
 

  
  
  
  

  :سازي مغز ساختن ذهن در مقابل مدل
  1هوش مصنوعي در مقطع انشعاب

  
  هيوبرت دريفوس و استوارت دريفوس

  * محمد رضا طهماسبيةترجم

  اشاره

يه قوت گرفت كه اين     ها اين فرض   نيمه دوم قرن بيستم با پديد آمدن رايانه        در
اي  پيـشرفت علـوم رايانـه      بـا توسـعه و     نـد و  ا  ها مـشابه ذهـن انـسان       ماشين

هاي ذهـن    هايي بسازند كه تمامي قابليت     خواهند بود تا رايانه    دانشمندان قادر 
ايـن  طرفـداران    .دشـ  ناميده اين پروژه هوش مصنوعي    . واجد باشند   را انسان
قـواي    چنين فرض كرده بودند كه مشابهت بنياديني ميان ذهن انسان و            طرح

اي مـا بـا    پيشرفت دانـش علـوم رايانـه    است و با هوشمند آن با رايانه برقرار    
رهيافـت   براي دستيابي به اين هـدف دو       .خواهيم بود  اذهان مصنوعي روبرو  

ي به علوم  ولي رهيافتي كه متكآمد پديدميان دانشمندان اين عرصه      اصلي در 
ايـن مقالـه نـشان       در .گرديد تري برخوردار  وسيع اقبال بسيار  از اي بود  رايانه

بنيـاد رهيافـت مبتنـي برعلـوم         داده شده است كه اوالً چه ديدگاه فلسفي در        
ناكامي اين رهيافت بـا      علل شكست و   دارد و  گرايي قرار  اي يعني نشانه   رايانه

                                                 
 .دانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه تهران. *
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ثانيـاً نگارنـده تـالش كـرده         .ين ديدگاه فلسفي بررسي شده اسـت      توجه به ا  
 درعرصه فلسفه يعنـي  جديدهاي    ديدگاه  برخي است تا نشان دهد كه چگونه     

 هـوش  ةنگـاه بـه پـروژ    سـبب تغييـر   هيـدگر  هاي ويتگنشتاين دوم و    انديشه
 تـوان نـام نهـاد در       كـه پيونـدگرايي مـي      رهيافت دوم را   شود و  مصنوعي مي 
  .دهد مي دتري قراروضعيت مساع
  .گرايي گرايي،كل گرايي، پيوندگرايي، تحويل نشانه: واژگان كليدي

***  
رسند كـه     مردم به اين عقيده قطعي مي      كه در آن   آمدن روزي نيست     تر از  هيچ چيز براي من محتمل    

مطابقـت كنـد وجـود     اي خـاص   تصور يـا خـاطره  بي هيچ روگرفتي كه با يك فكر،  در دستگاه عص  
  . ندارد

  لودويگ ويتگنشتاين  
 فكر كنيم   بهتر است . شوند   مي يي جمع  جا بلكه در هر  شوند     نمي جاي مشخصي ذخيره   اطالعات در 
  . شوند شوند تا اينكه فكر كنيم يافت مي خوانده مياطالعات فرا

  لد نورمن ملهارت و دوناديويد رو
  

 نشان دادند برخي از     گر كفايت و كارايي خود را       هاي محاسبه    كه ماشين  1950در اوائل دهه    
ن اسـت كـه   آهاي ديجيتالي قابليتشان بيش از   ن پيشرو به اين نتيجه رسيدند كه رايانه       امتفكر

در آن مقطـع، دو ديـدگاه متـضاد دربـارة قابليـت             . آسا باشند   هاي غول  صرفاً ماشين حساب  
. ود داشـت  ند مناقشه وجـ   ا   درست ،اين دو ديدگاه   اينكه كدام يك  دربارة  ها پيدا شد و       رايانه

ك دسـته رايانـه را      ي. شد  ط مي وها به برنامه تحقيقاتي خاص خود مرب       هر يك از اين ديدگاه    
 ديگـر بـه آن بـه        گـروه نگريست و      ذهني مي  هاي پردازي نشانه  به مثابه دستگاهي براي داده    

گـروه اول كـاربرد رايانـه را در         . كـرد  سازي كردن مغز نگـاه مـي        اي براي مدل    عنوان وسيله 
دانست و حل مسئله را مثل اعالي هوش          اي از بازنمايي صوري اين جهان مي        نمونهساختن  

گـروه دوم كـاربرد آن را در تقليـد تعـامالت ميـان              . كـرد   آن دانسته و از منطق استفاده مـي       
دانست و آموزش را مثل اعالي هوش آن برشمرده و از علم حساب احتمـاالت                 اعصاب مي 

  . گرفت بهره مي
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گرايي بـود و اصـحاب مكتـب          گرايان و سنت فلسفي تحويل      عقل  وارث ،مكتب نخست 
شـعار گـروه    . نگريـستند    مـي   گرايانـه    كـل  شناسي صورت مطلوب عصب   همچون    بدان دوم

تا . هاي عاليم فيزيكي هستند    هاي ديجيتالي و اذهان هر دو سيستم        نخست اين بود كه رايانه    
با كـار در   (Herbert Simon) و هربرت سايمون (Allen Newel)  الن نيوول1955سال 

هـايي كـه توسـط يـك رايانـه        به اين نتيجه رسيدند كه سـري بيـت       (RAND) شركت رند 
توانند نمايانگر هر چيزي از جمله اعداد و البته همچنين  پردازي شده باشند مي   ديجيتالي داده 

  مورد استفاده  را به مثابه قواعدي    ها توان برنامه   عالوه بر اين مي   . اوصاف واقعي جهان باشند   
تواند واقعيات  اي كه سيستم مي   كنند به گونه     را بازنمايي    ها قرار داد كه روابط ميان اين نشانه      

 در  چنانكـه نيـوول اخيـراً     . بيشتري را درباره اعيان بازنمايي شده و روابط آنها استنتاج كنـد           
   :هوش مصنوعي نوشته استجريانات  خود از تاريخ گزارش

پـردازي اعـداد اسـت        هـايي كـه كارشـان داده       ها را همچون ماشين      ديجيتالي رايانه  هاي  جريان رايانه 
توان   گفتند اين بود كه هر چيزي حتي دستورها را مي            چيزي كه طرفداران آنها مي     ترين مهم. شناساند

هـا را بـه مثابـه     ديدگاه دانـشمندان هـوش مـصنوعي رايانـه     در تقابل با اين. بندي نمود با اعداد كد
گفتند اين    اي كه آنها مي      نكته ترين نگريستند و مهم   كنند مي   پردازي مي    را داده  ها يي كه نشانه  ها  نماشي

  .)1983 :196نيوول( كدبندي نمود ها توان با نشانه بود كه هر چيزي حتي اعداد را مي
نيوول و سايمون اين    .  اذهان  از )خاصي(ي تلقي   ها مبنايي شد برا      رايانه  طرز تلقي از   اين

ضيه را بنيان گذاردند كـه مغـز انـسان و رايانـه ديجيتـال در همـان حـال كـه سـاختار و           فر
تـوان مـشترك     كاركردشان را مي،هم متفاوت است در سطحي از انتزاع    مكانيزمشان كامالً با  

در اين سطح هـم مغـز انـساني و هـم رايانـه ديجيتـالي كـه بـه نحـو مناسـبي                 . وصف كرد 
سازي مختلف از يك نوع وسـيله         توان به مثابه دو نمونه      را مي دو   ريزي شده باشند هر     برنامه

كند  پردازي مي  را دادهها ه با استفاده از قواعد صوري نشانهاي ك  وسيله. خاص در نظر گرفت   
نيوول و سايمون ديدگاه خود را به صـورت         . كند  و به اين طريق رفتار هوشمندانه توليد مي       

  : فرضيه ذيل بيان نمودند
هاي الزم و كافي براي فعاليت      ر فيزيكي ابزا  هاي  نشانه يك سيستم .  فيزيكي هاي  م نشانه يه سيست فرض

خود هوش   منظور ما از كلمه الزم اين است كه هر سيستمي كه از           . ست ا هوشمندانه عمومي را دارا   
مقـصود مـا   .  فيزيكي استهاي م نشانهمبناي تحليل ثابت خواهد شد كه سيست عمومي نشان دهد بر   
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توان به نحـوي       فيزيكي كه اندازه كافي داشته باشد را مي        هاي  كه هر سيستم نشانه    اين است    از كافي 
 .)نيوول و سايمون(ساماندهي كرد كه هوش عمومي را از خود به نمايش گذارد 

هاي فرضيه خود را تا گوتلوب فرگه، برتراندراسـل و الفـرد نـورث                نيوول و سايمون ريشه   
 لـيكن فرگـه و همراهـان وي وارثـان يـك سـنت طـوالني                 )1981(وايتهد رديـابي كردنـد      

بنـدي و     دكارت چنين پنداشته بود كه تمام فاهمه شـامل صـورت          . گرا بودند   گرايانه اتم  عقل
توان به عناصر ابتدايي تجزيـه      دستكاري بازنمودهاي صحيحي است كه اين بازنمودها را مي        

اي از ايـن عناصـر        ابه تركيبات پيچيده  توان به مث    و همه پديدارها را مي     )بسائط طبيعي (نمود  
 ،عالوه بر اين در همان زمان هابز تلويحاً چنين فرض كرده بود كه اين عناصـر               . ساده فهميد 

ي كه تعقـل    ا  ند به گونه  ا  به هم مربوط  ) قواعدي( نحوي   ند كه با اعمال صرفاً    ا  صوريي  اجزا
كند جز     نمي كند او كاري    قل مي وقتي انسان تع  «هابز نوشت   . توان به محاسبه تقليل داد      را مي 

چيـزي  ... آورد زيـرا اسـتدالل        يك جمع كلي را در تصور مـي        ءاينكه از اضافه نمودن اجزا    
عاقبـت اليبنيتـز منتهـاي اسـتفاده را از ايـده كالسـيك              ). 1958. (»نيست جز محاسبه كردن   

توسـعه  ايي بـراي    صوري نمودن هر چيزي به عمـل آورد و نقطـه اتكـ            ) مبني بر (رياضياتي  
توانيم براي هر شـيء عـدد متعينـي را كـه             اي كه ما مي      كلي يافت به گونه    هاي  سيستم نشانه 

مطابق نظر اليبنيتز در عمـل فهـم مـا مفـاهيم را بـه               ) 1951(ز آن باشد تخصيص دهيم      ممي
تر   كنيم و به منظور اجتناب از تسلسل تجزيه عناصر به عناصر ساده             تر تجزيه مي    عناصر ساده 

تر بايد بسائط نهايي وجود داشته باشند كه بتوان بـر مبنـاي آنهـا مفـاهيم پيچيـده را                      و ساده 
در (فهميد و عالوه بر اين اگر اين بسائط را به جهان نـسبت دهـيم بايـد اوصـاف بـسيطي                      

اليبنيتز با نـوعي از الفبـاي افكـار انـساني           . باشند كه اين عناصر آنها را بازنمايي كنند       )جهان
روند بايد نمايشگر     استدالالت به كار مي    كه اجزاي آن هنگامي كه در     ) 1951(روبرو گرديد   

). 1951(شـوند     بندي و نظمي باشند كه به همين گونه در اشيا يافت مـي              نوعي ارتباط، طبقه  
 خـود شـكل     رساله منطقي فلسفي  لودويگ ويتگنشتاين با نزديك شدن به فرگه و راسل در           

او جهان را به مثابة . نسبت ذهن و واقعيت را بيان كرد خالص اين ديدگاه نموداري ـ نحويِ 
  .ندا يكديگر مستقل اي تعريف نمود كه منطقاً از مجموع واقعيات ذره

  . جهان مجموعه واقعيات است نه مجموعه اشيا1 -1 
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 . شوند او عقيده داشت كه واقعيات به نوبة خود به طور كامل به اعيان ابتدايي تجزيه مي
 . اي تركيبي از اعيان است  ذره يك واقعيت01-2

اي داده  وسـيله همـه واقعيــات ذره    اگـر همـه اعيــان داده شـوند آنگـاه بــدان    2 -0124
 . شوند مي

ويتگنشتاين مدعي بود كه اجزا و نواقعيات در ذهن باز نمايانده شدندب منطقي اينس  . 
 . سازيم  ما براي خودمان تصاويري از واقعيات مي2 - 1

اند اشيا را آنچنـان      عناصر اين تصوير به شيوه معيني با يكديگر تركيب شده          اينكه   15-2
  ).1960(نماياند  اند باز مي كه با يكديگر تركيب شده
ي و نـسب منطقـي      يتوان كوششي دانست براي يافتن عناصر ابتدا        هوش مصنوعي را مي   

ي و نـسب آنهـا كـه      يااي است براي اعيـان ابتـد        كه آيينه ) انسان يا رايانه  (در فاعل شناسايي    
 فيزيكي نيوول و سايمون ديـدگاه ويتگنـشتاين         هاي  فرضيه سيستم نشانه  . سازند  جهان را مي  

داد و آن را  گرايي كالسيك بود تحت تأثير قرار را كه به خودي خود اوج سنت فلسفي عقل        
 . گذاري كرد به يك ادعاي تجربي تبديل نمود و يك برنامه پژوهشي را بر اساس آن پايه

ي بايـد بـه جـاي       ديدگاه مخالف اين ديدگاه اين است كه ما براي خلق هـوش مـصنوع             
ديدگاه دوم نـه از فلـسفه بلكـه از          . سازي كنيم    مغز را مدل   ، ذهن از جهان   اي بازنمايي نشانه 

ايـن ديـدگاه مـستقيماً از كـار         . باشد  آنچه كه اخيراً علوم اعصاب ناميده شده است ملهم مي         
 اعالم نمود كه يـك  1949 الهام گرفته شده است كه در سال (D. O. Hebb)حب . او. دي

 همزمان بـا    B و عصب    Aدسته عصب قابليت يادگيري دارند به اين شرط كه وقتي عصب            
فرانـك روزنـبالت   . هم تحريك شوند اين تحريك عمق ارتباط ميان اين دو را افزايش دهد  

(Frank Rosenblat)  ل وي ايـن بـود كـه مـشكل     اسـتدال .  اين سرمشق را پيگيـري نمـود
در .  كـرد )فرمولـه (بنـدي   توان رفتار هوشمندانه را بر مبناي بازنمود ما از جهان صـورت             مي

هـا   گيرند تا طـرح  اي از اعصاب كه ياد مي   عوض هوش مصنوعي بايد تالش كند تا با شبكه        
 چنان كه   .را از هم تشخيص دهند و به نحو مناسبي پاسخ دهند روند كارها را اتوماتيزه كند               

 . كند روزنبالت مطرح مي
پردازي اين است كه مشخص نمـودن رفتـاري كـه مـا از          فرض ضمني برنامه پژوهشي داده    

 ايـن  )با آن روبـرو هـستيم  (خواهيم تا انجام دهد نسبتاً آسان است و مشكلي كه      سيستم مي 
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هـم  . ام دهـد  است كه ابزار يا مكانيزمي را طراحي كنيم كه به نحو مؤثري اين رفتار را انجـ                
تر آن است كه اصول بنيادين يك سيـستم فيزيكـي را معـين كـرده و                   تر و هم سودمند     آسان

سپس براي متعين نمودن رفتارش آن را با روش تحليلي مورد بررسي قرار دهيم تـا اينكـه                  
هاي تركيبي منطقي    رفتار را به اصول مبنايي آن برگردانيم و سپس سيستم فيزيكي يا تكنيك            

 .) (B1962: 386اييم طراحي نم

كـه  راه ديگر براي فـرق گـذاردن ميـان ايـن دو برنامـه پژوهـشي ايـن اسـت كـه آنهـايي                         
كنند در جستجوي ساختار صوري هستند كـه بـه رايانـه               را پيگيري مي   ها  بازنمودهاي نشانه 

اع دهد كه انـو     دهند؛ و يا اين قابليت را به رايانه مي          توانايي حل دسته معيني از مسائل را مي       
خواسـت كـه ابـزار        از سوي ديگر روزنبالت مـي     . خاصي از الگوها را از هم تشخيص دهد       

سـازي كنـد كـه بتوانـد      فيزيكي بسازد يا چنـين ابـزاري را در يـك رايانـه ديجيتـالي شـبيه             
 .هاي خاص خودش را توليد نمايد قابليت

 مـسئله   ايم در بـاب آنهـا بحـث شـده اسـت بـه ايـن                هايي كه ما شنيده    بسياري از مدل  «
 را نشان دهد چه ساختار منطقي بايد داشـته          xند كه اگر يك سيستم بخواهد خاصه        ا  مربوط

راه ديگر نگريستن بـه ايـن       . شود  باشد؟ اين سؤال بالضروره به يك سيستم ايستا مربوط مي         
 را ظاهر كند؟ من فكـر       xتواند خاصه     چه نوع سيستمي مي   ) بپرسيم(مسئله اين است كه ما      

ال دوم را حـل كنـيم       ؤتوانيم س   وارد متعدد جالبي هستند كه در اين موارد ما مي         كنم كه م    مي
 )1962. (»بدون اينكه به سؤال نخست پاسخ دهيم

 نيوول و سايمون 1956تا سال . هردو رهيافت با موفقيت سريع و جهشي مواجه شدند
اي را با  ا، رايانهه فق شده بودند تا براي حل معماهاي ساده و اثبات قضايا در نظام گزارهوم

 تأثيرگذار  وبر اساس اين نتايج زودهنگام. ريزي كنند ي برنامها استفاده از بازنمودهاي نشانه
شود و نيوول و   فيزيكي دارد تأييد ميهاي هاي نشانه رسيد كه فرضيه سيستم به نظر مي

  سايمون اعالم كرد . سايمون حق دارند كه خوشحال باشند
تـوانم مطالـب را       اي كـه مـي      ترين شـيوه    را متعجب كنم يا تكان دهم اماآسان      من قصد ندارم كه شما    

كننـد، يـاد    هايي هستند كـه فكـر مـي    خالصه كنم اين است كه بگويم در حال حاضر در دنيا ماشين        
عالوه بر اين، توانايي آنها براي انجام اين امور به سرعت در حال افزايش              . كنند  گيرند و خلق مي     مي

توانند از پس آن برآينـد بـه همـان وسـعت دامنـه                ده نزديك دامنه مسائلي كه آنها مي      است و در آين   
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 .)1958( به كار رفته است )ن بر آنها آمدفائق(مسائلي است كه ذهن بشر براي 

  :او و نيوول توضيح دادند كه
كـه منجـر بـه    ب طريق اكتشافي اي را در دست داريم دربا   ما در حال حاضر عناصر نظريه 

راي توانيم هم ب   و اين نظريه را مي    ) كه با شيوه الگوريتم در تضاد است      (شود    سئله مي حل م 
هاي ديجيتالي    سازي چنين روندهايي با رايانه       انسان و هم براي شبيه     فهم روندهاي اكتشافي  

هـا نيـستند هـر رايانـه         شهود، بصيرت و يادگيري ديگر ملك انحصاري انسان       . به كار ببريم  
 ).1958( 1را بروز دهد) ها خصلت(ريزي نمود تا اين  توان برنامه فوق سريع را مي

 نهـاد بـه كـار       (Perceptron)هايش را در ابزاري كه نامش را پرسـپترون           روزنبالت انديشه 
 روزنبالت توانست يك پرسـپترون را چنـان تعلـيم دهـد كـه انـواع                 1956تا سال   . 2گرفت

هايي كه با هم مشابه نيـستند   ينها را از طرحبندي كرده و ا هاي مشابه را دسته خاصي از طرح  
كرد كه رهيافت او قابل دفاع         روزنبالت كامياب بود و احساس مي      1959تا سال   . متمايز كند 

واضح است كه پرسپترون معرف نوعي از ماشين خودكار پردازش اطالعـات اسـت،              «است  
ورات اصـيل را دارا     هايي داريـم كـه توانـاي داشـتن تـص           براي اولين بار است كه ما ماشين      

 ـ نظريـه   تـر   به طوردقيـق ـ  پرسپترونشناختي،  مغز زيستبه عنوان مشابهي براي. باشند مي
پذيري آماري از هر سيستمي كه قبل از آن پيشنهاد شده است در دستيابي بـه آنچـه                   تفكيك

درمقـام  . تـر شـده اسـت      كه براي تبيين كاركرد سيستم عصبي نياز است به موفقيت نزديك          
رسد كـه بـدون هـيچ شـكي پرسـپترون عملـي بـودن ايـن قاعـده را كـه                        به نظر مي  ور  تص

 اثبـات   بخـشند   م مـي   كه كاركرد شناختي انسان را تجـس       هاي غيرانساني وجود دارند    سيستم
ماري ـ نه  آهاي پردازش اطالعات كه بر مبناي اصول  كه آينده طرح رسد به نظر مي. كند مي

 1960 در اوايـل دهـه       .)i449 :1958(» ان داده شده اسـت    كنند به وضوح نش     منطقي كار مي  
رسيدند و همچنين هر دو با طـرح ادعاهـاي    هر دو رهيافت به يك اندازه محتمل به نظر مي    

آور آن بـود   گزاف به يك اندازه خود را در معرض انتقاد قرار داده بودند با اين حال شگفت             
 تحقيقـات   1970ابر بـود تـا سـال        كه نتايج جنـگ داخلـي ميـان دو برنامـه پژوهـشي نـابر              

هـايي   شد در معـدودي تـالش   سازي مغز كه نمونه اعالي آن پرسپترون بود خالصه مي    شبيه
گرفـت در حـالي كـه كـساني كـه اسـتفاده از        كه بدون بودجه كافي و درحاشيه صورت مي    
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بل انكاري   پيشنهاد كرده بودند كنترل غيرقا     ها  ي نشانه پرداز  هاي ديجيتالي را جهت داده      رايانه
هـا داشـتند كـه       موو سمپوزي ) علمي(التحصيلي، مجالت    هاي فارغ   نامه ، پايان )مالي(بر منابع   
 . شد برنامه پژوهشي آنها در منتهاي درجه رشد و شهرت باشد سبب مي

بازسازي اينكه چگونه اين تغيير واقع شد با توسل به اين افسانه كه هر برنامه پژوهـشي                 
بنـابراين پيروزمنـدان تـصور      . شـود   سـازد پيچيـده مـي       خود را مي  در حال اجرا، سرنوشت     

 برنده شده است چرا كه در مسير درستي گام برداشـته            ها  پردازش اطالعاتي نشانه  كردند    مي
گرايي يا شبكه عصبي شكست خورده است بـه ايـن دليـل               كه رهيافت پيوند  است در حالي    

ا اين قرائت از تاريخ جريـان هـوش         ام. ساده كه اين رهيافت در مسير صحيحي نبوده است        
هاي ارزشمندي را كشف      هر دو برنامه پژوهشي انديشه    . نگرانه است  مصنوعي توهمي واپس  

هـاي    هـر دو ديـدگاه كاسـتي       .كردند و هر دو با مشكالت ناشناخته و عميقي روبرو بودنـد           
اده ي نـشان د   هر رهيـافت  .  شبيه يكديگر بود   گفتند ماهيتاً   خاص خود را داشتند و آنچه كه مي       
ديد تا فكـر كنـد كـه گـروه             نمي  هم يساني است و دليل   بود كه قادر به حل مسائل خاص آ       

در واقـع همچنـان     . تواند روش خود در باب پيچيدگي دنياي واقعي را معتبر بداند            ديگر مي 
داد الزم اسـت هـر دو    شد شـواهدي در دسـت بـود كـه نـشان مـي       تر مي   كه مسائل پيچيده  

اي خود را به ميزان بسيار زياد افزايش دهنـد و ايـن بـه زودي بـه                     رايانه رهيافت محاسبات 
 و (Marvin Minsky) مـاروين مينـسكي   1969مشكل بسيار سختي تبديل شـد در سـال   

 : درباره پرسپترون روزنبالت چنين اظهارنظر كردند(Seymour Papert)سيمورپاپرت 
و بزرگ ديگري كـه ايـن مـدل را          هاي روزنبالت خيلي زود مثل صدها گروه كوچك          طرح«

 صـدها گـروه مـذكور معمـوالً         هـاي   ها و آزمـايش     نتايج برنامه . گير شد نمودند زمين   آزمايش مي 
ها معموالً در مـورد مـسائل سـاده          اين ماشين . نتيجه بوده است    نااميدكننده بوده و تبيينات آنان بي     

شود به سـرعت      تر مي   نها سنگين كنند اما به محض آنكه وظايف محوله به آ          كامالً خوب عمل مي   
 پـس  (Sir James Lighthill)سه سال بعد سر جيمز اليت هيـل  ) 19(» گذارند رو به زوال مي

ي مينـسكي     از قبيل برنامه   طرق اكتشافي، هاي    هايي كه با استفاده از برنامه      از مالحظه فعاليت  
بسياري از كـساني كـه   «: دو پاپرت انجام گرفته بود قاطعانه به نتيجه منفي مشابه آن دو رسي      

هـاي مـرتبط بـه آن درگيـر بودنـد در خـصوص                هاي هوش مصنوعي يا حـوزه      در پژوهش 
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كـساني كـه در حـدود       . دستاوردهاي بيست وپنج سال گذشته احساس نااميدي مطلق دارند        
بسيار دور از   1972رسال  رد اين حوزه شدند د    با اميدهاي فراوان وا    1960يا حتي   1950سال  

هاي اين حوزه اكتشافاتي كه تأثير بزرگي بـر          در هيچ يك از بخش    . آيند  ه نظر مي  آن اميدها ب  
 . » و اين محتمل بودهجاي نهد صورت نگرفت

ن روبرو شدند اين بود كه در تـشخيص اسـتلزامات           يك علت كلي براي نااميدي كه با آ       
 بـر   اين يك مانع كلي اسـت     . هاي رياضي شكست خوردند     ناشي از رشد فوراني سري داده     

بيـان    كه از رشد انفجـاري     وسيعي است  اطالعاتسر راه ساختن هر سيستمي كه مبناي آن         
يابد بازنمايي  چنانكه حدود اين مبنا گسترش مي. شود هاي رياضياتي نتيجه مي مركب از داده  

 . شود  مشكل ميي اطالعاتي مبنااينبندي عناصر تعداد طرق ممكن دسته
 به اختصار (David Zipser) و ديويد زيپسر (David Rumelhart)ديويد روملهارت 

ر خواهد  هاي رياضياتي شما را دير يا زود غافلگي         رشد ناگهاني داده  «بندي كردند     چنين جمع 
هاي مختلف به موازات هـم        به نوبت صورت پذيرد به راه      كرد ليكن اين كار درعوض آنكه     

چنانكه جـري فـدور گفتـه    ) i1986 : 158روملهارت و مك سلالند . (انجام خواهد گرفت
بعدي شده بودند با اين فكر كه اين يك بـازي   هر دو دسته وارد يك بازي شطرنج سه       ( :بود

ولي چرا در آغاز بازي و بـا ايـن دانـش انـدك و     .  است(tick-tack-toe) تو ـ تك  ـتيك  
تند؟ دانـس   از پژوهشگران خود را كامالً پيروز ميدان مي       همجال بسيار براي فراگيري يك دست     

 تنها برنامه درست تلقي شد؟ هر كس كه         اي مايي نشانه چرا در اين مقطع حساس برنامه بازن      
. اشاره كنـد ) اين قضيه(تواند به علت اصلي   بداند مي)هوش مصنوعي را(تاريخ اين جريان    

كردنـد كـه      اداره مـي  . تي. اي  .  مينسكي و پاپرت آزمايشگاهي را در ام       1965در حدود سال    
هاي مـالي بـا برنامـه         شده بود بنابراين براي كسب حمايت      ها   نشانه پردازي  ه داده وقف برنام 

نويس كتابي را منتشر كردند كه در آن بـه   كردند آن دو در آن سال پيش      پرسپترون رقابت مي  
: آنها ديدگاه علمي خود را به وضوح چنـين بيـان كردنـد            . انديشة پرسپترون حمله شده بود    

هاي يادگيري يا شـناخت طـرح بـه عمـوم             اي به عنوان ماشين     ستردهها به نحو گ    پرسپترون«
باب ي در حجيم بسيارهاي ها، مجالت، مقاالت، گزارش اند و به اين شكل كتاب      معرفي شده 

اما حمله آنهـا    ) 1969(» ها فاقد ارزش علمي هستند      اغلب اين نوشته  . آنها نوشته شده است   
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) انديـشة ( تكيه بر     كه  كه آنها متوجه شدند    حقيقت اين بود  . نوعي جنگ صليبي فلسفي بود    
 نوپا مورد تعـرض قـرار گرفتـه      ةگرايان  گرايي به بسائط منطقي توسط يك ديدگاه كل         تحويل
 به نوعي خود را مجبور كرده       )ابتدا مستقالً و سپس همراه هم     (هردو اين نويسندگان    «است  

لت را كـه سـبب وحـشت        گرايي يا گشتا     كل پندار نادرست بودند تا احساس ترس ناشي از       
تـر   كردند رفع كنند پـيش      شد كه در حوزه مهندسي و هوش مصنوعي فعاليت مي           كساني مي 

شناسي افكنده  شناسي و روان آفرين خود را بر زيست  هاي وحشت گرايي يا گشتالت سايه    كل
 هـاي  كـه گـره  )هرچند نه لزوماً (اين امكان فراهم شده بود    . آنهاحق داشتند ) 1969 ، 9. ( »بود

آنهـا را   انـسان   اوصافي تفـسير كنـيم كـه        هاي عصبي مصنوعي را بر اساس آن          مخفي شبكه 
سـازي شـبكة عـصبي       درعين حال مـدل   . گيرد  مي  به كار   حل مسئله   جهت  و  داده تشخيص

سلسله به هـم پيوسـته      (توان ثابت كرد كه پيوند       مي. نفسه به هيچ ديدگاهي ملتزم نيست      في
گرايـاني نظيـر      كـل . اش قابـل تفـسير باشـند       هاي مخفـي    ه گره  نيازي به اين ندارد ك     )ها  گره

اوصاف ثابت محيط   ها    هاي گره  دي يا طرح  اهاي انفر   روزنبالت شادمانه فرض كردند كه گره     
مينسكي و پاپرت بسيار مشتاق بودند كه همه رقبا را حـذف كننـد و           . دادند  را تشخيص نمي  

نشتاين متقدم امتداد داشت اطمينان داشتند به       گرايانه كه از دكارت تا ويتگ       بسيار به سنت اتم   
سـاخت رفتـه    ل مـي اي كه در كتابشان بسيار فراتر از آنچه كه اين سنت در عمـل مـدلّ       گونه
 ارائـه دادنـد در حـالي كـه در           4اين دو تحليلي از توانمندي يك پرسپترون تك اليـه         . بودند

هـا دربـارة    اين نوشته. ن ندادندي نشايهاي روزنبالت اعتنا بخش رياضياتي كتابشان به نوشته  
موزشـي  لگـوريتم آ  اي و برهـان روزنـبالت در خـصوص همگرايـي ا             هاي چند اليـه    ماشين

 )1969 292 (6 خطاها بود5 (Back-propagation)احتماالتي بر پايه باز تجمع 
هـاي   مينسكي و پاپرت نشان دادند كـه ماشـين        «روملهارت و مك سلالند چنين نوشتند       

ويژه اين دو نشان      توانند محاسبه كنند به      نمي توانند و چه توابعي را      وابعي را مي  اليه چه ت   تك
خـواه  (هايي قادر به محاسبه توابع رياضياتي از قبيل تـابع متـشابه               دادند كه چنين پرسپترون   

 هـم    بـه   دربـاره   تابع فضايي  و يا ) يا زوج تعداد نقاط موجود بر روي شبكيه عدد فرد باشد          
خواه ( به كار ببرند نتيجه حموالت بسيار زيادي را به نحوي بي    بدون آنكه م   پيوستگي نيستند 

 كه روي آن هستند به نقاط ديگر روي آن مستقيماً يا از طريق نقاط ديگر متصل                 يهمه نقاط 
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ايـن تحليـل بـسيار ظريفـي اسـت و اهميـت رهيافـت رياضـياتي را بـراي تحليـل                      ) باشند
. اما نتايج چنين تحليلي بـسيار محدودنـد        )1986 ، 111(دهند    اي نشان مي    هاي رايانه  سيستم

رون تـك   ز پرسـپت  هرچند تحليل مينسكي و پـاپرت ا       « ادامه دادند  روملهارت و مك سلالند   
هـايي كـه حتـي انـدكي          توان به سيستم    درست بود اما بالضروره اين قضايا را نمي        اليه دقيقاً 
هايي كـه حلقـات       چند اليه و به سيستم    هاي     به سيستم  به ويژه،  باشند نسبت داد ،   تر    پيچيده

 )1986 ،112. (»را نسبت داد توان اين قضايا كنند نمي بازخوردي برقرار مي
پرسـند    ها هنگامي كه مينسكي و پاپرت از خود مـي           با اين همه در پايان فصل پرسپترون      

ال ؤ اين س هرچند كه پاسخ به،داي هاي چند اليه را مورد توجه قرارداده  پرسپترون شما كه آيا 
نهند ليكن اشتياق فراواني به حل كـردن آن نـشان            را از لحاظ كالمي به عهده مخاطب وامي       

تـوان آنهـا را       ايم كه مـي      را مورد بررسي قرارداده    (GAMBA)هاي گامبا   ما ماشين «دهند    مي
با تفكر يا مطالعه متون تخصصي ما نتوانستيم گـروه ديگـري            . هاي دواليه نام نهاد     پرسپترون

كـم ماشـيني نيـافتيم كـه      دست. هاي چند اليه را كه واقعاً جالب توجه باشند بيابيم  ماشين از
مباني آن رابطه مشخصي با پرسپتروني داشته باشد كه ما آن را به عنوان يك مسئله پژوهشي     
مهم در نظر گرفتيم تا بتواند قضاوت شهودي ما را در خـصوص اينكـه آن برنامـه مـصداق       

حمله آنها به تفكـر گـشتالتي       ) 1969 ، 231 -2(ضيح دهد و روشن كند      عقيم بودن است تو   
. آميز بـود   فقيتؤگذشت م   روياي آنها مي  نامعقول ترين   در هوش مصنوعي بيش از آنچه در        

گراســبرگ    اســتفان،ميــان آنهــاكــه ) طرفــداران غيربرجــسته گــشتالت ( از  معــدوديتنهــا
(Stephen Grossberg) اندرسـن  .  جيمـز ا(James A. Anderson)تيـف كوهـونن     و

(Teuvo Kohonen)  واقعـاً همـه در حـوزه    . اين مسئله پژوهشي مهم را ادامه دادندبودند
روملهـارت و   . اند  هاي عصبي براي هميشه كنار زده شده        هوش مصنوعي پنداشتند كه شبكه    

هـاي پرسـپترون    تحليـل مينـسكي و پـاپرت از محـدوديت     «نويـسند     مك سالالند چنين مي   
 در هـوش مـصنوعي همـراه    ها هاي ابتدايي رهيافت پردازش نشانه يه با برخي موفقيت ال تك

د كـه  كردند متقاعـد كنـ   اين حوزه كار مي بسياري از كساني را كه در شد و اين كافي بود تا  
هـا همچـون    اي بـراي پرسـپترون    شناسـي شـناخت آينـده      در زمينه هوش مـصنوعي و روان      

  )1986 ،112. (»اي متصور نيست ابزارهاي رايانه
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 اما چرا اين كافي بود؟ هر دو رهيافت كارهاي اميدبخـشي انجـام داده بودنـد و هـر دو                   
بندي در مورد هر يك از اين         هنوز براي رسيدن به جمع    . 7مبنايي نيز داده بودند     هاي بي   وعده

با اين حال در كتاب مينسكي و پاپرت چيزي بـود كـه روي نقطـه                . رهيافتها خيلي زود بود   
آمد كه فعاالن عرصـه هـوش مـصنوعي بـر             اين طور به نظر مي    . گذاشت  اسي دست مي  حس

 فلسفي را پذيرفته بودند كه عاملي براي حمله      -فرض شبه مذهبي    پيش نوعيگرايي    عليه كل 
اي كـه سـايمون و نيـوول          توان قدرت سنت را در مقاله       براي مثال مي  . گرايي بود   آنها به كل  

 فيزيكي نوشته بودند مشاهده كرد مقاله با ايـن فرضـيه علمـي              يها  ي نشانه ها  درباره سيستم 
 منفـصل از هـم هوشـمند        هـاي    نـشانه  پـردازي   شود كه ذهن و رايانه به واسطه داده         آغاز مي 

 آشـكار كـرد كـه       نبررسي منطق و رايانه برايمـا     «يابد    هستند اما مقاله بايك كشف پايان مي      
 ) 1981 ،64(» د فيزيكي جاي دارهاي ي نشانهها هوش در سيستم

روزنبالت به خاطر اينكه    . توانست با چنين جزم شديد فلسفي رقابت كند         نمي يگراي  كل
وهـشي بـود كـه بـر روي شـبكه كـار             گـروه پژ  ها    كارهايش تا حدودي مسئول تشويق صد     

هـايش بـه دردسـر       بودجه تحقيقاتي وي قطع شد و براي انتشار نوشـته         . كردند بدنام شد    مي
هـاي عـصبي مـرده         همچنان كه هوش مصنوعي مورد توجه بـود شـبكه          1970 تا سال . افتاد
 در ها  نشانهمسئله«گويد  نيوول در تاريخي كه درباب هوش مصنوعي نوشته است مي    . بودند

 )1983 ،10(» برابر اعداد مدت زمان زيادي مطرح نبوده و اكنون قطعاً مرده است
ــد   ــه هوگلن ــواريخي ك ــي در ت ــودن  )1965 ((John Haugeland)حت ــارت ب و مارگ

(Margaret Boden) )1977( انـد نـامي از روزنـبالت بـرده      درباره هوش مصنوعي نوشته
گرايانه را مقـصر      فرض ضد كل   گرايان پيش   كن شدن پيوند  ما اينكه براي ريشه   ا. 8نشده است 
ند و سبب اغراق    دتري تأثير گذار   اي  فرضيات فلسفي از طريق ريشه    . لوحي است  بدانيم ساده 

طريقـي كـه در آن زمـان تـأثير          .  شـدند  ها  اهميت نتايج ابتدايي پردازش نشانه     خصوص   در
ترين مسائل مربوط به تشخيص   پرسپتروني براي حل ساده)ادم( گذاردند اين بود كه هوش   

هـاي مختلـف حـوزه       ها از قبيل تمايز گذاردن ميان خطوط عمودي و افقي در قسمت            طرح
كـه   در حالي  ها و محاسبات رياضي انجام دهد      زيادي تحليل ادراكي مجبور بود ميزان بسيار      

كـرد    ساني مسائل سختي را در حوزه شناخت حل مي        آ به    نسبتاً ها   نشانه پردازي  رهيافت داده 
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 . هاي تركيبي هايي در منطق و حل پازل از قبيل اثبات گزاره
 زمان فراهم   ن محاسباتي مشخصي كه در آن     اين بود كه با در نظر گرفتن توا       تر    حتي مهم 

ن اكه محقق   در مسير توفيق قرار داشت در حالي       اي يان نشانه  بازنمودگرا ةهاي ساد   بود برنامه 
پـشت  . پـردازي كننـد     شناسي نظريـه   علوم اعصاب و روان    رتوانستند د  شبكه عصبي تنها مي   

 چنين مقايسه و سنجشي اين فرض بود كه تفكر و تشخيص طرح دو قلمرو مجزا هستند و                
 در بحـث خـود در بـاب مـسئله معرفـت             نچنان كه بعداً  آ. تر است   اين دو تفكر مهم   از ميان   

 خواهيم ديد ايـن گونـه       )ها مشترك است   معرفتي كه ميان همه انسان    (ناشي از فهم متعارف     
شود كه هم از نقش بسيار مهم تشخيص طـرح در مهـارت        مي ها سبب آن  نظر كردن به چيز   

 ناشي از عقل متعارف در تفكر روزمـره دربـاب دنيـاي             اي كه فهم    زمينه انساني و هم از پس    
اين پس زمينه به تـشخيص طـرح    به دست توصيفي از   .واقعي به آن متكي است غفلت كنيم      

فقط دكـارت و اخـالف آن       . گرداند  را به سنت فلسفي بازمي      ما اين فكر . نياز خواهد داشت  
.  كل فلسفه غرب چنين بود     ي ايستاده بودند بلكه   ودند كه پشت پردازش اطالعات نشانه ا      نب

غاز با غفلت از جهان آنچنـان كـه هـست و تمركـز بـر                هيدگر، فلسفه سنتي از آ    مطابق نظر   
 ، دريفـوس    21-14 ،   1962 هيـدگر . ( 9 در جهـان تعريـف شـده اسـت           )وقايع( واقعيات  

1988( 
ـ  آغازمعني آن اين است كه فلسفه از         فعاليـت  ) context( طـور سيـستماتيك زمينـه     ه   ب

 سـنت فلـسفي     جريان. ره انسان را يا فراموش كرده يا آن را دچار اعوجاج كرده است            روزم
 مـصنوعي    شده و از طريق افالطون، دكارت، اليبنيتز و كانـت بـه هـوش              آغازكه از سقراط    

رسد عالوه بر پذيرش نكته فوق چنين فرض كرده است كه فهـم هـر                 مي) عرفي(قراردادي  
 روابط ميان عناصر عيني جـدا از        ،نظريه.  آن حوزه هست   اي در   اي شامل داشتن نظريه     حوزه
 كه بسائط، اوصاف، عناصـر اوليـه، صـفات، عوامـل، اطالعـات،     (را  (context free) زمينه
،  قواعـد  ،كـه شـامل قـوانين     (اي اصـول انتزاعـي      بر مبنـ  ) شوند   و يا غيره ناميده مي     ها  نشانه
ون اعتقاد داشت كه در حـوزه انديـشه         افالط. كند  بندي مي   شود صورت    مي )ها و غيره    برنامه

 و جدا از زمينه نظرياتي را كـه          قواعد روشن  ،نظري از قبيل رياضيات و شايد اخالق متفكر       
بـه محـض اينكـه      . برد  زندگي ديگري خارج از دنياي روزمره فرا گرفته است به كار مي            رد



 

128  

ان
ست
زم

 
13

86
 /

اره
شم

 
32  

ريق كـه ذهـن متفكـر را    يابند به اين ط    آنها را ياد گرفت اين نظريات در اين دنيا كاركرد مي          
تبيينـي كـه افالطـون ارائـه داد     .  نباشـد آگاه باشد يا آگاهكنند خواه خود او از آنها  كنترل مي 

شد كه معرفت پيـشيني       اي مربوط مي    هاي روزمره كاربرد نداشت فقط به حوزه       براي مهارت 
 نمود كه در  تقويتعلوم طبيعي اين ايده را مجدداً  اما موفقيت نظريه در   . ن جاي داشت   آ در

اي از عناصر جدا از زمينه و روابط انتزاعي ميان اين عناصر        سامانمند بايد مجموعه   ةهر حوز 
موجود باشد كه تبييني از نظم اين حوزه به دست دهد و بشر را توانا سازد تا هوشمندانه در 

 صـور   گرايانـه را بـه تمـام        از اين روي اليبنيتز جسورانه تبين عقـل       . آن دست به كنش بزند    
هـاي انـواع      تـرين نكـات و جنبـه        مهـم «فعاليت هوشمندانه حتي اعمال روزمره تعمـيم داد         

تـوان    مـي به تجربه   اين واقعيت را    . ها تاكنون نانوشته بوده است      ها و پيشه    ها و حرفه   مهارت
 اتمـام ثابت نمود هنگام گذر از نظر و پرداختن به عمل در پي آن هـستيم كـه امـري را بـه                       

البتـه مـا همچنـين    ).تبـديل كنـيم   ـ  عمل ـ  را به امري كامل ـ  نظريهـ ز ناقصي  چي( برسانيم
 ي كـار ت در انتهـا توانيم شرح جزئيات آن عمل را نيز به تفصيل بنويسيم در ايـن صـور        مي
از  تـر  تر و مفـصل     رسيم پيچيده   يد اين است كه به نظريه ديگري مي       آ چيزي كه پيش مي    تنها

 . »نظريه اوليه
 اعتمادي بـه خـود دارد كـه ناشـي از آن اسـت كـه              اي العاتي نشانه ش اط رهيافت پرداز 

انـد و نتـايج ايـن      هاي روش انتقال داده و آن را بسط داده          فالسفه اين شيوه را به همه حوزه      
اي از معرفت بايـد       اين ديدگاه هر حوزه    زيرا در . ميز بوده است  آ امر در علوم طبيعي موفقيت    

هوش مصنوعي در هر    ) ساخت(كه براي   اي    است كه طريقه  شكار  آ. بندي باشد  قابل صورت 
 از زمينـه و سـاختن        در پيش گرفته شده است شامل يافتن عناصـر و اصـول جـدا              اي حوزه

به اين ترتيب تري وينوگراد     .  صوري بر اساس اين تحليل نظري بوده است        اي بازنمود نشانه 
(Terry Winograd)اي آنچـه كـه از علـم    مورد هوش مـصنوعي بـر مبنـ     كار خود را در

گرايـي يـا    ما بـه ايجـاد تحـول در صـورت    «دهد    گونه شرح مي   فيزيك وام گرفته است اين    
هـا   در جستجوي اتم   ما. منديم تا بر اساس آن معرفت را توصيف كنيم         بازنمايي كردن عالقه  

  )1976، 9. ( »كنند  آنها و نيروهايي هستيم كه بر آنها عمل ميرات متشكلو ذ
سـان و   آ نـسبتاً هـاي    سـازي   كم و با مدل     نظريات درباره عالم كم    معموالًه  شكي نيست ك  

شـوند و بـا       تر مي   ها پيچيده  سازي  گيرد و سپس اندك اندك مدل       هاي منفرد انجام مي     سيستم
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پـذير   امكـان  چنين چيزي بـه ايـن علـت       . شوند  ميخته مي آهاي ديگر     ها در حوزه   ديگر مدل 
مانندي هستند ميان آنچه كه مينـسكي و         نتيجه روابط قانون   همه پديدارها     قاعدتاً شود كه   مي

گرايـي اتمـي در حـوزه          كس براي تحويل   چنجا كه هي  آاز  . نامند  پاپرت بسائط ساختاري مي   
 رسد كه فعـاالن ايـن عرصـه تلويحـاً           طور به نظر مي    آورد اين   نمي هوش مصنوعي استدالل  

 ثراسـت و  ؤ آنها كـه در علـم طبيعـي م         ةكه انتزاع عناصر از زمينه زندگي روزمر      اشتند  پند  مي
ايـن فرضـيه بـه خـوبي        . ثر باشد ؤمعرف فلسفه است بايد همچنين درهوش مصنوعي هم م        

گير شـد     فيزيكي چنين به سرعت ابراز و همه       هاي  كند كه چرا فرضيه سيستم نشانه      تبيين مي 
پترون گرايـي پرسـ   و چرا به سهولت مينسكي و پاپرت در كتابشان پيروزي خـود را بـر كـل     

 يكـي از دو  ـتوسط هيـوبرت   1960 در اواسط دهه MITتدريس فلسفه در . جشن گرفتند
مـسلم  .  به بحث و جدل درباره امكان هوش مصنوعي كشيده شدعاً سريـنگارنده اين مقاله  

امـا  . بود كه پژوهشگراني نظير نيوول، سايمون و مينسكي وارثان همان سنت فلسفي بودنـد             
 اول خبـر خـوبي بـراي برنامـه          هيـدگر ويتگنـشتاين دوم و     ) هـاي   هانديـش (نتايج حاصل از    
هـر  . گرا بوده و تسليم اهميت اعمال روزمره بودنـد          هر دو كل  . گرايانه نبود   پژوهشي تحويل 

هاي   يكي از فراز  . اي ارائه دهد    تواند در باب دنياي روزمره نظريه       نمي و اعتقاد داشتند كسي   د
با چاپ كتاب ويتگنشتاين موسوم به      1953تي در سال    مسخره تاريخ انديشه اين است كه وق      

)  فلـسفي  –رساله منطقي   ( حمله ويرانگري عليه رساله خود ويتگنشتاين        پژوهشهاي فلسفي 
گرا و انتزاعي شـد       گرفت درست همان هنگام هوش مصنوعي جانشين سنت اتم          صورت مي 

 . داد كه ويتگنشتاين مورد حمله قرار مي
 گذرانيـد كـه خـود      رسـاله اوقـاتش را بـه آن چيـزي مـي           ويتگنشتاين پـس از نگـارش       

اي و اعيـان   پـي واقعيـات ذره     ريعني جستجوي عبـث د    ) 1975(پديدارشناسي ناميده است    
گرا به اين     هاي عقل   او با رها كردن رساله و تمامي فلسفه       . زيربنايي كه نظريه وي نياز داشت     

 شرائط روزمره به واقعيات و قـوانين        استدالل وي اين بود كه تجزيه و تحليل       . كار پايان داد  
كننـد نظريـه      يعني جايي كه اغلب فالسفه كالسيك و پژوهشگران هوش مصنوعي فكر مي           (

به خودي خود فقط در پس زمينه مشخصي و براي مقصود خاصـي             )  شود آنجا آغاز بايد از   
ـ           بنابر اين عناصري كه برگزيده مـي      . واجد معنا است   اب شـوند اهـداف و مقاصـدي را بازت
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زمينه و  افتن عناصر فارغ از پسوقتي كه ما درصدد ي  . اند  ه آمد دهند كه به خاطر آنها پديد       مي
رايانـه پيـدا    ) اطالعـاتي (ي را براي تغذيـه      ي ابتدا هاي  نشانه باشيم چنانكه اگر بخواهيم      قصد
وجوهي ازتجربه خودمـان را از نظـام پراگمـاتيكي كـه             عمالً داريم تالش مي كنيم كه     كنيم  
 .  جداكنيمدساز اداره امور روزمره ممكن مي ررا د برد معقوالنه اين وجوهكار

 اتميسم منطقي رساله را مـورد انتقـاد قـرار           مستقيماًتگنشتاين  ي و هاي فلسفي  پژوهش در
كنند سقراط    چه چيزي پشت اين ايده وجود دارد كه اسما واقعاً به بسائط اشاره مي             «دهد    مي
گويند عناصر اوليه     ام كه برخي از مردم مي      شتباه نكنم من شنيده   گويد اگر ا     مي تتوس ثئايدر  

ولـي آنچـه از     . ..پـذير نيـستند    ايـم تعريـف     ه آمد كه همه چيز و حتي ما از تركيب آنها پديد         
. يد خودش نامش مركب است و ايـن نـام مركـب تعريـف آن اسـت                آ نها پديد مي  آتركيب  

امـا  . يـك چنـين عناصـري هـستند     )فلسفيـ رساله منطقي  در (من » اعيان« راسل و »افراد«
 يسخن گفـتن از اجـزا      يابد چيست؟    ساختاري ابتدايي كه واقعيت از آن تشكيل مي        اجزاي
 دهـه در   ،پـيش از ايـن     )1953-21( معنـا نـدارد      ي يك صندلي بـه طـور مطلـق ابـداً          يابتدا

و دوسـت خردمنـدش ادمونـد هوسـرل     ) اسـتاد (مارتين هيدگر به همين شـيوه عليـه    1920
اين پـدربزرگ  دانـست و بنـابر   هوسرل خود را اوج سنت دكارتي مي . اكنش نشان داده بود   و

آگـاهي يـا      استدالل هوسرل ايـن بـود كـه كـنش          )1982دريفوس  (هوش مصنوعي او بود     
آورد بلكه اين عمل   نمي مورد شناسايي را به چنگيء شه خودي خود ب(noesis)انديشنده 

 يء يك صورت انتزاعي يا مفهوم شـ     يد كه تنها به اتكا    دار) يافتگي جهت(يك حيث التفاتي    
 . كند  كه با عمل انديشيدن متضايف است شناسايي را محقق مي(noem) انديشيده شده

جـود مركبـي    كـرد مو     به آن شكلي كه هوسرل تصور مـي        اي اين مفهوم يا بازنمود نشانه    
هوسـرل جـسورانه    ) 1982( ايـده هـا    كتـاب در  .  مشكلي وجود دارد   است كه براي اداي آن    

 (sinne)مثـل مـدلول     . شـود   درست مي ) انديشيده(م  تالش كرد تا تبيين كند كه چگونه نوئ       
گـردد كـه ويژگـي برجـسته          براي فرگه داللت اينجا توسط مفهومات محمـولي فـراهم مـي           

اين محموالت با هم تركيـب شـده و         . باشند   را دارا مي   يمشخص نمودن خواص اتمي اشيا    
شود درست مثل نظريه راسل درباب توصـيفات          عيان مركب تبديل مي   به توصيفات مركب ا   

) انديـشيده (براي هوسرل كه از اين نظر به كانت نزديك بـود نـوئم              ). نظريه وصفي راسل  (
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كـه هوسـرل هـوش را امـري         آنجـا   از  . سـخت اسـت    نين سـفت و    قـوا  اي از   شامل سلسله 
باشـد پـس      ه معطوف به هدفي مي    يابد يا فعاليتي است ك      اي تعين مي    دانست كه در زمينه     مي

بـراي  هـايي را    بازنمود اي يا افقي از انتظارات يا پيش         بايد زمينه  يءبازنمايي ذهني هر نوع ش    
 يآگـاه  است كـه بـر ديگـر         اين اصلي .  باشد مفروض داشته  ساختاردهي به اطالعات وارده   

 پـيش   دهنـده انـواع    اينجـا نـشان   در  ممكـن   .  به همين سان جاري است     يءممكن از اين ش   
 )45، 1960. ( هاي ضروري است بازنمايي
تـوان در      مـي   باشـد كـه همـه اوصـافي را كـه يقينـاً             بايد شامل اصـلي   ) انديشيده(نوئم  

اوصافي كه مـادام كـه ايـن        .  انتظارش را داشت وصف نمايد      شيء ز نوع خاصي ا   شكارگيآ
 اين اصـل  . انند و همين نوع باقي بماند بدون تغيير باقي بم         ءين همين يك ش   شيئيت به عنوا  

ـ             بازنمايي بايد پيش  ق شناسـايي   هاي خواص را كه اوصاف ممكن نه ضروري اين نـوع متعلَّ
ن يافته كه معمـول اسـت يـك چـارچوب           بنابراين به عوض مفهوم تعي     «هستند معين نمايد  

 ).1960 : 51 (خالي از مفهوم خواهيم داشت
ه ساختار اطالعاتي جديدي     ماروين مينسكي براي بازنمايي معرفت روزان      1973در سال   

 يـك سـاختار     ،چـارچوب «: اي شبيه كار هوسـرل بـود        را ارائه كرد كه به نحو قابل مالحظه       
نـشيمن   اتـاق ن در يك جـور       بود اي شبيه   اطالعاتي است براي بازنمايي يك وضعيت كليشه      

ها  اي از گره توانيم به چارچوب به عنوان شبكه  ما مي . يك بچه   تولد خاص يا رفتن به جشن    
چوب ثابـت هـستند و چيزهـايي را كـه همـواره             ارسطوح باالي يك چ   . و روابط فكر كنيم   

هاي   تر داراي پايانه    سطوح پايين . كنند  درباره وضعيت تصور شده صادق هستند بازنمايي مي       
هـر پايانـه    . هايي كه بايد توسط اطالعات يا موارد خاصي پر شـوند           بسياري هستند، شكاف  

 . كه اطالعات مختص به آن بايد داشته باشد مشخص كند شرائطي را تواند مي
شود به دخول دادن انتظارات و ديگـر          بيشتر قدرت پديدارشناسانه اين نظريه مربوط مي      

، 96(. شود   پر مي  هاي غايب  باتخصيصچوب معموالً   چارهاي يك     پايانه. ها فرض انواع پيش 
1981( 

شرفته آن چيـزي اسـت كـه در         ، نـسخه پيـ    سطح فوقاني چوب،  در مدل مينسكي از چار    
هـاي هوسـرل بـه      بازنمود و پـيش   مانـد   اصطالح هوسرل در بازنمايي بدون تغيير بـاقي مـي         

 را  )تـازه (اي  توان اوصـاف اضـافه      شود كه بنابراين معموالً مي       تبديل مي  هاي غايب  تخصيص
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مربوط به هوش مصنوعي از يك      هاي   تكنيك ه قدمي است رو به جلو در      جنتي. داشت انتظار
مدل منفعل ازپردازش اطالعات به مدلي كه در تـالش اسـت تـا تبيينـي از تعـامالت ميـان                     

بنابراين هدف پروژة هوش مصنوعي با هدف پديدارشناسـي         . شناسنده و دنيا به دست دهد     
هـاي زنـدگي روزمـره        هـر دو بايـد تـالش كننـد تـا در حـوزه             . شـود   استعاليي همگرا مي  

اي از محموالت اوليه و روابط صـوري ميـان آنهـا              هاي از مجموع    شده هاي ساخته  چوبچار
  .بيابند

 هيدگر در پاسـخ بـه هوسـرل توصـيفي پديدارشناسـانه از دنيـاي                ،پيش از ويتگنشتاين  
او همچـون ويتگنـشتاين دريافتـه       . ارائه كرد ها    چكش ها و   آن نظير صندلي   يروزمره و اشيا  

. اصـر جـدا از زمينـه بازنمـايي نمـود     اي از عن توان با مجموعـه  بود كه دنياي روزمره را نمي  
هايي بدانيم كـه توسـط       هيدگر بود كه نشان داد براي مواجهه با اشيا به جز اينكه آنها را ابژه              

هاي ديگري نيـز وجـود دارد و بـا ايـن كـار               راه شوند  اي از محموالت تعريف مي      مجموعه
تـوان بـا      نمـي  ه را هوسرل را مجبور كرد تا به طور دقيق با ايـن مـسئله كـه دنيـاي روزمـر                  

هيدگر گفت كه وقتي كه مـا       . اي از عناصر جدا از زمينه بازنمايي نمود روبرو شود           مجموعه
 در )كه نيازي به بازنمـايي در ذهـن نـدارد   (بريم مهارتي را  ابزاري نظير چكش را به كار مي      

اي از    عـه كه نياز نيست به عنوان مجمو     (انساني  هاي    اي از ابزارها، مقاصد ونقش      زمينه شبكه 
ايـن  . آوريم كه توسط اجتماع تنظـيم شـده اسـت      به فعليت در مي    )واقعيات بازنمايي شوند  

پـردازيم را هيـدگر     مهارتي كه در آن به تمشيت امـور مـي  ةروزمرهاي  زمينه يا دنيا و روش    
اينها چيزهايي نيستند كـه مـا بـه آن          . نامد   مي (circumspection)مالحظه محيط پيراموني    

هيـدگر  . دهند  بلكه بخشي ازاجتماعي شدن ما هستند كه شيوه بودن ما را شكل مي            فكركنيم  
توان به لحاظ صوري به معنـاي سيـستمي از روابـط        اين زمينه را مي   «گيري كرد    چنين نتيجه 

 آن چنان است كـه در       زاي مرتبط با يكديگرِ   اج اما محتواي پديداري اين روابط و     . برگرفت
 چيزهـاي    صـرفاً  آنهـا . كنـد   رياضـياتي مقاومـت مـي       به نحـو   هر گونه كاركردي شدن    برابر

بهتـر اسـت بگـوييم كـه     . اند شده نيستند بلكه پيش از هر تفكري در آن قرار گرفته          انديشيده
 .  گزيده است سكناروابطي هستند كه مالحظه محيط پيراموني در آنها

از يك سـو    اين نكات بيانگر شكافي است كه بر سرمسئله هوش مصنوعي ميان هوسرل             
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 چنـان  آيا آنال قاطع اين شد كهؤس. خر از سوي ديگر وجود داردأو هيدگر و ويتگنشتاين مت   
  يا اينكه  ؟توان درباره دنياي روزمره نظريه داشت       كنند مي   والً ادعا مي  مگرا مع   كه فالسفه عقل  

يـره كـه    و غ  هـا  ها، اعمال، داوري   زمينه فهم متعارف يا بهتر بگوييم تركيبي از مهارت         پسآيا  
 كه هيچ محتواي بازنمودي ندارنـد       مدلل نشان داد  توان    حاالت ارادي نيستند و بنابر اين مي      

اي كـه     شوند؟ هوسرل با حركتي تالش كـرد تـا از مـسئله             ين مي يبرمبناي عناصر و قواعد تب    
هـاي    شنايي با آن براي حوزه    آ) در آن زمان  (هيدگر پيش آورده بود دوري گزيند حركتي كه         

گـري   زمينه داللت  هوسرل ادعا كرد كه دنيا يا پس      .  عرصه هو ش مصنوعي زود بود      فعال در 
اي از    واقعيات است كه با سيـستم پيچيـده        اي از   يا زمينه زندگي روزمره تنها تركيب پيچيده      

هوسـرل  . نـد ا ناميـد متـضايف   ميها   و آنها را صدق   اباورها كه داراي شرايط صدق هستند و        
اش را در اين دنيا به حال تعليق درآورد و بـه   تواند زندگي  فردي ميمعتقد بود كه اصوالً هر  

اي را كه از      تواند وظيفه   دمي مي آتوصيف مستقلي از سيستم باور انساني دست يابد بنابراين          
تواند اصول و عقايـدي را كـه          م دهد يعني مي   انجازمان سقراط در فلسقه مضمر بوده است        

در برابـر ايـن     «گويـد     چنانچه هوسرل مي    است بيان كند   زيربناي همه رفتارهاي هوشمندانه   
شـويم امـا آنچـه كـه       مـي آگـاه چيزهايي هستند كه معموالً مقارن هـم از آنهـا       . ....زمينه پس

. »مانـد   كند چيزي است كه كـامالً مغفـول مـي           مضمر در آنها عمل مي    هاي    براساس صورت 
)149 ، 1970( 

تـوان بـه مثابـه سيـستم          زمينه مشترك را مـي     بنابراين هوسرل قاطعانه معتقد بود كه پس      
ال از امكـان هـوش      ؤباورها تبيين نمود هوسـرل در زمـان خـودش در بـه ميـان آوردن سـ                 

پس از بحث از امكان اينكه يك سيـستم اصـول موضـوعي صـوري               . مصنوعي پيشگام بود  
ممكن است بتواند تجربه را توصيف كند و بـا خـاطر نـشان كـردن اينكـه يـك سيـستم از                      

توانـد اشـكال زنـدگي     ـ نمـي دانيم   كه ما در هندسه ميآنجا  حداقل تا ـيهيات و اوليات  بد
ال ؤدار را توصيف كند هوسرل اين س وار و اشكال كنگره روزمره ما را از قبيل اشكال عدسي     

ايـن شـبيه بـه      (توان مفاهيم روزمره را صوري نمود          مي  آيا با وجود اين    را مفتوح گذارد كه   
توانـد دانـش      يـك فـرد مـي      آيا   مفتوح گذاردن مسئله هوش مصنوعي بود كه      ميان آوردن و    

 رويـاي اليبنيتـز     ةدر ادامـ  ).  برگرداند )بديهي(فيزيك ناشي از فهم متعارف رابه اصول اوليه         
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 آيـا   مسئله فوري اين است كه    «افزايد    ها هوسرل چنين مي     مبني بر رياضي كردن همه تجربه     
شـود بـه صـور        آن اطالعات را كه شـهودي دريافـت مـي         راهكاري وجود دارد كه بتوان با       

اي   توانـد وسـيله     اين راهكـار مـي     آيا   محض و دقيقي تبديل نمود كه جايگزين آنها شوند و         
 نشان داده است وظيفه بـه  هيدگركه  اما همچنان . »اساسي براي رياضياتي كردن تجربه باشد     

تر از آن چيزي است كـه در         تفصيل نوشتن تبيين نظري كافي از زندگي روزمره بسي سخت         
به همان ترتيبي كه پـروژه      . جدي شد  پروژه هوسرل هم دچار دردسر    . رسيد   به نظر مي   آغاز

 بـازنمودي  يدر طي بيست و پنج سال تـالش بـراي فهـم اجـزا     .مينسكي دچار دردسر شد  
 روزمره در ذهن شناسنده هوسرل دريافت كه مجبور است فهم عقل متعـارف فاعـل                ياشيا

شـويم كـه      هنگامي بيشتر مطمئن مي   «ز دنياي روزمره را هر چه بيشتر در نظر بگيرد           شناسا ا 
هـاي    گيـريم تـا بـه عنـوان نـشانه          نظر مـي  در  ها را     بينيم وقتي حتي انواع منفردي از ابژه        مي

 اينهـا بـسيار     شود كه دريابيم    از آنها استفاده كنيم تالش ما براي فهم آنها سبب مي           محدودي
 قواعد  ،شويم كه براي فهم آن      كنيم متوجه مي    تر نظر مي    معموالً وقتي عميق  پيچيده هستند و    

كه چيزي درباره   (هاي مكاني     براي مثال اين مورد در خصوص ابژه      . بسيار زيادي الزم داريم   
انسانيت و فرهنگ     و )انسان( رواني   – و همچنين موجود جسماني      )گويند  نمي طبيعت به ما  
 )196، 54-5(» صادق است

از پيچيدگي مهيب آن سخن گفت و غمگنانـه           و )انديشيده(ز انضماميت عظيم نوئم     او ا 
پايان   اي بي    راه است و پديدارشناسي وظيفه     آغازسالگي نتيجه گرفت كه تازه در        75در سن   
شود كه     نكاتي ديده مي   »چوبي براي معرفت بازنمودي   چار «در مقاله هوسرل با عنوان    . است

پايان كه عاقبت بـر هوسـرل         سان در نظر گرفته است، وظيفه بي       ميننها را به ه    آ مينسكي نيز 
ساختن يك مبناي معرفتي مسئله اصلي پژوهش در باب هوش اسـت آنچـه كـه                «غلبه كرد   

دانيم اين است كه از فهم محتويات و ساختار معرفت ناشي از فهم متعـارف بـسيار                   فعالً مي 
زي دربـاب علـت و معلـول، زمـان،          دوريم يك سيستم كوچك داراي فهم متعارف بايد چي        

شناسـانه   ما بايد در اين رشـته پـژوهش معرفـت          . ...هدف، مكانمندي و انواع معرفت بداند     
بـراي هـر دانـشجوي فلـسفه در ايـن زمـان ايمـان و                ) 1981 ، 124(جدي به عمل آوريـم      

 يـك چنـين تـالش       پديدارشناسي هوسـرل دقيقـاً    . انگيز است  باوري مينسكي حيرت   خوش
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 فالسفه از سقراط تا اليبنيتز و ويتگنشتاين متقدم به مـدت دو هـزار               ،واقعدر  . بودپژوهشي  
شناسانه جدي انجام دادنـد بـدون اينكـه موفقيـت قابـل              سال در اين رشته پژوهش معرفت     

ويتگنشتاين ( و تغيير عقيده ويتگنشتاين     هيدگر ويرانگر در پرتو نقد  . توجهي به دست آورند   
 اي رد كه براي پردازش اطالعات نـشانه بيني ك  پيشـبرت دريفوس   هيوـ يكي از ما  )خرأمت

نويـسد ايـن      چنانكه نيوول در تاريخ خود از هوش مـصنوعي مـي          .  آمد مشكل پيش خواهد  
اعتراض اصلي و معقول دريفوس اين است كه تجزيه زمينه فعـل            «: هشدار مغفول واقع شد   

 بــر اســاس فلــسفه انــساني بــه عناصــر مجــزا محكــوم بــه شكــست اســت ايــن اعتــراض
شـود ايـن      كه به هوش مصنوعي مربـوط مـي       آنجا  سفانه تا   أمت. پديدارشناسانه بنا شده است   

يي كـه خيلـي زود در برابـر         هـا     و تحليـل  هـا        ابطال ها،    پاسخ. نظر گرفته نشده است   در  نكته  
 دراي كـه      ند به سادگي از كنار اين مسئله گذشـتند مـسئله           آمد هاي دريفوس به ميدان     نوشته

 طولي نكشيد   ،در واقع  )1983 ، 322- 3(شد     مي ي بود اگر در نظرگرفته    واقع مسئله نوظهور  
 و همان باليي كه دنياي روزمره بر سر فلسفه سنتي آورد بـر سـر    آمد كه اين مشكل به ميان    

اندازي شده توسط نيوول و سايمون از سه          برنامه پژوهشي راه  . وارد شد  هوش مصنوعي نيز  
دو موضـوع محـوري پژوهـشي يعنـي         1965 تـا    1955از  . كرده اسـت   ذرمرحله ده ساله گ   

سازي شناختي نـام       بر اين حوزه تسلط داشتند و بنابراين اين برنامه شبيه           وجستجو بازنمايي
اي   توانـد دسـته     به عنوان مثال نيوول و سايمون نشان دادند كه چگونه يك رايانه مي            . گرفت

ام حل كند كه به مثابه تحليل دسـتيابي بـه غايـت             عاز مسائل را با اصل جستجوي اكتشافي        
شوند يعني استفاده از هر عمل در دسترسي كه فاصـله ميـان توصـيف وضـعيت              شناخته مي 

  را خالصـه كـرده و آن را در          اين تكنيك اكتشافي   سپس آنها . جاري و هدف را كاهش دهد     
GPS )General Problem Solver (مرحلـه  . د تجـسم بخـشيدن  كننده عمومي مسئله، حل
 پـيش بردنـد ايـن    . تـي .اي . را ماروين مينسكي و سيمور پاپرت در ام        )1975تا  1965(دوم  

آنها در انديشه آن بودنـد كـه        . شد   مي (facts) مرحله مربوط به قواعد بازنمايي و امور واقع       
هاي جـدا از      هايي را توسعه دهند براي اينكه به شكل سيسماتيك به معرفت در حوزه             روش

در هاي مشهوري  برنامه. ناميدند  مي(Micro-world) ها ها را ريزعالم دازند اين حوزه  هم بپر 
 گراد بود موسوم به     نوشته شد يكي از اينها برنامه تري وينو       . تي. اي  . در ام 1970حدود سال   
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(SHRDLU)  يني را كه در باب پاره     اي از زبان طبيعي فرام      توانست در زيرمجموعه     كه مي-
شد اطاعت كند و همچنـين برنامـه مـسئله قياسـي تومـاس اوان         داده مي  شده هاي ساده  عالم

(Thomas Evan) و برنامه تحليلي ديويد والتز (Dvid Waltz) وينستون  و برنامه پاتريك
(Patrick Winston)رفـت كـه    اميـد مـي  . ها بياموزد  توانست مفاهيم را از مثال  بود كه مي

بشوند و بنابراين بـه مثابـه        تر  گرايانه ك مركب و واقع   هاي مجزا و محدود اندك ند       ريزجهان
 اما پژوهشگران دو قلمرو را با هم خلط كردنـد           ي به كاربروند  رهيافتي براي فهم دنياي واقع    

 از هـم تفكيـك      (world) و عـالم   universe) ( را بـه عنـوان دنيـا       كه ما به تبع هيدگر آنها     
 دنيا را بـسازند نظيـر دنيـاي         ن است كه يك   اي از امور مر تبط به هم ممك         مجموعه. كنيم  مي

 ، عـالم تئـاتر يـا عـالم       تجـارت  دومي نظيـر عـالم    . كند  نمي نمتكو  را فيزيكي اما اين عالمي   
ي ها   و اعمال است كه بر مبناي آن فعاليت       ها      فيزيكدان پيكره منظمي از اشيا، مقاصد، مهارت      

 . شوند انسان واجد معنا مي
 معنادار نظام علم تواند دنياي فيزيكي فاقد معنا را با عالم  ميبراي فهم اين تفاوت انسان

  تئاتر تنها در تقابل با، عالم تجارت وعالم فيزيكعالم علم. فيزيك برابر هم نهد
اي ازدنياي مربوط به  آنها تفصيل ناحيه. يابد ق مشترك انساني معنا ميياي از عال زمينه پس

 sub)ها  زيرعالمارتباط به اين معني كه . شريكيمفهم متعارفي هستند كه ما همه در آن 

worlds) اين تري كه  هاي فيزيكي جدا از هم با سيستم فيزيك بزرگ  به مثابه ارتباط سيستم
اي از تماميتي هستند كه اين   نيست بلكه تفصيل ناحيهرا شكل دهندآن ها  زيرعالم

 ها عوالم ريزعالم. )شفرض خوي همچون پيش (باشند تفصيالت مستلزم آن تماميت مي
معني هستند و اندك اندك روشن شده است كه هيچ  هاي جدا از هم بي نيستند بلكه حوزه

بند تا به دنياي زندگي روزمره راه راهي نيست براي اينكه اينها بتوانند تركيب شده و بسط يا
 هوش  شروع شده و تاكنون ادامه دارد1975 ازمرحله كه تقريباًدر سومين . پيدا كنند

. شود ادامه داشته است مصنوعي با آنچه كه مسئله معرفت ناشي از فهم متعارف ناميده مي
 مسئله محوري براي كار در عرصه هوش مصنوعي بوده است اما بازنمايي معرفت همواره
تالشي بود كه به ها  ي شناختي و ريزعالمساز ين يعني شبيهآغازصفت مميزه دو مرحله 

گونه  اين تالش اين(گرفت  له معرفت ناشي از فهم متعارف انجام ميئمنظور اجتناب از مس
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پيش برد با هر ميزان كمتري از اين  توان كار را  كه ببينند تا چه اندازه مي)گرفت صورت مي
. نمود  داشت رخ ميمشكلاين  1970ممكن باشد اما در اواسط دهه معرفت كه 

 راجر (scripts)مينسكي و الفباهاي هاي  هاي اطالعاتي گوناگون از قبيل چارچوب ساختار
مسئله معرفت ناشي از فهم . به موفقيت دست نيافته بودند (Roger schank)شانك 

 كار از انجام آنچه كه سايمون بيست سال پيش آغازمتعارف، هوش مصنوعي را حتي از 
 بيست ظرف مدت«بيني كرده بود كه  سايمون در دهه پنجاه پيش. وعده داده بود بازداشت

 96(. »دهد انجام دهند ها قادر خواهند بود كه هر كاري را كه انسان انجام مي سال ماشين
واقع مسئله معرفت ناشي از فهم متعارف مانع هر پيشرفت نظري در هوش در ) 1965،

وينوگراد از نخستين كساني بود كه متوجه . مصنوعي در طي دهه گذشته شده است
گرفت  الفبا صورت مي هايي كه با چارچوب و كوشش و همه SHRDLUهاي  محدوديت

او با از دست دادن ايمان به هوش مصنوعي . گرديد را توسعه دهدها  تا رهيافت ريزعالم
كند و  اش فلسفه هيدگر را تدريس مي اكنون در دانشگاه استانفورد در درس علم رايانه

كه مشخص كند چه زمينه فهم متعارف اين است  گويد كه مشكل صوري نمودن پس مي
 ) 1984، 142(كنند   اهداف و راهبردهايي مناسب هستند و چگونه اينها تعامل مي،الفباها

بست نگه داشته است اين باور يقيني است كه مـسئله            آنچه كه هوش مصنوعي را در بن      
 قابل حل است زيرا معلوم است كه موجـودات انـساني            معرفت ناشي از فهم متعارف لزوماً     

 معرفت ناشي از فهم متعـارف       اما موجودات انساني ممكن است كه ابداً      . اند  كردهآن را حل    
انـد    همچنان كه هيدگر و ويتگنشتاين خـاطر نـشان كـرده          . را به شكل معمول استفاده نكنند     

گيرد ممكن است كـه دانـستن چگـونگي           آنچه كه تحت فهم ناشي از عقل متعارف قرار مي         
مقصود ما از دانستن چگونگي انجام امور قواعـد         . شد با (Know-how)انجام امور روزمره    

ويژه چه كاري انجـام   روشي نيست بلكه دانستن اين نكته است كه در ميان انبوهي از موارد   
كند كه فهـم ايـن فيزيـك در           به عنوان مثال فيزيك مربوط به فهم متعارف ثابت مي         . 10دهيم

.  كار بـسيار مـشكلي اسـت       (Rules)ن   و قواني  (Facts)هاي امور واقع      اي از گزاره    مجموعه
وقتي كه كسي بخواهد در اين راه تالش كند يا نيازمند عقل متعارف بيـشتري اسـت بـراي                   

هـايي   يابـد يـا اينكـه او دربـاب ايـن پيچيـدگي فرمـول               فهميدن امور واقع و قوانيني كه مي      
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جـود داشـته    در ذهن يك كـودك و     ها      رسد كه اين فرمول     سازد كه بسيار بعيد به نظر مي        مي
 . باشند

هـا اسـت كـه قابـل         اي از مهـارت     زمينـه  پرداختن به علم فيزيك نظري نيز نيازمند پـس        
توان با قوانين انتزاعي كه هيچ ارجاعي بـه ايـن             بندي نيست اما خود اين حوزه را مي         فرمول
پژوهشگران هوش مصنوعي بـه غلـط نتيجـه         . اي ندارد توصيف نمود     زمينه هاي پس   مهارت
 اي از اصول انتزاعـي قابـل        كه فيزيك ناشي از فهم متعارف نيز بايد به مثابه مجموعه          گرفتند  

اي در خصوص فيزيك ناشي از فهـم          ممكن است كه مسئله يافتن نظريه      اما دقيقاً . بيان باشد 
يك بچه ممكن است در     . متعارف غيرقابل حل باشد چرا كه اين حوزه ساختار نظري ندارد          

رفتن با انواع و اقسام مايعات و جامدات مربوط به زندگي روزمـره               كلنجار طي چند سال با   
هـاي   به سادگي بياموزد كه ميان مثل اعالي جامدات و مايعات و غيره فرق بگذارد و پاسـخ            

دنياي اجتمـاعي    مهارتي خاصي را به رفتار خاص آنها در شرايط خاص فرا بگيرد در مورد             
بـر اسـاس    ها      اقعاً يك مهارت است و اگر مهارت      اگر فهم پس زمينه و    .  همين است  نيز عيناً 

 نـاتوان   اي هـاي نـشانه     الگوها قرار دارند نه قوانين، ما بايد انتظار داشته باشيم كـه بازنمـايي             
 . باشند از به چنگ آوردن فهم ناشي از عقل متعارف ما

تر  بيشتر و بيش    هوش مصنوعي كالسيك مبتني بر نشانه      بست بود كه   در ارتباط با اين بن    
آن را برنامه پژوهشي رو به      ) 1978(شبيه به مثال كاملي از آن چيزي شد كه ايمره الكاتوش            

چنانكه ديديم هوش مصنوعي با كار سايمون و نيوول در شركت رند بـا              . زوال ناميده است  
مينسكي .  به برنامه پژوهشي جنجالي تبديل شد      1960 شد و در انتهاي دهه       آغازبيني   خوش
كه در طول يك نسل مسئله خلق هـوش مـصنوعي بـه شـكل اساسـي حـل                   بيني كرد    پيش

 ) 1977 ، 2(. خواهد شد
ثابـت شـد   .  اين حوزه با مشكالت غيرمنتظره روبرو گرديد بهتر بگوييم ناگهان،سپس يا 
ن چيزي است كـه      آ تر از  بندي كردن يك نظريه درباب فهم متعارف بسي سخت          كه صورت 

بنـدي چنـد      ينسكي اميدوار بود اين مسئله تنها مسئله طبقـه        كه م  نچنانآ. داشت انسان انتظار 
مسئله معرفت ناشي از فهم متعارف به مسئله اصلي تبديل          .  نبود )Facts(صد هزار امر واقع     

ديدگاه مينسكي ظرف مدت چند سال كامالً تغيير كرد او به يـك خبرنگـار گفـت كـه                   . شد
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تـاكنون بـر روي آن كـار شـده          ترين علومي است كه       مسئله هوش مصنوعي يكي از سخت     
زمـون تجربـي قـرار داده شـد و          آ در يـك     گرايانـه نهايتـاً     سنت عقل  )1982 ،   1237(است  

 فهم متعارف روزمـره از  ةگرايانه دربار  انديشه توليد يك نظريه صوري و اتم      . شكست خورد 
گر و ي با مشكالتي مواجه شد كه هيـد ا يي اين نظريه در يك پردازشگر نشانه  جهان و بازنما  

اين بينش فرانك روزنبالت كه بـراي حـل مـشكل صـوري             . ويتگنشتاين كشف كرده بودند   
نمودن دنيا و بنابراين به دست دادن اختصاصات صوري رفتار هوشمند اميدي نيست اثبات              

سـازي يـك      روزنبالت رايانه را به منظـور نمونـه       (برنامه پژوهشي متوقف شده وي      . گرديد
 كه هرگز واقعاً ابطال نشده بود دوباره بـه          )برد  ري شده به كار مي    گرايانه از مغز صو     مدل كل 

 . يك برنامه زنده تبديل شد
نام و نشان روزنبالت را   ژورناليستي از تاريخ هوش مصنوعي منتقدان بي      هاي  در گزارش 

 كـه آورند  متهم كردند كه او فروشنده جنس تقلبي است امروزه پژوهـشگران بـه خـاطر مـي                
 يدانـشمند  .كـدي بيـان شـد     ؤاشين روزنبالت چـه جمـالت نـامعقول و م         درباره كاركرد م  

 كـه پرسـپترون     گفـت   مي اوتوجه مي كرديم  اگر به   . او يك جادوگر واقعي بود    «گويد كه     مي
توانيـد ايـن را بـا كـاري كـه             نمي شايد اينطور بود اما   .  كارهاي جالبي را دارد    ظرفيت انجام 

 در حقيقــت روزنــبالت دربــاره )1979Mc corduk، 87(» فرانــك انجــام داد ثابــت كنيــد
ها از آنچه كه سايمون و مينسكي درباره          انواع مختلف پرسپترون  هاي    و محدوديت ها      توانايي

. شـود  ر از اواعاده حيثيت مي  درحال حاض . 11تر بود   آگاهدانستند    شان مي نامه نشانه اي خود   بر
ه خاطر پيـشگامي در ايـن كـار         ديويد روملهارت و جيمز مك سلالند با اين عبارات از او ب           

خاصي كـه  هاي  برانگيز بود و مدل  كار روزنبالت در زمان خود بسيار مناقشه      «اند    تقدير كرده 
امـا ديـدگاه او از سيـستم        . او پيشنهاد نمود مطابق همه اميدهاي كه براي آنها داشـت نبـود            

ه جريـان   پردازش اطالعات انسان به عنوان يك سيستم خـود تنظـيم، پويـا و سيـستمي كـ                 
 قرار دارد   PDPدارد در قلب رهيافت    مي اطالعات را پيوسته ميان خود و انسان ديگر برقرار        

ها به وضوح بسياري از نتايجي را در پي داشت            مطالعات مربوط به پرسپترون   ) 1986 ،   45(
غـشته بـه    آنچنـان آ  هـا     انتقـاد مينـسكي و پـاپرت از پرسـپترون         . شود  كه امروزه استفاده مي   

  صـرفاً  كـه ايـن كـار      ها را از بـين بـرد در حـالي           ير بود كه باورپذيري به پرسپترون     تعب سوء
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داد و دربـاره      شبيه به پرسـپترون را نـشان مـي        هاي    محدودترين رده مكانيزم  هاي    محدوديت
 ) 1986 ، 535(. »گفت  نمياي چيزي چند اليههاي  اقسام تواناتر آن يعني مدل

ممكن تالش كردند تا با چـسبيدن        وان تنها اميد  پژوهشگران ناكام هوش مصنوعي به عن     
 مطرح كرده بود به 1980 در اوايل دهه (Jerry Letvin)به برنامه پژوهشي كه جري لتوين 

پردازشـگر  ( مك سالند با عنوان      از كتاب روملهارت و   . ذيل يك پارادايم جديد جمع شوند     
مـد   آ روزي كه بـه بـازار   درParallel Distributed Processing )بندي شده موازي طبقه

. كنون سـي هـزار نـسخه از آن بـه چـاپ رسـيده اسـت                فروش رفت و تا   شش هزار نسخه    
گرايـي بـراي       رهيافت پيونـد   در نيمه دهه گذشته   «: چنانكه پل اسمولنسكي بيان كرده است       

ذهـن معـدودي معتقـد جـدي بـه       در سازي شناخت از يك ادعاي غامض شبيه به مد مدل
اخير جامعه علـوم شـناختي بـه       هاي    اي كه نشست     شده است به گونه    جنبش نيرومندي بدل  

اي در كـار      هاي چند اليـه     اگر شبكه . گرايانه شبيه شده است      تشويق رهيافت پيوند   تجمعات
بـاور يقينـي دكـارت، هوسـرل و      شـد تـا از   پژوهشگران مجبور خواهنـد  خود موفق شوند 

در ذهن بـا      منعكس كردن دنيا   ،فتار هوشمند ويتگنشتاين متقدم مبني براينكه تنها راه توليد ر       
بدتر از آن اين اسـت كـه انـسان ممكـن            . استفاده از يك نظريه صوري است دست بردارند       
نظر  ي دارد صرف  اتر كه در ريشه فلسفه ج       است كه مجبور باشد از يك نكته شهودي مبنايي        

 از واقعيت وجـود داشـته    اي  اي درباره هر جنبه      بايد نظريه  كند و آن نكته اين است كه لزوماً       
باشد به اين معنا كه بايد عناصر و اصولي باشند كه انسان در پرتو آنها بتوانـد تبيينـي بـراي                     

و  تواننـد نـشان دهنـد كـه هيـدگر           هـاي عـصبي مـي       شبكه. اي ارائه كند    معقوليت هر حوزه  
رفتـار  ويتگنشتاين متاخر و روزنبالت محق بودند در اين فكر كـه مـا در دنيـا هوشـمندانه                   

اگر براي توضيح رفتار هوشمندانه به      . اي داشته باشيم    كنيم بدون اينكه در باب دنيا نظريه        مي
حتـي چنـين    آيـا  يد كهآمادگي داشته باشيم كه اين مسئله به ميان         آنظريه نياز نيست ما بايد      

 هاي روزمره ممكن است؟  توضيح نظري درباره حوزه
هاي آنها براي انجام يك كار تعليم يافتنـد           كهنكه شب آسازان شبكه عصبي به محض        مدل

شـده    در تالش براي كشف اوصـاف بازنمـايي     اي  هوش مصنوعي پردازش نشانه    تحت تأثير 
. اي بـه خـرج دادنـد        تالش قابل مالحظه  ها       فردي و مجموعه گره    (nodes) هاي توسط گره 
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وسـيله   هري مفاهيم ب   را براي يادگي   (Hinton)شبكه هينتون   . كنون يكسان بوده است   نتايج تا 
اي تعليم داد كه در    توان به گونه    اين شبكه را مي   . بندي شده در نظر بگيريد      بازنمودهاي طبقه 

كننـد    سـازي مـي     اي كه موجودات انساني بر اساس اوصاف آن حوزه روابط را مفهوم             حوزه
رنـد در   ب  پردازي نمايد بدون اينكه اوصافي راكه موجودات انساني بـه كـار مـي               روابط را كد  

ها در شبكه تعلـيم يافتـه را          زند كه برخي گره     هينتون از مواردي مثال مي    . اختيار داشته باشد  
يابنـد باشـند      توان چنان تفسير كرد كه مطابق با اوصافي كـه موجـودات انـساني در مـي                  مي

 تـوان   نمـي هـا را ابـداً   اما بيشتر گره. ها فقط به تقريب با آن اوصاف مطابقند هرچند اين گره 
.  هست يا نيست    موجود  يا اي ف به كار رفته در بازنمايي نشانه      وص. معناشناسانه تفسير نمود  

هـا    يابـد برخـي گـره       هرچند در شبكه وقتي كه يك وصف معين در حوزه آن حـضور مـي              
كنـد    شوند اما ميزان فعاليت نه تنها با حضور و عدم حضور اين وصف تغيير مـي                 تر مي  فعال

 . شود ثر ميأحضوروعدم حضور اوصاف ديگر متبلكه به همان نسبت از 
 كه موجودات انساني به طور دقيق آن را ـ روابط خانوادگي   ـ  را برگزيدهينتون قلمروي

. كنند از قبيـل نـسل و مليـت         مي برحسب اوصافي كه به شكل معمول به آن توجه دارند بنا          
و به طور اتفـاقي انتخـاب        ندي اين ارتباط اوليه بود    اهايي كه دار   نگاه هينتون بابرخي رشته   آ

اي كه     را تجزيه نمود به گونه     )نسل و مليت  ( كرد و آن موارد را       آغازشده بودند كار خود را      
 )اوصـاف آن مـوارد    (شد پس از يادگيري به عنوان بازنمود آن اوصـاف            مي ها را   برخي گره 
 . تعبير نمود

 كه با موفقيت تعلـيم يافتـه        اي را   توان هر شبكه چند اليه      به يك معناي بسيار محدود مي     
باشد برحسب اوصاف تعبير نمود نه اوصاف روزمره بلكه آنچه كه ما اوصاف بسيار انتزاعي               

ينري را در نظر بگيريد كه نه با روابط جـانبي           واحدهاي با هاي    اي ازاليه   مورد ساده . ميمنا مي
 بـراي سـاخت   شوند  فعال مي(Feed Forward)خوردي  يا بازخوردي بلكه با روابط پيش

اي از يك اليه كـه در         اي كه برخي تداعيات را ياد گرفته است هر گره           چنين تبييني از شبكه   
سـاز    توان بر اساس ارتباطاتش با آن به عنوان يك آشكار           هاي ورودي است را مي      باالي گره 

. هـاي ورودي حاضـر باشـد        اي معـين از طـرح       تعبير نمود و اين هنگامي است كه مجموعه       
 ها در يادگيري استفاده خواهنـد شـد و برخـي هرگـز مـورد اسـتفاده قـرار                    از طرح برخي  (
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كند نـامي     شكار مي آوارده كه يك گره خاص      هاي     اگر براي مجموعه طرح    )نخواهند گرفت 
تـوان بـه عنـوان         اين گره را مـي     ) در دايره واژگان ما نخواهد بود      كه اين نام يقيناً   (برگزينيم  

از ايـن رو هرگـره      . نچنان ناميده شده است تعبير نمود     آاعي كه   ساز وصف بسيار انتز     شكارآ
به طـور  . شكار كن مشخص نمود  آ –توان به عنوان يك وصف        در اليه بااليي ورودي را مي     

شـكارگر وصـفي كـه نظـم        آن  ابه عنو  ها را   اي در اليه فوقاني آن گره       توان هر گره    مي مشابه
در ميان اليه اول    ها       ازطرح كه مجموعه خاصي  مود با اين اختصاص     تري دارد تعبير ن    پيچيده
هـاي بـاالتر    مراتبي تا اليه و به همين طريق سلسله. ن حضورداشته باشدگرا شكارا ـ آ وصف

اين واقعيت كه هوش ـ كه به عنوان دانش مجموعه خاصـي از تـداعيات مقتـضي     . وجود دارد
اي از اوصـاف بـسيار    يان دستهتوان براساس روابط م شود ـ را معموالً مي  يك حوزه تعريف مي

ي را كـه قائـل اسـت اوصـاف تبينـي            ا  گرايانـه  انتزاعي يك حوزه مهارتي تبيين نمود بينش عقل       
لزوماً بايد ساختار ماهوي اين حوزه را به چنگ آورند و بنـابراين انـسان بتوانـد براسـاس آنهـا       

 يـك  (output, input)» داد ونداد ـ بر  درون«اگر اين شبكه از زوج . كند اي بنا كند رد مي نظريه
كنـد كـه از        دادي را توليـد     بـرون  ،داد قبل از تعليم    جايي كه اين درون   ( بيشتر بياموزد    تداعي

.  فـرق خواهـد كـرد   هـا    گرهست كم تفسير برخي د)آنچه بايد ياد گرفته شود متفاوت است 
 ثابـت   هنـد د هـا تـشخيص مـي      خرين وهله تعليم، برخي گـره     آاوصافي كه پيش از     بنابراين  

همين كـه فـردي از      .  وجود نداشته است   ي ازاين حوزه  اوصاف ساختاري نامتغير  كند كه    مي
سـازي شـبكه      اي مدل   كند و ادعاي غير نظريه      رهيافت كالسيك هوش مصنوعي اجتناب مي     

تـوان انتظـار      چه ميزان از هـوش روزمـره را مـي         «شود     مطرح مي  يالؤپذيرد س   عصبي را مي  
ي بتواند به چنگ آورد؟ پژوهشگران هوش مـصنوعي كالسـيك بـه             ا  داشت كه چنين شبكه   
سـازان    كـه مـدل  ـ چنان كه روزنبالت تاكنون دريافتـه اسـت    ـكنند   سرعت خاطر نشان مي

. انـد   شبكه عصبي تاكنون در برداشتن گام اساسي در خصوص حـل مـسئله مـشكل داشـته                
 امـا ايـن     به موقع حل نمايند   ا  دهند كه مطمئن هستند كه اين مسئله ر         گرايان پاسخ مي    ارتباط

 را در دهه شصت نسبت بـه انتقـاداتي كـه بـر              اي ازشگران نشانه پاسخ نحوه پاسخ دادن پرد    
بـر ايـن نكتـه مبتنـي بـود كـه              آن انتقـادات   .آورد  شد به خاطر مـي      هاي آنها وارد مي     برنامه
 . بسيار ضعيف استها   ادراك طرح هاي آنان در برنامه
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كنند چون منطق جدا از زمينه را دارند پـس            گراياني كه فكر مي    قلمناقشه قديمي ميان ع   
گرايـان    ند از يك سو و گشتالت     ا  بر شناخت روزمره تسلط دارند ولي در فهم ادراك ضعيف         

كنند اما مبادي تبيين ادراك را دارا هـستند از سـوي ديگـر                نمي كه شناخت روزمره را تبيين    
ه با به كار بردن استعاره مغز چـپ و مغـز راسـت              كاست   ممكن   آدم 12 .همچنان ادامه دارد  

 بـه وقـت     )دو راهبـرد مـذكور    (فكر كند كه شايد مغز يا ذهن هر يك از ايـن راهبردهـا را                
هـا تلفيـق      يـن راهبـرد   ابنابراين مسئله اين خواهـد شـد كـه چگونـه            . برد  مقتضي به كار مي   

زمينـه   الت دريافتند كه پس   توان براساس اينكه هيدگر و پيروان مكتب گشت         نمي اما. شوند  مي
د ربط حتي در مسئله حل كردن و منطق روزمره دارد و در هر      پراگمايي نقش مهمي در ايجا    

 دخيـل اسـت، تنهـا بـا پـس و پـيش كـردن ايـن راهبردهـا براسـاس                 ،اي حتي منطق    حوزه
دن تلفيـق ايـن دو      حتـي در نظـر آور     . شان نتـايجي بـه دسـت آورد        هاي كاركردي  مشابهت

كنون چيزي انجام نگرفته است تا مبناي محكمي بـراي ايـن            گام است زيرا تا   هندرهيافت زو 
شكـست باشـد درسـت مثـل        سازي شبكه عصبي ممكن است كـه مـستحق            مدل. امر باشد 

كننـد     مـي  الشهاي پژوهـشي بـراي آن تـ         ميان آنچه كه هر كدام از برنامه      . اي رهيافت نشانه 
 زيـرا  فيزيكي در حال شكـست اسـت         هاي   سيستم نشانه  رهيافت. تفاوت بارزي وجود دارد   

سـازي    اما مـدل  . اي وجود داشته باشد غلط است       اي نظريه   موزهآاين فرض كه بايد براي هر       
اين حال ممكـن اسـت    با. شبكه عصبي به اين فرضيه فلسفي يا فرضيه ديگري ملتزم نيست  

در واقـع   . شـد كه ساختن شبكه متعاملي كه كامالً شبيه ظهور مغز ما باشد بـسيار مـشكل با               
 بازنمـايي هـاي     ممكن است كه مسئله معرفت ناشي از فهم متعـارف كـه پيـشرفت تكنيـك               

 شبكه عصبي را تيره و تـار كنـد          )آينده( را به مدت پنجاه سال متوقف ساخت افق          اي نشانه
. ن اين عرصه ممكن است كه هنوز اين معضل را تشخيص نـداده باشـند              اهرچند پژوهشگر 

نكه يك شـبكه هوشـمند باشـد بايـد ايـن            آند كه براي    ا  عصبي موافق سازان شبكه     همه مدل 
داد  هاي كافي از يك درون      سازي كند به اين معني كه با دادن نمونه          شبكه قادر باشد تا تعميم    

دادهاي بيشتري از همان     شود بايد در صورتي كه درون       داد خاص را موجب مي     كه يك برون  
يد ايـن اسـت كـه       آ الي كه به ميان مي    ؤداشته باشيم اما س    داد را  نوع را ارائه كنيم همان برون     

 تلقي كرد؟ طـراح ايـن شـبكه در ذهـنش        )دادهاي هم نوع   درون(چه چيزي را بايد همسان      
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سازي معقول مورد نياز است و اگر ايـن شـبكه    تعريف خاصي دارد از نوعي كه براي تعميم       
امـا  . فقيت محسوب خواهد داشت   سازي كند اين را يك مو       ديگر موارد از اين نوع را تعميم      

سـازي بـا      تـوان گفـت كـه تعمـيم         مي آيا   اي توليد كند    كه اين شبكه پاسخ نامنتظره     هنگامي
تواند پاسخي بدهد كه به همان اندازه مقبول باشـد و             شكست مواجه شده است؟ آن فرد مي      

پاسخ اين است كه اين شبكه براساس تعريف متفـاوتي از ايـن نـوع تحـت بررسـي عمـل                     
هـاي   زمـون آاالتي كـه در  ؤهمه س. شكار شده است  آو اين تفاوت هم اكنون      . كرده است   يم

شوند واقعاً بيش از يك پاسخ ممكن دارند اما اغلب موجودات انـساني در                هوش مطرح مي  
سـازان شـبكه    مـدل . نـد ا معناي آنچه كه ساده و معقول و بنابراين قابل قبول اسـت مـشترك    

در نظر گـرفتن تنهـا يـك گـروه      ين پيچيدگي اجتناب كنند و با  كنند تا از ا     عصبي تالش مي  
معقولي را  هاي    اي بسازند كه تعميم     اند شبكه   كه از پيش مشخص شده    ها      قابل قبول از تعميم   

هـاي   قابل پذيرشي هستند كه به عنـوان تعمـيم   هاي    ماينها تعمي ،  توليد نمايد به عبارت ديگر    
كننـد تـا      سـازان سـپس تـالش مـي         اين مدل . )هفضاي فرضي (شوند    قابل قبول محسوب مي   

ها را تنها به طرقي كه در فضاي          داد هاي خود را چنان طراحي كنند كه درون         ساختمان شبكه 
مبناي اصطالحات طراح ممكن     پس تعميم تنها بر   . دادها تبديل نمايند   فرضيه هستند به برون   

 فضاي فرضيه كه منحصربه اين       عضو متناسب اين   براي تعيين ها     تعداد نمونه  اگر.خواهد بود 
هـا را     هاي كافي تنها يك فرضيه همه اين نمونـه          فضا است كافي نباشد پس از آوردن نمونه       

سپس اين شبكه مبناي تعميم مقتضي را ياد خواهد گرفت به ايـن معنـا               . تبيين خواهد نمود  
 . ند كرددادها آن چه را كه از ديدگاه طراح پاسخ مقتضي است توليد خواه كه همه برون

وسيله سـاختن ايـن شـبكه معـين         ه  يد اين است كه طراح ب     آ اي كه اينجا پيش مي      مسئله
 بـراي مـسئله   همـه اينهـا  . ي ممكن هرگز در كار نخواهند بودها  كرده است كه برخي تعميم 

سازد مـورد نظـر نيـست     زمايشي كه در آن اين نكته كه چه چيزي يك تعميم معقول را مي  آ
 بخـش وسـيعي از هـوش انـساني شـامل            ،ما در شرايط دنيـاي واقعـي      ا ندا  خوب و مناسب  

اي از    اگـر طـراح شـبكه را بـه طبقـه          . نـد ا  زمينـه متناسـب    سازي است به طرقي كه با       تعميم
اند محدود نمايد اين شبكه هوشي را بـه نمـايش             مقتضي كه از پيش تعريف شده     هاي    پاسخ

فهم متعارفي را كه آن را       ه است اما  خواهد گذارد كه توسط طراح براي آن زمينه ساخته شد         
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ها وفق دهد نخواهد داشت  قادر سازد تا همچون هوش انساني حقيقي خود را با ديگر زمينه   
سازي مناسب مشترك باشد الزم باشد تـا          شايد اگر يك شبكه بخواهد با ما در مفهوم تعميم         

اگر ياد بگيـرد تـا      . اشددر اندازه و ساختمان و شكل ارتباطات اوليه با مغز انساني مشترك ب            
هـايش   نكـه پاسـخ   آتر است تا      بر اساس تجارب خودش پاسخ دهد اين گونه به انسان شبيه          

اين شبكه همچنين بايد با ما در مفهـوم         . دهنده برايش مشخص شده باشند     توسط يك تعليم  
 ست كـه بايـد بـا انـسان در نيازهـا،            ا داد مشترك باشد و اين به آن معنا        متناسب بودن برون  

واري داشـته باشـد بـا حركـات          عواطف آن مشترك باشد و همچنين اندام انـسان         رزوها و آ
اگر هيدگر و ويتگنـشتاين     . و قابليت زخم برداشتن از جراحات     ها      جسماني مناسب، توانايي  

هـوش بايـد   . گـرا هـستند   هاي عصبي كل محق باشند موجودات انساني بسيار بيش از شبكه       
كنـد ايجـاد      افي كه اين ارگانيزم از فرهنگ جاري خود اخذ مـي          توسط نيات ارگانيزم و اهد    

ترين بخش اين تحليل اين باشـد كـه تماميـت يـك ارگـانيزم در ارتبـاط                    چكاگر كو . شود
هـاي عـصبي درسـت بـه          تنگاتنگ است با تماميت دنياي فرهنگي آن در اين صورت شبكه          

  .  هنوز راه درازي در پيش دارنداند  شدهاي نشانهريزي  هايي كه برنامه همان اندازه رايانه
 

 ها  نوشت پي

  :اين مقاله ترجمة متن زير است* 
Dreyfus, Hubert L. and Dreyfus, Stuart E. 1992. "Making A Mind Versus Modelling 

The Brain: Artificial Intelligence Back At A Branch-Point". 
The Philosophy of Artificial Intelligence, ed. Margaret Boden. Oxford: Oxford 

University Press. Pp. 309-333. 

گفتـه  )  آنهـا  رةبـا در(رونـد      قواعدي هستند كه وقتي توسط موجودات انساني به كـار مـي             قواعد اكتشافي  .1
هاي موجهي بـراي مـسائل    حل چنين قواعدي اغلب به راه  . شود كه مبناي آنها تجربه و قضاوت است         مي

حـل   هـا يـافتن يـك راه          كه الگـوريتم   در حالي . افزايند  شوند يا كفايت راهكار حل مسئله را مي        منتج مي 
 تنهـا احتمـال يـافتن       قواعد اكتشافي كنند    تضمين مي ) حلي باشد  اگر راه (صحيح را در يك زمان محدود       

 . افزايند حل موجه را مي يك راه
هايي شـامل ايـن       چنين ماشين «كنند     توصيف مي  اين پرسپترون را چنين   ) 1986(روملهارت و مك سالند      .2

دادهاي كـدهاي بـاينري       رديفي از درون   ,شود     ناميده مي  (Retina)  شبكيه آنچه كه عموماً   :موارد هستند 
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از اي    اي از محمـوالت و مجموعـه         مجموعـه  ،يابنـد   كه معموالً در يك طرح مكاني دوبعدي انتظـام مـي          
اي از واحدها در شبكيه چنان        رتباطات ثابتي هستند با زيرمجموعه    اي كه داراي ا     ستانهواحدهاي باينري آ  

 وشود    اي از واحدهايي كه به آن مرتبط است مي          محمول سبب كاركردي موضعي بر زير مجموعه      ر  كه ه 
 اي كـه  آنها ميـان طريقـه  . با ارتباطات متغير با محموالتهمراه گيري  چنين يك يا چند واحد تصميمهم

PDP (Processing Distributed Parallel)مثــل پرســپترون  بنــدي شــده  پردازشــگر مــوازي طبقــه
نهنـد   شود فرق مـي   ذخيره مي بازنمايي نشانه اي   كند و روشي كه اطالعات توسط       اطالعات را ذخيره مي   

در حافظـه بلنـد مـدت       . شـود   ها دانش همچون روگرفت ايستايي از يك طرح ذخيره مي             در بيشتر مدل  «
 يـا حافظـه در حـال        (Buffer)بـافر    ود جهت فراخواني طرح و كپي كردن آن در        ش  فضاهايي اشغال مي  

 . فعاليت
مدت و بازنمـايي فعـال در حافظـه در حـال كـار      ندشده در حافظه بل   تفاوت واقعي ميان بازنمايي ذخيره    

شـوند بلكـه      ها ذخيـره نمـي        ها خود طرح      در اين مدل  .  اين گونه نيست   PDP هاي در مدل . وجود ندارد 
دهد اين الگوها دوباره ايجـاد        هاي ارتباطي ميان واحدها است كه اجازه مي         شود رشته   چه كه ذخيره مي   آن

دانش درباره هر طرح انفرادي در ارتباطات يك واحد خاص كه به ايـن طـرح اختـصاص داده                   . .. شوند
شـود   زيـع مـي  بلكه در ارتباطات ميان دسته بزرگي از واحدهاي پردازشگر تو    شود  شده باشد ذخيره نمي   

هـايي   شود مبني بر اينكه چنين ماشـين  انديشه روزنبالت منتهي مي مفهوم تازه از بازنمايي مستقيماً به    اين
مـوزش كـسب كننـد عـوض اينكـه بـا اوصـاف و قواعـد         آبايد قادر باشند تا توانايي خود را از طريـق      

هـاي    بايد مـسئله يـافتن زنجيـره      هاي ارتباطات است يادگيري       ريزي شوند اگر اين دانش در رشته        برنامه
سازي توليد خواهـد      اي كه تحت شرايط صحيح الگوهاي صحيحي از فعال          ارتباطي صحيح باشد به گونه    

ش ايـن امكـان را      تست زيرا در صورت تنظـيم ارتباطـا        ا ها ترين خاصيت اين دسته از مدل       اين مهم . شد
ات بتوانـد يـادبگيرد كـه پيوسـتگي و          كند كه در طي عمل پردازشش مكانيزم پردازش اطالعـ           فراهم مي 

 . هاي نمايش داده شده را به دست آورد ترتب ميان فعاليت
امـا آنهـا    . سـازند   داد را مـي    دهنـد و نـه بـرون        داد به شبكه ارائه مـي      ي هستند كه نه مستقيماً درون     يها   گره .3

هـايي كـه     تباطـات بـا گـره     هاي قابـل تنظـيم از ار        هايي هستند كه يا مستقيماً يا غيرمستقيم در رشته         گره
  . اند سازند پيوند يافته مي داد را يا برون سازند شكار ميآداد را  درون

هـاي مخفـي     شـامل گـره  ،اي  هاي چنداليه   كه شبكه  هاي مخفي ندارد در حالي       گره ،اي   يك شبكه يك اليه    .4
 . هستند

هاي ارتباطات بر تفاوت  ثير تغيير رشته  محاسبه تأ   باز تجمع خطاها نيازمند    ،اديد  هاي برون    با شروع از گره    .5
هـا   سـنگيني .باشـد  دادهـاي مطلـوب و برونـدادهاي توليـد شـده توسـط يـك درون داد مـي            ميان بـرون  

(Weights) شوند اين تفاوت تعديل مي دادن در طي فراگيري كاهش.  
 از  Aبـل واحـدهاي      يا جفت كـردن متقا     حدهاي انتقال نشانه   همچنين نگاه كنيد به افزايش اليه چهارم وا        .6

-back هـاي  دهـد پرسـترون   سازي بـه دسـت مـي    حلي براي مسائل تعميم يك پرسپترون سه اليه كه راه 
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coupled همچنـين بـراي    .  مشابه يك زمينه پيچيده توجه گزينشي داشته باشند        يتوانند بر روي اشيا      مي
زمينه خودشان تحركي دارند     است كه به نحو گزينشي به اشيائي كه نسبت به پس           ها ميسر   اين پرسپترون 

 ) 1962 , 57 ،رووزنبالت. (كند واكنش نشان دهند زمينه متمايز مي كه آنها را از آن پس
 ) 1979(نگاه به دريفوس 1978 تا سال اي ي نشانههاي عملي رهيافت بازنماي  براي ارزيابي موفقيت.7
اندرسن . جيمز ا . اب ادامه داشته است   شناسي علوم اعص   هاي عصبي در مرز روان       كار كردن بر روي شبكه     .8

هاي مالي ديگر پژوهـشگران   رغم اينكه مجبور بود از كمك  به (Brown University)در دانشگاه براون 
گراسـبرگ از      شناسـي ادامـه داد و اسـتفان        اي در روان   براي خود استفاده كنـد بـه دفـاع از مـدل شـبكه             

براي اطالع از ديدگاه اندرسن نگاه كنيد به        . يفي ارائه داد  هاي شناختي اوليه، تحليل رياضياتي ظر       ظرفيت
به كتاب   هاي نااميدي نگاه كنيد     گراسبرگ در طي سال     هاي كارهاي   براي اطالع از نمونه   ) 1978(اندرسن  

  كارهاي اوليه كوهونن در مقاله ذيل مندرج است. )1982(او 
Association Memory-A System Theoretical Approach  

هاي منطقي اين تحقيقـات       داد و ويژگي    هاي عصبي ادامه مي      مينسكي به سخنراني در باب شبكه      MITدر
هـا خـواص    ين دليل كه شبكهكرد فقط به ا مطابق نظر پاپرت مينسكي اين كارها را مي  . كرد  را تشريح مي  

 ي نـشانه اي هـا  توان دربـاره خـواص سيـستم    كه هيچ چيز جالبي را نمي در حالي  رياضياتي جالبي دارند  
هـاي   پنداشتند كه چون ماشين عالوه بر اين بسياري از پژوهشگران هوش مصنوعي چنين مي     . ثابت نمود 

تواننـد هـر     هاي تـورينگي مـي       بودند و تورينگ ثابت كرده بود كه ماشين        پردازان نشانه اي   تورينگي داده 
. توان به دست آورد     منطق مي   با پس تورينگ ثابت كرده است كه معقوليت را       . پردازي كنند    داده چيزي را 

وجيه بـود در حـالي كـه رهيافـت          نيازمند ت ) ماريآو در آن روزها     (گرايانه    بر اساس اين نظر ديدگاه كل     
 يـك  هاي تني بود بر خلط ميان نشانه    اما اين اطمينان مب   .  هوش مصنوعي نيازي به توجيه نداشت      اي نشانه

 شناسانه تفـسير   به نحو معنا    مربوط به هوش مصنوعي كه     يها   با نشانه  )ها  يك و صفرها(ماشين تورينگي   
 . شده بودند

 بر طبق نظر هيدگر ارسطو بيش از هر فيلسوف ديگري اهميت فعاليت روزمره را فهميده بود اما حتـي او                     .9
 . شفتگي پديده دنياي روزمره كه در فهم متعارف مضمر بود از پاي در آمدآدر مقابل 

 تشريح شده و از آن دفاع شده است ) 1986(در مقاله دريفوس و دريفوس ين تبيين از مهارت  ا.10
هايي كه دريفوس    تنها بخشي از مثال   ( ؛ نمونه برخي اظهارات روزنبالت در كتاب اصول ديناميك عصبي         .11

 ) به عنوان نمونة اظهارات روزنبالت آورده است دراينجا عرضه شده است
هـايي از هـر      هايي كه شامل نماينـده     يك پرسپترون رديفي از طرح    در آزمايش يادگيري به طور نمونه به        

شود بـر اسـاس قواعـدي كـه حـاالت             پاسخ مناسبي كه انتخاب مي     .دهند باشند مي   نوع متمايز از هم مي    
شـود و   سپس پرسپترون با يك محرك آزمايـشي تحريـك مـي     . شود  كند تقويت مي    حافظه را تقويت مي   

اي از عناصر     اگر اين محرك آزمايشي مجموعه    . شود   مي معينن تحريك   احتمال دادن پاسخ مناسب به اي     
هـايي از همـين دسـت        هاي گذشته در برابر محرك      زمونآكه در    حسي را فعال كند كه به كلي از آنهايي        

هـا    تـرين پرسـپترون    سـاده . سازي محـض اسـت      اند مجزا باشد اين آزمايش يك آزمون تعميم         فعال شده 



 

148  

ان
ست
زم

 
13

86
 /

اره
شم

 
32  

هـا تفـاوت قائـل          توانند ميـان آزمـايش      توان نشان داد كه مي      ندارند اما مي   ض را سازي مح   توانايي تعميم 
هايي كه قبالً تجربه كـرده اسـت همـسان باشـد       با يكي از طرحشوند به ويژه اگر محرك آزمايش تقريباً      

 )68صفحه (
ناساي انـساني   هاي ش   اند شباهت اندكي به فاعل      هايي كه تا اين تاريخ مورد مالحظه قرار گرفته          پرسپترون

(Subject)71صفحه (اند  دهي بر مبناي كل داشته هاي تشخيص طرح و تمايالت نظم  در توانايي ( 
 ادراك ارائه شده است و تبييني است كـه نيـاز بـه بازنمـايي       بارة در ثري كه اخيراً  ؤ براي اطالع از تبيين م     .12

 ) Gibson) 1979 كند نگاه كنيد به گيبسون انكار مي ذهني را
بـا  1955يبسون و روزنبالت در نوشتن يك مقاله تحقيقي براي نيروي هوايي ايـاالت متحـد در سـال                   گ

  ) 1955(و روزنبالت ) Olum(يكديگر همكاري نمودند نگاه كنيد به گيبسون ، اولوم 
  




