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چكيده
اين مقاله به دو بخش كلي تقسيم شده است .در بخش نخست صورتبندي پاتنم ،دنت و سرل به جايگاه

فلسفي هوش مصنوعي به صورت كلي ،طرح شده و نقاط ضعف هر يك نشان داده ميشود .سپس

١٧٧

صورتبندي برگزيده با تفكيك دو تراز فلسفهعلمي و فلسفهذهني شرح داده ميشود .در تراز فلسفهعلمي

شود؟ اما در تراز فلسفهذهني مسئله اين است كه اگر چنين دستگاهي ساخته شد ،آيا ذهن دارد؟ در بخش

دوم از نوشتار مهمترين مسئلههاي طرحشده در اين دو تراز ارزيابي ميشود .مهمترين مسئله در تراز

فلسفة علمي ،مسئلة چارچوب ،يعني مسئلة چگونگي روبهرويي با رويدادهاي تعريفناشده و غيرمنتظره

است .اين مسئله بزرگترين مانع بر سر راه پيروزي هوش مصنوعي در آزمون تورينگ بوده است .در

ادامه در تراز فلسفهذهني سه مسئله ارزيابي شده است :مغالطة آدمك ،استدلال اتاق چيني و نقد بر اساس

تئوري گودل .مغالطة آدمك نشان ميدهد هوش مصنوعي امر ذهني را به امري دلخواه تبديل ميكند ،اما
دو نقدديگر ،اگرچه بر پارادايم كلاسيك هوش مصنوعي وارد است ،بر شبكههاي عصبي پيوندگرا وارد

نيست.
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مسئله آن است كه آيا هوش مصنوعي ميتواند دستگاهي بسازد كه در آزمون نامحدود تورينگ پيروز

مقدمه
از زماني كه در سال  ١٩٥٦ميلادي در كنفرانس دارثموث ،جان مككارتي واژة هوش
مصنوعي را براي اين رشته برگزيد تا به امروز ،همة دانشمندان بزرگ هوش مصنوعي بر

ماهيت ميانرشتهاي اين دانش نوين تأكيد داشتهاند ) Russell and Norvig, 2003,

١٧٨

 .(p.16استوآرت راسل در كتاب مشهورش به نام هوش مصنوعي رويكرد نوين جايگاه
هوش مصنوعي را در هفت دانش رياضيات ،مهندسي رايانه و رباتيك ،تئوري كنترل و

سايبرنتيك ،نوروساينس ،روانشناسي ،زبانشناسي و فلسفه ارزيابي كرده است ) Ibid,

 .(2003, pp.5-16ميتوان دانشهاي ديگري همچون منطق و زيستشناسي را نيز به
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اين ليست افزود؛ اما در ميان اين رشتهها فلسفه در نسبت با هوش مصنوعي همواره
جايگاه ويژهاي داشته است .در دهة پنجاه ميلادي و با تولد هوش مصنوعي ،پدران اين

رشته مدعي بودند كه هوش مصنوعي به پرسشهاي ما دربارة ذهن ،يعني پرسشهايي
كه فيلسوفان دو هزار سال است كه پاسخ آنها را نيافتهاند ،پاسخ خواهد داد ) Dreyfus,

 .(1979, p.xxxاما امروزه برخي از همان دانشمندان ،موفقيت هوش مصنوعي را منوط
به حل مسئلههاي فلسفي ميدانند ) .(McCarthy, 1995, p.1در اين مقاله جايگاه

فلسفي هوش مصنوعي نه از منظر آن دانشمندان ،بلكه از ديدگاه خود فيلسوفان روايت
ميشود و ارزيابي انتقادي نيز خواهد شد.

جايگاه فلسفي هوش مصنوعي در اين نوشتار در دو سطح بررسي ميشود؛ در سطح

نخست صورتبندي كلي مسئلة فلسفي در هوش مصنوعي مد نظر قرار ميگيرد و در

سطح دوم بر پاية اين صورتبندي ،مهمترين مسئلههاي اين حوزه ازجمله مسئلة

چارچوب ،مغاطلة آدمك و آزمون اتاق چيني سرل مطرح ميشود و پاسخهاي دادهشده

به آنها به بحث گذاشته ميشود .متناظر با اين دو سطح اين نوشتار نيز به دو بخش كلي-
بخش اول صورتبندي كلي مسئلة فلسفي هوش مصنوعي و بخش دوم مهمترين

مسئلههاي فلسفي هوش مصنوعي و پاسخهاي دادهشده به آنها -تقسيم ميشود.

الف( صورتبندي كلي مسئلة فلسفي در هوش مصنوعي
ديدگاه فيلسوفان دربارة هوش مصنوعي طيف گستردهاي را در بر ميگيرد .در يك سر

اين طيف پاتنم قرار دارد كه مدعي است هوش مصنوعي چيزي بيش از يك رشتة مهندسي
نيست و ازاينرو شايستگي پرداختن به مسئلههاي فلسفي را ندارد؛ اما در سر ديگر اين

طيف دنت جاي دارد كه از اساس هوش مصنوعي را نوعي فلسفه ميداند .صورتبندي
فيلسوفان ديگري همچون سرل ،دريفوس و چالمرز نيز در ميانة اين طيف جاي ميگيرد.

١٧٩

در اين بخش از پژوهش نخست صورتبندي پاتنم و دنت به عنوان دو سر طيف نظرات
هوش مصنوعي قوي از هوش مصنوعي ضعيف به عنوان مشهورترين صورتبندي در

اين حوزه به بحث گذاشته ميشود و در پايان با ارزيابي اين نظرات ،صورتبندي
درستتر معرفي ميشود.

 .١صورتبندي پاتنم

در آغاز دهة شصت ميلادي ،پاتنم با نوشتن مقالة »اذهان و ماشينها« )(Putnam, 1960

رويكردي را در فلسفة ذهن بنا نهاد كه بعدها به كاركردگرايي ماشيني مشهور شد.

كاركردگرايي ماشيني همواره از مهمترين پشتوانههاي فلسفي يك سري از جريانهاي

هوش مصنوعي بوده است؛ اما پاتنم خود در اواخر دهة هشتاد هم كاركردگرايي را
بهطوركامل نقد كرده و هم در برابر هوش مصنوعي صريح ًا موضعگيري كرد .او

بهصراحت مدعي شد كه هوش مصنوعي هيچ دستاورد فلسفي به همراه نداشته است .او
گفت:
آيا هوش مصنوعي براي ما چيز مهميدر مورد ذهن دارد؟ من فكرميكنم كه
پاسخ منفي است ...الگوي رايانهاي ذهن همان هوش مصنوعي نيست ...اگر كسي

الگوي رايانهاي ذهن را ساخته باشد ،آن كس آلن تورينگ است .اما هوش

مصنوعي ...نه تئوري ماشين تورينگ ،نه فلسفة آلن تورينگ ،بلكه چيزي بسيار
 براي آشنايي با كاركردگرايي ماشيني پاتنم و دلايل چرخش وي ،ر.ك :محمدعليخلج.١٣٩٢ ،

بررسي انتقادي رويكردهاي سرل ،دنت و پاتنم به جايگاه فلسفي هوش مصنوعي

فيلسوفان در مورد هوش مصنوعي روايت ميشود و در ادامه رويكرد سرل بر پاية تفكيك

دمدستيتر است ....طراحي رايانه ،شاخهاي از مهندسي است كه ابتدا تنها در
مورد طراحي نرمافزار بوده است .هوش مصنوعي نيز زيرشاخهاي از اين شاخة

مهندسي است ).(Putnam(2), 1988, pp.269-270

بدين ترتيب از نظر پاتنم حساب الگوي رايانهاي ذهن و هوش مصنوعي از هم

جداست و هوش مصنوعي بهمثابه رشتهاي مهندسي ،از نظر فلسفي اهميت ندارد.
١٨٠

ارزيابي صورتبندي پاتنم
چنانكه تعابير خود پاتنم نشان ميدهد ،صورتبندي وي بر دو گزاره شكل گرفته است:

 .١الگوي رايانهاي ذهن چيزي متفاوت با هوش مصنوعي است؛  .٢هوش مصنوعي
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اهميت فلسفي ندارد .ما در جاي ديگري بهتفصيل گزارة نخست و دلايل پاتنم را براي
طرح آن نقد و ارزيابي كردهايم و در اينجا به آن نخواهيم پرداخت .اما ارزيابي گزارة

ي اين گزاره
دوم :همة مسائل فلسفي كه در بخش دوم اين مقاله ارزيابي شدهاند ،نادرست ِ

را نشان ميدهند؛ چراكه همگي آنها به نوعي در نسبت با هوش مصنوعي قرار دارند و
پيشاپيش ،اهميت فلسفي هوش مصنوعي را نشان ميدهند .پس دستكم ميتوان گفت
در پايا ِن مقاله و با ارزيابي اين مسائل مشخص خواهد شد كه آيا ادعاي پاتنم درست و
هوش مصنوعي فاقد اهميت فلسفي است يا خير.

 .٢صورتبندي دنت
دنت دقيق ًا در نقطة مقابل پاتنم جاي دارد .از نگاه او هوش مصنوعي در معنايي عام نوعي
فلسفهورزي است .دنت بهصراحت موضوع و مسائل هوش مصنوعي را موضوع و مسائل

 دريفوس در »پديدارشناسي و مكانيزم« نشان ميدهد كه الگوي تورينگ از ذهن كه از سوي پاتنم ارائه

شده است ،فاقد محتواست؛ يعني ورودي -خروجيها و قواعد حاكم بر ذهن بهمثابه ماشين تورينگ

مشخص نيست .پژوهشگران هوش مصنوعي ميكوشند همين ورودي -خروجيها و قواعد را كشف

كنند و به تئوري پاتنم محتوا ببخشند؛ اما اگر ايشان شكست بخورند ،تئوري پاتنم دربارة ذهن -يعني
الگوي تورينگ -نيز شكست خورده است .پس سرنوشت هوش مصنوعي و الگوي تورينگ از هم جدا

نيست )ر.ك :محمدعليخلج.(١٣٩٢ ،

فلسفي ميداند .چنانكه ميگويد:
هوش مصنوعي در معنايي گسترده ،فلسفه است و بهطورمستقيم با يك سري

مسئلههاي فلسفي ،ازجمله اينكه ذهن چيست؟ معني چيست؟ عقلانيت چيست؟
چه شرايط ضروري براي شناخت وجود دارد؟ و چنين پرسشهايي سروكار دارد

).(Dennett, 1988, p.212

البته از نظر دنت روش پاسخ به اين مسئلههاي مشترك در فلسفه و هوش مصنوعي

متفاوت است .به باور وي در پاسخ به مسئلة يكسان» ،پاسخ سنت فلسفي چنين است:

١٨١

تحليلي پيشيني و برهان بيشتر و پاسخ محققان هوش مصنوعي چنين است :آن را بساز و

ي فلسفي ايجاد
محدوديتش به كار بر روي رايانهها ،مانعي براي پاسخ به مسئلههاي كل ِ


نميكند ) .(Ibid, p.112او براي نشاندادن اين امر ،هندسه را مثال ميزند:

آيا رايانه به هوش مصنوعي نامربوط است؟ نامربوط است به همان معنا كه
كشيدن شكل بر روي صفحه در فهم هندسه نامربوط است؛ يعني در عمل بدون
آن ممكن نيست؛ اما در اصل نامربوط است ).(IbId, 1981, p.118

به بيان ديگر هوش مصنوعي نيز همچون فلسفه در پي شرايط امكا ِن برخورداري از

ذهن و هوشمندي است و با انتزاع اين شرايط از شرايط ويژة هر آزمايش و سختافزار
آزمايشگاهي در پي يافتن قواعد كلي معرفتشناسي است:

بنابراين فرد ميتواند از مدلهاي معين -و البته بسيار غيرواقعگرايانة -هوش
مصنوعي چيزهاي بسياري را بياموزد؛ همانگونه كه از ذهن يك مريخي

 افزون بر مثال هندسه ،دنت مثال ديگر چرخ را نيز براي رساند ِن منظورش ميزند .دنت ميگويد ما در

طبيعت براي حركت چرخ نداريم و چرخ ساختة بشر است؛ اما ميدانيم قواعد حركت چه در چرخ چه

در طبيعت ،يكسان است و با كشف قواعد كلي حاكم بر حركت چرخ ميتوان قواعد حاكم بر حركت در
ي
طبيعت را نيز كشف كرد .به همين قياس دربارة شناخت نيز ما در طبيعت نرمافزار نداريم ،اما قواعد كل ِ

حاكم بر شناخت چه در طبيعت چه در نرمافزار يكي است؛ ازاينرو دنت نرمافزارهاي هوش مصنوعي
را چرخهاي شناختي مينامد ).(Dennet 1984, p200

بررسي انتقادي رويكردهاي سرل ،دنت و پاتنم به جايگاه فلسفي هوش مصنوعي

ت هوش مصنوعي ،يعني
ببين« )(Ibid, p.273؛ اما از نظر دنت اين روش متفاو ِ

ميآموزد .يك روانشناسي خوب ميتواند از يك مريخي ،اگرچه شبيه ما نباشد،
مبنايي براي قواعد كلي معرفتشناسي و روانشناسي به دست دهد كه در موجود

انساني نيز به كار گرفته ميشود ).(Ibid, p.113

ارزيابي صورتبندي دنت
صورتبندي دنت ابهام شديدي دارد .اين امر بهخوديخود روشن نيست كه روش

١٨٢

آزمايشگاهي هوش مصنوعي چه كمكي به حل مسئلههاي انتزاعي فلسفه و معرفتشناسي
ميكند .ادعاي دنت وقتي قابل اعتنا خواهد بود كه وي نمونههايي از كمك هوش

مصنوعي به فلسفه را مثال بزند .در آن صورت است كه ميتوان صورتبندي وي را
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ارزيابي كرد .در بخش دوم از اين نگاشته دو نمونه از كمكهاي ادعايي دنت بيان ميشود؛
يكي صورتبندي مسئلة چارچوب و ديگري حل مسئلة هيوم .دربارة هر يك از اين دو
مسئله نشان داده ميشود كه ادعاي دنت مبني بر كمك هوش مصنوعي به فلسفه قابل

دفاع نيست و درنتيجه صورتبندي كلي وي نيز مخدوش است.
 .٣صورتبندي سرل

در سال  ١٩٨٠ميلادي سرل با تفكيك هوش مصنوعي ضعيف از هوش مصنوعي قوي،
صورتبندي خود از مسئلة فلسفي در هوش مصنوعي را ارائه كرد .بر پاية اين
صورتبندي ،هوش مصنوعي ضعيف به خودي خود يك شاخه از مهندسي است كه

ميتواند به عنوان ابزار به شناخت ذهن كمك كند؛ اما هوش مصنوعي قوي ادعايي فلسفي

دربارة ذهن دارد .او ميگويد:

مطابق با هوش مصنوعي ضعيف ،ارزش رايانه در آموزش در مورد ذهن ،آن

است كه ابزاري بسيار قوي را به دست ما ميدهد ...اما مطابق با هوش مصنوعي
قوي ،رايانه تنها يك ابزار در مطالعة ذهن نيست؛ بلكه رايانههاي بهدرستي

برنامهريزيشده ،همان ذهن هستند؛ بدين معنا ميتوان گفت كه رايانهاي كه برنامة

درستي را اجرا ميكند ،ميفهمد و حالتهاي شناختي دارد ) Searle, 1980,

.(p.2

به بيان ديگر هوش مصنوعي ضعيف رايانه را صرف ًا ابزاري براي مطالعة ذهن ميداند

و خود رايانه را بهخودي خود الگويي براي ذهن به شمار نميآورد؛ اما هوش مصنوعي
قوي دقيقاً در نقطة مقابل قرار دارد و مدعي است رايانه الگو و نمونهاي براي ذهن است

و به همان معنايي كه انسانها داراي ذهن و حالتهاي شناختي هستند ،رايانهها نيز ذهن
و حالتهاي شناختي دارند.
ارزيابي صورتبندي سرل

دو نقد اساسي بر اين صورتبندي سرل وارد است؛ نخستين نقد اينكه در بيان سرل

١٨٣

جايگاه فلسفي هوش مصنوعي ضعيف چندان روشن نيست و گويا در اين سطح مسئلة
سرپوش مينهد كه بخش مهمي از مسئلههاي فلسفي هوش -همچون مسئلة چارچوب

يا خود آزمون تورينگ -در اين سطح ميگنجند .جدا از صورتبنديهاي گوناگون ايدة

اصلي آزمون تورينگ اين است كه آيا ميتوان كاركردهاي هوشمندانة انساني را در رايانه
پيادهسازي كرد؟ فارغ از اينكه رايانه حالت شناختي دارد يا ندارد ،آيا ميتواند بهطوركامل
همانند ما رفتار كند؟ اين مسئلهاي فلسفي است كه در تراز هوش مصنوعي قوي قرار

ندارد و سرل جاي ديگري براي آن در نظر نگرفته است .نقد دوم بر صورتبندي سرل
نيز آن است كه بر پاية آن ،سخن بسياري از مدافعان هوش مصنوعي نادرست فهميده
ميشود .در اصل سرل موضع خود را مبنا قرار داده است و رويكرد مخالفان خود را

بهاشتباه ،بر اساس آن صورتبندي كرده است .رويكرد سرل به ذهن در ادامه و در ذيل

بحث از اتاق چيني شرح داده شده است؛ اما در اينجا كافي است به يكي از اصول اساسي

آن اشاره كنيم؛ بنا بر اين اصل ،حالتهاي شناختي و سوبژكتيو وجود دارند ) IbId,

 .(1992, pp.18-19از اين لحاظ رويكرد سرل شبيه دوگانهانگاري خاصهاي است؛ زيرا

ويژگيهاي ذهني را نيز اموري موجود به شمار ميآورد .پس ذهنمندي از نگاه سرل
مستلزم وجود حالتهاي شناختي سوبژكتيو درون فرد است .با اين حساب كسي كه

مدعي است رايانهها داراي ذهن هستند -مدافعان هوش مصنوعي قوي -باور دارد كه در
رايانهها جدا از مدارهاي الكتريكي ،چيز ديگري به عنوان حالت سوبژكتيو وجود دارد.

بررسي انتقادي رويكردهاي سرل ،دنت و پاتنم به جايگاه فلسفي هوش مصنوعي

فلسفي وجود ندارد .صورتبندي سرل در حالي بر اهميت فلسفي هوش مصنوعي ضعيف

سرل چنين ديدگاهي را به مدافعان هوش مصنوعي قوي نسبت ميدهد؛ درحاليكه تقريب ًا

هيچ يك از مدافعان هوش مصنوعي قوي اين سخن را نميپذيرد و بر اين باور نيستند
كه در رايانهها -جدا از مدارهاي الكتريكي -چيز ديگري به منزلة حالت سوبژكتيو وجود

داشته باشد .با اين حساب صورتبندي سرل نيز از اين جهت كه بخش مهمياز
مسئلههاي فلسفي در هوش مصنوعي را ناديده ميگيرد و از جهتي كه رويكرد مدافعان

١٨٤

هوش مصنوعي را به اشتباه روايت ميكند ،صورتبندي مناسبي نيست.

سرل در سال  ١٩٩٠ميلادي و ده سال پس از نخستين صورتبندياش ،با قراردادن

شناختگرايي ) (Cognitivismدر كنار هوش مصنوعي قوي و ضعيف تا حدودي
پي
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صورتبندي خود را تصحيح كرد .بر پاية اين صورتبندي جديد ،وي ميان اين سه

پرسش تفكيك قائل ميشود .١» :آيا مغز يك رايانة ديجيتال است؟  .٢آيا ذهن يك برنامة
رايانهاي است؟  .٣آيا عمل مغز ميتواند بر روي يك رايانة ديجيتال شبيهسازي شود؟«
) (Searle, 1990, p.21سرل در پاسخ به اين سه پرسش ،شناختگرايي ،هوش

مصنوعي قوي و هوش مصنوعي ضعيف را اينگونه تعريف ميكند:

من ديدگاهي كه داشتن ذهن را همان داشتن يك برنامة رايانهاي ميداند ،هوش
مصنوعي قوي و ديدگاهي را كه بر اين باور است كه پردازشهاي مغزي

)پردازشهاي ذهني( ميتواند به صورت محاسبهگرايانه شبيهسازي شود ،هوش
مصنوعي ضعيف و ديدگاهي را كه معتقد است مغز يك رايانة ديجيتال است،
شناختگرايي مينامم )(IbId, p.22

اين صورتبندي جديد از جهاتي صورتبندي بهتري است .بر اساس اين

صورتبندي رويكرد اصلي مدافعان هوش مصنوعي كه مدعياند تفكر در انسان چيزي
جز پردازشگري ديجيتالي مغز نيست ،در ذيل شناختگرايي آورده شده است؛ اما در اين

 البته ديويد چالمرز به صورتي عجيب ،از يك سو مدافع ذهنمندي هوش مصنوعي است و از سوي

ديگر حالتهاي شناختي را موجود ميداند .سرل بهخوبي تضاد اين دو رويكرد را كه چالمرز ميكوشد
با هم جمع كند ،نشان ميدهد ).(See: Searle, 1997

صورتبندي نيز نسبت شناختگرايي با هوش مصنوعي قوي تا حدودي مبهم است و
همچنان اهميت فلسفي هوش مصنوعي ضعيف ناديده گرفته شده است .از يك سو

بسياري از كساني كه مغز را يك سختافزار ديجيتال ميدانند ،ذهن را برنامة نرمافزاري

آن به شمار ميآورند و با توجه به نقل آوردهشدة پيشين ،بر پاية تقسيمبندي سرل همة

ايشان هم در شمار شناختگرايان قرار ميگيرند و هم در شمار مدافعان هوش مصنوعي
قوي؛ اما -چنانكه پيش از اين هم ديديم -سرل باور ديگري را نيز به مدافعان هوش

مصنوعي قوي نسبت ميدهد .به باور او »بهطوركلي حالتهاي ذهني يك هستيشناسي
مصنوعي نميپذيرند كه در رايانهها افزون بر مدارهاي الكتريكي ،چيزي به منزلة
حالتهاي سوبژكتيو وجود داشته باشد .بر اين اساس هيچ يك از شناختگرايان مدافع
هوش مصنوعي قوي نيستند .پس از يك زاويه ،شناختگرايان مدافع هوش مصنوعي
قوي و از زاوية ديگر مخالف آن هستند؛ ازاينرو نسبت شناختگرايي و هوش مصنوعي
قوي روشن نيست؛ بهطوركلي صورتبندي سرل از مسئلة فلسفي در هوش مصنوعي

بسيار آميخته به رويكرد ويژة خودش در فلسفة ذهن است و نميتواند يك صورتبندي

كلي مناسب براي معرفي جايگاه فلسفي هوش مصنوعي باشد .اما دو اصطلاح هوش
مصنوعي قوي و ضعيف در ادبيات تئوريك هوش مصنوعي تعبيرهايي بسيار پركاربرد

هستند و بايد تعبير درستي از اين دو ارائه شود .ما در ادامه كوشيدهايم در ذيل
صورتبندي درست ،تعابير سرلي از هوش مصنوعي ضعيف و قوي را بهبود ببخشيم.

.٤صورتبندي درست

تا اينجا ديديم كه صورتبنديهاي پاتنم ،دنت و سرل از مسائل فلسفي مرتبط با هوش
مصنوعي ،هر يك با مشكلاتي روبهروست .مدعاي ما آن است كه ميتوان بر اساس آزمون
تورينگ صورتبندي سادهاي ارائه داد كه به هيچ يك از اين مشكلات دچار نباشد .در

ادامه و همراه با شرح اين صورتبندي ،از اين مدعا نيز دفاع خواهيم كرد .توضيح مفصل
آزمون تورينگ براي صورتبندي مد نظر ما ،مورد نياز نيست؛ بلكه دانستن همين امر

بررسي انتقادي رويكردهاي سرل ،دنت و پاتنم به جايگاه فلسفي هوش مصنوعي

سوبژكتيو غيرقابل فروكاهي را دارد« )(IbId, 1992, p.19؛ ولي بيشتر مدافعان هوش

١٨٥

كافي است كه گذشته از محتواي خاص اين آزمون ،آزمون نامحدود تورينگ معياري

است از توانايي پيادهسازي رفتارهاي هوشمندانة انساني؛ يعني سختافزاري كه از اين
آزمون پيروز بيرون بيايد ،ميتواند كاركردهاي هوشمندانة انساني را پيادهسازي نمايد و

مانند يك انسان رفتار كند .با درنظرگرفتن اين آزمون ميتوان دو پرسش كامل ًا متفاوت

را مطرح كرد .يك پرسش آن است كه آيا ساختن چنين سختافزاري ممكن است يا
١٨٦

خير؟ اگر آري ،چگونه؟! اين پرسش در درجة نخست در تراز دانش هوش مصنوعي به
منزلة يكي از زيرشاخههاي »علوم« رايانهاي مطرح ميشود .دانشمندان و مهندسان هوش

مصنوعي بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چگونه سختافزاري بسازند كه توانايي
پي
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پيادهسازي كاركردهاي هوشمندانة انساني را داشته باشد .پس پرسش از چگونگي پيروزي



تورينگ آزمونش را همچون يك بازي اينگونه توصيف ميكند» :اين بازي با سه نفر انجام ميشود:

يك مرد ) ،(Aيك زن ) (Bو يك بازپرس ) (Cكه ميتواند هر جنسيتي داشته باشد .بازپرس در يك
اتاقي جدا از دو نفر ديگر قرار دارد .موضوع بازي براي بازپرس اين است كه بايد تعيين كند كه كدام يك
از اين دو ،مرد و كدام يك ،زن هستند .او آنها را با برچسبهاي  Xو  Yميشناسد و در پايان بازي

ميگويد يا  A ،Xاست و  B ،Yاست؛ يا  B ،Xاست و  ..A ،Yبازپرس اجازه دارد تا از  Aو  Bبپرسد:
 :Cممكن است كه  Xطولِ مويش را به من بگويد؟ حالا فرض كن كه  Xواقعاً  Aاست؛ درنتيجه بايد
جواب بدهد .نقش  Aدر بازي اين است كه بكوشد و سبب شود كه  Cتشخيص اشتباهي داشته باشد؛

بنابراين پاسخ او ممكن است اين چنين باشد ...بلندترين دستة موي من بيست سانتيمتر است ...حالت

ايدئال اين است كه ايشان به صورت تلگرافي ارتباط داشته باشند و صداي ايشان نبايد به تشخيص C

ياري برساند ...موضوع بازي براي  Bاين است كه به تشخيص بازپرس كمك كند .بهترين راهبرد براي
وي اين است كه پاسخهاي حقيقي بدهد« ) .(Turing, 1950, p.441تورينگ خودش نام اين بازي را
كه بعدها به آزمون تورينگ ) (Turing testمشهور شد ،بازي تقليد ) (Imitation Gameميگذارد .او

براي روشنكردن نسبت اين بازي و پرسش از امكان انديشيدن ماشين ،مقاله را اينگونه ادامه ميدهد:

»حال ما ميپرسيم هنگاميكه يك ماشين به جاي  Aدر اين بازي شركت كند ،چه اتفاقي خواهد افتاد؟

اگر بازي به اين ترتيب -يعني با حضور يك ماشين -انجام شود ،آيا بازپرس اغلب دچار اشتباه خواهد

شد؛ همانگونه كه بازي ميان يك مرد و يك زن انجام ميشود؟ اين پرسشها جايگزين پرسش اصلي

ما -يعني آيا ماشين ميتواند تفكر كند -ميشود« ).(Ibid

هوش مصنوعي در آزمون تورينگ بهخوديخود پرسشي علمياست؛ ولي ميدانيم كه

متناظر با هر علمي ميتوان از فلسفة آن علم نيز سخن گفت .فلسفة يك رشتة علمي
مبادي تصوري ،تصديقي و روششناختي آن علم را از منظري فلسفي ارزيابي ميكند؛
براي نمونه ميتوان متناظر با علوم گوناگون از فلسفة علم فيزيك ،فلسفة علم

زيستشناسي ،فلسفة رياضيات و ...نام برد .به همين قياس ميتوان از فلسفة علوم رايانهاي
و مشخص ًا فلسفة هوش مصنوعي نيز سخن گفت .در فلسفة هوش مصنوعي به اين معنا،

مبادي فلسفي دانشمندان هوش مصنوعي ارزيابي ميشود .پس بر پاية صورتبندي ما،

كاركردهاي هوشمندانة انساني را پيادهسازي كند؟ چنانكه گفتيم ،اين پرسش در درجة
نخست پرسش دانشمند هوش مصنوعي است؛ ولي فيلسوف نيز ميتواند سراغ پاسخهاي
دانشمندان به اين پرسش برود و پيشفرضهاي فلسفي آنان را در پاسخ به اين پرسش
نقد كند .بر پاية صورتبندي ما ،اين نخستين تراز از مسئلة فلسفي در هوش مصنوعي
است كه ميتوان آن را تراز فلسفهعلمي ناميد.

پرسش دوم دربارة آزمون تورينگ آن است كه به فرض اگر سختافزاري ساخته شد

كه از آزمون تورينگ موفق بيرون آمد و توانست همة رفتارهاي هوشمندانة انساني را

پيادهسازي كند ،آيا اين امر كافي است تا اين سختافزار را داراي ذهن بدانيم؟ اين

پرسش -بر عكس پرسش نخست -پرسشي علمي نيست؛ بلكه پرسشي فلسفي است و
در تراز فلسفة ذهن جاي دارد .در اين تراز پرسش اصلي آن است كه ذهن چيست و چه

موجودي داراي ذهن است؟ در پاسخ به اين پرسش جريانهايي در فلسفة ذهن بر اين
باورند هر موجودي كه بتواند در آزمون تورينگ پيروز شود ،داراي ذهن است .در اصل

تراز نخست از پرسش فلسفي ،نوعي نقادي درجة دوم از دانش هوش مصنوعي است كه

بر اساس آن ،مبادي معرفتي -روشي و امكانات و محدوديتهاي اين دانش ارزيابي
ميشود؛ اما تراز دوم ،يك تئوري فلسفهذهني است .پس ميتوان صورتبندي درست را

با تفكيك اين دو تراز و پرسشهاي متناظر با هر يك بيان كرد:

بررسي انتقادي رويكردهاي سرل ،دنت و پاتنم به جايگاه فلسفي هوش مصنوعي

پرسش نخست دربارة آزمون تورينگ اين است :چگونه ميتوان سختافزاري ساخت كه

١٨٧

 .١تراز فلسفه علمي :آيا دانش هوش مصنوعي كنوني ميتواند برنامهاي طراحي كند

كه در آزمون تورينگ پيروز شود؟

 .٢تراز فلسفه ذهني :آيا آزمون تورينگ معيار درستي براي ذهنمندي است؟

مدافع هوش مصنوعي در تراز فلسفهعلمي ادعاي كمينه و ضعيفتري را مطرح

ميكند .ادعاي او آن است كه رايانه ميتواند مانند انسان رفتار كند؛ اما مدافع هوش
١٨٨

مصنوعي در تراز فلسفهذهني ادعاي بيشينه و قويتري را مطرح ميكند .او مدعي است

نه تنها رايانه ميتواند شبيه انسان رفتار كند ،بلكه همين براي ذهنمند دانستن آن كافي
است .بر اين اساس ميتوان جريان مدافع هوش مصنوعي در تراز فلسفهعلمي را هوش

پي
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مصنوعي ضعيف و جريان مدافع هوش مصنوعي در تراز فلسفهذهني را هوش مصنوعي
قوي دانست .در راستاي نقد هوش مصنوعي ضعيف بايد نشان داد كه اين رشته به سبب

پذيرش پيشفرضهاي فلسفي نادرست ،نميتواند در آزمون تورينگ موفق باشد .اما در

نقد هوش مصنوعي قوي بايد نشان داد كه آزمون تورينگ از اساس معيار مناسبي براي
ذهنمندي نيست.

پيش از اين گفتيم ادعاي ما آن است كه اين صورتبندي با مشكلات

صورتبنديهاي پيشين -بهويژه صورتبندي سرل -روبهرو نميشود .از اشكالهاي
صورتبندي سرل اين بود كه اهميت فلسفي هوش مصنوعي ضعيف را ناديده ميگرفت؛

اما از نظرگاه صورتبندي ما ،هوش مصنوعي ضعيف نيز در تراز فلسفهعلمي داراي
جذابيتهاي فلسفي ويژة خود خواهد بود .اگر سرل را نمونة فيلسوفاني بدانيم كه در

تراز فلسفهذهني نقدهايش را بر هوش مصنوعي قوي وارد آورده است ،دريفوس مشخص ًا

فيلسوفي بوده است كه در تراز فلسفهعلمي نقدهاي فلسفياش را بر هوش مصنوعي
ضعيف وارد كرده است .گفتيم كه در نقد هوش مصنوعي قوي -يعني تراز فلسفهذهني-
به آزمون تورينگ به عنوان معياري براي ذهنمندي شك ميشود؛ ولي در نقد هوش

مصنوعي ضعيف -يعني در تراز فلسفهعلمي -چنين تشكيكي صورت نميپذيرد .حال به

اين سخن دريفوس كه در گفتوگو با دنت دربارة برداشت اشتباه وي از سخنانش

اعتراض ميكند ،توجه كنيد:

به نظر ميرسد تو ]يعني دنت[ فكر كردهاي من ]يعني دريفوس[ مثل جان سرل در

استدلال اتاق چيني در پي اين بودهام كه رايانه چيزي بيش از رفتاري را انجام دهد كه
گويا دارد زبان طبيعي را ميفهمد ...اما من هرگز چنين چيزي نخواستهام .من همواره

راضي بودهام با قواعد آزمون نامحدود تورينگ بازي انجام شود ) Dreyfus, 1997,

.(p.267

اين تعبير دريفوس بهخوبي گواه آن است كه وي نقدش را در ترازي متفاوت نسبت

١٨٩

به سرل مطرح ميكند و نقدهاي دريفوس نه به هوش مصنوعي قوي -يعني تراز
بيان ديگر چنانكه خودش ميگويد ،او به معيار آزمون تورينگ شك نميكند و مسئلهاش

اين است كه آيا هوش مصنوعي ميتواند در آزمون تورينگ موفق باشد و كاركردهاي
هوشمندانة انساني را پياده كند يا خير.

روشن است كه پرسش از امكان موفقيت هوش مصنوعي در پيادهسازيهاي

كاركردهاي انساني در درجة نخست پرسشي علمي است و در »علوم« كامپيوتر مطرح
ميشود؛ ولي همانگونه كه متناظر با علم فيزيك و رياضي ميتوان از فلسفة علم فيزيك

و فلسفة رياضي سخن گفت ،ميتوان از فلسفة علوم كامپيوتر و -به صورت خاص-

فلسفة هوش مصنوعي نيز سخن گفت .فلسفة علم هوش مصنوعي -يعني نقادي درجة
دوم اين دانش -كه مبادي تصديقي ،تصوري و روششناسي اين دانش را ارزيابي فلسفي
ميكند .براي اين منظور بايد به دنبال پژوهشهاي دانشمندان هوش مصنوعي رفت و

پيشفرضهاي ايشان ،نرمافزارها و سختافزارهاي طراحيشده از سوي آنان را نقد كرد.

اين دقيق ًا همان كاري است كه دريفوس انجام ميدهد .سرل كه در تراز فلسفهذهني موضع
ميگيرد ،كاري به پژوهشهاي دانشمندان هوش مصنوعي ندارد؛ اما دريفوس مستقيم به

دنبال برنامههاي پژوهشي دانشمندان هوش مصنوعي رفته است و مبادي فلسفي آنان را

نقد و ارزيابي كرده است .ماهيت فلسفهعلمي نقدهاي دريفوس را از تعابير خود وي

دربارة الگووارة كلاسيك هوش مصنوعي نيز ميتوان دريافت .چنانكه ميگويد» :آنچه

بررسي انتقادي رويكردهاي سرل ،دنت و پاتنم به جايگاه فلسفي هوش مصنوعي

فلسفهذهني -بلكه به هوش مصنوعي ضعيف -يعني تراز فلسفهعلمي– باز ميگردد؛ به

هوگلند هوش مصنوعي كلاسيك مينامد ،نمونة سرمشقگونهاي از چيزي است كه
فيلسوفان علم برنامة پژوهشي رو به زوال مينامند« ).(IbId, 1992, p.xi

از نگاه لاكاتوش برنامههاي پژوهشي علمي به دو دسته تقسيم ميشوند :برنامههاي

پژوهشي پيشرونده و برنامههاي پژوهشي روبهزوال) Degenerating research

(program؛ برنامهاي پيشرونده است كه هر چه پيش ميرود ،مسئلههاي علمي بيشتري

١٩٠

را حل كند؛ اما برنامة علمي رو به زوال ميكوشد با وصلهزدن و به كمكآوردن تبصرههاي
پيدرپي ،هستة سخت خود را نجات دهد .جدا از پيشرونده يا روبهزوال بودن هوش

مصنوعي كلاسيك ،آنچه براي ما موضوعيت دارد ،آن است كه دريفوس با ارجاع به

پي

تابستان  /١٣٩٧شمارة /٧٤محمدحسين محمدعليخلج

فيلسوفان علم و با وامگيري از لاكاتوش از اصطلاح فلسفهعلمي برنامة پژوهشي روبهزوال
در وصف يك جريان هوش مصنوعي استفاده ميكند و اين امر بهروشني گواه آن است

كه او در تراز فلسفهعلمي هوش مصنوعي را نقد كرده است .پس ميبينيم كه صورتبندي

ما -بر عكس صورتبنديهاي پيشين -نه تنها سرشت متفاوت نقدهاي دريفوس و سرل

بر هوش مصنوعي را آشكار ميكند ،بر ماهيت فلسفي نقد هر يك از ايشان نيز پرتو
ميافكند.

ب( مهمترين مسئلههاي فلسفي هوش مصنوعي و پاسخهاي دادهشده
در بخش دوم اين نوشتار -بر پاية صورتبندي برگزيده در بخش اول -مسئلههاي فلسفي
در هوش مصنوعي را ارزيابي ميكنيم؛ بر اين اساس در دو بخش ،مهمترين مسئلههاي
هر يك از دو تراز فلسفهعلمي )هوش مصنوعي ضعيف( و فلسفهذهني )هوش مصنوعي


قوي( را بيان ميكنيم و پاسخهاي دادهشده به آنها را ارزيابي ميكنيم.

 شايان ذكر است ،گسترة بحثهاي صورتگرفته دربارة هر يك از چهار مسئلة طرحشده در اين بخش

بسيار زياد است .در مشكل چارچوب افزون بر دنت و دريفوس ،صاحبنظراني همچون فودور،

مكدرمت ،پيليشين ،كلارك ،مككارتي ،ويلر و ...ديدگاههاي مستقل خود را دارند .در استدلال اتاق چيني

ليست افراد صاحبنظر بسيار بيش از اينهاست كه به چند موردشان در متن اشاره شد .در استدلال بر پاية

فرضية گودل نيز لوئيز ،بارز ،ففرمن ،مككلوچ و همچنين مكدرمت و مككارتي صاحبنظر هستند .بدون

 .١مهمترين مسئلههاي فلسفهعلمي )هوش مصنوعي ضعيف(
پيش از اين نشان داديم نقدهاي دريفوس بر هوش مصنوعي در اين تراز جاي دارد .وي

در طي بيش از نيم قرن نقد جريانهاي گوناگون در هوش مصنوعي ،بيانهاي متفاوتي از
نقدش ارائه كرده است .ميتوان دستكم چهار بيان گوناگون از مسئلة واحد دريفوس در

هوش مصنوعي را از هم تفكيك كرد .در دورة نخست مسئلة پايگاه بزرگ و شرايط

امكان هوشمندي بهطوركلي ) ،(Dreyfus, 1979در دورة دوم مسئلة شرايط امكان

١٩١

خبرگي در فضاي ايزوله ) (IbId, 1984و در دورة سوم مسئلة فهم عرفي در مركز نقد

با نام مسئلة چارچوب ) (Frame Problemرا معيار نقد نظريههاي هوش مصنوعي
ميپذيرد؛ چنانكه بهصراحت ميگويد:

ويلر بهدرستي ميانديشد كه سادهترين آزمون براي تحقق هر برنامة هوش

مصنوعي شرحداده شده اين است كه آيا ميتواند مسئلة چارچوب را حل كند يا
نه؟ ).(Dreyfus, 2007, p.26

مسئلة چارچوب كه نخستين بار از سوي جان مككارتي و پس از آن دنت

صورتبندي شده است ،چنان در ادبيات تئوريك هوش مصنوعي پذيرفته شده است كه

دريفوس خود نيز آن را به رسميت ميشناسد؛ اما دنت بيانهاي متفاوتي در شرح اين
مسئله دارد و بهصراحت بر پيچيدهبودن آن صحه ميگذارد .بهطوركلي مسئلة چارچوب
يك نوع از مسئلة يافتن امر مربوط در هر موقعيت است )(Ibid؛ يعني اين مسئله كه در
شك روايت همة اين ديدگاهها در يك مقاله ممكن نيست و ما در اينجا تنها نظريههاي اصيل و قويتر
را به بحث گذاشتهايم .هر يك از اين مسائل ميتواند به خوديِ خود موضوع يك پاياننامة فلسفي باشد.
قصدِ ما در اينجا تنها اين بود كه يك ديدگاه جامع و كلي از ترازهاي بحثِ فلسفي در هوش مصنوعي،

جديترين مسائلِ هر يك از اين ترازها و اصليترين رويكردهاي هوش مصنوعي ارائه دهيم.

 ما در اينجا براي رعايت اختصار تنها صورتبندي پاياني دريفوس مبتني بر مسئلة چارچوب را ارزيابي

كردهايم )براي آشنايي كامل با رويكرد دريفوس به هوش مصنوعي در دورههاي مختلف ،ر.ك:
محمدعليخلج.(١٣٩٣ ،

بررسي انتقادي رويكردهاي سرل ،دنت و پاتنم به جايگاه فلسفي هوش مصنوعي

دريفوس قرار داشتهاند )(IbId, 1988؛ اما در دورة چهارم و پاياني دريفوس مسئلهاي

هر موقعيت كدام گزارهها براي يافتن پاسخ مناسب ،مربوط و كدام نامربوط است .دنت

براي توضيح ،مسئلة چارچوب رباتي را مثال ميزند كه سه بار يا به دليل رويدادن

اتفاقات پيشبينينشده يا عدم موفقيت در تفكيك امور مربوط و نامربوط ،در موقعيت
ناكام ميماند و ميتركد .به باور دنت ريشة مشكل در اين است كه ما بايد در يك برنامة

رايانهاي بر اساس پيشبينيهايمان از هر موقعيت ،آن را صوري نماييم و بر اساس يك
١٩٢

سري تعاريف و پيشفرضهاي صوري صورتبندي آگزيوماتيك از جهان ارائه دهيم-

دقيق ًا همان كاري كه در يك برنامة نرمافزاري رايانهاي انجام ميدهيم .اما مسئله از همينجا
بر ميخيزد كه اين آگزيومهاي ايزوله ،هرگز انعطاف طرحافكني انسان بر پديدارها را
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ندارد .به بيان ديگر انسانها ميتوانند با احساسات سوبژكتيوشان چيزهاي پيرامونشان را
براي خودشان معنادار كنند؛ براي نمونه يك موجود ناشناخته ميتواند براي انسانها با

حس سوبژكتيو ترس معنادار شود و انسانها نيازي ندارند كه همة ابژههاي پيرامونشان
پيشاپيش به شيوهاي ابژكتيو تعريف شده باشد؛ اما رباتها از اين حس سوبژكتيو


نخستين نمونه از رباتي كه دنت مثال ميزند  R1نام داشته است .به  R1آموزش داده شده بود كه

باتري ذخيرهاش را كه در يك واگن كوچك در يك اتاق است ،پيدا كند؛ اما همزمان بمبي ساعتي نيز در
واگن قرار داده شده بود .ربات در هنگام خارجكردن باتري از واگن بمب را هم حركت ميدهد و ميتركد.

ربات ميدانسته است كه بمب در واگن است؛ ولي پيشبيني نميكرده كه بيرونكشيدن باتري از واگن به

حركتِ واگن و انفجار بمب بينجامد .درنتيجه سازندگان به گفتة دنت نتيجه ميگيرند كه »ربات بعدي ما
بايد بهگونهاي ساخته شود كه دلالتهاي قصدشدة اعمالش بلكه دلالتهاي مربوط به عوارض جانبياش
را هم بشناسد« ) .(Dennett, 1981,p.183آنها ربات دوم به نام  R1D1را بهگونهاي ساختند كه بتواند

عوارض جانبي رفتارش را استنتاج كند؛ اما اين ربات نيز به دليل استنتاجي اشتباه كه هلدادن واگن-
نسبت به اينكه به داخل واگن برود و باترياش را بردارد -ميتواند سرعت حركت چرخهايش را افزايش
دهد و اين ربات نيز با همين استنباط اشتباه تركيد .بنا به گفتة دنت سازندگان نتيجه گرفتند كه »ما بايد
به او تفاوت دلالتهاي مربوط و نامربوط را بياموزيم« ) .(Ibidاينها ربات  R2D1را براي اين منظور

ساختند؛ اما ديدند كه اين ربات هم به طرز عجيبي در جلوي در اتاقي كه واگن در آن بود ،نشست تا
مهلت بمب ساعتي سر برسد و بتركد .دنت نتيجهگيري ميكند كه »همة اين رباتها با مشكل چارچوب
مواجه بودهاند« ).(Ibid

برخوردار نيستند و ازاينرو هر تغيير در هر موقعيت بايد پيشاپيش برايشان تعريفشده
باشد و براي تغيير غيرقابل انتظار جايي وجود ندارد» .تلاش براي بهچنگآوردن اين

آگزيومها با اين بينش شروع شد كه هيچ تغييري در موقعيت رخ نميدهد ،جز آنچه
توسط عمل تعريفشده به روشني آمده است« ).(Dennett, 1988, p.196

پس مشكل اصلي به امور تعريفناشده و غيرمنتظره باز ميگردد .اما انسانها به

پيرامون خود حسي دارند كه به كمك اين حس ،امور غيرمنتظره و تعريفناشده را براي
خود معنادار ميكنند؛ براي نمونه اگر انسان موجودي را ببيند كه تاكنون برايش ناشناخته

مناسب را نسبت به آن نشان ميدهد؛ اما اگر يك ربات با موجودي روبهرو شود كه برايش

تعريف نشده است ،قادر به بازنمايي آن نخواهد بود و بدين ترتيب واكنشي به آن نشان
نخواهد داد .پس مشكل چارچوب با يك تعبير مشكل امور غيرمنتظره و برنامهريزينشده
است و با تعبير ديگر مشكل يافتن چارچوبي است كه بتوان به كمك آن در هر موقعيت

امور مربوط را از امور نامربوط به گونهاي تفكيك كرد كه ربات با امري برنامهريزينشده
روبهرو نشود.

به جهت اينكه پروژههاي هوش مصنوعي در حل مشكل چارچوب ناكام ماندهاند،

نميتوانند همة كاركردهاي هوشمندانه را در تراز انساني انجام دهند و ازاينرو همة اين

پروژهها در آزمون نامحدود تورينگ ناكام ميشوند .حتي دنت كه خود همواره بزرگترين
فيلسوف مدافع هوش مصنوعي بوده است ،ناتواني در پاسخ به اين مسئله را ميپذيرد؛

چنانكه ميگويد» :من در اينجا هيچ راهحلي براي مسئلة چارچوب عرضه نخواهم كرد؛
حتي هيچ پيشنهادي ندارم كه كجا ميتوان راهحلي يافت« ) .(Ibid, p.183اين اعتراف

دنت بهخوبي گواه آن است كه مسئلة چارچوب از مهمترين مسئلههاي تراز فلسفهعلمي
در هوش مصنوعي است كه مانعي بزرگ بر سر راه پيروزي هوش مصنوعي ضعيف ايجاد

كرده است.

اما دنت به گونهاي هوشمندانه ميكوشد صورتبندي مسئلة چارچوب در هوش

بررسي انتقادي رويكردهاي سرل ،دنت و پاتنم به جايگاه فلسفي هوش مصنوعي

است ،با حس ترس يا حس كنجكاوي ،آن موجود را براي خود معنادار ميكند و واكنش

١٩٣

مصنوعي را گواهي بر ادعاي همساني فلسفه و هوش مصنوعي قلمداد كند .پيش از اين-
و در بخش نخست از مقاله -نشان داديم از نظر دنت هوش مصنوعي همان فلسفه است

و گفتيم در بخش دوم ،دو نمونه از فرآوردههاي فلسفي هوش مصنوعي از نظر وي

ارزيابي ميشوند .مسئلة چارچوب يكي از اين دو نمونه است.

تنها راهحلها نيستند كه براي مشكلات ارزشمند هستند؛ بلكه مسئلههاي جديد

١٩٤

نيز بهخوديخود ارزشمند هستند .بهترين مشاركت هوش مصنوعي در فلسفه،

مسئلة حلناشدة معرفتشناسانة عميق و جديدي است كه در توليدهاي فلاسفه
ناديده گرفته ميشد؛ يعني مسئلة چارچوب ).(Ibid, p.274

اما دستكم اين بخش از ادعاي دنت مبني بر اينكه فيلسوفان پيش از هوش مصنوعي،
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مسئلة چارچوب را ناديده گرفتهاند ،درست نيست .خود دنت ميپذيرد نقدهاي دريفوس

بر هوش مصنوعي ريشه در مسئلة چارچوب دارد ) (Ibid, p.184و روشن است كه
سرچشمة اصلي نقدهاي دريفوس بر هوش مصنوعي فلسفة پديدارشناسي است .پس

مشكل چارچوب به گونهاي در فلسفة پديدارشناسي مد نظر بوده است كه دريفوس
توانسته است بينشهايش را از آن وام بگيرد؛ چنانكه در يك تعبير از اين مسئله بيان شد

ي معناداركردن امور تعريفناشده و غيرمنتظره است.
مسئلة چارچوب مسئلة چگونگ ِ

هوسرل ،هيدگر و مرلوپونتي ،هر كدام به شيوة خودشان به اين مسئله پاسخ دادهاند .به
بيان هوسرل در چنين مواردي ما مادة محض را تجربه ميكنيم و افق دروني تازهاي در
ما دربارة امر رخداده شكل خواهد گرفت ) .(Dreyfus, 1979, p.242به بيان هيدگر در

اين موارد رويارويي ،تودستي ما با چيزها مختل ميشود و آنها به صورت چيزهاي
فرادستي براي ما آشكار ميشوند ) (IbId, 1991, pp.76-77و به بيان مرلوپونتي در

مواجهه با امر غيرمنتظره مطابقت و تعادل بدني ما با پيرامون به هم ميخورد و تشويش

دروني برخاسته از آن ،امر غيرمنتظره را معنادار ميكند ) .(IbId, 2007, p.16پس
محتواي مسئلة چارچوب در فلسفة پديدارشناسي با تعبيرهاي گوناگون بيان شده است و

دريفوس نيز از آنها در نقدهايش بر هوش مصنوعي بهره گرفته است .پس فلسفه پيش از
هوش مصنوعي اين مسئله را مطرح كرده است و بر خلاف ادعاي دنت از اين جهت

وامدار هوش مصنوعي نيست.
 .٢مهمترين مسئلههاي فلسفهذهني )هوش مصنوعي قوي(
در قسمت اول ،بحث بر سر اين بود كه آيا هوش مصنوعي ميتواند رفتارهاي هوشمندانة
انساني را پيادهسازي كند؛ اما در اين بخش بحث بر سر آن است كه اگر به فرض توانست

اين رفتارها را پياده كند ،آيا اين امر دليلي بر ذهنمندي رايانههاست يا خير؟ به بيان ديگر
آيا هوش مصنوعي ميتواند به پرسش اصلي فلسفة ذهن -يعني پرسش ذهن چيست-

١٩٥

پاسخ گويد يا خير؟ بحثهاي بسياري در اين حيطه ميان فيلسوفان در گرفته است؛ اما
 .١مغالطة آدمك ) (Homunculus fallacyو مسئلة هيوم؛
 .٢استدلال اتاق چيني سرل؛



 .٣نقد ذهنمندي رايانهها بر پاية تئوري گودل.

در ادامه ،هر يك از اين مباحث را به بحث خواهيم گذاشت؛ اما پيش از آن نياز است

دو الگوي اصلي در هوش مصنوعي را معرفي كنيم؛ زيرا نسبت اين نقدها با اين دو الگو

يكسان نيست .هوش مصنوعي نمادي ) (Symbolic AIيا محاسبهگرا ،پارادايم كلاسيك

در هوش مصنوعي است كه تفكر را پردازشگري اطلاعات و محاسبه بر روي نمادهاي

اتميك ميداند ) .(Dennett, 1998, p.217اما از دهة هشتاد ميلادي جرياني در هوش

مصنوعي قوت گرفت كه به شبكههاي عصبي پيوندگرا ) Connectionist Neural

 (networkمعروف شد .همة ما دركي از شيوة پردازشگري يك سامانة محاسباتي نمادي
همچون ماشينحساب داريم؛ ولي براي آشنايي با شبكههاي پيوندگرا نياز است شرحي

كوتاه از آنها به دست دهيم .اندي كلارك -از اصليترين حاميان پيوندگرايي -دربارة اين

پارادايم جايگزين مينويسد:

رويكرد پيوندگراي بسطيافته خودش را به منزلة يك جايگزين حقيقي براي

 اگرچه مغالطة آدمك در بيشتر موراد در ساية استدلال اتاق چيني قرار ميگيرد ،اما سرل كه طراح هر دو

مسئله است ،اصرار دارد اينها دو مسئلة كاملا متفاوت هستند ).(Searle, 1990, pp.26-27

بررسي انتقادي رويكردهاي سرل ،دنت و پاتنم به جايگاه فلسفي هوش مصنوعي

ميتوان مهمترين گفتوگوها را در اين تراز ،در ذيل سه بحث كلي گنجاند:

سامانههاي »قاعده و نماد« كلاسيك معرفي ميكند .اين رويكرد جديد بر  .١يك
صورت جايگزين بازنمايي معرفت؛  .٢يك شيوة جايگزين عمل بنيادين
پردازشگري؛  .٣يك مجموعه از الگوريتمهاي آموزشي قوي مبتني شده است

).(Clark, 1996, p.7

چنانكه كلارك توضيح ميدهد اينگونه نيست كه بازنمايي در اين الگوواره به وسيلة

١٩٦

محاسبه بر روي بازنمودهاي اتميك نمادي بر اساس يك سري قواعد صوري انجام شود؛
بلكه »به جاي آن پيوندگرايي از الگوهاي فعالساز در ميان شمار بسيار زيادي نورونهاي
ايدئالشده )واحدهاي پردازشگر كوچك( براي كدگذاري محتويات معين بهره ميگيرد«

) .(Ibidدر اين نوع بازنمايي ،چند محتوا و ارتباطاتشان به وسيلة همة شبكه -يعني الگويي
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از ارتباطات ميان نورونها -بازنمايي ميشود .پردازشگري نيز در آنها به شيوهاي متفاوت

است و به وسيلة بردارهاي عددي تعريف ميشوند .با دادن يك بردار ناقص به عنوان
راهنما ،بازيابي اطلاعات شامل فرايند تكميل بردارها خواهد بود .تعميم نيز به وسيلة
ذخيرهسازي الگوهاي فعال فراتر از موقعيت در يك مجموعة منفرد از وزندهيها در

درازمدت ممكن ميشود ) .(Ibid, p.8اين بردارها وزندهي چگونگي ارتباطات ميان

نورونها را مشخص ميكند و معياري از بازنمايي ارتباطات ميان محتواهاي گوناگون
هستند .افزون بر اينها ،اساس كار شبكههاي پيوندگرا بر آموزش است.

چنين شبكههاي برونداد الگوريتمهاي آموزشي قدرتمندي است .يك شبكه ابتدا
با وزندهي تصادفي شروع ميكند و در ادامه ميتواند به صورت اتوماتيك اين
وزندهيها را به شيوهاي تغيير دهد كه يك الگوي ورودي -خروجي مطلوب را

كدگذاري كند .اين نوع از آموزش بهطورمعمول به وسيلة نمايشدادن يك
مجموعه از وروديها به همراه يك مجموعه از خروجيهاي مطلوب هدايت
ميشود« ).(Ibid

پس شبكههاي پيوندگرا بر خلاف سامانههاي نمادي يك معادله و فرايندهاي
محاسباتي مشخص ندارند؛ بلكه مجموعهاي ورودي -خروجي براي نمونه دارند كه شبكة

خود را با آنها تطبيق ميدهد و ياد ميگيرد با تعميم آنها ،ورودي -خروجيهاي درست

ديگر را نيز تشخيص دهد .براي اينكه دركي شهودي و معنايي از شيوة كار اين شبكهها
بيابيم ،شبكة پيوندگراي فرضي »الف« را در نظر بگيريد .قرار است در تصاويري كه به

»الف« نشان داده ميشود ،اين شبكه اسبها را تشخيص دهد .با نشاندادن چند تصوير

كه در آن اسبهايي با رنگهاي مختلف وجود دارد ،شبكة »الف« ياد ميگيرد به رنگها

حساس نباشد و ميتواند با تعميم اين وضعيت ،اسبهايي با رنگهاي ديگر را نيز

تشخيص دهد .پس شيوة پردازش اين شبكهها بر پاية معادلههاي محاسباتي از

پيشدادهشده نيست ،بلكه بر پاية آزمون و خطا به وسيلة نمونههاي آغازين و تعميم آنها
در تصاوير شبكة »الف« در كنار اسبها انساني نيز وجود داشته باشد .شبكه به وسيلة
نمونههاي زيادي كه به آن نشان داده شده است ،آموخته است ميان مفهوم اسب و مفهوم
چهارپا ارتباط دروني قوي )وزن زيادي از پيوندهاي نوروني( وجود دارد .حال فرض
كنيد كه تصويري را به شبكه نشان ميدهند كه انساني شبيه چهارپايان حركت ميكند.

شبكه ميآموزد كه ميان مفهوم انسان و مفهوم چهارپا نيز ميتواند ارتباطي دروني وجود

داشته باشد؛ چون اين وضعيت تنها يك بار رخ داده است ،وزن بسيار كمي از پيوندهاي
نوروني را به خود اختصاص ميدهد .پس كل مفاهيمي كه در يك شبكه بازنمايي
ميشوند -مانند مفهوم انسان و چهارپا -ميتوانند از درون با هم ارتباط داشته باشند ،اما

ارتباط نزديكتر ميان دو مفهوم -مانند دو مفهوم اسب و چهارپا -با وزندهي بيشتر
پيوندهاي نوروني ميان الگوهاي مختص به آنها بازنمايي ميشود .حال با درنظرگرفتن

اختلافهاي بنيادين ميان اين دو الگو در ادامه سراغ سه مسئلة اصلي در تراز فلسفة ذهن،
در هوش مصنوعي ميرويم.

 .٢-١مغالطة آدمك و مسئلة هيوم

مغالطة آدمك در تاريخ فلسفه چالشي دامنهدار بوده است و بسياري از فيلسوفان در چاه
آن گرفتار شدهاند .در اينجا و در بستر مسئلة امكان ذهنمندي ماشينها گفتوگوي نقادانة
سرل و دنت پيرامون اين مغالطه را بازسازي ميكنيم .دغدغة دنت را ميتوان در ادامة

بررسي انتقادي رويكردهاي سرل ،دنت و پاتنم به جايگاه فلسفي هوش مصنوعي

به موقعيتهاي بعدي است .همچنين اين شبكهها كلگرايانه هستند .مثل ًا فرض كنيد كه

١٩٧

تلاش گيلبرت رايل براي رسيدن به زباني تمام ًا فيزيكاليستي دربارة امر واقع به شمار
آورد .او ميگويد »از زمان رايل تا به امروز ما چيزي بهمثابه ذهن درون مغز را به سخره

گرفتهايم؛ اما تمسخر كافي نيست« ) .(Dennett, 1969, p.99به باور دنت قياس انسان
و رايانهها )ماشين تورينگ( امكان كنارگذاشتن اين ذهن درون مغز يا همان آدمك

فهمكننده را فراهم ميآورد .بنا بر مقايسة انسان و رايانه در رويكرد كاركردگرايانة دنت،
١٩٨

بدن و مغز انسان متناظر با سختافزار رايانهاي و ذهن انسان متناظر با نرمافزار رايانهاي

است .بدين ترتيب همانگونه كه در رايانهها فقط سختافزار وجود دارد و نرمافزارها

اموري ارجاعپذير نيستند ،در انسان نيز تنها مغز و بدن وجود دارد و ذهن امري ارجاعپذير
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نيست ).(Ibid, p.111

سرل مدعي است كه در اين صورت ذهنمندي امري »در نگاه بيننده« خواهد بود؛

زيرا بايد فردي باشد كه از عملكرد مدارهاي الكتريكي رايانهها توصيفي انتزاعي به عنوان

نرمافزار ارائه دهد .از نظر سرل »ذهني و غيرذهني نبايد يك وصف در نگاه بيننده باشد؛
ي سامانه باشد« ) .(Searle, 1980, p.7به باور سرل اگر ذهنمندي را امري
بلكه بايد ذات ِ
در نگاه بيننده -و نه ذاتي – بدانيم ،اگر بيننده بخواهد ،ميتواند هيچ انساني را ذهنمند

به شمار نياورد؛ درحاليكه سامانههاي اكتشافي ) (Heuristic Systemرا ذهنمند بداند.
بدينسان اين تمايز -يعني تمايز ذهني و غيرذهني -در نوشتههاي هوش مصنوعي ،در

راههاي مصيبتباري كه طي ميكنند ،براي اينكه نشان دهند ،هوش مصنوعي يك تحقيق
شناختي است ،محو ميشود )(Ibid؛

آموزش دربارة ذهن بهطوردقيق از آنجايي آغاز ميشود كه ما بپذيريم كه ذهن
بر خلاف ترموستات و اتومبيل داراي باور است و اگر شما اين را رد كنيد ،تئوري
دربارة ذهن را بهكلي رد كردهايد .آنچه ما به دنبالش هستيم ،اين است كه چه

چيزي ذهن را از ترموستات و كبد جدا ميكند ).(Ibid

سرل با برشمردن اين پيامدهاي ناگوار ،مشكل آدمك را نه حل ،بلكه منحل ميكند.

در سال  ١٩٨١ميلادي دنت كوشيد در مقالة »هوش مصنوعي« همچون فلسفه و

روانشناسي با صورتبندي تازهاي از مشكل آدمك ،به مسئلهاي كه سرل در سال ١٩٨٠

ميلادي پيش پايش گذاشته بود ،پاسخ گويد .وي نام اين صورتبندي تازه را مسئلة هيوم

گذاشت .به باور دنت ،هوش مصنوعي اين مشكل فلسفي را حل كرده است.

ميتوان استدلال دنت را در اين باره چنين بازگويي كرد .فرض كنيد در هر الگوريتم

نرمافزاري ،هر حالت منطقي را به شيوة دنت با يك كاركرد منطقي – محاسباتي ،مثل ًا

ضرب دو در دو ،يعني با يك ورودي و خروجي مشخص ،درون يك جعبة سياه تعريف
كنيم .گويي آدمكي در اين جعبة سياه وجود دارد و فهمي از اين عمل منطقي محاسباتي

داشته است و بر پاية آن فهم ،آن كاركرد را به اجرا در ميآورد .حال ،كاري كه هوش

كاركرد منطقي سادهتر ديگر تحويل برد؛ به اين ترتيب ،هر جعبة سياه ،در يك فرايند
مشخص به چندين جعبة سياه تجزيه ميشود و يك آدمك تبديل به چندين آدمك ميشود
كه اين بار هر يك كاركردي سادهتر را به انجام ميرسانند .سرانجام در سادهترين تراز
كاركردي ،به جايي ميرسيم كه انجام كاركرد ،آنقدر ساده است كه به آدمك داراي فهم
نيازي نيست و ما در اينجا ساختار فيزيكي را با آدمك جايگزين ميكنيم .بدين ترتيب با

رسيدن به پايينترين لاية كاركردي ،آدمكها محو ميشوند ) .(See: Dennett, 1981اما

سرل ،در ادامة گفتوگوي نقادانهاش با دنت بر سر مسئلة آدمك ،در سال  ١٩٩٠ميلادي
در برابر اين استدلال دنت ،كامل ًا موضعگيري ميكند:

بسياري مثل دنت فكر ميكنند مغالطة آدمك اصلاً مشكلي اساسي نيست؛ چراكه

آدمك ميتواند ناديد گرفته شود و كنار گذاشته بشود .ايدة ايشان اين است كه

اگر ما به پايينترين تراز يك فيليپ فلاپ ساده برسيم ،ديگر يك آدمك واقعي

وجود نخواهد داشت؛ يعني تجزية بازگشتي )(Recursive decomposition

آدمكها را خواهد زدود ).(Searle, 1990, p.28

سرل بر پاية جداسازي ميان امر سينتتيك -يعني همان برنامة نرمافزاري -و امر فيزيكي

به دنت پاسخ ميدهد .همانگونه كه مدافعان هوش مصنوعي باور دارند يك نرمافزار و

سينتكس رايانهاي ميتواند بر روي ساختارهاي فيزيكي گوناگون پيادهسازي شود؛
درنتيجه ،تعريف يك نرمافزار براي رايانهها ،هيچ ربطي به تحقق فيزيكي آن ندارد .به

بررسي انتقادي رويكردهاي سرل ،دنت و پاتنم به جايگاه فلسفي هوش مصنوعي

مصنوعي انجام ميدهد ،اين است كه ميكوشد هر كاركرد منطقي را به فرايندي از چندين

١٩٩

بيان سرل »امر سينتتيك براي امر فيزيكي ذاتي و اصلي نيست« ) .(Ibid, p.26حال

مغالطهاي كه دنت انجام ميدهد ،بهطوردقيق در همينجا نهفته است .وي در پايينترين

درجة تراز سينتتيك -نرمافزاري ،ناگهان به تراز فيزيكي پرش ميكند .درست است كه در
پايينترين تراز تنها كاري ساده انجام ميشود ،اما در اينجا نيز همچنان نرمافزار -و به

تعبير ديگر ذهن برنامهنويس -را داريم كه فرايند محاسبه را هدايت ميكند .هويت فيزيكي

٢٠٠

اين كار سادهاي كه انجام ميشود ،بهخوديخود قابل تعريف است؛ اما هويت نرمافزاري
آن در ارتباط با كارهاي ديگر و در يك الگوريتم كلي معنادار ميشود .دنت با ناديدهگرفتن

ارتباطات اين كار ساده با ديگر كارهاي ساده -ارتباطي كه دقيق ًا آدمك آن را برقرار
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ميكند -از تراز سينتتيك -نرمافزاري به تراز فيزيكي جهش كرده است .سرل همين نكته

را از زاويهاي ديگر بيان ميكند .گويا دنت خود در اين فرايند بازگشتي ،يك آدمك ديگر

را وارد كرده است .سرل ميگويد:

بدون وجود يك آدمك كه بيرون از اين فرايند تجزية بازگشتي به ترازهاي
پايينتر ايستاده باشد ،حتي يك سينتكس براي عمل نداريم؛ پس تلاش براي رفع

مغالطة آدمك به كمك تجزيههاي بازگشتي شكست ميخورد؛ زيرا تنها راهي كه

ميتوان امر سينتتيك را چيزي ذاتاً متعلق به امر فيزيكي دانست ،آن است كه يك
آدمك را در فيزيك وارد كنيم ).(Ibid, p.29

پس به باور سرل ،تجزية بازگشتي ،خود پيشاپيش يك سينتكس تعريفشدهاي را

پيشفرض ميگيرد و بر پاية آن ،نقشها را سادهسازي ميكند؛ يعني همان نرمافزاري كه
بايد در ذهن آدمكي )مثلاً برنامهنويس( تعريف شده باشد .پس به اين روش هرگز

نميتوان به مغالطة آدمك پاسخ گفت .سرل بهروشني نشان ميدهد كه »بيشتر كساني كه

در نظرية محاسبهگرايانه عمل ميكنند ،به گونههاي متفاوت مغالطة آدمك دچار هستند«
) .(Ibid, p.28بدين ترتيب نتيجة سخن همة ايشان آن است كه امر ذهني صفتي در نگاه

بيننده و نسبي است.
ارزيابي

به نظر ميرسد استدلال سرل در نقد دنت كامل ًا بهجاست و به صورت يكسان بر هر دو

پارادايم هوش مصنوعي وارد است .حتي اگر اين استدلال را نيز به كار نبريم ،دنت
بههيچوجه توضيح نميدهد كه چگونه در پايينترين تراز نرمافزاري ،ناگهان به ترازي

سختافزاري ميپرد .همين كه در سال  ١٩٨٨ميلادي دنت بهصراحت گفت» :هوش

مصنوعي هنوز هيچ مسئلهاي را دربارة ذهن حل نكرده است« ) Dennett, 1988,

 ،(p.276نشان ميدهد كه خود نيز نسبت به ضعف استدلالش در پاسخ به مغالطة آدمك

واقف شده است .پس مغالطة آدمك نخستين مسئلهاي است كه در تراز فلسفهذهني پيش

پاي هوش مصنوعي قوي قرار دارد و ايشان بايد بازتعريفي از رويكردشان ارائه دهند كه

اشاره كرد كه پاسخ به مغالطة آدمك دومين مسئلهاي بوده است كه بنا بر ادعاي دنت،
فلسفه در آن وامدار هوش مصنوعي است؛ ولي ديديم پاسخ وي به هيچ روي قانعكننده

نيست و ازاينرو دنت نميتواند مثالي از كمك هوش مصنوعي به فلسفه بياورد و درنتيجه
صورتبندي كلياش از هوش مصنوعي بهمثابه نوعي فلسفهورزي نيز به كلي مخدوش

است.

 .٢-٢استدلال اتاق چيني سرل
»يك برنامة رايانهاي بهخوديخود هرگز شرط كافي براي قصديت نيست .برهان اصلي
مقاله ،مربوط به اين مدعاست« ) .(Searle, 1980, p.1اين جملة سرل ،محتواي اصلي
برهان اتاق چيني است .اين برهان در صدد است تا مثال نقضي براي ادعاي كلي همساني

برنامة نرمافزاري و ذهن باشد .براي اين كار ،سرل وضعيتي خيالي را ترتيب ميدهد كه

برنامة نرمافزاري داريم ،اما فهم و قصديتي نداريم .صورت استدلالش چنين است:
»صورت برهان به اين صورت است كه نشان دهد عامل انساني ميتواند يك برنامه را
لحاظ كند ،بيآنكه نيازي به فرض قصديت باشد« ).(Ibid

آزمايش ذهني اتاق چيني را ميتوان چنين روايت كرد :فرض كنيد داستاني به زبان

چيني براي چند نفر -ازجمله خود من -كه هر يك در اتاقهاي جداگانهاي قرار داريم،
بيان شود .همة افراد -به جز من -زبان چيني بلدند .سپس پرسشهايي را به زبان چيني

بررسي انتقادي رويكردهاي سرل ،دنت و پاتنم به جايگاه فلسفي هوش مصنوعي

امر ذهني را تبديل به امري در نگاه بيننده و دلخواهانه نكند .همچنين بايد به اين نكته

٢٠١

به صورت نوشته ،به درون اتاق ميفرستند و پاسخهايي را به صورت نوشته دريافت
ميكنند .فرض كنيد من متناظر با هر پرسش دستورالعملهايي به زبان فارسي يا انگليسي

دارم كه بر اساس آنها شكلكهايي را كه همان الفباي چيني هستند ،در كنار هم ميگذارم
و به بيرون اتاق ميفرستم .دستورالعملها بهگونهاي تنظيم شده است كه وقتي حروف

الفباي چيني در كنار هم قرار ميگيرند ،پاسخ پرسشي را بدهند كه به زبان چيني به درون
٢٠٢

اتاق فرستاده شده است .بدين ترتيب من هيچ فهمي از داستان ،پرسشها و پاسخهاي
چيني نداشتهام؛ اما از بيرون تفاوتي ميان پاسخهاي من و افراد چيني نيست» .هيچ كس

جز خود من نميتواند به اين امر پي ببرد كه من چيني بلد نيستم« ).(Ibid, p.3
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حال فرض كنيد داستان ،پرسشها و پاسخها به زبان انگليسي و يا فارسي كه من بنا

به فرض بلد هستم ،طرح شود» .فرض كنيد من همان داستانها را در انگليسي بشنوم و
به پرسشهاي آنها پاسخ دهم .از بيرون نميتوان تمايزي ميان پاسخ انگليسي و چيني من
يافت؛ ولي من انگليسي را ميفهمم و چيني را تنها با توليد نمادهاي صوري فهمناشده

پاسخ ميدهم .تاآنجاكه چيني مد نظر باشد ،شبيه يك رايانه عمل ميكنم .من تنها اعمال
محاسباتي را بر روي نمادهاي معين ،به صورت صوري انجام ميدهم« ) .(Ibidپس آن

مثال نقضي كه سرل به دنبال آن بود ،يافت ميشود؛ چراكه ما در اينجا برنامة رايانهاي

داريم ،ولي هيچ فهم ،تفكر و حالت شناختي نداريم .عملكرد رايانهها نيز همواره همانند

عملكرد من دربارة پرسشهاي چيني است؛ يعني رايانه بدون اينكه هيچ فهمي از آنچه با

آن سروكار دارد ،داشته باشد ،تنها يك سري دستورالعملها را اجرا ميكند .پس انجام

دستورالعملها ،بدون داشتن دركي از محتواي دستورها ،بههيچروي برابر با فهم و تفكر
انساني نيست.

به بيان ديگري كه سرل به كار ميگيرد ،رايانههاي ديجيتال تنها سينتكس

)دستورالعمل( و نه سمنتيك )وجه معنايي( دارند )(Searle, 1980, p.12؛ يعني
الگوريتمهاي برنامهها را ميتوان همچون مجموعه قواعد )دستوري( در نظر آورد؛ اما

اينها براي توليد معنا كافي نيست .اين داوري بهكلي به رويكرد معناشناسانة سرل بسته

است .وي معناداري را همسان با برخورداري از محتوا و قصدمندي به سوي آن محتوا
ميداند؛ يعني هر حالت ذهني ،قصديتي به سوي يك محتواست و بههيچرو -بهگونهاي

صرفاً صوري -نميتوان آنها را تعريف كرد .اما »برنامة رايانهاي كامل ًا صوري است؛ گو

اينكه حالتهاي قصدي در اين معنا صوري نيستند .آنها به واسطة محتوايشان تعريف
ميشوند و نه به واسطه صورتشان« ) .(Ibidسرل برهان اتاق چيني را اينگونه خلاصه
ميكند» :اين برهان -يعني برهان اتاق چيني -بر اين حقيقت سادة منطقي بنا شده است

كه وجه سينتتيك )دستوري( -نه همان وجه سمانتيك )معنايي( -است و نه شرط كافي
ارزيابي

بيگمان در تاريخ تأمل فلسفي دربارة هوش مصنوعي ،هيچ موضوعي به اندازة استدلال

اتاق چيني سرل بحث و بررسي نشده است .چالش در استدلال اتاق چيني از خود مقالة
سرل آغاز شد .او كوشيد شش نقدي را كه ممكن است به اين استدلال وارد شود ،خود

تقرير نمايد و پاسخ گويد .بادن ،بلاك ،تاگارد ،هيوزر ،بيل ،دنت و هر يك از فيلسوفان
ذهن ديگر نيز پاسخهايي درخور درنگ به اين استدلال دادهاند؛ ولي عميقترين پاسخ از

آ ِن ديويد چالمرز است .مشكل بنيادين در اينجاست كه براي هر يك از نمادهاي صوري
در يك نرمافزار رايانهاي هيچ يك از ابژههاي بيروني تفاوتي نميكند .نماد اسب كه قرار

است اسب را بازنمايي كند ،ميتواند بار ديگر براي نشانگري انسان به كار رود .نسبت

نماد اسب با مفهوم چهارپا ،با نسبت نماد انسان با اين مفهوم تفاوتي ندارد؛ اما تصورات
ما پندارهايي خنثي نيستند .تصور اسب براي ما ،هرگز انسان را براي ما نشانگري نخواهد

كرد .اينگونه نيست كه نماد اسب و نماد انسان نسبت به مفهوم چهارپا در يك جايگاه
قرار داشته باشند .پس ميان نمادهاي دروني انساني و مجموعة مفاهيم و درونمايههايي

كه اين نمادها بازنمايي ميكنند ،ارتباطي ذاتي است .اما چنين ارتباطي در نمادهاي
رايانهاي و ابژههاي بيروني به چشم نميخورد و براي اين نمادها همة ابژهها در يك تراز
يكسان قرار دارند .چالمرز خود با مثالي اين نكته را بازگويي ميكند:

بررسي انتقادي رويكردهاي سرل ،دنت و پاتنم به جايگاه فلسفي هوش مصنوعي

براي وجه معنايي است« ).(Ibid, 1990, p.21

٢٠٣

يك نشانهاي كه مفهوم فيل را بازنمايي ميكند ،ميتواند با برچسب فيل
نشانهگذاري شود؛ اما به همان ميزان ممكن است با برچسب سيب نشانهگذاري

شود ...هيچ ويژگي دروني نشانة فيل را به مفهوم فيل ،نسبت به مفهوم سيب
نزديكتر نميكند ).(Chalmers, 1992, p.13

وقتي سرل ميگويد نمادهاي صوري بيمحتوا هستند ،دقيق ًا چنين سخني را مد نظر

٢٠٤

دارد؛ يعني هيچ ويژگي دروني ،نماد سيب را به معناي سيب و ارتباطات آن با ديگر معاني
پيوند نداده است .پس حالتهاي ذهني به گونهاي دروني ،داراي معنا و محتوا هستند؛
درحاليكه نمادهاي برنامههاي رايانهاي فاقد آنها هستند.

اما با وجود بهدستدادن اين بينش ،چالمرز خود چگونه به استدلال اتاق چيني پاسخ

پي

تابستان  /١٣٩٧شمارة /٧٤محمدحسين محمدعليخلج

ميدهد؟ اگر بتوان به نوعي نمادها را از اين حالت خنثي خارج كرد ،آنگاه وجه سمانتيك

نيز پيدا ميكنند؛ يعني اگر بتوان كاري كرد كه نماد سيب به بازنمايي مفهوم سيب به همراه
ارتباطات معنايي نسبت به هر مفهوم ديگري نزديكتر باشد ،آنگاه ميتوان نماد سيب را

بهگونهاي دروني داراي معنا و محتواي سيب دانست .چالمرز چارة اين مشكل را در ايجاد

ساختاري دروني در لايهاي زيرين براي نمادها ميداند .وي بر آن است كه رويكرد
پيوندگرا بهطوردقيق در همين جهت گام بر ميدارد» .مطابق با ادعاي پيوندگرايان
بازنمودهاي توسعهيافته ،دقيق ًا به جهت ساختار دروني قويشان ،ميتوانند محتوايي را
حمل كنند« ) .(Ibid, p.15پس ما در هر رويكرد پيوندگرا ،دو تراز داريم؛ يكي تراز
بازنمودهاي معنادار است كه قرار است هر يك با معنايشان و همچنين شبكهاي از معاني

ديگر پيوندي دروني با قوت و ضعف گوناگون داشته باشند .ديگري ترازي زيرين كه

خود معنا ندارد ،اما ساختاري را فراهم ميكند كه بازنمودها در تراز بالاتر را به سوي

معنايشان جهتمند ميكند .حال چالمرز بر آن است كه در پيوندگرايي تراز بيمعناي

زيرين همان تراز محاسباتي است كه با گرههاي خنثي سروكار دارد و تراز بازنمودي،
همان تراز رويين بازنماييهاي معنادار است.

اكنون بايد سراغ مقدمة اصلي استدلال سرل ميرويم» :سينتكس براي سمانتيك نه

لازم است و نه كافي« .چالمرز ميكوشد معناي دقيقتري از اين مدعا به دست دهد .وي

نخست ميپرسد» :سينتتيكبودن چه معنايي براي يك سامانه دارد؟ اين دقيق ًا به اين
معناست كه سامانه به واسطة دنبالكردن قواعد كار كند« ) .(Ibid. p.16برخورداري از

وجه محتواي سمانتيك چطور؟ »همانگونه كه ديديم ،انديشة محتوا در اينجا درونگرايانه

است؛ يعني محتوايي قصدي« ) .(Ibidحال ميتوان اين مقدمة اصلي را چنين ترجمه كرد:

»هيچ سامانهاي كه رفتاري بر اساس قاعده از خود نشان دهد ،نميتواند محتواي دروني

داشته باشد« ).(Ibid

اما مغز انسان دقيق ًا مثال نقضي براي اين سخن است؛ زيرا اگر سامانهاي داراي

در نظر گرفته شود كه مجموعة قواعد محكم ) (Iron-cladرا دنبال ميكند ) .(Ibidقواعد

فيزيكي دستكم از ديدگاه طبيعتگرايانة بيشتر فيلسوفان ذهن -ازجمله خود سرل-
مغز سامانهاي است كه ميتواند رفتار معنادار توليد كند و به اين معنا داراي محتواي

معنادار و وجه سمانتيك است .اما وجه سينتتيكي كه چالمرز مد نظر دارد ،پيروي از قواعد
فيزيكي است .او پيش از اين سينتتيكبودن را به پيروي از قواعد تعريف كرد .حال روشن

است كه مغز سامانهاي است كه از قواعد فيزيكي پيروي ميكند و درنتيجه داراي وجه

سينتتيك است .نه تنها مغز ،بلكه -همانگونه كه در بالا توضيح داديم -شبكههاي پيوندگرا

كه در اصل از مغز الگوبرداري شدهاند ،نيز مثال نقضي بر اين مدعايند؛ چراكه اين شبكهها

نيز در تراز محاسباتي زيرين فاقد معنا و در تراز بازنمودي رويين داراي محتواي
معنايياند .پس با استناد به مغز و شبكههاي عصبي پيوندگرا اگر مراد سرل از مقدمة

اصلياش ترجمهاي باشد كه چالمرز از آن به دست ميدهد ،آشكارا نادرست است؛ ولي
به نظر ميرسد كه به گونهاي شهودي اين مقدمه همچنان باورپذير باشد.

چالمرز در پاسخ به اين پرسش كه قدرت شهودي ادعاي اصلي سرل از كجا ميآيد،

چنين پاسخ ميدهد

روشن است كه اين يقين از امر زباني ميآيد :قواعد دستوري كه واژهها اطاعت

ميكنند ،براي اينكه اين واژهها محتواي معنايي از خود نشان دهند ،كافي نيست.

بررسي انتقادي رويكردهاي سرل ،دنت و پاتنم به جايگاه فلسفي هوش مصنوعي

محتواي دروني باشد ،آن سامانه مغز انسان است .همچنين مغز ميتواند بهمثابه سامانهاي

٢٠٥

پس براي يك جمله ،اين درست است كه بگوييم سينتكس براي سمانتيك كافي
نيست« ).(Ibid

در امر زباني ،سينتكس و سمانتيك -هر دو -در تراز جمله در نظر گرفته شدهاند؛
درحاليكه در مغز ،سينتكس براي نورونها و سلولهاي عصبي در نظر گرفته ميشد و

سمانتيك براي واژهها و جملهها به كار ميرفت و هر يك در ترازي جداگانه قرار داشتند.
٢٠٦

پس جايي كه سينتكس و سمانتيك در ترازي يكسان قرار داشته باشند )مانند امر زباني(،

مقدمة اصلي سرل درست و جايي كه اين دو در دو تراز جدا باشند )مانند مغز( ،مقدمة

سرل نادرست است .پس چالمرز به جاي مقدمة اصلي سرل اين گزاره را قرار ميدهد:
پي
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»سينتكس در يك تراز معين ،هرگز شرط لازم و كافي براي سمانتيك در همان تراز نيست«

).(Ibid, p.17

رويكرد سرل دربارة ذهن چيزي بيش از استدلال اتاق چيني اوست .وي باور دارد

كه ذهن مجموعة حالتهاي شناختي وجودي است كه تنها و تنها معلول مغز

ارگانيسمهاي جاندار است .اگر اين پيشفرض درست باشد ،هيچ سختافزار رايانهاي
نميتواند حالتهاي شناختي ايجاد كند و درنتيجه ذهن داشته باشد؛ ولي حكايت اين

پيشفرض با استدلال اتاق چيني متفاوت است .تا جايي كه به اين استدلال مربوط است،

چالمرز صورتبندي درستي از آن ارائه ميدهد و مغز انسان -و به تبع آن -شبكههاي
عصبي پيوندگرا از ديدگاهي طبيعتگرايانه مثال نقضي بر ادعاي سرل است و بر اين
اساس چالمرز نشان ميدهد كه نقد سرل بر سامانههاي پيوندگرا در هوش مصنوعي وارد
نخواهند بود؛ زيرا در اين سامانهها -همانگونه كه گفتيم -امر سمانتيك و امر سينتتيك
در يك تراز نيستند؛ درنتيجه استدلال اتاق چيني بهخوديخود امتناع ذاتي هوش مصنوعي


قوي را به اثبات نميرساند.

 چالمرز در يك مبناي محاسبهگرايانه براي هوش مصنوعي ،پاسخ ديگري را ذيل يكي از مشهورترين

پاسخهاي دادهشده به استدلال اتاق چيني به نام پاسخ سامانه ،به اين استدلال ميدهد كه بههيچروي
خلاقيت موجود در پاسخي را كه در اينجا از وي نقل كرديم ،ندارد.

 .٢-٣نقد هوش مصنوعي بر پاية نظرية گودل
از مباحث پيچيده و پردامنه در تاريخ هوش مصنوعي گفتوگوهايي است كه پيرامون
نظرية گودل و نتايج آن دربارة هوش مصنوعي شكل گرفته است .نخستين استدلال بر

نادرستي يكيدانستن ذهن و هوش مصنوعي -كه در اين استدلال منظور از آن همان

الگوي تورينگ است -در سال  ١٩٥٨ميلادي بر پاية همين نظريه و از سوي نيگل و نيومن
ارائه شد .پاتنم مهمترين فيلسوفي بود كه از هوش مصنوعي در برابر نقد اين دو دفاع

٢٠٧

كرد .بعدها و در دهة  ٩٠ميلادي راجر پنرز اين استدلال را در يك صورتبندي متفاوت

مهمترين بحثهاي مطرحشده در اين گفتوگوها را طرح و ارزيابي خواهيم كرد .پاتنم

استدلال نيگل و نيومن را به اين شيوه بازسازي ميكند:

اين امر )توسط نيگل و نيومن در كتاب برهان گودل( ادعا شده است كه »اين
تئوري -يعني تئوري گودل ) -(Godel's theoremنشان داده است كه ساختار

و قدرت ذهن انسان ،پيچيده و ماهرانهتر از آن است كه از هر ماشين نازندهاي

بتوان انتظار داشت«؛ بنابراين ماشين تورينگ نميتواند همچون الگويي براي ذهن

انسان به شمار آيد؛ اما اين يك اشتباه ساده است .در نظر بگيريد كه  Tيك ماشين
تورينگ باشد كه براي من در اين معنا »بازنمايي ميشود« كه  Tميتواند قضاياي

رياضي را كه من ميتوانم اثبات كنم ،اثبات نمايد .پس برهان )البته نيگل و نيومن

برهاني نميآورند؛ بلكه من فرض ميكنم كه چنين برهاني در ذهنشان بوده
است (.اين است كه به واسطة تكنيك گودل ،من ميتوانم گزارهاي را كشف كنم

كه  Tنميتواند اثبات كند )(Putnam, 1975, p.366

ميتوان اين استدلال را در سه مقدمه بيان كرد:

 .١بر اساس تئوري گودل براي هر نظام منطقي سازواري ،ميتوان قضيهاي )مثلاً (U

را يافت كه تصميمناپذير باشد .بدين معنا كه اين نظام نميتواند درستي آن را نشان دهد،
اما ذهن من ميتواند .مقصود از نظام منطقي سازوار نظامي است كه در آن گزارهاي وجود
ندارد كه هم خودش و هم نقيضش بر پاية آگزيومها قابل اثبات باشند.

بررسي انتقادي رويكردهاي سرل ،دنت و پاتنم به جايگاه فلسفي هوش مصنوعي

عرضه كرد و چالمرز و سرل مهمترين ناقدان وي بودند .در ادامه به صورت فشرده

 .٢هر ماشين تورينگ در ذهن من به عنوان يك نظام منطقي سازوار )مثل ًا  (Tتعريف

شده است.

 .٣من هم ميتوانم هر يك از )(Tها را تعريف كنم ،هم ميتوانم  Uهر كدام از اين

)(Tها را اثبات كنم .درنتيجه من هيچ يك از اين )(Tها نيستم؛ يعني من يك ماشين
تورينگ )يا يك نظام منطقي سازوار( نيستم.

٢٠٨

با اين صورتبندي ،نقد پاتنم به نيگل و نيومن و استدلالشان نيز تا حدود زيادي

روشن ميشود .وي خطاي اين دو نفر را برآمده از كاربرد نادرست نظرية گودل ميداند.

پاتنم ميان تعريف يك ماشين تورينگ براي ذهن با برابري ذهن با يك ماشين تورينگ

پي
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تفاوت قائل ميشود .آنچه نيگل و نيومن فرض گرفتهاند ،تعريف يك ماشين تورينگ
براي ذهن است؛ يعني هم نظام منطقي  Tو هم گزارة  -Uكه براي ماشين تورينگ

تصميمناپذير است -درون نظام منطقي ذهن من جاي ميگيرند؛ اما گزارة  Uوجود خواهد
داشت كه براي ذهن من تصميمناپذير است .بر پاية اين نظريه كامل ًا محتمل است گزارهاي
وجود داشته باشد كه براي ذهن تصميمناپذير باشد .پس اين حرف درست است كه ذهن

هيچ يك از ماشينهاي تورينگ تعريفشده براي خودش نيست؛ چراكه براي همة اين
ماشينها بهمثابه نظامهاي بستة منطقي ،يك گزارة )(Uاي وجود دارد كه براي آنها

تصميمناپذير و براي ذهن تصميمپذير است؛ ولي ممكن است گزارة )(Uاي وجود داشته
باشد كه براي ذهن تصميمناپذير باشد؛ ازاينرو اگر وجود چنين گزارهاي ممكن است،
به فرض ماشين تورينگبودن ذهن نيز تناقضي وجود ندارد.

اما پاسخ پاتنم بدين معناست كه ما نميتوانيم ذهن خود را بهمثابه يك سيستم منطقي

سازوار براي خود تعريف كنيم؛ يعني ما نميتوانيم سازواري خود را نشان دهيم .پس
پاسخ پاتنم به اين مدعا ختم خواهد شد كه ذهن ما ميتواند ماشيني تورينگ باشد كه
قابل تعريفكردن نيست و سازوارياش را نميتوان نشان داد .نيگل و نيومن بهشدت
دربارة اين موضع پاتنم واكنش نشان دادند:

دكتر پاتنم اين تأمل نتيجهبخش ما را كه تئوري گودل نشان ميدهد ذهن انسان

پيچيدهتر از هر ماشين است كه تحقق يافته است ،بهمثابه »خطايي ساده« و »كاربرد

اشتباه از تئوري محض و سادة گودل« رد كرده است ...اما در نگاه ما موضع نقد

دكتر پاتنم ...يك جزميت خالص است« ) Nagel and Newman, 1961,

(pp.210-211

از نظر اين دو ،هر ماشين تورينگي فرض سازواري را در خود دارد و اگر پاتنم مدعي

است ميتوان ذهن انسان را يك ماشين تورينگ دانست ،بايد بتوان سازواري آن را نشان

داد؛ يعني بر خلاف نظر پاتنم بايد بتوان ذهن را به عنوان يك ماشين تورينگ براي خودش

٢٠٩

تعريف كرد .اين دقيق ًا چالشبرانگيزترين نقطة اين استدلال است .در ادامه خواهيم ديد
پنرز صورتبندي متفاوتي از استدلال بر نقد همساني ذهن و ماشين تورينگ بر پاية

نظرية گودل عرضه ميكند .استدلال او بر چندين مقدمه استوار است:

 .١فرض كنيم كه ذهن من  -Tيعني يك سيستم فورمال سازوار -است.
 .٢پس گزارة »من  Tهستم« نيز گزارة درستي است.

 .٣ميدانيم بر پاية تئوري گودل براي هر )(Tاي يك قضية تصميمناپذير ) مثل ًا (U

وجود دارد كه براي ذهن من تصميمپذير است.

 .٤حال فرض كنيد  ’Tبرابر باشد با  Tبه اضافة اين گزاره كه »من  Tهستم« .ازآنرو
كه هر سيستم سازوار به اضافة يك گزارة درست ،يك سيستم سازوار را نتيجه ميدهد؛
درنتيجه  ’Tنيز سازوار است و در قضية گودل جاي ميگيرد و در نتيجه ’Uاش براي من

تصميمناپذير خواهد بود؛ درنتيجه :بر اساس مقدمة سوم هر )(’Uاي براي من تصميمپذير
است و بر اساس مقدمة چهارم ،اما ’ Uيك سيستم ويژه براي من تصميمناپذير است.

پس بر پاية فرضية گودل اين فرض كه من يك سيستم فورمال سازوار -همچون يك
ماشين تورينگ -هستم ،به تناقض ختم ميشود .پس اين فرض نادرست است
).(Penrose, 1996, p.3

اما چالمرز در نقد پنرز اگرچه وجود تناقض را ميپذيرد ،نتيجهگيري پنرز را به

چالش ميكشد:

بررسي انتقادي رويكردهاي سرل ،دنت و پاتنم به جايگاه فلسفي هوش مصنوعي

كه گفتوگوهاي بعدي دربارة اين استدلال نيز به همينجا ختم ميشود.

هنگاميكه تناقض ايجاد ميشود او ]يعني پنرز[ اين فرض را كه نيروي استدلال

ما ميتواند با يك سيستم فورمال ] Fدر مثال ما  [Tمنطبق شود ،مقصر ميداند...
ض
]اما[ مسئوليت تناقض در جايي به جز اين فرض محاسبهگرا قرار دارد .فر ِ

دانستن سازواري است كه بايد كنار گذاشته شود ...شايد ما سازوار باشيم ،اما ما

نميتوانيم ضرورتاً بدانيم كه سازوار هستيم« ).(Chalmers, 1995

٢١٠

همانگونه كه پيش از اين ديديم ،پاتنم هم مشكل را دقيق ًا در همين فرض دانسته بود

و درنتيجه چالمرز نيز با او همعقيده است كه ما نميتوانيم بهضرورت سازواربودن

خودمان را نشان دهيم .اين امر نشان ميدهد كه گره اصلي بحث همينجاست و براي

ارزيابي استدلالهاي مربوط به قضية گودل در هوش مصنوعي بايد دربارة اين ادعا داوري
پي
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كرد.

ارزيابي
به نظر ميرسد دستكم تا جايي كه به ذهنيت پژوهشگران هوش مصنوعي و تعريف
خود تورينگ از ماشين تورينگ باز ميگردد ،چالمرز و پاتنم در اشتباه باشند و به فرض
ماشين تورينگ سازواري نيز نهفته است .مدعاي اصلي روش تورينگ آن است كه تفكر

و پردازشگري ذهني چيزي جز همين محاسبة منطقي -رياضياتي نيست؛ يعني يك سري

آگزيوم و قواعد محاسباتي وجود دارد كه ميتوان همة كاركردهاي ذهني را به وسيلة

الگوريتمهاي نوشتهشده بر اساس آنها در ماشين تورينگ پيادهسازي كرد؛ اما اگر اين نظام

منطقي -محاسباتي با تناقض دروني همراه باشد ،ايدة تورينگ از اساس به چالش كشيده
خواهد شد ) .(Turing, 1950, p.449اما چالمرز بار ديگر راه چاره را در استناد به

شبكههاي عصبي پيوندگرا ميداند .او در نقد پنرز ميگويد» :پنرز چگونه استدلال
ميكند كه ما ميتوانيم ببينيم كه ] Fدر مثال ما  [Tسازوار است؟ او در بخش  ٣-٣استدلال
ميكند كه ما ميتوانيم  Fرا بهمثابه يك سيستمي از آگزيومها و قواعد استنباط در نظر

آوريم« ).(Chalmers, 1995

يك سيستم ساختهشده از آگزيومهاي سازوار به اضافة قواعد استنباط سازوار خود

نيز سازوار است؛ ولي چالمرز در ادامه معتقد است كه همة پروژههاي هوش مصنوعي را

نميتوان به اين آگزيومها و قواعد تجزيه كرد» .حتي در حوزة موجود تحقيق هوش
مصنوعي فرايندهاي محاسباتي بسياري وجود دارند ،براي نمونه شبكههاي پيوندگرا كه

به آگزيومها و قواعد استنباط تجزيه نميشود« ) .(Ibidاين شبكهها به گونهاي كلگرايانه
به سوي پاسخ حركت ميكنند و هيچ الگوريتم برنامهنويسيشدة جامعي بر آنها حاكم

نيست كه سازواري آنها را تضمين كند؛ پس نميتوان سازواري اين شبكهها را نشان داد
و ازاينرو نقد پنرز بر آنها وارد نيست .بدين ترتيب دفاع پاتنم از هوش مصنوعي در
برابر نقد نيگل و نيومن نادرست است؛ چراكه وي تنها ماشينهاي تورينگ كلاسيك را

محدود نمايد ،دفاع درستي از هوش مصنوعي در برابر نق ِد پنرز و هر نوع نقد ديگري

كه بر پاية فرضية گودل صورتبندي شده باشد ،عرضه كرده است.

نتيجهگيري
نخستين هدف مقالة پيش رو اين بوده است كه يك صورتبندي كلي از جايگاه فلسفي
هوش مصنوعي ارائه كند .براي اين منظور مهمترين صورتبنديهاي عرضهشده از اين

جايگاه از سوي پاتنم ،دنت و سرل طرح و ارزيابي شد و نقاط ضعف هر يك از اينها
نشان داده شد .سپس صورتبندي برگزيده به كمك آزمون تورينگ و با تفكيك دو تراز

فلسفهعلمي و فلسفهذهني ارائه شد .بر اين اساس پرسش اصلي در تراز فلسفهعلمياين

بود كه آيا دانش هوش مصنوعي ميتواند ماشيني بسازد كه در آزمون نامحدود تورينگ

پيروز شود؛ يعني همة مهارتهاي هوشمندانة انساني را پيادهسازي كند يا خير؟ به بيان

ديگر و با استفاده از تعابير سرل ،آيا هوش مصنوعي ضعيف پيروز خواهد شد؟ بدين

ترتيب ،بر خلاف باور عمومي كه هوش مصنوعي ضعيف را فاقد اهميت فلسفي ميداند،
در اين پژوهش نشان داده شد كه بسياري از مهمترين گفتوگوهاي فلسفي در هوش

مصنوعي ،ازجمله بيشتر نقدهاي دريفوس و دفاعهاي دنت ،دربارة هوش مصنوعي

ضعيف و در تراز فلسفهعلمي بوده است؛ اما پرسش اصلي در تراز فلسفهذهني چنين بود:
اگر ماشيني ساخته شود كه همة كاركردهاي هوشمندانه را پيادهسازي كند و در آزمون
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مد نظر داشته است؛ اما چالمرز تا جايي كه سخنش را به شبكههاي عصبي پيوندگرا
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تورينگ پيروز شود ،آيا بدين معناست كه ذهن دارد؟ به بيان ديگر آيا هوش مصنوعي

الگوي مناسبي براي ذهن فراهم ميآورد؟

با داشتن اين صورتبندي كلي ،فرد ميتواند ترازهاي گوناگون بحث فلسفي در

هوش مصنوعي را از هم تفكيك كند و لابهلاي گفتوگوهاي پيچيدة فيلسوفان در اين
حوزه سردرگم نخواهد شد .اما در ادامة مقاله بر پاية اين صورتبندي مهمترين مسئلههاي
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هر يك از دو تراز فلسفهعلمي و فلسفهذهني را طرح و ارزيابي كرديم .در تراز فلسفهعلمي

ديديم كه دريفوس ،پس از آنكه در طي پنجاه سال ،صورتبنديهاي گوناگوني از چالش

اصلي هوش مصنوعي ارائه ميكند ،سرانجام صورتبندي دنت ذيل مسئلة چارچوب را
پي
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مهمترين معيار براي موفقيت هوش مصنوعي در آزمون تورينگ ميپذيرد .همچنين
مشاهده كرديم دنت كه خود همواره بزرگترين مدافع هوش مصنوعي بوده است ،اين

نقد را ميپذيرد كه تابهحال هيچ راهحل روشني براي مسئلة چارچوب ارائه نشده است.

اين بهترين گواه بر اين مدعاست كه هوش مصنوعي ضعيف با سدي بلند به نام مسئلة
چارچوب در راه موفقيت روبهروست .از سوي ديگر ديديم دنت كامل ًا در اشتباه است كه
فكر ميكند پيش از هوش مصنوعي مسئلة چارچوب در فلسفه صورتبندي نشده است

و مسئلة چارچوب به عنوان مسئلة چگونگي روبهرويي با امر غيرمنتظره و پيشبينيناشده

در فلسفههاي پديدارشناختي با تعابير گوناگون صورتبندي شده است.

در تراز فلسفهذهني نيز سه مسئلة اصلي را بررسي كردهايم .در مسئلة نخست -يعني

مغالطة آدمك به كمك نقد سرل -نشان داديم كه ادعاي دنت مبني بر اينكه هوش مصنوعي

با تجزية بازگشتي ،مغالطة آدمك -يا به تعبير دنت ،مسئلة هيوم -را حل كرده است ،از

اساس اشتباه است .دنت در مغالطهاي آشكار از تراز معنادار ذهني به تراز فاقد معناي
فيزيكي ميپرد .پس هوش مصنوعي با ارتكاب مغالطة آدمك امر ذهني را به چيزي در

نگاه بيننده و درنتيجه نسبي و دلخواهانه تبديل كرده است .اما دربارة دو مسئلة ديگر-
يعني استدلال اتاق چيني و نقد بر پاية فرضية گودل -چالمرز دفاع نسبت ًا مناسبي از

شبكههاي عصبي پيوندگرا در هوش مصنوعي ارائه ميدهد .هستة اصلي استدلال اتاق

چيني آن است كه سينتكس براي سمانتيك كافي نيست؛ ولي چالمرز نشان داد كه اين

گزارة زماني درست است كه امر سينتتيك و امر سمانتيك در يك تراز باشند؛ مانند

جملههاي زباني كه در آنها سينتكس زباني -يعني دستور زبان -براي توليد معنا كافي

نيست؛ اما اگر در يك تراز نباشند ،اين گزاره درست نيست؛ براي نمونه رفتار مغز در

تراز فيزيكي از سينتكس فيزيكي پيروي ميكند و در ترازي ديگر ،همين مغز معنا را توليد
ميكند .با اين حساب شبكههاي عصبي پيوندگرا كه در آنها تراز سينتتيك متفاوت با تراز

سمانتيك است ،از نقد سرل مصون خواهند بود.

پاية فرضية گودل در امان هستند؛ زيرا اين شبكهها از اساس يك سيستم فورمال سازوار
با الگوريتمهاي منطقي -محاسباتي نيستند كه تئوري گودل دربارة آنها صدق كند .پس

اين دو نقد اخير -يعني استدلال اتاق چيني و نقد بر پاية تئوري گودل -بر شبكههاي
عصبي پيوندگرا وارد نيست؛ اما اولاً نقد نخست ،يعني مغالطة آدمك -و هر نوع

صورتبندي ديگري از مسئلة امر سوبژكتيو -بر جريان پيوندگرا نيز وارد است؛ ثاني ًا نكتة

مهم آن است كه اين دو نقد در صدد بودهاند كه نشان دهند هوش مصنوعي به عنوان يك

تئوري براي ذهن ،غلط است و از اينكه اين دو نقد وارد نيست ،هرگز نميتوان نتيجه
گرفت كه هوش مصنوعي الگوي درستي براي ذهن است .داوري در اين مورد به حل
مسئلههاي كلان فلسفة ذهن منوط است و ازاينرو هوش مصنوعي در همة اشكالش راه

درازي تا موفقيت در تراز فلسفة ذهن دارد.

بررسي انتقادي رويكردهاي سرل ،دنت و پاتنم به جايگاه فلسفي هوش مصنوعي

در مسئلة سوم نيز چالمرز نشان ميدهد شبكههاي عصبي پيوندگرا از گزند نقد بر
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