
الدين والذكاء االصطناعي
ملن األصالة: لإلنسان أم إلبداعه؟

عيل رضا قامئي نيا ]*[

يتناول هذا البحث واحدًة من القضايا املعرفّية التي أخذت مساحًة بّينًة من الجدل منذ عرص 

التنوير إىل يومنا هذا، عنينا بها عالقة الّدين بالتحّوالت العلمّية الكربى وال سيام ما يعني قضية 

الذكاء االصطناعي.

يتمحور البحث حول السؤال املركب التايل:

ما هو التأثري الذي يرتكه االّدعاء القائل: )إنَّ الحاسوب اآليل يفكّر، أو إّن اليشء الوحيد 

الذي يستطيع التفكري هو الحاسوب اآليل(، يف بعض معتقداتنا الدينّية؟ وبالتايل، هل يتعارض 

هذا االّدعاء مع مضامني النصوص الدينّية؟

المحرر

أّن الحاسوب اآليل يفّكر  البعض يّدعي  بالذكاء هناك ادعاءان هاّمان، وهام: إن  يتعلّق  ما  يف 

باملعنى الحقيقّي للكلمة )فرضيّة النظام الرمزي(]1]. والبعض اآلخر يدّعي أّن الذي يفّكر إنّا هو 

الحاسوب اآليل )فرضيّة النظام الرمزي القوي(]2]. كام أنّ النصوص الدينيّة تستند يف بعض املوارد 

للّدين  ميكن  وهل  واحٍد؟  مبعنى  املوردين  كال  يف  التفكري  يُستعمل  فهل  والتعّقل.  التفكري  إىل 

والنصوص الدينيّة أن تُظهر بعض االختالفات بني اإلنسان والحاسوب اآليل؟

*ـ عضو اللجنة العلمية يف )بژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمي(. عامل دين ومن املحققني والباحثني يف املركز اإلسالمي للدراسات 
االسرتاتيجية للعتبة العباسية.

ـ تعريب حسن عيل مطر.

[1[. The symbol system hypothesis.

[2[. The strong symbol system hypothesis.



االستغراب 228

2 0 1 ــف 8 ي خر
 A L - I S T I G H R A B13 االستغراب

الّنظام  الرّمزي، فرضيّة  الّنظام  الّذكاء االصطناعي، فرضيّة  الّذكاء،  الّدين،  الكلامت املفتاحّية: 

الرّمزي القوّي، التعّقل، الغرفة الصينيّة.

من  واحداً  يُعّد  اختصاراً،   )AI( األحيان  بعض  يف  عليه  يُطلق  الذي  االصطناعي]1[  الذكاء  إّن 

أكرث الفروع الفلسفيّة التحقيقيّة إثارًة لالنبهار والتعّجب. وقد أحدث ظهور الحاسوب اآليل قفزات 

أثار الفالسفة تساؤالٍت  الفلسفة نصيبه من ذلك. فقد  البرش، وكان لحقل  ملحوظًة جداً يف حياة 

هذه  جميع  أفضت  وقد  اآليل،  الحاسوب  ذكاء  عن  اإلنسان  ذكاء  اختالف  حول  كثريٍة  فلسفيٍّة 

التساؤالت إىل طرح بحث >الّذكاء االصطناعي<.

إّن الغاية من >الذكاء االصطناعي< هي فهُم طبيعة الذكاء البرشي من خالل دراسة تركيبة الربامج 

الحاسوبيّة، وطريقة حّل املسائل بواسطة الحاسوب اآليل. يذهب املتخصصون يف هذا الحقل 

إىل االعتقاد بأّن من شأن هذه الدراسة أن توّضح أسلوب وطريقة عمل وجزئيات الذكاء البرشي.

إّن دراسة العالقة والّصلة بني هذا الحقل والّدين يعّد من أحدث حقول أبحاث >العلم والدين<. 

وقبل الدخول يف هذا البحث ال بّد من بيان بعض األمور العامة والكليّة بشأن الذكاء االصطناعي.

مصطلح الذكاء

يجب قبل كّل يشٍء بيان مراد املتخصصني يف الذكاء االصطناعي من مصطلح >الذكاء< ]2[؛ 

وذلك بسبب االختالف التام لرؤيتهم تجاه مقولة الذكاء واملفاهيم املرتبطة به، مثل: العقل والذهن 

الّنفس،  علم  الذكاء يف  واسعاً ملصطلح  استعامالً  الراهنة  العلوم  نجُد يف  واليوم  ذلك.  إىل  وما 

حيث يبحث علامء الّنفس يف حظوظ األشخاص من الذكاء واألمور املرتبطة به. وأّما يف الذكاء 

.)Desouza, 2002, p. 27( االصطناعي فهناك توظيٌف واستعامٌل مختلٌف لهذا املصطلح

يف الذكاء االصطناعي يتّمـ  قبل كلِّ يشٍءـ  تقديم تعريٍف عميلٍّ للذكاء. ويف العادة يبدي الفالسفة 

ميالً أكرب إىل التعاريف املفهوميّة، ويسعون إىل إيضاح مفهوم الذكاء والعقل وما إىل ذلك. يف حني 

أّن املتخّصصني يف الذكاء االصطناعي ـ وألسباٍب تخّصهم ـ مييلون إىل التعريف العميل. ومن 

بني تلك األسباب أّن الّنزاعات املفهوميّة ال تنطوي عىل فائدٍة تذكر، وغالباً ما تكون نتائجها عقيمة. 

فإذا أردنا العثور عىل طبيعة وماهيّة العالقة واالرتباط بني >الذكاء< و>التفكري< من خالل تعريف 

مفهوميهام، لرنى ما إذا كان الذكاء هو التفكري أم ال، فإننا سندخل حينها يف نزاٍع لفظيٍّ ال نهاية له. إذ 

[1[. Artificial Intelligence.

[2[. Intelligence.

حلقات الجدل
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ال شّك يف وجود اختالٍف مفهوميٍّ بني هاتني املفردتني، وال ميكن لهام أن تشريا إىل يشٍء واحٍد، 

وبذلك فإنّهم ال يّدعون التساوي املفهومي بني هاتني الكلمتني. بل إنّهمـ  كام سيأيت توضيحه الحقاً 

ـ يذهبون إىل االعتقاد بأّن هذين املصطلحني يشريان إىل حقيقٍة قابلٍة للتقييم.

ويف إطار تحديد معنى الذكاء قّدم أالن تورينج]1[ ـ وهو من طالئع بحث الذكاء االصطناعي ـ 

يف معرض بيان األهداف العمليّة التي ينشدها من وراء الذكاء االصطناعي، تعريفاً مقبوالً بالنسبة 

الّنزاعات  تجّنب  إىل  ـ  أسلفنا  كام  ـ  يرمي  املالك  هذا  وراء طرح  من  الدافع  وكان  الجميع.  إىل 

اللّفظيّة واألبحاث الفلسفيّة العقيمة. لقد أدرك تورينج أنّه ال يستطيع من خالل الخوض يف األبحاث 

الفلسفيّة السائدة بشأن هذه الكلمة أن يقيم ارتباطاً بني وظائف اآلالت والذهن البرشي. ومن هنا 

بسيٍط يف  اختباٍر  وتقديم  الشأن،  اللفظيّة واملفهوميّة يف هذا  املسائل  التخيّل عن  تورينج  يقرتح 

هذا املجال، ونعمل بعد ذلك عىل دراسة ذات اآللة بشكٍل عينيٍّ وملموٍس. كام توقع أّن أجهزة 

الحاسوب اآليل ستخرج ـ حتى عام 2000 م ـ من هذا االختبار بنجاٍح، وأّن التعاريف املخالفة 

ستبدو عندها فاقدًة للمعنى.

اللّعبة هناك ثالثة  ويف هذه  التقليد<]2[.  إّن اختبار تورينج يقوم عىل أساس لعبٍة اسمها >لعبة 

هو  والثالث  وأنثى(،  )ذكر  ـ من جنسني مختلفني  الشاهدان  ـ وهام  منهم  اثنان  غرباء،  أشخاٍص 

السائل. ويف هذه اللّعبة يسعى السائل من خالل طرح األسئلة إىل التعرّف عىل جنس الشاهدين، 

وإن أحد الشاهدين ـ وهو الرجل ـ يحاول إخفاء جنسه، يف حني أن الشاهد اآلخر ـ وهو املرأة ـ 

يجيب عن األسئلة بكلِّ صدٍق ورصاحٍة. فإن أمكن للسائل أن يصل إىل اإلجابة الصحيحة تكون 

املرأة هي الفائزة، وأّما إذا مل يصل إىل اإلجابة الصحيحة يكون الفائز هو الشاهد الرجل. وليك 

ال يحصل السائل عىل أيِّ أدلٍّة تساعده عىل حلِّ اللّغز والتعرّف عىل الجنسني، من قبيل األصوات 

والوجوه وما إىل ذلك، يتّم توجيه األسئلة واألجوبة عرب اآللة الكاتبة ومن وراء الجدار. تقوم رؤية 

تورينج عىل القول بأنّنا لو استبدلنا الحاسوب اآليل بالشاهد الرجل، وأدركنا أّن هذا الجهاز يستطيع 

.)Haugeland, 1985, p. 6( أن يستغفل السائل بشكٍل ذيك، فإنّه سيخرج من هذا االختبار بنجاٍح

كيف أصبحت هذه اللعبة العجيبة والغريبة اختباراً معترباً للذكاء؟ إّن االستفادة من اآللة الكاتبة 

البعيدة والرجل الذي يسعى إىل خداع السائل وما إىل ذلك، ميثّل يف مجموعه ـ بحسب الحقيقة 

[1[. Alan Turing.

[2[. imitation game.
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والواقع ـ كواليس وديكور االختبار. وأّما أصل وأساس االختبار فهو الحوار. فهل ميكن للحاسوب 

اآليل أن يتكلّم مثل اإلنسان؟ أم أّن هناك فرقاً واختالفاً بني اإلنسان والحاسوب اآليل؟

بحث االختبار

إّن املشكل الرئيس لهذا الّنوع من االختبارات يكمن يف أّن للذكاء درجاٌت متفاوتة. فإّن درجة 

بينهم  الفارق  تقييم ذكاء األفراد وبيان  لنا  ذكاء األشخاص تختلُف من واحٍد آلخر، بحيث ميكن 

يف الذكاء. بيد أّن هناك شّك يف قول ذلك بالنسبة إىل الحاسوب اآليل. والذي ميكن قوله بشأن 

إّنا تعمل  إنّها  الخاّصة. وبعبارٍة أخرى:  لربمجتها  بدقّة طبقاً  العمل  بإمكانها  أّن  هذه األجهزة هو 

عىل أساس الربمجة، ولكّنها هل تفّكر حقاً؟ ويف معرض الجواب نجُد املتخصصني يف الذكاء 

االصطناعي ـ من أمثال تورينج ـ يعرّفون مفهوم >الفكر< أو >الذكاء< بحيث يشمل اآللة أيضاً. إالّ 

أنّهم بدالً من حّل املسألة، يُدخلون فرضاً خاطئاً يؤّدي إىل املصادرة عىل املطلوب.

خصائص الذكاء االصطناعي

الذكاء  خصائص  إىل  االلتفات  إّن  املسائل.  لحّل  خاصاً  برنامجاً  يتّبع  االصطناعي  الذكاء  إّن 

االصطناعي ينفع يف مقام االستفادة من هذا النوع من الربامج. وهناك خمس خصائٍص منها تحظى 

بأهميٍّة خاّصة )بونيه، 1993 م، م، ص 15 ـ 20(، وسوف نرشحها عىل النحو اآليت:

الذكاء االصطناعي يعتمُد يف حلِّ املسائل  أّن  الرمزيّة: الخصيصة األوىل هي  ـ الحسابات   1

ثنائيٍّة  منظومٍة  أساس  عىل  املسائل  حل  يف  يعمل  االصطناعي  الذكاء  إّن  العدديّة.  الرموز  عىل 

قوامها الصفر والواحد. ومن هنا ذهب بعض املخالفني إىل القول بأّن أهّم نقٍص يعاين منه الذكاء 

االصطناعي يكمن يف أنّه ال يفهم غري الصفر والواحد. وبعبارٍة أخرى: إّن الحاسوب اآليل ال يفهم 

غري >نعم أو ال<، وال ميكنه فهم الحالة املتوّسطة بني هذين املفهومني.

يفهم  اإلنسان(  )ذكاء  الطبيعي  الذكاء  إّن  الذكاء االصطناعي:  أنصار  قال  املقابل  الطرف  ويف 

الظواهر واألمور بدوره عىل أساس منظومٍة ثنائيٍّة أيضاً، فلو درسنا وحلّلنا الخاليا العصبيّة لإلنسان، 

سندرك أّن الفهم البرشي يقوم عىل حالٍة ثنائيٍّة، وأّن الجهاز العصبي يحّول املفاهيم والتصورات 

إىل حاالٍت ثنائيٍّة. وبطبيعة الحال فإنّ بيان طريقة هذا التحويل يف املفاهيم واإلدراكات املعّقدة 

أمٌر صعٌب، بيَد أّن دراسة برامج الذكاء االصطناعي قامت بتذليل هذا األمر الصعب.

حلقات الجدل
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التي  الذكاء االصطناعي تعود إىل نوع املسائل  الثانية يف  ـ أسلوب الكشف]1]: الخصيصة   2

يقوم بحلّها. يف العادة ليس لهذه املسائل طريقة حلٍّ لوغاريثميّة. ومرادنا من اللوغاريثم]2[ سلسلٌة 

من املراحل املنطقيّة التي تؤدي إىل حلِّ املسائل. إّن الذكاء يطوي هذه املراحل خطوًة بخطوٍة، 

حتّى يصل إىل حلِّ املسألة. وبعبارٍة أخرى: إّن طيَّ هذه املراحل يف اللوغاريثم يضمن الوصول 

. إنّ املسائل التي يعمل الذكاء االصطناعي عىل حلّها ليس لها طرق حلٍّ  إىل النتائج بشكٍل طبيعيٍّ

لوغاريثميّة، مبعنى أنّنا يف العادة ال نستطيع لحلِّ هذه املسائل اللوغاريثميّة أن نعرثـ  بعبارٍة أخرىـ  

عىل سلسلٍة من املراحل املنطقيّة التي تضمن الوصول إىل النتائج. وعىل هذا األساس فإّن الذكاء 

االصطناعي يعمل يف حلِّ املسائل من خالل االعتامد عىل أسلوب الكشف، أي أنّه يعتمد عىل 

أسلوٍب ال ميكن لسلوكه أن يضمن الوصول إىل النتائج. يف أسلوب الكشف هناك طرٌق متعددٌة 

اجتياز  وإّن  األخرى،  الطرق  اختيار  أمام  مفتوحاً  الباب  يُبقي  أحدها  اختيار  وإّن  املسائل،  لحلِّ 

بعضها ال يحول دون اجتياز الطرق األخرى. وبالتايل فإّن الربامج ذات الحلول الضامنة ال تُعّد جزءاً 

من برمجيات الحاسوب اآليل؛ إذ ال يوجد لها حلٌّ لوغاريثميٌّ خاٌص.

إّن برامج لعبة الشطرنج شّكلت أرضيًّة ميمونًة للذكاء االصطناعي؛ إذ ال يوجد أسلوٌب معروٌف 

لتعيني أفضل نقلٍة يف مرحلٍة خاصٍة من هذه اللعبة الفكريّة، وذلك لألسباب اآلتية:

أوالً: إّن عدد االحتامالت املوجودة يف كلِّ حالٍة من الكرثة بحيث ال ميكن استيعابها ورصدها 

بأجمعها.

ثانياً: إّن إدراكنا ملنطق الخيارات والحركات التي يقوم بها الالّعبون منخفٌض جداً. وإّن عدم 

اإلدراك هذا يعود إىل الالّوعي بشكٍل وبآخر، وعلينا أالّ نغفل عن أّن الالعبني قد يتعمدون عدم 

الكشف عن منطقهم أحياناً.

بااللتفات إىل النكتة أعاله، ذهب هريبرت دريفوس]3[ ـ أحد املخالفني للذكاء االصطناعي ـ 

 .)Dreyfus, 1972( إىل االّدعاء بعدم وجود أيِّ برنامٍج للوصول إىل مستوى العب الشطرنج الجيّد

بيَد أّن ظهور الربامج املتطّورة يف لعبة الشطرنج منذ عام 1985 م، أثبت عدم صوابيّة هذا االّدعاء 

من دريفوس.

[1[. heuristics.

[2[. Algorithm.

[3[. Herbert Dreyfus.
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االستغراب 232

2 0 1 ــف 8 ي خر
 A L - I S T I G H R A B13 االستغراب

3ـ  التظهري املعريف]1]: إّن برامج الذكاء االصطناعي تختلف عن الربامج اإلحصائيّة يف >التظهري 

الرمزيّة  االستدالليّة  العمليات  تطابق  عن  تعرّب  االصطناعي  الذكاء  برامج  أّن  مبعنى  املعريف<، 

للحاسوب اآليل مع عامل الخارج. وميكن لنا إيضاح هذه النقطة من خالل مثاٍل بسيٍط:

إّن >التظهري املعريف< عنواٌن ملجموعٍة من املسائل املعرفيّة، من قبيل:

1 ـ ما هي املعرفة املنشودة للذكاء االصطناعي، وما هي أنواعها وما هي بنيتها؟

2 ـ كيف ميكن تظهري املعرفة من خالل الحاسوب اآليل؟

3 ـ ما هو نوع املعرفة التي يعمل التظهري املعريف عىل بيانها؟ وما هو اليشء الذي يتّم التأكيد 

عليه فيها؟

 Stillings & Weisler, 1995,( 4 ـ كيف ميكن الحصول عىل املعرفة، وكيف يجب تغيريها؟

.)p. 141

فيها  تتوفر  ال  حالٍة  يف  املسألة  حلِّ  إىل  يصل  االصطناعي  الذكاء  إّن  املعلومات:  نقص  ـ   4

جميع املعلومات التي متّس الحاجة إليها. وهذه الحالة تحصل يف الكثري من املوارد الطبيّة، فإّن 

املعلومات املتوفّرة لدى الطبيب ال تساعده يف الغالب عىل تشخيص املرض، وال تتوفر له فرٌص 

كبريٌة للعالج، ولذلك يتعنّي عليه اإلرساع يف اتخاذ القرار.

إّن االفتقار إىل املعلومات الالّزمة يجعل النتائج الحاصلة غري يقينيٍّة أو أن يكون احتامل الخطأ 

فيها وارداً. ونحن يف حياتنا العمليّة نتّخذ قراراٍت ال تستند عادًة إىل املعلومات، وعليه تكون هذه 

القرارات عرضًة للخطأ دامئاً.

6 ـ تناقض املعلومات: ميكن للذكاء االصطناعي عند تناقض املعلومات وتعارضها، العثور 

عىل حلٍّ مناسٍب للمسألة. إّن الذكاء االصطناعي يف مثل هذه املوارد يقّدم أفضل الحلول للمسألة 

ويعمل بذلك عىل رفع التناقض.

تغيري اّلّرموز

إّن الحاسوب اآليل عبارٌة عن منظومٍة تعمل عىل الترصّف يف الرموز وتغيريها. يعمل الحاسوب 

اآليل طبقاً للربامج املقّدمة له عىل التحّكم يف الرموز ويغرّي من أوضاعها، ويعمل الربنامج املنشود 

[1[. knowledge representation.
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عىل بيان وإيضاح جزئيات التدّخل والترصّف خطوة بخطوة، ويعمل الحاسوب اآليل عىل طبقها 

بشكٍل دقيٍق. إنّ هذه الرموز يتّم صنعها يف ذاكرة الحاسوب اآليل بواسطة الكهرباء. لنفرتض أّن هذه 

الرموز مؤلفة من الرقمني: الصفر والواحد )ويف الحقيقة فإن برامج الحاسوب اآليل تكتب بهذين 

الرقمني(، وعىل سبيل املثال نبنّي الرموز املنشودة من خالل األسطر األربعة أدناه:

1101

1001

0001

0011

الرّموز )يف األسطر األربعة أعاله( يف ضوء  بإجراء عملياٍت عىل طبِق  الحاسوب اآليل  يقوم 

الربامج املقّدمة له. واملثال أدناه برنامج لتغيري الرموز]1[.

1 ـ استنسخ محتوى سطٍر خاٍص يف سطٍر آخر.

2 ـ احذف رموز سطرٍ خاص.

3 ـ اكتب سلسلًة من الرموز املحددة يف سطٍر خاص.

4 ـ قارن بني رموز سطرين محددين.

5 ـ استعمل رمزاً خاصاً لتسمية سطرٍ محدٍد.

أّي  وعىل  به  يقوم  أن  اآليل  الحاسوب  عىل  يتعنّي  الذي  ما  تحديد  يتّم  املنشود  الربنامج  يف 

سطٍر. إّن هذا النوع من عمليات تغيري الرموز يسّمى بـ )العمليات الجذريّة(. وعليه ميكن تعريف 

الحاسوب اآليل بأنّه )منظومٌة أو جهاٌز يستطيع القيام بعدٍد من العمليات الجذريّة(.

فرضّيتان يف الذكاء االصطناعي

يف الذكاء االصطناعي يتّم إخضاع الكثري من الفرضيّات إىل البحث. ومن بني تلك الفرضيّات 

هناك فرضيّتان تحظيان باألولويّة. والفرضيّة األوىل أكرث اعتداالً من الفرضيّة الثانية حيث تشتمل 

عىل الحّد األدن من االّدعاء. وهاتان الفرضيتان عبارٌة عن:

[1[. symbol-manipulation
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1 ـ فرضيّة الّنظام الرمزي]1[: مفاد هذه الّنظرية كاآليت:

>ميكن برمجة الحاسوب اآليل بحيث يفكر<.

والتقرير اآلخر للفرضيّة أعاله: >ميكن للحاسوب اآليل أن يفكر<.

2 ـ فرضيّة الّنظام الرمزي القوي]2[: ومفاد هذه الفرضية كاآليت:

>إنّ الذي ميكنه التفكري هو الحاسوب اآليل<.

واضح أّن الفرضيّة الثانية أكرث تطرّفاً من الفرضيّة األوىل، حيث تشتمل عىل الحّد األعىل من 

االّدعاء. إذ إّن كلَّ يشٍء يفّكر يف ضوء هذه الفرضيّة ـ حتى الكائنات الطبيعيّة ـ يجب عّده نوعاً من 

الحاسوب اآليل. وبذلك يكون الذهن البرشي آلًة شاملًة وجامعًة من الرموز، وأّن التفكري البرشي 

من الناحية املاهويّة ال يختلف عن التفكري املستعمل بالنسبة إىل الحاسوب اآليل، فالتفكري يف 

كال املوردين عبارٌة عن قدرة الترصّف والتغيري يف أوضاع الرموز.

استدالل الغرفة الصينّية

أسلوٍب  بأيِّ  يقول:  إذ  االصطناعي،  الذكاء  مبّدعيات  يتعلّق  ما  يف  نفسه  السؤال  هذا  يطرح 

يجب اإلجابة عنه؟ فهل ينبغي يف إطار العثور عىل الجواب املناسب، اللجوء إىل التجربة وجمع 

الشواهد؟ أم أّن لهذه األسئلة ماهيٌّة فلسفيٌّة بحتٌة، ويف سياق اإلجابة عنها يجب انتهاج األساليب 

الذكاء االصطناعي اإلجابة عنها وإثباتها من خالل األسلوب  الفلسفيّة؟ حاول املتخصصون يف 

التجريبي وجمع الشواهد التجريبيّة.

بأّن  االعتقاد  إىل  ـ  الراهن  العرص  يف  البارزين  الفالسفة  من  وهو  ـ  سريل]3[  جون  يذهب 

املتخصصني يف الذكاء االصطناعي قد سلكوا طريقاً خاطئاً باعتبارهم هذه املسائل أموراً تجريبيّة. 

فإّن مسألة >أّن األجهزة التي تعمل عىل تكثري الرموز، أجهزٌة مفكرٌة<، ليست مسألًة تجريبية، وال 

أنّنا نستطيع اآلن إبطال فرضيّة أنظمة الرمز  ميكن لجمع الشواهد أن يحمل إجابةً لذلك. واّدعى 

)من  تحليليًّة  حقيقًة  تنكر  ـ  نظره  وجهة  من  ـ  الفرضيّة  هذه  إّن  الشواهد.  هذه  إىل  االلتفات  دون 

إثبات  ميكن  إذ  البساطة؛  غاية  يف  املثال  هذا  خطأ  إدراك  أّن  فارق  مع  ذكور<(،  >الرجال  قبيل: 

[1[. The symbol system hypothesis

[2[. The strong symbol system hypothesis

[3[. John Searl
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عدم صوابيّته من خالل الرجوع إىل املعاجم اللّغويّة. وأّما إبطال فرضيّة أنظمة الرمز، فهو بحاجٍة 

إىل بحٍث فلسفيٍّ دقيٍق. وقد طرح سريل استدالالً عىل رّده، وهو االستدالل الذي عرف الحقاً بـ 

استدالل الغرفة الصينيّة]1[.

به  يقوم  ما  وكلُّ  الرموز،  تغيري  يعمل عىل  الذي  الوحيد  الجهاز  هو  اآليل  الحاسوب  إّن  قلنا: 

هو املقارنة بني الرموز، أو يعمل عىل حذفها أو استنساخها وما إىل ذلك. ورسعان ما يطرح هذا 

لغٍة  يفهم جملٌة يف  أن  يفهم؟ مبعنى: هل ميكنه  أن  للحاسوب اآليل  نفسه: هل ميكن  التساؤل 

طبيعيٍّة بعينها )من قبيل اللّغة العربيّة مثالً(؟ يجيب سريل عن ذلك بالقول: إّن الحاسوب اآليل ال 

يستطيع فهم عبارات اللّغة الطبيعيّة. وقد أجاب بألفاٍظ فنيٍّة، إذ يقول:

>إنّ الجهاز الذي يترصّف يف الرموز، إّنا لديه مهارٌة يف النحو]2[ فقط، واملهارة يف خصوص 

.)Searl, 1989: p. 31( >]3[النحو ليست كافيًة يف إدراك املعاين

يعني  ال  وهذا  اللغويّة،  الرموز  يف  والتغيري  الترصّف  عىل  القدرة  تعني  النحو  يف  الكفاءة  إّن 

بالرضورة الكفاءة والقدرة عىل فهمها. إّن الحاسوب اآليل هو أستاٌذ يف قواعد النحو؛ مبعنى أّن 

برامج الحاسوب اآليل ليست سوى مرشٍد للقيام بسلسلٍة من الخطوات النحويّة. ومن هنا فإنّه ال 

يستطيع التحّرر من قيود النحو، واالنطالق يف فضاء معرفة املعاين.

أنّنا عملنا عىل  ٍنسبياً. لنفرتض  إّن استدالل سريل معّقٌد إىل حدٍّ ما، ويحتاج إىل تقريٍر بسيط 

 )Sam( تصميم برنامٍج لفهم القصص. إّن هذا الّنوع من الربمجيات يف الذكاء االصطناعي يعرف بـ

اختصاراً لـ )Script Applier Mechanism(. فلو عملنا عىل تزويد هذا الربنامج بقّصٍة، وطرحنا 

عليه أسئلًة بشأنها، فإنّه سيجيبنا عنها بأجوبٍة مناسبٍة دون ترّدٍد. سبق لنا أن ذكرنا أنّ برامج الحاسوب 

اآليل تكتب عىل طبق منظومٍة من األعداد الثنائيّة هي )الصفر والواحد(. وعىل هذا األساس فإّن كّل 

مرحلٍة من هذا الربنامج تبدو عىل شكل سطٍر من أعداد الصفر والواحد، وميكن لنا ترجمتها عىل 

شكل قاعدٍة. نستعرض الّسطر اآليت عىل سبيل املثال:

1100 0111 00000011

إىل  يشري  الذي   )1100( والرمز   ،7 العدد  إىل  يشري  الذي   )0111( الرمز  نجد  السطر  هذا  ففي 

[1[. Chinese room argument.

[2[. Syntax.

[3[. semantics.
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العدد 12، والرمز )00000001( ]الذي يشري إىل العدد 1[، ميثل أسلوباً يك نقول للحاسوب اآليل: 

)قارن(. وعىل هذا األساس فإّن الّسطر أعاله يرُتجم إىل هذه القاعدة:

>قارن محتوى العدد 7 مبحتوى العدد 12، واكتب 1 إذا كانت متّحدة، واكتب 0 إذا كانت مختلفة<.

لو كتبنا كّل برنامِج الـ )Sam( عىل طبق هذا األسلوب، مبعنى أن نعيد كتابة جميع سطوره عىل 

شكل قواعٍد يف إطار لغةٍ طبيعيٍّة، سوف تكون لدينا مجموعٌة من الكتب املشتملة عىل القواعد. إّن 

هذه املجموعة ستحتوي عىل مجلداٍت كثريٍة، وإّن عمليّة إكامل هذه املجلّدات سوف تستدعي 

الشخص  مثل هذا  العثور عىل  لنا  أمكن  قد  أنّنا  لنفرتض  أطول.  بل سنواٍت طويلٍة وصرٍب  شهوراً 

الّصبور الذي أبدى استعداداً للقيام بإعادة كتابة هذه املجلدات، فسوف يتعنّي عىل هذا الشخص 

كام  الكتابة.  هذه  بقواعد  الّصلة  ذات  بالكتب  زاخرٍة  مكتبٍة  نفسه يف  يحبس  أن  واالستثنايئ  الفّذ 

يجب أن تحتوي هذه املكتبة عىل الكثري من األوراق البيضاء وآالف األقالم. وإّن وسيلته الوحيدة 

واألخرى  لالستقبال  إحداهام  صغريتني  كّوتني  عن  عبارًة  ستكون  الخارجي  العامل  مع  للتواصل 

لإلرسال. يقوم املختربون بإرسال قّصٍة مرفقٍة بأوراق األسئلة عرب كّوة االستقبال، ليحصلوا عىل 

أو  الخداع  الشخص ال ميارس  هذا  إّن  فرتة قصريٍة جداً.  اإلرسال ضمن  كّوة  األجوبة من خالل 

التمويه يف إعداد وتقديم اإلجابات. وإّن جميع القصص واألسئلة قد كتبت باللّغة الصينيّة، وهو 

لغٍة  ُجمٍل يف  عبارٌة عن  األصل  واإلرسال يف  االستقبال  أّن  يدرك  إنّه ال  بل  اللغة،  هذه  يعرف  ال 

خاصٍة. إّن جميع هذه األمور والنامذج بالنسبة له فاقدٌة للمعنى. إالّ أنّه مبجرد الحصول عىل قّصٍة 

مرفقٍة بأسئلٍة من كّوة االستقبال، يراجع كتاب قواعده ويعرث للرموز املنشودة عىل سلسلٍة متناسبٍة 

من  بسلسلٍة  البيضاء  األوراق  وملء  التعديالت  بآالف  القيام  عليه  إّن  والواحد.  الصفر  أعداد  من 

أعداد الّصفر والواحد. وبالتايل فإنّه سيصل إىل الصفحة األخرية من كتاب قواعده التي وضعت 

أرقاماً خاصة بإزاء األبجديّة الصينيّة. وبعدها يقوم بإرسال اإلجابات الكاملة إىل الخارج عرب كّوة 

اإلرسال. إّن هذه األبجديّة من وجهة نظر املختربين دقيقٌة للغاية، يف حني أنّها من وجهة نظر ذلك 

الشخص القابع يف املكتبة املغلقة ال تعدو أن تكون مجرد خبطاٍت عشوائيٍّة وغري مفهومٍة.

يرى سريل أّن هذا الشخص ال يفهم القّصة وال األسئلة، وأّن االستقبال واإلرسال بالنسبة إىل 

هذا الشخص يتألّفان من مجرّد رموٍز اعتباطيٍّة فاقدٍة للمعنى. ولكّنه يف الوقت نفسه يقوم بجميع 

املهام التي يقوم بها الحاسوب اآليل، ويقوم بأداء برنامج الـ )Sam( بدقّة كاملة. ولكن حيث إّن 

القيام بهذا العمل ال يستوجب أن يفهم هذه اللّغة، فإّن الحاسوب اآليل بدوره من خالل قيامه بهذا 

الربنامج ال يفهمها أيضاً.
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وبشكٍل عاٍم فإّن استدالل الغرفة الصينيّة يثبت وجود جهاٍز يعمل عىل مجرّد تغيري الرموز، وال 

ميكنه أن يفهم شيئاً، أو أن يعتقد بيشٍء، أو أن يفّكر يف يشٍء. وعليه فإنّ صدق هذا االستدالل 

يستلزم كذب فرضيّة النظام الرمزي.

الذكاء االصطناعي، حيث أدىل  الكثري من األبحاث بشأن  أثار  الصينيّة قد  الغرفة  إّن استدالل 

الكثري من املخالفني واملوافقني بدالئهم يف هذا املجال. من ذلك أّن >كوبيالند<]1[ ـ عىل سبيل 

املثال ـ قام بنقد هذا االستدالل. إذ يرى أنّه يحتوي عىل مغالطٍة دقيقٍة، وهي من قبيل: )مغالطة 

الرموز  تغيري  عىل  العمل  هل  الصينيّة:  الغرفة  يف  الحبيس  الشخص  نسأل  عندما  والكّل(.  الجزء 

يدفعه إىل فهم األسئلة الوافدة إليه عرب كّوة االستقبال؟ سيكون جوابه هو النفي. وبذلك فإّن سريل 

يستنتج من هذه املقّدمة أّن تغيري الرموز ال يكفي يف الوصول إىل الفهم. يرى كوبيالند أّن مشكلة 

سريل تكمن يف أنّه يتصور وجود مجرّد شخٍص واحٍد يف الغرفة الصينيّة، وأّن وظيفته تتلّخص يف 

تغيري الرموز. يف حني أن هناك شخصاً آخر يجلس إىل جوار ذلك الشخص، ولكّنه يتواجد هناك 

، وميكن القول أنّه نِتاُج أعامل الشخص األّول. فهو من خالل تغيري الرموز يعمل عىل  بشكٍل رّسيٍّ

إيجاد ذلك الشخص الخفي. إّن الشخص األول ال يعرتيه التّعب، ويقوم لذلك بإنجاز الكثري من 

األعامل، إالّ أّن الشخص الثاين يتحّدث اللّغة الصينيّة بشكٍل جميٍل وطليق، وميتلك القدرة عىل 

الخروج من قيود الشخص األول، ويتعرّف عىل تفاصيل ودقائق اللّغة الصينيّة. ومن هنا ال بّد من 

سؤال سريل عن سبب توجيه السؤال إىل خصوص الشخص األول بشأن فهم الرموز؟ فهو ال يشّكل 

سوى جزٍء من هذه اآللة. وأّما إذا وّجهنا هذا السؤال إىل الشخص الثاين فإنّه سيقول: إّن املهام التي 

يقوم بها الشخص األول متّكنه من فهمها. وعليه ميكن صياغة استدالل سريل عىل النحو اآليت:

ـ مهام بالغ هذا الشخص يف تغيري الرموز، لن يستطيع أن يفهم النتائج املرسلة واملكتوبة باللّغة 

الصينيّة )املقدمة(.

ـ مهام بالغ هذا الشخص يف تغيري الرموز، فإّن املنظومة التي يُعترب هو جزءاً منها، لن متّكنه من 

فهم النتائج املرسلة واملكتوبة باللغة الصينيّة )النتيجة(.

 Copeland,( النتيجة بينه وبني  إذ ال يحتوي عىل صلٍة منطقيٍّة  إن هذا االستدالل غري معترٍب، 

.)1993: p. 6 - 125

يسعى كوبيالند إىل إثبات أّن هذا النظام وإن كان يف بعض أجزائه ال يستطيع فهم اللّغة، إالّ أنّه 

[1[. Copeland
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مبجموعه يستطيع ذلك، وأّن سريل مل يثبت غري القول بأّن جزءاً منه ال يفهم اللغة. إّن كالم كوبيالند 

ال يبدو مقنعاً؛ إذ ال يزال هذا السؤال مطروحاً: كيف ميكن لتغيري الرموز أن يجعل مجموع املنظومة 

املنظومة  كّل  من  يجعل  الذي  والجزء  الكّل  هذا  بني  الفرق  هو  ما  أّن  ثم  اللغة؟  فهم  قادرًة عىل 

يفهم اللّغة الصينيّة؟ يُثبت سريل أّن كل ما يحدث يف املنظومة هو تغيري الرموز، وهذا  مجموعاً 

لوحده ال يكفي لفهم اللّغة. وأّما كوبيالند فيّدعي أّن هذا األمر يجعل كّل املنظومة قادرًة عىل فهم 

اللغة. وعليه ال بد من إثبات هذا االّدعاء.

الدين والفهم امليكانيكي للتفكري

إّن أبحاث الذكاء االصطناعي مرتبطٌة باملعتقدات الدينيّة يف الكثري من املوارد، وهي تثري الكثري 

من األسئلة يف هذا الشأن، وميكن بيان بعض هذه األسئلة عىل النحو اآليت:

1 ـ هل الفهم املوجود يف الذكاء االصطناعي ينسجم مع الدين؟

2 ـ أال تثري الفرضيات القامئة يف الذكاء االصطناعي نقاشاً حاداً حول تفّوق اإلنسان عىل سائر 

الكائنات؟

الذكاء  ضوء  يف  ـ  )التفكري(  بـ  املتمثّل  النشاط  وهو  ـ  برشيٍّ  نشاطٍ  أسمى  يكتسب  أال  ـ   3

االصطناعي صبغًة ماديًة وطبيعيًّة؟

بشكٍل  للتفسري  قابلٌة  الكبرية  البرشيّة  النشاطات  جميع  أّن  االصطناعي  الذكاء  يُثبت  هل  ـ   4

؟ طبيعيٍّ

النوع ترتبط يف نهاية املطاف بالسؤال األول، وأّن السؤال األول أكرث  أّن أسئلًة من هذا  يبدو 

جوهريًّة منها. ومن هنا سنكتفي بطرح هذا السؤال ومناقشته من املنظار الديني.

إّن جوهر >الذكاء االصطناعي< هو الفهم امليكانييك للتفكري؛ وإّن التفكري ال يعدو أن يكون 

مجرّد القيام بخطواٍت ميكانيكيٍة تتمثل بـ )تغيري الرموز(. وهذه هي العمليّة التي تقوم بها اآللة. ومن 

هنا فإّن التفكري مبعناه الحقيقي ال يختص بالبرش، أو بعبارٍة أخرى: إّن التفكري من مختصات اآللة.

يف الرؤية الدينيّة ميتاز اإلنسان من سائر املوجودات يف العامل مبيزٍة خاصٍة. وإنّ هذه امليزة 

ال تُختزل بطاقاته الروحيّة واملعنويّة فقط، بل هي مرتبطٌة بقواه الفكريّة والعقليّة أيضاً. وإّن اتصاله 

بعامل الغيب والتوّصل إىل دور الله سبحانه وتعاىل يف مصريه يكمن إىل حدٍّ ما يف قواه وطاقاته 

اإلدراكيّة والعقليّة.

حلقات الجدل



239االستغراب

2 0 1 ــف 8 ي خر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 13

لقد اختزل سريل الفارق الهام بني الذكاء االصطناعي والعقل الطبيعي للبرش يف فهم اللّغة. إّن 

اللّغة ظاهرٌة هامٌة للغاية إىل الحّد  اللغة تختّص بالطاقات العقليّة الخاصة. وإّن  القدرة عىل فهم 

آيات  إىل  بالرجوع  ولكنّنا  متكلٌم<.  بأنّه >حيواٌن  اإلنسان  بتعريف  الفالسفة  بعض  معه  قام  الذي 

القرآن الكريم نجد أنّه يشري إىل امتيازاٍت أخرى للبرش، وميكن لهذه االمتيازات أن تكون هي الوجه 

والفارق الهام الذي مييّز اإلنسان من اآللة. وسنكتفي هنا باإلشارة إىل موردين منها:

منها  يستلهم  وأن  التاريخيّة،  الظواهر  يفهم  أن  لإلنسان  ميكن  به:  واالعتبار  التاريخ  فهم  ـ   1

يف  يقول  إذ  يوسف  سورة  يف  الحقيقة  هذه  إىل  وتعاىل  سبحانه  الله  أشار  وقد  والعرَب.  الدروس 

محكم كتابه الكريم:

َفَيْنظُُروا  يَِسريُوا يِف اأْلَْرِض  أََفلَْم  الُْقَرى  إِلَْيِهْم ِمْن أَْهِل  إِالَّ رَِجااًل نُوِحي  َقْبلَِك  ِمْن  أَْرَسلَْنا   }َوَما 

كَْيَف كَاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َولََداُر اآْلَِخرَِة َخرْيٌ لِلَِّذيَن اتََّقْوا أََفاَل تَْعِقلُوَن{]1[.

إّن لهذه اآلية أجزاء متنّوعة، ميكن بيانها عىل النحو اآليت:

: إنّها تتحّدث عن السرية التاريخيّة للنبي األكرم )ص(. أوالً

ثانياً: إنّها تأمر املخاطبني بالرضب والسري يف األرض من أجل االعتبار بعواقب ومصائر األمم السالفة.

ثالثاً: إنّها تتحّدث عن عامل اآلخرة والتقوى.

وإّن  والتفكري.  العقل  توظيف  عدم  بسبب  املخاطبني  توبيخ  عىل  تعمل  املطاف  نهاية  ويف 

الدعوة إىل التفكري واستخدام العقل ترتبط مبختلف مضامني وأجزاء اآلية.

السابقة. وإّن  الباقية يف األرض عن األمم  التأّمل يف اآلثار  الثاين من اآلية يدعو إىل  والقسم 

املخاطََب من خالل تدبّره يف آثار املاضني والسري يف األرض، ومن خالل حركته امليكانيّة ينتقل 

إىل األزمنة املاضية، ويأخذ دروس العرب منها )كموين، ص 2 ـ 101، 2005 م(.

مثل  إىل  الوصول  عىل  القدرة  له  تكون  أن  الرموز  لتغيري  أو  ميكانييكٍّ  نشاٍط  ألّي  ميكن  ال 

املكاين  البُعد  الزماين من خالل  البُعد  الخوض يف  االصطناعي  للذكاء  التفكري. وال ميكن  هذا 

واملعلومات املستنتجة من خالل اآلثار املتبّقية عىل األرض، وأن يحصل منها عىل العرب بالّنظر 

إىل األزمنة املاضية.

]1] - يوسف / 109.
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مستوى  إىل  التقليل  يقبل  ال  الدينيّة  الناحية  من  البرشي  العقل  إّن  الطبيعية:  القوانني  فهُم  ـ   2

الذكاء  نتوقعها من  أن  لنا  التي ال ميكن  النشاطات األخرى  الكثري من  له  الرموز، وإّن  التغيري يف 

االصطناعي أبداً. إنّه يستطيع فهم قوانني الطبيعة وارتباطها بالله سبحانه وتعاىل. قال الله تعاىل يف 

سورة الحديد: }اْعلَُموا أَنَّ اللََّه يُْحِيي اأْلَرَْض بَْعَد َمْوتَِها قَْد بَيَّنَّا لَُكُم اآْلَيَاِت لََعلَُّكْم تَْعِقلُوَن{]1[.

وإّن  الطبيعة.  بقوانني  واملرتبطة  الطبيعيّة  الظواهر  من  نوعاً  ميثّل  الطبيعي  واملوت  الحياة  إّن 

هذه اآلية تدعو الجميع إىل التدبّر والتأّمل يف هذه الظاهرة والتعرّف عليها. إّن هذه الظاهرة هي من 

جملة اآليات اإللهيّة التي تستحق التأّمل والتدبّر. وكذلك قال تعاىل يف سورة الحج: }َوتََرى اأْلَرَْض 

َهاِمَدًة فَِإَذا أَنْزَلَْنا َعلَيَْها الاَْمَء اْهتَزَّْت َوَربَْت َوأَنْبَتَْت ِمْن كُلِّ َزْوٍج بَِهيٍج{]2[.

القوانني  هذه  إّن  بطنها.  من  الجميلة  النباتات  تخرج  ثم  املطر،  بهطول  تبدأ  األرض  حياة  إّن 

البسيطة هي التي تحكم الطبيعة، والتي تُعّد من ناحيٍة أخرى من اآليات اإللهيّة، ومن هنا نجد القرآن 

الكريم يدعو الجميع إىل التدبّر فيها.

إّن الذكاء االصطناعي ال يستطيع القيام مبا هو أكرث من تغيري الرموز. ومن الواضح أنّه يف كّل 

مسألٍة يروم حلّها يتعنّي عليه قبل كّل يشٍء أن يرُتجمها بنحٍو مناسٍب إىل رموٍز قابلٍة لفهمه، وهي 

لغة الصفر والواحد. إّن التأّمل يف قوانني الطبيعة وفهم اآليات اإللهيّة يستتبع عىل الدوام نوعاً من 

النوع من األمور يستحيل صبّه يف  إّن هذا  البرشي.  التفكري  الحرية، ويرتبط مبستويات أعىل من 

قوالب رموٍز ميكن للذكاء االصطناعي أن يفهمها.

العلوم،  دائرة  يف  تندرج  املسألة  إّن  واملسألة.  الّس  بني  التفريق  إىل  عادًة  الوجوديون  يعمد 

العقل الحسايب، وعليه ميكن للذكاء االصطناعي أن يعمل عىل  وميكن مقاربتها وحلّها بواسطة 

حّل هذه املسائل، وتغدو ترجمتها إىل لغة الرموز وتغيريها يف مثل هذه املوارد ناجعة. وأّما الّس 

فيتعلّق بالشؤون الجوهريّة من حياة اإلنسان، من قبيل: املوت والفرح والحزن وما إىل ذلك. إّن 

الخلفيات العقليّة التي نواجهها يف الدين هي من قبيل الّس، وال شك يف أّن الذكاء االصطناعي 

نْيَا إاِلَّ لَِعٌب  ال يستطيع التّسلل إىل حرميها. قال الله تعاىل يف محكم كتابه الكريم: }َوَما الَْحيَاُة الدُّ

اُر اآْلَِخرَُة َخرْيٌ لِلَِّذيَن يَتَُّقوَن أَفاََل تَْعِقلُوَن {]3[. َولَْهٌو َولَلدَّ

]1] - الحديد / 17.

]2] - الحج / 5.

]3] - األنعام / 32.
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ميكن لإلنسان أن يتدبّر يف الحياة الدنيويّة وأن يكتشف النواحي السلبيّة فيها. وإّن هذه النواحي 

تجعل من الحياة الدنيويّة مجرّد لعٍب ولهٍو. ولكن ميكن للعقل أن يفهمها ويتخىّل  عنها. إّن هذا 

بني  من  إّن  االصطناعي.  الذكاء  بواسطة  حلّها  لنا  األرسار، وال ميكن  من  يعترب  األمور  من  النوع 

التفكري  الذي ميثّل حقيقة  إىل مجرّد عقٍل حسايبٍّ، وهو  العقل  تحويل  الحديث  التفكري  مشاكل 

يف الذكاء االصطناعي. إالّ أّن النصوص الدينيّة تقّدم نوعاً آخر من التفكري الذي يستحيل تحويله 

. وتقليله إىل مجرّد عقٍل حسايبٍّ
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