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१ प्रस्तावना

मागील भागात१ आपण पा�हले की कृ�त्रम बु�द्धमत्ता मूळच्या साध्या, प्रायो�गक

संकल्पनेतून एखाद्या अवाढव्य �वश्वव्यापी वस्तमूध्ये कशी प�रव�त�त झाली. आधी

नुसत्याच कुतूहलाचा �वषय असलेली ही संकल्पना आता आपण �वकतो, �वकत

घेतो, आपण �हच्याशी बोलतो, �हने तयार केलेली गाणी ऐकतो, �हच्या हातचे

अन्न खातो, �हच्याबरोबर राहतो आ�ण कदा�चत भ�वष्यात आपण आ�ण कृ�त्रम

बु�द्धमत्ता यांच्यातील नाते आणखी दृढ होण्याच्या माग�वर आह.े असे असताना

ज्ञानव्यवहाराच्या सगळ्याच शाखा आपल्या वत�मानातील �स्थतीचा आ�ण भ�वष्याचा

�वचार करण्यात मग्न आहते. यात तत्त्वज्ञान काहीसे आघाडीवर आहे असे म्हणायला

हरकत नाही कारण आजूबाजूच्या इतर कोणाला न �दसणाऱ्या आव्हानांना वेळेच्या

खूप आधी पाहणे या बाबतीत तत्त्वज्ञान �वज्ञानाशी खूप साधम्य� साधते.

१जोशी २०२१.
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१९५६ च्या डाट�माउथ प�रषदते२ सव�प्रथम ‘कृ�त्रम बु�द्धमत्ता’ ही संज्ञा वापरली

गेली. जॉन मॅककाथ� यांच्या पुढाकारातून घेण्यात आलेल्या दोन म�हने डाट�माउथ

कॉलेज, न्यू हमॅ्पशायर येथे चाललेल्या या प�रषदते पुढील मुदे्द गृहीतक म्हणून

अभ्यासले गेले.

• असे होऊ शकते का की प्र�शक्षण अथवा मानवी मेंदूशी संबं�धत अन्य

कोणतेही वै�शष्ट्य तत्त्वतः इतक्या स्पष्टपणे मांडता येईल की एखादे यंत्रही

त्याचे अनुकरण करू शकेल?

• यंत्रांना भाषेचे �शक्षण, अमूत� संकल्पना तयार करण्याचे �शक्षण, माणसांच्याच

अखत्यारीत असलेल्या समस्या सोडवण्याचे �शक्षण कसे दतेा येईल?

• यंत्रे स्वतःहून स्वतःत सुधारणा करू शकतील का? इत्यादी.

या सगळ्या प्रश्नांवर १० सहभागींनी �वज्ञान, मनो�वज्ञान, तत्त्वज्ञान, ग�णत अशा

वेगवेगळ्या ज्ञानशाखांचे या �वषयावरील �ववेचन मांडले. आज या प�रषदलेा ५०

हून अ�धक वष� झाली आहते. मात्र या प�रषदते मांडले गेलेले प्रश्न त्या काळी

खूपच खळबळजनक होते.

कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचा थेट संबंध मानवी बु�द्धमत्तेशी जोडला जात होता याचे

मुख्य कारण असे की जे काम मानवी बु�द्धमत्तेला झेपणार नाही ते गणन�वधीच्या

साहाय्याने करणे यासाठी �तचा जन्म झाला. ट्य�ुरंग आ�ण त्याच्या क्रां�तकारी ‘कॅन

मशीन्स �थंक’ नावाच्या �नबंधानंतर कृ�त्रम बु�द्धमत्तेची केवळ �नण�यक्षमता नव्हे

तर अन्यही अनेक क्षमता असू शकतात आ�ण तंत्राच्या �वकासाने त्या साध्यही होऊ

शकतात हे स्पष्ट होऊ लागले होते. अशात आधी मानवी बु�द्धमत्तेला (मग यात

भावना, �वचार, हतेू अशा सगळ्या मनोवस्था आल्या) पुरते जाणून घेणे अत्यावश्यक

होऊ लागले. कारण जर ते केले नाही तर कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचा तौल�नक �वचार

२मॅकाथ� व इतर २००६.
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होणे शक्य नव्हते. याच दरम्यान मेंदूचा काय�लक्ष्यी �सद्धांत समोर येत होता.

काय�लक्ष्यी �सद्धांत३ असे सांगतो की मानवी मेंदू एका अ�त�क्लष्ट उपकरणासारखा

आह.े मात्र या कारणामुळे त्याला समजून घेणे अशक्य आहे असे नाही. या

अ�त�क्लष्ट मेंदूचे लहान लहान भाग लहान लहान �क्रयांमधून व्यक्त होत असतात.

आपण जर त्या �क्रया समजून घेतल्या तर आपल्याला मेंदू समजणे सहज शक्य

आह.े संगणकासारखे या मेंदूत जे �शरते त्यावर प्र�क्रया होऊन ते बाहरे येते.

प्र�क्रया �क्लष्ट जरी असली आ�ण संगणकाइतका (तेव्हाच्या) हा मेंदू एककल्ली जरी

नसला तरी त्यात गूढ काहीही नाही हे �न��त.

या �सद्धांताला आव्हान �दले १९७४ साली ‘�फ़लॉसॉ�फ़कल �रव्ह्यू’मध्ये प्रका�शत

झालेल्या थॉमस नागेल यांच्या ‘व्हॉट इट इज लाईक अ बॅट’ या शोध�नबंधाने.

यात नागेल यांनी असे म्हटले की एखाद्याच्या मेंदूत काय चालले आहे हे जाणून

घेण्यासाठी पूण� वस्त�ुनष्ठ दृ�ष्टकोन हा एक माग� असू शकतो मात्र तो अं�तम

सत्याचे दश�न घडवणार नाही कारण सगळ्या वण�नात्मक �वश्लेषणानंतर काही एक

असे उरते जे बाह्य वण�नाने समजत नाही. एका वटवाघुळाची मनोवस्था समजून

घेण्याचा आपण आटोकाट प्रयत्न केला आ�ण ते कसे ध्व�नलहरी ऐकून आकाशात

�वहार करते, त्याला चौकोन, वतु�ळ अशा आकारांचे ज्ञान कसे होते इत्यादी आपण

समजून घेऊ मात्र त्या वटवाघुळाला वटवाघुळ असताना कसे वाटते हे आपल्याला

कदा�प कळणार नाही. ‘क्वा�लया’ म्हणजे मनाच्या अत्यतं व्य�क्त�नष्ठ अवस्थते

असलेल्या संवेदनांची जाणीव ही एका मनाची दुसऱ्या मनाला कळणे �कती अवघड

आहे हे त्यांनी या प्रभावी �सद्धांतातून मांडले.

यातून भौ�तकवादी दृ�ष्टकोन आ�ण काय�लक्ष्यी दृ�ष्टकोन अशा दोन्ही मानवी

बु�द्धमत्तेच्या �सद्धांतांना आव्हान �मळाले. भौ�तकवाद म्हणजे मानवी मेंदू भौ�तक

आहे असे मानणे. जे मेंदूत घडत आहे ते एका भौ�तक पातळीवर घडत आहे असे

मानणे. थॉमस नागेल याच शोध�नबंधात पुढे म्हणाले की ‘मानवी मेंदू भौ�तक

३ले�व्हन २०१८.
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आह’े असे सकारात्मक �वधान करत असताना ‘आह’े या शब्दाला अत्यतं ठोस

आधार दणेे गरजेचे आह.े अन्यथा त्या ‘आह’ेची सैद्धां�तक मांडणीत काहीच मदत

होत नाही. म्हणजेच �सद्धांत कच्चा राहतो.

या शोध�नबंधानंतर मानवी मनाच्या तत्त्वज्ञानात दोन प्रवाह �नम�ण झाले. एका

प्रवाहाने मानवी मेंदू, मानवी बु�द्धमत्ता याचा थेट संबंध चेतासंस्था, रासाय�नक

प्र�क्रया आ�ण भौ�तकता यांच्यापुरता मय��दत ठेवला, तर दुसऱ्या कंपूने मानवी

मेंदू आ�ण मानवी बु�द्धमत्ता यांच्यात काहीतरी अंतग�त �वलक्षणता आहे जी बाह्य

साधनांनी कळू शकत नाही असा प�वत्रा घेतला. मागच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे

ट्य�ुरंग (१९५०) हे इ�मटशेन गेम म्हणजेच अनुकरणाच्या खेळाचा उले्लख करतात.

यंत्र जर मानवी बु�द्धमत्तेचे अनुकरण सलग ५ �म�नटे खऱ्या मानवी बु�द्धमत्तेला

पटले अशा रीतीने करू शकले, तर ते अनुकरणाच्या खेळात यशस्वी आ�ण ट्य�ुरंग

चाचणीत उत्तीण� झाले असे समजावे असे ते म्हणाले होते. या प्रकारचे मनाचे

तत्त्वज्ञान ही प्रत्यक्ष कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या तत्त्वज्ञानाची सुप्तावस्था होती.

थॉमस नागेल (१९३७), �हलरी पटनॅम (१९२६-२०१६), सॉल क्रीप्की (१९४०)

यांनी मनाचे तत्त्वज्ञान, नैस�ग�क भाषेचे तत्त्वज्ञान अशा �व�वध दृ�ष्टकोनांतून या

होऊ घातलेल्या बदलाची कल्पना करायला सुरुवात केली. आजही व्य�क्त�नष्ठ

संवेदना जाणून घेणे मेंदू�वज्ञानशास्त्र, कृ�त्रम बु�द्धमत्ता आ�ण संबं�धत शाखांसाठी

एक आव्हान आह.े हे आव्हान इतके मोठे आहे की अशा प्रकारे जा�णवेच्या

अत्यतं व्य�क्तगत पातळीवर जाऊन स्वप्नांचा अभ्यास करताना, दुसऱ्याच्या जा�णवेत

�शरण्यासाठी जे संशोधन केले जाते त्यात प्रयोगवस्तू होण्यासाठी प्रचंड पैसे �दले

जातात. हे �नव्वळ एक उदाहरण झाले. तत्त्वज्ञान आ�ण कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचा संबंध

खूप जवळचा आ�ण �कती स्तरांवरचा आहे आ�ण आपल्या काळातले तत्त्वज्ञ

या�वषयी काय म्हणतात ते आता जाणून घेऊया.

।। आलोक ।। ५ पुष्प द
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२ कृ��म बु�द्धमत्ता आ�� तत्त्वज्ञान- मुख्य संदभ� �बंदू

तत्त्वज्ञानाच्या पाच मुख्य शाखा मानल्या जातात. सत्ताशास्त्र, ज्ञानशास्त्र, तक� शास्त्र,

न�ैतकता आ�ण सौंदय�शास्त्र. पैकी सत्ताशास्त्राचे मुख्य वण्य��वषय सत् म्हणजे

‘असण्याशी’ संबं�धत असतात. एखादी �व�शष्ट कल्पना उदा. जग आहे की नाही

याचा गोचर �वश्वाच्या पलीकडे जाऊन �वचार करणे. भौ�तक अ�स्तत्वाशी �नग�डत

हे प्रश्न अत्यतं व्यापक आ�ण व्या�मश्र स्वरूपात सत्ताशास्त्रात च�च�ले जातात. दुसरी

शाखा नावाप्रमाणे, ज्ञान, जाणीव इत्यादींशी संबं�धत. यात ज्ञान होते म्हणजे काय?

ज्ञानाची प्र�क्रया काय असते? नेमके कशाला ज्ञान म्हणावे असे ज्ञान�वषयक

प्रश्नांचे सखोल �चंतन केले जाते. तक� शास्त्र �वचारांच्या तक� संगतीचा �वचार करते.

त्यामुळे �वचारांची सुसंगतता, सुबोधता कशी साध्य होईल आ�ण ही तक� सुसंगतता

भाषेतही कशी येईल याचे �वश्लेषण केले जाते. नै�तकतेचा अभ्यास�वषय अथ�तच

मूल्य,े नै�तकतेच्या संकल्पना आ�ण �सद्धांत, त्यांची समप�कता इत्यादींशी असतो

आ�ण सौंदय�शास्त्र कलांचा अभ्यास करते. कलेचा अथ� काय? चांगली कला

कोणती? कलेचे सौंदय� कसे �न��त होते? असे अनेक पातळ्यांवर उलगडत जाणारे

प्रश्न सौंदय�शास्त्राचा मुख्य �वषय असतात. यात काळाबरोबर अनेक उपशाखा

�नम�ण झाल्या आ�ण �दवसाग�णक त्या होत आहते. मात्र गोचर �वश्व, जीवन

आ�ण यांच्याशी �नगडीत सगळ्याचा अमूत�, सखोल आ�ण समप�क/ साधार �वचार

करणे ही धारणा अखं�डत रा�हली आह.े याच शाखांचा कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या �क्लष्ट

प्रश्ना�वषयी काय दृ�ष्टकोन आहे ते समजून घेऊया.

।। आलोक ।। ६ पुष्प द
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२.१ तक� शास्त्र

२.१.१ पारंप�रक तक� शास्त्र

गॉटलॉब फे्रग नावाच्या जम�न तक� शास्त्रज्ञ व ग�णतज्ञाने तक� शास्त्राची प�रभाषा

अशी केली होती- “सत्य शोधणे हे शास्त्रांचे काम आह;े मात्र सत्य�न��तीचे �नयम

शोधण्याचे काम तक� शास्त्र करते. मी तक� शास्त्राला सत्य�न��तीचे �नयम शोधण्याचे

साधन मानतो, �वधान अथवा �वचारांच्या मागील �नयम नव्ह.े”४ ही प�रभाषा

पारंप�रक आ�ण आधु�नक तक� शास्त्राचा साधारण आराखडा दतेे. तक� शास्त्र आधी

भाषेच्या ता�क� कतेला मोजत होते. �वधान सत्य की असत्य आ�ण यु�क्तवाद ता�क� क

की अता�क� क हे या �नकषांनी ठरवता येते. कधी यु�क्तवादाची �नव्वळ रचना बघून,

कधी त्यातील �वधानांची सत्यासत्यता, कधी दोन पूण� सत्य �वधानांमधील अंतग�त

संबंध तपासून ही ता�क� कता ठरवली जाते. उदा.

सगळे �वचारवंत गरीब असतात.

सॉके्र�टस �वचारवंत आह.े

म्हणून, सॉके्र�टस गरीब आह.े

वरील यु�क्तवादातील तीनही �वधाने सत्य, एकमेकांशी अन्योन्यसंबंधाने बांधलेली

आ�ण त्यांचा �नष्कष� अप�रहाय�पणे �नघणारा म्हणून सत्य आह.े म्हणून पारंप�रक

तक� शास्त्र म्हणते की हा यु�क्तवाद ता�क� क आह.े परंतु,

काही �वचारवंत गरीब असतात.

काही प्राणी गरीब असतात.

म्हणून, सगळे �वचारवंत प्राणी असतात.

४फे्रग १९५६.

।। आलोक ।। ७ पुष्प द
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वरील यु�क्तवादातील तीनही �वधाने सत्य आहते असे आढळले तरीही ती

एकमेकांशी अन्योन्यसंबंधाने जोडलेली नाहीत आ�ण त्यांचा �नष्कष� अप�रहाय�पणे

सत्यदखेील नाही. �वधाने आ�ण �नष्कष� यांच्यात अ�भव्यजंन संबंध प्रस्था�पत

होऊ शकत नाही. कारण प�हल्या दोन्ही �वधानांचा संख्यापक ‘सगळे’ असा आह.े

पारंप�रक ॲ�रस्टॉटलप्रणीत तक� शास्त्र असे म्हणते की दोन ‘सगळे’ या संख्यापकाने

सुरू होणाऱ्या �वधानांतून �नघणारा �नष्कष� ‘काही’ या संखापाकाने सुरू होऊ

शकत नाही.५ कारण ‘काही’ हा शब्द प्रस्ततु �वषयाच्या संचाचा (येथे �वचारवंत

आ�ण प्राणी यांचा संच) अंशतः भाग व्यक्त करतो त्यामुळे पूण� संचाबद्दल असलेल्या

�वधानांचा �नष्कष� दखेील पूण� संचाबद्दल असायला हवा. त्यामुळे वरील यु�क्तवाद

सदोष आह.े येथे सगळे �वचारवंत प्राणी असतात असा �नष्कष� असायला हवा.

पारंप�रक तक� शास्त्राच्या काही मय�दा:

१. हे तक� शास्त्र नैस�ग�क भाषेवर आधारलेले होते.

२. संख्यापक, उदे्दश्यपद, संयोजक आ�ण �वधेयपद अशी रचना असलेल्या

वाक्यांनाच �वधान म्हणजे तक�च्या कसोटीवर पडताळून पाहता येईल असे

मानले जायचे त्यामुळे अशी रचना नसलेले काहीच तक�च्या कसोटीला

उतरत नसे. उदा. काही गाढवे चार कान असलेली असतात. हे तक�च्या

परीक्षणासाठी योग्य वाक्य आहे म्हणून हे �वधान आह.े मूलतः ते �कतीही

�नरथ�क वाटले तरी पारंप�रक तक� शास्त्र त्याला अथ�हीन �वधान असे म्हणेल.

मात्र ‘काल मी पंख असणारे �वमान पा�हले’ या वाक्याला �वधानाचा दज�

�मळू शकत नाही कारण वर नमूद केलेल्या क्रमाने या वाक्याची रचना नाही.

मग या वाक्याचे प्रमाणीकरण करून त्याला ‘�वधान’ स्वरूपात आणले जाई

– म्हणजे ‘काल मी पंख असलेले �वमान पा�हले’चे प्रमा�णत रूपांतर ‘काही

�वमाने पंख असलेली असतात.’ असे करावे लागेल. मग त्याला �वधानाचा
५हॉल �दनांक अ�न�द�ष्ट, पृ. ४.

।। आलोक ।। ८ पुष्प द
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दज� �मळेल आ�ण मग ते तक�च्या कसोटीला उतरेल.

३. हे सोपस्कार करत असताना तक� शास्त्र नैस�ग�क भाषेत जास्त अडकून रा�हले

होते आ�ण ता�क� क �वश्लेषणाचा आवाका अरंुद झाला होता.

२.१.२ आधु�नक तक� शास्त्र

पारंप�रक तक� शास्त्रात एक कमतरता राहून गेली. जर अमुक एका प्रकारची

वाक्यरचना, अमुक एका प्रकारचे संख्यापक नसतील तर हे तक� शास्त्र योग्य-अयोग्य,

तक� युक्त-तक� शून्य असा न्याय करू शकत नव्हते. सगळाच तक� काही शब्दांमध्ये

व्यक्त होत नसतो. थोडा ग�णतातून, �क्लष्ट �वधानांच्या ग�णती मांडणीतून व्यक्त होतो.

तक� �वधानाच्या बाह्य म्हणजे आकारात्मक रचनेची सत्यासत्यता दाखवणारा, तर

काही �वधानाची अंतग�त संबद्धता दाखवणारा असतो. तक�तील भाषेचा अडथळा

दूर केला, तर ग�णतीय प्रतीकभूत तक� अ�धक स्वतंत्र बनतो. कालांतराने या

प्रतीकभूत तक� शास्त्राची गरज आ�ण व्याप्ती वाढली. नवीन �चन्हां�कत तक� शास्त्रामुळे

भाषेचे �वश्लेषण करण्याची गरज संपून आता मोठ्या �वधानांची जागा लहान

�चन्हांनी घेतली. त्यामुळे �वधानांचा भा�षक आशय काय यापेक्षा दोन �कंवा अ�धक

�वधानांचा एकमेकांशी संबंध काय हे अ�धक महत्वाचे बनले. उदा.

‘अ’ हे �वधान सत्य आ�ण ‘आ’ �वधान असत्य असेल तर त्यांचा संयोग

करून बनवलेले �वधान सत्य असेल की असत्य? ‘अ ·आ’६ हे �वधान तक� शास्त्रात

असत्य ठरते. सत्य व असत्य �वधानांचे एकमेकांशी असणारे अशा स्वरूपाचे

ता�क� क संबंध दाखवणारी अनेक �चन्हे �नम�ण करण्यात आली. त्यामुळेच दोन

�कंवा अ�धक �वधानांच्या अं�तम सत्यासत्यतेच्या असंख्य शक्यता इथे �नम�ण

झाल्या. पुढे पुढे वैधा�नक चले �नम�ण झाल्याने कुठल्याही प्रमाण वैधा�नक

चलाच्या साहाय्याने आका�रकदृष्ट्या तक� दुष्ट वाटणारी �वधाने तक�च्या कसोटीवर

६‘अ आ�ण आ’. ‘आ�ण’ हा संबंध दश�वण्याक�रता · हे �चन्ह तक� शास्त्रात वापरले जाते.

।। आलोक ।। ९ पुष्प द
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मापून पाहता येऊ लागली. म्हणजे ‘अ’ (मला आत्ता प्रचंड भूक लागली आह)े या

�वधानात पारंप�रक �नकषांप्रमाणे �वधान असण्याच्या अटी पूण� झाल्या नाहीत,

यात एक उदे्दश्यपद, एक �वधेयपद, एक संख्यामापक, एक संयोजक नाही, परंतु

तरीही हे तक�च्या कसोटीला उतरू शकते. ह्या व्यवस्थमेुळे तक� शास्त्र काय करू

शकते याचा परीघ रंुदावला. कारण आधु�नक तक� शास्त्राने �वश्लेषणासाठी भाषा

हा कें द्र�बंदू आ�ण भाषा हचे माध्यम न समजता अ�धक सूक्ष्म ता�क� क संबंध,

�वधानांचे परस्पर-संबंध अशा अ�धक मूलभूत घटकांना तक�च्या �वश्लेषणात महत्त्व

�दले.

२.१.३ अ�वशद तक�

अ�वशद तक� बहुमूल्यक तक�च्या कुटुबंातील एक आह.े यान वूकाशे�वक्ष नावाच्या

पो�लश तक� शास्त्रज्ञाने सव�प्रथम १९२० साली बहुमूल्यक तक�ची पायाभरणी केली.

यात पुढे अनेक ग�णतज्ञांनी आ�ण तक� शास्त्रज्ञांनी भर घातली. यात गोडले (१९३२),

बोश्वार (१९३८), क्लीन (१९३८) आ�ण क्रीप्की (१९७५) ही नावे प्रामुख्याने घ्यावी

लागतील. यात अप्रमा�णत, अस्पष्ट, अ�वशद संकल्पना तक� सुसंगत, प्रमा�णत

स्वरूपात प्र�तरू�पत केल्या जातात.

कृ�त्रम बु�द्धमत्तेशी सगळ्यात �नकटचा आ�ण भौ�तक पातळीवरचा संबंध

तक� शास्त्राचा त्यातही संगणक �वज्ञानासाठी महत्त्वाच्या अशा अ�वशद तक�चा आह.े

संगणकाची �नण�यप्र�क्रया ही अ�वशद तक�ने �नय�मत होत असते. पुढील आकृतीत

अ�वशद तक� एखाद्या यंत्रणेमध्ये काम कसा करतो हे दाखवले आह.े तो अथ�तच

काय�प्रणालीचा महत्त्वाचा घटक असतो. संकेतन, �वसंकेतन आ�ण �वशदीकरण,

अ�वशदीकरण या दोघांमध्ये फरक हा की संकेतन हे मय��दत स्वरूपाच्या मा�हतीचे

होऊ शकते मात्र �वशदीकरण हे अ�धक व्यापक स्वरूपाच्या मा�हतीचे होते. पुढे

�वस्ताराने सां�गतल्याप्रमाणे अ�वशद संचात ० ते १ मधल्या सगळ्या शक्यता

�वस्ताराने येतात. त्यामुळे पारंपा�रक ० आ�ण १ अशा दोनच शक्यतांच्या �द्वमान

।। आलोक ।। १० पुष्प द
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संचाच्या मय�दांना येथे �वस्तारले जाते. आता काही संगणकीय पूव�प्र�क्रयांनंतर

अ�वशदीकरण म्हणजे मा�हतीचे अ�वशद संच तयार केले जातात. हे अ�वशद

संच आ�ण सूत्राधार (ज्ञात मा�हतीचा साठा) हे दोन या प्र�क्रयेचे मुख्य आधारस्तभं

असतात. यातील अनुमानक जो जर-तर७च्या �नयमांनुसार या अस्पष्ट मा�हतीचे

वग�करण ढोबळ संचांमध्ये करतो. उदा. एखादी बफ�बद्दलची मा�हती ध्रवुीय

�हमनद्या, �हमालयातील �हमवादळे ते शीतकपाटातील बफ� अशा सव�च संचात

समा�वष्ट होऊ शकते. यातील काही संचांत मा�हतीचा पूण� समावेश, काही संचांत

जेमतेम समावेश होतो. असे ढोबळ संच तयार करून मग �वशदीकरणात यातील

नेमक्या कुठल्या संचात ही मा�हती चपखल बसते ते �न��त केले जाते. आ�ण

वरवर पाहता अस्पष्ट वाटणारी मा�हती या प्र�क्रयेच्या शेवटी स्पष्ट होते. यातील

मुख्यतः अनुमान लावणे८ म्हणजे ज्ञात झालेल्या संवेदनीय खुणांच्या आधारे अज्ञात

प�रणामांची �न��ती करणे हे मानवी बुद्धीचे मानले जाणारे काम आता कृ�त्रम

बु�द्धमत्तेच्या आवाक्यात आले.९ मा�हतीच्या आदानापासून ते आकलन होईपय�त

ही प्र�क्रया स्वयंच�लत असते.

अ�वशद �नयंत्रक

पवू�प्र�क्रया अ�वशदीकरण
सूत्राधार

अनुमानक �वशदीकरण पवू�प्र�क्रया

गॉट�फ्रड लाइ��ज़ने अठराव्या शतकात भावनांनाही मोजता येऊ शकेल इतकी

बुद्धीची प्रगती व्हावी अशी इच्छा व्यक्त केली होती.१० ही इच्छा आ�ण सुधा�रत

७मोडस पोनन्स
८त वरून ताकभात ओळखणे, धुरावरून अग्नीचे अनुमान लावणे इत्यादी.
९गीक्स २०१९.
१०लाइ��झ १९५१.
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यंत्रांची क्षमता या फझी तक�मागच्या प्रेरणा आहते. �द्वमान पद्धतीत (�जला

संगणकाची भाषा असे मानले जायचे तीत) एखादे �वधान ० �कंवा १ यातील

एक असलेच पा�हजे असे मानले जाते. उदा. तुम्ही पाणी गरम घेता की थंड

असे �वचारल्यावर पाहुण्यांनी कोमट असे म्हटले आ�ण तक� कठोर यजमानांना हे

दोन ध्रवुांच्या मधले उत्तर कळणारच नाही. याचा अथ� तक� शास्त्रात सत्य आ�ण

सत्याच्या मधल्या मूल्यांची गरज होती. सत्य, अ�धक सत्य, असत्य, असत्याकडे

झुकलेले असे वग�करण करण्याची गरज होती. ही पारंप�रक आ�ण �चन्हां�कत

तक� शास्त्रामध्ये शक्य नसलेली गोष्ट अ�वशद तक� शास्त्रात सहज शक्य झाली.

अ�वशद तक�ने ही कमतरता भरून काढली. अशी कल्पना करा की एखादी

गोष्ट गरम आहे की थंड ह्याचे मूल्यांकन १-१० ह्या आकड्यांमध्ये करायचे झाले व

त्यात १ म्हणजे थंड व १० म्हणजे गरम असे �नकष ठरवले, तर ध्रवुीय व्यवस्थते

१०हून कमी ते सगळे थंड म्हणजे ९लाही थंडच म्हणावे लागेल. संगणकाला

कळणाऱ्या �द्वमान पद्धतीत जर ० म्हणजे थंड व १ म्हणजे गरम असे म्हटले तर

ज्या वस्तचूे मूल्यांकन ९ झाले आहे �तला थंड म्हणावे लागेल. मात्र हे योग्य नाही हे

अगदीच स्पष्ट आह.े तसेच ३पेक्षा ४ हे मूल्य वस्तचूे अ�धक गरम असणे दाखवते

हे ह्या व्यवस्थते दाखवता येऊ शकत नाही. अ�वशद तक� ० आ�ण १ ह्यांमधील

सगळ्या वास्तव संख्यांना प्रमाण मानतो व त्यामुळे दोनाहून अ�धक मूल्यांमध्ये

एखाद्या वस्तचूी गुणवत्ता ठरवता येते.

एखाद्या आंतरजालावर असणाऱ्या सव�क्षणात एखाद्या उत्पादना�वषयी अथवा

सेवे�वषयी आपल्याला ते आवडते का? काहीसे आवडते का? आवडत नाही का?

काहीसे आवडत नाही का? असे �वचारले जाते. याचे �वश्लेषण करणारी संपूण�

आ�ण स्वयंपूण� रचना त्यामागे असते. आपण ज्यावर �भस्त ठेवलेली असते ती

काय�प्रणाली याच उत्तरांच्या �नयत�रती (अल्गो�रदम) काय��न्वत करत असते. या

नवीन पद्धतीने अत्यतं व्य�क्तगत, अत्यतं भाव�नक, अत्यतं अथ�शून्य वाटणाऱ्या

�वधानांना तक� सुसंगत करून दाखवले. हे मा�हतीचे स्तरीकरण आता प्रवणतेचे
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नकाशे वापरून, चेतासंस्थचेे जाळे वापरून केले जाते. अचूक लक्ष्य साधता येत

असल्याने �कतीही मा�हती �दली तरी कृ�त्रम बु�द्धमत्तेला ती अनाकलनीय वाटत

नाही. त्यामुळे अ�धक आशयघन नैस�ग�क भाषा समजून घेणे कृ�त्रम बु�द्धमत्तेला

शक्य आह.े आधु�नक तक� शास्त्र कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचे आकलन करायला मदत करते.

२.१.४ मानवी ब�ुद्धमत्ता आ�� कृ��म बु�द्धमत्ता - सत्ताशास्त्र व ज्ञानशास्त्र

सत्ताशास्त्राच्या दृष्टीने प्रत्यके वस्तू व संकल्पनेच्या असण्याचे काही अथ� काही परीघ

असतात. अन्यथा एखादी वस्तू �कंवा संकल्पना असणे याला एका �वधानापलीकडे

काहीही अथ� राहणार नाही. उदाहरणाथ� संयुक्त राष्ट्र े आहते म्हणजे काय आह?े

आ�ण यु�नकॉन� नाही म्हणजे काय नाही? कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचे काल-अवकाशातील

अ�स्तत्व कसे समजून घ्यावे हा खरा पेच आह.े याची चच� आधु�नक सत्ताशास्त्र

करते.

मागे नमूद केल्याप्रमाणे एकलता म्हणजे �संग्यलॅु�रटीचा �सद्धांत असे सांगतो

की एक �दवस असा येईल की जेव्हा कृ�त्रम बु�द्धमत्ता स्वायत्त होऊन स्वतः

नवीन कृ�त्रम बुद्धी असलेली नवी व्यक्ती �नम�ण करेल, ही अगोचर व्यक्ती

अथ�तच स्वायत्त आ�ण स्वयंपणू� असेल आ�ण अशी साखळी तयार होऊन कृ�त्रम

बु�द्धमत्तेच्या �वकासातील मानवी हस्तक्षेपाची गरज शून्य होईल. आज १०

लाखांहून अ�धक कृ�त्रम व्यक्ती/बु�द्धमत्ताधारक जगभरात काम करत आहते.११ यात

अ�तसूक्ष्मयंत्रमानवांपासून ते जपानमधील वृद्धांना सोबत करणाऱ्या यंत्रमानव ते

यां�त्रक प्रभाषकांपय�त सगळेच आले. आता सत्ताशास्त्रानुसार यांचे अ�स्तत्व वास्तव

की अवास्तव की न-वास्तव (म्हणजे वास्तव आ�ण अवास्तवा�वषयी उदासीन

मानायचे)? आपण ज्याला आभासी वास्तव (व्हचु�अल �रॲ�लटी) म्हणतो ते

आभासी असते की वास्तव? जर एखादे नैस�ग�क संकट येऊ घातले आहे हे

कृ�त्रम बु�द्धमत्तेला कळले, तर ते अं�तम सत्य की त्या क्षणी मानवी बुद्धीला

११बोस्ट्र ॉम २०१७.
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वाटते/जाणवते ते सत्य? दोघांसाठी �शकण्याचा अवकाश वेगळा असल्याने१२

अथ�त त्यांचा ज्ञात�वश्वाबद्दलचा �वचार वेगळा असणार मग अशावेळी या सक्षम

होत चाललेल्या मानवाच्या सोबत्याला सक्षम होऊ द्यायचे का? की त्याचे जगलेल्या

वास्तवातील (�लव्ह्ड् �रॲ�लटी) अ�स्तत्व मय��दत ठेवायचे? हे प्रश्न आधु�नक

सत्ताशास्त्रासमोर आहते.

एकीकडे आपण बु�द्धमत्तेला कृ�त्रम म्हणत आहोत आ�ण त्याच वेळी बु�द्धमत्ताही

म्हणत आहोत. पारंप�रक व आधु�नक ज्ञानशास्त्राला यामुळे नवे वळण �मळते. जो

�वचार करतो, खरे-खोटे यात �ववेक करतो, जो सृजनशील आहे तो मेंदू मानवी

मेंदू नव्हचे तर केवळ एक आज्ञांचे जाळे आहे असे कळले तर आजवर गूढतेत

रा�हलेल्या, मानवी मेंदूच्या �वचारप्र�क्रयेला नवाच अथ� �मळतो. यां�त्रक प्र�शक्षण

मानवी प्र�शक्षणाला समांतर जाऊ शकले तर मानवी प्र�शक्षणही यां�त्रकच होते,

मानवी सृजन, मानवी प्र�तभाही यां�त्रकच होती असे म्हणायची वेळ येईल. मग

तीच प्र�क्रया, �तला यां�त्रक म्हणजे �नध�रणात्मक म्हटले तर ज्ञान�न�म�तीच्या,

आकलनाच्या प्र�क्रयेतील गूढता संपते. मात्र येथे काही बाबतीत आत्ताची कृ�त्रम

बु�द्धमत्ता अशा चुका करते की ज्या मानवी मेंदूकडून कधीच होणार नाहीत. उदा.

नैस�ग�क भाषेचे चुकीचे आकलन आ�ण त्यातून �नम�ण होणारे गोंधळ. माणसाचे

ज्ञान सवयीवर आधा�रत आहे तर कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचे ज्ञान शक्यतांवर आ�ण

संभाव्यतांवर! त्यामुळे पुन्हा खरेच हा फरक इतका स्पष्ट आहे का याचा शोध

आधु�नक ज्ञानमीमांसेत बोध�वज्ञानाच्या शाखेच्या बरोबरीने घेतला जात आह.े

�शवाय मुळात ती जाणीव आहे का? बुद्धी आहे का? असल्यास �तच्यात जी

१२कृ�त्रम बु�द्धमत्ता बृहन्मा�हतीतून वास्तव समजून घेते. यात �नण�यप्र�क्रया जरी मानवी मेंदूशी
साधम्य� साधणारी असली तरी मा�हतीची उपलब्धी आ�ण मा�हती�वषयीची सजगता मानवी मेंदूहून
�कतीतरी पटींनी वेगळी आह.े उदा. मुंबईत वादळ येत असल्याचे संकेत दणेाऱ्या कृ�त्रम बु�द्धमत्तेला
कॉलोराडोतील वादळाबद्दलदखेील मा�हती आह.े अशी मा�हती हाताळण्याची, �तचे अ�धक खोलवर
�वश्लेषण करायची क्षमता (आत्तापेक्षा अ�धक प्रगल्भतेने) कृ�त्रम बु�द्धमत्तेत आली तर मानवी बुद्धी
चुलीतील ओल्या लाकडाइतकी �नरूपयोगी होईल. ही भीती कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या सक्षमीकरणाला
�वरोध करणाऱ्यांमध्ये आह.े
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सजगता आहे ती �कती स्थल-कालसुसंगत आहे अशा मुद्द्यांवर आधु�नक ज्ञानशास्त्र

प्रकाश टाकते.

२.१.५ कृ��म ब�ुद्धमत्ता आ�� नै�तकता

१६ सप्टेंबर २०२०च्या बीबीसीच्या वृत्तानुसार अमे�रकेत �वनाचालक गाडीमुळे

अपघात झाल्यानंतर पेटलेला नै�तक वाद जगप्र�सद्ध झाला होता.१३ आत्ता कुठे

�वनावाहक/कृ�त्रम बु�द्धमत्ता-च�लत गाड्यांना लोकमान्यता �मळते आहे असे वाटत

असताना हा अपघात झाला. जेव्हा असा अपघात होतो तेव्हा �शक्षा कोणाला

करायची हा मोठा प्रश्न उद्भवतो. जर गाडीचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनी�वरोधात गुन्हा

दाखल करावा तर ज्या तात्का�लक कारणामुळे अपघात झाला ती कृती उत्पादक

कंपनीने नाही तर स्वतः गाडीतील प्रणालीने केलेली असते. गाडीचा/गाडीची

मालक गाडी चालवत नसतात. गाडीतील प्रणाली चुकते तेव्हा माणसाने �नम�ण

केलेली न्यायव्यवस्थाच बुचकळ्यात पडते. जेव्हा कठीण �कंवा सोप्या नै�तक

अडचणी येतात तेव्हा कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या अ�स्तत्वाचा स्तर हा मोठा धोका असतो.

मानवाबरोबर असणाऱ्या कृ�त्रम बु�द्धमत्तेने चूक केली तर दोष द्यायला कोणीच

नसते कारण दोष घेण्याची क्षमता (अपराधी भावना) ही दोघांपैकी मानवातच आह.े

हा उत्क्रांतीचा भाग आहे की नाही हे अजून कळलेले नाही. त्यामुळे अशीही अपेक्षा

करणे अवास्तव ठरते की मानवापेक्षाही वेगवान अशा उत्क्रांतीच्या प्र�क्रयेत एक

�दवस कृ�त्रम बु�द्धमत्ता दोष पत्करायला �शकेल. कदा�चत असे होईल, कदा�चत

असे कधीही होणार नाही. अशा वेळी नै�तक �नण�य कसा करायचा? कृ�त्रम

बु�द्धमत्तेला नै�तक/अन�ैतक असे �नकष लावायचे की �तला न-नै�तक म्हणजे

नै�तकतेच्या बाबत उदासीन म्हणायचे आ�ण कदा�चत आपल्याच उत्क्रांतीत राहून

गेलेला न-नै�तकतेचा टप्पा आपणही गाठायचा? नै�तकतेत हतेू-कृती-प�रणाम अशा

तीन टप्प्यांत कृतीचे �वश्लेषण करायचे असते. (मेटा-ए�थक्स) मध्ये नै�तकतेच्या

१३वात�हर २०२०.
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मूल्यांची पुनत�पासणी केली जाते. उदा. नेहमी खरे बोलावे हे नै�तक मूल्य कोणत्या

प्रेरणेतून जन्माला आले? या मूल्याची समप�कता काय आह?े याचे �चंतन केले

जाते. मात्र हे �चंतन करण्याची गरज काळाबरोबर संपताना �दसत आह.े कृ�त्रम

बु�द्धमत्ता आ�ण �तच्या वापरकत्य�कडून केले जाणारे अनै�तक वत�न पडताळून

पाहण्याऐवजी, सुधारण्याऐवजी त्यात थोड-ेफार जुजबी बदल करून ते तसेच चालू

राहू दणे्याची वृत्ती सगळीकडे �दसते.१४ न�ैतकतेची गरजच अशाने संपून जाणार

का असा प्रश्न अ�न��त काळ आ�ण अवकाशात आपण सोडवू पाहतो आहोत.

२.१.६ कृ��म बु�द्धमत्ता आ�� सौंद��शास्त्र

सुरुवातीलाच नमूद केल्याप्रमाणे कृ�त्रम बु�द्धमत्ता संगीत �नम�ण करत आह,े

गाणी/क�वता �लहीत आहे आ�ण �चत्रहेी काढत आह.े आता सृजनशीलता जर

मानवाव्य�त�रक्त अन्य व्यक्तीत असेल तर त्याला सृजन म्हणायचे की योगायोग की

चेतातंतूंच्या जाळ्याची �व�शष्ट प्रकारची जुळणी? आ�ण तसे म्हटले तर मानवी

सृजन हाही योगायोग/भौ�तक जुळणी ठरत नाही काय? कला�न�म�ती आ�ण सृजन

ही मानवी बुद्धीच्या अखत्यारीतील दोन क्षेत्रे कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या स्वाधीन होण्याची

शक्यता त्यामुळे �नम�ण होते. पूव�पार सौंदय�शास्त्रात कला�न�म�तीचा संबंध थेट

संसृ्कती-सभ्यतेशी जोडण्यात आला आह.े मानवी सृजनशीलतेच्या �वकासाचा

पाया आंतर-आत्म�नष्ठतेत असल्याचे कान्ट (१७९०) म्हणतो. �जथे व्य�क्त�नष्ठ जा-

�णवेचा/चेतनेचा अभाव आह,े �तथे आंतर-आत्म�नष्ठता कुठून येणार? आ�ण हजारो

�पढ्यांच्या प�रश्रमानंतर मानवी बुद्धीने साध्य केलेल्या सृजनशीलता/कलासक्ती

१४अम�ेरकेतील माक� झुकरबग�चा खटला �कंवा के��ज ॲना�ल�टकाचे अमे�रकी �नवडणुकांदर-
म्यानचे गैरवत�न �कंवा नुकताच ब�ुद्धबळ �वश्वचषक स्पध�त झालेला कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचा अनै�तक
हस्तक्षेप ही याची ताजी उदाहरणे आहते. जे अनै�तक आहे ते सव�च बेकायदशेीर मानले जात
नाही. कारण मुळात कायद्याची प्रेरणाच बाह्य�नयं�त्रत आहे आ�ण नै�तकतेची प्रेरणा आंत�रक आह.े
मग अशा वेळी जे बेकायदशेीर म्हणून �सद्ध होऊ शकत नाही ते अनै�तक असले तरी काय फरक
पडतो असा सामान्य समज या तीनही प्रकरणांमध्ये पाहायला �मळतो. डॉफमन २०१९; कोशी
२०२१; टीम २०२१
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यांचे होणार काय? आभासी आ�ण वास्तव कलेत ती �वभागली जाईल का?

सौंदय�शास्त्र आ�ण कृ�त्रम बु�द्धमत्तेवरचा तत्त्वज्ञानातील खल तुलनेने नवीन असून

अजून तरी त्यातील सा�हत्य�न�म�ती पूण�त्वास पोहोचलेली नाही.

मूल्यात्मकदृष्ट्या मानवी कला�न�म�ती कृ�त्रम बु�द्धमत्तेने केलेल्या कला�न�म�तीपेक्षा

कशी वेगळी आहे हे �सद्ध करणे अथवा खरेच ती वेगळी आहे का हे पडताळून

पाहणे आधु�नक सौंदय�शास्त्र करत आह.े वरील पाचही शाखांमध्ये एक समान धागा

आह.े तो म्हणजे आत्तापय�त जीवसृष्टीत फक्त मानवच करत असलेली �कती तरी

काय� करणारी एक स्वतंत्र व्यक्ती/जीव/वस्त/ूसंघटना �नम�ण होत असल्याने आता

सगळ्याच मूलभूत प्रश्नांच्या �क्लष्टतेत भर पडली आह.े मानव नसलेल्या बु�द्धमत्तेला

पटकन बेदखल करणे जसे शक्य नाही तसेच �तचे नैस�ग�कीकरणदखेील सोपे

नाही.

३ कृ��म बु�द्धमत्तेचे तत्त्वज्ञान: मुख्य �सद्धांत

मागील भागात आपण पा�हले की ट्य�ुरंग चाचणीत उत्तीण� झालेली यंत्रे मानवसदृश

वागू शकतात. जर यंत्रे मानवांना ती मानवच असल्याचे भासवू शकली तर वास्तव

बुद्धी आ�ण आभासी बुद्धीतील अंतर कमी कमी होत जाईल. कृ�त्रम बु�द्धमत्तेला

मग अशा वेळी कसे समजून घ्यावे? वत�मान �स्थती कशी/कुणाच्या/कुठल्या

चौकटीतून पाहावी याचे अनेक �दशादश�क तत्त्वज्ञ या क्षेत्रात काम करत आहते.

त्यांपैकी काहींचे प्रा�त�न�धक दृ�ष्टकोन आपण आता पाहूया.

३.१ जॉन सल� (१९३२) आंतरवाद

‘चायनीज रूम आग्यु�मेंट’ने १९८० साली प्रथम जॉन सल� यांनी कृ�त्रम बु�द्धमत्तेवर

टीका केली होती. १९५४ सालच्या ट्य�ुरंग चाचणीनुसार नैस�ग�क भाषेचे यशस्वी

अनुकरण हे कृ�त्रम बु�द्धमत्ता मानवी बु�द्धमत्तेच्या पातळीवर पोहोचल्याचे एक
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लक्षण होते. मात्र या �सद्धांताला आव्हान दते त्यांनी ‘चायनीज रूम’चा �सद्धांत

मांडला. चायनीज रूमधील यंत्रे आ�ण मानवांच्या भू�मका ट्य�ुरंग चाचणीमधील

यंत्रे आ�ण मानवांसारख्याच होत्या मात्र जॉन सल� यांनी या वादातून हे पडताळून

पाहायचा प्रयत्न केला की जर यंत्रांनी नैस�ग�क भाषेचे यशस्वी अनुकरण केले तर

ती खरेच मानवी बुद्धीएवढी/मानवी बुद्धीसारखी सबोध/सचेतन आहते असे म्हणता

येईल का? त्यांचा संपूण� मुद्दा संक्षेपाने असा की समजा एखाद्या खोलीत खरे चीनी

आहते आ�ण दुसऱ्या खोलीत यंत्र/ेयां�त्रक प्रभाषक आहते; दोघांत प्रत्यक्ष संवाद

न होता दाराच्या फटीतून �चठ्ठ्या सरकवून संभाषण झाले. या संवादादरम्यान

म्हणजेच �चठ्ठ्यांच्या आदान-प्रदानादरम्यान प�हल्या खोलीतील चीनी लोकांना जर

असे भासले की �जथे प्रत्यक्षात यंत्र आहे त्या खोलीत चीनी बोलणारी �जवंत

व्यक्ती आहे तर ज्या यंत्राला चीनी भाषा अवगत नाही ते ट्य�ुरंग चाचणीत उत्तीण�

झाले आ�ण मानवी बु�द्धमत्तेइतके सबोध/सचेतन झाले. मात्र यातील अडचण

अधोरे�खत करत जॉन सल� म्हणतात की ट्य�ुरंगने दुद�वाने भाषा अवगत असणे

हे भाषा अवगत असल्याचे लक्षण न मानता मानवी प्रभाषकांकरता भाषा येत

असल्याचा आभास �नम�ण करणे हे भाषा अवगत असल्याचे लक्षण मानले. दुसरे

म्हणजे मानवी प्रभाषकांना ज्या �चन्हांमधून आ�ण जसे चीनी भाषेचे आकलन होत

होते त्याच �चन्हांमधून आ�ण तसेच चीनी भाषेचे आकलन यंत्राला झाले होते का?

तर अ�जबातच नाही. नैस�ग�क भाषेचा संदभ��बंदू मानवासाठी आ�ण यंत्रासाठी

एवढा �भन्न असताना प्रस्ततु यंत्राला चीनी भाषा ‘अवगत’ झाली असे आपण

खरेच म्हणू शकतो का? याचा अथ� ट्य�ुरंग चाचणीत यशस्वी झालेल्या यंत्राकडे

�शकण्याची, आकलनाची क्षमता नाही. ही क्षमता ज्यात अ�ध�ष्ठत असते त्या

जाणीव/बोध/सजगता/चेतनेचा यंत्रामध्ये अभाव आह.े त्यामुळे ट्य�ुरंग चाचणीत

उत्तीण� झालेली यंत्रे मानवी बु�द्धमत्तेइतकी सचेतन/सबोध असतील हे ट्य�ुरंगचे

गृहीतक चुकीचे आह.े

जा�णवेचा आंतरवादी �सद्धांत असे सांगतो की जाणीव ही बाह्य प�र�स्थतीने
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बदलता येत नाही. ती असते �कंवा नसते. त्यामुळे कृ�त्रम बु�द्धमत्तेला मुख्य

प्रवाहात आणताना आपण सतत हा प्रश्न �वचारला पा�हजे की ती सचेतन आहे

का? दुसरा प्रश्न हा �वचारला पा�हजे की आपण �जतके आ�ण जसे सचेतन

आहोत �ततकी आ�ण तशी सचेतन कृ�त्रम बु�द्धमत्ता आहे का? दोन्हीचे उत्तर

‘नाही’ असे असेल तर कृ�त्रम बु�द्धमत्ता कुठल्याही क्षेत्रात मानवी बु�द्धमत्तेइतकी

प्रगत/�वक�सत होण्याची सुतराम शक्यता नाही, असे मत जॉन सल� यांनी व्यक्त

केले.

३.२ डॉन आ�हद (१९३४) उत्तर-मानसघटनावाद

डॉन आ�हद यांनी १९९० साली �ल�हलेल्या ‘टके्नोलॉजी अँड द लाइफ वल्ड�’

या पुस्तकात सव�प्रथम मानव आ�ण यंत्रे यांच्यातील संबंधांवर मानसघटनावादी

दृ�ष्टकोनातून भाष्य करायला सुरुवात केली. त्यांच्या मते यंत्रे आ�ण त्यातही

आधु�नक यंत्रे आ�ण मानव यांच्यातील संबंध हे अ�धका�धक जवळचे आ�ण

व्या�मश्र झाले आहते. आपला यंत्रांशी �व�वध प्रकारांनी संबंध येत असतो. प�हल्या

प्रकाराला ते मूत� स्वरूप (एम्बॉडीमेंट �रलेशन्स) असे म्हणतात. आपण यंत्राद्वारे

जगाशी संबंध प्रस्था�पत करतो जेव्हा उदा. आपण चष्मा घालतो तेव्हा �कंवा

दूरदश�न पाहतो तेव्हा अशा प्रकारचा संबंध प्रस्था�पत होतो; दुसऱ्या प्रकाराला ते

अन्वषेणात्मक संबंध (हम�न्य�ुटक �रलेशन्स) असे म्हणतात. यात आपण यंत्राशी

संबंध प्रस्था�पत करतो मात्र स्वतः यंत्र स्वतःच्या पलीकडल्या जगाशी संबंध

प्रस्था�पत करत असते आ�ण आपण हे संबंध समजून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो.

उदा. गूगल मॅपद्वारे स्थळ शोधणे, वाहतूक इत्यादी समजून घेणे; �तसऱ्या प्रकाराला

ते फ�लतपणा संबंध (ऑल्टे�रटी �रलेशन्स) म्हणतात. यात आपण थेट यंत्राशी ते

दुसरी ‘व्यक्ती’ असल्यासारखे संबंध प्रस्था�पत करतो उदा. आपले यंत्रमानवांशी

असलेले संबंध. चौथ्या प्रकाराला ते पडद्यामागील संबंध (बॅकग्राउंड �रलेशन्स)

म्हणतात. आपण जेव्हा वातानुकूलकाची स्वयंच�लत काय�पद्धत सुरू करतो तेव्हा
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आपल्याला न �वचारताच आपल्याभोवतीचे तापमान म्हणजेच आपला तापमानाचा

अनुभव यंत्र �नयं�त्रत करत असते. अ�स्तत्वात असलेली सगळी यंत्रे यातील

कोणत्या न कोणत्या प्रकारांत येतातच. आता ते यंत्रांबद्दल जे म्हणतात ते थोडसेे

�वस्ता�रत करून त्यांचा �मडीयेशनचा �सद्धांत असे सांगतो की यंत्रांचा आ�ण

पय�याने कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचा आपल्या दनै�ंदन आयुष्यातील सहभाग पाहता आता

आपण अप�रहाय�पणे कृ�त्रम बु�द्धमत्तेशी जोडले गेलो आहोत त्यामुळे आता मोठी

जबाबदारी या बु�द्धमत्तेच्या रचनाकारांवर आह.े जर यंत्रांची रचना बेजबाबदारपणे

झाली तर आपण या रोजच्या संवादाच्या/व्यवहाराच्या प्र�क्रयेत कमी महत्त्वाचे होत

जाऊ. म्हणजे आपले असणे तत्त्वतः असेल पण ते फार सवंग असेल. एका अथ�ने

आपलाच आपल्या जगण्यातील सहभाग कमी कमी होत जाईल.

३.३ डॅ�नएल डेनेट (१९४२) बाह्यवाद

ड�ॅनएल डनेेट यांनी १९९१ सालच्या कॉन्शसनेस एक्स्प्लेंड या पुस्तकातून असा

�सद्धांत मांडला की खरे तर जे वरवर �दसते, जे मोजता येते, तपासता येते

त्याव्य�त�रक्त मानवी जाणीवेत फार काही नसतेच. यालाच चेतने�वषयीचा बाह्यवाद

म्हणतात. २००८ साली नेड ब्लॉक यांनी व्यवचे्छदक चेतना (ॲक्सेस कॉन्शसनेस)

आ�ण प्रत्ययी चेतना (�फनो�मनल कॉन्शसनेस) असे जा�णवेचे दोन प्रकार सांगणारा

शोध�नबंध �ल�हला होता.१५ यात त्याने �ल�हल्याप्रमाणे प�हल्या प्रकारातील जाणीव

ही �नकटच्या अनुभवांची असते आ�ण दुसऱ्या प्रकारातील जाणीव होणाऱ्या अवस्थचेे

सुप्त रूपातील अवस्थांतर असते. प्रत्ययी चेतना (�फनो�मनल कॉन्शसनेस) मानवी

जाणीवेचे व्यवचे्छदक लक्षण आह.े अशी चेतना अन्य कुठल्याही यंत्रात असणे

शक्य नाही. यावर ड�ॅनएल डनेेट असे म्हणतात की जा�णवेचे असे दोन �भन्न

प्रकार असणे हे एक �मथक आहे कारण या जाणीवेचा आशय आपल्याला वाटतो

�ततका मा�हतीपूण� नसतो. त्याचे स्वतःचे ठोकताळे हे बाह्य प�र�स्थतीवर अवलंबून
१५ब्लॉक २००८.
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असतात आ�ण त्याचे मापन करणे शक्य आह.े ‘क्वा�लया’ १६ म्हणजे व्यक्ती�नष्ठ

जा�णवेचा �सद्धांत व अन्य तत्सम �सद्धांत माणसाच्या जाणीवेभोवती गूढतेचे

वलय �नम�ण करणारे आहते आ�ण खरे तर त्याने काही साध्य होत नाही. त्यामुळे

कृ�त्रम बु�द्धमत्तेला शत्रू अथवा स्पध�क न मानता �तला एक �व�हत वैज्ञा�नक प्रगती

म्हणून पाहणे इष्ट असे डनेेट म्हणतात. एकलतेच्या संकल्पनेलाही ते नाकारतात.

एकलता येईल का? तर माहीत नाही आ�ण येऊ द्यावी का? तर नाही. असे स्पष्ट

मत ते व्यक्त करतात.

३.४ डे�वड चाल्मस� (१९६६) सशत� आंतरवाद

कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचा ता�त्त्वक प्रश्न सैद्धां�तक स्वरूपात मांडण्याचे श्रये ड�ेव्हड

चाल्मस�ला जाते. द कॉन्शस माइन्ड: इन सच� ऑफ़् अ फन्डामेन्टल �थयरी (१९९६)

या पुस्तकात त्याने सव�प्रथम जा�णवेच्या प्रश्नाला सैद्धां�तक रूप �दले. ‘म्हणजे काय

प्रकारचे प्रश्न’ (हाड� प्रॉबे्लम ऑफ कॉन्शसनेस) आ�ण ‘कसे प्रकारचे प्रश्न’ (सॉफ्ट

प्रॉबे्लम ऑफ कॉन्शसनेस) असे दोन प्रॉबे्लम म्हणजे ता�त्त्वक प्रश्न त्याने उप�स्थत

केले. त्याच्या मते जाणीवेचे काय� कसे होते? जाणीवेत ज्ञान कसे येते? भावना

कशा उत्पन्न होतात? हे ‘कसे’ प्रकारातील प्रश्न सॉफ्ट प्रॉबे्लम मध्ये येतात आ�ण

अनेक प्रयोग करून त्यांची वैज्ञा�नक उत्तरे शोधणे शक्य आह.े मात्र जाणीव कशी

उत्पन्न झाली? जा�णवेचे अं�तम लक्ष्य काय? जा�णवेत जे आशयरूप आहे ते का

आह?े हे प्रश्न मोठे, व्यापक आ�ण वैज्ञा�नक प्रयोगांतून कदा�चत कधीच सुटणार

नाहीत असे आहते. एकलता �कती दुरापास्त आहे आ�ण वत�मान जा�णवेबद्दलचे

आपले ज्ञान पाहता त्यात कसे अजूनही छुपे, अज्ञात कोपरे आहते हे त्यांनी मांडले

आह.े त्यांच्या मते एकलता एवढ्यात येणार नसली, तरी ती येऊ शकते हे नाकारणे
१६थॉमस नागेल यांनी ‘क्वा�लया’ ह्या �सद्धांतातून हे प्र�तपा�दत केले असल्याचे आपण आपण

�नबंधाच्या सुरुवातीला पा�हले पा�हलेच की व्य�क्त�नष्ठ जाणीव कृ�त्रम बु�द्धमत्तेत येणे अशक्य
आह.े
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चुकीचे ठरेल आ�ण दुसरे म्हणजे मानवी मन क्वा�लया व अन्य प्रजा�त�व�शष्ट

गुणांमुळे कृ�त्रम बु�द्धमत्तेपासून सदवै �भन्नच असणार आह.े तेव्हा कोण पुढे कोण

मागे अशा शय�तीत न राहता खरे तर या काळात मान�सक प्र�क्रयांचा अभ्यास

करणे/वाढवणे गरजेचे आह.े �शवाय ही गुणवै�शष्ट्ये कृ�त्रम बु�द्धमत्तेजवळ अजून

तरी नसल्याने कृ�त्रम बु�द्धमत्तेला नाकारणे �कंवा �तला पूण� बेदखल करणे हे

मात्र धोक्याचे ठरू शकते. सशत� आंतरवाद म्हणजे जा�णवेत काहीतरी अंतग�तता

आहे हे मान्य करणे; पण ती कायम तशीच राहणार आहे असे न मानणे. अशा

अंतग�ततावादाचा ड�ेव्हड चाल्मस�ने पुरस्कार केला.

३.५ �नक बोस्ट्र ॉम (१९७३) भ�वष्यवाद

�नक बोस्ट्र ॉम यांनी सुपरइंट�ेलजन्स- पाथ्स, डेंजस� अँड स्ट्र टॅजेीज् या २०१४

सालच्या पुस्तकातून कृ�त्रम बु�द्धमत्त�ेवषयी व्यावहा�रक आ�ण भ�वष्यवादी असा

�सद्धांत मांडला. जॉन सल� यांच्या सजग जा�णवेच्या अटीवर प्रत्यतु्तर म्हणून ते

�वचारतात की उद्या जर दोन कृ�त्रम जीव आपल्यावर बंदूक रोखून उभे रा�हले तर

आपण त्यांना तुम्ही सजग आहात का असे �वचारू की स्वतःचे रक्षण करू? अथ�त

आपण स्वतःचा जीव वाचवू. त्यामुळे कृ�त्रम बु�द्धमत्ता सबोध आहे का या प्रश्नाला

काहीही अथ� नाही. ती सबोध नसली तरी ती आपल्या जीवनात अडचणी �नम�ण

करू शकते हे आता �सद्ध झाले आह.े तेव्हा आपण प्राप्त अडचणींवर संघ�टत

होऊन तोडगा काढूया असे ते म्हणतात. त्यांचे असेही मत आहे की एकलता आता

आपण नाकारू शकत नाही. मात्र या आगंतुक पाहुण्यासाठी नै�तकतेची नवीन

चौकट आपण नक्कीच तयार करू शकतो. �नक बोस्ट्र ॉम म्हणतात की नै�तकतेची

चौकट तयार न करता जर आपण एकलतेला घडू �दले तर कदा�चत आपल्या

गाफील असण्यामुळे आपण महत्त्वाची सूत्रे अन्य जीवांच्या हाती दऊेन बसू. कृ�त्रम

बु�द्धमत्तेवर प्रचंड संशोधन होणे गरजेचे आह.े आज ज्यांना आपण बॉट्स/प्रभाषक

म्हणत आहोत आ�ण ज्यांची काय� आज मय��दत आहते त्यांना उद्या मानवासारखी
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ु

सरे



कृ�त्रम बु�द्धमत्ता व तत्त्वज्ञानातील प्रवाह मृणाल जोशी, २०२१

चेतना �मळाली तर कदा�चत सरकारी यंत्रणांना जसे मानवी शरीर नसले तरी

मानवासारखी ओळख असते तशी या कृ�त्रम बु�द्धमत्तेला ओळख/नाग�रकत्व द्यावे

लागेल. त्यामुळे आगामी भ�वष्याची तयारी सव� मानव प्रजातीने एकत्र येऊन करणे

गरजेचे आहे अन्यथा एकलता आल्यावर आपली प्रजातीच हतबल होईल.

३.६ डोना हॅरवे (१९४४) स्त्रीवाद

डोना हरॅवे या नव्या सायबरफे�म�नझम – आंतरजालीय स्त्रीवादाच्या �नम�त्या

आहते. आधु�नक काळातील स्त्रीवादाने �स्त्रयांसह उपे�क्षत अशा सव�च घटकांचे१७

प्र�त�न�धत्व करायला सुरुवात केली आ�ण याच परंपरेच्या पाईक डोना हरॅवे आहते.

‘मॅ�नफेस्टो फॉर सायबॉग�: सायन्स, टके्नोलॉजी अँड सोश�लस्ट फे�म�नझम इन

द १९८०’ज’ या १९८० सालच्या शोध�नबंधात त्यांनी सोश�लस्ट फे�म�नझमच्या

प�रप्रेक्षातून तंत्रज्ञाना�वषयीचे �वचार व्यक्त केले. त्या म्हणतात की येत्या काळात

आपले तंत्रज्ञानाशी, �नसग�शी आ�ण पय�याने स्वतःशी असलेले नाते बदलणार

आह.े सायबॉग� तो असतो ज्याच्या मानवी आ�ण अ�तमानवी असण्यातल्या सीमारेषा

पुसल्या गेलेल्या असतात. सायबॉग� हा त्यांच्या मते �लंगभेदा-तीत प्राणी असतो.

नव्या युगात माणसाशी �नगडीत सगळ्याचे यां�त्रकीकरण झाले आह.े श्र�मकांचे

रूपांतर यंत्रमानवात, संभोगाचे रूपांतर कृ�त्रम प्रजननात आ�ण बुद्धीचे रूपांतर

कृ�त्रम बुद्धीत झाले आह.े याचा अथ� आपण कदा�चत सायबॉग� म्हणून जगत

आहोत आ�ण आपल्यासाठी कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचा एक भाग असणे आ�ण नसणे

यातील फरक संपलेला आह.े कदा�चत आपल्यासाठी सतत नै�तकतेला बाजूला

ठेवणे, आत्मकें द्री असणे, टोकाच्या भावना व्यक्त करणे यात नवीन काही रा�हले

नाही. आपले मुलभूत आधार पोकळ होत चालले आहते. �शवाय या कृ�त्रम

१७यात समलैं�गक व्यक्ती, दा�रद्र्यरेषेखालील व्यक्ती, उपे�क्षत दशे, स्पध�च्या आ�ण अवाजवी
प्रगतीच्या युगात उपे�क्षत रा�हलेला �नसग� आ�ण अगदी अनेक संसृ्कतींमध्ये दुल��क्षला गेलेला
पुरुषवाद असे सगळेच स्त्रीवादाने आपले म्हणून स्वीकारले आ�ण त्याचे प्र�त�न�धत्व केले.
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बु�द्धमत्तेच्या आभासी जगातही आपण जगत असलेल्या जगातील भेद पुसट

होत चालले आहते. यातील मुख्य तीन भेद त्यांनी वरील शोध�नबंधात मांडले.

त्यातील प�हला भेद म्हणजे माणूस आ�ण प्राणी यांतील भेद. त्यांच्या मते आपण

जेव्हा यंत्रतेर बनू लागतो तेव्हा आपण आ�ण अन्य प्राणी आपसूकच एका जै�वक

गटाचा भाग बनतो. दुसरा भेद म्हणजे मानव-प्राणी आ�ण यंत्रे यातील भेद- आधी

यंत्रे आ�ण मानव-प्राणी यातील ठळक फरक होता स्वायत्ततेचा. मात्र आता यंत्रे

स्वायत्त होऊ लागल्यामुळे हा भेद अस्पष्ट होऊ लागला आह.े �तसरा भेद दुसऱ्या

भेदातच अनुसू्यत आहे आ�ण तो म्हणजे भौ�तक आ�ण अभौ�तकातला फरक. हवेत

तरंगणाऱ्या, संकेतांच्या रूपात अ�स्तत्त्वात असलेल्या, अदृश्य लहरींमध्ये असलेल्या

कृ�त्रम बु�द्धमत्तेला त्या प्रगतीच्या प�रपणू�तेचे �चन्ह समजतात. मग अशा कृ�त्रम

बु�द्धमत्तेने व्यापलेली मानवी बु�द्धमत्ता भौ�तक आ�ण अभौ�तकमध्ये भेद कसा

करेल असा प्रश्न त्या उप�स्थत करतात. सोप्या शब्दात हा भेद समजून घ्यायचा

तर आपण अशी कल्पना करू की काही क्षण भ्रमणध्वनीवरील संदशेांकडे पाहायचे

नाही असे आपण ठरवले तर त्या काही क्षणांमध्ये आपले �वचार भौ�तक वास्तवात

असतील की अभौ�तक आभासी �वश्वात? सद्य�स्थतीत आभासी �वश्व आ�ण वास्तव

�वश्व यांची अशी सर�मसळ झाली आहे असे डोना हरॅवे म्हणतात. आ�ण या

सगळ्याची प�रणती म्हणजे संवेदनशीलतेचा अभाव. या संवेदनशीलतेची जपणूक

करणाऱ्या सामा�जक/समाजवादी? स्त्रीवादाचा त्या पुरस्कार करतात.

डोना यांचा स्त्रीवाद मुळांकडे परत जाणारा, कृ�त्रम बु�द्धमत्तेला स्वीकारणारा मात्र

मानवतेचे, भाव�नकतेचे अ�स्तत्व शाबूत ठेवण्यासाठी झगडणारा अशा स्वरूपाचा

आहे असे म्हणायला हरकत नाही.

।। आलोक ।। २४ पुष्प द
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४ �नष्क�� व �टप्पण्या

• आपल्या असे लक्षात येते की कृ�त्रम बु�द्धमत्तेचा प्रश्न काळाबरोबर मोठा होत

गेलेला आह.े याचा एक अथ� अथ� �न��त �नघतो की या प्रश्नाची दाहकता

पुढे वाढतच जाणार आह.े

• सुरुवातीच्या तत्त्वज्ञांचा कृ�त्रम बु�द्धमत्तेबद्दलचा संशयवाद नंतर कमी होत

जाताना �दसतो आ�ण आता कृ�त्रम बु�द्धमत्ता जगलेल्या वास्तवाचा भाग आहे

असे मानून त्याला प�रप्रेक्ष्यात ठेवून माणसाचे �वश्व जाणीवपूव�क बदलण्याचा

प्रयत्न तत्त्वज्ञ करत आहते.

• आत्ता आपण कृ�त्रम बु�द्धमत्तेच्या बाबतीत जे काही करू त्याचे प�रणाम

दूरगामी भ�वतव्यावर होतील.

• कृ�त्रम बु�द्धमत्ता ही �नयमावली आह,े साधन आहे की यंत्रणा आहे असा

प्रश्न पारंप�रक तत्त्वज्ञानात �वचारला जायचा. आताची कृ�त्रम बु�द्धमत्ता हे

तीनही आह.े आता प्रश्न हा आहे की �तला काय असू द्यावे.

• हे �नण�य �जतक्या सामोपचाराने, व्यापक दृ�ष्टकोनातून आ�ण सगळ्या

जीवसृष्टीच्या �हताच्या दृष्टीने, राजकीय अहमह�मका बाजूला ठेऊन घेतले

जातील �ततके आपण ह्या अ�न��त संकटापासून दूर राहू शकू. या राजकीय

बाजूबद्दल पुढच्या भागात.
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