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نامه هشدار دانشمندان درباره استفاده از هوش مصنوعی در جنگ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪان ﺑﻰاﺣﺴﺎس در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﮓﺳﺎﻻران
گروه علم :بهتازگی دهها نفر از دانشــمندان ،نامه سرگشــادهای را منتشــر
کردهاند و درباره خطر پدیدآمدن ســالحهای هوشمندی که مستقل از اراده
انســانها فعالیت میکنند ،هشدار دادهاند .به بیان دیگر ،آنها خواستار عدم
تولیــد و بهکارگیری رباتهــای قاتل و جنگجویــان دارای هوش مصنوعی
شدند .بسیاری از دانشمندان و متخصصان علم و فناوری از جمله »استیون
هاوکینگ«» ،نوام چامســکی« و »ایالن ماســک« ،این نامه سرگشاده را )که
در نشســت آغازین کنفرانس هوش مصنوعی سال  ۲۰۱۵منتشر شد( ،امضا
کردهاند .نویســندگان نامه هشدار دادهاند در آینده نهچنداندور ،با پیشرفت
علــم و فنــاوری ،ابزارهای جنگی نوینی تولید میشــوند که بــدون نیاز به
دخالت انسانها ،توانایی شــرکت در عملیات نظامی را دارند .بهاینترتیب،
پس از پدیدآمدن باروت و سالحهای هســتهای ،اینک سالحهای هوشمند
انقالب ســومی را در تاریخ جنگ رقــم خواهند زد .در ایــن نامه همچنین
به فواید سالحهای هوشــمند )از جمله درگیرنشدن انســانها با یکدیگر(
و خطرهــا و عواقــب اســتفاده از اینگونــه ســالحها )ازجملــه راهیافتن

ایــن جنگافزارها در بازار ســیاه یــا اســتفاده دیکتاتورها ،تروریســتها و
جنگســاالران از آنها( ،اشــاره شده اســت .نویســندگان نامه چنین نتیجه
گرفتند که در صورت جلوگیرینکردن از ســاخت ســالحهای هوشمند ،این
سالحها »کالشــنیکفهای آینده« خواهند شد .بااینحال ،امضاکنندگان این
نامه )که برخــی از آنها در زمینه هوش مصنوعی و فناوری ســاخت ربات
فعالیــت میکنند( ،هوش مصنوعی را بهطور کامــل نفی و طرد نکردهاند:
»راههای بســیاری وجود دارد که هوش مصنوعی بدون ایجاد ســالحهای
تازه کشــتارجمعی ،میتوانــد میدانهای نبــرد را برای انســانها ،بهویژه
غیرنظامیان امنتر کند«؛ اما بســیاری از متخصصان علم رباتیک با این نظر
همرأی نیســتند» .رادنی بروکس« ،ســازنده و پژوهشگر ربات ،در ماه نوامبر
ســال پیش در وبالگش گفته بود هوش مصنوعی نه یک تهدید که یک ابزار
به شمار میآید» :گمان میکنم این نگرانی ناشی از یک اشتباه بنیادین است
که نمیتواند بین پیشــرفتهای اخیر در زمینــه هوش مصنوعی و عظمت
و پیچیدگــی هوش ارادی تفاوت قائل شــود«» .رادنــی بروکس« برخالف

امضاکننــدگان نامه سرگشــاده ،بهکارگیری هوش مصنوعــی را فاجعهبار
نمیخوانــد» :برای اینکه هوش مصنوعی از اراده برخوردار باشــد تا بتواند
بدذات باشــد ،نیازمند دســتانی ماهر یا ابزارهای دیگری است که بتواند بر
انســانها چیره شود .همچنین هوش مصنوعی باید درک کاملی از انسانها
داشته باشــد تا بتواند در زیرکی از آنها پیشی گیرد...؛ برای رسیدن به چنین
درجــهای از هوش مصنوعی ،نیازمند کار شــبانهروزی هزاران دانشــمند و
مهندس هستیم که احتماال قرنها طول میکشد« .شاید امروز شاهد شکاف
و دودســتگی میان دو گروه از پژوهشگران و دانشمندان باشیم؛ دستهای که
نگران پدیدآمدن »فرانکشــتاین«های افسانهای در نتیجه دستاوردهای تازه
فناوری هســتند و دســتهای دیگر که با اطمینان ،افسار علم و فناوری را در
دستان خود میبینند؛ اما این بحث قدیمی میان دانشمندان که چندین دهه
قدمت دارد ،اکنون بیشتر اهمیت پیدا کرده است؛ چراکه در وضعیت کنونی
جهان تهدیدهای گروههای تروریســتی و افراطــی ،نگرانیهای زیادی را در
سراسر جهان برانگیخته است.

خطرها و پیامدهای گسترش سالحهای خودمختار در گفتوگو با دکتر »کاظم فوالدی«

جنگافزارهای هوشمند ،آستانه آغاز جنگ را پایین میآورند
گروه علم :دکتر »کاظم فوالدیقلعه« ،اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر حوزه
تخصصی هوش مصنوعی اســت .وی دکترای خود را در رشته مهندسی برق
و کامپیوتــر ،گرایش هوش مصنوعــی و رباتیک از دانشــگاه تهران دریافت
کرده و مدت  ۱۰ســال اســت که درسهای تخصصی هوش مصنوعی را در
مقاطع مختلف تدریس میکند .دکتر »فوالدی« در این سالها پایاننامههای
متعددی را در این حوزه راهنمایی و مشاوره کرده و مقاالت تخصصی مربوطه
را در مجالت و کنفرانسها منتشر کرده است .از دیگر فعالیتهای وی ،حوزه
مطالعات بنیادین فضای ســایبر اســت که در این زمینه دهها سخنرانی ارائه
داده و در چندین برنامه رادیویی و تلویزیونی نیز شرکت کرده است .عالوهبر
این وی یکی از معدود ایرانیانی اســت که نامه هشــداردهنده دانشــمندان
هوش مصنوعی را امضا کرده اســت .گفتنی اســت بهتازگی جمع زیادی از
دانشمندان جهان و ازجمله پژوهشگران حوزه هوش مصنوعی و رباتیک ،نامه
سرگشادهای را در مورد سالحهای خودمختار امضا کرده و نسبت به پیامدهای
گســترش این نوع ســالحها )که خود نشــان آن را بهعنوان انقالب سوم در
عرصه جنگافزار توصیف کردهاند( ،هشــدار دادند) .متــن کامل این نامه را
در ســتون کناری با عنوان سالحهای خودمختار بخوانید(به همین مناسبت و
برای اطالع بیشتر در مورد محتوا و اهمیت نامهنگاری دانشمندان حوزه هوش
مصنوعی برای پیشگیری از تولید سالحهای خودمختار با وی گفتوگو کردیم.
 بهتازگی نامهای منتشــر شد که برخی دانشــمندان نسبت به عواقب
استفاده از هوش مصنوعی در ساخت سالحها و جنگافزارها ابراز نگرانی
کردند .موضوع نامه دقیقا چه بود؟
الزم است که بنده سؤال شما را دقیقتر بیان کنم .موضوع نامه مورداشاره
شما ،هشدار درمورد »ســالحهای خودمختار« )(Autonomous Weapons
است و نه استفاده مطلق از هوش مصنوعی در ساخت سالح ،چراکه هوش
مصنوعی بهعنوان یک علم ،واجد روشها ،تکنیکها و ابزارهایی اســت که
سالها مورداســتفاده صنایع مختلف از جمله صنایع امنیتی و نظامی بوده
و در مــدت بیش از نیم قرن مورداســتفاده قرار گرفته اســت .مهمتر اینکه
اساسا حامیان اصلی شکلگیری ،پیشرفت و توسعه دانش هوش مصنوعی،
از ابتــدا تاکنون از بخشهــای نظامی بهخصوص ارتــش و دپارتمان دفاع
ایــاالت متحده ) (DoDبوده و آژانس پژوهشهای دفاعی پیشــرفته آمریکا
موســوم به  DARPAبســیاری از پروژههای پیشــگام در حــوزه ) AIهوش
مصنوعی( را مدیریت و حمایت کرده اســت و دانشمندان و پژوهشگران این
حوزه کامال از این جریان مطلع هســتند و تاکنون اعتراضی عمومی نسبت به
آن انجام نشده است .درواقع اشاره به این نکته نیز الزم است که پدیدههای
تکنولوژیــک در جوامع مدرن ،در ابتدا میلیتاری و نظامی-امنیتی هســتند و
بهمرور به محصوالت غیرنظامی )اصطالحا  (civilتبدیل میشــوند چراکه با
شــکلگیری یک تمدن ،حفظ بقای آن یک خط قرمز است و بنابراین حداکثر
توانمندیها ازجمله تکنولوژی باید در خدمت آن باشد .این یک قاعده است
که نمونههای متعددی برای آن وجود دارد .مثال معروف آن پدیده آشــنای
»اینترنت« اســت که در ابتدا با نام »آرپانت« در ساختار  DoDشکل گرفت و
حتی ادامه حیات آن وابســته به یک نهاد نظامی دیگر ،یعنی آژانس امنیت
ملی ) (NSAدر ایاالت متحده است .به تعبیر دیگر ،موتور محرک تکنولوژی
در یــک جامعه مــدرن حوزههای نظامی و امنیتی اســت و ایــن یک اصل
پذیرفته شده است.
 پس در این نامه دقیقا نسبت به چه چیزی هشدار داده بودند؟
موضوع نامه مطرحشده ،هشــدار درمورد عواقب سالحهای خودمختار
است .برای روشنشــدن موضوع الزم است در مورد مفهوم »خودمختاری«
توضیح اندکی بدهم .در طراحی یک موجودیت هوشمند ،زمانی که رفتار آن
موجود کامال از نیت طراح آن تبعیت میکند ،اصطالحا گفته میشود که آن
موجود خودمختاری ندارد .اما این امکان وجود دارد که موجود هوشــمند از
تجربیات خود درس بگیرد و به این ترتیب از دانش درونی که توســط طراح
در آن کار گذاشته شــده است ،فراتر رود؛ در نتیجه به کنشهایی دست بزند
که طراح و سازنده آن موجودیت انتظار نداشته است .این وضعیت اصطالحا
»خودمختاری« نامیده میشــود که نوعی آزادی عمل اســت .موضوع نامه
بهطور خاص بر این مورد متمرکز اســت که مســابقه تسلیحاتی در راستای
تولید سالحهای خودمختار میتواند بسیار خطرناکتر از سالحهای هستهای
باشــد و باید معاهدات مربوط به ممنوعیت این ســالحها هرچهزودتر شکل
بگیرد.
 چه کسانی این نامه را امضا کردند؟
تاکنون بیش از ۱۸هزار نفر از دانشــمندان ،پژوهشــگران و اســتادان این
نامه را امضــا کردهاند که در حدود دوهزارو  ۸۰۰نفــر آنها متخصص حوزه
هــوش مصنوعــی و ســایرین از حوزههای دیگــر علمی هســتند .در میان
متخصصــان هوش مصنوعی ،افراد نامآشــنایی چون »اســتوارت راســل«
)اســتاد هــوش مصنوعی دانشــگاه کالیفرنیا ،برکلی و مؤلــف اصلی کتاب
» «AIMA»،«Artificial Intelligence: A Modern Appraochکــه تقریبــا
در تمام دانشــگاههای دنیا بهعنوان کتاب اصلی درس هوش مصنوعی پایه
استفاده میشود(» ،پیتر نورویگ« )نویسنده دوم همین کتاب و مدیر پژوهش
گوگل(» ،نیلز نیلســون« )استاد دانشگاه اســتنفورد(» ،تام میشل«» ،ریچارد
ساتون« و ...به چشــم میخورند .از خارج حوزه هوش مصنوعی نیز اسامی
افرادی چون »اســتفن هاوکینگ« )استاد فیزیک دانشــگاه کمبریج( و »نوآم
چامسکی« )زبانشــناس و فیلسوف ،استاد دانشــگاه  (MITدیده میشود.
متأســفانه اســتادان ایرانی قبل از مطرحشــدن این نامه در رسانهها یا از آن
اطالع نداشتند یا به دالیلی آن را نادیده گرفتند.

 در این نامه روی چه موضوعاتی تأکید شد؟
در این نامه درباره موضوعات مختلفی بحث شــده است ،اما در مجموع
میتــوان محورهای مهــم و اساســی این نامــه را اینگونــه خالصه کرد:
سالحهای خودمختار بهعنوان سومین انقالب در جنگافزارها مطرح هستند،
مضرات این ســالحها بسیار بیشــتر از فواید آن است ،مخاطرات این سالحها
بسیار بیشتر از سالحهای هستهای اســت و بیشتر دانشمندان و پژوهشگران
هوش مصنوعی خواســتار معاهدات بینالمللی برای منع چنین سالحهایی
هستند و از آن پشتیبانی میکنند.
 امروزه ســالحهای بســیاری تولید میشود و به آســانی انسانهای
بسیاری را به کام مرگ میکشد؛ برای مثال کالشنیکف بهتنهایی میلیونها
انســان را به کام مرگ کشــانده است .پهپادها هم انســانهای زیادی را
میکشند .چه شــده که برخی بر این باورند که استفاده از هوش مصنوعی
در ساخت سالح ،کاری ضداخالقی است و باید جلوی آن را گرفت؟
اتفاقــا نکتــه موردنظــر تهیهکننــدگان و امضاکنندگان ایــن نامه همین
مالحظات اخالقی است :اگر یک موجود مختار مثل انسان مرتکب قتل شود،
سازوکار مجازات در دیدگاه عمومی وی را مقصر میداند .حال اگر این انسان
مجهز به یک دستگاه ساده یا پیچیده شود ،توان عمل او بیشتر میشود؛ مثال
میتواند اینجا بنشــیند و هدفی را در هــزار کیلومتر آن طرفتر مورداصابت
قــرار دهد اما همچنــان تصمیمگیر خود او بوده اســت .در این وضعیت باز
خود انســان بهعنوان یک موجود مختار مســئول بوده و سرزنشها متوجه
خود اوست .اما وقتی سالح خودمختار بهعنوان یک موجود مصنوعی در کار

موضوع نامه بهطور خاص بر این مورد
متمرکز است که مسابقه تسلیحاتی در راستای
تولید سالحهای خودمختار میتواند بسیار
خطرناکتر از سالحهای هستهای باشد و باید
معاهدات مربوط به ممنوعیت این سالحها
هرچهزودتر شکل بگیرد که تاکنون بیش از
۱۸هزار نفر از دانشمندان ،پژوهشگران و
استادان این نامه را امضا کردهاند
باشد ،تصمیمی که میگیرد و اقدامی که میکند ،حاصل استنتاج خود اوست
و نه طراح آن .طبق تعریف خودمختاری ،طراح آن که یک انسان بوده ،نیت
دیگری داشــته ولی ســالح خودمختار در اثر تجربــه و یادگیری خودش در
طــول زمان ،به اقدام دیگری دســت زده که خارج از تعهــد طراح آن بوده
اســت .حال اینجا ســازوکار مجازات را باید برای چه کســی در نظر گرفت؟
طراح یا ســالح خودمختار؟ طراح که اساسا چنین نیتی نداشته است ،سالح
خودمختار هم که نه قادر به پاســخگویی اســت و نه مجازات آن اثربخش
اســت؟ آیا مقابلهبهمثل در این حالت منطقی است؟ اینجا مسئله مسئولیت
اخالقی مطرح میشــود :قواعد اخالقی حکم میکند که هر کس مسئولیت
اعمال خود را بپذیرد .اگر اقدامی انجام شود که نتیجه آن سلب مسئولیت از
طراح انسانی باشــد و منجر به تولید موجودی خودمختار شود که وارد نبرد
با انسانها میشود ،نتیجه مشــخص است .پس میبینیم که این حساسیت
جهانی بجاست و بسیار فراتر از پدیدههای متعارف یا حتی نامتعارف جنگی
است.

 متأســفانه دانشــمندان همیشــه برای ســاخت ســالح در خدمت
حکومتگــران بودنــد اما در زمینه چگونگی اســتفاده از آن هیچ نقشــی
نداشــتند .آیا به نظر شــما این بار دانشــمندان میتوانند با اعالم چنین
هشدارهایی ،از ســاخت این ابزارها پیشــگیری کنند؟ )چون بسیاری از
سازندگان سالحها ،شرکتهای خصوصی هستند و دولت نظارت چندان
شدیدی روی تحقیقات یا پروژههای محرمانه آنها ندارد(.
بــه نظر بنــده نفس ایــن اقدام ،ارزشــمند اســت حتی اگــر دولتها و
حکومتها نخواهند مســتقیما به آن توجه کنند .ایجاد حساسیت نسبت به
این پدیده از عموم مردم ســاخته نیست ،بلکه متخصصانی که جزئیات فنی
آن را میدانند ،میتوانند ابعاد مخاطرهآمیز آن را تبیین و روشن کنند ،چهبسا
آگاهسازی عمومی از سوی آنها و پرداختن رسانهها به جزئیات موضوع بتواند
مطالبــه عمومی ایجاد کند و فشــار به ســازمانهای بینالمللی و دولتها
در راســتای پذیرش معاهــدات مربوطه صورت بگیرد .درمورد ســالحهای
هستهای متأسفانه این اتفاق نیفتاد و برعکس دانشمندانی چون »اینشتین«،
»بور« و »هایزنبرگ« بدون معرفی خطرات این ســالحها برای افکار عمومی،
به رئیسجمهور وقت آمریکا پیشــنهاد تولید سالح اتمی زودتر از نازیهای
آلمان دادند و نتیجه آن بمباران هســتهای هیروشیمای ژاپن بود که هنوز که
هنوز اســت تبعات فاجعهآمیز آن در نسلهای بعد ادامه دارد .هرچند گفته
میشود این واقعه موجب پشیمانی اینشتین شد اما دیگر فایدهای نداشت.
 آیا این امکان وجود دارد که این ســالح پس از ساختهشدن از اختیار
دولتها خارج شود و گروههای تروریستی از آن استفاده گسترده کنند؟
البتــه ،یکی از نگرانیهایی که در خود نامه صراحتا به آن اشــاره شــده،
همین اســت که معلوم نیست بازار سیاه این ســالحها کجاست و در اختیار
خواستههای کدام گروه یا نحله قرار میگیرد.
 برخــی از منتقدان این نامــه ،بر این باورند که اصال امکان ســاخت
ســالحی تا این حد هوشمند ،که مستقل از کاربر انســانی تصمیم بگیرد،
وجود نــدارد و در نتیجه نگرانی در این زمینه بیمورد اســت .نظر شــما
چیست؟
اصوال در علــم ،حرفهای قطعی اینچنینی نمیتــوان زد .ضمن اینکه
تجربــه ما در پیگیــری پژوهشهای حوزه هوش مصنوعی و رباتیک نشــان
میدهــد که دســتیابی به ایــن تکنولوژیها امکانپذیر اســت ،بهخصوص،
پیشرفتهای اخیر در حوزه یادگیری ماشینی که امکان خودمختاری را بیشتر
و بیشتر میکند.
 برخــی از موافقان این نامه هم بر این باورنــد که برخالف بمبهای
هستهای ،ســاخت و بهکارگیری سالحهای هوشمند آســان و کمهزینه
است و در نتیجه پیامدها و هزینهها و تلفات جنگ را زیاد میکند .نظر شما
دراینباره چیست؟
تحلیل هزینه-فایده در سیســتمهای نظامی همواره اســتفاده میشــود
و یکــی از معیارها در بازی جنگ ) (game warاســت .اجمــاال اینکه هزینه
نیروی انســانی و تبعات خسارتهای وارد به آن بسیار جدی و یکی از عوامل
بازدارندگی شروع جنگ است .اگر ســالح خودمختار بتواند جایگزین نیروی
انسانی شــود ،قطعا یکی از فاکتورهای مهم بازدارندگی حذف میشود و در
نتیجه آستانه آغاز جنگ را پایین میآورد .ضمن اینکه اضافهکردن جنبههای
هوشمندی و خودمختاری به سالحهای موجود ،بیشتر جنبه نرمافزاری دارد
و طبیعتا تأسیســات تولید ســادهتری را میطلبد .بنابراین به نظر من هم این
نگرانی طبیعی است.
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نامه پژوهشگران هوش مصنوعی

درباره امکانپذیری ابداع ماشین هوشمند خونریز

سالحهای خودمختار

آیا هوشمندها خطرناکند؟

ســالحهای خودمختــار ،بدون
دخالــت انســان هــدف حملــه را
انتخــاب و با آنها درگیر میشــوند.
بــرای مثال ،این ســالحها میتوانند
شــامل کوادکوپترهای مسلح باشند
که میتواننــد به دنبال افراد خاصی
کــه شــرایط از پیش تعریفشــده
معینی را بــرآورده میکنند ،بگردند
و آنهــا را از بیــن ببرنــد ،امــا ایــن
سالحها شــامل موشــکهای کروز
یــا هواپیماهــای بدونسرنشــین با
کنترل از راه دور )کــه در آنها ،همه
تصمیمگیریها بــرای تعیین هدف
حملــه برعهــده انسانهاســت(،
نمیشــود .تکنولــوژی هــوش
مصنوعی ) (AIبه نقطهای رســیده
که در آن استقرار چنین سیستمهایی
)به لحاظ عملی نه قانونی( ،در چند
ســال آینده و نه چنــد دهه ،ممکن
اســت ،در حالی که مخاطرات آنها
باالست :سالحهای خودمختار را به
عنوان سومین انقالب در جنگافزار،
پس از سالحهای باروتی و هستهای
توصیف میکنند.
بحثهــای بســیاری لــه و علیه
ســالحهای خودمختار انجام شــده
اســت ،برای مثــال ،دربــاره این نوع
ســالحها میگویند اینکه ماشــینها
جانشین سربازان انسانی شوند ،خوب
اســت ،زیرا تلفات را برای دارنده آن
کاهش میدهد اما بد اســت به این
تعبیر که آستانه رفتن به سمت نبرد
را کاهــش میدهــد .پرســش مهم
و اساســی برای بشــریت امــروز این
اســت که آیا یک مسابقه تسلیحاتی
جهانــی بــرای تولیــد و بهکارگیری
هوش مصنوعی شــروع شــود یا از
شــروع آن جلوگیری شــود؟ اگر هر
قدرت نظامی بزرگ در توسعه سالح
هوشمصنوعی فشاری به جلو وارد
کند ،وقوع یک مســابقه تســلیحاتی
جهانی تقریبا اجتنابناپذیر اســت و
نقطه نهایی این مســیر تکنولوژیکی
واضح است :سالحهای خودمختار،
کالشــنیکفهای فردا خواهند شــد.
بر خالف ســالحهای هستهای ،اینها
به مــواد خام گران نیــازی ندارند ،یا
تهیهکردن آنها دشوار نیست ،بنابراین
تولیــد انبــوه این ســالحها برای هر
قــدرت نظامی قابلتوجــه ،همهجا
حاضر و ارزان خواهد شــد .این ،تنها
موضوع زمان حال اســت تا هنگامی
که اینها در بازار ســیاه و در دســت
تروریســتها ،دیکتاتورهایی که آرزو
دارنــد مردم خود را بهتر کنترل کنند،
جنگساالرانی که آرزو دارند مرتکب
پاکســازی قومی شــوند و  ،...قرار
گیرنــد .ســالحهای خودمختار برای
کارهایی مانند ترورها ،بیثباتسازی
ملتها ،به زانو درآوردن جمعیتها
و قتــل گزینشــی یــک گــروه قومی
خاص ،ایدهآل هستند.
بنابرایــن مــا بــاور داریــم یــک
مســابقه تســلیحاتی نظامــی برای
تولیــد و بهکارگیری هوش مصنوعی
برای بشــریت مفید نیســت .راههای
زیادی وجــود دارد که در آنها هوش
مصنوعی میتوانــد میدانهای نبرد
امنتــری را بــرای انســانها بهویژه
شــهروندان ]غیرنظامــی[ ایجــاد
کند ،بدون اینکــه بخواهد ابزارهای
جدیدی برای کشــتن انسانها خلق
کنــد .بیشــتر پژوهشــگران هــوش
مصنوعــی عالقــهای بــه ســاختن
ســالحهای هوش مصنوعی ندارند،
درست مانند بسیاری از شیمیدانها
و زیستشناســان که عالقــهای به
ســاختن ســالحهای شــیمیایی یــا
بیولوژیکی ندارند .پژوهشگران هوش
مصنوعی نمیخواهند دیگران حوزه
آنهــا را با انجام چنیــن کاری آلوده
کنند ،چراکه بهطــور بالقوه موجب
واکنش شــدید و بــزرگ عمومی در
قبال هوش مصنوعی میشــود این
درحالی اســت که منافع اجتماعی
آینــده ما در گرو اســتفاده درســت
از هــوش مصنوعی اســت .درواقع،
شیمیدانها و زیستشناسان بهطور
گســترده از توافقــات بینالمللــی
پشــتیبانی میکنند که بهطور موفق،
سالحهای شــیمیایی و بیولوژیکی را
ممنوع کرده است؛ دقیقا مانند بیشتر
فیزیکدانهایــی کــه از معاهدات
منع سالحهای هســتهای مبتنی بر
فضا و ســالحهای لیزری کورکننده،
پشتیبانی میکنند.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺟﻬﺎنﭘﻨﺎه
ترس از رشــد فزاینده هــوش مصنوعی یا به بیان ســادهتر ،قیام
ماشینها ،یکی از آن ترسهای قدیمی است؛ ترسی که حتی پیش از
پیدایش کامپیوترهای امروزی هم وجود داشت؛ ترس از ماشینهایی
که میتوانند فکر کنند ،تصمیم بگیرند و شــاید روزی بر ما غلبه کنند
و به حکومت سنتی بشر بر زمین پایان دهند .در این میان ،رشد سریع
تکنولوژیهای کامپیوتری ظرف  ۱۰ســال گذشــته ،مــوج جدیدی از
نگرانیها را بهدنبال داشــته که نامه اخیر دانشمندان به سازمانملل
فقط یکی از نمونههای آن اســت؛ نامهای که »موسسه زندگی آتی«
با امضای بیش از هزار دانشــمند و محقق برجسته ازجمله »استفن
هاوکینگ« ،پیرامون نگرانی از توســعه تســلیحات هوشمند حکایت
داشــت .اما آیا واقعا تهدید ماشــینهای هوشــمند جدی است؟ آیا
هوش مصنوعی میتواند روزی بر هوش انســانی غلبه کند؟ فعال نه،
در آینده شاید.
واقعیت این است که نگرانی پیرامون خطر رشد هوش مصنوعی
از حوالــی دهــه  ۵۰میالدی وجود داشــت؛ یعنی همــان زمانی که
»آلــن تورینگ«) ،پدر تئوری کامپیوتــر( و همکارانش ،بنیان چیزی را
میگذاشــتند که دنیای کامپیوتر امروزی را تشکیل میدهد .در همان
سالها ،فرضیهای تحت عنوان تکینگی تکنولوژی مطرح شد که بیان
میکرد شــتاب در فناوری درنهایت باعث میشود هوش مصنوعی از
هوش بشر پیشی گیرد و به تغییرات شگرف یا حتی پایان تمدن بشری
منجر شــود .همزمانشدن سرعتگرفتن چرخهای تکنولوژی با عصر
طالیی نویســندگان علمی-تخیلی مثل »ایزاک آســیموف« و »آرتور
ســی کالرک« ،خیلــی زود هوش مصنوعی را به یکــی از اصلیترین
محورهای ادبیات علمی-تخیلی بدل کرد؛ داستانهایی که عموما از
آیندهای ترسناک در مواجهه با رباتهای هوشمندی حکایت میکرد
که درنهایت علیه انســانها )که درحقیقت اربابانشان هستند( ،قیام
میکنند؛ تصویــری که بعدهــا در فیلمهایی مثل اودیســه فضایی،
ترمیناتور و ماتریکس بهســرعت روی پردههای نقرهای ســینماها به
شــهرت رســید .با وجود این ،حقیقت ماجرا این بود که رشــد هوش
مصنوعــی دســتکم تا اواخر قرن بیســتم آنقدرها ســریع نبود که
نگاههای زیــادی را متوجه خود کند .اما با ســرعتگرفتن چرخهای
صنعــت کامپیوتر در ســالهای نخســت قرن بیســتویکم ،هوش
مصنوعی جانــی دوباره گرفــت و طبیعتا ترس قدیمــی خیلی زود
مجالی برای ظهور یافت؛ نگرانیهایی که پربیراه هم نبود ،اما شــاید
نه به آن تندی که در داستانهای علمی-تخیلی تصویر میشود.
دانســته یا ندانســته ،هوش مصنوعی این روزهــا در تمام ابعاد
زندگــی ما حضور دارد .درحقیقت بدون آن عمال زندگی دیجیتالی ما
لنگ میماند .از چیزهای سادهای مثل جستوجوهای اینترنتی گرفته
تا دســتیاران هوشمندی مثل  Siriاپل ،از کنترل ترافیک تا ماشینآالت
خــودکار کارخانههــا ،از خلبان خــودکار هواپیماها تا سیســتمهای
خودکار تنظیم مکانیکی ماشینهای مختلف ،همگی فقط مثالهای
کوچکی از نقشهایی هســتند که سیســتمهای خودکار کامپیوتری
در زندگــی ما ایفا میکنــد .طبیعتا کامپیوترهای هوشــمند بهزودی
نقشهای بهمراتب بیشتری را هم برعهده خواهند گرفت ،مثال همین
حاال ســوپرکامپیوتر واتسون شرکت  IBMتعریفی جدید از مشورت با
کامپیوتــر برای تحقیقات علمی و اقتصادی ارائه کرده اســت .اما آیا
همه اینهــا میتواند به آیندهای مانند ترمیناتــور یا ماتریکس منتهی
شــود؟ آیندهای که ماشینهای فوقهوشــمند با باور اینکه بر انسان
برتــری دارند ،تصمیم به نابودی بشــر گیرند؟ دقیقــا نه! درحقیقت
چنین آینده ترسناکی بیش از حد فانتزی است .به قول »میچیو کاکو«،
فیزیکدان مشــهور ژاپنی-آمریکایی ،ســاخت ماشین هوشمندی که
تصادفا از کنترل خارج شــده و به دشــمن بشریت بدل شود ،مثل این
است که تصادفا و از روی ناآگاهی یک بویینگ  ۷۴۷بسازیم .هیچکس
تصادفا یک سالح مرگبار نمیسازد که خودش را نابود کند.
هوش مصنوعی امروزی آنقدرها که بهنظر میرســد پیشــرفته
نیست و فرسنگها تا رقابت با انسان فاصله دارد .تسلیحات هوشمند
امروزی مثل پهپادها همگی درحقیقت در عمده زمان فعالیت خود،
زیر نظر خلبانی هســتند که از زمین آنهــا را کنترل میکند و برای هر
کاری از پیش برنامهریزی میشــوند .ماشــینهای هوشمند امروزی
همگــی فهمی خطی و ازپیشتعیینشــده دارند .با اســتانداردهای
انسانی فکر نمیکنند و توانایی آن را هم ندارند .بهعالوه حداقل فعال
ما نمیتوانیم کامپیوتر هوشــمندی بسازیم که بتواند واقعا فکر کند.
حتی نمیدانیم چطور باید چنین ماشینی را ساخت .هرچند شاید اگر
روزی توانســتیم تعریف بهتری از ضمیر ناخودآگاه انســان پیدا کنیم،
چنین چیزی هم ممکن شود .با این اوصاف ،تا آن روز شاید مهمترین
نگرانی زندگی ماشــینی امروز ما باشد که بهصورت افسارگسیختهای
در حــال تغییر رفتــار و ابعاد زندگی خصوصی ماســت .درواقع این
همان بُعد نظریه تکینگی فناوری اســت که بیش از ظهور یک هوش
مصنوعی افسارگسیخته میتواند موجب نگرانی باشد.
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قانونهای بالاستفاده
 چندینبار به این نکته اشــاره کردید که همه باید کارشــان را
درست انجام بدهند و منســجم .غیر از اینکه شرایط میرود که
بحرانی شــود ،چه تغییری داشتهایم که بشــود به بهبود شرایط
باغها خوشبین بود؟
ظرفیتهایــی داریم که پتانســیل انجــام چنین کارهایــی را دارند.
ببینید حفظ باغها ،مســتلزم این است که همه کارشان را درست انجام
دهند .باید هزینه خطا را باال ببریم و از ظرفیتهای قانونی در این راستا
اســتفاده و از همه ظرفیتها برای تحقق موضوع و حتی جلوگیری از
تخریب استفاده کنیم.
 در این زمینه تابهحال از ظرفیتهای قانونی استفاده نشده است.
جدا از صحبتهای رهبری چه ضمانتهای دیگری وجود دارد؟
تغییر دولت .اصلیترین اتفاقی که افتاده به اعتقاد من تغییر دولت
اســت .به اعتقاد من دولتهای نهــم و دهم وظایف حاکمیتی خود را
تعقیب نکردند .وظیفه داشته ،اما آنطور که باید نهتنها تعقیب نکرده،
بلکه اتفاقاتی افتاده که در هیچ دورهای نداشتهایم .تعرض بیرویه به
پارکهای ملی و مناطق حفاظتشده و چهارگانه. ...

