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 یاخالق یتکنولوژ

 1نگتون یپائوال باد نویسنده:

 نژادخوش  کایمل مترجم:

 

کردن  یو بررس شتریب یهابا داشتن نمونه شودیتر از گذشته کرده است. مها را راحتکار انسان یاستفاده از هوش مصنوع

بتواند قهرمان شطرنج  یهوش مصنوع نکهیگذشته ا یدر دهه دیگرفت. شا میو بهتر تصم ترعیمختلف، سر طیشرا

( یو چه جمع ی)چه به صورت فرد یانسان یهایریگمیاز تصم یادیز خشبود، اما امروزه ب یبیجهان را ببرد اتفاق عج

 گریها نشده است؟ حاال که دتر شدن انسانباعث ابله یهوش مصنوع ای. اما آردیگیانجام م یبه کمک هوش مصنوع

هوش  ستممکن ا ایآ م؟یاعتماد دار یکه چقدر به هوش مصنوع میافکر کرده نیابه  م،یخودمان فکر کن ستیالزم ن

هوشمند  یهابه روبات یهمه قابل واگذار ،یانسان دنیشیاند یهامدل ایتر از همه، آمهم دیشر باشد؟ و شا یمصنوع

 .هم در کار است یانسان یزیچ ایاست؟ 

 

 

  ی خستگ  یمورد استفاده در پزشک یهای و هوش مصنوع  کنندی نم یرانندگ یدر مست 2خودران  ی هالیاتومب

 م؟ یدهیرا بهتر انجام م   یها چه کارآشکارمان، پس ما انسان ی. با درنظرگرفتن خطاهاشناسندینم

  ی ریرا از خم  تییسکویب  یهااست. او تکه   یدر حال کمک کردن به مادربزرگش در آشپز  یاپنج ساله  یپسربچه     

دستور  شانی به ربات خانوادگ نیندارد. بنابرا یمهارت چ ی کار ه نی. او در اکندی که مادربزرگش آماده کرده، جدا م

  ی نکرده است، به سرعت چگونگ  یکار  نیکار را انجام دهد و گرچه آن ربات تا به حال چن نی او ا یتا به جا  دهدیم

چون   شود،ی م د یناام ی. مادربزرگ حسابکندی جدا م ریرا به نحو احسن از خم  هاتییسکویو ب ردیگی م اد یانجامش را 

  ی هاتییسکو یاو ب یاش، برا نوه  ی که پسرش با لذتِ تمام در همان سن و سال کنون افتدی م  ییروزها اد یاز ته قلب به 

 
1 Paula Boddington  محقق دانشگاه کاردیف 
2 autonomous car 
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باز   ییکارها نیانجام دادن چن یاو برا  یمانده بود. نوه  یسطح آن باق یانگشتانش رو یکه جا کردی درست م ینازک

 .بزرگ خواهد شد ی ورزدست  یهااز مهارت   یورشان استفاده خواهد کرد و بدون بهره هم از ربات 

شما درست کردم.«   یرا برا  هات ییسکویب نی ا د،ی: »نگاه کندیگوی او م ند،یایپسربچه به خانه ب نی که والد یهنگام     

: »نه، تو  شدیاندی در سکوت با خود م  ی گریبردارم؟« د  یک ی: »اوه، چقدر خوب. اجازه دارم دیگوی م  نی از والد یکی

 « !متقلبِ کوچک یا  ،یارا خودت درست نکرده  هان یا

  ی گذار و ارزش  مانف یانجام وظا یکه چگونگآن را داشته باشد  لیممکن است پتانس 3( یآی )ا یهوش مصنوع     

  ی هاما فکر کند، ممکن است مهارت  یکه به جامنظور آنبه  یکارها را دگرگون کند. استفاده از هوش مصنوع 

 .کند فیما را تضع دنیشیاند

  ف یدر حال حاضر ضع ی هوش مصنوع     

مشخص و   یکارها تواندیاست و فقط م

که   ی هنگام یرا انجام دهد. حت یاشده انتخاب

را به   یخاص یکارها تواندی م یهوش مصنوع

ها انجام دهد، لزوماً بهتر از آن   ایها  انسان   یخوب

. رسدی مدنظر نم یجه ینت به هاانسان  یوه یبه ش

  ی به خوب یکه هوش مصنوع ییهااز کار  یکی

، هوش  4ن یماش  یریادگیاست. با استفاده از    ادیز  اریها با سرعت بسداده   یغربال کردن توده  د،ی ایاز پس آن برب  تواندیم

مند شود )که  گربه بهره  کی  رِ یتصو یی شناسا یی از توانا تواندی است، م   دهیآموزش د ریکه با هزاران تصو  یای مصنوع

  ار یبس  یوه یکار را به ش  نیها ا(. اما انسانرودیشمار مبه   یبزرگ  تیموفق  نترنت،یها در ا گربه  ریشدن تصاو  ربا توجه به پُ

 .کند  ییها را شناساگربه تواندی نمونه، م کیفقط  دنی کودکِ انسان، اغلب بعد از د کی. دهندی انجام م یمتفاوت

  ل ی تما لی»فکر کند« و به دل یمتفاوت یوه یها به شممکن است، نسبت به انسان ی که هوش مصنوع ییاز آنجا     

  کرد یرو  ینحوه   تواندیوجود دارد، استفاده از آن م  یهوش مصنوع  یهات یکه نسبت به غرق شدن در جذاب  یای عموم

را   یاف هوش مصنوعکه اطر یاانه یاغواگرا تیجذابرا دگرگون کند.  مانیریگمیتصم یوهیو ش مانف یما به وظا

 
3 Artificial intelligence (AI) 

4machine learning  که  پردازدیم ییهاتمیو الگور هاوه یو اکتشاف ش میبه تنظ نیماش یریادگی ،یو پرکاربرد هوش مصنوع عیوس یهااز شاخه یکیبه عنوان

 .م –. کنندیم دایپ یریادگیتعلٌم و  ییها تواناو سامانه هاانهیها رابر اساس آن

 نیو ماش یجاروبرق  شود؟ی باعث ابله شدن انسان م ی هوش مصنوع ایآ

 کنند،ی روزمره کمک م   یکه به انسان در کارها   ییهااختراع  ر یو سا  یی شولباس

  – اند. ما معاصر شده  یهاو تنبل شدن انسان  یباعث کم شدن تحرک بدن

رنج    وزنفهاز مشکل اضا  خیتار  یشهیاز هم  شتریب  –   های دوران تکنولوژ  یهاآدم

 م؟یاابله هم شده  یعالوه بر چاق شدن، به لطف هوش مصنوع ای. آمیبری م
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که در رابطه با هوش   ییهاتمام مقاله شی. کمابکشدیم  ریاز خطرات آن را به تصو یکیفراگرفته است در واقع 

هوش   ی معمول یکه مربوط به کاربردها ییهاآن  یو حت کنندی م  غیآن را تبل یهاقدرت شوند،ی نوشته م  یمصنوع

  ت یفعال نهیزم نی است که در ا یکسان ید یباعث ناام نی اند و اشده  دهیکش ر یقاتل به تصو یهاروبات است با  یمصنوع

 .کنندیم

در رابطه با مباحث    ریاخ  یزگردهایاز م  یک ی. در  ستین  دهیپوش  یما بر کس  یهاارزش   یده بر شکل  یتکنولوژ  ریتأث     

  یمان را صرف بحث بر سر نمونه وقت  رشتیکه من در آن بودم ب یدر گروه  ، یمربوط به هوش مصنوع ی اخالق

  رینشد، بلکه تأث یدست یشووشست  ن«ی گزی»جا اًصرف ییشولباس نی. ماشمیکرد «ییشولباس نی»ماش یشدهشناخته

  ی که هوش مصنوع  ییها داشت. از آنجالباس  دیتول  یخانه و حت  یکارها  ،یزیتم  ینگرش ما درباره   یوه یبر ش  یمیعظ

  ی ریگمیو تصم  دنیشیاند   یرساندن به ما در نحوه   یار ی  یشو، بلکه برا وبه ما در امر شست  یرساننه فقط به منظور کمک

  ی طراح  یشمارینامشخص ب فیوظا یرباره د

مسئله   نیبه ا  یبه صورت جد دیشده است، با

که چگونه ممکن است افکار و رفتار    میشیاندیب

 .خودِ ما را دگرگون کند

 تواند ی م  یموارد، هوش مصنوع یدر برخ      

برساند. اما    یاریبه ما    کردی بهبود رو  یدر راستا 

نگرش ما نسبت به   تواندی م  گریدر موارد د 

درست   ر یها را از مسارزش  یما درباره  دنیشیاند  یممکن است نحوه  یکند. حت فیتضع ایدهد  ل یمسائل مهم را تقل

 .منحرف کند

 نیبدان معنا باشد که ما کامالً نسبت به چن تواندی م یبا تکنولوژ عی سر یو سازگار راتیینسبت به تغ یناآگاه      

به طرز   ی خصوص می عنوان مثال، نگرش ما نسبت به حر. به میستیآگاه ن مانیهادر فرهنگ و ارزش  ییهای دگرگون

  ی و چگونگ  مانیهاارتباط برقرار کردن  یبا نحوه  طهدر راب ی کیتکنولوژ  م یعظ ی هایهمراه با دگرگون  یریچشمگ

  ی هوش مصنوع   شرفتیکه منجر به پ  ییزهایچ  نیتراز مهم   یکیکرده است.    رییها، تغو پردازشِ داده   یگذار اشتراک به

خودمان    یها درباره آن  شتریکه ب  ییهااست که در حال حاضر در دسترس قرار دارد. داده   ییهاداده   میشده، حجم عظ

که   یی های ها به شدت در رابطه با سازماندهاز آدم  یاریاند. بسشده   ی آورمان جمعروزمره  یزندگ  و در طول است

اگر منظورمان از اخالق،  رند؟یبگ یاخالق  ی هام یتصم توانندی ها مروبات ایآ

اخالق   یاتیاضیر یبندفرمول  ای یاخالق کانت یصور یهادستورالعمل

. اما اگر اخالق را  دیباشد شا یینوزایاخالق اسپ ی هندس یشاکله ا ی یدکارت

مشکوک   یق اخال یهاهمچنان به روبات  میتوانی م میبدان تری انسان  یزیچ

  ی های بندممکن است فارغ از تمام صورت یاخالق  میتصم کی . میباش

 .خاص باشد طیشرا کیانسان خاص در  کیممکن، صرفا مربوط 
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را   شانی شخص ی اریاز اطالعات بس ییهمچنان حجم باال حالن یاند، باا ما را در دست دارند، محتاط  یهاکنترل داده 

از آن    ی ها حاک. پژوهش شدندی نظرگرفته مدر  ی خصوص  شدت به    ش یچند سال پ  ن یکه تا هم  ی اطالعات  کنند،ی پُست م

بدان معنا   نیاست. ا ریمختلف متغ یهاتیشان در موقعاطالعات یشخص میحر یمردم درباره  یهای است که نگران

هم به صورت   گرید یاجتماع یهای دگرگون شهیاتفاق است، چراکه هم نی عامل ا «ییتنها»به  یکه تکنولوژ ستین

 .اندبوده  اندرکارتزمان دسهم 

نگرش   ینحوه   یدهچراکه بر شکل م، یناآگاه یاژه یبه صورت و های از تکنولوژ یبرخ راتینسبت به تأث دیو شا     

عمل کند که   یاوه یبه ش تواندی است که م  نیا  یهوش مصنوع زیبرانگما بر جهان به شدت اثرگذارند. قسمت چالش

  ی نحوه م،یکنی ارتباط برقرار م گریکدیها با که بر اساس آن ییکردن الگوها دای. پمیستی کامل از آن آگاه ن ما به طور

مربوط به نوشتن،   یهای . تکنولوژستین د یکامالً جد یامسئله نیاست. ا  دیکشف جهان مف یو چگونگ ماندن یشیاند

  ی مصنوعاند. اما هوش  را متحول کرده  مانیمغزها  یادراکات و تعامالت ما با جهان و حت  ی چگونگ   شیچاپ و تلفن از پ

  ی هاها به داده آن  قی که از طر های موجود در تکنولوژ یها تم یها باشد. الگورحرف  نی قدرتمندتر از ا ی حت تواند یم

و واکنش ما باشند.  افتیدر یونگ چگ یو حت یافتیاطالعات در یدهندهشکل  توانندیم  م،یدار یدسترس یشماریب

  ی شده است. تکنولوژ   ی منظور طراح  نیبلکه اصالً به هم  ست،ین  یآ   ی از ا  ه استفاد  یجهیناخواسته در نت  یامدیصرفاً پ  ن یا

رفتار ما را شکل دهد.   یوه یاست تا ش یانسان یشناساز روان  یبردار در حالِ بهره  یغالباً به کمکِ هوش مصنوع 

  جاد یا یباره در یشناسروان  یصورت گرفته در حوزه  ی هابراساسِ پژوهش  یاجتماع یهاهمراه و شبکه  ی هاتلفن

 .اندشده  یها طراح به استفاده از آن  ادآور یاعت  یهاواکنش

 کنند،ی م  لیها را تحلها استفاده و آن داده ها چگونه از  و انسان  هانیمسئله که ماش  نیبا تمرکز بر ا  دیاجازه ده  نیبنابرا     

 .م یکن یرا بررس  یهوش مصنوع یبالقوه  یچند نمونه از استفاده و کاربردها

، مهندس  5ومن یمثال، پل ن  یدارد. برا   یفراوان   یهات یمز  یانسان   یهایریگم یتصم  ی به جا  یاستفاده از هوش مصنوع      

که توسط   یا هینقل لیاز تصادفات در وسا یریادگیخاطر نشان کرده است که  6آکسفورد  لیموبا کیگروه روبات

  ی ز یاز موارد چ  کی از هر    ماً یمستق  توانندی نم  گر ید  یها. انسانتاس  دهیچ یآهسته و پ  یند یفرآ  شوند،ی ها رانده مانسان

  اد ی یچ یاصالً ه ای اموزدیب یکم اریبس زیکه در آن تصادف نقش داشته هم ممکن است چ یانسان یحت رند،یبگ ادی

 
5 Paul Newman 
6 Oxford Mobile Robotics Group 
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 یهمه  ار یتبالفاصله در اخ تواند ی مربوط به آن م ی هاخودران تصادف کند، تمام داده ل یاتومب ک ی. اما هرگاه ردینگ

 .استفاده کرد نده یآ  یهامنظور کاهش احتمال تصادف و از آن به   ردیقرار بگ گریخودران د یهالیاتومب

  ع یسر  لیو تحل  هیو تجز  7یذهنِ جمع   کیبه اشتراک گذاشتن اطالعات مانند    ییتوانا  یعن ی  یبُعدِ هوش مصنوع  نیا     

منجر   یی توانا  نیهم  قتیشود. در حق  یما تلق  یحل مسئله   ییدر توانا   یواقع  یشرفتیپ  یمنزلهبه    تواندی ها، مداده   قیو دق

 .ست شده ا یهوش مصنوع  یبه رونق گرفتن کنون

اند و در  درست الزم   یریگمیتصم  ی که برا   یی هاداده   لیو تحل  ه یو تجز  ی مختلف در گردآور  یهاوه یها به شانسان     

 کشد،ی خجالت نم شیخطاها رشیخودران هرگز از پذ یه ینقل یله یوس کی. خورندیها شکست مبه کار بستن آن

به   یاصرار یهنگام خستگ گاهچ یسرباز زند، ه ی گهنگام رانند نکشیکه از گذاشتن ع ستیقدر احمق نهرگز آن 

  ی رمنطقیو غ  یورز . غلبه بر تعصب، غرض زندی سرباز نم  شرفتهیپ  یرانندگ  یندارد و هرگز از گذراندن دوره   یرانندگ

  ان یها در ممسائل مربوط به ارزش   یکه پا  یهنگام  ژه یواست، به  ی انسان  یهایریگمیبهبود تصم  یهااز روش   یکیبودن  

هاست. شکست در پردازش آن  ایها شامل رد کردن اطالعات مرتبط بودن  ی رمنطقیتعصبات و غ نی از ا ی . برخستا

در   میتوانی است که م  ی تیها ظاهراً مزداده  یگردآور یبرا یمُدل استفاده از هوش مصنوع ن یا نیبنابرا

 .می ریکارگبه  مانیهایریگمیتصم

محور حل صرفاً داده  یکردیبا رو توانندیممکن است عجوالنه باشد. تمام مشکالت ما نم یایریگجهینت نیاما چن     

غالباً رفع و رجوع   میدهیچه انجام مکه آن  ییخوب است. در جا یشوند. آشکارا اجتناب از تصادفات رانندگ

 دهیسنج  یآن به سادگ تیموفق زانیو م رودیشمار مبه  یمن یمربوط به ا یااست، مسئله  ی مشکالت به کمکِ تکنولوژ

  ی دادهایسنجش رو  نیچنکرد. هم   نییتع  توانی نه و مرگ و صدمات را م  ای  کندی تصادف م  ا ی  هینقل  یله ی. وسشودیم

  ی دکریکه رو   ستیچندان آشکار ن  ستند،ین  ی که صرفاً فن  یساده است. اما در رابطه با مشکالت   اریبه تصادفات بس  کینزد

 .د یبه کار آ شهیهم ی بر ذهنِ جمع یمبتن

حال   نِی در ع ی . پزشکدیریرا در نظر بگ  ی هوش مصنوع ی هاحوزه  ن یتردبخش یاز ام  یک ی  یعن ی ی مثال پزشک یبرا     

 ب یترک گریکدیها با ارزش  یرو با دنباله یعلم و تکنولوژ ی. در پزشکرودیشمار مبه زیعلم است، هنر ن کیکه 

ما فقط به   نجایا. …و  ماریب یخودمختار محور؟،-فرد بتمراق مار،یخوب با ب یرابطه  ،یسالمت یها: ارزش شوندیم

 .میستین یدنبال رفع و رجوع مشکالت به کمک تکنولوژ 

 
7 hive mind 
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  ، یادیز   اریبس  یهاداده   عیسر  ی است؛ مثالً با بررس  دبخشی ام  اریبس  های ماریب  صِیدر تشخ   یاستفاده از هوش مصنوع     

متوجه   تواندی م  یاز آن است که هوش مصنوع ی. ظاهراً شواهد حاککندی کمک م یپزشک ر یتصاو ریبه تفس

  تواند ی م یاز هوش مصنوع   ن،یبرا. اما افزون مانندی م دهیشود که از چشم انسان پوش ریتصاو انیم ی ای جزئ یهاتفاوت

  رسدی در حالِ حاضر، به نظر م  نیها نخواهد شد. بنابرا انسان هرگز مرتکب آن  کیسر بزند که  یفاحش ی خطاها

.  میرو دار شیپ های ماریب ص یخ بهبود تش یاست که برا  ی انه یگز نی بهتر یانسان  یهابا مهارت یهوش مصنوع بیترک

 .است  یخوب  یل یخبر خ نی جا، ا نیتا بد

 2018دانشگاه استنفورد در سال  یپزشک یاز دانشکده  10مگنوس  د یوی و د 9شا گامی، ن8از دانتون چار  یادداشتیاما      

در   یرا در رابطه با استفاده از هوش مصنوع  ی جد اریبس یی هامنتشر شد که پرسش  11وانگلند ین ی در ژورنال پزشک

  ی درباره  یریگمیو تصم های ماریب صیتشخ 

را به   یمطرح کرد. پزشک ی درمان ی هاوهیش

. اگر هوش  دیریعلم در نظر بگ کیعنوان 

  ی اذهان جمع  ی را برا  ی »مخزن یمصنوع

از استفاده از   شیپ د یدهد، با لیتشک «یپزشک

سمت تفکر  را به  ی که پزشک ی اوهیشآن به 

شدت محتاط  به بردی م یاکپارچه ی یاحرفه 

  ی هاشود. در حال حاضر، مشخص است که نحله   یفرد   ینیبال  ی و تجربه   مستقلچون ممکن است مانع از تفکر    م،یباش

کامالً مطمئن  میتوانستی وجود دارند. اگر م یدرمان  یهاوه ی و ش های ماریب صیدر رابطه با تشخ  یمتفاوت یپزشک ینظر

بود. اما   وب خ یتفکر پزشک ی کپارچگیصرفاً در حالِ بهبود دقتِ ماست، در آن صورت  یکه هوش مصنوع میباش

  ی رهایما را به سمت مس  ایبردارد    انیرو را از م  شیپ  ی هانهیاز موعود گز  شیپ  ی خطر وجود دارد که هوش مصنوع  ن یا

  ی به جا ینیماش یر یادگی نیکه چن دهندی هشدار م ادداشتی ن یا  ان سندگینو ن، یبراکند. افزون تیهدا   یخاص  یدرمان

تا   ردیخاص مورد استفاده قرار بگ یمنافع  ایبه اهداف  یابی دست یتواند برای خوب است، م ماریب یچه برا تمرکز بر آن

 
8 Danton Char 
9 Nigam Shah 
10 David Magnus 
11 The New England Journal of Medicine 

 ی. کس کندی کمک م یاجتماع یهابه ما در کنترل شبکه یهوش مصنوع

هوش   ن یکند. اما هم شانی را بخواند و بررس تیتوئ هاون یل یم تواندی نم

به   تواندیم کند،ی مان م کمک  یاجتماع یهاکه در رصد شبکه  یمصنوع

کننده و که کنترل یشود. وقت لیها تبدشبکه نیمحتوا در هم یدکننده یتول

 ی. کس شودی خارج م  یباشد، ماجرا از دست کاربران انسان  زیچ  کی  دکننده یولت

 .رسدی ها نم زورش به روبات یاعاجتم یهادر شبکه 
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استفاده شود    یخوب است طور   ماریب  یبرا  چهتمرکز بر آن  یممکن است به جا   یحت  (مدنظرش برسد  یبه روش درمان

 ).کند تیهدا   یکه درمان را به سمت اهداف و منافع خاص

 .باشد  دیکه با  یجور   یعنی نه برعکس    کنند،ی ها هستند که پزشک را همراه خود مداده   نی صورت، ا  نی در ا  یعبارت  به

خود را   یکه زندگ یواقع ی ن افراد به عنوا مارانشیبا ب دی . پزشک بادیریهنر در نظر بگ کیرا به عنوان  یپزشک     

دست   ی به شکل بهتر یبه ما کمک کند تا به هدف سالمت تواندی م  یدارند ارتباط برقرار کند. گرچه هوش مصنوع

دارند، انتخاب    یکمتر  تیکه شانس موفق  ی ای درمان  یهاروش   مارانیاز ب  یبعض   یبرا   ز،یبا در نظر گرفتن همه چ  م،یابی

مسئله محتاط   نی نسبت به ا دی. و ما با دیرا به ما بگو  یزی چ ن یچن تواندی محور نمصرفاً داده  ی کردیاست. رو یبهتر

  آگاهانه آزادانه و    تیرضا  میدانی م  شینکند. چرا که از پ  خودی از حد از خود ب  شیما را ب  یکه قدرت تکنولوژ  میباش

. اما با توجه به اضافه شدن  رگذارندیتأث مارانیب تیبر رضا یو مؤسسات پزشک دیآیدست مبه  یدشوار در عمل به 

 یپزشک  یخطر آن است که با افزودن قدرت موجود در حرفه   ،یا حرفه   یهاماندن توافق   دهیو پوش  یتکنولوژ   یجاذبه

دارو را مصرف   نیگفت که ا  وتریشود که »کامپ تیبه واقع لیبدت یاگفته  ن یچن ،یهوش مصنوع یبه قدرتِ افزوده 

 .«کنم

دارد. اما استفاده از   یجا ی پزشک اتیحرفه و درکِ ما از اخالق نی ا تِ یدر مرکز مار،یپزشک و ب انیم یرابطه      

ه  چگون کهن یا  ژه،یمسئله را دگرگون کند. به طور و نیا کال یراد یبه شکل  یحت ای ،یبه آرام تواندی م یهوش مصنوع

 م،یبندی به کار م ماریاز ب را به منظورِ بهبود مراقبت  یاستفاده از هوش مصنوع یرخواهانه یخ یاهداف از نظر اخالق 

 .و محتاطانه است  قیدق یهای بررس ازمندین

  یی حل مسائل و شناسا یممکن است برا گسترده  اریبس یهاو پردازش داده  یدر دستکار ی هوش مصنوع ییتوانا     

که   ییکردهایها را بدل به تنها رو آن  ایمحور سوق دهد داده یکردهایبه رو موردیدادن ب یها، ما را به سمت برترآن

از   یمندبهره  یبرا  یل یکه دال یدر موارد  یحت انجامد،یب  دنیشیاند  ی کپارچگیبه  تواندی م  نی سازد. ا میرو دار  شیپ

الشعاع قرار دهد  تحت زیرا ن گر یعوامل د تواندی م ن، یبرا. افزون می متنوع در دست دار ی کردهایتفکر و رو ی هاوهیش

 .کند فیتحر زی را ن  مانیهاتفکر ما، بلکه ارزش  یوه یکار نه تنها ش نی و با ا

انجام   یعمل چطور و توسط چه کس کی کهن ی و ا شودیگرفته م  ی چگونه و توسط چه کس میتصم کی  کهنیا     

است. آن   انیها در مارزش  ی که پا ی زمان ژهیوبه  روند؛یشمار مبه  یاتیح ی مسائل هاتی از موقع ی اریدر بس شود،یم

نه، مشکوک بود،   ایرا درست کرده است   هاتییسکویبواقعاً خودِ پسرش آن  ا یموضوع  که آ نیکه نسبت به ا  یوالد
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داشت.   ی شتریاو اعتبار ب یو ساخته بود، ادعا  یاول آن ربات را طراح  یاگر پسربچه بود که در وهله  د یحق دارد. شا

مورد به مورد با   ،یآن با هوش مصنوع  لیتکم ای یهوش انسان  ینیگز یجا یبالقوه تیاهم نیعوامل، همچن نیا  تیاهم

 .متفاوت است گریکدی

  ی ها پاسخ  ی و گاه شوندیمنصفه دچار خطا م  ئتیکه ه میدانی همه م .دی ریمنصفه را درنظربگ ئتیاستفاده از ه     

همچون    ییهاتا براساس داده   کنندی متحده کمک م  االتیا   یهابه دادگاه   هاتم یاالن هم الگور   نی. همدهندی م  یاشتباه

را انجام   هایریگم یاز تصم یعفو مشروط برخ  ای تیمحکوم صدوردر رابطه با  م،ی اطالعات مربوط به نرخ تکرار جرا

تعصبات   تیمسئله باعث تثب  ن یوجود دارد که ا  ینگران   نی دارد. ا  هیبا حکم اول  یریاختالف چشمگ  تیدهند که در نها

  ارِیتکه گذاشتن تمام شواهد موجود در اخ میبرس ی ابه نقطه دیشود. اما فرض کن یخاص ی هاموجود در برابر گروه 

  تواندی م وتریکامپ ، یمورد نی منصفه شده است. در چن ئتینسبت به حکم ه یترقیمنجر به صدور حکم دق وتریکامپ

با   دیبکن سهیرا مقا نیکند. ا ل یو تحل ه یها را تجزو آن بیترک  گریکد یبا  ،ییها را با سرعت، دقت و کارآتمام داده 

برداشته    یمتفاوت  یهاادداشتیپرونده    یافراد ممکن است درباره   آن  یمنصفه که در ط   تیکار کردن هئ  ی واقع  ینحوه

  ی هادگاه یها مشورت و تأمل، همچنان دپس از گذشت ساعت  یو حت اورندیب ادیاز آن را به   یمتفاوت یزهایباشند، چ

باعث   هاه اد د لیو تحل هیو تجز ی آوردر جمع  یدر رابطه با شواهد موجود داشته باشند . قدرت هوش مصنوع  یمتفاوت

 .میزودتر به هدف برس   یادیز  یبرهاان یتا با استفاده از م شودیم

اگر با   ی. حتمیازمندیکردن اوضاع ن سیاز راست و ر  شی ب یزیکه ما به چ دهدینشان م ی مثال به راحت نیاما ا     

ها به  بها دادن به مشارکت متفاوت انسان  ی برا یگر ید لیهنوز هم دال   م،یبرس یترقیبه پاسخ دق نیماش کی استفاده از 

و ارزشِ مورد   یو حقوق فرد یاصالحات قانون  یبرا  دنیجنگ یچگونگ خ ی. تارمی دار اریمنصفه در اخت ئتیعنوان ه

را    فهیوظ  نی ا  میبخواه  دی. شادیر یخودِ فرد« را درنظربگ  انیمتشکل از همتا  یامنصفه  تیقضاوت قرار گرفتن توسط »هئ 

 .هم نه دیاما شا م،یمحول کن ینوع هوش مص ک یبه 

  ان یکردن در نوسان م ریاز خود نشان دهند و گ توانندیها مکه انسان  یبه حکم، تعصب  دن یرس ریالبته که در مس     

از »ابطال   ییهاهستند. نمونه زین یمحرک تحوالت قانون یروین نیاما همچن رود؛ی شمار مبالقوه به  ؟یاحساسات ضعف

  ی انسان یهمان احساسات آزاردهنده  یمنصفه تحت سلطه  ئتیکه ه یوجود دارند، موارد  12منصفه«  ئتیحکم ه

  ق ی که متهم در چارچوب اِعمال دقآن  رغمی است مجرم را محکوم کند، عل نتواسته  ی به سادگ ی عدالتی ب یدرباره 

 
12 jury nullification 
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  یهنوز تا توسعه  کند،ی م یاب یچقدر خوب شواهد را ارز  نیماش ک یکه  ستین مهم. است  کاروضوح گناه قانون، به

به مبارزه   یبرا  ی مند از استحکام اخالقتوجه به مظلومان و بهره  تیاز مفهوم عدالت، قابل یبا فهم درست ییهانیماش

 .می دار یادیز  یفاصله  ،یدستگاه نظام حقوق دنیطلب

مثابه مخالفت با منافع اهدا شده به  منصفه نقش منبع مستقل قضاوت به ئتیه کهن یبر ا یمبن تری کل یده یاما ا     

در سال   14ا یتانیبر  انیدر مجلس اع  13نیکه لُرد دول. چنانماندی م  یخود باق  یافراد را بر عهده دارد، به قوه   نیقدرتمندتر

  ی قانون اساس   یدالت و گرداننده [ ع یاز ابزار ]برقرار   شیب  یزیمنصفه چ  تیهئ  طخاطرنشان کرد: »محاکمه توس  2004

  ی ژگ یکه و دیمسئله توجه داشته باش ن یبه ا ن یچنزنده است.« هم یآزاد دهدی است که نشان م ستی است؛ چراغ

  ی اه یاصل پا میدر بستر قانون به صورت مستق هانشیب بیاطالعات و ترک  یآور جمع  یعنی یمهم هوش مصنوع  اریبس

  ی منافع شخص  یشگیبا احتمال هم یااستقالل مقابله  نی . اکندی م فیمنصفه را تضع ئتیمربوط به استقالل ه یاخالق

از صرفِ پردازش   شیب یزی و با چ م یمنصفه ادامه ده تیتا محاکمه را توسط هئ  دهدیارائه م  ی لیقدرتمند است و دل

 .میباش ریدرگ شوند،ی که در دادگاه مطرح م یاطالعات 

.  میدار  ازیاستقالل ن نی به ا اعتمادند، رقابلیشدت غها به انسان کهن ی ما فقط به خاطر ا دی بگو تواندیمنتقد م کی     

تا مشکل را حل کند    می دار  ازین  یقیدق  یمسئول عدالت باشد، بلکه به هوش مصنوع   ییبه تنها  تواندینم   یقانون  یحرفه 

است که   پردازانهالی. اما کامالً خمیواگذار کن هانیمان را به ماشنظام عدالت  وعادت  دهیا  نیبا گذرِ زمان به ا  دیو شا

است، اصالً ممکن است. در    منصفه   ئتیبه داشتن ه  ازین  لیکه دل  یفرار از عدم تعادل قدرت و منافع شخص  میگمان کن

وجود دارد؛ مثالً   هان یماش ت کردن عدالت به دس م یبه جز تقد ی گر ید ی هاحلمشکلِ عدالت راه  ی حاصلی رابطه با ب

  ی منصفه برا ئتیو ه هایبتواند به قاض  ی هوش مصنوع ندهیدر آ د ی. شاعی در دسترس و سر نافینظام است کی

ها در  انسان  نی گزیممکن است جا یانتظار که هوش مصنوع نیفرق دارد با ا  ن یکمک کند، اما ا یریگمیتصم

 میشیاندینکته ب ن ی و ا یهوش مصنوع ریدر رابطه با تأث اطیبا احت دیهم با جان ی در ا یشود. حت یقانون یهایریگمیتصم

  کی   یمنزلهبه   یاد یمبارزات ز  قینه. قانون از طر  ایاست    ی ترساالرانه فن   کردیدر حال سوق دادن ما به سمت رو  ایکه آ

  ر ییدر طول زمان به تغ  تواندی م  ون قان  در   ی است. اما استفاده از هوش مصنوع  افته یتوسعه    ی انسان  ی و اجتماع  ی اسینظام س

  ی عدالت و دموکراس  یکه برا  یاد یز  میکامل از مفاه  یمسئله را با آگاه  نی ا  اطیبااحت  دیکمک کند. ما با  تیوضع  نیا

 .می ریموجودند، درنظربگ

 
13 Lord Devlin 
14 House of Lords ؟ 
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  ل یو تحل ه یآن در تجز یصرفاً مربوط به سرعت باال یبزرگ استفاده از هوش مصنوع  ی هاتیاز جذاب یکی     

. و ردیگی ها مورد استفاده قرار م دارد که براساسِ آن  یبه اهداف یحُسن است، اما بستگ کی زین ییهاست. کارآداده 

را انجام دهد،   یکار  یشتری ب یبا سرعت و کارآمد  تواندب نیماش ک ی. اگر ستیتنها حُسنِ موجود ن وجهچ یالبته به ه

  دن ی. و سرعت آن در به انجام رسمیچه سزاوارش است، از آن استفاده کناز آن  شیتا ب  م یممکن است وسوسه شو 

احتماالً    تی. در نها می ریبگ  دهی به اهدافش را ناد  دن یرس  یممکن است باعث شود تا مشکالت موجود در نحوه   فشیوظا

 .شد  میقائل خواه یاد یارزش ز شودی م ج یبه نتا دن یکه منجر به رس یایی کارآ ن ینچ یبرا

شاخص   کیدر حال درست کردن  یبرکل ا،یفرنیدر دانشگاه کال 16ی د شِی به کمکِ آزما 15ضدافترا  یهیاتحاد     

  ن ی دهد. ا صیرا تشخ  نیآنال 18ی هایپراکننفرت کند،یتالش م  نیماش یریادگیاست که با استفاده از  17نیتنفر آنال

 ریتکث کند؛ی استفاده م  یحل مشکالت تکنولوژ  ورمنظبه  ی جالب است چون از خود تکنولوژ  ی انمونه

)ظاهراً( محصولِ   نی آنال ی ها«یپراکن»نفرت

است. اما سوءاستفاده از   یوتریکامپ یتکنولوژ

 ترش یپ  یلی. خستین  ی اامر تازه   وجهچ یرقبا به ه

در   19گستروب جهان  یده ی ا یکه حتاز آن 

قرن   لسوفیجرقه بزند، ف 20ی برنرز ل  میذهن ت

رنه دکارت، کارِ  ،یفرانسو  یهفدهم

از   یخال هان یتوه ی . خاطرنشان کردن دودمانِ طوالندیرا »آشغال« نام  21دو فرما ریپ یعنی او بود،  بیکه رق یدان یاضیر

تا  کنندی م ق یما را تشو شوند،ی زده م  ی که درمورد هوش مصنوع یی هاحرف  کهن یا با توجه به  ژه یوبه  ست،یلطف ن

در جهتِ    میآن بتوان  ق یکه از طر  ی. راه میخطرناک قلمداد کن  یفردبه صورت منحصربه  ای  دیجد  اریرا بس  یمسائل  نیچن

  ب یترک یهاه ی فرض نیهم قاًیدق م، یریدارد قرار بگ یکه هوش مصنوع ی اندک ی هاتیقابل  فِ یاز حد به ط ش یب یوابستگ

 
15Defamation League (ADL) -The Anti ضد افترا که خود را  هیقرار دارد. اتحاد ورکیو یاست که مرکز آن در شهر ن یالمللنیب یدولتریسازمان غ کی

و هر نوع  شهروندان یاز حقوق مدن تیو حما یزیهودستیخود را »مقابله با  یفهیوظ نیترمهم کند،یقلمداد م کایاز حقوق بشر در آمر تیسازمان حما نیترمهم

 .م –. کندیم یمعرف  «یپراکنو مقابله با هر نوع نفرت ینژادپرست
16Lab) -Defense Language Aptitude Battery (D یریادگی یافراد برا ییمنظور سنجش توانابه کایآمر یمتحده  االتیکه وزارت دفاع ا یشیآزما 

 .م –شود.  تیترب یشناس نظامبانبه عنوان ز تواندیم یکند که چه کس نییتا بتوانند تع دهدیانجام م یخارج یهازبان
17 Online Hate Index (OHI) 
18 hate speech 
19 World Wide Web 
20 Tim Berners-Lee 
21 Pierre de Fermat 

  نانهیبدب  یادیز دیترسناک شا یجمله نی. اکندی راه خودش را باز م یتکنولوژ

را   ادیز یهاداده  تواندی م یبه نظر برسد؛ اما به عنوان مثال، حاال که تکنولوژ 

 رییما تغ یمدل زندگ دیدارد. پس با ازین یشتریب یهاپردازش کند، پس به داده 

 .م یبه اشتراک بگذار ی عمومرا به صورت  یشتریب یشخص یهاکند و داده 
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  ی باور که تکنولوژ  نی، همراه با ا22کند«ی م حل  ی= تکنولوژآوردی م شیپ ی»تکنولوژ کهن ی بر ا یشده است مبن

 .تازه است یسرشار از خطرات اخالق یاژه یبه صورت و یامروز 

از   ی خاص ی بردن کاربردها ن یاز ب ی باورند تالش برا  ن یبر ا ی است. برخ زیبرانگبحث «یپراکنخودِ مفهومِ »نفرت      

به   دنیرس یرا بر عهده دارند، در راستا 23ن یآنال  یهاپلتفرم تیریکه مد یزبان، چه توسط قانون چه توسط کسان

  ان یب ی در برابر آزاد ی خطر ی زیچ ن یاند که چنمسئله  ن ی نگران ا یخ . براندی ضرور ض،یبردن تبع نیمانند از ب ی اهداف

چه از نظر  مسئله وجود دارد که آن  ن یهم بر سر ا  یی هااست. بحث یاز سانسورشدگ  یو بازتاب نوع  رودی به شمار م 

  میتوانی م  یوارو به دش  شودی م  یتلق  داره یکنا  یشوخ  کی صرفاً    گرانیاز نظر د  رود،یبه شمار م  «یپراکن»نفرت  یبرخ

راستا وجود دارند    نیهم در ا   ییهای نگران  ن،ی برا. افزونمیکن  یبندطبقه   «یپراکنرا به عنوان »نفرت  یز یخارج از متن، چ

تکه تکه  «ها،یپراکنهر گونه نظارت بر »نفرت شوند،ی پُست م نی که به صورت آنال یمطالب ع یکه با توجه به حجم وس

  ها یپراکننفرت  نی ا یها به صورت ناخواسته طعمهگروه  ا یاز افراد  ین ممکن است برخ یو نامنظم خواهد بود، همچن

 .رند یقرار بگ

ها  آن  یبخشو انسجام  یبنداحتماالً به طبقه  م، یده صیرا به صورت خودکار تشخ  هایپراکننفرت  میتوانستی اگر م     

و   یانسان و به درست کیها نسبت به اده د ترع یبا استفاده از پردازش سر تواندی م نی. شاخص تنفر آنالکردیکمک م

چگونه    کهن یدارد به ا  یمسئله بستگ  ن یمسائل پاسخ دهد )البته ا  نی ا  بهمربوطه،    یهااستی بدون تعصبات اعِمال کردن س

متعصب خواهد   ییباال اریبس یشده باشد که متعصب باشد، با بازده یز یربرنامه  یاوهیشده باشد. اگر به ش یز یربرنامه

 .بود(

را   ها«یپراکن»نفرت  تواند یم  یکه هوش مصنوع  میشو زده جان یه ده یا  ن ی . اگر از انجاستیمشکل ا نیبنابرا     

ما را به   یهمه  دارد نیکه جهان آنال تیواقع نی ا از  چنانو حذف کند، اما هم  یبندها را طبقه دهد و آن  صیتشخ 

  نی با توجه به ا  یتکنولوژ  نی از ا  میتوانی م  م،یدر هراس باش  کند،یم  لیتبد  نشناسفهیسرشار از نفرت و وظ  24ی هاترول

  ن یگرفته خواهند شد. بنابرا   دهیروش ناد   ن ی در ا  یتا حد   یپراکنمربوط به نفرت   گر یکه مشکالت د  میمسئله استفاده کن

در جهت    میخالصه کن  ان«یب  یدر برابر آزاد   یپراکنآن را به »نفرت  میتوانی م  یبحث را که به سخت  نیا  تواندی امر م  نیا

  ر ییبه تغ  یبه راحت  تواندی. ممیشکل ده  مانیهابه ما کمک کند تا به ارزش   تواندیم  گر،ی قرار دهد. به عبارت د   یخاص

 
 .م–. کندیحل م یرا خودِ تکنولوژ یمشکالت حاصل از تکنولوژ کهنیا اشاره به 22

23 online platforms 
24 troll 
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مردم را از   ،یپراکننفرت ی هاد دارد که بات وجو ینگران نیکمک کند، چون ا  نیارتباط آنال  یبرقرار  یهاوهیش

 .زداندا  رونیب مدنظرشان فرمِپلت

به    دنیرس  یها براآن در به اشتراک گذاشتن داده   یژه یو  یی: تواناشودی موارد م  نیشامل ا  یهوش مصنوع  یایمزا     

آن در انجام  ی و سرعت و کارآمد یآن در کمک به محدود کردن تعصبات انسان تی قابل زها،یاز چ یجامع دگاهید

در برابر   دیبا  ایمزا نی دهد. اما تمام ا ش یموارد افزا نیرا در تمام ا  یانسان تیظرف تواندی م  یکارها. هوش مصنوع

کند و به   خودی ب  ممکن است ما را از خود یکار، قدرت هوش مصنوع نی شوند. بدون ا دهیما سنج  گر ید ی هاارزش 

عهده    ر را ب  مانیهاتیها و فعالارزش   نیتراز مهم   یبرخ   یما درباره   دن یشیاند  ینحوه   نییتع  تیتا مسئول  می آن اجازه ده

 .ردیبگ
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