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مصنوعی های تاریخی هوش ریشه 
چیست؟



33

هاداستانوهافیلمدرخودکارهایماشینوهاربات

ریشه های تاریخی هوش مصنوعی چیست؟



44

ت ماشین های مکانیکی که می توانند حرکت کرده و بدون دخال: اتاماتا
نمایش آرزوی بشر برای خلق ماشینی. انسان به فعالیت بپردازند

.شبیه خود

های ماشین خودکاری با قابلیت هایی که تشخیص اختالف بین رفتار
.  ماشین و انسان را غیر ممکن کند

ریشه های تاریخی هوش مصنوعی چیست؟



55

باخودکاریهایماشینعنوانبهمکانیکیهایحسابماشینگرفتنقرارتوجهمورد

ابتداییسطحیدر«انسانهوشکردنتقلید»توانایی

تفاضلموتورنامبهمکانیکیحسابماشینساخت:بابیجچارلز

داشتشباهتامروزیشخصیهایرایانهبهآنمعماریکهتحلیلی،موتورطراحی.

ریشه های تاریخی هوش مصنوعی چیست؟



66

فلسفی هوش مصنوعیهای ریشه 
چیست؟



77

پاسخ این پرسش در فلسفه ذهن

(:  Functionalist)کارکردگرایان 
ذهن همچون رایانه

تا چه میزان می توان ذهن را نزدیک و : سوال اول
مشابه با رایانه دانست؟ 



88

دهد؟انجامهوشمندانهاعمالتواندمیرایانهآیا(الف

میانجامرااعمالاینطریقیهمانبهآیادهد،انجامراهوشمندانهاعمالازبرخیبتواندرایانهاگر(ب
دهند؟میانجامهاانسانکهدهد

کهدارداینبرداللتامراینلزوماَآیادهد،انجامهاانسانهمانندراهوشمندانهاعمالرایانهاگر(ج
احساسات،وتفکراراده،آگاهی،:قبیلازانسان؛نظیرروانشناختیوذهنیهایویژگیازرایانه

است؟برخوردار

Artificial)مصنوعیهوشدرخاصیموضعکنندهمشخصسؤال،سهاینازیکهربهمثبتپاسخ

Intelligence).

رایانه را تا چه اندازه می توان نزدیک : سوال دوم
و مشابه با ذهن دانست؟



99

(در حیطه علوم مهندسی)پاسخ مثبت به سوال الف 

همین توانایی هایی که امروزه : هوش مصنوعی ضعیف
.در رایانه ها برای انجام امور محاسباتی دیده می شود

آیا رایانه می تواند اعمال هوشمندانه انجام ( الف
؟دهد
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(در حیطه علوم شناختی )پاسخ مثبت به سوال ب 

نه تنها امکان هوش مصنوعی وجود دارد بلکه آنچه تاکنون تحقق
.یافته مدل مناسبی از هوش انسان را نشان می دهد

امکان پیش بینی ساخت رایانه هایی با کارکردهای انسانی که به همان 
.  روش طبیعی انسان عمل کنند

اگر رایانه بتواند برخی از اعمال هوشمندانه ( ب
را انجام دهد، آیا به همان طریقی این اعمال را 

؟انجام می دهد که انسان ها انجام می دهند
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(در حیطه فلسفه ذهن)پاسخ مثبت به سوال ج 

هوش مصنوعی نه فقط ممکن : موضع افراطی هوش مصنوعی
است و به روش انسان عمل می کند بلکه واجد خصوصیات 

. روانشناختی نیز هست

اگر رایانه اعمال هوشمندانه را همانند انسان ها انجام دهد، ( ج
آیا لزوماَ این امر داللت بر این دارد که رایانه از ویژگی های 

کر آگاهی، اراده، تف: ذهنی و روانشناختی نظیر انسان؛ از قبیل
؟و احساسات، برخوردار است
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هوش مصنوعی چیست؟
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تالش برای ایجاد برنامه های پیچیده رایانه ای که توانایی انجام وظایف 
(.1990بسیل بلکول،)شناختی مشکل را دارند 

د تالش برای طراحی سیستم های رایانه ای هوشمند که ویژگی هایی را از خو
درک زبان، : از قبیل. به نمایش می گذارند که تداعیگر هوش انسانی است

(.فیگن باوم)« ...یادگیری، استدالل، حل مسئله و

هوش مصنوعی چیست؟
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هوشباهمترازرفتارهاییارائهتواناییکهخودکاریماشینساخت
لقابانسان،ازمزبورخودکارماشینکهطوریبهباشد،داشتهراانسانی

.نباشدتشخیص

مصنوعیهوشازاستفادهباواقعیدنیایمسائلحل

هوش مصنوعی چه هدفی را دنبال می کند؟
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هوش مصنوعی بر چند نوع است؟
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هوش مصنوعی ضعیف 
(Weak AI) هوش مصنوعی قوی 

(Strong AI)

هوش مصنوعی بر چند نوع است؟



1717

رایانه ها را صرفا به عنوان ابزارهایی کارآمد در مطالعات ذهن و 
.تولید مدل های شبیه سازی، سود مند می داند

ضعیف چیست؟هوش مصنوعی 
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.مغز تنها یک کامپیوتر دیجیتال و ذهن تنها یک برنامه کامپیوتری

نسبت ذهن به مغز مثل نسبت  نرم افزار به سخت افزار کامپیوتر 

مغز صرفاً یکی از انواع مختلف و بسیار زیاد و نامحدود سخت افزار کامپیوتری

نا هر سیستم فیزیکی که دارای برنامه و ورودی و خروجی های درست باشد، دقیقاً به همان مع
.  که من و شما ذهن داریم، دارای ذهن است

.اسناد فهم به کامپیوتر، اسنادی حقیقی است نه مجازی

قوی چیست؟هوش مصنوعی 
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ایمسئلهتنهاامرایناما.نداریمباشند،ذهنهمانکهایشدهطراحیهایبرنامههنوزما
کهکنندطراحیرامناسبیافزارنرموافزارسختدانشمندان،کهاینتااستزمانبهمربوط
.باشدذهنومغزبامعادل

اهماشیناینآیندهدرتاکنیمصبرنیستالزم:مِلونکارِنِگیازدانشگاهسایمنهربِرت
لمهکدقیقمعنایهمانبهاستموجوداکنونهمکهدیجیتالیکامپیوترزیراشوند،ساخته

.دارندفکرداریم،فکرشماومنکه

قوی چه دیدگاه هایی هوش مصنوعی موافقان 
دارند؟



2020

.استفیزیکینمادهایدرستاستعمالسنخازفقطهوش:نیوِلآلنسایمنهمکار

هربلکهندارد،فیزیکییازیستیافزارسختازخاصینوعباذاتیارتباطهیچهوش
معنایهمانبهباشد،داشتهرافیزیکینمادهایبادرستکارکردنتواناییکهسیستمی

.داردهوشاست،انساندرکهایواقعی

قوی چه دیدگاه هایی هوش مصنوعی موافقان 
دارند؟
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چیزیانسان:(تیآیامدانشگاه)بروکسرادنیو(ملونکارنگیدانشگاه)موراوکهانس
کلشوهاویژگیباماشینیساختفناوری،پیشرفتبانیستتجملیماشینیکازبیش

.بودخواهدممکنانسان

استممکن.شوندبرخوردارآگاهیازباالخرهاستممکنهاماشین:(1997)چالمرزدیوید
ار،مدوپالستیکفلز،ازدیگرموجودیوخونوگوشتازموجودیکبینبنیادینتفاوتی

.باشدنداشتهوجود

موافقان هوش مصنوعی قوی چه دیدگاه هایی 
دارند؟
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ی جان سرل چگونه هوش مصنوعی قو
را رد می کند؟
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ذهنی،فرایندهای.آوردمیوجودبهراذهنمغز،:اولمقدمۀ
.داردجریانمغزدرکهاستفرایندهاییمعلول

معناشناسیازراما(Syntax)زباندستور:دوممقدمه
(semantic)وصوریمفهوممیانتمایز).کندنمینیازبی

.(محتوایی

مقدمات استدالل سرل
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برنامه های کامپیوتری کامالً با ساختار صوری: مقدمه سوم
.  تعریف می شوند( دستور زبانی)

افکار، باورها . ذهن محتویات معناشناختی دارد: مقدمه چهارم
و میل های ما دربارۀ چیزی هستند، یعنی دارای محتوا 

.هستند

مقدمات استدالل سرل
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برنامه ها چون صوری تعریف می شوند، (: 4و 3، 2از مقدمات )1نتیجۀ 
رای لذا تالش ب. ذهن نیستند و برای ذهن داشتن ماشین، کافی نمی باشند

.  ایجاد ذهن صرفاً از طریق طراحی برنامه ها ذاتا محکوم به شکست است

شیوه ای که کارکردهای مغزی، ذهن را (: 1و نتیجه 1از مقدمه )2نتیجه 
بوجود می آورند، نمی تواند صرفا برحسب راه اندازی برنامه ای 

.کامپیوتری باشد

نتایج استدالل سرل
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هاییتوانبایدکندایجادراذهنکهدیگریچیزهر:(1مقدمهاز)3نتیجه
.باشدمغزیهایتوانبامعادلکمدستکهباشدداشتهعلی

هاییحالتکهمصنوعیایشیساختنبرای:(3و1نتیجهاز)4نتیجه
ایبرنامهتحققباشد،داشتهانسانذهنیهایحالتبامعادلذهنی

هاییتوانبایدمصنوعشیآنبلکهنیستکافینفسهحدفیکامپیوتری
.باشدداشتهانسانمغزبامعادل

نتایج استدالل سرل
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آزمون تورینگ چیست؟
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ومیسشخصوبپردازدرقابتبهانسانیکباشدهمطرحسواالتبهپاسخدرماشینیاگر

راماشینوانسانمیانتفاوتشدهارائههایپاسخاساسبرنتواندداورجایگاهدر

.(1950تورینگ،)هستندبرابرهوشلحاظبهماشین،وانسانسیستمدودهد،تشخیص

آزمون تورینگ چیست؟



2929

ر انجام تورینگ پیش گویی هایی درباره امکان پذیر بودن ماشین متفک
.داد

، برنامه ریزی رایانه هایی (2000حدود سال )سال 50در طول تقریبا 
گزاره ها و )برای ذخیره اطالعات 109با حافظه های قدرتمند در حد 

ی ، امکان پذیر می شود و استفاده از عبارتی مانند ماشین ها(قوانین
.متفکر، رایج خواهد بود

پیش بینی های تورینگ
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نحویعملیاتواسطهبهنمادهاپردازشبهتفکروذهنآیا
شود؟میمحدودصرف

جواب های مشابهی ( انسان و ماشین)آیا این که هر دو نظام 
به پرسش های داور تست تورینگ می دهند به معنای هم 

توانی هوشی این دو نظام است؟

پیش روی آزمون تورینگسواالت 



3131

تابکیکوچاپگریککلید،صفحهیکحاویاتاقیدرداندنمیانگلیسیزبانجزکهکسی
.استمحبوسشدهنوشتهانگلیسیزبانبهکهراهنما

.ندکمیتایپراچینیحروفالتین،الفبایحروفجایبهکهشدهطراحیطوریکلیدصفحه

کهداردچاپگریوکلیدصفحهوداندمیچینیزبانفقطکهاستشخصی،اتاقاینازخارج
اقاتداخلزبانانگلیسیفردازوبنویسدچینیزبانبههاییپیامتواندمیآنهاتوسط
.بپرسد

اتاق چینی سرل نقدی بر آزمون تورینگآزمون 
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تابکایندر.کندمراجعهراهنمایشکتاببهبایدپیامدریافتمحضبهزبانانگلیسیفرد
.شودتایپبایدعالمتیچهچینیحروفازرشتههرپاسخدرشدهنوشته

رسشپپاسخچینیشخصوقتیکهباشدشدهنوشتهطوریراهنماکتاباینکهکنیدفرض
چینیاشمادریزبانکهکسیپاسخازراآنتواندنمیکندمیدریافتاتاقداخلازراخود
.دهدتشخیصاست

.آیدمیبرتورینگآزمونپسازاتاقداخلشخصنمایدمیچنینحالتایندر

آزمون اتاق چینی سرل نقدی بر آزمون تورینگ
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بایامپمبادلهحالدرکهبگیردنتیجهبایداتاقبیرونچینیشخصآزمون،اینمعیارهایبا
ردفچوناستدرستکامالٌنتیجهاینمعنایکبهالبتهو.استاتاقدرونهوشمندیموجود

.استهوشمندواقعازبانانگلیسی

هکبگیریمنتیجهبایدظاهراپس.فهمدنمیچینیاصالٌ اتاقداخلزبانانگلیسیفرداما
اینالذونیست،آزموندرطیشدهمطرحهایپرسشفهممستلزمتورینگآزموندرموفقیت
.استفهمنیازمندحقیقیهوشمندیزیرانیستهوشمندیآزمونواقعاآزمون،

جایبهکنیمفرضکهشودمیروشنهنگامیمصنوعیهوشمسئلهباآزموناینارتباط
.کندمیاجراشدهذکرراهنمادرکهراهاییفرمانکهباشداتاقدرکامپیوتریانسان،

آزمون اتاق چینی سرل نقدی بر آزمون تورینگ
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هایرشتهبهورودی،معینچینیحروفهایرشتهتبدیلقواعدشاملفقطدستورهااین
.استخروجی

تگیبسچینیحروفترتیبوشکلبهفقطیعنیهستند،نحوییاصوریصرفاقواعداین
.دارند

شود،میموفقتورینگدرآزموندستورهااینحاویبرنامهاجرایباکامپیوترچوناما
.بداندهوشمندراکامپیوترآنبایدپیروانشوتورینگ

آزمون اتاق چینی سرل نقدی بر آزمون تورینگ
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برنامهاجرایشاملفقطهوشکهباشداینگرفتتوانمیچینیاتاقآزمونازکهدرسی
بهادهانمازمعینیهایرشتهتبدیلبرایصوریصرفاقواعددستهیکفقطکهنیستهایی
معنایفهمشاملبایدنمادها،گیریکاربهدرهوشمندیبرعکس،.هستنددیگرهایرشته

.باشدنمادها

آزمون اتاق چینی سرل نقدی بر آزمون تورینگ
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منابع
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