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Motto:

„Filosofia are cu inteligenţa artificială o relaţie mai mult mai directă decât cu  
alte  ştiinţe.  Ambele  discipline  presupun  formalizarea  cunoaşterii  comune  şi  
remedierea defectelor acesteia. Deoarece un robot dotat cu o capacitate generală  
de  a  fi  inteligent  presupune  inculcarea  unei  anumite  viziuni  despre  lume,  
deficienţele în investigarea introspectivă de către programator a propriei sale lumi  
se vor traduce într-o slăbiciune operaţională a programului.”

          (John McCarthy – „Epistemological problems of artificial intelligence”)

Una din întrebările  importante  la  care filosofia  minţii  îşi  propune să răspundă 

prevede raportarea individului, aşadar a inteligenţei umane, la inteligenţa artificială. Care 

este modalitatea prin care putem transpune algoritmul de funcţionare al  minţii  umane 

inteligenţei artificiale? Mai mult de-atât, dacă, într-adevăr, există un algoritm, cum poate 

fi el determinat? Cum îşi poate câştiga el valabilitatea atunci când este pus faţă în faţă cu 

abilităţi  şi aptitudini  umane sofisticate  ce nu pot fi  formalizate  şi convertite  în reguli 

formale? Scopul acestor întrebări este de a sublinia câteva aspecte critice privitoare la 

„raţiunea artificială”1, cu accent pe perspectiva dată de Hubert Dreyfus. Potrivit acestei 

viziuni, răspunsurile aferente întrebărilor de mai sus converg în imposibilitatea afirmării 

inteligenţei umane – ca bază de date pentru construirea unor sisteme artificiale. 

În acest context, îmi propun să susţin teza potrivit căreia inteligenţa umană nu 

poate fi fundamentată pe un set de reguli formale care să ofere date şi informaţii necesare 

construirii unui program de calculator. Elementul distinctiv dintre individ şi computer, 

element care atestă nereuşita de a construi inteligenţa umană, – pornind de la prelucrarea 

şi simbolizarea datelor ce descriu comportamentul uman – îl reprezintă viziunea asupra 

lumii. Faptul că un program este incapabil de a lucra cu reguli formale care să cuprindă, 

1 Dreyfus, Hubert L., What Computers Can’t Do. A Critique of  Artificial Reason, New York, Harper, 1972
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sub aspect formal, şi o viziune asupra lumii (viziune care caracterizeaza fiecare individ în 

parte), îl voi sprijini folosindu-mă de două presupoziţii ale inteligenţei artificiale, pe care 

Dreyfus  le-a  respins  în  lucrarea  sa  What  Computers  Can’t  Do.  Este  vorba  despre 

respingerea presupoziţiei epistemologice  şi a  presupoziţiei ontologice2. Prima chestiune 

urmăreşte problema limbajului, modul în care el funcţionează, de regulă, şi, de asemenea, 

modul în care ar trebui să poată funcţiona în cadrul unui sistem artificial. Cea de-a doua 

chestiune  îşi  propune să  analizeze  relaţia  limbajului  cu  starea  de  fapt  a  realităţii,  cu 

scopul  de a  dovedi  că  lumea  nu poate  fi  descrisă  cu  ajutorul  faptelor  atomare  şi,  ca 

urmare  a  acestui  fapt,  operaţia  de  formalizare  a  datelor  comportamentale,  în  vederea 

construirii inteligenţei artificiale, este de-a dreptul imposibilă.

Două posibilităţi de respingere a inteligenţei artificiale

Punctul  de  reper  pe  care  Dreyfus  şi-l  ia,  pentru  a  trasa  primele  linii  ale 

argumentului său în favoarea imposibilităţii sistemului artificial de a comunica cât mai 

aproape de inteligenţa umană3, este necesitatea acestui sistem de a funcţiona după nişte 

reguli formale. În acord cu această necesitate, Dreyfus va susţine că, în afară de regulile 

gramaticale care pot alcătui un algoritm, nu există niciun alt set de reguli formale care să 

redea performanţa lingvistică, aşa cum apare ea la oameni. Nu numai că abilităţile nu pot 

fi simbolizate, dar ele alcătuiesc şi viziunea particulară a fiecărui individ. Aceasta din 

urmă este posibilă prin simplul fapt că regulile limbajului  natural  pot fi încălcate din 

greşeală,  sau  poate  chiar  intenţionat.  Iar  pentru  aceste  greşeli  intenţionate  sau 

neintenţionate nu se pot institui reguli formale astfel încât, prin simpla lor transpunere 

într-un program, să se poate realiza un sistem artificial capabil să redea limbajul natural şi 

toate particularităţile lui4.

2 Sunt mai multe presupoziţii care fundamentează inteligenţa artificială, dar pentru scopul acestei lucrări nu 
sunt necesare decât aceste două menţionate, dezbătute pe larg în capitolele „A mistaken Argument from the 
success of Modern Linguistics” şi „The Ontological Assumption”.
3 Limbajul reprezintă un aspect al presupoziţiei epistemologice.
4 „Logically, it is hard to see how one could formulate the rules for how one could intelligibly break the  
rules”(What Computers Can’t Do, pg. 112)
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Dar, pentru a avea o teorie completă în ceea ce priveşte abilităţile lingvistice ale 

vorbitorilor,  ar  trebui  să  fie  puse  la  dispoziţie  „nu  numai  regulile  gramaticale  şi 

semantice, ci şi regulile care să permită unei persoane sau unui computer să recunoască 

contextul în care ele trebuie aplicate”5. Nevoia unor astfel de reguli, care să recunoască 

situaţia şi intenţiile vorbitorului este aceea de a şti ce anume fac vorbitorii în momentul 

respectiv.  Alfel  spus,  există  reguli  care să  descrie  ceea  ce fac  vorbitorii? Apelând la 

poziţia  filosofică  a  lui  Wittgenstein,  Dreyfus  va  aduce  în  discuţie,  pe aceeaşi  linie  a 

argumentului schiţat mai sus, o altă inconsistenţă pentru care presupoziţia epistemologică 

merită scoasă din ecuaţie. El cade de acord cu autorul Tractatusului asupra ideii că, dacă 

ne întrebam care sunt regulile pe care le utilizăm pentru a aplica regulile în genere, atunci 

orice iniţiativă de a vorbi despre valabilitatea regulilor formale, după care să funcţioneze 

sistemele artificiale, nu îşi are rostul. Pericolul iminent este cel al regresului la infinit. Or, 

„prins  între  imposibilitatea  de  a  avea  întotdeauna  în  reguli  de  aplicare  a  regulilor  şi 

imposibilitatea  de  a  găsi  nişte  temeiuri  ultime   pentru  ele”6,  teoreticianul  inteligenţei 

artificiale este constrâns să abandoneze acest teoritoriu al regulilor formale.

Argumentul  principal  care  discreditează  ideea  de  presupoziţie  ontologică,  în 

opinia lui Hubert Dreyfus, priveşte neglijarea distincţiei dintre lume şi univers – distincţie 

relevantă  pentru miza  acestei  lucrări.  În  timp ce universul  nu poate fi  tratat  decât  în 

termenii unor stări aparţinând unui sistem fizic, despre lume, ca atare, nu putem vorbi 

decât luând în considerare ceea ce autorul cărţii  What Computers Can’t Do a prevăzut 

prin cuvântul situation7. De aceeaşi confuzie se face vinovat şi McCarthy, căruia Dreyfus 

îi reproşează că, atunci când a plasat noţiunea de  situation în centrul teoriei sale, el a 

asumat-o drept stare fizică ce nu poate corespunde decât unei singure valori de timp date. 

Pentru exemplificarea acestei distincţii, aşa cum se relevă ea în limbajul natural, limbaj 

nesupus niciunui set de reguli,  Dreyfus sugerează ca suport tematic o problemă deloc 

străina  lui  McCarthy  –  ce  anume  înţelegem  prin  „a  fi  acasă”?  Există  două  posibile 

răspunsuri  la  această  întrebare  şi  ambele  vizează  alternative  privind  valabilitatea 

5 Dreyfus, Hubert L., What Computers Can’t Do. A Critique of  Artificial Reason, New York, Harper, 1972, 
pg. 115
6 Ibidem, pg. 117
7 Dreyfus are în vedere două noţiuni, cea de situation – stare, situaţie şi cea de physical state of universe – 
se referă la starea fizică în care se găseşte universul. Primul termen priveşte acţiunile şi situaţiile în care se 
găsesc oamenii, cea de-a doua desemnând, în schimb, sistemul fizic al universului.
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presupoziţiei ontologice, integrată, de altfel,  în construcţia părţii fizice a sistemelor de 

inteligenţă artificială.

 Un prim răspuns ne spune că „a fi acasă” înseamnă a mă afla fizic acasă, într-o 

anume situaţie  s. Acesta ilustrează opţiunea lui McCarthy.  El sugerează că în limbajul 

natural,  a fi  prezent fizic presupune a mă afla într-un loc,  la un moment dat  t,  într-o 

situaţie dată s.8 Dar a fi acasă poate denota totodată şi faptul că mă pot afla în oricare alt 

loc(pe un vapor), fără a înceta să susţin că sunt, într-adevăr, acasă. Al doilea răspuns, 

reprezentând punctul de vedere susţinut de Dreyfus, stipulează că a fi acasă implică o 

situaţie care mă priveşte pe mine ca individ, în contextul pe care obiceiurile, stările de 

spirit şi alţi parametri de natură psihologică mi-l impun. Nu există nicio corespondenţă cu 

starea  fizică  a  unui  corp uman  care  să  se  afle  propriu  zis  în  casă,  în  interiorul  unei 

încăperi. 

 Acesta este punctul în care devine clar de ce această interpretare a limbajului 

natural, propusă de McCarthy, este compatibilă cu pretenţia de a descrie comportamentul 

uman cu ajutorul formalismului. Reduse la stări atomare, situaţiile în care ne găsim şi 

care ne definesc pe noi ca indivizi,  devin susceptibile  de a  fi  formalizate,  iar  datele 

obţinute în urma acestui proces pot fi cu uşurinţă transpuse într-un computer digital.

Concluzii

Distincţia dintre lume şi univers, după cum am atras atenţia, este una importantă 

din două motive. Mai întâi, ea dovedeşte ca orice tentativă de formalizare este ineficientă 

şi  nu  poate  descrie  cu  adevărat  comportamentele  umane.  Mai  apoi,  ea  atestă  eşecul 

inteligenţei artificiale căci aceasta nu este şi nu poate fi capabilă de a funcţiona întocmai 

ca un individ uman. Dar, o concluzie generală, ce se alătură celor de mai sus şi din care 

decurge,  de  altfel,  este  că  viziunea  individului  asupra  lumii  nu  poate  fi  respinsă,  ea 

instalându-se drept consecinţă a dificultăţilor pe care le ridică presupoziţiile inteligenţei 

artificiale.

8 Situaţia „s” face trimitere la existenţa unei entităţi fizice într-un anume sistem.
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