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 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 مالك آل فتيلترجمة: 
 
 
 

ومنشور على )موسوعة ستانفورد للفلسفة(. ننوه بأن الترجمة  ؛  نغألين توريمدخل فلسفي شامل حول  

هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة، والتي قد يطرأ عليها التعديل من منذ تتمة هذه الترجمة. وختاًما،  

 .نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد على تعاونهم واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة
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تورينغمل يصف   ورقته  Alan Turing  (1912–1954  ألن  لكن  فيلسوف،  أبنه  نفسه  يوًما   )
( احلوسبة  1950البحثية  "آالت  عنواهنا  اليت كان   Computing Machinery)  والذكاء( 

and (Intelligence  اليت    كانت املقاالت  أكثر  الفلسفية    أسُتشهدواحدة من  األدبيات  هبا يف 
واجلسد التقليدية، وذلك بربطها مبفهوم قابلية    الذهن احلديثة. قدمت هذه الورقة مقاربة جديدة لثنائية  

( بعنوان "حول  1937-1936احلوسبة الرايضي، املفهوم الذي كان قد قدمه يف ورقة حبثية سابقة )
( القرار  مشكلة  على  تطبيق  مع  للحوسبة،  القابلة   ,On computable numbersاألرقام 

with an application to the Entscheidungsproblem)  ،  ميكن اليت  الورقة 
 .لعلوم احلاسب اآليل وبرامج الذكاء االصطناعي عماًل أتسيسًّا اعتبارها
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 موجز حلياته   -1
القصرية والفريدة ابهتمام واسع، حيث أهلمت عدد من األعمال الفنية    ألن تورينغلقد حظيت حياة  

والدته   مفصلة(،  E. S. Turing 1959) والروائية، كمذكرات  ،  (Hodges 1983)  وسرية 
 ، وأعمال أخرى متنوعة. (Whitemore 1986)  هيو ويتمور من إخراج    تلفزيون   ومسرحية، وعمل 

بني   يربط  وعمله كان  حياته  جماالت  من  جمال  أمهها كونه يف كل  االهتمام،  هلذا  أسباب  عدة  هناك 
اجملاالت اليت تبدو أهنا متباينة. جاءت مسامهته املركزية يف العلوم والفلسفة من خالل معاجلته ملوضوع  

طق الرمزي كفرع جديد من فروع الرايضيات التطبيقية، ماحًنا إايه بُعًدا فيزايئيًّا وهندسيًّا. ولعدم رغبته املن
فقد امتألت حياته ابلكثري من  معينة  أو قدرته على البقاء ُُمدًَّدا ضمن أي دور معياري أو دائرة فكرية  

النضج، إال أن دوره كان ُمورايًّ يف اتريخ  التعارض. وبرغم كونه رجاًل خجواًل، قد ال تبدو عليه أمارات  
البشرية من خالل إسهامه يف علم التشفري أثناء احلرب العاملية الثانية. ورغم اعتباره كمؤسس للتكنولوجيا  

القرن العشرين، إال أنه أاثر إعجاب الناس وسحرهم، أو إزعاجهم، برباءته الروحية    علىاليت هيمنت  
ذلة. ورفضه للمساومات األخالقية

ُ
 والفكرية امل

، ألبوين بريطانيني من الطبقة املتوسطة العليا.  1912يونيو    23يف لندن،    تورينغولد آالن ماثيسون  
النظام اإلمرباطوري الربيطان. ولكنه، ُمبكًرا،   سيطرة كان تعليمه من النوع التقليدي، والذي كان حتت  

نه على أنه "األكثر شيوًعا يف الطبيعة". مل تُروَّض  وخالفًا للسلطة، أُفتنت ابلنبض العلمي الذي عربَّ ع
شكوكه واستخفافه بقيم زمانه فأصبح أكثر ثقة وغرابة من أي وقت مضى. أترجحت روحه املزاجية بني  
الكآبة واحليوية. كما أن منط حياته كرجل مثلي اجلنس كان مالحظًا يف مشاعره القوية وإصراره املتزايد  

 على التمسك هبويته. 

كانت    ،تورينغالتابعة جلامعة كامربيدج هي أول موطن حقيقي ل  King's Collegeنت كلية امللك  كا
أفكار جون مينارد كينز   املرتكزة على  التقدمية  الفكرية  فيها  J.M Keynesمعروفة مبيوهلا  . تفوق 

التعيني ابكتشافه  . تبع هذا  1935بشكل ابرز يف مادة الرايضيات حىت انُتخب زمياًل يف الكلية عام  
الرائع واملفاجئ يف جماٍل مل يكن معروفًا فيه وهو جمال املنطق الرايضي. كانت أول جناحاته مع مقالة  
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(، ورمبا يُعد أعظم جناحته إذ حدَّدت ورقته  1937-1936  تورينغ"حول األرقام القابلة للحوسبة..." )
يف علوم احلاسب اآليل احلديثة.    يًّاأتسيس  عماًل ها  هذه تعريَف احلوسبة وحدود إمكانياهتا املطلقة، مما جعل 

حيث قدَّم املزيد يف جمال املنطق وفروع الرايضيات    Princetonقاده هذا النجاح إىل جامعة برينستون  
  1938األخرى. أتيحت له الفرصة للبقاء يف الوالايت املتحدة، لكنه اختار العودة إىل بريطانيا يف عام  

 ور يف حرب االتصاالت الربيطانية. حيث ُجن َِّد على الف

بشكل كامل تقريًبا يف إتقان آلة التشفري األملانية    تورينغ، اخنرط  1945حىت عام    1939بدًءا من عام  
 Bletchleyبليتشلي  الشهرية  ديقة  احلاملتعلقة ابلتشفري يف    األحباث، وغريها من  Enigmaإنيجما  
Parkإ مسامهة منطقية فريدة لفك    تورينغ ابن احلرب. قدَّم  ، وهي مقر اتصاالت احلكومة الربيطانية 

االتصاالت اخلاصة    تتبعملسؤوليته يف    هناك، ابإلضافةتشفري آلة إنيجما، فأصبح شخصية علمية رئيسية  
األملانية من نوع   املستوى يف شؤون  U-boatابلغواصات  النحو أصبح شخصية رفيعة  . على هذا 

تسب، أيًضا، معرفًة أبحدث التقنيات اإللكرتونية املتقدمة يف ذلك  أمريكية، كما اك االتصاالت األجنلو
 احلني. 

، يف  تورينغبدمج أفكاره الرايضية املنطقية خبربته يف علم التشفري وبعض املعرفة اإللكرتونية العملية، طمح  
الوطين  ئي  هناية احلرب، إىل صناعة حاسب آيل إلكرتون ابملعىن احلديث الكامل. رغم دعم املخترب الفيزاي

National Physical Laboratory    املشاريع أمام  تضاءلت  أمهيتها  أن  إال  بلندن خلططه، 
الالزمة يف زمن   التامة  السرية  إجنازاته بسبب  توارت  بقوة. عالوة على ذلك، فقد  املدعومة  األمريكية 

بسبب احباطه  لذا،  ، إال أنه مل يلق االعرتاف الذي يليق به.1946احلرب. ورغم تقدم أفكاره يف عام 
كعداء ماراثون قوي، وكاد أن يكون مؤهاًل لالنضمام للمنتخب الربيطان يف دورة    تورينغيف عمله، ظهر  

 .1948األلعاب األوملبية عام  

  . علمية أكثر منها صناعية أو جتارية، فسرعان ما عاد إىل احلدود النظرية للحوسبة  تورينغكانت دوافع  
مركًزا، هذه املرة، على املقارنة بني قدريت احلوسبة والدماغ البشري. ادعى أن احلاسب اآليل، عند برجمته  
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العقود    بشكل صحيح، ميكن أن ينافس الدماغ البشري؛ ما أسس لفكرة برامج "الذكاء االصطناعي" يف
 التالية. 

انتقل إىل جامعة مانشسرت، حيث حقَّق جزئًيا التوقعات املؤملة عليه للتخطيط لربجميات    1948يف عام  
يل الرائد هناك. يف الوقت نفسه، حافظ على حرية تفكريه حيث كتب يف تلك  اآلتطوير احلاسب  هبدف  

 Computing Machinery and)آالت احلوسبة والذكاء"  الشهري "  ه، حبث1950الفرتة، عام  
Intelligence  )(يف عام    1950  تورينغ .)أُنتخَب زمياًل يف اجلمعية امللكية إلجنازه يف  1951ب ،

تتعلق  1936عام   بنظرية رايضية  متاًما  منطقة جديدة  أطنابه يف  يضرب  الوقت كان  ذاك  لكنه يف   ،
 (.1952 تورينغ) Biological Morphogenesisابلتشكل البيولوجي  

عالقته اجلنسية مع شاب من  بسبب  القبض عليه    جراء األخري    تورينغ، توقف مشروع  1952فرباير يف  
السجن إىل اخلضوع حلقن األسرتوجني هبدف إبطال ميله اجلنسي،   ليتفادى عقوبته يفمانشسرت، فاضطر  

تحرري العام يف  مواصلة أعمال التشفري السرية. رغم ذلك، تعزَّز موقفه اليف    األمر الذي جرده من أهليته
كما كانت دائًما.    ُمتقدة مقابل القمع الذي ُمرس عليه يف احملاكمة اجلنائية، وظلت فرديته الفكرية، أيًضا،  

بينما ظل بشكل رمسي ُُماضًرا يف نظرية احلوسبة، مل يشرع فقط يف تطبيقات طموحة لنظريته البيولوجية،  
 بل قدم أفكارًا جديدة يف الفيزايء األساسية. 

مبقاطعة    ،Wilmslow  ويلمزلو ، يف منزله يف بلدة  1954يونيو    7ذا السبب كانت وفاته، يف  هل
شؤون  Cheshire  شيشاير يف  الفريدة  مكانته  أن  األوان  فوات  بعد  أُْدرَِّك  عامة.  مفاجأة  مبثابة   ،

كما كان    ،االتصاالت السرية األجنلو أمريكية تعين أن ضغوطًا كانت عليه مل يكن معاصروه على علم هبا
(. أكد  Hodges 1983، p.483)  1953عام يف  ابلتأكيد هناك صراًعا أمنيًّا آخر مع احلكومة  

(، أن فكرة االغتيال ال ينبغي استبعادها. ويف حديثه 1985)  Dawsonداوسون  مثل  بعض احملللني،  
اًل، وذلك من  بسبب تسمم السيانيد من خالل يده أمًرا مفتع تورينغ ح أن يكون موت عن االنتحار رجَّ 

أولئك الذين يرغبون يف تصديق هذه الفكرة أن يصدقوها نتيجة ميله للتجارب الكيميائية.    جعلأجل  
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جزئيًّا كرمزية   املأكولة  للتفاحة  الدرامية  الصورة  منها  جتوب يف  استمرت  طُرد  اليت  املثقف  ألن  فردوس 
 . تورينغ

 

 واحلوسبة تورينغآلة  -2
الكثري من عمل الفيزايئي الرايضي الشهري أ. س. إدينجتون    ينغتور ، استفاد  1933و  1928بني عامي  

A. S. Eddington  ومن شرح ج. فون نيومان ،J. von Neumann    ألسس ميكانيكا
راسل   لربتراند  الرايضي  املنطق  من  مث  افتتانه Bertrand Russellالكم،  زاد  الفرتة،  هذه  ويف   .

(. يف عام Hodges 1983، p. 63يف حياته )  واملادة بفعل اجلوانب العاطفية  الذهنمبشكالت  
أبطروحته    ،1935، يف عام  خترج بدرجة متميزة يف الرايضيات يف جامعة كامربيدج، أردفها  1934

  King's Collegeكلية امللك    يف زمالة  الالناجحة يف نظرية االحتماالت اليت حتصَّل بفضلها على  
ام نفسه، كان هناك أيًضا إسهامه يف املسألة اليت جعلت  بكامربيدج. كانت هذه خلفيته املعرفية، ويف الع

 منه امسًا ابرزًا يف جماله.

يف    M. H. A. (Max) Newmanمن ُماضرات الطوبولوجي ماكس نيومان    تورينغتعرَّف  
  غودل للرايضي    The Formal Incompletenessوري  الصُ   الال مَتَام  مربهنةتلك السنة على  

Gödel  والذي خيص النظم املنطقية الغنية واليت ميكن أن تشمل علم    1931عام  ، الذي أعلنه يف
على مشكلة    .احلساب تعرَّف  املشكلة    Entscheidungsproblemالقرار  )اختاذ(  كما  وهي 

، واليت كانت حتاول اإلجابة عن السؤال:  Hilbertاليت طرحها هيلربت    البارزة يف أسس الرايضيات 
ا اختاذ قرار ما حول أي افرتاض رايضي معني، سواء أكان مما ميكن  هل توجد طريقة ميكن من خالهل

 برهنته أم ال؟ 

تكمن الصعوبة الرئيسية يف هذا السؤال يف إعطاء تعريف صحيح وعام ال ميكن جتاوزه ملعىن التعبريات  
  ؛ 1936على هذا مبفرده ملدة عام، حىت أبريل    تورينغ"طريقة ُمددة" أو "إجراء فعال". عمل    كتعبري
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كانت العزلة واالستقرار مصدرا قوته يف صياغة أفكاره األصلية، ويف الوقت نفسه سبًبا لضعف تروجيها  
 وتنفيذها. 

وراء مسألة    الكامن Formalist Approach  الصوريغالًبا ما استخدمت كلمة "آيل" يف النهج  
.  "تورينغآلة  "يكمن يف حتديد ما سيطلق عليه قريًبا    تورينغمبفهوم اآللة، وكان حل    تورينغمتسك  .  هيلربت

على مثال  صيغت    تورينغ صورانية آلة  العمليات الذرية البسيطة.    ابتصاله مبفهوم هبذا حدد مفهوم "اآليل"  
طابعة عن بُعد، ووسع نطاقها قليالً إبضافة شريط ورقي ميكن أن يتحرك يف كال االجتاهني، و "رأس"  

، وطباعة رموز جديدة عليه، بداًل من القراءة فقط وخرم الثقوب  منه  قراءة الرموز، ومسحها قادر على:
 الدائمة.

ا )ال فائدة من القيام بذلك(، برغم من  آلة "نظرية" مبعىن أنه مل يُقصد تصميمها واقعيًّ   تورينغتعترب آلة  
ما لو كانت  اختبار مكوانهتا الذرية )الشريط الورقي، احلركة إىل اليسار واليمني، قراءة رمز( متاًما ك  ةضرور 

اختزال مفهوم "الطريقة" إىل عمليات    هو  Formalismانية  الصور . بيت القصيد من  منفذة واقعيًّا
 بسيطة ميكن بال شك "تنفيذها". 

يقوم هبا اإلنسان. مل يبدأ    اليتالعامة    اآللية هو جتسيد أغلب العمليات    تورينغمع ذلك، كان غرض  و 
حتليله أبية آلة حوسبة موجودة مسبًقا، بل مبربعات كاملرسومة يف كتب تدريبات األطفال. منذ البداية،  

 . معني نفيذ إجراء البشري عند ت الذهنإىل استيعاب ما ميكن أن يفعله   تورينغَهدَف مفهوم آلة 

  ، Infinitely Many  منها   ُمتناهٍ "، جيب توضيح أن هناك عدًدا ال  تورينغعند احلديث عن "آلة  
سلوك" "جدول  وتتبع  خمتلف،  إجراء  أو  طريقة  مع  تتوافق  منها  واحدة   Table Of)  كل 

Behaviour)  يف الوقت احلاضر يكاد يكون من املستحيل جتنب  معني   خمتلف لكل طريقة أو إجراء .
وبني ما مل يكن موجوًدا حينها: نعين احلاسب اآليل. ابملصطلحات    تورينغبني آلة    للتماثل القائمااللتفات  

 يعادل الربانمج يف احلاسب اآليل.  تورينغاحلديثة، فإن "جدول السلوك" آللة 

يطابق احلاسب اآليل نفسه؟ اجلواب    قد  ب اآليل، فما الذيتتطابق مع برامج احلاس   تورينغإذا كانت آلة  
(.  241، ص  1936  تورينغ)  Universal Machineوأمساه ابآللة الشاملة    تورينغ هو ما عناه  
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؛  تورينغالشاملة، واليت تشكل جمموعة فرعية من آالت  تورينغمن آالت ُمتناٍه مرة أخرى، هناك عدد ال 
  تورينغ آالت    سلوك  ى "جداول سلوك" معقدة مبا يكفي لقراءة جداولإهنا تلك اآلالت اليت حتتوي عل

التوازي   الفكرة تبدو غريبة، فالحظ  األخرى، والقيام مبا كانت ستفعله تلك اآلالت. إذا كانت هذه 
احلديث لذلك، حيث ميكن ُماكاة أي حاسب آيل بواسطة برانمج على حاسب آيل آخر. تعد الطريقة  

تتجاوز  ، إذ  تورينغقراءة وُماكاة نتيجة اجلداول األخرى أمًرا ابلغ األمهية يف نظرية    اليت ميكن هبا للجداول 
إىل    تورينغانتقال أفكار    ما يربرهذا  عام.    مئةقبل    Charles Babbage  تشارلز اببيجأفكار    بذلك

من الضروري أن تكون الربامج نفسها شكالً من أشكال البياانت اليت  فقلب احلاسب اآليل احلديث،  
مل تكن    1936بواسطة برامج أخرى. لكن على القارئ أن يتذكر دائًما أنه يف عام    التعديل عليها ميكن  

هناك أجهزة حاسب آيل من هذا القبيل؛ لقد تطور احلاسب اآليل احلديث ابلفعل من صياغة "السلوك  
 يف هذا العمل.  تورينغجده اآليل" الذي أو 

مبفردها.    تورينغابلتعريف الدقيق لقابلية احلوسبة: أي ما ميكن أن تفعله آلة    تورينغ مسحت صياغة آلة  
أن   ميكن  اليت  تلك  هي  للحوسبة  القابلة  العمليات  إن  أدق،  يسميه    ذتُنفَّ بتعبري  ابآلالت    تورينغمبا 

األوتوماتيكية يتم حتديده ابلكامل من خالل    تورينغآلة    األوتوماتيكية. النقطة احلامسة هنا هي أن عمل 
اليت    Choice Machines  أيًضا بـ "آالت االختيار"  تورينغ"جدول السلوك" اخلاص هبا. )مسح  

ة  ي مث اقرتح أن هذا التعريف لـ "قابل.  تستدعي املدخالت البشرية، بداًل من حتديدها ابلكامل مسبًقا(
يف إشارته ملشكلة    ،"طريقة ُمددة، وإجراء، وعملية آلية"  :تعابريالود من وسبة" يستوعب بدقة املقصاحل

 القرار هليلربت. 

آلة    عند مفهوم  القرار،    تورينغتطبيق  مشكلة  للحوسبة ا   بتحديد  تورينغابدر  على  القابلة    ألرقام 
Computable Numbers  . أرقام حقيقية  فهي  Real Numbers  ،  من    ستتكونابلتايل

، بدًءا من شريط فارغ، طباعتها عليه. على سبيل املثال،  تورينغ، واليت ميكن آللة  متناهيةكسور عشرية ال  
وتتحرك إىل اليمني، مث تكرر هذا اإلجراء إىل األبد، وبذلك ميكنها    1أن تطبع الرقم    تورينغميكن آللة  
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 الالمتناهيالعشري    التمدد، كما ميكن لآلالت األكثر تعقيًدا حساب  0.1111111حساب الرقم  
 (. piللثابت الرايضي ط )

يف قائمة كاملة حسب نوعها    اميكن ترتيبهذاً  إ، تشابه برامج احلاسب اآليل، قابلة للعد؛  تورينغآالت  
بذلك عن طريق ترميز اجلداول يف "أرقام    تورينغابلرتتيب األجبدي لـ "جداول السلوك" اخلاصة هبا. قام  

واليت ميكن بعد ذلك ترتيبها وفق حجمها. من بني هذه    (Description Numbers)  بيان"
اآلالت اليت هلا  تلك  هي  و "(  Satisfactory  رضية أرقام بيان "مُ   هلا جمموعة فرعية )اليت  هناك  القائمة،  

 Diagonal. يتضح بسهولة، ابستخدام احلجة القطرية  متناهيةطباعة الكسور العشرية الالعند    نتائج
Argument   كانتور  جورج  عامل الرايضيات األملان    استخدمها ألول مرة   اليتGeorg Cantor  ،

متلك خاصية التقرير    تورينغ، أنه ال ميكن أن يكون هناك آلة  غودلراسل و   واليت كشف عنها كاًل من
حدد مرض

ُ
ًيا أم ال. ميكن تقدمي احلجة على النحو التايل: افرتض أن آلة  حول ما إذا كان رقم البيان امل

أخرى واليت ستعمل بدورها على الرقم الرتتييب    تورينغهذه موجودة، مث أنه من املمكن بناء آلة  ك  تورينغ
تقوم هذه اآللة اجلديدة بعد ذلك بطباعة رقم )ن(  سرضي.  املبيان  الرقم  ذي  )ن( من اجلهاز رقم )ن(  

رقم بيان "ُمرٍض".   يكون ذوس، وابلتايل  متناهًياخمتلف. مع تقدم اجلهاز، فإنه سيطبع عدًدا عشراًي ال
  هنا يقع رقم بيان ُمرٍض. ذات ومع ذلك، جيب أن خيتلف هذا الرقم حسب البناء عن خمرجات كل آلة  

  تورينغ (. من هذا املنطلق، كان  246، ص  1936  تورينغفرضية خاطئة )تناقض، لذا جيب أن تكون الال
 ذه الطريقة العامة. هل  مماثلةقادرًا على اإلجابة على مشكلة القرار هليلربت ابلنفي: ال ميكن أن تكون هناك  

بعدة طرق، لكن الفكرة األساسية تعتمد على املرجع الذايت املتضمن    تورينغميكن إعادة صياغة برهان  
الرموز، واليت توصف، ذاهتا، بواسطة الرموز وابلتايل ميكن أن تعمل وفًقا لوصفها    يف آلة تعمل على 

اإلثبات، وهو  أشكال  اخلاص. يف الواقع، ميكن إبراز جانب املرجع الذايت للنظرية عرب شكل خمتلف من  
رير مدى الرضا؛  هذه اآللة اخلاصة بتقك  وجود آلة(. لنفرتض  247، ص  1936  تورينغ)  تورينغ ما فضله  

التناقض بسهولة. ومع ذلك، فإن الطريقة "القطرية"    سيقع مث قمنا بتطبيقها على رقم البيان اخلاص هبا؛  
هلا ميزة، وهي إبراز ما يلي: أنه ميكن حتديد رقم حقيقي بشكل ال لبس فيه، ومع ذلك لن يكون قابالً  
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ط( ميكن    مثاًل الثابت )  متناهيةة الالللحوسبة. كذلك ال ميكن االستخفاف أبن بعض الكسور العشري
العشرية  ُمتناهٍ تضمينها يف جدول   فالكسور  تقريًبا( ال ميكن  الالمتناهية  ،  الواقع، مجيعها  األخرى )يف 

"  حتديد ما إذا كان العدد أوليًّا أم ال"  كحالة تضمينها. وابملثل، توجد مشكالت يف اختاذ القرار يف حالة  
، يف حني أن هناك إجاابت أخرى  ُمتناهٍ يف وصف    متناهيةاإلجاابت الالحيث يتم اختتام العديد من  

يف    تناهية)مرة أخرى، كلها تقريًبا( ليست كذلك، وجيب اعتبارها تتطلب الكثري من االختالفات الالم
 طرقها. "هل هذا افرتاض ميكن إثباته؟"، ابلتأكيد هذا االفرتاض ينتمي إىل الفئة أخرى.

ميكن يف الواقع   قابل للحوسبةكما قرر احلقيقة االستثنائية اليت مفادها أن أي شيء    ،تورينغهذا ما قرره 
 الشاملة.  تورينغأن ُُيوسب بواسطة آلة واحدة، وهي آلة 

أن يسوغ لتعريفه إبظهار أنه يشمل أعم فكرة حول تعبري "الطريقة". ألنه    تورينغلعمل    املهموكان من  
إذا مل يكن ذلك، فإن مسألة مشكلة القرار ستظل مفتوحة: قد يكون هناك أنواع أخرى من الطرق أكثر  

. أحد هذه املربرات هو يف إظهار أن التعريف تضمن العديد من العمليات  تورينغقوًة مما قد تقدمه حوسبة  
(. واحلجة الثانية  254ص    ،1936  تورينغيت قد يعتربها عامل الرايضيات طبيعية يف جمال احلوسبة )ال

(. لكن  253ص    ، 1936  تورينغتعليمات مكتوبة )  جيري حساابته وفقهي تضمينه حلاسب بشري  
بشري  ال  احلاسب  ذهنل  ذابة أن حجة "احلدس" ج، وهي اعتباره  قدمها أوالً احلجة األكثر جرأة، تلك اليت  

" يف حجته مهًما للغاية، ولكن يف هذه املرحلة كان  الذهن(. كان دخول "249ص    ، 1936  تورينغ)
 له مسبًقا. يعمل وفق قواعد ُمددةً  ذهن جمرد 

، مربرًا لفكرته على أسس عامة وبعيدة املدى، وبصياغة رايضية دقيقة ملفهوم  تورينغللتلخيص: وجد  
، أبن صياغته لـ "قابلية  1936عمله، كما قُدم إىل نيومان يف أبريل    "الطريقة أو "العملية العامة". انقش 

ص    ،1936  تورينغرقم ما" )ل احلوسبة" تشمل "العمليات احملتملة اليت ميكن تنفيذها يف عملية حوسبة  
جديدة يف كل من احلساابت العملية ويف مناقشة العمليات    حبث(. فتحت هذه األفكار جماالت  232
البشريةالذهن يعمل  ية  أنه كان  برغم  ذلك،  ومع  نيومان- .  وصفه  انفرادي"    -كما  "حبس  يف 



16/1/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 11

 

(Hodges 1983 ،    إال أنه سرعان ما ُعلم أنه مل يكن وحيًدا يف دراسته تلك، كشهادة  113ص ،)
 (.1988على حاالت "التقاء األفكار" على حد توصيف غاندي )

، بشكل طفيف على  Alonzo Church املنطق جبامعة برينستون، ألونزو تشرتش  لقد تفوق عاملِّ 
بفعالية"  تورينغ "قابلية احلساب  أمساه  تعريف مرٍض ملا  إجياد  .  Effective Calculability  يف 

تشرتش    اقتضى  المدا    Logical Formalism  املنطقية   الصورانية تعريف  حبساب  اخلاصة 
Lambda-calculusأن البداية اندمج ما حققه  ؛ هذا يعين  الصيغة اليت قدمها    تورينغ ه منذ  مع 

مفهوم "العملية"    ةصحيح  بصورةحساب المدا جتسد    صورانيةتشرتش وحل ُملها، أي التأكيد على أن  
يتوافق مع تعريف تشرتش    تورينغأو "الطريقة الفعالة". وبسرعة كبرية، تبني أن النطاق الرايضي حلساابت  

اليت حددها    General Recursive Functionsلوظائف التكرارية العامة  )وأيًضا مع نطاق ا 
( حول االستنتاجات اليت توصل إليها يف  166ص    ، 1939  تورينغبيانه اخلاص )  تورينغ(. كتب  غودل
؛ يف رسالته لنيل درجة الدكتوراه اليت كتبها حتت إشراف تشرتش، وابلتايل ميكننا اعتبار أن 1938عام 

 :Church-Turing Thesis"  تورينغ-بيان مشرتك ألطروحة "تشرتش هذا البيان هو

يُقال أن الدالة تكون "قابلة للحساب بفعالية" إذا كان من املمكن إجياد قيمها من خالل عملية  
من السهل إىل حد ما احلصول على فهم بديهي هلذه الفكرة، إال أنه  يبدو  آلية حبتة. برغم أنه  

هذا  مثل  م  احلصول على تعريف أكثر حتديًدا ومعربًا عنه بشكل رايضي. ُقد ِّ من املرغوب فيه  
... حيث وصف هذه الدوال أبهنا 1934يف برينستون عام    غودلالتعريف ألول مرة بواسطة  

ُقد ِّ  عامة"...  الذي حددها  "تكرارية  تشرتش  بواسطة  بفعالية  احلساب  لقابلية  آخر  تعريف  َم 
ينسجم [ تعريًفا  تورينغ. أخريًا يقرتح املؤلف ]أي  lambda-Definabilityالمدا    بتعريفية

الفكرة البديهية بشكل وثيق... وقد ذكر أعاله أن "الدالة تكون قابلة للحساب بفعالية إذا    مع
كان من املمكن إجياد قيمها من خالل عملية آلية حبتة". قد أنخذ هذا البيان حرفياً، ونفهم  

لة. من املمكن إعطاء  اآلآلية" تعين أنه ميكن تنفيذها بواسطة  منه أن عبارة "من خالل عملية  
وصف رايضي، بشكل طبيعي معني، هلياكل هذه اآلالت. يؤدي تطوير هذه األفكار إىل تعريف  



16/1/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 12

 

املؤلف للدالة القابلة للحساب، وإىل ربط تعريف قابلية احلوسبة بقابلية احلساب بفعالية. ليس  
 ما، إثبات أن هذه التعريفات الثالثة متكافئة.  من الصعب، وإن كان شاقًا إىل حد 

الذي قدَّم من خالله تربيًرا بديهًيا ُمقنًعا لصحة أطروحة تشرتش. يؤكد العرض    تورينغقَبَِّل تشرتش بتعريف  
  بعدما ُحدد املفهوم املطلق   تورينغكان مقتنًعا أيًضا حبجة    غودل( أن  2000األخري من قبل ديفيس )

Absolute Concept  (Gödel 1946  الوضع يتغري  مل  اآلن  (.  عام  حىت  .  1937منذ 
. استمر  يف املوسوعة  تورينغ-)للحصول على مزيد من التعليقات، انظر املقال اخلاص أبطروحة تشرتش

أوراق   من  األخرية  اجملموعة  يف  النقاش  )   تورينغهذا  حررها كوبالند  هودجز  2004اليت  وراجعها   ،)
(2006.)) 

الكثري للتبشري بصياغته يف عامل املنطق الرايضي وعلوم احلاسب اآليل املبكرة، بينما ديفيس    تورينغ  يبذلمل  
. يف  تورينغ( قاما بذلك من خالل كتبهما، فناال شهرًة أكرب مما حققها  1967( ومنسكي )1958)

للحوسبة )مثاًل: من حيث كوهنا "آالت تسجيل"(.   تورينغا ما تُعاد صياغة قابلية  الوقت احلاضر، غالبً 
، من ستانفورد( قد  Turing's World  تورينغ  املَ عَ   كما يفرغم ذلك، فعمليات احملاكاة احلاسوبية )

 األصلية.  تورينغأعادت احلياة إىل صورة 

( يف الرايضيات  Decidabilityالبت،    أيًضا جماالت جديدة حول احلسمية )قابلية  تورينغ فتح عمل  
يف جمال تطوير نظرية    ا جديدً   وهًجاأيًضا    تورينغالبحتة. منذ سبعينيات القرن املاضي، اكتسبت آالت  

، وابلتايل فقد دعمت أحد أهم جماالت البحث يف علوم احلاسب  Complexity theoryالتعقيد
 اخلاصة يف إعطاء توضيح ملموس للمفاهيم اجملردة.   نغتورياآليل. جيسد هذا التطور القيمة الدائمة ملكانة  

 املنطقي واملادي  -3
( غاندي  أورده  ما  حنو  ورقة  1988على  الفلسفي"  تورينغ(، كانت  للتحليل  و "منوذًجا  قد صقلت  ، 

الرايضي: يف   املنطق  ُمبهًما ضمن تعريف دقيق. إال أهنا كانت أكثر من كوهنا حتليالً يف عامل  مفهوًما 
  تورينغ إن التساؤل الذي يطرح نفسه ابستمرار من الناحية النظرية والعملية هو عالقة آلة    غتوريناعتقاد  

 .Physical املادي ابلعامل  Logicalاملنطقية 
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وال أي منطقي    تورينغ"الفعالية" تعين الفعل، وليس جمرد التخيل أو االفرتاض. يف هذه املرحلة، مل يقم  
آللة تشبه الطابعة )عن    تورينغآخر إبجراء حتقيق جاد يف فيزايء "الفعل". إال أن التصور الذي قدمه  

بُعد( كان يشري بشكل حتمي إىل شيء ميكن إجراءه "فعلًيا". كان مفهومه هو تلخيص لفكرة أنه ال  
من اإلجراءات البسيطة. لكن،    ناهٍ ُمتأو عدد  ،  سوى أداء "فعٍل" واحٍد بسيط، يف كل مرة،  ميكن للمرء

 ما مدى "مادية" هذا املفهوم؟  

آلة   أكثر من عدد  تورينغال ُيتوي شريط  على  بتااًت،  أي  متناهٍ ،  املربعات يف  مراحل    ة من  من  مرحلة 
، ولكنها دائًما قادرة على التوسع حسب احلاجة.  Finite  آلة متناهية احلوسبة. وابلتايل ميكن اعتبارها  

أن هذه اإلمكانية غري احملدودة للتوسع هي مسة غري مادية، لكن التعريف ال يزال ذا فائدة    من الواضح
مقاربة    تورينغ، مهما كان حجمه. )اتبع  ُمتناهٍ عملية: فهو يعين أنه ميكن حوسبة أي شيء على شريط  

البحثية لل العملية    لألمهية   إيضاحهعند    Finitistic Approach  ُمتناهية ورقته  يف  عام    حوسبة 
هناك  1950 ذلك،  مع  صياغة    جانب(.   Absolute  املطلق   التناهي  تضمن  تورينغيف 

Finiteness  آلة سلوك  جدول  يكون  أن  جيب  بعدد  ُمتناهٍ   تورينغ:  فقط  يسمح  ألنه  من    متناهٍ ، 
فقط من الرموز اليت ميكن توسيمها على الشريط. هذا يعادل    ُمتناهية"التشكيالت" آللته، وجمموعة  

 فقط.   املتناهيةجوهرايًّ السماح ابستخدام برامج احلاسب اآليل ذات األطوال 

احلوسبة  تورينغوصَّف   احلساببـ  ( Computability)  قابلية  بطرق    (Calculable)  "قابلية 
ص    ،1936  تورينغالبشرية ابلضرورة ُمدودة". )  "، وقد برر ذلك ابحلجة القائلة أبن "الذاكرةُمـتناهية
( يف  متناهٍ طباعة عدد عشري الك) متناهيةالالتعريفه يكمن يف ترميز النتائج احملتملة  غزى منامل(. 231

سلوك"   الُمتناهية"جداول  سلوك"  بـ"جداول  ابلعمل  لآلالت  السماح  من  مغزى  فال  من  متناهية؛   .
املثال، أن أي ر  بواسطة هذه "اآللة"، وذلك ابلسماح  الواضح، على سبيل  قم حقيقي ميكن طباعته 

بتحديد، يف إعدادات الربانمج، )ن( كعدد أقصى للخاانت أثناء طباعة رقم ما مثاًل. ميكن هلذه "اآللة"  
 مشكلة القرار. تورينغ أيًضا ختزين أي عدد من العبارات جلميع التعبريات الرايضية املمكنة. وهبذا، حيََّد 
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أثناء تواجده حتت إشرافه يف برينستون، أعطى اآللة توصيًفا   تورينغ ( ورقة 1937اجع تشرتش ) عندما ر 
 .arbitrary finite machine ُمتناهيةذات تعليمات ُُمددة جريًئا إذ اعتربها آلة 

من صفر وواحد    املكون   لألرقام  الالمتناهيكمعيار أن يكون التسلسل    [تورينغاملؤلف ]يقرتح  
  مصنوعة   ُمتناهية"قاباًل للحوسبة" حبيث يكون من املمكن ابتكار آلة حوسبة تشغل مساحة  

ح هلا  ، لتكتب أي متتابعة ابلعدد املطلوب من احلدود إذا مسُ ُمتناهٍ من مكوانت ذات حجم  
آللة،  ابلعمل لفرتة كافية من الوقت. على سبيل التسهيل، ميكن فرض قيود إضافية على طبيعة ا

العمومية، هلذا، فأي حاسب بشري مزود بقلم   خلاصية أي تقليص   هذه القيود  حبيث ال تسبب 
 . تورينغ لةآنوًعا من أنواع رصاص وورقة وتعليمات صرُية، ميكن اعتباره 

ومل يعارضه، اترًكا املفهوم العام "لآللة" غري    تورينغ ( هذا التوصيف، فلم يؤيده  1940كرر تشرتش )
( حاول تربير هذا التوصيف يف دراسته، من خالل تنقيح بيان ما املقصود  1980غاندي )  ُمدد. بينما

كلمة "آلة". دعم غاندي يف نتائجه تشرتش؛ كما أهنما جادال حبسم لدعم وجهة النظر القائلة أبن  من  
إضعاف شروط غان إذا مت  خل: 

ُ
امل التعميم  إىل  احلوسبة سيؤول  مفهوم  لتوسيع  الطبيعية  دي  احملاوالت 

، (130، ص  1980)غاندي    ملفهوم "اآللة" بشكل كبري، فإن كل رقم حقيقي سيصبح قاباًل للحوسبة
  تورينغ -تشرتش  لبيان تشرتش، راجع يف املوسوعة املقال اخلاص أبطروحة  ة خمتلف   للوصول إىل تفسريات

Church-Turing Thesis.) 

يناقش   مناقشاته من خالل    تورينغمل  لكنه ضمَّنها يف  آللته،  األولية  اإلجراءات  صراحًة مسألة سرعة 
.  متناهٍ يف وقت    الالمتناهية"، إذ من غري املمكن إجراء العديد من اخلطوات  بتااتً استخدامه لكلمة "
(، على سبيل املثال، "آلة"  2001التخلي عن هذا القيد؛ فقد وصف ديفيس )  أثراستكشف آخرون  

هذه  كمن األجزاء، تتطلب، إلزاميًّا، مكوانت ذات حجم صغري، وتعمل بسرعات عالية.    ُمتناهٍ د البعد
هذه اآللة ال ميكن بناؤها يف  آلًة ك"اآللة" ميكن أن تؤدي مهام غري قابلة للحوسبة. يؤكد ديفيس أن  

  ؛ نستبعد مثل هذه "اآلالت"  عاملنا املادي، لكنه يرى أهنا ميكن أن تُبىن يف عامل ذي فيزايء خمتلفة. إىل أن
 على األقل بعض احملتوى املادي. تورينغ-جيب أن حتتوي أطروحة تشرتش
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يف الفيزايء الكالسيكية    اللذينفكرة خمتلفة عن املادة والفعل    أي الفيزايء احلقيقية هي ميكانيكا الكم،  
مر يف هذه الفرتة رغم ضلوعه يف  مل يشر إىل هذا األ  تورينغ. لعله من الغريب أن  تورينغالبحتة اليت قدمها  

الثمانينيات. تُعد     فيزايء الكم. وبدالً من ذلك، تُرك التحليل والتطوير العملي للحوسبة الكمومية إىل 
بداًل من حاالت اآللة    Wave-functionsاحلوسبة الكمومية، اليت تستخدم تطور وظائف املوجة  

. ال تتنبأ الصيغة املعيارية للحوسبة الكمومية  تورينغآلة  هي أهم طريقة مت فيها حتدي منوذج  الكالسيكية،  
(Deutsch 1985وفق ،  Feynman 1982  أبي شيء يتجاوز النتائج القابلة للحوسبة، إال )

أن احلساابت الكمومية يف جمال احلساب اآليل قد تكون أكثر كفاءة بكثري من احلساابت الكالسيكية.  
 يزايء ميكانيكا الكم إىل تغيري صورة ما ميكن "فعله" فيزايئًيا.من املمكن أن يؤدي الفهم األعمق لف

 

 غري قابل للحوسبة  -4
إىل دراسة ما ال ميكن حوسبته من أجل احلصول على درجة الدكتوراه يف جامعة برينستون،   تورينغانتقل  

( الرتتيبية" 1938أطروحة  األعداد  القائم على  املنطق  "نظم  بعد ابسم  فيما  نتائجها  واليت ظهرت   ،)
Systems Of Logic Based On Ordinals (1939 تورينغ.) 

فيفرمان   يرى  عام،  الرئيسي  (Feferman 1988بشكل  االجتاه  عن  احنرفت  الدراسة  هذه  أن   )
، ميكن للمرء أن يرى  Hodges 1997))  يف   عرب عنها. ولكن من زاوية أخرى، كما  تورينغألعمال  

ما، إىل عمل    يتبع قاعدةحينما    الذهن عمل  على أنه حتول بشكل طبيعي من التفكري يف    تورينغتطور  
أحد  عند إدراك صحة    الذهناعتباره  خذ  أ،  1938عام  ه  دراستدون قاعدة يتبعها. ابألخص يف    الذهن

  بديهيات ، وابلتايل جتاوز القواعد القائمة على  ( Formally)  ايًّ صور غري القابلة للربهنة    غودل   افرتاضات 
عنها   عرب  ص  1939  تورينغ)  تورينغالنظام. كما  هناك  198،  حدسيًّاصيغ،  "(:  أهنا    ُتدرك  على 

يف    تورينغغري قابلة للربهنة يف النظام األصلي". كانت نظرية  مربهنة غودل  أظهرته    إال أهنا كماصحيحة،  
إضافة    أثر قدر اإلمكان" وذلك من خالل دراسة  مربهنة غودل    آاثر"املنطق الرتتييب" ُماولة منه "لتجنب  

 كبديهيات جديدة إلنشاء منطق أكثر قوة، لكنه مل يصل إىل نتيجة هنائية.  غودل تقريرات
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فكرة "أوراكل" القادر على القيام، بطريقة سحرية، بعملية غري قابلة للحوسبة.    تورينغ ، قدم  دراستهيف  
وضعه  ولكن لال ميكن اعتبار أوراكل على أنه جزء من "الصندوق األسود" لفئة جديدة من اآلالت،  

(. يُعد  1998)  وبالند ك  هاقرتح  هذا ماقراءة الرموز الفردية،  يف  على قدم املساواة مع العمليات األولية  
من أي شيء ميكن للحاسب    Infinitely More Powerfulالُمتناهي  أوراكل أقوى بشكل  

"آالت    تورينغاآليل احلديث القيام به، وال يشبه أي شيء من العناصر األساسية يف احلاسب اآليل. عر ف  
ي أوراكل" الختاذ خطوة  ذات تشكيل إضايف حبيث يف حلظة ما "تستدع تورينغأوراكل" على أهنا آالت 

غري قابلة للحوسبة. لكن آالت أوراكل هذه ليست آلية حبتة؛ بل آلية جزئًيا فقط، كآالت االختيار  
Choice-machines  الواقع، فإن املغزى من آلة أوراكل هو استكشاف عامل ما ال ميكن . يف 

 (:173ص   ،1939 رينغتو ذلك ) تورينغبحتة. وقد أكد اللية اآلعمليات من خالل اله القيام ب

 أهنا قد ال تكون آلة. عن فكرة لن نتعمق كثريًا يف طبيعة أوراكل بغض النظر 

أوراكل ببساطة على أهنا أداة رايضية مفيدة الستكشاف رايضيات غري قابلة للحوسبة.   النظر إىل ميكن 
  تورينغ تسمح فكرة أوراكل بصياغة أسئلة تتعلق ابحلوسبة النسبية بدالً من احلوسبة املطلقة. وهكذا فتح 

يث القدرة  جماالت جديدة للبحث يف املنطق الرايضي. ومع ذلك، كان هناك أيًضا تفسريًا ُمتماًل من ح
فكرة إدراك الصحة  املعرفية البشرية؛ يف هذا التفسري، ترتبط كلمة أوراكل بـ "احلدس" الذي تنطوي عليه 

بيان   أ.  . كتب  غودليف  ه.  قدم  M. H. A. Newman  نيومانم.  الذي  للمنطق    تورينغ، 
  يف مقابل ديه فكرة"   رايضيات "لعاملِّ   متاثل( إن أوراكل  1955الرايضي وواصل التعاون معه، يف )نيومان  

طريقة آلية. ومع ذلك، ال ميكن حتديد أوراكل يف الواقع مع قوة عقلية بشرية؛ فغايته أن يوفر على الفور  ال
خارج استطاعة اإلنسان. من   وهو أمر رضية" أم ال،  "مُ   تورينغاإلجابة عما إذا كانت أي آلة من آالت  

"احلدس أُ   الذهين''  انحية أخرى، جيب على أي شخص أيمل يف رؤية  بواسطة    لتقطَ الذي  ابلكامل 
أظهر كيف ميكن تطبيق حجته حول عدم اكتمال آالت    تورينغ أوراكل، أن يواجه الصعوبة املتمثلة يف أن  

(. وقد أكد بنروز على هذه النقطة  173ص    ، 1939  تورينغبنفس القوة على آالت أوراكل )  تورينغ
قرتح الحًقا  خمتلف سيُ   لأوراك ومان لإلشارة إىل  (. من األفضل أن يؤخذ تعليق ني380ص    ،1994)
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(، والذي له خاصية التعرف على "الصيغ الرتتيبية". ال ميكن للمرء إال أن  200ص    ،1939  تورينغ)
اإلعداد العام    يبقى ضمنيف هذا الوقت ابلعمليات غري القابلة للحوسبة    تورينغيقول بثقة إن اهتمام  

"احلدس"   االذهين لدراسة  للحقائق  )  وفقُتربهن    ليت   اآللية  وما    214، ص  1939  تورينغالعمليات 
 يليها(. 

بعد إضفاء  ولكن  ، سيكون احلدس عملًيا موجوًدا يف كل جزء من أفكار عامل الرايضيات،  تورينغيف طرح  
عامل    يدركيف تلك اخلطوات حيث    على الدليل الرايضي، سيكون للحدس مظهر واضح  املنطق الصوري

أي اقرتاح بشأن ما يفعله الدماغ    تورينغقدِّ م  . مل يُ للربهنة صورايًّ قابلة  ال  االفرتاضات غري   صحة الرايضيات  
الوقت. هذا    كلحظةفيزايئيًّا يف حلظة   تظهر يف كتاابته يف هذا  مل  "دماغ"  فكلمة  "احلدس"؛ وابلفعل 

: يرى  فقط  حول هذه املسألة  (،1996،  1994،  1990،  1989السؤال مهم بسبب آراء بنروز )
ُتظهر أنه جيب أن تكون هناك    للربهنة صورايًّ   احلقائق غري القابلةعلى إدراك صحة    الذهنبنروز أن قدرة  

عمليات غري قابلة للحوسبة فيزايئيًّا يف الدماغ. جتدر اإلشارة إىل أن هناك خالفًا واسع النطاق حول ما  
صحة   يُدركالبشري    الذهنإذا كان   يف    غودل بيان    حًقا  املناقشة  املثال  سبيل  على  انظر  ال؛  أم 

(Penrose 1990  تلتها. لكن كتاابت اليت  انتقاد    تورينغ( واملراجعات  قَبلت دون  الفرتة  يف هذه 
 مفهوم االعرتاف احلدسي ابحلقيقة.

وهناك سجل    ،Ludwig Wittgenstein  لودفيغ فتغنشتاينب  تورينغيف هذه الفرتة أيًضا، التقى  
(. خليبة  Diamond 1976حول أسس الرايضيات ) 1939اليت جرت يف عام    اكامل ملناقشاهتم

 . الذهن، سواًء شفهية أو مكتوبة، حول مسألة اأمل الكثريين، ال يوجد سجل ألي مناقشات بينهم

لظرف إجيابيته املتمثلة  احلثيث. ومع ذلك، فإن هلذا ا   تورينغ، بسبب احلرب، توقف حبث  1939يف عام  
 لتحويل آلته الشاملة إىل الشكل العملي للحاسب الرقمي احلديث.   تورينغيف توجيه 
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 بناء آلة شاملة -5
، وقد  David Champernowne  ، عندما علم االقتصادي ديفيد تشامربنوين1936يف عام  

شغل  توس،  كن أن تكون عمليةه اآللة ال ميهذآلًة ك ، بفكرة اآللة الشاملة، أفصح إن  تورينغكان صديًقا ل
على املرحالت املستخدمة يف املبدالت اهلاتفية،    تصنيعهامد يف  كبرية حبجم "قاعة ألربت"، إذا اعتُ   مساحةً 

  تورينغ، عمل  1937أبي ُماولة لبناء آلته. مع ذلك، يف عام    تورينغولعله كان صائًبا، لذلك مل يقم  
قادته  138، ص.  Hodges 1983لتشفري )ابابملرحالت على آلة أصغر ذات وظيفة خاصة    .)

ل مشكلة إنيجما، ليصبح الشخصية الرئيسية يف ميكنة اإلجراءات املنطقية،  حلفريد    الظروف إىل دورٍ 
 ابلتكنولوجيا األسرع واألكثر طموًحا أثناء احلرب. تعرفهوإىل 

أن املكوانت اإللكرتونية ستوفر السرعة وسعة التخزين والوظائف املنطقية   تورينغ، علم 1942بعد عام 
فعالة   لتكون  عام  كفعالية  املطلوبة  منذ  لذا  التعليمات.  وجداول  حاول  1945"األشرطة"    تورينغ ، 

  مفصاًل   اططً خم بسرعة    تورينغ  رسماستخدام املكوانت اإللكرتونية لتحويل آلته الشاملة إىل واقع عملي.  
حاسب آيل حديث بذاكرة لتخزين الربانمج: أي جهاز حاسب آيل خُتزن فيه البياانت والتعليمات    جلهاز

قد صدر متأخرًا عن    1946اجملال، على الرغم من أن تقريره لعام   تورينغتعديل. قادت أفكار القابلة لل
( نيومان  فون  إدفاك  von Neumann 1945تقرير  شهرة  األكثر  اآليل  احلاسب  حول   )

EDVAC( القول، كما نص ديفيس (، أن فون نيومان اكتسب فهمه  2000. مع ذلك، ميكن 
املنطقي قبل احلرب. لكن يف ذلك الوقت، مل    تورينغاألساسي للحاسب اآليل من خالل إملامه بعمل  

 تُناقش هذه املبادئ األساسية كثريًا؛ فقد سيطرت صعوبة هندسة األجهزة اإللكرتونية على كل شيء. 

كان متقدًما على فون نيومان واآلخرين فيما يتعلق مبستقبل    تورينغن عن أن  و غفل املتابعولذلك فقد  
 ( بذلك: 1946) تورينغالربامج، أو كما أمساه، "بُنية جداول التعليمات". فقد تنبأ 

  احلوسبة، ورمبا جيب أن ُتكتب جداول التعليمات من قبل علماء رايضيات لديهم خربة يف جمال  
من احملتمل أن يتعني عليهم القيام   .Puzzle-solvingاأللغاز ينة على حل لديهم قدرة مع

   بقدر كبري من العمل، إذ جيب، يف مرحلة ما، ترمجة كل عملية معروفة إىل جدول تعليمات.
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تكون عملية إنشاء    خطر أبنجيب أن تكون عملية إنشاء جداول التعليمات دقيقة للغاية. ال  
  اآللة نفسها.اجلداول مرهقة، ألن أي عملية اتمة آلًيا قد يُعاد تلقيمها إىل

اخلاصة، تصف    تعليماتههذه املالحظات، اليت تعكس مشولية احلاسب اآليل، وقدرته على التعديل يف  
يفكر يف شيء أكرب:    تورينغبشكل صحيح املسار املستقبلي لصناعة احلاسب اآليل. ومع ذلك، كان  

 "بناء دماغ".

 بناء دماغ  -6
البدا اليت قدمها  أعلنت عبارة "بناء دماغ" املستفزة، منذ  التقنية  ية، عن عالقة هندسة احلاسب اآليل 

تفسريًا للحوسبة من زاوية كوهنا "حالة ذهنية".    تورينغ، طرح  1936. حىت يف عام  الذهنبفلسفة    تورينغ
أظهر عمله أثناء احلرب القوة املذهلة للحوسبة يف ميكنة إجراءات وتقديرات اإلنسان اخلبري. منذ عام  

يف مناقشة ميكنة لعبة الشطرنج واألنشطة "الذكية" األخرى مع زمالئه    تورينغمر  فصاعًدا، است  1941
  تورينغ ، بدا أن  1945(. وبشكل أعمق، يف عام  213، ص  Hodges 1983يف حديقة بليتشلي )

ية اليت يؤديها الدماغ. وكما  الذهنأصبح مقتنًعا أبن العمليات احلسابية ميكن أن متثل مجيع الوظائف  
( من فكر  1938ملناقشات التالية، فقد اختفت فكرة "احلدس" غري القابل للحوسبة ) سيتضح من ا

، واستُبدِّل أبفكار جديدة تقع مجيعها يف عامل احلوسبة. يظهر هذا التغيري حىت يف النشرة التقنية لـ  تورينغ
 إىل إمكانية صنع آلة حلساب حركات الشطرنج، مث اتبع: تورينغ(، حيث أشار 1946 تورينغ)

أن    - إىل حد ما-ا بسهولة  نهذا ... يثري السؤال "هل ميكن لآللة أن تلعب الشطرنج؟" ميكن
" ألن لعبة الشطرنج تتطلب ذكاًء.  متدن؛ قلُت "ُمتدنن اآللة أن تلعب الشطرنج مبستوى  مُنك ِّ 

وكما أوضحت سابًقا... جيب التعامل مع اآللة على أهنا خالية متاًما من الذكاء. ومع ذلك،  
هناك مؤشرات على أنه من املمكن أن ُتظهر اآللة شيًئا من الذكاء مع تقبل املخاطرة ابرتكاهبا  

لعب الشطرنج  اعة آلة قادرة على  صن  ناميكنالعمل    مبواصلة ألخطاء جسيمة يف بعض األحيان.  
 مبستوى جيد جًدا. 
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(، حيث  1947  تورينغبعد عام )  تورينغإشارته املربكة إىل "األخطاء" من خالل حديث قدمه  تتضح  
 .للربهنة صورايًّ العبارات غري القابلة   صحة ترتبط مسألة األخطاء مبسألة أمهية إدراك 

استجابة،  ألي    هابداًل من عدم تقدمي ف.  بشكل مقبولب  ... أود القول أنه جيب أن نسمح لآللة أن تلع 
 استجاابت خاطئة يف بعض األحيان؛ فعامل الرايضيات البشري قد يرتكب أخطاء  ميتقدل  هتيئتهاميكننا  

اآللة   أن تكون  املتوقع  إذا كان من  بعبارة أخرى،  اجلديدة...  التقنيات  أيًضا عند جتربة بعض  فادحة 
  الرايضية اليت تنص على   املربهنات معصومة من اخلطأ، فال ميكن أن ُتسمى ذكية أيًضا. هناك العديد من  

ال تقول شيًئا عن مقدار الذكاء الذي ميكن إظهاره إذا مل تقم اآللة    املربهناتذلك ابلتحديد. لكن هذه  
 ابلتظاهر ابلعصمة. 

يف فرتة ما بعد احلرب هي أن علماء الرايضيات يرتكبون األخطاء، وابلتايل ال   تورينغكانت وجهة نظر 
غري  مربهنة غودل  قبول احتمال األخطاء، تصبح    . مبجرد معصوم من اخلطأيرون احلقيقة واقعيًّا بشكل  

مسألة   يفعلى حد سواء العمليات احلسابية  احلاسب اآليلذات صلة. يطبق علماء الرايضيات وأجهزة 
مبا أن عملية إدراك الصوابية    يخطئ كالمها يف بعض األحيان،س  ابلتايلاحلكم على صحة التوكيدات؛  

سبب جيعل احلاسب اآليل حباجة لفعل ما هو  ل   وجودال     أنهإال،  كما هو معروف غري قابلة للحوسبة
( وجهة  2000أسوأ من عامل الرايضيات. هذه احلجة ال تزال حية إىل حد كبري. مثاًل، يؤيد ديفيس )

( الذي جيادل ضد أمهية اخلطأ البشري  1996  ،1994  ، 1990  ،1989ويهاجم بنروز )  تورينغ نظر  
 ايضيات. على أساس التفسري األفالطون للر 

بصورة بناءة إىل التساؤل عن كيفية تصنيع أجهزة حاسب آيل لغرض أداء عمليات ال    تورينغكما سعى  
الذي يوجه أفكاره هو  التبدو أهنا "آلية" ) إبمكانية ُماكاة    اعتقاده ستخدام لغة شائعة(. كان مبدأه 

تقرير غري منشور ) اإلنسان. يف  السؤال هو يف كيفية    أن   تورينغ(، أوضح  1948  تورينغعمل دماغ 
وهو ما ميكن مقارنته ابحلاجة إىل "احلدس" وللرباعة امليكانيكية اليت  ،  ُماكاة "املبادرة" و "االنضباط"

حول كيفية حتقيق ذلك: فقد اعتقد أن "املبادرة"    ه أعرب عنها يف دراسته قبل احلرب.. أعلن عن أفكار 
هتا بوعي، ولكن تصل إليها ببعض الوسائل األخرى.  ميكن أن تنشأ من األنظمة اليت مل ُتصمم خوارزميا
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وإن مل يكن يتبع أي قاعدة أو خطة واعية، فإنه جيري    الذهنحديثه هذا أنه يعتقد أن    يبدو من وهكذا،  
 بعض العمليات احلسابية.

يف هذا الصدد جمموعة من األفكار اخلاصة ابألنظمة اليت ميكن اعتبارها قادرة على تعديل    تورينغاقرتح  
"تدريب"  ميكن  منظمة(  )آالت غري  املنطقية  املكوانت  من  األفكار شبكات  تضمنت هذه  براجمها. 

ابلشبكات   تورينغ، تنبأ  ((Ince 1989خصائصها على الوظيفة املطلوبة. وهبذا، كما عرب عن ذلك  
البنية "الطبقية"    تورينغ. ومع ذلك، مل يكن لشبكات  Neural Networks  صبونية االصطناعيةالع

للشبكات العصبونية االصطناعية اليت كان من املقرر البدء يف تطويرها يف مخسينيات القرن الفائت. من  
اجلينية"   "اخلوارزميات  أيًضا  توقع  التطوري"،  أو  اجليين  "البحث  تعبري   Geneticخالل 

Algorithms   ُرت يف أواخر الثمانينيات كنهج أقل تنظيماً لربامج التعديل الذايت. مل تطور  و  اليت ط
، ويف الوقت اليت كانت فيه أجهزة احلواسب اإللكرتونية  1948بشكل جيد يف عام    تورينغمقرتحات  

نتباه اجلديد  ( اال1996أفكاره. جذب كوبالند وبرودفوت )  ىار ابلكاد تعمل، مل يكن من املمكن أن جتُ 
)Connectionistاالتصالية    تورينغألفكار   احلني  ذلك  منذ  ُجربت  واليت   ،Teuscher 
2001.) 

قد حدد النموذج األويل للشبكات العصبونية االصطناعية واخلوارزميات    تورينغمن املهم أن نالحظ أن  
"غري خوارزمي" غالًبا ما يُستخدم اجلينية على أهنا قابلة للحوسبة. جيب التأكيد على ذلك نظًرا ألن تعبري  

بشكل مربك لعمليات احلاسب اآليل اليت مل خُيطط هلا بشكل صريح. يف الواقع، كان طموحه واضًحا:  
( مصطلح آلة  1948  تورينغلقد أراد تنفيذها بنفسه كربامج على جهاز حاسب آيل. لقد استخدم )

  Universal Practical Computing Machine (UPCM)احلوسبة العملية الشاملة  
 ملا يسمى اآلن ابحلاسوب الرقمي، فقد كتب:

جيب أن يكون من السهل عمل منوذج ألي آلة يرغب املرء يف العمل عليها ضمن آالت احلوسبة  
احلال عليه بداًل من االضطرار إىل العمل مع آلة الورق كما هو   (UPCM)العملية الشاملة 

ًضا تطبيق "سياسات تعليمية" ُمددة، فيمكن أيًضا برجمتها  يف الوقت احلاضر. وإذا قرر املرء أي
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يف اآللة الشاملة نفسها. ميكن للمرء بعد ذلك السماح للنظام أبكمله ابلعمل لفرتة معقولة، مث  
. وقد ُُيرز املرء بعض التقدم ابستخدام آالت  أجنزملعرفة التقدم الذي    ،كـمعلم،  إجراء فحص

 غري منظمة...

ية هي عمليات قابلة للحوسبة، وابلتايل ميكن  الذهنينتج عن هذا اخلط الفكري: أن مجيع العمليات  
قدم   اآليل.  احلاسب  على  أي  الشاملة،  اآللة  على  أواخر    تورينغ حتقيقها  يف  متزايدة  بثقة  الرأي  هذا 

القرن املاضي، ُمدرًكا بشكل اتم أهنا متثل ما كان يستمتع بتسميت ه "هرطقة" ابلنسبة  األربعينيات من 
 املتجاوزة للمادة. الروحأو   ابلنفس  للمؤمنني 

يفكر بطريقة آلية، ومل يكن متمسًكا ابلتقاليد، بل هو بعيد كل البعد عن ذلك. من بني   تورينغمل يكن 
املثال، عندما تصدى   الفردي. حىت، على سبيل  األصالة واالستقالل  يعرف طبيعة  الناس، كان  كل 

حاول  آخر    شخًصااألملانية وشيفرة إنيجما، أعلن أنه فعل ذلك ألنه مل يكن هناك  ملشكلة الغواصات  
املشكلة، فقد تصدى هلا،    تلكعلى    العلمي  ذه املشكالت. بعيًدا عن تدريبه أو أتسيسههل التصدي  

برغم أن احلكمة آنذاك تنص على أن يكف عن احملاولة. كذلك، مل يكن وصوله إىل أطروحة "ذكاء  
 جة عقلية مملة أو مقيدة، أو عدم تقدير لإلبداع البشري الفردي. اآللة" نتي

 اآللة ذكاء  -7
مبعضلة "ذكاء اآللة": فالتناقض كان واضًحا يف املصطلحات. من احملتمل أنه كان يستمتع   تورينغاستمتع  

املوضوع ابلفعل يف عام   للمؤلفة دوروثي سايرز )ساير بع، وذلك  1941هبذا  قرأ كتااًب الهوتًيا  ز دما 
كلمة "آيل" يف اللغة الشائعة كانت    الكامل أبنحاول توضيح وعيه    حينما(.  فقد اقتبس منه  1941

مل ُتستخدم سوى    1940حىت عام    (. كما ذكر أنه1948  تورينغتستخدم لتعين "خاٍل من الذكاء '' )
ف مباشرة  ُمدودة للغاية، وهذا "شجع االعتقاد أبن اآلالت كانت ابلضرورة مقصورة على وظائآالت  

للغاية، ورمبا حىت متكررة". استهدف من هذا االستنتاج تبديد هذه الدالالت الشائعة املتعلقة بكلمة  
 آيل.
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امعة مانشسرت  اخلاص جباسب احليف الصفحة األوىل من دليله ملستخدمي    تورينغ، ذكر  1950يف عام 
 أ(:  1950 تورينغ)

قاعدة ُمددة ميكن إجراؤها بواسطة  وفق  هتدف أجهزة احلاسب اإللكرتونية إىل تنفيذ أي عملية  
 عامل بشري يعمل بطريقة منضبطة ولكن غري ذكية.

، ولكنها اآلن يف هيئتها اإللكرتونية. من  1936الشاملة الذي ذكرها يف عام  تورينغهذه، ابلطبع، آلة 
 ( 460 ص  ب، 1950 تورينغكثر شهرة يف ذلك العام )انحية أخرى، ذكر أيًضا يف ورقته األ 

 قد أنمل يف هناية املطاف أن تنافس اآلالت اإلنسان يف مجيع اجملاالت الفكرية البحتة.

من عمليات روتينية غري واعية "بال ذكاء متاًما"؟ هذا هو جوهر    نشأ ويرتقييكيف ميكن للذكاء أن  
األساسية هي    تورينغث الذكاء االصطناعي اليوم. كانت حجة  ، وتواجه أحباتورينغاملشكلة اليت واجهها  

أن الدماغ البشري جيب أن يكون منظًما بطريقة تؤول إىل الذكاء، وأن تنظيم الدماغ جيب أن يكون  
انكشفت تداعيات هذا الرأي يف دائرة أوسع    .Discrete-stateمنفصلة    ُمتناهية  قاباًل للتحقيق كآلة

 .1950يف أكتوبر   Mindاحلوسبة والذكاء"، اليت نُشرت يف جملة   يف ورقته الشهرية "آالت

، جراء مناقشاته يف جامعة مانشسرت  (Mind)   أول حضور له يف جملة فلسفية  يتبلورت هذه الورقة، وه
بوالن  مايكل  رايل Michael Polanyi  مع  جيلربت  اجمللة،  حملرر  العام  التعاطف  بدا  وقد   .  

Gilbert Ryle تورينغ، مع وجهة نظر . 

كانت الورقة موجهة إىل عامة القراء، وقد جعل منها هنجها اجلديد واملباشر واحدًة من أكثر األوراق  
اليت يُستشهد هبا ويُعاد نشرها يف أدبيات الفلسفة احلديثة. وليس من املستغرب أن اجمللة قد اجتذبت  

شرح الدقيق ملفهوم قابلية احلوسبة الذي استفتحت به العديد من االنتقادات. مل يالحظ مجيع املعلقني ال
ية بواسطة أي  الذهنالورقة، وال تركيزها على مفهوم اآللة الشاملة، والذي يفسر إمكانية حتقيق الوظيفة  

  ب،   1950  تورينغ)اآليل  منفصلة، وابلتايل حتقيق نفس النتائج عن طريق برجمة احلاسب  متناهية  آلة  
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اجلهاز العصيب واحلاسب  بني  اهليكلي  تشابه  الوجوب  تورينغ  ال يدعي،  (. )الحظ، مع ذلك442ص  
 اآليل الرقمي(.  

  ليس قاباًل : كانت حجته هي أن الفعل املتصل ابلدماغ  Finitistic  التناهي  نكهة  تورينغمقاربة    محَلت
أي "شريط"    ال تستخدم  ،تورينغمتاًما مثل آلة    ،ُمتناهيةللحوسبة وحسب، بل قابل للتحقيق أيًضا كآلة  

نظره،   اإلطالق. يف  أنعلى  آلحتديد    يبدو  للحوسبة على  القابلة  للوظائف  الكامل    تورينغ   ةالنطاق 
متناهٍ   شريطب نظرية خاصة"  و "ذ  ال  أي ٍ أمهية  أولويتها،  برغم  يذكر،  مل  إذ  القابلة  من    ؛  غري  الوظائف 

استخدم    .  للحوسبة )حوايل  كما  العصيب  اجلهاز  التخزين  بت  مليارتقديره حملدودية  مقدار  ليحدد   )
 (.455ص  ب، 1950 تورينغاملطلوب لتتمكن آلته حملاكاة ُمدودة للذكاء البشري )

، شهرة أكرب من شهرة أعماله األساسية الدقيقة.  ، بظرفها ودراميتهاتورينغلقد اجتذبت "لعبة التقليد" ل 
والوعي، إىل إعطاء املالحظة اخلارجية    الذهن لتجاوز املناقشات حول طبيعة الفكر و   تورينغُصممت حجة  

اآلخرين من خالل املالحظة اخلارجية    على تفكريوحدها املعيار الوحيد للحكم. برََّر ذلك أبن املرء ُيكم  
لآلالت" ُُماجًجا أن هذا األمر جيب أن ينطبق على ذكاء اآللة. لقد    املعقولب  فقط، وطبق مبدأ "اللع 

صو ر وجهة النظر هذه بتجربة فكرية )واليت ميكن جتربتها بسهولة يف الوقت احلاضر(، حيث يتنافس  
اإلنسان، مستخدمني الرسائل    ا إنسان وحاسب آيل ُمربَمج على إقناع قاٍض ُمايد من يكون من بينهم

 إذا فاز احلاسب اآليل يف هذه اللعبة، فيجب أن يُعرتف له ابلذكاء.فة وحدها، النصي

"لعبته" بشكل ُمربك ومقاربة ضعيفة: لعبة مجاعية يتظاهر فيها الرجل أبنه امرأة. أدت صياغته   تورينغقدم  
اقرتح لعبة    تورينغافرتض خطًأ أن    املعلقني ( إىل أن بعض  434ص    ب،  1950  تورينغالفضفاضة )

)ت السيغ  مثل  آخرون،  امرأة.  يقلد  رجل  ُماكاة  اآللة  على  فيها  يتعني  الفكرة  1998قليد  أثقلوا   ،)
ابعتبارها لعبة تظاهر جندري هلا دالالهتا احلقيقية واخليالية. يف الواقع، كان اهلدف األساسي من حتديد  

صائص البشرية األخرى.  الرتاسل ابلرسائل النصية يف هذا "االختبار" هو فصل الذكاء عن امللكات واخل 
الطموح والغين ملا ينطوي عليه "الذكاء" البشري.    تورينغولكن ميكن القول إن هذا االرتباك يعكس مفهوم  

قد يُقال أيًضا أنه بفكرته هذه كان يستعرض ذكائه الشخصي، وذلك بقلبه بني األدوار، على طريقة  
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)فلم    Wildeته اجلنسية املثلية، كما يف الفلم  جيسد هويهنا  كان  الشاعر والكاتب أوسكار وايلد، فقد  
أبنه غالًبا ما كان ميزج بني    ،بني أصدقائه  ،تورينغ(. ُعرف  1997حول حياة الشاعر أوسكار وايلد،  

 الذكاء والفكاهة واجلنس.

صعوبة فصل "الذكاء" عن اجلوانب األخرى للحواس واألفعال  ل  نظرتهيف  دقيق  يف الواقع    تورينغكان  
ارتباطات حسية، وطرح أسئلة حول ما إذا كان    وي روبواتت ذحول  بعض األفكار    أورد فقد  البشرية؛  

إبمكاهنم االستمتاع ابلفراولة والقشدة أو الشعور ابلقرابة العرقية. يف املقابل، مل يعر اهتماًما كبريًا ملسائل  
يف جتاوز األسئلة املتعلقة حبقيقة الوعي. أحد    رغبتهاخلداع املتضمنة يف اختباره، وذلك بسبب  األصالة و 

هو ختيله حلاسب  (  434ص.    ب،  1950  تورينغاجلوانب الدقيقة إلحدى ُماداثته "الذكية" املتخيلة )
، ليس من  نغتوريُياكي الذكاء البشري إبعطاء إجابة خاطئة ملسألة حسابية بسيطة. لكن يف بيئة  آيل  

املفرتض أن نسأل ما إذا كان احلاسب اآليل ُياول اخلداع "بوعي" بتظاهره ابالنطباعات البشرية، وال  
اآلراء املنشورة جلراح    تورينغملاذا جيب أن يرغب يف ذلك. هناك نقص يف اجلدية يف هذا النهج. واجه  

 فتغنشتايناجلدية بعد ذلك مع آراء  الدماغ جيفرسون، فيما يتعلق مبوضوع الوعي. مث كانت االنطالقة  
 .الذهنبشأن 

امتالك الكثري من املعرفة    ،مثل "اختبارات الذكاء" يف تلك احلقبة،  تورينغرمبا يفرتض مبدأ التقليد لدى  
  ابللغة والثقافة املشرتكة لالستجواابت املتخيلة. كما أهنا مل تتناول إمكانية وجود أنواع أخرى من التفكري 

 سواء أكانت حليواانت أو لكائنات خارج األرض.  قابلة للتواصل غري 

عن "آالت    تورينغيف برانجمها البناء للبحث، والذي بلغ ذروته يف أفكار    لورقتهتكمن امليزة األكثر إجيابية  
(. يُعتقد 454ص    ب،  1950  تورينغعلى تعليم اآلالت الصغرية )أطفال اآلالت( )  " القادرةالتعلم

( أن هناك عداء دائم بني الربجمة والنهج االتصايل  Dreyfus 1990و  Dreyfusيف    مثاًل عموًما )
مل يعرب عن هذه الثنائية، حيث كتب أنه جيب جتربة كال    تورينغللشبكات العصبونية االصطناعية. لكن  

ت  النهجني. وسم دوانلد ميتشي، رائد أحباث الذكاء االصطناعي الربيطان الذي أتثر بعمق ابملناقشا
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املدفون"، يف إشارة إىل حلقة غريبة يف زمن    ألن تورينغ، على هذا االقرتاح ابسم "كنز  تورينغاملبكرة مع  
 (. ومازال السؤال مطروًحا ومهًما. 345ص   ،1983احلرب شارك فيها ميتشي بنفسه )هودجز  

يف اخلمسينيات  للرواد    سوى كما أن هناك رأي شائع يتمثل يف أن أفكار الذكاء االصطناعي مل تتبادر  
من القرن املاضي بعد جناح أجهزة احلاسب اآليل يف العمليات احلسابية الكربى. من الصعب أن نفهم  

. وبسبب إخفاقه يف  الذهن، الذي كان متجذرًا منذ البداية يف مسألة ميكنة  تورينغسبب إغفال عمل  
 اف والتأثري إىل حد كبري. فقد خسر االعرت  1948نشر وترويج أعماله كتلك اليت عمل عليها يف عام  

، وهو امللتزم دائًما  تورينغاألكثر شهرة يف جملة فلسفية؛ إذ يُقال إن    تورينغ من الغريب أيًضا أن تُنشر ورقة  
عامل رايضيات، وما كان عليه أن    تورينغابلتفسري املادي، مل يكن يف احلقيقة فيلسوفًا على اإلطالق. كان  

،  1950الضوء ضمن جماهلا مبا اكتشف يف الرايضيات والفيزايء. يف عام  يقدمه للفلسفة يكمن يف إلقاء  
كانت مادته سطحية بشكل مدهش، بصرف النظر عن عمله األساسي على مفهوم احلوسبة. فقد قدم  

مفص اًل،  كفرضية أو كبيان أكثر من كونه جدالً    الذهنأتكيده على كفاية قابلية احلوسبة لتوضيح عمل  
 (: 442ب ، ص   1950 تورينغذا )صاغ فرضيته هك لقد

... أعتقد أن يف هناية القرن، سيكون استخدام الكلمات واآلراء العامة املكتسبة ابلتعليم قد  
تغري كثريًا حبيث ميكن للمرء أن يتحدث عن موضوع تفكري اآلالت دون اعرتاض. كما أعتقد  

ن العلماء ينتقلون بال  أن إخفاء هذه املعتقدات لن خيدم أي هدف مهم. إن الرأي السائد أب
أبًدا أبي ختمني غري مربهن، هو أخرى  هوادة من حقيقة اثبتة إىل حقيقة اثبتة ، وال يتأثرون 

وجهة نظر خاطئة متاًما. التخمينات احلدسية ذات أمهية كبرية ألهنا تقرتح خطوط حبث مفيدة،  
 التخمينات.ز احلقائق املربهنة عن ولن ينتج عن ذلك ضرر؛ بشرط أن مُتيَّ 

 ":تورينغ، ومقدًما رأيه يف "أطروحة تورينغ(، بعد أن تفحص ختمينات 21ص  ،1994يرى بنروز )

والذي يتضمن أعمال الدماغ  -يرى أن أي إجراء مادي بشكل عام    (تورينغ)  من احملتمل أنه
 . تورينغمن نوع آلة إىل إجراء يف آلة  ، دائًما،ميكن اختزاله  -البشري
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الصرُية،    تورينغائلة أبن مجيع اإلجراءات املادية قابلة للحوسبة يف الواقع تتجاوز كلمات  إن العبارة الق
لـ "حجة االستمرارية    تورينغ. إن دراسة  (1950)  ورقتهلكنها توصيف مشروع الفرتاضاته الضمنية يف  

لقدر املمكن  يف اجلهاز العصيب"، بوجه خاص، تؤكد ببساطة أن النظام الفيزايئي للدماغ ميكن تقريبه اب
  تورينغ (. ابلتأكيد ال يوجد شيء يف أوراق 451ص  ب، 1950 تورينغبواسطة برانمج حاسب آيل )

  ، 1947  تورينغيتعارض مع تفسري بنروز. تتضمن األوراق املبكرة )  1950-1945يف الفرتة ما بني  
ا ال تشري إىل إمكانية  ( األكثر تقنية على تعليقات واسعة النطاق حول العمليات الفيزايئية، لكنه1948

 أن تكون النتائج الفيزايئية غري قابلة للحوسبة.

 

( لتصنيف عام "لآلالت". أعطت الفرتة بني  1948  تورينغمن ورقته )  قسم    ُخصصبشكل خاص،  
، وقد  1936خربة أكرب بكثري يف جمال اآلالت الفعلية مما كان عليه يف عام    تورينغ  1948و   1937

بني آلة "التحكم"    تورينغعكست مالحظاته اليت قدمها فيما بعد احلرب هذه اخلربة. بطريقة واقعية، ميَّز  
الالعاملةلة "اآلو  الطبيعي أن تكون اآللة األوىل )آلة  بـ"اجلرافة". من    - تحكم(  "، حيث ميث ِّل لألخرية 

املعلومات"    :ابملصطلحات احلديثة القائمة على  . من اجلدير  تورينغهي ُمط اهتمام حتليل    -"اآللية 
أنه يف عام   يذكر  1936كما يف عام    1948ابلذكر  ابلفيزايء، مل  معرفته  برغم  كيف ميكن    تورينغ، 

ابلكا  "التحكم"  عن  مفهومه  "التحكم". ظل  مفهوم  على  تؤثر  أن  الكم  اإلطار  مليكانيكا  مل ضمن 
آللة   املنطقية  تورينغ الكالسيكي  احلوسبة  آلة  اسم  حبثه  يف  عليها  أطلق   Logical  )اليت 

Computing Machine.) 

( ورقته  من  نفسه  القسم  املنفصلة  1948  تورينغميَّز  اآلالت  بني  أيًضا   )Discrete    واملتصلة
Continuousد سلط الضوء على صعوبة اختزال  ، ممثاًل لألخرية بـ "اهلاتف" كآلة حتكم متصلة. لق

، وعلى الرغم من االستشهاد بـ "الدماغ" كآلة متصلة،  تورينغالفيزايء املتصلة إىل النموذج املنفصل آللة  
فقد ذكر أنه ميكن التعامل معها على األرجح على أهنا منفصلة. ومل يشر إىل أن التواصلية املادية هتدد  

( الرتويج للحاسب اآليل  1947  تورينغواقع، هدف من ورقته )الدور األساسي للحساب اآليل. يف ال
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الرقمي ابعتباره أقوى من اآلالت التناظرية، كاحمللل التفاضلي. عندما انقش هذه املقارنة، قدم النسخة  
 : Church-Turing  تورينغ-التالية من أطروحة تشرتش  الصورية غري 

" و "العملية اآللية" كانتا مرتادفتني. تعين كان أحد استنتاجايت أن فكرة عملية "القاعدة العامة
عبارة "عملية اآللة" ابلطبع عملية ميكن تنفيذها بواسطة نوع اآللة اليت كنت أفكر فيها ]أي آلة  

 [تورينغ

أي تلميح إىل أن صفة االنفصال يف آلته ستشكل قيًدا حقيقًيا، أو أن العمليات غري    تورينغمل يعط  
 ة قد تكون ذات أمهية عميقة.املنفصلة لآلالت التناظري

يعترب    تورينغقدم   أنه  أرقام من ط( أظهرت  أمثلته )ابستخدام  العشوائية"، لكن  "العناصر  أيًضا فكرة 
التسلسالت العشوائية الزائفة )أي التسلسالت القابلة للحوسبة ذات اخلصائص "العشوائية" املناسبة(  

ويف الواقع مل يقدم   مقبولة جًدا ملناقشته. مل يقدم أي اقرتاح أبن العشوائية تعين شيًئا غري قابل للحوسبة، 
أي تعريف ملصطلح "عشوائي". رمبا يكون هذا مفاجًئا يف ضوء حقيقة أن عمله يف الرايضيات البحتة  

 واملنطق والتشفري أعطاه دافًعا كبريًا للتعامل مع هذا السؤال على مستوى جدي. 

 عمل غري مكتمل -8
عام   التش  تورينغعمل    1950منذ  جمال  يف  جديدة  رايضية  نظرية  احليوي  على  كل 

Morphogenesis  ني  الكيميائيواالنتشار  ، تستند إىل إظهار نتائج املعادالت غري اخلطية للتفاعل
علقني إىل هذه النظرية  1952  تورينغ)

ُ
(. كان رائًدا يف استخدام احلاسب اآليل هلذا العمل. أشار بعض امل

( االصطناعية  للحياة  أهنا أتسيس  أنه وصف مضلل،  A-life)على  إال  اليت  ،  األهداف  يناسب  ال 
نظريته، كما رواها   منذ    تورينغقصدها من  االصطناعية  احلياة  اهتم جمال  التصميم.  مواجهة حجة  يف 

للنظرية   املنطقية  النتائج  استكشاف  هبدف  اآليل  احلاسب  أجهزة  ابستخدام  املاضي  القرن  مثانينيات 
رب جمال التشكل احليوي مكماًل يف هذا  التطورية دون القلق بشأن األشكال الفسيولوجية احملددة. يعت

أعمال   آخرون  طوَّر  استغالهلا.  للتطور  ميكن  اليت  الفسيولوجية  املسارات  إجياد  عرب  يف    تورينغاإلطار 
 السبعينيات، واآلن يُنظر إليها على أهنا أعمال ُمورية يف هذا اجملال.
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النبااتت    قل  ختَ طفولية األوىل من كيفية  ابلتشكل احليوي هو دهشته ال  تورينغقد يكون السبب وراء اهتمام  
،  1951ألنه يف عام    ؛إىل احملفزات األخرى لشبابه  تورينغوالزهور. ولكن يف تطور متأخر آخر، عاد  

للمشكلة، اليت مت جتنبها حىت اآلن، وهي حتديد قابلية احلوسبة يف سياق فيزايء ميكانيكا    تورينغنظر  
( انقش األساس التحضريي لورقته  1951  تورينغبذلك العام )  الكم. يف حديث عرب راديو يب يب سي

ربهنة غودل  ، ولكن هذه املرة تعامل بشكل أقل أتكيًدا مع توظيف مل1950البحثية اليت قدمها يف عام  
لطرحه، ويف هذه املرة، أيًضا، أشار إىل فيزايء ميكانيكا الكم الكامنة وراء الدماغ. بتطبيقها على    كحجةٍ 

قابليتها للتطبيق تتطلب أن تكون اآللة املراد تقليد    أنخاصية اآللة الشاملة وأكد    تورينغ  الدماغ، وصف
 سلوكها...

... جيب أن تكون من النوع الذي ميكن التنبؤ بسلوكها من حيث املبدأ عن طريق احلساب. 
حنن ابلتأكيد ال نعرف كيفية إجراء أي حساب من هذا القبيل، وقد جادل السري آرثر إدينجتون 
أنه بسبب مبدأ عدم التحديد يف ميكانيكا الكم، فال ميكننا من الناحية النظرية أيًضا حساب  

 تنبؤ.هذا ال

يشري    ذلك،. ومع  1951( االنتباه إىل هذه اجلملة يف مقدمة حديثه يف عام  1999لفت كوبالند ) 
السياق النقدي لكوبالند إىل بعض االرتباط مع آلة "أوراكل". واقًعا ال يوجد أي ذكر ألوراكل هنا، وال  

  ؛ هنا احتمالية ذلك  تورينغ واآللة. يناقش    الذهنبعد احلرب حول    تورينغيف أي مكان يف مناقشات  
لن تكون مناسبة.   تورينغفعندما يُنظر إليها على أهنا آلة كمومية وليست آلة كالسيكية، فإن منوذج آلة 

، واملؤسسة على املنطق  1938اليت أصدرها يف عام    تورينغمل يكن االرتباط آبلة أوراكل متضمًنا يف ورقة  
الرتتييب، بل مبعرفته مبيكانيكا الكم اليت اكتسبها من إدينجتون وفون نيومان يف شبابه. يف الواقع، ويف  

أن فيزايء ميكانيكا الكم ميكن أن تُقدم أساًسا ملفهوم    تورينغتكهنات مبكرة، متأثرًا إبيدجنتون، اقرتح  
(. تتضمن بديهيات فون نيومان مليكانيكا الكم عمليتني:  Hodges 1983، p. 63)اإلرادة احلرة 

التطور األحادي لوظيفة املوجة، وهو أمر ميكن التنبؤ به، وعملية القياس أو االختزال، اليت ال ميكن التنبؤ  
تزال. تكمن  إىل عدم القدرة على التنبؤ ابلرجوع لعملية االخ  تورينغجيب أن تشري إشارة  كان  هبا. لذلك  
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الصعوبة األساسية يف أنه حىت يومنا هذا ال توجد نظرية متفق عليها أو مقنعة حول مىت أو كيف حتدث  
عملية االختزال واقعيًّا. )جتدر اإلشارة إىل أن "احلوسبة الكمومية" ابملعىن احلديث املعياري، تستند إىل 

 مسألة كيفية حدوث االختزال(. يبدو أن هذه  إمكانية التنبؤ ابلتطور األحادي، وال تتطرق حىت اآلن إىل
يف أسس ميكانيكا الكم. يف عام    تورينغاجلملة املنفردة تشري إىل بداية جمال جديد من الدراسة لدى  

غاندي    تورينغ، كتب  1953 روبن  وطالبه  ابتكار    Robin Gandyلصديقه  ُياول  "كان  أنه 
 ميكانيكا كم جديدة لكنه مل يفلح".

  حينها   تورينغ ، أبلغ غاندي يف رسالة إىل نيومان عما يعرفه عن عمل  1954يف يونيو    نغتوريعند وفاة  
 بعد أن انقش مشكلة فهم عملية االختزال، فيما أمساه:  تورينغ(. كتب عن 1954)غاندي 

إذا بدأ النظام من حالة    استنتاج أنه"؛ ابستخدام النظرية القياسية، من السهل  تورينغ... "مفارقة  
قياسات    ملا ميكن  Eigenstateذاتية   املرات )ن( يف    عليهامالحظته، وأجريت  لعدد من 

الثانية، مث، وإن مل تكن احلالة اثبتة، فإن تقدير احتمال أن النظام سيكون يف نفس احلالة، لنقل  
بعد اثنية واحدة، سيؤول إىل الواحد عندما تؤول )ن( إىل املاالهناية؛ أي أن املالحظة املستمرة  

واحد أو اثنني من علماء الفيزايء  إىل  ابإلضافة    [تورينغ]  احلركة. لقد تصديت مع آالن  ستمنع
ذه النظرية، وقد أُستخف ابلفكرة حبجة إن املراقبة املستمرة غري ممكنة. ولكن الكتب القياسية  هل

،  )ككتب ديراك( ال يوجد هبا شيء حول هذه النتيجة، حبيث ُتظهر املفارقة على األقل، وكالعادة
 عدم كفاية نظرية الكم.

(  1996،  1994،  1990،  1989أمهية إضافية يف ضوء أتكيد بنروز )  تورينغتكتسب حتقيقات  
عكس هذه  يهدف إىل    تورينغ. رمبا كان  للحوسبةأبن عملية االختزال جيب أن تتضمن شيًئا غري قابل  

، وهي إجياد نظرية لعملية االختزال تكون تنبؤية وقابلة للحوسبة، وابلتايل سد الفجوة يف فرضيته الفكرة
فإن   ذلك،  مع  للحوسبة.  قابل  الدماغ  عمل  أبن  الرؤية    تورينغالقائلة  هذه  يف  متشاهبني  وبنروز كاان 

بة؛ كما كاان خمتلفني مع  ابعتبارها سؤااًل مهًما يؤثر على افرتاض أن كل اإلجراءات الذهنية قابلة للحوس
 القليل من األمهية.  سوى وجهة النظر السائدة اليت ال تعطي هذا التساؤل 
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، بعنوان "رسائل من  1954آخر بطاقاته الربيدية اليت أرسلها إىل روبن غاندي، يف مارس    تورينغوسم  
ل الفيزايء األساسية للنسبية  العامل غري املرئي" يف إشارة إىل إدينجتون، أملح فيها إىل أفكار جديدة يف جما

البطاقات مدى ثروة األفكار اليت  512ص    ،Hodges 1983وفيزايء اجلسيمات ) (. أوضحت 
قدت  هبا يف تلك املرحلة األخرية من حياته، وبرغم أمهية هذه التلميحات إال أن البطاقات قد فُ   اهتمَّ 

كجزء من جملد أكرب عن    (Hodges 2004مجيعها. قدم هودجز مراجعة هلذه األفكار املفقودة )
 (.Teuscher 2004) تورينغراث تُ 

 املغمور  الذهن: ألن تورينغ -9
أن   املؤسف  معجًبا    تورينغ من  للعامل. كطالب، كان  ونظرته  األخالقية  فلسفته  عن  املزيد  يكتب  مل 
.  هو مضحك وُمبط من مواقفه العصيبة  عماكما كان يعرب ألصدقائه بكل صراحة    شو،مبسرحيات برانرد  

الكتابة الشخصية اجلادة، بصرف النظر عن التعليقات العرضية    منومع ذلك، كان أقرب ما توصل إليه  
(. 448ص    ،Hodges 1983)   1952يف الرسائل اخلاصة، هو كتابة قصة قصرية عن أزمته يف عام  

الشافية   له مليئة بشكل خاص ابلدراما  الوايلدية   Shavian dramaكانت آخر سنتني    واملفارقة 
Wildean irony  اآلن يف موجودة  الرسالة  روتليدج؛  نورمان  )إىل صديقه  رسالة  مرًة يف  . كتب 

 يف كلية امللك بكامربيدج(:  تورينغأرشيف 

 يعتقد أن اآلالت تفكر  تورينغ
 يواطئ الرجال  تورينغ

 لذلك اآلالت ال تفكر  

إن اإلشارة املنطقية إىل سقراط ال لبس فيها، وقد تكون وفاته، مع السيانيد بداًل من الشوكران إشارة إىل  
يف احلرب العاملية الثانية، من تشويه مسعته خالل    تورينغشيء مشابه. عاىن روبرت أوبنهامير، املعاصر ل

يع العلمية والتطبيقات العلمية األكثر  . كالمها مجعتهما أنقى املشار تورينغاألسبوع نفسه الذي تويف فيه  
أكثر مباشرة يف تقبل العلم، عندما ُعومل مع فكره اجلنسي كآلة يف    ألن تورينغفعالية يف احلرب. كان  
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مقابل وعيه احملتج وإرادته. لكنه وسط كل هذه الدراما اإلنسانية، مل يرتك سوى القليل ليقوله عما يعتقده  
 امل اجملرايت البشرية. حًقا عن نفسه وعن عالقته بع

بسهولة مع أي من احلركات الفكرية يف عصره، سواًء اجلمالية أو التكنوقراطية أو    ألن تورينغمل يتوافق  
اجتهد   املاضي،  القرن  للعثور على كلمات خمبأة بني طيات كلماته    املعلقوناملاركسية. يف مخسينيات 

البك  لتصنيفه احلياة  بقدسية  املؤمنني  العلماء  علميًّا  )  شرية أحد  "شيلي"  ميل   Scientificذو 
Shelley)  حىت السبعينيات، كانت حقيقة حياته ال ُتذكر. فمازال  خالقيةاألنزاهة  لاب  املتمسكني ، أو .

العِّلَم الذي رآه الوجوديون أنه سلب املعىن    تورينغيصعب وضعه ضمن فكر القرن العشرين. لقد أجلَّ  
الة، واألكثر إصرارًا على احلرية الشخصية، متتع هبما للحد الذي  من احلياة. كان الشخصية األكثر أص

 حىت يومنا هذا!  لغًزا ألن تورينغ  فكرجعله عرضة للميكنة. مازال  

  2012يبدو أن القرن احلادي والعشرين ينجذب إليه بشكل متزايد. شهد عامه املئوي    إال أن هذا اللغز 
الثقافية اليت أقيمت على شرفه. بعض أسباب هذا االنفجار  العديد من املؤمترات واملنشورات والفعاليات  

يف كل جمال من جماالت    حاليًّا  متواجدةيف االهتمام به واضحة: األول هو أن مسألة قوة وقيود احلوسبة  
قضااي    ة البشري  األنشطة  أن  هو  اآلخر  والسبب  يف    ة اجلنسي  امليول تقريًبا.  جديدة  أمهية  اكتسبت  قد 

أصبح اآلن موضع    تورينغ يثة. وبصورة أدق، فإن النطاق متعدد التخصصات لعمل  الدميوقراطيات احلد
 :وآاثره )ُمرران  ألن تورينغ  نشر أعمالتقدير بشكل أفضل. كان من املعامل البارزة يف فرتة الذكرى املئوية  

Cooper and van Leeuwen، 2013،)    العلمية    تورينغ األمر الذي وفر مجيع أجزاء أعمال
 مل  يتال تورينغ ألعمال  حديثاهتمام  ويلَ تقريًبا، مع ثروة من التعليقات احلديثة. يف هذا املناخ اجلديد، أُ 

وأُ حت بشهرة كافية،  أكثر  ظ  أحد  ليصبح  الغموض  من  خرج  لقد  إجنازاته.  على  جديد  ضوء  لقى 
 كثف يف العلوم احلديثة.الشخصيات اليت ُدرست بشكل م
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