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  )13( ها اينترنت آدم

  ناانس »خود«حريم 
  فر نوشته عليرضا محمدي □

  
 ؟ چيست كردن احساس يا ، ادراك، خالقيت،انديشيدن از منظور

 وجود واقعاً _ چه مصنوعي ،چه طبيعي_ هوش  آيا چيست؟ هوش 
يا  شناسي، ها در فيزيك، متافيزيك، فلسفه، روان اين پرسش دارد؟
 هاي متفاوتي در همه اين شناسي مطرح شده است و پاسخ زيست
   ها ارائه شده است. حوزه

چرا مردم   فكر «حدود يك ربع قرن پيش در حاشيه مقاله  نيز  ما
از يك  است اي كه ترجمه» فكر كند؟  تواند ينم وتريكامپ  كنند يم

اي با  قالهم، از دانشمندان بنام هوش مصنوعي،  1ماروين مينسكيمقاله 
همين ماهنامه  20و19در شماره  ارائه كرديم كه  »2ست؟يخود چ«عنوان 

                                                 
1 From Marvin Minsky, "Why People Think Computers 
Can't," The AI Magazine, Fall 1982, pp.3-15. 

  منتشر شده است. در ادامه همين مقاله  اين مقاله مجدداً در اين شماره ٢

از  هوش طبيعي و هوش مصنوعي را  اساسي تفاوت يك و  ،چاپ شد
در يك مقاله   .يمكرد يانب و حريم خصوصي افزار منظر مهندسي سخت

به زبان كه ») Human-Computer detection test«(مقاله ديگر 
همين اساس و به بر  ،چاپ شد اين ماهنامه 22و21شماره  در يسيانگل

 آزمون تورينگي را به جاي ديگرآزمون ، هاي آينده دليل پيشرفت
و  يعيهوش طبآن تفاوت اساسي  موضوع ، كه بازهم مطرح كردم
بود. ابتدا پيش از آن كه درباره اين تفاوت صحبت  يهوش مصنوع

  وريم. آ كنيم شرحي كوتاه از آزمون تورينگ مي
  

  آزمون تورينگ
 و گر حساب هاي ماشين« عنوان با اي در مقاله آلن تورينگ

انتشار يافت آزموني را پيشنهاد كرد كه  1950 كه در سال » هوشمندي
، مطابق اين آزمون هاي فراواني را به پا كرده است. تا همين امروز بحث

و مجزا  بسته در دو اتاق در )انسان( داوطلب نفر يك و كامپيوتر يك
. شوند داشته نگاه پنهان(داور)   گر پرسش يك ديد از گيرند تا قرار مي
از طريق  هاي دريافتي به طور غيرمستقيم، مثالً پاسخ همچنين و ها پرسش

گر رد و بدل  نمايش بر روي يك نمايش كليد و  تايپ با صفحه
شود. داور اين بازي فقط از طريق پرسش و پاسخي كه از اين دو  مي
دهد  كند بايد بتواند اتاقي را كه انسان در آن پاسخ مي تاق دريافت ميا

شناسايي كند، در غير اين صورت، كامپيوتر و هوش مصنوعي برنده 
   بازي خواهد بود. 

همان گونه كه سيستم _  فرض كنيم كامپيوتر برنده اين بازي شود 
Deep Blue ر ام توانست در يك بازي شطرنج ب بي محصول شركت آي

 يروزيپاحتمال  ،باز پرآوازه پيروز شود شطرنج ، گاري كاسپاروف
آيا  _ خواهد بوددر آينده در اين بازي نيز دور از دسترس ن وتريكامپ

توان  قطعاً ميتوانيم هوشمندتر از انسان بدانيم؟  چنين كامپيوتري را مي
 مينسكيبرخالف نظرات  هوشمند ناميد،  اما  اگررا  يوتريكامپ نيچن
 يافزار سخت هاي به دليل تفاوتكه ما _  بپذيريم   را تيخالق جودو

آن آيا  _  توانيم رد كنيم و كامپيوتر وجود آن را نميانسان مغز 
هاي بتهون  در حد خالقيت آن هم، نيز خواهد داشت  خالقيتكامپيوتر 
   در اين مورد ترديد دارم. ؟و اينشتين

با وجود  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله 
 يتوان ليبه دل ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يدستاوردها

  يخصوص ميدر محدودكردن حر هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه
آن را  گاننديآ ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار
 ياز سو .نددر عصر اطالعات نام بگذار يقرون وسط  اي  كيدوران تار

هاي اطالعات و  گرفتن فناوري كنارگذاشتن و ناديدهگفتيم كه  گر،يد
شماري كه دارد   ارتباطات براي انسان اين روزگار به دليل منافع بي

در اين  مطرح شود.راه حل   كي تواند به عنوان و نمي اممكن استن
و هوش طبيعي از لحاظ  يهوش مصنوع  اساسي بين  تفاوتيك مقاله به 
، و به مناسبت دويست و پنجاهمين شماره ايم پرداخته افزاري سخت

سال پيش منتشر 23را كه ي نسكيم نيمارواز  اي  مقاله ،ريزپردازندهماهنامه 
و يكي از مقاالت مطرح درباره هوش مصنوعي قدرتمند ديم كرده بو

)Strong AI افراطي،   يهوش مصنوع) است و مورد استناد طرفداران
را كه در  »ست؟يخود چ«در پي آن، مقاله  .ايم پس از اين مقاله آورده

همان شماره و در حاشيه همان مقاله، به قلم نويسنده اين سلسله از مقاالت  
هاي ما در اين  مقاله سودمند است بازنشر  و براي استداللآورده بوديم 

اي   صفحه كم مقاله يك ايم. پيش از خواندن ادامه اين مقاله دست كرده
  را بخوانيد.  » ست؟يخود چ«
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كه  نوآورييا القيت به بيان ساده يعني پديدآوردن چيزهاي نو خ
پيچيده و پرتأثير گسترده باشد. ما براي سادگي تواند از ساده تا  مي

 يا  نابهاي معمولي)  و   (آثار آدم معموليها را بر دو دسته  خالقيت
 ) برجسته مانند بتهون، اينشتين، يا سعديهاي  (آثار آدم پيچيده و پرتأثير

تواند چيزهاي نو خلق كند؟ بله،  آيا كامپيوتر ميكنيم.  تقسيم مي
 تواند نقاشي بكشد، شعر بگويد، موسيقي بسازد، كامپيوتر مي تواند. مي

به  و مانند آن. سازي كند و اشكاالت خودش را برطرف كند،  برنامه
يادگيري  و   3شبكه عصبي مصنوعي هاي با فناوري  گوگلعنوان مثال، 

ساخته است كه  Deep Dream Generator5به نام  اي برنامه 4ماشين
تصاوير ارسالي شما را به تصاويري رؤيايي و هنري تبديل كند. تواند  مي

، هرچند، در كند خلقتواند از تصاوير واقعي تصاوير هنري  يعني مي
هايي را  خالقيت چنين. اما اينجا دخالت و كمك انسان نيز وجود دارد

در نظر گرفت. كامپيوتر  معمولي هاي خالقيتمعادل  توان حداكثر مي
از خودش بروز بدهد شايد الزم باشد  خالقيت ناببراي اين كه يك 

ميلياردهاميليارد اثر توليد كند تا به طور تصادفي يك اثر ناب به وجود 
  را مكانيزه كند وجود ندارد.   ناب تيخالقالگوريتمي كه بتواند بيايد. 

خالق مانند بتهون و اينشتين پديد بيايد يا  »ودخ«براي آن كه يك 
اي الزم است، وگرنه  روي بدهد شرايط ويژه نابخالقيت  آن كه يبرا

 انگيزهخالقيت ناب به تر از همه،  مهم شدند. مي نينشتيبتهون و اهمه 
مانند _ توانند اين انگيزه را از بين ببرند  نياز دارد، و عواملي كه مي

نفوذناپذيربودن     نبايد وجود داشته باشد._  هدن  حافظشنفوذپذير
 ربودنينفوذناپذمنظورمان از  است. ناب خالقيت شرط الزميك  حافظه
 توان مين _ كم در حال حاضر دست ترتيبي هيچ بهآن است كه حافظه 

 ذخيره ديگر صيشخ يا ديگر جايي در و بازيابي را انسان اطالعات ةكلي
 هر اطالعات كل كه حالي در. ساخت دفرآن  از »دومي ةنسخ« و كرد

 كم دست _ كرد ذخيره ديگر جايي در و بازيابي توان مي را كامپيوتري
ساخته نشده است  اي حافظه حال به تا چون است، چنين حاضر حال در

به احتمال زياد (اگرهم ساخته شود  را نتوان خواندآن  كه محتويات
 »خود«هرگاه حافظه و وع، در مجم . نخواهد داشت) براي ما  اي فايده

اي براي بروز  سازي باشد و حريم نداشته باشد انگيزه انسان قابل كپي
  افكار خالق در آن به وجود نخواهد آمد. 

                                                 
3 artificial neural network 
4 machine learning 
5 http://deepdreamgenerator.com/ 

تواند تصاوير ارسالي شما را  مي Deep Dream Generator سايت
ن سايت ايعكس باال را به  به تصاويري رؤيايي و هنري تبديل كند.

  پايين را  به ما تحويل داد.  عكس ،داديم
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شايد مخالفان اين «گفتيم: »  خود چيست؟«همچنان كه در مقاله 

اطالعات  ،نظريه استدالل كنند كه ممكن است روزي با پيشرفت علوم
كرد و در اين   رهيذخو در جايي ديگر  ز بتوان بازيابيانسان را ني

صورت استدالل باال پذيرفته نخواهد بود. پاسخ اين است كه اگر زماني 
در انسان وجود نخواهد داشت و  »خود«دهد ديگر بچنين اتفاقي روي 

هنگام مانند ماشين خواهد بود. نفوذناپذيربودن حريم آن  انسان در
  »انسانيت را به انسان مي بخشد.ست كه ها ناانس »خود«

» Human-Computer detection test«در مقاله  از همين روي، 
 ،ندهيدر آ گفتيم كه اين ماهنامه آمده است 22و21در شماره كه 
پيروز  نگيتورهاي   كم در تعداد زيادي از آزمايش دست وتريكامپ
اي براي ما نخواهد  يدان خواهد بود، و اين آزمون در عمل فايدهم

آزمون تشخيص انسان و «داشت. در نتيجه، آزمون ديگري با عنوان 
كردن و خواندن كل حافظه پيشنهاد  را بر اساس قابليت كپي» كامپيوتر

كامپيوتر و انسان را متمايز  ،كردم، تا بتوان در آن روزگار بر اساس آن
  كرد.

(هوش  هوش معموليها  دي نيست كه كامپيوترها و روباتتردي
دادن بسياري از كارها را به  كافي براي انجام ) پيچيده منهاي خالقيت

ست و همچنان بسياري از مشاغل كنوني را از د ،دست خواهند آورد
كه در شماره پيش  گونه هماناز سوي ديگر، انسان خواهند گرفت. 

هاي شغلي جديد  ودآمدن فرصتوج بهسبب  يهوش مصنوعگفتيم 
به وجود  انسان يبرا يمشكلشود و در نتيجه از اين لحاظ  ميبراي انسان 
اينترنت تركيب آن با ها در هوش مصنوعي و  د، اما پيشرفتمنخواهد آ

ن و خالقيت انسان مسئله تواند براي انسا مي ها اينترنت آدمو  چيزها
، و ها گر انواع حس، ها داده كالنز گيري ا تواند با بهره بيافريند، زيرا مي

ها،  انسانهر يك از   ِسازي مغز شبيههوش مصنوعي، و در مجموع  با 
نفوذناپذيربودن حافظه و يعني    ،يكي از عوامل ضروري براي خالقيت

 را نابود كند. ها براي خالقيت از ميان بر دارد و انگيزه را انسان» خود«
دست كند و همچنان كه در  را يك ها تواند انسان چنين وضعيتي مي

را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها بلوك اينترنت آدمشماره پيش گفتيم 
بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«كه حريم مقابل را 
  ناميم.  مي ها براي آدم

هاي مربوط به  ها در مطالعات مغز انسان، مانند پژوهش پيشرفت 
نوبل  زهيجاكه توسط برندگان   مغز انسان) GPSيابي  ( مكان سيستم
اي  در آينده_ ممكن است روزي نيز انجام شده است  2014 يپزشك

هاي درون مغز را آشكار كند، و بازهم سبب شود  داده _احتماالً دور 
چه _  در هر دو حالتاز بين برود.  تيخالقيك عامل ضروري براي  

  نيماش به انسان  _ مغز سازي محتويات باشد چه كپيمغز   يساز هيشب
    □د.شخواهد تبديل 

  

  داخلي مغز GPSجايزه نوبل براي كاشفان سيستم 

جان اُكيف   به  2014جايزه نوبل پزشكي 
)John O’Keefe ،(بريت موزر مي )May-Britt Moser و ،(

 GPS) به دليل كشف سيستم Edvard Moser(   ادوارد موزر
داخلي مغز اعطا شده است. علت اعطاي اين جايزه كشف 

  هاي توري  سلول) و place cells( هاي مكان سلول
)grid cells هاي ( كه نورون _) بوده استneuronاي در  ) ويژه

ها،  ) مغز حيوانات (شامل انسانhippocampus( هيپوكامپ
رسد كه يك نقشه  نظر مي ها) هستند كه به ها، و موش ميمون

شوند.  آنها مي وارد كه دنساز يمشناختي از هر اتاق يا فضايي  
سلول كنيد، يك  هنگامي كه در يك اتاق يا فضا حركت مي

و هنگامي كه دوباره در آينده  _شود  ويژه تحريك ميمكان 
ويژه تحريك  سلول مكانبه همان مكان برويد بازهم آن 

دليل جايزه نوبل را برنده  نيا به اين سه دانشمند شود. مي
اي اساسي در فهم چگونگي اجراي  اند كه ما را به نقطه شده

ريزي و تفكر نزديك  تكاليف سطح باالي مغز، مانند برنامه
  □اند.كرده


