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  مقدمه. 1

 يهوش مصنوع يخچةتار .1 .1

سدة بيستم ميالدي و شـكوفايي و پيشـرفت سـريع آن،    نخست  يمةدر اواخر ن يانهاختراع را با

گذشته به تحقق نزديك  هاي مشابه انسان، بيش از هايي با توانايي آرزوي ديرينة ساخت ماشين

 1956نخسـتين بـار در سـال     ،. واژة هوش مصـنوعي بـه معنـاي امـروزين آن    رسيد نظر مي به

) و Marvin Minsky)، ماروين مينسكي (John McCarthyميالدي توسط جان مك كارتي (

 هـاي  پيشـرفت . شـد ) وضع Darmoth Conferenceساير همكارانشان دركنفرانس دارموث (

را بـراي هـوش    يبسيار درخشـان  آيندةتا  داد مياوليه اين جسارت را به دانشمندان اين رشته 

كرد كـه   بيني پيش 1958) در سال Herbert Simonكنند. هربرت سيمون ( بيني پيشمصنوعي 

البتـه تـا     بينـي  پـيش  ايـن  د،ند بود كه قهرمان شطرنج باشنقادر خواه ها رايانه ،در ده سال آينده

  نوشت:   اي مقالهوي همچنين در  .)5 :1388 وقوع پيوست (حسني آهنگر، زيادي بهحدود 

كنند. عـالوه   گيرند و خلق مي كنند، ياد مي هايي هستند كه فكر مي اكنون در دنيا ماشين. .. «

نزديـك   ةسرعت در حال افزايش اسـت و در آينـد   بر اين، توانايي آنها براي انجام اين امور به

به همان وسعت دامنة مسائلي است كه ذهـن   ،توانند از پس آن برآيند دامنة مسائلي كه آنها مي

ديگـر ملـك    ،كار رفته اسـت. ...شـهود، بصـيرت و يـادگيري     براي فائق آمدن بر آنها) به(بشر 

ـ  ،ها نيستند انحصاري انسان تـوان برنامـه ريـزي نمـود تـا ايـن        فـوق سـريع را مـي    ةهر رايان

   .)121و 120: 1386، (دريفوس» ها) را بروز دهد ت(خصل

وردهاي اوليه بـود.  ا، ناشي از دستها سالدرخشان هوش مصنوعي در آن  ةاز آيند بيني پيش

پيشرفت هوش مصنوعي و گذشت زمان ثابت كـرد كـه كـار بـه ايـن سـادگي نخواهـد بـود         

شد. از جمله مينسـكي (كـه   همراه  ييجازم اوليه با ترديدها .اظهارنظرهاي)20: 138 (رهنمون،

مسـئلة هـوش مصـنوعي يكـي از     «بعد گفت:  هاي سالخود از واضعان هوش مصنوعي بود) 

  ».ترين علومي است كه تاكنون بر روي آن كار شده است سخت
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اظهارنظرهـايي  در مـورد آن   هلئمسـ  ايـن اگرچه فالسـفه از همـان ابتـداي مطـرح شـدن      

بيشتري را متوجه فالسفة غربي كـرد تـا    هاي نگاهاف، طوالني شدن زمان نيل به اهد كردند،  مي

و بگوينـد آيـا ايـن امكـان وجـود دارد كـه ايـن         كنندلحاظ امكاني آن بررسي  اين بحث را به

مصنوعي و ساخت بشر به سطح انسان برسند يا حتي روزي از حـد او نيـز فراتـر     هاي ماشين

نسل بعدي كامپيوترهـا آنقـدر هوشـمندند كـه مـا      «كرده بود:  بيني پيشكه مينسكي چنان  روند،

ها بخواهند ما را در اطراف منزل همچـون حيوانـات اهلـي نگهـداري      ايم اگر آن شانس آورده

  .)58: 1388(سرل،  »كنند

  يهوش مصنوع يفتعر. 2 .1

الـب  قدر  تـوان  ميرا  آنهامتعددي ذكر شده است كه همگي  هاي براي هوش مصنوعي تعريف

قرار داد. رويكـرد قـوي   » هوش مصنوعي قوي«و » هوش مصنوعي ضعيف«دو رويكرد عمدة 

گـر   كه تـداعي  هايي قابليتدر پي آن است ماشيني بسازد كه تمامي  ،هوش مصنوعي مسئلةبه 

را از خـود   )از قبيل آگاهي، اراده، تفكر، فهم معنا و زبان، يـادگيري و... (هوش در انسان است 

، كنـد  مـي منطبق با چنين عملكردي از هوش مصنوعي ارائه  هايي رو تعريف بروز دهد. از اين

گيـري،   هاي مرتبط با تفكر انسـان ماننـد تصـميم    سازي فعاليت خودكار: «اند گفتهعنوان مثال  به

در مقابل در رويكرد ضـعيف بـه    .)26: 1390عباس زادة جهرمي، ...» ( ه، يادگيري وئلحل مس

توانمنـدي هـوش    هـاي  زمينـه مشابه، آن هم در برخي  كاركردتنها به داشتن  ،هوش مصنوعي

داراي آگـاهي يـا    شـده   سـاخته ماشـين   مـثالً رو الزم نيسـت   ، از ايـن شـود  مـي انساني اكتفـا  

 هـا  رايانـه كـه امـروزه در    هـايي  تواناييعبارت ديگر همين  از اين قبيل باشد. به هايي توانمندي

معنـاي ضـعيف آن اسـت     ، هـوش مصـنوعي بـه   شـود  مـي ديـده   براي انجام امور محاسـباتي 

: انـد  گفتـه ). با توجه به چنين رويكردي، در تعريـف هـوش مصـنوعي    27: 1385 (طهماسبي،

توان وادار بـه انجـام كارهـايي كـرد كـه در حـال حاضـر         ها را مي مطالعة اينكه چگونه رايانه«

  .)27: 1390مي، عباس زادة جهر» (دهند ها آنها را بهتر انجام مي انسان
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 مسـئلة همان رويكرد قـوي بـه    ،روشن است كه آنچه به لحاظ فلسفي مورد مناقشه است

كـس منكـر ايـن نيسـت كـه       هـيچ  ،دست آمده هوش مصنوعي است وگرنه با نتايج تجربي به

(مانند سـرعت و دقـت محاسـبات جبـري) حتـي از انسـان        ها زمينهامروزه در برخي  ها رايانه

ماننـد   ،دربارة اينكه آيا اين اعمال همراه با اوصاف ذهني متعلـق بـه انسـان    اما، اند گرفتهپيشي 

بسياري وجود دارد(ر.ك:  ترديدهاي ،صورت بگيرد شايديا  گيرد ميآگاهي، فكر و ... صورت 

  .)239: 1389 لو،

هـوش مصـنوعي را بـه لحـاظ امكـاني آن       مسـئلة  هستيماين مقاله درصدد در از آنجا كه 

 تبيـين ، يابـد  مـي تنها در مورد رويكرد قوي به هوش مصنوعي معنـا   مسئلهو اين  كنيمبررسي 

 مسـئله همان رويكرد قوي به اين  ،كه از اين به بعد منظور از اصطالح هوش مصنوعي كنيم مي

  .خواهد بود

  هوش مصنوعي مسئلةبنيادين در  . رويكردهاي3 .1

به غايت دسـتگاه مصـنوعي    دستيابيبراي  سدهصورت گرفته در طول بيش از نيم  هاي تالش

شـناختي   به علـوم  ها نگرشبر محور دو رويكرد عمده دانست كه مبتني بر  توان ميهوشمند را 

  .و رويكرد پيوندگرايي گرايي نشانههستند: رويكرد 

  )Symbolism( گرايي . نشانه1 .3 .1

) Traditional AIسـنتي( و  )Classical AIعنوان ديدگاه نمادين، كالسيك ( بااين نگرش كه 

ناشي از نگرش محاسباتي به ذهن اسـت. ايـن ديـدگاه طـي      شده،در هوش مصنوعي مشهور 

اساسـي در الگـوي    ةساليان متمادي جريان غالب در حوزة هوش مصنوعي بـوده اسـت. ايـد   

 اوالً ،: فكر كردن يعني محاسبه كردن. طبق اين نظريـه اي است نمادگرايي عبارت از اصل ساده

نحـوي و   هـاي  ويژگـي كـه   انـد  رمزهـاي پايـه  افكـار،   چيزي جز محاسبه نيست و ثانيـاً  تفكر

چنـين نگـاهي بـه ذهـن و     .)181: 1390 جهرمـي،  ة(عبـاس زاد  دارنـد  باهمشناختي را  داللت

به اين باور دست يابند كه كار رايانه بسيار شبيه ذهـن   گرايان نشانهكه  شدعملكرد آن موجب 

عالئـم صـوري كـه خـود      پـردازي  دادههستند بـراي   هايي سيستماست و در واقع هر دو تنها 

  .  شوند محسوب ميبازنمودهايي از جهان خارج 
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 گرايـي، ذهـن (در معنـايي كـامالً     بنـا بـر محاسـبه   : «نويسـد  زمينه مي  در اينريونز كرافت 

  .)137: 1387 كرافت،ريونز » (اللفظي و واقعي) كامپيوتر است تحت

كـه واجـد ذهـن     هايي ماشينعنوان راهي براي شناخت  ) بهTuring Test( آزمون تورينگ

) سـرل  Chineese room argumentو در مقابل استدالل اتـاق چينـي (   شدهطراحي  اند، شده

  .آن مطرح شده استعنوان پاسخي به  در نقد كارا بودن اين آزمون و به

  آزمون تورينگ. 1 .1 .3 .1

تواند فكـر   آيا ماشين مي«كه  سؤال) اين آزمون را در پاسخ به اين Turing alanآلن تورينگ (

طراحي كرده است. محتواي اين آزمـون از   - يعني همان تلقي قوي از هوش مصنوعي - »كند؟

داراي  آنهـا باشند و بپذيريم يكي از  اين قرار است كه اگر دو چيز، رفتار مشابه يكديگر داشته

است كه يـك   چنين. شكل اين آزمون استذهن است، آنگاه لزوماً آن ديگري نيز واجد ذهن 

كـه شـخص آزمـونگر     اي گونـه  ، بـه دهـيم  ميدستگاه رايانه و انساني را در پشت دو پرده قرار 

نداند در پشت كدام پرده انسان قـرار دارد و پشـت    ، اماارتباط برقرار كند آنهابتواند با هردوي 

نمـايش   اي صـفحه هر يك بر روي  هاي پاسخآزمونگر،  هاي پرسشيك ماشين. در مقابل  كدام

. حال، شخص پرسشگر بايد بگويد كدام پاسخ متعلق به انسان اسـت و كـدام از   شوند ميداده 

كه انسان ذهن دارد و آگـاه اسـت،    ماي پذيرفتهآن ماشين. اگر نتواند تشخيص دهد، آنگاه چون 

  پس بايد بپذيريم كه آن ماشين نيز داراي ذهن و آگاهي است.  

كه از سـوي   استبر آزمون تورينگ، استدالل اتاق چيني  شده مطرحانتقادهاي  ترين مهماز 

و  شـد  بندي صورت) فيلسوف بزرگ زبان و ذهن معاصر John R.Searle( جان راجرز سرل

منظـور   مـا بـه  سوي وي، بسيار مورد توجه عموم فيلسوفان ذهن قرار گرفـت.   پس از ارائه از

دليـل نـامرتبط بـودن ايـن مبحـث بـا هـدف ايـن مقالـه،           اجتناب از اطالة كالم و همچنين بـه 

براي آشنايي بيشتر بـا ايـن   كنيم ( توضيحات مربوط به اين نقد را به خوانندة محترم واگذار مي

  )؛63- 60: 1388سرل، ر.ك:  سرل، هاي پاسخبه آن و در مقابل  هشد مطرحديدگاه و انتقادهاي 
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  )Connectionism(. پيوندگرايي 2 .3 .1

ايـن رويكـرد    در قـرار دارد.  پيونـدگرايي نـام   رويكرد ديگري بـه  نمادگرايي،در مقابل ديدگاه 

آنهـا  . كـرد معنـاي حقيقـي هوشـمند     ماشـين را بـه   تـوان  ريزي مي برنامهبا استفاده از  ندمعتقد

 ماننـد يـادگيري هسـتند    ،نشـانگر هوشـمندي در انسـان    هـاي  توانـايي فاقد  ها گويند رايانه مي

)Borchert, 2006, p444كه اگر قرار است ما ماشيني  كنند مياساسي را مطرح  سؤالاين  ) و

همچون يادگيري، آگاهي، اراده و... را داشته باشد، آيـا نبايـد    هايي تواناييهوشمند بسازيم كه 

رو پيونـدگرايان   سـت؟ از ايـن  ها توانايياين ماشين مطابق موجودي ساخته شود كه واجد اين 

از نحـوة عملكـرد و چـه     لحـاظ  مشابهت را (چه به بيشترينماشيني بسازند كه  كنند ميتالش 

گـرا بـر    پيونـد  هـاي  شبكهعنوان الگوي هوشمندي) داشته باشد.  ساختار) با مغز انسان (به نظر

        جاناتــان لــو .)117: 1376راجــت، ( عصــبي زيســتي مبتنــي هســتند هــاي شــبكهاز  اي ايــده

)Lowe E.Janathan   و مغـز چنـين    هـا  رايانـه ) دربارة اختالف سيستم پـردازش مركـزي در

  :نويسد مي

تفـاوت بسـيار دارد. مغـز     ،ساختار مغز انسان با ساختار كامپيوترهـاي الكترونيـك سـنتي   «

بـا   اي پيچيـده هـم   كدام در شبكة بـه  ل عصبي يا نورون است، كه هرانسان شامل ميلياردها سلو

، فعاليت الكتريكـي بعضـي   ها نورونديگر پيوند دارند. بسته به چگونگي پيوند اين  هاي نورون

ديگـر شـود. بـا انگيـزش      هـاي  نـورون موجب تحريك يا خاموشي فعاليت  تواند ها مي نورون

حسـي بـا    هـاي  نـورون محيطـي و بـرهمكنش    تتغييـرا حسـي در اثـر    هاي هاي اندام نورون

پردازنـدة  «اين ترتيـب هـيچ    . بهكند ميمغز، الگوي فعاليت اين شبكه پيوسته تغيير  هاي نورون

سنتي كامپيوتر باشد. اگر بتـوانيم مغـز را    هاي پردازندهدر مغز نيست كه قابل قياس با » مركزي

بخوانيم، پردازشگري است كـه حجـم عظيمـي از پـردازش در آن     » پردازشگر اطالعات«يك 

  .)254 و 253: 1389 (لو،» گيرد موازي نه پشت سر هم يا سري انجام مي رطو به

) در ايـن اسـت كــه در   parallel( ) و مـوازي serial( تفـاوت اصـلي در پـردازش سـري    

نقشـي در   هـا  قسـمت  قيـة و ب شود ميردازش سري همة اطالعات تنها در يك نقطه پردازش پ

و يك پردازنـدة   افتد مياتفاق  يمعمول هاي رايانهاصل پردازش اطالعات ندارند، مانند آنچه در 
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صورت متمركز وظيفة پـردازش را بـر    ) بهCPU )Central Processor Unitمركزي يا همان 

چندين واحد پردازشـي صـورت    وسيلة بهدر واقع پردازش  ،پردازش موازي عهده دارد. اما در

يكديگر متصـل هسـتند و در طـول يكـديگر قـرار       به طرق مختلف به واحدهاكه اين  گيرد مي

مختلـف   هـاي  قسـمت مغز انسان نيز يك شبكة پيوندي است كه  ،ندارند. از منظر پيوندگرايان

و در  دهنـد  مـي را بر روي اطالعات واصله صورت  پردازي دادهصورت همزمان عمليات  آن به

واقع يك كل در هم تنيده هستند و چنين نيسـت كـه اطالعـات تنهـا در يـك نقطـة مركـزي        

  ؛پردازش شوند

  ذهن و بدن ةلئمس .2

امكان هوش مصنوعي، آنچه همواره مـورد توجـه فيلسـوفان     مسئلةبراي يافتن پاسخ دقيق به 

كـه در ايـن زمينـه     اي فالسـفه كه عمـدة   اي گونه به ،بوده استذهن و بدن  مسئلة ،قرار داشته

اختصـاص  ابتدا يك يا چند فصل از كتاب خـود را بـه ايـن بحـث      اند مشخصاً تأليفاتي داشته

سـعي   ،و سپس و با توجه به رويكردهاي مطرح در اين زمينه و ديدگاه مختار خودشان اند داده

؛ 1386چرچلنـد،   عنـوان نمونـه، ر.ك:   (بهاند  تهداشلة اساسي ئمناسب به اين مس پاسخدهيدر 

مانند اينكـه سرشـت واقعـي فرآينـدهاي ذهنـي       سؤاالتيپاسخ به ).Carter, 2007؛ 1389لو، 

از اين قبيـل، پايـة اصـلي در پاسـخ بـه       هايي پرسشچيست؟ موطن اصلي ذهن كجاست؟ و 

  .شود محسوب ميامكان هوش مصنوعي  مسئلة

لة ذهن و بـدن را بـا تفكيـك دو    ئرايج در ارتباط با مس عمدةهاي  ديدگاه بخشما در اين 

مختصـر و تنهـا در حـدي كـه در پاسـخ بـه       طور  بهو  آوريم ميحوزة فكري غربي و اسالمي 

و در بخـش آينـده از ايـن مبـاني      شـويم  ميآشنا  آنهاشوند با مباني  ساز چارهمعهودمان  مسئلة

دو  .گيـريم  مـي بهـره   توجه به هر ديـدگاه  پاسخگويي به مسئلة امكان هوش مصنوعي با براي

كنـيم و   ها بحثي نمي دليل مجال اندك، دربارة صحت و سقم اين ديدگاه نكتة مهم اينكه اوالً به

ايم و اين بـه معنـاي    ها را ذكر كرده ثانياً بايد توجه داشت ما در اينجا صرفاً مشهورترين ديدگاه

  هاي ذكر شده نيست؛ جامع بودن مجموعة ديدگاه
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  فلسفي غرب ةرايج در حوز هاي ديدگاه .1 .2

  )Dualism( انگاري دوگانه .1 .1 .2

  )Substance Dualism( انگاري جوهري دوگانه .1 .1 .1 .2

است. از نظـر او جهـان طبيعـت در نهايـت از دو     » دكارت«انگار جوهري  مشهورترين دوگانه

). نفـس چيـزي   Magee, 1998, p88كلي متفاوت تشكيل شده است: نفس و مـاده (  جوهر به

است كه فكر و شعور دارد، ولي بعد ندارد و در مقابل جسـم بعـد دارد، ولـي فكـر و شـعور      

دانـد   مكـاني مـي   ). او رويدادهاي ذهنـي را كـامالً شخصـي و غيـر    164: 1386ندارد (دژاكام، 

  ست؛) و معتقد است انديشيدن، فرايندي كامالً غيرمادي و عمل نفس ا384: 1389(باربور، 

  )Popular Dualism( انگاري رايج دوگانه  .2 .1 .1 .2

اسـت، كـه ماشـين، جسـم      عيار  تمام» روح در ماشين«نظريه، يك شخص، يك  بر مبناي اين

انسان است و روح، جوهري معنوي است كه ساختار دروني آن كامالً با ماده تفاوت دارد، امـا  

 ،واقع بر اساس ايـن ديـدگاه    ). در27: 1386 (چرچلند، وجود اين روح كامالً مكانمند است اب

: 1390 (ديـويس،  بدن نوعي ظرف است و ذهن يا نفس درون اين ظرف جـاي گرفتـه اسـت   

ذهن با بدن از طريق مغز مرتبط است. اين نظريه مشكل مربوط بـه   ،اين نظريه اساس). بر 22

غير مكانمند بـا بـدن    ارتباط نفسانگاري جوهري مبتني بر مبهم بودن چگونگي  نظرية دوگانه

  مكانمند را با مكانمند كردن نفس توجيه كرده است؛

  )Property Dualism(ها  ويژگيانگاري  دوگانه  .3 .1 .1 .2

وجود ندارد، مغز داراي يك  غيرمادياگرچه هيچ جوهر  ها، ويژگيانگارِ  از ديدگاه يك دوگانه

تبيـين  كـامالً   ،فيزيكي هاي ويژگيرا بر حسب  توان آنها نميذهني است كه  هاي ويژگيسري 

تبيـين   بـراي (. و... هـا  رنگهمچون احساس درد، احساس زيبايي، احساس  هايي ويژگيكرد، 

  ؛)23: 1390 ؛ ديويس،32 -  28: 1386 بيشتر اين ديدگاه ر.ك: چرچلند،

  )Analytical Behaviourism( تحليلي رفتارگرايي .2 .1 .2

  :كند ميرا چنين توصيف  رفتارگرايانكيت مسلين ديدگاه 
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هـاي مربـوط بـه     شود گزاره رفتارگرايي تحليلي معتقد است كه پس از تحليل معلوم مي«...

هايي هستند كه رفتار عمـوميِ بـالقوه و بالفعـل شـخص را      ذهن و حاالت ذهني، معادل گزاره

برخـي  كنند. بر اساس اين ديدگاه، حاالت ذهني شخص، نهايتاً چيزي نيستند جز  توصيف مي

گذارد يا آمادة بـه نمـايش گذاشـتن آنهـا در      الگوهاي رفتاري آشكار كه شخص به نمايش مي

  .)165: 1388 (مسلين، »اوضاع و احوال مناسب است

غير از رفتـار نيسـت، پـس اساسـاً نگرانـي دربـارة        ذهن چيزي به ،از ديدگاه يك رفتارگرا

. )Lycan, 2003, p176( يايـد پديـد ب  توانـد  غيرمـادي نمـي  عنـوان جـوهري    ماهيت ذهن بـه 

 جمله يا عبـارت با يك  توان ميرفتارگرايان مدعي هستند هر جمله دربارة يك حالت ذهني را 

از وي  ،شخصي است كه در ايـن موقعيـت   مشاهدة قابلطوالني بازنويسي كرد كه بيانگر رفتارِ 

حقيقي امور ذهنـي   ماهيت دهندة نشاناين رفتار سر زده است و اين توصيفات رفتاري را بايد 

  ؛دانست

  )identity(هماني  اين .3 .1 .2

  :كند ميبه ذهن را چنين توصيف  هماني اينچرچلند نگاه نظرية 

ادعاي اصلي آن همانا سادگي است: حاالت ذهني، حاالت فيزيكي مغز هستند. يعني، هر «

سيسـتم عصـبي   نوع حالت يا فرآيند ذهني با نوعي حالت يـا فرآينـد فيزيكـي درون مغـز يـا      

هماني عددي دارد (هر دو نوع فقط و فقط يك چيز هستند). مـا در حـال حاضـر     مركزي اين

هاي مذكور را مشخصـاً بيـان    هماني دانيم تا اين قدر كافي دربارة كاركردهاي ظريف مغز نمي به

 هماني به اين ايده متعهد است كه پـژوهش مغـز سـرانجام آنهـا را آشـكار      كنيم، اما نظرية اين

  .)49: 1386 (چرچلند،» خواهد ساخت

درون مغـز، نـه تنهـا     و انفعاالت فعل ذهني و  هاي تميان حال ،در واقع از منظر اين نظريه

نگرانة صـرف اسـت كـه     بلكه تساوق برقرار است. در پرتو چنين نگرشِ مادي ،رابطة تساوي

 انگـاري حالـت   مـادي ) يـا  Reductive Materialismگـرا (  اين نظريه را ماترياليسـم تحويـل  

  .)28: 1390 ديوس، (ر.ك: اند ناميده) Central State Materialismمركزي ( 
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كه بر خالف تصـور پيشـينيانمان امـروزه     طور همانگرا  از ديدگاه يك ماترياليست تحويل

گرما و سرما در يك جسـم چيـزي جـز ميـانگين انـرژي جنبشـي ذرات آن نيسـت،         دانيم مي

به برخـي از    ايم نتوانستهنها همان حاالت فيزيكي مغز هستند كه هنوز ما ذهني نيز ت هاي تحال

نيز طي زمان و با پيشرفت علم حـل خواهـد شـد، بـه      مسئلهدست يابيم كه اين  ها هماني اين

  :گويد ميهمين دليل چرچلند 

اين است كه يك علم عصبي موفق در تبيـين تـا    ،كل آنچه به اين منظور مورد نياز است« 

مناسبي از مفروضات و اصـولي باشـد كـه    » اي تصوير آينه«جا توسعه يابد كه در برگيرندة بدان

انـد، تصـويري كـه در آن     سازندة چارچوب مفهومي فهم متعارف مـا بـراي حـاالت ذهنـي     بر

واژگان حالت مغزي جاي واژگان حالت ذهني را در فرضيات و اصول فهـم متعـارف اشـغال    

  )؛54و  53: 1386(چرچلند،  »كنند مي

  )Functionalism(كاركردگرايي  .4 .1 .2

مركـب از سـه رابطـة     اي مجموعـه از منظر كاركردگرايي وجه معرِف هر حالت ذهني در واقع 

رفتـار  . 2 ؛محيطـي)  هاي وروديمحيط بر بدن ( . تأثيرات1ي ميان آن حالت ذهني است با: ّلع

از منظـر   .)32: 1390 ديويس، ذهني (ر.ك: هاي تساير حال. 3رفتاري) و  هاي خروجيبدني (

چرچلند كاركردگرايي وارث رفتارگرايي است ولي او به يـك تفـاوت بنيـادين ميـان ايـن دو      

  :كند ميديدگاه اشاره 

رفتارگرا در پي آن بود كه حاالت ذهني را صرفاً در قالـب درونـداد محيطـي و برونـداد     « 

نظـر كـاركردگرا،    پذير باشد. بـه  پذيرد كه اين امر امكان رفتاري تعريف كند، اما كاركردگرا نمي

مستلزم ارجـاع بـه    ،ناپذير اي گريز گونه نمايي مكفيِ تقريباً هر يك از حاالت ذهني، به خصلت

ي دارنـد و لـذا ارائـة تعريفـي     ّلديگر حاالت متنوع ذهني است كه با حالت مورد نظر رابطة ع

پـذير توسـط عمـوم،     روندادها و بروندادهاي مشاهدهتحولي از حاالت ذهني، صرفاً در قالب د

  .)67: 1386 (چرچلند، »كامالً ناممكن است
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تـا يكـي از ايـرادات اساسـي كـه بـه        شـود   مـي اين تفاوت مهم بين دو ديـدگاه موجـب   

كرد و به اتفاقـات   ها نگاه مي ها و خروجي (كه بر مبناي آن تنها به وروديرفتارگرايي وارد بود 

همين دليـل ايـن ديـدگاه     ديگر بر كاركردگرايي وارد نباشد و بهكاري نداشت)  دروني سيستم

گـزارش   بنـا بـر  رقيـب واقـع شـد و     هـاي  ديـدگاه تر از رفتارگرايي و حتي ساير  بسيار مقبول

شناسان شناخت و پژوهشـگران هـوش مصـنوعي     كاركردگرايي نزد فيلسوفان، روان« چرچلند:

  .)69: 1386 چلند،(چر» ترين نظرية ذهن است پذيرفته

وجـود دارد و   هماني اينعمده و بسيار اساسي نيز ميان اين نظريه و  ياز سوي ديگر تفاوت

ميان حاالت ذهني و مغز رابطـة تسـاوق وجـود     هماني ايندر  طور كه بيان شد، همان آن اينكه

محقـق كننـدة    توانسـت  مـي از همين مقاله)، پس تنها جسـمي كـه    3,1,2بخش  داشت (ر.ك:

)realizer( ولي در اينجا  داشت، ميساختار و موادي كامالً مشابه با مغز  بايد حتماً ،ذهن باشد

  ند.كننقش واحدي را ايفا توانند  ميمتفاوت  هاي كننده و محقق ردچنين تعصبي وجود ندا

، بــه يابــد مــينمـود   همــاني ايــندگرايي و كرايـن نتيجــة مهــم كـه در پرتــو تفــاوت كـار   

غير از مغز براي ايجاد ذهن و يـك   يديگر هاي دنبال الگو بهكه كاركردگرايان اين اجازه را داد 

در دوران  »رايانـه «هاي موفقيتو  يافتگي توسعهواسطة  موجود هوشمند بروند و در اين ميان به

ذهـن   سـازي  شـبيه انتخاب براي  ترين الوصول سهلاخير، اين دستگاه از منظر ايشان بهترين و 

  هست.  همبود و هنوز 

يـك  » نـرم افـزاري  «كاركردگرايي از بسياري از جهات حـاالت ذهنـي را بسـان حـاالت     «

 افـزاري  نـرم هـا، ديگـر حـاالت    »ورودي«الب رابطة ميان قدر  توانند ميكه  شمارد ميكامپيوتر 

در تقابل بـا حـاالت    توان ميرا  افزاري نرمهاي آن تبيين شوند....حاالت »خروجي«كامپيوتر و 

كامپيوتر مانند حـاالت الكترومغناطيسـي مـدارهاي معينـي در آن بيـابيم كـه       » سخت افزاري«

 تواند ميهاي كامپيوتر براي مثال »ورودي«را با حاالت عصبي شخص قياس كرد.  توان آنها مي

آن الگوهـاي تصـوير روي نمايشـگر ويـدئو     » خروجي«و  كليد هاي صفحه شستيضربه روي 

هـاي حـس سـوژه و حركـت بـدن او       ترتيب با تحريك انـدام  شود به ها را هم مي شند و اينبا
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اين بيش از يك قياس صرف است، زيرا  ،نظر بسياري از كاركردگرايان مقايسه كرد. در واقع به

توسـط   ،نظر آنها مغز انسان عمالً يـك كـامپيوتر زيسـتي اسـت كـه در طـي دوران تكامـل        به

  ؛)57: 1389 (لو،» يعي شكل گرفته استفرآيندهاي انتخاب طب

  )Eliminative Materialism( گرا ماترياليسم حذف .5 .1 .2

ذهنـي و   هـاي  ميـان حالـت   يگرا تناظر يك به يك گفتيم كه از ديدگاه يك ماترياليست تحويل

عنوان باور، ميل، قصد و ديگـر   باگرا چيزي  اما از ديدگاه ماترياليسم حذف ،مغزي وجود دارد

وجود ندارند و اين واژگان ذهني را بايـد از   اصالًذهني رايج در روانشناسي كنوني  هاي تحال

از منظـر ماترياليسـم    .)51: 1390 (ديـويس،  هر گفتمان جـدي پيرامـون جهـان حـذف كـرد     

كننـده از  راه مـ گ شناسي فهم متعارف ما تصوري نادرست و اصوالً چارچوب روان«گرا  حذف

شناسي عامه نـه   هاي شناختي ماست. بر پاية اين ديدگاه، روان علل رفتار آدمي و سرشت كنش

تنها بازنمايي ناقصي از سرشت دروني ما نيست، بلكه بازنمـايي سراسـر كـاذبي از حـاالت و     

چارچوب قـديمي   ،يافته هاي دروني ماست... .لذا، بايد منتظر باشيم كه علوم عصبي كمال كنش

   .)78: 1386 (چرچلند،» سادگي حذف كند جاي تحويل، به به را

نگرش قديمي  يتاريخي به حذف يكسرة نوع هايي مثالگرا با زدن  حذف هاي تماترياليس

كـه   شـد  مـي چنين تصور  ،. مثالً در گذشتة نه چندان دوركنند ميبه نفع نگرش جديدتر اشاره 

و  شـود  آزاد مـي » فلوژيستون«گون به نام  حدر اثر سوختن چوب يا زنگ زدن فلز، جوهري شب

. مانـد  مـي از خاكسـتر يـا زنـگ بـاقي      اي تـوده تنها  ،با خارج شدن آن جوهر از چوب و آهن

نـه تنهـا از دسـت     ،الزمة اين دو فرآينـد  واقعكه در  ايم بردهخوبي پي  امروزه ما به كه درحالي

ن از جـو اسـت. پـس    بلكـه الزمـة اصـلي آن گـرفتن اكسـيژ      ،گـون نيسـت   حدادن چيزي شب

دليـل اينكـه توصـيف ناقصـي كـه از آن دو       ولي نه به ،راحتي از علم حذف شد فلوژيستون به

  غلط بود.   طور كامل بهبلكه به اين دليل كه بازنمايي آن  كرد، ميفرآيند ارائه 

ماننـد بـاور، ميـل، تـرس،      -  شناسي عامـه  گرا، مفاهيم روان بنابر ديدگاه ماترياليسم حذف«

نيز در انتظار چنين سرنوشتي هستند و هنگامي كـه علـوم    - ات، درد، لذت و مانند آنهااحساس



  �١٨٥ ...با توجه به  يقو يمصنوع امكان تحقق هوش  يفلسف يبررس 

يافتگي رسـيد كـه فقـر فهـم فعلـي بـر همگـان آشـكار و برتـري           اي از رشد عصبي به درجه

هـاي   چارچوب جديد مسجل شد، سرانجام خواهيم توانست دريافت خود از حاالت و كـنش 

هـاي مـا از    بازنگري كنيم. آنگاه تبيين ،ي حقيقتاً مكفيدروني را در قالب يك چارچوب مفهوم

هـاي عصـبي    همكـنش  رفتارهاي يكديگر بر پاية اموري مانند حاالت نوروفارموكولوژيك و بر

 (چرچلنـد،  »در نواحي آناتوميك تخصصي و ديگر امور مربوط به نظرية جديـد خواهـد بـود   

  ؛)81 و 80: 1386

  فلسفي اسالمي ةرايج در حوز هاي ديدگاه .2 .2

  ديدگاه مشائين .1 .2 .2

رو  ، از ايـن اسـت » سينا ابن«فرد در بين حكماي مشائي در حوزة فلسفي اسالمي  ترين شاخص

. دهـيم  مـي اين حكـيم بـزرگ قـرار     يخود را بيشتر بر آرا ةتكي ،تبيين ديدگاه مشائين برايما 

ناميـد  » انگـار حـداكثري   دوگانه«طور خالصه  به توان ميديدگاه مشائين در باب نفس و بدن را 

ايشـان وجـود مسـتقل هـر يـك از نفـس و بـدن را         اوالًزيـرا   ،)105: 1390، گلي شه (ر.ك:

لحاظ ذات كامالً متباين از يكديگر هستند. از ديـدگاه ايشـان    ؛ ثانياً معتقدند اين دو بهپذيرند مي

تعريـف تجـرد از ديـدگاه     ،نفس انساني، حقيقتي مجرد است. اما آنچه در اين ميان مهم است

، يعني نفس از است ينظر ايشان امر ثابت و بدون تغيير و رشد اساسمشائين است: تجرد بر 

و تغييرات تنهـا در اعـراض نفـس     كند نميماند و تغييري  ميابتداي تعلق به بدن تا انتها ثابت 

ر مقابـل  ). ايشان قائل به حدوث روحـاني نفـس هسـتند (د   260: 1390 (فياضي، دهد ميرخ 

با ايجاد بـدن و در كنـار    ،) و معتقدند كه نفس مجردداند ميديدگاه افالطون كه نفس را قديم 

» األنفس أيضا أمرا حادثا، فال تكون قديمة لم تزل و يكون حدوثها مـع بـدن  : «آيد ميوجود  آن به

افته است بودن نفس شهرت ي» روحانيت الحدوث و البقاء«)، نظري كه به 199: 1404سينا،  ابن(

رو براي تشـبيه نسـبت    ، از اينداند ميتكامل نفس » ابزار«بدن را  سينا ابن). 344: 1374، (آملي

سـينا،   ابـن همچون پادشاه نسبت به مملكـت، ناخـدا بـراي كشـتي (     هايي مثالنفس به بدن از 

  .  كند مي) استفاده 176همان: ) و نجار به ابزار نجاري (7: 1404
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 ،لحـاظ فعـل   به بدن محتاج نيست، ولي به و استلحاظ ذات، مجرد  نفس به سينا ابننظر  به

بـدن   كـارگيري  بهتدبيري و  ةمحتاج بدن است. وي ارتباط نفس مجرد با بدن مادي را با عالق

ثم العالقة بين النفس و البـدن، لـيس هـي علـي سـبيل      : «گويد ميو  كند ميتوسط نفس توجيه 

شتغال به، حتي تشعر النفس بذلك البدن و ينفعـل البـدن عـن تلـك     اال ةاالنطباع فيه ...، بل عالق

  ؛اين ارتباط نيز روح بخاري است ة) و واسط387: 1379سينا،  ابن( »النفس

  ديدگاه اشراقيون .2 .2 .2

سـهروردي معـروف    الدين شهابشيخ  ،در بين فالسفة اسالمي فرد شاخص در ميان اشراقيون

 تـوان  ميو  سيناست ابن بر نظرمنطبق  ،به شيخ اشراق است. ديدگاه وي در عموم مباحث نفس

). او 107: 1390 گلي، بدانيم (شه» انگاري حداكثري دوگانه«، الرئيس شيخديدگاه او را نيز مانند 

ة النّفس النّاطقة أنّها ذات ليست بجـرم و ال ب : «داند غيرمادي ميهم نفس را  سـهروردي،  » (جرميـ

  ).203همان: كيد دارد (أ) و هم بر حدوث روحاني آن ت110: 4 ، ج1375

در چگونگي توجيه ارتباط نفس و بدن اسـت.   سينا ابنتفاوت اصلي ديدگاه شيخ اشراق با 

انّ الـنفس جـوهر   «شوق و اشتياق اسـت:   ةنفس و بدن از نوع رابط ةاز منظر شيخ اشراق رابط

). 496: 1  ، ج1375 ،همـو » (عن البدن، ...و ليس له مع البدن الّا عالقـة شـوقية  غير منطبع مباين 

بدن شوق آن را دارد كه نفس با تعلق بـه آن بـه تـدبيرش بپـردازد و در مقابـل نفـس نيـز در        

اشتياق آن است كه با تحت تدبير گرفتن بدن، از اين ابزار مادي براي استكمال خـود اسـتفاده   

  صاحب ابزار به ابزار خود است. ةاشتياق از نوع اشتياق و عالقو در واقع اين  كند

نفـس و بـدن وارد    ةدر باب رابط يو اشراق ييمشا يدگاهكه بر هر دو د هايي جمله انتقاد از

 يكلـ  مجـرد و بـدن بـه    يكل ارتباط نفس به ةاز نحو يمناسب يهتوج ةدر ارائ ياست، ناتوان شده

 هـر  شـده اسـت، چـون    يارتباط معرفـ  ينا ةعنوان واسط بهكه  نيز »يروح بخار«است.  يماد

 قبـول  را مفهومي تشكيك تنها و نيستند وجود حقيقت در تشكيك به قائل ها ديدگاه اين دوي

 قـرار  ارتبـاط  ايـن  در واسـطه  پـس  صـرف،  مـادي  يـا  باشـد  صرف مجرد يا خود بايد دارند،



  �١٨٧ ...با توجه به  يقو يمصنوع امكان تحقق هوش  يفلسف يبررس 

 ايـن  توجيه پس از خوبي بهكه  يمشو ي) آشنا ميه(حكمت متعال ديدگاهي با ادامه در. گيرد نمي

  است؛ برآمده نقيصه

  ديدگاه حكمت متعاليه .3 .2 .2

و  اسـت اسالمي وجود دارد كه اينك در حكم ديـدگاه غالـب    ةدر حوزة فلسف يديدگاه ديگر

يان و اشـراقيون،  ييان ماننـد ديـدگاه مشـا   ي. از منظر صدرااستلهين أمبتكر آن جناب صدرالمت

)، امـا تفـاوت اصـلي در اينجاسـت كـه      418: 1380 ،مالصـدرا ( همچنان نفس حادث اسـت: 

حادث مع «و شيخ اشراق، نفس حادث به حدوث روحاني و تنها  سينا ابنكه از ديدگاه  درحالي

حـادث  «يعنـي   ،نفس حادث به حدوث جسماني است ،است، از منظر مالصدرا»حدوث البدن

. شـود  مـي يـاد  » وث جسـماني نفـس  حد«عنوان  . از اين ديدگاه جديد بهاست» بحدوث البدن

 ،كه از منظر ايشـان  داند ميناشي از اين  ،سابق را با خود ةمالصدرا اين اختالف ديدگاه فالسف

تغييـري   گونـه  هـيچ دچـار   ،نفس انساني امري ثابـت اسـت كـه از ابتـداي پيـدايش تـا انتهـا       

  وي چنين نظري ندارد: شود،اما نمي

ليس لها مقام معلوم في الهوية و ال لها درجة معينة فـي الوجـود كسـائر     ةن النفس اإلنسانيإ« 

الموجودات الطبيعية و النفسية و العقلية التي كل له مقام معلوم بل النفس اإلنسـانية ذات مقامـات و   

 (مالصـدرا، » و لها في كل مقام و عـالم صـورة أخـر    - درجات متفاوتة و لها نشĤة سابقة و الحقة

1981 :343(.  

) و نه انضمامي و نفـس در  3: همانز نظر وي تركيب نفس و بدن تركيب اتحادي است (ا

ابتداي پيدايش، صورت جسماني است كه با بدن متحـد شـده و هويـت واحـدي را تشـكيل      

مراتـب گونـاگون نائـل     و بـه  يافته تكاملو همين هويت واحد در اثر حركت جوهري  اند داده

تكامـل و فعليـت     كه بـه  شود مينفس زماني كامالً مجرد ). پس 281: 1391، (غفاري شود مي

اعلم أن نفس اإلنسان جسمانية الحدوث، روحانية البقاء إذا اسـتكملت و خرجـت   «محض برسد: 

نفس و بدن، تصـوير   ةهنر مالصدرا در تبيين رابط ).221: 1360مالصدرا، » (من القوة إلي الفعل

 رابطـة  ،ن است. طبق مبناي حـدوث جسـماني نفـس   دقيق اين رابطه از ابتداي ايجاد بدن انسا
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 طبـق  بـر  كـه  درحـالي  پـذير اسـت،   توجيـه  خـوبي  به بدن پيدايش ابتداي همان از بدن و نفس

 رابطـه  ايـن  تبيـين  بـدن،  به نفس تعلق زمان در داند، مي روحاني حادث را نفس كه ديدگاهي

  است؛ مشكل بسيار

 مختلـف در  هـاي  ديـدگاه . بررسي امكان تحقق هوش مصنوعي قوي بر اسـاس  3

  و بدنذهن  ةلئمس

، پاسـخ دادن  ايـم  پرداختهلة ذهن و بدن ئمختلف در مس هاي ديدگاهاكنون كه به تشريح مباني  

. مـا  رسـد  نمـي نظر  چندان دشوار به ها، ديدگاهتفكيك  امكان تحقق هوش مصنوعي به مسئلةبه 

در حال تالش بـراي   اكنون همرا با دو رويكردي كه  ها ديدگاهبراي اين كار نسبت هر كدام از 

شـده   تفكيـك صـورت   ) بـه پيونـدگرايي و  گرايـي  نشـانه ايجاد هوش مصنوعي هستند (يعنـي  

 در تحقق لزوم معناي به مصنوعي هوش امكان مسئلة به مثبت پاسخ كه است روشن. آوريم مي

 چنـين  تحقـق  فلسـفي،  نگرش اين منظر از كه است مطلب اين نشانگر تنها بلكه نيست، آينده

  .نيست ممتنع امري

از همين مقاله)،  1,1,1,2 بخش :كه توضيح داده شد (ر.كچنان  انگاري جوهري: دوگانه - 

ادراك، آگاهي و ساير  براياين نگرش، عامل هوشمند بايد حتماً داراي بخش مجرد  اساسبر 

دليل اينكه تنهـا   همچنين انسان، بهرود و  كه از يك دستگاه هوشمند انتظار ميباشد هايي ويژگي

توسـط   مسـتقيماً را نـدارد و بايـد    يابزار مادي را در اختيار دارد، توانايي ايجاد موجود مجرد

در صـدد هسـتند    پيونـدگرايي و  گرايي نشانهخداوند افاضه شود. از ديگر سو، هر دو رويكرد 

هـر دوي   ،انگار جوهري دوگانهتنها با ابزار مادي به اين مهم دست يابند. روشن است كه يك 

  داند؛ مياين رويكردها را در ساخت موجود هوشمند عقيم 

انگاري رايـج از   انگاري جوهري و دوگانه گرچه دو ديدگاه دوگانه انگاري رايج: دوگانه - 

بخـش مجـرد انسـان     خصيصةكه هوشمندي  مسئلههر دو در اين  ،جهاتي با هم تفاوت دارند

انگـاران رايـج    مشترك هستند. پس نگاه دوگانـه  يكديگر، با اتوان استو ماده از ادراك ناست 

  .استمشابه  كامالً انگاران جوهري امكان هوش مصنوعي با نگاه دوگانه مسئلةبه 



  �١٨٩ ...با توجه به  يقو يمصنوع امكان تحقق هوش  يفلسف يبررس 

انگـار   از منظـر يـك دوگانـه    ،طور كه توضـيح داده شـد   همان :ها يژگيوانگاري  دوگانه - 

از همين مقاله) و آنچه كـه   3,1,1,2 وجود ندارد (ر.ك: به بخش غيرماديجوهري  ها، ويژگي

مغـز   هـاي  ويژگيچيزي نيز غير از  ،گرچه خود ماده نيست شود، ميذهني خوانده  هاي ويژگي

. هسـتند مـادي   و انفعـاالت  فعـل  برخاسته از ماده و ناشي از  كامالً ها ويژگينيست، يعني اين 

چيزي جز ويژگي خاص مـاده   نيزخصوصيت هوشمندي  ها، ويژگيانگار  پس از منظر دوگانه

و پيوندگرايي نيز تنها به ماده براي ساخت موجود  گرايي نشانهاز طرفي هر دو رويكرد  .نيست

بـه   هـا  ويژگـي انگـار   روشني پاسخ گفت كه پاسخ دوگانـه  به توان ميدارند، پس  اتكاهوشمند 

) در تقابل كامل يوندگراييو پ ييگرا نهامكان هوش مصنوعي در هر دو رويكرد آن (نشا مسئلة

  .داند ميممكن  ،را با توجه به هر دو رويكرد و آن ردبا دو ديدگاه قبلي قرار دا

رفتـارگرايي هـم بـا تصـور      ،طور كه چرچلنـد توضـيح داده   همان تحليلي: ييرفتارگرا - 

 سـازگار اسـت (چرچلنـد،    كـامالً انگارانه  انگارانه و مادي از انسان و هم با تصور دوگانه يگانه

مـورد   مشـاهدة  قابـل اگر رفتارهـاي   رفتارگراهر حال مهم اين است كه يك  )، اما به49: 1386

او مهـم   يبه هوشمندي آن حكم خواهد كرد و بـرا  ،نظر خود را از يك ماشين مادي نيز ببيند

 يـك سـر زده اسـت. پـس از منظـر      يچـه سـاختار   دارايرفتـار از موجـود    يـن كـه ا  يستن

  و پيوندگرايي در آينده به توفيقاتي دست يابند. گرايي نشانههر دو رويكرد  شايدتارگرا،رف

امكان هوش مصنوعي با توجه  مسئلةنكته براي پاسخ دادن به  ترين كاربردي :يهمان نيا - 

ميـان   ،ور كه توضيح داده شـد از منظـر ايـن نظريـه    ط ، اين است كه همانهماني اينبه ديدگاه 

بلكه تساوق برقرار اسـت   ،تساوي ةتنها رابط درون مغز، نه و انفعاالت  فعلذهني و  هاي تحال

از همين مقاله)، پس براي ساخت يـك موجـود هوشـمند، تنهـا يـك راه       3,1,2 : بخشك(ر.

همـان شـكل و بـا     وجود دارد و آن اينكه بايد عامل هوشمندي (يعني از منظر ايشان مغـز) بـه  

 سـازي  مـدل به دنبال گرايي  نشانهرويكرد  ،طور كه گفته شد از همانهمان مواد ايجاد شود. و ب

 روشـني  امـر  مـواد  و سـاختار  لحـاظ  بـه  رايانه و مغز اختالف است وذهن با استفاده از رايانه 

در ايجـاد موجـود هوشـمند نـاتوان      گرايـي  نشـانه رويكـرد   هماني، اين، در نتيجه از نگاه است
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 تـوان  مـي متفاوت است و  كامالًبه رويكرد پيوندگرايي  هماني اينخواهد بود. اما پاسخ پيروان 

 همـاني،  ايـن  ديـدگاه  طرفـداران  ديـدگاه  از شود، ساختهگفت در صورتي كه چيزي عين مغز 

  .شود متحقق بايدلزوماً هوشمندي نيز 

موجود ميـان   هاي مشابهتبا توجه به  كاركردگرايانگفته شد كه از منظر  :ييكاركردگرا - 

ذهن در حال حاضر رايانه است. فـارغ از نـوعي    سازي شبيهذهن و رايانه، بهترين وسيله براي 

كـه معتقـد اسـت     ،تحقـق هـوش مصـنوعي    مسـئلة بـه   يانكاركردگرا يانم درنگرش افراطي 

وجـود دارد (ماننـد هربـت سـايمون      هـا  رايانـه اكنون هوشمندي با تعريف قـوي از آن در   هم

)Herbert Simon معناي واقعي كلمه فكر  هايي داريم كه به ما هم اكنون ماشين: «گويد مي) كه

ها ساخته شوند، زيرا كامپيوتر رقمـي كـه    الزم نيست صبر كنيم تا در آينده اين ماشين ،كنند مي

 »دبه همان معناي دقيق كلمـه كـه مـن و شـما فكـر داريـم، فكـر دار        ،هم اكنون موجود است

بــا  معتقدنــد، غالـب طرفــداران كــاركردگرايي  بينــد مــي)) و آن را متحقــق 57: 1388 (سـرل، 

رخ خواهـد داد، هوشـمندي قـوي در     اي هاي رايانه برنامهكه در آينده در بخش  هايي پيشرفت

در سـاخت يـك    گرايـي  نشـانه رايانه متحقق خواهد شد. پس از منظر كاركردگرايي، رويكـرد  

  موفقيت خواهد انجاميد. به ماشين هوشمند (با تعريف قوي از آن)

و كـاركردگرايي توضـيح داده    همـاني  ايـن طور كه در بيان تفاوت ميان دو ديدگاه  اما همان

 پذيرنـد  نميذهن را  ةدهند ، انحصار در تحققهماني اينبر خالف طرفداران  كاركردگرايانشد، 

ـ  عنوان يـك  از همين مقاله) و از طرف ديگر مغز را به 4,1,2 : به بخشك(ر. زيسـتي و   ةرايان

ايـن عـدم انحصـار موجـب      پسقبول دارنـد،  يافته تحقق يقو هوشعنوان يك  به يافته تكامل

  را ممكن بدانند. پيوندگراييتحقق هوش مصنوعي قوي با رويكرد  شود آنها مي

امكـان   مسئلةدر پاسخ به  توان مياين ديدگاه  هاي از مجموع نظر گرا: ماترياليسم حذف - 

سـلبي   يهوش مصنوعي دو نتيجة كاربردي گرفت: نخست آنكه رويكرد اين ديدگاه رويكـرد 

گرايانه نسبت به نظريات رايج امروزي اسـت و هنـوز مشخصـاً از خـود نظـر خاصـي        و نفي

، پاسـخ  گرايـي  نشـانه تحليل هوشمندي ندارد، پس اين ديدگاه حداقل در مورد رويكرد  ةدربار
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تـأخير   به ،جديد و دقيق در اين رابطه ةش مصنوعي را تا آشكار شدن نظريهو مسئلةامكاني به 

. ديگر اينكه در هر صورت با توجه به اينكـه رويكـرد اصـلي در اينجـا ماترياليسـتي      اندازد مي

(گرچـه تحليـل    پذيرد ميعنوان يك عامل هوشمند  هر حال مغز را به و از طرف ديگر به است

گفت ايجاد هوش مصنوعي قـوي بـا    توان ميرا قبول ندارد) امروزي از عوامل هوشمندي آن 

  .داند ميرويكرد پيوندگرايي را ممكن 

مقالـه)   يناز هم 2,2,2و  1,2,2طور كه روشن شد (ر.ك: بخش  همانمشائي و اشراقي: - 

از  ينفس مجرد و كـامالً بـر   ي،قو يهوشمند عاملهر دو ديدگاه مشائي و اشراقي،  يبر مبنا

 تنها انسان اثر محدودة كه چرا ،بخش مجرد را ندارد ينا يجادا ييتوانا يزكه انسان ن استماده 

د. بنـابراين بـه   شـو  يجـاد همراه با بدن توسط خالق ا يدبا مجرد بخش اين است،پس ماده عالم

نفـس و بـدن،    مسئلةاز » حداكثري ةانگاران دوگانه«گفت با توجه به اين ديدگاه  توان ميآساني 

و پيونـدگرايي را، فـارغ از گذشـت     گرايـي  هاي نشانهرويكرد ي،و اشراق يمشائ دگاهيدو د هر

  .دانند ميزمان در ايجاد هوش مصنوعي قوي ناتوان 

امكان هـوش مصـنوعي    مسئلةبه  ها ديدگاهتا به اينجا پاسخ هركدام از  حكمت متعاليه: - 

يا يگانه انگاريشان يافتيم، اما  انگاري نفس و بدن ويل اين نظريات به دوگانهأرا در حقيقت با ت

نفس و بدن ديدگاهي بين اين دو  مسئلةگفت مالصدرا در  توان مي ،با توجه به آنچه گفته شد

هم وجود نفس مجرد را قبول دارد و هم جسـم مـادي را و از    يديدگاه دارد. مالصدرا از طرف

تنهـا   هـا  ايـن قـد اسـت   را قبول ندارد و بر طبق تشكيك در وجود معت آنهاتركيب  ي ديگرسو

 ،يك حقيقت واحد هستند (تركيب اتحادي و نه انضمامي). طبق اين تحليل ازمراتب مختلف 

. بنابراين بدن همان شود مينفس انسان حقيقتي است كه مراتب مختلف عالي تا داني را شامل 

 گوييپاسـخ داني. روشن است كه با اين مباني حكمت متعاليـه   ةاما نفسِ در مرتب ،نفس است

 وجـوي  جسـت بايـد بـا    پس، هاست ديدگاهاز ساير  تر پيچيدهامكان هوش مصنوعي  مسئلةبه 

. يك مبناي بسيار كاربردي بحـث  يافت را صحيحپاسخ  ،لهينأصدرالمت نظرياتساير  دربيشتر 

 كـامالً  ،است، به اين معنا كه نفس انساني در ابتداي حـدوث » جسمانيت الحدوث بودن نفس«
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امكـان   مسـئلة مادي است و غير مجرد. اين مطلب، اميد به پاسخ مثبـت حكمـت متعاليـه بـه     

آنچـه   ،و پيونـدگرايي  گرايـي  نشانهچرا كه در هر دو رويكرد  دهد، ميهوش مصنوعي را نويد 

 هـاي  دسـتگاه ) و چـه  گرايـي  نشانهچه از جنس رايانه باشد (بر مبناي رويكرد  شود ميحاصل 

مـادي و در حقيقـت    كـامالً هر حال در ابتداي ايجاد،  كرد پيوندگرايي) بهعصبي (بر مبناي روي

  :  گويد ميداراي حدوث جسماني است. شهيد مطهري 

جسـماني اسـت. مـاده ايـن اسـتعداد را دارد كـه در دامـن خـود          ةمبدأ تكون نفس، مـاد «

ديـوار   ،ء طبيعتموجودي بپروراند كه با ماوراءالطبيعه هم افق باشد. اساساً بين طبيعت و ماورا

و حائلي وجود ندارد. هيچ مانعي نيست كه يك موجود مادي در مراحل ترقي و تكامل خـود  

  ). 18: 1386 (مطهري،» تبديل شود به موجودي غير مادي

را براي ايـن امـر در    يمطهري قيد الزم استاداما آيا هيچ قيدي براي اين امر وجود ندارد؟ 

امتزاج و تركيب عناصـر   ةن ماده است. خواص روحي نتيجنظر گرفته و آن وجود تكامل در آ

خواص و آثـار   گونه اينفاقد  ،جسماني تا در حد ماديت و جسمانيت است ةماده نيست و ماد

 اي درجـه كه ماده در ذات و جوهر خود متكامـل و داراي   شود مياست، اين آثار هنگامي پيدا 

بـا   گرايي نشانه). اما ما در رويكرد 26 و 19: 1386مطهري، است ( غيرمادياز وجود شود كه 

تنهـا همـان تركيـب عناصـر      دهد، ميتكامل مواجه نيستيم و آنچه در اينجا رخ  رو به ةيك ماد

 گرايـي  نشـانه نتيجه گرفت كه رويكرد  توان ميرو  اند. از اين داده يلرا تشك يانهرا يكاست كه 

 ي ديگـر از منظر حكمت متعاليه در ايجاد يك موجود هوشـمند نـاتوان خواهـد بـود. از سـو     

عصبي به اين غايـت دسـت    هاي شبكهچون درصدد است تا با استفاده از  پيوندگراييرويكرد 

كـم   عصبي وجود دارد (چـون دسـت   هاي شبكهيابد و طبيعتاً احتمال حركت رو به تكامل در 

 دستيابينتيجه گرفت از منظر حكمت متعاليه احتمال  توان مي)، پس دهستن ينبات ياتح يدارا

داشـتن   كـه  كـرد مهم اينكه بايد توجه  ةنكت غايت موجود هوشمند با اين روش وجود دارد. به

 شرط الزم براي هوشمند شدن است ونه شرط كافي وحكمت متعاليه در ،به تكاملحركت رو

  كاملي را ابراز نداشته است. ةتاكنون نتيج ،هوشمند شروط كافي براي ايجاد يك موجود ةزمين
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امكـان هـوش    ةدسـت آمـده در مسـئل    بـه  يجنتا ةدهند نشان يرصورت خالصه جدول ز به

بـدن و   -  ذهـن  ةمسئل يرامونپ يجرا هاي يدگاههمان د ها يفجدول رد ين. در ااست يمصنوع

 يبـه هـوش مصـنوع    يدنتحقـق بخشـ   يهستند كه در حال حاضر در پ يكردهاييها رو ستون

نشـانة   �معهـودو عالمـت    رويكرد به مسئلة   معناي پاسخ مثبت آن به �. عالمت هستند يقو

معناي عدم امكان پاسخگويي به مسئله توسط ايـن رهيافـت    نيز به - پاسخ منفي است. عالمت 

  و اتخاذ موضع سكوت است.

  
 

 پيوندگرايي گرايي نشانه

 � � جوهري انگاري دوگانه

 � � رايج انگاري دوگانه

 � � ها ويژگي انگاري دوگانه

 � �  تحليلي رفتارگرايي

 � � هماني اين

 � � كاركردگرايي

 � -  گرا حذف ماترياليسم

 � � مشائي

 � � اشراقي

 � � متعاليه حكمت

 

  گيري نتيجه. 4

امكـان تحقـق    مسـئلة طور كه از روند مقاله مشخص شد، براي پاسخگويي مناسـب بـه    همان

مختلـف   هـاي  ديـدگاه بررسـي   ،صورت فلسفي، از بهترين راهكارهـا  هوش مصنوعي قوي به

دو  يو در نظـر گـرفتن مبـان    هـا  ديـدگاه  ينا يقدق يين. با تباستذهن و بدن  مسئلةدر  يفلسف

موجود هوشـمند هسـتند،    يككه در صدد ساخت  پيوندگراييو  گرايي نشانهمختلف  يكردرو
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پاسخ گفـت (چنانكـه مـا     يدگاههر د يكرا با تفك يامكان تحقق هوش مصنوع ةمسئل  توان مي

انگـاري   دوگانـه «هـاي  ديـدگاه گفـت از منظـر    تـوان  مـي  يجه). در نتيمكرد ينمقاله چن يندر ا

با استفاده از  يقو يامكان تحقق هوش مصنوع »كاركردگرايي و تحليلي رفتارگرايي ها، ويژگي

روش  يـن ا انـد،  شده يكه بررس هايي ديدگاه يروجود دارد و در مقابل، سا گرايي نشانه يكردرو

گـرا   ماترياليسـم حـذف   يدگاهد يانم ين. در ادانند مي يمموجود هوشمند عق يتبه غا يلرا در ن

و در واقـع فاقـد    كـرده ارائه  يسلب يةهوشمند تنها نظر يرفتارها يلتحل مسئلةدر  ينكها يلدل به

گفـت كـه فاقـد پاسـخ مشـخص       توان گرايي مي نشانه يكرددر مورد رو است و يجابيا يةنظر

آن منتظـر مانـد.    ياز سو يجابيا يةنظر يك ةتا ارائ يدبا يدگاه،د ينپاسخ ا يافتن ياست و برا

 هـا،  ويژگـي  انگـاري  دوگانـه «هـاي  ديـدگاه كـرد كـه    گيري نتيجه ينچن توان مي يگر،از طرف د

 »يـه گـرا و حكمـت متعال   حـذف   گرايـي، ماترياليسـم   كـاركرد هماني،  تحليلي، اين  رفتارگرايي

 يردارنـد و سـا   يقـو  يهـوش مصـنوع   يجـاد ا يبرا يوندگراييپ يكردبه رو يدوارانهام ينگرش

 روش هستند. ينبا ا يقو يامكان تحقق هوش مصنوع ةكنند ينف ها ديدگاه
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