سی استادانهای بسیار شاید مثلن یک برنامه رایانه ؛درآوریم

-نمیکه شاید در هالیوود و یا توسط خودمان استفاده شود. این لذتبخش است، لذت فراوانی دارد.  استادانهبصری بسیار  ییا یک پدیده

از علوم طبیعی، فنآوری، امور مهندسی و از  ی کهذتشوند لالح مردم کوچه و بازار، متوجه میدانم که آیا افکار عمومی یا به اصط

عظیمی  یشوند که این لذت بردن چه انگیزهچه نقش بزرگی دارد؟ آیا افکار عمومی متوجه می این قبیل چیزها حاصل می شود،

گاهی درست کند، ی کند. دست؟ سپس بکوشد آن را عملبیاندیشدزیبا  یابتکار استادانهیک به است؟ چقدر شادی بخش است که آدم 

 کند. این کار لذت بسیار عظیمی دارد.که این مجموعه شروع به زندگی  توان گفتای بنویسد و سپس تقریبن میبرنامه
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دانم کدام یک فیلم کوتاهی مطرح شده. نمی جا دراین انجام شد و  MITهای اه رسانهاندیشم که در آزمایشگمی من مثلن به کاری

ای خیره شده و از یک اتاق جنگ است که یک نفر روی مبل بزرگی نشسته، به پردهجا صحبت آندیده است.  شما این فیلم رااز 

گوید. ظاهر شود. او این را به سیستم میدهد که حاال باید نقشه دریای کاراییب روی پرده کند. او دستور میصادر می دستورهایی

سپس او به یکی از آنها اشاره  های مختلفی را دید.توان کشتیه. در دریا میو غیر ها را، کوبا راشود دید، جزیرهسپس نقشه را می

درنگ این پرسش دهد. معلوم است که بیاین دستورها را به صورت شفاهی می او«. جااین کشتی را بگذار آن»گوید: کند و میمی

ه ، او با دهد؟ کشتی باید جابجا شود، بلخیص میچگونه تش «جااین کشتی را بگذار آن»را در جمله « این»شود که سیستم، مطرح می

 «.جاآن را بگذار آن»جا. کند و سپس به آنجا نگاه میکند. او ابتدا به اینچشمانش به آن اشاره می

 

درون  نگرند و از این طریق چیزی درکه چشمانش به این سو و آن سو می شوددر فیلم دیگری که اینجا دیدم، خلبانی دیده می

 MITها در آورد. همه اینو از این طریق اطالعات به دست میشود تگاهی هست که بر چشمانش منطبق میکند. دستغییر می هواپیما

های دان که این برنامهیک انفورماتیک«. اشگذار. آن را برگردان سر جای قبلیجا بآن را آن» شوددرست شده است. فرمان داده می

یعنی چه؟ یعنی جایی که بار آخر بود یا « اشسر جای قبلی»چقدر دشوارند. مثلن داند که چنین مسایلی ناسد، میشکاربردی را می

فنی است. و البته به راه انداختن چنین  یهای پیچیدها را محاسبه کند. این شامل وظیفهاین چیزه یدیروز یا سال پیش؟ رایانه باید همه

ثلن در جنگ خلیج فارس استفاده های کاربردی توسط نظامیان منهایت چنین برنامه ید متوجه بود که درسیستمی، لذت فراوانی دارد. با

 .شوندمی

 

و نظامیان برشمرم. تقریبن یک سال پیش نشستی در شهر هامبورگ   MITمایلم دو مثال دیگر در مورد ارتباط پژوهش در 

ای در مورد کرد، سخنرانیکار می MITدر  ایآزمایشگاه رسانهظاهرا در  شناختم و. دانشمندی که من شخصن او را نمیبرگزار شد

که در این  گیرمهای زیبا بود. فرض میدهای زیاد، بسیار رنگارنگ و با رنگهنر و رایانه داشت. سخنرانی بسیار قشنگی با اسالی

با این داستان ارتباط داشت. در آنجا تصویر  شناسند. سخنرانی اوسنت اگزوپری را می« ازده کوچولویش»ها داستان جمع خیلی

اند و سپس جایی در پایین شوند. اینها ستارگانهای کوچکی دیده میی آن آبی تیره است. نقطهشود، زمینهزیبایی روی پرده دیده می

ره است. روی سیاره این یک سیا شود. کاملن زرد رنگ در ضدیت با رنگ آبی است ویزی شبیه به یک توپ تنیس دیده میتصویر چ

خندانی ایستاده، یک کودک است و جایی در  شوند و یک کوه آتشفشان هم هست. یک جایی دخترک  ها دیده میگوناگون و نخل هایگل

کند که چشمان تواند بشود که به اصطالح محاسبه میشود کرد؟ دستگاهی درست میدلقک است. با این چیزها چکار می آن باال یک

نگرد و اغلب به توان دید که فرد ناظر به کجا میناظر است می فرد   به کمک این دستگاه که اکنون مواظب   توجه چیست.یک ناظر م

استادانه است. حتمن توان آمار گرفت که او به چه چیزی عالقه دارد و به چه چیزی نه. این همه بسیار کند. همچنین میکجا نگاه می

های زیادی نشان داد، همراه با آمارهای ها را توضیح داد و مثالکنند. آن دانشمند همه اینعمل می های زیادی در پشت صحنهرایانه

بلکه به جای آن بینیم، ای نمیباره ما دیگر تصویرهای افسانهتوانند بکنند. و سپس به یکی که چگونه همه چیز را محاسبه میزیاد

-چنین یک پارکینگ و خودروهایی را میها و همی و هواپیماها، زره پوشاه نظامای از یک هواپیما، یک فرودگتصویرهای ماهواره

ای که این تصویر را پیش رویش دارد باید تشخیص دهد هواپیما این اشیاء است. سیستم رایانهبینیم. حاال وظیفه از جمله تشخیص دادن 
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 یی فنآورانههاشود ساختهن است که چگونه کوشش میکدام است، زره پوش کدام و خودرو کدام. این نیز یک مثال دیگر برای آ

کشیم و همه چیز بسیار قشنگ است. اما در های متنوع میما تصویرهای چنان زیبایی با رنگ ها پنهان کنند.نظامی را پشت افسانه

س را چون جنگ خلیج فارنظامی، دیدن بیاموزیم و با این فنآوری موردهایی  یاصل هدف آن است که به رایانه به ویژه رایانه

ایم، خیلی ای که اخیرا تعریف کردهکنیم. آخرین افسانهکه ما برای همه افسانه تعریف می جا تاکید کنمخواهم در اینپشتیبانی کنیم. می

 جنگ پاکیزه است. یمشهور است و آن افسانه

 

-خودرویی که حرکت میست تشخیص دهد که بایخودروی خودمختار است. این سیستم میی دیگر باصطالح سیستم یک پروژه

بایست تصمیم بگیرد که آیا باید آن را نابود کند یا خیر. نام این دستگاه چیز دیگری است و سپس میکند، یک تانک یا زره پوش یا 

autonomous Land vehicle  ا میخودرو رنشیند. به کمک هوش مصنوعی این خودمختار است و انسانی در آن نمیاست. یعنی-

 فرستند و این دستگاه باید تصمیم بگیرد چه کسی را بکشد و چه کسی را نه.

 

کند این پرسشی که به ذهنم خطور می شود که اصولن چرا ما یا نظامیان به چنین اشیایی نیاز داریم؟ و دومیناین پرسش طرح می

 مان را کنار بنهیم؟آموزیم که وجداناست که ما چگونه می

 

-های سریعکند که سیستمهای فنی، ما را ناگزیر میی سیستمتوان گفت این است که امروزه سرعت فزایندهکه مینخستین چیزی 

قدیمی نیست،  رایانه خیلی خیلی–دارد. در آغاز  وارمارپیچتری درست کنیم. این مسلمن یک دور تسلسل باطل است که چرخشی 

« Sage»افکن درست کردیم که نامش دفاعی بمب در آمریکا یک سیستم -م[ است.میالدی  ١٩٥٠]دهه  ٥٠های منظورم از آغاز سال

شدند که ای فرستاده میهای این رادارها به رایانهو شمال کانادا مستقر بودند و عالمتبود. رادارهای بزرگی در نزدیکی قطب شمال 

آمدند، هشدار روسی می و تحلیل کند و اگر هواپیماهایبایست همه چیز را تجزیه ی و درست شده بود. این رایانه میطراح  MITدر 

ها. چرا چنین چیزی درست شد؟ برای این که زمان واکنش ها وجود داشت نه موشکافکنتهدید خطر بمب ٥٠های بدهد. در آغاز سال

داد. در این گستره همه چیز م میو تحلیل را رایانه باید انجا. این تجزیه استرادار نشسته خیلی طوالنی  یانسان که در برابر صفحه

تر هم شده مسلمن همه چیز بسیار بسیار سریع آنقدر سریع شده که یک آدم بدون چنین کمک فنی از پس آن برنخواهد آمد. امروزه

 است.

 

برخیزند، بایست از یک جایی ها میتاکید کنم. یعنی این موشک بالیستیک یخواهم بر واژهآمدند. می بالیستیکهای بعد موشک

این شده و غیره.  پوشن سپهرآن پرواز کنند و سپس دوباره وارد  یشده و در بخش باالی( stratosphereپوشن سپهر )بایست وارد می

ای که لن بگوییم بیست دقیقه از آن لحظهشوند. مثی دوری شلیک میها از فاصلهکشد چون موشکقضیه مدت نسبتن زیادی طول می

شد یا حتی شاید بیست و پنج دقیقه میکشید تا به شیکاگو برسد. در مجموع بیست شد، طول میشوروی پرتاب می یک موشک از اتحاد

حد  تابایست انسان تر شود، میبرای این که همه چیز سریع تر شده است.مروزه مسلمن این زمان خیلی کوتاهکه خیلی طوالنی است. ا

-های سریعبایست رایانهفی سریع نبودند. به همین دلیل میکا یی که ما سابقن داشتیم به اندازههایبازداشته شود. رایانهامکان از کار 

در فضا پارک کنند، یعنی شاید  -اگر بتوان چنین ابزاری را سالح نامید–را هایی پذیر شد که چنین سالح. سپس امکانتری داشته باشیم
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تصمیم گرفت ما  -خواهد باشدر کس که میحاال ه–هواره مستقر کردند و اگر دشمن آخرین پارکینگ در کل جهان. آنها را به عنوان ما

هایی در زیردریایی داریم که از نزدیکی ساحل این هم بدتر شده است. حاال موشک توانستند آنها را رها کنند. تازه ازرا نابود کند، می

 توانند شلیک شوند و اکنون صحبت از دقیقه و حتی ثانیه است.می

 

هایی داریم که زیردریایی -رم ما آمریکاییان استمنظو–اند را مطرح کردم باید بگویم ما هایی که حامل موشکحاال که زیردریایی

تواند تمام اتحاد شوروی را نابود کند. من از جنون حرف زدم و ها میکنند که یکی از این زیردریاییهای اتمی حمل میآنقدر موشک

است. باید  Corpus Christi -توانم به زبان بیاورم درست و حسابی هم نمیحاال–ها که نام یکی از این زیردریایی شوممایلم یادآور 

 فکر کرده است. این از رایانه نیامده، یک نفر این را فکر کرده.در مورد این اسم  در نظر داشت که یک نفر

 

-هی است که ضعیفشود. بدیطور در نظر گرفته میاست یا الاقل اینترین حلقه نظامی مسلمن انسان ضعیف فنی   های  در سیستم

-در نهایت یک انسان باید تصمیم میترین حلقه باید هر چه بیشتر طرد و حذف شود. ما اخیرا شاهد ماجراهای گوناگونی بودیم که 

بایست یک انسان تصمیم بگیرد مورد میاندیشم. در آن در فضای ایران هدف قرار گرفت می من به ایرباسی کهدر این رابطه گرفت. 

نبود که کار بخردانه این  ،که آیا این کار بشود یا نشود و وقت الزم برای فکر کردن در این مورد نبود. واکنش در برابر این سانحه

بایست همه . میاز سیستم حذف شد -رمانده ناودر این مورد ف–، بلکه این بود که آن مرد نظر کردبایستی از شلیک کردن صرفمی

رسیم، که پیشتر مطرح می autonomous Land vehicleبه  -و این منطق قشنگی است–چیز تمام خودکار شود. از این طریق 

توان چنین گفت که اکنون رایانه با گیرد، انسانی دیگر در میان نیست. میهمه تصمیمات را می کردم. این سیستم خودش به تنهایی

عنی چه رایانه مسئولیت به شود که یم بطور مسلم مطرح میگیرد. و البته این پرسش هئولیت را به عهده میصنوعی  خود مسهوش م

عرض خطر تر در مکه سربازان ما کم -ج فارس شنیدیماین را در جنگ خلی–اضافی را دارد  یگیرد؟ به هر حال این فایدهعهده می

دانم. اشته باشند، نمید autonomous Land Vehicleاشند، اما شاید آنها هم شاید در معرض خطر بدیگری  خواهند بود. سربازان

 گیریم.های مختلف ویدئویی میدرسی است که از بازی -و فکر می کنم که خیلی مهم باشد–بینم جا از جمله میآنچه من این

 

گونه که ما است که جنگ خلیج فارس، آنهای مختلف ویدئویی و جنگ خلیج فارس است؟ بارها گفته شده بین بازیچه ارتباطی 

پیامدهای  یشناسانهی روانبازی ویدئویی آن است که فاصله آن را درک و تجربه کردیم، درست مانند یک بازی ویدئویی بود. درس  

زیاد بازی  این که کودکی که مشغول بازی ویدئویی است، با سرعتی بسیارشود. یعنی عمل تا حد نجومی زیاد می یک عمل با خود  

شود، مثلن اینکه یک کشتی غرق ها نمادین مید. این واقعیت که در این بازیکند تا امتیازات هر چه بیشتری در بازی به دست آورمی

-میرد، فاصلهسوزد و خلبان آن هم میگیرد و مییا این که هواپیمایی هدف قرار میشوند و در جریان آن ملوانان هم غرق میشود می

ها را فشار دهد. وقتی تواند دگمهومی با خودآگاه کودک دارد. باید هم فاصله زیاد داشته باشد، چون در غیر این صورت آدم نمیای نج

های ا نشان دادند که مشغول چنین بازیرفلوریدا بود و به او جوانانی رد EXPOرییس جمهور ریگان چند سال پیش در یک نمایشگاه 

ناسب برای ت. این تمرینی است که بسیار ماو کاملن حق داش«! هستند آیندهما در اینان خلبانان جنگی »ار گفت: ای بودند با افتخرایانه

 یآمیز است. این نکته پیش از هر چیز به معنای آن است که فاصلههای ما در این دنیای جنونبانان جنگی و بسیاری دیگر از شغلخل

است که این دو ]عمل و پیامد. م[ دیگر با هم ارتباطی ندارند. ما  پیامدهای عمل من چنان زیاد نم، باکی عملی که من میروانشناسانه
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گویم، ما شاهد به صورت خالصه میشاهد این نکته در جنگ خلیج فارس بودیم. این نکته را شما هزار بار شنیدید و من هم باز 

هایی را ببینیم. کاملن بر صرفن نمادین، بدون این که انسان تبه صور قشنگی بودیم و سپس یک انفجار؛ یالکترونیکتصویرهای 

نبودیم. رییس جمهور جرج بوش  بیند،ها، سرها و دست و پاهای قطع شده که آدم در جنگ میخالف جنگ ویتنام، ما شاهد جنازه

ها و شاهد چنین تصویرهایی، خونریزیگر که این بار ما دین معتقدم که منظورش این بوده م«! جا ویتنام نیستاین»بارها گفته است: 

شود که افکار عمومی جهان و یا دستکم توان گفت یا نه. این امر موجب میدانم که آیا چنین میبود. نمیاصولن رنگ قرمز نخواهیم 

. شانی و پایکوبی کنندافدهد، دستبه آنچه که فن، فن ما، انجام می شود به ویژه نسبتآمریکا نسبت به آنچه که انجام میافکار عمومی 

هزار انسانی که در آنجا کشته شان برای صدها هها و نتیجی عظیم میان عملدون آن که فاصلهسازد بافشانی را ممکن میاین امر دست

-ن وضعیتهای ویدئویی مقصر ایخواهم بگویم که بازیایم. نمیای داشتهاین ترتیب ما در آنجا جنگ پاکیزه. به برداشته شوداند، شده

 اند.آموخته و ما را خوب آماده ساخته ها به ما چیزهای زیادیسلمن حرف پوچی است. اما این بازیاند. این م

 

بگویم. شغل یا کاری در آمریکا وجود دارد که نامش « خلیج فارس یجنگ پاکیزه»عبارت  یدیگر درباره یخواهم یک نکتهمی

-جایی از کارخانه« کارمحیط نسانی کردن ا» یابطه من یک تخیل دارم. افرادی از رشتهاست. در این ر« کارمحیط انسانی کردن »

ها هیچ امکانات ایمنی کنند و دستگاهخیلی تنگ هم کار می کنند. کارخانه تاریک، گرم و بسیار غبارآلود است. کارگرانشای بازدید می

کانات بهداری اسفبار و غیرقابل دسترس است و سر و صدای بسیار . امسانحه در جریان کار وجود داردپیش آمدن ندارند. امکان 

جا گویند، اینر بسیار زشتی است و کارشناسان میبسیا ی کالم یک محیط کاردهد. خالصهمی را آزارشدیدی در این کارخانه گوش 

گیرد. ن کارخانه بازدیدی صورت میز ایپردازند و مثلن شش ماه بعد دوباره اکنیم. سپس آنان به کار خودشان میباید حتمن کاری ب

اند و هم دارند و دارای امکانات ایمنی ها فاصله زیادی بای خوبی در آن جریان دارد، دستگاهاکنون فضای کارخانه روشن است، هوا

جا انجام داد. آنجّراحی عمل جا توان در آنکه می اندجا آنقدر پاکهای آندر جریان کار بشود. توالتای آدم نمی تواند دچار سانحه

یعنی انسانی کردن  شود که اینگوش برسد. اکنون نتیجه گرفته می بسیار آرام و ساکت است. شاید نوای یک موسیقی مالیم هم به

کارخانه کوره برای گیرد؟ و اگر معلوم شود که این در این کارخانه چه کاری صورت می ما این را هم باید پرسید کهکار. امحیط 

 کار را نباید انسانی کرد، باید از میان برداشت.محیط کند، باید گفت: این ها تولید میزاندن انسانسو

 

کار است. ما این جنگ را انگار از محیط خلیج فارس و این تخیل انسانی کردن  یمن معتقدم که پیوند تنگاتنگی میان جنگ پاکیزه

بینیم بینیم. ما میجزای آن را میکاملن تنگ. ما تنها ا یگسترده، بلکه از یک زاویه ایبینیم، آنهم نه از زاویهیک تلسکوپ می چشمی  

و چگونه دقیق به هدف  شودمرکز آبرسانی بغداد هدایت میکه موشک به سمت  -دهندبسیار زیبا در تلویزیون نشان می و این را–

جا آن یشود و جز دو سه نفری که شاید اتفاقیمه چیز ویران مکند، هتمام به یک در  مشخص اصابت می کند. حتی به دقت  اصابت می

ریزند هزاران بمب می  ٥٢های بافکنگویند پاکیزه. وقتی که بمبمیاین به و –شود اند به کس دیگری آسیب وارد نمیکردهکار می

، و از خودمان قبلی در مورد محیط کار وضعیت کاملن چیز دیگری است. اما اگر ما کمی زاویه دیدمان را گسترش دهیم، مانند مثال

مرکز آبرسانی یک شهر بزرگ بینیم که به هیچوجه پاکیزه نیست. وقتی فتد، آنگاه چیزی را میام که در آنجا واقعن چه اتفاقی میبپرسی

ست و این دروغی اگیرند. جنگ بسیار کثیف های واگیردار قرار میی بیماریمردم در معرض خطر فزاینده یشود، همهویران می
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خوانم مان فرامیترده نسبت به عملگس ینگاه از زاویه رود. من همه را بهشود که در جنگ تمدنی از بین نمیمی بیش نیست که ادعا

 جنگ خلیج فارس را به این سرعت فراموش نکنیم. یو امیدوارم که نمونه

 

را های اخیر بارها گفت، کابوس ویتنام، سندروم ویتنام در هفتهی بگویم. رییس جمهور بوش یک نکته هم در مورد مساله فراموش

و جنگ خلیج فارس هیچگاه نباید پشت سر گذاشته شود. ما باید آنها را  بگذاریمگاه نباید پشت سر پشت سر نهادیم. این کابوس را هیچ

کند. این کار بدی است، نباید چیزی را می فراموشیبه ایم. بوش دعوت توانیم بکنیم و کردهوریم! باید بدانیم که چه کاری میبه یاد بیا

 .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 

 .MITشخصی من در 

 

مایی که  -سازو شما بعنوان فیلممن به عنوان استاد –اول ما  یخواهم بگویم که در وهلهی باصطالح عجز و ناتوانی میدرباره

بگذاریم که از ما سوءاستفاده شود!  -به سادگی؟!–امکان و فرصت داریم، اجازه نداریم بگوییم که ما عاجز و ناتوانیم. نباید به سادگی 

یم؟ آیا بکن یکاریم خواهمیکنیم؟ آیا قعن چکار میگویم که وادانان نیز همین را میمن به انفورماتیک–باید در این مورد تأمل کرد 

بایست از می -گویمنیستم اما به عنوان ناظر بیرونی می شما یمن هم رشته–م؟ و بعنوان فیلم ساز یکنیم در کارهایی همکاری خواهمی

-ایم ممکن است که در کارم، حقیقت را آندهم از من سوءاستفاده کنند؟ آیا برشود؟ آیا اجازه میپرسید: آیا از من سوءاستفاده می خود

ه این فرصت های گوناگونی از یک حقیقت وجود دارند، اما شاید ما آخرین کسانی باشیم کدانم که روایتبینم بیان کنم؟ میگونه که می

یقی و هنر رم فیلم، موس. منظوصحبت کنیم -نهدی را پشت سر میزبان رایج   به زبانی که مرزهای  –های زیادی را داریم که با انسان

 های این دنیا،ایم. استالینپایان خط رسیدهاند، آنگاه به ها بگذرند، بگویند عاجز و ناتوانتوانند از این مرزاست. اگر افرادی که می

 کنند.قلع و قمع میهیتلرهای این دنیا از این موضوع باخبرند. به همین دلیل هنرمندان را 

 

چرا و چگونه من بعنوان یک منتقد در »که د شخصی با جنون نظامی، یعنی این پرسش را با برخور ترین پرسش در رابطهمهم

MIT  کنید که در پاسخ بگذارم. شاید شما تصور میخواهم بی، نمی«کنم و جایگاه من در آنجا چه بوده استکار میMIT  به من

ام که در یک کالج یا دانشگاهی کاملن لیبرال، جایی در ال را داشتهذرد. اما اصلن این طور نیست. من بارها این خیگخیلی سخت می

لیبرال و حتی مترقی را تصور پیش خود دانشگاه کوچکی با دانشجویان و کارمندانی  خارج شهر در کنار جنگلی یا دشتی درس بدهم.

کنم که در در چنین دانشگاهی هم باشم، آرزو می شوند. اما کاملن مطمئنم، اگر منهایی هم در آمریکا پیدا میام. چنین دانشگاهکرده

MIT  شود، مساله دیگری است. برایم کاملن روشن است که دستگاه اداری از من و شاید جا چگونه با من برخورد میکه آنباشم. این

ی فنآوری به رکورانهتش کوکند. وقتی که در مورد پرس]برای پوشش عورت. م[ استفاده می همچنین دیگران به عنوان برگ انجیر

چرا، »شود: ندارد، آنگاه گفته مینظر انتقادی در مورد رایانه وجود  MITشود که آیا در شود و یا پرسیده میشدت انتقاد می

تر از این اسبات من با همکارانم کمی پیچیده. رابطه و من«نویسدکند و مطلب می. او در این باره فکر میهست بامایزنوپروفسور 

درنگ مشهورترین نامی که من بی خود منتقد است. یجا زیاد نیستند، اما من تنها فردی نیستم که نسبت به رشتهت. امثال ما در آناس
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 یهچه در جلس–کنم ام. وقتی من صحبت میکه من متاسفانه تجربه معینی کردهچامسکی است. دوم این است توانم برشمرم، نوآممی

نهند ام میآیند و دست بر شانهبرخی از همکارانم بعد از صحبت می -ر یک کالس درس و یا در یک تظاهراتسازمانی دانشکده، یا د

به عالوه شاید نجواکنان «. را بیان کردی شد. خوشحالم که تو آنها گفته میاین حرف. باید حق مساله را خوب ادا کردی»گویند: و می

که بسیاری از  من از این ناراحتم«. ت که من دوباره آن را بیان کنمگفته شده، الزم نیس اکنون که این نکته»گویند: به خودشان می

 کنند، اما در برابر افکار عمومی هیچگاه.به صورت شخصی از من پشتیبانی می همکارانم

های طوالنی استانتوانم دویتنام درست کردیم، که در موردشان می افزاری برای جنگ های جنگها و سیستمسالح   MITما در

یهودی مهاجر پیوند بسیار تنگاتنگی با پنتاگون دارد. و سابقن من بعنوان دانشجوی آلمانی  MITاست.  وحشتناکی یتعریف کنم، قضیه

-یمزمان هیتلر را بازی  کردگان در آلمان  دانشمندان، استادان و تحصیل نقش اغلب  من هم پرسیدم که آیا اکنون به آمریکا از خود می

ن چه که از کار مام این است و اینام، رشتهمن دانشمند علوم طبیعی»شد: کنم که خیلی از آن متنفر بودم. این موضعگیری که گفته می

رابطه به ورنر فن  در این«. شود، ربطی به من ندارد. من سیاستمدار نیستم. مسئولیت این کار به گردن دیگران استای میاستفاده

اما گاهی لندن را »ه عنوانی برای آن ساخته بودم ک-و من زیر« اندهدف ستارگان»کنم که کتابی نوشته بود با عنوان برائون فکر می

 «.این دپارتمان من نیست»اش این بود: پرسیدند، پاسخهایش میگامی که از او در مورد هدف پژوهشهن «.دهمهدف قرار می

 

لمانی آخواهم نقش این پروفسورهای پرسیدم، آیا اکنون میندی در آمریکا از خود میزاد شهرومن در زمان جنگ ویتنام و جنبش آ

ام و هنوز دفتر کارم را گرفتم. من اکنون بازنشست شده وشنی و با قاطعیت کامل تصمیم خودرا بازی کنم یا خیر. من در آن زمان به ر

توانم درس بدهم، پس امروز هم کترایم را داشتم. اگر بخواهم میی دن چندی پیش نیز آخرین شاگرد دورهدارم. تا همی  MITرا در 

رد دانشجویان و همکاران یشتر به دنظر من ب MITکردم در ن را مرهون تکبرم هستم که فکر میمتعلق به آنجا هستم. شاید هم ای

 خورد تا هر جای دیگر. به همین دلیل آنجا ماندم.جوانم می

 

ن مورد مطمئنم. های این سده است. در ایترین نابغهیکی از بزرگ شناس وچامسکی، زباندم. نوآمسکی را برچاماسم نوآم پیشتر

سال پیش به این  ٣٥از   MITشناسند. امیدوارم به هر حال. او به گمانم در ها در این جمع او را میگیرم که خیلیاین را فرض می

دیگری را نیز المللی های بیندهد، و در کنارش بسیاری جایزهمی  MITکه را های افتخاری ی جایزهدهد. او همهسو درس می

کرد و در او به صدای بلند اعتراض می–او یکی از رهبران مقاومت علیه این جنگ بود کرده است. در زمان جنگ ویتنام که دریافت 

ن چامسکی چناچنین خواهد کرد و یا نوآمچامسکی گفتم نوآمکردم و میگاهی با دانشجویان صحبت می -نوشتآن مورد خیلی می

تواند دست به چنین کاری تواند این کار را بکند. او میچامسکی است. او میبله، او نوآم»دادند، خواهد گفت. آنان به من پاسخ می

ک مبتدی بوده، دستیار بزرگ نبوده است. او زمانی ی چامسکی  ر بودم بگویم، اما او همیشه نوآم. من مجبو«بزند، او آدم بزرگی است

ای ایین بدون آن که هیچ دستمایهپ کاملن سطح   های پس از جنگ به عنوان یک استادیار  در نخستین سال MITدر  همان موقعاستاد و 

. معتقد است اصرار داشت که همه بدانند که او یک آنارشیست است. او یک آنارشیست  داشته باشد )البته به جز مغزش( اش برای آینده

کرده است. اتفاقی کرده و آن را هیچگاه حاشا نمیآن به عنوان یک آنارشیست عمل می در تمام طول زندگیش در آکادمی و خارج از
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چامسکی موضعگیری سیاسی خود را سابقن جایگاه پایینی داشته. نوآممرتبه بوده، او اده است. نه به دلیل این که بزرگهم برایش نیفت

بوده،  -پذیرقعیتی بسیار شکننده و بسیار آسیببه اصطالح در مو–پایین رتبه  ه است. حتی هنگامی که یک استادیار  هیچگاه پنهان نکرد

 کرده. اش را مطرح میمواضع انتقادی

، توانند بپرسندن در جمع شما است. آنان اکنون میسازاز طرح کردم. اکنون خطابم به فیلمگردم به پرسشی که در آغااینک باز می

ای آیند، که در واقع بربیرون می  MITهای ز وسایل فنی است که از آزمایشگاهتوانیم بکنیم؟ منظورم در استفاده اما چکار می

-فرید. ما با این وسایل چه کار میتوان همچنین تصویرهای زیبا برای زندگی غیرنظامی آاند و با آنها مینظامیان در نظر گرفته شده

های زهرآگین شما باید از لُمباندن میوه»م گفت کنم. من خواهام و آن را دوباره تکرار میهخ این پرسش را من دادخواهیم بکنیم؟ پاس

من واقعن معتقدم  ام.ام یادداشت کرده، روی کاغذ سخنرانی12گیری از برشتبا واممباندن را، لُ  ی. من اینجا واژه«جنون دست بکشید

ها آلوده به خون است. نه، این»استادانه صرفنظر کنید و بگویید: شما باید از این چیزهای  -ار استدانم که اجرای آن خیلی دشومی–

کند و ما ن امر از جنون این دنیا حمایت میداشته باشیم. ای یخواهیم با آنها سر و کاراند که نمیها را برای مقاصدی درست کردهاین

یی که درحال حاضر چنین من است. شما باید این کار را شروع کنید و آنها یتوصیه این«. شریک باشیمچنین کاری در خواهیم نمی

 ها نشان دهند.برجستگی بیشتری پیش چشمان انسان تر و باجنون دنیای ما را به صورتی روشن کنند، باید ادامه دهند وعمل می

 

                                                 
 بود. کمونیستی و سوسیالیستی هایتر و شاعر آلمانی با گرایشنویس و کارگردان تئایشنامهنمابرشت،   12 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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 پژوهش ممکن   مسئولیت دانشمندان و مرزهای  
 

آری، »گویم: ی خشنی است و با این حال میسور واژهتوان برابر با سانسور علوم طبیعی دانست؟ سانآیا محدودیت پژوهش را می

 یهای پژوهش از کجا باید بیایند. در اینجا با واژهین پرسش بپردازیم که این محدودیتالبته باید به ا«. شود کردکار دیگری نمی

چه بخواهیم و چه –اساسی پژوهش  سب با علوم طبیعی نیست. یک محدودیت  شود که متنااندیشیدن مطرح می یک کیفیت  « باید»

چقدر به این نکته کم بها ام که ک فرد  میرنده برای ایجادگری قرار دارد. من شگفت زدهیدر اختیار زمان است؛ زمانی که  -نخواهیم

محدود است. در « داد بشریاستع»به ویژه این که منبع نهایت کار برای انجام دادن وجود دارد، اما منابع محدودند. شود. بیداده می

ندکی های ااما برای دو یا سه نسل تنها پرسشتوانند مطرح کنند، دارد که دانشمندان علوم طبیعی مینهایت پرسش وجود اساس بی

ها را نه. باید پاسخ داد و کدام ها راهر نسلی باید برگزیند کدام پرسش اند. این به معنای آن است کهوجود دارند که در واقع مطرح

 هایی هم باشند که به هیچوجه نباید پاسخ بگوییم.باقی گذاریم. و شاید پرسش -بعدی نسل–مان کودکانها را باید برای پرسشبرخی 

 

در  ایها چطور؟ لطیفهاندیشیدن را ممنوع کرد. اما ایدهکنم بتوان اید در موردشان اندیشید. فکر نمیهایی وجود دارند که نبآیا ایده

نگار جوان با اینشتین مصاحبه کرده و از او پرسید، آیا او همواره یک دفترچه وزنامهکنند. یک رمورد آلبرت اینشتین تعریف می

ُخب، برای »د: گوینگار میروزنامه« نه، برای چه؟»گوید: شود و میود دارد؟ اینشتین متوجه پرسش نمییادداشت کوچک همراه خ

تنها دو یا سه ایده بیشتر ام دانید، مرد جوان، در تمام زندگیمی»اینشتین در پاسخ گفت: «. رسدتان میای به ذهنعی که شما ایدهموق

 «.امنداشته

 

د هایی وجود داشته باشند که از ذهن ما عبور کرده، اما نبایکرد، غیرممکن است. اما شاید ایدهتوان ممنوع ها را نمیپس ایجاد ایده

عاشق شدن، دست »اند. زمانی یک روانپزشک به من گفت: پیدا شدهها باید از خود پرسید، چرا این ایدهپی آنها را گرفت. دستکم 

ها چه باید توان تصمیم گرفت که با ایدهطور میهمین«. خودمان نیست. اما تصمیم گرفتن درباره این که چه کنیم، دست خودمان است

ها را دارند. برای مثال دست بردن در ژنکه دنیا آزمایشگاه شخصی دانشمندان نیست. و این که دانشمندان مسئولیت کرد. باید آگاه بود 

کنند، اجازه ندارند به در این مورد بیندیشند، اما همین که شروع به آزمایش می توانند به هر چیز ممکنیدر نظر بگیریم. افرادی می

هایی باید ند و محدودیتشان بدل شود. بنابراین مرزهایی وجود دارشان به آزمایشگاه شخصییطنهایی تصمیم بگیرند که تمام محت

  باشد.

 

ام خواهد شد اگر یکی از رسد و موجب شگفتیاجرا شوند؟ دو پروژه به ذهنم می هایی وجود دارند که به هیچوجه نبایدآیا پروژه

است. ما  شناسیپژوهش مغز ز آنها عمل مغز بر روی نوزادان سالم در خدمت  حاضران در اینجا، اجرای آن را مجاز بداند. یکی ا

دیگر: برخی از  ایشود؟ و اینک پروژهبازدارندگی ناشی از چیست؟ و چگونه عملی میدانیم. چرا نه؟ این ن چیزی را مجاز نمیچنی

پذیر است. بزرگی بک بطری کوکاکوال امکانساختن یک بمب اتمی به  ،به من گفتند که در اساس MITدر شعبه فیزیک  مهمکاران
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ای گویم به چنین پروژهنخستین بمب اتم خواهد بود. من میمانهاتان برای ساخت  یساختن چنین بمبی دستکم در حد و حدود پروژه

یا علمی از این همکاری سیاسی، مالی و  وکنم که کسی هم واقعن به طور جدی به فکر پشتیبانی نباید اجازه داده شود. گمان نمی

 شود یا نه.ین کسی پیدا میدانم که آیا چننمی–پروژه باشد. چنین فردی دشمن بشر خواهد بود 

 

رسد، خیلی هم وحشتناک نیست. ما در واقع سانسور داریم، به ن گونه که در نگاه اول به نظر میپژوهش علمی آ محدودیت   یایده

گیرد؟ در کتابم با است که این خودسانسوری از کجا باید بیاید و از چه کسی نشأت بویژه خودسانسوری. پرسش پیش از هر چیز آن 

ام. یعنی چه؟ امپریالیسم کاربرد قدرتی است سخن گفته« خرد ابزاری امپریالیسم  »در این رابطه از  قدرت رایانه و عجز خردعنوان 

کند که در ایاالت  هایی تصویبمتحد آمریکا حق دارد قانون یاالتا یکه به صورت مشروع متعلق به کسی نیست. برای نمونه کنگره

شمارد. قانون اساسی به کنگره این قدرت را بخشیده است. ایاالت متحد آمریکا اما حق ا مجاز یا ممنوع میمتحد آمریکا چیزی ر

شی ن  آن مَ « خرد ابزاری»مفهوم مشروعی ندارد که شکل حکومتی کشورهای دیگر را تعیین کند. این امپریالیسم است. و منظورم از 

مان را متکی هایتوانیم همه فعالیتخواهد به آنها برسد یا از آنها پرهیز کند. ما نمیهایی است که آدم میاست که فقط معطوف به هدف

 به چنین خردی سازیم.

 

برید تا به صاحبش ی اشیای گمشده میهآن را به ادار .کنید. شما یک کیف پر از پول پیدا میمشمردو نمونه در این رابطه برمی

کشید. پاسخی است که شما انتظارش را می جالب اینجا نوع« چرا این کار را کردی؟»پرسد: آید و میانده شود. حال کسی میدبرگر

 به پیامدها است:  ممکن، توجه پاسخ  یک 

گویند: میو  آیندمیگذاشتم. آنگاه مأموران مالیاتی کردم یا درحساب بانکی میدادم، حتمن پول را خرج میاگر کیف را پس نمی»

اما «. بدی داشته باشد. به همین دلیل کیف پول را پس دادم یاید. کل ماجرا ممکن است نتیجهنقض کرده های مالیاتی راشما قاعده

هستم دیگر. را پس دادم. من این جوری  دانم چرا آننمی»گری از این قبیل را داشتیم: برخالف این، ما انتظار یا امید شنیدن پاسخ دی

یعنی استدالل همراه با نوعی «. کننداست و همه این کار را میاین کاری عادی  ،جااین»یا این که « اممن این طور تربیت شده

 شود، بلکه به خردی دیگر.نمی رجوع« خرد ابزاری»سودورزی نیست. بنابراین در این مورد به 

 

مرده را به صورت مصنوعی زنده نگاه  یمورد پیشنهاد یک پروژه نوشتم که قرار بود مغز یک گربه مطلبی درها پیش مدت

و از این طریق به رایانه توانایی بینایی بخشیده شود. گفتم که این کاری  عنوان جزیی از رایانه استفاده کنندبه  آن دارند و از میدان دید

این کار تهوع آور است، این کار »کیف پول را دادم:  مثال   ی مشابهمن پرسیدند چرا، پاسخ. نباید چنین کاری کرد. وقتی از کریه است

گیری شوند، در تصمیمی وارد بازی میگیری معیارهای دیگرخواهم بگویم که هنگام تصمیممی«. پلیدی است، نباید این کار را کرد

ای کنم که شاید به نتیجهشود؟ من کاری میای میچه استفاده است که از محصول کار طور. یک معیار اینپژوهش علمی نیز همین

های گوناگونی به ن با بسیاری از همکارانم از پاسخآید؟ از گفتگوهای فراوادم بپرسم: چه اتفاقی بر سر آن میبرسم. سپس باید از خو

 هیز از پرسش. برای نمونه: ها برای پراز انواع گوناگونی از پاسخ -گویمیا شاید بهتر است ب–این پرسش مطلعم 
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های خوب یا بد استفاده کرد. توان برای هدفهر چیزی را می»یا « شودای میهمن از کجا بدانم از کارم بعدها چه استفاد»

اند. و چون های دشواریها پرسشاین  ؟«مرز بین "خوب" و "بد" چیست»یا این که «. امیدوارم که از کارم استفاده خوبی بشود

 هایی بگیریم.ا مسئولیتی نداریم که چنین تصمیمشود که: مها داد، چنین نتیجه گرفته میتوان پاسخی به این پرسشالن نمیاحتم

 

توانم بدانم که در نهایت از آن من نمی»گویند: ، افراد میتیک و هوش مصنوعی استوقتی مساله بر سر پژوهش رایانه، انفورما

 «.شودچگونه استفاده می

 

توانم ورد آمریکا می. اما در م]منظور آلمان است. م[ امجا در یک سرزمین بیگانهمن این»من در این رابطه این است:  پاسخ

-ا آزمایشگاهی که من در آن کار میتوان دانست که چگونه کار یک آزمایشگاه هوش مصنوعی یبگویم که در آنجا خیلی هم خوب می

بینیم. اگر اصولن به شکلی بتوان به روشنی می  MITاین را در مورد «. شوددر نهایت استفاده می -لوم رایانهآزمایشگاه عیعنی –کنم 

بخشند، حتمن این کار « بهبود»در سالحی تعبیه کرد، تا آن را  ،یک آزمایش را مثلن در مورد تشخیص تصویر توسط رایانه ینتیجه

-ولن مخارج این کار را به عهده میچه کسی اص»کرد. همچنین اگر آدم بپرسد توان اثبات ند کرد. این را از لحاظ آماری میرا خواه

شود. مسلمن که از این کار استفاده نظامی می شود حدس زدارد پنتاگون است. میشود که در اغلب مواطالع حاصل می« گیرد؟

یا آنطور که  «.کنندبیاورم با کار من چه می که سر درمن نیست  یاین وظیفه»شوند، برای نمونه های متقابل نیز مطرح میاستدالل

این مساله بحثی که من زمانی با او راجع به –هربرت سیمون همکار قدیمی من در پژوهش هوش مصنوعی در دانشگاه کارنگی ملون 

مان ن که با دانشگیری در مورد ایکل از نمایندگان داریم. ما تصمیمدر آمریکا ما یک شکل حکومتی متش»گوید: می -طوالنی داشتم

 «.توانیم نمایندگان دیگری برگزینیممیمان نیاید، خوشها سپریم. و اگر از این تصمیممان میرا به نمایندگان برگزیده شودچه کار می

 

ما »اندازد. آلمانی، به ویژه در زمان رایش سوم می است. مرا به یاد موضعگیری اکثر دانشمندان   طفره رفتنبه نظرم این نوعی 

های خیر و شر به تواند برای هدفحال با این نظر که هر چیزی می«. گیرددانشمندیم و سیاست ربطی به ما ندارد. رهبر تصمیم می

نها به کفش سازی را ممنوع کرد ت یتوان کارخانهپناه بر خدا، نمی»مطبوعاتی گفت: کار رود، چه کنیم؟ دیروز یک نفر در کنفرانس 

توان تشخیص داد چه چیزی چگونه می»شود که بعد این پرسش مطرح می«. اده شوندها به سربازان داست کفش این دلیل که ممکن

بدهم. اما من با گفتن توانم پاسخ آن را ن است، یک پرسش دشوار که من نمیمسلمن این یک پرسش که« خیر و چه چیزی شر است؟

شود تر بتوان تعیین کرد، کجا مین پاسخ تا حدی نزدیک شوم که راحتوانم به ایتمی« نه بیشترکنم و جا همکاری میتا این»این که 

 مرز کشید.

 

ی باز است؟ برای این که در این مورد بتوانیم تأمل کنیم، نیاز به یک لنز با زاویه« شر»و چه چیزی « خیر»حال چه چیزی 

-هایم آنگونه که از من انتظار میاورم. وقتی من در سخنرانیبایست یک مضمون گسترده را در نظر بگیریم. یک نمونه بیداریم. می

های انسانی هم حتمن رای هدفاما امکان استفاده از رایانه ب»شود که رود با عصبانیت صحبت کنم، سرانجام این پرسش مطرح می

آورند. آیا می را مثال می ی اسکن()سی ت« اینگاری رایانهرشبُ »طلبم، اغلب وقتی که من مثالی می«. در پزشکی وجود دارد، مثلن

گرفت؟ تا آنجایی که من اطالع دارم، تا کنون کسی با آن کشته یا مجروح نشده است، بلکه از  «اینگاری رایانهرشبُ »توان ایرادی به 
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اگر ضروری باشد که آیا عمل کردن آن ضروری است یا نه، و  شود و تشخیص ایندستگاه برای معاینه مغز آدم زنده استفاده میاین 

 .تر جراحی کردا بتوان راحته دقیقن در کجا قرار دارد، تغدّ 

 

شود. در چه مضمون اجتماعی به کار برده میدر  «اینگاری رایانهرشبُ »باز. باید بپرسیم که  یزاویهنگاهی از اما در مورد 

دکتر بروند و تحت معالجات پزشکی قرار بگیرند. چرا چنین  ایاالت متحد آمریکا این تاثیر را دارد که هنوز صدها هزار انسان نتوانند

تباه از کنند و همیشه در معرض این خطر قرار دارند که به خاطر یک اشاست؟ دکترهای آمریکا در یک سیستم اقتصاد بازار کار می

یابد. این تمام ی پزشکی افزایش میبایست خود را در برابر این خطر بیمه کنند. در نتیجه مخارج معالجهآنان شکایت شود. آنان می

غه کنم(: کند، آنگاه دکتر خواهد گفت )اگر مبالیم: انگشت کوچک دست راستم درد میگوروم و میوقتی من دکتر میقضیه نیست. 

و آزمایش  اینهنگاری رایارشبُ نیاز دارید، باید دو روز در بیمارستان باشید، عکس اشعه ایکس بیندازید،  کامل یشما به یک معاینه»

به خاطر فراموش  خواهدنمی کند؟ برای این که اود صورت بگیرد. چرا این کار را میدیگر نیز بای اضافیخون و همه چیزهای 

-نگاری رایانهرشبُ به پزشکی و بطور اولی با ما ارتباط دارد و هیچ ربطی  یاش شکایت شود. این مساله با جامعهکردن چیزی، علیه

رمانی از چنین پیشرفت شویم که امور داند و ما آمریکاییان متوجه میها خیلی گرانشود، ندارد. این دستگاهتر میب کاملای  که مرت

 که در آنجا قرار گرفته نگریست. اینگاری رایانهبرشبایست در پرتوی شرایط اجتماعی به برد. بنابراین میفنی رنج می

 

بر بهبود  ای که تاثیرکه هر نتیجه -و جبرگرایانهبه گونه ای قطعی –کاملن واضح است  توسط رایانهدر مورد تشخیص تصویر 

اطالعیم. ما از این نکته به دقت توانیم ادعا کنیم که بیافتد. ما نمیدرنگ به چنگ نظامیان میتوانایی بینایی رایانه داشته باشد، بی

 باخبریم.

 

بایست این اید مرزکشی کرد؟ معتقدم که ما میدر این رابطه کجا ب ن نظامی کنیم.خواهیم جهان را بیش از ایفرض کنیم که نمی

تواند روی کاغذ ک همه پرسی ترتیب دهیم. هر کس میتوانیم ی. ما میآورمرا بخشن به صورت ارادی بکشیم. یک نمونه میمرزها 

های بسیار متفاوتی دریافت خواهیم کنم که ما پاسخشود. فکر میرسد و شب شروع مینویسد، چه موقعی روز به پایان میکوچکی ب

ُخب، وقتی »شود: پاسخ داده می« درکجا؟»تر بپرسیم: و اگر دقیق«. کندهنگامی که خورشید غروب می»د: کرد. یک نفر شاید بگوی

پس از صرف چای، اما »گوید: یا یک فرد انگلیسی شاید ب«. رودآن کوه پایینی می که من در آپارتمانم هستم و خورشید آنجا به پشت  

-رسد و شب آغاز میجا روز به پایان میگیریم که اینوجود دارند که ما تصمیم میهایی بنابراین مناسبت«. نوشیدن کوکتل پیش از

ب دانیم که ظهر در روز و نیمه شادی. اما یک چیز روشن است. ما میشود؟ به صورت کمابیش ارشود. چگونه این تصمیم گرفته می

گیری کنیم که دقت هدفی که ما روی این مساله کار میخواهم ببرم. هنگامجا به کار میدر شب است. این معیاری است که من در این

است. اینجا نباید توضیح بدهم که خط و مرزها را کجا « کار شبانه»موشکی را باال ببریم، آنگاه کاملن روشن است که منظور یک 

تعلق به شوند که در یک مضمون اجتماعی مآن نیست. و کارهای دیگری پیدا میاست و بحثی در « شب»ت از باید کشید. اینجا صحب

تصمیم « شر»و « خیر»توانیم در مورد جام داد. به این سبک و روش ما میتوان آنها را بدون داشتن عذاب وجدان اناند و می«روز»

آن را تایید نکنند، اما برای ما معتبر است. اگر ما چنین کردیم و از خود که ممکن است همه  گیری استبگیریم؛ یک نوع تصمیم

بایست آنگاه می« گیرد؟"روز" یا در قلمروی "شب" قرار میآیا در قلمروی  شود؟ای میدر نهایت چه استفادهاز کار من »پرسیدیم: 
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که من در آن قرار دارم، فاصله دارد؟ آیا ممکن است که  نهایی از کار من تا چه اندازه از موقعیتی یاین استفاده»از خود بپرسیم 

ود؟ یا این که هدف از های شرآمیز از آن استفاده شن شاید صد سال دیگر برای هدفانجام چنین کاری را نداشته باشم چو یاجازه

 «؟کنم وجود دارددر این هنگامی که من هستم و فعالیت میزمانی  لحاظ

 

صحبت کردیم. هدف هوش  MITمصنوعی، به ویژه  هوش   تی درباره مسئولیت پژوهشگران  کنفرانس مطبوعادیروز در 

ش مصنوعی حذف مرگ است. توانیم مسئولیت آن را به گردن بگیریم؟ و ماورین مینسکی گفت، هدف هوآیا میمصنوعی چیست و 

ای حد آمریکا، این ایده رواج گستردهایاالت متها در این جمع از این گفته شگفت زده خواهند شد. اما در کنم که برخیمن فکر می

، Mind childrenشود. من دراین رابطه به کتاب در آلمان به تازگی دارد مستند میای است در آمریکا که دارد. این بحث بیست ساله

-لبته او افسوس میا–موراوک مدعی است که تقریبن به زودی  اندیشم.که ماروین مینسکی اعالم کرد، می هانس موراوک ینوشته

( downloadپذیر خواهد بود که یک انسان را در رایانه پیاده )امکان -خورد که نه در زمان زندگی او، بلکه در روزگار کودکانش

شود، پیدا کند. وقتی رایانه فرسوده میتواند زندگی جاودانی کنیم. مسلمن به صورت کاملن دیجیتال که به این ترتیب انسان می

شود یابیم. بنابراین گفته میدیگری منتقل شوند و به این ترتیب ما به نامیرایی دست می یتوانند طبیعتن به رایانهات دیجیتال میاطالع

م، آنگاه در که هدف، حذف مرگ است. پس چرا باید از کار کردن بر روی این موضوع دست بکشیم؟ اگر این استدالل را بپذیری

خون در دویست سال  یندین بشکهدانم چکند. من نمیها را توجیه میوسیله یم که مدعی است هدف همهگیریموضعی فلسفی قرار می

-ی نفت سخن میشود. ما همواره از بشکهگویم بشکه چون امروز اینطور صحبت می)می  اخیر، به نام این فلسفه ریخته شده است.

 گوییم(.

 

هوش مصنوعی داشته باشیم، این دستاوردها ی تصویرپردازی و موفقیتی در گستره م که اگر اصولندانیما در آمریکا به دقت می

ی عظیم روانشناسانه ایم که یک فاصلها خیلی فاصله دارد. ما عادت کردهاما این دانسته از مها منجر خواهند شد. سالح« بهبود»به 

نیامده ی این سده ]بیستم. م[ پدید ای دارد و از آخرین دههگستردهی ما رواج مان و پیامدهایش ایجاد کنیم. این وضع در جامعهبین عمل

کنند. هزار متری پرواز می ١٠در ارتفاع که  ٥٢هواپیماهای ب یها به وسیلهکنم، به بمباراناست. در این باره من به ویتنام فکر می

ها را پرتاب کند. او ف رسیده و باید اکنون بمبه به هدگوید کی نمایش کوچک به خلبان مییک عالمت الکترونیکی روی یک صفحه

او خیلی از آنها رسند به زمین میها ها را ببیند. وقتی این بمبتواند این بمبشوند. او نمیدهد. بمب ها ریخته میای را فشار میدگمه

ی ها را بشنود. و تنها به دلیل این فاصلهتواند فریاد انسانآنها را بشنود. و به طور حتم نمیتواند صدای انفجار دور است. او نمی

از آن که انسان   خواهم بگیرم عبارت استای که میاست که دگمه را فشار دهد. نتیجه پذیراش برایش امکانروانشناسانه از آثار عمل

 شوند.الپوشانی میزند و پیامدهای کارش دست به کاری می

 

کنم. من از میدان هاروارد به ین رابطه داستان کوتاهی تعریف مین موضوع بود. در اتوان شاهد ایدر آزمایشگاه پژوهشی نیز می

دکترا است و  یکرد، از روبرو می آمد. او دانشجوی رشتهو مرد جوانی که زمانی در سمینارهای من شرکت می رفتمکمبریج می

آن یک خرس و یک گربه  ا تصور کن که دریک صفحه نمایش بزرگ ر گفتاز تز دکترایش برایم تعریف کند. او  خواستمی

د. دختر کوچکی در دهیگیرد و به سوی گربه ق ل می خرس پرتاب کرده، خرس توپ را میتوان دید. گربه توپی به سوکوچک را می
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وقتی که « دهد، باید بگویی "سپاسگزارم"!خرس! اگر کسی چیزی به تو می»ید: گوی نمایش نشسته و به سیستم میبرابر این صحفه

کار دکترا عبارت است از «. مهربان یسپاس، گربه»گوید: کند، این بار خرس میباره توپ را به طرف خرس پرتاب میگربه دو

قرار باشد که مکالمه به  این کار بسیار دشواری است. به ویژه اگرفهمند که ای و کارکشته میسیستمی. افراد حرفهایجاد چنین 

وموضوعاتی از این قبیل است. از د. این کار در ارتباط با تشخیص زبان که برایم توضیح داده شد، انجام شووقفه، آنگونه صورت بی

برای این که مطمئن شوم موضوع را فهمم. اند که من این سیستم را چگونه میمایل است بددکترا پرسیدم آیا او  یدانشجوی دوره

 م:این داستان را برایش بازگو کرد امدرست فهمیده

 

«. بینمهای دشمن را میستون از تانکسرکار، من روی زمین یک »گوید: بینم که سیستم به او میخلبانی در یک جت جنگنده می

ها شلیک سپس موشک«. ن و همیشه از من نپرسها را پرتاب کبینی، موشکوقتی تو چنین چیزی را می»گوید: سیستم میخلبان به 

توان قضیه بله! این طور هم می»او پاسخ داد ن! از مرد جوان پرسیدم آیا این تشریح کار او است یا نه و شوند. همین. پایان داستامی

اند. من معتقدم که تعبیر من به پردازد؟ معلوم شد که نظامیانهای این کار پژوهشی را میکسی هزینهمن از او پرسیدم، چه «. را دید

های زیبا ام که به شکل افسانه و با رنگهای پژوهشی داشتههای مشابهی با دیگر پروژهربهتر از تعبیر او است. من تجحقیقت نزدیک

اش به ندرت های پژوهشینی پیش از حکومت ریگان، در سفارش، یع١٩٨٠یک پرانتز باز کنم. پنتاگون پیش از  اند.ارائه می شده

شده است. ابتدا در آغاز استفاده می ُحسن  تعبیرهااین رابطه از انواع  نامیده است. درشان میهای جنگ افزاری را به نام واقعیسیستم

-گون شروع به طرح نام واقعی سیستمبود که پنتا -کندپرستی نوین یاد میاز آن به عنوان زمان میهن  تایمکه مجله – ٨٠های دهه سال

 Strategy ،گاه هوش مصنوعی. کل پروژهشد، به ویژه در آزمایشروی سه سیستم کار می MITهای جنگ افزاری کرد. در 

Computing Initiative ها دقیقن همین سیستم که من پیشتر تشریح کردم بود؛ سیستم دستیار خلبان نام داشت. و یکی از این پروژه

 که قرار بود جای دومین نفر درجت جنگی را بگیرد.

 

-ن نفروخت. او در ازای آن چیزی میفائوست روح خود را به رایگاایم. بسته 13مان قراردادی فائوستیبه گمانم ما با دانش و فن

تلویزیون »توان به میکنیم، برای نمونه دریافت میفروشیم. ما هر دفعه در ازای آن چیزی خواست. ما روح خود را رایگان نمی

های رابطه مبلغاهد بود. در این کنیم. زیباتر خووسیله ما تصویر بهتری دریافت می به ایناشاره کرد. ( HDTV)  «وضوح باال

ُخب، این یک »گوییم امور تفریحی و سرگرمی ندارد، اما ما می هدف این پژوهش ربط زیادی به پژوهشی عظیمی صرف شده است.

مع اگر من در این ج« ؟خوردواقعن این به دردمان میآیا »پرسیم: ما از خود نمی«. رساندرا هم برداریم، به کسی آزاری نمیگام 

اند یک ی آنانی که اینجا نشستهشاید کسی دستش را بلند نکند. اما ده سال دیگر تقریبن همه« نیاز دارد؟ HDTVچه کسی به »بپرسم 

کنند که ما نیازی به آن، . همه اقرار میاشکال داردرسد که یک چیزی جا به نظر میشان خواهند داشت. ایندر خانه  HDTVدستگاه 

بینیم، نداریم. اما ما اینجا با نیازی روبروییم که به صورت که امروز معمولن در تلویزیون می دن مزخرفاتیبه ویژه برای دی

تواند های بسیاری نمیکه خیلی از نیازهای حیاتی انسان کنیم در حالیوقتی ما نیازهای مصنوعی ایجاد میمصنوعی ایجاد شده. 

-کنیم که کنترل آن از دستخواهیم و در جریان آن سیستمی درست مییب ما چیزی میلنگد. به این ترتارضاء شود، یک جای کار می

                                                 
 ، اثر گوته، شاعر و فیلسوف آلمانی است.«فائوست»اشاره به  13 
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توانیم بگوییم: شود. ما دیگر نمیذیر بدل میتوانیم دیگر بر آن تسلط داشته باشیم و این به امری بازگشت ناپرود. ما نمیمان درمی

 خارج از تسلط، غیرقابل کنترل و برگشت ناپذیرند.ها خواهیم. بسیاری از این سیستمایم و آن را نمیاشتباه کرده

 

این ها تهیه کنیم و بر اساس ان را بشناسیم، فهرستی از اولویتتوان جور دیگری رفتار کرد؟ من معتقدم که باید نیازهای زمآیا می

مین حاال مطرح کنیم. کدام قعن هخواهیم واتوانیم مطرح کنیم، میها که ما در برابر طبیعت میفهرست تصمیم بگیریم، کدامین پرسش

 بایست تولید شوند؟پذیرند، واقعن میها که از لحاظ فنی امکاندستگاه

 

علوم رایانه که من در آن کار می کردم، واقعن هنوز  یک آزمایشگاهسال پیش در  پانزده. تقریبن نباید از راه حل شروع کرد دیگر

 گفتند:و می آمدندور بود که مثلن پزشکان پیش ما میطاین

 

دهیم و ی پزشکی قضیه را شرح میجا یک دستگاه بسیار عالی دارید که مطمئنن قابل استفاده در پزشکی است. ما جنبهشما این»

بایست پرسش کردیم. ما می. یعنی کار را با راه حل شروع می«توان از این دستگاه استفاده کردتوانید به ما بگویید چگونه میشما می

یست که فهرستی . امروزه کار دشواری ننیز صادق است مانوع کنیم. این در مورد دانش و فنآورینیم نه این که با راه حل شرطرح ک

ست زی یزمین، فاجعه جوّ شناسد: گرسنگی، تخریب پا افتاده است و هر کس آن را می این فهرست تقریبن پیش از نیازها بنویسیم.

از کجا باید  رستی را تنظیم کند تا بتوان تصمیم گرفتتواند چنین فهها و غیره. هر کسی میمحیطی که پیش روی ما است، جنگ

به ساختار فعالیت دانشی بکنیم، آنگاه  یاگر ما چنین کاری را در مجموعه شروع کرد، چه چیزی مهم است و چه چیزی اهمیت ندارد.

نه به این خاطر که  ه با آنها مشغولیم، صاف و ساده تعطیل باید بشوند.های گوناگون بزرگی که امروزنظرم معلوم خواهد شد که پروژه

مان خاطر که چیزی را هم برای کودکان آییم و به اینکه امروز از پس مخارج آنها برنمیمسایل آنها جالب نیستند، بلکه به این دلیل 

-بی داریم؟ چرا میمسلمن این خیلی خوب است. اما چه شتا کنم.ابطه من به پرواز به مریخ فکر میباید باقی بگذاریم. مثلن در این ر

آسا. این خیلی های غولری وجود دارد. یا این شتاب دهندهبایست اآلن به این کار بپردازیم، در حالی که این همه مسایل فوری و ضرو

، «راتیماس  »آییم. من هیچ مخالفتی با امروز از پس مخارج این فن برنمی خوب است که ما بیشتر درباره فیزیک پژوهش کنیم، اما ما

مان در جامعهی نخواهیم داد. من معتقدم که ای سیزده سالهچنین خودرویی را به دست هیچ بچه ندارم. اما ما« پورشه»یا « ف راری»

یش از آن که کاری را کنیم کار کند. به این نکته پهایی که درست میم نرسیده است تا بتواند با سیستمبسیاری موارد به پختگی الز

خوانم و آن عبارت از به عقب فرامی« دانش بزرگ»گذاری قانونی برای مهلتبه یک  راهمه  اید فکر کرد. بنابراین منشروع کنیم، ب

ل هایی را نخست هنگامی باید شروع کنیم که محدارند. چنین پروژهمیلیارد دالر در سال هزینه برمی که یکاست هایی انداختن پروژه

 ی دیگری برای این سرمایه نداشته باشیم. استفاده

 

باال و نه یک کنم. یک آزادی مطلق پژوهش وجود ندارد و نباید هم داشته باشد. من نه یک دیکتاتوری از یری میگنتیجه

دانشمندان و آن  یخواهم که در سایهیداری شده، به گونه امروز هم نمیخواهم. من یک دیکتاتوری خردیکتاتوری پنهان می

 کنند.روحی رفتار می پژوهشگران مانند فاحشگان
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 پسگفتار: هر انسانی یک مورد ویژه است
 

درنگ ترین است، بیبرای او مهم« ت رایانه و عجز خردقدر»بام پرسیدند، کدام اندیشه در کتاب وقتی زمانی از جوزف وایزن

 ر این بخش آمده است:پاسخ داد، بخش مربوط به شجاعت شهروندی از فصل آخر. د

رخدادهایی که جهان را به است که شجاعت شهروندی تنها در ارتباط با  اشتباهاین یک باور بسیار رایج، اما به گونه ای دردآور »

که است  های کوچکیین زحمت اغلب داشتن شجاعت شهروندی در وضعیتآورند قابل اثبات است. برعکس، بزرگترمیدرلرزه 

مان هستیم، در مورد غلی، هنگامی که نگران پیشرفت شیابندتسلط میهایی که بر ما ارتست از چیرگی بر ترسدر آنها عبچالش 

تواند ، در مورد هر چیزی که آرامش روند زندگی خاکی ما را مختل میکنندبر ما اعمال قدرت می مان با کسانی که از دید ماروابط

 «.بکند

ای تقریبن جدایی که چنین فرمولبندی شده و به گونهدارد « در مسیر برخورد با کوه یخ»اب این نظر تطابق با نظر دیگرش در کت

ترین توهمی که هم خطرناک. و آن عبارت از این شناخت است که باصطالح عجز فرد یک توهم است، آندر پیوند استناپذیر با آن 

 ترین است. تقریبن در همهشدهترین و شناختهواحد رایج فانه در آن  ترین توهم متاستواند داشته باشد. این خطرناکیک فرد اصولن می

های انقالبی حتی در جنبش «.آیدوان یک فرد کاری از دست من برنمیبعن»شود که زندگی این گفته پذیرفته میهای مربوط به عرصه

یک بهم پیوستن، همبستگی و کار خود را منوط به آنها . ، نیز چنین استخواهند وضع موجود را به هر بهایی دگرگون کنندنیز که می

یک  آمیز وایزن بام در این مورد که عجز  ذکر تحریکگذاری شود، تا بتوان دست به عمل زد. تابتدا باید پیدا و یا پایهکه  کنندجمع می

دهد که خود را به ن فرصت را میها ایبسیار فراتر رفته و به انسان ،خطرناک است، با فراخوان او به مسئولیت پذیری یتوهمفرد 

 درک کنند. گریتوانمند به اقدامفرد  یمثابه

 

آمیز آن هیچگاه ناخوشایند که تاثیر تحریکای است خش، از سوی دیگر اندیشهو رهایی ب مسحورکنندهای است از یک سو اندیشه

ای است که فرد اندیشه یابد. و اینتاثیر آن افزایش مید، کنمورد آن بیشتر و شدیدتر تأمل می بلکه هر چه انسان در یابد؛کاهش نمی

کند؛ شان میر اهمیت آنان برای محیط بالواسطهواسطه شان برای آنها و از سوی دیگرا از یکسو متوجه اهمیت محیط بی هافرد انسان

 .ای فردی ایجاد گرددبا پایهگسترده  از آنها یک شعاع عملبه این دلیل که تنگناها پافشاری شود، بلکه  نه به این دلیل که بر

 

های تخیلی، تجربه شده و های شخصی و همچنین داستانهای دیگران و زندگینامههای روزمره، زندگینامهما به کمک داستان

ان دوری های نه چنددانند و در زمانکنیم. شاعران بزرگ این را میمان را منتقل میاست که جهان را درک کرده و شناختساختگی 

-مونه میکه جدایی میان دانش و هنر هنوز چندان به صورت عام پذیرفته نشده بود، دانشمندان )طبیعی( نیز به آن آگاه بودند. برای ن

« حشره شناسیارمغان »بزرگ فرانسوی را نام برد که با کتابش  حشره شناس(، Jean Henri Fabreتوان ژان هانری فابر )

(Souvenirs Entomologiqueاثری پایه ) جانوران را  نوزدهم ینگاشت. در حالی که همکارانش در سده این دانشای برای

شان ی زندگیها را در مناسبات روزمرهها و پروانهککردند تا در مورد وجودشان شناخت کسب کنند، فابر سوسکالبدشکافی می



         ر نگرشنش                          قدرت رایانه و جامعه                                                                                                          
 

 

78 

 

گفت: خود این جمله تأمل برانگیز را میکنندگان و به منتقدان و مسخرهکرد. اها نقل میشان داستانی حرکاتکرد و دربارهمشاهده می

 «.کنید، من زندگی راشما مرگ را بررسی می»

 

پویای نیستند، بلکه روندهای  ایهای نگاشته شدهآیند. آنها پروتکلمکالمه پدید می به ها از زنده بودن، سرزندگی و اشتیاق  داستان

-گونه که از سخنرانیبام نیز آندهند. جوزف وایزنگو را نیز تغییر میکنند و داستانشان تغییر میام تعریفهنگ هااند. داستانآفرینش

 گر بزرگی است.آید، حکایتهایش در این کتاب برمی

 

( به Henryترش هنری )پوست فروش یهودی همراه برادر بزرگدر برلین به دنیا آمد و بعنوان پسر یک استاد  ١٩٢٣او در سال 

اش به ایاالت متحد همراه خانواده ١٩٣٦بزرگ شد. او در سال  -گفتگونه که خود او گهگاه میآن–های برلینی عنوان بچه شهری

بلکه همزمان به خاطر شیفتگی زیاد او به این رشته نبود،  یریاضی مسلمن تنها به دلیل عالقه یآمریکا مهاجرت کرد. انتخاب رشته

با زبان جدیدی کنار بیاید. بایست از این روز به آن روز بام سیزده ساله میان بود. وایزناش در آن زمعلم ریاضیاو نسبت به خانم م

آموخت تا این که در این زبان جدید چنان جا بیافتد که بتواند منظور خود را در موارد مختلف بیان کند. بایست انگلیسی میاو می

اش را به عهده داشت، که او به عنوان دانشمند مسئولیت ایاست که او هیچگاه اجازه نداد عرصه وایزن بام در اینویژگی رشد علمی 

او هیچگاه فقط یک دانشمند نبوده و نیست، بلکه انسانی از لحاظ سیاسی مسئول است که به مسایل  از خارج دیکته شده یا محدود شود.

« کار من نیست یاین شعبه»یا « ام نیستمن دانشمندم و سیاست رشته»ن که یهایی نظیر امان خود پرداخته است. او با جملهمهم ز

اما  شوند،رح میمطفرد که به منظور تاکید بر موقعیت کارشناسی  ،هایی یا تعریف از خودیبوده است. او نسبت به چنین جمله بیگانه

بام به مراتب رویای یک انسان دهد. در آثار وایزنی برای پذیرش عجز شخصی، هشدار میهاینهایت چیزی نیستند جز فرمولبندی در

 دهد:این رویا را چنین توضیح می« خرد قدرت رایانه و عجز»شود. او در تمام و کمال ظاهر می

 

اگر قرار است آموزگاری، اصولن یک نفر برای فرد دیگری سرمشق یک انسان کامل باشد، آنگاه باید او نخست بکوشد، که »

 «.، رسیدن به چنین کمالی ناممکن استندرونی و بیرونی  ما های  در برابر جهان به پا خاستن بدون شهامت  لی باشد. خودش انسان کام

 

آرامش بخشد. و این  ،عجزانسان خود را با دستیازی به استدالل  شود که انتظاری است زیاد از خویشتن که مانع از آن میاین 

فرگشت  یبخشد. او ابژهمی ژهوی یو به او موقعیت فراگرفتهعمومیت مشاهدات علمی  اندر تمام دورانتظاری است که انسان را 

(Evolutionنیست، بلکه سوژه )زندگی خود است. هر انسانی یک مورد ویژه با امکانات خاص خود است. از این امکانات باید  ی

ادراک و شناخت خود را به کار گیرد و  یهای ویژهاییفرد توانکه  شودهمین رابطه، این مسئولیت مطرح می. در تمامن بهره جست

کنند، نپذیرد. در مغز ایجاد میهای مذهبی، سیاسی و علمی آموزش یرنگارنگی که همههای آن قیچی، یعنی را هاها و محدودیتدهقاع

-سخنان بیکه از همان ابتدا به عنوان ا، و انتقادهای بیرونی ر است که ثباتی درونی ایجاد کندها آن ها و محدودیتقاعدهاین  کارکرد

 .کنار افکندد، نشومی  تخطئهبندی و صالحیت دسته
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خواسته از فرد همین رابطه است. در  هاییمرزکشی مختلف زندگی، پیامد چنینهای ها و حالتکارشناسان برای گستره اختراع

پارچه پارچه شده و  . یک ادراک  دست بکشد اشیق از ویژگی فردیو از این طراش های فردی مبتنی بر تجربهشود که از تواناییمی

شود. هر کسی فقط به ای چون مسئولیت پوچ و بیهوده میادی تلقی شده و از این طریق واژهمتفرق از جهان به عنوان امری ع

کند. این یک پیش شرط برقرار نمییچ ارتباطی با دیگران ه نیز قانع است.خود و به همین  یشعبهتنها به  پردازد؛ی خود میعرصه

بام چنین اقتدارگرایی را در کودکی تجربه کرده و از آن ایزناست. جوزف و (totalitarianismتمامیت گرا ) یاستبداداساسی برای 

ی در برابر جهان بدل شده است. تردید به معنا اشتردید در او به موضعگیری اساسیعنصر درس گرفته است. تصادفی نیست که 

درروند ادراک  ی شخصی و از این طریق خویشتن  خویشبیشتر به معنای آمادگی دخالت دادن تجربه بلکه ،میدی یا بدگمانی نیستناا

بام به چشم کارهای جوزف وایزناست. در عین حال به معنی مقاومت در برابر پارچه پارچه کردن است. این مقاومت در سراسر 

موضوعات یاری رسانده و  پیوند بیندهی ها به شکلشود. داستانشهامت، تخیل و داستان ظاهر میکل این مقاومت به ش خورد.می

 شود.ویی حکایت به ابزار شناخت بدل می. گگیرندبرمیهای دیگر ی داستاننقاب از چهرهها، کنند. و داستانجاد میخود آنها را ای

 

دست شود، ه احتمال و نه به واقعیت قانع میگوی حقیقی نه بند. چون حکایتنامید« گوی حقیقیحکایت»زمانی ژان هانری فابر را 

های سخنرانی به گواهیگیرد. او فابری قرار می ت  گوی حقیقی در سنّ ان حکایتبام به عنو. جوزف وایزنزندمیدروغ به افشای 

، زبان  یادگیری شانهایی که طیف موضوعینیسخنرا ا دوباره به دانش بازگردانده است؛گویی رگیرایش در این کتاب، هنر قصه

 گیرد.مصنوعی را دربرمیرایانه و هنر تا تصویر انسان از هوش 

 

 گرایی و تئوری نقادانهمضمون

 

ا، حقیقت و معنا وابسته هاست. دانسته (پراگماتیکگرایی عمل گرایانه )های خود طرفدار یک مضمونبام در مقالهجوزف وایزن

های بسیاری نشان بام با مثالنوانند معناهای متفاوتی ایجاد کنند. وایزتهای یکسان میهای متفاوت عالمتدر مضمون اند؛به مضمون

-شکالهای ا  رسند، اغلب بعنوان برنامها شکال به نظر میهای پژوهشی که ابتدا بیها، برنامهی پژوهشزمینهدهد که با نگاه به پیشمی

ه که اگر جداگانه مشاهد-های فنی دهد که نوآوریبام همچنین نشان میوایزن یگرایانهشوند. نگاه مضمونبرَمال میآفرین نظامی 

 .زیانمندندها تر برای بسیاری از انسانفوایدی دارند، در یک چارچوب بزرگها برای برخی -شوند

 

فراتر رفته و با موضع انتقادی و  عی، اجتماعی و انسانیان علوم طبیمی یبام با بازگرداندن حکایت به علوم طبیعی از فاصلهوایزن

ی حرکت یانتقادی به معنای وسیع آن به مثابه یدهد. نظریهانتقادی را نشان می یخود به نظریه ینزدیک ،پرسشگر خود نسبت به فن

ها را دیشگی برای جایگزیند و فضاهای انزناز تضاد با وضع موجود سر باز می شود که از همرنگی فارغاندیشگی محسوب می

گردد. و این مثال خوبی نیز برای آن بام نمایان میوار در آثار جوزف وایزننمونهدارد. این حرکت اندیشگی به طور گشوده نگاه می

گیری آغاز اوج ینیست. امروزه در زمانه مفیدعلوم اجتماعی و انسانی  یدر گسترهتنها انتقادی  یاست که محدود ساختن نظریه
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اطالعاتی به زندگی فنآوری فنآوری ژن و مانند  ،علوم طبیعیهای ی نتیجه( و رسوخ گستردهLife-Scienceعلوم زندگی )

-ها و زندگیگفتگوی نقادانه میان فرهنگ برای پیشبرد یک تر از قبل،ی انتقادی در علوم طبیعی به مراتب ضروریاجتماعی، نظریه

 .استهای متفاوت 

 

گذرد. او تردیدی به حق بام میهای جوزف وایزنها و سخنرانینوشته یقادانه، آن خط سرخی است که از میان همهموضعگیری ن

ییر ها از طریق تغکه در واقع فقط به دست خود انسان–توانند گره مشکالت بشری را نسبت به این باور دارد که رایانه و اینترنت می

 بگشایند. -د حل شودتوانرفتارشان و تغییرات سیاسی می

 

انتقادی در مورد در  ینظریه یرایج در مورد عجز فرد همچنین اغلب این انتظار تحقق نیافته پافشاری  بر ضدیت با نظراو با 

دهی زندگی و عمل ( در ایجاد و شکلself-determintaionخودمختاری )و  (self-relexionبخوداندیشی )نظر گرفتن سوژه، 

 Erwinت منتقدان فن و اجتماع مانند ایوان ایلیچ، اروین چارگاف )بام با کار خود در سنّ . جوزف وایزنکنده میبرآوردشخصی را 

Chargaff( رابرت یونگ ،)Robert Jungkموثر و گیرایی برای  های او مثال ها و نوشتهگیرد. سخنرانیچامسکی قرار می( و نوآم

 هیجان انگیزی عرضه کرد. به صورت قابل درک و توانانتقادی را می یاند که اندیشهآن

 

 ٢٠٠١مونیخ: ژوئن 

 (Franz Klug( و فرانتس کلوگ )Gunna Wendtگونا ونت )
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