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 احمد شريف پور

جان مك كارتى در حوزه علوم كامپيوتر  ركني اساسي محسوب مي شد و پايه گذار و ستون اصلى حوزه هوش مصنوعى بود. و اين «بود» براى فعاالن 
اين حوزه ها دردناك تر از هميشه است. جان مك كارتى در چهارم سپتامبر سال 1927 در بوستون به دنيا آمد و در24   اكتبر سال 2011 در سن 84 سالگي 
درگذشت پدرش مهاجرى ايرلندى و مادرش از اهالى ليتوانى بود. استعداد او در زمينه رياضيات از همان دوران مدرسه آشكار بود. در دوران دبيرستان 
California Ins) رياضيات پيشــرفته را بدون اســتاد و كالس آموخت و  tute of technology ســرنام) Caltech با مطالعه كتاب هاى رياضى كالتك

با همين جديت و عالقه در 16 سالگى وارد كالتك شد. در فرم درخواست او تنها يك جمله نوشته شده بود: «من مى خواهم استاد رياضيات شوم.»
 در دوران تحصيل در كالتك و با حضور در يكى از ســخنرانى هاى جان فون نويمان بود كه مك كارتى دقيقًا فهميد براى آينده اش چه برنامه اى را 

دنبال خواهد كرد. او مجذوب كامپيوترها شده بود.

عمو جان! هوش را جا گذاشتي

از  فارغ التحصيلــى  از  پــس 
كالتــك، مك كارتــى بــه پرينســتون 
رفــت تــا تحصيالتــش را در مقطــع 
دكتــراى رياضــى كامل كنــد. پس از 
فارغ التحصيلــى بــه مــدت دو ســال 
(1951 تا 1953) در همان جا به عنوان 
آموزشيار مشغول كار شد. پس از آن به 
عنوان استاديار به دانشگاه استنفورد 
رفت. دو سال بعد، يعنى در سال 1955 
اســتنفورد را به مقصد كالج دارتموث 
ترك كــرد و از آن جا هم به MIT رفت. 
او در نهايت در ســال 1962 به عنوان 
اســتاد تمام به اســتنفورد بازگشت و 
تا زمان بازنشســتگى (2001) در اين 
دانشگاه ماند. تمام اين گشت و گذارها 
و جابه جايى هــا نــه تنها بــر موفقيت 
حرفه اى مك كارتى تأثير منفى نداشت، 
بلكــه او در همه ايــن مكان ها ردى از 
هوش و نبوغ سرشــار خــود به جاى 
گذاشته بود؛ به گونه اى كه تمام دنياى 
محاسبات مدرن امروزى نيز مديون و 

مرهون كارهاى او هستند.
در ســال 1955 هنگامــى كــه در 
دارتموث بود، پيشــنهادى را براى يك 

كنفرانس تحقيقاتــى دو ماهه 10 نفره 
ارائه داد كه در آن براى نخســتين بار 
واژه هــوش مصنوعى را به كار برده 
بــود. به اين ترتيب بــود كه مك كارتى 
ايجــاد اين اصطــالح و اندكى بعد اين 
حــوزه جديد دنياى محاســبات را به 
نام خــود ثبت كرد. نكتــه جالب توجه 
اين كه با گذشــت بيش از پنجاه ســال 
و به رغم همه پيشــرفت هاى به دست 
آمده در حوزه هوش مصنوعى، او در 
مصاحبه هاى اخيــرش هم بارها گفته 
بود كه هنوز راه بسيارى در پيش است 
و دانشــمندان اين حــوزه هنوز درك 

درستى از فرآيندهاى تفكر ندارند. 
همــكارى  بــا  او   1957 ســال 
ماروين مينســكى غول ديگــر حوزه 
هــوش مصنوعــى، آزمايشــگاه هاي 
هــوش مصنوعــى MIT را پايه گذارى 
كردنــد. يــك ســال بعــد او دوميــن 
زبــان برنامه نويســى دنيــا (به لحاظ 
قدمــت) را بــا عنــوان Lisp (ســرنام

ابــداع   (List Processing Language
كــرد. او ايــن زبــان را بــراى حــل 
مســائل مربوط به هوش مصنوعى و 

توليــد برنامه هايى كــه بتوانند نمونه 
ســاده رفتار يــا تفكر انســانى را در 
كنند،  شبيه ســازى  تصميم گيرى هــا 
به وجــود آورد. Lisp هنــوز هم زبان 
اول مــورد اســتفاده در حوزه هوش 
مصنوعى است. ليسپ از برخى جهات 
با تمام زبان هاى برنامه نويســى ديگر 
تفــاوت دارد. در اين زبان ســاختار و 
نحــوه نگارش كدها و داده هاى برنامه 
يكى است. به عبارت ديگر، كدهاى يك 
برنامه مى توانــد «داده هاى ورودى» 
يــك برنامه ديگر باشــد يــا خروجى 
يــك برنامه، خود مى توانــد برنامه اى 
جديد محســوب شــود. پيتر نورويگ 
مديــر تحقيقات گوگل، در اين مورد به 
وايرد مى گويد: «او نخستين كسى بود 
كــه جان مايه و روح محاســبات را در 
يك زبان برنامه نويسى ساده خالصه 

كرد.»
در هميــن دوران او كــه ديگــر 
به واسطه حضور دائمى و رابطه عميقى 
كه با دانشجويان داشت در MIT «عمو 
جــان» لقب گرفته بــود، براى برطرف 
كــردن مشــكالت ليســپ و افزايش 

كارايى آن نخســتين ســازوكارهاى 
يــك  در  را   Garbage Collec on
زبان برنامه نويســى پياده سازى كرد. 
ايــن ســازوكارها اكنــون ديگــر به 
اســتانداردى بــراى تمــام زبان هاى 
برنامه نويســى بــه ويــژه زبان هاى 
شــىء گرا، تبديل شده است. در اواخر 
دهــه 1950 ميــالدى، مك كارتى ايده 
زمانــى اشــتراك  كامپيوترهــاى 

 (Time-Sharing) را مطرح و اندكى بعد 
آن را عملى كرد. اگرچه استفاده از اين 
ايده در آن سال ها به افزايش بهره ورى 
كامپيوترهــاى گران قيمــت آن دوره 
انجاميد، اما كاربردهايى كه مك كارتى 
براى آن در نظر داشــت، بسيار جلوتر 

از زمان خودش بود. 
از  يكــى  در  جــان»  «عمــو 
ســخنرانى هايى كه در MIT داشــت، 
اين ايده را مطرح كرد كه با اســتفاده از 
سيســتم هاى اشتراك زمانى، مى توان 
«قدرت محاســباتى» را نيز همانند آب 
و برق و ســاير تســهيالت و خدمات 
شــهرى ميان مردم يك شــهر توزيع 
كــرد. ايده اى كــه اگرچه در اواســط 

درگذشت جان مك كارتي، پدر هوش مصنوعي درگذشت جان مك كارتي، پدر هوش مصنوعي 
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دهه 1960 به فراموشــى سپرده شد، 
امــا به ســادگى مى تــوان آن را نطفه 
اوليه محاســبات ابرى، سيســتم هاى 
توزيع شــده، نرم افــزار بــه عنــوان 
ســرويس و بســيارى اصطالحــات 
فناورانه ابتداى هزاره كنونى دانست. 

در ســال 1962 و پس از بازگشت 
بــه اســتنفورد، او آزمايشــگاه هاي 
هوش مصنوعى اســتنفورد را نيز به 
راه انداخــت. جايى كــه تا آخر عمر به 
فعاليت در آن ها مشغول بود. در سال 
1966 بود كه در همين آزمايشــگاه ها 
دست به عملياتى زد كه در حوزه هوش 
مصنوعى بى ســابقه بود. او يك دوره 
مسابقه شــطرنج را بين كامپيوترها و 
برنامه هايــش با حريفانى از روســيه 
ترتيب داد. اين مســابقات كه شــامل 
چهار بازى همزمــان بود، از راه دور 
و از طريــق خطوط تلگــراف به انجام 
رســيد. گرچــه نخســتين رويارويى 
انســان و ماشين در شــطرنج چندان 

موفق نبود و ماشين هاى مك كارتى دو 
مسابقه را واگذار كردند، اما توانستند 
در دو دوره نيــز به تســاوى دســت 
يابنــد. اين تالش هــا در واقع پايه هاى 
رويارويى هاى بعدى انسان وماشين 
بودنــد كه در نهايت بــا ظهور ديپ بلو 

در IBM به نفع ماشين ها پايان يافت.
پــس از تمــام ايــن تجربه هــا 
مك كارتــى تمركز خود را به ســمت و 
سويى تازه هدايت كرد. او مى خواست 
برنامه هايــى داراى «حــواس عمومى 
انســانى» ايجاد كند. تالشــى كه بعدها 
به توليد نخســتين سيستم كامپيوترى 
«دست-چشم» منجر شد. كامپيوترى 
كه مى توانســت يك بلوك سه بعدى را 
از طريــق يك دوربيــن ويديويى ببيند 
و يك بازوى مكانيكــى را براى انجام 
اعمال ســاده اى نظير گرفتن يا مرتب 

كــردن بلوك كنترل كند. اين تالش ها و 
نوآورى هــا جوايزى را هم براى او به 
ارمغان آورد كه از ميان آن ها مى توان 
بــه جايــزه تورينگ در ســال 1971، 
جايزه كيوتو در سال 1988، مدال ملى 
دانش امريكا در رشــته رياضيات در 
ســال 1991 و مدال بنجامين فرانكلين 
در حوزه كامپيوتر و علوم شــناختى 
اشاره كرد. نام او در فهرست مشاهير 
سيستم هاى هوشمند IEEE و همچنين 
مشــاهير موزه تاريــخ كامپيوتر ثبت 
شده است. در كنار استعداد و خالقيت 
شگفت انگيزش، بارزترين خصوصيت 
اخالقــى او كــه بيشــتر دوســتان و 
همكارانــش بــه آن اشــاره مى كنند، 
تمركز فوق العاده روى كارهايش بود. 
زمانى كه با او در مورد موضوعى كه 
مورد عالقه اش نبود، صحبت مى شــد 

به سادگى و بدون هيچ جوابى از بحث 
كنــاره مى گرفت و ايــن درواقع راهى 
براى حفظ تمركز بود. او به عنوان يك 
دانشــمند رياضى به عرصه اى (در آن 
زمان) جديد به نام محاسبات وارد شد 
و تأثيرى عميق در آن برجاى گذاشت 
و بنيان گذار روش ها و سيســتم هايى 
بــود كه به هيچ شــكل نمى توان آن ها 
را ارزش گذارى كرد. جان مك كارتي، 
 در 24 اكتبر امســال در سن84 سالگي 
دار فانــي را وداع گفــت او تا آخر عمر 
شــيفته رياضيات ماند و اين عشــق و 
عالقه را مى شــد از برچسبى كه روى 
خودرو شــخصى اش چســبانده بود، 
دريافــت. او رمــان كوتاهــي بــا نام 
«روبــات و كــودك» نيــز از خود به 
جاي گذاشته اســت. او در اين رمان در 
پي پاســخ به اين پرســش است كه آيا 
روبات ها بايد احساسات داشته باشند 

ياخير؟


