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چکیده
یکی از اهداف محققان هوش مصنوعی ،ساخت ماشینهایی است که تواناایی ههاز زباان
انسان را داشته باشند؛ ولی این هدف با دشاواریهاایی روبارو اساتد در ایان مقالاه ن اان
خواهیز داد که یکی از دشواریهای محتمل برای ساخت ماشینی کاه ههاز زباانی داشاته
باشد ،از مسئلۀ چاارچو در شاکل مفرهتشناساانۀ آن ن ائت مایگیاردد چاارچو  ،از
لحاظ ههز زبانی ،حداقل سه مسئلۀ عمده بارای یام محقاق هاوش مصانوعی ،کاه قصاد
مدلسازی ههز زبانی برای ماشین دارد ،ایجاد میکنادد اولای م اص

کاردن ایان نکتاه

است که در یم موقفیت خاص ،چه چیزهایی از آن موقفیت در ههز یم عباار زباانی
مؤثر و چه چیزهایی نامؤثر و یا نامربوط استد این نکته مبحث مرکزی مسائلۀ چاارچو
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در مسائل مفرهتشناسانه استد دوط مسئلۀ سرعت ههمیدن استد چژونه میتوان تقریباً به
محض موا ه شدن با یم عباار زباانی ،مفناای آن عباار را ههمیاد؟ باه بیاان دیژار،
چژونه میتوان ههمی از یم عبار را ،از دانش زبانی و دانش عمومی از هاان ،بادون
هیچ تأخیر زمانی ،استنتاج کردد سومین مسئله نیز چژونژی ههز لغا چندمفنایی و مابهز
در ملا استد
واژگان کلیدی :هوش مصنوعی قوی ،مسئلۀ چارچو  ،ههز زبانی ،استنتاجد
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مقدمه

منظور از هوش در غالب مباحث هلسفی ناظر به هوش مصانوعی ،چیازی اسات کاه اان
سرل ،هیلسوف بر ستۀ ذهن ،به آن عنوان هوش مصنوعی قاوی اللاام میکنادد باه لاور
خلاصه ،ارزش اصلی کامپیوترها ،در تقریر ضفیف از هوش مصنوعی ،در امکاناتی اسات
که به رشتههایی مثل زبانشناسی ،روانشناسی و ددد برای مهالفاۀ ذهان مایدهنادد در ایان
نژاه ،کامپیوتر یم ابزار قدرتمند برای شبیهسازی برخی تواناییهای ذهنی است و ماا باه
کمم آن میتوانیز هرضیههایی استوارتر و دقیقتر در مورد این تواناییهاا عرضاه کنایزد
در مقابل ،در تقریر قوی از هوش مصنوعی ،کامپیوتر صرهاً یم ابزار مهالفۀ ذهن نیسات؛
بلکه کامپیوتری که به صور مناسب برنامهریزی شده باشد ،واقفاً یام ذهان اساتد بار
اساس این نژاه به هوش مصنوعی ،میتوان ههمیدن را به کامپیوترهایی که به لور مناسبی
برنامهریزی شادهاند نسابت داد و آنهاا را نیاز دارای حالاا

شاناختی دانسات Searle,

)1980, p. 417د
یکی از اهداف هوش مصنوعی قوی ،ساخت ماشینهایی است که شبیه انسانها
هکر کنندد محققان هوش مصنوعی برای رسیدن به این هدف ،سفی در مدلسازی
نبههای مصتلف شناختی انسانها داشتهاندد یکی از این نبههای شناختی ،مدلسازی
زبان انسانی استد ما نیز در این مقاله ،تو همان به رویکردهایی است که به مدلسازی
زبان در ماشین میپردازندد
برای تحقق هوش مصنوعی قوی ،دشواریهایی و ود دارد و برخی هلاسفه نیز
استدلالهایی علیه امکان تحقق هوش مصنوعی قوی لرح کردهاندد یکی از مهمترین این
دشواریها ،مسئلۀ چارچو استد این مسئله ،در شکل کلاسیم آن ،اولین بار در حوزۀ
منهق و مباحث کلاسیم هوش مصنوعی مهرح شدد سپس هلاسفه ،با الهاط از مباحث
کلاسیم مسئله چارچو

شکلی مفرهتشناسانه از این مبحث را ارائه کردندد در این

شکل ،تأکید بر چژونژی بهروزرسانی باورهای انسانی در موا هه با باورها و یا اعمال
دید استد به عبار دیژر چژونه انسانها میتوانند باورهای خود را بهروزرسانی کنند
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و باورهای دید را ایژزین باورهای قبلی کنندد این شکل دید مسئلۀ چارچو ،
برای تحقق هوش مصنوعی قوی نیز دشواری ایجاد میکندد پرسش در اینجا اینگونه
لرح میشود که چژونه ماشین باورهایش را بهروزرسانی میکندد
ما در این مقاله مسئلۀ چارچو

را در قالب مباحث زبانی ،و به لور خاص مبحث

ههز زبانی که مبحثی مفرهتشناسانه در زبان است ،لرح میکنیزد بنابراین در ابتدا ،پس
از مفرهی مسئلۀ چارچو  ،به مفرهی دو رویکرد غالب در مباحث ههز زبانی میپردازیز
و سپس ن ان میدهیز که مسئلۀ چارچو چژونه در این رویکرد زبانی کاربرد داردد در
انتهای مقاله نیز ن ان خواهیز داد که اگر محقق هوش مصنوعی در پی ساخت ماشینی
باشد که زبان میههمد ،ممکن است با چه م کلاتی روبرو شودد درواقع در اینجا برخی
دشواریهایی را که در کاربرد مسئلۀ چارچو

در مباحث ههز زبانی پیش روی محقق

هوش مصنوعی برای مدلسازی زبان و ود دارد ،مفرهی میکنیزد
 .3مسئلۀ چارچوب

مسئلۀ چارچو

را نصستین بار ممکارتی و هِیز )1969 1برای ن ان دادن

م کلی در ساخت ماشینهای هوشمند مهرح کردندد به لور خلاصه این مسئله بر زمان
م ص

و محدودی که ماشین در حال انجاط دادن عملی است تمرکز داردد در حین

انجاط یاهتن عمل و در نتیجۀ آن ،برخی امور تغییر میکنند و برخی امور ثابت میمانندد به
لور مثال در ابه ا کردن هیزیکی یم فبه ،رنگ آن فبه یا شکل آن ثابت میماند،
ولی محل آن تغییر میکندد مسئلۀ چارچو

میپرسد چژونه میتوان آن اموری را که

در حین انجاط یاهتن یم عمل ثابت میمانند ت صی

داد و برنامهای برای بازنمایی آنها

برای ماشین نوشت )Viger, 2010د

. McCarthy, J., & Hayes, P. J. (1969). Some philosophical problems from the

1

standpoint of artificial intelligence. Readings in artificial intelligence, 431-450.
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بنابراین میتوان گفت مسئلۀ چارچو  ،در شکل کلاسیم آن ،با اصول
موضوعهای سروکار دارد که م ص

کنندۀ چیزهایی هستند که در لول عمل تغییر

نصواهند کردد این اصول موضوعۀ ثابت ،چارچوبی برای ار اع ثابت به برخی
ویژگیهای یم عمل در لول آن عمل ایجاد میکنندد بهعنوان نمونه ،در مورد مثال
ابه ایی هیزیکی یم فبه ،در سراسر لول این عمل ،میتوان گفت «یم فبۀ
م ص

» در حال ابه ایی مکانی بوده است؛ در حالی که بسیاری از ویژگیهای خو ِد

فبه ،مثل رنگ ،شکل ،اندازه ،وزن ،شکل مکانی که فبه در آن ابه ا شده است و
ددد ،تغییر نکرده استد بر اساس این توضیح در مورد مسئلۀ چارچو  ،موضوع اصلیای
که این مسئله به آن تو ه دارد ،این نیست که نمیتوان به صور

منهقی استنتاجهای

صحیحی انجاط داد؛ بلکه مسئله این است که در یم هان پیچیده ،تفداد این اصول
موضوعه که ن اندهندۀ چیزهای ثابت در یم موقفیت هستند ،بیشمار است و وقتی
تفداد این اصول خیلی زیاد باشد ،اغلب سیستزهای برنامهنویسیشده ،دربارۀ اینکه چه
چیزی تغییر نکرده است ،نتایج نامربولی میگیرندد علاوه بر این ،تفداد زیاد اصول
موضوعه سبب میشود در یم زمان واقفی ،سیستز عملاً ناکارآمد باشد؛ در حالی که
انسانها ،در زمانی کوتاه ،میتوانند استنتا ی از اینکه چه چیزهایی تغییر نکرده است،
انجاط دهندد
این که واقفاً مسئلۀ چارچو

چیست و تضمّنا

آن چه گسترهای را شامل

میشود ،محل بحث استد برای مثال هتزر )2004 1مفتقد است مسئلۀ چارچو آنقدر
میتواند بیانهای متفاوتی داشته باشد که حتی مسئلۀ استقراء ،2که اولین بار توسط هیوط
مفرهی شده بود ،نیز نوعی از مسئلۀ چارچو

استد با این حال هِیز در مقالۀ )1987
. Fetzer

1

. Deduction problem

2

مسئلۀ استقراء بیان میکند هیچ تضمینی برای اینکه بر پایۀ گذشته بتوانیز آینده را پیشبینی کنیز ،و ود نداردد
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خود مینویسد از نظر من مسئلۀ چارچو

یم مسئلۀ واحد نیست و ترکیبی از چندین

مسئلۀ متفدد است که احتمالاً هر کداط راهحل مصصوص به خود را خواهند داشتد با این
حال وی تلاش می کند برخی مسائلی را که به نظر او تنها به لور ظاهری به مسئلۀ
چارچو مرتبط هستند ،از حوزۀ مسئلۀ چارچو کنار بژذاردد برای مثال او مفتقد است
مسئلهای که تمرکز آن بر باورهای متغیر یم انسان بر هان الراف خودش است ،زو
مسئلۀ چارچو

محسو

نمی شودد همچنین از نظر هِیز مسائلی که از سرعت تفکر و

استنتاج میپرسند نیز زئی از این مسئله به حسا

نمیآیندد بنابراین بر سر اینکه مسئلۀ

چارچو  ،در شکل کلاسیم آن ،چه مسائلی را در بر میگیرد و چه مسائلی را در بر
نمیگیرد ،بحث هراوانی ریان دارد؛ اما در این مقاله ما تنها با شکل مفرهتشناسانۀ
مسئلۀ چارچو سروکار داریزد
با الهاط از پی ینۀ موضوع مسئلۀ چارچو

در هوش مصنوعی ،این مسئله در شکل

مفرهتشناسۀ آن نیز لرح شدد دنیل دنت ،بهعنوان اولین هیلسوهی که به این مسئله تو ه
دّی هلسفی کرد ،این پرسش را اینگونه صور بندی کرده است« :یم مو ود
شناختمند ،با باورهای بسیاری در مورد هان ،چژونه میتواند هنژاط ا رای عملی که
مستلزط اعتقادا راسصی در مورد هان است ،نسبت به بهروزرسانی باورهای خود اقداط
کند؟» )Dennett, 1978, P. 125د
هودور نیز ،که شاید بی ترین تأثیر را در اهمیت یاهتن و پصته شدن مباحث مربوط به

مسئلۀ چارچو داشته است ،این پرسش را با بیانی روباتیم در کتا پیمانهبندی ذهن
تکرار میکند:
«برنامۀ یک ماشین چگونه مشخص میکند کدام باورها باید بازبینی شوند؛ در
حالی که خود این کار مستلزم دستهای از اعمال دیگر» و درنتیجه ضرورتا مبتنی
بر برخی از باورهای ماشین است؟ وی معتقد است حقایق زیر بلامناقشه به نظر
میرسند« :اول اینکه هیچ مجموعۀ ثابتی از باورها وجود ندارد که بتوان باورهای
نیازمند بازنگری در پی یک عمل را به آنها منحصر دانست .ثانیا باورهای جدید،
نشانهای در خود ندارند که تعیین کند کدام یک از باورهای قدیمی باید مورد
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بازنگری قرار بگیرند» (.)Fodor, 1983, p. 114

بنابراین در شکل مفرهتشناشانۀ مسئلۀ چارچو  ،تأکید بر دو نکته ،که در شکل
کلاسیم آن اهمیت بالایی داشت ،کمرنگ شده استد این دو نکته عبار

است از

موقتی بودن و همچنین تأکید بر آنچه در حین یم عمل تغییر نمیکندد تأکید بر
بهروزرسانی باورها متناسب با اعمال و باورهای دید ،ان ین آن نکا شده استد
برای مثال هرض کنید آقای نیلی یم بازن سته است که میخواهد پسانداز خود
را در ایی سرمایهگذاری کندد با تو ه به تجار

قبلیاش ،وی چندین راه دارد؛

سرمایهگذاری در بانم ،سرمایهگذاری در بورس یا مسکن ،شریم شدن با دوست خود
که او را هردی ماهر در تجار

میداند و سرمایهگذاری در صندوم خیریۀ محل ان ،که

باور دارد اهراد مفتمد و خوشسابقه آن را ت کیل دادهاندد وی راه آخر را انتصا
میکندد پس از مدتی ،هیئتمدیرۀ صندومْ پول آقای نیلی و اهراد م ابه او را برمیدارند
و از ک ور هرار می کنندد در اینجا م ص

است که باورهای آقای نیلی نسبت به برخی

چیزها تغییر خواهد کرد؛ مثلاً اعتماد به اهرادی که آنها را خوشسابقه میدانست ،اعتماد
به مؤسسا غیردولتی ،حتی شاید باورش نسبت به کار خیر ،آیندۀ زندگی خودش و دددد
روشن است که احتمال ایجاد تغییر در باورهای آقای نیلی ،تنها محدود به اینکه
وی سرمایهگذاری در صندوم خیریۀ محل ان را انتصا
دیژری که وی آن را انتصا

کرد نبود و در واقع هر گزینۀ

میکرد ،میتوانست نتایجی به بار آورد که تغییر دادن

برخی از باورهای قبلی را برای او الزامی کندد مثلاً هرض کنید آقای نیلی گزینۀ دیژری
را انتصا

و پولش را در بانم سرمایهگذاری میکردد در عین حال همکار بازن ستۀ

وی ،با شرایط م ابه او ،با تا ری شریم میشدد در این صور

اگر پس از گذشت

یم سال ،همکار وی سودی مفادل چند برابر سود آقای نیلی به دست آورده باشد ،باور
آقای نیلی در مورد ریسمپذیری ،تجار  ،سرمایهگذاری در بانم و ددد تغییر خواهد
کردد
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بنابراین بهلور کلی میدانیز ما مو وداتی هستیز که باورهای بسیاری دربارۀ هان
الراهمان داریزد هر عمل ما بازخوردهایی خواهد داشت که سبب میشود برخی از
باورهایمان تغییر کنند ،دچار بازبینی ب وند و یا اساساً باورهای دیدی نسبت به هان
ان ین آنها شوندد حال پرسش این است که بازبینی باورها چژونه انجاط میگیرد؟ یا از
کجا میدانیز چه باورهایی دچار بازبینی میشوند و چه باورهایی نمیشوندد به عبار
دیژر چژونه میدانیز که کداط باورها به عمل ما و نتایج آن «مربوطاند» و کداط باورها
«نامربوطاند»؛ باورهای دید چژونه باورهای قدیز را به کناری میگذارند و چژونه
باوری که باید کنار نهاده ب ود ،انتصا

خواهد شد؟ برای مثال کداطیم از باورهای

آقای نیلی ،در صورتی که اهرادی در صندوم خیریه پساندازش را بدزدند ،تغییر خواهد
کردد
در مثال بالا آقای نیلی ،بر اساس شناخت پی ینش ،استنتاج کرده بود که در صندوم
خیریه سرمایهگذاری کندد او همچون هر انسان دیژری از عواقب باورها و اعمالش اللاع
کامل نداردد با و ود این ،نکا دیژری نیز هست که تا حدود بسیاری مسئله را برای او
روشن میکندد مثلاً او میداند که برای سرمایهگذاری در صندوم خیریه ،باورهای
مربوط به کزآبی هانی یا تغییر رئیس مهور ویتناط و ددد ،مرتبط نیستندد بنابراین همان-
گونه که پلی یان  )1987: viiiمیگوید ،مسئله این است که در استنتاج باورهایمان
چژونه حوزه و قلمرو م صصی از شناخت را انتصا
نامربوط میدانیزد

میکنیز و قلمروهای دیژر را

1

 .1یکی از راههای نزدیم شدن به پاسخ این مسئله «قانون اینرسی در ههز عرهی »1استد این قانون را بهلور خلاصه
میتوان چنین بیان کرد :یم موقفیت به حفظ ویژگیهای خود ادامه میدهد و در صورتی که بدانیز عمل دیدی
رخ داده است ،تا زمانی که شاهدی برای تأثیر این عمل بر تغییر یکی از ویژگیهای موقفیت پی ین م اهده ن ود،
باید آن عمل را بر آن موقفیت بیتأثیر هرض کنیز )Shanahan, 2016د آنچه این قانون در پاسخ به پرسش
مسئلۀ چارچو

بیان میکند ،آن است که نتایج یم عمل تنها آن دسته از باورهای ما را تغییر میدهند که به

تغییرا آن نبه هایی از موقفیت مرتبط باشند که آن عمل بر آنها تأثیر داشته استد اگر به هر دلیل ،اللاعی از تأثیر
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بهلور خلاصه میتوان گفت مسئلۀ چارچو

تلاش دارد این نکته را بیان کند که

ظاهراً ناممکن است بتوان برنامهای نوشت که نهتنها مفلوما
بژیرد ،بلکه م ص

کند چژونه این مفلوما

مرتبط به کار گرهت؛ زیرا از پیش م ص
و کاربرد «مناسب» مفلوما
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یم انسان عادی را در بر

را باید بهلور مناسب و در موقفیتهای

کردن اینکه چه موقفیتهایی «مرتبط» هستند

چژونه میتواند باشد ،ناممکن مینمایدد مسئلۀ چارچو

درنهایت ما را به این نتیجه میرساند که نمیتوان هیچ دستهای از الژوریتزها یا قواعد
محاسباتی را لرح کرد به گونهای که بتوانند کیفیت ههز متفارف و داوری عقل سلیز را،
که ویژگی انسانهای مفقول و برخوردار از هوش متوسط و یا هوش بالاست ،در بر داشته
باشندد
 .0فهم زبان و مسئلۀ چارچوب

مسئلۀ چارچو را میتوان از دو راه به مباحث زبان ارتباط داد؛ یکای مسائلۀ ههاز زباانی
است ،که در این مبحث استنتاج مفنای اظهار مهاز اسات ،و دیژاری مباحاث مرباوط باه
لغا مبهز و چندمفنایی استد برای اینکه بتوانیز نسبت مسئلۀ چارچو را با ههاز زباانی
بیان کنیز ،ابتدا کمی از مسئلۀ چارچو هاصله میگیریز و نظریا مصتلفی را که دربارۀ
چیستی ههز زبانی و ود دارند ،بهلور ا مالی لرح میکنیزد با توضیح دو نظریۀ مهاز در
ههز زبانی ،شامل رویکرد مفرهتی 1و رویکرد ادراکی ،2خواهیز گفات مسائلۀ چاارچو
تنها در رویکرد مفرهتی قابلیت لرح شدن داردد برای اینکاه بتاوان ن اان داد ماشاین ههاز
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
آن عمل در مورد تغییر و هی خاص از یم موقفیت نداشته باشیز ،باورهای ما دربارۀ آن موقفیت نیز تغییر نصواهد
کردد

. Epistemic view

1

. Perceptual view

2
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زبانی دارد ،باید یا با رویکرد مفرهتی و یا با رویکرد ادراکی بتاوان ههاز زباانی ماشاین را
تبیین کردد
 .3-0فهم زبانی :دیدگاه معرفتی در مقابل دیدگاه ادراکی

ههز زبانی چیست و ههمیدن یم عبار زبانی به چه مفناست؟ این پرسش ،کاه میتواناد
در حوزۀ مفرهتشناسی زبان مهرح شاود ،ن اان مایدهاد کاه مسائلۀ چاارچو  ،گرچاه
مسئلهای در حوزۀ مفرهتشناسی است ،ولی هنژامی که پای مفرهتشناسی زبان در میاان
باشد ،این مسئله برای شناخت عمومی ما از زبان نیز قابللرح خواهد بودد
برای مدلسازی زبان در ماشین ،باید نظریۀ مناسبی دربارۀ ههز زبانی داشته باشیزد
برای این کار ،ابتدا باید بررسی کنیز منظورمان از اینکه میگوییز یم قهفه از متن یا
یم اظهار را میههمیز چیستد بهلور کلی دو دیدگاه اصلی دربارۀ تبیین ههز زبان
و ود دارد :دیدگاه مفرهتی و دیدگاه ادراکی )Pettit, 2002د در ادامه تلاش خواهیز
کرد توضیح کوتاهی از این دو دیدگاه ارائه دهیزد
دیدگاه مفرهتی مفتقد است یم توضیح مفقول از ههمیدن یم قهفه از زبان
میتواند چنین باشد که شناخت ما از نحو 1و مفناشناسی 2زبان مادری ،به علاوۀ شناخت
پسزمینهای ما از هان ،مجموعاً و در کنار هز ،باعث میشوند به ههز یم عبار

از

زبان دست پیدا کنیزد در واقع در این نژاه ما ،به کمم دان مان از زبان و هان ،به
استنتاج 3آنچه خوانده یا شنیدهایز میپردازیز و از لریق این استنتاج ،به ههز آنچه
خوانده یا شنیدهایز دست مییابیزد

. syntactic

1

. semantic

2

. inference

3
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برای بررسی این نژاه به ههز زبانی ،مثالی که استنلی )2005 1آن را به همین
منظور بیان کرده است ،راهژ ا خواهد بود :پلیس دزد را دستژیر کردد او ماسم زده
بودد
برای ههز این مله ،باید بدانیز که مفمولاً در چنین مواقفی «او» به دزد و نه پلیس
باز می گرددد برای چنین استنتا ی ،ما به شناختی از نحو و مفنای زبانمان و همچنین
شناختی پسزمینهای از هانی که در آن زندگی میکنیز احتیاج داریزد استنلی مفتقد
است برای ههمیدن هر مله یا عبارتی از زبان که میشنویز در چنین موقفیتی قرار داریزد
به عبار

دیژر تماط ملا

ما اظهاراتی وابسته به باهت 2هستند و ههممان از لریق

استنتاج محتوای مفنایی این ملا بهدست میآیدد
علاوه بر این ،دیدگاه مفرهتی مفتقد است ههمیدن یم اظهار زبانی به مفنای
شناخت مفنای آن اظهار است و منظور از شناخت نیز در آن ،شناخت گزارهای 3استد
این دیدگاه مفتقد است ههمیدن یم عبار
مفنای م ص

زبانی که مفنای م صصی دارد ،دانستن

آن عبار زبانی است  S :)Pettit, 2002میههمد  pرا در زمان  tاگر

و تنها اگر ،در زمان  S ،tبداند که  pبه مفنای  Mاستد
بهلور خلاصه از نظر دیدگاه مفرهتی ،زمانی که هردی یم اظهار را میههمد یفنی
آن هرد باور صادم مو ّهی دارد که مفنای آن اظهار چیستد از نظر این دیدگاه مفرهتی،
ما دان ی از نحو ،مفنا و هان داریز و برای ههمیدن یم اظهار ،از لریق هرایندهای
استنتا ی و با واسهۀ این دانش به ههز آن اظهار میرسیزد در مقابل ،دیدگاه دیژری به
ناط دیدگاه ادراکی و ود دارد که در ادامه به بررسی آن میپردازیزد

. Stanley

1

. context-dependent

2

. Propositional knowledge

3
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مداهفان دیدگاه ادراکی مفتقدند که ههزْ نوعی شناخت نیستد مداهفان این
رویکرد به ههز زبانی تلاش میکنند به روش سلبی و با لرح مثالهایی ن ان دهند که
ههمیدن ،بر خلاف تصویر دیدگاه مفرهتی از آن ،نیازی به باور و نیز به صدم نداردد ههز
دچار م کل گتیه نمیشود و میتواند با بصت 1نیز سازگار باشدد بنابراین قدط اول یم
مداهع ادراکی ن ان دادن نادرستی نژاهی به ههز زبانی است که آن را نوع م صصی از
شناخت میداند؛ 2اما آنچه برای این مقاله اولویت دارد نه ن ان دادن بصش سلبی دیدگاه
ادراکی ،که بررسی بصش ایجابی این دیدگاه استد
منظور از ههز زبانی در دیدگاه ادراکی ،بهلور خلاصه این است که ههز زبانی
شکل دیژری از ادراک حسی

هان است )Millikan, 2004, p. 113د از منظر

3

. luck

1

 2د یکی از مثالها ،مثال پتیت  )2002به این شرح است:
هرض کنید شما یم انژلیسیزبان ،با دانش محدود آلمانی ،هستید که از یم هرد سالصوردۀ آلمانی مفنای کلمه
 Krankenschwesterرا میپرسید و او به شما میگوید مفنای این کلمه « nurseبه مفنای پرستار» استد آن
هرد سالصورده تنها کلمهای که از زبان انژلیسی میداند همین کلمۀ «پرستار» است و در پاسخ به هر کلمۀ آلمانی
دیژری که شما میپرسیدید ،باز هز همین کلمه را میگفتد شما چیزی از این وضفیت نمیدانید و هکر میکنید
مفنای کلمۀ موردنظرتان پرستار است؛ اما در اینجا اتفام عجیبی رخ میدهد و تصادهاً مفنای
 Krankenschwesterپرستار زن استد
حال شما ،بهعنوان یم انژلیسی زبان ،عبارا
صورتی که شناخت نداریدد به عبار

آلمانیای را که حاوی این کلمه هستند میههمید؛ در

دیژر اگر از شهود بپرسند که آیا انژلیسیزبان میداند مفنای کلمۀ

 ،Krankenschwesterپرستار میشود ،پاسخ خیر استد شناختْ با تصادف و بصت قابل مع نیست؛ در حالی
که اینجا بهصور

تصادهی مفنای کلمۀ آلمانی درست از آ

در آمده است ،اما آن هرد انژلیسیزبان ملا

آلمانیای را که حاوی  Krankenschwesterهستند میههمد و میتوانیز ههز را به او اِسناد بدهیزد پس اینجا
ههز یم عبار زبانی ،به مفنای شناخت مفنای آن عبار نیستد
برای آشنایی با مثالهای دیژر و بررسی تفصیلیتر آنها ،به پتیت  ،)2002لانژورث  )2009و باربر )2013
مرا فه کنیدد
. perception

3
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این دیدگاه ،ههمیدن یم اظهار به مفنی دسترسی مستقیز به محتوای آن اظهار استد
درواقع دیدگاه ادراکی شنیدن اصوا

زبانی را چیزی شبیه ادراک مستقیز اشیای

هیزیکی میداند )Pettit, 2010, p. 2د هانتر  )1998نیز مفتقد است که ههمیدن،
همانند تجربۀ ادراکی ،یم حالت آگاهانه استد بدین مفنا همانند دیدن ،که در آن به-
صور

مستقیز و هوشیارانه از رنژی که میبینیز آگاهیز ،ههز متنی که میخوانیز یا

میبینیز نیز همین ویژگیها را دارد و آگاهی از آن بهصور مستقیز در ما رخ میدهدد
زبانی به صور

مهمترین ویژگی دیدگاه ادراکی این است که ما با اصوا

خاط

موا ه نمیشویز تا با استنتاجهایی به ههز آنها برسیز ،بلکه اصوا زبانی را از همان ابتدا
بهصور محتوادار و تفسیرشده میبینیز یا میشنویز )Pettit, 2001, p. 41د
برای تقریب به ذهن ،پتیت  )2001, p. 46-7مثال مفروف اردک-خرگوش

1

ویتژن تاین را در پژوهشهای هلسفی یادآوری میکند که در آن ما تصویر را در لحظۀ
 tیا اردک یا خرگوش میبینیز ،و این ن ان میدهد که ما درواقع تصویر را از ابتدا به-
صور

محتوادار میبینیز و اینژونه نیست که ابتدا هکر کنیز تصویر را به چه صور

باید ببینیز :اردک یا خرگوش؟ و سپس به یکی از این دو صور
دیژر در مورد این مثال آن است که وقتی تصویر را بهصور
خرگوشی و ود ندارد و زمانی که تصویر را بهصور
اردک در آن م اهده نمیکنیزد شنیدن صو

آن را ببینیزد نکتۀ

اردک میبینیز ،دیژر

خرگوش میبینیز ،اثری از

زبان نیز به همین شکل ،بهصور

محتوادار ،برای ما رخ میدهدد به لور خلاصه ،دیدگاه ادراکی یم دیدگاه غیراستنتا ی

.

1
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دربارۀ ههز زبانی است و مفتقد است نزدیمترین تجربه به حالت ههز زبانی ،حالت
ادراکیِ دیدن است و همان لور که دیدن و ادراک حسی نوعی شناخت نیست ،ههز نیز
نوعی شناخت نیستد
بنابراین ،بهلور خلاصه ،دیدگاه مفرهتی به دو نکته اشاره داردد نکتۀ اول اینکه
ههمیدن یم گزاره یفنی شناخت مفنای یم اظهارد منظور از شناخت نیز باور صادم
مو ّه استد نکتۀ دوط هز اینکه ما از لریق استنتاج از دانش زبانی و دانشعمومیمان به
ههز یم اظهار میرسیزد اما در مقابل ،دیدگاه ادراکی هر دو نکته را رد میکندد ههمیدن
یم اظهار از نظر این دیدگاه یفنی ادراک آنچه میشنویز و یا میخوانیز و نه شناخت
آن ،و همچنین برای ههمیدن یم اظهار نیاز به استنتاج از آنچه میدانیز ،نداریز؛ بلکه ما
به دانش زبانیمان بهصور روانشناختی و نه استنتا ی دسترسی داریزد
 .1فهم زبانی و امکان تحقق هوش مصنوعی قوی

دو دیدگاه غالب دربارۀ چیستی ههز زبانی و تفاو های اساسی آن دو را مفرهی کاردیزد
یم محقق هوش مصنوعی ،برای مدلسازی زباان ،بایاد باین ایان دو دیادگاه دسات باه
انتصااا بزنااد و محاادودیتهای دیاادگاه انتصااابی خااود را ب ناسااد و در چااارچو آن
محدودیتها مدلسازی زبانی خود را پیش ببردد به این منظور در ادامه به بررسی هریام
از این دو دیدگاه خاواهیز پرداخات و ایان بررسای را باا دیادگاه مفرهتای ،کاه دیادگاه
غالبتری است ،آغاز خواهیز کردد
همچنین از آنجا که دیدگاه ادراکی ،برخلاف دیدگاه مفرهتی ،نسبتی با مسئلۀ
چارچو

ندارد ،آغاز کردن با بررسی دیدگاه مفرهتی ،پیوستژی بی تری با مباحث

پی ین خواهد داشتد بهلور خلاصه میتوان گفت از آنجا که مسئلۀ چارچو

بر

باورهای ما ،بهروزرسانی این باورها و عمل بر لبق آنها تمرکز دارد ،و از سوی دیژر
دیدگاه ادراکی نمیپذیرد که مؤلفۀ باورْ قواطبصش ههز زبانی باشد ،روشن خواهد بود
که میان این دو بحث قرابت چندانی برقرار نصواهد بودد همچنین دیدگاه مفرهتی
دیدگاهی است که در مدلسازی زبان ،برای یم محقق هوش مصنوعی ،ذابیت
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بی تری دارد؛ چرا که در این دیدگاه ما میتوانیز با تفریف قواعد ،واژگان و همچنین
تفریف باهت و موقفیت و داشتن ذخیرهای مناسب از دانش پیشزمینهای ،ههز یم
عبار

زبانی را استنتاج کنیزد استنتاج منهقی را ،که عمل اصلی دیدگاه مفرهتی است،

ماشین بهخوبی انجاط میدهدد درنتیجه ،اگر این دیدگاه پذیرهتنی باشد ،میتوان به امکان
دستیابی ماشین به ههز زبانی خوشبین بود؛ چرا که از عمل استنتاج کردن تا ههمیدن زبان،
در این دیدگاه ،هاصلۀ چندانی و ود نداردد
در برابر دیدگاه یادشده ،اگر کسی مفتقد باشد دیدگاه ادراکی دیدگاه درستی
است ،م کلاتی برای اینکه ثابت کند هوش مصنوعی قوی قادر به ههز زبان است خواهد
داشتد از آنجا که دیدگاه ادراکی مفتقد است ما بهصور خاط با ن انههای زبانی روبرو
نمیشویز و ن انههای زبانی را محتوادار می ههمیز ،پاسخ به این پرسش که چژونه قرار
است ن انهای محتوادار برای ماشین قابلیت تفریف بیابد ،بسیار دشوار خواهد بودد هرایند
مفمول در مدلسازی زبان آن است که با ن انهای خنثی آغاز و سپس برای آن محتوا
تفریف میشودد در دیدگاه غالب ،مفنا به ن انهها «وصل» میشود ،نه اینکه «درون»
ن انهها باشدد
اگر به مثال استنلی بازگردیز ،رویکرد ادراکی مفتقد است ههز عبار «پلیس دزد
را دستژیر کرد؛ او ماسم زده بود» به این دلیل نیست که ما باورها و حتی تفاریفی
دربارۀ پلیس ،دزد و شناخت پسزمینهای داریز که باید ماسم را به دزد و نه پلیس
برگردانیز؛ بلکه به این دلیل است که محتوای این مله در خود مله و ود داردد این
درحالی است که برای مدلسازی ههز این مله برای ماشین ،باید هرکداط از این
نسبتها و مفانی را برای ماشین تفریف کنیز و یا ماشین به لریقی نسبت میان این ن انهها
با هان و نسبت این ن انه ها با یکدیژر را یاد بژیردد
همان لور که بیان شد ،نکتۀ محوری دیدگاه ادراکی آن است که ما ن انههای
زبانی را محتوادار میشنویز؛ اما اینکه این نکتۀ محوری دقیقاً به چه مفناست ،چژونه
امکانپذیر است ،و یا چژونه این دیدگاهْ تضمینی برای وارد شدن به محتوای یم
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عبار بهدست میدهد و پرسشهایی از این دست ،پرسشهایی در برابر دیدگاه ادراکی
است که این دیدگاه باید پاسصی برای آنها داشته باشدد با اینحال ،پاسخ هرچه باشد،
آنچه برای مداهفان دیدگاه ادراکی روشن است آن است که نمیتوان ن انهها را به-
صور

خنثی در نظر گرهت و سپس آنها را ههمیدد بنابراین دستکز انتقادا

ادراکی به نژاهی که در رویکردهای هوش مصنوعی ن انهها را بهصور

دیدگاه

خنثی در نظر

میگیرند و سپس سفی میکنند آنها را تفریف کنند ،انتقادهایی اساسی استد
در واقع نسبت میان صو  ،محتوا و دانش ما از زبان و هان ،در دیدگاه ادراکی،
بسیار متفاو

با دیدگاه مفرهتی استد این دیدگاه مفتقد نیست که شناخت زبانی و

غیرزبانی ما در نقش واسههای برای ههمیدن یم عبار

زبانی عمل میکندد البته این

دیدگاه اصل تأثیرگذاری داشتههای پی ین در ههز زبانی کنونی ما را نادیده نمیگیرد،
بلکه واسههگری آنها از لریق هرایند استنتاج یا هر هرایند آگاهانه و یا شناختی دیژر،
نکته ای است که این دیدگاه تلاش دارد نادرستی آن را ن ان دهدد پس از این توضیح
دربارۀ کلیت تفاو

این دو دیدگاه پذیرهتهشده در مورد چیستی ههز زبانی ،میتوانیز

مسائل م صصی را که دربارۀ ههز زبانی و ود دارد بررسی کنیز و از لریق آن به
ارزیابی دیدگاه قدرتمندتر نائل شویزد
 .3-1مسئلۀ سرعت فهمیدن

یام نژراناای اولیاۀ هلساافی درباارۀ مساائلۀ چااارچو  ،ساارعت عمال متناسااب بااا اصااول
موضاوعهای اسات کاه بارای ماشاین تفریاف میشاود )Viger, 2010د درواقاع مسائلۀ
سرعت عمل متناسب با استنتاجهای درست از اصول موضوعۀ تفریافشاده بارای ماشاین
در زمان واقفی ،یکی از دغدغههای محققاانی اسات کاه بار روی مسائلۀ چاارچو کاار
میکنندد در بُفد زبانی نیز یکی از مهزترین ویژگیهای ههز زبانی ،ههمیدن عبار زباانی
بهمحض روبرو شدن با آن استد ما باهصاور هاوری و بادون نیااز باه انجااط دادن کاار
خاصی ،عبارا زبان را میههمیز و هماان گوناه کاه لاایکن  )2008, 1میگویاد ،ایان
واقفیت یم ویژگی اساسی زباان اسات و نیازمناد توضایح نظاری اساتد پاساخ دیادگاه
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ادراکی ساده است :ما عبارا زبانی را محتوادار میشنویز و یا میبینیزد به عباار دیژار
مسئلۀ سرعت از همان اول در دیدگاه ادراکی پاسخ مییابدد در اینجاا باه تفصایل باه ایان
پاسخ نمیپردازیز و هقط به این توضیح کوتاه بسنده میکنیز که دیادگاه ادراکای مفتقاد
است نسبت میان توانش زبانی ما با ههز کنونیمان یام نسابت روانای اسات و ناه نسابتی
شناختید
روشن است که نسبتهای شناختیای که بر روی استنتاج از دانش زبانی و دانش
عمومیمان تأکید میکنند ،با مسئلۀ سرعت موا ه میشوند و باید برای آن توضیحی
ارائه دهندد
پاسخ دیدگاه مفرهتی به این مسئله ،با اتکای آن به دانش ضمنی 1ارائه میشودد
دانش ضمنی برای دیدگاه مفرهتی بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که شهود قویای را که
ممکن است علیه دیدگاه مفرهتی و ود داشته باشد ،پاسخ میگویدد این شهود ،بهلور
خلاصه ،چنین قابل هراخوانی است که در هنژاط خواندن و یا شنیدن یم متن و یا اظهار،
ما بهمحض موا هه با صو

گوینده و یا دیدن متن ،آن را مستقیماً میههمیز و هیچ

هرایند استنتا ی یا شناختیای برای این کار در خود م اهده نمیکنیزد
مداهفان دیدگاه مفرهتی این شهود را نه ن انۀ نداشتن شناخت و یا هرایند کسب
شناخت ،بلکه ن انه ای از داشتن شناخت ضمنی از نحو و مفنای ملاتمان میدانندد به
عبار دیژر یم مداهع دیدگاه مفرهتی میپذیرد که کاربران عادی زبان ،هنژاط موا هه
با یم عبار زبانی ،استنتاج آگاهانهای از نحو ،مفناشناسی و باهتِ اظهار نمیکنند؛ ولی
در این دیدگاه بر این نکته تأکید میشود که استنتاج بهصور عمدتاً ناآگاهانه و ضمنی
انجاط گرهته استد بهلور خلاصه میتوان گفت ،از نظر دیدگاه مفرهتی ،دانش زبانی ما
دان ی ضمنی استد

. tacit knowledge

1

212

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأملات فلسفی ،شمارة  ، 02بهار و تابستان 3179

نظریۀ چامسکی دربارۀ نحوۀ هراگیری زبان ،مثالی از بهکارگیری دانش ضمنی در
هراگیری زبان استد از نظر چامسکی ،هر هرد با دانش زبانیای که احتمالاً بهصور
ژنتیکی در وی ذخیره شده است ،متولد میشودد برای هفال شدن دانش زبانی ،هرد باید
در محیط مناسب زبانی قرار بژیردد دانش زبانی چامسکی آگاهانه نیست و همۀ اهراد به-
ضمنی از آن استفاده میکنندد حتی اگر نظریۀ چامسکی اشتباه باشد ،همان لور

صور

که الکس باربر  )2013میگوید ،ضمنی دانستن دانش زبانی به تصویری از شناخت
منتهی میشود که با تصویری که همواره در مرکز تو ه مفرهتشناسی بوده است متمایز
خواهد بودد در تصویر موردتو ه مفرهتشناسی ،شناخت آگاهانه شناختی منحصربههرد
برای یم دانندۀ خاص و در شرایط خاص او خواهد بود؛ اما شناخت ضمنی این مزیت
را د ارد که توانایی استفاده از زبان را برای تماط اهراد تبیین کند و در عین حال توضیح
دهد که چرا گویندۀ زبان ،بهلور آگاهانه ،شناختی از هرایند ههز مفنا و ههز زبان خود
نداردد
باربر  )2013مفتقد است که در دیدگاه چامسکی ،دانش ضمنی یم نسبت
شناختی است که هردی که یم ملۀ زبانی را «درک» 1میکند ،با به کار بردن مناسب
قواعد یا تئوریهای زبانشناسیای که بهصور ههری داشته است ،به آن دست مییابدد
این شناخت ضمنیِ زبانی بص ی از کار علز و شناخت مغز است و بنابراین از حیهۀ
مفرهتشناسی ،به مفنای عرهی آن ،خارج میشودد 2با تو ه به آنچه بیان شد ،م ص
میشود که چژونه ضمنی دانستن دانش زبانی میتواند تبیینی برای نبود هرایندهای

. cognize

1

 .2مفرهت شناسی ،به مفنای عرهی آن ،بر سه مؤلفۀ باور ،صدم و تو یه متمرکز است؛ اما شناخت ضمنی ،به دلیل
آنکه عمل ًا بهصور

ناخودآگاه است و ری ههای زیستی-ژنتیکی و عصبشناسانه دارد ،از حیهۀ مفرهتشناسی

عرهی خارج استد برای مثال بفد از اینکه چامسکی دانش زبانی را مهرح کرد ،روانشناسان زبان و عصبشناسان
به دنبال ن ان دادن ای این دانش زبانی در مغز بودندد

مسأله چهارچوب و باز تقریر آن /...ابوالفضل صبرآمیز ،مهدی ذاکری ،روح اله حق شناس

211

آگاهانه برای دستیابی به ههز زبانی باشدد آنچه در این تبیین محوریت دارد ،آن است که
استنتاج زبانیای که پایهای برای ههز زبانی هراهز میکند ،لزوماً نباید آگاهانه باشدد
آنچه را تاکنون در مورد این دو دیدگاه بیان شد ،میتوان چنین خلاصه کرد که
مداهفان دیدگاه مفرهتی به نقش مفرهتی و استنتاج از نحو ،مفنا و باهت مفتقدند؛ ولی
لزوماً نیازی به آن که این استنتاج را آگاهانه بدانند ندارندد از سوی دیژر ،مداهع دیدگاه
ادراکی نیز نمی تواند نقش نحو ،مفنا و باهت را نادیده بژیرد و به این دلیل است که
مداهفان این دیدگاه مفتقدند قوۀ زبانی ما دستکز نق ی روانشناختی در ههز زبانی ما
ایفا میکندد هر دو دیدگاه عقیده دارند که میتوانند شهود زبانی مبنی بر درک سریع و
بدون هکر زبانی را تو یه کنندد دیدگاه مفرهتی با استفاده از اصهلاح شناخت ضمنی و
دیدگاه ادراکی با توسل به شباهتسازی با ادراک حسی ،این شهود را تو یه میکندد
بنابراین همانگونه که پتیت  )2010میگوید ،تفاو

اصلی دیدگاه شناختی و

ادراکی در عدطتواهقی است که میان آن دو ،در مورد نقش مفرهتشناسانۀ توانش زبانی،
و ود داردد دیدگاه مفرهتی ،یا بهلور خاص دیدگاه استنتا ی ،مفتقد است توانش زبانی
نق ی واسههای برای درک گفتار ایفا می کندد در این تصویر ،شناخت ما از سصن کاربر
زبان بر پایۀ هرضهای مف ّینی دربارۀ نحو و مفناشناسی زبان است و درک گفتار با واسهۀ
توانش زبانی و از لریق استنتاج رخ میدهد؛ اما دیدگاه ادراکی مفتقد است درک ما از
گفتا ْر اینگونه غیرمستقیز نیست و بهلور مستقیز رخ میدهد و درنتیجه توانش زبانی نه
یم نقش مفرهتشناسانه ،بلکه صرهاً نق ی روانشناسانه خواهد بودد
بنابراین هر دو دیدگاه بر ایفای نقش توانش زبانی در ههز زبانی تأکید دارند؛ با این
تفاو

که در یکی این نقشْ مفرهتشناسانه و در دیژری روانشناسانه استد مهزترین

تفاوتی که اختلافنظر یادشده به آن منجر میشود ،نتیجهای است که بر اساس آن در
مورد مستقیز و یا غیرمستقیز و استنتا ی دانستن ههز زبانی گرهته میشودد از آنجا که
قواعد نحو و مفناشناسی و نسبت میان آنها در توانش زبانی ای دارند ،به زبان برنامه
درآوردن قواعد زبانی ،یفنی آنچه قواطبصش توانش زبانی است ،قابل تصور خواهد بودد
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حال اگر دسترسی استنتا ی و شناختی به توانش زبانی و ود داشته باشد ،میتوان به
قواعد به صور

منهقی نیز دسترسی داشتد بنابراین ،اینکه بژوییز یم ماشین میتواند

زبان را بفهمد ،در دیدگاه مفرهتی از همۀ قابلیتهای لازط برخوردار خواهد بودد همچنین
از آنجا که مهابق با نظر این دیدگاه ،سرعت عمل و ههمیدن سریع و هوری در انسانها
به دلیل ضمنی بودن دانش زبانی است ،برای ماشین نیز دانش ضمنی میتواند با تکیه بر
امکانا بی تر ،بالا بردن ظرهیت و حاهظه و پی رهت تکنیکی قابل دستیابی باشدد
با تو ه به نکتۀ اخیر ،به نظر میرسد از منظر دیدگاه مفرهتی ،مسئلۀ سرعت ههز در
یم زمان واقفی ،هرچند مسئلهای است که در حال حاضر حلن ده باقی مانده است،
ولی مسئلهای نیست که ،در سهح نظری ،اهمیتی در حد دیژر مسئلههای مرتبط با مسئلۀ
چارچو داشته باشدد
برای ارزیابی نتیجهگیری یادشده ،بررسی دقیقتری در مورد مسئلۀ سرعت ههمیدن
لازط خواهد بودد مسئلۀ چارچو

ما را متو ه این نکته کرد که ماشین باید بتواند در

زمانی مناسب ،با بررسی تماط چیزهایی که تغییر نمیکنند ،پیشبینیای از آنچه تغییر
کرده است داشته باشدد برای حصول این شرط ،لازط است که ابتدا در برنامهنویسی برای
ماشین ،اصول موضوعهای در مورد چارچو
در چارچو

آنچه تغییر نمیکند نوشته شود و ماشین

این اصول عمل کند و در استنتاجهای خود آنها را نیز مدنظر قرار دهدد بر

این اساس میتوان گفت که در یم هان پیچیده ،حتی به هرض توانایی نوشتن تماط
اصول موضوعۀ ناتغییرا  ،باز این مسئله که در یم موقفیت خاص ،ماشین بتواند در
زمان واقفی واکنش درست داشته باشد و یا عواقب عمل خود را پیشبینی کند ،نیازمند
هشهایی در پی رهتهای تکنیکی ماست و نکتهای که در بند پی ین بیان شد ،نباید ما
را دچار خوشبینیهای ناشی از سادهانژاری م کل کندد
اگر هدف هوش مصنوعی قوی دستیابی به ماشینهایی است که شبیه انسانها هکر
میکنند ،نباید به این توانایی انسانها که میتوانند در زمان واقفی واکنش مناسب ن ان
بدهند ،کزتو هی شود د بنابراین لازط است به نظرا

دیژری نیز که در برابر تصویر
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دیدگاه مفرهتی از این توانایی ههز انسانی ارائه میشود تو ه کنیز و در مورد انتصا
نظریۀ درست بیندی یزد نکتۀ مهز در مورد نظر دیدگاه ادراکی در تبیین سرعت واکنش-
های ههمی ،آن است که این توانایی ما نه به دلیل استنتاجهای سریع و ناآگاه ما ،بلکه به
این دلیل است که ما اساس ًا کار خاصی برای استنتاج و دستیابی به ههزهای خود انجاط
نمیدهیزد توانایی اصلی ذهن ما در آن است که میتواند بر اساس قابلیتها و مسیرهای
میانبُر خود ،نتایج و هرایندهای نامربوط را از ابتدا حذف کند ،نه اینکه نیاز دارد اعمالی
انجاط دهد تا بداند چه چیزهایی را باید بهعنوان ناتغییرا

در نظر بژیرد و به آنها در

استنتاج اصلی خود نپردازدد
روشن است که تفاو زیادی و ود دارد بین نژاهی که به دنبال بالا بردن ظرهیت
پردازش ،حاهظه و امکانا

ماشین برای انجاط سریع محاسبا

است ،با نژاهی که مفتقد

است ههز زبانی تنها موقفی اتفام میاهتد که ،مهابق با بیان لایکن « ،)2008: 1بدون
هیچ تلاش هکریای» انجاط گیردد این که «بدون هیچ تلاش هکری» دقیقاً به چه مفناست و
چژونه میتوان آن را تو یه کرد ،نیاز به پژوهشهای بی تری دارد؛ اما یم پاسخ ممکن
را میتوان در توضیح ما از نظریههای ادراکی دربارۀ ههز زبانی م اهده کردد روشن
است که اگر ،آنچنان که این نظریهها مفتقدند ،ما صو

و یا ن انه را محتوادار

میشنویز و یا میبینیز ،این محتوادار شنیدن یا دیدن سبب خواهد شد که دیژر نیازی به
استنتاج برای اینکه بدانیز چه چیزهایی مربوط به محتوای آن ن انه نیستند ،نداشته باشیزد
به عبار

دیژر محتوادار دیدن یم ن انه و آن را به صور

ن انهای خنثی ندیدن،

خودبهخود نتایج نامربوط را حذف و هیلتر میکندد
 .0-1مسئلۀ چارچوب و فهم یک عبارت زبانی

م کل مهزتر دیژری که مسئلۀ چارچو در بحث ههز زبانی باه و اود مایآورد ،خاود
ههمیدن یم عبار استد مسئلۀ چارچو بر موقفیت م صصی تأکید دارد؛ اماا هماان-
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لور که هوگلند  )1987میگوید ،مسئلۀ چارچو  ،اگر خاصیت موقتی بودن 1خاودش
را از دست بدهد ،به مسئلهای دربارۀ دانش عمومی تبدیل میشود که میتواند هر کجاا و
هر زمان پرسیده شودد در این قسمت به بررسی این تصویر از مسئلۀ چارچو  ،کاه از آن
تحت عنوان مسئلۀ دسترسی شناخت 2یاد میشود ،میپردازیزد
تفاوتی را که میان تصویری از مسئلۀ چارچو

که پیش از این آن را بررسی

کردیز با مسئلۀ دسترسی شناخت در مورد ههز زبانی و ود دارد ،میتوان با استفاده از
تفکیم پی نهادی لانژورث  )2009ن ان دادد لانژورث ههز را به دو گروه اصلی
«ههمیدن به مفنای نوعی »3و ههمیدنِ «آنچه گفته شده است» تقسیز میکندد گروه اول
شامل ههمیدن در مفنای مفمول و عرهی یم مله یا عبار

استد در این نوع از

ههمیدن ،به اینکه گوینده چه منظوری داشته است تو ه نمیشود؛ اما گروه دوط شامل
ههمیدن آن چیزی است که گفته شده استد آن دسته از نژاههایی که به اهفال گفتاری و
ههز منظور گوینده از آنچه گفته است تو ه میکنند ،در این گروه قرار میگیرندد
برای مثال هردی ممکن است بژوید «نباید به دشمن امان بدهیز»د مفنای عرهی این
مله م ص

است و هر کس با دانش مفمول زبان این مله را میههمد؛ ولی برای

اینکه منظور گوینده ههمیده شود ،باید ببینیز در مورد چه چیز م ص

و چه هضایی در

حال حرف زدن استد مثلاً این مله در میدان نبرد نژی گفته شده است یا در
ورزشژاه ،و دربارۀ تیز حریف استد بنابراین در حالت دوط ،برای ههمیدن آنچه گوینده

 .1همان لور که قبلاً نیز اشاره کردیز ،در شکل اولیۀ مسئلۀ چارچو  ،تمرکز این مسئله بر زمان محدود و در حین
انجاط عمل م ص

بود؛ یفنی مسئلۀ چارچو  ،اولاً تنها به اثرها و نتایجی که حین یم عمل لازط است ،تأکید

داردد
. knowledge access problem

2

. typical

3
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اظهار کرده است ،نیازمند ههمیدن آنچه گوینده منظور دارد ،هستیز؛ یفنی باید ببینیز
گوینده در چه موقفیتی است و دربارۀ کداط دشمن در حال اظهارنظر استد
این بحث را میتوان با مثالی ادامه دادد این عبار

1

را در نظر بژیرید« :لهفا در را

ببندید»د مفنای عرهی و عمومی این عبار را هر کسی که دان ی مفمولی از زبان هارسی
داشته باشد میههمد؛ اما در یم موقفیت خاص ممکن است این عبار به این مفنا باشد
که «از اتام بیرون بروید»؛ مثل ًا در موقفیتی که استادی این مله را خها

به دان جویی

بیان میکند که به گمان استاد ،خواستۀ نامفقولی داردد در این موقفیت م ص

 ،ههز این

عبار با ههز عمومی از آن متفاو خواهد بودد
چنین بحثهایی در هلسفۀ زبان و ذیل مباحث گستردهای که به کاربرد زبان
میپردازند قابلیت لرح شدن دارندد 2میدانیز که باهت ،موقفیت و زمانی که با یم
 .1به لور کلی در مباحث مفناشناسی نیز شبیه چنین تفکیمهایی انجاط گرهته استد مثلاً میان مفنای آنچه به لحاظ
نوعی از مفنای مله برداشت میشود ،بدون لحاظ موقفیت و منظور گوینده ،با آنچه گوینده در یم موقفیت و
زمان خاص بیان میکند تمایز گذاشته میشودد همچنین در حالت دوط ،میان آنچه گوینده بهصور

مستقیز و

شفاف اظهار میکند ،مثل ملۀ بالا «به دشمن امان ندهید») ،با آنچه ،بر اساس موقفیت مله ،به لور ضمنی و نه
مستقیز در گفتهاش و ود دارد ،باید تفاو قائل شدد مثلاً هردی ممکن است در پاسخ به درخواست دوستش برای
پیادهروی بژوید« :هوا بسیار آلوده است» و منظورش از این مله این است که او به پیادهروی نمیآیدد در واقع این
مله بهصور ضمنی به مفنای بیرون نیامدن از خانه استد
2د به لور مثال مباحث گرایس در کاربردشناسی مفنا ،شبیه همین نوع مسائل را در نظر داردد گرایس به این نکته
تو ه کرد که در گفتژوها ،مفنایی که اهراد از گفتژوهای خود مراد میکنند ،به غیر از مفنای نوعی و مفنای
شرایط صدقی استد بنابراین او در در ۀ اول تمایزی میان آنچه گوینده میگوید و آنچه سصنان گوینده متضمن
آن است قائل شدد برای نمونه در همین مثال «لهفا در را ببندید» منظور گوینده و آنچه شنونده نیز میههمد ،مفنای
تضمنی این مله ،یفنی «از اتام بیرون بروید» ،استد حال پرسش اصلی اینجاست که چژونه مفنایی را که در پس
ملا

نهفته است میههمیزد گرایس میان دو گونۀ تضمن تفاو

قائل میشود؛ تضمن وضفی یا قراردادی

 )conventionalو تضمن محاورهای )conversationalد برای نمونه دو مثالی را که در ادامه میآید و از
خود گرایس است در نظر بژیریدد  -1او هردی هقیر ،اما درستکار استد  – 2او هردی هقیر و درستکار استد ارزش
صدم هر دو مله با یکدیژر مساوی است؛ ولی بهدلیل و ود کلما

«اما» و «و» در این دو مله ،شنونده مفانی

متفاوتی از آنها برداشت میکندد این نوع تضمن را گرایس تضمن وضفی مینامدد در مقابل ،تضمن محاورهای به
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اظهار روبرو میشویز ،در مباحث کاربردی زبان نقش پررنژی دارند و مسئلۀ چارچو
در تصویر اخیر

نیز مسئلۀ اینجا و اکنونی در ههز زبانی استد درنتیجه مسئلۀ چارچو

آن ،میتواند بهعنوان مسئلهای برای مباحث کاربردی زبان نیز مهرح شودد در مقابل،
مسئلۀ دسترسی شناخت ،بدون در نظر گرهتن موقفیت گفتار و منظور گوینده و بهصور
نوعی و هارغ از زمان و مکان لرح میشودد
همانلور که گفتیز ،در یم موقفیت م ص

 ،اظهاری مثل «در را پ ت سر

ببند» ممکن است به مفنای «از اتام برو بیرون» باشد و –همانلور که قبلاً نیز گفتیز -مراد
از ههز زبانی ،چنین ههمیدنی استد حال برای آنکه این مفنا از ههز در مورد عبار های
یکسان ولی موقفیت های متفاو قابلیت رخ دادن داشته باشد ،باید دانست چه چیزهایی
مربوط و چه چیزهایی به آن نامربوط استد بنابراین مسئلۀ چارچو  ،با این توضیح اخیر،
تبدیل به این مسئله میشود که چژونه کاربر زبان بهلور مناسبی اللاعاتی را که مربوط
به موقفیت نیست ،برای ههز یم عبار در یم موقفیت م ص

هیلتر میکند؟

در ههز یم اظهار زبانی ،علاوه بر مفنای عرهی کلما  ،موارد بسیار دیژری مانند
لحن گوینده ،موقفیت گوینده ،حتی دونفره یا چندنفره بودن گفتژو وددد نیز تأثیر دارندد
همچنین همانگونه که در مورد موقفیتهای غیرزبانی بیان شد ،بسیاری از عوامل نیز
هستند که در ههز آن عبار

اثری ندارند و لازط است که از ابتدا کنار گذاشته شوندد

برآورد این اثرگذاری همان نکتهای است که در مسئلۀ چارچو

مهرح میشود و

پرسش این است که برای ههز یم گفتار چه مؤلفههایی را باید هیلتر کرد؟
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اصول عامی تکیه دارد که در همۀ محاورا

ما حاکز استد اندی ۀ بنیادین گرایس این است که هفالیت زبانی

نوعی تفامل و همکاری هدهمند و عقلانی است و بنابراین اصولی که وی تحت عنوان اصول همکاری 2از آنها یاد
میکند ،بر گفتژوها حاکز است لاینز ،1313 ،صد )313د ما با داشتن این اصول در محاورا
مفنای ضمنی ملا

روزمرهمان به ههز

میرسیزد گرایس  )1989, p. 26-27این اصول را به چهار اصل و هر اصل را به

ماکسیزها یا قاعدههای هرعی تقسیز میکندد
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شاید به نظر بیاید تماط چیزی که برای پاسخ به پرسش یادشده لازط داریز آن است
که برنامهنویسی موقفیت و باهت برای ماشین انجاط گیرد؛ ولی ،برخلاف آنچه در ابتدا به
نظر میرسد ،تفریف باهت و تفریف اصول موضوعهای که بهلور موقت آنچه را که به
مفنای یم اظهار نامربوط است برای ماشین م ص

کند ،کار سادهای نیست؛ همان-

گونه که نمیتوان عواقب یم عمل را بهراحتی پیشبینی کرد ،و درنتیجه محاسبۀ آنچه
در حین یم عمل خاص تغییر نمیکند ،برای ماشین دشواریهایی اساسی داردد در مورد
رهتار و ههز زبانی هز م کلا م ابهی در کار خواهد بودد
هرض کنید هردی به مصالب خودش بژوید «بحث البی بود؛ مت کرط»د این
عبار

چژونه ههمیده میشود؟ هرض کنید در یم موقفیت ،این مله پس از یم

بحث یا سصنرانی هلسفی گفته شده است و منظور گوینده آن بوده که این سصنرانی و
بحثهای بفد از آن ،تنها در حد یم بحث البتو ه و سرگرطکننده بوده و از نظر او
نمیتوان آن را یم بحث هلسفی عمیق و دّی دانستد برای آنکه چنین برداشتی از این
عبار شود ،بسیاری از عوامل در مورد باهت و موقفیت این اظهار و ود دارند و باید در
نظر گرهته شوندد در این مورد نیز لازط است بدانیز چه چیزهایی از این باهت مربوط به
این اظهار بوده و درنتیجه در ههز این اظهار تأثیرگذار است و چه چیزهایی به آن مربوط
نیستد در واقع م ص

کردن حوزۀ مربوط و نامربوط راه ههز این اظهار استد

تفکیم صحیح دو حوزۀ یادشده نیز ممکن است متفاو

با آن چیزی باشد که

احتمالاً در ابتدا به نظر میرسدد برای نمونه در مورد مثال پی ین ،احتمالاً در ابتدا به نظر
میرسد که رنگ کفش گوینده تأثیری در اینکه مله را چژونه بفهمیز ندارد و به آن
ن مصالب و گویندۀ این مثال،
نامربوط است؛ ولی هرض کنید در ریان صحبت پی ی ِ
این گفتژو نیز میان آن دو شکل گرهته باشد که رنگ کفش آقای میز ،که مصالب
ملۀ اصلی است ،رنگ خاص و البی بوده استد در این حالت ،عبار

«بحث البی

بود؛ مت کرط» میتواند نوعی لفنه باشد و به البتو ه بودن رنگ کفش آقای میز
اشاره داشته باشدد بر این اساس ،منظور گوینده از بیان ملۀ یادشده این خواهد بود که
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بحث هلسفی سصنران در حد بحث دربارۀ رنگ کفش بوده استد م اهده میشود که،
بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر میرسید ،رنگ کفش آقای میز به ههز او از اظهار زبانی
«بحث البی بود؛ مت کرط» مربوط استد
آنچه برای ههز زبانی در اینجا گفتیز ،مربوط به موقفیت و باهت استد در واقع
خصوصیت موقتی بودن ،که در مسئلۀ چارچو

به اینجا و اکنون بودن تفبیر میشود،

خصوصیت اصلی این بحث بودد همچنین موقتی بودن با ههز زبانی از نوع «آنچه گفته
شده است» تناسب داردد در مقابل ،ههز عرهی یا نوعی ،یفنی ههز زبانیِ هارغ از موقفیت و
خصوصیت اینجا و اکنونی ،نیز مسئلهای نیازمند بررسی است که بی تر با مسئلۀ دسترسی
شناخت در ارتباط استد مسیری که برای بررسی این مسئله در ادامه لی خواهیز کرد،
توضیح لغا چندمفنایی استد
مثال اصلی مورد استناد هوگلند  )1987برای توضیح نکتۀیادشده ،ملۀ زیر است
که آن را از) 1Bar-Hillel (1960نقل میکندد
Little john was looking his toy box. Finally, he found it.
The box was in the pen. John was very happy.2
همانلور که دیده میشود ،لغت  penدر اینجا به مفنای متفاو

با مفنای غالب

آن که خودکار است به کار رهته استد بارهیلل مفتقد است ماشین هیچگاه نمیتواند
مفنای این دو را از همدیژر ت صی

بدهد؛ در حالی که هر کس دان ی مفمولی در

زبان انژلیسی داشته باشد ،میتواند بهراحتی این دو مفنا را از هز تفکیم کندد

. Bar-Hillel, Y. (1960). The present status of automatic translation of languages.

1

Advances in computers, 1, 91-163.
 .2ان کوچولو به دنبال فبۀ اسبا بازیاش میگ تد نهایت ًا آن را پیدا کردد فبه در چادر بازیاش بودد او
خیلی خوشحال بودد
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چندمفنایی نمیتوانند برای یم محقق هوش

مصنوعی دردسر چندانی بیاهرینندد کاهی است ما مفناهای متفاو یم لغت را به ماشین
بدهیز و موقفیت را نیز برای ماشین تفریف کنیزد با انجاط دادن این دو کار ،ماشین قادر
خواهد بود در موقفیتهای مصتلف ،با تو ه به اینکه کداط مفنا از یم لغت واحد
درست و کداط نادرست است ،کزکز آموزش ببیند که مفنای درست را برای هر
موقفیت انتصا کندد
ولی پرس ی که در اینجا مهرح میشود آن است که در موقفیتهای گوناگون
ماشین از کجا می داند کداط مفنا برای یم لغت مناسب استد در یم ملۀ م ص

،

مثل «در حالی که شیر میخوردیز ،شیر به ما حمله کرد» ،برای یم لغت چندمفنایی
مانند «شیر» ،تنها یم مفنا هفال میشود و بقیۀ مفناهای آن هیلتر میشوندد ما مفانی
ظاهری م ابه را بسیار سریع و بدون هفالیتهای خاص ذهنی

متفاو

لغاتی با صو

ت صی

میدهیز و هر یم از این مفانی متفاو  ،بهلور کاملاً متناسب با موقفیت ،برای

ما هفال میشوندد
بهعنوان مثالی دیژر ،این عبار را در نظر بژیرید« :امروز غذا مرغ خوردیز»د وقتی
میتوان گفت هرد م صصی ههمی از این عبار

دارد که او بداند در آن منظور مرغِ

زنده نبوده است ،بلکه این عبار را باید بر اساس تصویری از مرغ پصته بفهمدد از سوی
دیژر به نظر نمیرسد هنژاط شنیدن این عبار  ،ما هفالیت استنتا ی ویژهای انجاط دهیز
تا بفهمیز منظور از مرغ در آن مرغ پصته است و نه مرغ زندهد
در این مثال ،با م ص

کردن اللاعا

در موقفیتهایی که مربوط به خوردن

غذاست ،میتوان برنامهای نوشت که مرغ پصته ارزش بی تری بژیرد و درنتیجه این مفنا
هفال شود و مرغ در مفنای زندۀ آن غیر هفال شود و وزن منفی بژیرد؛ اما اگر مثلاً در
یم روستای کوچم مردی به خانه بیاید و بژوید «امروز غذا مرغ گرهتز» ،منظورش
می تواند مرغ زنده باشد که قرار است برای نهار این مرغ را سر ببُردد انسانها میتوانند با
تو ه به موقفیت گوینده و این که رستوران یا دیژر امکاناتی که برای خرید مرغ پصته
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لازط است در آن محل و ود ندارد ،منظور او را از «مرغ» بفهمندد ههز ماشین از این
عبار  ،به گونهای که بفهمد مفنای مرغ در آن ،علیرغز آن که به خوردن غذا مربوط
است ،مرغ پصته نیست ،نیازمند تفریف بصشهای مربوط از ویژگیهای موقفیت خواهد
بودد
آنچه در مثالهای یادشده اهمیت اساسی دارد این است که بر خلاف انسانها که
بدون هیچگونه کار خاصی میتوانند دامنۀ مفنای هر اظهار را م ص

کنند و مفنای آن

را بفهمند ،انجاط دادن این کارها برای ماشین ،حتی در موقفیتهای نهچندان پیچیده،
بسیار دشوار خواهد بودد حتی در یم مکالمۀ مفمولی ،مفنای بسیاری از لغا بهکار رهته
و ههز آنها در مکالمه و یا یم موقفیت ،نیازمند نادیده گرهتن بسیاری از مفناها و
کاربردهای دیژر همان لغت استد شاید ماشین بتواند استنتاجهای بسیار سریع و درستی
بهلحاظ منهقی انجاط بدهد ،ولی برای اینکه این استنتاجها نتایج درستی نیز داشته باشند،
باید بداند که در هر موقفیت چه مفنایی مربوط است و چه مفنایی مربوط نیستد
 .۴نتیجهگیری

باهلااور خلاصاه مساائلۀ چاارچو را ،بااهعناوان مساائلهای نااظر بااه امکاان هلساافی هااوش
مصنوعی ،میتوان در قالب یم برهان خُلف اینگونه صور بندی کرد -1 :هرض مای-
کنیز امکان انتسا بااور باه ماشاینِ مصانوع شارط لاازط و کااهی انتساا هاوش باه هار
مو ودی باشدد  -2امکان انتسا باور به ماشین مصنوع را هرض میکنیزد  -3این ماشاین
بر اساس باورهایش دست به عمل و انتصا میزندد  )1اعمال و انتصا های ماشین باه او
بازخوردهایی در مورد باورهایش میدهدد  -1برخورداری از هاوش بایاد باه ماشاین ایان
توانایی را بدهد که بر اساس بازخوردهایی که دریاهت میکند در مورد حفظ ،باازبینی و
یا ایژزینی باورهایش تصمیز بژیردد  -1مسئلۀ چارچو اساتدلال مایکناد کاه ماشاین
نصواهد توانست بر اساس بازخوردهایی که در مورد باورهایش میگیرد ،در مورد حفظ،
بازبینی و ایژزینی آنها تصمیز بژیردد  -1بنابراین یم شرط لازط برای انتسا هوش باه
ماشین و ود ندارد و درنتیجه هرض امکان این انتسا نادرست استد
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بنابراین مسئلۀ چارچو دشواریای را برای امکان تحقق هوش مصنوعی به و ود
می آوردد در این مقاله ما این مسئله را از منظر زبانی بازتقریر کردیزد ن ان دادیز مسئلۀ
چارچو در قالب نظریا ههز زبانی نیز دشواریهایی برای مدلسازی زبان برای ماشین
ایجاد میکندد این دشواریها شامل ههمیدن یم عبار

در یم موقفیت خاص ،مسئلۀ

س رعت ههمیدن و درنهایت ههز لغا چندمفنایی و یا مبهز استد بهلور کلی هدف این
مقاله ن ان دادن این نکته بود که مسئلۀ چارچو  ،در شکل مفرهتشناسانۀ آن ،قابلیت
بازتقریر در مسائل زبانی را داردد همچنین محقق هوش مصنوعی که در حوزۀ زبان
لبیفی کار میکند باید پاسصی برای مسائل زبانیای که از مسئلۀ چارچو

ن ئت

میگیرند ،داشته باشدد
پینوشت
ستاد توسفۀ علوط و هناوریهای شناختی ایران این پژوهش را ،بر اساس قرارداد شمارۀ  ،2213حمایت کرده استد
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