
18/1/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 1

 

 

 

 1للعقل الحاسوبية النظرية

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 مساعد العريفيترجمة: 
 
 
 

للعقلمدخل فلسفي شامل حول   الحاسوبية  ريسكورال  النظرية  مايكل  ؛ ومنشور على )موسوعة  لـد. 

قد   والتي  الموسوعة،  في  المؤرشفة  للنسخة  هي  الترجمة  بأن  ننوه  للفلسفة(.  عليها  ستانفورد  يطرأ 

بالشكر محرري موسوعة ستانفورد على تعاونهم   الترجمة. وختاًما، نخّص  التعديل من منذ تتمة هذه 

 .واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة

 

 

 

 

 
1 Rescorla, Michael, "The Computational Theory of Mind", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/computational-mind/>. 
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لت للتفكري؟ آلة   يكون أن ذاته حبد   للعقل ميكن هل تفكر؟ أن لآللة ميكن هل  النقاش   احلاسوب ثورة حو 
 وحل القرارات واختاذ املنطق حتاكي اليت لآلالت آفاق من إليه توصلنا ما أفضل لتقدم األسئلة هذه حول

 آفاقها احلوسبة جمال يف التقدمات توسع أخرى. عقلية وعمليات اللغوي واالستيعاب واإلدراك املشاكل
، نظاما   ذاته حبد العقل لتعترب  وأما (.CTM) عقل"لل احلاسوبية "النظرية ابسم تعرف نظرية   حاسوبيا 

 العقلية العمليات بعض على للتطبيق القابلة للعقل" احلاسوبية "النظرية يناصرون من فهم احلاسوبيون،
 وسبعينيات ستينيات خالل اإلدراك علم يف أساسيا   دورا   للعقل" احلاسوبية "النظرية لعبت األقل. على
 من لضغوطات مؤخرا   تعرضت سنوات، لعدة تقليدية نظرية بكوهنا ُوصفت أهنا رغم العشرين. القرن
 "احلاسوبيني". عاتق على رئيسية مهمة "حيسب" العقل إن بقول ُيقصد ما شرح فأصبح منافسة، مناذج
 الثالثة املهمة كانت حني يف املناسب، ابملنطق "حيسب" العقل أن إبثبات فتتمثل الثانية املهمة وأما

 "التوصيف خاصة التوصيف، من أخرى شائعة نواعأب احلاسويب التوصيف ارتباط كيفية توضيح
 احلي( الكائن دماغ أو جلسم العصبية الفيزيولوجية اخلصائص حيدد )والذي العصيب" الفيزيولوجي
 العقلية(. للحاالت التمثيلية اخلصائص حيدد )الذي القصدي" و"التوصيف
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 تورينغ آالت .1

 واضح إجراء   عامة بصورة فاخلوارزميةُ  الرايضيات، يف أساسية واخلوارزميات للحوسبة البديهية املفاهيم تعد  
م معينة. مشكلة حل أو ما سؤال على لإلجابة تدرجيي  حول روتينية ميكانيكية تعليمات اخلوارزمية تقد 
 عمليات حساب كيفية البسيطة العادية اخلوارزميات تصف املثال، سبيل فعلى خطوة، كل اجتياز كيفية

 شكلية غري مفاهيم على العشرين القرن بداايت حىت الرايضيات اعتمدت والضرب. والطرح معاجل
 التطورات دفعت النهاية يف ولكن الشكلية. التحليالت إلجراء حماولة أي دون واخلوارزميات للحوسبة

، أكثر منهج اتباع إىل املنطق علماء الرايضيات أسس يف  ،1936 املع يف تورينغ آالن حبث فقدم تنظيما 
Numbers, Computable On ) القرار" مشكلة على تطبيق مع احملوسبة، األرقام "عن

Entscheidungsproblem the to Application an With)   يف أتثريه أثبت حتليال 
 اجملال. هذا

 يتحكم التخزين. ومساحة ابلوقت حمدود غري مثايل حوسبة جلهاز جتريدي منوذج فهي تورينغ" "آلة وأما
 عملية إجراء عند الورق على الرصاص قلم بعالمات البشري احلاسب يتحكم كما ابلرموز اجلهاز هذا

 استخلصت البدائية الرموز أن يفرتض ولكنه كاٍف، بشكل الرموز هذه طبيعة تورينغ يوضح مل حاسوبية.
 منوذج ويعمل الذاكرة"، "مواقع يف مسحها أو الرموز هذه كتابة إمكانية يفرتض كما حمدودة، أجبدية من

 لآليت: وفقا   تورينغ
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وعلى حد اجملاز، تعترب  .  توجد مواقع ال هنائية للذاكرة متتالية على شكل مصفوفة خطية ·
وبشكل أكثر حرفية ، ميكن  .  طويل ال هنائي "  شريط ورقي"على  "  خالاي"هذه املواقع  

 (.رقاقات السيليكون)حتقيق مواقع الذاكرة هذه ماداي  يف وسائط متعددة مثل 

وعلى حد اجملاز، .  يوجد معاجل مركزي ميكنه الوصول إىل مواقع الذاكرة كلٌّ على حدة ·
 . إىل أخرى" خلية"يتحرك على طول الشريط الورقي من " ماسحا  "ميثل املعاجل املركزي 

 .  أن يدخل املعاجل املركزي يف عدد حمدود من حاالت اآللةميكن  ·

أن يكتب رمزا  على أحد مواقع : ميكن للمعاجل املركزي أن يؤدي أربع عمليات ابتدائية ·
الذاكرة؛ أن ميسح رمزا  من أحد مواقع الذاكرة؛ أن يصل إىل موقع الذاكرة التايل يف  

ال)"املصفوفة اخلطية   الشريط ابجتاه  الذاكرة "(يمني يتحرك على  أن يصل إىل موقع  ؛ 
 "(. يتحرك على الشريط ابجتاه اليسار)"السابق يف املصفوفة اخلطية 

الرمز  : يعتمد حتديد أي عملية ابتدائية يؤديها املعاجل املركزي بشكل كامل على عاملني  ·
 .ح املكتوب يف الوقت احلايل على موقع الذاكرة املوجود وحالة اآللة اليت يكون فيها املاس

أي عملية يؤديها املعاجل املركزي، تبعا  حلالة اآللة اليت يكون فيها  "  جدول اآللة" حيدد   ·
كما حيدد جدول اآللة كيفية تبد ل  .  والرمز الذي حياول الوصول إليه يف الوقت احلايل

وبذلك يوفر جدول اآللة جمموعة .  حالة اآللة للمعاجل املركزي وفقا  للعاملني املذكورين
 .حمددة من التعليمات امليكانيكية الروتينية اليت حتكم احلوسبة

 ابب انظر التفاصيل من ملزيد الدقة: شديد رايضي منوذج إىل الشكلي غري الوصف هذا تورينغ حيول
 .تورينغ آالت

 معينة حدودا   يذكر حيث البشريني، احلوسبة عوامل على سقاطاتاال خالل من منهجه تورينغ يعزز
 تورينغ آلة ابستخدام البشر جيريها رمزية خوارزمية أي حماكاة إمكانية إىل مشريا   ،واملعريف اإلدراكي جلهازان

 ءاتاإلجرا مجيع اللتقاط يكفي مبا قوية فهي تورينغ، آلة لبنية الفائقة البساطة رغم أبنه وخيتم مناسبة.

https://plato.stanford.edu/entries/turing-machine/
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 بعده ذلك يف انقش من أغلب أن علما   الرمزية، التكوينات على تطبيقها للبشر ميكن اليت امليكانيكية
. كامل بشكل وافقه  تقريبا 

 ذلك يعين ما وضوح عدم ورغم "متثيلية"، كوهنا من أكثر "رقمية" أبهنا تورينغ حوسبة توصف ما غالبا  
،  تعمل فيما منفصلة، تكوينات على تعمل احلوسبة أبن عادة   تتمثل األساسية الفكرة أن إال غالبا 

 اإلقليدية اهلندسة متنح املثال، سبيل وعلى التغري. دائمة تكويناٍت  على التاريخ مر على هامة خوارزميات  
 شكل إجياد ميكن حيث اهلندسية، ابألشكال تتالعب اليت والبوصلة" املسطرة "إنشاءات لـ كبريا   دورا  

. صغرية بدرجة ولو آخر شكل أي عن خمتلف  من منفصلٍة  سالسل   على تورينغ آالت تعمل اعتباطيا 
 التساؤالت تثري اليت تلك املتكررة اجلدلية القضااي ومن حمدودة. أجبدية من املستخلصة )األرقام( العناصر

MacLennan ;2012 ) العقلي النشاط لنمذجة التمثيلي أو الرقمي النموذج مالءمة حول
2013 Bahar and Piccinini.) 

 عليها، تنطوي أساسية رايضية نتائج عدة (1936) تورينغ أثبت تورينغ، آلالت تقدميه جانب إىل
 تورينغ آلة هي (UTM) التعبري، حد فعلى (،UTM) عاملية" تورينغ "آلة وجود أثبت أنه خاصة
ز رمزية دخاالتإب عاملية" تورينغ "آلة تزويد ميكن أخرى. تورينغ آلة أية حماكاة على قادرة  جدول ترم 
 املوجودة التعليمات لتنفيذ (M) تورينغ آلة سلوك العاملية تورينغ آلة حتاكي مث (،M) تورينغ آللة اآللة

 وقابال   األغراض عام حاسواب   العاملية" تورينغ "آلة تكون وبذلك (.M) تورينغ آللة اآللة جدول يف
، األغراض عامة   الشخصية حلواسيبا مجيع ُتعترب أولية، نظر وجهة من للربجمة.  حماكاة ميكنها حيث أيضا 

 مجيع امتالك يف تكمن األساسية املشكلة ولكن مناسب. بشكل برجمتها جرت حال يف تورينغ آلية أية
 ميكن أدق، بتعبري ولذلك حمدودة. غري ذاكرة تورينغ آلة متتلك حني يف حمدودة، ذاكرة   املادية احلواسيب
 احملدودة. ذاكرته فيه تنتهي الذي احلد إىل تورينغ آلة أية حماكاة الشخصي للحاسوب

 احلوسبة أنظمة تصميم إىل يسعى بدوره والذي احلاسوب، علم أساسات وضع يف تورينغ جدال أسهم
 أن علما   التعقيد، فائقة حاسوبية آالت بناء اآلن احلاسوب لعلماء ميكن نعلم، كما وفهمها. وبنائها
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 تورينغ منوذج عن التفاصيل اختالف من الرغم على تورينغ آلة عمل ميثل شيئا   تنفذ اآلالت هذه مجيع
 املبسط.

 

 االصطناعي الذكاء .2

 حاسوب بناء إمكانية حول التساؤل إىل تورينغ، فيهم مبن كثريين، احلاسوب علم يف املتسارع التطور دفع
 أدق، بتعبري أو املفكرة"، "اآلالت بناء إىل (AI) االصطناعي الذكاء يهدف لذلك التفكري، على قادر

 القرارات واختاذ املنطقي كالتفكري أساسية عقلية مهام تنفيذ على قادرة حاسوبية آالت بناء إىل يهدف
 وستينيات مخسينيات خالل كبري بشكل الواقع من اقرتب اهلدف هذا أن علما   وغريها، املشاكل وحل
 (.Haugeland 1985) العشرين القرن

 "مكننة" إىل الباحثون سعى حيث املنطق، على االصطناعي الذكاء أحباث أوىل ركزت
(mechanization) ر احلاسويب الربانمج وكان املنطقي. التفكري  Logic) املنطق" "منظ 

Theorist) ذلك على األمثلة أشهر (1956 Simon and Newell،) 38 أثبت والذي 
Russell and Whitehead ) الرايضيات" بادئ"م كتاب من مربهنة 52 أول من مربهنة

 الكتاب. إثبات من أبسط إثبات   احلاالت أحد يف اكتشف كما (،1925

 الباحثني من العديد توقع حيث وخارجه، األكادميي اجملتمع داخل كبريا   اهتماما   املبكر النجاح هذا أاثر
 مل اآلن حىت ألننا تتحقق، مل تنبؤاتال هذه أن يبدو ولكن فقط. سنوات بضع بعد الذكية اآلالت ظهور

، البسيطة العقلية العمليات أن حىت بيننا. تسري الذكية الروبوتت نرى ، كاإلدراك نسبيا   إىل تفوق مثال 
 مبالغا   املفكرة اآلالت بظهور الواثقة التنبؤات بدت وحني احلالية. احلاسوبية الربامج قدرات كبري حد

 شهدت ذلك، ومع محقاء. مهمة االصطناعي الذكاء واعتربوا اهتمامهم يناملنتظر من العديد فقد فيها،
، تقدما   األخرية العقود  شركة طورته الذي (Deep Blue) بلو" "ديب حاسوب فكان تدرجييا 

(IBM)   1997 عام يف كاسباروف غاري الشطرنج لبطل هزميته بعد املبهرة النجاحات على مثاال. 
,Thrun ) آخر كبريا   جناحا   القيادة ذاتية (tanlyS) "ستانلي" سيارة حققت كما
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2006 al. et Dahlkamp, Montemerlo,،) يف ميال   132 مبسافة مسارا   أمتت حيث 
 املتقدمة الدفاعية البحوث مشاريع لوكالة الكبري ابلتحدي 2005 عام يف وفازت موهايف، صحراء

(DARPA.) األقل النجاح قصص من فيعد   لكالما على التعرف خلوارزميات اهلائل التطور وأما 
.  إهبارا 

 عمليات معظم ألن االصطناعي، الذكاء يف املبكر العمل عرقلت اليت املشكالت من اليقني" "عدم كان
 املثال سبيل على تضطر أن فيمكن اليقني. عدم يتخللها ظروف يف جتري القرارات واختاذ االستدالل

 نظرية وتعد   ال. أم ستمطر كانت إذا مما متأكدا   تكون ال حني يف نزهة، يف الذهاب حول قرار الختاذ
 على االحتمالية تعمل الاليقني. حالة يف القرارات واختاذ لالستدالل معياراي   رايضيا   منوذجا   البايزية القرار
 جانب إىل اجلديدة لألدلة وفقا   االحتماالت حتديث كيفية الدقيقة القواعد حتدد حيث الاليقني، تقنني
 ابيز مربهنة ابب انظر املعلومات من )للمزيد دوات.واأل لالحتماالت وفقا   األفعال اختيار كيفية

 يف املفاهيمية والتطورات التكنولوجيا سهمتأ املتوقعة(. الفائدة العقالين: لالختيار املعيارية النظرايتو
 االستدالل تطبيق على القادرة الفعالة احلاسوبية الربامج متكني يف العشرين القرن وتسعينيات مثانينيات

 االصطناعي الذكاء بزوغ ذلك بعد العامل شهد مث الواقعية، السيناريوهات يف تطبيقه من االقرتاب أو البايزي
 للتعرف الذكر آنفة التطورات ذلك يف مبا (،Thrun, 2006 Fox and rgard,Bu) البايزي

 إجنازا   الاليقني مع تتعامل واليت للتعقب القابلة اخلوارزميات تعد   كما القيادة. ذاتية واملركبات الكالم على
. أكثر مستقبلي تقدمٍ  نذير ولعلها (Murphy 2012) املعاصر االصطناعي للذكاء أساسيا    إدهاشا 

لت مما الرغم على ون الفالسفة بعض أن إال تطور، من احلواسيب إليه توصَّ  على قادرة أهنا على يصر 
 الواقع، يف متطر أن للطقس حاسوبية حملاكاةٍ  ميكن ال حيث مماثل، بشكل إتقانه وليس التفكري حماكاة

 ما الذهين، لنشاطا حماكاة من احلاسويب النظام متكن لو فحىت تطري، أن للطريان حاسوبية حملاكاة أو
 األصلي؟ النموذج تشكيل على قدرته يف التشكيك فائدة

 تورينغ"، "اختبار اآلن يدعى سيناريو فقدم دحضها، وحاول الشكوك هبذه 1950 عام يف تورينغ تنبأ
م حيث ، أم حاسواب   املرئي غري احملاور كان إذا فيما الباحث يقي   تورينغ" "اختبار احلاسوب فيجتاز بشراي 

https://plato.stanford.edu/entries/bayes-theorem/
https://plato.stanford.edu/entries/rationality-normative-utility/
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 للحاسوب ميكن "هل سؤال جتنب تورينغ اقرتح كما حاسوب. أنه اكتشاف من الباحث يتمكن مل اإذ
 اختبار جيتاز أن للحاسوب ميكن "هل بسؤال استبداله ليجري التام، غموضه بسبب يفكر؟" أن

 يف بلوك نيد قدم كما االصطناعي. الذكاء يف خاصا   وأتثريا   شديدا   انتباها   تورينغ اقرتاح لقي تورينغ؟".
 من اقرتاهبا عدم من الرغم على تورينغ" "اختبار جتتاز حمددة آالت أن مفاده مؤثرا   نقدا   1981 عام

 أخرى وقضااي بلوك اعرتاض فحوى على لالطالع تورينغ اختبار ابب انظر األصلي. الذكاء أو التفكري
 تورينغ. اختبار حول

 التفاصيل، من ملزيد .االصطناعي والذكاء املنطق ابب انظر االصطناعي، الذكاء عن املعلومات من للمزيد
 (.2010) ونورفينغ راسل انظر

 

 للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية .3

 أن تورينغ آلة ميثل لشيء ميكن أنه 1943 عام يف بيتس ووالرت ماكولوتش وارن من كلٌّ  اقرتح البداية يف
 اإلدراك" "علم لـ ابلنسبة أساسية الستينيات يف تورينغ حوسبة أصبحت مث للعقل، جيدا   منوذجا   يقدم

 احلاسوب وعلم النفس علم على االعتماد خالل من العقل رسيد والذي التخصصات، متعدد الناشئ
 واالقتصاد األلعاب نظرية )خاصة االقتصاد وعلم والفلسفة واللغوايت االصطناعي(، الذكاء )خاصة

 للعقل" الكالسيكية احلاسوبية "النظرية تسمية اآلن أصبحت األعصاب. وعلم واألنثروبولوجيا السلوكي(
(CCTM)   آبلة كبري حد إىل شبيها   حاسوبيا   نظاما   العقل   النظرية تعترب حيث ما، حد إىل معيارية 

 عملياٍت  املشاكل( وحل القرارات واختاذ املنطقي )كالتفكري األساسية   العقلية   العمليات   تعترب كما تورينغ،
 ليست يغالص هذه ولكن تورينغ، آلة جتريها اليت احلاسوبية ابلعمليات كبري حد إىل شبيهة   حاسوبية  

 النظر، وجهات من جمموعة أهنا على للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية إىل النظر يستلزم ما دقيقة،
 ]1[ حمددة. واحدة رؤية اعتبارها من بدال  

 هذا أن علما   احلاسويب"، "اجملاز لـ جتسيدا   بكوهنا للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية وصف الشائع من
  لغموض.ا من يزيد الوصف

https://plato.stanford.edu/entries/turing-test/
https://plato.stanford.edu/entries/logic-ai/
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، " "نظاما   العقل بوصف للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية لتشكيل طريقة أفضل تتمثل أوال   حاسوبيا 
" "نظاما   أو "، وصفه من أكثر حسابيا   وصف أن إىل (2011) تشاملريز ديفيد أشار حيث "حاسواب 

" بكونه ما نظامٍ   إىل الباحث حاجة عدم إىل ارأش كما للربجمة، قابل النظام هذا أن على يدل "حاسواب 
عي أن  معظم أن )علما   تورينغ، منط على حاسويب نظام أنه على وصفه مبجرد العقل برجمة إمكانية يد 

 النظرية االلتزامات بقوة تقرتح احلاسويب" "اجملاز عبارة فإن ولذلك للربجمة(. قابلة غري تورينغ آالت
 نقاد أن بل فحسب، اصطالحية   القضية ليست للعقل. كيةالكالسي احلاسوبية للنظرية ابلنسبة األساسية

 األغراض متعدد حاسواب   العقل كون عدم على يعرتضون ما غالبا   للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية
 االعرتاض هذا ويعد (.Koch, Churchland, and 1990 Sejnowski) للربجمة وقابال  

عون( ال )وغالبا   االدعاء إىل يضطرون ال كينيالكالسي احلاسوبيني أن مبا مكانه، غري يف  العقل أبن يد 
 للربجمة. وقابل األغراض متعدد حاسوب  

،  أن ببساطة تعين ال فهي جمازي، بشكل للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية ُتفهم أن يفرتض ال اثنيا 
. نظام   ذاته حبد العقل أن تعين بل احلاسويب، مالنظا يشبه العقل  األنظمة معظم ُتصنع ابلطبع حاسويب 

 اللحم من اإلنسان جسم يتكون حني يف مشاهبة، مواد أو السيليكون رقاقات من االصطناعية احلاسوبية
 جوهرية أكثر تشاهبا   يتضمن االختالف هذا أبن تؤمن للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية ولكن والدم.
 التفاصيل عن نتخلى كهذا، منوذج تقدمي خالل ومن غ.تورين منط على حاسويب منوذج عرب مالحظته ميكن
 أو السيليكون )كرقاقات متنوعة أبساليب فعليا   للتطبيق قابل جمرد حاسويب وصف على ونبقي املادية
 النموذج أبن للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية تؤمن فلذلك الرافعات(. أو البكرات أو العصبية اخلالاي

 الرئيسية. العقلية للعمليات دقيقا   حرفيا   وصفا   يقدم ناسبامل اجملرد احلاسويب

 ولكن تورينغ"، آلة هو "العقل بعبارة للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية اختصار أيضا   الشائع ومن
 للنشاط مناسبا   منوذجا   لتورينغ الدقيق التشكيل يعترب من يوجد ال ألنه الشيء بعض مضللة العبارة هذه

دا   التشكيل هذا يبدو حيث الذهين،  طرق: بعدة للغاية مقي  
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رموزا    · واملخرجات  املدخالت  تكون  حيث  رمزية  حمضة،  حوسبة   تورينغ  آالت  تطبق 
الذاكرة موقع  العقل مدخالت حسية  .  مكتوبة يف  يتلقى  لذلك،  كاحملفزات  )خالفا  

للنظرية الكاملة أن تصف ال بد  (.  التنشيط العضلي)وينتج خمرجات حركية  (  البصرية
 . كيفية استدالل احلساب الذهين من خالل املدخالت احلسية واملخرجات احلركية

متتلك آلة تورينغ سعة ذاكرة منفصلة ال هنائية، يف حني متتلك األنظمة البيولوجية العادية  ·
ال بد للنموذج السيكولوجي املناسب أن يستبدل بتخزين الذاكرة  .  سعة ذاكرة حمدودة

 .ري النهائي ختزين  ذاكرة كبري وحمدودغ

أي مواقع الذاكرة القابلة للقصد واليت  : متتلك احلواسيب احلديثة ذاكرة وصول عشوائي ·
. ميكن للمعاجل املركزي أن يصل إليها مباشرة، علما  أن ذاكرة آلة تورينغ غري قابلة للقصد

خالل الوصول إىل املواقع ميكن للمعاجل املركزي أن يصل إىل موقع يف الذاكرة فقط من  
تعد  احلوسبة دون الذاكرة القابلة للقصد غري فعالة بشكل ميؤوس  .  الوسيطة ابلتتابع

إىل أن الذاكرة  2009منه، ولذلك أشار كلٌّ من سي آر غاليستل وآدم كينغ يف عام 
 . القابلة للقصد تعطي منوذجا  للعقل أفضل من الذاكرة غري القابلة للقصد

تورينغ معاجلا  مركزاي  يعمل ابلتسلسل وينجز التعليمات كلٌّ على حدة، يف متتلك آلة   ·
حني جتعل تشكيالت احلوسبة األخرى هذا املفهوم أكثر سالسة وتتيح وحدات معاجلة  
يسمحوا   أن  الكالسيكيني  للحاسوبيني  ميكن  أنه  علما   ابلتوازي،  تعمل  متعددة 

 Fodor and Pylyshyn 1988; Gallistel)ابلعمليات احلاسوبية املتوازية  
and King 2009: 174  .)  لألحباث  (  2009)وسيغ  (  1980)انظر غاندي

 . الرايضية العامة اليت حتيط ابحلوسبة املتوازية والتسلسلية

حتدد احلالُة احلاسوبيُة الكليُة احلالة  احلاسوبية  التالية، كما :  تعد حوسبة تورينغ حتمية ·
ئية بدال  من ذلك، علما  أن الوضع احلايل يف النموذج  ميكن السماح ابحلساابت العشوا
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العشوائي ال حيدد حالة الحقة فريدة، بل يوجد احتمالية حمددة النتقال اآللة من حالة 
 . إىل أخرى

عي  يسمح ما تورينغ"، منط على "حوسبة العقلي النشاط أبن للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية تد 
 تورينغ. بـ اخلاص التشكيل نع وغريها االحنرافات بتلك

 

 اآللة وظائفية 1.3

 موقفه وعارض 1967 عام يف الفلسفة إىل للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية بوتنام هيالري أدخل 
Type-) العقل" هوية و"نظرية (Logical Behaviorism) املنطقية" "السلوكية مع

Identity Theory،) يف مبا العقلية، احلاالت طبيعة عن الكشف إىل يرمي موقفا   تتخذان اللتني 
 للسلوكية ووفقا   )كاخلوف(، واملشاعر )كاآلالم( واألحاسيس )كاملعتقدات( االفرتاضية واقفامل ذلك

 خمالفة "وظائفية" نظر وجهة بوتنام اختذ ولكن عقلية. حاالٍت  السلوكيةُ  املزاجيةُ  احلاالُت  ُتعترب املنطقية،
 لدى يكون عندما عقال   النظام ميتلك الوظائفية، للنظرية وفقا   وظائفية. حاالٍت  العقليةُ  احلاالُت  فيها تعد  
 التنظيم يف مالئمة أدوارا   تؤدي حاالٍت  العقلية احلاالت تكون حيث مالئم، وظائفي تنظيم النظام هذا

 وغريها احلركية واملخرجات احلسية املدخالت مع تفاعلها عرب عقلية حالة كل وتتفرد للنظام، الوظائفي
 العقلية. احلاالت من

 العقل: هوية ونظرية املنطقية السلوكية على تتفوق ملحوظة ميزات الوظائفية تقدم

مهمة ميؤوس منها ألن   –يرمي السلوكيون إىل ربط كل حالة عقلية بنمط مميز للسلوك   ·
غالبا  ما ينتج السلوك عن  .  احلاالت العقلية الفردية عادة  ال متتلك أتثريات سلوكية مميزة 

تتجنب الوظائفية (.  كاعتقاد ما أو رغبة ما)حاالت عقلية واضحة تعمل مع بعضها  
هذه الصعوبة من خالل الفصل بني احلاالت العقلية عرب العالقات املميزة، ليس فقط 

 .مع املدخالت احلسية والسلوك، بل عالقات هذه احلاالت مع بعضها أيضا  
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العقل فرتمي إىل ربط كل حالة عقلية حبالة فيزايئية أو عصبية فيزيولوجية وأما نظرية هوية   ·
فيما يثري بوتنام الشكوك حول هذا املشروع من خالل اعتبار احلاالت العقلية  .  مميزة

ميكن أن تتحقق احلالة الذهنية ذاهتا عرب أنظمة مادية ":  قابلة  للتحقيق بطرق متعددة"
خلوقات األرضية، بل يتضمن املخلوقات االفرتاضية متنوعة، وال يقتصر ذلك على امل

ُصممت الوظائفية لتالئم قابلية التحقق  (.  كالكائن املرخيي القائم على السيليكون)أيضا   
املتعدد، فالوظائفية تعترب أن ما يهم ابلنسبة للعقلية هو منط التنظيم الذي ميكن حتقيقه 

قابلية التحقق هذا النقاش، انظر ابب    للمزيد من التفاصيل حول.  ماداي  بطرق خمتلفة
 . املتعدد

 (،Machine Functionalism) اآللة" "وظائفية يدعى الوظائفية من فرعا   حاليا   بوتنام يدعم
 ابستثناء تورينغ آلالت املشاهبة (Probabilistic Automata) االحتمالية" "اآلالت على فيؤكد

 وأن احتمالية، أمتتة   جيري العقلي النشاط أن بوتنام يفرتض احلاسوبية. احلاالت بني العشوائية التنقالت
 وظائفيا   تنظيما   فيحدد اآليل اجلدول وأما املركزي. األمتتة ملعاجل آلية حاالت تكون معينة عقليٍة  حاالٍت 

،من  يدمج وبذلك الوظائفي. التنظيم ضمن الفردية العقلية احلاالت تؤديه الذي الدور حيدد كما اسبا 
 للعقل. الكالسيكية احلاسوبية والنظرية الوظائفية بني بوتنام

 الفكر" "إنتاجية بـ تتعلق اليت املشكلة بينها من عديدة، مشاكل اآللة وظائفية تواجه
(Thought of Productivity،) يف فودور وجريي بلوك نيد من كلٌّ  الضوء عليها سلط واليت 

 وظائفية ولكن االفرتاضات، من متناهية ال جمموعة العادي اإلنسان لدى يكون أن ميكن .1972 عام
 اآللية، احلاالت عدد حملدودية نظرا   االحتمالية. لألمتتة اآللية واحلاالت العقلية احلاالت بني تشابه اآللة

 رغم آلية، حالة مع الطبيعي لإلنسان العقلية احلاالت من واحدة كل ملقابلة كافية آلية حاالت يوجد ال
 كلٌّ  أكد ذلك، ومع االفرتاضات. من حمددة جمموعة سوى احتمال من يتمكن لن الطبيعي اإلنسان أن
 قانوان   كوهنا من كثرأ والذاكرة احلياة دورة على حدودا   تفرض احملدودية هذه أن على وفودور بلوك من

. املمكنة االفرتاضات جمموعة يقيد فيزيولوجيا    غري الذاكرة وسعة ابلوقت االحتمالية األمتتة تتمتع إنسانيا 

https://plato.stanford.edu/entries/multiple-realizability/
https://plato.stanford.edu/entries/multiple-realizability/
https://plato.stanford.edu/entries/multiple-realizability/
https://plato.stanford.edu/entries/multiple-realizability/
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 ال اآللة وظائفية أن الواضح من لذلك اآللية. احلاالت من حمدودة جمموعة توجد ذلك ومع احملدودين،
 لبشري.ا اإلدراك حتد   اليت القيود سليم بشكل حتدد

 ،1972 عام يف أيضا   وفودور بلوك من كلٌّ  الضوء عليها سلط اليت اآللة، لوظائفية األخرى املشاكل ومن
 التفكري إمكانية ترتبط (؛Thought of Systematicity) الفكر" "منهجية بـ تتعلق اليت تلك

 يف تدور الذي شخصلل ميكن املثال، سبيل فعلى أخرى. ابفرتاضات التفكري إبمكانية واحد ابفرتاض
 توجد أنه يبدو وبذلك جون". حتب "ماري أخرى، فكرة له ختطر أن ماري" حيب "جون أن فكرة ذهنه

 املمنهجة. العالقات تلك تعكس أن اجليدة النظرية على فيجب العقلية، احلاالت بني ممنهجة عالقات
 وجود إىل تفتقر واليت املنظمة ريغ اآلالت وحاالت العقلية احلاالت بني اآللة وظائفية تربط ذلك، ومع

، اآللة   وظائفيةُ  تشرح ال لذلك بينها. فيما الالزمة املمنهجة العالقات  االعرتاض، هذا على وكرد   املنهجية 
 أن على يدل االعرتاض هذا أن إال املنهجية، هذه بشرح ملزمون أهنم اآللة وظائفية أنصار ينكر ما غالبا  

دت لو حيث اإلنسانية، العقلية يف جوهرية خصائص هتمل اآللة وظائفية  لوصفت منها أفضل نظرية وج 
 مضبوطة. بطريقة اخلصائص تلك

 دافعا   تثري ولكنها قوية، اعرتاضاٍت  اآللة وظائفية يف واإلنتاجية ابملنهجية املتعلقة االعرتاضات تبدو ال رمبا
نة نسخة إىل للوصول قواي    اليت املشاكل عن املزيد ملعرفة للعقل. ةالكالسيكي احلاسوبية النظرية من حمس 

 (.1978) بلوك انظر عام، بشكل والوظائفية اآللة وظائفية تواجه

 

 للعقل التمثيلية النظرية 2.3

 احلاسوبية النظرية من نسخة (2008 ,1994 ,1990 ,1987 ,1981 ,1975) فودور قدم
 الرموز حنو الرتكيز وجه حيث ثر،أك مرٍض  بشكل واإلنتاجية املنهجية تستوعب للعقل الكالسيكية

ة  تورينغ. منط على احلوسبة خالل املعاجل 
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Summa ) املنطق" "جمموع األوكامي، ويليام كتاب إىل األقل على ترخيها يعود قدمية نظر وجهة توجد
Logicae،) العقلية" ابسم أحياان   وتعرف "الفكر "لغة بـ حيدث التفكري أن مفادها" 

(Mentalese.) يشمل العقلية التمثيالت من نظام وجود وافرتض الواجهة إىل النظرة هذه فودور أعاد 
 سبيل فعلى البدائية. العقلية التمثيالت تشكلها اليت املعقدة العقلية والتمثيالت البدائية العقلية التمثيالت

 العقلية اجلملة لتشكل جتمع أن و"حيب"، و"جون" "ماري" البدائية، العقلية للكلمات ميكن املثال،
 أجزائه ملعاين وظيفة   العقلي للتعبري املعقد املعىن يعد   إنشائية: "العقلية" فإن وبذلك ماري". حيب "جون

 فودور يدعو العقلية. الرموز مع عالقاٍت  التمثيلية املواقف تعد   كما األجزاء، هذه فيها جتمع اليت والطريقة
 والنظرية للعقل التمثيلية النظرية بني جيمع حيث (،RTM) عقل"لل التمثيلية "النظرية هذه النظر وجهة

 الفكر. للغة تورينغ منط على حوسبة   يتضمن العقلي النشاط أن إىل مشريا   للعقل، الكالسيكية احلاسوبية
 ميكانيكية. لقواعد وفقا   الرموز هذه وتعاجل الذاكرة مواقع يف العقلية الرموز العقلية احلاسوبية ختزن

 واملنهجية: لإلنتاجية استيعاهبا مدى للعقل التمثيلية النظرية مييز ما أفضل

 مجعها ميكن اليت البدائية العقلية التعابري من حمدودة جمموعة للعقل التمثيلية النظرية تفرتض :اإلنتاجية
ن  من هنائية ال جمموعة ينتج أن للمفكر ميكن املعقدة. العقلية التعابري من حمدودة ال جمموعة لتكو 

 من ميكنه ما العقلية، الرتكيب وأدوات البدائية العقلية املفردات إىل الوصول خالل من العقلية التعبريات
 والذاكرة(. الوقت حدود عن النظر )بصرف التمثيلية املواقف من هنائي ال عدد إنشاء

 املفكر، ينشئها اليت ثيليةالتم املواقف بني ممنهجة عالقات توجد للعقل، التمثيلية للنظرية وفقا   :املنهجية
 تبعا   بذلك، قيامي يتضمن ماري، حيب جون أن أفكر أن ميكنين أنه افرتضت إذا املثال، سبيل فعلى

لة ماري"، حيب "جون عقلية، مجلة جتاه (R) عالئقي ملوقف اختاذي للعقل، التمثيلية للنظرية  من مشك 
 اإلمكانية، هذه لدي كانت إذا الصحيحة. ابلطريقة مركبة و"ماري"، و"حيب" "جون" عقلية، كلمات
 جون"، حتب "ماري الفريدة العقلية اجلملة جتاه (R) عالئقيا   موقفا   ألختذ أيضا   اإلمكانية لدي فستكون

 ماري" حيب "جون أبن التفكري إمكانية فإن لذلك جون". حتب "ماري أبن أفكر أن ميكنين أنه أي
 جون". حتب "ماري أبن التفكري إمكانية مع منهجي بشكل مرتبطة
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 كعالقات التمثيلية املواقف معاملة خالل من واملنهجية اإلنتاجية من كال   للعقل التمثيلية النظرية تشرح
 املعقدة. العقلية الرموز مع

 للعقل التمثيلية والنظرية للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية بني جتمع اليت النظرية ختتلف
(CCTM+RTM) أخرى. أمور بعدة اآللة وظائفية عن ،  للحاالت نظرية اآللة وظائفية ُتعترب أوال 

، فقط. التمثيلية للمواقف نظرية للعقل التمثيلية النظرية تعد   حني يف عام"، "بشكل العقلية  حاجة ال اثنيا 
 يشريوا أن يف للعقل التمثيلية والنظرية للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية بني جتمع اليت النظرية ألنصار

. متفردة التمثيلية املواقف أن إىل  منيز أن بد ال (،:fn. 105, 2000 4) فودور يالحظ كما وظائفيا 
 تؤيد بينما وظائفية(. حاالت العقلية )احلاالت الوظائفية عن حاسوبية( العقلية )العمليات احلاسوبية
 والنظرية للعقل الكالسيكية احلاسوبية ظريةالن بني جتمع اليت النظرية تؤيد املوقفني، كال اآللة وظائفية
 أن ابفرتاض خيطؤون الفالسفة من العديد زال ما احلظ، لسوء ولكن فقط. األول املوقف للعقل التمثيلية

 النقاش(. على لالطالع 2004 بيتشينيين )انظر التمثيلية. للمواقف وظائفيا   هنجا   تستلزم احلاسوبية

 عايل اإلنساين "الفكر على أساسي بشكل الرتكيز إىل للعقل التمثيلية للنظرية الفلسفي النقاش مييل
 احلاسوبية النظرية بني جتمع اليت النظرية تطبيق ميكن ذلك، ومع والرغبات. املعتقدات خاصة املستوى"،

 يطبقها العقلية. والعمليات احلاالت من واسع نطاق يف للعقل التمثيلية والنظرية للعقل الكالسيكية
 وكينغ غاليستل من كلٌّ  يطبقها املثال، سبيل فعلى البشرية، غري احليواانت على اإلدراك علماء من دالعدي

 ابلبشر، الرتكيز حصر حال يف حىت العسل(. حنل )كتنقل الالفقارايت لدى معينة ظواهر على (2009)
 على للعقل التمثيلية يةوالنظر للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية بني جتمع اليت النظرية تطبيق ميكن

 إىل العني شبكية مدخالت حتول فرعية "وحدة يتضمن احلسي اإلدراك أن فودور يعتقد الفرعية. املعاجلة
 "لغة عن احلديث يكون أن حيتمل وبذلك الرموز. تلك على احلاسوبية العمليات تؤدي مث عقلية رموز

 املستوى. عايل العقلي النشاط على موجود غري قيد وجود يفرتض أنه مبا مضلال   الفكر"

، مضلال   أمرا   لغة   أهنا على العقلية   وصف يعد   كما  تعابريا   متثل العقلية الرموز مجيع أن يفرتض ألنه أيضا 
 يوجد ذلك، ومع الرأي. هذا يدعمون فودور، فيهم مبن الفالسفة، من العديد أن علما   طبيعية، لغة يف
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 احلاسوبية النظرية بني جتمع اليت النظرية ألنصار ميكن كما العقلية، للرموز ممكنة افرتاضية غري أشكال
 تعمل أن العقلية للحوسبة يسمح مبا تعدداي   اجتاها   يتبنوا أن للعقل التمثيلية والنظرية للعقل الكالسيكية

 ةاالفرتاضي غري التمثيالت من غريها أو البيانية الرسوم أو اخلرائط أو الصور إىل أقرب عناصر على
( 2005: Pinker 69; 2001: McDermott 187; 2004: Laird-Johnson
–144 1978: Sloman 7;176.) على تطبيقه عند خاص بشكل مالئما   التعددي االجتاه يبدو 

 (2009a,b) ريسكورال مايكل يستعرض البشرية. غري واحليواانت احلسي( )كاإلدراك الفرعية العمليات
Nadel and Keefe’O 1948; Tolman ;1978 ) كية"اإلدرا "اخلرائط عن أحبااث  

1990 Gallistel) متثيالت على احلوسبة إجراء عرب تتنقل أن احليواانت لبعض ميكن أنه ويفرتض 
 حول أحباث على تعتمد اليت (2009) كامب إليزابيث وأما اجُلمل. من أكثر اخلرائط تشبه عقلية

 لقردة ميكن أنه فتجادل (،Seyfarth nda Cheney 2007) البابون لقردة االجتماعي التفاعل
ز أن البابون  شجرية. بنية وذات حسية غري متثيالت خالل من االجتماعية السيطرة عالقات   ترم 

 ختطيطية، نظرية للعقل التمثيلية والنظرية للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية بني جتمع اليت النظرية تعد  
 الكامل: النموذج إن حيث العقلية، للعمليات مفصلة حاسوبية ذجمنا تقدمي جيب املخطط، ومللء

 سيصف الرموز العقلية اليت تعاجلها العملية؛  ·

 ؛(ككتابة الرمز يف موقع الذاكرة)ويعزل العمليات األولية اليت تعاجل الرموز  ·

 .وحيدد قواعد ميكانيكية حتكم تطبيق العمليات األولية ·

ل، احلاسويب النموذج تقدمي خالل ومن ك املفص   العمليات من سلسلة إىل املعقدة العقلية العملية   ُنفك  
 وروتينية. دقيقة بتعليمات احملكومة األولية

 حياداي   موقفا   للعقل التمثيلية والنظرية للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية بني جتمع اليت النظرية تتخذ
 مرحلة يف تورينغ منط على القائم النموذج يتقدم حيث واجلسد"، العقل و"ثنائية "املادية" بني اجلدال من

 طبيعة ذات أجزاء أو مادية أجزاء عرب مطبقة احلاسوبية العمليات كانت إذا فيما حتديد دون حبتة مادية
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 النظرية أنصار مجيع يتبىن التطبيقية، الناحية من ولكن (.Block :1983 252) ديكارتية روحية
 بشكل مادية نظٍر  وجهة   للعقل التمثيلية والنظرية للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية بني جتمع اليت

 عرب بل الروحية، الطبيعة ذات األجزاء عرب تطبق ال العقلية احلاسوبية العمليات أن يعتقدون حيث عام،
 العمليات تدرك حني يف العصبية، احلاالت عرب العقلية الرموز ُتدرك هذه، النظر وجهة منو الدماغ.

 األنصار يقدم أن بد ال املطاف، هناية يف ولكن العصبية. العمليات عرب العقلية الرموز على احلاسوبية
 نظرايت للعقل ثيليةالتم والنظرية للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية بني جتمع اليت للنظرية املاديون
 من كلٌّ  يؤكد كما تورينغ. منط على للحوسبة العصيب النشاط تطبيق كيفية وتشرح بدقة مثبتة جتريبية

 انظر التفاصيل، من ملزيد ولكن – كهذه نظرايت حاليا   لدينا توجد ال (،2009) وكينغ غاليستل
 (.2011) وسيغمان ورولفسيما وديهني زيلبريبريغ

ر  للعقل التمثيلية والنظرية للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية بني جتمع اليت النظرية (1975) فودور طو 
 يف اللغوية. واملعاجلة احلسي واإلدراك القرارات اختاذ مثل عقلية   ظواهر   فتناول اإلدراك، لعلم كأساس

 اليت النظرية أن إىل توصلو الشكل، هذا على تكون للتطبيق القابلة الوحيدة نظرايتنا أبن جادل الواقع
 امليدان"، يف الوحيدة "اللعبة هي للعقل التمثيلية والنظرية للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية بني جتمع
 وآدم غاليستل آر سي من كال   أن كما مشاهبة. خطوط يف جيادلون اإلدراك علماء من العديد أن علما  
 وزينون (،1976) ساميون وهريبريت نيويل آلني (،1988) لريد-جونسون فيليب (،2009) كينغ

 النظرايت لوضع أساس كأفضل العقلية الرموز على تورينغ منط على احلوسبة يرشحون (1984) بيليشني
 العقل. حول العلمية

 

 العصبونية الشبكات .4

 كمنافس العشرين القرن مثانينيات يف (Connectionism) "االتصالية" الرتابطية النظرية ظهرت
 من بدال   العصبية الفيزيولوجية من اإلهلام الرتابطية النظرية أنصار يستمد الكالسيكية. للحوسبة رئيسي
 Neural) العصبونية" "الشبكات احلاسوبية، النماذج يوظفون حيث احلاسوب، وعلم املنطق

https://hekmah.org/%d8%af%d9%8a%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
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Networks،) جمموعة فهي بونية"العص "الشبكة وأما تورينغ. منط على النماذج عن كثريا   ختتلف اليت 
د من  (Input Nodes) اإلدخال" "عقد تصنيفات: ثالث حتت العقد هذه تندرج فيما املرتابطة، الُعق 

 دور تؤدي اليت) (Hidden Nodes) املخفية" و"العقد (Output Nodes) اإلخراج" و"عقد
 حقيقية، أبرقام عنها ُيعربَّ  للتنشيط قيما   العقد متتلك كما اإلخراج(، وعقد اإلدخال عقد بني الوسيط

" "اتصاال   العقد إحدى حتمل أن ميكن كما  أخرى بعقدة (Connection Weighted) موزوان 
. حقيقي برقم عنه ُيعربَّ  د أيضا   مدخالت هي وتلك خارجي: بشكل اإلدخال عقد تنشيطات حتدَّ

 أو اإلدخال لعقد (Total Input Activation) الكامل" اإلدخال "تنشيط ويكون احلوسبة.
 عقدة أو املخفية العقدة تنشيط يكون فيما إليها، املدخلة العقد لتنشيطات موزوان   جمموعا   اإلخراج
 احلوسبة أثناء ويف الشبكة. ابختالف الوظيفة ختتلف حيث الكلي؛ إدخاهلا لتنشيط وظيفة اإلدخال
 املوزونة التوصيالت حتدده ملا وفقا   اإلخراج عقد إىل اإلدخال عقد من التنشيط أمواج تنتشر الشبكية،

 العقد. بني

 ابجتاه (Network Feedforward) التغذية" أمامية "الشبكة يف املوزونة التوصيالت تتدفق
 التغذية حلقات على (Networks Recurrent) املتكررة" "الشبكات حتتوي فيما فقط، واحد

 الشبكات تعد   الوحدات. هذه إىل جمددا   تعودو املخفية الوحدات من التوصيالت فيها تنبثق اليت الراجعة
 يف أساسيا   دورا   تلعب ذلك، ومع التغذية. أمامية الشبكات من الرايضي للتتبع قابلية أقل املتكررة

 (.Elman 1990) الذاكرة أشكال من شكال   تتضمن كاليت متنوعة لظواهر السيكولوجية النمذجة

ر حيث احلال، بطبيعة بةمتقل العصبونية الشبكة يف األوزان تعد    التعلم" "خوارزمية لـ تبعا   ُتطوَّ
(Algorithm Learning.) مٍ  خوارزميات   تقدم املتوفرة الدراسات أن رغم  أن إال متنوعة، تعل 

 (Actual Output) احلقيقية" "املخرجات تقرتب حبيث األوزان بضبط عادة   تتمثل األساسية الفكرة
 أن علما   املناسبة، املدخالت من املتوقعة (Target Outputs) املطلوبة" "املخرجات من تدرجييا  

 أكثر من تعد   (The Backpropagation Algorithm) العكسي" االنتشار "خوارزمية
 (.and Hinton, Rumelhart, Williams 1986) استخداما   النوع هذا خوارزميات
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 املنطق" "بواابت شبكات درسا اللذين (1943) وبيتس ولوتشماك إىل الرتابطية النظرية تريخ يعود
(Gates Logic) االقرتان" "بواابت )مثل املرتابطة (Gates-AND) االختيار" و"بواابت 
(Gates-OR.)) التنشيطات حتصر حيث عصبونية، كشبكة املنطق بواابت من شبكة عرض ميكن 

ر حلقيقة.ا وظائف عرب التنشيط وظائف وتعطى (1و 0) بقيمتني  بواابت وبيتس ماكولوتش من كلٌّ  طو 
 علم يف عميقا   أتثريا   لنقاشهم كان حيث الفردية، العصبية للخالاي مثالية مناذج شكل على املنطق

 من شبكات سوى احلديثة الرقمية احلواسيب ليست (.Neumann von 1945) احلاسوب.
 "اخلالاي عناصرها تشبه اليت الشبكات على دراكاإل علم يف عادة   الباحثون يركز ولكن املنطق، بواابت

 النظرية أنصار يركز التحديد، وجه وعلى املنطق. بواابت من أكثر (like-Neuron) العصبية"
 منفصلة، ال متتالية تنشيٍط  قيم   عناصرها أتخذ اليت التناظرية العصبونية الشبكات على احلديثة الرتابطية

اب بعض أن حىت  خاص. بشكل الشبكات هذه إىل لإلشارة العصبونية" "الشبكة ارةعب يستخدمون الكت 

 لقيت العشرين، القرن وسبعينيات ستينيات خالل مسيطرة تورينغ منط على النماذج كانت حني
 العشرين القرن مثانينيات شهدت ولكن اإلدراك. علماء من نسبيا   ضئيال   اهتماما   العصبونية الشبكات

 كتاب إصدار مع التناظرية، العصبونية الشبكات خاصة   العصبونية، بكاتابلش لالهتمام كبرية عودة
 مبثابة كان والذي مبجلدين، (Processing Distributed Parallel) املتوازية" املوزعة "املعاجلة

,research PDP the and McClelland, Rumelhart ) الوقت ذلك يف بيان
 research PDP the and Rumelhart, McClelland, 1986; group,

1987 group,.) استيعاب األشياء، على التعرف متنوعة: لظواهر ترابطية مناذج الباحثون وأنشأ 
 الباحثني من العديد توصل الرتابطية، ابلنظرية ولتأثرهم وغريها، اإلدراكي، التطور اجلمل، فهم الكالم،

 "اللعبة تعد مل للعقل التمثيلية والنظرية للعقل يةالكالسيك احلاسوبية النظرية بني جتمع اليت النظرية أن إىل
 امليدان". يف الوحيدة

Deep ) العميقة" العصبونية "الشبكات ابسم تعرف اليت احلاسوبية النماذج اشتهرت ،2010 عام ويف
Networks Neural) ( 2012; Hinton and Sutskever, Krizhevsky,
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2015 Hinton and Bengio, LeCun,.)   متعددة بطبقات شبكاٍت  النماذج هذه وتعد 
 – العميقة العصبونية الشبكات وأما الطبقات(. هذه من املئات على أحياان   )حتتوي املخفية الُعقد من

مٍ  خوارزمية عرب ضخمة بياانٍت  جمموعات   على املدربة  انتشار ذات تكون ما )عادة أخرى أو واحدة تعل 
 على التعرف ذلك يف مبا االصطناعي، للذكاء متعددة تجماال يف عظيما   جناحا   فحققت – عكسي(
 يف واسع بشكل اآلن العميقة العصبونية الشبكات تنتشر كما االسرتاتيجية. األلعاب ولعب األشياء

 والقطاع األكادميي احلقل ضمن مستمرة مكثفة لتحقيقات تركيز حمطَّ  وُتعترب التجارية التطبيقات
 وكوردينغ ووين ماربلستون )مثل العقلية النمذجة يف ابستخدامها أوابد الباحثني أن علما   الصناعي،

 (.2015 وكريغيسكوريت 2016

 للمستخدم مناسبة وملقدمة (.2008) هايكن انظر مفصل، بشكل العصبونية الشبكات الستعراض
 العصبونية للشبكات فلسفية وملقدمة (.2010) ماركوس انظر السيكولوجية، التطبيقات على الرتكيز مع

 (.2019) ابكنر انظر العميقة،

 

 الكالسيكية واحلوسبة العصبونية الشبكات بني العالقة 1.4

 أن إال تورينغ(، منط على )أي الكالسيكية النماذج عن خمتلف "إحساس" العصبونية للشبكات أن رغم
 األخرى: إحدامها تعارض ال العصبونية الشبكات وحوسبة الكالسيكية احلوسبة

العصبونية يف منوذج كالسيكي، ولكن ابلطبع جيري تطبيق كل ميكن   · الشبكة  تطبيق 
 .شبكة عصبونية منشأة بشكل مادي على حاسوب رقمي

تطبق احلواسيب الرقمية احلديثة . ميكن تطبيق النموذج الكالسيكي يف شبكة عصبونية ·
حلوسبة على احلوسبة على منط تورينغ يف شبكات بواابت املنطق، وابلتايل ميكن تطبيق ا

منط تورينغ ابستخدام الشبكة العصبونية املتكررة املرتابطة اليت أتخُذ ُعقُدها قيم  تنشيٍط 
 Graves, Wayne, and Danihelka 2014, Other)متتالية  
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Internet Resources; Siegelmann and Sontag 1991; 
Siegelmann and Sontag 1995.) 

 الشبكات وحوسبة الكالسيكية احلوسبة بني أساسي تعارض وجود   الباحثني بعض افرتاض من الرغم على
 األخرى دون معينة حاالت يف يتداخالن للنمذجة توجهني حتديد األدق من يبدو أنه إال العصبونية،

(2008b Piccinini 1991; Boden cf..) املشرتكة األصول إىل اإلشارة جيدر الصدد، وهبذا 
 وبيتس. ماكولوتش من كلٍ   أعمال يف الرتابطية واحلوسبة الكالسيكية للحوسبة

 حني يف بقواعد"، حمكومة   للرموز "معاجلة   تتضمن الكالسيكية احلوسبة أن إىل الفالسفة يشري ما غالبا  
 الشبكات يف "املعلومات" أن يف املبدئية الصورة تتمثل رمزية. ال العصبونية الشبكات حوسبة ُتعترب

 ذلك ومع احمللية. الرموز يف مركزة تكون أن من بدال   والتنشيطات، األوزان عرب عموميا   موزعة العصبونية
، ذاته حبد "الرمز" مفهوم يتطلب  على احلوسبة بوصف غالبا   املنظرون يقصده ما وضوح لعدم نظرا   بياان 

 "الرموز". على لةقلي شروطا   تورينغ بنية تضع األول، الباب يف ذكران كما رمزية. ال مقابل رمزية أهنا
 مواقع يف كتابتها ميكن وأنه منها حمددة جمموعة وجود سوى تورينغ يفرتض ال البدائية، للرموز فبالنسبة

 كما الشرطني: هذين مع يتوافق مبا الرموز معاجلة العصبونية للشبكات ميكن كما والقراءة. الكتابة ذاكرة
، أشران  عصبونية. شبكة يف تورينغ منط على منوذج تطبيق ميكن سابقا 

 األكثر للمنهج فبالنسبة "للرمز"، أقوى مفهوما   والالرمزية الرمزية ثنائية حول النقاشات من العديد تقدم
. موضعا   متثل اليت األشياء من نوعا   الرمز ُيعترب قوة،  امتالكه حال يف فقط رمزا   الشيء يكون وبذلك معينا 

 والالرمزية الرمزية بني التمييز فإن للرمز، األقوى املفهوم اهذ طبقنا وإذا داللية. أو متثيلية خصائص
 متعلقا   األمر يكون فطاملا العصبونية. الشبكات وحوسبة تورينغ منط على احلوسبة بني التمييز مع يتعارض

 متثيلية خصائص متتلك أن إىل تورينغ حوسبة خالل معاجلتها جتري اليت الرموز حتتاج ال تورينغ، ببنية
(2011 ersChalm.) اخلصائص ذات الرموز تعاجل أن العصبونية للشبكة ميكن ابملقابل، ولكن 

 اندماجية ودالالت بنية متتلك اليت الرموز تعاجل أن التناظرية العصبونية للشبكة ميكن كما التمثيلية.
(2001 Marcus 1996; Tienson and Horgan.) 
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 اإلقصائية" "الرتابطية بني منيز أن (8819) بنرس وآالن بينكر ستيفني ابتباع لنا وميكن
(Connectionism Eliminative) التطبيقية" و"الرتابطية (Implementationist 

Connectionism.) 

ر  بنية أن جيادلون حيث الكالسيكية، للحوسبة كمنافس الرتابطية النظرية اإلقصائية الرتابطية أنصار طو 
 "االرتباطي" التقليد إعادة يبتغون ما وغالبا   لسيكولوجية.ا للشروحات ابلنسبة مناسبة غري تورينغ

(Associationist) احلاسوبية النظرية واجهته تقليدا   يعد   والذي احلياة، إىل النفس علم يف 
 تشومسكي نعوم أمثال اللغة بفطرية املعتقدين العقليني يهامجون ما وغالبا   بشدة. للعقل الكالسيكية

ون ما با  غال أهنم كما (.1965)  املميزة الصفة ولكن العقلية، التمثيلية ملفهوم الشديد رفضهم عن يعرب 
 أن كما تورينغ. منط على للنماذج "بدائل" كـ العصبونية الشبكات تستخدم أهنا اإلقصائية للرتابطية
 قليلة فئة أن علما   تورينغ، آلة عن كليا   خمتلف حاسويب نظام أنه على العقل إىل تنظر اإلقصائية الرتابطية

Rumelhart 1989; Churchland ) صريح بشكل اإلقصائية الرتابطية تتبىن الباحثني من
1996 Tienson and Horgan 1986; McClelland and) ابحثون حنوها مييل فيما 

 كثر.

، موقفا   فتتخذ التطبيقية الرتابطية وأما  تورينغ منط على النماذج من لكلٍ   فعاال   دورا   تتيح إهنا حيث مجعيا 
Marcus ;2001 ) التوصيف من خمتلفة مستوايت يف ابنسجام لتعمل العصبونية والشبكات

1988 Smolensky.) الشبكة مناذج ُتعترب األعلى، املستوى من تورينغ منط على النماذج تعد   بينما 
 على للنموذج الدماغ قتطبي كيفية العصبونية الشبكة توضح حيث املنخفض، املستوى من العصبونية

 الشخصي احلاسوب تشغيل كيفية املنطق بواابت على القائم التوصيف يوضح كما ابلضبط تورينغ منط
 املستوى. عالية الربجمة بلغة لربانمج

 

 للرتابطية املؤيدة احلجج 2.4
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 حيث والدماغ، العصبونية الشبكات بني التشابه بسبب الباحثني من كثري اهتمام الرتابطية النظرية تثري
، اخلالاي الُعقُد  متثل  تبدو وبذلك العصبية. اخلالاي تشابك   العقد بني الرتابطاُت  متثل حني يف العصبية 

" "مالئمة   أكثر الرتابطية النمذجة  الرتابطي النموذج أن الواضح ومن الكالسيكية. النمذجة من بيولوجيا 
 العصبية. اخلالاي بني الرتابط من الظاهرة والدة كيفية ية(مثال )بطريقة يوضح ما سيكولوجية لظاهرة

 تتنوع العصبونية الشبكات أن إدراك الباحث على جيب البيولوجية، املالءمة انحية من النقاش تقييم عند
 يف البارزة العصبونية الشبكات من العديد إن حيث العقلي، النشاط حماكاة من قرهبا مبدى واسع بشكل

Abrahamsen and Bechtel :2002 341–) بيولوجيا   مالئمة ليست طينيالرتاب كتاابت
 Harnish 89;–87 2014: Clark 239;–237 2010: dezúBerm 343;

 ذلك: على األمثلة ومن (،:2002 359–362

تعد  اخلالاي العصبية احلقيقية أقل جتانسا  بكثري من الُعقد التبادلية املوجودة يف الشبكات   ·
 .مطيةالرتابطية الن

كمخرجات، (  إمكاانت فعلية)ُتصدر اخلالاي العصبية احلقيقية إشارات عصبية منفصلة   ·
فيما متيز املخرجات املتتالية الُعقد  اليت تظهر يف العديد من الشبكات العصبونية البارزة، 

 . مبا يف ذلك اليت تعرف ابلشبكات العصبونية العميقة

ة تنوع األوزان املوجودة بني الُعقد بني مثريٍة  تستلزم خوارزمية االنتشار العكسي إمكاني ·
ومثبطة، ومع ذلك، ال ميكن ملشبكات اخلالاي العصبية احلقيقية أن تتنوع هبذا الشكل  

(Crick and Asanuma 1986  .) اخلوارزمية تفرتض  ذلك،  إىل  ابإلضافة 
املنمذجني   املقدَّمة خارجيا  عرب  املطلوبة  املرجوة"املخرجات  اإلجابة  يعرفون  ، "الذين 

الذي يتضمن أي شيء ميثل  "  اإلشراف"وبذلك جيري   التعل م  التعل م، علما  أن  على 
 . التدريب اخلاضع لإلشراف قليل جدا  يف األنظمة البيولوجية احلقيقية

and Buckner ) بيولوجيا   واقعية   أكثر العصبونية الشبكات بعض تعد   أخرى، جهة ومن
2019 Brea and Gerstner, Illing, 2019; Garson.) توجد املثال، سبيل فعلى 



18/1/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 25

 

مٍ  خبوارزميات العكسي االنتشار تستبدل عصبونية شبكات م خوارزمية مثل واقعية، أكثر تعل   التعزيزي التعل 
(Resources Internet Other 2019, Roelfsema and é,htBo Pozzi,) أو 

م خوارزمية  شبكات توجد كما (.Hopfield and Krotov 2019) لإلشراف اخلاضع غري التعل 
 يف احلقيقية العصبية اخلالاي تصدرها اليت تلك كثريا   تشبه منفصلة عصبية إشاراٍت  ُعقُدها خترُج  عصبونية  

 (.Maass and Nessler, Bill, sing,Bue 1996; Maass 2011) الدماغ

، مالئمة العصبونية الشبكة تكن مل لو وحىت  النماذج من بيولوجيا   مالءمة   "أكثر" تكون أن ميكن بيولوجيا 
 الوصف إىل تورينغ منط على النماذج من أقرب تبدو العصبونية الشبكات أن يف شك ال الكالسيكية.

 احلاسوبية النظرية أن اإلدراك علماء من العديد خيشى واجلوهر. لتفاصيلا من كلٍ   يف الفيزيولوجي العصيب
لة حماولة تعكس للعقل الكالسيكية  يشكك كما الدماغ، على الرقمية احلواسيب معمارية لفرض مضلَّ

 لألرقام املنفصلة التكوينات على احلوسبة مثل الرقمية، احلوسبة ميثل شيء ألي الدماغ تطبيق يف بعضهم
(2013 Bahar and niniPicci.) على التام للفصل الدماغ إظهار يف آخرون يشكك فيما 

 العصبونية الشبكات وأما (.Dayan 2009) والكتابة القراءة وذاكرة املركزي املعاجل بني تورينغ منط
 تفرتض وال لألرقام املنفصلة التكوينات على احلوسبة تتطلب ال فهي احلالتني: كلتا يف أفضل أبداء فتتميز
 والكتابة. القراءة وذاكرة املركزي املعاجل بني تم فصل وجود

 املالءمة على بناء   هنائية نتائج إىل الوصول املبكر من أنه ابعتبار ذلك على الكالسيكيون احلاسوبيون يرد  
listelGal ) للوصف واإلدراكية واحلاسوبية العصبية املستوايت بني للعالقة فهمنا لقلة نظرا   البيولوجية،

2001 Marcus 2009; King and.) ن ولكن  الدماغ حول حقيقية معرفة األعصاب علماء كو 
 اخلالاي تسجيل مثل القياس تقنيات ابستخدام (Zednik 2019) احلبوبية من خمتلفة مستوايت على

 زايءكالفي متنوعة جماالت على االعتماد إىل إضافة (،fMRI) الوظيفي املغناطيسي ابلرنني والتصوير
 النظيم ونظرية البياين الرسم ونظرية واإلحصائيات املعرفة ونظرية االصطناعي والذكاء األحياء وعلم

 البيئات ضمن العصبية اخلالاي تفاعل كيفية وعن املفردة العصبية اخلالاي عن الكثري نعرف الديناميكية.
 املناطق ضمن التفاعالت وعن بصرية(ال )كالقشرة القشرية املناطق يف العقلي النشاط متركز وعن العصبية
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 ينجزها اليت للمهام العصيب النسيج إجناز كيفية عن لنتعلمه الكثري أمامنا يزال ما ذلك، ومع القشرية،
 على بناء   وغريها. اللغة واكتساب القرارات واختاذ املنطقي والتفكري احلسي اإلدراك مثل :أتكيد بكل
 مماثل شيء أي يطبق ال الدماغ أن على التأكيد التسرع من نسيكو اآلن، نعيشها اليت اجلهل حالة

 تورينغ. حلوسبة

 النماذج من بدال   الرتابطية النماذج بتطبيق توصي اليت األخرى احلجج من العديد الرتابطيون يقدم
 حجتني نذكر أننا علما   ،الرتابطية النظرية ابب انظر ذلك، على لالطالع جانبها. إىل أو الكالسيكية

 الباب. هذا أغراض مع متاشيا   إضافيتني

م" على األوىل احلجة تركز  يتضمن حيث (،Abrahamsen and Bechtel :2002 51) "التعل 
 مصممة   الرتابطية اذجالنم من العديد أن كما التجربة. خالل من تعلما   اإلدراكية الظواهر من واسع   نطاق  

م، لنمذجة واضح بشكل  اليت األخرى اخلوارزميات من بعضا   أو العكسي االنتشار خالل من سواء التعل 
 كالسيكية مناذج وجود عدم من غالبا   الرتابطيون يشتكي أخرى، جهة من الُعقد. بني األوزان تضبط
 يف املوجودة العيوب إىل اإلشارة خالل من الرد الكالسيكيني للحاسوبيني وميكن للتعلم. جيدة

 لإلشراف(. اخلاضع التدريب على العكسي لالنتشار الكثيف )كاالعتماد الرتابطية التعلم خوارزميات
م تنمذج اليت البايزية القرار نظرية إىل اإلشارة الكالسيكيني للحاسوبيني ميكن كما  كتحديث التعل 

 البايزي" اإلدراك "علم إجنازات إىل اإلشارة كينيالكالسي للحاسوبيني ميكن أخص، وبشكل احتمايل.
 حقق (.Ma 2019) العقلي للنشاط الرايضية النماذج بني للتفريق البايزية القرار نظرية يستخدم الذي
 العقلية العمليات بعض أن يفرتض ما املاضية، العقود خالل عديدة تفسريية جناحات البايزي اإلدراك علم

 التطويرات ُتظهر ذلك، إىل ابإلضافة (.Rescorla 2020) البايزية من بةقري أو ابيزية إما تكون
 التحديث تطبيق من االقرتاب أو تطبيق الكالسيكية احلوسبة ألنظمة ميكن كيف الثاين الباب يف املذكورة
 احلوسبة قدرة حول األمل متنح التطويرات هذه أن علما   متنوعة، واقعية سيناريوهات يف البايزي

 التعلم. يف هامة حاالت منذجة على كيةالكالسي

https://plato.stanford.edu/entries/connectionism/
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 اخلالاي إن حيث (،Computation of Speed) احلوسبة" "سرعة على فتؤكد الثانية احلجة وأما
 ميكن ال لذلك الرقمية. احلواسيب يف السيليكون على القائمة املكوانت من بكثري سرعة أقل العصبونية

 احلسي اإلدراك يف السريع البشري األداء متاثل كافية بسرعة املتسلسلة احلوسبة تنفذ أن العصبونية للخالاي
 ابستبدال يكون الوحيد األمثل احلل أبن يؤمنون الرتابطيني أن كما وغريها. القرارات واختاذ اللغوي والفهم

 ابلضبط العصبونية الشبكات تقدمه ما أي – التوازي" "فائقة حاسوبية مبعمارية املتسلسلة احلوسبة
(1989 Rumelhart 1982; Ballard nda Feldman.) احلجة هذه ُتعترب ذلك، ومع 

 الثالث، الباب يف أشران كما املتسلسلة. املعاجلة على تصر   اليت الكالسيكية احلوسبة ضد فقط مالئمة
 ال الكالسيكيني احلاسوبيني معظم إن حيث متوازية، معاجلة تورينغ منط على النماذج بعض تتضمن
 وبذلك الباحثني. هؤالء ضد هلا أساس ال احلجة هذه أن أي التوازي"، "فائقة العقلية احلوسبة ميانعون

 كالسيكيا   كان سواء عليه، اإلجابة حاسويب كل على جيب هام سؤال على الضوء تسلط احلجة هذه فإن
 عمليات ذينف أن نسبيا   بطيئة عصبية خالاي من املكون للدماغ ميكن كيف ذلك: غري أو ترابطيا   أو

 السؤال هذا على الرتابطيني أو الكالسيكيني من أحد جيب مل ولكن كبرية؟ بسرعة معقدة حاسوبية
 (.and 174 2009: King and Gallistel 265) مناسب بشكل

 

 واإلنتاجية املنهجية 3.4

 ادالنجي حيث اإلقصائية، للرتابطية واسع بشكل مفصال   نقدا   (1988) وبيليشني فودور من كلٌّ  يقدم
 منوذجا   يطبق الرتابطي النموذج كان إذا إال الرتابطية، النماذج يف تفشالن واإلنتاجية املنهجية أن

.  أفضل ففي للعقل، الكالسيكية احلاسوبية للنظرية مالئما   بديال   الرتابطية تقدم ال لذلك، كالسيكيا 
 تورينغ منط على احلوسبة بني ةالفجو سد يف يساعد املستوى منخفض وصفا   الرتابطية تقدم حالتها،

 العصيب. الفيزيولوجي والوصف

 قادرة العصبونية الشبكات أن البعض جيادل حيث واملعارضة، املوافقة الردود من العديد النقاش هذا أاثر
and Horgan ) الكالسيكية احلوسبة ملعمارية مماثل شيء أي تطبيق دون املنهجية إظهار على
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 Gelder van 1991; Smolensky 1990; Chalmers 1996; Tienson
 أو (Johnson 2004) املنهجية يف كثريا   يبالغان وبيليشني فودور أن أخرون لجياد فيما (.1990
 البشرية غري للحيواانت ابلنسبة خاصة   (،McClelland and Rumelhart 1986) اإلنتاجية

(1991 Dennett،)   وبيليشني، فودور نقاش يف ابرزة عديدة أخرى وقضااي القضااي، هذه أن علما 
 وأبراهامسن بكتل انظر املزيد، على لالطالع املنشورة. الدراسات يف االستقصاء من كبريا   حيزا   شغلت

:2014 ) كالرك (،1993) تشاملريز (،:2005 244–278) بريموديز (،2002:199 156–)
 .الرتابطية النظريةو الفكر لغة فرضية حول املوسوعة وأبواب (8486–

 على يؤكدان حيث لإلنتاجية، فريدة ولكن مرتبطة حجة فيقدمان (،2009) وكينغ غاليستل وأما
 لـ كنقيض (Computation Mental of Productivity) العقلية" احلوسبة اجية"إنت

 احلالة دراسات على بناء   (.States Mental of Productivity) العقلية" احلاالت "إنتاجية
 استخراج البشرية غري احليواانت من للعديد ميكن أنه وكينغ غاليستل من كلٌّ  جيادل املفصلة، التجريبية

 الغريب األزرق القيق لطائر ميكن املثال، سبيل فعلى احمليطة. للبيئات مفصلة تسجيالت ستعادةوا وختزين
 فيه خيبئ الذي والوقت مكان كل يف خيبئه الذي الطعام ونوع الطعام فيها خيبئ اليت األماكن يسجل أن

,and Emery, Clayton ) معني خمبأ من الطعام بنفاد معرفته إىل إضافة الطعام،
2006 insonDick.) متنوعة: حساابت يف واستغالهلا التسجيالت هذه إىل الوصول ميكنه كما 

 إىل مكان من الطريق حيسب أو املخابئ، إحدى يف املخزن الطعام فسد إذا فيما ملعرفة حيسب كأن
 األغراض جلميع الطائر هذا جيريها أن ميكن اليت احلاسوبية العمليات عدد أن علما   ذلك، وغري آخر

 هنائية. ال لعمليةا

 خيزن مركزي معاجل وجود افرتاض عرب العقلية احلاسوبية إنتاجية الكالسيكية احلاسوبية النظرية تشرح
 أن احلاجة عند املركزي للمعاجل ميكن حيث للوصول، القابلة والقراءة الكتابة ذاكرة يف الرموز ويستعيد
 من كل   جيادل لذلك، وخالفا   الرموز. من متوقعة غري جمموعات الذاكرة من اعتباطي بشكل يستعيد

https://plato.stanford.edu/entries/language-thought/
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 من الرغم وعلى العقلية. احلوسبة إنتاجية استيعاب يف صعوبة   تواجه الرتابطية النظرية أن وكينغ غاليستل
 يلي: كما نقاشهم اختصار ميكننا أنه إال والتطبيقية، اإلقصائية الرتابطية بني يفرقان ال وكينغ غاليستل أن

مثل مواقع  )ال ميكن للرتابطية اإلقصائية وصف كيفية مجع اخلوارزميات للذواكر املخزنة   ·
يوجد عدد ال هنائي (.  حلساب الطريق من خمبأ إىل آخر)ألغراض حاسوبية  (  املخابئ

التنبؤ املسبق ابملعلومات اليت جيب   اليت ميكن أن تكون مفيدة دون  التجميعات  من 
احلل الوحيد الذي ميكن التحقق منه حسابيا  هو  .  احلسابية املستقبليةمجعها للعمليات  

علما    – ختزين الرموز يف مواقع ذاكرة القراءة والكتابة حبيث ميكن الوصول إليها بسهولة  
 . أنه حلٌّ مرفوض ابلنسبة ألنصار الرتابطية اإلقصائية

 تيح القراءة والكتابة، كما ميكن أن تفرتض الرتابطية التطبيقية ختزين الرموز يف ذاكرة ت ·
ومع ذلك، فإن اآلليات اليت يقرتحها الرتابطيون عادة لتطبيق  .  العصبونية  الشبكة   تطبقها

شبكة عصبونية :  تدور املقرتحات املوجودة حول فكرة وحيدة.  الذاكرة ال تعد مناسبة
. (Elman 1990)متكررة تسمح للنشاط املرتدد ابالنتقال حول دائرة كهربية كاملة  

فعلى .  توجد عدة أسباب لعدم كفاءة منوذج الدائرة الرتددية كنظرية للذاكرة طويلة األمد
سبيل املثال، يؤكد الضجيج يف النظام العصيب أن اإلشارات سوف تنخفض يف غضون 

وبذلك مل يقدم أنصار الرتابطية التطبيقية أي منوذج مالئم لذاكرة القراءة  .  بضعة دقائق
 [2]. والكتابة

 من أكثر مناسبة للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية أن إىل وكينغ غاليستل من كلٌّ  خيلص النهاية ويف
 اإلدراكية. الظواهر من واسع نطاق لشرح التطبيقية أو اإلقصائية الرتابطية النظرية

 اليت التجريبية احلالة دراسات على ويركزون خمتلفة، نواٍح  من هذه اجلديدة اإلنتاجية حجة النقاد يهاجم
 مول وكريستوفر (2010) دوانهو وجون (2009) دااين بيرت من كلٌّ  جيادل وكينغ. غاليستل أجراها

 على احلالة راساتد بعض استيعاب ميكنها بيولوجيا   املالئمة العصبونية الشبكة مناذج أن (2014)
 االستغناء ميكنها التجريبية الكفاءة ذات العصبونية الشبكة مناذج أن ودوانهو دااين جيادل حيث األقل،
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 الكفاءة ذات العصبونية الشبكة مناذج أن مول جيادل حني يف والكتابة، القراءة ذاكرة يشبه شيء أي عن
 وكينغ، غاليستل يقرتحها اليت والكتابة القراءة رةذاك آليات "تطبيق" احلاالت بعض يف ميكنها التجريبية

 املستقبل. يف لالستمرار مهيأ القضااي هذه حول النقاش أن ويبدو

 

 احلاسويب األعصاب علم 4.4

 عرب العصيب النظام (Neuroscience Computational) احلاسويب" األعصاب "علم يصف
 العصبية للخالاي احلاسوبية النمذجة يف هذا البحث برانمج جتذر من رغم على احلاسوبية. النماذج
 ومن احلاسويب. األعصاب لعلم األساسي الرتكيز تعد   املرتابطة العصبية اخلالاي "أنظمة" أن إال املتفردة،

 علم رواد معظم فإن ذلك، ومع الرتابطية. للنظرية تبع أو فرع أو خمتلف منوذج فهو املنطلق، هذا
 الرتابطية النظرية بني عديدة اختالفات توجد حيث ترابطيني، أنفسهم ونيعترب ال احلاسويب األعصاب

 احلاسويب: األعصاب وعلم

اليت يستخدمها رواد علم األعصاب احلاسويب أكثر واقعية   · العصبونية  الشبكات  تعد  
املنشورة يف علم   الدراسات  إن  الرتابطيون، حيث  يستخدمها  اليت  تلك  بيولوجيا  من 

تتحدث كثريا  عن معدالت اإلطالق العصيب واإلمكاانت الفعلية    األعصاب احلاسويب
وغريها املنحنيات  البحث .  وضبط  يف  دورا   احلاالت  أفضل  يف  املفاهيم  هذه  تؤدي 

يف   اجملموعة  األحباث  معظم  مثل   Rogers and McClelland)الرتابطي، 
2014.) 

كما أنه يويل أمهية كبرية   يعتمد علم األعصاب احلاسويب كثريا  على املعرفة حول الدماغ، ·
وأما الرتابطيون فيعطون أمهية أقل (.  كتسجيالت اخلالاي)للبياانت العصبية الفيزيولوجية  

رغم أن )هلذه البياانت، حيث إن حبثهم يعتمد بشكل أساسي على البياانت السلوكية 
 (.آخر كتاابت الرتابطيني تشري إىل البياانت العصبية الفيزيولوجية بشكل أكرب
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ونية عادة ما يعترب رواد علم األعصاب احلاسويب أن الُعقد املتفردة يف الشبكات العصب ·
عادة     الُعقد  هذه  الرتابطيون  يعترب  فيما  احلقيقية،  العصبية  للخالاي  مثالية  توصيفات  

العصبية   ابخلالاي  شبيهة  معاجلٍة   Rogers and McClelland)وحدات  
مع أهنم يتخذون موقفا  حياداي  من كيفية ختطيط هذه الوحدات يف كياانت  (  2014

 . عصبية فيزيولوجية حقيقية

 أنظمة عرب )احلوسبة العصبونية ابحلوسبة رئيسي بشكل يهتم احلاسويب األعصاب علم إن القول ميكن
 احلوسبة من "املستلهمة" اجملردة احلاسوبية ابلنماذج الرتابطية النظرية هتتم حني يف العصبية(، اخلالاي

 ابعرتاف ما دح إىل مسامية احلاسويب األعصاب وعلم الرتابطية النظرية بني احلدود ولكن العصبونية.
 (.2018) وميلر (2010) ترابينبريغ انظر احلاسويب، األعصاب علم على نظرة إللقاء الكثريين.

 تشريشالند ابتريشيا كتاب إىل األقل على األعصاب علم مع احلقيقي الفلسفي االرتباط تريخ يعود
 يب،احلاسو األعصاب علم تطور ومع (.Neurophilosophy1986 ) العصبية" "الفلسفة
,Sejnowski and Koch, Churchland ) الرئيسيني فالسفته من تشريشالند أصبحت
1992 Sejnowski and Churchland 1990;،) وآخرون تشريشالند بول إليها انضم مث 

( and Piccinini 2003; Anderson and Eliasmith 2013; Eliasmith
2014 Shagrir and Piccinini 2013; Bahar.) اب هؤالء يعمج يعتقد  وضع أن الكت 

 أخرى أدوات أو تورينغ آالت من وليس الدماغ، من ينطلق أن جيب العقلية احلوسبة حول النظرايت
 العصبونية الشبكات منذجة أن يعتقدون أهنم كما احلاسوب. وعلم املنطق من ومستمدة مالئمة غري

ر الرتابطية. النماذج حتققها اليت تلك من أعظم بيولوجيٍة  واقعيٍة  إىل تطمح أن جيب  إليامسيث كريس يطو 
Engineering Neural ) العصبية اهلندسة إطار عرب هذه العصبية احلوسبة نظر وجهة (2013)

Framework) التحكم نظرية من مستمدة أبدوات احلاسويب األعصاب علم يزود الذي 
(Brogan 1990.) عصبونية شبكات مناذج وبناء الدماغ هندسة" "عكس إىل إليامسيث يهدف 

 اإلدراكية. للظواهر بيولوجيا   ومالئمة النطاق واسعة
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 الرتابطية: والنظرية الكالسيكية احلاسوبية النظرية عن جوهري بشكل احلاسويب األعصاب علم خيتلف
 وعمليات خصائص إىل احلاسويب األعصاب علم دروا يشري املتعددة. التحقيقية عن يتخلى إنه حيث

 متاما   خمتلف كائن على القول، حد على جيد، بشكل تنطبق ال مناذجهم أن أي عصبية، فيزيولوجية
ي وبذلك السيليكون. على وقائم  الفالسفة جذب جوهري بعامل احلاسويب األعصاب علم يضح 

 التضحية هذه أن ابعتبارهم احلاسويب األعصاب معل رواد يرد   للعقل. احلاسوبية النظرية إىل ابألساس
 ابلرتكيز أننا احلاسوبيني من العديد خيشى ولكن العصبية. الفيزيولوجية األسس عن الناجتة الرؤية تستحق

 أمهية من الرغم على العصبية. لألشجار اإلدراكية الغابة إبغفال جنازف قد العصبية األسس على الزائد
 الذي احلاسويب للوصف إضايف جتريدي مستوى   إىل أيضا   حنتاج أال العصبية، الفيزيولوجية التفاصيل

 نعرفه ما على النظر قصري الرتكيز أن (2009) وكينغ غاليستل من كل جيادل التفاصيل؟ هذه تفرضه
 الكامل، حقها أساسية إدراكية ظواهٍر  إعطاء عدم إىل احلاسويب األعصاب علم دفع الدماغ عن حاليا  
 إطار أن من (2014) إلدمان يشتكي مماثل، حنو على وغريها. والزمين املكاين والتعلم نقلالت مثل

 ُمرضية. سيكولوجية شروحات العصبية الفيزيولوجية التفاصيل من كبرية بكمية يستبدل العصبية اهلندسة

، كهذه خماوف   على ردا    يربط متكامل إدراكي" حاسويب أعصاب "علم الباحثني بعض يقرتح جزئيا 
Kriegeskorte 2018; al. et Naselaris ) العصيب التطبيق آبليات السيكولوجية النظرايت
2018 Douglas and.) كيفية لتوضيح العصبونية الشبكة مناذج ابستخدام األساسية الفكرة تتمثل 

 الوصف يف التحقيق متعدد اإلدراكي الوصف جتذير مث ومن الدماغ، يف العقلية العمليات متثيل
 العصيب التطبيق على األخرية اآلونة يف العمل ذلك على اجليدة األمثلة ومن العصيب. الفيزيولوجي
,.Ma and Orhan 2013; al. et Pouget e.g ;2017 ) البايزي لالستدالل

2016 Lengyel and Aitchison.) لعمليات التحقيق( )تعددية ابيزية مناذج الباحثون يصوغ 
 احلساابت تطبيق من تقرتب أو وتطبق بيولوجيا   مالئمة عصبونية شبكات يبنون مأهن كما متنوعة، عقلية

 الفيزيولوجية للبياانت هذه العصبونية الشبكات مناذج مالءمة ملدى تقييمهم إىل إضافة املفرتضة، البايزية
 العصبية.
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 تتطرقان حركتان ماأهن إال احلاسويب، األعصاب وعلم الرتابطية النظرية بني االختالفات من الرغم على 
 بشكل تنشأ واإلنتاجية ابملنهجية املتعلقة (4.4) الباب جدلية أن خاصة املتشاهبة، القضااي من للعديد
 مماثل.

 

 والتمثيل احلوسبة .5

 ضمن خمتلفة. بطرق (Representation) "التمثيل" مصطلح اإلدراك وعلماء الفالسفة يستخدم
 احلاالت (Aboutness) "حولية" مثل ابلقصدية، التمثيل   ملسيطرُ ا االستخدام فريبط الفلسفي، اإلطار

 للحالة إن حيث التمثيلي"، احملتوى "استدعاء بـ القصدية   املعاصرون الفالسفة يوضح ما عادة   العقلية.
 بتلك العامل كان إذا فيما نتساءل أن ميكننا أي حمدد، بشكل بكونه العامل ميثل حمتوى   التمثيلية العقلية

" للتقييم "قابلة التمثيلي احملتوى ذات العقلية احلاالت تكون وبذلك ابلتحديد. طريقةال  وفقا   دالليا 
 أكثر: للتوضيح وغريها. والتحقيق والدقة كاحلقيقة خلصائص

تعد  املعتقدات من األشياء اليت ميكن أن تكون صحيحة أو خاطئة، أي أن اعتقادي   ·
حال كان إميانويل ماكرون فرنسي وخاطئ يف   أبن إميانويل ماكرون فرنسي صحيح يف

 . حال مل يكن كذلك

تعد  احلاالت اإلدراكية من األشياء اليت ميكن أن تكون دقيقة أو غري دقيقة، أي أن  ·
 .جتربيت اإلدراكية لكرة محراء دقيقة فقط يف حال وجود كرة محراء أمامي

حُتبط، أي أن رغبيت بتناول الشوكوال  تعد  الرغبات من األشياء اليت ميكن أن تتحقق أو   ·
 .تتحقق إذا تناولت الشوكوال وحُتبط إذا مل أتناول الشوكوال

 ختضع حني يف صحيحة(، املعتقدات هذه تكون حتققت إذا )شروط احلقيقة لشروط املعتقدات ختضع
 ختضع فيما دقيقة(، احلاالت هذه تكون حتققت إذا )شروط الدقة شروط إىل احلسي اإلدراك حاالت
 الرغبات(. هذه تتحقق حتققت إذا )شروط التحقق لشروط الرغبات
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 العقلية احلاالت من وغريها والرغبات املعتقدات طريق عن السلوك ونشرح العادية حياتنا يف نتنبأ ما غالبا  
ف أننا كما التمثيلي. احملتوى ذات  د"يعتق نقول فعندما التمثيلية، اخلصائص خالل من احلاالت هذه نعر 

 )أال مبوجبه صحيحا   فرانك معتقد يكون الذي الشرط حندد فنحن فرنسي"، ماكرون إميانويل أن فرانك
 الشرط حندد فنحن الشوكوال"، يتناول أن يريد "فرانك نقول وعندما فرنسي(. ماكرون إميانويل أن وهو

 أو الشعيب النفس لمع يعطي لذلك للشوكوال(. فرانك تناول وهو )أال بتحققه فرانك رغبة تتحقق الذي
ف اليت كالتوصيفات القصدية، للتوصيفات أساسيا   دورا   (Psychology Folk) املنطقي  تعر 
 العلمي النفس علم توظيف وجوب مسألة أن علما   التمثيلية، خصائصها خالل من العقلية احلاالت

ف املسائل من تعد   القصدية للتوصيفات  صرة.املعا العقل فلسفة يف عليها املختل 

 يف املذهب هذا يتمثل للتمثيالت. ابلنسبة واقعية   (realism Intentional) القصدية الواقعية تعد  
 بوجوب االعتقاد إىل عادة   مييل أنه كما للعقلية. أصيلة خصائص   التمثيلية اخلصائص ابعتبار صوره أدىن

.م احلال يكون عندما حبرية القصدية للخصائص العلمي النفس علم توظيف  القصدية الواقعية تعد   الئما 
 بيكوك وكريستوفر (1987) فودور وجريي (2010a) بريج تيلر من كلٌّ  يدعمه شائعا   مذهبا  

 اإلدراك، علم تطبيق إىل القصدية الواقعية نقاشات أهم إحدى تشري غريهم. وكثريون (1994،1992)
 احلساسة املناطق من العديد يف ا  أساسي دورا   يؤدي القصدي التوصيف أن فكرة النقاش يتضمن حيث
 اإلدراكي النفس علم يصف املثال، سبيل فعلى واللغوايت. اإلدراكي النفس علم مثل اإلدراك، لعلم

 البعيدة للبيئة متثيالت إىل البصرية( )كاحملفزات احلسية للمدخالت اإلدراكي النشاط حتويل كيفية
 واسعة، علمية واقعية نظر وجهة ابتباع البعيدة(. كالواألش واألحجام لأللوان اإلدراكية )كالتمثيالت

 القصدية. جتاه واقعيا   موقفا   اإلدراكي النفس لعلم التفسريية اإلجنازات تدعم

 التوصيف اإلقصائيون يرفض حيث للواقعية، ومناهضا   القصدية أشكال من قواي   شكال   اإلقصائية ُتعترب
 يكن مل إن إشكاليا   أو التفسري وسطحي االهتمام نسيبو للسياق وحساسا   غامضا   ابعتباره القصدي
 على األوىل األمثلة ومن التمثيلي. احملتوى من ابلتخلص العلمي النفسي علم   اإلقصائيون يوصي كذلك.

 إىل يدعو والذي (،Word and Object 1960) والشيء" "الكلمة كوين يف دبليو كتاب ذلك
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 بول يدعو كما واالستجابة. التحفيز على القائم السلوكي نفسال علم   القصدي النفس بعلم نستبدل أن
 القصدي. النفس بعلم األعصاب علم استبدال إىل املعروفني، اإلقصائيني من (،1981) تشريشالند

 (1987،1971) دينيت دانييل يعرتف متنوعة. متوسطة مواقف واإلقصائية القصدية الواقعية بني توجد
 متتلك "ابلفعل" العقلية احلاالت كانت إذا فيما يتساءل ولكنه تنبؤي، لبشك مفيد القصدي اخلطاب أن

" أتكيدا   التمثيلية التوصيفات يوظفون الذين املنظرون يقدم ال لدينيت، وفقا   متثيلية. خصائص  "حرفيا 
 دوانلد وأما القصدي". "املوقف بتبين يكتفون بل متثيلية، خصائص العقلية احلاالت امتالك على

" مذهبا   فيعتنق (1980) وندافيدس ، "تفسرياي   يؤديه الذي األساسي رالدو على يؤكد حيث مشاهبا 
 وأفعال العقلية للحاالت التفسريية ممارستنا مثل العادية، التفسريية املمارسة ضمن القصدي اإلسناد
 الساحة يف مكاان   سيجد القصدي النفس علم كان إذا فيما دافيدسون يتساءل ذاته الوقت ويف الكالم.
 العقلية احلاالت خبصوص الواقعية ودافيدسون دينيت من كلٌّ  يتبىن النظرايت. لوضع الناضجة العلمية

 ُيقرأ اخلصوص، وجه )وعلى للواقعية، مناهضان قصداين كفيلسوفان عادة   ُيقرآن أهنما علما   القصدية،
 القصدية(. حول (instrumentalist) كذرائعٍي  غالبا   دينيت

 تسمح السلوكية األدلة أن فلنفرتض التفسري. حتديد عدم   االعتيادية القراءة هذه مصادر أحد يتضمن
 ودينيت دافيدسون يعتقد كوين، خطا على سريا   العقلية، املفكر حلاالت متعارضني تفسريين بوجود
 موقٍف  إىل لتشخيصا هذا يشري التفسريين. هذين من أٍي  صحة حول للمسألة" حقيقة وجود "بعدم

 القصدية. جتاه ابلكامل واقعي من أقل

 لذلك للعقل، احلاسوبية النظرية حول الفلسفي النقاش يف أساسي بشكل القصدية حول اجلداالت تربز
 النقاط. أهم من بعضا   نستعرض

 

 شكلية بوصفها احلوسبة 1.5
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 (،FSC) للحوسبة" الشكلي الرتكييب "املفهوم نسميه أن ميكن ما عادة   الكالسيكيون احلاسوبيون يتبىن
 الرتكيبية خصائصها بل الداللية، خصائصها على بناء   الرموز تعاجل ال احلوسبة أبن األساسية الفكرة تتمثل

 الشكلية.

 عشر التاسع القرن أواخر خالل الرايضي املنطق ابتكارات من للحوسبة الشكلي الرتكييب املفهوم ظهر
 جيري فريج. وغوتلوب بول جورج من كلٌّ  قدمها اليت اجلوهرية املسامهات ةخاص العشرين، القرن وأوائل
" (Begriffsschrift) املفاهيمية" "الكتابة كتابه يف فريج  املنطقي للتفكري كامال   "تشكيال 

 اللغوية تعابريها تكون (Formal Language) تشكيلية" "لغة حندد التشكيل، إلجراء االستنتاجي.
 التفاسري بعض لدينا يكون رمبا املثال(. سبيل على اهلندسية أشكاهلا على )بناء   داليل غري بشكل متفردة

 إاثرة دون نناقشها أن ميكننا حمضة تركيبية كياانت   الشكلية اللغة عناصر ولكن عقلنا، يف املقصودة
 ستدالل"اال "قواعد حتديد ميكننا اخلصوص، حد وعلى للحقيقة. شروط أو كإشارات الداللية اخلصائص

 أهنا أي املقصود: تفسريان مع فستتناغم حبكمة، االستداللية قواعدان اخرتان وإذا شكلية. تركيبية أبشكال
 مسبوق، غري حبزمٍ  املنطق   فريج يعزز التشكيل، خالل ومن صحيحة. لنتائج صحيحة مقدمات ستحمل
 الحقة. وفلسفية رايضية لتطورات األساس يضع وبذلك

 التعابري يعاجل تورينغ منط على حاسوب برجمة ميكننا حيث احلاسوب، علم يف جوهراي   دورا   التشكيل يؤدي
 مع الرتكيبية آلياته ستتناسب جيد، بشكل احلاسوب برجمنا وإذا الشكلية. اللغة من املستمدة اللغوية
 قطف صحيحة مقدمات ليحمل احلاسوب برجمة ميكننا املثال، سبيل فعلى املقصود. الداليل تفسريان
 البايزية. القرار نظرية علينا متلي كما االحتماالت حتديث ميكننا أو صحيحة، لنتائج

 أي مراعاة دون تركيبية عناصر احلوسبة أشكال "مجيع" تعاجل للحوسبة، الشكلي الرتكييب للمفهوم وفقا  
 للحوسبة، شكليال الرتكييب للمفهوم الدقيقة التشكيالت تتنوع العناصر. هذه متتلكها قد داللية خصائص

 اخلصائص إىل "الوصول" إمكانية لديها أو للداللة، وليس للرتكيب "حساسة" احلوسبة ُتعترب حيث
 الداللية ابخلصائص تتأثر أو الداللية، ال الرتكيبية اخلصائص على" "بناء   العمل ميكنها أو فقط، الرتكيبية

 كانت إذا فيما أو التشكيالت هذه تعنيه امل تفسري دائما   يوجد ال فقط. الرتكيبية اخلصائص "بواسطة"
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 على تفسريية أو سببية أولوية   الرتكيبية اخلصائص ابمتالك تتمثل املبدئية الصورة ولكن املعىن. يف متساوية
 األمام. حنو احلوسبة دفع يف الداللية اخلصائص

 "1980 اإلدراكي النفس لمع يف حبثي كمنهج املنهجية األان "وحدة مقالته يف مبكرا   بياان   فودور يقدم
( in Strategy Research a as Considered Solipsism Methodological

1980 Psychology Cognitive،) للحوسبة الشكلي الرتكييب املفهوم بني فودور جيمع حيث 
ه للعقل. التمثيلية والنظرية للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية بني جتمع اليت والنظرية  العقلية فودور يشب 

(Mentalese) ومعقدة بسيطة عناصر على حتتوي فهي املنطق: علماء يدرسها اليت الشكلية ابللغات 
 متفردة ومعقدة بسيطة تعابري على عادة   الشكلية اللغات حتتوي كما متاما   داليل، غري بشكل متفردة

، تفسريا   متتلك العقلية الرموز أن من الرغم على أبشكاهلا.  )بشكل يؤثر ال التفسري هذا أن إال دالليا 
 الداللية، الرمز خصائص خالل من للرموز احلوسبة معاجلة كيفية تتحدد ال العقلية. احلوسبة على مباشر(

"، "حمركا   الدماغ ُيعترب املنطلق، هذا ومن الشكلية. خصائصه خالل من بل  مجيع أن علما   تركيبيا 
 للحوسبة. الشكلي الرتكييب للمفهوم قبوله يف افرتاضيا   فودور يتبعون الكالسيكيني احلاسوبيني

، املبنية للعناصر العصبونية الشبكات معاجلة الرتابطيون ينكر ما غالبا    منهم العديد يرتدد ولذلك تركيبيا 
 عمومية": شكلية "فرضية يقبلون الرتابطيني معظم أن كما للحوسبة. الشكلي الرتكييب املفهوم بقبول
 املشاهبة القضااي من عديدا   العمومية الشكلية الفرضية تثري الداللية. للخصائص حساسة احلوسبة ليست

 الشكلي الرتكييب املفهوم على هنا نركز ولكننا للحوسبة، الشكلي الرتكييب املفهوم يثريها اليت للقضااي
. فلسفيا   نقاشا   القى والذي للحوسبة،  واسعا 

 التمثيلية والنظرية للعقل الكالسيكية احلاسوبية والنظرية للحوسبة الشكلي الرتكييب املفهوم فودور جيمع
 احلاسوبية والنظرية للحوسبة الشكلي الرتكييب املفهوم أن يعتقد حيث القصدية، الواقعية مع للعقل

 حتويل على مساعدتنا خالل من املنطقي النفس علم تعزز للعقل التمثيلية والنظرية للعقل الكالسيكية
 احلاسوبية للنظرية شهرية استقرائية حبجة رأيه ويدعم دقيق. علم إىل العقالين القصدي اخلطاب

 (.:1987 18–20) للحوسبة الشكلي الرتكييب واملفهوم للعقل التمثيلية والنظرية للعقل الكالسيكية
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ع العقلي النشاط أن املثري من  االستدالل حيمل املثال، سبيل فعلى متناسق، بشكل الداللية اخلصائص يتتب 
 أن ميكن كيف صحيحة. املقدمات تلك كانت حال يف صحيحة تكون لنتائج   مقدماٍت  االستنتاجي

ع على الرتكيبية املعاجلة قدرة التشكيل ُيظهر العقلي؟ للنشاط األساسي املفهوم هذا نشرح  اخلصائص تتب 
 وإذا املطلوبة. الرتكيبية املعاجلات تنفذ اليت ديةاملا اآلالت بناء كيفية احلاسوب علم ُيظهر كما الداللية،

ع سبب نشرح أن ميكننا الرتكيب، على قائمة كآلة العقل عاملنا  الداللية للخصائص العقلي النشاط تتب 
 تلك عن كبري بشكل ختتلف سببية آليات وجود تفسريان يفرتض ال ذلك، إىل ابإلضافة متناسق. بشكل

 ممكنة   العقالنية تكون أن ميكن كيف احملوري: السؤال على جنيب وبذلك املادي، العلم يفرتضها اليت
؟  آليا 

 للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية   (2001) فيلد وهاريت (1983) ستيتش ستيفني من كلٌّ  يدمج 
 مبفهوم العقل بنمذجة اإلدراك علم يوصيان حيث اإلقصائية، مع للحوسبة الشكلي الرتكييب واملفهوم

 لديها العقلية احلاالت أن يؤكدان أهنما كما القصدية. عن كامل بشكل مبتعدين شكلي، يبتركي
 خالل من العلمي النفس علم يكتسبها اليت التفسريية القيمة عن يتساءالن ولكنهما متثيلية، خصائص
 انك إذا القصدي؟ ابلتوصيف الشكلي الرتكييب التوصيف تزويد سبب ما اخلصائص. تلك على االستناد

 التفسريية؟ الناحية من مالئم غري التمثيلي احملتوى يعد   أال الرتكيب، على قائمة   آلة   العقل

 الكالسيكية احلاسوبية النظرية   (1983:154 139–) بوتنام جيمع العلمية، مسريته مراحل إحدى يف
 أن اإلدراك علم على بجي بدافيدسون. املتأثرة "التفسريية" مع للحوسبة الشكلي الرتكييب واملفهوم للعقل

 شكلية تركيبية حاسوبية مناذج حتديد مع وفيلد، ستيتش من كلٌّ  يقرتحها اليت املسارات مع يتماشى
 احملتوايت فيه نسند الذي العادي، التفسريي التطبيق مع الشكلية الرتكيبية النمذجة تتماشى حمضة.

 مشولية بقيود حمكوم التفسريي التطبيق إن حيث األخرى، الكالم وأفعال العقلية احلاالت إىل القصدية
 يتحقق وفيلد، وستيتش لبوتنام ابلنسبة دقيق. علم إىل القصدي اخلطاب حتويل حماوالت تثبط وإرشادية

 القصدي. املستوى وليس الشكلي الرتكييب املستوى يف العلمي الفعل
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 من هلجومات للحوسبة الشكلي الرتكييب واملفهوم للعقل احلاسوبية النظرية   بني الدمج فكرة تتعرض 
Block ) التمثيلي للمحتوى السببية الصلة االنتقادات إحدى تستهدف حيث خمتلفة، اجتاهات
1995 Kazez 2009; Figdor 1990;.) ،  سببية صلة   العقلية احلاالت حمتوايت متتلك أوال 
 إىل الربتقال عصري من دال  ب املاء بشرب رغبيت تدفعين املثال، سبيل فعلى العقلي. والنشاط ابلسلوك

 سببيا   دورا   يؤدي املاء( أشرب )أن رغبيت حمتوى أن يبدو الثالجة. من بدال   املاء صنبور مكان إىل التوجه
 احلاسوبية النظرية بني اجلمع (،1990:159 137–) لفودور وفقا   سلوكي. تشكيل يف هاما  

 كهذه. بديهيات يستوعب للحوسبة الشكلي الرتكييب واملفهوم للعقل التمثيلية والنظرية للعقل الكالسيكية
 العقلية للحاالت السبيب التفاعل فيضمن القصدي، العقلي النشاط   الشكلي الرتكييب النشاط يطبق

 للرتكيب "حساسة" احلوسبة أن للحوسبة الشكلي الرتكييب املفهوم يعترب احملتوايت. ع ابلتوافق القصدية
 يف مالئم غري التمثيلي احملتوى يبدو أن ميكن الرئيسي، "احلساسية" طلحمص على وبناء   للداللة. وليس
 فعندما األمر، توضح أن هنا للمقارنة ميكن السبيب. العمل كل عاتقه على الشكلي الرتكيب أيخذ حني
 معني موضع يف السيارة ظل ولكن السيارة، ظل تتضمن اثبتة أمناط يوجد الطريق، طول على سيارة تسري

 لألمناط العقلي النشاط متثيل كيفية شرح ميكن مماثل، وبشكل الحق. وقت يف الظل موقع على يؤثر ال
 التمثيلية والنظرية للعقل الكالسيكية احلاسوبية نظرية بني اجلمع عرب قصدي منحى   من املوصوفة الثابتة
 فإذا للمحتوى. ةالسببي الصلة لضمان ذلك يكفي ال ولكن للحوسبة، الشكلي الرتكييب واملفهوم للعقل
 أي الداليل، وليس الرتكييب املستوى يف كامنة السببية الفاعلية تبدو الرتكيب، على قائمة   آلة العقل كان

" اثنواي   دورا   "تؤدي الداللة أن  واملفهوم للعقل احلاسوبية النظرية بني اجلمع أن الواضح فمن فقط. مكمال 
 ال رمبا السببية. الناحية من فعالة غري التمثيلية اخلصائص نأب االستنتاج يعزز للحوسبة الشكلي الرتكييب

 القصديون. الواقعيون يتجنبها ما غالبا   ولكن لإلقصائية، ابلنسبة مشكلة   النتيجة هذه متثل

 تيلر جيادل العلمية. املمارسة يف له أساس ال تكهنا   ابعتباره الشكلي الرتكييب املفهوم آخر نقد   يستبعد
 يؤدي ال العقلي للنشاط الشكلي الرتكييب التوصيف أن (,2010a,b :2013 479–480) بريج
 والتفكري النظري املنطقي التفكري دراسة ذلك يف مبا اإلدراك، علم من واسعة مناطق يف أساسيا   دورا  

 سولي قصداي   توصيفا   يوظف احلاالت شىت يف العلم أن بريج جيادل احلسي. واإلدراك العملي املنطقي
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. تركيبيا   توصيفا    عرب اإلدراكية احلاالت اإلدراكي النفس علم يصنف ال املثال، سبيل فعلى شكليا 
 وغريها. البعيدة واألشكال واألحجام األلوان مع التمثيلية العالقات عرب بل الشكلية، الرتكيبية اخلصائص

 العصيب. الفيزيولوجي لتوصيفوا الشكلي الرتكييب التوصيف بني منيز أن بد ال النقد، هذا نفهم لكي
 العصيب. الفيزيولوجي للتوصيف أساسية أمهية سيويل املتكامل العلمي النفس علم أن على اجلميع يوافق
 الرتكييب التوصيف ألن الشكلي الرتكييب التوصيف عن العصيب الفيزيولوجي التوصيف خيتلف ذلك، ومع

 إذا فيما هنا القضية تتمثل العصيب. الفيزيولوجي التوصيف يف التحقيق متعدد يكون أن يفرتض الشكلي
م أن العلمي النفس علم على جيب كان  العصبية الفيزيولوجية والتوصيفات القصدية التوصيفات يدع 

 التحقيق. ومتعددة قصدية غري شكلية تركيبية بتوصيفات

 

 العقلي احملتوى حول اخلارجيانية 2.5

:1975 ) (Meaning’ of Meaning The‘) ’املعىن‘" ىن"مع اهلامة بوتنام مقالة تقدم
 واليت (،Experiment Thought Earth Twin) التوأم األرض فكرة جتربة (215–271

 نسبيا   مشاهبة مبادة (H2O) الكربون أكسيد ثنائي استبدال ابستثناء لعاملنا مماثل عامل وجود تفرتض
 وأن ماء ليست (XYZ) مادة أن وتنامب جيادل خمتلف. كيميائي تركيب وهلا (XYZ) تدعى

 يطور للماء. وليس (XYZ) مادة إىل ليشريوا "ماء" كلمة يستخدمون التوأم األرض على املتحدثني
 التوأم األرض سكان أن فيجادل العقلي، للمحتوى اللغوي االستدالل على ابالعتماد النتيجة هذه بريج

 األرض على األرض من أوسكار كان إذا املثال، سبيل فعلى خمتلفة. مبحتوايت العقلية احلاالت ميثلون
 األرض على مثيله فإن ،(quenching-thirst is water that) العطش يروي املاء أن يعتقد
that ) العطش يروي "تملاء" أن بفكرة عنها نعرب أن وميكن خمتلف، مبحتوى فكرة له ختطر التوأم

quenching-thirst is twater). عن به يستعاض ال العقلي احملتوى أن إىل بريج خيلص 
 يف مبا املفكر، جسم خارج بعوامل جزئيا   مميز العقلي احملتوى إن حيث الداخلية، العصبية الفيزيولوجية

 العقلي. احملتوى حول اخلارجيانية مفهوم ذلك وميثل البيئة، مع السببية العالقات ذلك
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 الفيزيولوجية عن هبا يستعاض أن ميكن العقلية للحاالت الرتكيبية الشكلية اخلصائص أن كثريون يعترب
ات التوأم وأوسكار أوسكار ميثل املثال، سبيل فعلى الداخلية، العصبية  ذاهتا. الشكلية الرتكيبية املعاجل 

 القصدي وصيفالت بني كبرية فجوة وجود إىل تفضي فإهنا ابحلسبان، احملتوى خارجيانية أخذان وإذا
 الشكلي. الرتكييب والتوصيف العادي

 التمثيلي احملتوى حيملها اليت التفسريية الفائدة حول اهلامة األسئلة من العديد احملتوى خارجيانية تثري
 العلمي: النفس لعمل

 أتثري أي العقلي للمحتوى يكون أن ميكن كيف (:Fodor ,1987 1991) السببية من جدال
 بعد". عن سيكولوجي "فعل يوجد ال الداخلية؟ العصبية الفيزيولوجية يف يتجلى يالذ ذلك ابستثناء

 احمللية. الدماغية احلاالت يف التغريات إحداث عرب فقط السلوك على املادية البيئة يف االختالفات تؤثر
 الداخلية، ةالعصبي الفيزيولوجية عن هبا االستعاضة ميكن اليت بتلك سببيا   املالئمة العوامل تتمثل لذلك
. مالئم غري خارجيا   املصنف احملتوى يعد   حيث  سببيا 

 اخلارجية العوامل يراعي أن الدقيق العلمي التفسري على جيب ال (:Stich 1983) التفسري من جدال
 البيئة مع عالقات خالل من العقلية احلاالت الشعيب أو املنطقي النفس علم يصنف رمبا الفاعل. جلسم

 اليت العوامل عرب كامل بشكل العقلية احلاالت يصنف أن العلمي النفس علم على جيب كنول اخلارجية،
 وأوسكار أوسكار من كال   يعامل أن جيب بل الداخلية، العصبية الفيزيولوجية عن هبا االستعاضة ميكن
 [3] سيكولوجيني. كمتماثلني التوأم

اب بعض يتابع  ال ذاهتا: النتيجة إىل اجلدالني كال يصل حيث مرتابط، بشكل السابقني اجلدالني الكت 
 كما العلمي. النفس علم يقدمها اليت السببية التفسريات ضمن خارجيا   املصنف العقلي للمحتوى مكان

 به. اخلاصة الشكلية الرتكيبية اإلقصائية لتعزيز اجلدالني هلذين وفقا   جيادل ستيتش أن

ذ بينما احملتوى. داخليانية تعزيز عرب املسائل هذه على الفالسفة من العديد يرد    خارجيانية أنصار حيب 
ذ الداخلية(، العصبية الفيزيولوجية عن به يستعاض ال الذي )احملتوى الشامل" "احملتوى احملتوى  أنصار حيب 

 الداخلية(. العصبية الفيزيولوجية عن به يستعاض الذي )احملتوى احملدود" "احملتوى احملتوى داخليانية
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 مراحل إحدى يف اخلارجية. العناصر مجيع نستثين عندما العقلي احملتوى من يبقى ما هو احملدود احملتوى
 مع القصدي النفس علم لدمج كاسرتاتيجية الداخليانية (,1981 1987) فودور اتبع العلمية، مسريته
 يف للحوسبة. الشكلي الرتكييب واملفهوم للعقل التمثيلية والنظرية للعقل الكالسيكية احلاسوبية النظرية
 فكرة على حيافظ العلمي، النفس علم يف الشامل للمحتوى مكان ال أنه فودور فيه يعترب الذي الوقت

. تفسرياي   دورا   يؤدي أن جيب احملدود احملتوى أن  أساسيا 

 ال سكارأو أن االعتيادية التحليالت ومن حمدود. احملتوى كل أن على املتشددون الداخليانيون يصر  
 التوأم وأوسكار أوسكار إن حيث (،XYZ) تشمل اليت املواد من مشولية أكثر بفئة بل ابملاء، يفكر

 (2000) سيغال وغابرييل (1991) كرين تيم من كلٌّ  يوافق ذاهتا. احملتوايت العقلية احلاالت مينحان
 بشكل االفرتاضية واقفامل يصنف الشعيب أو املنطقي النفس علم أن يعتقدان حيث التحليل، هذا على

 الشامل. احملتوى إىل ابإلضافة احملدود احملتوى نصنف أبن تشددا   األقل الداخليانية توصي فيما حمدود.
 مفهوما   حندد أن أيضا   ميكننا ولكن شامل، بشكل االفرتاضية املواقف املنطقي النفس علم يصنف رمبا

 الداخليانني ومن هامة. وفلسفية علمية أهداف ويرتط يف يسهم الذي احملدود للمحتوى للتطبيق قابال  
 ؛1989 كومينز ؛2002 تشاملريز ؛1986 )بلوك احملدود للمحتوى مرشحة مفاهيم عدة اقرتحوا الذين
 البارزة، الرتشيحات على لالطالع (.2008 وميندوال ؛1988 لورا ؛1994 ليويز ؛1987 فودور
 .احملدود العقلي احملتوى ابب انظر

 سوى حمتملة وغري مكتملة غري احملدود احملتوى حول املوجودة النظرايت أن من اخلارجيانيون يشتكي
Sawyer 2007; Burge ;2000 ) ذلك خبالف رفضها ميكن حيث الفيزيولوجي، للتفسري
1999 Stalnaker.) النفس علم أبن تقول اليت الداخليانيني جبداالت يوناخلارجيان يشكك كما 
 احملدود: احملتوى يستلزم العلمي

 تتنوع سببية. صلة له يكون أن ميكن الشامل احملتوى أن على اخلارجيانيون يصر   :السببية من جدال
 قائقاحل ومعارضة السببية حول معقدة قضااي غالبا   النقاش على لتسيطر اخلارجيانيني بني التفاصيل

https://plato.stanford.edu/entries/content-narrow/
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 (2007) بريج وانظر متهيدية، عامة نظرة على لالطالع العقلية السببية ابب انظر العقل. وميتافيزيقيا
 اخلارجيانية. عن نقاش على لالطالع (2003،1997) وايبوال (2014a) وريسكورال

عي التفسري: من جدال  العقلية احلاالت يصنف أن السيكولوجي للتفسري ميكن أنه اخلارجيانيون يد 
Shea, 1993; Peacocke ) الداخلية العصبية الفيزيولوجية تتعدى اليت العوامل عرب مالئم بشكل

 عالئقي، بشكل غالبا   التفسريية األنواع تصنف الفيزيولوجية غري العلوم أن بريج يالحظ (.2018
 على تم( )بشكل قلب أنه ما كيان اعتبار يعتمد املثال، سبيل فعلى اخلارجية. العوامل عم كالعالقات

 األعضاء أنواع الفيزيولوجيا تصنف لذلك الدم. ضخ هي الطبيعية البيئة يف البيولوجية وظيفته كانت إذا ما
 لالطالع ي؟عالئق بشكل العقلية احلاالت يصنف أن أيضا   النفس لعلم ميكن ال ملا عالئقي. بشكل

 (.1991،1987) وفودور (1995،1959،1986) بريج انظر املسائل، هذه حول هام نقاش على

مه أو الشامل احملتوى لنستبدل وجيه سبب أي بوجود اخلارجيانيون يشكك  حيث احملدود، ابحملتوى ندع 
. حبثا   ابعتباره احملدود احملتوى عن البحث يرفضون  عبثيا 

 العديد أن فيجادل احلايل، اإلدراك علم حتليل خالل من اخلارجيانية عن (2007,2010a) بريج يدافع
 العالقات خالل من العقلي احملتوى تصنف اإلدراكي( النفس علم )خاصة العلمي النفس علم فروع من

 يبقي ولكنه خارجيانية. نظر وجهة ميثل العلمي التطبيق أن إىل وخيلص اخلارجية. البيئة مع السببية
 احلايل. العلم يف له مكان ال فلسفي خيال احملدود احملتوى أن فكرة على ابملقابل

 واملفهوم للعقل احلاسوبية النظرية دمج احتماالت هي فما احملدود، احملتوى عن البحث تركنا أننا لنفرتض
 على الواعدة اخليارات أفضل تؤكد اخلارجياين؟ القصدي النفس علم مع للحوسبة الشكلي الرتكييب

 حني يف التفسري، مستوايت إحدى حيتل القصدي النفس علم إن نقول أن ميكننا التفسري. مستوايت
. مستوى   الشكلي الرتكييب احلاسويب النفس علم حيتل  األخرية أعماله يف املنهج هذا فودور يتناول خمتلفا 

 الرتكيبية اآلليات أن يقرتح كما اجلدوى. عدمي ابعتباره احملدود احملتوى يرفض حيث (،2008،1994)
 خلصائصها وفقا   العقلية التعابري   العقلية احلوسبة تعاجل اخلارجيانية. السيكولوجية القوانني تطبق الشكلية

https://plato.stanford.edu/entries/mental-causation/
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ات هذه تضمن حني يف الشكلية، الرتكيبية  مالئمة أمناطا   ميثل العقلي النشاط أنَّ  الشكلية الرتكيبية املعاجل 
 شاملة. تحمتواي عرب وحمددة ابلقوانني شبيهة

 ما :1.5 الباب يف املذكور اإلقصائي التحدي إىل نرجع والداخليانية، اخلارجيانية حول النقاش ضوء يف
 يرد أن ميكن الشكلي؟ الرتكييب التوصيف إىل القصدي التوصيف يضيفها اليت التفسريية القيمة هي

ات أبن الداخليانيون ن ىتح أو حتدد املناسبة الشكلية الرتكيبية املعاجل   يكون حبيث احملدودة، احملتوايت تكو 
.Field cf ) مناسب شكلي تركييب توصيف يف مسبقا   متضمنا   الداخلياين القصدي التوصيف

 له مكان ال الرد هذا أن املؤكد من ولكن ال، أو القصدية الواقعية   الرد   هذا يعزز رمبا (.:2001 75
 الشكلي الرتكييب التوصيف يف اخلارجياين القصدي فالتوصي يظهر ال احملتوى. خارجيانية أنصار لدى

 ألنصار بد ال وبذلك الشامل. احملتوى تنوع مع اثبتا   الشكلي الرتكيب اعتبار ميكن ألنه واضح، بشكل
 الشكلي الرتكييب واملفهوم للعقل احلاسوبية النظرية بني الدمج فكرة يتبنون الذين احملتوى خارجيانية
 القصدية. ابلتفسريات الشكلية الرتكيبية التفسريات تزويد من جنيه ميكن ما إىل يشريوا أن للحوسبة

ب للداللة، وليس للرتكيب حساسة العقلية احلوسبة أن فكرة قبولنا مبجرد  عمل لوجود توضيح أي نغي 
 معاجلاته أقوى فيقدم خمتلفة، نقاط من التحدي هذا فودور يتناول الشامل. للمحتوى مفيد تفسريي
 على لالطالع (.Expert the and Elm The 1994) "1994 واخلبري "إمل كتابه يف ةالداللي
 (.1998) وبريي (،2002) ويكفيلد (،2001) وروبينز إيديدي (،1996) آرجو انظر النقد،

 من كلٌّ  يتبع (.2005) وشنايدر (2008) روبريت انظر فودور، رأي من قريبة آراء على لالطالع
 التفسريية الصلة لتعزيز بديلة اسرتاتيجية (,pp. 2018 197–226) وشيه (1993) دريتسكي
 الشامل. للمحتوى

 

 للمحتوى املتضمنة احلوسبة 3.5

 للعقل، احلاسوبية النظرية عن عديدة كتاابٍت  القصدي والتوصيف احلاسويب التوصيف بني الفجوة تثري
 احلاالت تصنف اليت اسوبيةاحل التوصيفات ابستخدام الفجوة هذه سد الفالسفة بعض حياول حيث
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 كريستوفر اصطالح على بناء   للمحتوى، متضمنة التوصيفات هذه تكون متثيلية. نواٍح  من احلاسوبية
 احلاسويب التوصيفني بني صارمة   حدود   للمحتوى املتضمن املنهج يف يوجد ال (.1994) بيكوك

 حاسوبية   العقلي للنشاط ؤكدةامل العلمية القيمة ذات التوصيفات ُتعترب خاص، وبشكل والقصدي.
، وقصدية  للمحتوى. املتضمنة احلوسبة   املوقف هذا يدعى حيث معا 

 قصدية. احلاسوبية التوصيفات مجيع إن تقول أن للمحتوى املتضمنة احلوسبة على األمر يستلزم ال
 اهلندسية. اهلاأشك حسب املصنفة الرموز تعاجل بسيطة تورينغ آلة نصف أننا التوضيح سبيل على فلنفرتض

 احلوسبة أنصار يقدم ال وبذلك مالئم، بشكل للمحتوى متضمنا   الناتج احلاسويب التوصيف يكون لن
عون بل للحوسبة، مشولية كنظرية للمحتوى متضمنة حوسبة أية عادة   للمحتوى املتضمنة  أن فقط يد 

 للمحتوى. متضمنة تكون اهلامة احلاسوبية التوصيفات بعض

 املناصرون الداخليانيون يعتقد خارجياين. أو داخلياين ابجتاهٍ  للمحتوى املتضمنة وسبةاحل تطوير ميكن
 عرب جزئي بشكل العقلية احلاالت حتدد احلاسوبية التوصيفات بعض أن للمحتوى املتضمنة للحاسوبية

 خلطوط.ا هذه جانب إىل أخرى نقطٍة  مبراعاة (2005) إيديدي مورات يوصي حني يف احملدودة، حمتوايهتا
نة حاسوبية توصيفات أن إىل فتشري للمحتوى، املتضمنة اخلارجيانية احلوسبة وأما  احلاالت حتدد معي 

 وكريستوفر (:2010a 95–101) يربج تيلور أن علما   الشاملة، حمتوايهتا عرب جزئي بشكل العقلية
 هذا يؤيدون (2010) سربيفاك ومارك (2012) ريسكورال ومايكل (1999،1994) بيكوك

 للمحتوى متضمنة حوسبة إىل (forthcoming ,2001) شاغرير أورون يدعو حني يف املوقف،
 واخلارجيانية. الداخليانية بني حيادية تكون

. عامال   ابعتباره اإلدراك علم تطبيق إىل عادة   للمحتوى املتضمنة الداخليانية احلوسبة أنصار يشري  حمفزا 
 اجلسم حلجم تقديرية حوسبة جيري أبنه اإلدراكي النظام   ياإلدراك النفس علم يصف املثال، سبيل فعلى

 متثيلي، بشكل اإلدراكية "التقديرات" حتديد جيري للجسم. املقدر والعمق البصرية احملفزات خالل من
 البعيدة واألحجام األعماق مع التمثيلية العالقات أن املعقول من البعيدة. واألحجام األعماق كتمثيل

 اإلدراكي النفس علم أن أيضا   املعقول ومن الداخلية. العصبية الفيزيولوجية عن هبا االستعاضة ميكن ال
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 املتضمنة اخلارجيانية احلوسبة أن يبدو وبذلك الشاملة. احملتوايت عرب اإلدراكية احلساابت نوع حيدد
 احلايل. اإلدراك علم مع جيد بشكل تنسجم للمحتوى

 شكليات مع اباللتقاء يتعلق الذي ذلك للمحتوى املتضمنة احلوسبة واجهت اليت التحدايت أهم من
 عالقة   للمحتوى املتضمنة للتوصيفات يكون أن ابلضبط ميكن كيف تورينغ. آلة مثل األساسية، احلوسبة

 تقدم النماذج هذه أن عادة   الفالسفة يفرتض واملنطق؟ احلاسوب علم يف املوجودة احلاسوبية ابلنماذج
 املتضمنة للحوسبة حامسة ضربة أو أساسية مشكلة ذلك يشكل أن ميكن حيث قصدية، غري تتوصيفا

 للمحتوى.

 للمحتوى املتضمن ابلتفسري تسمح املعتادة احلوسبة شكليات من العديد إن القول ميكننا ذلك ومع 
 "الرموز" صنيفت ميكن حيث تورينغ، آلة التوضيح سبيل على ولنعترب الشكلي. الرتكييب التفسري من أكثر
 تتطلب هل ولكن اهلندسي، للشكل املشاهبة العوامل عرب داليل غري بشكل تورينغ آلة أجبدية تضم اليت

 بشكل الرموز بتصنيف لنا تسمح الشكلية إن القول ميكننا داليل؟ غري تصنيفيا   خمططا   تورينغ شكلية
 واضح بشكل للرموز الداللية اخلصائص إىل تورينغ آللة اآللة جدول يشري ال ابلطبع حمتوايهتا. عرب جزئي

 كيفية تصف ميكانيكية قواعد يصوغ أن اآللة جلدول ميكن ولكن احلقيقة(. شروط أو )كالدالالت
ن انحية من عادة   الرموز هذه تعريف جيري حيث الرموز، معاجلة  اآللة جدول حيدد وبذلك احملتوى. تضم 

 إيديدي يقرتح الداللية. للخصائص الواضحة اإلشارة ندو للمحتوى املتضمنة احلاالت بني التنقالت
 كما [4] احملدودة. حمتوايهتا عرب الرموز أنواع حتديد جيري حيث املوقف، هلذا داخليانية نسخة (2005)

 حمتوايهتا عرب الرموز أنواع حتديد جيري حيث داخلياين، ابجتاه النظرة هذه (2017a) ريسكورال يطور
 عقلية رموز على بناء   احلاسوبية العمليات تصف تورينغ منط على النماذج عضب أن فيجادل الشاملة،

 [5] خارجياين. بشكل مصنفة

 الرتكييب والتوصيف للمحتوى املتضمن اخلارجياين احلاسويب التوصيف من كلٍ   تبين ميكن املبدأ، حيث من
 على بناء   التفسري، من يزةمم مستوايت حيتالن التصنيف من النوعني هذين إن القول ميكن كما الشكلي،

 الشكلية الرتكيبية التوصيفات للمحتوى املتضمنة احلوسبة أنصار من أخرون يتناول فيما بيكوك، يقرتحه ما
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. أكثر بشكل للعقل  يقدمها اليت التفسريية القيمة ماهية عن بريج يتساءل املثال، سبيل فعلى تشكيكا 
نة ملناطق الشكلي الرتكييب التوصيف  هذا ومن اإلدراكي(. النفس )كعلم العلمي النفس علم يف معي 
 نفرتض أن جيب ال حيث اخللف، إىل األمور   1.5 الباب يف املذكور اإلقصائي التحدي يعيد املنطلق،

 تقدمها اليت القيمة عن ذلك بعد فنتساءل تفسريية قيمة متتلك الشكلية الرتكيبية التوصيفات أن
 اليت اخلارجيانية القصدية التوصيفات نتبىن أن ذلك من بدال   علينا جيب ولكن القصدية. التوصيفات

 الشكلي. الرتكييب التوصيف يقدمها اليت القيمة عن ذلك بعد نتساءل مث احلايل اإلدراك علم يقدمها

 للنشاط اخلارجياين التوصيف يفرتض التطبيق. آليات إىل ابإلشارة الشكلي الرتكييب التوصيف أنصار يرد  
 شك ال ولكن مكاهنا. يف اخلارجية املادية والبيئة العقل بني املناسبة التارخيية السببية العالقات أن العقلي

" توصيفا   نريد أننا يف  جيادل األساسية. السببية اآلليات وُيظهر التارخيية السببية العالقات يتجاهل "حمليا 
 ممكنة ردود على لالطالع شكلية.ال الرتكيبية الصورة لتعزيز الطريقة هبذه (1994،1987) فودور

 (،2010) وسربيفاك (2013) شيه (،2010b) بريج انظر التطبيق، آليات نقاش على للخارجيانيني
 احلوسبة بني العالقة حول النقاشات من وغريه النقاش هذا حول اجلدال يستمر أن املرجح من أنه علما  

 مسمى. غري أجل إىل والتمثيلية

 

 للحوسبة بديلة مفاهيم .6

 كما للعقل. احلاسوبية للنظرية كأساسات تربز ما وعادة عديدة، بديلة مفاهيم املنشورة األحباث تقدم
. نقاشها جرى اليت املفاهيم مع أو بعضها مع متعددة حاالت يف املفاهيم هذه تتداخل  سابقا 

 

 املعلومات معاجلة 1.6
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 علم أنصار يوضح ما اندرا   ولكن للمعلومات"، معاجلة" أبهنا للحوسبة اإلدراك علماء وصف الشائع من
 سوى الوصف   هذا من التوضيُح  جيعل ال حيث "معلومات"، أو "معاجلة" مفهومي من املقصد اإلدراك

 فارغ. كالم

م  A) للتواصل" رايضية "نظرية مقالة يف "املعلومات" لـ علميا   هاما   مفهوما   شانون كلود قد 
Mathematical Communication of Theory) تتمثل .1948 عام يف نشرها اليت 

 االحتمالية توزيع يف املنخفض اليقني يتجلى حيث اليقني، اخنفاض تقيس املعلومات أبن األساسية الفكرة
 "نظرية ُأسس   واضعا   صارم، رايضي إطار ضمن الفكرة هذه شانون ينسق املمكنة. للحاالت املتغري

 مفهوم يعد   Theory Information (2006 Thomas and Cover.) ومات"املعل
 علم خاصة اإلدراك، علم يف مفيد   تطبيقها أن كما احلديثة، للهندسة ابلنسبة أساسيا   لشانون املعلومات
 سبيل على خذ للمعلومات"؟ "معاجلة كـ للحوسبة مقنعا   حتليال   تدعم هل ولكن اإلدراكي. األعصاب

 استخدام ميكن الالسلكية. الراديو موجات عرب املستلمة الرسائل تسجل الطراز قدمية تسجيل ةآل املثال
 معلومات "تعاجل" التسجيل آلة أن يبدو مسجلة. رسالة عرب املعلومات نقل كيفية لقياس شانون إطار

 غري أو يطةبس غري حوسبة منوذج اآللة تطبق ال ذلك، ومع املسجلة. الرسالة تشغيل أعدان كلما شانون
 الشبكة شكلية حىت وال تورينغ آلة لشكلية ميكن ال أنه املؤكد من [6] (.trivial-non) تفهة

 معلومات معاجلة على قادر النظام إن القول ميكن وبذلك اآللة. عمليات عن رؤية تقدم أن العصبونية
 لالهتمام. مثري أسلوب أبي احلساابت تطبيق دون شانون

 آلة "تعاجل" ال حبيث "املعاجلة"، لـ تطلبا   أكثر مفهوم إجياد   األمثلة هذه مواجهة ندع البعض حياول رمبا
 بسيطة غري حساابت تنفذ التسجيل آلة أن على البعض يصر   أن ميكن فيما شانون. معلومات التسجيل

م تفهة. غري أو  والذي – للحوسبة العمومية فائق مفهوما   (2010) وسكارانتينو بيتشينيين من كلٌّ  يقد 
  النتائج. تلك مع متاشيا   – العامة احلوسبة اسم عليه أطلقوا

ستمد للمعلومات، الثاين األساسي املفهوم وأما  الطبيعي، للمعىن املؤثر (1989) غرايس بول نقاش من فيُ
 املفهوم هذا (1981) دريتسكي فريد يطور للواقع. مغايرة موثوقة ارتباطات الطبيعي املعىن يتضمن حيث
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 منط على املعلومات تقدم هل ولكن الفالسفة. من العديُد  الحقا   هنجه لينتهج ممنهجة، نظرية ىلإ
 ثنائي احلرارة ميزان املثال سبيل على لنأخذ للمعلومات"؟ "معاجلة كـ للحوسبة مالئما   حتليال   دريتسكي

 ثين إىل للمعادن لتفاضليا التمدد فيؤدي شريط، يف معا   املعدنني ربط جيري القدمي. الطراز من املعدن
 احمليطة احلرارة بدرجة الشريط حالة ترتبط التسخني. وحدة تنشيط إلغاء أو تنشيط وابلتايل الشريط،
 املسخن. تنشيط إلغاء أو تنشيط عند للمعلومات احلاملة احلالة احلرارة ميزان "يعاجل" حني يف احلالية،

 يوجد ال حيث بسيط، غري أو تفه غري حوسبة ذجمنو أي يطبق احلرارة ميزان أن يبدو ال ذلك ومع
 معاجلة على قادر النظام إن القول ميكن وبذلك ابحلوسبة. احلرارة ميزان عمل يصف من احلال بطبيعة

 حياول أن ميكن ابلطبع لالهتمام. مثري بشكل حساابت تطبيق دون دريتسكي منط على املعلومات
 السابق. املقطع يف ذكرانها اليت لتلك موازية تمناورا عرب كهذه أمثلة مع التعامل البعض

 بعض يعتقد [7] التمثيلي. احملتوى مثل للمعلومات، الثالث األساسي املفهوم هي الداللية املعلومات
Dietrich ) متثيلية خصائص النظام حلاالت كان إذا فقط احلوسبة جيري املادي النظام أن الفالسفة

 Sprevak 2006; Shagrir 2009; Ladyman 10; 1998: Fodor 1989;
 ال بشكل فودور يقول كما للحوسبة. ضرورية املعلومات معاجلة ُتعترب املنطلق، هذا ومن (.2010
 للجدال. قابال   املوقف هذا ُيعترب ذلك، ومع (.:1975 34) متثيل" دون حوسبة يوجد "ال ينسى:

 احلوسبة عمليات تنفذ أن تورينغ آللة نميك أنه (2008a) وبيتشينيين (2011) تشاملريز من كلٌّ  يؤكد
 حمضة تركيبية لآللة احلوسبة عمليات تكون حيث داللية، رموزا   اآللة تعاجلها اليت للرموز يكن مل لو حىت

 التمثيلي احملتوى يعد   ال هذه، النظر وجهة ويف الداللية. اخلصائص يشبه شيء أي إىل وتفتقر بطبيعتها
. اديامل النظام العتبار ضروراي    حاسوبيا 

 واضحة. رؤية ألية   للمعلومات" معاجلة هي "احلوسبة شعار   تقدمي إمكانية حول الغموض يبقى ذلك ومع
 املزيد على لالطالع قريب. وقت أي يف املنشورة الدراسات من خيتفي لن الشعار هذا أن يبدو ولكن

:2009 1–) وكينغ غاليستل انظر واملعلومات، احلوسبة بني املمكنة االرتباطات حول النقاشات من
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 (2010) وسكارانتينو بيتشينيين (،2013) ميلكاوسكي (،2013) وويليامز وفليكر ليزير (،26
(. )ينشر وسربيفاك  قريبا 

 

 الوظائف تقييم 2.6

، ُيقتبس مقطٍع  يف  وصف فيها ميكن مراحل ثالث (1982) مار ديفيد اإلدراكي النفس عامل حيدد كثريا 
 املعلومات": معاجلة "جهاز

 حتدد حيث آخر، نوع إىل املعلومات أنواع أحد من كمخطط اجلهاز "يصنف احلاسوبية: النظرية
 (.24 )ص. للمهمة". وكفاءهتا مالءمتها توضيح إىل إضافة بدقة، التخطيط هلذا اجملردة اخلصائص

 لتحويل ستستخدم اليت ارزمياتواخلو واملخرجات للمدخالت التمثيل "خيار واخلوارزميات: التمثيل
 (.25-24 )ص. األخرى". إىل واحدة

 (.25 )ص. مادي". بشكل والتمثيل اخلوارزمية حتقيق كيفية "تفاصيل األجهزة: تطبيق

، فلسفيا   متحيصا   الثالثة مار مراحل جذبت  "مستوى أن هي هتمنا اليت الرئيسية النقطة ولكن مكثفا 
 يوضح املتوسطة. اخلطوات وصف دون املخرجات إىل املدخالت من ختطيطا   يصف مار عند احلوسبة"

 احلواف. كشف مثل متنوعة، إدراكية بعمليات احلوسبة" "مستوى نظرايت بتزويد النهج هذا مار

 خمرجات إىل للمدخالت حتويٍل  عن عبارة   احلوسبة فيه تكون للحوسبة، وظائفيا   مفهوما   مار نقاش يقرتح
 ،1999 ،1992 ،1991) املقاالت من سلسلة يف الوظائفية مبفهوم إيغان فرانسيس تتوسع مالئمة.
 توصيف أنه على احلاسويب التوصيف إيغان تعامل مار، مثل (.2019 ،2014 ،2010 ،2003
عي أهنا كما واإلخراج. اإلدخال لعالقات  وهي أال حبتة: رايضية وظيفة حتدد احلاسوبية النماذج أن تد 
 بصرية آلية خالل من ذلك إيغان توضح الرايضية. املخرجات إىل لرايضيةا املدخالت من التخطيط

 فيزيولوجيا   مماثال   إيغان تتخيل البصري. التفاوت من الشيء عمق وحتسب "(Visua" "فيجوا" )تدعى
 "فيجوا" من كل   ميثل العمق. متثل ال اليت املادية البيئة يف خمتلف بشكل متضمنا   التوأم"( )"فيجوا عصبيا  
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 البصرايت علم أن إيغان ترى ولكن خمتلفة. متثيلية خبصائص احلسية اإلدراكية احلاالت التوأم" و"فيجوا
 الرايضية الوظيفة التوأم" و"فيجوا "فيجوا" حيسب حاسوبيني. كمتماثلني التوأم" و"فيجوا "فيجوا" يعامل
 أن إىل إيغان ختلص احلالتني. تاكل يف خمتلف متثيلي استرياد لديها احلاسوبية العمليات أن رغم ذاهتا،

 التمثيلية التوصيفات من العديد مع يتفق جمرد" رايضي "توصيف عنها ينتج للعقل احلاسوبية النمذجة
 األساسي. احلاسويب للتوصيف إرشادي تعقيب جمرد القصدي اإلسناد أن علما   املمكنة، البديلة

 النماذج أن يالحظ حيث للحوسبة، هامة ئصخصا يغفل الوظائفية مفهوم أن (2012) تشاملريز جيادل
 تتحول اليت املتوسطة اخلطوات تصف فهي واإلخراج. اإلدخال عالقات من أكثر تصف عادة   احلاسوبية

 "اخلوارزمية"، مستوى إىل مار يرجعها واليت املتوسطة، اخلطوات هذه تربز خمرجات. إىل املدخالت عربها
 عن التعبري ميكن ال فلذلك واملنطق. احلاسوب علماء يقدمها يتال احلاسوبية النماذج يف أساسي بشكل

 واإلدخال. اإلخراج بتوصيف "احلوسبة" مصطلح حصر عند الرئيسية احلاسوبية املمارسة

 على أساسي بشكل تركز واليت إيغان، مشكلة مثل إضافية، مشكالت الوظائفية النظرايت تواجه
 الوظائف شأن من خاطئ بشكل ترفع إيغان أن من قادالن يشتكي الرايضية. واملخرجات املدخالت

Burge ;2005 ) روتيين بشكل اإلدراك علم يقدمها اليت القصدية التفسريات حساب على الرايضية
2010 Sprevak 2006; Silverberg 2015; Rescorla.) سبيل على فلنفرتض 
 ميتلك أمتار. 5 هو ما مجس مقع أن بتقدير اإلدراكي النظام يصف اإلدراكي النفس علم أن اإليضاح

ر العمق : حمتوى   اإلدراكي املقدَّ  5 الرقم إىل نشري أمتار. 5 اجلسم عمق كان إذا فقط دقيقا   يكون متثيال 
ر، العمق لنحدد  يؤكد القياس. لوحدات االعتباطي اختياران على يعتمد الرقم هلذا اختياران ولكن املقدَّ
ر العمق حمتوى أن النقاد  اعتباطيا   املختار الرقم وليس السيكولوجي للتفسري ابلنسبة يهم ما وه املقدَّ

 الصدارة مركز يف احملتوى من بدال   الرقم إيغان نظرية تضع خالله. من احملتوى املنظرون حنن لنحدد
 لوظيفة حوسبة   جيري أبنه البصري النظام يصف أن احلاسويب التفسري على جيب إليغان، وفقا   التفسريي.

 املدخالت تلك تعتمد حمددة. رايضية خمرجات إىل حمددة رايضية مدخالت حتمل حمددة ةرايضي
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 التفسريية األمهية إىل تفتقر إهنا أي القياس، لوحدات االعتباطي اختياران على احملددة الرايضية واملخرجات
 إيغان. هلا تعطيها اليت

بعه كما الوظائفي املنهج منيز أن جيب  الوظائفية الربجمة منوذج عن انوإيغ مار من كلٌّ  يت 
(Paradigm Programming Functional) الربجمة منوذج يعمل احلاسوب. علم يف 

 على البسيطة األمثلة ومن أبسط. لوظائف متتاٍل  كتقييٍم  املعقدة الوظيفة تقييم منذجة على الوظائفية
 وظيفة تقييم مث الرتبيع وظيفة بتقييم البداية عرب f(x,y)=(x2+y)f(x,y)=(x2+y)  تقييم ذلك،

 حيدد ألنه مار، عليه يؤكد الذي احلاسويب" "املستوى توصيفات عن الوظائفية الربجمة ختتلف اجلمع.
 المدا" "حساب تشريتش ألونزو كتاب إىل الوظائفية الربجمة منوذج أصل يعود املتوسطة. احلاسوبية املراحل

Calculus Lambda (1936) مثل ةالربجم لغات مع ويستمر (PCF) و (LISP.) أنه كما 
اب بعض يفرتض النظري. احلاسوب وعلم االصطناعي الذكاء يف هاما   دورا   يؤدي  يقدم أنه أيضا   الكت 
and Tenenbaum, Piantadosi, 2012; Klein ) العقلية للحوسبة خاصة رؤية

2012 Goodman.) ظائفي:الو النموذج مع احلاسوبية الشكليات بعض تتفق ال ذلك، ومع 
 ؛(Prolog) "برولوغ" مثل املنطقية الربجمة ولغات ؛(C) مثل األمرية الربجمة ولغات تورينغ؛ آالت

(، العقلية احلوسبة )رمبا عديدة هامة حلساابٍت  الوظائفي النموذج وصف من الرغم على وغريها.  أيضا 
 عام. بشكل احلوسبة عن مالئم بشكل يعرب   ال أنه إال

 

 (Structuralism) البنيوية 3.6

 سببية بنية احلاسويب النموذج يصف للحوسبة: بنيواي   مفهوما   الفلسفية النقاشات من العديد تتضمن
 بوتنام معاجلة إىل األقل على املفهوم هذا تريخ يعود البنية. تنشئ معينة مادية حاالت مراعاة دون جمردة

 ابلتفصيل، (,a ,2011 19962012 ,9951) تشاملريز يطوره حني يف (،1967) األساسية
 )مبا للحوسبة املعروفة النماذج معظم تصنف واليت (،CSA) التوافقية احلالة آلة شكلية يقدم إنه حيث

 السببية للطوبولوجيا جمردا   توصيفا   التوافقية احلالة آلة تقدم العصبونية(. والشبكات تورينغ آالت ذلك يف
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 اآلليات أو األجزاء طبيعة عن مستقال   يكون والذي النظام، أجزاء بني لسبيبا التفاعل منط املادي: للنظام
 السببية. الطوبولوجيا حيدد احلاسويب التوصيف أن علما   خالهلا، من تتفاعل اليت السببية

 النظرة يفرتض حيث للعقل، احلاسوبية النظرية من جدا   عامة   نسخة ليحدد البنيوية   تشاملريز يستعرض
ف السيكولوجية احلاالت أن إىل تشري اليت الوظائفية  السبيب. التنظيم من منٍط  يف أدوارها خالل من ُتصنَّ

 وبذلك األدوار. تلك حتقق اليت السببية احلاالت عن بعيدا   السببية األدوار   السيكولوجي التوصيف حيدد
 الطوبولوجيا عن هبا االستعاضة ميكن حيث التنظيمية، الناحية من اثبتة السيكولوجية اخلصائص تكون

 يكفي مناسب حاسويب توصيف استيفاء فإن السبية، الطوبولوجيا مييز احلاسويب التوصيف أن مبا السببية.
 حيث احلاسويب، التوصيف من صنف   السيكولوجي التوصيف أن كما مناسبة. عقلية خصائص لتمثيل
 احلوسبة تقدم وبذلك لسيكولوجي.ا التفسري يف مركزاي   دورا   يؤدي أن احلاسويب التوصيف على جيب

 عنه تعرب   ما متثل اليت السببية األمناط يف متجذرة العقلية إن حيث اإلدراك، لعلم اثبتا   أساسا   البنيوية
 ابلضبط. احلاسوبية النماذج

 هي ما املادية. واألنظمة للحوسبة اجملردة النماذج بني التطبيقية للعالقة جذااب   مفهوما   أيضا   البنيوية تقدم
 يف فقط منوذجا   يطبق املادي النظام أن البنيويون يرى احلاسويب؟ للنموذج املادي النظام تطبيق شروط
 املادي النظام   احلاسويب النموذُج  يصف الشكلية. النموذج لبنية "مماثلة" للنموذج السببية البنية كانت حال
 هذه تشاملريز يوضح حني يف لصلة،ا ذات السببية الطوبولوجيا تعكس شكلية بنية توضيح خالل من

 التوافقية. احلالة آلالت املادي للتحقيق الوافية والشروط الضرورية التفاصيل فيقدم املبدئية الفكرة

: نوقشت اليت األخرى النظرايت وبعض البنيوية احلاسوبية بني املقارنة تفيد رمبا  سابقا 

 وظائفية حاالت   العقليةُ  احلاالُت  اآللة: لوظائفية األساسية   الفكرة   البنيويةُ  احلاسوبية تعتنق اآللة: وظائفية
 جتريبية، كفرضية للعقل احلاسوبية النظرية بوتنام يستعرض مناسبة. حاسوبية شكلية عرب وصفها ميكن
 ديفيد خطا على تشاملريز يسري أخرى، جهة ومن األساس. هذا على بناء   الوظائفية عن يدافع حيث

 بوتنام يدافع بينما العقلي. للخطاب املفاهيمي التحليل يف الوظائفية جتذير خالل من (1972) ويسل
 الوظائفية. افرتاض خالل من احلاسوبية عن تشاملريز يدافع احلاسوبية، عن دفاعه عرب الوظائفية عن
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 التوصيفات على يويةالبن احلاسوبية تؤكد احلاسويب. األعصاب وعلم الرتابطية، الكالسيكية، احلاسوبية
، الثابتة  علم من البنيوية احلاسوبية تتشعب املنطلق، هذا ومن التحقيق. تعددية تكون واليت تنظيميا 

 من ختتلف ولكنها والكالسيكية، الرتابطية احلاسوبية من كلٍ   مع البنيوية تتوافق احلاسويب. األعصاب
 كفرضياٍت  املتنافسة مواقفهم والرتابطيون الكالسيكيون يستعرض النظريتني. هاتني عن اجلوهر حيث
 املرجح غري ومن نسبيا   معتدل كموقف البنيوية احلاسوبية تشاملريز يقدم حني يف وموضوعية، جريئة

 دحضه.

 احلالة آلة وصف ولكن املوقفني، كال مع البنيوية احلاسوبية تتوافق اإلقصائية. والنظرية القصدية الواقعية
 ال التمثيلي. احملتوى أو احلقيقة شروط أو كاإلشارة الداللية اخلصائص   واضح بشكل حيدد ال التوافقية

 ومن العلمي. النفس علم ضمن هامٍ  دوٍر  أي   التمثيلي احملتوى منح إىل البنيوية احلاسوبية أنصار حيتاج
 التمثيلي. للمحتوى هام دور مبنح البنيوية احلاسوبية متانع ال أخرى، جهة

 البيئة مع السببية التارخيية العالقات على الشامل احملتوى يعتمد للحوسبة. الشكلي لرتكييبا املفهوم
 احملتوى التوافقية احلالة آلة توصيف يرتك وبذلك السببية. الطوبولوجيا تصنف اليت العالقات اخلارجية،

 توصيف ولكن لسببية،ا الطوبولوجيا عن به يستعاض احملدود احملتوى أن املفرتض من حتديد. دون الشامل
 أولوية البنيوية احلاسوبية تعطي املنطلق، هذا ومن واضح. بشكل احملدودة احملتوايت يذكر ال التوافقية اآللة

 من للحوسبة. الشكلي الرتكييب املفهوم بذلك ومتثل الداليل، غري الشكلي احلاسويب التوصيف من ملرحلة
 الداللية، للخصائص حساسة" "غري احلوسبة إن القول إىل يةالبنيو احلاسوبية أنصار حيتاج ال أخرى، جهة
 للحوسبة. الشكلي الرتكييب املفهوم جوانب مجيع على املوافقة إىل حيتاجون ال أهنم أي

 واملفهوم للعقل احلاسوبية النظرية بني جتمع اليت والنظرية البنيوية احلاسوبية بني االختالف من الرغم على
 سبيل فعلى بينهما. املشرتكة القضااي بعض تتناول البنيوية احلاسوبية أن إال بة،للحوس الشكلي الرتكييب
 اإلدراك علم يف مركزاي   تفسرياي   دورا   تؤدي السببية الطوبولوجيا أن (2012) فكرة ريسكورال ينكر املثال،
 لقصديا التوصيف يف تكمن التفسريية األفضلية أن يفرتض كما البنيوية، احلاسوبية حتدده الذي

. الثابت التوصيف يف وليس اخلارجياين  احلاسويب األعصاب علم رواد يوصي أخرى، جهة ومن تنظيميا 
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 الناحية من حتديدا   أكثري تكون معينة حاسوبية مناذج ونوظف تنظيميا   الثابتة التوصيفات عن نتخلى أبن
 تنظيميا   الثابت احلاسويب فالتوصي أن (2012) تشاملريز جيادل االعرتاضات، هذه على ردا   العصبية.

 ُيظهر يقدمها: أن العصيب الفيزيولوجي التوصيف أو القصدي للتوصيف ميكن ال تفسريية بفوائد يتميز
 ال اليت للتفاصيل العصيب التطبيق عن ويبتعد القصدي(؛ للتوصيف )خالفا   لإلدراك األساسية اآلليات

 عديدة. تفسريية ألسباب هلا صلة

 

 يكانيكيةامل النظرايت 4.6

 غوالتيريو يطور واملنطق. والفلسفة اإلدراك علم يف متكررا   موضوعا   للحوسبة امليكانيكية الطبيعة ُتعترب
 نظرية إىل املوضوع هذا (2013) ميلكاوسكي ومارسن (2015 ،2012 ،2007) بيتشينيين

 كل يؤدي حيث رتابطة،امل املكوانت من نظام   هي الوظائفية فامليكانيكية احلوسبة. ألنظمة ميكانيكية
 كيفية فيصف أجزاء، إىل النظام بتقسيم امليكانيكي التفسري يعمل الكلي. النظام يف معينة وظيفة   مكون
 فهو احلاسويب النظام وأما حدة. على جزء كل يؤديها اليت الوظيفة وحيدد أكرب نظام يف األجزاء تنظيم

 منظمة أجزاؤها تكون ميكانيكية   احلاسويب النظام ،لبيتشينيين وفقا   حمدد. نوع من وظائفية ميكانيكية
 أن بيتشينيين يطلب التحقيق، لتعددية بوتنام نقاش على بناء   للقواعد. وفقا   املركبات لتشغل وظائفيا  
 يقسم للمركبات. احملددة املادية التطبيقات عن تستقل أهنا أي االستقالل، متوسطة القواعد تكون

 ذات املركبات معاجلة على للنظام جزء كل مساعدة كيفية ويصف أجزاء إىل م  النظا احلاسويب التفسري
. عندها احلوسبة تكون منفصل، بشكل مركبة مركبات يعاجل النظام كان حال يف الصلة.  يف وأما رقمية 

 عن ميلكاوسكي نظرة تشبه "متثيلية". عندها احلوسبة تكون متتالية، مركبات يعاجل النظام كان حال
 "معاجلة منحى ابتباعه بيتشينيين عن خيتلف ميلكاوسكي ولكن النظرة، هذه امليكانيكي املنهج

 من كال   أن علما   املعلومات، حتمل حاالت يف احلاسوبية امليكانيكيات تعمل حبيث املعلومات"،
 احلاسوبية. عن للدفاع خاصته امليكانيكية نظرية يعرض وبيتشينيين ميلكاوسكي
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 مشكالت فيواجهون داليل، غري بشكل عادة   امليكانيكية   احلاالت   امليكانيكية   ةاحلاسوبي أنصار يصنف
 للحوسبة الشكلي الرتكييب املفهوم تواجه اليت املشكالت مثل التمثيلي، للمحتوى التفسريي الدور حول

 تستوعب ال امليكانيكية احلاسوبية أن من (2014) شاغرير يشتكي املنطلق، هذا ومن والبنيوية.
 على النقد هذا قوة مدى تعتمد نفسه. الوقت يف ومتثيلية حاسوبية تكون اليت اإلدراك علم سرياتتف

 للمحتوى. املتضمنة احلاسوبية حنو القارئ ميل مدى

 

 التعددية 5.6

 احلوسبة الكالسيكية، احلوسبة للحوسبة: أحياان   واملتداخلة املتعارضة املفاهيم من العديد استعرضنا
 املعاجلة احلوسبة للمحتوى، املتضمنة احلوسبة الشكلية، الرتكيبية احلوسبة العصبية، وسبةاحل الرتابطية،

 املفاهيم هذه من مفهوم كل امليكانيكية. واحلوسبة البنيوية، احلوسبة الوظائفية، احلوسبة للمعلومات،
 تعددي موقف تبين   نميك ولكن وقوته. ضعفه نقاط مفهومٍ  لكل    أنه كما للحاسوبية، خمتلفا   شكال   يقدم

 سرور بكل التعدديون يطبق البقية، على املفاهيم أحد تفضيل من بدال   حمددة. مالئمة مبفاهيم يعرتف
 كما تعدداي   موقفا   (2008) إيدملان يتخذ تفسريي. سياق أي يف مفيدا   يكون أن ميكن مفهوم أي  

 نقاشاته. آخر يف (2012) تشاملريز يفعل

 معظم أو جبميع حييط عاما   حتليال   نقدم أن ميكن هل االعتيادية: األسئلة بعض التعددي املوقف يثري
 مثل شيء يوحدها هل أو بينها؟ فيما مميزة عالمات احلوسبة أنواع مجيع تتشارك هل احلوسبة؟ أنواع

 أعمق. بشكل احلوسبة نفهم أن أردان إذا األسئلة هذه مع نتصارع أن لنا بد ال العائلي؟ التشابه

 

 للحاسوبية املعارضة احلجج .7

 عديدة حاالت يف االعرتاضات تطول ولكن االعرتاضات، من العديد للعقل احلاسوبية النظرية القت 
 الرتابطية(. واحلاسوبية الكالسيكية احلاسوبية )مثل للعقل احلاسوبية النظرية من فقط حمددة أشكاال  
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 اعرتاض على لالطالع الصينية الغرفة حجة ابب ا  أيض انظر األساسية. االعرتاضات من للقليل هنا نتطرق
 الكالسيكية. احلاسوبية على (1980) سريل جلون النقاش موسع

 

 (Arguments Triviality) التفاهة أو البساطة حجج 1.7

 أن ميكن ألننا (،trivial) تفهة أو بسيطة أهنا للعقل احلاسوبية النظرية حول املتكررة املشكالت من
عي حاسوبية. عمليات ينفذ أبنه تقريبا   مادي ظامن أي نصف  أي يطبق اجلدار أن (1990) سريل يد 
 للبنية مماثال   يكون الذي اجلدار يف اجلزيئية للحركات معينا   منطا   منيز أن ميكننا أنه مبا حاسويب، برانمج
 أقلَّ  ولكن قوية تفاهة أو بساطة فرضية عن (:1988 121–125) بوتنام يدافع للربانمج. يةالشكل
 املنشورة، الفلسفية الدراسات يف كبريا   دورا   التفاهة أو البساطة حجج تلعب ذاته. املوقف جتاه تشددا  
 جتنب إىل يوناحلاسوب مييل حني يف احلاسوبية، النظرية ضد احلجج هذه احلاسوبية معارضو يوظف حيث
 التفاهة. أو البساطة هذه

 التطبيق حتكم اليت احلدود تغفل احلجج هذه أن على مؤكدين التفاهة حجج احلاسوبيون ينقض ما عادة
 أو سببية أو للواقع خمالفة احلدود هذه تكون أن ميكن التطبيقات. تبسيط حتظر اليت احلدود احلاسويب،

 من كلٌّ  يعتقد املثال، سبيل فعلى الشخص. يفضلها اليت سبةاحلو نظرية على فستعتمد وإال داللية،
 الشروط تتجاهل لبوتنام البساطة حجة أن (1996) كوبالند جاك ويب. (1996) تشاملريز ديفيد

 فالسفة يرى احلاسويب. النموذج ليطبق يستوفيها أن املادي النظام على جيب واليت للواقع، املخالفة
Fodor :1998 ) احلاسويب النموذج لتطبيق متثيلية خصائص املادي نظاملل يكون أن بد ال أنه آخرون

2010 Sprevak 2009; Ladyman 12;–11) احلاسويب النموذج لتطبيق األقل على أو 
 حيث بري،ك حدٍ   إىل هنا التفاصيل تتنوع (.2014b 2013, Rescorla) للمحتوى املتضمن
 معينة. بساطٍة  حجج جتنب ميكنها ابلضبط احلوسبة من أنواٍع  أية   حول بينهم فيما احلاسوبيون يتجادل

 لعالقة الدقيق النقض عرب للبساطة مدمرة مشكالت أية جتنب إمكانية على احلاسوبيني معظم يوافق
 املادية. واألنظمة احلاسوبية النماذج بني التطبيق

https://plato.stanford.edu/entries/chinese-room/
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 مادي نظام لكل ميكن أنه إىل (Pancomputationalism) التعددية أو الشاملة احلاسوبية تشري
. منوذجا   يطبق أن  حاسوبيا   منوذجا   يطبق أن مادي نظام ألي ميكن طاملا ممكنة الفرضية هذه تعد   حاسوبيا 

 احلاسوبية أن (2011) تشاملريز يالحظ كما واحدة(. حبالة احملدودة األمتتة )كحالة دقيق بشكل بسيطا  
 للمشكالت مثريا   يكون أن ميكن ما إن حيث سوبية،للحا ابلنسبة للمشكالت مثرية تبدو ال الشاملة

. حاسويب منوذج كل يطبق تقريبا   مادي نظام كل أن إىل تشري اليت األقوى البساطة فرضية هي   تقريبا 

 وابب (2019) سربيفاك انظر احلاسويب، والتطبيق البساطة حجج حول النقاش من مزيد على لالطالع
 .املادية األنظمة يف احلوسبة

 

 لغودل االكتمال عدم نظرايت 2.7

اب، لبعض وفقا    GIncompleteness ’sdelö) لغودل االكتمال عدم نظرايت ُتظهر الكت 
Theorems) تورينغ آلة أية إمكاانت على تتفوق للبشر الرايضية اإلمكاانت أن (Nagel  and

1958 Newman.) احلاسوبية للنظرية شهري نقد إىل املوقف هذا (1961) لوكاس آر جي يطور 
 The ’Emperors اجلديد" اإلمرباطور "عقل كتاب يف النقد روجر يتابع كما للعقل. الكالسيكية

New Mind (1989) النقد، ذاه على املنطق وعلماء الفالسفة من العديد رد   الحقة. وكتاابت 
 املطلوب على املصادرة وافرتاضات املغالطات تشوهبا املوجودة الشكليات أن جادلوا حيث

(Assumptions Begging-Question) 1982 ) الرايضية األخطاء وحىت; Bowie
 Putnam 1979; 1969, Lewis 1996; Feferman 1996b; Chalmers

2003 Shapiro 1994; 366,–365 1975:.) للنظرية النقد هذا أن على كبري اعإمج يوجد 
 تتفوق للبشر العقلية اإلمكاانت بعض أن يتبني فرمبا قوة، أي إىل يفتقر للعقل الكالسيكية احلاسوبية

 النتيجة. هذه لتوقع سبب أي لغودل االكتمال عدم نظرايت تقدم ال ولكن تورينغ، حوسبة على

 

https://plato.stanford.edu/entries/computation-physicalsystems/
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 احلاسوبية النمذجة حدود 3.7

 حىت أو العامة؟ النسبية يكتشف أو (؟Eroica) "إيرويكا" مسفونية يؤلف أن حاسوب ألي ميكن هل
 يبدو رمبا األخرين؟ مشاعر يدرك أو حذاءه يربط أو حوله من البيئة يدرك لطفل البسيطة القدرة يقلد

Dreyfus ) حاسويب برانمج عرب للتشكيل مقاوما   واملاهر واإلبداعي الفطري اإلنساين النشاط
، ولكن (.,1972 1992  البشري لإلدراك األساسية اجلوانُب  تراوغ أن املرء خيشى أن ميكن عموما 
 الكالسيكية. احلاسوبية النمذجة خاصة احلاسوبية، النمذجة  

 احلاسوبية النظرية عن بياانته أوىل يف حىت النقد. هذا من قوية نسخة يقدم فودور أن السخرية دواعي ومن
 النظرية قدرة حول كبرية شكوكية عن (:1975 197–205) فودور يعرب   للعقل، الكالسيكية

 مساحة التشاؤم القى ولكن اهلامة. اإلدراكية الظواهر مجيع مع التعامل على للعقل الكالسيكية احلاسوبية
 املنطقي التفكري على خاص بشكل فيها ركز واليت (،2000 ،1983) الالحقة كتاابته يف أكرب

 يلي: كما نقاشه جوهر اختصار وميكن احلاسوبية، النمذجة تراوغ أن ميكنها عقلية ةكظاهر االستنتاجي

(1) 

 وترتيب اهلوية تثقلها واليت العقلي، للتمثيل "احمللية" اخلصائص جتاه فقط حساسة تورينغ منط على احلوسبة
 التمثيل. مقومات

(2) 

 كالصلة احمللية" "غري للخصائص حساسة   منوذجي، بشكل كاالحتمال العقلية، العمليات من العديد
 (.Conservatism) واحملافظة والبساطة

(3) 

 الصلة. ذات للعمليات تورينغ منط على النمذجة نرتك أن علينا جيب رمبا وبذلك،

(4) 



18/1/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 60

 

 مناسب. كبديل ختدم أن ميكن بديلة نظرية أية عن فكرة أدىن حاليا   لدينا ليس احلظ، لسوء

 أن ميكن تورينغ منط على املناسبة احلسابية العمليات أن جيادلون حيث ،(1) الفكرة   النقاد بعض يرفض
 يعرتض فيما (.Wilson 2011; Schneider 2005) احمللية" "غري للخصائص حساسة تكون

 للخصائص فقط حساسة االعتيادية االستنتاجية االستدالالت أن فيجادلوا (،2) الفكرة على البعض
Sperber 2008; Schneider and Ludwig 2003; Carruthers ) "احمللية"
 ليدان يوجد أنه على ويصرون (4) النقطة يدحضون ولكنهم (3) ابلنقطة البعض يعرتف (.2002

 هبذه الشيء بعض متأثرا   (.Pinker 2005) الصلة ذات العقلية للعمليات تورينغ منط على مناذج
 النظرايت ينتقد (،2) النقطة عن وليدافع التفاصيل. من الكثري مضيفا   بنقاشه فودور يتوسع االنتقادات،

:2005 41–;46 :2008 115–) "حملية" إرشادية خوارزميات نشر عرب االحتمال تنمذج اليت
 (.:2005 56–100) اجملال هبذا اخلاصة اإلدراكية النماذج من كبري عدد افرتاص عرب أو (126
 ليست مناذج عرب االحتمال مع تتعامل اليت النظرايت من عديدال ينتقد (،4) النقطة عن يدافع ولكي
 االرتباطية. الشبكات مثل (:2000 46–;53 2008) تورينغ منط على

 املوضوع هذا بقاء نتوقع أن ميكن حيث للجدل، مثرية نقطة   احلاسوبية النمذجة وحدود نطاق يبقى
 ناعي.االصط الذكاء جانب إىل العلماء يزورها نشطة حتقيق مساحة

 

 الزمنية احلجج 4.7

 اإلدراكي( )كالتقدير معقدة مهاما   ينجز العقل أن إىل إضافة الزمن، مرور مع العقلي النشاط يتضح
 اجلوانب تستوعب ال الكالسيكية، احلاسوبية خاصة احلاسوبية، أن النقاد من العديد خيشى فائقة. بسرعة
 عن شيء أي واضح بشكل يذكر ال تورينغ منط على النموذج أن كما مالئم. بشكل لإلدراك الزمنية

 على قائم جبهاز ماداي   ذاهتا اجملردة تورينغ آلة تطبيق ميكن له. وفقا   احلوسبة حتدث الذي الزمين املقياس
 النظرية نرفض أبن النقاد يوصي أبطأ. وبكرة رافعة جبهاز حىت أو مفرغ أبنبوب أبطأ جهاز أو السيليكون
 يستخدم أكثر. مباشر بشكل زمنية اعتبارات يدمج معني بديل إطار لصاحل للعقل الكالسيكية احلاسوبية
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 لنمذجة حاسوبية غري ديناميكية أنظمة إطار لتعزيز النقاش هذا (1995) وبورت غيلدير فان من كلٌّ 
 إطار ليدعم النقاش هذا (,2003 :2013 12–13) إليامسيث يستخدم كما العقلي. النشاط
 به. اخلاص العصبية اهلندسة

د أن ميكننا أبنه احلاسوبيون يرد   Piccinini ;2010 ) زمنية ابعتبارات اجملرد احلاسويب النموذج نزو 
2004 Weiskopf.) دون منفصلة حوسبة" "مراحل تورينغ آلة منوذج يفرتض املثال، سبيل فعلى 
 استمرار مدة بوصف منوذجنا مندع أن ميكننا ولكن املادي. ابلوقت املراحل هذه ارتباط كيفية وصف

 يوظف مفصلة. زمنية تنبؤات تقدم نظرية إىل الزمين غري تورينغ آلة منوذج حنول وبذلك مرحلة، كل
 الزمنية اخلصائص لدراسة النقاط هذه جانب إىل التدعيم هذا للعقل احلاسوبية النظرية أتباع من العديد

 ممارسو يهتم حيث كبري، بشكل كهذا دعيما  ت احلاسوب علم يشهد كما (.Newell 1990) لإلدراك
 املدعمة احلاسوبية النظرية نسخة أن إىل احلاسوبيون خيلص مالئمة. زمنية خبصائص آالت ببناء العلم هذا

 الزمن. مرور مع اإلدراك توضح كيفية عن كاٍف  بشكل تعرب أن ميكنها مناسب بشكل

van ) واملنفصل املتتايل الزمين التطور بني عارضالت على الضوء فيسلط الثاين، الزمين االعرتاض وأما
1995 Port and Gelder.) حني يف منفصلة، مراحل يف تورينغ آلة خالل من احلوسبة تتضح 

 للحوسبة الزمنية اخلصائص بني أساسي تعارض يوجد وبذلك، متتاٍل. زمن يف العقلي النشاط يتضح
 التطور تصف سيكولوجية نظرية إىل حنتاج حيث اقعي،الو العقلي ابلنشاط اخلاصة وتلك تورينغ منط على

 املتتايل. الزمين

 مبراحل مير ال اإلدراكي النشاط أن ُيظهر: أن وشك على ما ابفرتاض االعرتاض هذا على احلاسوبيون يرد  
 النشاط يتضح متتاٍل، املادي الزمن أن ابفرتاض (.Weiskopf 2004) منفصلة أساسية تفسريية
 يعمل متتاٍل. زمين هيكل هلا يكون أن جيب اإلدراكية النماذج أن يعين ال وذلك تاٍل.مت بزمن العقلي

 املتكاملة املادية النظرية فإن وبذلك متتاٍل. بشكل املادية حالته وتتطور متتاٍل  بزمٍن  الشخصي احلاسوب
 ميتلك وب.للحاس مادي تغري كل يعكس ال احلاسويب منوذجنا ولكن املادية. التغريات هذه كل ستعكس
. زمنيا   هيكال   احلاسويب منوذجنا  جيب للعقل اجليد اإلدراكي املستوى منوذج أن نفرتض فلماذا منفصال 
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 ملاذا املتطورة، املادية احلاالت من متصلة سلسلة توجد أنه لو حىت للدماغ؟ مادي تغري كل يعكس أن
 املستمر الزمين التطور حقيقة عارضتت ال املتطورة؟ اإلدراكية احلاالت من متصلة سلسلة وجود نفرتض

  املنفصل. الزمين اهليكل ذات احلاسوبية النماذج مع ذاهتا حبد

 

 املتجسد اإلدراك 5.7

 موريس القاري   الفيلسوف من يستلهم حبثي   برانمج   (Cognition Embodied) املتجسد اإلدراك
 املتجسد اإلدراك حركة تعد املؤثرين. من وغريهم غيبسون جي جي اإلدراكي النفس وعامل بونيت مريلو
 اإلدراك بني الروابط على التأكيد يف تتمثل األساسية اسرتاتيجيتها ولكن ما، حد إىل متجانسة غري حركة  

 من العديد يف مؤثر. مبكر لبيان (1991) وروش وتومبسون فالريا انظر احمليطة. والبيئة اجلسدي والفعل
 عادة   منهجهم يقدمون كما الديناميكي، النظام نظرية أدوات كةاحلر هذه أنصار يستخدم احلاالت،

Smith and Thelen 1995; Kelso 2009; Chemero ) للحاسوبية جذريٍ   كبديل
 للرموز اثبتة كمعاجلة العقلي النشاط تعامل للعقل احلاسوبية النظرية أن من يشتكون حيث (،1994
 من البيئةُ  تشكل اليت املعقدة األساليب من العديد كةاحلر هذه تتجاهل املتضمنة. البيئة عن منفصلة
 شكال   للعقل احلاسوبية ابلنظرية نستبدل أن جيب جوهري. أو سبيب بشكل العقلي النشاط   خالهلا
 يف اإلدراك لفهم األساسي املفتاح يكمن والطبيعة. واجلسد العقل بني املتتالية الروابط على يؤكد جديدا  

 موقف   النقد هذا على حيث   ما غالبا   الداخلية. العقلية احلوسبة يف وليس بيئي،ال العامل ديناميكيات
 القصدية. جتاه النطاق واسع إقصائي

 ميكن اإلدراكي. ابلتجسيد الواجب ابالعرتاف تسمح للعقل احلاسوبية النظرية أبن احلاسوبيون يرد  
 هناية ففي متتاٍل. بشكل والبيئة دواجلس العقل تفاعل كيفية ابحلسبان أتخذ أن احلاسوبية للنماذج
ن أن احلاسوبية للنماذج ميكن املطاف،  سبب أي يوجد ال حركية. وخمرجات حسية مدخالت تضم 

 الداخلية العقلية احلوسبة على املزدوج الرتكيز يستبعد البيئي العامل ديناميكيات على الرتكيز جيعل واضح
(2009 Rupert 165;–140 2014: Clark.) للعقل احلاسوبية النظرية أن حلاسوبنيا يزعم 



18/1/2022           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 63

 

 النظرية أن على يصرون أهنم كما املتجسد، اإلدراك حركة تقدمها مالئمة رؤى أي تضمني على قادرة
 األساسية. السيكولوجية الظواهر من العديد لنفسر لنا كلي إطار أفضل تبقى للعقل احلاسوبية

 

 للعقل احلاسوبية النظرية على مالحظات

أحياان  على أهنا تشمل مذاهب إضافية خارج الفرضية  "  كالسيكية"تؤخذ صفة   .1
تورينغ منط  على  حوسبة  العقلي  النشاط  تعترب  اليت  احلوسبة  :  األساسية  أن  مثل 

العقلية تعاجل الرموز ابحملتوى التمثيلي؛ أو أن احلوسبة العقلية تعاجل التمثيالت العقلية  
أن احلوسبة العقلية متثل شيئا  مثل عمارة فان نيومان  ببنية جمموعة كلية أو جزئية؛ أو  

الرقمية اختصار  .  للحواسيب  أن  أيضا   أحياان   (  CCTM)الحظ  يستخدم 
 . كاختصار للنظرية احلاسوبية الرتابطية للعقل

والقراءة يف الشبكات   .2 الكتابة  ذاكرة  لتطبيق  تقنيات عديدة  يقدم علم احلاسوب 
متكررة  .  العصبونية تناظرية  عصبونية  شبكة  استخدمنا  إذا  املثال،  سبيل  فعلى 

الُعقد   تنشيط  قي م  يف  الذاكرة  شريط  حمتوايت  نرمز  أن  ميكننا  مناسبة، 
(Siegelmann and Sontag 1995  .)  ومع ذلك، ال يفرتض الرتابطيون

يعتربون    التطبيقيون أن الذاكرة يف األنظمة البيولوجية تعمل هبذه الطريقة، رمبا ألهنم
 (.Hadley 2000)التطبيق غري ممكن بيولوجيا  

التفسري   .3 من  أكثر  ميزات  يقدم  الداخلياين  التفسري  أن  فقط  متعلقة  حجة  تزعم 
ال  (.  Block 1986; Chalmers 2002; Lewis 1994)اخلارجياين  

التفسري السيكولوجي، بل تزعم   الشامل من  حتاول هذه احلجة أن تلغي احملتوى 
مي أنه  احملتوى  فحسب  إىل  اإلشارة  من خالل  تفسريية  فوائد  على  احلصول  كننا 

 . احملدود
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يشرتك رمزان من نوع تركييب  : يف نقاشه األول نظرة مشابه( 1980) يقرتح فودور  .4
عقلي واحد ابحملتوى احملدود ذاته، ولكن ليس ابلضرورة أن يشرتكا ابحملتوى الشامل  

، ميكن أن يشري إما إىل  " ماء"كييب،  فعلى سبيل املثال، يوجد رمز عقلي تر .  ذاته
(O2H ) أو (XYZ)ولكن ال يعرب ابلضرورة عن حمتوى حمدود واحد اثبت ،  .

(  ألهنا غري حساسة للخصائص الداللية احملددة خارجيا  )احلوسبة العقلية شكلية   
ألن األنواع العقلية الرتكيبية هلا حمتوايهتا احملدودة بشكل  ) ومتضمنة  للمحتوى احملدود  

التسعينيات فصاعدا  )يتجاهل عمل فودور األخري  (.  أساسي بداية  احملتوى  (  من 
 .احملدود إىل جانب أي توجه حنو احلوسبة املتضمنة للمحتوى

التصنيف  (  2013)وشيه  (  1998)وبونتلي  (  2007)يفضل كلٌّ من هورويتز   .5
قليال  عن   ذلك ألسباب ختتلف  وإن كان  احلاسوبية،  للمركبات  تلك  اخلارجياين 

 .املذكورة هنا

كاألمتتة  )، ميكن لآللة أن تطبق منوذجا  حاسوبيا  بسيطا   1.7كما انقشنا يف الباب   .6
ومع ذلك، يسلط النموذج البسيط مع هذه اخلطوط الضوء   (.  احملدودة حبالة واحدة

 . قليال  على عمليات اآللة

إىل املعلومات على  غالبا  ما حياول الفالسفة الطبيعيون أن يقلصوا احملتوى التمثيلي   .7
دريتسك   مشروع  (Dretske 1981; Fodor 1990)منط  أن  علما    ،

 .التقليص هذا مثري  للجدل
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