
قطب نما

پیشرفت تکنولوژی تا چه زمانی ادامه پیدا می کند؟
آینده نامعلوم علم و فناوری

بســیاری از ما که به قرن بیســت ویکم پا گذاشــته ایم، تحوالت 
سریع تکنولوژی در دهه های اخیر را تجربه کرده و با چشم خودمان 
دیده ایــم. در زمان زندگی ما، گیم های دســتی و آتاری با آن تصاویر 
خط و نقطه، به تدریج جای خود را به میکرو و سگا و پلی استیشن و 
در نهایت بازی های کامپیوتری دادند که کیفیت گرافیکی آنها گاهی 
از فیلم واقعی نیز قابل تشــخیص نیســت. نســل هایی که صفحه 
گرامافون را تجربه کردند، به تدریج آرشــیوهای خود را با اســتفاده 
از تکنولــوژی آن زمــان؛ یعنی نوار کاســت، به روزرســانی کردند. 
بعدها CD جای نوار کاســت را گرفــت و DVDها به بازار آمدند و 
در دســترس همگان قرار گرفتند. این تحوالت به قدری سریع اتفاق 
افتــاد که هر تکنولوژی پس از مدت بســیار کوتاهی از مد می افتاد. 
بســیاری از کامپیوترها و لپ تاپ های امروزی حتی دیگر جایی برای 
اســتفاده از CD ندارند و کمتر کســی امروز از بلوتوث برای انتقال 
دیتا و از CD برای ذخیره دیتاهای خود اســتفاده می کند. «گوردون 
مور»، یکی از بنیان گذاران شــرکت اینتل، دیدگاهی را در سال ۱۹۶۵ 
مطرح کرد کــه به «قانون مور» (Moore’s Law) شــهرت دارد. بر 
اســاس این قانون، پس از دو ســال، تعداد ترانزیستورهای روی یک 
تراشــه با مســاحت ثابت، به طور تقریبی دو برابر می شــود. معنی 
این حرف آن اســت که ابعاد ترانزیستورها مدام در حال نصف شدن 
است. این توسعه به جایی می رسد که محدودیت های فیزیکی مانع 
این نصف شــدن ابعاد خواهد شد و احتماال قانون مور تا حدود سال 
۲۰۲۰ به تدریج دیگر کارایی نخواهد داشــت. البته بدیهی است که 
توســعه کامپیوترها و تکنولوژی ها متوقف نخواهد شد و انسان های 
آینده تحوالتی را تجربه خواهند کرد که ممکن است ما امروزه حتی 
در خیــال هم نتوانیم آنها را تصور کنیم، همان گونه که انســان های 
یکــی، دو قرن پیش حتی نمی توانســتند ظهــور تلویزیون، یخچال، 
تلفن، خودرو، گوشــی های تلفن هوشــمند، هواپیمــا، مایکروویو و 
ارتباط تصویری اســکایپ را تصور کنند. این تکنولوژی ها از جهاتی 
زندگی ما را تســهیل کرده اند. ســفری که تا همین قرن پیش ممکن 
بود ماه ها به طول بینجامد، امروزه با سوارشــدن به وسیله نقلیه ای 
پرنده، تنها در مدت چندســاعت انجام می شود. بازار خریدوفروش، 
مکاتبات اداری، صنایع، موســیقی و هر چیزی که بتوان تصور کرد، 
در دنیای آنالین تغییر کرده اســت. سفارش های آنالین که در مدت 
کوتاهــی در مقابل در خانه به خریدار تحویل می شــود و نامه هایی 
که نــه تمبر می خواهد و نه پســت، با زدن یک کلیــد کامپیوتر، در 
چشم به هم زدنی در آن ســوی دنیا، در قاره ای دیگر ظاهر می شود، 
اما در این کشــاکش برخی تکنولوژی ها در قرن اخیر به بدنامی علم 
نیز منجر شــده اند. در کنار تکنولوژی هایی ماننــد یخچال و تلفن و 
مایکروویو، مصیبت های بزرگی هم هســت که دامان علم را آلوده 
کــرده و در هر صورت نمی تــوان این فجایع را نادیــده گرفت؛ مثال 
بمب اتمی و ســالح های شیمیایی و آلودگی های صنعتی و بسیاری 
چیزهای دیگر. البتــه نمی توان اینها را جنبه هــای منفی و ویرانگر 
علم نامید. نباید فراموش کنیم که علم با تکنولوژی متفاوت اســت. 
بخش هایی از علم هســتند که حتی هیچ دستاورد تکنولوژیکی در 
پی ندارند و نه زندگی انســان را آســان تر می کنند و نه حیات بشر را 
تهدید می کنند؛ مثال بررســی تولد و مرگ ستارگانی در کهکشان های 
دوردســت، به صورت مســتقیم تأثیری بر زندگــی روزمره جامعه 
بشــری ندارد، اما از دیگرســو، برای نمونه کشف پنی سیلین در سال 
۱۹۲۸ از سوی «الکســاندر فلمینگ» به صورت مستقیم، بر کیفیت 
زندگی انســان اثر گذاشــت. بیماری هایی که به راحتی به مرگ بشر 
منجر می شــدند، پس از کشف «فلمینگ» به بیماری هایی معمولی 
تبدیل شدند که در مدت چند روز بهبود پیدا می کردند. دیدگاه ها در 
قبال تکنولوژی های آینده فراوانند. برخی مانند نویســنده آمریکایی، 
«ادوارد بالمــی» (Edward Bellamy)، دنیای ما در ســال ۲۰۰۰ را 
به گونــه ای کامال متفــاوت و خوش بینانه تصور کــرده بود؛ جهانی 
که در آن جامعه انســانی یک جامعه خوشبخت و بی طبقه است، 
نه خبری از اتومبیل اســت و نه از بمب هــای اتمی، بلکه کاالهای 
مورد نیاز افراد به کمک یک شبکه پیچیده از لوله و طناب به رایگان 
در خانــه مردم تحویل می شــود. برخی نیز ماننــد «چارلی بروکر» 
در ســریال «آیینه ســیاه»، دنیای فناوری های آینده را سیاه و تاریک 
می بیننــد. «بروکر» تکنولوژی را مخدری می نامــد که اثرات جانبی 
آن چیزی بین لذت و ناآرامی اســت. «آینه ســیاه» از دید او صفحه 
نمایش های LCD تلویزیون و گوشــی های هوشمند تلفن همراه و 
صفحات نمایش کامپیوترهاست؛ آینه های سیاهی که سیاهی وجود 
انســان را بازنمایی می کنند؛ دنیایی که در آن ارزش شــهروندان نه 
با شــعور و ســواد و کار و شــغل، بلکه با تعداد الیک ها و فالوئرها 
در شبکه های اجتماعی سنجیده می شود. برای خرید بلیت هواپیما 
یا یک لیوان قهوه یا سوارشــدن به تاکســی باید الیک کافی داشت. 
در چنیــن جهانی، جامعه چهره بی رحم خود و شــکاف طبقاتی را 
ویرانگرتر از دنیای امروز به ما نشــان خواهد داد. از دیگر کسانی که 
نسبت به پیشرفت تکنولوژی ها و غلبه آن بر انسان هشدار می دادند 
«ماروین مینسکی» (Marvin Minsky)، سرپرست سابق آزمایشگاه 
هوش مصنوعی در ام آي تي، بود که همین سال های اخیر درگذشت. 
او جایی درباره خطر ساخت ماشین های هوش مصنوعی هوشمندتر 
از انســان هشــدار داده و گفته بود: «تازه اگر شانس بیاوریم، آنها ما 
را به عنوان حیوانات خانگی نگاه خواهند داشــت»، اما به راســتی 
فنــاوری تا کجا پیــش خواهد رفــت؟ با چه ســرعتی و تا چه حد 
پیشــرفته تر و پیچیده تر خواهد شد؟ آیا این پیشرفت شتابدار، زندگی 
بهتری برای بشــر به ارمغان می آورد؟ این پرسش ها تنها بخشی از 
دغدغه های فکری آینده پژوهان و پژوهشگران علم و فناوری است. 
دانشمندان مشتاقند پیامدهای پیشرفت فناوری های آینده را تحلیل 
و بررســی کنند و حدس بزنند؛ مثال زندگی در زمین در ۱۰ ســال، ۵۰ 
ســال یا قرن آینده چگونه خواهد بود. از دید مؤسســه «تامســون 
رویتــرز» که تحــوالت علم و تکنولــوژی را تا ســال ۲۰۲۵ میالدی 
منتشر کرد یا IBM که تکنولوژی های حوزه های فناوری (از پزشکی 
گرفته تــا صنایع الکترونیک، هوافضا و آموزش) را منتشــر می کند، 
بله! زندگی انســان به مراتب ســاده تر از امروز خواهد بود، اما همه 
این پیش بینی ها معطوف به آینده های دردســترس و نزدیک است. 
هیچ کس نمی داند که مقصود از آینده چیست. ۵۰ یا صد سال، پنج 
هزار سال یا ســه میلیون ســال آینده همگی به لحاظ زمانی، آینده 

به شمار می روند.

هوش سیاه

پیامدهای جنگ افزارهای هوشمند
قاتل آهنی

صاحبــان  از  برخــی  به تازگــی 
و  فنــاوری  شــرکت های  بزرگ تریــن 
کارشناسان هوش مصنوعی، با تنظیم 
نامــه ای از ســازمان ملل خواســتند 
اســتفاده از ربات های مسلح و تیرانداز 
هوشــمند و خودمختار را ممنوع کند. 
این نامه نگاری جدید نیست و پیش از 
این هم دانشمندان حوزه های مختلف 
علم و کارشناســان فناوری خواســتار 
توقف طراحی، ســاخت و اســتفاده از 
این ســالح ها شــده بودند. اما پرسش 
مهم این اســت که ویژگــی اصلی این 
نوع سالح ها چیست که این گونه همه 
را ترسانده است؟ در دنیایی که هرروزه 
شاهد اختراع سالحی مرگ بار هستیم، 
چــرا دانشــمندان با این ســالح های 
خــاص مخالفند؟ مگر تفــاوت آنها با 
دیگر سالح ها چیست؟ سالح  هوشمند 
یا خودمختار، ســالحی است که بدون 
دخالت و تصمیم گیری انســان، هدف 
حمله را انتخاب می کند و با آنها درگیر 
می شود، یعنی رأســا برای کشتن فرد 
مقابل تصمیم می گیرد. این نوع سالح 
با پیشرفته ترین انواع سالح مانند تانک 
و موشک و هواپیما و حتی پهپادها، از 
این لحاظ تفاوت دارد که در سالح های 
نهایی  کاربــر تصمیم گیرنده  متعارف، 
اســت، اما در ســالح خودمختــار یا 
هوشمند، خود سالح تصمیم می گیرد. 
به  همین  دلیل ســالح های هوشمند و 
خودمختار را پس از سالح های باروتی 
و هسته ای، به عنوان سومین انقالب در 
جنگ افزار توصیــف می کنند. با توجه 
به پیشــرفت های فناوری در سال های 
اخیر، همه کارشناســان بــر این باورند 
که بــه زودی و تا چند ســال آینده این 
جنگ افزارها ساخته شده و استفاده از 
آنها آغاز می شود. به همین دلیل تا دیر 
نشــده، باید در مورد آنها چاره اندیشی 
کــرد. چنیــن ســالحی، موافقــان و 
مخالفان بسیار دارد. موافقان می گویند 
بــا اســتفاده از این ســالح، دیگر الزم 
نیســت ســربازان در جنگ ها کشــته 
شــوند و به این ترتیــب از تعداد تلفات 
در جنگ ها کاســته می شود و جنگ ها 
بدون خون ریزی به پایان می رسند. در 
مقابل، منتقدان هم می گویند اگر اینها 
اشــتباه کنند و غیرنظامیان را بکشند، 
چه می شــود؟ عالوه بر ایــن، منتقدان 
می گویند اســتفاده از این نوع اسلحه، 
آســتانه آغاز جنگ را پاییــن می آورد. 
بــه همین دلیل اســت کــه منتقدان 
می گویند باید از آغاز شروع یک مسابقه  
تســلیحاتی جهانی دیگر برای تولید و 
به کارگیری هوش  مصنوعی در ساخت 
جنگ افزارهــا جلوگیری کــرد. اگر هر 
قــدرت نظامی بــزرگ، بــه طراحی و 
ساخت  ســالح  دارای هوش مصنوعی 
اقدام کند، وقوع مســابقه  تسلیحاتی 
اســت.  اجتناب ناپذیر  تقریبــا  جهانی 
عالوه براینها، کارشناســان از آینده این 
نگرانند  نویــن  فنــاوری  محصــوالت 
هوشــمند  ســالح های  می گوینــد  و 
کالشــنیکف های  همانند  خودمختار، 
امروزی فراوان خواهند شد. نکته بسیار 
مهم درباره این ســالح ها آن است که 
ســالح خودمختار برخالف سالح های 
هســته ای، به مــواد خام گــران نیازی 
ندارد یا تهیه کردن آنها دشــوار نیست، 
بنابراین تولید انبوه این ســالح ها برای 
هر قــدرت نظامی قابل توجه، آســان 
و ارزان اســت و به این ترتیــب تولید و 
استفاده از آن به سرعت فراگیر خواهد 
شــد، عرضــه آن در بــازار ســیاه زیاد 
دیکتاتورهایی  تروریست ها،  و  می شود 
که آرزو دارند مردم خود را بهتر کنترل 
کنند و جنگ ســاالرانی که می خواهند 
از  بیندازنــد،  راه  قومــی  پاک ســازی 
مشــتریان اصلــی این نوع ســال ح ها 
خواهنــد بود. ســالح های هوشــمند 
و خودمختــار بــرای کارهایــی مانند 
ترور، بی ثبات ســازی ملت هــا، به زانو 
درآوردن جمعیت ها و قتل گزینشــی 
یک گروه قومی خاص، بسیار مناسبند. 
مجموعه این عوامل باعث شده است 
کارشناســان به این نتیجه برســند که 
آغاز مسابقه  تسلیحاتی تازه برای تولید 
و به کارگیــری هــوش  مصنوعی برای 
بشــریت مفید نیســت. آنها می گویند 
راه های زیادی وجود دارد که با استفاده 
از هوش  مصنوعی، میدان های نبرد را 
برای انســان ها امن تر کرد و نباید از این 
فناوری جدید، ابزارهــای تازه ای برای 

کشتن انسان ها ساخت.
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بسیاری از شــغل های امروز، مشاغل فراموش شده فردا خواهند بود. از 
آنها چیزی نمی ماند جز خاطرات ما و فرزندان ما! همان طور که شغل هایی 
در گذشــته بود که امروز وجود ندارند؛ شــغل هایی مثل روشن کردن چراغ 
خیابان ها یا وصل کننده خطوط تلفن به یکدیگر یا تســت کننده سالمت غذا 
پیش از وجود اســتانداردهای غذایی! گسترش و پیشرفت هوش مصنوعی 
نیز با ماشــین های بدون راننده، بســیاری از راننده ها را بــی کار خواهد کرد! 
ربات  های پزشــک و جراح، بســیاری از پزشــکان را بــی کار خواهند کرد! 
یا بســیاری از کارهای خدماتی؛ مثل نظافت یا حمل کاال ازســوي ربات ها 
انجام خواهد شــد و بسیاری از کارهای دیگر که هنوز حسی نسبت به آنها 
نداریم! شاید همین شغل امروزمان، شغلی باشد که چند سال دیگر وجود 
نداشته باشد! بنابراین بسیار طبیعی است که نگران آینده شغلی خودمان یا 
فرزندانمان شویم. البته شاید هم نگران نشویم و بگوییم این حرف ها هنوز 
برای ما زود اســت. اگر این گونه نیز می اندیشــیم، اصراری نیست، حداقل 
گوشه ذهنمان داشته باشیم که شــاید نظرمان تغییر کرد! اینکه می گوییم 
آینده، ممکن اســت این موضوع در پنج سال آینده خود را نشان ندهد، اما 
به احتمال بســیار زیاد، در ۱۰ سال بعد مسئله بسیار جدی آن روزها خواهد 
بود. همین نگرانی باعث شــده است تا امروز، دغدغه بسیاری از متفکران، 
ســرمایه گذاران، مدیران و آینده پژوهان دنیا این باشــد که با توجه به رشد 
هوش مصنوعی، چه مشاغلی ناپدید خواهند شد؟ و چه شغل های جدیدی 

شــکل خواهند گرفت؟ اما بعضی ها هم نگرش دیگری را طرح می کنند و 
تالش می کنند بگویند به جای اینکه دقیقا بگوییم چه شــغل هایی از میان 
می روند، بگوییم چه مهارت هایی در آینده مفید خواهند بود که انســان را 
از ربات ها و هوش مصنوعی اش متمایز می کند. شــاید فهرست ۱۰ مهارت 
برتر سال ۲۰۲۰ دانشگاه فونیکس یا فهرست انجمن جهانی اقتصاد را دیده 
باشــید، اما در همین راســتا، هاروارد بیزینس هم به تازگی (جوالی ۲۰۱۷) 
مطلبی منتشر کرده است و در آن مهم ترین مهارت و تمایز انسان با ربات ها 
و هوش مصنوعی در آینده را توانایی «قضاوت» و «تصمیم گیری» انســان 
می داند. بگذارید یک مثال را با هم مرور کنیم. فرض کنید شما سال هاست 
که کارت عابربانکتان را در تهران و نهایتا چند شهر اطراف و نزدیک استفاده 
می کنیــد، اما چند روز قبل برای یک ســفر تفریحی به جزیره کیش ســفر 
کردید. به یکی از پاســاژهای تجاری آنجا رفته و می خواهید مقداری خرید 
کنید. کارت که می کشید، پیغام خطا می دهد و نهایتا هرچه تالش می کنید، 
موفق نمی شــوید. با توجه به مبلغ خریدتان هم، پول نقد کافی نداشــته و 
ناراحت به ســمت محل اقامتتان برمی گردید. پیگیر موضوع شده و متوجه 
می شوید که به تازگی تعدادی سوءاستفاده کارت بانکی گزارش شده است 
و الگوریتم های هوش مصنوعی بانک شما، با توجه به تغییر مکان استفاده 
از کارتتان، حساس شده و جلو تراکنش شما را گرفته اند! در چنین شرایطی، 
هوش مصنوعی، نیت خوب و خیری داشــته، اما ســفر یک مســافر را تلخ 
کرده و موجب دردســرهای بزرگی برای او شــده است. این یک مثال ساده 
از بحثی است که به عنوان توانایی قضاوت انسان و تصمیم گیری در مقابل 
هــوش مصنوعی ذکر می شــود. اگر فردی که این اتفــاق برایش روی داد، 
صاحب اصلی حســاب باشد و هیچ مشــکل قانونی هم نبوده و الگوریتم 
اشتباه کرده باشــد، این مسئله فقط موجب می شود که خاطره ای بسیار بد 

برای یک مشــتری خوب بانک باقی مانده و حتی منجر به ازدست دادن آن 
مشتری شود. چنین اشتباهاتی نه امروز و نه در آینده پذیرفتنی نخواهد بود! 
مفهــوم قضاوت و تصمیم گیری که در اینجا بحث می شــود، یعنی توانایی 
درنظرگرفتن تبعات یک تصمیم با توجه به شــرایط یا محیط خاص آن که 
ممکن است، نتایج کامال متفاوتی حاصل شود؛ برای مثال، حساسیت عدم 
انجام یک تراکنش مشــکوک، برای فردی که در ســفر است و فردی که در 
شــهر محل زندگی اش است، کامال تبعات متفاوتی خواهد داشت که هنوز 
به حساســیت و توانایی قضاوت انســان نیاز دارد. این تنها یک مثال بسیار 
ساده برای تقریب ذهن به این مفهوم بود. در مسائل دیگر تعداد پارامترها 
و پیچیدگی بسیار بیشتر شده و تبعات هر تصمیم، دشواری آن را هولناک تر 
می کنــد! پس اگــر می خواهیم روی مهارتی کار کنیم کــه خیالمان راحت 
باشد، در آینده می تواند ما را از ربات های هوشمند و حتی انسان های دیگر 
متمایــز کند، باید روی مهارت قضــاوت و تصمیم گیری مان کار کنیم. همه 
خوب می دانیم که تبعات یک قضاوت و تصمیم، چه بد و چه خوب، حتی 
ممکن اســت تا ماه ها، سال ها، دهه ها یا حتی سده ها باقی بماند. پس باید 
برای خود، کاری کنیم. شــاید یکی از بهتریــن اقداماتی که می توانیم برای 
بهبود مهارت قضاوت و تصمیم گیری مان کنیم، آشنایی و شناخت بیشتر از 
تحلیل مســئله، تکنیک های تصمیم گیری و خطاهای شناختی باشد. سخن 
آخر اینکه، تحوالت اخیر دنیا موجب شده است که بتوانیم نسبت به آینده، 
خوش بین تر از گذشــته باشیم. عصر کشاورزی و صنعت گذشته است و در 
عصر اطالعات به ســر می بریم. امیدوار باشــیم که با یادگیری مهارت های 
کاربردی، تحوالتی عظیم و جهشی داشته باشیم. حتی در عصرهای گذشته 
نیز، هیچ کشــور یا ملتی همیشه در اوج یا همیشه در حضیض نبوده است، 

چه رسد به عصر متالطم اطالعات! 

مشاغل در ۱۰ سال آینده به کدام سو می روند؟ 
جایگاه هوش مصنوعى در عصر متالطم اطالعات

فاطمه کاظمى محمدرضا دستورانى

سعیده پوررضا

تاکنــون بشــر از مزیت های پیشــرفت و بهبود هوش 
مصنوعــی بســیار بهره منــد شــده اســت و هــر روز بر 
کاربردهای هوش مصنوعــی در زندگی روزمره یا صنایع 
افزوده می شود و کمتر پدیده ای است که از دستاوردهای 
هوش مصنوعــی بی نصیب مانده باشــد. هــر روز ابزار 
جدیدی ابداع می شــود که می توانــد از هوش مصنوعی 
بــرای انجام ســریع تر و دقیق تــر کارها بهــره بگیرد؛ از 
خودروهای خــودران گرفته تــا خبرنــگاران رباتیک که 
می توانند براســاس اخبار دریافتی، گزارشــی برای رسانه 
خود تنظیم کنند. اما چندسالی است که برخی از ناظران 
نســبت به خطرات هــوش مصنوعی هشــدار می دهند. 
آنها بر این باورند که با رشــد ســریع هــوش مصنوعی، 
توانایی های هــوش مصنوعی به زودی بــه توانایی مغز 
انسان می رسد و در مدتی کوتاه، از آن هم پیشی می گیرد. 
در مرحلــه بعد، زمانی فرا می رســد که هوش مصنوعی 
بــر نژاد بشــر برتری یافتــه و حاکم بالمنازع کل ســیاره 
زمین می شــود. به بیان دیگر، هوش مصنوعی پیشرفته، 
صاحب اختیار بشر می شود. این سناریویی است که برخی 
از کارشناســان حوزه هــوش مصنوعی برای آینده بشــر 

حدس می زنند. 
در اینکــه روزگاری هــوش مصنوعی بــه پای هوش 
انسان می رسد، شکی نیست فقط موضوع زمان است، به 
بیان دیگر، اختالف نظر در این اســت که چه زمان، هوش 
مصنوعی قابلیت هایی مانند هوش بشــری پیدا می کند؟ 
برای مثال «ماسویاشی»، مدیرعامل شرکت «سافت بانک» 
(Softbank)، پیش بینــی کــرده اســت عملکرد هوش 
مصنوعــی در ســال ۲۰۴۷ از هوش انســان بهتر خواهد 
شد، اما «ری کرزویل»، سرپرست بخش مهندسی گوگل، 
که تاکنون موارد زیادی را پیش بینی کرده اســت، معتقد 
است هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۹ از هوش انسان پیشی 
می گیــرد. «ری کرزویل» که به پیش بینی آینده شــهرت 
دارد و مــوارد مختلفــی را پیش بینی کرده و بســیاری از 
پیش بینی های او درســت بوده است، چندی پیش اعالم 
کــرد طبق پیش بینی های او، ۱۲ ســال دیگــر کامپیوترها 
دارای هوش انســانی خواهند شــد و ازآن پس عملکرد 
هوش مصنوعی از هوش انسان پیشی خواهد گرفت. این 

وضعیت با نام «تکینگی فناوری» (singurality) شناخته 
می شــود. پدیــده تکینگی فنــاوری زمانــی رخ می دهد 
که دســتگاه های مختلف به دلیل پیشــرفت های زیاد در 
فناوری مختلف، مخصوصا هوش مصنوعی، هوشمندتر 

از انسان شوند. 
به باور برخی از کارشناسان، زمانی که هوش ابزارهای 
مختلف از هوش بشــر بیشتر شــود، بشر ترغیب می شود 
از این ابزارها در مغز خود اســتفاده کنــد. به باور برخی 
افراد همین عمل باعث می شود هوش بشر متحول شود. 
اما پرســش مهم بعدی این اســت که آیا بشر باید نگران 

روی دادن چنین اتفاق هایی باشــد؟ واقعیت آن است که 
حدس زدن دقیق وضعیت بشــر و نوع تعامل انســان و 
هوش مصنوعی پس از سبقت هوش مصنوعی از انسان 
بســیار دشوار است و به همین دلیل هم نمی توان به دقت 
پیامدهای آن را ارزیابی کرد بااین همه دانشــمندان بزرگ 
عرصــه علم و فناوری مانند «ایالن ماســک»، «اســتیون 
هاوکینگ» و حتــی «بیل گیتس» در مــورد این موضوع 

هشدار داده اند. 
اما در عوض، برخی دیگر از کارشناسان فناوری بر این 
باورند که برتری هوش مصنوعی بر هوش انســانی ابعاد 

نگران کننده ای نخواهد داشــت و به ویــژه این تصور که 
هوش مصنوعی بشر را به بردگی می گیرد، توهمی بیش 
نیســت که در فیلم های علمی-تخیلی ریشه دارد. دلیل  
آنها برای بی مورد دانســتن این نگرانی آن است که چند 
دهه بعد فقط یک یا چند هوش مصنوعی وجود نخواهد 
داشــت که بخواهد مطابق میل و سلیقه خود رفتار کند 
بلکه  میلیون ها ابزار هوشمند وجود دارد که هیچ ارتباط 
ارگانیک و ازپیش طراحی شده ای بین آنها وجود ندارد. اما 
افراد دیگری هم وجود دارند که نه تنها نگران پیشــرفت 
هوش مصنوعی در آینده نیســتند و می گویند پیشــرفت 
هــوش مصنوعــی هیچ تهدیدی برای بشــر محســوب 
نمی شــود بلکه بر این باورند پیشرفت هوش مصنوعی، 
فرصت های بسیار خوبی نیز برای پیشرفت های چشمگیر 
بشــر فراهم می کند. به بیان دیگر، همــان فناوری ای که 
باعث پیشرفت هوش مصنوعی می شود، زمینه پیشرفت 
انسان را نیز فراهم می کند. به باور آنها پیشی گرفتن هوش 
مصنوعی از هوش انســان باعث می شــود دستگاه های 
مختلف به انســان قدرت دهند. اســتدالل  این دسته هم 
این است که زمانی که ابزارهای هوشمندتر از مغز انسان 
ابداع شــد، بشــر می تواند چنین تراشــه هایی را در مغز 
خود نصــب کند و از توانایی های این تراشــه ها بهره مند 
شــود. هرچند نصب تراشــه در مغز انسان ممکن است 
برای بســیاری از ما پدیده ای شگفت و دور از ذهن جلوه 
کند، اما بایــد اذعان کرد هم اکنون نیز بیماران بســیاری، 
تراشه هایی را در مغز خود نصب کرده اند که توانایی های 
جســمی و بدنی آنان را ارتقا می دهد، پس فراگیر شــدن 
نصب تراشه هایی هوشــمندتر از مغز انسان تا چند سال 
دیگــر نباید چندان دور از ذهن باشــد. امــا همچنان این 
پرسش باقی است که با نصب چنین تراشه هایی در مغز، 
فرصت هایی برای پیشــرفت ذهنی و جسمی بشر فراهم 
می شــود و هوش مصنوعی می تواند به انســان قدرتی 
بی ســابقه ببخشــد که نتیجه آن برآورده شــدن نیازهای 
جدید انسان است، زیرا با تقویت ذهن انسان و شکوفایی 
هرچه بیشــتر آن، توانایی های انسان نیز در همه زمینه ها 
بیشــتر می شود یا نصب چنین تراشــه ای اولین گام برای 
تبدیل شدن به برده خودخواسته هوش مصنوعی است؟ 

در چندسال اخیر هوش مصنوعی به شدت توسعه  یافته است و فناوران از این 
امکان جدید در همه جا اســتفاده می کنند؛ از لوازم خانگی گرفته تا خودروهای 
خودران و از ساخت ســالح گرفته تا درمان بیماری ها. با این مقدمه، چشم انداز 
آینده جامعه بشــری در حضور هــوش مصنوعی چگونه خواهد بود؟ آیا هوش 
مصنوعی باعث رفاه بیشــتر می شــود و کاالها و خدمات بیشتر با قیمت ارزان تر 
در دســترس همه مردم جامعه قرار خواهند گرفت، تحصیل و خدمات پزشکی 
سهل الوصول تر می شوند، ابزارهای مجهز به هوش مصنوعی، کارهای سخت و 
طاقت فرسا را برعهده می گیرند و کارگران را از کار در مکان های خطرناک؛ مانند 
معادن، نیروگاه های هسته ای و جبهه جنگ معاف می کنند؟ یا هوش مصنوعی 
با انجام ســریع تر و بــا هزینه کمتر کارها، بر خیل بــی کاران می افزاید؟ یا بدتر از 
آن، ســالح مجهز به هــوش مصنوعی همه را نابود می کند؛ از ســربازان جبهه 
مقابل و افراد غیرنظامی گرفته تا حتی به اشــتباه نیروهای خودی را؟ اگر سالح 
خودمختــار مجهز به هوش مصنوعی بی گناهی را بکشــد، چه کســی مقصر و 
گناهکار است؟ یا از آن بدتر، اگر هوش مصنوعی، با قابلیت پردازش بسیار سریع، 
کم کم به سطح هوش انسانی برسد و پس از مدتی از انسان هم سبقت بگیرد و 
از انســان به عنوان برده استفاده کند، چه می شود؟ اگر هوش مصنوعی پیشرفته 
فرضی، با آن سطح از هوش و توانایی، به این نتیجه برسد که به انسان نیاز ندارد 
و نسل بشــر را معدوم کند، چه؟ اینها چشــم انداز طرفداران و مخالفان هوش 
مصنوعی اســت، بااین همه هنوز کارشناســان این حوزه نتوانسته اند با قطعیت 

بگویند آینده هوش مصنوعی به چه سمتی می رود؟ 

نظر مخالفان: «اســتیون هاوکینگ» یکی از بزرگ ترین فیزیک دانان روزگار  �
ماســت. نظریه های علمی وی همیشه با استقبال همکارانش مواجه شده 
اســت، بااین همه، او همیشــه مخالف هوش مصنوعی اســت؛ برای مثال 
وی زمانی هشــدار داده بود که پیشــرفت ماشــین هایی با هوش مصنوعی 
می توانــد پایان نژاد بشــر روی کره زمین را رقم بزنــد، اما نکته جالب آنکه 
خــود «هاوکینگ» به دلیل ابتال به نوعی بیماری خاص از هرگونه حرکت و 
از جمله سخن گفتن ناتوان اســت و به ناچار از یک دستگاه هوشمند که به 
صندلی چرخدارش متصل است، استفاده می کند. دستگاه آقای «هاوکینگ» 
می تواند الگوهای فکــری وی را بیاموزد و از طریق همین الگوهای فکری، 
کلمات موردنظر وی را بیان کند. «هاوکینگ» هوش مصنوعی را برای نسل 
بشــر از موشــک های اتمی نیز خطرناک تر توصیف کرده است. حتی برخی 
زیست اخترشناسان به دنبال یافتن راهی برای برقراری ارتباط با هوشمندان 
فرازمینی هســتند، امــا «هاوکینگ» می گویــد نباید به دنبال هوشــمندان 
فرازمینی رفت، زیرا یا آنها به درجه ای از پیشــرفت رسیده اند که نسل خود 
را نابود کرده اند (به بیان دیگر به باور «هاوکینگ»، سرنوشت محتوم هوش 
مصنوعی، نابودی نســل خود اســت!) یا اینکه این گونه از هوش مصنوعی 
همه منابع ســیاره خود را مصرف کرده است و به دنبال غارت منابع ماده و 
انرژی زمین، به ما حمله می کند. «هاوکینگ» برای تشریح بهتر این وضعیت 
خیالی، سرنوشــت سرخ پوســتان آمریکا را مثال می زند که پس از رسیدن 

اروپایی های هوشمندتر، سرنوشت تلخی پیدا کردند. 

نظــر موافقان: از طرف دیگر افراد بســیاری از جمله دانشــمندان نیز با  �
پیشــرفت هوش مصنوعی و اســتفاده از آن موافق هســتند، اما چیزی که 
به تازگی نظر رســانه ها را به خود جلب کــرد، اظهارنظر «والدیمیر پوتین»، 
رئیس جمهور روسیه، در جمع دانش  آموزان در مراسم آغاز سال تحصیلی 
در روسیه بود. «پوتین» در سخنرانی خود تأکید کرد افرادی که رهبری هوش 
مصنوعی را برعهده داشته باشند، می توانند بر جهان حکومت کنند. به باور 
وی، هوش مصنوعی نه تنها آینده روسیه، بلکه آینده کل بشریت است. او به 
دانش آموزان گفت هــوش مصنوعی فرصت های بزرگی را فراهم می آورد 
کــه اکنون برخــی آن را تهدیدات بزرگی تلقی می کننــد. وی تأکید کرد هر 
کشــوری که بتواند پیشگام و رهبر هوش مصنوعی در جهان شود، می تواند 
جهان را در دستان خود داشــته باشد و بر کل آن حکومت کند. «پوتین» از 
دانش آموزان خواســت از استفاده از فناوری ها و محصوالت درجه دوم در 
این زمینه خودداری کنند و به ســوی رهبری هوش مصنوعی در جهان گام 
بردارند، چون اگر روسیه بتواند هدایت این فناوری را در دنیا به دست بگیرد، 
می تواند این فناوری را با دیگر کشــورهای سراسر جهان به اشتراک بگذارد؛ 
همان طور که اکنون فناوری های اتمی و هســته ای را به کشــورهای دیگر 
صادر می کند. امیدواریم هــوش مصنوعی بتواند با امکاناتی که دارد، ما را 
به ســمت آرمان شهری هدایت کند که شــهروندان در کمال راحتی و رفاه، 
امنیت و برابری زندگی کنند، نه به جهنمی که آکنده از خشــونت و ناامنی، 

فقر و تضاد طبقاتی است. 

آینده هوش مصنوعی به چه سمتی می رود؟ 
آرمان شهرى مملو از رفاه و امنیت یا جهنمى آکنده از خشونت و ناامنى

پیامدهای پیشرفت هوش مصنوعی

آیا باید نگران تسلط ماشین بر انسان باشیم؟ 
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