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 مقدمه  .1

ترین اهداف هوش مصنوعی اجررا کرردن ابدراد    یکی از مهم 

کامپیوترهرا بر    ازهوش انسان در کامپیوترهاست. از طررف دیگرر   

 .استفاده می شودهای شناختی پدیدهبرای درک طور گسترده 

اگر ما بخواهیم یک سیسرتم هروش مصرنوعی کامرج ای راد      

ابتردا،   کنیم تقابج چنین سیستمی با افراد یک نکت  اصلی اسرت. 

کنریم و اباارهرایی    درکرا  شرناختی مفهروم روانشناسری    ما باید

هروش   برا های هوش مصنوعی را داشت  باشیم ک  بتوانیم سیستم

 سازی کنیم.انسانی شبی 

 شناختیروانشناسی  .2

مطالد  پردازش ذهنری یرک سیسرتم      مصنوعی روانشناسی

اما ابتردا بایرد نگراهی بر       هوش مصنوعی شبی  انسان است.

 داشت  باشیم.روانشناسی شناختی 

مطالد  پردازش ذهنی از قبیرج توجر ،    شناختیروانشناسی 

حافظ ، درک، حج مشکالت و تفکر است.ریش  علم روانشناسی ب  

یونان باستان بر می گردد.اما در میان  قرن بیستم، پس از توسرد   

با تفکر انسان و عملکرد محاسباتی  شباهت های آنعلم کامپیوتر 

 .مورد توج  قرار گرفت

ارائر    Dan Curtis(1963)روانشناسی مصرنوعی بر  وسریل      

 . این تئوری بر پای  ی دو شرط اصلی بنا نهاده شده است.گردید

 : های هوش مصنوعیسیستم درشرط اول:

می هم  تصمیمات باید ب  صورت اتوماتیک گرفت   -

 شود.

تصرمیم گیرری برر اسرا       این سیستم ها قادر ب  -

 نراق  مری باشرند   و  انتااعری اطالعاتی ک  جدید، 

 هستند.

سرازی  در دوباره برنامر  می بایست هوش مصنوعی  -

 .توانا باشد های جدیدبر اسا  داده

هرای  توانایی حج نقر   می بایست هوش مصنوعی -

ی حتری در حضرور داده   نویسری خرودش را  برنام 

ب  این مدنی اسرت کر     امر این شت  باشددا ناق 

ش تصررمیم درسررت را برر  صررورت خررودگردان ارز

گااری توسر  خرودش ای راد    گااری کند و ارزش

 .دشده باش

 شرط دوم:

برنام  عمج کننده اصرلی   ئمدیار در شرایطی ک  جا 4تمام 

  نیستند لحاظ می شوند.

گی برای ساخت چنین سیستمی در حال حاضر سطح پیچید

چنرین  همقابرج گفرت وگرو اسرت .تئروری       گسرترده یک موضوع 

ی کرافی   سرطوح بر  انردازه   مشخصات سطوح را مطرح نمی کند. 

افرااری   نررم در سیستم هرای   آنهاسازی پیچیده هستند ک  پیاده

 روانشناسری  و نکتر  نهرایی ایرن اسرت کر       بسیار پیچیده اسرت 

مصنوعی سواالتی را ک  هوش آگاهان  یا نا آگاهان  باشد را مطررح  

 .نمی کند

این تئوری  بسیارباسطح هوش مصنوعی  6112حال در سال 

.و بنرابراین  فاصرل  دارد ج هرای روانشناسری مصرنوعی    هرا یرا اصر   

 .ه استروانشناسی مصنوعی یک نظم تئوریکی باقی ماند

 شناخت و درک .3

شناخت و درک راههرای پایر  ای روش حرج مشرکج بررای      

ش ذهنری بررای   زانسان هستند. شرناخت در مرورد تفکرر و پرردا    

اسرتفاده   ب  زبان ساده دریافت ، یادآوری تفکر و درک است.درک

 .است مغا قلب برای حج مشکج ب  جای استفاده از از

رسرد قردیمی ترر از    حج مسئل  ب  نظر مری  در دیدگاه درک

ی قضرراوت هررا دیرردگاه شررناخت باشررد . تدرردادی از پسررتانداران

 .بسیاری را بر مبنای ت رب  ان ام می دهند

 .ن دو متد لیست شده استیدر جدول تفاوت های بین ا
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 بین دو متد شناخت و ادراکتفاوت  1 جدول

 بدد شناخت بدد درک

 کند و همراه با تالش و سریع بدون تالش

پردازش غیر ارادی است و 

-ب  صورت اتوماتیکی عمج می

 کند.

پردازشی ب  صورت 

 قابج کنترل است. و آگاهان 

پردازش عموما غیر قابج 

دستر  و فق  نتی   ها ب  

 صورت آگاهان  ظاهر می شوند.

قابج کنترل و قابج  فرآیند

 نمایش در خود آگاه است.

الگوی منطبق کننده ، 

و  استداره ایتفکر ب  صورت 

 است.جامع 

ان ام مهارت نشان  ، تفکر 

و ت ای  قابج درست است و 

 تحلیج می باشد.

مشترک در میان تمام 

 پستانداران

باالی  سان هاینمخت  ا

هایی با سال و شامپاناه 6

  شناختی زبانمهارت های 

 مستقج از متن وابست  ب  متن

 شامج .وابست  ب  یک سکو

ک  آن را احاط   یمغا و بدن

 .کرده است

است و مستقج از سکو 

می تواند در ارگانیسم ها یا 

 ماشین ها پیاده شود.

 شناخت و درک مصنوعی .4

کر    هسرتند  ایهای غیرر انسرانی  شناخت مصنوعی، سیستم

 گیچگرون بر   مسئل   این.می باشندنماد یک سیستم هوشی زنده 

-اطالعات بر می از فادهتاس و سپاریب  خاطر  ت میع و یگیریاد 

 .دگرد

آوری اطالعات یک نقط  بحرانی در این رفتار اسرت. در  جمع

این شکی نیست ک  یک نکتر  کلیردی در این را درک پرردازش     

 انسانی است ک  قادر باشد یک سیستم هوشمند را ای اد کند.  

تم مصرنوعی برا فراکتور    سر درک مصنوعی ظرفیرت یرک سی  

یی عملکررد  اخودآگاه و یا درک است و یا یرک سیسرتم کر  توانر    

 درک انسان را دارد.مشاب  

مدل های منطقی پیشررفت  ای  سیستم های درک مصنوعی 

مبهم و برا  ،وقادر مری باشرند در شررای  در حرال تغییرر      ،نیستند

 فقدان اطالعاتی ب  عملکرد خود ادام  دهند.

توانند با اطالعات موازی کرار  های درک مصنوعی میسیستم

بر   طالعراتی کر    و ا ک  شاید برخی از آنها درست تر باشندکنند 

 .مدیار قرار می گیرند اغالبنظر صحیح تر می با شند 

من انتظار  "مونیکا آندرسن محقق درک مصنوعی گفت  است

قسرمت  یرک   در آینده نادیرک  درک مصنوعی سیستم های دارم

 "د.نساختاری در سیستم های هوش مصنوعی باش اساسی

مری  ما فکرر  ک   ی است مشکالت این امر خصوصا در حیط  "

ها با اسرتفاده از  د. اما تددادی از این حوزهنهوش نیاز دار ب  کنیم

تواننرد کنتررل شروند. مرن     می درک مصنوعی ب  تنهایی احتماال 

هند برود بر    ااعتقاد دارم ک  سیستم های درک مصنوعی قادر خو

یرا   درک مسرتندات مثج  زمین  هاییتنهایی نتی   تاثیر گذار در 

، آنررالیا ماشرینی  ترجمر   ، یرت هرا  موجوددرک تکلرم، اسرتخرا    

 "فراهم کنند. را کیفیت صفح  وب و تحقیقات مدنایی

مری  احسا  یک نکتر  کلیردی در درک مصرنوعی اسرت و     

هرای درک  احساسرات در سیسرتم   گی شبی  سرازی چگون بایست

 .مورد بررسی قرار گیردمصنوعی 

 احساسات مصنوعی .5

 ، اسرت یتوانایی ابراز احساسات یک قسمت از شخصیت انسان

انسان مدنا داشت  باشرد.  ماهیت وجودی ک  باعث می شود  امری

بدضری  امرا  ،داریممان را احساسات نشان دادنبدضی از ما توانایی 

تر آن را نشان می دهند. افراد از قبیج آنهایی ک  اوتیسم دارند کم

ما ب  یک دیگر نگاه می کنیم تا نشران  هرای احساسراتی را پیردا     

 هایمان واکنش نشان دهیم.کنیم و در پاسخ 
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هرای طبیدری ابتردا بایرد     تالش برای شبی  سازی سیستمدر

یا هدف آن چیست یرا   بپرسیم، چ  چیای ذات این سیستم است

وجررود  در صرورت دلیرج آن برررای برودن چیسررتد تدرداد کمرری    

هسرتند کر  علتری بررای بوجرود       در دنیای طبیدی ییهاسیستم

 .آمدن آنها نباشد

گیری مرا هسرتند،   از سیستم تصمیم احساسات یک قسمتی

و وضردیت   حالرت رفترار   ، احساسات تصمیمات ما را با شخصیت

منحصر بفررد   هایی پاسخ بتوانیم دهند تا ماوفق می ما آنی روحی

 .یمدر موقدیت هایی ک  در محی  ما قرار دارند بده

در  احساسات را می توانیم در س  الی  تقسریم بنردی کنریم   

.  قرار دارد چیای ک  ما احساسات آنی را می نامیمباالترین سطح 

واکرنش بر     در بر  طرور خالصر     مرا  ها رفتارهایی هستند ک این

یرک    . برای مثال ما لبخند می زنیم یا بر یمدهها نشان میرخداد

در سرطح   یم یا بدد از یرک تصرادف مری ترسریم.    جوک می خند

ی یلتهرا حا کر  ، شرود رفتاری ما طبق  بندی میهای بددی حالت 

در مرا هسرتند.   آنری  احساساتای اد شده بر اسا  م موع  ای از

. این رفتاری اسرت  این دو الی  شخصیت ما وجود دارد پایین تر از

در زمان هایی ک  تحت تاثیراحساسات آنی یرا حالرت   ک  ما عموما

 .بروز می دهیم های رفتاری نیستیم

اسرات  ساین سطوح یک ترکیب بر اسرا  اولویرت دارنرد. اح   

 دهریم نشان آنی وقتی ک  ما تصمیم می گیریم کدام رفتارمان را 

و حالت های رفتاری در واکنش های مرا نسربت بر      دناولویت دار

. هر چند هیچ شرکی وجرود   شخصیت ما دارای اولویت می باشند

ندارد ک  این س  سطح می توانند رفتار متقابرج داشرت  باشرند و    

 یکدیگر را تغییر بدهند.

بر روی احساسات انری بر  دلیرج سرادگی آن و      در این مقال 

کنیم. قبج از بحرث کرردن   تاثیر روی دو احسا  دیگر تمرکا می

ای بر  اثررات اجررای    سازی اصول احساسرات پایر   در مورد پیاده

 احساسات مصنوعی نگاهی بیندازیم.

 ارزش های احساسات مصنوعی .6

ما  رایاحساسات مصنوعی می تواند ب با ساخت سیستم های

مهرم در ایرن   . تدردادی از مروارد   را ای اد کندهای مختلفی زشار

 .رابط  در ادام  خواهد آمد

 کامپیوتر ارتباط انسان با

ب  چگونگی ارتباط برقرار کردن انسان با کامپیوتر  این حوزه 

موضروعات ایرن مبحرث تکلرم      تررین یکی از مهم .شودمربوط می

نی در انسا حس مصنوعی است. مشکج بارگ در این زمین  فقدان

تکلم ماشینی برا توجر  بر  تکنولروژی هرای       .استتکلم ماشینی 

تغییر  مخاطببا  درارتباطیکنواخت و خست  کننده است و  فدلی

 کند.نمی

تواند یک سازی تشخی  قواعد بدیدی میها برای پیادهتالش

 باشد. در این حیط موفقیت بارگ 

 خود شناسی

 رسیدن ب  است.اما مبحثشناخت خود در مرکا هدایت این 

هررای سیسررتم.باشررد   مشررکالت بارگرریهمررراه بررا توانررد آن مرری

 تواند ب  ما یک تصویر درونی از خودمران را  احساسی مصنوعی می

هنگرام  در  برار از خطاهای فاجد   این امر باعث اجتناب .دهدارائ  

   مخاطرات خواهی بود.

 رسان 

و پراکنرده و   هرای نادرسرت  روشبا های خبری امروزه رسان 

مرا بر  اطالعرات     د.نتغذی  می کن اهم چنین دیوان  وار ذهن ما ر

های مناسب نیاز داریم ترا  مناسب با مقدار مناسب در مورد مبحث

اما از رسریدن بر  آن    ، مان کمک و راهنمایی کندما را در زندگی

بر   تواننرد  های احسا  مصنوعی مری خیلی دور هستیم. سیستم

کمک ،نیراز دارنرد   واقدرا  اطالعاتی کر  جهت دستیابی ب  ها انسان

 .کند

 رواب  

 بسریار مشرکج   امری عاقج بودن در رواب  ب  ب  طور گسترده
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است. ما در ارتباط برقرار کردن با یکدیگر مشکج داریم و و صبور 

رسریم برا آرامرش    خرواهیم نمری  نیستیم و وقتی ب  چیای ک  می

 پیامد آن پیش می آید.ی در صحبت نمیکنیم و مشکالت دیگر

در هایی  د ب  ما درنتوانهای احساسی مصنوعی میسیستم

  .دهند ارتباطات انسانی و در راستای بهبود آن ارائ  مشاوره زمین 

توانیم ب  طور خالص  ذکر کنیم ک  در پایان این بخش ما می

های هروش مصرنوعی   سیستم در موردرا نیا هایی توان نگرانیمی

ها، ب  انسان AI شدنرفت  داشت  باشیم.نکاتی راجع ب  غالب پیش

 و مروارد بیشرتر   AIهای شغلی ب  خاطر جایگاینی کاهش فرصت

 ک  می بایست مورد بررسی قرار گیرد.

 AIپیاده سازی احساسات پایه ای در سیستم های  .7

Annette Bolt   در کترابش emotion and intuition  در

مبراحثی را مطررح    در قضراوت نرایی آن  توااحساسرات و  ارتباط با

تواند ب  ما کمک کنرد ترا   احساسات می از دیدگاه وی است  کرده

تدرردادی از  .پیرردا کنرریم  بیشررتری در روابرر  بررا محرری  درک 

نیت ، تر    ای را از قبیج شادی، عصبامندان احساسات پایشدان

 اند.، لذت، غم، نفرت و ... تدریف کرده

بندی ای در مدل الی احساسات پای یک فرضی  این است ک  

ایرن  امرا   ،دنر د برای ای راد احساسرات پیچیرده عمرج کن    نانوتمی

 .احساسات پیچیده درست باشد از تواند برای تدداد زیادینمیامر

رهنگری اسرت.   فای  ریک موضوع مهم دیگر در این زمین  ش

بدنوان مثرال یرک    .توانند بر روی احساسات تاثیر بگذارندآنها می

فرهنگری   جوامرع هرای متفراوتی در   تواند ویژگری می نسان موفقا

 متفاوت داشت  باشد.

بر  یرک    AI   هرچند سوال ما این اسرت، آیرا یرک سیسرتم    

ای نیاز دارد و اگر جواب مثبت اسرت چگونر    احساسات پای  اولی 

 ها را در یک سیستم کامپیوتری اجرا کنیم.آن

سیسرتم  یرک   م کر  جواب ب  سوال اول: اگر ما مری خرواهی  

یرادگیری ، پرردازش تصرمیم     ،درک از قبیرج کارهرایی   هوشرمند 

 ی مشاب  را ان رام دهرد  گیری، رفتار و تدداد دیگری از عملکردها

 بررای زیرا احساسات یک مسرئل  مهرم    .باید احسا  داشت  باشد

 .چنین قابلیت هایی می باشد مدلسازی

 سوال دوم ب  نظر می رسد ک  خیلی سخت تر باشرد امرا در  

ای ب  این مسرئل  داشرت    توانیم نگاه خالص  و کوتاه شدهابتدا می

 باشیم.

 بررآورده شردن  تروانیم بر  احساسرات انسران برر پایر        ما می

. برای مثال اگر یک انسان بر  رضرایت نیراز     فکر کنیم شنیازهای

بررای پیراده سرازی چنرین      باشد.عصبانی یا غمگین نباید دارد او 

مرا   استفاده کرد. گراهدف  AIسیستم می توان از یک  ییمدل ها

در فکرر کنریم و بدرد     ب  عنوان هردف  می توانیم ب  نیازهای پای 

در  مهرم . نکتر   تدریف کنیم این اهداف این ا مقصد را رسیدن ب 

 هدف بسازیم. این برای یاین جا این است ک  یک مدل قیاس

 نآ ادام در  ک در این ا وجود دارد زیادی هر چند مشکالت 

 .ه ایمرا لیست کرد ها

 .ی مناسبارچوب کارهنیاز برای یک چ -

 .سیستم های احسا  مصنوعی ارزیابیگی چگون -

 مری بایسرت   باید برای پیاده سازی یچ  احساسات -

 .انتخاب شوند

 از احساسات هروش  درک مناسبی هاچگون  انسان -

 .داشت  باشندمصنوعی 

 انتظارات انسان از شناخت مصنوعی .8

 ظررف  در   بودیک مصاحب  مشهور گفتماروین مینسکی در 

انسران   یرک  سال دیگر ما یک ماشرین برا هروش عمرومی     8تا  3

متوس  خواهیم داشرت، ماشرینی کر  قرادر خواهرد برود کتراب        

 گااریسیاست  قادر ب ،را عوض کندشکسپیر بخواند، روغن ماشین

در آن ا ماشین آموزش خرودش را   .دعوا کندو  ک بگویدو، جباشد

 با سرعت خیلی زیاد اغاز خواهد کرد.  

انتظارات امروزه خیلی متفاوت با آن چیاهایی ک  او در سال 
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هوشرمندی   هایسیستمدر ارتباط با  گفت نیست. امروزه  1791

برا قابلیرت متفراوت جمرع      هرا را  توانند دادهمی  می اندیشیم ک 

 واکنش هرای مناسربی  ت تبدیج کنند و ها را ب  اطالعاکنند و آن

 د.نبر اسا  آن اطالعات داشت  باش

کر  برا    بر  نرام سرامانتا   عامرج   یک سیسرتم  "Her "در فیلم

 متن اسناد را  می تواند شده است شخصیت سازی یک زن صدای

، را مشرخ  کررده  هرا  هرا پیرام  ها را فیلتر و اولویتایمیج،  درک

 ایاش مری توانرد رابطر     و ب  عنوان توانرایی اصرلی   بگویدک وج

 .عاطفی با صاحب خود برقرار نماید

اگرچ  فیلم های علمی تخیلی همیش  جلو تراز زمان واقدری  

 ایاین ا قابلیت یک ماشرین هوشرمند   در نکت  مهماما اند ،  بوده

 .در آرزوی داشتن آن است است ک  انسان

Mani  محقررقAI   هررا و ده انسرراندر آینررکنررد فکررر مرری

با ضریب باالی اتصال  سیستم هایی متصجکامپیوترهای هوشمند 

ارتباط  توسد برای  کدیگرتوانند با یها میو این واحدخواهند بود 

 .متقابج داشت  باشند

 AIهرای شرناختی   هایی دربراره رشرد سیسرتم   اگرچ  تر  

گویرد  یک دانشمند شناختی می Dr. Joscha bach .وجود دارد

هوش مصنوعی پیشرفت  چیا بیشتری از خطراتی کر   خطرهای "

هم اکنون جوامع ما را تهدید می کند نیسرت.ام در حرال حاضرر    

شرناختی   هوش مصنوعی هایدر مورد سیستم تردید های زیادی

اسرت کر     مطررح شرده  وجود دارد ک  توس  دانشمندان و مردم 

یردا  بررای آن جوابهرایی پ   می بایسرت شناختی  علوم پژوهشگران

 کنند.

 نتیجه گیری .9

های کامپیوتری دانشمندان شناختی امروزه ب  ای اد سیستم

یاد بگیرند و احساسرات را تشرخی     ،استنتا  کردهتوانند ک  می

محری    برا تواننرد  مری  سیستم هرا شوند. این دهند نادیک تر می

هنوز کار  . اما خود را تطبیق دهندغیر قابج انتظار شرای  جدید و 

این ماشین ها ک  قادر ب  تدامج با انسان  زیادی برای ساختهای 

آشرنایی برا   یک مسئل  مهم در این ا  مانده است.باقی  ،می باشند

 ،مغرا   گی پرردازش اطالعرات توسر    چگون ،کار درونی مغا  روند

 .   می باشد شناخت نحوهاحسا  وای اد 

-یکی از مهم ترین مسائج در این جا هدف شناخت محاسرب  

خررواهیم و همچنررین تدریررف واضررح از چیاهررایی کرر  مرری ای و 

 .ک  داریم می باشد نیازهایی

نده اما شراید  اباقی م حوزهدر این  بسیاری  بنابراین هنوز کار

سیسرتم هرای هوشرمند شرناختی را در آینرده ای نر        ما بتوانیم 

 چندان دور داشت  باشیم.

 مراجع

1. Bolte A, Goschke T, Kuhl J, 
“Emotion and Intuition.” Institute of 
Psychology, Braunschweig 
University of Technology, 
Braunschweig, Germany. 
annette.bolte@tubs.de 

2. Crowder, J. A., Friess, S., 
“Artificial Neural Emotions and 
Emotional Memory.” International 
Conference on Artificial 
Intelligence, ICAI’10 (July 2010). 

3. Crowder, J. A., Carbone, J, 
“The Great Migration: Information 
to Knowledge using Cognition-
BasedFrameworks.” Springer 
Science, New York (2011). 

4. Crowder, J. A., “Metacognition 
and MetamemoryConcepts for AI 
Systems.” International 
Conference onArtificial 
Intelligence, ICAI’11 (July 2011). 



                                                                                                    

 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا               

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

5. Minsky, M.,(2006), The Emotion 
Machine:Commonsense Thinking, 
Artificial Intelligence, and 
theFuture of the Human Mind, 
Simon & Schuster. 

6. AAAI press (2004). In Hudlicka, 
E. and Cañamero, D. (eds.) 
“Architectures for modeling 
emotion: cross-
disciplinaryfoundations”. 2004 
AAAI Spring Symposium 
Technical Report. Available 
at:http://www.aaai.org/press/report
s/symposia/spring/ss-04-02.html 
Accessed on 11/05/2004. 

7. Artificial Emotions for Artificial 
Systems Saman Harati Zadeh, 
Saeed Bagheri Shouraki, Ramin 
Halavati Computer Engineering 
Department, Sharif University of 
Technology Azadi St., Tehran, 
Iran 

 


