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مقدمهمترجم

اینروزهاابزارهاوابزارکهایسختافزاریونرمافزاریکامپیوترکموبیشبه
خودکار خبر که نیست روزی و میکشند سرک زندگیمان کنار و گوشه همهی
شدنبخشدیگریازکارحرفهای،سرگرمییااموراجباریروزمرهمانرانشنویم
عهدهی به که وظایفی و است حالخودکارشدن در چیز همه گویا نخوانیم. یا
این، از پیش میشوند. واگذار کامپیوتری سیستمهای به یك به یك بوده، انسان
بدنی فیزیکی/ وظایف به که جایی تا ماشین، به انسان از وظایف انتقال نگرانی
اما محدودمیشد،عمدتاازجنسهراسازبیکاریوازدسترفتندرآمدبود.
امروزه،باسیستمهایتصمیمیار،کارگزاریاحتیمعاملهگرمبتنیبرهوشمصنوعی
وهمینطورسادهسازیوخودکارسازیبیحدوحصردرنرمافزارهایطراحی،
تحلیلوپردازشگر-ازعکاسیوگرافیكومعماریگرفتهتاتحلیلهایمالیو
طراحیهایصنعتی-نهتنهانگرانیازبیکاریبهدرجهایباالترصعودکرده،بلکه
هراسدیگرینیزبردلمتفکرانیکهبهتاثیرفناوریبرانسانوجامعهمیپردازند
سایهانداختهاست؛ترسیازنوعشورشروباتهادرآثارعلمیتخیلی،یادستکم

جایگزینیانسانباماشیندرحرفههاووظایففکری.
نیکالسکار،پسازانتشارکتابکمعمقها-اینترنتبامغزماچهمیکند؟1ودر
ادامهینقدشبهنقشاینترنتدرزندگیوشیوهیتفکرومطالعهیمردمانعصر
حاضر،دستبهتحقیقمشابهیمیزندواینبارنقشکامپیوترهاواتوماسیوندر
اینمطالعهگردآوریکتابحاضراستکه نتیجهی زندگیمانراهدفمیگیرد.
خواندنشمرابرآنداشتپسازترجمهوانتشارکمعمقهامهیایبرگردانقفس

شیشهایشوم.
کتابباوجودپرداختنبهمسئلهیپیچیدهیتاثیراتوماسیونونرمافزاربررفتار،
ازتوضیحاتمعمولدر شغلوزندگیبشر،سادهوخواندنیاست.پسبینیاز
مقدمهیمترجمدربارهیخوداثر،ضروریمیدانمبهاختصاردرموردترجمهی
automation برگردان در اینکه اول بدهم. توضیحی واژههاواصطالحات برخی

1.درهمینمجموعهازهمینمترجممنتشرشدهاست.
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عامدانهازواژهی»اتوماسیون«بهجای»خودکارسازی«استفادهکردهام.چراکهاعتقاد
»اتوماسیون چون اصطالحاتی رواج خاطر به ویژه به - »اتوماسیون« واژهی دارم
صنعتی«و»اتوماسیوناداری«-برایخوانندگانکاماًلًآشناورسااستومعنایالزم
رامیرساندودرغیراینصورت،عنوانومتنکتابباخوانندهارتباطبرقرارنمیکرد.

امیدوارماستادانترجمهاینبیقاعدگیرابرمنببخشند.
دوماینکهدربرگردانبرخیاصطالحاتاز»واژگانمصوبفرهنگستانزبانو
ادبفارسی«یاریگرفتمودرانتخاببرخیدیگرازهمفکریدوستانفرهیختهای،
ازجملهوبهخصوصدکترمازیارچیتسازومهندسیوسفامیری،بهرهبردم.از
همهیکسانیکهدرنهادهایرسمییادرگروههایمجازیبهبرابریابیواژههاوحفظ

وپویاساختنزبانفارسیمیپردازندسپاسگزارم.



چهارمژانویهی201۳اولینجمعهیسالوروزیکهغیرازیكاخطارخبردیگری
کرد. منتشر را تكصفحهای اعالمیهای )FAA( آمریکا ملی هوانوردی ادارهی نبود،
آمد. حساب به متصدیان« به ایمنی »هشدار یك صرفًا و نداشت عنوانی اعالمیه
ملی هوانوردی ادارهی وبگاه روی هم اعالمیه بود. مرموز و موجز متن جملهبندی
گذاشتهوهمبهتمامخطوطهواییمسافربریوباربریتجاریایاالتمتحدهفرستاده
شد.بخشیازمتنچنینبود:»مطابقبااینهشدارایمنی،بهمتصدیانپروازتوصیه
میشوددرشرایطمقتضیازعملیاتپروازبهصورتدستیاستفادهکنند.«قضیهاز
اینقراربودکهادارهیهوانوردیازجمعآوریشواهدومدارکسقوطها،گزارشهای
نتیجهرسیدهبودکهخلبانانبیش حوادثومطالعهیدادههایکابینخلبان،بهاین
ازحدبهسیستمخودپرواز1ودیگرسیستمهایکامپیوتریوابستهشدهاند.ایناداره
هشداردادهبودکهاستفادهبیشازاندازهازخودپروازمیتواند»بهکاهشتواناییخلبان
برایخارجکردنهواپیماازوضعیتینامطلوبمنجرشود.«بهعبارتبیپردهتر،بااین
کارهواپیماومسافرانشبهخطرمیافتند.درانتهایاعالمیهبهخطوطهواییتوصیهی
اکیدشدهبوددررهنمودهایعملیاتیخودازخلبانانبخواهنددربیشتراوقات،پرواز

رابهصورتدستیهدایتکنندوکمترسیستمخودپروازرابهکاربگیرند.
ازکامپیوترهاو اتوماسیونواستفادهیما بارهی کتابحاضرنوشتهایاستدر
نرمافزارهادرکارهاییکهپیشترخودمانانجاممیدادیم.اینکتابنهدربارهیفناوری
یااقتصاداتوماسیوناستونهدربابآیندهیروباتها،سایبورگهایاابزارکها2.با
اینحال،همهیاینهادردلاینداستانجادارند.نوشتهیحاضردربابپیامدهای
امروز برابرموجیقرارگرفتندکه ازهمهدر اتوماسیوناست.خلبانانپیش انسانی
درحالغرقکردنهمهیمااست.ماازکامپیوترهاانتظارداریمباربیشتریبهدوش
بکشند-چهدرمحلکاروچهجاهایدیگر-وبیشازپیشدرکارهایروزمره
هدایتمانکنند.امروزهوقتیمیخواهیمکاریرابهانجامبرسانیم،اغلبیاجلوی
نمایشگریكکامپیوترمینشینیمیادرِیكلپتاپرابازمیکنیمیاتلفنهوشمندمان

1.Autopilot   2. Gadget

پیشگفتار

اخطاربهمتصدیان
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رابیرونمیآوریمویاوسیلهایمتصلبهاینترنترابهپیشانییامچمانوصلمیکنیم؛
نرمافزارهاییرااجرامیکنیم،ازصفحهینمایشکمكمیگیریم،ازصدایشبیهسازی

شدهیدیجیتالیاریمیطلبیموخودرابهحکمتالگوریتمهاوامیگذاریم.
روزمرهمان کارهای بار از میکند. آسانتر را زندگیمان کامپیوتری اتوماسیون
میکاهدوامکانمیدهددرزمانکمتریکاربیشترانجامدهیمیاحتیکارهاییبکنیم
کهپیشترقادربهانجامشاننبودیم.باوجوداین،اتوماسیوناثراتعمیقتروپنهانتری
داردوچنانکهخلبانانهمدریافتند،همهیایناثراتمفیدنیستند.اتوماسیونمیتواند
برکار،استعدادهاوزندگیماناثرمخربیداشتهباشد،میتوانددیدگاهمانراباریكو
گزینههایمانرامحدودکندوبهدیگرانامکاندهدماراتحتنظربگیرندیابازیمان
بدهند.باتبدیلشدنکامپیوترهابههمراهانهمیشگیویاریگرانآشناومهربانمان،
انجام راکه اینهمراهانچگونهآنچه ببینیم تا بنگریم عقلحکممیکندژرفتر

میدهیموهویتیراکهداریمدگرگونمیکنند.



با من رفتن کلنجار به میشود مربوط نوجوانیام دوران شرمآور خاطرات از یکی
بادندهیدستی،پیشچشمهمه،کهمیتواناصطالحروانیمکانیکی1را خودرویی
برایشبهکاربرد.منگواهینامهیرانندگیامرااوایلسال1975گرفتم؛یعنیکمی
بعدازپرکردنشانزدهسالگیام.پاییزگذشتهاشیكدورهیآموزشرانندگیرابا
همکالسیهایمگذراندهبودم.اولدزموبیلمربی،کههمبراییادگیریدرجادهوهم
اتوماتیكبود.گاز ادارهیراهنماییورانندگیاستفادهمیشد،دنده برایآزموندر
بده،فرمانرابچرخان،ترمزکن!البتهچندمانوورسختهمداشت؛مثلدورزدنسه
نقطهای،حرکتبادندهیعقبروییكخطراستوپارکموازی.هرچندآنها
همبااندکیتمرینبینتیرهایچراغهایبرقپارکینگمدرسهکارسادهایمیشدند.
باالخرهباگواهینامهایدردست،آمادهیرانندگیبودم.فقطیكمانعدیگرسرراه
بود:تنهاخودروموجوددرخانهکهمجازبهاستفادهبودم،سوباروییچهاردربادندهی
دستیبود.ازپدرم،کهچندانمربیخوبیهمنبود،تنهایكجلسهدرسگرفتم.صبح
یكروزتعطیلمرابهپارکینگبرد،خودشپشتفرماننشستومرادرصندلیجلو
دنده،محل باعوضکردن و دندهگذاشت راروی نشاند.دستچپم کناردستش
دندههارانشانمداد:»ایندندهییکه.«مکثیکرد.»دندهیدو.«بعد»دندهیسه.اینهم
چهار.«بعدازمکثیدیگرگفت»حاالمیکشیاشاینجا،«باپیچشمچمبهوضعیتی
نامعمول،دردیدرساعدمپیچید»...کهمیشهدندهیعقب.«نگاهیبهمنانداختتا
مطمئنشودمطلبدستگیرمشدهاست.مثلبزاخفشسرمراتکانمیدادم.بعددنده
رادروسطقراردادوهمینطورکهتکانشمیدادگفت»اینهمدندهیخالص.«
کمیهمدرموردحدودسرعتهریكازدندههایجلوتوضیحدادودستآخرهم
پدالکالچرانشانمدادکهزیردمپاییاشنگهشداشتهبود.»یادتباشهوقتیدنده

عوضمیکنی،حتمااینروتاتهفشاربدی.«
بعدازایندرسبودکهصحنهایدیدنیدرخیابانهایشهرکوچكنیوانگلندبه
نمایشگذاشتم.وقتیسعیمیکردمدندهراعوضکنم،خودروجفتکیمیانداختو

1. Psycho-mechanical

فصل1
مسافران
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وقتیبهناگاهکالچراولمیکردم،بهجلوخیزبرمیداشت.کلیپشتهرچراغقرمز
وکلیهموسطهرچهارراهدرجامیزدم.اوضاعدرسرباالییهافاجعهبود.کالچرا
یازودتریادیرترولمیکردموخودروعقبمیرفتوبابرخوردبهسپرخودرو
پشتیمتوقفمیشد.بوقهابهصدادرمیآمدند،پرندههاپرمیکشیدندوفحشبود
کهبهنافمبستهمیشد.چیزیکهاینتجربهرابهمراتبزجرآورترمیکرد،رنگزرد
سوباروبود؛ازآنزردهاییکهفقطرویبارانیبچههایاقناریهاینردیدهمیشود.
سوباروهرچشمیرابهخودمیخواندوپنهانماندنخرمنکوبیمراناممکنمیکرد.
رفقایبهاصطالحشفیقمنهتنهاهیچشفقتینشاننمیدادند،بلکهتقالیمرامنبع
بیپایانیازیكسرگرمیپرهیاهویافتهبودند.هروقتدندهرااشتباهیعوضمیکردم
وصدایدندانههایفلزیاشرادرمیآوردم،یکیشانباخندهازصندلیعقبداد
میزد»یهآبهویجهمواسهمنبگیر!«یاوقتیخودروناگهانهمراهبانعرهیموتور
باواژهی بارهم بود!«چندین نرمی »ایول،حرکت متوقفمیشد،دیگریمیگفت
»عقبافتاده«موردلطفقرارگرفتم.البتهاینمربوطبهزمانیبودکهاستفادهازاین
کلمههنوزازنظراخالقیخیلینادرستنبودوناسزاییعادیمحسوبمیشد.شّکم
بابتشپشتسرم بادندهیدستیچیزیبشودکهرفقایم بردهبودنکندبیکفایتیام
صفحهبگذارند.ایننوعاستنباطهادستازسرمبرنمیداشت.گوییمردانگیشانزده

سالگیامپنچرشدهبود.
ازیکیدو بعد نیامدم-چارهیدیگریهمداشتم؟-و این،کوتاه باوجود
هفتهدستمراهافتاد.جعبهیدندهنرمتروبخشندهترشد.دستهاوپاهایمکارهاشان
راقاطینمیکردندوهمکاریبیشتریازخودنشانمیدادند.چیزینگذشتکهبدون
فکرکردندندهعوضمیکردم.گوییخودبهخوداتفاقمیافتاد.خودرودیگردرجا
نمیزد،جفتكنمیپراندوخیزبرنمیداشت.سرباالییهاوچهارراههاهمدیگرعرقم
رادرنمیآورند.منوسیستمانتقالخودرودرهمادغاموعضویكتیمشدهبودیم.

بهموفقیتمافتخارمیکردم.
باوجوداین،هنوزبهدندهیاتوماتیكتمایلبیشتریداشتم.گرچهدرآنزمان
جوانان که ارزانقیمتی خودروهای در کم دست - بود رایج هنوز دستی دندهی
میراندند-بااینحال،ایننوعخودروهاحتیهمانموقعهمدیگرکمیعقبتر
اززمانهوردمکنبرومشدهبودند.کمیکهنهودیروزیبهحسابمیآمدند.وقتی
میشداتوماتیكسوارشد،دیگرچهکسیحاضربوددستیبراند؟تفاوتشمثلشستن
ظرفبادستدرمقابلگذاشتنشدرماشینظرفشوییبود.دستبرقضا،برآورده



فصل1:مسافران   13

شدنآرزویمچندانهمطولنکشید.دوسالبعدازگرفتنگواهینامهتوانستمسوبارو
پینتویکرمرنِگ فورد بعدصاحبیك داغانکنموکمی رادریكتصادفشبانه
حضیض را آن بعضیها امروزه و - بود مزخرفی ماشین شوم. دوم دست دودرِ
صنعتخودروسازیآمریکادرقرنبیستممیدانند-ولیبرایمن،بهخاطردندهی

اتوماتیکش،میارزید.
اکنونانساندیگریشدهبودم.گرچهپایچپمکهدیگردرگیرکالچنبودفراغبال
یافتهبودکهدرسیروسیاحتمدورشهرباترانههایچارلیواتزوجانبونهامروی
کفخودروریتمبگیرد-بله،پینتویكپخشصوتهشتکاستهیتوکارهمداشت
کهنشاندیگریازتجددبود-ولیبیشتراوقاتخودشراکشمیدادودرگوشهی
دنجزیرداشبوردچرتمیزد.دستراستمهمبهجانوشابهایتبدیلشدهبود.نهتنها

احساسنوشدنوبهروزبودن،بلکهاحساسآزادیمیکردم.
اماایناحساسچنداننپایید.گرچهلذتکاراجبارِیکمترواقعیبود،امابهمرور
رنگمیباختوجایشراحسجدیدیمیگرفت:کسالت.گرچهپیشکسی،حتی
خودم،اعترافنمیکردم،ولیکمکمدلمبرایدندهیدستیوپدالکالچتنگشده
بود.دلمبرایحسدرگیری1وکنترلیکهبهمنمیدادندتنگشدهبود:تواناییباال
بردندورموتورتاهرجاکهمیلداشتم،حسآزادشدنکالچزیرپاودرگیرشدن
دنده،حسلرزشخفیفیکهبادندهیمعکوسهمراهبود.بادندهیاتوماتیك،بیشاز

آنکهرانندهباشم،حسمسافربودنداشتموازاینحسبدممیآمد.



گازبدهیدتابهسیوپنجسالبعد،یعنینهماکتبر۲010برسیم.اینتاریخیاست
کهسباستینثران،متخصصروباتیكوکارمندنوآورگوگل،اطالعیهایدروبالگش
اینها البته میکردند! رانندگی کهخودشان بود ساخته گذاشت.گوگلخودروهایی
نمونههایاولیهیزمختینبودندکهتنهاکارشاندورزدندرمحوطهیپارکینگدفتر
مرکزیگوگلباشد.بلکهتویوتاپریوسواقعیمجوزداریبودندکهبهگفتهیثران،تا
آنزمانقریببهدویستهزارکیلومتررانندگِیبدونرانندهدرجادههاوبزرگراههای

1.الزمبهذکراستکهدرگیریرابرابرengagementگرفتهام.گرچهاینواژهدرکالمبیشترمعناینزاع
میدهد،امامعادلانگلیسیآنهردوکاربردمنفی)درگیریباحریف(ومثبت)سختمشغولشدنو

مشارکتفعالداشتندرکاری(رادارد.دراینجامرادازدرگیریمعنایدوماست.م.
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کالیفرنیاونوادارادرکارنامهیخودثبتکردهبودند.اینخودروهابلوارهالیوودو
بزرگراهپاسیفیكکوستراگشته،ازرویپلگلدنبریجردشدهودریاچهتاهورا
دورزدهبودند؛واردترافیكآزادراهشده،تقاطعهایشلوغراردکردهودرترافیك
سنگینسانتیمتربهسانتیمترپیشرفتهبودندودرتماممدتحرکاتالزمبرایاجتناب
ازتصادفراانجامدادهبودند.همهیاینکارهاراهمخودشانبهتنهاییکردهبودند؛
بدونکمكکسی.ثراندراطالعیهاشبافروتنیزیرکانهاینوشتهبود»گمانمیکنیم

اولینپژوهشازایندستدرروباتیكباشد.«
مهندسان نیست. بزرگی کار کند رانندگی خودش که خودرویی ساخت البته
ساختن مشغول سو این به 1980 دههی اواخر از کم دست مکانیك متخصصان و
خودروهایروباتیكوکنترلازراهدوربودهاند.امابیشترشاناسقاطیهاینیمبندی
بودندکهتنهاکاربردشانرانندگیآزمایشیدرمسیرهایبستهویاشرکتدرمسابقات
ورالیهایبیابانییادرنقاطیدورازرهگذروپلیسبودهاست.امااطالعیهیثران
حاکیازآنبودکهگوگلموبیلچیزدیگریاست.عاملیکهایناختراعراپیشرفتی
خطشکندرتاریخترابریواتوماسیونمیکردتواناییاشدرپیمایشدنیایواقعی
باتمامپیچیدگِیآشفتهومتالطمشبود.اینخودروباتجهیزبهدوربینهایلیزری
دامنهیاب،رادار،ردیابصوتی،حرکتیاب،دوربینویدیوییوگیرندهیجیپیاس
ببیند. را حرکتش جهت و کند حس دقیق جزئیاتی با را اطرافش محیط میتواند
مجموعهیکامپیوترهاینصبشدهدراینخودرو،باپردازشآنیتمامجریانهای
باحساسیت قادراستگاز،ترمزوفرمانرا اطالعاتیدریافتیاشدرزمانواقعی،
وسرعتالزمبرایرانندگیدرجادهکنترلکندوبهنرمیبهرویدادهاینامنتظرهی
ناوگان دهد. نشان واکنش میآید، پیش عادی رانندگان برای همیشه که جادهای،
خودروهایبیرانندهیگوگلتاکنوننزدیكبهدومیلیونکیلومتررانندگیکردهاندو
تنهایكحادثهیمهمداشتهاند،کهآنهممربوطبودهبهتصادفزنجیرهایپنجخودرو
درسال۲011کهالبتهنبایدبهحسابآوردش؛چراکهطبقاطالعیهگوگلتصادف
مربوطبهزمانیبودهکه»یكنفرپشتفرماننشستهومشغولرانندگیباکنترلدستی

بودهاست.«1
هنوزخیلیماندهتاخودروهایخودمختارنقشرانندهیشخصیمانرابازیکنند

1.گفتنیاستکهباالبیگوگل،چهارایالتدرآمریکادرسال2011مجوزترددخودروهایروباتیك
بیرانندهراقانونیکردندوایالتنواداهمدرماهمی2012اولینگواهینامهیرانندگیمعتبررابرای

یکیازهمینتویوتاپریوسهایگوگلصادرکرد.منبعویکیپدیا.م
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ومارابهمحلکاریافرزندمانرابهباشگاهفوتبالبرسانند.بااینکهگوگلاعالمکرده
کهانتظارداردنسخههایتجاریخودروشراتاانتهایدههیحاضرمیالدیآمادهی
فروشکند،اماادعایشکمیآرزومندانهبهنظرمیرسد.سیستمهایحسگرخودرو
دالر هزار هشتاد سقفش روی شده نصب لیزری ابزارآالت تنها و گرانند بیاندازه
میارزد.هنوزچالشهایفنیبسیاریپیشرواست؛ازقبیلپیمودنجادههایبرفی
انحرافیغیرمنتظرهوتفسیرعالمتدستپلیس بامسیرهای ازبرگ،مواجهه یاپر
زبالههای بین تمایز کامپیوترهاهمهنوزدر یاکارگرانجاده.حتیقویترین راهور
تختهی یك مانند خطرناکی موانع از شده له مقوایی جعبهی یك مانند بیخطری
میخدارمشکلدارند.بااینحال،سختترینموانعپیشرویخودروهایبیراننده
موانعقانونی،فرهنگیواخالقیهستند.مثاًلاگرخودرویبیسرنشینیکهتوسطیك
کامپیوترراندهمیشودباکسیتصادفکندومنجربهجراحتیافوتاوشود،چه
کسیرابایدمسئولدانستومجازاتکرد؟مالكخودرو؟خودروسازیکهتجهیزات
خودرانراکارگذاشتهاست؟یابرنامهنویسیکهنرمافزارشرانوشتهاست؟تازمانی
کهپاسخچنینپرسشهایدشواریمشخصنشده،بعیداستخودروهایخودراناز

نمایشگاههایاتومبیلسردربیاورند.
باوجوداین،پیشرفتمتوقفنخواهدشدوبسیاریازتجهیزاتسختافزاریو
نرمافزاریآزمایشیمورداستفادهیگوگلدرنسلهایبعدیخودروهانصبخواهند
دنیاهمرسما بزرگ ازخودروسازان بسیاری اطالعیهیعمومیگوگل، از بعد شد.
اعالمکردندکهبرنامههایمشابهیدردستاجرادارند.1درحالحاضر،هدفخلق
روباتیبینقصرویچهارچرخنیست،بلکهتداومنوآوریوبهبودامکاناتخودکار
ایمنیورفاهیخودروهااست،تامردمرابهخریدخودروهایجدیدترترغیبکند.
ازاولینباریکهسوییچسوباروراچرخاندمتابهامروز،اتوماسیونخودروهاراهی
طوالنیپیمودهاست.خودروهایامروزیپرازابزارکهایالکترونیکیاند.ریزتراشهها
کارکردترمزهایضدقفل،کنترلخودکارسرعتوسازوکارکششوپایداریرادر
اختیاردارندودرخودروهایجدیدترسیستمانتقالباسرعتمتغیر،سیستمپارکیار،
سیستمپرهیزازتصادف،چراغهایتطبیقیونمایشگرداشبوردراهمکنترلمیکنند.
نرمافزارهاییکهدراینسختافزارهابهکاررفتهاند،همیناالنهمبینماوجادهقرار
گرفتهاند.مادیگرکنترلکاملخودرورادراختیارنداریم،بلکهکارمانبیشترفرستادن

1.درتکمیلاینبخشبدنیستنگاهیبهاخبار»خودروخودرانگوگل«و»کامیونخودران202۵
مرسدسبنز«ازوبگاهآیندهنگر»فردانما«بیندازید.م.
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ورودیهاییالکترونیکیبهکامپیوتریاستکهخودروراکنترلمیکند.
درسالهایپیشروواگذاریمسئولیتهایرانندگیبسیاربیشتریراازافرادبه
نرمافزارهاشاهدخواهیمبود.همینحاالهمخودروسازهایلوکسیماننداینفینیتی،بنز
وولوومدلهاییعرضهکردهاندکهدرآنهاکنترلسرعتمبتنیبررادار-کهحتیدر
ترافیكسنگینهمبهخوبیکارمیکند-باسیستمهایکامپیوترِیحرکتجدیدی
ترکیبشدهکهباعثمیشودخودروبینخطوطبراندودرموارداضطراریخودش
را پیشرفتهتری کنترلهای کهعرضهی دیگریهمهستند کند.خودروسازهای ترمز
نویددادهاند.تسالموتورز،پیشگامتولیدخودروهایبرقی،درحالتکمیلرانندهی
خودکاریاستکهبهگفتهیایالنماسك،مدیرعاملبلندپروازش،»بتواندبیشازنود

درصدمسیررادردستبگیرد.«
عرضهیخودروهایخودرانگوگلچیزیفراترازدرکماازرانندگیرادگرگون
میکند.ایناختراعتفکرمارادرموردتواناییهایکامپیوترهاوروباتهاتغییرمیدهد.
تاقبلازآنروزمهمدراکتبر۲010،بدیهیمینمودکهبسیاریازمهارتهایمهم
بشرورایدسترسیاتوماسیونخواهندماند.گمانمانبراینبودکهکامپیوترهاکارهای
زیادیرامیتوانندانجامدهند،امانههمهیکارهارا.فرانكلِویوریچاردمورناِن
اقتصادداندرکتابتاثیرگذارتقسیمکارنوین:چگونهکامپیوترهابازارشغلآیندهیرا
خلقمیکنند،استداللقانعکنندهایارایهکردهاند،مبنیبراینکهتواناییبرنامهنویسان
درتقلیدمهارتهایانسانیبامحدودیتهاییعملیروبهرواست؛بهویژهتواناییهای
مربوطبهدرکحسی،بازشناختالگوودانشمفهومی.آنانبهطورخاصبهرانندگی
درجادههایآزاداشارهکردند؛مهارتیکهمستلزمتفسیرلحظهایملغمهایازعالیم
باوضعیتهایمتغیروغالبًاپیشبینینشدهاست.به قابلیتتطبیقمداوم بصریو
چنین عهدهی از طور چه نمیفهمیم خیلی هم خودمان ما کتاب، نویسندگان نظر
شاهکاریبرمیآییم،پساینکهبرنامهنویسانبخواهندپیچیدگیها،عواملناملموس
واحتماالتدررانندگیرابهمجموعهایازدستوراتیاخطوطبرنامهتنزلدهند،
با روبهرو ترافیك میان از بهچپ »گردش است آمده کتاب در مینماید. مضحك
عواملبسیارزیادیدرگیراست،بهطوریکهبهسختیمیتوانمجموعهایازقواعد
رامتصورشدکهبتواندرفتاررانندهراتقلیدکند.«آنانوبسیاریدیگرمطمئنبودند

کهفرمانخودروهاهمچنانقرصومحکمدردستانسانخواهندماند.
کامپیوترها تواناییهای ارزیابی در روانشناسان و اقتصاددانان پیش، مدتها از
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ازتمایزدونوعدانشبهرهبردهاند:صریحوضمنی1.دانشضمنی،کهگاهیدانش
َروندینیزخواندهمیشود،بهآندستهازکارهاییاطالقمیشودکهبدونتفکرانجام
اینها آن. امثال و رانندگی مطالعه، هوا، در توپ گرفتن دوچرخهسواری، میدهیم:
مهارتهاییذاتینیستند،بلکهبایدآموختهشوندوبرخیافراددریادگیریشانبهتراز
دیگرانعملمیکنند.چنینمهارتهاییرانمیتوانگامبهگامبرایکسیتشریحکرد.
مطالعاتعصبشناختینشانمیدهندکهمثاًلوقتیدریكچهارراهشلوغبهراستیا
چپمیپیچید،چندینناحیهدرمغزتانبهسختیمشغولپردازشمحرکهایحسی،
تخمینزمانوفاصلهوایجادهماهنگیبیندستهاوپاهاتانمیشوند.امااگرکسی
ازشمابخواهدتمامجزئیاتاینروندرامستندکنید،دستکمبدونبهکارگرفتن
تعمیموتجرید،ازعهدهاشبرنمیآیید.اینتواناییدراعماقسیستمعصبیشماو
بیرونازحوزهیدیدذهنخودآگاهتانجاگرفتهاستوپردازشذهنیموردنیازش

بدونآگاهیشماانجاممیپذیرد.
از موردشان در سریع تصمیمگیری و موقعیتها درسنجش ما توانایی عمدهی
قلمرومهآلوددانشضمنینشاتمیگیرد.بیشترمهارتهایخالقوهنریمانهمدر
همانقلمرواست.ازسویدیگر،دانشصریح،کهدانشتوصیفیهمخواندهمیشود،
بهآندستهازمهارتهاییگفتهمیشودکهمیتوانرویکاغذآوردشان:روشعوض
کردنچرخپنچر،درستکردنیكچرثقیلاوریگامیوحلیكمسئلهیدرجهی
دوم.اینهافرآیندهایخوشتعریفیهستندکهمیتوانگامبهگامتشریحکردوهر
کسیمیتواندآنهارابهصورتکتبییاشفاهیبرایفرددیگریتوضیحدهد:اول

اینکاررابکن،بعدآنکاررا،بعدهم...
ما،صرفًابهخاطراینکهبرنامههاینرمافزاریمجموعهایازدستوراتمکتوِب
دقیقهستندوکامپیوترهاهممیتوانندمهارتهایوابستهبهدانشصریحراتقلیدکنند،
فرضکردهایماینماشینهادرتقلیدمهارتهایبرخاستهازدانشضمنینبایدچندان
بهدستورات نرمافزاری، بهخطوطکد ناگفتنیهارا باید خوبعملکنند.چهطور
صلِبگامبهگامیكالگوریتم،ترجمهکرد؟تشخیصمرزبیندانشصریحوضمنی
هموارهکارسختیبودهاست.)بسیاریازمهارتهایماندرسترویاینمرزقرار
گرفتهاند.(بااینحال،بهنظرمیرسیدراهخوبیبرایتعریفحدوداتوماسیونودر
بر عالوه میگذارد. اختیارمان در انسانیت انحصاری سرحدات تعریف برای نتیجه،
رانندگی،شغلهایپیچیدهیدیگریهمکهلویومورنانبهآنهااشارهمیکنند-از
1. Explicit /implicit knowledge
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دسترسی فراسوی همگی که دارند اعتقاد و پزشکی- تشخیص و تدریس جمله
کامپیوترهاقرارمیگیرند،گرچهترکیبیازکارهایفیزیکیوذهنیاند،ولیهمچنان

برپایهیدانشضمنیاستوارند.
باتمامایناوصاف،خودروگوگلمرزبینانسانوکامپیوترراازنوترسیممیکند
و چشمگیرتر برنامهنویسی، در قبلی همهیخطشکنیهای به نسبت را، کار این و
قاطعانهترانجاممیدهد.ایننوآوریگویایآناستکهتصورماازمرزهایاتوماسیون
تمایز نیستیم.گرچه آنقدرهاهمکهفکرمیکنیمخاص ما بودهو تنهایكوهم
بیندانشصریحوضمنیدرقلمروروانشناسیسودمندیخودراحفظمیکند،اما

عمدهیارتباطشرابابحثاتوماسیونازدستدادهاست.



مطالبفوقبدینمعنانیستکهکامپیوترهایامروزیازدانشضمنیبرخوردارند
یابهزودیخواهندتوانستمثلانسانفکرکنندیاهمهیکارهاییراکهبشرمیتواند
بکندانجامدهند.نمیتوانستهاند،نمیتوانندونخواهندتوانست.هوشمصنوعیهوش
کارهای از وقتیصحبت اما نیست.1 کامپیوتر است، اندیشمند انسان نیست. انسانی
تکرار بدون میتوانند کامپیوترها بدنی، چه ذهنی چه است، طاقتفرسا و تکراری
هدفموردنظرمان،وسیلهمانراتقلیدکنند.وقتییكخودروبیرانندهسرچهارراهی
بهچپمیپیچد،شهودومهارتهایشرابهکارنمیبندد،بلکهتنهابرنامهمشخصی
رادنبالمیکند.گرچهراهبردهامتفاوتاند،امانتایجعملییکسانیبهبارمیآیند.
سرعتابرانسانیکامپیوترهادرپیرویازدستورات،محاسبهیاحتماالتودریافتو
ارسالدادهها،بدینمعنیاستکهمیتوانندبسیاریازکارهایپیچیدهایراکهانسان
بابهرهگرفتنازدانشضمنیاشانجاممیدهد،بااستفادهازدانشصریحخودبهانجام
رسانند.اینتواناییمنحصربهفردکامپیوترهابهآنهاامکانمیدهدبرخیازکارهایی
راکهمهارتضمنیخودبهحسابمیآوریم،حتیبهترازخودمانانجامدهند.در
دنیایخودروهایکامپیوترراندیگرنیازیبهتابلویایستیاچراغراهنمایینیست.
همانطورکهکامپیوترهایامروزیمیتوانندجریانبستههایدادههایبیشماریرا
ازمیانبزرگراههاوکوچهپسکوچههایاینترنتکنترلکنند،خودروهایآیندههم

1.درباباینمطلب،تعریفعلمیذهنوآیندهیآن،خواندنکتابآیندهیذهن،نوشتهیمیچیو
کاکو،ترجمهیرامینرامبد،انتشاراتمازیار،1۳9۳راتوصیهمیکنم.م.
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خواهندتوانستباتبادلمداوموفوقسریعدادهها،بیهیچخطاییازمیانشلوغترین
ریزتراشهها مدارهای در است، تفسیرناپذیر ما ذهن در چه آن بگذرند. چهارراهها

قابلیتتفسیرمییابد.
گویابسیاریازاستعدادهایشناختیایکهدرانحصارانسانبهشمارمیآوردهایم،
چنیننبودهاند.زمانیکهسرعتکامپیوترهابهحدکفایتبرسد،میتوانندتواناییما
درشناساییالگوها،قضاوتکردنویادگیریازتجاربگذشتهراتقلیدکنند.درسال
1997برایاولینباراینرافهمیدیموآنزمانیبودکهابرکامپیوترشطرنجبازآیبیام،به
نامدیپبلو،باقابلیتمحاسبهییكمیلیاردحرکتمحتملدرپنجثانیه،توانستگری
کاسپاروف،قهرمانجهانیشطرنجراشکستدهد.اکنونباخودروهوشمندگوگلکه
میلیونهاتکهدادهیمحیطیرادرهرثانیهپردازشمیکند،ایندرسرادورهمیکنیم.
بسیاریازکارهایهوشمندانهایکهبشرانجاممیدهدنیازچندانیبهمغزندارند.حتی
مهارتهایفکریمتخصصاِنتعلیمدیدههمهمانقدرازجایگزینشدنبااتوماسیون
مصوناندکهگردشبهچپیكراننده،نهبیشازآن.شواهدچنینعدممصونیتیرا
همهجامیتواندید.امروزهبسیاریازکارهایخالقانهوتحلیلیباوساطتنرمافزار
انجاممیشوند.پزشکاندرتشخیصپزشکیازکامپیوتراستفادهمیکنند.معماراناز
آنبرایطراحیساختمانبهرهمیبرند.وکالبرایارزیابیشواهدبهکارشانمیگیرند.
موسیقیدانانبرایشبیهسازیسازوتصحیحنتهایخارجوآموزگارانهمبرایآموزش
بهدانشآموزانوتصحیحبرگههایامتحانیشانازآناستفادهمیکنند.گرچهکامپیوترها
کاماًلًجایگزیناینشغلهانمیشوند،امابخشهایمختلفیازآنهارابهعهدهمیگیرند

ومسلماشیوهیانجامآنهاراهمتغییرمیدهند.
تنهامشاغلرسمینیستندکهکامپیوتریمیشوند،بلکهسرگرمیهاوامورشخصی
همهمینراهرامیروند.امروزهبهیمنوفورگوشیهایهوشمند،تبلتهاودیگر
کامپیوترهایکوچك،ارزانوحتیپوشیدنی،برایانجامبسیاریازکارهایروزمره
واوقاتفراغتمانبهنرمافزارهاوابستهشدهایم.ازنرمافزاربرایخرید،پختوپز،
ورزشوحتیهمسریابیونگهداریازکودکاستفادهمیکنیم.برایحرکتازجایی
برای نشانمانمیدهد. رامیرویمکهجیپیاس گاممسیری به گام دیگر بهجایی
حفظدوستانوبیاناحساساتمانازشبکههایاجتماعیاستفادهمیکنیم.آنچهرا
کهمیخواهیمببینیم،بخوانیمیاگوشدهیمبراساسپیشنهادهایموتورهایجستجو
انتخابمیکنیم.براییافتنپاسخسوآالتمانیاحلمسایلمانسراغگوگلیاسیرِی
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اپل1میرویم.کامپیوتردرحالتبدیلشدنبهابزارهمهکارهماندرپیمایش،دستکاری
ودرکدنیا،درهردوجلوهیفیزیکیواجتماعیاست.تنهاتصورکنیدکهاینروزها
اینترنتازدستبدهد،چه با اگرکسیتلفنهوشمندشراگمکندیاارتباطشرا
استاد ِهیلس، کاترین میکند. درماندگی احساس دیجیتال دستیار این بدون میشود!
ادبیاتدانشگاهدوک،درکتابچگونهمیاندیشیممینویسد»وقتیکامپیوترمخاموش
یااینترنتمقطعمیشود،احساسگمگشتگیوگیجیمیکنمودیگرقادربهانجامکاری

نیستم؛درواقع،حسمیکنمدستهایمراقطعکردهاند.«
باز آغوش با کل، در اما کند، مشوشمان گاهی کامپیوتر به وابستگی شاید
برقمان و پرزرق و جدید برنامكهای2 و ابزارکها مشتاقیم همیشه پذیرفتهایماش.
بودنشان روز مد یا مفید خاطر به هم همیشه کار این و بکشیم دیگران رخ به را
نیست.گویااتوماسیونکامپیوتریجادوییدرخوددارد.دیدنآیفونیکهمیتواند
آهنگناشناختهایراکهازبلندگویرستورانیپخشمیشودتشخیصدهد،تجربهای
از کنند.دیدنگروهی نمیتوانستهانددرکش ازنسلهایگذشته استکههیچیك
روباتهایکارخانهایخوشرنگوبراقکهبهراحتیتمامپانلخورشیدییاموتور
جتیراسرهممیکنند،مانندتماشاییكبالهیِهویمتالعالیاستکههرحرکتش
برنامهریزیشدهاست.۳کسانیکهسوار ثانیه از میلیمتروکسری از بادقتجزئی
خودرویبیرانندهیگوگلشدهاندهیجانشراآنجهانیدانستهواعالمکردهاندکه
مغزاینجهانیشانبهسختیتوانستهچنینتجربهایراپردازشکند!امروزدرآستانهی
در خودکارهها۵ و کامپیوترها که فرداآبادی هستیم؛ نو4 قشنگ دنیای یك به ورود
خدمتمانخواهندبود،کارهایسختراازدوشمانبرخواهندداشت،آرزوهامان
رابرآوردهخواهندساختوگاهیهمفقطشریكتنهاییمانخواهندبود.جادوگران
سیلیکونولی6بهماوعدهمیدهندکهبهزودیروباتهایخدمتکارورانندهدراختیار
خواهیمداشت.کاالهایگوناگونیبااستفادهازچاپگرهایسهبعدیساختهوباپهپاد

1.  SIRI
App.2،کهمخففApplicationاستوعمدتادردنیایتلفنهمراهبهکارمیرود.

۳.ایهامنویسندهدراشارهبههماهنگیروباتهایفلزیسنگینوسبكموسیقیheavymetal.م.
4.رمانیعلمیتخیلیبههمیننامازآلدوسهاکسلی)19۳1(.م.

5. Automaton
ازشرکتهای ایالتکالیفرنیایآمریکاکهدفترمرکزیبسیاری ناممنطقهایدر ، SiliconValley .6

بزرگفناوریاطالعاتدرآنجامستقراست.م.




