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مغز خالی
Empty Brain
مغز شما اطالعات را پردازش«طی مراحل» نمی کند ،دانش را
بازیابی نمی کند یا خاطرات را ذخیره نمی کند .به طورخالصه:
مغزشما کامپیوتر نیست
Your brain does not process information, retrieve
knowledge or store memories. In short: your brain
is not a computer

سلول ها ویا حجرات مغز
صرف نظر از اینکه دانشمندان مغز و روانشناسان شناختی چقدر سخت تالش میکنند
ولی هرگز نسخه ای از سمفونی پنجم بتهوون {سمفونی شماره  ۵از لودویگ فان بتهوون
در دو مینور ،اُپوس  ،۷۶پنجمین سمفونی از  ۹سمفونی او بود .این سمفونی بین سالهای

 ۴۰۸۱تا  ۴۰۸۰نوشته شد .این قطعه از پرطرفدارترین و بهترین قطعات موسیقی کالسیک
غربی و یکی از قطعاتِ بیشتر نواختهشده است ]۴[.این سمفونی نخستین بار در تئاتر رود وین
در شهر وین و در سال«  »۴۰۸۰ا جرا شد .در میان نُه سمفونی بتهوون ،سمفونی پنجم
ترین آنها است و بیش از همه مورد توجه و عالقه قرار گرفتهاست .برای پیدا کردن دلیل
معروف
ِ
محبوبی آن الزم نیست زیاد جستجو کنیم؛ سادگی آن ،ابهام کا ر شنونده را به
مرغوبی و
ِ
حداقل میرسانَد .هیچ جای این اثر مبهم نیست و از ابتدا تا انتها گویا و لبریز از الهام است.
شروع سمفونی در فُرم آلگرو است ،موومان دوم ،ی ک قطعه آندانته یا واریاسیون است که
با تعمق بیشتر ساخته شده ،ولی الحان آن در کمال روانی است و لطف و شکوه فراوان دارد.
موومان سوم ،مؤثرترین قطعه اسکرتسویی است که بتهوون تصنیف کرده و همان تِم است که
موومان اول بر اساس آن تنظیم شده ،ولی بهتدریج از شدتش کاسته میشود و بدون اشکال
و خیلی روان به قسمت نها یی یا فینال منتهی می شود ،این ا سکرتسو مخصوص ًا از لحاظ
قسمتهایی که برای ویولنسل ساخته شده و اجرای آن محتاج زبردستی و مهارت زیاد
است ،بسیار قابل توجه است ،سمفونی در پایان به یک شاهراه پر فتح و ظفر میافتد و تکرار
فراوانی اندیشه و حالت
قسمتهایی از اسکرتسو به گوشه و کنایههای تند آن میافزاید.
ِ
[]۲
شیطانی سرخوش بتهوون در آن به حدی است که نفس شنونده را میگیرد }
ِ

رادر مغز نخواهند یافت  -یا نسخه هایی از کلمات ،تصاویر ،قوانین دستوری و یا سا یر
محرک های محیط زیست را .البته مغز انسان واقعا خا لی نیست .اما این شامل بسیا ری
از چیزها یی است که مردم آنرا فکر می کنند  -حتی چیزهای ساده مانند "خاطرات"..
تفکرغلط ویا بد ساخت ما در مورد مغز دارای ریشه های تاریخی عمیق است ؛ اما
اختراع کامپیوتر ها در دهه « »9104مارا بخصوص سراسیمه ویا مغشوش ساخت ؛
درحا ل حا ضرروان شناسان ،زبان شناسان ودانشمندان علوم اعصاب ودیگر کارشناسان
وپژوهشگران در موردسلوک ورفتار انسان گفته اند که مغز انسان به مثل یک کامپیوتر
کارمیکند .برای درک ودیدن چگونگی این ایده ویا نظر که چطور ا ست ؟ با ید دقیق
شد و آن اینکه مغز بچه های نوزاد و یا جد یدا لوالده (  )new bornرا درنظرگیرید
ودراتکا ویا به قد ردانی از روند تکا مل ( ، )thanks to evolutionنوزادان انسان
مانند سا یر نوزادان از سا یر گونه های ( )speciesپستا نداران وارد د نیای می شوند
یعنی آغاز به ادامه زندگی بیرون رحمی میکنند که بطور موثر در د نیای که وارد شده
اند با آماده گی به آن درتعامل ویا درفعل وانفعاالت قرارمیگیرند ؛ باید خاطرنشان ساخت
که قدرت ویا ساحه بصیرت ویا بینیا یی نوزاد تارومکدرمیبا شد ولی با آنهم توجه خاص
به چهره میدهد یعنی که او دقیقاً به چهره ها مینگرد وبزودی قادر به شناسایی چهره ای
مادر اش میشود وویژه گی های دیگر این کودک نوزاد این است که او ترجیح میدهد
تا صداها ؛ آوازه ها وبانگ ها ( صدای بدون مکالمه یا سخن ) را شناسایی کند یعنی که
تمیز دربین صداهای مختلف میکند وصدای اصلی را ازجمله صداهای دیگر تشخیص
میدهد لذا ما بدون تردید وشک ساخته شده برای تامین ارتباطات اجتماعی هستیم که
از بدو تولد این ارتباطات را پیوسته با خود داریم .
یک نوزاد سالم به بیش از ( )91رفلکس ویا عکسه مجهز میبا شد – یعنی واکنش
های آماده شده درمقا بل محرکه ها « تنبها ت » خا صی که برای بقا ء او مهم است -
اوسر خودرا به سمت وجهتی دور میدهد که چیزی یا تنبه در کنج دهن ویا در رخسار

اش به تماس آید  -روی خودرا دورمیدهد  ،دهن خودرا باز میکند ومیخواهد که آن چیز
را به داخل دهن خود کند این رفلکس یا ا ین واکنش او را کمک میکند که حلیمه
( )Neppleپستا ن مادرخودرا داخل دهن کند وبه مکیدن پستان مادربخاطر صرف شیر
نا یل آید .نوزاد هنگام غوطه ورشدن درآب نفس خودرا نگه میدارد  ،چیزی که در
کف دست اش قرار گیرد آنرا محکم وسفت میگیرد تا جایکه حتی وزن خودرا میتواند
حفظ کند ( یعنی اگر کسی دست ویا انگشت دست خودرا درکف دست او بگذارد ؛ دست
ویا انگشت اورامحکم میگیرد وتاکه اگرشخصی که انگشت خودرا درکف دست اوگذاشته
بخواهد اورا بلند کند کودک انگشت اورا به آسا نی رها نمیکند که اگر از جایش بیجا هم
شود این رفلکس را بنام  Grasp reflexیاد میکنند که تا مد ت سه ماه درنزد کودک
بقوت خود موجود میبا شد ...تفسیر توسط این قلم  ) .ویا اینکه نوزادان با میکانیزم های
قدرتمند یادگیری یا تقلید کردن مجهز وآماده هستند که به آنها اجازه میدهد تا به سرعت
تغیرکنند آنها باجهان یا بامحیط ماحول خود بطور فزاینده میخواهند تطابق وتعامل کنند
حتی اگر آن جها ن به شکل متفا وت باشد که یکی از اجداد دوردست اش به آن محیط
می زیست.
احسا س ها  ،رفلکس ها ومیکا نیزم های یادگیری -این هما ن چیزهای ا ست که ما
آنها را ازهنگام تولد باخود داریم وبرای تطابق کردن به محیط .ماحول خود نیاز داریم
که زندگی وبقارا با بکارانداختن آنها آغاز کنیم .اگرما احیاناًهمچو قابلیت ها را درهنگام
نوزادی یا بعد ازتولد درخود نمیداشتیم درآنصورت مشکل بود که باقی می ماندیم یا بقا
میکردیم .
اما دراینجا بعضی چیزها ویابعضی از قابلیت ها وجود دارد که ما با آنها تولد نشده ایم
مثل  :اطالعات  ،ارقام ویا داده ها  ،قوانین  ،نرم افزارها  ،دانش  ،واژگان  ،نمایه یا
نیابت ()representationالگوریتم (محاسبه عددی)  ،برنامه ها  ،مُد ل ها ،خاطرات ،
تصاویر  ،پردازنده ها ( ، )processorsفراداده ها یازیر مجموعه (،)subrouting
رمزگذاری ها ( ، )encodersرمزگشا ها ( ، )decodersنما دها یا سمبول ها ،
یابافرها( )buffersهمه وهمه عناصرطراحی شده ای اند که اجازه میدهد تاکامپیوترهای
د یجیتا لی ( = دیجیتال تکنولوژی الکترونیکی را که تولید ،ذخیره و پردازش داده ها را
در دو حالت :مثبت و غیر مثبت نشان می دهد ،توصیف می کند .مثبت بیان شده یا نشا ن
دهنده شماره  9و غیر مثبت با شماره  .4بنابراین ،داده های ارسال شده یا ذخیره شده با
تکنولوژی دیجیتال به عنوان یک رشته از  4و  9بیان می شود .هر کدام از این ارقام
حالت به عنوان یک بیت (و یک رشته از بیت هایی که یک رایا نه (کا مپیوتر) می تواند
به صورت جداگانه به عنوان یک گروه یک« بایت باشد» اشاره شده است...تفسیر توسط
این قلم ) تا حدودی هوشمندانه رفتارکنند -لذا ما نه تنها که با این قابلیت ها ویا با این
چیزها تولد نمی شویم بلکه آنها را توسعه وگسترش هم نمیدهیم .
ما کلمات یا قوانینی را که به ما میگویند که باید چگونه آنها را مانیپولیت (دستکاری)
کنیم ما نما یه یا نما یند گی (نیا بت) محرک ها ویا تنبهات بصری ایجاد نمیکنیم آنها
رادریک حافظه کوتاه مد ت حافظه ذخیره نمیکنیم وسپس نما یه ( )representation
را به یک حافظه طوالنی مد ت نقل میدهیم – ما اطالعات یا تصا ویر یا کلمات را از

حا فظه ها بازیا بی نمیکنیم – درحالیکه کامپیوترها همه ای این کارها را انجام میدهند
با وجودیکه موجودات زنده هم نیستند .
کامپیوترها به معنای واقعی کلمه پردازش اطالعات  ،اعداد  ،حروف  ،فرمول ها
وتصاویر را ارایه میدارند ویا نشان میدهند که البته ابتدا این اطالعات با ید به یک
کامپیوتر قابل استفاده فرمت ( )formatشود یعنی به ترتیب از نمونه های از ( یک
« »9تا صفر« ) »4بیت « » bitsشود که به ترتیب قطعه های کوچک با «بیت ها»
سازماندهی شده اند -بیت ( )bitیعنی چه؟{ بیت (به انگلیسی( )Bit :کوتاه شد ٔه binary

 digitبه معنی رقم دوتایی) به معنای رقم در دستگاه اعداد دودویی است .همانطور که در
عددنویسی در مبنای ده ،که عددنویسی رایج امروز در کارهای روزمره است ،ده رقم ،۲ ،۴ ،۸
 ۰ ،۶ ،۷ ،۵ ،۱ ،۳و  ۹بهکار می رود ،در عددنویسی در مبنای دو فقط دو رقم وجود دارد :صفر و
یک .به هریک از این ارقام یک بیت میگویند .مثالً عددی مثل) ( ۴۸۸۴۴۸۴در مبنا ی دو،
هفت رقم یا هفت بیت دارد« .بیت» در نظریه اطالعات به معنای «کوچکترین واحد اط ّالعات»
نیز به کار میرود ..... .از ویکی پیدیا } .در کامپیوتر من هر تکه « chunks or

 » bytesحاوی« »8بیت ( )bitsاست ویک الگو یا نمونه ای خا صی از آن بیتس ها
( )bitsبرای حرف ( ، )dحرف دیگری برای ( )oود یگری برای حر ف ( )gا ست
که در کنارباهم این هرسه حرف با بت کلمه سگ ( )dogرا تشکیل میدهند .که از یک
تصویر واحد نمایند گی میکند –عکس گربه هنری«یک اسم است» من در (desktop
= کامپیوتر سرمیز ) من با یک الگوی بسیا ر خا ص ازیک میلیون از این با یت ها
( )bytesیعنی (یک میگا با یت ها) که توسط برخی ازکاراکترهای ویژه ای احا طه
شده اند وبه ریا نه ها (با بت ها) اجازه میدهند که تصو.یر نه یک کلمه را داشته با شد.
کامپیوترها به معنی واقعی کلمه این الگوهاراازجا یی به جا یی در ساحات مختلف
ذخیره سازی فزیکی به اجزا ویا به بخش های الکترونیکی انتقال میدهند  .گاهی اوقات
آنها ؛ الگوهارا نیز کپی میکنند وگاهی اوقات آن را به شیوه های مختلف تبدیل می
کنند.مث ً
ال وقتی که ما خطاهای یک نسخه ای خطی را تصحیح میکنیم یا هنگامیکه ما
یک عکس را لمس میکنیم  .پیروی ویا دنبال کردن قوانین کامپیوترها برای حرکت
 ،کپی وکارکرد دراین ارایه ها یا صف ها ( )arraysاز داده ها ( )dataنیز درداخل
کامپیوتر ذخیره میشود که باهم یکجا مجموعه از قوانین بنام «برنامه» یا «الگوریتم»
نا میده میشود.گروهی از «الگوریتم هایی» که باهم کارمیکنند تا به ما کمک کنند کاری
بکنیم (مانند خرید سهام یا دریا فت تاریخ آنالین) آنرا تقاضا ( )applicationمی نامند
که اکثر مردم آنرا اختصار ًا ( )appیاد میکنند.
من را به نسبت این مقد مه در مورد کا مپیوتر ببخشید ؛ ولی من نیا ز آنرا می دیدم که
باید درمورد روشنی بیاندازم – کامپیوترها واقعاً بروی نماده ای نمادین جهان عمل می
کنند؛ آنها یعنی کامپیوترها واقعاً که چیزهارا هم ذخیره میکنند وفرصت ها را برای
بازیا بی نیز میها میسا زند ؛ آنها واقعاً که طی مرحل ویا فرآیند میکنند ؛ وآنها واقعاً که
خاطرات فزیکی دارند .وآنها واقعاً که درهمه کارها  ،بدون استثنا  ،توسط الگوریتم ها
هدایت میشوند.
حاالنکه از سوی دیگر انسان ها همچو کارها را انجام نمیدهند ؛ هرگز انجام نداه اند
وهرگزانجام نخواهند داد وبا توجه به این واقیعت پس چرا بسیاری ازدانشمندان درمورد

زندگی روحی ( )mentalما صحبت میکنند درصورتیکه اگرما کامپیوتر می بودیم ؟
جورج زار کا داکس (  )George Zar Kadakisکا رشنا س هوش مصنوعی
درسال( )1492درکتاب خود بنا م ( تصویر خودما) شش استعاره یا تشبیهیه مختلف را
که طی ( )1444سالهای گذ شته برای توضیح هوش( )intelligenceانسان بکارگرفته
شده است توضیح میدهد:
( در دیباچه ویا در ابتدای کتا ب ویا درنها یت امر در کتا ب مقد س ( انجیل) چنین
تذکر بعمل آمده است که انسا ن ها از« خاک » و از« لوش کثیف » ساخته ویا تشکیل
شده اند که بعد ازآن خداوند هوشمندانه به آن روح بخشیده است  (.که این روح عطا شده
را چنین توضیح میدهند که آن عبارت ازهوش ( )intelligenceما است  .یعنی تا حدی
دستوری ویا گرامتیک .
اختراع مهندسی هایدرولیکی( = hydraulicبه حرکت آوردن ما یعا ت با واردکردن
فشا ر) درقرن سوم قبل ازمیالد باعث پذیرش ویا محبوبیت یک ُمد ل هیدرولیکی هوش
( )intelligenceانسانی شد ؛ این نظر ویا ایده که جریان ما یعا ت متفا وت در بد ن
انسان از جمله ما یعا ت هومورویس(  = Humoursچهار نوع مایعات اعم از خون ،
خلط  ،صفرای زرد رنگ  ،وصفرای سیاه رنگ –هومورویس را تشکیل میدهند...تفسر
ازمترجم) برای عملکرد فزیکی وروانی ما به حسا ب می آید .استعا ره یا تشبیهیه ای
هیدرولیکی( )hydraulic metaphorبیش از ( )9044سا ل ادامه یا فت ودرتما م
طول این مد ت کارهای طبابت را ازکار انداخت ویا فلج ساخت.
دردهه ( )9244د ستگا ه های اتوماتیک توسط چشمه ها ()springsوچرخ د نده ها
()gearsطراحی شده بودودرنهایت الهام بخش برای متفکران پیشرومانند رنه دسکا رت
( )Rene Descartesشد که او ادعا کرد که انسان ماشین پیچیده ای است  .در دهه
( )9044توماس هوبیس ( )Thomas Hobbesفیلسوف بریتانیاوی پیشنهاد کرد که
تفکرناشی ازحرکت میکانیکی کوچک درمغز است.در دهه ( )9044کشفیات در مورد
برق وشیمی باعث آن شد که نظریه پردازان به نظریه های جدید ازهوش انسا نی رجوع
کردند که بیشتر بگونه میتا فزیکی در طبیعت وجود داشت  .هیرمن فون هیلمولتس
( )Hermann von Helmholtzفزیکدان آ لما نی در اواسط سا لهای ( )9844با
الهام ازپیشرفت های اخیر درتا مین ارتبا طا ت ؛ مغز را به یک تلگرام مقا یسه کرد.
ریاضی دان جان فون نیومن ( )John Von Neumannبه صراحت اعالم کرد
که عملکرد سیستم عصبی انسان نخستین عکاسی دیجیتال است  .پس بین مولفه های یا
قسمت های ما شین های کامپیوتری امروزی واجراء ت مغز انسا ن یک توا زن وجود
دارد یا باهم موازی اند .
هر استعاره یا شبیهیه ( )metaphorمنعکس کننده پیشرفته ترین تفکر دوران های
از تولید مثل ( )spawnedا ست که آنراپیش بینی میکند.فقط چند سا ل پس ازسپیده دم
فناوری کامپیوتر؛ دردهه( )9104مغز به مثابه یک کامپیوتر توام با نقش سخت ابزاری
فزیکی عمل میکرد یعنی که مغز و افکارماهمسان نرم افزار با زی می کرد .رویداد
برجسته ای که درحا ل حا ضر بطور گسترده ای بنا م علم شنا خت ( cognitive
 )scienceشناخته میشود  ،انتشار زبان(کالم) وارتباطات ( )9129توسط روان

شناس جورج میلر ( )George Millerبود – میلر پیشنهاد کرد که دنیای ذهنی باید
بتواند که با استفاده از مفاهیم ؛ نظریه اطالعات ؛ محاسبات وزبان شناسی دقیق را
مورد مطالعه قراردهد.
این نوع تفکر به بیان نهایی خود درکتاب قصیرویا مختصر کامپیوتری ومغز ()9128
که درآن ریاضیدان جان فون نویمان بطورقطعی اعتراف کرده بود که عملکرد سیستم
عصبی انسان ؛ نخستین عالمت دیجیتال است  .اگرچه که اودر مورد نقش مغز انسان
به ارتباط استدالل و حافظه تصدیق بعمل آورد یعنی که در واقع در مغز انسا ن در
استدالل وحافظه نقش به سزای دارد پس او با درنظرداشت همین اصل او بین مولفه
های ماشین ها کامپیوتری روز واجزای مغز انسان حرکت موازی را اختیار کرد یعنی
بین این هردو خط موازی کشید .
پیشرفت های بعدی درهردو تکنولوژی اعم از کامپیوتروتحقیق مغز  ،تالش های چند
رشته ای بلند پروازانه برای درک هوش انسانی  ،به تتدریج گسترش یافت وبطور دقیق
ریشه درایده ای که انسان ها ما نند کامپیوتر ها ؛ پردازنده های اطالعا تی دارند ؛ ریشه
دارد این تالش درحا ل حاضر با فعالیت های تحقیقی شامل هزاران محقق  ،تخصیصه
میلیاردها دالر دربودجه بکار انداخته شده است واد بیا ت گسترده ای را شامل می شود
که شامل مقاالت و کتا ب های فنی وعمومی ا ست کتا ب رای کورزوایل ( Ray
 )Kurzweil’sتحت عنوان چطور میتوان مغز ایجاد کرد ویا چطورمیتوان اند یشید این
چشم آنداز را به تصویر می کشد؛ درمورد الگوریتم های مغز  ،چگونه مغز  ،پردازش
داده ها  ،وحتی آن را بصورت سطوح شبیه مدارهای مجتمع درساختا ر آن تحت
تحقیق وپژوهش گرفته اند .
استعاره پردازش اطالعات ( )information processing-IPهوش انسا نی
درحا ل حا ضر در تفکر ا نسا ن  ،هردو درخیا با ن ودرعلوم غا لب ومتبا رز ا ست .
تقریباً هیچ نوع گفتما نی درمورد رفتار هوشمندانه انسان دربرخی دوره ها وفرهنگ
ها بدون اشاره به یک روح یا خدایی ممکن است ادامه یابد  .اعتبار استعا ره ()IP
درجها ن امروز به طورکلی بدون سوال درنظر گرفته شده ا ست .

کنترل ذهن :مأموریت پنتاگون برای برنامه ریزی مغز:

اما استعاره ایکس( ،)IPپس از همه ،فقط یک استعاره است  -داستان ای که ما می
گوییم تا چیزی را که واقعا نمی فهمیم ،درک کنیم .و ما نند تمام استعاره هایی که پیش از
آن بود ،قطعا در برخی مواقع به کنار گذاشته می شود  -یا با استعاره دیگری جایگزین
می شود یا در نهایت با دانش واقعی جایگزین می شود.
فقط بیش ازیک سال پیش ،با دیدار ازیکی ازمعتبر ترین موسسات تحقیقاتی در جهان،
من محققان را در این زمینه به دلیل رفتار هوشمندانه انسا ن ،بدون اشاره به هر جنبه ای
از استعاره آی پی ( ،)IPبه چالش کشیدم .آنها نمیتوانستند این کار را انجام دهند ،و وقتی
من به طور مودبا نه در ارتباطات ایمیل بعدی مطرح شد م ،هنوز ماهها بعد برای ماهها
ارائه نکردند .آنها مشکل را دید ند.آنها چا لش را به عنوان بی اهمیتی رد کردند .اما آنها
نمیتوانند یک جایگزین ارائه دهند .به عبارت دیگر،استعاره( ) IPچسبنده است .این تفکر

ما را با زبان و ایده هایی که بسیار قدرتمند هستند و ما فکر می کنیم در اطراف آنها
دچار مشکل می سازد .
منطق معیوب استعاره(  ) IPبه اندازه کافی آسا ن ا ست برای دولت .این است که بر
اساس یک قیاس(  ) syllogismمعیوب  -یکی با دومحل مناسب و نتیجه نادرست است.
فرض منطقی  :9 #تمام کامپیوترها قادر به رفتار هوشمندانه هستند .فرض منطقی :1 #
تمام رایانه ها پردازنده های اطالعات هستند .نتیجه نادرست :تمام ا شخاصی که توانایی
رفتا ر هوشمندانه دارند ،پردازنده های اطالعاتی هستند.
قرار دادن لغات زبان رسمی ،این ایده که انسان ها باید پردازنده های اطالعاتی باشند،
فقط به این دلیل است که رایانه ها پردازنده های اطالعاتی هستند ،ساده ا ست احمقا نه ،
و زمانی که ،برخی از زمان  ،استعاره ( )IPدر نهایت رها شده است ،تقریبا به طور
مداوم توسط مورخا ن ،فقط هما نطور که در حا ل حا ضر استعاره های هیدرولیکی و
مکا نیکی را ا حمقا نه می بینیم.
اگر استعاره  IPخیلی احمقانه با شد ،چرا اینقدر چسبنده است؟ چه چیزی ما را متوقف
می کند تا از کنار آن ُدور بگذریم ،همانگونه که ممکن ا ست شاخه ای را که راه ما را
مسدود می کند کنار بگذاریم؟ آیا راهی برای فهمیدن هوش انسانی وجود دارد بدون اینکه
تکیه بریک فکری سست وبی دوام عقالنی فکری داشته باشد؟ وبرای چه مدت تا به حال
به اندازه کافی برای این قاچاقچی خاص هزینه کرده اید؟ بعد ازهمه  ،ا ستعاره آی پی،
نوشتن و تفکر تعداد زیادی از محققان در زمینه های مختلف را برای چندین دهه هدایت
کرده است .در چه هزینه ای؟
دریک تمرین کالس درس ،بارهاوبارها درطول سالها انجام داده ام وآن اینکه بااستخدام
یک دانش آموز برای استخراج یک تصویر دقیق از یک الیحه ی یا با نک نوت دالری
 که همانطور که ممکن است - ،بر روی تخته سیاه در جلوی اتاق ،شروع کنم .هنگامیکه کار دانش آموزتمام شده است ،نقاشی رابا یک ورق کاغذ پوشش میدهم ،یک الیحه ی
دالری از کیف پولم را برداشت می کنم ،آن را به هیئت مد یره می اندازم ،و از دانشجو
می خواهم که کارراتکرارکند .وقتی که کار او تکرار ًا انجام می شود ،پوشش رااز اولین
نقاشی حذ ف می کنم ،و کالس به تفا وت ها می پردازد.
از آنجا که شما ممکن است هرگز چنین تظاهراتی را دیده اید یا به دلیل اینکه شما تصور
نکردن نتیجه را دارید ،از جینی هیون ،یکی از کارآموزان دانشجویی موسسه که در آن
تحقیق من را انجام می دهند ،از دو طرح خواسته ام .در اینجا نقاشی او از حافظه (توجه
استعاره) است:

و در اینجا نقا شی است که پس از آن با یک الیحه دالر ساخته شده است

جینی( )Jinnyاز نتایجی که ,وجوددارد احتماال شگفت زده شده است ،اما معمول است.
همانطور که می بینید ،نقاشی یا رسمی که در غیاب الیحه ی دالر «بانک نوت» ساخته
شده است ،در مقایسه با نقا شی یا رسم از یک نمونه ،وحشت زده هزاران با ر ،هزاران
بار دیده شده است.
مشکل چیست؟ آیا ما "بازنما یی" الیحه ی دالر "ذخیره شده" در " ثبت حافظه" در مغز
ما وجود ندارد؟ آیا می توانیم آن را بازیا بی کنیم و از نقاشی ها یما ن استفاده کنیم؟
بدیهی است که نه ،وبه هزاران سال است که علوم اعصاب هرگز یک نماینده از یک
الیحه دالر که در مغز انسان ذخیره شده است ،به دلیل ساده بودن آن پیدا نخواهد کرد یا
پیدا نخواهد شد.
این ایده که خاطرات در نورونهای فرد ذخیره می شوند ،غیرمعمول است :حافظه ذخیره
شده در سلول چگونه و کجا است؟
ثروت مطالعات مغز به ما می گوید که در حقیقت ،چند ین و بعضی اوقات بزرگترین
مغزها اغلب در وظایف حافظه بسیار معروف هستند .وقتی احساسات قوی رخ می دهند،
میلیون ها عصب می توانند فعالتر شوند.درمطالعه(  )1490بازما ند گان سقوط هواپیما
توسط بران لوین و دیگران ،نوروپتولوژیست دانشگاه تورنتو و دیگران ،به یاد آوردن
سقوط  ،باعث افزایش فعالیت عصبی در "آمیگدال ،لبه فضای متوسط  ،قشر و خلفی و
خط قشر بین مسا فرین" شد.
این ایده که توسط چند ین دانشمند پیشرفته تقد یم شده است ،چنین است که بعضی از
یادآوریهای خاصی در نورونهای( Neuronsحجرات مغز) فرد ذخیره می شود؛ اگر
هر چیزي ،این ادعا فقط مشکل حافظه را به یک سطح چالش برانگیزتر بر مي دارد:
چطور و کجا ،پس از همه ،حا فظه ذخیره شده در سلول است؟

پس چه اتفا ق می افتد زما نی که جینی( )jinnyدر الیحه ی نقدی خود قرعه کشی می
کند؟ اگر جینی هرگز یک الیحه دالر را قبال ندیده بود ،اولین طراحی او احتماال شباهت
به طراحی دوم را ندارد .قبل از دیدن صورت حسا ب های دالری ،او به نوعی تغییر
کرده است .به طورخاص ،مغز او به طریقی تغییر کرده که به او اجا زه داد که یک
الیحه دالر را تجسم کند  -یعنی حداقل تا حدی تاکید دوباره بر الیحه ی دالر داشته باشد.
تفاوت بین دو نمودار به ما یادآوری می کند که تجسم چیزی (یعنی دیدن چیزی در
غیا بش یا درعدم حضورش) بسیار کمتر از دیدن چیزی در حضور آن است .به همین
دلیل ما در شناخت بهتر از یادآوری بهتر هستیم .وقتی چیزی را مجددا یادآوری کنیم (از
التین دوباره ')Re-member( ،و خاطرات' ،توجه داشته باشید ( ،) be-mindfulما
باید سعی کنیم که یک تجربه تجلیل کنیم؛ اما زمانی که چیزی را می شنا سیم ،با ید فقط
از این واقعیت آگاه شویم که ما این تجربه ادراکی را قبل از آن داشته ایم.
شاید شما به این تظاهرات «نما یشا ت» مخا لف ا ید جینی قبال "صورت حساب های
دالری را دیده بود ،اما او تالش عمدی نکرد تا" جزئیات "را حفظ کند .اگر او چنین
کاری انجام داد ،ممکن است استدالل کنید که احتماال تصویر دوم را بدون این الیحه در
اختیار داشته با شد .حتی در این مورد ،هیچ تصویری از الیحه ی دالر به هیچ وجه در
مغز جینی ذخیره نشده ا ست .او به سادگی بهتر آماده است تا دقیقا آن را بسازد ،درست
همانطور که از طریق تمرین ،یک پیا نیست در حا ل بازی کردن کنسرت و ،بدون اینکه
به نوعی یک کپی از ورق موسیقی را جذ ب کند ،ماهرتر می شود.
از این تمرین ساده ،می توانیم چارچوب نظری بدون استعاره از رفتار هوشمندانه انسان
را بسازیم  -یکی که در آن مغز کامال خا لی نیست ،اما حداقل از چمدان استعاره( )IP
خا لی است.
همانطور که ما در سراسر جهان حرکت می کنیم ،ما باکسب تجربه های مختلف تغییر
می کنیم .از یاد داشت های خا ص تجارب که بد ست می آوریم سه نوع است )9( :ما
متوجه می شویم که در اطراف ما اتفاق می افتد ( افراد د یگر رفتا ر می کنند ،صداها
موسیقی ،دستورالعمل های ماورایی ،کلمات در صفحات ،تصاویر روی صفحه نما یش).
( )1ما درمعرض جفت شد ن محرک های بی اهمیت (مانند آژیر ها) با محرک های مهم
(مانند ظاهر ماشین های پلیس)؛ ( )3یا که ما برای رفتارها وبرخوردها به نحوی خاص
مجازات یا پاداش میدهیم.
اگر در شیوه ای که با این تجربیات سازگار است ،ما در زندگی ما موثرتر می شویم،
اگر اکنون می توانیم یک شعر را بخوانیم یا یک ترانه بخوانیم ،اگر بتوانیم دستورالعمل
هایی را که بما داده می شود،آنرا دنبال کنیم ،اگر ما به محرک های بی اهمیت پاسخ دهیم
بیشتر به مانند انگیزه های مهم ما عمل می کنیم ،اگر ما از رفتارهایی که مجازات شده

اند ،خودداری کنیم ،اگر ما بیشتر در راه هایی که پاداش می گیریم رفتار کنیم .پس
اینطور کسب تجربه میکنیم.
با این وجود ،هیچ کس واقعا کوچکترین فکریا ایده ای را در مورد اینکه چگونه مغز پس
از آموختن آواز خواندن یا خواندن یک شعر ،تغییر می کند .اما نه آهنگ و نه شعر در
آن ذخیره شده است .مغز به سادگی به نحوی مرتب تغییر کرده است که در حال حاضر
به ما اجازه می دهد آهنگ را بخوانیم یا شعر را در شرایط خاصی بخوانیم .هنگامی که
به کار می رود ،نه آهنگ و نه شعر به هیچ وجه "بازیابی" از هر نقطه از مغز ا ست،
هر چند بیش از حرکات انگشت من "بازیابی" زمانی که من با انگشتم روی میز من
ضربه می زنم .ما به سا دگی می شنویم یا می خوانیم -که دراینصورت هیچ« بازیابی»
الزم نیست.
چند سال پیش از اریک کاندل « عصب شناس» دانشگاه کلمبیا  -برنده جایزه نوبل برای
شناسایی برخی از تغییرات شیمیایی که در سیناپس های عصبی(محل تما س دو عصب)
( Aplysiaیک حلزون دریایی) رخ می دهد آیا پس ازآن چیزی یاد می گیرد چه مد ت
او فکر می کرد ما این را درک می کنیم که چگونه حافظه انسا نی کار می کند .او به
سرعت پاسخ داد" :صد سا ل است .من فکر نکردم از او بپرسم که آیا فکر کرده است
که استعاره ( ، )IPعلم اعصاب را تسریع می کند ،اما برخی از دانشمندان علوم اعصاب
شروع به فکر کردن غیر قابل تصور می کنند  -که استعاره ضروری نیست.
چند دانشمند شناختی  -به ویژه آنتونی چرمو از دانشگاه سینسیناتی ،نویسنده شناخت
شنا سی رادیکال ( - )1441در حال حاضر به طور کامل این دیدگاه را رد می کند که
مغز انسان به عنوان یک کامپیوتر کارمی کند .دیدگاه اصلی این است که ما مانند رایانه،
با انجام محاسبات بر روی نمایه های ذهنی از جهان ،حس جهان را می گیریم ،اما چرمو
و دیگران روش دیگری برای درک رفتار هوشمندانه  -به عنوان یک تعامل مستقیم بین
ارگانیسم ها و جها ن شان را توصیف می کنند.
مثال مورد عالقه من از تفاوت چشمگیر بین چشم انداز«  » IPو آنچه که در حال
حاضر به دیدگاه ضد نمایندگی( )representationاز عملکرد انسا ن میگوید ،شا مل
دو روش مختلف برای توضیح اینکه چگونه یک بازیکن بیسبا ل موفق به گرفتن توپ
که درحال پرواز است به خوبی می شود  -توسط ما یکل  ،McBeathدرحال حاضر
در دانشگاه ایالتی آریزونا با همکارانش در مقاله  9112درزمینه علوم.چشم انداز« »IP
که به پخش آن نیاز دارند تا برآوردی از شرایط اولیه پروازتوپ  -نیروی ضربه که به
توپ اصا بت کرده ،با زاویه مسیر ،این نوع چیزها را میخواهند تهیه کنند  -سپس برای
ایجاد و تجزیه و تحلیل یک مد ل داخلی مسیری که در آن توپ به احتما ل زیاد حرکت

خواهد کرد ،و سپس با استفاده از این مد ل برای هدایت و تنظیم حرکا ت موتور به
طور مداوم در زمان برای رهگیری توپ.است
این همه خوب و خوب است اگر ما همسا ن کامپیوتر انجام می دهیم ،اما  McBeathو
همکارانش یک حساب کاربری ساده تر :برای گرفتن توپ را ارایه میدارند  ،وآن اینکه
بازیکن به ساد گی نیا ز به حرکت در راه است که نگه می دارد توپ را در رابطه
بصری ثا بت با توجه به صفحه اصلی و منا ظر اطراف آن (از لحا ظ فنی ،در "خطی
نوری خطی") می بیند  .این ممکن ا ست پیچیده با شد ،اما در واقع واقعا که فوق
العاده ساده است ،و کامال رایگا ن ازمحا سبا ت ،بازنمایی ها و الگوریتم ها.
ما هرگز نباید نگران یک ذهن انسا ن در فضای مجازی باشیم و از طریق بارگیری
هرگز به جاودانگی نخواهیم رسید.
دو استادان ویا پروفیسوران مشخص روانشناختی در دانشگاه لیدز بکت( Leeds
 )Beckettدربریتانیا اعم از -اندرو ویلسون ( )Ander Wilsonو سابرینا گلونکا
(ُ – )Sabrina Golonkaشا مل مثا ل توپ بیسبال در میان بسیاری دیگران است که

می تواند به سادگی و منطقی به خارج از چا رچوب آیین نگاه شود .آنها سا لها وبالگ
نویسی را درباره چیزی که آنها " یک رویکرد منسجمتر و طبیعیتر به تحقیق علمی رفتار
انسان  ...با رویکرد شناختی غالب علوم اعصاب و روان" نامیده اند ،شده ا ست .با این
حال ،این دور از یک جنبش است .علوم شناختی جریان اصلی در استعاره ی آی پی به
طور غیر منتظره ای ادامه می یا بد و برخی از متفکران تا ثیرگذار در جها ن پیش بینی
های بزرگی در مورد آینده ی انسا نیت ایجاد کرده اند که به اعتبار استعاره بستگی دارد.
یکی از پیش بینی هایی که توسط  ،Futurist Kurzweilفیزیکدان استفان هاوکینگ
(ُ )Stephen Hawkingو رندال کوهن ( )Rendal Koenعصب شنا سا ن انجا م
شده است ،این است که ،به این دلیل که آگاهی انسانی به ظاهر مانند نرم افزار رایانه ای
یا کامپیوتری است ،که به زودی ممکن است ذهن انسان را به کامپیوتر ،در مدار از آن
کپی ( )Downloadخواهدکرد ومارا به یک روشنفکر فوق العاده قدرتمند ابدی تبدیل
خواهد کرد این مفهوم قطعه فیلم (  = ( Transcendenceبرتری) ا ست ( برتری
(به انگلیسی ) Transcendence :فیلمی در ژانر فیلم علمی–تخیلی و مهیج و آمریکایی
میباشد که در سال  ۲۸۴۱اکران شد .برتری اولین کارگردانی والی فیستر فیلمبردار
قدیمی هالیوود میباشد که از ستارگانی چون جانی دپ و مورگان فریمن و ربکا هال و
کیت مارا و کیلین مورفی استفاده کرده است .همچنین کریستوفر نوالن و اما توماس هم
از تهیه کنندگان اجرایی این فیلم میباشند همچنین کریستوفر نوالن و اما توماس هم از
تهیه کنندگان اجرایی این فیلم میباشند  ......تفسیر ازمترجم) است .را با عنوان جا

نی د پ با عنوان دانشمند  Kurzweilکه ذهن خود را به اینترنت دانلود کرد ،با نتا یج
فاجعه آمیز برای بشریت به نمایش گذاشت.

خوشبختانه ،چون استعاره آی پی حتی کمی معتبر نیست ،ما هرگز نباید نگران یک ذهن
انسان در فضای مجازی باشیم ؛ افسوس ،،ما نیزاز طریق بارگیری جاودانگی نخواهیم
یافت این نه تنها به دلیل عدم وجود نرم افزار اگاهی درمغز است  ،یک مشکل عمیق
تروجود دارد – بگذارید آن را یک مسله ای منحصر به فرد – که هردو الهام بخش
وافسرده است .
از آنجایی که نه "بانک های حافظه" و نه "نمایش" محرک ها در مغز وجود دارد و
چون همه چیز برای ما برای عملکرد در جهان ضروری است ،مغز به عنوان یک نتیجه
منظم به عنوان یک نتیجه از تجربیات ما تغییر می کند ،هیچ دلیل اعتقاد بر این است که
هر دو نفر از ما با هما ن تجربه یکسان تغییر می کنیم .اگر شما و من در هما ن کنسرت
شرکت کنیم ،تغییراتی که در مغز من اتفاق می افتد وقتی که من به  th2بتهوون گوش
می کنم ،تقریبا قطعا کامال متفاوت از تغییراتی است که در مغز شما اتفا ق می افتد .این
تغییرات هر آنچه که هستند بر ساختار عصبی منحصر به فردی که در حا ل حا ضر
وجود دارد ساخته شده ا ست ،هر ساختار که طی یک عمر تجربیا ت منحصر به فرد
کسب شده است.
به همین دلیل ،همانطور که سر فردریک بارتلت در کتاب خود درسال ()9131
یادآوری کرد و نشان داد ،هیچ دو نفر یک داستان را که شنیده اند همانطور که شنیده اند
همسان ،تکرار نمی کنند و به همین علت ،در طول زما ن ،خواندن آ نها از داستان بیشتر
و بیشتر خواهد شد یعنی که داستان را بار بار خواهند خواند .ولی هیچ کپی از داستا ن
تا کنون درمغز ازآنهاساخته نشده ا ست در عوض  ،هر شخص  ،با شنید ن داستان ،تا
حدی تغییر می کند  -به اندازه کافی ،زما نی که در مورد داستان پس از آن (در بعضی
موارد ،روزها ،ماه ها و حتی سال ها پس از اولین بار با رتلت آنها را بخوانید داستا ن
دعوت میکند)  -آنها می توانند با دوباره شنیدن داستان تا حدودی ،اگر چه خیلی خوب
نیست (نگاه کنید به اولین نقاشی از الیحه دالر ،در باال).چیزی رابخاطر آورند.
این الهام بخش است ،من فکرمی کنم ،به این معنی است که هریک ازما واقعا منحصر
به فرد هستیم ،نه فقط در آرایش ژنتیکی ما ،بلکه حتی در مغز ما با گذ شت زما ن تغییر
می آید .این نیز افسرده است ،زیرا باعث می شود که کارشنا س عصب شناختی تقریبا
فراتر از تخیل با شد .برای هر تجربه داده شده ،تغییر منظم می تواند شامل هزار نورون،
یک میلیون نورون یا حتی کل مغز باشد ،با الگوی تغییر در هر مغز متفاوت است.
بد تراز همه ،حتی اگر ما میتوانستیم یک عکس فوری از تمام«  »80میلیارد نورون
مغزایجاد میکردیم وسپس برای شبیه سازی وضعیت این نورونها دررایا نه «کامپیوتر»،
می گذاشتیم بهرصورت این الگوی بزرگ به هیچ وجه در خارج از بدن مغز که آن را
تولید می کند ،معنی ندارد .این شاید جسور ترین روش است که در آن ا ستعاره آی پی
( )IPتفکر ما در مورد عملکرد ا نسان را تحریف کرده است .در حا لی که کامپیوتر ها
نسخه های دقیق داده ای ( )Dataرا ذ خیره می کنند  -کپی ها یی که می توانند بدون
مد ت زمان طوالنی باقی بما نند ،حتی اگر قدرت خاموش شده باشد  -مغز هوش خود را

تا زمانی که زنده است ،حفظ کند .هیچ سوئیچ خاموش نیست .در هر صورت مغز عمل
می کند یا ناپدید می شود .عالوه بر این ،همانطور که استیون رز ( Neurobiologist
 )Steven Roseدر «آینده مغز» ( )1442اشا ره کرد ،یک تصویر لحظه ای از
وضعیت کنونی مغز نیز ممکن است بی معنی با شد ،مگر اینکه ما تمام تاریخ زندگی این
ما لک مغزرامی دانستیم شایدحتی درموردزمینه اجتماعی که اوبزرگ شد.فکر میکردیم
فکر کنید چقدر مشکل است .برای فهمیدن حتی اصول اولیه مغز هوش عقالنی  ،ممکن
است نیا زبه دانستن نه تنها وضعیت فعلی تمام«  »80میلیاردنورون و«  »944تریلیون
اتصال آنها با شد ،نه فقط با توجه به نقاط قوت مختلفی که آنها متصل هستند ،و نه فقط
حا لت های بیش از«  »9444پروتئین که در هر نقطه اتصا ل نیرونها وجود دارد ،اما
چگونه فعالیت لحظه به لحظه«  » moment-to-momentمغز به یکپارچگی سیستم
منجر می شود .اضا فه کردن به این (uniquenessغیرقابل مقایسه) هر مغز ،به دلیل
بخشی از زندگی تاریخچه هر شخص ،بخشی به وجود آمده است ،و پیش بینی Kandel
شروع به صدا بیش از حد خوش بینانه است( .کنت میلر ،دانشمند عصب شناختی در
نیویورک تایمز اخیرا پیشنهاد کرده است که قرن ها فقط برای تشخیص اتصا ل پایه
عصبی استفاده می شود.).
در عین حال ،مبالغ هنگفتی برای تحقیقات مغزی مطرح شده است ،در برخی موارد
براساس ایده های نا درست و وعده ها یی که نمی توانند نگهداری شوند .یکی از
پرطرفدارترین نمونه های علوم اعصاب در سالهای اخیر ،در گزارشی در Scientific
 Americaمنتشر شده است ،در مورد پروژهی مغز انسان«  » 9.3میلیا رد دالری که
توسط اتحادیه اروپا در سا ل «  »1493راه اندازی شده ا ست ،متقاعد گردیده ا ست
که« هنری مارکرام» شاید که بتواند یک تنبه ( )stimulstionرا درکل مغز انسا ن
بروی یک ابر رایانه ( )supercomputerتا ( )1413خلق ویا ایجاد کند واین چنین
مدل ممکن در درمان بیماری آلزایمرو اختالالت دیگر تحولی را بوجود آورد ،مقامات
اتحادیه اروپا ،بدون هیچگونه محد ود یتی ،این پروژه خود را تأ مین ما لی کردند .این
پروژه به کمتر از دو سا ل ا ست که ایجاد شده است و به "خرابکاری مغزی" تبد یل شده
است و از مارکرام خواسته شده است که دراینمورد) گام بردارد.
ما موجودات هستیم ،نه کامپیوترها .لذا بیش از آن بیا یید با کسب و کار تال ش کنیم که
خود ما ن را درک کنیم ،اما بد ون اینکه با چارچوب فکری غیر ضروری روبرو شویم.
استعاره «  » IPتا به حال بیش از نیم قرن ا ست که با تولید چند بمنظور رسیدن به
هد ف مثا به کلید حذ ف بکا ر افتاده است.
در مورد نویسنده این مقاله :رابرت اپستین یک روانشنا س پژوهشی ارشد در
موسسه تحقیقات رفتا ری و فنا وری آمریکا در کالیفرنیا ا ست .او نویسنده  92کتاب و
مد یر سابق روانشناسی امروز ا ست.
 ------------------------------------------با تقد یم احتراما ت «»1498-40-42

