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  مصنوعي هوش مسئلة به انتقادي نگرشي

   *بيرق كاركن حبيب

  چكيده
 مـورد  در امروزه كه است عبارتي »انساني هوش« مقابل در »مصنوعي هوش«

 قادر هارايانه كه است اين بر آن وجود به قائالن فرض و رود  مي اركبه رايانه
 بنا لذا آيد؛  برمي انسان مانند هوشمند موجودي از كه هستند كارهايي انجام به

  .هستند فكر و هوش داراي انسان مانند هم هارايانه ايشان براعتقاد
 فلسفي شناسي    معرفت حوزة به مربوط استدالل و تفكر نظير مباحثي ازآنجاكه
 بعـضي  تبيـين  براي برخي و شد نيز فلسفي مباحث وارد مذكور ةنظري است،
 تفكـر  و استدالل آن خصيصة ترين  مهم كه( ذهن رابطة همانند فلسفي مسائل
 »ايرايانـه  كـاركردگرايي « بـه  نظريـه  ايـن  .جـستند  سود آن از بدن و )است

 هماننـد  بـدن  و ذهن رابطة ايرايانه كاركردگرايان اعتقاد بر بنا .يافت شهرت
 انـساني  تفكر نظريه، اين به قائلين و است رايانه افزار  سخت و افزار  نرم ةرابط

                                                 
  شيراز دانشگاه از اسالمي وحكمت فلسفه دارش كارشناسي *
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 صـرفاً  اي،رايانـه  محاسـبات  هماننـد  )اسـت  مقالـه  ايـن  اصلي محور كه( را
 اشـكاالت  داراي فلـسفي  لحـاظ  بـه  نظريـه  ايـن  .دانند  مي صوري محاسباتي
 اصـطالح  در »هوش« مفهوم انتقادي يبررس نوشتار اين هدف .است متعددي

  .است »مصنوعي هوش«
   .تفكر رايانه، مصنوعي، هوش اي،رايانه كاركردگرايي ذهن، :واژگان كليدي

* * *  
 موضـوع  ايـن  ةدربـار  بررسـي  و بحـث  مقاله اين هدف آيد،  برمي مقاله عنوان از كه   همچنان
 ادراك و فهـم  داراي رايانـه  آيـا « ديگر عبارت به يا ،»كند؟ فكر تواند  مي رايانه آيا« كه است
  1»؟نه يا است

 امـر  ايـن  بـه   (Artificial Intelligence)مـصنوعي   هوش ةحوز در كه كساني تعداد
 توجـه  بـا  نيـز  برخي .نيست كم است، ادراك و فهم داراي انسان همانند نيز رايانه كه قائلند

 حـوزة  در و كنند  مي استفاده نظريه اين از ها،    حيطه برخي در مصنوعي هوش هاي    توانايي به
 »ايرايانـــه كـــاركردگرايي« نظريـــة )Philosophy of Mind( ذهـــن ي  فلـــسفه

(Computational Functionalism) را بـدن  و )ذهن( نفس رابطة حتي و كرده مطرح را 
                       !اند  نموده تبيين افزار  سخت و افزار  نرم رابطة براساس

 ذهـن  فلـسفة  در )Identity Theory( همـاني  ايـن  نظرية افول دنبال به ورمذك نظرية 
 Cognitive) شـناختي   علـوم  ذهـن،  فلـسفة  در غالـب  نظرية عنوان به امروزه كه شد مطرح

Sciences) فـن  اهـل  ميان در غالب نظرية تنها نه نظريه اين .رود  مي شماربه روانشناسي و 
 بـاز  نيـز  مـردم  ميـان  و جامعـه  در را خـود  جـاي  اتمطبوعـ  و تلويزيون راه از بلكه است؛
  )Heil,1999: 89( .است  كرده

 هــاي دهــه در هــارايانـه  آســاي بــرق پيــشرفت و رشـد  بــا كــاركردگرايي نظريــة ظهـور 
 تـشكيل  بـراي  پژوهـشگران  از اي  عـده  1956 سال در )90 :همان( .بود همراه 1960و1950
 كارتي مك جان كه بودند آمده هم گرد همتحد اياالت دارتموث دانشگاه در جديد علم يك

 و داشـت  حضور آنها ميان در نيز )است     كرده ابداع را »مصنوعي هوش« اصطالح كه كسي(
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   )196 :1384 دورتيه،( .شد زاده جا همان در اصطالح اين
 برابـر  در رفتـه،  كـار بـه  رايانه مورد در »مصنوعي هوش« اصطالح است آشكار كه چنان

 كـه  بود   متفكري ماشين ساخت بحث، اين طراحان هدف كه چرا دارد؛ ارقر »انساني هوش«
   .باشد داشته را انسان ذهني هاي توانايي
 پـدر  لقـب  وي بـه  كـه  ـ سيمون.آ.هربرت بدانيم كه شود  مي آشكار كامالً وقتي معنا اين
 Intelligenc as Computation)( محاسـبه  جـز  چيزي را تفكر ـ اند داده مصنوعي هوش
  )187 :همان( .است نمادين محاسبات فقط نيز محاسبه از وي منظور و داند نمي

 و نفـس  رابطـة ( مغز و ذهن رابطة بحث ذهن، فلسفة در محوري بسيار مباحث از يكي
 هـيالري  1960سـال  در بـار  اولـين  براي .دارد مدخليتي نيز حاضر مبحث در كه است بدن
 .كـرد  تـشبيه  افـزار  سخت و برنامه رابطة هب را مغز و ذهن رابطة )Hillary Putnam( پاتنم

)Heil,1999: 74( شـد  طـرح  جديدي نظرية صورت   به بدن و نفس رابطة ترتيب بدين و. 
 )Strong AI( »قـوي  مصنوعي هوش« نظرية را نظريه اين ،John R.Searl)( سرل .آ جان
   .آمد خواهد زودي  به آن بحث كه )Searl,1980: 377( نامد مي

 از مـانع  توانـد       نمـي  چيزي اي،رايانه كاركردگرايي نظر طبق مذكور، مقدمات به توجه با
 زيرا باشند؛ )(Consciousness شعور و ذهن داراي نيز غيرانساني هاي  سيستم كه شود اين

 )Velmans,2000: 73( .نيـستند  )Computations( محاسـبات  جـز  چيزي ذهني، اعمال
   :است   كرده ارائه زير استدالل صورت   به را فوق نظرية )Max Velmans( ولمنز ماكس
  نيستند؛ محاسبات جز چيزي ذهني، اعمال .1
  .دهد مي انجام ]انسان از تر سريع حتي[ را محاسبات نيز رايانه .2

   )73 :همان( .است ذهن داراي رايانه بنابراين، :نتيجه
 آلي مواد انسان، در كه[ ساختماني جنسي تفاوت اين كاركردگرايي، پرداز    نظريه عقيدة به

 يـا  پوسـت  رنگ خون، گروه تفاوت از بيش ]دارد وجود ها    هادي    نيمه و فلزات رايانه، در و
 همـة  پـس  از بتواننـد  ها  ماشين اگر .شود    نمي آگاه هوش در تفاوت باعث متابوليسم، شيمي
 بـه  حقيقي شخاصا عنوان    به آنگاه برآيند، آن جزئيات ةكلي با ما دروني شناختي هاي  فعاليت
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 چرچلند،( !بود خواهد نژادي تبعيض از جديدي صورتي فقط و فقط آنها نشناختن رسميت
 اسـتدالل،  و ادراك كـه  اسـت  نكته اين بر مبتني سخن اين است بديهي )188 ـ189 :1386
 صـورت  مغـز  در پردازش اين كه كند    نمي فرقي و هستند اطالعات پردازش فرايندهاي تنها
 .ايانهر در يا گيرد

  .پرداخت خواهيم استدالل اين نقد به سرل، جان استدالل بيان از پس ما
 نظريـه  ايـن  اگـر  البتـه  اي؛رايانـه  كاركردگرايي نظرية از اي  خالصه بسيار تقرير بود اين
 داشـت؛  نخواهـد  وجـود  ابدان و اذهان رابطة باب در عميقي راز و رمز ديگر باشد، درست
 باشـند،  آنهـا  بـا  مـرتبط  حـال  درعين ولي اجسام، از متمايز كه مجردي جواهر ديگر اذهان،
 بـاالتر  سـطح  يـك  در مادي هاي  سيستم از گفتن سخن صرفاً اذهان، از گفتن سخن .نيستند
 فراينـدهاي  جـز  چيـزي  چيزي، دربارة كردن فكر يا درد يك احساس مثال، عنوان    به است؛
 فراينـد  يـك  از غيـر  چيـزي  ح،صـحي  عـدد  دو جمع و نيست )ايرايانه اعمال يعني( مغزي

 محقـق  را محاسـبات  و افكـار  افـزاري،   سـخت  و مغـزي  فراينـدهاي  .نيـست  ترانزيستوري
   )Heil,1999: 91( .سازند مي

 درصـدد  نوشـتار  ايـن  ديگر بيان به است؛ »اگر« همين سر بر حاضر ةمقال سخن همة اما
 يـك  بـا  و است سادگي ينهم به له،ئمس آيا يعني است؛ شرطي قياس اين »مقدم« رد و نقد

 كـه  ـ را ...و شناخت و فهم و ادراك بحث يا بدن و نفس رابطة معضل توان      مي ساده تشبيه
 هـم  اين از برخي براي ظاهراً نمود؟ تبيين ـ است فلسفي مباحث ترين  مشكل و ترين  مهم از

 منطقـي  ]زپـردا [ نظريـه  نـام  بـه  استداللي برنامة يك سيمون و نيوول كه چنان تراست،    ساده
)LT( تفكـر  قابليـت  كه نوشتيم يا  رايانه اي    برنامه« :كرد ادعا آن مورد در سيمون كه داشتند 

 :1384 ونورويك، راسل( ».كرديم حل را بدن ـ ذهن مشكل تربيت اين به و دارد غيرعددي
20(  

  دانند؟  مي ادراك و فهم داراي را رايانه برخي چرا
 تشخيص نتواند انسان اگر ـ انگليسي رياضيدان ـ )1912-1954( تورينگ آلن آزمون مطابق
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 و ــ  ماشـين  يـك  وسـيلة    به يا شود    مي بيان انسان يك وسيلة   به شده  دريافت پاسخ كه دهد
 داراي هـم  ماشين آن كه گفت توانمي ـ باشد شده ارائه ماشين يك ةوسيل  به پاسخ درواقع
 شـد  طراحي هايي    برنامه و يافت تحقق چندي از پس تورينگ يايور .است ادراك و هوش

 خيـال  بـه  سـيمون  و ساختند سيمون و نويل كه ـ »LT« البته .بود كار اين انجام به قادر كه
 بـراي  كـه  بـود  اي    برنامه ـ است     كرده حل را بدن و ذهن رابطة مشكل كه پنداشت  مي خود

 بنـابراين  )730:1387اسـترنبرگ، ( .بـود  شده طراحي نمادين منطق قضاياي اثبات راه كشف
 واقعـاً  گويـا  كـه  فتندگ مي سخن طوري انسان با كه ـ پري و اليزا مانند هايي    برنامه طراحان
 چنـين  ايجـاد  حـال  هـر  بـه  .نمودنـد     مـي  را تري  گزاف ادعاهاي بايد ـ زند  مي حرف انسان
 يبـرا  اسـت،  ادراك و فهـم  داراي انـسان  ماننـد  نيز رايانه كه شد امر اين موهم هايي    برنامه
  .كنيم  مي اكتفا اليزا برنامة از پاسخ و پرسش چند ذكر به نمونه

  :ويدگ مي سخن پارانويايي بيمار يك با اليزا برنامه، دراين
  .است مسلم حد اين در دارم، نياز كمك به من :بيمار ...

  دارد؟ برايتان ارزشي چه كنيد دريافت كمكي شما اگر :رايانه
  .بيايم كنار مادرم با كه بگيرم ياد بتوانم شايد :بيمار
  .بگوييد بيشتر تان  خانواده دربارة :رايانه
  .كند  مي مراقبت من از مادرم :بيمار
  شماست؟ از مراقبت مسئول خانواده از ديگري فرد آيا :رايانه

  )733 :1387استرنبرگ، از نقل به...(
 است واقعي انسان يك گويا كه گويد    مي سخن اي    گونه    به رايانه شود    مي مشاهده چنانكه

 فكـر  هـم  رايانـه  كنند مي فكر كه است     كرده مسحور و مفتون آنچنان را اي    عده امر همين و
 رايانـه  گـو، و گفت اين در ،)ماترياليست يك عنوان    به( چرچلند قول به آنكه از غافل !كند مي
 فاقد درواقع اما كند؛ مي ايجاد را واقعي درك از برخورداري توهم كند، مي اجرا را Eliza كه
 از مخزنـي  از اسـتفاده  و سـاده  تبـديل  بـا  و بيمـار  خـود  جمالت از عمدتاً پاسخ .است آن

 ،»افـسرده «( بيمـار  هـاي     كليـدواژه  براسـاس  كـه  شـده     ايجـاد  پرسش استاندارد، هاي  صورت
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 يـا  بـرادر  پـدر،  چيـستي  از دركـي  هيچ Eliza .دان شده ساخته )آن مانند و »داشتن دوست«
 ايـن  .نـدارد  ]دهـد     مـي  پاسخ آنها براساس رايانه و رود    مي كار به بيمار سخنان در هك[ شادي
 :1386 چرچلنـد، ( .واژگـان  ايـن  معنـاي  از فهمي نه و دارد چيزها اين از مفهومي نه برنامه
186(  

  مصنوعي هوش تعاريف
 برخي به كه اند    كرده ارائه اصطالح اين از را متعددي تعاريف مصنوعي، هوش پردازان    نظريه

  :شود  مي اشاره آنها از
 هـاي   مـدل  طريـق  از ذهنـي  هـاي   توانـايي  مطالعـة « ):1985 :درمـات  مـك  و چارنياك(

  ؛»محاسباتي
  ؛»شود  مي استدالل و درك به منجر كه محاسباتي مطالعة« ):1992:وينتون(
 هـاي  ماشين متفكر، هاي رايانه ساخت براي انگيز    هيجان و جديد تالش« ):1985:هاگلند(
  ؛»كامل حس با و متفكر
 مثـل  هـايي   فعاليـت  انـسان،  تفكـر  بـا  مـرتبط  هاي  فعاليت خودكارسازي« ):1978:بلمن(

  ؛»يادگيري له،ئمس حل گيري،  تصميم
 كارهـا  آن كـه  دهند  مي انجام را كارهايي كه هايي  ماشين ساخت هنر« ):1990:كوزوويل(
  ؛»شوند  مي انجام كردن فكر با انسان وسيلة  به

 انـسان  فعـالً  كه كارهايي انجام براي ها رايانه ساخت براي مطالعه« ):1991:ونايت يچر(
  )8 :1384:نورويك و راسل( .»دهد  مي انجام بهتر را آنها

  مصنوعي هوش و رايانه دربارة آميز اغراق سخناني
 كـه  اندنموده بيان مصنوعي هوش و رايانه دربارة غريبي و عجيب بسيار سخنان افراد برخي

  .گذاريم  مي خوانندگان برعهدة را قضاوت كرده، نقل را آنها از بعضي ما

 داريـم  هـايي   ماشين اكنون ما« :گويد  مي   ملن كارنگي دانشگاه از ]سيمون[سايمن هربرت
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 فكـر  شـما  و مـن  كـه  كلمـه  دقيـق  معناي همان به ... كنندمي   فكر كلمه واقعي معني به كه
  )57 :1382سرل،( ». ... كنيم مي 

 ياد فكركنند، توانند  مي كه دارند وجود هايي  ماشين دنيا در اكنون ...« :نويسد  مي همچنين
-مي افزايش روز    روزبه كارها اين انجام براي آنها توانايي اين، بر عالوه .كنند خلق و بگيرند

 حوزة با كنند حل توانند مي ها  ماشين كه مسائلي حوزة ديدني، اي  آينده در كه زماني تا يابد،  
 )23 :1384:نورويـك  و راسـل ( ».شـود  يكـسان  كننـد،  حـل  تواننـد     مي ها  انسان كه مسائلي
 كـه  نوشتيم يا  رايانه اي    برنامه« :كرد ادعا LT برنامة دربارة وي ـ گذشت كه چنان ـ همچنين
   )20:همان( ».كرديم حل را بدن ـ ذهن مشكل ترتيب اين به و دارد غيرعددي تفكر قابليت

 سـنخ  از فقـط  هـوش  كـه  ايم    كرده كشف اكنون ما« :است مدعي نيوول آلن وي همكار
 از خاصـي  نـوع  بـا  ذاتـي  ارتبـاط  هـيچ  هـوش  .اسـت  فيزيكـي  نمادهـاي  درست استعمال
 كه سيستمي هر بلكه ندارد، فيزيكي يا شناختي  زيست افزار  سخت يا )Wetware(افزار  خيس
 معنـاي  همـان  بـه  باشـد،  داشـته  را يكـي فيز نمادهـاي  بـا  درست كردن كار درست توانايي
 سـيمون  .آ كـه  روست همين از )57 :1382سرل،( .»دارد هوش است، انسان در كه اي    واقعي

 دارنـد  تأكيد ايشان البته )187 :1384 دورتيه،( ؛كند  مي   ياد محاسبه عنوان    به هوش و تفكر از
 .انـد     كـرده  قـصد  را هـا  اژهو اين حقيقي معناي و ندارد وجود ادعاها اين در مجازي هيچ كه
 پيـشي  ما بر هارايانه باشد تكامل از سخن اگر« :است    گفته دايسون فريمن )57 :1382سرل،(
  )58 :1382سرل،( ».گيرند مي 

  :است زير شرح به افراد برخي سخن مذكور سخنان از تر جالب
 بـه  كـه  هـايي   ماشـين  دربارة حتي« :گويد  مي )مصنوعي هوش واژة واضع( كارتي مك 
 :پرسـد     مـي  وي از سرل وقتي »!باورند داراي كه گفت توان    مي اند،    ساده ها    ترموستات اندازة

 نظـر  مـورد  ترموسـتات « :كه شنود    مي پاسخ »دارد؟ باورهايي چه شما نظر مورد ترموستات«
 :همان( »!است خوب اينجا است؛ سرد خيلي اينجا است؛ داغ خيلي اينجا :دارد باور سه من
 نـسل  او نظـر  بـه  ماساچوسـت،  تكنولوژي مؤسسة از مينسكي ماروين سخن چنينهم )57

 اطـراف  در را مـا  بخواهند آنها اگر ايم    آورده شانس« ما كه هوشمندند قدر آن هارايانه بعدي
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  )57 :همان( .»!دارند نگه اهلي حيوانات همچون منزل
 ذكـر  بعـداً  كـه  اشكاالتي بر عالوه ـ ها  سخن اين از برخي در كه داشت توجه بايد البته
 در كـه  بـسازيم  اي    رايانه بتوانيم آنكه براي« اينكه آن و دارد وجود نيز تناقضي ـ شد خواهد
 كـار  بـه  انسان خود آنچه از برتر هاي  حل راه بود خواهد الزم باشد، انسان از تواناتر جا همه
 را آنهـا  بايـد  ابتـدا  نانسا زيرا بود؛ خواهد غرض نقض اين و …بياموزيم آن به را گيرد    مي

  )204 :1384 دورتيه،( .»باشد كرده اختراع
  بـه  كـه  انديـشيدني  و تفكـر  و است انسان وجود بنيادين عنصر تفكر هايدگر، عقيدة به

 اسـت،  رايـج  طبيعي علوم در كه تفكري يا هستيم خود علمي مسائل حل به قادر آن وسيلة  
 )دهنـد   مـي    انجـام  نحـو  مدترينآكار به ها   ماشين كنوني عصر در كه تفكري  ( حسابگر تفكر
 ؛دانـد   مي   رايانه توق و تق يا حسابگر تفكر از غير را انسان تفكر او همچنين شود،  مي ناميده

 دنيـايي  در كنـد؟   مي توجه ها  حرف اين به امروزي انسان مگر اما )141 :1377كواري، مك(
 كـدهاي  كـردن  بـاز  و اطالعـات  پـردازش  جـز  چيـزي  را تفكـر  مـردم  پستمن، قول به كه

 ،است    كرده پيدا عام جنبة تقريباً نگرشي چنين و دانند    نمي ها    داده حذف و نگارش اطالعاتي،
 كـه  دردمنـدي  متفكر اندك جز كند، نمي توجه ها  حرف اين به كسي )184 :1385پستمن،(

 ار انسان تكنولوژي، گويا كنند، مي درك خويش جان عمق با را هايي  نگرش چنين خطرات
  !است  كرده مسخ

 امـا  اسـت؛  رايانـه  بـودن  ...و هوشـمند  مـستدل،  متفكر، ادعاي بررسي و نقد مقام حال
 و اسـت  سرل جان چيني اتاق استدالل نظريه، اين بر انتقاد ترين  مهم شايد و اولين ازآنجاكه
 جـة نتي آن از پـس  نمـوده،  بيان مستقالًً را وي استدالل ابتدا است؛ مفصل نسبتاً وي استدالل

   .كنيم  مي بيان انتقاد اولين عنوان  به را استدالل اين

  :Chinese Room)( چيني اتاق 
 آن تبـع  بـه  و ايرايانه كاركردگرايي نظريـة  منتقدان ترين      سرسخت از يكي( سرل .آر جان
 اتـاق  اسـتدالل « بـه  كـه  اسـت      كرده ارائه زمينه اين در را استداللي )مصنوعي هوش منتقدِ
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 آزمـايش  اصطالحاً كه است هايي  استدالل نوعِ از استدالل اين .است     گرديده ورمشه »چيني
  )Heil,1999: 109( .شود مي ناميده )(Thought Experiment فكري

   :كند مي تقسيم بخش دو به را مصنوعي هوش خويش، استدالل آغاز از قبل سرل
   ؛)Strong AI( »قوي مصنوعي هوش« .1
  .)Weak (Cautious) AI( »محتاطانه« اي »ضعيف مصنوعي هوش« .2
 ذهـن،  بررسي و مطالعه در رايانه اصلي اعتبار و ارزش ،»ضعيف مصنوعي هوش« بر بنا
 قـادر  را مـا  مثالً دهد؛  مي قرار ما اختيار در بررسي اين براي را نيرومند ابزاري كه است اين
 قـرار  آزمـايش  مورد را آن كرده، بندي  صورت دقيق، بسيار سبكي به را فرضيات تا سازد  مي

 ذهـن  بررسـي  و مطالعـه  بـراي  ابـزاري  صـرفاً  رايانه »قوي مصنوعي هوش« طبق اما دهيم؛
 بـه  اسـت،  ذهـن  يك واقعاً باشد، شده ريزي  برنامه مناسب طور   به كه ايرايانه بلكه نيست؛

 اقعـاً و باشـند،  مناسـب  و درسـت  هاي  برنامه داراي كه هاييرايانه گفت توان  مي كه معنا اين
 :Searl,1980) .هـستند  )Cognitive States( شـناختي  حـاالت  ساير داراي و فهمند مي

371)  
 ضـعيف  مصنوعي هوش همين گيرد،  مي قرار استفاده مورد شناختي روانشناسي در آنچه
 ،كنند    مي استفاده ذهني اعمال توضيح براي يا  رايانه افزار    نرم و برنامه از ايشان كه چرا است؛

 تواننـد     نمي الواقع    في ها    رايانه« :نويسد    مي باره دراين استرنبرگ همچنين )551 :1387،شولتز(
 يعنـي  كننـد؛     مـي  فكر گويي كه كنند رفتار نحوي به تا شوند ريزي    برنامه بايد آنها .كنند فكر
 دربـارة  آنهـا  ترتيـب  ايـن  بـه  .شـوند  ريـزي     برنامه شناختي فرايندهاي سازي    شبيه براي بايد
 هـا     رايانـه  اساساً .دهند    مي بينش ما به افراد در اطالعات شناختي پردازش چگونگي زئياتج

 پاسـخ  هـا   دسـتورالعمل  بـه  كـه  ــ  دسـتگاه  فيزيكـي  اجزاي ـ اند    افزاري    سخت قطعات فقط
 ضـبط  بدهيـد،  درس چگونـه  كـه  بگيريـد  تـصميم  بتوانيـد  شـما  اگـر  مثـال  براي دهند؛    مي

 ».داد خواهـد  انجام بگوييد آن به را آنچه و دهد  مي پاسخ شما آموزشي نياز به ويدئوكاست
 )727 :1387استرنبرگ،(

 از پرهيـز  دليـل      بـه  ما كه كند،  مي ذكر را كوتاه داستان دو استدالل، به ورود از قبل سرل
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 بـه  داسـتاني  اگر كه است اين وي كالم جان ولي كنيم؛  مي خودداري آنها ذكر از كالم اطالة
 پاسخ آنها به داستان براساس توانيد      مي شود، سؤاالتي شما از آن مورد در سپس بدهند، شما

 را سؤاالت همين اگر رايانه، در فهم وجود به قائالن نظر به .فهميد  مي را داستان چون دهيد،
 رايانـه  كه گرفت نتيجه توان    مي دهد، پاسخ آنها به انسان همانند نيز رايانه و بدهيم رايانه به
  )Searl,1980: 371( .است شعور و فهم داراي انسان انندم نيز

 هـدف،  كه شود  مي متذكر وي خود بلكه نيست؛ خاصي برنامة نقد سرل هدف بنابراين،
 هـاي  توانـايي  سازي  شبيه پي در كه است )Turing Machine( تورينگ ماشين نوع هر نقد

  )371 :همان( .است انسان
 مـستقل  داور دو اگـر  كـه  داشـت  بيـان  گونـه  اين را تورينگ آلن حرف ةخالص توان    مي
 بـه [ انـسان  هـاي   پاسخ از شوند،  مي طرح آن براي كه سؤاالتي به را رايانه هاي  پاسخ نتوانند
ــان ــؤاالت هم ــشخيص ]س ــد، ت ــي دهن ــوان م ــت ت ــه گف ــين آن ك ــر« ماش ــي فك ــد م  .»كن

)Velmans,2000: 73-74(   
 هـا،   پاسـخ  و پرسـش  سلـسله  نايـ  در كه هستند مدعي قوي مصنوعيِِ هوش طرفداران

  :بلكه كند، نمي سازي شبيه را انسان توانايي تنها ماشين
   كند؛ مي فراهم سؤاالت اين براي هايي پاسخ و فهمد   مي را داستان واقعاً ماشين اين .1
 بـه  وي پاسـخ  و داستان فهم براي انسان توانايي دهند، يم انجام آن برنامة و ماشين آنچه .2

  )Searl,1980: 372(.كند مي تبيين را داستان آن رةدربا سؤاالتي

  )چيني اتاق( استدالل اصل
   :دهد مي ارائه صورت اين به را خويش استدالل اصل مذكور، مقدمات بيان از پس سرل

 داده مـن  بـه  چينـي  هـاي   نوشته از بزرگي ةبست و ام  شده حبس اتاقي در من كنيد فرض
 هـيچ  )نوشـتن  و خوانـدن  از اعـم ( چينـي  زبـان  از مـن  كه كنيد فرض عالوهبه است،    شده
 حـال  .نيـست  معنـا     بـي  معـوج  و كج خطوط جز چيزي من براي چيني هاي  نوشته .دانم  نمي

 اي  مجموعه همراه چيني، هاي  نوشته اين از نيز دومي بستة اول، بستة اين از پس كنيد فرض
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 انگليـسي  زبان به قواعد اين .شود  مي داده من به بسته، دو اين ساختن مرتبط براي قواعد از
 اوسـت،  مـادري  زبـان  انگليـسي،  كـه  ديگـري  هـركس  هماننـد  را قواعد اين من و هستند

 (Formal Symbol) صـوري  نمادهـاي  اول بستة تا سازند  مي قادر مرا قواعد اين .فهمم مي
 ايـن  اينجا در »صوري« واژه از منظور و سازم مرتبط صوري، نمادهاي اين از دوم بستة با را

   .بشناسم توانم مي كه آنهاست قيافة و شكل براساس صرفاً را نمادها اين من كه است
 زبـان  به باز ـ هايي  دستورالعمل همراه چيني نمادهاي از سومي بستة كنيد فرض هم باز

 بستة دو با را سوم بستة اين عناصر تا سازد  مي قادر مرا كه است     شده داده من به ـ انگليسي
 از خاصـي  انـواع  به پاسخ در چگونه كه كنند  مي راهنمايي مرا قواعد اين و سازم مرتبط اول

 از خاصي انواع با را خاصي چيني نمادهاي است،     شده داده من به سوم بستة در كه ها  شكل
   .بدهم پس ها، شكل

 ،»هـا   نوشـته « را اول بـستة  دهند،  مي من به را نمادها اين و شناسم  نمي را آنها كه كساني
 را نمادهـايي  ايـشان  اين، بر عالوه .نامند  مي »ها  پاسخ« را سوم بستة و »داستان« را دوم بستة
 بـه  كه را قواعدي مجموعة ناميده، »سؤاالت به پاسخ« دهم  مي سوم بستة به پاسخ در من كه

 كنيـد  تـصور  داستان تكميل براي صرفاً حال، .نامند  مي »برنامه« اند،  داده من به انگليسي زبان
 دربـارة  و فهمم  مي را آن من كه اند  داده من به انگليسي زبان به نيز هايي  داستان مردم اين هك
 بـه  را هايي  پاسخ انگليسي به من و پرسند      مي من از انگليسي زبان به را سؤاالتي داستان، آن
   .دهم مي آنها

 جـايي   جابـه  بـراي  قواعـد  آن از اسـتفاده  دنبال به من مدتي از پس كنيد فرض همچنين
 خـوب  چنان آن برنامه نوشتن در نويسان    برنامه و ام  كرده عمل خوب چنان آن چيني نمادهاي

 كـه  است اتاقي بيرونِ در كه كسي ديدگاه از يعني ـ بيروني ناظر ديدگاه از كه اند  كرده عمل
 زبـان  چينـي،  كـه  كـساني  پاسـخ  از ها  پرسش آن به من هاي  پاسخ ـ ام  شده حبس آن در من

 كنـد،  بررسـي  دقـت  بـه  مـرا  هاي  پاسخ كه كسي .است تمايز غيرقابل كامالً نهاستآ مادري
   .بزنم حرف چيني زبان به كلمه يك توانم نمي من كه بگويد تواند نمي

 بـدون  كـه   همچنان ـ انگليسي زبان به من هاي  پاسخ كه كنيم فرض دهيد اجازه همچنين
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 تمـايز  غيرقابـل  اوسـت،  مـادري  نزبـا  انگليـسي،  كه كسي پاسخ از ـ باشد چنين بايد شك
   .است من مادري زبان انگليسي، كه ساده دليل اين به است،
 بـه  هـا   پاسـخ  ــ  خوانـد   مـي  مـرا  هاي  پاسخ كه كسي ديدگاه از ـ بيروني ناظر ديدگاه از
 بـرخالف  انگليـسي،  مـورد  در اما است؛ صحيح اندازه يك به انگليسي و چيني هاي  پرسش
ــورد ــي، م ــا پاســخ مــن چين ــه ار ه ــه وســيلة   ب  تعبيرناشــده صــوري نمادهــاي جــايي جاب

Uninterpreted)( يك شبيه صرفاً من است مربوط چيني زبان به كه جايي تا .كنم  مي ارائه 
 شـده،     مشخص صوري لحاظ به عناصري روي بر را ايرايانه اعمال من كنم؛  مي رفتار رايانه
 ايرايانه ي    برنامه يك از مصداقي و ردمو صرفاً من چيني، زبان مورد در پس .دهم  مي انجام
  )372 :همان( .هستم

 كـه  را خـود  و رايانـه  افـزار     سخت به است    شده حبس آن در كه را اتاقي سرل درواقع،
 رايانه افزار    نرم و برنامه به است،ه  پرسش به پاسخ و اطالعات پردازش حال در و اتاق درون
   .است   كرده تشبيه

  :دده مي ادامه چنين وي
   :دارد ادعا دو قوي، مصنوعي هوش حال،

   فهمد؛ مي را ها داستان شده،  ريزي  برنامه رايانة .1
  .كند مي تبيين را انسان فهم حدودي تا برنامه، .2

 خـود  فكـري  تجربـة  منظـر  از را ادعاهـا  اين توانيم      مي كه داريم قرار وضعيتي در اكنون
   :كنيم بررسي

 كلمـه  يك من كه است آشكار كامالً مثال، در كه رسد  مي ظرن به اول، ادعاي باب در .1
 (Outputs) دادهـايي  بـرون  و (Inputs) دادهـا  درون مـن  .فهمم  نمي را چيني هاي  داستان از

 تمـايز  غيرقابـل  اوسـت،  مـادري  زبان چيني، كه كسي دادهاي برون و دادها درون از كه دارم
 زبـان  از[ چيـزي  هـم  هنـوز  اما باشم؛ هداشت ديگري صوري برنامة هر وانمت مي من و است
 زبـان  بـه  خـواه  فهمد،  نمي را داستاني هيچ از چيز هيچ نيز رايانه بنابراين، همم،ف نمي ]چيني
   .ديگر زبان هر به يا انگليسي چيني،
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 برنامـه،  كـه  مـادامي  ـ كند  مي تبيين را انساني فهم برنامه، كه ـ دوم ادعاي باب در اما .2
ـ  اعمال برحسب  Formally) شـده    تعريـف  صـوري  لحـاظِ  بـه  عناصـر  روي بـر  ايهرايان

Defined) ارتباطي هيچ نفسه،    في اينها كه است اين كند  مي ارائه مثال آنچه .شود  مي تعريف 
   .ندارند فهم با

 بـه  را صوري صرفاً اصول هر شما كه است اين استدالل ثقل مركز كه داشت توجه بايد
 اصـول  همـان  توانـد   مـي  نيز انسان يك زيرا بود؛ نخواهند كافي مفه براي آنها بدهيد، رايانه

   .بفهمد آن از چيزي اينكه بدون كند، دنبال ]رايانه همانند[ را صوري
 زبان جمالت مورد در و ام  داشته انگليسي جمالت در من كه چيست آن بنابراين خوب،

 چيـست،  انگليسي جمالت معناي دانم  مي من كه است اين آشكار پاسخِ ام؟  بوده فاقد چيني
  )372-3 :همان( .ندارم چيني جمالت معاني از تصوري كمترين كه درحالي
 تمـام  بـه  وي كه است     شده وارد هايي  اشكال آن به كه سرل چيني اتاق استدالل بود اين

 :همان( .كنيممي خودداري آنها ذكر از كالم ةاطال از پرهيز دليل     به ما و است     داده پاسخ آنها
9-374(  

 داراي تنها رايانه كه است اين گيرد،  مي فكري آزمايش اين بيان از پس سرل كه اي  نتيجه
  )381 :همان( .نيست (Semantics) معناشناسي فاقد و )(Syntaxنحو

 مفهـومي  گيـرد؛   مي بهره )Intentionality( التفاتي حيثيت مفهوم از تحليل اين در وي
 اصطالح اين توضيح در دارتيگ آندره .است     خورده گره )آلماني فيلسوف( برنتانو نام با كه

  :نويسد مي چنين
 اسـت،  »چيـزي  از آگـاهي « همـواره  آگـاهي  كه است اين التفاتي حيثت اساس و اصل«

 در ءجز نيز شناسايي متعلق يا معلوم باشد، چيزي متوجه كه است آگاهي وقتي فقط آگاهي
 دارتيـگ، ( .»است »مدرِِكي براي معلوم« وارههم معلوم نيست، تعريف قابل آگاهي با ارتباط
1376: 21(   

 دربارة بايد همواره فهم داشت، متعلَّق بدون و خالي فهمي توان      نمي كه است اين منظور
 چيـزي  ايـن  ولـي  اسـت؛      گرفته تعلق انگليسي زبان به فهم نيز فيه نحن ما در باشد، چيزي
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   .نيست صادق رايانه مورد در كه است
 محتـوا  داراي التفـاتي  حـاالت  امـا  اسـت،  صـوري  صرفاً امر يك برنامة سرل، اداعتق به

)Content( هستند. )Searl,1980: 381(   
 وضوح بر آن ذكر كه است     هداد توضيح نمادين منطق براساس را مطلب همين هيل جان
 كه كند  مي ذكر مثال عنوان به را )Ponens Modus( مقدم وضع قاعدة وي افزايد؛ مي مطلب

   :شود مي داده نمايش زير صورت   به

qp
qp

∴
⊃
/  

 داشـته  دلبخواه جمله دو صورت     به را q و p كه هنگامي كه است اين قاعده اين معناي
   .بود خواهند »q« متضمن ،»p« همراه به »q آنگاه p اگر« باشيم،

 ايـن  كـه  است اين ستا اهميت داراي ما مقصود باب در مقدم وضع قاعدة دربارة آنچه
 اسـتعمال  آن در كـه  جمالتـي  گـرفتن  نظـر  در بـدون  و معناشناسـي  بـه  توجه بدون قاعده
 ظـاهري  شـكل  با تنها استنتاج صوريِ قواعد تمام اصوالً .است      شده بندي  صورت شوند،  مي

   )Heil,1999: 107( .دارند سروكار نمادها
 وضـع  ةقاعـد  در اسـتفاده  مـورد  اينمادهـ  مثال عنوان    به كه است اين هيل سخن معناي

 را ديگـري  جملـة  هـر  آنهـا  جاي به توان      مي و اند  رفته كار به متغير صورت     به همگي مقدم،
   .قياس مادة با نه دارد سروكار قياس صورت با نمادين منطق ديگر، بيان به گذاشت؛
 برنامـه  اين .است MYCINبرنامة كرد، اشاره آن به توان  مي زمينه اين در كه خوبي مثال

 حـدود  توانـد     مـي  كـه  اسـت  اي    برنامه ،)آنگاه ـ اگر هاي    گزاره( قاعده 500 حدود داشتن با
 ايـن  عملكـرد  كـه  اي    گونه    به كند؛ وارسي را باكتري از ناشي هاي  عفونت از متفاوت نوع100
 قابـل  اسـتانفورد  دانـشگاه  پزشـكي  دانشكدة پزشكي علمي هيئت اعضاي عملكرد با برنامه

 فهمـي  گونه  هيچ توان   نمي است آشكار كه چنان )735 ـ 736 :1387 استرنبرگ،( .بود قايسهم
  .كند مي كار شده  تعريف صوري قواعد براساس صرفاً كه چرا داد؛ نسبت برنامه اين به را

 ذكـر  را سـرل  اسـتدالل  ةخالصـ  مـصنوعي  هـوش  نظرية بر وارد اشكاالت ذكر از قبل
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 صـورت  ايـن  بـه  وي اسـتدالل  خالصة .نگردد ابهام دچار تفصيل دليل   به مطلب تا كنيم  مي
  :است

 مطـابق  كـه  اسـت  نمادهايي بر مشتمل يعني( .هستند نحوي كامالً ]ايرايانه ي[ ها هبرنام .1
  ؛)شوند مي جا جابه و دستكاري قواعد،

  ؛)فهمند مي را مفهوم و امعن يعني( هستند معناشناسي داراي اذهان، .2

  .است كافي آن براي نفسه،  في نه و است نحو نه معناشناسي .3

  Velmans, 2000: 88(2( .نيست ذهن اي برنامه هيچ :نتيجه

  مصنوعي هوش نظرية بر وارد اشكاالت
 زير موارد در توان  مي را مصنوعي هوش نظرية بر وارد اشكاالت شد، گفته آنچه به توجه با

  :كرد بندي  دسته
 چينـي  اتاق استدالل از كه است اي    نتيجه نظريه، اين بر ردوا اشكال ترين  مهم و اولين .1

 تنهـا  رايانـه  گذشـت،  چينـي  اتاق استدالل توضيح در كه  همچنان اينكه آن و آيد مي دست به
 در شـما  اگـر  .اسـت  بهـره    بـي  معناشناسي از ]انسان برخالف[ كه درحالي است؛ نحو داراي
 كه درحالي ،»4« كرد خواهد تايپ »است؟ چند با مساوي 2 اضافة به 2« كه كنيد تايپ رايانه
  ).Searl,1980: 381( .ندارد است ديگري چيز هر يا 4 يامعن به »4« اينكه از تصوري هيچ

 يا رايانـه  كـاركردگرايي  از هايـدگر  و هوسرل پديدارشناسي براساس كه ـ نيز دريفوس
 داند  مي آن فاقد را رايانه و است انسان در )Intuition( شهود وجود به قائل ـ كندمي انتقاد

 :1387 استرنبرگ،( ؛داند    مي شده    طراحي قبل از هاي  الگوريتم دستكاري صرفاً را رايانه كار و
 را شـهود « كـه  معتقدند مصنوعي، هوش پردازان   نظريه از برخي كه نيست عجيب البته )737
 حـل  متعـارف  لاشـكا  بـراي  كـه  اطالعـات  پردازش كارهاي و ساز همان قالب در توان    مي
 !نـدارد  وجود شهود دربارة اسرارآميزي چيز هيچ بنابراين ،»كرد درك روند،مي كار به لهئمس

  )738 :همان(
 گرايـي     صـورت  و شـهودگرايي  گرايـي،     منطق مكتب سه رياضيات فلسفة در كه دانيم    مي
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 ايـن  از يـك  كـدام  بـه  قائـل  ما رايانه حال )94 ـ 95 :1382 مهرورز، و شجاع( دارد وجود
 كـدام  از و شـركت  كدام ساخت اينكه برحسب نيز هارايانه نظريات احتماالً است؟ مكاتب
  !بود خواهد متفاوت باشند، مدل

   شـده  نيـز  اشـكاالت  سـاير  منشأ رسد  مي نظر به كه نظريه اين بر وارد اشكال دومين .2
 برخـي  وجـود  صرفِ از آيا .است منطقي اعتبار فاقد تمثيلي بر نظريه اين بودن مبتني است،

 درواقـع،  انـد؟  هم  مثل دو اين كه گرفت نتيجه توان   مي ،)نفس( ذهن و رايانه ميان ها  شباهت
  :گويد مي شاعر وقتي مثالً .منطقي نه است ادبي بحثي تمثيل،

 گرفت وام شما چشمان ز شيوه اين نرگس    كرد عاريه شما رفتار ز ناز آن سرو،
 تشبيه باب از صرفاً معشوق، چشمانِ به نرگس خماريِ و ريا قامتِ به سرو قامتِ تشبيه

 همانند وي چشم نه و است سرو قامتِ شبيه يار قامتِ نه واقع عالمِ در االّ و است، تمثيل و
 از است؛ خماري دومي در و اعتدال، اولي در كه گرفت نظر در را شَبه وجهِ بايد لذا نرگس؛
  3.»اكذبها اعذبها«:اند  گفته شعر ةدربار كه روست همين
ــاركردگرايي در .3 ــه ك ــا ايرايان ــوش ي ــصنوعي، ه ــاي م ــة بقاي ــارگرايي نظري  رفت

)Behaviorism( و دادهـا  درون هـا   انـسان  ماننـد  نيـز  هارايانه چون يعني شود؛  مي مشاهده 
 اسـتدالل  در كـه  درحـالي  دانـيم؛   مي انسان رفتار همانند را آنها رفتار لذا دارند؛ دادهايي برون
 مـادري  زبـان  چينـي،  كـه  را كـسي  رفتـار  تواند  مي محبوس فرد كرديم مشاهده چيني اتاق

 & Searl,1980: 382).فهمـد  نمـي  هـيچ  چينـي  زبـان  از اينكـه  بـا  كنـد  تقليـد  اوسـت، 

Velmans,2000: 81) جملة از كه است   شده وارد رفتارگرايي نظرية بر متعددي اشكاالت 
  :كرد اشاره يرز مورد به توان  مي آنها ترين مهم

 بـه  بايـد  كنـد،  مـي  نالـه  و آه كـه  گريـان  شخصي مشاهدة با ما رفتارگرايي، نظرية بر بنا
 و دردمنـدي  نـشانه  آه و ناله و اشك كه چرا ببريم؛ پي وي ...و بودن دردمند خاطر، آزردگي
 را خـود  نقـش  برخي گفت؟ توان    مي چه سينما و تئاتر بازيگران مورد در اما است؛ آزردگي

 نقـشي  .دارنـد  قرار حالت آن در واقعاًً آنها پندارد    مي انسان كه كنند مي بازي هنرمندانه انچن
 را انـسان  تـرحم  حـسِّ  كـه  اسـت  مـؤثر  قـدري  بـه  نيز كنند    مي بازي متكديان از بعضي كه
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   !هستند ميليونر اينها از برخي آنكه حال انگيزد،   برمي
 انـسان  وجـداني  و دروني حاالت به توان نمي رفتار، و اعمال مشاهدة صِرف از بنابراين،

  .است معلوم رايانه وضعيت احوال، اين با .برد پي
 ساير به انسان التفاتي حيثيت تعميمِ آن و جاست  نابه تعميم يك مستلزم مذكور نظرية .4

 پيچيـدة  دنيـاي  در )Searl,1980: 374( .اسـت  بـشر  خـود  دست مصنوعات حتي چيزها،
 مثالً گيرد؛  مي انجام آنها مورد در تعميم اين كه يافت توان      مي را فراواني موارد امروز صنعتي
 )تـسامح  بـه  گرچـه ( معموالً ما و شود  مي باز آن اتوماتيك درب فروشگاهي به ورود هنگام
 مورد در »دانستن« واژة آيا كه درحالي »!شود وارد خواهد  مي كسي كه داند  مي در« :گوييم  مي

 است بزرگي اشكال همان اين و است منفي پاسخ رود؟  مي كار به معنا كي به »در« و »انسان«
 ذكـر  او قـول  از مقالـه  اوايـل  در كـه  چنـان  شده، مرتكب )مصنوعي هوش پدر( سيمون كه

 دچـار  رايانـه  مـورد  در »محاسبه« واژة استعمال در ايشان و »محاسبه يعني تفكر« كه كرديم
 ــ  اسـت  صـوري  و نمادين محاسبات معناي به نهرايا در محاسبه كه چرا است؛    شده مغالطه
 متعـددي  مـصاديق  داراي انسان مورد در »محاسبه« واژة ولي ـ گويد  مي نيز سيمون كه چنان
 تمام توان مي كلي مفهوم يك در .است آن از بخشي تنها عددي، و صوري محاسبة كه است

 در را شخـصي  مـثالً  يد؛نام محاسبه كند، مي اتخاذ خويش زندگي در انسان كه را تصميماتي
 را مختلفـي  معيارهـايي  اينجـا  در وي .كنـد  انتخـاب  را همـسري  خواهد مي كه بگيريم نظر

 نـوعي  نيـز  اينهـا  دارد، نظـر  در ...و معاشـرت  حسن عالي، تحصيالت حيا، ايمان، همچون
   دهد؟ انجام را محاسباتي چنين تواند مي نيز رايانه آيا ولي اند؛ محاسبه
 پـس  نيست، صوري ةمحاسب تنها محاسبه، اين اما محاسبه؛ يعني تفكر فتگ توان مي لذا
 تفكر كه آنجا است،   بوده قضيه متوجه خوب قدر چه هايدگر و محاسبه، از است اعم تفكر

 اعمـال  كـه  را انديـشه  و دانـد   مي موجودات ديگر از او مميز وجه و انسان بنيادين عنصر را
 اسـت  معتقـد  كواري مك نامد،  مي »حسابگر انديشيدن« دهيم  مي انجام آن با را خود روزمرة

 مـك ( !باشـد  متفاوت رايانه توق و تق يا حسابگر انديشه اين از بايد انسان خاص تفكر كه
 و عمـوم  محاسـبه،  و تفكـر  رابطـة  :گفـت  تـوان     مـي  منطقـي  بيان به )141 :1377 كواري،
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  :كه صورت اين به است؛ مطلق خصوص
  است، محاسبه تفكري هر
  تفكرند، ها  محاسبه يبعض

  .نيستند تفكر ها  محاسبه بعضي بنابراين
  .است   شده فرض »تساوي« نحو به مذكور رابطة كه آنجاست مغالطه منشأ درواقع

 را آن بتوان شايد كه است     داده رخ اي    مغالطه انسان هوش به يا  رايانه اعمال تشبيه در .5
 در موجـود  محاسـبات  و اعمـال  تبعيـت  مغالطه ناي از منظور .ناميد »عمل و فرايند ةمغالط«

- مي را امر اين كه است    شده تعبيه يا  رايانه هاي    برنامه در كه است اليتغيري قوانين از رايانه
 مانند جرياني به )انگليسي فيلسوف( اوكشات مايكل تعبير به »عمل« اما ناميد؛ »فرايند« توان

 او تـصميم  از و اسـت  انسان مخلوق كه گردد  مي اطالق ...و شدن عاشق نوشتن، و خواندن
 و اوسـت  اطـراف  محيط و انساني هوش تبادل محصولِ جرياناتي چنين .گيرد      مي سرچشمه

 )224 :1385 پـستمن،  از تلخيص و اقتباس( .نيست اليتغير قوانين از خبري رفتارها اين در
 رايانـه  ازآنجاكـه  يعنـي  داشت؛ نخواهد جبرگرايي ءجز محصولي رايانه، به انسان تشبيه لذا

 كنـيم  ضـرب  2 در را 2 اگر مثالً( است معلوم پيش از آن محاسبات نتيجة كه است ماشيني
 انـسان  رفتار كه است آن مستلزم رايانه به انسان تشبيه )بود خواهد 4 آن حاصل كه دانيم  مي
ـ  زيـرا  اسـت؛  باطـل  اساسـاً  مطلـب  ايـن  كه است حالي در اين باشد؛ بيني    پيش قابل  سانان

 چـه  خـاص  شرايط فالن در بعد لحظه چند كه كرد تعيين توان    نمي و مختار است موجودي
 بحرانـي  و عـادي  شـرايط  در انسان تصميم شك بدون داد، خواهد نشان خود از را رفتاري
  .نيست بيني  پيش قابل اينها از كدام  هيچ البته كه است متفاوت
 دسته آن ]يا  رايانه كاركردگرايي[ نظريه اين« :نويسند  مي حق به همكارانش و ولف.ر لذا

 شـوند،   مـي  اخالقـي  انتخاب براي اش  توانايي و او كرامت موجب كه را انسان خصايص از
  )282 :1381ولف،.ر( .»گيرد مي ناديده
 هـاي  واژه كـه  شـد  بيـان  باب، اين در مختلف نظريات و مصنوعي هوش تعاريف در .6

 مـورد    يـادگيري  رشـتة  .شـود     مـي  استفاده ...و »استدالل« ،»فهم« ،»يادگيري« همانند مختلفي
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 در بايـد  و دارد دراز سـرِ  شـود،  مـي  بحـث  آن از روانـشناسي  در كـه  انـسان  ةدربـار  بحث
 اين در جمله چند ذكر به اينجا در ما .شود پيگيري تربيتي و يادگيري روانشناسي هاي  كتاب
 كامـل  درگيـري  مـستلزم  بلكـه  نيست؛ ساده و مكانيكي امري يادگيري،« :كنيم مي اكتفا باب

 ارزش دارد، را آن يادگيري قصد آنچه كه كند احساس بايد يادگيرنده .است آن با يادگيرنده
 »التفـاتي  حيثيت« يادآور »قصد« واژة همين )178 :1386كديور،( .»دارد گرفتن ياد و دانستن
 نيز »يادگيري و دانستن ارزش« اصطالحات از گذشت سرل چيني اتاق استدالل در كه است
  .كرد استنتاج را ...و »فايده« و »غايت« توان  مي

 به كه دارد معنايي به بستگي آن، كيفيت و فراگيري نحوة« روانشناختي لحاظ به همچنين
 اسـت،  ميـان  در آن نگهـداري  و يـادگيري  قـصدِ  كـه  مطلبـي  هرچـه  .شودمي داده موضوع
 .»دريافـت  را آن توان    مي بهتر نتيجه در و يافت تمركز آن بر توان  مي بهتر شود،    مي معنادارتر

 و آمـوزش  مختلـف  هـاي     دوران طـي  همگـي  و اسـت  بـديهي  كامالً امر اين )179 :همان(
 است پركاربرد فلسفي هاي    واژه جمله از نيز »معنا« واژة .ايم    بوده آن شاهد خويش، يادگيري

 يادگيري چون هايي    واژه كاربرد رو ازاين د؛ش پرداخته سرل استدالل در نيز مطلب اين به كه
 كـه  چنـان  ولـي  آورد؛ نمـي  پيش مشكلي باشد، استعاري صورتبه صرفاً اگر ...و استدالل و

 .شـود     مـي  متعددي مشكالت بروز موجب رود، كار به كلمات اين واقعي معنيِ به اگر ديديم
 واژة بـردن  كـار  بـه  هماننـد  صورت، يك به رايانه و انسان مورد در مذكور كلمات استعمال

  .است آشكار مغالطه وجه البته و است گياه و انسان مورد در »رشد«
 توجه با لذا كشد؛ مي درازا به سخن بپردازيم، ها    واژه اين تك    تك بررسي به بخواهيم اگر

 از ويـژه     به ،...و يادگيري و وفهم هوش دربارة مصنوعي هوش پردازان    نظريه ديدگاه اينكه به
 :نويـسد مـي  نلـر  كـه  چنـان ( نيـست  پـذيرفتني  روي هـيچ  به وتربيت تعليم فيلسوفان ديدگاه

 پختـه  هامقايسه قبيل اين اما اند؛  كرده مقايسه رايانه با را )مغز(ذهن سيبرنتيك دانشمندان...«
 ايـن  در بنابراين )19 :1387 نلر،( .»نيستند ذهن نهايي ماهيت باب در ما ةعالق پاسخگوي و

 تعلـيم  گـراي     طبيعـت  معـروف  فيلسوفان از يكي( روسو ژاك ژان ديدگاه بيان به نهات بخش
 توجـه  با .كنيم مي اكتفا )پراگماتيست فيلسوفان مشهورترين از يكي( ديوئي جان و )وتربيت
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 بخـواهيم  ما اگر و بينديشد »ها  مفهوم« به تواند  نمي كودك كه گفت توان   مي روسو ديدگاه به
 بلكه ايم؛نياموخته او به چيزي تنها نه بياموزيم او به اوست توانايي از بيرون كه را چيزهايي

 فهمـد     نمي كه كند ارتكر را سخناني ايم    كرده وادار را او زيرا ايم؛    بازداشته تحول از را او فهم
  )128 :1387نقيب،(.كند بازگو را ديگران هاي  انديشه بينديشد، خود اينكه جاي به و

 و معلومـات  انتقـال  روش منتقـدانِ  تـرين     سرسـخت  از يكـي ( ديوئي عقيدة به همچنين
 يـاد  سـطحي  و ماشـيني  طـور    بـه  را مطلـب  تنها آموز    دانش روشي چنين در )معلم فعاليت

 كـاردان، ( .اسـت  آن خـالق  و پويـا  معنـاي  بـه  هوش رشد از مانع روشي چنين و گيرد مي
1387: 232(  
 در توانـستيم   مـي  نيـز  را مطلـب  ايـن  البتـه  است؛ »وشه« واژة به مربوط ديگر انتقاد .7
 رفتـه  كار به »مصنوعي هوش« عنوانِ در واژه اين اينكه دليل     به ولي كنيم؛ مطرح قبلي شمارة

 بـه  ...و لهئمـس  حل يادگيري، استدالل، مانند اعمالي كه است اي    قوه هوش درواقع، و است    
  .كنيم  مي مطرح انهجداگ طور   به را آن شود؛مي داده نسبت آن

 كه اند  ه    كرد ارائه را مختلفي تعاريف واژه اين براي روانشناسان چيست؟»هوش« تعريف
  :كنيم مي بسنده آنها از مورد چهار ذكر به ما

  انتزاعي؛ تفكر دادن ادامه توانايي .1
  محيط؛ با فرد انطباق براي يادگيري، استعداد داشتن .2
  زندگي؛ جديد كمابيش رايطش با خود دادن وفق توانايي .3
  )62 :1386 آقابابايي، از نقل به( . ...و تجربه از برداري  بهره يا آموختن توانايي .4

 تفكـر  توانـد  مـي  رايانـه  آيا !است؟ صادق رايانه مورد در تعاريف اين از يك كدام حال
 تجـارب  از و سـازد  منطبق جديد شرايط و محيط با را خود تواند مي يا باشد داشته انتزاعي
  !كند؟ استفاده ديگران يا خود

 امـر  ايـن  بـر  بتوان شايد .است انكاري استفهام نوع از سؤاالت نوع اين كه است بديهي
 مصنوعي هوش پردازان    نظريه بود، بديهي امر اين اگر كه ترتيب اين به ساخت، وارد اشكال

 عالمـه  كـه  تاسـ  همـان  اشـكال  ايـن  پاسـخ  .زدنـد     نمـي  را غريب و عجيب هاي  حرف آن
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 ...« :فرمايـد  مـي  اشـاعره  »نفـسيِ  كالم« رد در )ره(طوسي خواجة كالم توضيح در )ره(حلي
 درسـتي  تـصور  اگر هم عده اين )403 :1419 حلي، عالمه( .»التصورِِ علي موقوف التصديقُ

  .كردند  نمي بيان را سخناني چنين داشتند، موضوع از
 ـ مفهوم اين .شود عرصه وارد نيز »هيجاني هوش« بحث كه شود    مي حادتر وقتي مشكل

 رابطـة  و »هيجـان « و »هـوش « مفهوم دو پاية بر ـ است     شده مطرح اخير دهة سه دو در كه
 درك و كيفيـت  بيـان  براي اصطالح اين از ماير و سالوي .است شده بنا دو آن ميان موجود

 اسـتفاده  وخو خُلق وبمطل ةادار توانايي و ديگران احساسات با همدردي افراد، احساسات
 از اسـتفاده  و ديگران و خويش احساساتِ شناختِ بر مشتمل هوش اين درحقيقت، .كردند

 در شكـست،  هنگـام  كـه  اسـت  عاملي است، زندگي در مناسب هاي  تصميم اتخاذ براي آن
 برقـراري  بـه  منجر باال، اجتماعي هاي  مهارت داشتن واسطة    به و كند    مي انگيزه ايجاد شخص
  )62 :1386 آقابابايي، از نقل به( .شود  مي مردم با خوب رابطه
 منطقـي  تفكر يادگيري، براي ما توانايي شامل IQ هيجاني، هوش پردازان    نظريه عقيدة به

 موفقيـت  براي IQ از چگونه كه گويدمي ما به هيجاني هوش كه درحالي باشد؛  مي انتزاعي و
  )77 :همان( .كنيم استفاده زندگي در

 هـم  مـورد  ايـن  بـراي  هستند رايانه ...و هيجان احساس، شهود، بر قائل كه انيكس البد
 از بعـضي  هـا     كارخانـه  برخي در كه هايي  روبات آنها نظر در كه نيست بعيد و دارند پاسخي
 هـوش  داراي هـم  كننـد مـي  كـار  محيط آن در اصطالح به و دهند  مي انجام را انساني اعمال

 !باشند هيجاني

 جعـلِ  مـصنوعي  هـوش  پـردازان     نظريـه  كـه  شـود  وارد اشـكال  امر اين بر است ممكن
 :انـد     گفتـه  كـه  چنـان  و انـد     بـرده  كـار  به خاص معناي يك در را »هوش« و اند    كرده اصطالح

 فقـط  ايـشان  قـصد  اگـر  ـ شد اشاره كه چنان ـ كه است آن پاسخ .»االصطالحِ في المشاحة«
 مقابـل  در را واژه ايـن  ايـشان  كـه  ديـديم  امـا  نداشت؛ پي در را نزاعي بود، اصطالح جعلِ

 ـ شد بيان قبالً كه ـ ديگر هاي    واژه و واژه اين از آنها منظور و برند    مي كار به »انساني هوش«
 افـزار     نرم ةرابط به بدن و )ذهن( نفس رابطة تشبيه با برخي حتي و است   بوده حقيقي معاني
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  !اند  نموده مطرح را بدن و )نفس( ذهن رابطة معضل حل ادعاي افزار،  سخت و
 چيـزي  آن يـا  »آگـاهي  از آگاهي« لةئمس به مربوط كنيم مي مطرح كه اشكالي آخرين .8
 ايـن  از منظـور  .شـود  مـي  ناميـده  (Metacognition) فراشناخت شناسي روان در كه است

 يادگيري شناخت، از فرد آگاهي به و عادي، تفكر و شناخت وراي است شناختي« اصطالح
 دانـد،  مـي  تنهـا  نه انسان يعني )173ـ174 :1386كديور،( ؛»شود مي اطالق تفكرِخود نحوة و

 سـخن  ايـن  و دانـد     مي كه داند    مي ديگر عبارت به و است آگاه نيز خود دانستن اين به بلكه
  بدانـد  كـه  بدانـد  و بداند كه كس آن« :گويد    مي كه آنجا است، يمين    ابن معروف شعر يادآور

... .«  
 از اينكـه  به رسد چه ندارد، معنا رايانه در آگاهي نام به چيزي كه است اين سر بر بحث

 منظـرِِاول  و نگـري     درون مبحث با كه است بحثي بحث، اين البته باشد؛ آگاه نيز آگاهي اين
 وجـودِ  دربـارة  قطعيـت  بـا  تـوانيم     نمـي  حتـي  ما گفت بايد اجماالً .است ارتباط در شخص

 بـه  زمينـه  ايـن  در 4.رايانـه  به رسد چه بگوييم، سخن هم خودمان نوعان هم در خودآگاهي
 آگاهانـه  تجربة يك معرضِ در من وقتي« :گويد  مي وي كنيم،    مي اكتفا نيگل تامس ذكرسخن

 يك يافت خواهد آنچه بنگرد، من مغز به و كند باز مرا سرِ جمجمة دانشمندي و بگيرم قرار
 )28 ــ 29 :1384 نيگـل، ( ؛»مـن  آگاهانـة  تجربـة  نه ست،ا شيميايي انفعاالت و فعل سلسله
 بهتـرين  در ديگـران  و دارد بالواسـطه  و مـستقيم  آگاهي خويش تجارب به هركس بنابراين
 در البتـه  ،مـا  گفتـارِ  و رفتـار  طريـق  از يعنـي  دارنـد؛  باواسطه آگاهيِ تجارب، اين به حالت

 ساكت را ما بيروني ناظر نداري،خويشت در صورت  واالّ ،ما از رفتاري و گفتار  ظهور صورت
 غوغـايي  درونمـان  ولـي  دهد؛ نشان خاموش ما ظاهر شايد آنكه حال يافت؛ خواهد آرام و

 ديگـران  علـم  و حـضوري  اسـت  علمي خويشتن، به ما علم ديگر عبارت به يا ـ باشد برپا
   .حصولي است علمي )وجود صورت در( ما به نسبت

 اشـكاالت  البتـه  اسـت؛  وارد مـصنوعي  هـوش  نظرية بر كه بود اي  عمده اشكاالت اينها
 خـودداري  آنهـا  ذكـر  از كـالم  اطالـة  از پرهيـز  دليل     به كه كرد طرح توان  مي نيز را ديگري

 كـه  كنيم  مي بسنده )آمريكايي شناس    جامعه( پستمن نيل از قول نقل چند به پايان در .كنيم  مي
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 .اسـت  رايانـه  و انـسان  ميـان  رابطـة  در انحطـاط  و انحراف نهايت بيانگر وي خود قول به
  )185 ـ 186 :1381 پستمن،(

 اظهـار  )]185 :1384 دورتيـه، ( مـصنوعي  هـوش  گذاران بنيان از يكي[ مينسكي ماروين
 مـا « كـه  اسـت  كننده    مفتون و اي هافسان چنان آن سيلكوني مغز اين تفكر قدرت كه بود كرده
 :همـان ( .»!!!دارد نگـه  خـود  خـانگي  اناتحيو عنوان    به حتي را ما اگر باشيم خوشحال بايد
182(  

   :نويسد مي ديگر جاي در وي
 رو  روبـه  آميز    جنون و بيمارگونه اي  استعاره نيز و مقايسه و تشبيه نوعي با اينجا در ما ...«

 جملـة  به رسيم    مي »برابرند ماشين با جهات بعضي از ها  انسان« جملة از كه طوري  به هستيم؛
 »هستند ماشين ها  انسان« جملة به سرانجام و »نيستند ماشين جز ديگري چيز تقريباً ها  انسان«

 مبني دارد، تصريح بدان نيز كارتي مك كه اي  نظريه به رسيم مي ميان اين در و يابيم  مي ارتقا
 بدون رايانه« اينكه از غافل ،)182-183 :همان( ،»هستند انساني وجودي ها   ماشين« :اينكه بر

ــمبل ــا س ــاينماد و ه ــاص ه ــود خ ــشتي خ ــن م ــاره  آه ــيش پ ــست ب ــان( .»ني )184 :هم

  ها نوشت پي

 قائل تفاوت كاركردگرايي نظرية و ـ شود    مي تعبير نيز ذهن يا  رايانه مدل به آن از كه ـ مصنوعي هوش ميان معموالً. 1
 آن عينيت منظورمان البته( نداريم نظر تمايز اين به مقاله اين در ما ولي دهند؛   مي قرار بحث مورد مستقالً را دو آن شده،
 نـوعي  بـر  مبتنـي  قوي مصنوعيِ هوش نظرية كل« :نويسد    مي سرل كه است چيزي همان ما منظور درواقع ،)نيست دو

 و افـزار     نـرم  رابطـة  بـه  بـدن  و ذهـن ة  رابطـ  تـشبيه  گرايـي،     دوگانه از منظور و )69 :1382 سرل،( ».است گرايي    دوگانه
 بيـراه  و بـد  انگـاري     دوگانـه  و ثنويـت  عليـه  مـصنوعي  هـوش  پـردازان     نظريه وي يدةعق به همچنين است، افزار    سخت

 :1980همـان، ( اسـت  انگـاري     دوگانـه  همين از قوي تقريري ايشان نظرية فرض    پيش اينكه از غافلند آنها اما گويند؛    مي
 LT برنامـة  براسـاس  كـه  اسـت  معتقـد  )مصنوعي هوش پدر( سيمون ـ آمد خواهد متن در كه چنان ـ همچنين ،)382

 آشـكار  كـامالً  وي سـخن  ايـن  از بـدن  و )نفس( ذهن دوگانگي و است     كرده حل را بدن و )نفس( ذهنة  رابط مشكل
  .است

 گرايـي     طبيعـت  بـر  مبتنـي  كـه  ــ  را خـويش  نظريـة  بـاالخره  او سرل، استدالل استواري رغم  به كه است ذكر شايان. 2
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 ايـي  پديـده  ذهنـي  هـاي   حالـت « :كـه  دارد  مـي  ابراز صورت اين به ـ  است )biological  naturalism( شناختي  زيست
 زنـدگي  تـاريخ  از بخـشي  همگـي  ذهنـي،  عليـت  و بـودن  شخـصي  التفـاتي،  حيثيـت  آگاهي، هستند، شناختي    زيست
 ـ 49 صص مترجم تعليقة و 74 :1382سرل،( ».هستند گوارش و صفرا ترشح توليدمثل، شد، كنار در ما شناختي    زيست

 هـاي     فلسفه برخي مانند ويژه    به فلسفي مكاتب برخي منظر از ديدگاهي چنين كه است بديهي ) 382 :1980سرل، و 48
 دارنـد  را معد نقش تنها ديدگاه، اين از بدني و جسماني قواي تمام چراكه است؛ نقد قابل متعاليه حكمت همچون الهي

 مثـال،  عنـوان     بـه  ).انطوي قد فعله في فعلها و /القوي كل وحدتها في النفس( :كه چنان است؛ كاره    همه كه است نفس و
 زمينـة  كه است ابزاري مغز بنابراين، است؛ چنين نيز قوا ساير البته كند؛    مي فراهم را ابصار زمينة كه است ابزاري چشم
 ايـن  از چيزهـايي  و صفرا ترشح و توليدمثل با مغز ذهنيِ حاالت مقايسة و آورد    مي فراهم را ذهني سايرحاالت و تفكر

  .است الفارق  مع قياس دست،
 يـا  اسـت  مغـز  آن و كند فكر تواند    مي ماشين نوع يك تنها كه دارد    مي بيان چنين خويش مقالة پايانِ در سرل همچنين،
 يـي گرا    طبيعـت « ديـدگاه  بـر  مبتنـي  نيـز  سخن اين )پيشين( .باشد داشته را مغز قواي همانند اي علي قواي كه ماشيني
 توانـد       نمـي  مغـز  جز ماشيني )اصطالح    به( جهان در كه باشدا  معن اين به سخن اين اگر البته است؛ وي »شناختي    زيست
 صـحيح  منطقـاً  سـخن  ايـن  كه است بديهي باشد، مطلق وي منظور اگر ولي پذيرفت؛ را آن تسامحاً توان    مي كند، فكر

 ممكـنِ  جهـان  در كـه  نيـست  ذهـن  از دور هـيچ  و نـدارد  وجود رتفك و مغز ميان اي  منطقي رابطة هيچ چراكه نيست؛
 برخـي  داراي بتوانـد  كـه  باشد داشته وجود ـ مغزة  سازند مواد از غير ـ ديگري سازندة مواد با ديگري موجود ديگري،
 ديگـري  شينما هر يا رايانه يا مغز ميان تفاوتي هيچ لحاظ اين از ديگر، بيان به باشد؛ مغز حاالت مانند شناختي حاالت
 نـسبت  تـوان     نمـي  نيز مغز به را حاالتي چنين داد، نسبت رايانه به توان    نمي را شناختي حاالت كه همچنان ندارد، وجود
 و فيزيكـي  سـاختار  در نـه  جست، ديگر جاي در بايد را علت يابيم،    مي مذكور حاالت واجد را خويش ما اگر لذا داد؛

  .مغز شيميايي
 وي كه است گرايي    دوگانه نوعي بر نظريه اين بودن مبتني مصنوعي هوش بر سرل انتقادات از يكي اينكه، نكته آخرين

 گرايـان،     دوگانـه  ديـدگاه  از وي انتقـاد  اين كه است بديهي )382 :1980همان، و 69 :1382سرل،( داند    مي مطرود را آن
  .نيست مقبول

 جـاي  به شاعر يعني است؛     رفته كار به معكوس صورت     به يهتشب بيت، اين در كه دارد استحضار محترم خوانندة البته. 3
 .است   كرده تشبيه يار قامت به را سرو قامت كند، تشبيه سرو به را يار قامت اينكه

  .است ديگر اذهان وجود اثبات صعوبتِ معني به بلكه نيست؛ »ديگر اذهان« نفي معناي به سخن اين البته. 4
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