
نبوغ را توانايى انديشيدن فراتر از چارچوب هاى ذهنى و اجتماعى معمول 
و مرســوم مى دانند و يكى از مشــخصاتى كه براى نوابغ ذكر مى شــود، توانايى 
ــيا و پديده هايى اســت كه از ديد افراد عادى بى ارتباط  برقرارى ارتباط ميان اش

به نظر مى رسند.
ــگ بنگريم، به وضوح  ــن ديدگاهى به زندگى و آثار آلن تورين ــر با چني اگ
نابغه اى را خواهيم ديد كه مى تواند فرآيند متعالى «انديشيدن» را از وجود انسان 
ــاخته و آن را با پديده اى خشــك و  ــع از نفــس حيات، مجزا و مجرد س و در واق
بى روح به نام ماشين پيوند بزند. نحوه تفكر اين ماشين را پيش از شروع كارش 
ــته اى از عالمت ها به خورد آن بدهد و حل پيچيده ترين مســايل  به صورت رش
رياضى را از طريق اين ماشين پى بگيرد و در نهايت سرآغاز و بنيان گذار دانشى 

شود كه كمتر از سه دهه بعد به صنعتى چند ميليارد دالرى تبديل شد.
ــن خالق، در جهشــى ديگر به رمزنگارى و رمزگشــايى عالقه مند  ــن ذه اي
مى شود و يكى از مهم ترين نقش ها را در پايان دادن به جنونى كه دنيا گرفتار آن 
ــازى مى كند. و در آخر عمر نه چندان بلندش، ارتباط ميان ايجاد فرم ها و  ــود، ب ب
شكل هاى گوناگون در گونه هاى مختلف حيات را با شرايط فيزيكى و شيميايى 

محيط مورد بررسى قرار مى دهد. 
ــوغ و توانايى ناشــى از فرآيندهايى كاتوره اى و  به عقيده بســيارى، اين نب
مبهم اســت كه تنها در «ذهن متفاوت» يك نابغه شــكل مى گيرد. اين تفاوت ها 
ــاختار ذهنى و مغزى نوابغ، به همان اندازه كه باعث ايجاد جرقه هاى نبوغ  در س
ــعله هاى خالقيت در ذهن شــان مى شود، به همان اندازه نيز آن ها را در مسير  و ش

حوادثى نامتعارف قرار مى دهد و سرگذشت آن ها را با رويدادهايى پيوند مى زند 
كه دست كمى از افسانه ندارد. پايان زندگانى تورينگ با آن سيب آلوده به سيانور 
نيز درست همانند انيميشن مورد عالقه اش يعنى سفيدبرفى و هفت كوتوله بيشتر 

به داستان هاى جن وپرى مى ماند.
به رســم معمول مي توان اين گونه نوشــت كه: «به بهانه صدمين زادروز آلن 
تورينگ....». نوشتن از اين متفكر بزرگ قرن بيست ويكم اما به بهانه نيازي ندارد. 
صدمين سالگرد تولد تورينگ، نابغه بزرگ علوم كامپيوتر، براى ما بهانه نبود بلكه 
فرصتى بود تا احســاس شــگفتى و تعجب مان از بازنگري و تعمق در كارهاى او 
ــما به اشتراك بگذاريم. تالش و  را به همراه احترامى كه شايســته  او اســت، با ش
مطالعه اى كه از چندين ماه پيش از انتشار اين مجموعه به همت تحريريه ماهنامه 
ــيده است. به  آغاز شــده و به نظر مى رســد كه براى برخى از ما هنوز به پايان نرس
هر حال، آن چه در اين پرونده مطالعه خواهيد كرد، تالشــى اســت براى نگاهي 
ــه دادن  به جنبه هاى مختلف زندگى و تفكرات نابغه اى متفاوت كه دنيا  ــاره ب دوب

چيزهايى بيش از صنعت محاسبات را به او مديون است. 
ــى خواهد  ــا بى جواب باق ــواره در ذهن ه ــا،  دو پرســش هم ــت ام در نهاي
ــاهد چه  ــه اگر تورينگ اندكى بيشــتر زيســته بود، دنيا ش ــد. نخســت اين ك مان
ــتاوردهاى ديگرى مى توانســت باشــد؟ و ديگــر اين كه ذهن برجســته اى  دس
ــگام گاز زدن ”آن ســيب  ــرد، در هن ــوم «ماشــين متفكــر» را مطرح ك ــه مفه ك
ــفيد برفى و هفــت كوتوله، ــتان س ــا اختيار) به جز داس ــار ي ــه اجب ــى“ ( ب لعنت

 به چه مى انديشيد؟

يادنامه آلن تورينگ

ايى انديشيدن فراتر از چارچوب هاى ذهنى و اجتماعى معمول 
نند و يكى از مشــخصاتى كه براى نوابغ ذكر مى شــود، توانايى 
ــيا و پديده هايى اســت كه از ديد افراد عادى بى ارتباط  يان اش

ــگ بنگريم، به وضوح  ن ديدگاهى به زندگى و آثار آلن تورين
از ا دن» ديد كه مى تواند فرآيند متعالى«انديش

هاهايى پپيووندند ممىزنزندد رويددادا راا باا حوادثى نامتعارف قرار مى دهد و سرگذشت آنآ هاا
كه دست كمى از افسانه ندارد. پايان زندگانى تورينگ با آن سيب آلوده به سيانور 
نيز درست همانند انيميشن مورد عالقه اش يعنى سفيدبرفى و هفت كوتوله بيشتر 

به داستان هاى جن وپرى مى ماند.
گ انا ت به رســم معمولم

ييييااادددنننااامممهه آآللننن تتوووررييننگگ
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يادنامه پدر علوم كامپيوتربا رمزها مي رقصد!


