
  

  
  
  
  

  هوش مصنوعي دين و
  

  ∗نيا عليرضا قائمي

  اشاره 

 از  انديشد، چه تأثيري در برخي      كند يا تنها كامپيوتر مي      اين ادعا كه كامپيوتر فكر مي     
كنـد؟ در هـوش       باورهاي ديني دارد؟ و آيا تعارضي با مضمون متون ديني پيدا مـي            

كننـد كـه كـامپيوتر بـه          برخي ادعا مـي   : خورد  مصنوعي، دو ادعاي مهم به چشم مي      
برخـي ديگـر هـم ادعـا        ). فرضـيه دسـتگاه نمادهـا     (انديشد    معناي حقيقي كلمه مي   

متـون دينـي    ). ضيه قوي دستگاه نمادهـا    فر(تواند بينديشد،     كنند تنها كامپيوتر مي     مي
آيا انديـشيدن بـه معنـاي    . كنند اي از موارد بر انديشيدن و تعقل تكيه مي   هم در پاره  

هـايي    تواند تفـاوت    رود؟ و آيا دين و متون ديني مي         واحدي در دو مورد به كار مي      
ايـن  هـايي بـراي    كند پاسـخ  ميان انسان و كامپيوتر را نشان دهد؟ نگارنده تالش مي     

  .هايي ميان آنها را روش سازد پرسشها بيابد و با توجه به متون ديني تفاوت
دين، هوش، هوش مصنوعي، فرضيه دستگاه نمادها، فرضـيه قـوي           : ها  كليدواژه

  .دستگاه نمادها، تعقل، اتاق چيني
* * *  

  مقدمه

ود يكـي  ش  هم خوانده ميAI كه گاهي به اختصار (Artificial Intelligence)هوش مصنوعي 
پيـدايش كـامپيوتر در صـحنة       . هاي تحقيقاتي فلسفي اسـت      آورترين شاخه   ترين و شگفت    از جذاب 

                                                      
 .عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي.  ∗
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نـصيب    وجود آورد، حوزة فلسفه نيز از اين تحـوالت بـي            اي را به    زندگي بشر تحوالت بسيار عمده    
ر هاي ذهـن انـسان بـا كـامپيوت          به تفاوت   هاي فلسفي بسيار زيادي راجع      فالسفه پرسش . نبوده است 
  .انجاميد» هوش مصنوعي«اند كه همة آنها به طرح بحث  مطرح كرده
هاي كـامپيوتري     فهم سرشت هوش بشري از راه بررسي ساختار برنامه        » هوش مصنوعي «هدف  

تواند نحوة   به اعتقاد متخصصان اين رشته، اين بررسي مي       . و نحوة حل مسائل توسط كامپيوتر است      
  .عمل و جزئيات هوش بشر را نشان دهد

بـراي  . اسـت » علم و دين  «هاي بحث     بررسي ارتباط اين رشته با دين يكي از جديدترين شاخه         
  . هوش مصنوعي را بيان كنيم دربارةورود به اين بحث بايد نخست كلياتي

  اصطالح هوش

 روشـن   Intelligence» هـوش «نخست بايد مقصود متخصصان هوش مـصنوعي را از اصـطالح            
بت به مقوله هوش و مفاهيم مرتبط ماننـد عقـل، ذهـن و غيـره كـامالً                  سازيم؛ چرا كه نگاه آنان نس     

. شناسي بسيار كاربرد داردهاي موجود، اصطالح هوش در روان امروزه در ميان دانش   . متفاوت است 
ولي در هوش مـصنوعي ايـن       . كنند  هوشي افراد و امور مرتبط با آن بحث مي          شناسان از بهره  و روان 

  (Desouza, 2002:27). متفاوت دارداصطالح كاربردي كامالً 
معمـوالً فالسـفه بـه      . شود   از هوش ارائه مي    تعريفي عملي در هوش مصنوعي براي شروع كار،       

. تر رغبت دارند و دوست دارند مفهوم هوش و عقل و غيره را روشن سـازند           تعاريف مفهومي بيش  
يك دليل اين گزينش بـه      . ندا  اما بنا به داليلي، متخصصان هوش مصنوعي تعريف عملي را برگزيده          

هاي مفهومي؛ يا نزاع براي تعريف مفاهيم فايدة چنداني نـدارد و غالبـاً    گردد كه نزاع    اين نكته بر مي   
رابطة آنها را بيابيم و ببينـيم       » تفكر«و  » هوش«اگر بخواهيم با تعريف مفاهيم      . يابد  نتيجه پايان مي    بي

ترديد دو واژة     زيرا، بي . زاعي لفظي درگير خواهيم شد    تر در ن    آيا هوش همان تفكر است يا نه، بيش       
رسانند و ادعاي آنان، تساوي مفهومي ايـن   مذكور از لحاظ مفهومي تفاوت دارند و يك چيز را نمي          

كه بعداً توضيح خواهيم داد، به نظر آنان اين دو اصـطالح يـك حقيقـت      بلكه، چنان . دو واژه نيست  
  .دهند گيري را نشان مي قابل اندازه

 يكي از پيشگامان بحث هوش مـصنوعي، بـه خـاطر اهـداف     ،(Alan Turing)آلن تورينگ 
شود، مالكي نسبتاً مقبول براي همگان را براي تعيـين هـوش            عملي كه در هوش مصنوعي دنبال مي      

هـاي   انگيزه و دليل طرح اين مالك، چنانكه در باال اشاره كرديم، اجتناب از نزاع          . پيشنهاد داده است  
برده بود كه با پـرداختن بـه مباحـث رايـج              تورينگ پي . نتيجه بوده است    و مباحث فلسفي بي   لفظي  
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 او  از ايـن رو   . ها و ذهن بشر را بيابد       تواند ارتباطي ميان كاركرد ماشين       اين واژه، نمي   دربارةفلسفي  
اي را در     دهپيشنهاد كرد كه ما بايد مسايل لفظي و مفهومي در اين مورد را كنار بگذاريم و آزمون سا                 

همچنـين، او   . ها را به نحو عيني و ملموس بررسي كنيم           خود ماشين  ،اين زمينه مطرح كنيم و سپس     
هاي كامپيوتر از اين آزمون سـربلند بيـرون خواهنـد آمـد و      ، دستگاه2000بيني كرد كه تا سال      پيش

  .معنا جلوه خواهند كرد تعاريف مخالف بي
 نـام  )imitation game(» بازي تقليد«وار شده است كه آزمون تورينگ بر پاية يك بازي است

در اين بازي سه فرد ناآشنا هستند كه دو نفر از آنان كه شاهد هستند جنسيت مخالف دارند و                . دارد
كنـد تـا جنـسيت دو شـاهد را صـرفاً از راه طـرح                  پرسـشگر تـالش مـي     . نفر سوم پرسشگر است   

اش را مخفـي      كنـد تـا جنـسيت       د است، تالش مـي    هايي تعيين كند يكي از دو شاهد، كه مر          پرسش
گـر بـه      اگـر پرسـش   . دهـد   ها پاسخ مي    بدارد، ولي شاهد ديگر كه يك زن است، صادقانه به پرسش          

پاسخ درست دست بيابد شاهد زن موفق شده است و اگر به پاسخ درست دست نيابد، شاهد مـرد                   
نند صدا، چهره و غيـره، دسترسـي        براي اينكه، پرسشگر به هيچ سرنخ ديگري، ما       . پيروز شده است  

نظـر تورينـگ ايـن      . شوند  ها از طريق دستگاه دور چاپگر مبادله مي         ها و پاسخ    نداشته باشد، پرسش  
است كه اگر اكنون به جاي شاهد مرد يك كـامپيوتر جـايگزين سـازيم و ببينـيم كـه ايـن دسـتگاه                        

. لند بيـرون آمـده اسـت      تواند پرسشگر ماهر را فريـب دهـد، در ايـن صـورت از آزمـون سـرب                   مي
(Haugeland, 1985:6) 

شود؟ درحقيقـت، اسـتفاده از دسـتگاه دور           چرا چنين آزمون عجيب و غريبي، آزمون هوش مي        
اصـل  . آرايي براي آزمون است     خواهد فريب دهد و غيره، همه صحنه        چاپگر و تصوير مردي كه مي     

شـخص صـحبت كنـد؟ يـا نـه،          توانـد ماننـد يـك         آيا كـامپيوتر مـي    .  است گفتگوو اساس آزمون    
  هايي هم وجود دارد؟ تفاوت

  بررسي آزمون

توانـد درجـات مختلفـي        هاي از اين قبيل در اين نكته نهفته است كه هوش مي             مشكل اصلي آزمون  
اما خود  . گيري نماييم   توانيم آنها را اندازه     آدميان درجات متفاوتي از هوش دارند كه مي       . داشته باشد 

تـوانيم    در مورد كـامپيوتر تنهـا مـي       . تر چنين هوشي دارد جاي ترديد است      اين فرض هم كه كامپيو    
به عبارت ديگر، آنها صرفاً براساس      . ريزي خاص دقيقاً عمل كند      تواند براساس برنامه    بگوييم كه مي  

كنند؟ متخصصان هوش مصنوعي، مانند تورينگ، در         اما آيا واقعاً فكر مي    . روند  ريزي پيش مي    برنامه
امـا آنهـا    . گيرد  كنند كه ماشين را هم دربر مي        اي تعريف مي    گونه  را به » هوش«يا  » فكر«م  پاسخ مفهو 
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كننـد كـه بـه مـصادره بـه مطلـوب              فرض نادرستي وارد مسأله مي      درواقع به جاي حل مسأله، پيش     
  .انجامد مي

  هاي هوش مصنوعي ويژگي

هـاي هـوش       بـه ويژگـي    توجـه . كنـد   هوش مصنوعي براي حل مسأله برنامه خاصي را دنبـال مـي           
پنج ويژگي از ميان آنها اهميت خاصي       . ها سودمند است    مصنوعي در مقام استفاده از اين نوع برنامه       

  :دهيم آنها را توضيح مي) 15 ـ 20:  م1993بونيه، (دارند 
 ويژگي اول اين است كه هوش مصنوعي از نمادهاي عـددي در حـل مـسائل        :بازنمايي نمادين . 1

از . كنـد  هوش مصنوعي برپاية دستگاه دوگاني؛ يعني صفر و يك مسائل را حل مـي          . دكن  استفاده مي 
ترين نقص هوش مصنوعي آن است كه غير از عدد صـفر              اند كه مهم     برخي از مخالفان گفته    اين رو 

تواند حـاالت واسـطه       فهمد و نمي    را مي » بله يا نه  «به تعبير ديگر كامپيوتر فقط      . فهمد  و يك را نمي   
  .دو را بفهمدبين آن 

هـم برپايـة دسـتگاه      ) هـوش انـسان   (اند هوش طبيعي      در مقابل طرفداران هوش مصنوعي گفته     
يابيم   هاي عصبي انسان را بررسي كنيم درمي        فهمد؛ اگر سلول    ها و امور مختلف را مي       دوگاني پديده 

صورت   هكه فهم بشري بر حالت دوگاني استوار شده است و دستگاه عصبي مفاهيم و تصورات را ب                
البته نشان دادن نحوة اين تبديل در مفاهيم و ادراكات پيچيده دشوار            . كند    حاالت دوگاني تبديل مي   
  .هاي هوش مصنوعي فهم اين امر دشوار را آسان كرده است است، اما بررسي برنامه

كنـد،     ويژگي دوم هوش مصنوعي به نوع مسايلي كه حـل مـي            :(heuristics)روش اكتشافي   . 2
 (Algorithm)مـراد از الگـوريتم      . اين مسايل معموالً راه حل الگوريتمي ندارنـد       . شود   مي مربوط
هوش اين مراحل را گام به گـام طـي          . انجامد  اي از مراحل منطقي است كه به حلّ مسأله مي             سلسله

طـور    به عبارت ديگر، در الگوريتم پيمـودن ايـن مراحـل بـه            . يابد  كند تا به حل مسأله دست مي        مي
كند معمـوالً راه حـل        مسائلي كه هوش مصنوعي حل مي     . كند  يعي رسيدن به نتيجه را تضمين مي      طب

توانيم براي حل اين مسايل الگوريتمي؛ يـا بـه عبـارت     الگوريتمي ندارند؛ بدين معنا كه معموالً نمي  
 از  .اي از مراحل منطقي را بيابيم كه پيمودن آنهـا رسـيدن بـه نتيجـه را تـضمين كنـد                      ديگر، سلسله 

؛ يعني به روشي كه پيمودن آن، رسيدن بـه         روش اكتشافي رو، هوش مصنوعي در حل مسايل به          اين
هاي متعددي براي حل مسأله وجود        در روش اكتشافي، راه   . آورد  كند، روي مي    نتيجه را تضمين نمي   

ن يكي از آنهـا   گذارد و پيمود    باقي مي ها  راه ديگر   اختياردارد كه اختيار يكي از آنها باز مجالي براي          
حـل تـضميني دارنـد جـزو        هـايي كـه راه      درنتيجه، برنامه . شود  اين مانع از روي آوردن به بقيه نمي       
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هـاي   هاي حل معادالت درجـه دوم جـزو برنامـه        آيند؛ مثالً برنامه    شمار نمي   هاي كامپيوتري به    برنامه
  .اردآيد؛ زيرا براي حلّ آن الگوريتم خاصي وجود د شمار نمي كامپيوتري به

هاي بازي شطرنج زمينة پر خير و بركتي براي هوش مـصنوعي بـوده اسـت؛ زيـرا روش                     برنامه
اوالً، : اي براي تعيين بهترين حركت در مرحلة خاصي از اين بازي وجود نـدارد؛ زيـرا                   شناخته شده 

تـوان جـستجوي كـاملي را         تعداد احتماالت موجود در هر حالتي تا حدي بسيار زياد است كه نمي            
ايـن  . دهند بسيار انـدك اسـت       هايي كه بازيكنان انجام مي      آگاهي ما از منطق حركت    ثانياً،  . انجام داد 

گردد، و البتـه در برخـي مـوارد هـم      ها برمي   عدم آگاهي تا حدي به ناخودآگاهانه بودن اين حركت        
  . كنند بازيكنان از روي عمد منطق خود را آشكار نمي

 يكي از مخالفان هوش مصنوعي بـا توجـه بـه نكتـة     (Herbert Dreyfus)هربرت دريفوس 
اي براي رسيدن به سطح يـك بـازيگر خـوب شـطرنج وجـود                 فوق ادعا كرده است كه هيچ برنامه      

 بـه بعـد خطـاي       1985هاي پيشرفتة شـطرنج از سـال           اما ظهور برنامه   (Dreyfus, 1972). ندارد
  .ادعاي دريفوس را روشن ساخت

ــا  برنامــه: (knowledge representation)بازنمــايي معرفــت . 3 هــاي هــوش مــصنوعي ب
هـاي نخـست از تطـابق     تفاوت دارند؛ بدين معنا كه برنامـه      » بازنمايي معرفت «هاي آماري در      برنامه

توانيم ايـن نكتـه را بـا مثـال            مي. كنند  عمليات استداللي نمادين كامپيوتر با عالم خارج حكايت مي        
  .اي توضيح دهيم ساده
  :اي از مسايل راجع به معرفت است از قبيل عنواني براي مجموعه» عرفتبازنمايي م«
  معرفت مورد نظر در هوش مصنوعي چيست، چه انواعي و چه ساختاري دارد؟. 1
  چگونه بايد معرفت را در كامپيوتر بازنمايي كرد؟. 2
  د؟گير سازد؟ و چه چيزي مورد تاكيد قرار مي بازنمايي چه نوع معرفتي را آشكار مي. 3
 ,Stillings & Weisler)معرفت را بايد چگونه به دست آورد و چگونه بايد تغيير داد؟ . 4

1995:141) 
تواند در حالتي كه همة اطالعات مـورد نيـاز در دسـترس               هوش مصنوعي مي  : اطالعات ناقص . 4

 كـه   دهد اطالعاتي   اين حالت در بسياري از موارد پزشكي رخ مي        . نيستند به حل مسئله دست بيابد     
سازد و او هم فرصت       پزشك براي تشخيص بيماري در دست دارد تشخيص بيماري را ممكن نمي           

  .رو بايد سريعاً تصميمي بگيرد از اين. زيادي براي درمان ندارد
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دست آمده غيريقيني باشد و يا احتمال خطـا         ه  گردد كه نتيجة ب     فقدان اطالعات الزم موجب مي    
گيـريم و همـواره        عملي با فقدان اطالعات الزم تصميماتي را مي        معموالً ما در زندگي   . در آن باشد  

  .احتمال خطا در اين تصميمات وجود دارد
تواند درصورتي كه با اطالعات متناقض روبرو شود حل           هوش مصنوعي مي  : اطالعات متناقض . 5

 و رفع   هوش مصنوعي در چنين موردي بهترين راه را براي حل مسأله          . مناسبي براي مسأله پيدا كند    
  .تناقض انتخاب كند

  اري نمادهاكدست
 اي كه بـه آن      كامپيوتر براساس برنامه  . كند  كامپيوتر دستگاهي است كه در نمادها دخل و تصرف مي         

يـات دخـل و   يكند و برنامة مورد نظـر، گـام بـه گـام جز     اري ميداده شده نمادها را جابجا و دستك 
 در  الكتريـسيته اين نمادها با    . كند  طابق آن عمل مي   سازد و كامپيوتر هم دقيقاً م       تصرف را روشن مي   

كنيم اين نمادها تركيبي از دو عدد صـفر و يـك هـستند       فرض مي . شوند  حافظة كامپيوتر ساخته مي   
عنوان مثال، نمادهاي مورد نظر  و به) شود هاي كامپيوتري با اين دو رقم نوشته مي درواقع هم برنامه (

  :ايم ذ نوشتهرا در چهار سطر زير بر روي كاغ
1101  
1001  
0001  
0011  

عمليـاتي را   ) چهـار سـطر بـاال     (كامپيوتر براساس برنامة داده شده به آن بر روي نمادهاي فوق            
  : است(symbol-manipulation)اي براي دستكاري نمادها  مثال زير برنامه. دهد انجام مي

  محتواي سطر خاصي در سطر ديگري كپي كن. 1
  را حذف كننمادهاي سطر خاصي . 2
  اي از نمادهاي تعيين شده را در سطر خاصي بنويس رشته. 3
  .نمادهاي دو سطر مشخص شده را با هم مقايسه كن. 4
  .كار ببر نماد خاصي را براي نامگذاري سطري مشخص به. 5

. شود كه كامپيوتر بايد چه عملي را و روي كدام سطر انجام دهـد               در برنامة مورد نظر تعيين مي     
تواند   كامپيوتر دستگاهي است كه مي    .  نام دارند  عمليات بنيادي  عمليات دستكاري نمادها،     گونه اين

  .تعدادي از عمليات بنيادي را انجام دهد
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  دو فرضيه در هوش مصنوعي
در ميـان ايـن فرضـيه دو فرضـيه          . گيرد  هاي بسياري مورد بحث قرار مي       در هوش مصنوعي فرضيه   

تـر و ادعـايي حـداقلي دربـر           نخست نسبت به فرضيه دوم معتدل     فرضيه  . ترند  نسبت به بقيه كليدي   
  :اند از اين دو فرضيه به ترتيب عبارت. دارد

مفاد اين فرضيه ايـن اسـت   : (The symbol system hypothesis) نمادها  فرضيه دستگاه. 1
  :كه

  »ريزي كنيم كه بينديشد نحوي برنامه توانيم به كامپيوتر را مي«
  .»تواند بينديشد كامپيوتر مي«: ة فوق اين است كهتقرير ديگر از فرضي

مفـاد ايـن   : (The strong symbol system hypothesis)فرضيه قوي دستگاه نمادهـا  . 2
  :فرضيه هم چنين است

  »تواند فكر كند تنها كامپيوتر مي«
تـر اسـت و ادعـايي حـداكثري دربـر       پيدا است كه فرضيه دوم نسبت به فرضيه نخست افراطي    

از .  موجودات طبيعي، بايد كـامپيوتر باشـد       يكند، حت    چراكه بر طبق آن، هر چيزي كه فكر مي         .دارد
 ذهن بشر هم دستگاهي جامع از نمادها است و تفكر بشر هم از لحاظ ماهيت با تفكري كه                   اين رو 

رود تفاوت ندارد؛ در هـر دو مـورد تفكـر همـان توانـايي دسـتكاري و                    كار مي   در مورد كامپيوتر به   
  .بجا كردن نمادها استجا

  استدالل اتاق چيني
شود كه آنها را با چه روشـي بايـد            اين پرسش مهم در ارتباط با ادعاهاي هوش مصنوعي مطرح مي          

پاسخ داد؟ آيا براي يافتن پاسخي مناسب براي آنها بايد به تجربه متوسل شد و شـواهدي را جمـع                    
ارند و پاسخ آنها را بايد بـاروش فلـسفي دنبـال    ها كامالً ماهيت فلسفي د نمود؟ يا اينكه اين پرسش 

 ،آوري شـواهد تجربـي      اند با روش تجربي و با جمـع         كرد؟ متخصصان هوش مصنوعي تالش كرده     
  . كننداثباتآنها را 

 برجـستة معاصـر، متخصـصان هـوش     انفولسي يكي از ف،(John Searl)به اعتقاد، جان سرل 
له كـه   أايـن مـس   . انـد   اند به اشـتباه رفتـه       جربي دانسته ها و مسايل را ت      مصنوعي در اينكه اين پرسش    

آوري شـواهد     اي تجربـي نيـست و جمـع         مـسأله » انديشد  كند مي   دستگاهي كه نمادها را تكثير مي     «
تـوانيم بـدون توجـه بـه ايـن       كند كه اكنون مـي      او ادعا مي  . تواند پاسخي براي آن فراهم بياورد       نمي

مردهـا  «ماننـد   (به نظر او، اين فرضيه حقيقتي تحليلـي         . كنيمشواهد فرضية دستگاه نمادها را ابطال       



 

 

30

هار
ب

 
13

85
 /

ره 
شما

25 

توانيم با رجـوع      كند؛ با اين تفاوت كه فهم نادرستي اين مثال ساده است و مي              را انكار مي  ) »مذكرند
اما ابطال فرضيه دستگاه نمادهـا بـه بحـث          . به فرهنگ لغت به راحتي كذب بودن آن را نشان دهيم          

 »استدالل اتاق چينـي «كند كه به  سرل استداللي را براي رد آن مطرح ميفلسفي دقيقي نيازمند است  
(Chinese room argument)مشهور شده است .  

كنـد، و تمـام كـاري كـه انجـام             گفتيم كامپيوتر تنها دستگاهي است كه نمادها را دستكاري مي         
ترديـد،    بـي .  و غيـره   كند و يا كپي كند      كند و يا حذف مي      دهد اين است كه نمادها را مقايسه مي         مي

اي را بـه زبـان    توانـد جملـه     مثال، آيا مي   بفهمد؟تواند    شود كه آيا كامپيوتر مي      اين پرسش مطرح مي   
هاي   تواند جمله   گويد كه كامپيوتر نمي     بفهمد؟ سرل در پاسخ مي    ) مانند زبان فارسي  (طبيعي خاصي   

  :گويد او با واژگان فني در پاسخ مي. زبان طبيعي را بفهمد
 مهارت دارد و مهـارت      (Syntax)و   نح كند تنها در    تگاهي كه در نمادها دستكاري مي     دس«

  (Searl,1989:31)»  كافي نيست(semantics) معناشناسيدر نحو براي مهارت در 
مهارت داشتن در نحو به معناي مهارت داشتن در دستكاري نمادهاي زباني است و اين امر بـه                  

هـاي كـامپيوتر      كامپيوتر استاد قواعـد نحـو اسـت؛ برنامـه         . نيستمعناي مهارت داشتن در فهم آنها       
توانـد از     گاه نمـي   هيچ از اين رو  . اي از كارهاي نحوي نيست      چيزي جز راهنماي انجام دادن سلسله     

  .معناشناسي بپردازدبه زندان نحو خارج شود و 
اي  ض كنيد برنامـه فر. استدالل سرل تا حدي دشوار است و به تقريري نسبتاً ساده نيازمند است     

نوشـت  كوتـه  (Samهـا در هـوش مـصنوعي          اين نوع برنامـه   . ايم  ها طراحي كرده    براي فهم داستان  
Script Applier Mechanism)  اگـر داسـتاني را بـه ايـن برنامـه بـدهيم و       . انـد   ناميـده شـده

 پيـشتر  چنانچـه . دهـد  هاي متناسـب را ارائـه مـي       درنگ پاسخ   هايي دربارة آن مطرح كنيم بي       پرسش
بنـابراين، هـر    . شـوند     نوشـته مـي   ) صفر و يك  (هاي كامپيوتر دردستگاه اعداد دوگاني        گفتيم، برنامه 

توانيم آن را بـه صـورت         اي از اين برنامه به صورت سطري از اعداد صفر و يك است و مي                مرحله
  :عنوان مثال سطر به. اي ترجمه كنيم قاعده

1100   0111  00000011  
اي براي اين      شيوه 00000011 است و    12 كد عدد    1100 است و    7كد عدد    0111 سطردر اين   

  :شود  فوق به اين قاعده ترجمه ميسطربنابراين، . است كه به كامپيوتر بگوييم مقايسه كن
 بنويس اگر آنها يكي هستند، و صفر        1 مقايسه كن و     12 را با محتواي عدد      7محتواي عدد   «

  »بنويس اگر آنها متفاوتند
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 را به اين شيوه بنويسيم؛ يعني همة سطرهاي آن را به صورت قواعـدي در  Samبرنامة  اگر كل   
اين مجموعه . ها حاوي قواعد خواهيم داشتاي از كتاب قالب زبان طبيعي بازنويسي كنيم، مجموعه   

ها وقت و حوصله    ها، بلكه سال  مجلدات بسياري را در برخواهد گرفت و اتمام اين مجلدات به ماه           
اين . ها را با حوصله و صبر تمام انجام دهد          حال فرض كنيد كسي همة اين بازنويسي      .  است نيازمند

. هاي مربوط به قواعـد ايـن بازنويـسي زنـداني شـده اسـت       اي از كتاب   قهرمان در اتاقي با كتابخانه    
ان تنها ارتباطي كه او با جهـ . هاي سفيد بسياري و هزاران قلم وجود دارد        همچنين در اين اتاق برگه    

. بيرون از اتاق دارد از راه دو سوراخ روي ديوار است كه يكي ورودي و ديگـري خروجـي اسـت                    
هـا را از راه     فرسـتند و پاسـخ      ها به اتاق مي     آزمايشگران از ورودي داستاني را همراه با برگة پرسش        

هـم  . كنـد   ها تقلب نمـي     اين شخص در تهية پاسخ    . كنند  خروجي در زماني بسيار كوتاه دريافت مي      
اند و او با ايـن زبـان آشـنا نيـست و حتـي                  نوشته شده  الفباي زبان چيني  ها با     داستان و هم پرسش   

معنا   اينها الگوهايي بي براي او همة. اند داند كه ورودي و خروجي در اصل جمالتي از يك زبان نمي
 بـه كتـاب   كنـد  هـا را دريافـت مـي    محض اينكه از ورودي داستاني همراه بـا پرسـش        او به   . هستند

هـايي مناسـبي از اعـداد صـفر و يـك را               كند و براي نمادهاي مورد نظر رشـته         قواعدش رجوع مي  
هـايي از اعـداد صـفر و          هاي سفيد را با رشته      او بايد هزاران دستكاري را انجام دهد و برگه        . يابد  مي

باي چينـي ارقـام   رسد كه در برابر الف باالخره، او به آخرين صفحات كتاب قواعدش مي. يك پر كند  
 بـراي   الفبـا ايـن  . فرسـتد   او پاسـخ كامـل را از خروجـي بـه بيـرون مـي              . خاصي را قرار داده است    

  .اند هاي كج و كوله و نامفهوماي از خط آزمايشگران بسيار دقيق، اما به نظر او، مجموعه
ورودي و  نظر چنين شخصي،      به. فهمد  ها را نمي    نظر سرل، اين شخص نه داستان و نه پرسش          به

در عين حال، او همة كارهاي يك كامپيوتر       . معنايي تشكيل شده است     خروجي صرفاً از نمادهاي بي    
اما از آنجا كه عمل بـه ايـن برنامـه موجـب             .  عمل كرده است   Samرا انجام داده و دقيقاً به برنامة        

  .فهمد ن را نميگردد كه او اين زبان را بفهمد، كامپيوتر هم با انجام دادن اين برنامه آ نمي
دهد كـه دسـتگاهي كـه صـرفاً نمادهـا را دسـتكاري                طور كلي، استدالل اتاق چيني نشان مي        به
. تواند چيزي را بفهمد و يا به چيزي بـاور داشـته باشـد و يـا دربـارة چيـزي بينديـشد                        كند نمي   مي

  .بنابراين، صدق اين استدالل مستلزم كذب فرضيه دستگاه نمادها است
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مباحث بسياري را در هوش مـصنوعي برانگيختـه اسـت و مخالفـان و موافقـان                 استدالل چيني   
.  بـه نقـد آن پرداختـه اسـت         (Copeland)عنوان مثال، كاپلند      به. اند  بسياري دربارة آن سخن گفته    

وقتي از شخصي كه در اتاق . دربر دارد) مغالطة جزء و كل(اي ظريف  مغالطهنظر او، اين استدالل       به
سازد، او پاسـخ      هاي ورودي توانا مي     سيم آيا دستكاري نمادها او را به فهم پرسش        پر  چيني است مي  

گيرد كه دستكاري نمادها هرگز براي پديـد آمـدن فهـم      مي سرل از  اين مقدمه نتيجه . دهد  منفي مي 
بيند كه تنها يك نفـر را در اتـاق            كاپلند مشكل اصلي استدالل سرل را در اين نكته مي         . كافي نيست 

در حالي كه شخص ديگري هـم  . گيرد كه وظيفة دستكاري نمادها را به عهده دارد در نظر ميچيني  
صورت پنهـاني وجـود دارد و ثمـره           اين شخص درواقع در اين ماجرا به      . در اين ماجرا وجود دارد    

شـخص  . آورد  وجـود مـي     او با دستكاري نمادها اين شخص ناپيدا را به        . كارهاي شخص اول است   
دهد، ولي شخص دوم بـه زبـان          هاي بسيار زيادي را انجام مي       ناپذير است و دستكاري    اول خستگي 

گويد و اين توانايي را دارد كه از محدودة شـخص اول پـا            صورت زيبا و دلنشين سخن مي       چيني به 
بايد از سرل بپرسيم كه چرا از شخص اول دربـارة           . را فراتر بگذارد و جزئيات زبان چيني را بفهمد        

امـا اگـر از شـخص دوم ايـن     . پرسد، او تنها بخشي از يك ماشين يا دسـتگاه اسـت       ادها مي فهم نم 
دهـد او را بـه فهـم آنهـا توانـا              سئوال را بپرسيم، خواهد گفت كارهايي كه شخص اول انجـام مـي            

  :صورت زير است بنابراين، استدالل سرل به. سازد مي
 نخواهد توانست خروجي را كـه بـه      هرقدر هم شخص اول به دستكاري نمادها بپردازد باز        

  )مقدمه(زبان چيني است بفهمد 
هرقدر كه اين شخص به دستكاري نمادها بپردازد، دستگاهي را كه او بخشي از آن استقادر                

  )نتيجه. (به فهم خروجي كه به زبان چيني است نخواهد ساخت
 ,Copeland). ارداين استدالل معتبر نيست؛ زيرا رابطة منطقـي ميـان آن و نتيجـه وجـود نـد     

1993: 125-6)  
توانـد زبـان را بفهمـد، كـل آن          كند تا نشان دهد هرچند بخشي از دستگاه نمي          كاپلند تالش مي  

كننده   سخن كاپلند قانع  . فهمد  فهمد و سرل تنها نشان داده است كه بخش آن زبان را نمي              زبان را مي  
ه دستكاري نمادها كـل دسـتگاه را بـه    شود كه چگون رسد؛ زيرا باز اين پرسش مطرح مي    نظر نمي   به

سازد؟ از اين گذشته، چه تفاوتي ميان اين كل و بخـش وجـود دارد كـه موجـب            فهم زبان قادر مي   
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. را دربـر دارد مصادره به مطلـوب  گردد كل دستگاه زبان چيني، را بفهمد؟ استدالل كاپلند نوعي          مي
دهد و اين امـر بـراي         ري نمادها رخ نمي   دهد كه در كل دستگاه اتفاقي غير از دستكا          سرل نشان مي  

. سـازد  كند همين امر، كل دستگاه را به فهم زبان توانـا مـي   اما كاپلند ادعا مي   . فهم زبان كافي نيست   
  .خود اين ادعا بايد اثبات شود

  دين و برداشت مكانيكي از تفكر
هـايي را در ايـن        رسشيابد و پ    مباحث هوش مصنوعي در موارد زيادي با باورهاي ديني ارتباط مي          

  :اند از ها عبارت انگيزد؛ برخي از اين پرسش زمينه برمي
  آيا برداشتي كه در هوش مصنوعي از تفكر دارد با دين سازگار است؟. 1
هاي موجود در هوش مصنوعي در برتري انسان بر ديگر موجودات مناقشه ايجـاد                آيا فرضيه . 2
  كند؟ نمي

چهـرة مـادي و طبيعـي پيـدا         ) تفكر(هاي بشر     ترين فعاليت  آيا بر طبق هوش مصنوعي عالي     . 3
  كند؟ نمي

صـورت    هـاي عـالي بـشر قابـل تبيـين بـه             دهد كه تمام فعاليت     آيا هوش مصنوعي نشان مي    . 4
  اند؟ طبيعي

يابنـد و ايـن       ت ارتباط مي  سهايي از اين قبيل در نهايت با پرسش نخ          رسد كه پرسش    به نظر مي  
  .كنيم   به طرح و بررسي آن از منظر دين بسنده مياز اين رو. تر است پرسش نسبت به بقيه بنيادي

برداشت مكانيكي از تفكر است؛ تفكر چيزي جز انجام دادن كارهايي           » هوش مصنوعي « اساس  
معنـاي     تفكر بـه   از اين رو  دهد، و     اين كارها را ماشين انجام مي     . نيست) دستكاري نمادها (مكانيكي  

  .رد و يا تنها به ماشين اختصاص داردحقيقي به بشر اختصاص ندا
اين امتياز تنها بـه     . اي نسبت به ديگر موجودات به عالم دارد         بيني ديني بشر امتياز ويژه      در جهان 

راه يافتن  . شود، بلكه با قواي فكري و عقلي او نيز ارتباط دارد            قواي روحي و معنوي او مربوط نمي      
اش تا حـدي ريـشه در قـواي ادراكـي و              در سرنوشت او به عالم غيب و پي بردن به نقش خداوند           

  .عقلي او دارد
توانايي فهم  . سرل تفاوت مهم هوش مصنوعي با هوش طبيعي بشر را در فهم زبان خالصه كرد              

زبان پديدة بـسيار مهمـي اسـت تـا جـايي كـه برخـي از                . زبان به قواي ويژة عقلي اختصاص دارد      
امـا بـا رجـوع بـه آيـات قـرآن            . انـد   تعريف كرده » كند  ميحيواني كه تكلم    « انسان را به     ان،فولسيف
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مـا تنهـا بـه دو       . توانند وجه فارق مهم او از ماشين باشند         يابيم كه مي    امتيازات ديگري براي بشر مي    
  :كنيم مورد اشاره مي

هاي تاريخي را بفهمـد و از آنهـا درس    تواند پديده  بشر مي :گيري از آن    فهم تاريخ و عبرت   . 1
  : سورة يوسف آمده استدر. بگيرد
و ما ارسلنا من قبلك اال رجاالً نوحي اليهم من اهل القري افلـم يـسيروا فـي االرض فينظـروا                     «

  )109يوسف، (» تعقلونللذين اتقوا افالكيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار اآلخره خيرٌ 
گويـد ثانيـاً،      سخن مـي  ) ص(اوالً، از سرگذشت پيامبر اسالم    : هاي گوناگوني دارد    اين آيه بخش  

ثالثـاً، دربـارة    . كند  مخاطبان را دعوت به سير بر روي زمين و عبرت گرفتن از عاقبت گذشتگان مي              
كنـد كـه چـرا     گويـد و بـاالخره، مخاطبـان را تـوبيخ و سـرزنش مـي              عالم آخرت و تقوا سخن مي     

بخـش دوم، بـه   . ط داردهاي گوناگون آيه ارتبا دعوت به انديشيدن با مضامين و بخش     . انديشند  نمي
مخاطب با تامل در آثار گذشـتگان و سـير بـر            . كند  مانده بر روي زمين دعوت مي       تامل در آثار باقي   

كمـوني،  . (گيـرد   گردد و از آنها عبـرت مـي         روي زمين؛ يعني حركت مكاني، به زمان گذشته بازمي        
  )101 ـ 2: 2005

هوش .  يافتن به چنين تفكري را ندارد      گونه فعاليت مكانيكي و دستكاري نمادها قدرت راه         هيچ
تواند ميان مكان و اطالعات به دست آمده از آثار مختلف بر روي زمين به بعد زماني                   مصنوعي نمي 

  .انگيز را به دست بياورد بپردازد و نسبت به زمان گذشته اطالعاتي عبرت
كاري نمادها نيست و    عقل بشر از نظر دين قابل تحويل و تقليل به دست          : فهم قوانين طبيعت  . 2
او . طور مسلّم از هوش مصنوعي نبايـد آنهـا را انتظـار داشـت               هاي بسيار ديگري دارد كه به       توانايي

  :در سورة حديد آمده است. تواند قوانين طبيعت را و ارتباط آنها با خداوند را بيابد مي
  )17حديد، (» لوناعلموا ان اهللا يحيي االرض بعد موتها قد بينا لكم اآليات لعلكم تعق«

آيه همگان را بـه تامـل       . حيات و مرگ طبيعت، نوعي پديده طبيعي و مرتبط با قوانين آن است            
اين پديده جزو آيات االهي است كـه شايـستة          . كند  در اين پديده و معرفت داشتن به آن دعوت مي         

  :همچنين، در سورة حج آمده است. تعقل است
»  مـن كـل زوج بهـيج       تـت  عليها الماء اهتزّت و ربـت و انب        و تري االرض هامدهً فاذا انزلنا     «
  )5حج، (
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اين قوانين سـادة  . رويد شود و در ادامه گياهان زيبا از آن مي حيات زمين با بارش باران آغاز مي   
  .كند اند كه قرآن همگان را به تفكر در آنها دعوت مي اند كه از سويي ديگر جزو آيات االهي طبيعت

اي را هم بخواهد      لهأپيدا است كه هر مس    . تواند نمادها را دستكاري كند       مي هوش مصنوعي تنها  
نحو مناسبي به نمادهاي قابل فهم براي آن؛ يعني صفر و يك، ترجمـه   را به  حلّ كند بايد در ابتدا آن    

آورد و با سطح      دنبال مي    مل در قوانين طبيعت و فهم آيات االهي همواره نوعي حيرت را به            أت. كرد
تـوانيم در قالـب نمادهـا بـراي هـوش             اين نوع امور را نمـي     . تري از تفكر بشري مرتبط است       يعال

  .مصنوعي قابل فهم سازيم
گنجد و    مسأله در حيطة علوم مي    . گذارند  ها ميان راز و مسأله فرق مي        معموالً اگزيستانسياليست 

 است و ترجمه به زبان     باشد هوش مصنوعي قادر به حل اين مسايل         گر قابل حل مي     با عقل محاسبه  
اما راز به مسايل بنيادي زندگي آدمي مانند        . نمادها و دستكاري آنها در چنين موردي راهگشا است        

شـويم از     هاي تعقلي كه در دين با آنها مواجـه مـي            زمينه. شود  مرگ، شادي و غم و غيره مربوط مي       
  :فرمايد خداوند مي.  را نداردترديد، هوش مصنوعي توانايي ورود به آنها قبيل راز هستند و بي

  )32انعام، (» و ما الحياه الدنيا الّا لعب و لهو و للدار اآلخره خير للذين يتقون افال تعقلون«
هـا، زنـدگي      اين جنبـه  . را دريابد   هاي منفي آن    مل كند و جنبه   أتواند در زندگي دنيوي ت      بشر مي 

اين قبيـل امـور جـزو       .  آنها را بفهمد و كنار بگذارد      تواند  اما عقل مي  . سازد  دنيوي را لعب و لهو مي     
يكي از مشكالت تفكـر جديـد       . توانيم آنها را به كمك هوش مصنوعي حل كنيم          رازها هستند؛ نمي  

گر است كه در هوش مـصنوعي، حقيقـت تفكـر بـه حـساب                 تحويل و تقليل عقل به عقل محاسبه      
كند كه قابل تقليل و تحويـل بـه ايـن عقـل               مي اما متون ديني نوع ديگري از تفكر را مطرح        . آيد  مي

  .نيست
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