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ذهن: یک محاسبهگر 

 
  

اسـتیون پینکـر (Steven Pinker) یـــک 
روانشـناس تجربـی اسـت کـــه شــناخت 
ـــان را در  دیـداری و نحـوه فـراگـیری زب
موسسۀ فناوری ماســاچوسـت فـرا گرفتـه 
است. وی در مکتبی قدرتمند و متعصــب 
به زبــان و علـوم شـناختی پـرورش یافتـه 
اسـت؛ مکتبـی کـه هیـــچ جــایی بــرای 
مالحظات تکاملی باقی نمــیگـذارد. وی 
جـزو اولیـن کسـانی اسـت کـه در زمینـۀ 
چگونگـی فـراگـیری کلمـات و دســتور 
زبـان مـادری انگـارهای رایانـهای مطــرح 
کـرده اسـت. پینکـر نظـــرات چامســکی 
ــارۀ اسـتعداد  (Noam Chomsky) را درب

ـــارۀ  زبـانی فطـری بـا نظریـۀ دارویـن درب
سازگاری و انتخاب طبیعی ادغــام کـرده 
ــوان «اسـتعداد  است. کتاب 1994 او با عن
ـــه  زبــانی» تمــامی جنبــههای زبــان را ب
صورتی هماهنگ در چارچوبی داروینـی 
ــا  بررسی میکند. وی در کتاب دیگری ب
عنـوان «ذهـن چگونـه عمـل میکنـــد؟»، 
سعی کرده است همین روش را در مورد 
ــه کـار گـیرد و توضیـح دهـد  بقیۀ ذهن ب
ذهـن چیسـت، چگونـه تعـامل میکنـــد، 
چگونه به ما اجــازه میدهـد ببینیـم، فکـر 
کنیم، احساس کنیم، بخندیم، با دیگــران 
روابط متقابل داشته باشــیم، از هـنر لـذت 
ببریم و در مورد رازهــای زنـدگـی تـأمل 

کنیم. 

آنچه در پی میخوانید خالصــهای اسـت از 
مصاحبه جان بروکمن با استیون پینکر: 

ــه  بروکمـن: چگونـه میتـوان پدیـدهای ب
پیچیدگی ذهن انسان را توضیح داد؟ 

ــن فکـر میکنـم نکتـۀ اساسـی در  پینکر: م
شناخت ذهـن، تـالش بـرای کشـیدن طـرح 
معکوس آن است؛ یعنــی تصـور آن چـیزی 
که انتخاب طبیعی برای تکمیل محیطی کــه 

در آن تکامل یافتهایم طراحی کرده است. 
بروکمـن: ایـن رویـداد چگونـه از آنچـــه 
اندیشمندان به آن معتقدند متمایز میشود؟ 

پینکـر: اکـثر فرضیـههایی کـه زیـــر بنــای 
ـــد،  بحثهــای کنونــی را تشــکیل میدهن
چندین دهه اســت کـه منسـوخ شـدهاند. بـه 
عنوان نمونه انگارۀ هیدرولیکی فروید را در 
نظر بگیرید. در این انگاره فشــار فـرا روانـی 
ــیرون بجـهد،  افزایش مییابد و میتواند به ب
مگـر اینکـه بـه مسـیرهای مناسـب هدایـــت 
شود. این فرضیه کامالً نادرست است. ذهن 
ــار یـا جریانهـای  به وسیلۀ جریان تحت فش
انرژی کار نمیکند، بلکــه اطالعـات بـه آن 
کمک میکند تا کار کنــد. یـا بـرای نمونـه 
ــه صـاحبنظران و  نگاه کنید به تفسیرهایی ک
منتقدان اجتماعی در مورد امور بشری ارائــه 
ــن  میدهند. به عقیده آنها ما برای اینکه چنی
و چنان کنیم یا شرطی شدهایم یا اجتمــاعی. 
منشأ این نظرات کجاست؟ رفتارگرایی دهۀ 
ــد دوران جنـگ سـرد در  1920، فیلمهای ب

دهۀ 1950، یا فرهنگ عامه دربارۀ تأثیرات تربیت 
خانوادگی که ژنتیک رفتار، نادرستی آن را نشان 
داده اسـت. ایـن برداشـت کلـی کـه ذهـــن بشــر 
اطالعات را به صورتی پیچیده پردازش میکند یا 
به اصطالح داروین که ذهن اندامی بسیار پیچیــده 
و بینقص است،   باعث شده است کــه ذهـن در 

جریان اصلی فعالیت عقالنی قرار نگیرد. 
ــن را  بروکمـن: چـه چـیزی بـاعث شـده تـا ذه

نظامی این چنین پیچیده بدانید؟ 
ــأثیر قـرار  پنکر: آنچه ما را در مورد ذهن تحت ت
میدهد شاهکارهای فوق العاده کمیاب آن مــانند 
دسـتاوردهای موتســـارت، شکســپیر یــا انشــتین 
نیست، بلکه امور بدیــهی و روزمـره اسـت؛ مـانند 
رنگی دیدن چیزها، تشــخیص صـورت مادرتـان، 
استنتاج از جــهان؛ مثـالً، وقتـی در یخچـال را بـاز 
میکنید چه اتفاقی رخ میدهد یا نمیدهـد. تمـام 
این چیزها خسته کننده و پیــش پـا افتـاده بـه نظـر 
میرسند، ولی نباید اینطور باشد. به عنوان مثــال، 
مـا نمیتوانیـم روبوتـی را برنامـهریزی کنیـم کــه 
یکی از این کارها را انجام دهد، چــون همـۀ ایـن 
مسایل به ظاهر سادهای که شما برای ساختن یک 
ربوت باید آن را حل کنید، مانند تشخیص اشــیا، 
استنتاج از جهان و کنترل دستها و پاها، مســایل 
حل نشــدۀ مهندسـی هسـتند. ولـی یـک کـودک 
چهار ساله این مشکالت را حل میکند، آنهم هر 
بار که برای اجرای یکی از فرمانهای مادرش در 

اتاق میدود. 
من ذهن را ابزاری میدانم که بــه شـکلی بینظـیر 
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ــای  طراحـی شـده اسـت، البتـه نـه بـه معن
حقیقی طراحــی شـدن، بلکـه بـا تقلیـد از 
مهندسی طبیعت، یعنــی انتخـاب طبیعـی. 
ــدام حیوانـات  تقلید از مهندسی طبیعت ان
ــامحتمل مثـل  را برای خلق شاهکارهای ن
پرواز کردن، شنا کردن و دویدن طراحی 
ــلماً همیـن تقلیـد از مهندسـی  کرده و مس
ــور  طبیعـت بـاعث طراحـی ذهـن بـه منظ
ــه شـاهکارهای نـامحتمل شـده  دستیابی ب

است. 
ــرد بـه چگونگـی  بروکمن: با این رویک
عملکـرد ذهـن، حقیقتـاً، بـه چـه چـــیزی 

دست مییابید؟ 
پینکر: این رویکرد نشان میدهد که چـه 
تحقیقـاتی بـاید در روانشناسـی صـــورت 
ــوس. وقتـی  گیرد؛ یک نوع طراحی معک
ــــه فروشـــی  کــه در یــک مغــازۀ عتیق
ــیز  میگردید و به طور تصادفی با یک چ
عجیب و غریب که از قسمتهای بســیار 
ظریف توری درست شــده اسـت مواجـه 
ــیپنداریـد کـه بـرای هدفـی  میشوید، م
ساخته شده است و اگر شما هدف آن را 
ــرا ایـن  بفهمید درک خواهید کرد که چ
ــب شـدهاند. ایـن  اجزا به این صورت مرت
وضعیت در مورد ذهن نیز صــادق اسـت. 
ــه ویـژگیهـای  با این شناخت میتوانید ب
ــه  عجیـب ذهـن بنگریـد و بپرسـید چگون
ــوان  ممکـن اسـت ایـن ویـژگیهـا بـه عن
راهحلهای برخی از مشکالت اجدادمان 
ـــر جــهان درک شــده  در فـائق آمـدن ب
باشند. این امر میتواند در مورد کـارکرد 
بخشهای مختلف ذهن به شــما شـناخت 

بدهد. 
بروکمن: تفاوت شما از دید افرادی که 

ــن آثـاری نوشـتهاند، مـانند دن  در مورد ذه
 (Johnجـان سـرل ،(Dan Dennett)دنـت
(Searle، نـوآم چامسـکی، جرالـــد ادلمــن 

ــا فرانسـیس کریـک  (Gerald Edelman) ی

(Francis Crick) چیست؟ 

پینکر: در درجۀ اول مــن خـود را در زمـره 
ــوان ذهـن  کسانی میدانم که معتقدند نمیت
ـــق مشــاهدۀ مســتقیم مغــز  را فقـط از طری
ـــتندههای  شـناخت. یافتـههای عصبـی، فرس
عصبی و دیگر اجزای سختافزاری به طور 
ــــظ  گســتردهای در قلمــرو حیوانــات حف
میشوند، ولی گونـهها زنـدگـی شـناختی و 
ــن تفاوتهـا  عاطفی بسیار متفاوتی دارند. ای
ناشی از نحوۀ اتصــال صدهـا میلیـون یاختـۀ 
عصبی به یکدیگر برای پــردازش اطالعـات 
ــم؛ البتـه  است. من مغز را نوعی رایانه میدان
ــههای تجـاری سـاخته شـده از  نه مانند رایان
سـیلیکان، بلکـه بـه عنـوان ابـزاری کـه بـــه 
اطالعات دست مییابد. این ویژگی مــرا در 
کنار دن دنت وچامسکی (اگرچه هر سه مــا 
در مـورد بســـیاری از مســایل هــم عقیــده 
نیستیم) و در مقابل افرادی مانند ســرل قـرار 
میدهد؛ کسانی که مغز را یــک پردازشـگر 
اطالعات نمیدانند و اصرار دارند کــه مغـز 
ـــوان از نظــر فــیزیولوژیکــی  را فقـط میت
شناخت. دیدگاه ادلمن و کریک بــه انـدازه 
ــا  دیدگاه سرل افراطی نیست، ولی آنها نیز ب

نظریۀ محاسباتی ذهن کامالً موافق نیستند. 
مـن همچنیـن معتقـدم کـه ذهـن از کنســرو 
گوشت ساخته نشده است، بلکــه سـاختاری 
پیچیده و نامتجــانس دارد. ذهـن متشـکل از 
ابزاری ذهنی اســت کـه بـه انجـام کارهـای 
مختلف مانند دیدن،کنترل دستها و پاهــا، 
ــامل اجتمـاعی و عواطـف  استنتاج، زبان، تع

اجتماعی تخصیص یافته است. همانطور که بدن 
از اندامهای فیزیکی تشکیل شده است، ذهن هــم 
از اندامهای ذهنی تشکیل شده است. این ویژگی 
ـــر بســیاری از  مـرا همسـو بـا چامسـکی و در براب
طراحان شبکۀ عصبی قرار میدهد. به عقیده ایــن 
طراحان اگر یک شــبکۀ عصبـی بینظـیر بـه نحـو 
ـــود، میتوانــد بــه همــۀ  مناسـبی تمریـن داده ش
شـاهکارهای ذهنـی مـا دسـت یـابد. بـــه دالیــل 
ــالیت عقالنـی  مشابهی من با نظر رایج در زمینۀ فع
ــر افکـار مـا بـه  معاصر مخالف هستم. طبق این نظ
ــاعی  لحـاظ اجتمـاعی بـه وسـیله چگونگـی اجتم
شدن ما در کودکی، تصاویر رسانههای گروهــی، 

نمونهها و شرطی سازی طراحی شده است. 
ــه نسـبت دادن اسـتعارۀ رایانـه بـه  بروکمن: آیا ب

ذهن اعتراضی نشده است؟ 
ــتعاره  پینکـر: بـه عقیـده برخـی منتقـدان ایـن اس
ــن فـنآوری  نمونهای از استفاده تکراری از آخری
در نظریههاست. مسلماً جــدی گرفتـن اسـتعارهها 
خطرناک است، اما وقتی دقت کنید اســتعارههای 
مکانیکی واقعاً شــناخت مـا را افزایـش میدهنـد. 
ـــا و  قلـب و رگهـای خونـی بـا تـأمل در پمپه
ــاً بـهتر درک میشـوند و نـیز اسـتعارۀ  لولهها واقع
صفحه کلید تلفن، نسبت به انگارههای قبل از آن 
درک روشـنتری از اعصـاب و نخـاع بـــه دســت 

میدهد. 
ــۀ محاسـباتی و در برخـی مـوارد  من معتقدم نظری
رایانههای واقعی، اصولی بــه دسـت میدهنـد کـه 
در درک چگونگی عملکرد ذهن، اصولی بنیادی 
هسـتند. ذهـــن یــک رایانــۀ تجــاری محســوب 
نمیشود، بلکه اعتقاد این است که ذهــن و رایانـه 
بر اساس برخــی از اصـول واحـد عمـل میکننـد. 
وقتی که بــرای اولیـن بـار پـرواز کـردن بـه ذهـن 
مهندسان خطــور کـرد، بـا طراحـی هـواپیمـا ایـن 
امکان فراهم شد تا با چگونگی پــرواز پرنـدگـان 
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ــون اصـول آیرودینـامیک  آشنا شوند، چ
مانند تأثیر متقابل نیروی باالبر و مقـاومت 
هوا هم به هواپیما مربوط اســت و هـم بـه 
ـــه  پرنـدگـان. ایـن بـدان معنـی نیسـت ک
هواپیما انگارۀ خوبی از پرنــدگـان اسـت. 
ــال، پرنـدگـان، ملـخ و بـاالبر  به عنوان مث
گوشی ندارند، ولــی بـا شـناخت قوانینـی 
که برای هر وسیلهای امکان پرواز فراهــم 
میکند، میتوان فهمید که پرواز چگونــه 
صورت میگیرد. ذهــن انسـان از جـهات 
بیشـماری بـا رایانـه تفـاوت دارد، ولـــی 
ترفند خاصی که در عملکرد رایانه نهفتــه 
است در عملکرد ذهــن نـیز نهفتـه اسـت؛ 
نمایش (ارائه) اوضاع جـهان؛ یعنـی ثبـت 
ــــر طبـــق  اطالعــات و دســتکاری آن ب
قواعدی کــه تقلیـدی از روابـط صـدق و 

احتماالت آماری حاکم بر جهان است. 
بروکمن: آیا به نظر شما چــیزی کـه در 
ــیر  مـورد ذهـن میدانیـم، در سـرعت تغی
ــش  جـهان بـه وسـیلۀ فـنآوری رایانـه نق

دارد؟ 
ـــه فــنآوری رایانــه  پینکـر: مـادامی ک
چگونگــی عملکــرد ذهــن را نــــادیده 
میگیرد، هرگز جــهان را تغیـیر نخواهـد 
داد. چـرا مـردم بـی درنــگ شــروع بــه 
ــابر کردنـد و بـه  استفاده از ماشینهای نم
ــه میدهنـد، اگـرچـه  استفاده از آنها  ادام
ــاربرد بیشـتری دارد.  پست الکترونیکی ک
میلیونها نفر به وسیله رایانه خود متنــی را 
چاپ میکنند،کاغذ را وارد یک ماشــین 

نمـابر میکننـد و فـرد مقـــابل را قــادر بــه 
دریـافت و خوانـــدن آن میکننــد. از نظــر 
ــار کـامالً مضحـک اسـت،  فنآوری این ک
ــام میدهنـد. آنـها ایـن  ولی مردم آن را انج
کـار را انجـام میدهنـد چـون ذهـن چنیـــن 
تکـامل یافتـه اسـت کـه بـــا اشــیای مــادی 
سروکار داشته باشــد و ذهـن هنـوز دوسـت 
دارد چیزهایی را مجسم کند که در تملــک 
ــها رد و بـدل شـوند. تـا  افراد باشند و بین آن
ــــه، پســـت  زمــانی کــه سیســتمهای رایان
ــــای فیلمبـــرداری  الکــترونیکی، دوربینه
ویدئویی، دستگاههای ویدئو و … از روش 
ذهن در تجســم واقعیـت اسـتفاده میکننـد، 
کار با دستگاهها مردم را گیج میکند و لـذا 
ـــد  نویـد انقـالب رایانـهای بـه وقـوع نخواه

پیوست. 
ـــروزه اهمیــت اینــترنت در  بروکمـن: ام

انقالب ارتباطی و تکامل ذهن چیست؟ 
پینکر: احتماالً خیلی اهمیت ندارد. باید بین 
ــد.  دو مفهوم از کلمه «تکامل» تمایز قائل ش
مفــهومی کــه بــه وســیله مــــن، داکیـــنز 
(Dawkins) و گلــــد (Gould) و دیگـــــر 

زیستشناسـان تکـاملگـرا بـه کـــار بــرده 
میشود، به تغییرات در ساخت بیولوژیکــی 

ــــت   مربــوط اســت کــه بــاعث شــده اس
ــهوم  ارگانیسمی باشیم که امروزه هستیم. مف
ـــه  بـه کـار بـرده شـده بـه وسـیله دیگـران ب
ــود.  اصطالح یا پیشرفت مداوم مربوط میش
عقیده رایج آن است که تکامل زیســتی مـا 
ـــی میرســاند و تکــامل  را بـه مرحلـه معین

فرهنگی در حال کنترل کردن امور است. تکـامل 
در هـر دو مـورد پیشـرفت تعریـف میشـود. مــن 
مایلم از این موضوع رد شوم، چــون فرآیندهـایی 
که ژنهــای سـازندۀ مغـز را انتخـاب میکننـد از 
ــهور و سـقوط امپراطوریهـا و  فرآیندهایی که ظ
ـــد،  رونـد پیشـرفت فـنآوری را بـه پیـش میرانن

متفاوتاند. 
ــاد میکنـد  اینترنت یک نوع هوش فرا بشری ایج
که در آن همه ســاکنان کـره زمیـن میتواننـد بـه 
ــا حـدی  سرعت به تبادل اطالعات بپردازند، که ت
شبیه نحوۀ تبادل اطالعات بخشهای مختلف مغز 
است. این فرآیند تازهای نیست، چرا که ایــن امـر 
از زمان تکامل زبان صورت میگرفته است. حتی 
ــتفاده از زبـان بـه  قبایل شکارچی غیرصنعتی با اس
ــات مـیپرداختنـد. ایـن امـر بـه آنـها  تبادل اطالع
فناوریهای محلی قابل توجــهی داده بـود. مـانند 
نحوۀ به تلــه انداختـن حیوانـات یـا بـه کـار بـردن 
سموم و ... . ایــن امـر همچنیـن یـک نـوع هـوش 
ــی از جمـع شـدن کشـفیات  عمومی است که ناش
ــار گروهـی  چندین نسل و قرار دادن آنها در اختی
از افراد در یک برهۀ زمانی است. از آن پــس هـر 
رویدادی اعم از نوشتن، دسـتگاه چـاپ و اکنـون 
ــهآمیز کـردن  اینترنت روشهایی است برای مبالغ
کارهـایی کـه گونـههای مـا از قبـــل میدانســتند 
ـــتن  چگونـه انجـام دهنـد؛ یعنـی روی هـم گذاش
ــان، نـوآوری واقعـی  تخصص به وسیلۀ ارتباط. زب
ــاعث شـده اسـت  در تکامل زیستی ماست، زیرا ب

ــا بـه مـدت   که پیامهای ما تا دور دستها منتقل ی
طوالنیتری حفظ شود. 
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