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رغم تغییر فناورانه تمام فراگیر و نمایی  چگونه انسانیت علی 

 تواند گسترش یابد؟ می 

شود جایی وارد می   آمیزای از تغییر واقعاً تحول به دوره دارد  جهان ما  

به    ؛ها شگفت زده خواهیم شدکه بسیاری از ما از اندازه و سرعت توسعه

نداشته گونه را  انتظارشان  واقعاً  که  نمایی،  ای  فناورانة  توسعة  این  ایم. 

های  پذیری ها نیز امکاندهد و با این فرصتپتانسیل سترگی را ارائه می 

 آیند. می نوینی سترگ

 

 سانیتبزرگترین چالش ان

بینی من بر این باورم که اندازة تغییر برخاسته از رویدادهای پیش 

برکسیت  مانند  اخیر  ژوئن    ۱نشدة  تصمیمی  انگلستان    2۰۱6)رفراندوم 

برای ترک کردن اتحادیة اروپا( در مقایسه با اثر یک نزول ناگهانی تغییر  

سیاره  روی  زندگی  از  منظری  هر  و  انسانیت  جوهرة  که  را    مانفناورانه 

 دهی کند، خیلی کوچک خواهد بود.تواند بازشکلمی

 
1 Brexit 



 ن یانسان و ماش انیم  ندهیآ  ییارویرو؛ تیدر برابر انسان  یفناور 2

جایی رادیکال در جامعة انسانی به صورت اولیة  در گذشته، هر جابه

توانمند یک عامل جابهبا   تا    جایی  برنز و آهن  )از چوب، سنگ،  کلیدی 

شده  بخار، الکتریسیته، خودکارسازی کارخانه و اینترنت( به پیش رانده می

های کالن توانمند  جاییود، من امروزه یک مجموعه از جابهاست. با این وج

باشند که نه  بینم که با هم در حال آمدن می شده با علوم و فناوری می 

تنها تجارت، فرهنگ و جامعه بلکه بیولوژی و اخالقیات ما را باز ترسیم  

 خواهند کرد. 

 

 یک بیانیه برای پیش بردن شکوفایی انسان

باشیم:   نه  بگذارید صادق  انسانیت  برابر  در  از    داشتیبزرگ فناوری 

انقالب فناوری سریع السیر و پرشتاب است و نه یک سوگواری پیرامون  

آن گاه شاید   ،یک خورة فیلم باشیدنیز  سقوط تمدن. اگر شما مانند من  

حد   از  هشدارهای  چشمدارای  بیش  و  هالیوودی  شهر  آرمان  اندازهای 

واند بر پایة یک خوش بینی کور یا ترس  ت. آینده نمی باشیدآبادی   ناکجا

 فلج کننده خلق شود.

هدف من با این کتاب تقویت کردن و سرعت بخشیدن به بحث و  

های علم  مشاجره پیرامون این است که چگونه تضمین شود که ما توسعه

ها اهداف اولیة  ای که آنبه گونه  ؛و فناوری را هدایت، مهار و کنترل کنیم

ده و شکوفایی انسان نموبه انسانیت خدمت  ساخته وه خودشان را برآورد

 را به پیش ببرند.
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فناوران   قلمروهای  از  فراتر  در  را  بحث  که  است  این  من  آرزوی 

ای های متفکر سوق دهم تا مجموعه افراطی، دانشگاهیان جدی و آنالیست 

د یا حتی  ن شوها پرداخت نمی که در هیچ جایی اصالً به آن  ییهااز نگرانی 

پژوه )و  شوند را بیان دارم. به عنوان یک آینده ط مردم پی برده نمیتوس

( من نیز امید دارم که از وجود  ۱گرا ای بیش از یک اکنونبه صورت فزاینده

آید در فراتر از  ای خبر بدهم که به نظر میواقعی و فوریت کنونی آینده 

درک بسیاری از افراد بوده و برای بسیاری نیز فاقد ارزش توجه است. به  

خودی خود، این کتاب تعمداً طراحی شده است تا آغازگر یک بحث پرشور  

ترین گفتمان موجود جهان در  مهم  باشد برای آن چه که من به عنوان

می  تسریع  نظر  و  گشاینده  یک  اینجا  در  نقشم  که  دارم  باور  من  گیرم. 

کننده در بحث و مشاجره است؛ بدین سان، من ساماندهی به یک بیانیة  

را تدارک  سرزنده و متهورانه تا یک برنامة کاری یا راهنمای »خودآموز«  

شبرد این بحث، من سرجستارهای  برای کمک به برانگیختن و پیام.  دیده 

 ،هاهای آنالین و فیلم ام، مشارکت های آینده کتاب را از طریق سخنرانی 

 گسترش خواهم داد.

 

توانیم به معنای آن نیست که ما باید آن را  می  فقط این که ما 

 انجام دهیم. 

من باور دارم ما باید از یک گفتمان هدایت یافتة خبرگانی پیرامون آن  

 
1 Nowist 
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کشیم. به  ب توان به آن دست یافت، گام پس  دارد و چگونه می   چه امکان 

می  فکر  من  آن،  بنیادی جای  کاوشی  باید  ما  که  کنم  نقشی  دربارة  تر 

رسانی به انسانیت ایفا  های تحول برانگیز در خدمت خواهیم این فناوری می 

توانیم، به معنای آن نیست که ما باید  آغاز کنیم: فقط این که ما می   ،کنند 

 انجام دهیم. را    آن 

نیروهای   دارم  باور  چه  آن  من  کاوش،  این  هدایت  به  کمک  برای 

ام و یک ارزیابی از اثرات احتمالی  ران تغییر هستند را تدارک دیده پیش 

داللت آن و  پرسش ها  از  بسیاری  من  کرد.  خواهم  بیان  را  های  هایشان 

رد نمایی(  بنیادین برخاسته از سرعت افزایش یافته )و در بسیاری از موا

 ام.های چندگانة علم و فناوری را برجسته نمودهتوسعه در سراسر حوزه 

آورم که ما باید شادمانی انسانی و سعادت را در قلب  من استدالل می

سرمایه تصمیم  که  حکمرانی  فرایندهای  و  در  گذاری سازی  آینده  های 

قرار    دهندسازی را شکل میهای علمی و فناوری، توسعه و تجاری پژوهش 

آن  در جستجوی  ما  که  نیست  آن چیزی  فناوری  پایان،  در  زیرا  دهیم 

 زند.هستیم بلکه چگونگی جستجوی ما را رقم می 

ای از سناریوهای گوناگون پیرامون این که چگونه چیزها  من گستره 

رقم  ممکن است  گیریم  ای که ما برای آینده بر می بسته به مسیر توسعه 

های  دهم. من با یک مجموعة آغازگر از ایده ئه می خورده و به پیش روند، ارا 

ها دربارة این که چگونه بهترین مسیر  پایه برای به راه انداختن بحث دون 

های خوبی در مسیر این راه  برای انسانیت را برگزینم و این که چگونه بحث 
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رسانم. برای گشایش این گفتمان آرمانی و کمک  باید انجام داد، به پایان می 

 ام. دایت بحث، من تفکراتم را به دوازده فصل کلیدی، ساختاربندی کرده به ه 

 

 آینده  رفصل اول: پیش درآمدی ب 

ای بحرانی  ویکم، ما در یک نقطة پاشنه در نیمة راه دهة دوم قرن بیست 

هنگامی که تغییر نه تنها  در  در تکامل فناوری قرار داریم، یک لحظة عطف  

بلک   ۱ترکیبی  شد  خواهد  نمایی  برگشت  و  غیرقابل  و  اغماض  غیرقابل  ه 

ما برای  آخرین شانس  این  آورم که اکنون  من برهان می  شود. در اینجا می 

آیند؛ از هوش  هایی است که دارند می در مورد ماهیت این چالش   پرسیدن 

 خواهد بود. مسئله  مصنوعی تا ویرایش ژنوم. برقراری یک توازن، کلید  

 

 فصل دوم: فناوری در برابر ما 

دهم چرا فناوری ممکن است به صورت  در این فصل، من توضیح می

تواند ما بشود ای ما را شبیه سازی یا جایگزین کند )ولی هرگز نمی فزاینده 

یا باشد(. فناوری فاقد اخالق است و بنابراین ورود قریب الوقوعش به درون 

  بایست به عنوان یک ها و فرایندهای بیولوژیک می ترین زندگیخصوصی

کتی مورد گفتگو قرار گیرد. من ماهیت اخالق  ااولویت باالی مدنی و شر

های را به عنوان یک افتراق دهنده و داللت کننده، با فرا رفتن از تفاوت 

 دهم.میان مذهب و فرهنگ، مورد بررسی قرار می 

 
1 Combinatory 
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 کالن های یی جا جابه  فصل سوم:

در سراسر    du jourجایی پارادایمی  تحول دیجیتالی به صورت جابه 

شود؛ هنگامی که در واقع این یکی  جار زده می   ،ها و بخش عمومیشرکت 

ده و  نموکنش  جایی کالن است که با چهرة زندگی انسانی برهم از ده جابه 

های کالن  جاییبرای همیشه آن چهره را تغییر خواهد داد. من این جابه 

دهم. تا رباتی شدن مورد کاوش قرار می   سازی جا شدن و خودکاراز جابهرا  

ها نیستند که ما زمان داشته باشیم آن   ای ها فرایندهای تکاملی آهستهاین

ها یک سونامی از  سازگاری بیابیم. در واقع، آن ها  با آن را یکپارچه کرده و  

با رویداد انقراض    ساختار شکنی و تغییر را برانگیخته خواهند کرد و بالقوه

 شوند. ارز می هم ،موجود های تجاری جهانیجمعی بسیاری از زیرساخت 

 

 فصل چهارم: جامعه خودکار شونده 

افسانة گمراه کننده جدی و فراگیر که خودکار سازی فقط    ،این فصل

می نابود  را  سفید(  یقه  حتی  )یا  آبی  یقه  کار  چالش  نیروی  به  سازد، 

خودکارمی موج  می  سازی   کشد.  دارد  از  که  فراتر  در  را  خود  راه  آید، 

می  باز  عمومی  زیرساخت  یا  بسیار  کارخانه  فرایندهای  سوی  به  و  کند 

نماید. زمانی که  مان مانند سالخوردگی و حتی تولد حرکت می بیولوژیک 

های تغییر  های تدریجی اجتماعی حاصل از موججاییجابه  در معرض ما  

طلبید تا تعدیل شده و ها سال زمان میگرفتیم، اغلب دهپیشین قرار می 

پرسم آیا اگر ما یک قبیله باشیم، ها پاسخ دهیم، من هم اکنون میبه آن
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حاضریم از حاکمیت انسانی خودمان دست برداریم و به نیروهای بدون  

ترین از دست دادن  بزرگ   برای ؟ آیا شما  محول کنیمآن را  چهرة فناوری 

 هستید؟آماده  تاریخ  طول سانی درآزادی اراده و کنترل فردی ان

 

 1فصل پنجم: اینترنت اشیاء فاقد خوی انسانی

چالش  فصل  بالقوةاین  کاوش    های  را  اشیاء  اینترنت  از  برخاسته 

و هزاران   بودهنماید که روایت غالب موجود در حوزة تحول دیجیتالی  می

درنگ تا کنون  سوار بر باد موافق آن هستند. آیا ما    ،کتیا راهبردهای شر

چه ما را ضرورتاً    ها و آن ایم تا از خود دربارة تفاوت میان الگوریتمکرده 

می )آنانسان  آندروریتم چ  سازند  من  که  آیا  می  2ها ه  بپرسیم؟  نامم( 

آن و  تدریجاً  انسانی  خوی  فاقد  اشیاء  ملزم    اینترنت  را  ما  ناگهانی،  گاه 

از انسانیتمی ای پوشی کنیم و حتی بیشتر ماشین واره مان چشم نماید 

تا   که    مانده مطرح  بتوانیم  شویم  همچنان  باشیم؟  داشته  موضوعیت  و 

شود و به زودی قابل هضم  می  ۴پوشیدنیگاه    آن  ،ددگرمی  ۳همراه   ،رایانش

مان به عنوان یک  ای ، آیا مزیت ممتاز سیاره ۵)بلعیدنی( یا قابل کاشتنی 

 باید برای یک موفقیت دیجیتالی دروغین فدا نمود؟ را گونه 

 
1 The Internet of Inhuman Things 
2 Androrithms 
3 Mobile 
4 Wearable 
5 Implantable 
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 به زهرآگینی  و سپس  فصل ششم: جادویی به شیدایی

با فندر اینجا من این که چگونه امر عشقی اوری اغلب از یک مان 

پیش  قابل  زهرآگینی  منحنی  نهایت  در  و  شیدایی  به  جادویی  از  بینی 

می  میتبعیت  بازگویی  را  اجازه  کند  خودمان  به  ما  که  همچنان  کنم. 

توالی  می یک  صورت  به  را  زندگی  تا  و  واسطه  ةپیوستدهیم  شده  دار 

رویارویی از  و مواجههپردازش شده  است  ها  فکر  ها تجربه کنیم، ممکن 

به  هایمان  بریم ولی در واقع ما با هورمونکنیم که خودمان داریم لذت می

رانده  هورمونوشمی  ۱پیش  فزاینده یم؛  صورت  به  مهیا ها  توسط  ای 

گیرند. همچنان که  ، مورد هدف قرار می « فناوری بزرگ » کنندگان نجیب  

ماه جشن  در  شورما  با  شبانه  می   و  عسل  صحبت  این شوق  که  کنیم 

 ی پیرامون خماری آن نیز فکر  باشدمیسودمند  اما  پیشرفت فناورانه است،  

 تا ابد.شاید ای که فردا باید پرداخت شود و هزینه در مورد  کنیم؛ 

 

 ما  فصل هفتم: چاقی دیجیتالی، آخرین پاندمی

که ممکن است هم اکنون    2کند چاقی دیجیتالی این فصل بحث می 

پرشتاب به یک پاندمی    چگونه ت یک چیز فیزیکی با آن آشنا نباشیم  به صور 

باشد. همچنان  در حال توسعه یافتن می   ،در ابعادی که سابقه نداشته است 

الگوریتمی   و اطالعات مهندسی شدة  از خبرها، روزآمدها  اشباعی  که در 

ما نیز خودمان را در یک حباب    ،خوریم ها می غلتیم و تا خرخره از آن می 

 
1 Hot-wired 
2 Digital obesity 
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کنیم. با مالحظة  های پرسش برانگیز، سرگرم می فناوری رو به رشد از تفریح 

  درگیر شدن های  های نوین و پلتفورم در حال آمدن فناوری   کشندی موج  

دیجیتالی، وقت آن فرا رسیده است تا پیرامون تغذیة دیجیتالی تفکر کنیم  

 کنیم. که ما داریم دربارة پرورش بدن خود فکر می   مثل زمانی 

 

 گرایی کنش در برابر پیش  یاحتیاط تدابیر صل هشتم:  ف

می  فراهم  را  برهانی  فصل  ایمن این  که  نوید  سازد  هنوز  )و  ترین 

آینده بخش  نیندازیم ولی    ،ترین(  تأخیر  به  را  نوآوری  آنجایی است که ما 

  مطرود نکنیم طور خطرات نمایی که هم اکنون مشمول آن است را   همین 

ب  را  آن  است » که  این  عنوان    ا و  دیگری  کس  کنیم.  ن محول    «،مشکل 

صورتحساب ارائه شده به نسل بعد برای قمارهای فناوری نوین امروزی را  

و در مقیاس  بوده  ، بالفاصله  افتی توان به تأخیر انداخت؛ هر کسادی و  نمی 

کنم که احتیاط و  . من استدالل می دهد خود را نشان می اری  د غیرسابقه 

صف ۱کنش پیش  زمان  اساس  بر  اغلب  که  هستند  اصلی  رکن  دو  بندی  ، 

ناکافی    ،و نمایی   2شوند، هر دو برای رویارویی با یک سناریوی ترکیبی می 

  . خطرناک خواهد بود( ،دستانه هستند )جای که انتظار به اندازة اقدام پیش 

موش صحرایی قطبی به سوی لبة  به  شبیه  که    ی )با تعجیل   ۳گرایی ن فرا انسا 

 های موجود است. همة گزینه   تریِن( بیانگر دهشتناک نامعلوم دارد 

 
1 Proaction 
2 Combinatory 
3 Transhumanism 
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 شادمانی برگرفتن رویداد شانسی از دل  فصل نهم: 

می پول   که   شادمانی این  ولی    زند حرف  داستان    است  صورت  به 

ماند. شادمانی نه تنها هدف نهایی وجود انسانی در همة  تر، پابرجا می بزرگ 

  سخت دست یافتنی ها است بلکه به صورت یک عامل  ها و فرهنگ فلسفه 

. همچنان  است فناورانه مقاوم است، پابرجا  بازتولید که به سنجش دقیق یا  

سازی  لذت را شبیه همراه با  های پرشتاب تفریح  که فناوری بزرگ، لحظه 

تر شادمانی که شامل همدلی،  توانیم از اشکال ژرف کند، ما چگونه می می 

رویداد   به  همچنین  شادمانی  کنیم؟  محافظت  است،  هوشیاری  و  شفقت 

شانسی و بخت در رابطه است ولی چگونه ما از فناوری استفاده خواهیم  

راز و رمز و  نیز  و هنوز    ه کرد تا خطرات آن بر زندگی انسانی محدود شد 

 اش حفظ شود؟ انگیختگی خود  

 

 فصل دهم: اخالق دیجیتالی 

آورم همچنان که فناوری به هر منظر از  در این فصل، من برهان می 

انسان فعالیت  و  می  یزندگی  مورد  نشت  یک  به  دیجیتالی  اخالق  یابد، 

سوزنده و غیرقابل اغماض برای هر فرد و سازمانی، تکامل خواهد یافت.  

در حال حاضر، ما حتی یک زبان جهانی مشترک نداریم تا این موضوع را  

های نامة حقوق و مسئولیت چه برسد بر سر توافق   ،مورد بحث قرار دهیم

شده آن  پذیرفته  توسط  مسئله    اغلب .  برای  محیطی  زیست  پایداری 

گردد  کار میانمسئله اولیة جهانی  یک  اقتصادهای توسعه یافته به عنوان  
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د. برعکس، اخالق  شوبه حاشیه پرتاب می   ،و در هنگام رکودهای اقتصادی 

پیشاپیش و مرکز    ةدیجیتالی راه خودش را به یک جایگاه دائمی در جبه

ش خواهد برد. زمان آن فرا رسیده  های سیاسی و اقتصادی، به پی زندگی 

است تا یک گفتمان اخالقی پیرامون فناوری دیجیتالی داشته باشیم )یک  

  ة دار انسانی نسبت به اشاعاحتمالی برای شکوفایی ادامه  ترِتهدید بزرگ 

 ای(.هسته 

 

 ، بهشت یا جهنم؟ 2030فصل یازدهم: زمین در سال  

نزدیک یا میان مدت  همچنان که ما به طور تصوری به سوی آیندة  

توانیم واقعاً بعضی از تغییرات غول آسایی که کار و  کنیم، میحرکت می 

می  تغییر  داریم  که  دایرة شناختی  همة  از  را  کنیم؛  زندگی  تصور  دهد، 

بنیان  گیرند. بسیاری از این تغییرات  ها در اینجا مورد کاوش قرار می این

شوند )مانند کار کردن  بایست مقدم شمرده  ، به خودی خود میبرافکن

از   بسیاری  این وجود،  با  کردن(.  زندگی  برای  نه  و  عالقه  و  برای عشق 

ها که روزی به ما اعطاء شده بودند مانند آزادی انتخاب  ترین مزیتاساسی

 ی هایتوانند به پژواک زندگی، می  ةدر مصرف و آزادی ارادة مستقل در شیو

 است  بهشتاین  تبدیل شوند.    حفظ کردن ثروت خالص افرادبازمانده یا  

 داشته باشید ولی آن را هم اکنون انجام دهید.را یا جهنم؟ انتخاب خود 
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 فصل دوازدهم: زمان تصمیم 

می استدالل  من  انتهایی  فصل  این  و در  سخت  زمان  که  کنم 

بلکه  بحرانی  فناوری  تنها کاربرد خود  نه  فناوری است،  برای پذیرش  ای 

و توص سازی ژرف یکپارچه  انسان. مواردِتر  فناوری در زندگی  فراوان    یف 

واقعاً   بیولوژیک،  و  اجتماعی  اقتصادی،  عمومی   منتظراخالقی،  اجتماع 

فرادیگر   زمان آن  اکنون  ماند.  رسیده است که   یا نسل بعدی نخواهند 

نیروی تحول مانند  قانونمند شود درست  فناوری  برانگیز    کاربرد جمعی 

گیری از یک گفتمان غنی  این یک نتیجه ای.  دیگری مانند قدرت هسته 

نیست بلکه آغاز یک گفتمانی است که نیاز دارد به شکل جریان اصلی در  

مورد نگرش    هایمانمدیره تر، هیئت  ها، مدارس، دولت و از همه مهمرسانه

تکنوکرات  و  فناوران  برای  زمان  گیرد.  بدلگامی    راحتیبه    که  ییهاقرار 

 کنند، گذشته است. میل محو ی اخالقی را به کس دیگر

الهام  کتاب  این  امیدوارم  ژرفی  من  صورت  به  تا  باشد  شما  بخش 

رو هستیم تفکر کنید و من شما را  ه ها روبهای که ما با آنپیرامون چالش 

می در  دعوت  شدن  عضو  با  گفتمان،  این  در  تا    انجمن کنم 

Techvshuman/TVH  درwww.techvshuman.com  .مشارکت نمایید 
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 فصل اول

 پیش درآمدی بر آینده 

 

 سال آینده  20 یانسانیت در ط 

 تغییر خواهد کرد.  ، سال گذشته 300بیش از  

 

 

دارا    گذشته  از  حتییا  از زمان حال،    را  یابی آیندهخوی برون ها  انسان

  برای ما کارچه تا کنون به خوبی    آنهر ن است که  ای. فرض بر  باشندمی

 عملبه نیکی  نیز در آینده    تا حدی بهبود یافتهبه شکل  کرده است،  می

، واقعیت  ۱به دلیل اثر فزایندة تغییرات فناورانة ترکیبی و نمایی   امّاکند.  می

امتداد زمان حال    که  آینده واقعاً بسیار نامحتمل است  جدید این است که

باشد. بیشتر این یقین وجود دارد که این آینده مطلقاً متفاوت است زیرا  

 تغییر کرده است. ،ای چهارچوب فرضی و منطق زمینه

کنم درک و تصور  می  تالش  ،پژوهنابراین، من به عنوان یک آیندهب

 
1 Exponential 
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و خود را در آیندة نزدیک )پنچ تا هشت سال پس از این( غرقاب    نموده

گاه به جای آن که به    از آن جهان ارائه دهم و آنهایی  نمایم و دیدگاه 

سوی عقب در زمان  خود را به    ی کار  مسیر  ،سوی آن بشتابم از آن آینده

 .گشایش نمایمحال 

با آغاز یک گزارش از آن آیندة نزدیک، این کتاب در تالش است تا 

برای درنگ    پرشور را جستجو نماید و یک بیانیه و یک فراخوان  ها  چالش 

تفکر و  کند  ،کردن  فناوری    ؛تدوین  در گرداب  ما  این که همة  از  پیش 

ه چیزی کمتر از انسان تبدیل  پیچیده شویم و در نهایت در شکل بنیادی ب

یاد آوریم که آینده فقط آن چیزی  ه  این زمان خوبی است که ب  .شویم

شود و  می  دهد، آینده توسط ما هر روز خلق می   فقط بر ما رخنیست که  

 . گیریممی  ما مسئول تصمیماتی خواهیم بود که در این لحظه

 

 تاریخی  عطفنقطة یک 

یزترین زمان تاریخ نوع انسان کنم که در هیجان انگمی   من احساس 

بین بسیار خوش  ،کنیم و من پیرامون آینده به صورت عموممی  زندگی

به تعریف و تمرین یک رهیافت    ،هستم. با این وجود، ما به صورت عینی

که  چه    گوهر ذاتی آن  بتواند  حاکمیت فناوری نیاز داریم تا   تر برای جامع

 .داردامن نگه  ،دهدمی معنای انسانی را 

علم  های  یک منحنی نمایی در بسیاری از گستره   عطفما در نقطة  

به    ،بعدی   دورة  به  سنجشکه گذار از هر دورة  ای  و فناوری هستیم؛ نقطه
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 شود. می  برابر دو ،شکل بسیار چشمگیری 

مفهومی که در    ؛قرار دارد  2قانون مور،  ۱در قلب داستان تغییر نمایی 

دهد که  می  این را پیشنهاد  واقعاًگرفت و بر اساس آن    أمنش  ۱97۰  دهة

بر روی یک ریز  ای  رایانش رایانه )برای مثال مقدار قدرت    یپردازش سرعت  

  ۱8- 2۴هر    ،به شکل خام  ،دالر بخریم  ۱۰۰۰توانیم با  می  تراشه( که ما

 (.۱شود )می  برابر دو ،ماه

، ۳همچون یادگیری ماشینهایی  توسعه در گستره این سرعت نمایی  

زمان    ها،در بسیاری از گستره هویدا است.    ،ژنتیک، علوم مواد و ساخت

افت، است و این    کاهشدر حال    ،مورد نیاز برای هر گام عملکردی نمایی

  را به پیش سیارة زمین    بر روی هر فعالیتی    برای تغییر بنیادی    احتمال

عبور  در حیات منحنی  ای  از مرحله ما هم اکنون  ،  عملی. به زبان  راندمی

پیمانه کنیم که اصالً چیزی  برای ما دشوار بود  که در آن مرحلهایم کرده 

های کوچک از  ما دیگر با گام   ،)برای مثال  بوده استدر حال رخ دادن  

 .(کنیمنمی حرکت  ۰/ ۰8به  ۰/ ۰۴یا   ۰2/۰به  ۰/ ۰۱

یستیم که این دو نای  هنوز در نقطه ، خوشبختانه، ما  در همین زمان

  ها بر درک ما چیرگی یابند ن بزرگ باشند که نتایج آن چنداها  برابر شدن 

،  انداز، از دید من چیزها در چشمنهادن  و ظرفیت عمل ما را منع کنند. با  

ما در سطح عملکرد نسبی حدود چهار هستیم و گام    ها،در اکثر گستره 

 
1 Exponential change 
2 Moore’s Law 
3 Deep Learning 
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با  این که در یک خیزش بیشتر    نهد  راهد بنمایی بعدی ما را به هشت خو

بسیار حساس است که  ای  خطی به پنج رهسپار شویم! این لحظهسیمای  

و فناوری هم اکنون تغییرات نمایی    یابندمی  اهمیتنمایی واقعاً  های  فزونی

انرژی،   از  از جامعة ما،  تا  ونقلحمل را در هر بخش  ارتباطات و رسانه   ،

 .راندمی  ، به پیشانرژی پزشکی، سالمت، غذا و 

در    ؛گواه بر این موضوع، تغییرات اخیر در صنعت خودروسازی است

با محدود  ،طی هفت سال گذشته الکتریکی  از خودروهای  پیمایش    ةما 

ایم رسیده   BMWi8کننده اخیر تسال و    به نقطة امیدوار  ،مایل  ۵۰کمتر از  

از  (.  ۳و 2)  شارژ است بار  با یک  فقط  پیمایش  مایل    ۳۰۰  قادر به   که ما 

که شهر  ایم به این واقعیت گیج کننده رهسپار شده  ،شتی ایستگاه شارژم

شارژ  های  گاهجای  ،بنزینمعمولی  های  گاه جایاز    نیویورک هم اکنون بیش

در کارآمدی  تقریباً هر ماه یک مرزشکنی  (.  ۴)   دارد(  Ev)  ۱برقی   خودروی 

گذشته یکی از  های  دهد، یک محدودیتی که در طی دهه می   باتری رخ

برقی بوده است. به زودی، ما    خودروی بزرگترین موانع در پذیرش انبوه  

کنیم، سپس یک  می   های برقی خود را فقط یک بار در هفته شارژخودرو 

  گاه چنین  بار در ماه و در نهایت ممکن است فقط یک بار در سال و آن 

خودروهای بزرگ    بهد  آید که احتماالً تعداد اندکی از مردم هنوز عالقمنمی

 تجمالتی با موتورهای بنزینی قدیمی خوب خود باشند! 

در هزینة    بسیار چشمگیری مادام    کاهشاین است که  دیگر  گواه  

 
1 Electric Vehicle 
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ن میلیو  ۱۰که قیمت آن از حدود    رخ داده است به طوری یابی ژنوم  توالی

دالر رسیده است    8۰۰به حدود  هم اکنون    2۰۰8دالر آمریکا در سال  

  قدرتمندتر،های  امی که ابررایانه کنید که چه رخ خواهد داد هنگ  (. تصور۵)

هر تسهیالت پزشکی    سیر کنند و بتوانند در دسترسِ  ۱ابرفضای  به سوی  

یابی ژنوم یک  هزینة توالی در آیندة نزدیک،  ا آزمایشگاهی قرار گیرند.  ی

 (. 6بایست افت کند )می دالر  ۵۰فرد به تندی به زیر  

ژنومی حدود دو میلیارد فرد  های  تصور کنید که پروفایل سپس، این را  

(  ۳گمنام برای حفظ امنیت شخصی ای  )امیدوارانه در شیوه   2در یک ابر ایمن 

بارگذاری شود که عمدة    ،وتحلیلی و تجزیه ای  برای مقاصد پژوهشی، توسعه 

  کار ها  ابررایانه   همین شود که در  می   ای انجام این کار توسط هوش مصنوعی 

علمی می  احتماالت  وقوع که  ای  کنند.  وزیدن    پیوست خواهند    به  چنان 

آن  که  گرفت  داشته  خواهند  رویا  در  کنون  تا  و  می   در را  ایم  چه  نوردند 

: فزونی عمر  فرینند آ می   اخالقی شگرفی را های  چالش نیز  با خود    زمان هم 

آن را دارند،    ة طوالنی به صورت چشمگیر برای کسانی خواهد بود که بودج 

نویسی ژنوم انسانی و احتمااًل پایان سالخوردگی و  بازبرنامه همچنین توانایی  

در حالی که فقرا    ؛ حیات جاوید خواهند یافت   ،یا ثروتمندان آ حتی مرگ.  

 هستند؟   ز ماالریا عاج های  هنوز از توانایی فراهم آوردن قرص 

  به تصور   د که ادامه دادنندهمی  نشانای  نماییهای  چنین توسعه

 
1 Cloud 
2 Secure cloud 
3 Anonymized 
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احتماالً به فرضیات ویرانگری پیرامون   ،خطیای مان به شیوهآینده  کردن

این بخشی از دلیلی    تغییر منجر خواهد شد.  بالقوة، سرعت و اثرات  میزان

این    دربارة  ای ه فزایندهای  توانند نگرانینمی  است که چرا بسیاری از مردم 

به  ها  درک کنند؛ همة این چیزی ،  سازدمی  که فناوری انسانیت را مغلوب 

د زیرا  نکنمی  جلوه  گزندبیشتر بی  ،آیند و برای اکنونمی  نظر بسیار دور 

انند فزونی در از  ما فقط در نقطة چهار این منحنی هستیم. مواردی هم

محرمانگی دادن  بی  دست  یا  شخصی،  فناوری  رشد  نتیجة  در  کاری 

انسانیمهارت  یک  انداز ما نیستند ولی در معرض  هنوز در چشم   ،زدایی 

 . قرار دارندتغییر پرشتاب 

به دلیل    ها ی ی جا جابه   ترین این مهم است که پی برده شود که بزرگ 

پدیداری   ۱ترکیبی های  نوآوری  مثال  عناصر    کالن های  یی جا جابه   )برای  و 

نمونه، در فصل سوم، ما بحث خواهیم کرد  ( رخ خواهند داد. برای  زننده برهم 

شرکت  فزایندة  شاهد  چگونه  داده هایی  که  که  بود  و  های  خواهیم  بزرگ 

( ترکیب  Cloudو ابر )   ۳یی جا جابه   ( را با هوش مصنوعی،ToI)   2اینترنت اشیاء 

 . نهایت بنیان برافکنی را خلق کنند بی و  وردهای نوین  ا کنند تا دست می 

و هیچ کس نخواهد بود که با    چیز پسندیده است گفته شود که هیچ  

  با نیت خوب درک ها  چه آن   ؛ در گزند نباشد   ،تغییراتی که در پیش رو داریم 

  گردند   اغماض   ،شان آور یا مقاصد زیان   شوند و چه پیامدهای غیرتعیین شده 

 
1 Combinational innovation 
2 The Internet of Things 
3 Mobility 
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تصور  فناورانة غیرقابل  های  . در یک سو، مرزشکنی گیرند یا مورد غفلت قرار  

مان را بهبودی دهند و به شکوفایی  ممکن است به صورت چشمگیری زندگی 

از این  ای  ؛ در سوی دیگر، پاره ( 9شگرف انسانی منجر شوند )بنگرید فصل  

جامعه را تهدید کرده و در  های  تغییرات فناورانة نمایی احتمااًل زیرساخت 

 . ند داد خواه   نهایت انسانیت و کمال انسانی ما را مورد چالش قرار 

 -  دانشمند رایانه و مؤلف مشهور علمی  ۱، ورنوروینگ ۱99۳در سال  

 چنین نوشت:  ،تخیلی

را برای خلق هوش  ای  سال، ما ابزارهای فناورانه   ۳۰در طی  ”

به فاصلة کوتاهی پس از آن، دوران   ابرانسانی خواهیم داشت.

ناپذیر  د. آیا چنین پیشرفتی اجتناب  ی رسخواهد    به پایان  انسانی

توان رخدادها را به یا می است؟ چنانچه غیرقابل اجتناب باشد، آ

 ( 7) “هدایت نمود که شانس بقاء را داشته باشیم؟ای گونه

 

 (HellVen) خوشامدگویی به برزخ

بسیار به  ،ماشین - انسان روابطشود که آیندة  می  تراین دارد روشن 

رو ه ما با چیزی روبکند.  می  خلق را  ها  بستگی دارد که آن ای  نظام اقتصادی 

چالش  را  آن  دارم  دوست  که  و   2برزخهای  هستیم  بهشت  از  )ترکیبی 

رویم  می  به سوی جهانی  تاب مانندی بنامم. ما با یک سرعت پیچ و    جهنم(

 
1 Vernor Vinge 
2 HellVen 
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نیروانا همانند  زندگی   ۱که  برای  کار  به  مجبور  دیگر  ما  که  جایی  است 

فناوری ح  از مسائل توسط  از یک نوع   گردیده  لنیستیم، بسیاری  و ما 

  سفرِ   اقتصادِ   با عنوانچیزی که گاهی    ؛بریممی   لذت  ،گیرجهان   فراوانیِ

 (.8شود )می  ارجاع دادهبه آن ، 2ای ستاره 

  ها،که با ابررایانه   ناکجا آبادی باشد دار جامعة  تواند طلیعه می   اّما آینده نیز 

  ها،و الگوریتم ها  ماشین ) ابرهوشمند  افزار  شبکه شده و عوامل نرم های  ربات 

و یا با آن کسانی که این ادوات را در مالکیت خود    ( ها و ربات ها  سایبورگ 

  ۳فزونی یافته غیر  های  جهانی که انسان   شود. می   ، هماهنگ و حکمرانی دارند 

  ،حیوانات دست آموز تحمل شوند یا در بهترین حالت  عنوان ممکن است به 

به بردگی    ،یبورگی ا با دسیسة خدایگان س   ،یا در بدترین حالت   دردسر،مایة  

تاریک   جامعة  یک  شوند؛  دچار  کشانده  بی ۴زدایی مهارت که  از  ی حس ،   ،

   . شده است   ۵انسان زدوده   ،و به یک زبان   ختگی گسی  هم 
 

 ،انسان ساختهای خوفناکی بینید که می  ،اگر چنان عمر کنید”

 ( 9)نیکوال تسال( ) “. هستنددر فراتر از درک شما 

 

 آیا این یک دیدگاه کژپندارانه )پارانویا( است؟ 

از ما هم اکنون در زندگی روزمرة خود شاهد  ای  چه که پاره   بگذارید آن 

 
1 Nirvana 
2 Star Trek 
3 Non-augmented humans 
4 Deskilled 
5 Dehumanized 
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  دیجیتالی فراگستر با هزینة پایین های  فناوری  را در نظر بگیریم:  آن هستیم 

مان را به ادوات  و حافظه   ، تصمیمات تا تفکر اند  نموده پذیر  این را برای ما امکان 

 سپاری کنیم. برون   ها،ن در پس آ   « ۱ابرهای هوشمند » تر و  ارزان   همراِه 

را  از    ،دگردیسی پرشتابیک  در حال    ،« مغزهای بیرونی» این   من 

سوی   ،دانستن بودنو    بودننمایانگر    مرا  به  حال    ،2مرا  کردن  سیر  در 

  در حال تبدیل شدن به یک نسخة دیجیتالی ازها  در واقع، آن.  هستند

ما هستند و اگر که این فکر هنوز شما را نگران نکرده است توان این   خود

 .شودتقویت  برابر  ۱۰۰تصور کنید که  را  مغز بیرونی در پنج سال آینده

شگفت  شهر  یک  در  بدون کرده   مسیریابیتاکنون    ،انگیزآیا  اید؟ 

توانید تصمیم بگیرید که  نمی  ناپذیر است.امکان این کار    ،گوگل های  نقشه

به من خواهد گفت. زمانی برای    TripAdvisorدر کجا باید شام بخورید؟  

  ،میلجی  هایم ندارم؟ دستیار هوشمند جدیدِایمیل   پاسخ دادن به همة

 (. ۱۰برای من این را انجام خواهد داد )

 ای در خانه  داشته باشیم،ماشین را در نظر    -  چنانچه همگرایی انسان

  ،ای زندگی دوگانه در  هستیم و این در حالی است که سایبورگمان برای ما  

در سال    ۴بروس ویلیس اثر    « ۳جانشینان » مانند فیلم    ؛کندمی  نقش ایفا

های مصنوعی انسان  ساخت  دتواننمی  از ما هنوز   کدام   هیچ(.  ۱۱)   2۰۰9

و همراهی را برای    دادهتوانند انجام می  وظایف رااز ای مانندی که گستره 

 
1 Intelligent clouds 
2 Being me 
3 Surrogates 
4 Bruce Willis 
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ارمغان به  )مانند آنمی  ما  انسان  آورند  تلویزیونی   ۱هاچه که در سریال 

ولی از    خریداری کنیم؛شاهد بودیم(    2۰۱۵در سال    AMC TVساخت  

 دور نیستیم.  نیز  چندان  ،اندازاین چشم

کتاب این  چرا    ،در  که  داد  خواهم  توضیح  فکر من   کنم نمی  من 

. در همین زمان، من  رخ دادن داشته باشداحتمال    2ناکجا آباد   ی سناریو

رو  ه بنیادینی روبهای  از گزینه ای  با پاره ما  حاال  که    آوردخواهم    استدالل

ریزی  گیری و برنامهتصمیم   رسد تامی   فرازمان آن    که  وقتیدر  هستیم،  

تا کجا    کنیم فناوری که  داد    به  زندگی   تااجازه خواهیم  زندگی   ،مانبر 

اثر گذاشته    ،آیندههای  ورزیم و زندگی نسلمی  عشق ها  کسانی که به آن

ممکن است بگویند که ما هم تعدادی از دانشمندان  و آن را شکل دهد.  

هستیم که بتوانیم از چنین تغییراتی پیشگیری  ای  فراتر از نقطهاکنون  

ما است. من قویاً  « طبیعی» در تکامل   مرحلة بعدی یک م و این فقط کنی

دا  مخالفم خواهم  توضیح  فکرو  من  که  طور  آن  چگونه  که  کنم،  می  د 

این  می  هاانسان در  دادنتوانند  رخ  حال  در  و   برخورد  انسان  میان 

 پدیدار شوند.  ،رندگانببه عنوان  ها،ماشین

 

نقطة یک  فناوری و انسانیت در حال همگرایی هستند و ما در  

 قرار داریم عطف

آن را برای  های  قالب که نوشتن این کتاب را آغاز کردم و    همچنان
 

1 Humans 
2 Dystopian 
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مهم در صدر قرار گرفتند، نمایی، ترکیبی و    ةهایم بافتم، سه واژسخنرانی

 .۱بازگشتی 

. حتی با  نمایی در حال پیشرفت است. فناوری به صورت  . نمایی1

به  ها  از این که ریزتراشه  وجودی که قوانین پایة فیزیک ممکن است

کوچک  چشمگیری  آن  ترصورت  هستند  از  امروز  پیشگیری    ،چه 

پیشرفت فناورانه به صورت عمومی هنوز از قانون  کنند؛ در هر صورت  

به رشد نمایی خود  بیشتر  ،  منحنی عملکرد(.  ۱۳کند )می   مور پیروی 

که  رشد کند    ای شیوة تدریجی و خطی  دهد تا این که بهادامه می 

.  دارندآن را  انتظار  و  ده  کر درک  این گونه  دارند آن را    گرایش ها  انسان

یک چالش شناختی سترگ برای ما است: فناوری    وجود  این بیانگر

  امیدوارانه واژة  ها )کند در حالی که انسانمی   ایی رشدبه صورت نم

 مانند.می  خطی ،کنم(می من افزوده را

و یکپارچه    یترکیب  ،فناورانههای  پیشرفت .  2ترکیبی )هماوندی(   .2

تغییر دهندة بازی همچون هوش ماشینی و  های  . پیشرفتهستند

( و ویرایش ژنوم انسانی با یکدیگر  IoTاینترنت اشیاء )یادگیری ژرف،  

تقویت را  همدیگر  و  یافته  آنمی  تقاطع  در  ها  سازند.  فقط  دیگر 

را    امواجیها  آن   ،برعکس  ؛روندنمی   به کار  واحدی خاص  های  دامنه 

بخش  از  انبوهی  فناوری شوندمی  موجب ها  در  مثال،  برای  های . 

 
1 Recursive 
2 Combinatorial 
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ممکن است در    CRISPR-Cas9پیشرفتة ویرایش ژنوم انسانی مانند  

سرطان بپردازیم و به    ه با نهایت این اجازه را به ما دهد تا به مبارز

چ )صورت  دهیم  فزونی  را  حیات  طول  این۱۴شمگیری  ها  (. 

سالمت، امنیت اجتماعی، های  که منطق مراقبت   هستندهایی  توسعه

 کار و حتی خود سرمایه داری را واژگون خواهند کرد. 

محاسبه همچون  هایی  فناوری   . 1بازگشتی   . 3   گری هوش مصنوعی، 

توسعه  به  نهایت  در  است  ممکن  ژرف  یادگیری  و  های  شناختی 

بازگشتی )برای مثال خود تقویت کننده( منتهی شوند. برای مثال، ما  

توانند خودشان را  می   که   بینیم می   هایی ربات از    ی های هم اکنون نمونه 

را زنده  ها  قدرتی که آن   ة ارتقاء دهند یا شبک کرده و  نویسی  بازبرنامه 

انفجار  » چه    به آن این روند  د را کنترل کنند که احتمااًل  دار می   نگه 

منجر می   نامیده   « هوشمندی  نیک    برخی گردد.  می   شود،  همچون 

به  تواند  می   بر این باور هستند که این   ،از دانشگاه آکسفورد   2بوسترم 

گردد «  ۳رهوشمندی اَب» پدیداری   سامانه   ؛ منتهی  هوش  های  یعنی 

تقریبًا از هر نظر  و    تر یاد بگیرند سریع   د ن توان می   ی که روز   ای مصنوعی 

انسان از   فکری  گیر ها  توانایی  ) ن پیشی  بتوانیم  (.  ۱۵د  ما  چنانچه 

چه چیز ما را    ،مهندسی کنیم   ۵۰۰برابر   IQمصنوعی را با  های  هوش 

ساخت   هوش از  دور   ۵۰,۰۰۰برابر    IQبا    مصنوعی های  دیگر    به 

 
1 Recursive 
2 Nick Bostrom 
3 Super-intelligence 
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 ؟ تواند رخ دهد ، چه می اگر این کار را انجام دهیم   ؛ دارد می 

. با این در افق تیررس نیست  « رهوش بازگشتیابَ»   خوشبختانه، هنوز

موارد  وجود، با  اکنون  هم  ما  چالشی،  چنین  بدون  سرعت    ی حتی  به 

مان، پیش  ردیابی ثابت زندگی دیجیتالی مانند    ؛گریبانیم  به  دست  ،فزاینده

نام و نشانی،  از دست دادن بی   ،تن محرمانگی، کاهش یاف۱مراقبتی   فرض

دیجیتال هویت  داده یدستبرد  امنیت  این  ها  ،  دیگر.  موارد  از  بسیاری  و 

زمینه  به  انسانیت  دلیلی است که من  آیندة  برای  به صورت )سازی  چه 

 شوم. می  گردد، متقاعدمی  که امروزه در اینجا طرح   آبادی(  ناکجامثبت یا  

تری  نگری بسیار بزرگ قرار داریم و باید با آینده ما در یک تقاطع سخت  

با یک  ا یک دیدگاه تصمیم گرفته شدة جامع ب   ،عمل نماییم  نظارت  تر و 

توانند نیروی  می   گشاییم که را باز می هایی  نان که ما فناوری همچ   تر،قوی 

 تصور کنیم. ایم  توانسته نهایت بیشتری را بر ما فرود آورند که تا کنون  بی 

  که هایی  خواهیم در حیطة کنترل سرنوشت خودمان و توسعهمی   اگر

صبر  » توانیم خوی و منش  د بمانیم ما دیگر نمی نا شکل دهآن ر توانند  می

مشاهده باشیم.    « و  پذیرا  توسعرا  حال  در  ما  که  همچنان  واقع،   ةدر 

همیشه  بیهای  فناوری  برای  را  انسانیت  که  هستیم  نیرومندتری  نهایت 

  چه که معنای انسان بودن را  داد، باید به یک اندازه به آن  تغییر خواهند

چه که ما    آن   ،ماند )برای مثالمی  انسانی  همچنان   دهد و یا در آینده می

نشان دهیم. ما باید مراقبت  توجه فراوانی    کند( از خود می  را انسان تعریف 

 
1 Surveillance-by-default 
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باشیم   داشته  به    تافراوانی  را  تصمیمات  آزاد» این  به  ،  « بازارهای 

مخاطره ایه سرم سازمان داران  نیرومندترین  یا  شرکتی  فناوران  های آمیز، 

نکنیم. آیندة انسانیت نباید تحت هیچ قیمتی موضوع   واگذار  ،نظامی جهان

ای یا پاره ای،  به هر هزینه   « سود و رشد» صنعتی    دورةعمومی پارادایم  

در    هاآن  که ممکن استهر چند  الزامات فناورانة از مد افتاده قرار گیرد  

و نه   سیلیکون والینه    .باشندکرده  خدمت    به مابه خوبی    ۱98۰دهة  

ملت  انسانیت» باید  نمی  ،جهانهای  فناورترین  کنترل  به    « مأموریت  را 

نوین گستردة سود های  جریان  ،دست گیرند فقط به این خاطر که فناوری 

 کند.می  تولید را عظیم منافعِ و

نقطة   ،خوشبختانه در  درست  هنوز  ما  که  هستم  باور  این  بر  من 

شگفت   9۰:  هستیم  9۰/ ۱۰ امکانات  از  فناوری  درصد  توسط  که  آوری 

د و این در حالی  نتوانند به خوبی در خدمت انسانیت باشاند میعرضه شده 

که   مسئله  ۱۰است  است  باشدرصد ممکن  منفی  یا  ما  د.  نساز  چنانچه 

، هر تالشی  برسانیم  2/98بتوانیم توازن برقرار سازیم یا آن را به حدود  

زمان،   همین  در  بود.  خواهد  ارزشمند  مقصود  این  درصد    ۱۰این  برای 

ممکن است به   ،)حتی اگر عمدتاً در این زمان غیرعمدی باشد(  سازمسئله 

این که دقیقاً   ما بر  اگر که  ؛درصد یا حتی بیشتر بالغ شود  ۵۰تندی به  

فناوری می  چگونه این  باشدها  خواهیم  انسانیت  خدمت  توافق   ،در  به 

فشار آوریم  ”نیست که فقط برای این خوبی  زماننرسیم. به روشنی، این 

 “ دهد.می و ببینیم که چه رخ
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اولیة  دو تغییر دهندة  ، هوش مصنوعی و ویرایش ژنوم انسانی

 بازی هستند 

قلمر  در  اولیه  هوش مصنوعی   ،نماییهای  فناوری   ی ونیروی عمدة 

ها(  افزار یا ربات هایی )نرم به صورت خلق ماشین است که به شکل ساده  

و  شوندمی   تعریف بوده  داشته ندگیادگیرتوانند خود  می  که هوشمند    ی 

توانمندی هوش   .شبه انسانی(  ةفکر کنند های  ، ماشین باشند )برای مثال

نسبت به   شدن  برابر  تابع رشد سرعت دو  ای مصنوعی به شکل گسترده 

  ،به صورت عمومی  ،رایانشاست و از قانون مور و رشد توان  ها  دیگر فناوری 

 (. ۱6پیشی جسته است )

به    خطر هوش مصنوعی آن است که مردم   بزرگترین   تا این زمان،”

ب نتیجه   هزودی  را درک  ها،که آن  برسندگیری  این    “ کنند.می   آن 

 (. ۱7( )۱)الیزر یودکووسکی

ژنوم مهندسی    استهمراه هوش مصنوعی    که  دهندة بازی   تغییریک  

اگر  ها  از بیماری   برخیانسانی را تغییر داده و    DNAکه    باشدمی  انسانی

کند  می نویسیما را بازبرنامه های ، بدندهدمی پایان را  ها آن نگوییم همة 

. در واقع، هوش مصنوعی یک  کشدنیز خط بطالن میمرگ    راحتماالً ب و  

 نویسی خواهد بود.چنین بازبرنامهبرای بحرانی  ی توانا

تغییر  دو  آن   این  علمی  همسایگان  و  بازی  از    ها،دهندة  کمتر  در 

از    را   توانند و خواهند بودها میچه که انسان  شگرف بر آن  ی اثر  ،سال 2۰

 
1 Eliezer Yudkowsky 
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یجاز، من به ویژه بر  اشت. در این کتاب، به خاطر ابرجای خواهند گذ خود  

زیرا ارتباط بالفصلی   تمرکز خواهم کرد  ۱هوش مصنوعی و یادگیری ژرف 

  تغییر » های در توسعة دیگر گستره ها  با آیندة ما دارند و نقش توانمند آن 

بازی  مواد  « دهندگان  علوم  و  نانوفناوری  انسانی،  ژنوم  ویرایش   ،مانند 

 . است همتابی

 

 تبدیل شدن به خدا؟ 

که هم اکنون رئیس مهندسی گوگل است اثر    2دکتر ری کرزوویل

کتاب من دارد    پژوهانه به صورت عمومی و بر خودِبزرگی بر تفکر آینده 

کتاب به    بایست در اینمی  کسی است که نظراتش را من   او   ولی همچنین

یک    پردازش توان    ازها  کند که رایانهمی  بینیچالش بکشم. کرزوویل پیش 

انسان رایانة واحد    2۰2۵در سال    ،مغز  در  پیشی خواهند گرفت و یک 

بتواند  2۰۵۰سال   است  مغزهای  ترکیبی  توان  با  همسنگ    ممکن  همة 

 (.۱8) باشدانسانی 

منادی ظهوری موسوم به  ها  کند که این توسعه می  کرزوویل پیشنهاد 

  پیشی ها در نهایت  رایانه   در آن   است که ای  لحظه این    ؛ است   « ۳تکینگی » 

  ،زنند. این لحظه می   جلو   توان پردازش در  ها  گاه از مغز انسان   یابند و آن می 

غیربیولوژیک  ای  زمانی است که هوش انسانی ممکن است به صورت فزاینده 

 
1 Deep learning 
2 Ray Kurzweil 
3 Singularity 
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هنگامه  یعنی  ماشین ای  شود  امکان  ها  که  است  صورت    یابند ممکن  به 

ص  به  فراوان  احتمال  به  و  از  مستقل  شونده  تکرار  و  بازگشتی  ورت 

 . زمانی قطعی در تاریخ انسان یک لحظة    ؛ روند   فراتر   ،شان نویسی اولیه برنامه 

در   خود  مخاطبین  به  کرزوویل  تکینگی» ری  اواخر    « دانشگاه  در 

 چنین گفت: 2۰۱۵

تکامل ”  ما  که  نزدیک می   همچنان  خدا  به  ما  شویم.  می   تر یابیم، 

و   خالقیت  و  عشق  و  زیبایی  است.  معنوی  فرایند  یک  تکامل 

آید.  می   ۱از نئوکرتکس   اش همه هوشمندی در جهان وجود دارد و  

  هستیم و بیشتر   ما در حال توسعة نئوکرتکس مغزمان   ،از این رو 

 ( ۱9)   .“ شویم می   خدا   شبه 

ها توانمندی مغز که رایانهای  من همچنین بر این باور هستم نقطه

برعکس    ؛خدا یا غیرخدا؛  چندان دور نیست  آورند،می  به دستنسان را  ا

کرزوویل فکر  ،دکتر  هوش کنم  نمی  من  به  دستیابی  احتمال  عوضِ  در 

  .انسانیت خودمان را از دست بدهیم  ،از روی میل و عالقه  ما  ،غیربیولوژیک

یک فرونشست به    ،دهدبسیار بد قرار می  این مرا در معرض یک دادوستد

من توضیح خواهم داد چرا پراحساس بر این جای ارتقاء و در این کتاب  

 باور هستم که ما باید در این راه نیفتیم. 

توان ارائه شده در    واقعاًها  ، رایانه 2۰۱6هم اکنون، در سال  درست  

ت چشم که  هستم  باور  این  بر  من  ندارند.  را  کرزوویل  هنوز  ها  راشهانداز 

 
1 Neocortex 
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  هنوز سرعت ندارند و شبکة برق، روی هم رفته،ها  بزرگ هستند، شبکه

حمایت    را مورد  که به این قدرت فراوان نیاز دارندهایی  تواند ماشیننمی

دهد آشکارقرار  این .  هستند:ها  ا،  موقتی  اعالن    موانع  روز  هر  ما 

این،می  را   ایعمده   علمیهای  مرزشکنی  بر  افزون  و  قطعاً    شنویم 

نشده بیهای  پیشرفت  رسانده  مردم  گوش  به  که  شکل    اند،شماری  به 

 در هر آزمایشگاهی در سراسر جهان در حال رخ دادن هستند. ،مخفی

باز اما نقادانه،   ی با دیدآماده باشیم:    « تکینگی » ما نیاز داریم که برای  

  ،علمی امّا هنوز انسانی، ماجراجویانه و کنجکاوانه امّا هنوز مسلح به دقت

 .نظر جمعیو کارآفرینانه امّا هنوز با 

 

 . شودمی  واقعیت علمی   ، تخیل علمی

قادر خواهند بود چیزهایی انجام دهند که روزی  ها  به زودی، ماشین 

دامنه  )ی ای  تنها  انسانی  کارگران  یقه سفید بود که  و  آبی    به یکسان(   ،قه 

شناخت تصویر پیچیده با استفاده  توانستند انجام دهند مانند درک زبان،  می 

ما مطلقًا   تا آن موقع،بسیار منعطف و سازگارمند. هایی مان به شیوه از بدن 

وابسته خواهیم بود. ما همچنین  ها  مان به ماشین از زندگی ای  در هر جنبه 

های  از طریق تیپ   را   فراوان یک امتزاج پرشتاب انسان و ماشین به احتمال 

میانجی  ) نوین  افزوده  واقعیت  مانند  ) ARها  مجازی  واقعیت  و   )VR،)  

های  و قسمت  2(BCIرایانه ) - مغزهای  ، حدواسط۱ها کاشتنی  ها،هولوگرام 
 

1 Implants 
2 Brain-computer interfaces 
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 شاهد خواهیم بود.  ،مهندسی شدة بدن با نانوفناوری و بیولوژی سینتتیک

اشیا که  هنگامی  یا    ۱ی هانانوبوت  مانند  ئیاگر  خون  جریان  در 

تواند می  چه کسی  ،شوندپذیر  ، امکانارتباطی در مغزهایمانهای  کاشتنی 

اگر فناوری اخالق نداشته باشد    انسان است؟تصمیم بگیرد که چه چیزی  

(، داشته باشد  ستباینمی  و احتماالًهمان گونه که من دوست دارم بگویم  )

قراردادهای  هنجارها،  ارزش   با  اخالقی ها  اجتماعی،  اصول  رخ  چه  مان  و 

داد ماشین یعنی    ؛خواهد  که  زمانی  ماها  در    انجامرا    کاری هر    ،برای 

 ند؟ دهمی

هوش مصنوعی،   ، با وجود ادعاهای مبلغینبینیبرای آیندة قابل پیش 

مصنوعی   هوش  باورم  این  بر  نگرانیشامل  من  یا  هیجانی  های  هوش 

ماشین  زیرا  بود  نخواهد  نیستندها  اخالقی  زنده  ها  آن   ؛موجودات 

دوگانه  انسازشبیه  این وجودو  با  نهایت   ،پردازان هستند.  ها  ماشین  ،در 

ی ارزشی، هاخواهند توانست بخوانند، تجزیه و تحلیل کنند و احتماالً نظام 

ها  قراردادهای اجتماعی، اخالقیات و اعتقادات ما را درک کنند ولی آن 

آن  توانند  نمی   هرگز از  یا بخشی  ما هستیم زیست کرده  در جهانی که 

 نامند(. ب Daseinچه که فیلسوفان آلمانی دوست دارند آن را  شوند )آن

کنیم که  می   ما در جهانی زیست نظر گرفتن این موارد،    امّا بدون در 

  خطاب  2ها ندروریتم آکه من آن را  دارند از آن چه    هاو الگوریتمها  داده 

میکنم،  می انسانجویند؛  پیشی  را  ما  که  چیزهایی  آن  همة    یعنی 

 
1 nanobots 
2 Androrithms 
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با یک  می که  تعریف خواهم کرد  کتاب  این  در  بعداً  دقیقاً  )من  سازند؟ 

 دارم(.  منظورچه چیزی  ،ندروریتمآ

 ،به صورت کلی،  ۳2به    ۱6به    8به    ۴متوالی از  برابر شدن    دوباره، دو

متفاوت هستند.    ،گذاردمی  8/۰به    ۰/ ۱از    نبرابر شد  اثری که دو  از دید

بایست یک آیندة  می امروز ما است: ماهای از دشوارترین چالش  یکیاین 

  شویم که پیچیدگیای  ای را تصور کنیم و باید ناظران آینده متفاوت نمایی

به هر ترتیب، ما باید ممکن است در فراتر از درک انسان کنونی باشد.    آن

 . پرداز نمایی تبدیل شویمخیال یک به 

 

 گاه ناگهانی  به تدریج و آن

ارنست  مربوط به    « خیزدمی   خورشید نیز بر» برای من، این فراز از  

 ( 2۰کند: )می  تعریف ،ماهیت تغییر نمایی را به شکل کامل ،همینگوی 

 “شما ورشکسته شدید؟  چگونه”

 “گاه ناگهانی. به تدریج و آن طریق،به دو ”

این ضروری است که   ،کنیممی  مان تفکرهنگامی پیرامون خلق آینده 

د  ندرک شو  ،آن گاه ناگهانی«   به تدریج» و    « نمایی» این الگوهای دوگانة  

  ،کلیدی در این کتاب هستند. به صورت روزافزونیهایی  پیام  ،و این هر دو

  گاه  آغازهای فروتنانة یک فرصت یا تهدید سترگ را خواهیم دید. آنما  

شود و یا این که در اینجا  می  به فراموشی سپرده  و  رودمی  ، اینبه تندی 

سترگ حاال،  است،   بسیار  آنو  از  تصور  تر  انرژی  می   چه  پیرامون  شد. 
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خودرانخورشیدی،   ارزهای خودروهای  زنجیر  ،  اقتصاد  و    ةدیجیتال 

زمان زیادی را بردند تا وارد بازی شوند ولی  فکر کنید: همگی  ،  ۱بلوکی 

گوید که می  خروشند. تاریخ به مامی   اینجا هستند واکنون  ها  پرشتاب، آن 

عاجز  عطف  پذیرند و یا از نظارة نقاط  می  که به آهستگی سازش  افرادی آن  

 .خواهند کشید بر دوشرا ها پیامدهای آن ،هستند

  معنای انتظار کشیدنبه  بسیار نامحتمل است که    « صبر و مشاهده» 

باشدبرای   موردیا    گردد ربط  بیکه    وقتیتا    موضوع  قرار  اغماض    واقعاً 

برای    به راهبرد دیگری . از این رو، ما  ه شودو یا پژمرد  بیفتد، از مد  گیرد

در این جهان پرشتاب در  چه که ما را    تعریف کردن و به دست آوردن آن

 . سازد، نیاز داریممی حال دیجیتالی شدن، انسان

خود گران نخواهند    ،من گرایش دارم این گونه فکر کنم که بازارها 

نخواهند    سروکار  « دست ناپیدا» به واسطة یک    مذکور،  بود و با این موارد

آزادِ.  داشت بازارهای  واقع،  سود  پیش   در  با  یافته  رشدران  فقط   ،و 

این های  چالش  زیرا  کرد  خواهند  تشدید  را  فناوری  برابر  در  ها  انسانیت 

را به ارزش تریلیون هایی  هستند که محتمالً فرصت هایی  همان فناوری 

ها کنش جایگزین کردن کیفیات انسانی، برهم  کنند.می  دالر در سال تولید

در    به آن  است کهواقعاً غیرقابل تحمل  اخالقی با فناوری  های  یا ویژگی 

، 2دیامندیس   . برای مثال، پیترنگریسته شودحد یک فرصت کسب و کار  

شرکت با »   ةشایستبا نام  عضو هیئت مدیرة یک شرکت در کالیفرنیا    که
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2 Peter Diamandis 
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انسان  ی محدود درازمسئولیت   اظهار   است،  « ۱عمری  دارد که  می  اغلب 

تریلیون دالری را خلق خواهد    ۵/۳یک بازار جهانی    ،فزاینده  عمر درازی  

( نگرانی  (.  2۱کرد  هر  بر  احتماالً  مقاومت  غیرقابل  نوین  مرزهای  این 

 چیرگی خواهند یافت. ،آیندة انسانیت مانندها از نظر آنای جزئی

 

 در فراتر از کنترل مأموریت 

داشت  ن خواهیم  ما پیرامون بقاء و شکوفایی نوع بشر گفتمادر پایان،  

پرخطر،    گذارانسرمایه   اگرکارساز نخواهد بود    م که اینو بر این باور هست

 این نمایش را به شیوة خود اجرا کنند.  ،بازارهای سرمایه و نظامی

 های گاه نزدیک، ما قطعاً مقداری نبردهای سخت میان دید  ةدر آیند

که رو    دیدمخالف با منافع کالن اقتصادی خواهیم  های  جهانی و پارادایم

گراها  گیرند، یک نوع آزمایش قدرت میان انسانمی   در روی یکدیگر قرار

فرا که    .2گراها انسان   و  اکنون  سوختموضوعات  هم  دیگر  و  های  نفت 

به عنوان نگرانی نیروهای پیش   فسیلی  و  روران سیاست  به    های نظامی 

جنگ افزاری فناورانة    ن در خط مرز یک مسابقةآمریکا و چیافول هستند،  

  برای کسبدیجیتالی خواهند بود و نبرد    ،نوین  های جنگ   فزاینده هستند. 

مانند  )د  داخواهد  رخ  بازی    ۳تغییر دهندگان نمایی جایگاه  رهبری در  مقام  

مصنوعی،   انسانوهوش  ژنوم  اشیاءیرایش  اینترنت  و   ،،  سایبری    امنیت 

 
1 Human Longevity Inc. 
2 Transhumanist 
3 Exponential game changers 
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  در آن   جایی که من  ،. اروپا )شامل به ویژه سوئیس(دیجیتالیجنگاوری  

تا حدی  می  زندگی بیشتر نگران آن این کشور  ماند،  می  در وسطکنم( 

بسیاری  که  بود  خواهد  مردم  چیزهایی  ارجها  آن  از  )می   را  مانند  دارند 

همان   (.ی حقوق بشر، شادمانی، توازن، اخالقیات، سعادت جمعی و پایدار 

  ها،توضیح خواهم داد، بر این باورم که پرداختن به این نگرانیگونه که من  

 . است (پارودر ا )واقعاً فرصت بزرگ ما در اینجا  

اندیشه رهبران  از  بسیاری  اکنون  جهانی  هم  تبار  کارآفرینان  از   ،

همه فن   گذاران پرخطر و پیشگامان فناورِیسریالی، دانشمندان، سرمایه

پژوهان( مشغول به کار هستند که یک رجعت  آینده همچنین  بله  حریف )و  

این پیشتازان  سره ترویج دهند.    گرایی را یک پرشتاب از انسان   داوطلبانة 

گام    ،دهند و با آغوش بازسوق می  « فراسوی انسانیت» ما را به    ،فناوری 

شوند که مسلماً امتزاج بیولوژی با فناوری  می   مان را پذیرادر تکامل   پسین

 ۱رمردهایمان و در واقع، بدل به ابَو بدنها  ر و فزونی اندیشه است و تغیی 

  انگیز  شدن، پایان دادن به بیماری )خوب( و حتی مرگ )یک خواست اغوا

 نوس(. أنام

انسانیت در حال خیزش است و برای من این    مفهوم فرا  بهعالقه  

پژوه  سالی که آینده   ۱۵است که در طی  هایی  یکی از پر دردسرترین توسعه

را    ،ماهبود صادقانه  کرده مشاهده  آن  واقعبگویم،  ام.  ایدة این    ،در  یک 

از  باره    به یکتا    شودهذیانی است که تالش   انسانیت  از  به فرارفتن  با 

 
1 Superhuman 
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 به شادمانی انسانی دست یافت.بتوان  ،فناورانهابزارهای  طریق 

پیرامون این مفهوم وجود    متضاددر اینجا دو موقعیت    برای زمینه،

ایستوان زولتان  توسط  که  فرا۱دارد  حامی  ریاست   ،  کاندید  و  انسانیت 

بیلی   2۰۱6جمهوری   ای.  جس.  و    آرایه  ،اگرانسان  فیلسوف،  2آمریکا 

 اند:شده

تحت  خود    2۰۱۳ایستوان در رمان سال    .انسانیت سردمدار فرا

 نویسد: می «۳انسانی  بندی فراشرط » عنوان 

. این یک واقعیت یافتخیزش خواهد    ،انسانی  راه و رسم برجستة فرا”

غیردمکراتیک   غیرقابل انکار و غیرقابل اجتناب است. این در ماهیتِ

آینده   این  است.  نهفته  خودمان  فناورانة  تکاملی  توسعة  و  فناوری 

است. ما آینده هستیم، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم و 

های  با دیدگاه تا با توان و خرد دانشمندان فرا انسانیتدارد  این نیاز

  نمایند می  ها را تسهیلباشد و آن می  و منابعی که در پشت آنانها  آن

انداخته شود.به خوبی قالب  این    بندی، هدایت و به درستی به راه 

آمیز  که ما بتوانیم یک گذار موفقیت  حمایت شودای  به شیوه  دارد  نیاز

توان نه با قدرت    ؛به اندرون آن داشته باشیم و خودمان را فدا نکنیم

 و نه با ترس از مهار کردن آن قدرت. آن فرسای 

شما نیاز دارید که منابع خود را در آن فناوری قرار دهید. در درون  

 
1 Zoltan Istvan 
2 Jesse I. Bailey 
3 The Transhumanist Wager 
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آموزشی  دانشگاه نظام  در  ایده  ها،مان.  و  درون  هایمانصنایع  در   .

درخشان   نیرومندترینِ اندرون  در  خودمان.   ة جامع  ترینِ جامعة 

  جامعة خودمان. بدین گونه است که ما  خودمان. در درون بهترینِ

 ( 22) .“توانیم آینده را به دست آوریممی

با به چالش کشیدن این وضعیت، بیلی در ژورنال تکامل   انسانگرا.

 نویسد:می و فناوری 

برهان” تهدید  می  من  با  که  پوشاندن آورم  عنوان یک   به  به  مرگ 

( انسان  هستی  برای  بنیادین  خطر  Daseinاحتمال  انسانیت  فرا   ،)

بنموپنهان   نیاز  توسعدن  با  ةه  اصیل  و  آزاد  ارتباط  فناوری،   یک 

 .را دارا شود « هستی انسان» صداقت و راستی و در نهایت خود 

کند: یا بدنی که می  را بیان  فرا انسانیت اغلب یکی از این دو ادعاها 

ما هم اکنون در آن ساکن هستیم قادر خواهد بود برای صدها سال  

  چندین پیکر مان قابل بارگذاری به اندرون  زندگی کند یا هوشیاری 

طور ولی به    ،ماهرانه)به صورت  ها  این وضعیت هر کدام از  خواهد بود.  

مختلفبه  ،  اساسی از  طرق  را  انسانی  تجربة  اساسی(،   جوانب 

 سازد.می  بیگانه (،کالبدپذیری ) تجسد فناپذیری 

فراخوان   به عنوان اساسرا    « 2مرگ   -   به سوی   -  هستی »   ۱هایدگر 

کند و دوری جستن از گم گشتگی  می  به اصالت )خودینگی( جاسازی 

 
1 Heidegger 
2 Being-toward-death 
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است(؛ با    حاکمبندی فناورانه  قالب ها  )که برای آن   ۱کسان  -  در خود 

یری خودمان، بدین سان مان از فناپذمورد تهدید قرار دادن آگاهی 

انسان  اصالت  گراییفرا  به  فراخوان  بستن  تهدید    ،)خودینگی(   به 

 ( 2۳) .“سازدمی نماید، همان گونه که نیاز به آن را مسدودمی

حل نیست و ایدئولوژی غالب  روشن است که جبرگرایی فناورانه راه 

از  برای خروج  را    راه خود  چرا”آورد؛  می  که چنین برهان  یسیلیکون وال

 داشت، پول فراوانی به دست  م، کلی سرگرمی خواهیمکنینمی  این ابداع 

با این    نیزمیلیاردها انسان  های  زندگی و این در حالی است که    مآوریمی

شود که فقط ثابت می   “؟یابندمی  بهبودی   ،نوین شگفت انگیزهای  فناوری 

 بود. 2همان گونه که الدیسم  ؛حل سست و خطرناک استراه یک 

  ۳بیشتر دکارتی یا فروکاست نگرانة های  آمیز با دیدگاه در تقابل احترام 

 ( انسانیت  آیندة  پیرامون  گرایان  انسان  بی فرا  نمونه،  نگاه    نهایت برای 

آسا(،  یک ماشین غول   شکل به  فقط  و تنزل یافته به جهان و مردم    انگارانه ساده 

را ترسیم کند    ی کند که نگرش و فلسفة دوران دیجیتال می   این کتاب تالش 

من باور دارم که از طریق  نامم.  می   ۴گرایی نمایی که گاهی من آن را انسان 

این راه  به سوی جلو یافت کنیم که    متعادل توانیم یک راه  می   ما   ،این فلسفه 

از آن    ،دهد تا فناوری را در بر گیریم و نه فناوری شویم می را    اجازه این  به ما  
 

1 They-Self 
2 Luddism 

زند و اشتغال را  می   کار صدمه  مبنی بر این که سازوکار صنعتی به بازارای  عقیده)الدیسم:  
 .( آورد و در اوایل قرن نوزدهم رایج بودمی  پایین

3 Reductionist 
4 Exponential humanism 
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 یک هدف. به عنوان  و نه    م ی کن به عنوان یک ابزار استفاده  

ما باید تا آنجا که ممکن است انسانیت،  ة  برای ایمن نگه داشتن آیند 

که در توسعه گذاری کنیم، همان گونه  انرژی سرمایه  ،در پیشبرد انسانیت

خواهیم که مکان  می  دهیم. من معتقدم اگر جهانیمی  دادن فناوری انجام 

انسان برای  بی  ،باشدها  خوبی  و  نقایص  منابع    ها،کفایتیبا همة  باید  ما 

بگذاریم که واقعاً یک    چیزی چشمگیری )پولی و غیره( را در تعریف کردن  

انسان از  نمایینوع جدید  است    را  گرایی  بممکن  گیردر  کافی در  این   .

فناوری  روی  بر  فقط  بود  نوید  هایی  نخواهد  را   « رمردابَ» که  ما    کردن 

زودی  سرمایه  ،دهندمی به  زیرا  کنیم  به  گذاری  هایی  ماشینوابسته 

 کنیم. نمی خواهیم شد که کار کردنشان را حتی دیگر درک

نشویم، نگران این هستم که   گراچه در این موارد بیشتر کنش   چنان

  ها،در ربات   ه یک انفجار نمایی، از قید رها شده و هوشمندی غیرکنترل شد

  مندم نظا  روی گردانیدر نهایت منجر به یک    ،مهندسی زیستی و ژنتیک

  امّا   ؛ است  فاقد اخالق  فناوری   چون کهشود    یاصول پایة هستی انسان  از

 گردد. می  دچار به سرنوشت بدی  ،یک جامعه بدون اخالقیات

تواند می  تقریباً هر چیزی   :خیزدمی  این دو دستگی در هر جایی بر 

دیجیتالی، خودکار، مجازی و ربات سازی شود ولی احتماالً هنوز چیزهایی  

را دیجیتالی یا خودکار کنیم زیرا  ها  هستند که ما نباید تالش نماییم آن

 .دهندمی جلوهانسان  را  کنند که مامی  آن چیزی را تعریفها  آن

نمایی و همگرا  های  فناوری   ةکه در طی ده سال آیند این کتاب جایی  
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ببرند را  ما  است  را    آن  ،کندمی  جستجو  ،ممکن  است  مخاطره  در  چه 

  یم پیرامون آن امروزه انجام دهیم توانمی  چه که ما  سازد و آنمی   برجسته

ا فلسفی شما چه  مهم نیست باور مذهبی ی  دهد.می   را مورد کاوش قرار 

باشد، شما احتماالً با این موافق خواهید بود که فناوری هم اکنون چنان 

  پیشتر،که هر پیشرفت نمایی  وارد شده است  گسترده در زندگی روزمرة ما  

حتم طور  گفتمان    ،به  از  جدیدی  نوع  کجایک  تا  که  این  این    دربارة 

کند. همان گونه که فناوری  می   طلب  را  آن  برد و چراییِمی  ما راها  پیشرفت 

بیولوژیکمان است، زمان آن فرا  های  و دستگاه ها  عیناً مترصد ورود به بدن

گردهمایی   یک  که  است  بیندازیم  دودمانیرسیده  راه  ترین  مهم  ؛ را 

 گفتمانی که تا کنون ممکن است تبار انسان داشته است.



 

 

 

 

 دومفصل 

 در برابر ما  یفناور

 

 بگذارید درنگ کنیم و انسانیتمان را 

 برای یک لحظه در نظر بگیریم. 

 

 

بر پایة سرشت    ،شناختی انسان در میان چیزهای دیگرهای  توانمندی 

 است.  استوار  میلیارد سلول عصبی در مغزمان ۱۰۰ژنتیکی و تقریباً 

، توسط فناوری بهبودی بخشیده شوند  ،همزمان  ها،چنانچه همة آن

یابی به شکل  از لحاظ کارکردی و پیوندیافتگی، به زودی امکان دست   واقعاً

این میزان به .  وجود دارد  ،انحراف معیار بهبودی   ۱۰۰حدود    به  بسیار خام

را خواهد داد و این در حالی است    ۱۰۰۰باالتر از    IQ  یک انسان متوسط،

درصد    9۵حدود    شامل حالِ  است که   ۱۳۰و    7۰که محدودة میانگین بین  

 (. 2۴) استاز جمعیت کنونی 

توانمندی  چه  که  نمود  درک  بتوان  است  از آن سطهایی  دشوار  ح 
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هوشمندی را عرضه خواهد داشت ولی به طور حتم فراتر از هر چیزی  

بوده شاهد  که  از  می   یاایم  است  شناختی  مهندسی  کنیم.  تصور  توانیم 

ویرایش  نهایت  ،انسان  جنین  DNAمستقیم  های  طریق  را    ،در  افرادی 

در  ها  ترین انسانشان از باهوش کند که توانمندی شناختی بتواند  می   تولید

تاریخطو سال  می  پیشی  ،ل  در  آغاز  2۰۵۰جوید.  احتماالً  فرایند  این   ،

ولی   است  چیز  یک  ماشین  یک  عامل  سیستم  نوسازی  شد.  خواهد 

و احساس، خاطرات و آزادی اراده    قوة درکنویسی یک موجود با  بازبرنامه 

یی  چه معنا  ،مهم خواهد بود(  2۰۵۰)با فرض بر این که این هنوز در سال  

 ؟ دارد

کند،  می   د این را با نگاه به این که چه چیزی انسان را تعریف بگذاری

ولی هم اکنون  اند  شماری در این پرسش تالش کرده آغاز کنیم. فالسفة بی

افزوده است    خود   سرعتبه  ای  به گونه که فناوری  ایم  رسیده ای  ما به نقطه 

نویسی و را فزونی، تغییر، بازبرنامهها  دهد انسانمی  که این اجازه را به ما

نماییم، بازطراحی  است.    این   حتی  سوزاننده  موضوع  یک  اکنون  هم 

بر این   « گراییفرا انسان» و    « تکینگی» های  در خیمه فریادها  بسیاری از  

که ما به سوی امتزاج انسان و ماشین، فناوری و بیولوژی   قرار دارندبرهان  

م یا خیر، چنانچه این امید واقعاً انجام  هستیم. هیجان زده باشیدر حرکت  

کردن   تعریف  دیجیتالمقولة  شود،  دوران  در  بیشتر   یانسانیت    حتی 

 .داشتخواهد   تضرور 
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 به عنوان گوهرهای انسانی ها و ارزش  اخالق 

بود  چالش   خواهد  این  اینجا  در  فناوری    مادامیبنیادین  هیچ  که 

شناسد، عملکرد مؤثر هر انسان و هر  نمی  ، هنجارها یا اعتقاداتی یاتاخالق

ممکن است  ها  . ماشین شودمی   به خودشان اطالق داده تماماً    ،ای جامعه

را   ما  اجتماعی  یا  اخالقی  مسائل  و  نهایت مالحظات  که  در  بگیرند  یاد 

آیا آن چگونه   یا درک کنند ولی  شفقت و همدردی خواهند  ها  بخوانند 

همچون ما زیست خواهند کرد؟    نگرامعجای  واقعاً به شیوهها  داشت، آیا آن 

به صورت گسترده  ما  ارزشای  در واقع،  های عقاید و نگرش   ها،بر طبق 

ها  ها. حتی اگر ماشین و الگوریتمها  کنیم نه بر اساس داده می   خود زندگی

دهند را تجزیه و تحلیل  می  چگونه این را انجامها  در نهایت این که انسان

شبیه  احتماالً  و  آن کنند  نمایند،  طوالنی ها  سازی  راه  تا  ای  هنوز  دارند 

 همچون ما زیست کنند. 

منحنی نمایی هستیم جایی   عطفام، ما در نقطة  همان گونه که گفته

یک جهش بزرگ از چهار به هشت و سپس شانزده خواهد    بعدی که گام  

این رو،   از  با شکاف بزرگی روببود.  فناوری   رو هستیم میان آنه ما   چه 

تقریباً هر چیزی  این باشد که  آید  می   به نظرتواند انجام دهد )پاسخ  می

شادمانی  یک  که باید انجام دهد تا به  آن چه    ( وتواند انجام دهدمی   فناوری 

هنگامی که ما در فراتر از علل آشکار  سانی منتهی گردد. در واقع،  کامل ان

، کنیممی  حرکت ناشادمانی مانند فقدان آزادی، نابرابری، فقر و بیماری  

نه قطعی و نه جامع    “کند؟می   چه چیزی شادمانی را تعریف” پاسخ به  
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 (. 9است )بنگرید فصل 

شبیه فزایندة  خوبی  به  توانایی  از  جدا  روشنی،    سازِیبه 

فناوری های  کنش برهم  شادمانی، نمی   انسانی،  برای  اقدامی  و  داند 

دهد. فناوری فقط  نمی   خودفهمی، ارضاء، هیجان یا ارزش و عقاید ما انجام

پاسخ  و  ناتمامیت  کارآمدی،  منطقی،  کنش    درک   ،بله/خیرهای  منطق، 

عاً شاد  شما باید بتوانید واق  “شادمانی را بدانید ”کند زیرا برای این که  می

 نیاز دارد.  کالبدپذیری و جان بخشیباشید که از دید من به 

  اهمیت ها  آن   به ها  چیزهایی که ما انسان  به طور کامل دربارة فناوری  

پوچ می عقیده دهیم،  این  بر  من  است.  فناوری گرا  که  ونمی  ام    تواند 

سلسله  نمی در  مازلو بایست  نیازهای  هرم  برآورد    ،۱مراتب  به  کمک  از 

حرکت    ،زهای پایه به سوی عشق و تعلق، اعتماد به نفس یا خودفهمینیا

  ،یادگیری ماشینهای  عصبی و رهیافت های  (. بله، قطعاً شبکه 2۵کند )

که خودشان را آموزش دهند  اند  پذیر نمودهامکانها  اخیراً این را برای رایانه

  . (26را انجام دهند )  GOهای  چگونه چیزهای پیچیده مانند بردن بازی و  

حدسهمچنین   تئوری    حداقل  زنممی   من  ماشین در  برای  ها  این 

چگونه همانند یک انسان که  خودشان یاد دهند  به  پذیر است که  امکان

برداری نیست؛ وساطت  سازی همانند نسخه عمل کنند. با این وجود، شبیه 

 واقعیت با خود واقعیت یکی نیست.

نباید آن را داشته باشد! در همین زمان، ندارد و    فناوری اخالقیات

 
1 Maslow 
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  سان ه  ب  ،ای به صورت فزاینده   ،و مغزهای انسانها  در این دورة نمایی، بدن

 ۱چالش یک خیس افزار همانند    ،شوندمی  نگریستهمانند  ماشین    اجسامِ

نرم  خونی  و  گوشتی  نسخة  ماجرا   خیالی.  افزار()یک  این  فقط   ،در    ما 

برتوانیم  می اگر    افکنده واندام    لرزه  تصور کنیم که چه رخ خواهد داد 

تقلید  ریزی شوند اخالقیات یا اعتقادات ماشینی خودشان را  ها برنامه رایانه 

. از دیدگاه نویسندة این سطور، این مسیری  کرده یا حتی توسعه دهند

ها  به ماشین   « هستی» نیست که ما باید تعقیب کنیم. ایدة دادن توانمندی  

 مصداق خیانت بر علیه بشریت است. به خوبی 

 

 یک ماشین؟   متولد شدن و برخاستن در درون

بحث و مفهوم مورد  مورد  یک مثال مغایر، موضوع  بیشتر به عنوان  

رشد عینی یک بچه یعنی ایدة  را در نظر بگیرید؛    « 2برون رویش » مناقشة  

(. این ممکن است در طی 27در یک رحم مصنوعی )  ،در بیرون بدن زن

پذیر شود و مصداقی کامل بر این است که چگونه سال بعد امکان   ۱۵-2۰

ترین  تواند حتی پایه می  مربوط به فناوری،  “توانیممی   بله ما”خوی و منش  

مالحظات انسانی را در نوردد. در حالی که رهسپار شدن در این شیوة  

تولید  آینده  مثنگرانة  زناو  برای  است  ممکن  انسان  برای  کمتر  لی  ن 

حاملگی  دارعارضه  یک  تا  حتی  باشد  و  نهایت    طبیعی  در  و  کارآمدتر 

ارزان کهاحتماالً  باورم  این  بر  من  مطلق،  تر،  صورت  به  شیوه    این 
 

1 Wetware 
2 Ectogenesis 
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شود می  متولدای  با چنین شیوهکه  ای  کند و برای یک بچهمی  زداییانسان

در تکاپوی آن هستم  دانم ولی من  نمی  مورد شماگزند باشد. من در  پر از  

درک    ،کنندتوسعه و ترویج می هایی که چنین مفاهیمی را  منطق آن   تا

 .نمایم

 

 آیا این برای انسانیت خوب است؟ یک آزمون اساسی 

  چالش برانگیز بیشتر های  با وجود تغییر نمایی و بدین سان گزینه 

را مطرح ها  از پرسش   ای مجموعهکنم ما  می  پیشنهادبرای انسانیت، من  

مورد  فناورانه و علمی جدید را  های  توانیم مرزشکنیها میکه با آن کنیم  

 ، برای مثال: قرار دهیمسنجش 

ایده • این  انسانی هر کس که شامل   ،آیا   است را نقض   آن  حقوق 

 کند؟ می

ایده • این  با    ،آیا  را  انسانی  ارتباطات  که  است  آن  جستجوی  در 

 را ترویج دهد؟   ی جایگزین کند یا این مفهومارتباطات ماشین 

ایده • این  را    ،آیا  برابرکارآمدی  قرار  در  در  می   انسانیت  آیا  دهد، 

آن که  است  آن  شود    جستجوی  خودکار  نباید    )مانندچه 

 ؟ خودکار گردد (ضروری انسانیهای کنش برهم 

در  )سود و رشد( را    GDDتفکر سنتی و با محوریت    ،آیا این ایده •

 ؟دهد قرار می انسانی های ترین پایه القی اخ برابر

ایده • این  مصرف ا  ، جستجوی آیا  با  را  شادمانی  برای   گرایینسان 
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 کند؟ می جایگزین ،محض

بایست خودکار  نمی  انسان را که ای  هسته های  فعالیت   ،آیا این ایده •

یک    ؛کندمی  شوند، خودکار مثال،  یا    روحانیبرای  یک  خودکار 

 هوش مصنوعی؟  ۱درمانگر 

علمی تخیلی  ادبیات  نویسندگان  از  ویلیام    محبوب  یکی  من، 

هستند  از لحاظ اخالقی خنثی  ها  فناوری ”چنین بیان داشت،    ،2گیبسون

 تیزهوشانه در واقع، مشاهدة  (.  28)  “را به کار ببریمها  تا زمانی که ما آن

او بی  نقل  اغلب مورد  با آنو  لحظة    نهایت مرتبط  این  چه است که در 

یعنی هنگامی که تعریف انسانیت به صورت    هستیمرو  هروبآن  با    ما   دقیق

 نمایی فناورانه قرار دارد. های ای تحت تأثیر پیشرفت فزاینده 

 

 آن  عطف : در نقطة 10/90چالش  

در   ما  که  آنجا  عطف از  یک    نقطة  امروزه،  هستیم،  نمایی  منحنی 

درصد از    9۰گذاریم. آیا  بخودمان اثر    ةیندهمتا داریم تا بر آبی  یشانس

پیشرفت  مابقی    ،فناورانههای  این  و  هستند  بیانگر    ،درصد  ۱۰مثبت 

چالش  و  مدیریت  های  خطرات  بباشندمی قابل  کنترل  از  این  یا  رون  ی ؟ 

سوی  آن  و  سو  این  به  و  چرخشی  حرکات  با  و  سوی   ،افتاده  یک   به 

 رود؟ می ی 9۰/۱۰ آباد ناکجا

 
1 Therapist 
2 William Gibson 
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ماهیتهای  توسعه اکثر   در  عمدتاً  هنوز  هستند.    ،فناوری  مثبت 

نشانگر یک گام    ،باتری و خورشیدی های  دار در فناوری ادامههای  پیشرفت 

تجدیدپذیر بوده  های  یی کلی به سوی پایداری و انرژی جاجابه  سترگ در

( اشیاء  اینترنت  کاربردهای  در  (،  IOTو  راستین  تغییر  دریای  یک 

بندرهای هوشمند، شهرهای هوشمند و کشاورزی  همچون  هایی  گستره 

 اند.پذیر نموده هوشمند را امکان

امروزه   که  چند  هستند،  ها  فناوری   درصد  9۰هر  مثبت  هنوز 

منفی ناچیز  نسبتاً  آغاز    ،پیامدهای  تندی  به  خود  مانند  قارچ  رشد  به 

و  اند  کرده  بازار  کنندگان  مشارکت  دیگر  و  کارآفرینان  مخترعین،  زیرا 

در مورد اینترنت اشیاء    اند.نپرداخته   به اندازة کافیها  به این  ،نداندانشم

بدون مراقبت، یعنی  به صورت بدی اعمال شود،  (، چنانچه  ۵)بنگرید فصل  

به خوبی به بزرگترین شبکة مراقبتی و سراسر  خودش  ممکن است  این  

ما ممکن   (.29ل شود )یبدتتا کنون ساخته شده است،  که  ی  جامع  ۱بین

مشاهده، پایش و رصد در  مورد  ای  است به آنجا ختم شویم که از هر زاویه 

زمان  صورت    ،هاتمام  به  و  جایی  هر  فرض پاز  یا  2یش  کنترل  بدون   ،

 گیریم. بقرار  ،یازی دست

نمایی واقعاً پتانسیل شگفت انگیزی برای انسانیت دارند  های  فناوری 

و کسب و کار  ها  همة فناوری   یتِولی ما چنانچه جامع تفکر نکنیم و یا ن

را  شود یترویج شکوفایی انسان موجب بایستمی را که به صورت عمومی

 
1 Panopticon 
2 By default 



 49  در برابر ما ی فناور فصل دوم: 

 را تلف سازیم.این پتانسیل  ممکن است ،قرار دهیم  یفراموشمورد 

 

 فناوری، قدرت و مسئولیت

های  آید و ما هم اکنون به درستی با قدرتمی  یقدرت با پیامدهای

شویم که می   سرگرم لذت بردن هستیم ولی اغلب غافل  ،فزایندة فناوری 

آید و موجب  می  مسئوالنه هنگامی که فناوری با پیامدهای غیرعمدی آن

 عمل نماییم.با آن شود، می تغییرات بنیادین در زیرساخت جامعه

بوک  فیسما عاشق این هستیم که با یکدیگر اتصال بیابیم و خود را در  

،  تازهبریم. هنوز  می   لذت  «۱الیک »   صدای ا از  ترویج کنیم و بسیاری از م

اجتماعی یعنی جایی های  شبکه )این دادوستد فاوستی ضد ارزشی خاص  

داده  ما  برای  های  که  را  رایگان درشخصی خود  پلتفورم    کارکردن  یک 

هولدینگ  های  شامل شرکت  (گذاریممی  به تجارت   ،جهانی هیجان انگیز

ها  چه که آن  آنواقعاً مسئول  ها شرکت این   تاشده است نمانند فیسبوک  

انجامگردآوری شدة  خرده اطالعات    با  . نیز شود،  دهندمی   دیجیتالی ما 

دادن  مسلماً زیرا  است  موارد  این  رفتن  طفره  در  ارباب  یک  فیسبوک   ،

ها  آنهای  تالش  ، قطعاً بههایمانبر داده برای کنترل بیشتر  به ما    اختیار

  ها،کسب و کار آنای کمک نخواهد کرد زیرا مدل زمینه  در کسب درآمد 

 فروختن ما به باالترین پیشنهاد دهنده است. 

ما  از  آنمی  فیسبوک  برای  انجام  خواهد  احساس  دهیم  می   چه 

 
1 Like 
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بخش نیرومند آن  داشته باشیم در حالی که ما از نیرنگ لذت مسئولیت  

  این که  (،  NRAاران )دقیقاً همانند انجمن ملّی تفنگد  ؛افتیممی  عیاشی  به

از    کنداشاره می   گونه از مردم    فناوری برای چیزهای بد استفاده بعضی 

  یتی برای مسئول  ،فناورهای  شرکت خود  کنند و این در حالی است که  می

ها  تفنگ ”گوید  می  که. همانند انجمن ملّی تفنگداران  ندارنداین رفتارها  

را که  نکشنمی   مردم  مردم هستند  این  راد،  فکر “کشندمی   مردم  من   ،  

  استپست و کم ارزش از انکار مسئولیت آن چیزی  ای  کنم این شیوهمی

 کنند.می تسهیلآن را  ها  آنکه 

و   Google Nowگوگل،  های  استفاده از نقشهبا  به همین شکل، ما  

توانید درست  می   شما  که)یک وسیلة خانگی    Google Homeحتی شاید  

تا موارد    صحبت کنید(  با آنیک خدمتکار رباتیک    مانند دوست داریم 

بعدی خود های  بینی کرده یا پیام بفرستیم تا وقت مالقات ترافیک را پیش 

 طریقة مطلوبیتوانیم  نمی  آید ما می   را روزآمد کنیم. با این وجود، به نظر 

 ۱مانهایدادهفراگاه فروش    کاوی و آنداده   در گوگل    مسئول نمودنبرای  را  

های به شرکت   نام و نشان شده باشد(بی  شکل خام)به رغم این که به  

آن  ،بازاریابی دادن  دولتیِها  یا  عامل  مراقبت هوشمند    به هر  به  ممهور 

مسلم خواهد شد که اکثر ما از    ،به زودی .  پیدا کنیم  ،(FISA)  2خارجی 

بر ادوات همراه  کنترل شده با صدا  (  SIDAدیجیتالی )  هوشمند  دستیاران

  از  آید که هیچ کسبه نظر می   ،خود استفاده خواهیم کرد؛ با این وجود

 
1 Meta-data 
2 Foreign Intelligence Surveillance 
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پاسخگو نخواهد    ،انجام خواهند دادها  صحنه   این  در پشتها  چه آن  آن

دهند و این در حالی  می  . این ادوات به صورت دائم به ما گوش فرا بود

متفکر را بدون  های  ماشین  ،ما در واقع  نداریم.ها  است که ما کنترلی بر آن 

 کنیم.می خلق  ،پذیری و بدون نظارت و اعادهوجود یک طرح مسئولیت 

ربات  که  هستیم  جهانی  به  ورود  حال  در  عامل  نرم های  ما  افزاری 

توانند همة نوع وظایف را به جانشینی  می ،(2ها )بوت ۱بر پایة ابر هوشمندِ

آن  دهند  ها  کاربران  نشستانجام  برقراری  کردن  ها  مانند  رزرو  یا 

مان  هایها. ما حتی قادر نخواهیم بود درک کنیم که چگونه بوترستوران 

به صورت روزافزونی  ها  شوند و این در حالی است که آن می  به تصمیم نائل 

ما شاهد فقدان نظارت و مراقبت پیرامون    .برندمی   به پیشزندگی ما را  

م. این در وهلة نخست به این علت است که  کاربرد و اثر فناوری هستی

  عمدتاً به صورت سازد هنوز  می   پذیرفناوری را امکانچه که    مسئولیت آن

فروش  به  و  کرده  خلق  را  آن  که  کسانی  توسط  بیرونی  مسئلة    یک 

یک منش ناپایدار به سوی آینده    تماماًشود و این  می   نگریسته  ،رسانندمی

این  .است یاد  به  مرا  چگونه  می   این  که  نفتی  شرکت اندازد  برای  های 

به صورت   ،آلودگی و گرم شدن زمینهای  به موضوع   ،ترین زمانطوالنی

حتی برای نمونه،  اند؛  وکار خود نگریستهکسبحوزة    دریک مسئله بیرونی  

اوقات   بهمربو   موضوعات  ازمسائل    اینگاهی  آن مسئولیت  ط  ها پذیری 

  مان یک ایدةالزم به گفتن نیست که این نوع رهیافت به آینده   اند.نبوده

 
1 Cloud-based 
2 Bots 
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 و احتماالً خانمان برانداز است. بد

دربارة  مسئله  این  هنگامی که  من به صورت بنیادی بر این باور هستم  

  زیرا بنگریم  به آن    ،سود و رشد گسترة  از    فورًا در فراتر باید ما فناوری است  

بایست می  این  دهد.  تغییر  را  انسان  هستی  چشمگیری  صورت  به    ةتواند 

  پیشی   ،بود مطرح  ای  هسته بمب  دوران  چه که در    آن ز  ا اخالقی حتی فراتر  

ای، پس  ، یکی از ابداع کنندگان بمب هسته ۱پنهایمر جوید. جی رابرت ا می 

  من مرگ م اکنون  ه ” از بمباران هیروشیما و ناکازاکی چنین بازگویی کرد:  

یعنی  بازگویی از کتاب مقدس هندوها،  در  (.  ۳۰)   “ ها شوم، نابودگر جهان می 

اپنهایمر  باگوادگیتا )متن حماسی و مذهبی هندوها و بخشی از مهابارتا(،  

درست همین  رسانی کرد.  یک هنگامة کاماًل نوین از تکامل انسان را پیام 

 تر هستیم. ما در حال تجربه کردن حتی چیزی بزرگ   گاِهآ ناخود حاال،  

با  همان ” فناوری  آورد، هوش مصنوعی یک  برهان خواهم  گونه که 

دوگانه   مثابهکاربرد  هسته   به  هسته استای  شکافت  شکافت  ای . 

. قدرت وحشتناک  را بسوزاندها  تواند شهرها را روشن کند یا آن می

قابل تصور نبود. با هوش   ۱9۴۵سال  آن برای اکثر مردم در پیش از  

این برای ما    ۱9۳۰مصنوعی پیشرفته، ما درست در دهة   هستیم. 

ای که شکافت هسته ای  نامحتمل است که در سرآغازی به ناگهانی

مان: هوش مصنوعی و  ، ابداع نهایی2ات بار  جیمز   “داشت، بقا بیابیم.

 ( ۳۱دوران انسان )پایان 
 

1 J. Robert Oppenheimer 
2 James Barrat 
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چگونگی    بلکه کنیممی  جستجو که  نیست فناوری چیزی 

 جستجو کردن است 

ابزاری    واقعاًقدر افسونگرانه است ولی  ه  فناوری، این مهم نیست که چ

بریم. فناوری آن چیزی نیست  می  به کار  ی است که برای دستیابی به چیز 

  ة واژ  !چگونگی جستجو کردن است  بلکه  در جستجوی آن هستیمکه ما  

از   که  می  ریشه  Techneفناوری  شدن”  به گیرد  به    « واقعی»   بارور 

وران و هنروران از طریق کاربرد  پیشه های  و بهبودی در مهارت   “« زیبایی» 

به  فناوری را نیز بسیار    ،(. فالسفة یونان۳2)اشاره دارد    ،چنین ابزارهایی 

ما مادام    ؛یک فعالیت فطری انسان است  انگار  انگاشتند کهمی  چیزی   مثابه

ابداع و بهبودی  دهیم و این ماهیت انسان است که چنین  می   ابزارها را 

 دهد. می کاری را انجام

از    امّا، هم اکنون به سویی در آینده رهسپاریم که بازگشت دلفریبی

آغاز به رخ دادن کرده است: هربرت مارشال مک  در آن    ۱ابزاری   -  نیت

ما،  2لوهان  که  ابزارهایی  که  داد  پیشنهاد  بار  یک  روشنفکر،  و    فیلسوف 

(. ۳۳کنند )می   و حتی ما را ابداع اند  سازیم آغاز به شکل دادن ما کرده می

 Techneاز نیت اولیة    کژراهینمایی، این یک  های  با در نظر گرفتن نهایت

بو ما  دخواهد  کوتاه   و  زمان  در  ایفای  ترین  سوی  خدایی  یک  به  نقش 

 هیم شتافت! خوا

 
1 Tool-intent 
2 Herbert Marshall McLuhan 
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که فناوری همیشه بر انسان   استدالل کنیدمطمئناً، شما ممکن است  

چه چیزی    ؟چه چیزی جدید است  باثر داشته و او را تغییر داده است؛ خو

 Techneبرای نگرانی وجود دارد؟ آیا این یک نمونة دیگر از همان جریان  

اش  اولیه   Techneنیست؟ بگذارید در نظر بگیریم که فناوری در معنای  

، نایل شدن ی وره و عملکردها و بهرها  فقط ابزاری برای فزونی در توانمندی 

همچون ماشین بخار،    پذیری ما بوده است. ما این را در اختراعاتیو امکان

اینترنت و  تمامیت می   تلفن، خودرو  در  فناوری  را  بینیم.  ما  افزوده  مان، 

جهان مادی ما را افزوده نمود. هیچ های  پذیری و امکانها  فقط کنش   نکرد

ژرف و بازگشت ناپذیر  ای  اساساً به شیوه   ،فناورانههای  از این پیشرفت  یک

 ،وانشناسانه یا به صورت معنوی از دید عصب شناسی، بیولوژیک و حتی ر

واقعاً    ها،تغییر ندادند. استفاده از آن فناوری   ،ما را از درون به عنوان انسان

منحنی    عطفدر نقطة    )با وجودی کهما را به صورت نمایی نیرومندتر نکرد  

در حالی که اختراع موتور بخار یک تفاوت سترگی در  .  داریم(نمایی قرار  

در مقام مقایسه قرار  دوران صنعتی ایجاد کرد ولی اگر منحنی نمایی را  

. برعکس،  داریمقرار    از این تغییر سترگ  دور ای  هنوز در نقطه   دهیم ما

هم اکنون در    ،کار  نیروی   توسعة رباتیک پیشرفته و خودکاری فراگستر

در آنجا است    هستند؛در حال رخ دادن    ،)چهار(  نقطة عطف آن مقیاس

که تفاوت نهفته است. این یک تفاوت از حیث بزرگی است، نه فقط در  

 سبک و روش بلکه از لحاظ نوع.
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 1ها ندروریتمآدر برابر ها الگوریتم

توانیم )برای نمی  آن چیزهایی است که ماپیرامون    عمدتاًانسان بودن  

پیش   ةآیند محقابل  اندازه بینی(  الگوریتمیاسبه،  صورت  به  و    ،گیری 

به صورت کامل درک کنیم.  تعریف، شبیه  یا  انسان   آنسازی  را  ما    چه 

شامل می این  بیولوژیکی.  یا  شیمیایی  حتی  یا  نیست  ریاضیاتی  سازد 

قرار توجه  مورد  عمده  صورت  به  که  است  گفته نمی   چیزهایی    گیرند، 

در  نمی عینی   زیرآگاهی بخش  شوند،  و  هستند  ناپایا  دارند،  پذیر  قرار 

این نی آنها  ستند.  دارم  دوست  من  که  هستند  انسانی  را  ها  جوهرهای 

ها  را حفظ کنیم حتی اگر آن ها  که ما مطلقاً باید آن  نام گذارم ها  ندروریتم آ

زمخت، پیچیده،   ها،غیربیولوژیک، رایانه و ربات های  در مقایسه با سامانه

 آیند.می یا ناکارآمد به نظر آهسته، خطرآمیز 

سازد مورد مرمت، تعمیر،  می   چه ما را انسان  ما نباید تالش کنیم آن

ای به گونهرا  در واقع ما باید فناوری    ؛کنی قرار دهیمارتقاء و حتی ریشه

و    گذاشتهاحترام  ها  را بدانیم و به آنها  تفاوت  نوع طراحی نماییم تا این  

نظام  کاهش  بدبختانه،  دهیم.  قرار  محافظت  و حتی  ممورد  آهسته  و  ند 

سازند(  می  )آن صفات گریزانی که ما را انسانها  ندروریتم آمطرود کردن  

اجتماعی  های هم اکنون در پیرامون ما آغاز شده است. برای مثال، شبکه 

پروفایل ایجاد  مناسبهای  امکان  که  گونه  همان    را   بینیممی  خودمان 

  لذت   ،خودمان  ةساختاربندی شدهای  از این هویت  ما   و  سازند می   فراهم

 
1 Androrithms 
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شویم که ما واقعاً در زندگی  درگیر    با آن چیزی   بیشتر از این کهبریم  می

 داریم. ها راآن  واقعی خودمان

نظر  به  خوب  است  ممکن  آن   چنانچه تواند  می   ولی ید  آ   این    در 

شود زیاده  منفی    ،روی  دهد بسیار  یک  جلوه  مسلمًا  که  حالی  در   .

وجود    مان زندگی واقعی های  میان شبکة اجتماعی و هویت های  پوشانی هم 

به صورت    ،ها کیفیت تجسم یافتة اجتماعی و چهره به چهرة آندروریتم   . دارد 

پرده   ،روزافزونی  با  اکنون  الگوریتم های  هم  و    زبردستانه های  مصنوعی 

آن   ،شوند می   جایگزین  برای    چه   مانند  ساماندهی  که  و  گزینی  همسان 

ای  توانیم خودمان را به هر شیوه می   شود. در آنجا ما می   محتوی آنالین انجام 

آزاد و هنوز  های  که دوست داشته باشیم شکل دهیم و عمدتًا از فناوری 

چه که    نیرومند استفاده کنیم و به زودی به تفکر در خودمان همانند آن 

جس  این    ،فیلسوف   ،بیلی  دکتر  محصوالت  ” کند:  می   توصیف   صورت به 

جای  (. ۳۴)  خواهیم کرد آغاز  ،“ حسابگرانة خودمان فناورانة کنترل منطقی 

مردم  از  روزافزونی  تعداد  که  نیست    احساس   را   فراوانی تنهایی    ،شگفتی 

 (. ۳۵)  اند افسرده شده   نیز   اجتماعی های  در شبکه حتی  کنند و  می 

هر چند تا    ،اغلب درخشان شخصیتی  ) مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی  

  Sein und Zeitدر کتاب خودش    (،حدی در کژ راه افتاده از دیدگاه سیاسی 

تنها موجودی است که در  یک انسان  ” دارد  می   )هستی و زمان( چنین بیان 

  ة . واژ ( ۳6)   “ نگرد می   زیستش به مسئلة خود هستی همچون یک موضوع 

 کند. می   در آنجا( واقعًا آن را به بهترین شکل توصیف   ودن )ب   Daseinآلمانی  
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آنجا در  تفاوت  Dasein)  بودن  از  ماشین   اساسی(  و  انسان  میان 

کند و این یک مهم در سراسر این کتاب است: این یک هستی  می   صحبت

که )جان    ذهن، روح یا  ؛امیال انسانی ما است  در قلباست که    درکبا  

است   هستی  گریزانبخش   نظر  (ما  یا  نمی  به  تعریف  را  آن  بتوانیم  آید 

 سازد.ری می مان را جاولی به هر حال زندگی  ؛یابی کنیممکان

 

STEM  وCORE 

آخر )برهم   کالم  انسانی  رازهای  بزرگی  که  است  و این  بدن  کنش 

قابل محاسبه، نسخه  و معنویت که منطقی،  بیولوژی  قابل  ذهن،  و  پذیر 

منظر علم، فناوری، مهندسی ای  هنوز به صورت عمده   ،تند(مهندسی نیس

دهند. بدین سان، ما نباید  می  ( را کم اهمیت جلوهSTEMو ریاضیات ) 

های خود را هنگامی  فناوری خود را چندان انسان گونه نماییم یا اولویت

اجتماعی مهم است، مغشوش سازیم و  های  و گزینش ها  که زمان تصمیم

مان را فراموش کنیم همچنان که در حال خطر کردن  ما نباید مسئولیت

پایان  ن،ماکنیم که ممکن است به برتری می را خلقای هستیم و فناوری 

 دهد. 

این باور    بر   ،هستم  STEMهای  همان گونه که من شیفتة مرزشکنی

توازن   ایجاد یک  به  فوراً  ما  دارم که  داریمقرار  اهمیت  نیاز  که  توازنی   ،

، اخیراً  STEM  سرواژة  ر خالفبسازد.  می  نیروهای واقعی انسانی را تقویت 
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نامیدن آن تحت عنوان   من شفقت،   ام: خالقیت/آغاز کرده   ۱CORE  به 

 مسئولیت و همدردی. اصالت، دوسویگی/

فوری  ماشینچندا  ،نگرانی  توسط  انسانیت  احتمالی  نابودی  ها  ن 

فت انگیز  شگ   2های چاله مان به اندرون کرم تر فریفته شدن نیست بلکه بیش 

در  ها  آنکه  ای  به شیوه  ؛استها  سازی شبیه   مجازی وهای  فناوری، جهان 

 ،سازندمی  نسانگاه آن چیزهایی که ما را ا  و آن  دهند می  نخست کاهش

 کنند.می  ویران

 

پایان   ،فناوری بر انسانیت ترجیح دادنتوانیم به جریان  می   آیا ما

 دهیم؟ 

هنوز    ها،ترین فناوری بینی، حتی عظیم برای اکنون و آیندة قابل پیش 

سازی  شبیه   طریقی ( را به  Dasein)   هستی انسان فقط قادر خواهند بود که  

نمایند تا این که واقعًا انسان شوند. بنابراین، برای زمان موجود، چالش کلیدی  

چندان پیرامون جایگزین کردن انسانیت و یا حتی نابودسازی آن نیست بلکه  

بزرگ )به  های  سازی این است آیا ما ممکن است به ترجیح دادن واقعًا شبیه 

( بر واقعیت تجسم  اند رائه شده ا ها  توسط ماشین   که ای  مهارت آمیزی ارزانی و  

آغاز کنیم. به زبان دیگر، ما در نهایت ارتباطات با    ،یافته و حقیقی خودمان 

 (. ۳7دهیم؟ ) می   ترجیح   ،مردم   را نسبت به ها  ماشین 

 
1 Creativity/compassion, originality, reciprocity/ responsibility and empathy 
2 Wormholes 
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معاشرت داشتن با دستیاران دیجیتالی خود، خوردن    آیا ما به زودی به 

آن غذاهای چاپ شد  در یک  کردن  مسافرت  بعدی،  های  جهان ه  ب   ة سه 

در   تحویل  با  فردگرایانه  نیاز  حسب  بر  خدمات  دادن  سفارش  مجازی، 

( و به معنای  Cloud)   هوشمندمان توسط پهبادها و یا از طریق ابر های  خانه 

 (. ۳8)  خوشنود خواهیم شد؟   ها،واقعی کلمه ارائه خدمت توسط ربات 

کاربرد )بدون   بسیار پایین، سادگیِهای  آیا آسودگی بسیار باال، قیمت 

شود( و گنجایش واقعاً باال برای  به زودی کامالً قابل دستیابی می   ،شک

  ربیات و تج   « ۱خیس افزار » های  کنش بر نیازمان برای بر هم   ،کاهلی انسان

این ممکن است دشوار باشد   تصور  امروزهد یافت؟  نچیرگی خواه  ،واقعی

تواند در کمتر از ده سال انجام شود.  امر می  این  ،احتمال  نهایتولی در بی 

 ل شده است.یبدت  “؟اما بعد”هم اکنون به  “؟شودمی  چه”شاید 

( و ARهمچون واقعیت افزوده ) هایی  بینیم فناوری می  ما هم اکنون

(، BCI)  2رایانه  -  مغزهای  و حدواسط ها  (، هولوگرامVRواقعیت مجازی )

را   بودند  انسانی  حواس  گسترة  در  فقط  که  یا  تجربیاتی  افزودن  برای 

واقعیت شبیه  کردن  تجربیات  هایی  سازی  گسترة  در  روزی  فقط » که 

انسانی ساده   ،ندبود  « احساسات  به  کنندمی   تربسیار  ما  که  این  ، شانس 

به تدریج و    اشتباه این را )واقعیت( با آن دیگری )مجازی( اشتباه کنیم

 .دهندافزایش می ،اگهانیگاه ن نآ

 

 
1 Wetware 
2 Brain-computer interfaces 
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 و اخالق  1ها حدواسط 

و   AR  گیری   ظرف چند سال، به کارفقط  کنم که  می  بینیمن پیش 

VR  اندازة برنامهها  فرستادن پیام   به  از طریق  ارتباطات  های  یا برقراری 

ای که ما جهان  تصور کنید به شیوه   خواهند شد.  عادی   ،کاربردی کنونی 

را خواهیم دید اگر صدها میلیون نفر از مردم آغاز به استفاده از این ادوات  

آیا این انسانی خواهد بود که به صورت دائم به    ؟چه رخ خواهد داد  نمایند

شیوه اصول    ،این  تعریف  مسئول  کسی  چه  دهد؟  رخ  افزودگی 

برای مثال، آیا این قانونی   ؛بوددهندگی احساسات انسانی خواهد  فزونی

موضو) این  برای  اخالقی  باشد  می  (ع یا  تصویر  که  تواند  جنسی  یک 

واقعی  سازی شدةشبیه  بدن  بر  که  فرد  یک  روکش شده  مصنوعی  شان 

توانید  می  کنیم؟ آیا شمامی  صحبت ها  با آن  در حالی کهرا بنگریم  باشد  

امتناع   VRهای  کردن در جهان از کار    فقط به این دلیل کهشوید    اخراج

توانست به جهانی بدون ایدکرده  آیا شما خواهید  این بدتر  از  یا حتی  ؟ 

AR/VR  چندان فراگیر گردیده و به صورت  ها  آن در زمانی که    ؛باز گردید

 گیر در دسترس باشند؟ عالم 

ما در این دوران فزونی یافتگی    کسانی ناظرانکه چه    و در آخر این

مسافرت مجازی همچون های د بود؟ فناوری نخواه VRو   ARشهوانی با 

Oculus Rift    ،فیسبوکVR    سامسونگ وHoloLens  یکروسافت فقط ام

حس  ما    تااند  کرده به کار  آغاز  به ما  یک حس خیلی واقعی    ارائهبرای  

 
1 Interfaces 



 61  در برابر ما ی فناور فصل دوم: 

بر رودخانة آمازون یا باالرفتن از کوه    با قایق مسطح الواری   واقعی عبور

که  فوجی   کنیم  باشندتوانند  می  چگونهرا  تجربه  اینرا  اکنون ها  .  هم 

کردن   تجربه  شیوة  قطعاً  که  هستند  انگیزی  هیجان  بسیار  تجربیات 

  را تغییر خواهند داد. آیا ما   ما  واقعیت، ارتباط یافتن، کارکردن و فراگیری 

ارائمی از  باید  یا  از این که همیشه فقط  توانیم  ه دهندگان تجربة آینده 

 جلوگیری کنیم؟؛  ،دارندمیرا عرضه  واقعیت    « دستکاری شدة» های  نسخه 

بمبئی در هر زمانی    محالت کثیف و پر جمعیتپاک کردن    ،برای مثال

 .کنیممی  که با تاکسی در آن حرکت

که همیشه    دادن اینترجیح  به  آیا ما هنوز انسان خواهیم بود اگر  

توانیم اقدامی انجام دهیم تا از  ؟ آیا ما میآغاز کنیم   جهان شبیه این باشد

ادوات    به مانندبه صورت ابزارهای متعارفی برای جامعه    AR/VRاین که  

توانیم  می  ؟ آیاجلوگیری کنیم  ،اجتماعی شوندهای  تلفن همراه و شبکه

تلویزیون تقویت  اقسام در اعتدال استفاده کنیم مانند  ها  کنیم از آن  قصد

منظم  ،شده یافتة  غیرفزونی  جهان  به  تا  شد  خواهیم  فریفته  ما  آیا    ،یا 

چه    امروزه   فکر کنیم؟ واقعًا در نظر بگیرید   ،یک چیز خسته کننده   همچون 

واقعًا  ها  کنند. این فکر می   ،WiFiبدون    ،رفتن به کنار دریا به  ها  تعداد از بچه 

شک،  بی حل نخواهند شد.    ،بله و خیر های  معضالت است و با دادن پاسخ 

رهیافت   با وضعیت یک  متناسب  و  نیاز    ،انسان   محوریت با    متعادل  مورد 

 خواهد بود. 

بگذارید این را در نظر بگیریم که هنوز یک تفاوت سترگ میان این 
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و زندگی واقعی    جایگزینهای  تجربه کردن واقعیت   جدید برای های  شیوه

گونه تصویرسازی کنید که فقط برای دو دقیقه در  وجود دارد. خود را این  

گاه، خاطراتی    آن  اید.بمبئی در هندوستان ایستاده   وسط یک بازار شلوِغ

را با یک  اید  انباشت کرده   این دو دقیقه  کمکه شما فقط ظرف زمان بسیار  

طوالنی شبیه تجربة  ولی  پیشرفته تر  از  استفاده  با  شده  ترین  سازی 

بوها،   مقایسه کنید.  ،دسترس امروزی یا در آیندة نزدیکهای در  سیستم 

و  اصد واکنش اندازهاچشم ها  بر بدنهای  ،  عمومی  تاز  و  تاخت  تان، 

با  است که حتی    هاییتر از آن هزاران بار قوی ها  .. و همة آن.  تانحواس

اند شده   تقویتنمایی  وردهای فناورانة  اکه با دست  هاییترین ابزار پیشرفته 

 . آیند، به دست میکنند سازی شبیه  را هاتا آن 

محتوی محور    ،میان یک تجربة جامع، تجسم یافتهتفاوت    است  این

امّا یک    .سازی خلق شده توسط ماشینبا یک شبیهو تجربة انسانی کامل  

دانیم این چه است  می   تا زمانی که ما  ؛سازی بزرگ چیز بدی نیستشبیه 

  ما احتماالً  و    “بر خودمان ترجیح دهیمآن را  ”سازد که  نمی  و ما را فریفته

برای  توانیم  می را  آن  خوباکثر  فناوری   مقاصد  کنیم.  های  استفاده 

شوند،  می  کرانی در آیندة خیلی نزدیک بهتربه صورت بی تقریباً    ۱دیداری 

مرزهای میان  محوشدگی  د و  نبرمی   به شکل سترگی هزینه و ریسک را باال

توانیم به اندرون . یک روز ما عیناً می برندمی   به پیشانسان و ماشین را  

ذهن و تصورمان ممکن های  توانمندی از  گام نهیم،    VRصحنة یک فیلم با  

 
1 Visual technologies 
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چه است که مرا    (. این دقیقاً آن۳9)بجوییم  برای همیشه پیشی    است

آن    تا ایم  نظر گرفته شدهسازد. آیا ما در  می  عمیقاً نگران  هم  هیجان زده و 

از   نوعی  چنین  برای  ما  آیا  دهیم؟  انجام  شدنرا    ۱کشی سیم  مجازی 

  ما نیاز به تغییر دارد و چگونه   کشیآیا سیم  ،به عنوان یک نتیجهایم؟  شده

سیم می به  آیا  بپردازیم؟  آن  به  برای    جدیدی غیربیولوژیک  های  توانیم 

 انجام این کار نیاز داریم؟ 

 باشدچنانچه و هنگامی که پیشرفت فناورانه و نمایی به این معنی  

دیگر مهم نیست    ،مان نقش اساسی ندارندبرای هویتدیگر    انهایمکه بدن

پاسخ دهیم؛ در واقع در آن زمان، ما از آستانة  ها  که چگونه به این پرسش 

از  مان نیبیولوژیک  پردازشهای  اگر توانمندی   ایم.گذر کرده   ماشین شدن

کاهد؟ در آن  می   را   مانانسانیت  ،به ارتقاء دائم داشته باشد تا مفید بماند

تبدیل شدن به »   به نفعمان را  درصد از پتانسیل   9۵صورت ما به خوبی  

 (. ۴۰) توانیم از دست بدهیممی ،« ایمابزارهایی که خلق کرده 

 

 ی و محو شدن مرزهای انسانی ع هوش مصنو 

، ما نقش هوش مصنوعی در این  بالقوهاین اثر    اندازةبا در نظر گرفتن  

را    DeepMindماشین را باید در نظر بگیریم.    -  شدن تمایز انسان   محو

لندن که در سال   پیشرو هوش مصنوعی در  بنگاه  بگیرید، یک  نظر  در 

، 2در مصاحبه با گاردین   2۰۱6توسط گوگل اکتساب شد. در فوریة    2۰۱۵
 

1 Wired 
2 Guardian 
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، پتانسیل هوش مصنوعی را  DeepMind، مدیر عامل  ۱ابیس دمیس هس

 کند:می بیان

هوشمندترین  ” برای  حتی  که  دارد  وجود  اطالعاتی  انباشت  چنان 

شان بر آن حکمرانی کنند.  شود که در طول حیات می  ها دشوارانسان

داده می   ماچگونه   سیل  این  بینش ها  توانیم  تا  کنیم  الک  های را 

هوش مصنوعی عمومی این    دربارة تفکر    ة دریابیم؟ یک شیودرست را  

که به صورت خودکار اطالعات  در نظر بگیریم  است که آن را فرایندی  

چه که   آن  .پذیر تبدیل خواهد کردغیرساختارمند را به دانش کنش 

کار داریم  راه می  ما  فرا  یک  احتماالً  مسئله  2حلکنیم  هر  ای برای 

 (.۴۱) “است

ستر  بیان  معناییاین  چه  عمل  در  یک  می   گ  باشد؟  داشته  تواند 

جامعه را در نظر بگیرید که در آن فناوری، به ویژه هوش مصنوعی، فرا  

سازد مانند  می  برای هر چالش سترگ موجود در جامعه فراهمهایی  حلراه 

سالخوردگی و مرگ، تغییر اقلیم، گرم شدن جهانی، تولید انرژی، تولید  

حتی   و  که غذا  مصنوعی  هوش  یک  کنید  تصور  به  می  تروریسم.  تواند 

 ،توانیم درک کنیممی  سادگی اطالعات بیشتری را که ما در حد نهایت

دنیا را بالدرنگ در همة  های  محاسبه نماید، یک ماشین که عیناً تمام داده 

جاییها  زمان هر  در  ماشین  می  و  این  آن)خواند.  را  کههایی  و  در    آن 

یک نوع مغز جهانی خواهد شد که در حد    کنند(،می   اجرا یا  دارند  مالکیت  

 
1 Demis Hassabis 
2 Meta-Solution 
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غیرقابل تصوری نیرومند بوده و در فراتر از درک انسانی قرار دارد. این آیا  

خواهند ما  می  و گوگل  DeepMindهمچون  هایی  جایی نیست که شرکت 

مان توانیم کیفیات انسانی می  را ببرند و اگر چنین باشد، ما چگونه احتماالً

 ؟پاسداشت کنیمدر آن سناریو  را

هوش  ” ماشینتخصیص  دیگر  هایی  انباشت   ها،به  یا  قطعات  از 

بی  کردن  ،عرضهخدایگان  منور  جای  تیرگی  ،به  سازد.  می  بیشتر 

رایانه  که  گفته شود  مردم  به  که  آن   ای هنگامی  است،  ها  هوشمند 

رایانه را به  تغییر دهند تا  ای  یابند که خودشان را به گونهمی   تمایل

  این را طلب کنند تاسازند که بهتر کار کند به جای آن که  ای  گونه

 2)تو یک گجت  ۱جارون الینر   “تغییر یابد تا مفیدتر شود.  چنانرایانه  

 (.۴2نیستی( )

 

 چه واقعاً مهم است را به چنگ آورد؟  تواند آن می  آیا فناوری

 ی ضاف  مصنوعی دربگذارید تصور کنیم که چنین ماشینی، یک هوش  

نسخه ۳ابر اولین  از  ما  واقع  در  )و  باشد  داشته  وجود  دور  ،  به  آن  های 

آ مصنوعیواقعاً    یانیستیم(.  هوش  درکمی   این  آن  می   خواند،  یا  کند 

انسانهایی  کنش برهم  میان  دارندها  که  داده   وجود  به صورت    بیان ها  و 

 ( را درک کند؟ Daseinتواند هستی ) می ؟ آیاداندمی  را قدر شوندنمی

 
1 Jaron Lanier 
2 Gadget 
3 AI-in-The-Cloud 
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 طریقةدهند،  می  وردهای فناورانة نمایی که قطعاً رخابا وجود دست

  متفاوت   به صورت چشمگیری   ،چیزها  « تجربه کردن» و    «بودن» انسانی  

،  هستندآن لحظاتی را که برای ما مهم    ها،آن طریقی که فناوری   از  ماندمی

 ای،داده های  یا دسته   ویدیوها  ها،حتی بهترین عکس   .نمایندمی  تسخیر

این زمینه،    ؛اندبوده در آنجا  چه که واقعاً    هستند به آنهایی  فقط تقریب

و به کمال بودن یک لحظة منحصر به فرد است که   کالبدپذیری )تجسد( 

 به نوعی در بدن ما سکنی گزیده است.

  توانیم هرگز آننمی  که مااند  از فالسفه این گونه برهان آورده ای  پاره 

نگه داشته یا باز تولید کنیم. چنانچه    ،چه واقعاً مهم است را به دست آورده

از انسان بودن را در درون  ای  درست باشد، ما چگونه امید داریم تا گونه

شبیه ماشین  کنیم؟  یک  ما  سازی  بیولوژی » چنانچه  حدود  از  فراتر  به 

دی  درص  9۵یک خطر باالی از دست دادن    متحمل آیا ما    « رهسپار شویم

آن انسان  از  را  ما  جن  . شویمنمی   سازدمی   چه  که  گونه    بش همان 

 کند؟ می  ترسیم « گراییانسان فرا» 

 کند:می  را چنین تعریف گرایی، فرا انسانویکی پدیا

 باتبدیل شرایط انسانی    است که  و عقالنی... یک جنبش جهانی  ”

 قابل   گستردةبسیار  های عالمانة  نمودن فناوری توسعه دادن و خلق  

قراررا  دسترس   تامی   هدف  فناوری   دهد   ،به شکل سترگی  هااین 

روانهای  توانمندی  و  فیزیکی  فزونی عقالنی،  را  انسانی  شناسانة 

 ( ۴۳)  “د.نده
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دقیقاً آن چیزی است که مرا  ،  « فزونی سترگ» ن  این نوید بد شگو

که  به همان اندازه که اغواگرانه است    سازد.می   بیشتر از هر چیزی نگران

آید که همین کسب و کارها،  می   مرا فزونی دهد، به نظرمهای  توانمندی 

  ارائه که ابزارهای مورد لزوم فزونی دهندگی را  هایی  و فناوری ها  پلتفورم 

را  ها  بیشترین سودمندی   ،هستند که از این مفهوم هایی  همان   دهند،می

ارزش    کسب موفقیت و  ،شانقدرت در  ها  ن شرکتای  در واقع،  .بردخواهند  

های  د شد و این در حالی است که انساننبسیار فزونی داده خواه  ،بازارشان

فزاینده  شکل  به  هم ای  عادی  با  که  کرد  خواهند  فزونی  تالش  نژادگان 

جایگزین کردن تجربیات درون   جلو آیند. کسب و کارِ ،پا به پا ،شانیافته

انسانی   الگوریتم  آندروریتمیمایة  که  نرم   ها،با  و هوش مصنوعی  افزارها 

ولی آیا    ؛باشدمی   مسلماً عظیم  ،دهندمی  نوید ارادة قدرت خدای گونه را

به  این   را  خودمان  آیندة  باید  ما  آیا  است؟  برتری  یک  خود  خودی  به 

  «۱سیستم عامل ابری » ه یک غول  خواهند آن را بمی  بدهیم کههایی  آن

 سازد؟ می  پولپر از های  زورق ها  برای آن ،کار تبدیل کنند زیرا این

 ما خدایگان هستیماین است که گویم می چه که هم اکنون آن”

 .(۴۴) 2استیوارت برند  “و مجبوریم این جایگاه را دریابیم.

 

مترصد    ،گرابرای یک نمونه در این باره، بسیاری از رهروان فرا انسان 

هستند که به تعمیر    « خیس افزار» واقعاً ها که انسان اند به این بودهاشاره 

 
1 Cloud Operating System 
2 Stewart Brand 
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ارتقاء جدی  آن ای  و  به ها  نیازمند هستند.  ما  این مدعی هستند که  بر 

انداز به  اندازة کافی  سریعکافی    ة اندازة کافی هوشمند،  به  به  ،  یا  بزرگ 

چابک    ةانداز انسان ستیم.  نیکافی  می  گراهافرا  برهان  که  چنین  آورند 

عمدتاً به این دلیل    ؛افزار نیاز دارندافزار و ارتقاء سخت فقط به نرم ها  انسان

پایان سالخوردگی و احتماالً حتی پایان مرگ   این کارها،  انجام دادن  که با

 . به ارمغان خواهند آوردرا 

ماشین به  خودمان  کردن  بدل  کامالً(  ها  آیا  یا  گام    واقعاً)قسمتی 

های محدودیت ایم  در تکامل مان است؟ آیا ما مقدر شده   بعدی منطقی  

 را فزونی دهیم؟ ، خودو با بیولوژی   هبیولوژیک خود را ترک کرد

ماشین به  زنده  موجودات  کردن  تبدیل  جدیدی   ها،مفهوم  چیز 

دان بزرگ در قرن شانزدهم، حیوانات  نیست؛ رنه دکارت، فیلسوف و منطق 

(. امروزه، بسیاری از  ۴۵)  دانستهمانند    ای را به خودکاران بسیار پیچیده 

را  آن  کنند، که من دوست دارم  می  سازی فناوران این مفهوم را باز زنده 

و در  )با این فرض که هر چیزی در اطراف    خطاب کنم؛  ماشینیتفکر  

که قابل تغییر، قابل تعمیر    دستگاه دانست توان به عنوان  می  را   نما (درون

ها، هستی انسان، در پایان، چیزی جز  از نگاه آن   است.سازی  و قابل دوگانه 

 یک پندارة علمی نیست.

برای مثال، مداوای خودمان برای پایین آوردن کلسترول یا فشارخون 

پذیرفتة  و  های به صورت گسترده  یا پرهیز از حاملگی، هم اکنون فضولی

گام  مان هستند. امّا چند  چشمگیری در اندرون عملکردهای طبیعی بدن
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د اثری به مراتب باالتر داشته باشند. به  نتوانمی   ،در نوآوری پزشکی  بعدی 

مثال،   بدنعنوان  درون  در  غیربیولوژیک  اجزاء  )مانند  کاشت  هایمان 

پردازند(،  می  در جریان خون که به مسئلة مراقبت از کلسترولها  نانوبوت

ها( یا کاشت  نویسی بدن)یا برنامهها  ها برای پرهیز از بیماری تغییر در ژن 

شبیه  را  ادوات  عملکردمان  تا  مغزهایمان  درون  در  شناختی  فزونی  ساز 

 . توان یاد کردمی  را دهند 

نوس  أتکامل گریزناپذیرمان است یا یک تالش نام   آسانی،آیا این به  

طلبد؟  می  مان را به مبارزه برای قدرت ابرانسانی که نیت، طرح و ماهیت 

برنامه  را بازخلق و  انسانیت مقدر شده است که خودش  نویسی  آیا واقعاً 

تا گزینه  مانند آن  ی حدومرز بیهای  کند  باشد  توانیم می   چه که  داشته 

همچون خدا شویم؟ حتی اگر شما هم مذهبی    ...باشیم، هرگز نمیریم و

من نیز مسلماً مذهبی نیستم( این پرسش    ،فقط از دید روشنگری نباشید )

شادمانی  می  نمایانموضوع    قطببه   شکوفایی شود.  و  انسانی  فزایندة 

به یک ماشین حاصل نخواهد  شبیه  از تبدیل شدن بیشتر    ،و جهانی  جمعی

این موضوع نوعی از ابرقدرتی را فراهم آورد )هرچند  واقعاً  آمد حتی اگر که  

آورم که قضایای  می   من برهان  ،که به زودی برآورده نخواهد شد(. در واقع

های رهسپاری در فراتر از محدودیت   ة)مانند اید  گراییاساسی فرا انسان

را  بیولوژیک  آنمان(  که  آن  به جای  داد  قرار  مورد چالش  به  ها  باید  را 

 .پذیرفت ،غیرقابل اجتناب صورت

انسانیت  واقعاً  همچنین این مهم است که درک و پذیرفته شود که  
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ما چیزی است که باید با آن گالویز شویم؛ این چیزی است که مجبوریم  

باطات  از آن محافظت کرده و برای نگهداشت آن به سختی کار کنیم. ارت

رها  هستند و عشق هرگز فقط با  ها  معنادار اغلب ماحصل تضادها و تالش 

ماند. انسان بودن چیزی نیست که ما  نمی  پابرجا   ،تا رخ دهد  آن  کردن

مصرف کنیم.  پر زرق و برق،  فقط آن را با خریدن فناوری    (یا باید)بتوانیم  

 ( برای آن وجود ندارد.appهیچ برنامة کاربردی )

  را   مسیری   کهای  آینده   ؛شودمی  چیزی احساس  شبیه به چهآینده  

اندر   فرا  انسانسانمیان  و  نماییگرایان  من( ای  گرایان  خود   )مانند 

راه  این  میان فناوری و انسانیت وجود دارد و  در    راهی  ةآیا میان  تراشد؟می

 تواند باشد؟می چه چیزی  به مثابه

تا آن را تعریف    مأموریت من آن استو    دارد  کنم وجودمی  من فکر

 نمایم.



 

 

 

 

 سوم فصل 

 کالن  یهاییجاهجاب

 

 فناورانه،  ی هایی جا ه جاب

 . دهند ی م  رییو منظر را تغ   کنندی م  یکش  میجامعه ما را دوباره س 

 

 

از  آید  که دارد میمیان انسان و ماشین    رویاروییمن بر این باورم  

گردد  میحاصل    شدت یافته و نمایی  ،کالنیی  جاجابه   اثرات ترکیبی ده

  گذاری این گونه نام   ،که چنانچه شما مایل باشید  کالنیهای  جایی ه)جاب

 :(کنیممی

 ( Digitalization) سازی دیجیتالی  .۱

 (Mobilizationشدن ) همراه .2

 (Screenification) شدنای ؛ پردهروی پرده افکنده شدن .۳

 ( Disintermediationواسطه زدایی ) .۴

 (Transformation) تحول .۵
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 ( Intelligizationهوشمند سازی ) .6

 ( Automation) سازی خودکار  .7

 ( Virtualization) سازی مجازی  .8

 ( Anticipationنگری کردن )پیش  .9

 (Robotizationرباتی شدن ) .۱۰

که  آنجا  پارادایمی   از  تغییر  تفکر   ،یک  فلسفه    پیرامون  یک است و   ،  

، گامی  باشد می نمایانگر یک گام تکاملی سترگ برای جامعه    کالن یی  جا جابه 

گاه یک اثر ناگهانی دارد. در    آید... ولی آن می  که در نخست تدریجی به نظر 

گاه هر    کنم و آن می   را کاوش   کالن های  یی جا جابه   من ماهیت این   ادامه،

 نمایم. می   شان را بیان احتمالی های  را توصیف کرده و داللت ها  از آن   کدام 

 

 نمایی و هم زمان 

یش از  پ ها  و گاهی قرن ها  دهه   ،بزرگ جهان های  بسیاری از نوآوری 

متولد شده بودند.  به سوی جامعة انسانی جاری شوند،    این که در نهایت 

  ،در پس دیگری   ،اند؛ هر یک نسبتًا پی در پی رخ داده   طریقی اغلب در  ها  آن 

  نیز   ممکن است   کالن های  یی جا جابه   بر نوآوری پیشین آمده است. برعکس،

اکنون  ها  . آن تولد یافتند با یکدیگر   بسیاری ولی   باشند  به آرامی رشد یافته 

 اند. جاری شده   تر،بسیار سریع هم زمان در جامعة ما با یک سرعت  

پیچیده بیهای  چالش   کالن،های  جاییهجاب و    عرضه ای  درنگ 

بابدارند و  می نوردیده نیروهایی که جامعه و کسب و کار    از   اند،را در 
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. یک تفاوت کلیدی در اینجا این است که نسبتاً  کندمی   فرقها  ماهیت آن 

نگری  را پیش  کالنیی جاجابه که یک ی و افرادها از سازمان  تعداد اندکی

 کالن یی  جاجابه  برداری یا پرداختن به یکرا جهت بهرههایی  کرده و شیوه 

انتظار داشته باشند تا فرصت   تواننداند، مییافته را  ها  به صورت طبیعی 

ها را درو کنند. شما ممکن است با این ترین سودمندی بزرگ   و  فتهدریا

را  ها  آن  خواهممی  من از شما  حاالاصطالحات هم اکنون آشنا باشید ولی  

یابند تا طوفانی کامل  می  نیروهای فناورانة متمایزی که ترکیب همچون  

کنند خلق  انسانیت  برای  کنیدرا  تصور  فناوری   .،    ؟چیست  ۱استرس 

آید  می  چه که  که با آن  وقتیایم  که تا کنون ما تجربه کرده هایی  چالش 

 .شوندنمی گنجانده اصالً ،استرس مقیاسدر ، مقایسه شوند

 

 دیجیتالی شدن   :1 کالنجایی ه جاب

دیجیتالی کرد، دیجیتالی خواهد شد. اولین  توان  می  هر چیزی که

فیلم بود سپس  و آنها  موج شامل موسیقی  تلویزیون  و  ها  گاه کتاب   و 

مواد  روزنامه  بیمه، سالمت،  بانکداری،  پول،  بر  فرایند  این  اکنون  ها. هم 

به زودی اثر    گذارد.می   نقل، خودروها و شهرها اثر خود راو دارویی، حمل 

فرود  بر پشتیبانی، کشتیرانی، ساخت و ساز، غذا و انرژی    تحول برانگیز آن

داد  .آمدخواهد   توجه نشان  ه شود هنگامی که چیزی  بسیار مهم است 

و یا    رایگان گردیده   یابد،می  انتقال (  Cloudشود و به ابر )می   دیجیتالی

 
1 Technostress 
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گسترده  شکل  به  رسان  ببینیدشود.  می   ترارزان ای  حداقل  موسیقی   ةبا 

(Spotifyچه رخ داد. در ا ) یورو    2۰حدود  ،  آهنگ  ۱2دی  سییک  پا هر  رو

  8میلیون آهنگ را با    ۱6شما  دالر آمریکا( هزینه داشت و اکنون    22)

ها را مجانی در  آن   یا و    آوریدمی   دالر آمریکا( در هر ماه به دست   9یورو )

 شنوید.می یوتیوب

هستم و بسیار    آنو مشترک وفادار    راضی  Spotifyاز  که من    هر چند 

  یک   ،مرزهانابودگر    داروینیسم دیجیتالیِ از  برم، این نوع  می   لذتاز آن  

بر اکثر  می  کسب و کار به وجود های  در مدل یی سترگ  جاجابه آورد و 

  2۰۰۵در سال  شوند. در کتاب    تباهتا تغییر یافته یا    آورد می  شاغلین فشار

به تفصیل بحث کردم    (انتشارات برکلی)  « آیندة موسیقی » من تحت عنوان  

ضبط    بزرگ و  برند  های  شرکتکه  است  این  شده  چه که برایم مسلم    آن

کردند به زیست خود  می  کنترلها  صنعت را برای دهه این  که  موسیقی  

وکار زنده  موسیقی دیگر یک کسب  کردن  پایان خواهند داد زیرا پخش

 (. ۴6نیست )

های  شاغلین شرکت  ،به شکل معروفی   ۱کارتنیسرپاول مک در واقع،  

زده شدند  شگفترا به دایناسورهایی مقایسه کرده است که    موسیقی  ضبط

. گرچه یک  (۴7انی رخ داد )سمآهای  سنگشهاب  فرود  چه بعد از    از آن

این پادشاهی    مطرحکه روزی حاکمان    « ای تازیانة روحی» تصویر دقیق از  

 را   مربوطهنشانی از سرعت انقراض  این  ساز تجربه کردند وجود دارد،  پول 

 
1 Sir Paul McCartney 
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ها  و بعضی از دایناسورها به جوجه   ه بقا یافتها  دهد. کروکودیل نمی   ارائه

دیجیتالی ادعای احترام کمی به   کالنهای  ییجاجابه  اما  ؛کامل یافتندت

 گیرند.نمی  راای زندانی  دیگر  تاریخ دارند و

سال   این  2۰۱۰در  من  عنوان  ”   گزارة ،  به  این  از  پیش  که  مردمی 

  به معنای دیجیتالی شدن    اغلب   ها برای آن   ؛ را ابداع کردم   “ مشتریان بودند 

(.  ۴8)   دهد معنا می   ،ه د بهبود یافتة گستر   پذیرِیتر و دسترس کاالهای ارزان 

توانند  می   تر کاالهای ارزان   امّا از سوی دیگر،این عمومًا یک نقطة مثبت است  

شاهد بر این  تر باشند.  همچنین به معنای مشاغل کمتر و دستمزدهای پایین 

( و رقبای آن در سراسر  Uberبا اوبر )   شدن   جا جابه   دیجیتالی شدن   موضوع،

مانند   اکنون   Ola Cabsو    Lyft  ،Gettدنیا  ما هم    در هندوستان هستند. 

( بر روی تلفن هوشمند خود  appتوانیم با استفاده از یک برنامة کاربردی ) می 

است. اّما آیا    آن رقبای حاکم  تر از  یک تاکسی را فراخوانیم و این اغلب ارزان 

یا این    کارساز خواهد بود اکسی در طوالنی مدت  این اقتصاد برای رانندگان ت 

اقتصاد با قراردادهای  »   داروینی   تکامل   که ما در حال هدایت به سوی یک 

از کارهای موقتی را    انواعی که در آن ما همه  هستیم، یک وضعیتی    « ۱موقت 

 (. ۴9دهیم؟ ) انجام می   ،مشاغل منظم به جای  رداخت کم  با پ 

،  پرشتابدیجیتالی شدن    ،اجتماعیهای  بدون در نظر گرفتن چالش 

در اجتناب ناپذیر است.  احتماالً  مان  دنیای   شدن و مجازی شدنِ  خودکار

ممکن است همیشه با قوانین بنیادی فیزیک تحت فشار    سرعتعمل، این  

 
1 Gig economy 
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نیازهای   مانند  داده شود  نشدة  قرار  ابررایانه برآورده  یا حداقل  ها  انرژی 

  به عنوان دالیلی ذکر ها  این مثال   ؛ رایانهبرای یک تراشة    اجرا اندازة قابل  

 .حاکم نیستچرا قانون مور برای همیشه  شوند کهمی

دارد که  ای  دار فناوری اشاره به آینده این فرض نفوذ فراگیر و ادامه 

)بنگرید    شود  تواند دیجیتالی و یا خودکارنمی  کهآن چه    این آینده،در  

چهار( فصل  شونده،  خودکار  بیمی   ،جامعة  ارزشمند  تواند    . گرددنهایت 

شد، بحث  دوم  فصل  در  که  گونه  آندروریتم   همان  که  ها  این  هستند 

کیفیات ضروری انسانی همچون هیجانات، شفقت، اخالقیات، شادمانی و  

 نمایند.می کسبخالقیت را 

ای  به صورت فزاینده   ،مصنوعی افزار و هوش  نرم   ها،در حالی که الگوریتم 

گذار پرخطر،  سرمایه   ۱)همان گونه که مارک آندرسن   « خورند می   جهان را » 

مفروض  ها  آندروریتم   ی ا ، ما باید همین ارزش را بر ( ۵۰دوست دارد بگوید( ) 

 سازند. می   ؛ آن چیزهایی که ما را منحصراً انسان بداریم 

این از  پیش  فراوان    ،محصوالت و خدمات  ،همان گونه که  و  ارزان 

بایست صحنة مرکزی را با فناوری به دست گیرند  ها میشدند، آندروریتم

انسان   که نگران شکوفا شدن  داشته باشیم  ای خواهیم جامعهمی  که  اگر

نرم نمی  است. ما مسلماً از خوردن  به سویی    ،افزار توسط جهانخواهیم 

 فریبد!می  اافزار دنیا ررهسپار شویم که نرم 

یی  جا جابه   ما یک   ،کنم در آیندة نزدیک می   بینی برای مثال، من پیش 

 
1 Marc Andreessen 
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تجربه    را   نگرند می   کسب و کار   های به سنجه ها  ر این که چگونه سازمان د 

اصطالحی که به  ) (  KPI)   ۱کلیدی عملکردی های  شاخص   مثل   کرد؛ خواهیم  

  (. رود می   انسانی به کار و منابع  گذاری کسب و کار  صورت گسترده در هدف 

  بر   گذاری کیفیت   برای شمردن و ما ممکن است دیگر فقط  های    KPIآیندة  

واقعیت ای حرفه های  دستیابی  اساس  بر  کّمهای  مان  و  ی قابل  شده  سازی 

همچون  داده  کننده های  تماس   ها،فروشی تک هایی    میزان ،  مصرف 

نرخ ت رضای  یا  برعکس نشوند ساخته    2تبدیل سرنخ مشتری های  مندی  ما    ،. 

کلیدی  های  شاخص » ممکن است شاهد خیزش آن چیزی باشیم که من  

را برای سنجش  بومی    زیست تر و  که یک رهیافت جامع   نامم می   « ۳انسانی 

نیست بلکه    « کّمی شده » کارمند  مردمی بازتاب خواهد داد. این  های  مشارکت 

 کنیم!   دنبال بایست  می   است که ما   « کیفی شده » انسان  

شدن های  ییجاجابه   همةبا   دیجیتالی  و  هم    ،عظیم،  هم  موهبت 

فالکت است و به هر طریقی، این چیزی نیست که ما بتوانیم فقط آن را  

آور  خاموش سازیم یا به صورت چشمگیری به تأخیر اندازیم؛ بنابراین، الزام 

 داشته باشیم.  الزم را آمادگی ،است که ما بر طبق آن

 

 : همراهی شدن و رسانه زده شدن 2 کالنجایی ه جاب

در    ؛ دهیم می   انجام ها  رایانه   دیگر چیزی نیست که ما عمدتًا با   ۴رایانش 

 
1 Key Performance Indicators 
2 Lead Conversion ratios 
3 Key Human Indicators 
4 Computing 
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شود.  تبدیل  به سنگواره    عینًارسد که  می   به نظر حتی  این ایده    2۰2۰سال  

  و بر دوش آن مان عجین شده است  رایانش نامرئی گشته و در درون زندگی 

  ،. اتصال یافتگی م، افتاده است ی نامید می   همراه   های را تلفن ها  که ما آن   چه 

اتصال    هر دوی باشد.  می   آب نوین   ،اکسیژن جدید است در حالی که رایانش 

 هنجار نوین خواهند شد.   ،رایانشی   انتها و توانمندی بی یافتگی  

فیلم هستند...   ها،نقشهو    ،بانکداری   ها،کتاب   ها،موسیقی،  همراه 

دهد  می . همراهی شدن همچنین این معنا راباشدمی فهرست رو به رشد

شود )و به زودی در درون ما( از روی  می  تر به ماکه فناوری بسیار نزدیک 

از طریق ادوات پوشیدنی    من  میا بر روی مچ دست  مبه سوی دستان  رایانه

  تماسیِ های  عدسی  ها یاو سپس بر روی صورتم مانند عینک مانند ساعت  

به    ،مستقیماً  ،( و به زودی VR( یا واقعیت مجازی )ARواقعیت افزوده )

 .۱ها ( یا کاشتنیBCIرایانه ) - مغزهای درون مغزم از طریق حدواسط 

، مرا دریاب، ۳کند، با من هماهنگ شومی  بیان  2همان گونه که گارتنر 

جایی   این  من باش،..  .کنمرا ردیابی کن، مرا ببین، مرا بشنو، مرا درک  

 (.۵۱برد )می ما را  دارد است که همراه شدن

زمانی خواهد آمد که در آن هنگام دیگر این گونه نخواهد بود که  ”

در نهایت این گونه خواهد   « کنندمی از طریق تلفنم خبرگیری ها آن» 

 ( ۵2) ۴فلیپ ک. دیک  .« پایدمی  تلفنم مرا» بود 

 
1 implants 
2 Gartner 
3 Sync me 
4 Philip K. Dick 
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درصد از    8۰، تقریباً  2۰2۰در سال  کند که  می  بینیپیش   ۱سیسکو

اینترنت جهانی از طریق ادوات همراه خواهد بود که تقریباً هر   ترافیک 

که   روی  روزی  چیزی  بر  خواه می   انجام  هارایانه فقط  انجام  را  د  نشد 

در  (.  ۵۳) داد اکنون  هم  کارهای  نقشاین  همچون  طراحان    متنوعی 

برنامه  و  ارتباطات  مهندسان  ارائه گرافیک،  و  خدمات  ریزان  کنندگان 

گفتار، لمس،   به واسطةها این و اکثر  مصداق دارد نگریممی که پشتیبانی

نیازی  شوند و دیگر به تایپ کردن  می  یا هوش مصنوعی انجام   2حرکت 

شدن ای  رسانه  به  ،دیجیتالی شدن و همراه شدن  پرشتابخیزش    .ندارند

هر چیزی همچنین   کردن(  شده  منجر  اطالعات    « ۳داده شدن» )ضبط 

نگه  ای  به صورت غیرداده به شکل آنالوگ    روزی جایی که چیزها  در    .است

پزشکیشدمی   داشته اطالعات  )مانند  در   ند  شده  گذاشته  اشتراک    به 

پزشکم با  )  ،(مکالمه  ابر  سوی  صورت  و  ( Cloudبه  های  پرونده   به 

  استفاده کردنبدون  روزی  چه که    عمدة آن  اند.مهاجرت کرده   ،الکترونیک

برهم   ،فناوری   از  چندان  نه فرد،های  کنش در  به  فرد  اشتراک    واقعی  به 

یا بر روی    دوشمی   پاالیش  وهم اکنون کسب    شد،می  گذاشته یا تجربه

 . دگردمی  ارسال ،قوی های ادوات هوشمند با اسکرین 

خاطرات و  هیپوکامپوس   یتصاویر  در  فقط  تاریخی  صورت  به  که 

هم اکنون به صورت رایج توسط ادوات همراه    ندشدمی   مان انباربیولوژیک 

 
1 Cisco 
2 Gesture 
3 Datafication 
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به    ،به نرخ بیش از دو میلیارد تصویر در هر روز  برخط و    گردیده بلعیده  

کند که  می  بینی پیش   Deloitte Global(.  ۵۴شوند )می  اشتراک گذاشته

به اشتراک    2۰۱6جمعاً مردم بیش از یک تریلیون تصویر آنالین در سال  

 (. ۵۵خواهند گذاشت )

کاربردی  های  رسید هم اکنون از طریق برنامهمی  که به چاپ  ی اخبار

(appsگردیده جاری  انعطاف  ،سیال  ،(  قابل  و  های مالقات د.  شومی   نرم 

هم اکنون از طریق    ندشدآغاز می   بارهاو  ها  کوتاه اجتماعی که در کافه

( کاربردی  برنامة  یک  روی  بر  ضربه  تسهیل appچند  د.  نگردمی  ( 

یافت ها  رستوران  خوب  دوستان  خصوصی  پیشنهادهای  طریق  از    که 

  مورد شناسایی قرارگذاری آنالین  شدند امروزه از طریق موتورهای نرخمی

  ی با نماهای هایسایتو ارائه وب   هاامکان بازبینی کاربر    گیرند که برای یم

 سازند.می  فراهم را  هایشان )و غذاها!(آشپزخانه   درجه از ۳6۰

نیاز  به پرستاران محلی و دکترها    روزی   پزشکی کههای  ارائه مشاوره 

بهتری  گردند که تشخیص طبی  می   هم اکنون از طریق ادواتی ارائه   داشت

  وسیلة یک    Scanaduدهند.  می  نوید  ،را در خانة شما با جزئی از هزینه

که سنجش  است  دور  راه  از  خونهای  تشخیص  شامل  را  شما   ،حیاتی 

)  کردهگیری  اندازه  ابر  به  اتصال Cloudو  آنی  تحلیل  و  تجزیه  برای   )  

تجربیات۵6)   دهدمی از  بسیاری  فرد    ی(.  به  فرد  ارتباطات  طریق  از  که 

رسانه  آمدندمی   حاصل میاکنون  کالمای  هر    آخر  شوند.  که  است  آن 

تواند همراه شود احتماالً خواهد شد ولی نه هر تجربة همراه  می   چیزی که 
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 شود. ای رسانه ،(به عنوان یک پیامد)بایست می ای شدنی

انجام دادن آن  » ما باید این را در نظر بگیریم که الزام رایج فناورانة  

ما  یک حرکت    « توانیم می   زیرا  پیشرفت دیگر  نیست.  فناورانة  های  رندانه 

تر را انجام  تر و پیچیده سازد که وظایف خیلی بزرگ می   ما را توانمند   ،نمایی 

مان  جربیات که اثر مادی بر روی رفتارهایمان و ت هایی  دهیم شامل فعالیت 

 یستند. م مثبت ن ا در مر ها  این و همیشه    ؛ باشند دارا می به عنوان انسان  

ردیابی یعنی  احتمال غیرواقعی پیشین    ،برای مثال، در نظر بگیرید

  همراه های  از طریق گجت   کندمی   اینترنت استفاده  از   هر فرد واحدی که

ادوات همیشه  ست است که  راین دبله،    پذیر شده است.امروزه امکان  که  او

  فعالیت دائماتصال یافتگی کلی و پایش کردن  های  سودمندی مان  روشن 

را  برنامه   ما  طریق  )های  از  ادوات  appsکاربردی  و  سالمت  ردیابی   )

پزشکی(۱شمارگام  مقاصد  حد    ؛دارند  )برای  در  نیز  ما  وجود،  این  با  امّا 

 بینی ، عریان شدگی، قابل پیش شدن  قابل ردیابیدر معرض    نهایتی،بی

 هستیم.   ،ریزی بودن... قابل برنامه.و در نهایتشدن  ، قابل دستکاری  شدن

که   هنگامی  تجربیات  ای  گستردگی خواهیم  میدر  در  فناوری  که 

وجود دارد  ای  بحرانی های  پرسش م،  یمعین کنرا  مان تداخل کند  انسانی

 : مپرسیب که باید از خودمان

اطراف  • در  که  چیزی  هر  داریم  نیاز  ما  واقعاً  را  آیا  است  مان 

  « ابرفضای  ماشین در  » برداری و ثبت کنیم تا یک حافظة  عکس 

 
1 Step-counting devices 
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 خلق کنیم؟ ،مانزندگی   ازکامل 

زندگی آیا   • از  منظری  هر  که  داریم  نیاز  واقعاً  در  ما  را  مان 

اجتماعی به اشتراک بگذاریم؟ های  دیجیتالی و شبکه های  پلتفورم 

بیشتر این  شبیه   آیا  را  بیشتر  ماشین  ما  یا  انسان ها  به   ،هاشبیه 

 ؟ آوردمی شمچ

بالدرنگ زنده همچون کاربردی ترجمانی  های  آیا واقعاً ما به برنامه •

SayHi    یاMicrosoft Translate  کسی که به زبان   با  برای گفتمان

داریم  می  تکلم  ی دیگر نیاز  این تا  کند،  راستی  به  کنیم؟   تکیه 

ولی همچنین    واقع شودمفید    ،تواند کامالً در یک نقطة تنگمی

ای/ ادواتی دیگری را میان ما و افراد دیگر قرار دهد؛  رسانه یک مانع  

کند. در  ای مییک فرایند منحصراً انسانی را رسانهبه زبان دیگر  

نه   و  دست بیابیمیک توازن جدید    ما نیاز داریم به  اینجا دوباره

 آن را پاسخ دهیم.  ،فقط با یک پاسخ بله و خیر

 

  (ی هایا تکامل )  یهاشدن و انقالب ای صفحه  :3 کالنجایی ه جاب

 1حدواسط 

به صورت  یک روزی  تقریباً هر چیزی که  از تایپ تا لمس و گفتار،  

به    در حال مهاجرت کردن  شد هم اکنونمی   چاپ بر روی کاغذ استفاده

دهند  می   این را معنا  ،ها()تکاملها  . این انقالباستیک صفحه )اسکرین(  

 
1 Interface 
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دیگر    ،در طی فقط ده سال  ،کاغذی های  روزنامه   ،به احتمال فراوانکه  

بر سر مجالت  داشتنخواهند    وجود بدون شک، چنین سرنوشتی  نیز  . 

آهسته  حد  تا  ولی  آمد  مجالت    ،ترخواهد  اکثر  خود  زیرا  با  هنوز 

بویایی    شدنیلمس های  احساس  دارندو  بکر  ،بدین طریق.  را    ،در حالت 

 .کنندمی جلوهبیشتر نمایی ها آن

ادواتهای  نقشه اکنون به سوی  روند و احتماالً در  می  کاغذی هم 

در    روزی   بانکداری کهکار  کامالً ناپدید خواهند شد.    ،طی سالیانی کوتاه

 ،شدمی   انجامها  بانک   ةخودکار شد  ی دارتحویلهای  یا ماشین ها  ساختمان 

  فضای   و به درون  شدن  به سوی همراه  تابانهبا یک سرعت بی   هم اکنون

که(  Cloud)ابر   تلفنی  مکالمات  است.  تلفن  رهسپار  با  انجامروزی    ها 

ویدیویی که از طریق  های  به صورت فراخوان  دارند  شدند هم اکنونمی

 هدایت   Face Timeو    Skype  ،Google Hangoutsخدمات اسکرین مانند  

 .گردندمی  شوند، انجاممی

کنترل ها  دکمه دارای  روزی  ها  ربات  به  های  یا  دور  راه  عنوان از 

این صفحهامّا    ؛بودندها  حدواسط  اکنون  که    هستند  ها()اسکرینها  هم 

 هم گفتگوها  و ما با آن)به نظر آیند    هاشوند تا همچون چهره می  ساخته

نمایشگرهای ساده یا   ها،دکمه  ها،سوییچدارای  روزی  . خودروها  (کنیممی

صفحات    به صورت  خودروهاهای هم اکنون کنترل   ؛مرسوم بودند  کنسول

یابد و قرین به می  ادامه  همچنان  این فهرست  .باشندمی  تماسی تمام عیار

 انفجار است. 
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فزونی   ادوات  که  تصویری همچنان  بازار    ی قدرتمندتر   دهندة  به  به 

صفحه می   وارد   ی وار سیل شکل   حال  در  ما  چشمان  شدن  ای  شوند، 

  شدن( هستند. هر چند که هم اکنون افرادی هستند که پیشنهاد   )اسکرینی 

آن می  باید  ما  آینده ها  کنند  در  دهیم،  ارتقاء  فناوری  با  ما  ای  را  نزدیک، 

. با این وجود، بسیاری از ما  بینیم می   ۱نسخة یک   با چشمان انساِن  همچنان 

ت یا  تماسی توان یافته با اینترن های  ، عدسی افزوده های  ممکن است عینک 

و    بینیم می   چه   که به صورت چشمگیری آن   استفاده کنیم هایی  پوش رخ 

  ،بینیم ای که جهان را می شیوه دهند.    دهیم را فزونی می   چگونه به آن پاسخ 

 واقعی. (  HellVenبرزخ مانند ) یک وضعیت    ؛ تغییر است   در حال پیوسته  

کلیدی در همگرایی انسان و ماشین است   روندیک    ،شدنای  صفحه 

ما باید با آن   یک گفتمان رشد یابنده دربارة این که تا کجاو همچنین  

کاربرد گسترد   مسیر  روند،  اینبرویم.   برای  هولوگرام   AR/VR  ةرا  ها  و 

  و   خواهیم داشتبرای هر چیز و هر جا  هایی  ما اسکرین .  کندمی   هموار

صفحات  همچنین آنکه    یآن  باطری   با  هابه  و  خورشیدی  های  انرژی 

پایین  طوالنی هزینة  با  رساندهمدت  خوبیمی   برق  به  کاغذ  شوند،    از 

خواهد بود    آسان د. از این رو، بسیار نشومی ترارزان   یتجمالتهای دیواری 

گام   اسکرین   بعدی که  از  و  شود  پوشش ها  برداشته  عنوان    برهایی  به 

استفاده شود تا اطالعات و دیگر تصاویر محتوا محور    مانواقعیت حقیقی 

من بر    .نمایان شوند،  بینیممی  ما واقعاً در اطراف خودکه  چه    بر روی آن
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به همان اندازة    ARو  VR،  آینده  این قمار خواهم کرد که در طّی ده سال

از واتس  امروزی ااستفاده  عادی خواهند شد. این هم شورانگیز و هم    ،پ 

اک است: درآن نقطه، چه کسی است که بگوید چه چیز  یک فکر ترسن

 واقعی است و چه چیز نیست؟ 

 ،ما به عنوان انسان  « خود آگاهی »   برپدیده  در نظر بگیرید که این  

که فقط    پرتوان  سازی تصویر و    « بینایی  -   رابَ » چه انجام خواهد داد. چنین  

آید  می  یکروسافت به دستادالری م   HoloLens  2۵۰  پوشبا پوشیدن رخ 

 VRرا تصور کنید. همچنین این را تصور کنید که یک دکتر یک هدست  

خودسامسونگ   بعدی  جراحی  عمل  حین  خطر  می   در  و  پوشد 

دهد زیرا او  می  را کاهش  اشپزشکی های  مربوط به لغزشهای  دادخواهی 

 زنده دارد. های دسترسی بهتری به داده 

  تر و به پرشتاب ،  تر نهایت غنی بی ممکن است    بینیم می   انی که ما جه 

  گیج کننده و اعتیادآور   تواند می   تا چه اندازه ولی    ،تر شود م اتصال یافته ه 

خواهد چیزی را بدون این ابرفزونی دهندگان  نمی   باشد؟ و چرا کسی هرگز 

نوین ببیند؟ همچنان که تأمین کنندگان این محصوالت به صورت اجتناب  

دانشمن هایی  ارتش   ،ناپذیری  را  از  رفتاری  خبرگان  و  اعصاب  علوم  دان 

ها( یمان را  ها )صفحه بگویند چگونه اسکرین ها  کنند تا به آن می   آرایی صف 

در    دهد. می   ، این حتی بیشتر خود را نشان تر نمایند حتی اعتیادآور و راحت 

پس    شود می   در جا آزاد   ،شما   دوپامیِن  ،فیسبوک فکر کنید   « ۱الیک » مورد  

 
1 Like 
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 باشد؟ تواند  می   « ابربینایی »   رهایش دوپامین با   ،تر ژرف چه مقدار  ببینیم  

آورد که  نمی   رانی وجود ندارند؛ هیچ کس فشار مگ چه در اینجا ست   گر ” 

بندید.  می   شما این کار را انجام دهید. مشتاقانه خود را به این افسارها 

های  اشارت شوید. دیگر  می   داز مشتاقانه عینًا از لحاظ اجتماعی خیال پر 

در کنار یک میز با سه انسان  شما  کنید.  نمی   انسانی را درک   ة ارتباطات پای 

کنند تا با شما صحبت  می   نگرند و تالش می   به شما ها  هستید، همة آن 

  ی در جستجو اید!  اسکرین خیره شده   ة به یک صفح   فقط   کنند و شما 

 (. 7۵)   « حلقه » در کتاب    ،۱دیواگگرز   “ ! هستید در... دبی ها  بیگانه 

 

 زدایی : واسطه 4 کالنجایی ه جاب

حذف مرد یا    ،یک روند کلیدی در تجارت آنالین، رسانه و ارتباطات

. این هم رهسپار شدن  مستقیم  به واسطةساختارشکنی    -  زن میانی است

تر نوینهای  رخ داده است جایی که پلتفورم   یاکنون در موسیقی دیجیتال

برافکن   YouTube  و   Apple  ،Spotify  ،Tencent  ،Baiduمانند   بنیان 

یعنی    ؛رانندمی  بیرون  را  تولید موسیقیبرند  های  شرکتهای  و کارتل   بوده

 گرفتند. می  درصد از درآمدهای یک هنرمند را 9۰که هایی شرکت 

  ما را قادر  Airbnbدهد:  می   نیز رخها  این نیز در مورد توریسم و هتل 

دارندگان آپارتمان  با  و    اقامت کنیمخصوصی  های  اقامتگاه سازد که در  می

مستقیم   کنیمبه صورت  رزرو  را  آنجا  و  بگیریم  به  تماس  نیازی  دیگر  ؛ 
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 گرفتن یک هتل به شیوة پیشین وجود ندارد. 

توانند می   دهد و مؤلفین می   چنین چیزی در مورد چاپ کتاب نیز رخ

با   از  تماس    Amazon Kindle Publishingمستقیماً  و  بگیرند  مستقیم 

درصدی که ناشر   ۱۰درصد کتاب الکترونیک خود به جای    7۰سود تا  

عامه  تولستوی نزد  توانید اثر بر محبوبیت  می  آیابهره ببرند.    ،دادمی   سنتی

داشت؟   چنین نوع دسترسی مستقیمی  او  را تصور کنید اگر  اوو عایدات  

توانند از  می مشتریانبانکداری نیز چنین است جایی که های در تراکنش 

آفریقا،    PayPal  ،M-Pesaابزارهایی همچون   و    Facebook Moneyدر 

TransferWise   استفاده کنند.    ،در سراسر جهان  هابرای ارسال پرداختی

های  و خدمات انتقال پول سنتی و هزینه ها  اغلب بانک   ،خدماتنوع  این  

پشت    را  داشتند  کردن از مشتریان  طلبجسارت  ها  که آنای  تکان دهنده 

به زودی انرژی    بوده وبیمه    و  فروشیخرده همین منوال در  .  گذارندمیسر  

نیز  و    را  کنید  اضافه  معادله  این  می به  که  ببینید  کجا مسیر  توانید    به 

انجام    ۱همتا به همتا سوی  مستقیم یا از    را این  بتوان  چنانچه    د.انجامی

 کند.می یت، انجام خواهد شد. فناوری آن را یک قطع داد

: ساختارشکنی بزرگ است، ساختارشکنی  باشدمی  چالش کلیدی این

ساختارشکنیمی  انگیزهیجان همان می  باشد،  باشد،  پرسود  بسیار  تواند 

گذاری  که به میلیاردها دالر ارزشها  پ افراوان استارتهای  گونه که داستان

ولی    ؛باشندمی  به عنوان شاهد مطرح  اند،در ظرف فقط چند سال رسیده

 
1 Peer-to-Peer 
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) نیاز  نیز    و ساختاربندی   در نهایت ما به ساخت این  ظاهراً(.  ۵8داریم   ،

ارزش یک میلیارد    بههای  بنگاه های  الحاق به رتبه آید که  می   عالی به نظر

گذاری شود.  هدف   ،(Decacorn( یا ده میلیارد دالر آمریکا )Unicornدالر )

سازیم که  می  کنیم ما چیزی تر برویم تا تضمین  که ژرف امّا ما نیاز داریم  

همچنین یک زمینة اجتماعی    ،کندمی  جدید و بهتر خلقیک زیرساخت  

کند  نمی  دارد ولی چیزی اضافه  ارزش بازاری باالییو نه فقط چیزی که  

 دارد. می  که در آنجا بوده است را برآن چه  واقعاًو فقط 

زدایی کرده  تاکسی و خودروهای سواری بزرگ را واسطه   ،(Uberاوبر )

همچنین به    ؛است و سود شگفت انگیزی به مشتریان فراوان رسانده است

رانندگان و دیگر کارکنان اوبر. با این وجود، در فرایند تبدیل شدن به یک 

جدید    یک نوع   به بازیگر خیلی بزرگ و نیرومند در این قلمرو، خود اوبر  

است.  بدیل  تگری  واسطه  از صاحبشده  را    ،نظرانبعضی  پلتفورم  » این 

ای به دلیل شیوهاین    ؛نامندمی  « فئودالیسم دیجیتالی» و    « داری سرمایه 

رانندگاناست   با  اوبر  به صورت کاالهای بسیار  که    مصرف عمل قابل  ش 

 (.۵9)(۱مدت اقتصاد با قراردادهای کوتاه از یک بعد منفی روشن  )کند می

آن    راحتیدهد که این کافی نخواهد بود که به  می  نشان  اوبرنمونة  

یا   ،مانند صنعت تاکسی  پاره کرد،کند را  نمی  که دیگر به خوبی کارچه  

،  دهندنمی  بازار کنونی دیگر به خوبی خدمات ارائه   شاغلیندر جایی که  

. این همچنین الزم است که یک  اندازی کردهمان خدمات را مجدداً راه 

 
1 Gig economy 



 89 کالن   یهایی جاجابهفصل سوم: 

  معما   ی نوین کامل را ساخت که به همة اجزا  بومی دیجیتالی  اکوسیستم

  ها. سرشیر گرفتن پس از نابودِیاز آنای  خواهد پرداخت و نه فقط پاره

تنها    پایدار نیست. این ساختارشکنی  ،وکارهای از مد افتادهکسب های  مدل 

 .باید باشد نیست. ساختاربندی نیز کافی

روشنی،   فناوری   زداییواسطه به  توان  رانده   ،نماییهای  با  پیش    به 

های ترین سونامیشود و ما تعداد زیادی از آن را خواهیم دید. بزرگ می

د بود. بسیار ضروری است که نسالمت و انرژی خواههای  حوزه   تغییر در

. باشدنمی  و پایدار   ساز نخواهد بودکار  ،آوریم که فقط ساختارشکنی  به یاد

جامع  بوم  واقعی انسانی و یک زیست  های  رد که ارزش ما همچنین نیاز دا

بسازی پایداررا  ارزش  که  رام  فردی    ی  هر  فقط    ؛ کند  خلقبرای  نه  و 

آندروریتم ها  الگوریتم  دوباره  ها  بلکه  دیدگاه    احیاءرا  یک  باید  ما  کند. 

 اتخاذ کنیم که واقعاً یک تفاوت ایجاد کند. نگرجامع

های پر زرق و برق و نمایش های گجت بیش از این که شما خیلی با ”

شیفته شوید، بگذارید به شما یادآوری کنیم که   ،ویدیوئی فریفته کننده

پژوهی نیست. هر  اطالعات دانش نیست، دانش خرد نیست و خرد آینده 

 “ نیاز داریم.ها آورد و ما به همة آنمی  سر بر  ی کدام از دیگر

 (. 6۰آرتورسی کالرک )

 

 تحول :  5 کالنجایی ه جاب

ترین الگوی رفتاری ، بزرگتغییر محضدر فراتر از    شدن   با رهسپار
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تا حدی    « ۱دیجیتالی  تحول»   2۰۱۵در سال   اکنون  بود، فرازی که  هم 

با این وجود، این   را به دست آورده است.  « رسانة اجتماعی» بوی کهنة  

از   فراتر  به  زیرا  است  مناسب  محض  اصطالح  رهسپارتغییر  نوآوری    یا 

شود. این عیناً به معنای تبدیل شدن به چیز دیگری است، دگردیسی  می

از الرو پروانه به یک پروانه یا از یک خودروی اسباب بازی به یک ربات  

  یی جاجابه  رائه دهندةاسباب بازی یا در واقع از یک سازندة خودرو به یک ا

خواهد  ها  و سازمانها  اکثر شرکت شمارة یک    اولویت  ،تحول.  ونقلو حمل 

یافتن به    تحولگذارد.  می  اثر ها  بود زیرا تغییر فناورانه نمایی بر همة آن 

نگری  پنج سال کار خواهد کرد به یک مقدار آینده برای    از حاال  که  چیزی 

و بازارهای  ها  نفعمایت همة ذی رشادت و طبیعتاً ح  ،و همچنین دلیری 

یی جاها، جابهتحول همة    فراموش نکنیم که مادرِبگذارید  سرمایه نیاز دارد.  

از جداکالن مستقیم  بودن  مان  یافتگی  اتصال  به  رایانه   فیزیکی  و  ها  به 

 ادوات است. 

 

 سازی : هوشمند 6 کالنجایی ه جاب

  گیردمی  قراردلیل اساسی که چرا انسانیت چنین ژرف تحت چالش  

 شوند. می چیزها هوشمند این است که:

 پویاای  بدون زمینه   و  منفصل  روزگاری   هر شیئی در اطراف ما که

متصل شده    ،حسگر های  ن از طریق اینترنت به واسطة شبکههم اکنو  بود

 
1 Digital transformation 
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مورد بررسی    ،و از طریق شبکة ادواتی جهانی  گردیده است و مدام روزآمد  

 گیرد. می  و پرسمان قرار 

چه    ره اکنون می  کهآن  هم  زیرا  شد  خواهد  شود  هوشمند  تواند 

و یک    سازی کلیدی هوشمند   یادگیری ژرف یک توانای امکاناتش را داریم.  

بازی سترگ دهندة  استفادمی   تغییر  به جای  رهیافت سنتی    هباشد.  از 

دهند، می  دستورات کار انجام   که با دنبال کردننویسی  برنامههای  ماشین

هیچ چیز داده نشود ولی  ها  در حال پدید آن است که به آن   غالبِ  پارادایمِ

داده   پردازشتوان   سترگ  مقادیر  به  دسترسی  و  های  کالن،  بازمانده 

بالدرنگ، یک مجموعة پایه از قوانین یادگیری و یک دستور ساده مانند  

،  « ، شطرنج یا تخته نردGOمشخص کنید چگونه بردن هر بازی واحد  » 

ممکن  ها  گاه ماشین با قوانین و راهبردهایی که ما انسان  آنشود.    داده

 .آیدمی  خودش باالکنیم، خودمان کشف نتوانیم هرگز بود 

مصنوعی  های  آزمایشگاه  یادگیری    ،گوگل  DeepMindهوش  توان 

واقعاً چگونگی   2۰۱۵در سال  را  ژرف   رایانه  این که یک  با نشان دادن 

بازی  بردن  و  کردن  خودشای  رایانه های  بازی  توسط  کامالً  را    آتاری 

 ،مدت تکامل یابددر کوتاه   ی یاد بگیرد و سپس به ارباب تمام عیارتواند  می

 (.6۱نمایش دادند ) 

آتاری،   نمایش  از  رایانة خود    DeepMindبه مدت کوتاهی پس  یک 

نهایت دشوارتر و  را توسعه داد که در بازی بی   AlphaGoیادگیرنده به نام  

این جام مقدس هوش مصنوعی است:  (.  62استاد گردید )   Goمی چینی  قدی 
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در هنگامی که گری کاسپاروف را در    DeepBlueکه  ای  کمال ریاضیاتی نه  

توانمندی ماشین در    این (،  6۳) نشان داد  از خود  کرد  بازی شطرنج منکوب  

همچنین    و )   باشد می و تدبیر بهترین مسیر عملکردی خودش    درک اطرافش 

برگشت  قابل  طور  کار   . ( ۱به  به  این    با  فرایند،  همین  هم  سر  پشت  بردن 

 تر شوند. بهتر و بسیار سریع   ،به صورت نمایی   ممکن است   مصنوعی های  هوش 

 

 سازی : خودکار 7  کالنجایی ه جاب

توانیم می  است که مانمایی این  های  بسیاری از فناوری   بزرگِنوید  

و سپس خودکار و  نموده  ، آن را هوشمند  کردههر چیزی را دیجیتالی  

ایدة  . خودکارکنیممجازی   برای  از حد کارآیی  » سازی، کلیدی    «2بیش 

زیرا   انسان  ،خودکارسازی است  ماشین ها  جایگزینی  امکانها  با    پذیررا 

  ،جامع  سازی اردر خودک   ۴در فصل    کالنیی  جاجابه   سازد. من به اینمی

 خواهم پرداخت. 

 

 سازی: مجازی 8 کالنجایی ه جاب

ایدة خلق کردن یک نسخة غیرفیزیکی   ،به شکل ساده  ،سازی مجازی 

است   این کهدیجیتالی چیزی  لمس   به جای  نسخة  در  یک  را  آن  پذیر 

 
1 Recursively 

دهد یک  می  به شما این امکان را   3DMaxدر نرم افزار    open recursively  مثالً دستور
را تغییر  ها  گروه را به طور موقت باز کرده و به اشیاء درون گروه دسترسی پیدا کنید و آن

 دهید و مجدداً گروه را ببندید.
2 Hyper-efficiency 



 93 کالن   یهایی جاجابهفصل سوم: 

خدمات    ةاز خدمات بسیار رایج مورد استفاد  برخیمکان داشته باشیم.  

رومیزی   مجازی شامل  مجازی   رایانة  یعنی    باشند،می  2سرور یا    ۱سازی 

بر    ۴و فقط از یک پایانهابر است    فضای   من در   ۳ی که ایستگاه کار  جایی

هوشمند  رایانهروی   تلفن  روی  بر  کاربردی  برنامة  یک  مورد   ،من  یا 

سازی است: به  ارتباطات و شبکه  ، درمثال دیگرگیرد.  می  دسترسی قرار

سخت از  کردن  استفاده  شبکه جای  مانند  افزار  و   ۵ها مسیریاب سازی 

  ابر فضای  در  ای  به صورت فزاینده ای  و ارتباطات داده ها  تماس  ها،چیسوی

(Cloud  ) نرم بر  مبتنی  شبکة  از  استفاده    مسیریابی  ،(SDN)  6افزار با 

  و  بزرگای  هزینه های  جوییحاصله شامل صرفه  های سودمندی   .شوندمی

وکار بازیگران  کسب های  همچنین مدل   امّا این  .است  ترپرشتابخدمات  

 د. سازمی را نابود Ciscoجهانی بزرگی همچون 

تواند می  سازی از طریق رایانش ابری مجازی کنند  می  بعضی پیشنهاد

صرفه   9۰تا   هزینهدرصد  باشدای  جویی  ترابری  6۴)  داشته  جای  به   .)

چاپ شده به سراسر جهان، آمازون کتابفروشی را مجازی کرده  های  کتاب 

 شان  Kindle  خوانکتاب دیجیتالی را برای خوانندگان بر روی  های  و فایل

فرستد، ما هم اکنون در لبة مجازی شدن ترابری نیز هستیم. تصور  می

تواند پوشش  می  کهحاصل از یک چاپگر سه بعدی  های  جوییکنید صرفه 

 
1 Desktop 
2 Server Virtualization 
3 Workstation 
4 Terminal 
5 Routers 
6 Software-defined networking 
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آیفون شما را در اتاق نشیمن خودتان تولید کند؛ شما فقط نیاز دارید تا  

تواند  می  طرح را دانلود کنید. تصور کنید یک چاپگر سه بعدی آینده که

پیشرفته  کند،  حتی  چاپ  کمپوزیت  مادة  صدها  با  را  محصوالت  ترین 

کفش  از  چیزی  هر  شما،  عالقة  مورد  بازار  در  تا  های  درست  تنیس 

 کند.می  تولید را باربی تا بسیاری از محصوالتهای عروسک 

بتوانیم  سازی است زیرا اگر  زدایی اغلب یک جزء عمدة مجازی مرکز 

ما به یک نقطة پخش    حصول را در فضای ابری فراهم نمود دیگرکه یک م

یچ یکه به سوهایی به همة کابل  SDNهای سیستم .مرکزی نیازی نداریم

توان از راه دور  می  یچینگ رایروند نیاز ندارد؛ همة سومی  معلومی  ةیا جعب

به صورت نماید. می پذیررا امکانجویی چشمگیری انجام داد و این صرفه 

دارایی  که  هنگامی  مرکززدایی مجازی   ،هاطبیعی،  یا  ، شوندمی  سازی 

نقاط کنترل فیزیکی  تعداد زیرا  شودمی امنیت به یک مورد بزرگ تبدیل

نوآور است های  این یک فرصت بزرگ برای شرکت (.  6۵وجود دارند )  کمی

باشد. چگونه  می   نیز   مدارانو سیاست ها  ولی یک چالش جدی برای دولت

های  حلو اخالق دیجیتالی که در پشت راه  مشارکت ما بر روی مقررات  

 کرد؟  خواهیمتوافق  تکنیکی وجود دارند، های این چالش 

همچون بانکداری،  هایی  سازی به همة بخش مجازی در آیندة نزدیک،  

  ،دارو( ةسالمت و داروسازی )به ویژه در توسعهای خدمات مالیه، مراقبت 

درمانی دیجیتالی اقدامات  یافت.  حتی  و    شدن  مکمل  ،گسترش خواهد 

با  و این کار را    خواهند دادهدف قرار    را   داروهای سنتی   شدن  جایگزین 



 95 کالن   یهایی جاجابهفصل سوم: 

رفتاری   تغییرات  کردن  مسئله،  عملی  حل  حتی  و  کاهش    انجامجهت 

نتایج   ،افزاراست جایی که نرم   ۱. مورد قوی دیگر، بیولوژی ابری دهندمی

بلع را  آنمی  آزمایشگاهی  و  داده ها  کند  دیگر  با  تا  می  ادغامها  را  سازد 

 کشف داروهای جدید سرعت بیابد.

دیگر کردن  ترکیب  نمایی  اثر  با   کالنهای  ییجاجابه  اکنون، 

توانند می  تقریباً شده    ابری مجازی های  را تصور کنید. ربات  سازی مجازی 

اعتمادتر نمایندپرشتاب هر فرایندی را   درست مانند این که    ؛تر و قابل 

برای    سازی دیجیتالی  جایگزین  یک  عنوان  به  است  ممکن  رفتار  تغییر 

 (.66شود ) تبدیل داروها

ران در تضاد  یروی پیش سازی یک ننیاز به گفتن نیست که مجازی 

بود خواهد  انسانیت  و  فناوری  مشاغل، از  شامل  که    ؛میان  دادن  دست 

و همچنین    « خورد  خواهدافزار به زودی بیولوژی را  نرم » احتمال این که  

مجازی  فزایندة  یا وسوسة  مغز  بارگذاری  طریق  از  انسان  سازی 

 (.67گرایان( ))رویای بسیاری از فرا انسان  شودمی نیز  2سایبورگیسم 

 

 نگری: پیش 9 کالنجایی ه جاب

اکنون   پیش ها  رایانههم  خودر  بسیار  ما  نیازهای    هستند   ب نگری 

چه چیزی ممکن است باشند.  ها  آن   پیش از این که ما خودمان دریابیم

 
1 Cloud biology 
2 Cyborgism 
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Google New  و  Google Home  ، ۱دستیاران دیجیتالی هوشمند  (sIDA  )

این شرکت بر روی    عظیمبندی  و یک بخش بزرگ از شرط هستند  گوگل  

مصنوعی   آن باشندمیهوش  را  ها  .  شما  روزانة  برنامة  در  تغییری  هر 

 ترافیکی باشد یا   و  تأخیرهای خطوط هواییاین  )چه  کنند  می  نگری پیش 

از اطالعات  و روند(  می   که از حد مجاز فراتر هایی  و قرار مالقات ها نشست

یا حتی رزرو مجدد  به نشست بعدی  دربارة تأخیر شما    رسانیاطالع برای  

 (.68) کنندمی استفاده یک پرواز برای شما

و   از جرم  الگوریتم    جنایت پیشگیری  پایة  تبدیل    سریعًابر  در حال 

قانون است.    ی شدن به یک موضوع بسیار رایج در میان دست اندرکاران اجرا 

برنامه  داده ها  این  از  جنایت،  های  ضرورتًا  و  آمار جرم  مانند    ة رسان بزرگ 

ترافیکی برای پیش بینی این  های  تلفن همراه و داده های  اجتماعی، مکان 

که  ای  به گونه  ؛ کنند می   استفاده   ،که کجا یک جنایت ممکن است رخ دهد 

توان به آنجا کشاند. در بعضی  می  زند را می   قه گشت ط پلیسی که در آن من 

فیلم  مربوط به    ،« از پیش تصمیم گیرنده » ناکی  به صورت ترس این  از موارد،  

Minority Report   با (، افرادی که برای مالقات  69آورد ) می   را به یادمان  

افسر پلیس    یا یک مددکار اجتماعی   زیرا سیستم  شدند  می   برگزیده یک 

 .بیان کرده بود بسیار باال    را   شوند مرتکب یک جنایت  ها  احتمال این که آن 

( در  IoTشود اگر اینترنت اشیاء )می  این تا کجا کشیدهتصور کنید  

به  های  شبکه   که حاوی   سطح جهانی گسترده شود یافته  اتصال  حسگر 

 
1 Intelligent digital assistants 



 97 کالن   یهایی جاجابهفصل سوم: 

ترافیکی، خودروها و پایش کنندگان  های  ی مانند چراغ ایشیا صدها میلیارد  

تصور کنید زمانی  ای  نگری بینی کنندگی و پیش پیش   توان.  باشد  محیطی 

  ها را حس همة این داده  هاو آن وش مصنوعی داریم  ا ابزارهای هکه مرا  

یک ابزار هوش مصنوعی که بر روی یک    ،کشف داروها   فرایند  کنند. درمی

می عمل  کوانتومی  تریلیونمی  ،کندرایانة  را ها  تواند  ملکولی  ترکیبات 

هایی که ممکن است برای یک درمان مورد درنگ آن یابی کند و بینقشه

مورد شناسایی   را  نظر کار کنند یا حتی از آغاز یک بیماری پیشگیری کنند

 . دهدمی  قرار

  ها،و اسکناسها  تواند رخ دهد هنگامی که سکهمی  تصور کنید که چه

درنگ قابل ردیابی باشد )به بی  ای دیجیتالی شده باشند و هر خرید جزئی

گسترده  هنوز  ای  صورت  و  گسترد  نیز کارآمدتر  صورت  (.  ترنافذای  ه به 

 ؟ ۱دیجیتالی پرمنفعت یا جهان جدید شجاع تحوالت  

عطش  نویدهای  فناوری برخالف  که  ارائه پیش های  افزایی    نگرانه 

دهنده در حال پدید بسیار    موارد اخالقی آزاراز  دهند، من تعدادی  می

 چنین هستند: ها بینیم که موارد کلیدی آنمی  یپرشتاب

زیرا بسیار    ؛هاافزار و الگوریتم نرم رها نمودن تفکرمان به  وابستگی:  

 راحت و سریع هستند.

من های  که به ایمیل   معینی بودفرد  این که آیا این    ندانستن  گیجی:

این    نستن. یا حتی ندااو بوده است  داد یا دستیار هوش مصنوعی می   پاسخ

 
1 Brave new world 



 ن یانسان و ماش انیم  ندهیآ  ییارویرو؛ تیدر برابر انسان  یفناور 98

را  آیا  که   خودم  تصمیم  که  یا    گرفتممن   م خود  IDAتوسط  من  این 

 .شدمدستکاری 

کنترل: دادن  دست  برای    از  راهی  که    دانستن نداشتن  این 

توانیم  نمی  مااحتماالً  نگری هوش مصنوعی درست بوده یا خیر زیرا  پیش 

کارکردهای یک سیستم یادگیری  منطق سیستم را ردیابی کنیم یا حتی 

ن دیگر، ما یا  را درک کنیم. به زبا  ماشین تغذیه شده با رایانش کوانتومی

باید به شکل کامل به آن اعتماد کنیم یا اصالً خیر، مشابه مسئلة غامضی  

خلبان خودکار  های  با سیستم هواپیما  های  بعضی از خلبان   هم اکنون  که

 رو هستند. ه روببا آن  ،خودشان

برادچار    گیری:کناره  شدن  به    شتریب  ف یوظا  ی واگذار  ی وسوسه 

چه هماهنگ کردن    ،دهندیما انجام م   ی را براکارها  ها  که آن   ییهاستم یس

های به ایمیل یا پاسخ دادن  ها  انجام قرار مالقات   باشد یا  شخصیهای  برنامه

این خواهد بود که ما    نتیجه   مسلماً به احتمال خیلی زیاد  ،گاه  ساده. آن

دهد  راحتیبه   رخ  اشتباهی  چیز  )  ،چنانچه    یا   تابر  ،(Cloudابر 

 مصنوعی را سرزنش خواهیم کرد. هوش

 

 1: رباتی شدن 10 کالنجایی ه جاب

جایی که هر    کالن هستند؛های  ییجاجابه   تجسم همة اینها  ربات 

و  می  همگرایی  ای،تماشایی   یننوهای  خالقیت   به شکل   چیزی  این  یابد 

 
1 Robotization 
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چه دوست داشته    ؛به صورت مطلق در هر جایی خواهند بودها  خالقیت 

هم خیر.  یا  خیزش باشیم  علم  که  زبان  های  چنان  درک  برای  بزرگی 

انجام  مواد جدید  و  باطری  قدرت  تصویر،  شناخت  که  می  طبیعی،  دهد 

را  های  مهارت  بهتری  ما کنندمی  پذیر امکانحرکتی  انتظار  توانیم  می   ، 

ها به صورت چشمگیری افت پیدا کنند و  داشته باشیم که قیمت ربات 

( اوج  هاآن  شان )همچنین دوست داشتنسودمندی   این در حالی است که

ها حتی ممکن است به صورت سه بعدی از ربات ای  خواهند گرفت. پاره 

تقریباً به صورت  اکنون  اولین خودروها هم  چاپ شوند؛ همان گونه که 

 (. 7۰شوند )می  کامل با چاپگرهای سه بعدی ساخته

ایی رهسپاریم  ما به سوی تغییر نم  که  همچنان  این است،کالم آخر  

همکاری کنیم. در    ها،باید برای پرداختن به اخالقیات، فرهنگ و ارزش 

هدف   ،تدریج و سپس ناگهانیبه  غیر این صورت، قطعی است که فناوری  

 شود تا این که ابزاری برای کشف هدف باشد.می مانزندگی 
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 چهارم فصل 

 خودکار شونده ةجامع

 

کمتر،   یهاشغل ی بهتر ول  ی هاه یباالتر، حاش یور بهره

 شدن طبقة متوسط؟   دهیچروک  یول  شتریب  یاردرهایلیتکنوم 

 

 

همة ویژه    شایستة  ،سازی خودکار  آسا،غول های  ییجاجابه   از  توجه 

خودکار پیش   سازی است.  بوده  یک  تاریخ  سراسر  در  تغییر  نیرومند  ران 

مثال  ؛است به    ،برای  را  خود  جای  دستی  نساجی  صنعت  که  هنگامی 

دادهای  ماشین جدید  انگلستان    ۱8۱۱-۱6های  خیزش   به  ،بافندگی 

گردیدمعروف    ۱های یتس دالتوسط   معیشت  منتهی  افت  از  به   شانکه 

 (. 7۱ند )بودهراس در   ،خاطر فناوری 

سودمندی  تاریخی،  دید  از    بهاغلب    سازی خودکارهای  از  بسیاری 

آنهای  فرصت  برای  نخست  هایی  نوین  در  گردیده که  جایگزین    تباه  یا 

 
1 Luddites 
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یافتند،  ها  بازارها کارآمدتر شدند، هزینه   شدند.   جر ، من شدند  و  افت  صنایع 

با گذشت زمان،رشد کرده، بخش   اقتصادها    واقعًا   های نوینی زاده شدند و 

  (. 72)  د گردی ن   ی کاری فناورانة طوالنی پایدار متحمل بی   ،صنعتی شده   ة جامع 

و    نمودنوینی را توانا  های  بخش   ،با هر موج صنعتی شدن، فناوری جدید

که ای کهنه های برای جایگزینی شغل ای های جدید کافیر نهایت شغل د

وری فزونی  . دستمزدها نیز با بهره کردرا زاید دانست، خلق  ها  وری آن فنا

 یافتند )حداقل تا این که اینترنت آمد!(.

به سوی اقتصاد اطالعاتی )که هم اکنون واقعًا باستانی    پرشتاب حرکت  

بود    ،است(  اینترنت  و  پرهیاهو  موج  میان  اولین  رابطة  نمود،  توصیف  را 

نابرابری    . شکل دیگری را به خود گرفت   ،مشاغل و خلق    فناورانه وردهای  ا دست 

هایی  زیرا آن   ؛ در اقتصادهای کالن )رهبری شده توسط آمریکا( فزونی گرفت 

کار را با تعداد قابل    ،دیجیتالی شدن بودند های  که صاحبان ابزارها و پلتفورم 

 (. 7۴و 7۳)   کمتر کارگر که پیش از این بود، انجام دادند ای  توجه 

تر بود و بسیار کوتاه   دانش بنیانگذار از اقتصاد اطالعاتی به اقتصاد  

ساختارشکن بر احتماالً  را  بعدی  گام  ما  که  همچنان  اکنون،  هم    تر. 

  کنیم، انتظارمی   پروا به سوی اقتصاد هوش ماشینی شتابداریم و بیمی

 میانگین   وری وبهرهو ناهمخوانی میان    کاهش یابدها  استخدام رود که  می

شکوفاییاحتماالً  ،دستمزدها با  بیابد.  رشد  ، کالنهای  یی جاجابه   

پایین   تواندمی   وکارکسب با سرعت فراوان و هزینة  تر  محصوالت بهتری 

کاهندة شغل و  های  کنم که ساختارشکنیمی   بینیتولید کند. من پیش 
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 کاری ممکن است یک هنجار شود و نه یک انتظار. رشد بی

اوایل دهة  از  ای  پاره  از  به کار    ۱98۰روندهای نگران کننده وابسته 

را  ها  و ماشین   سازی های خودکار زمانی که ما اولین موج   اند،قابل توجه بوده 

انجام    توانستند می   که دیدیم   ما  برای  کشاورزی،    دهند. کار  تجهیزات 

  میزانبودند. اّما  آغازگر آن  و مراکز تماس خودکار شده    کار های جوش ربات 

کند که  می   شود. ادارة آمار کار آمریکا گزارش می   هم اکنون آشکارتر   ،چالش 

افزایش یافته    ،به صورت چشمگیری   ،وری کلی آمریکا ، بهره 2۰۱۱از سال  

(. در نتیجه،  7۵است ولی برای استخدام و دستمزدها چنین نبوده است ) 

از سال   یافته   2۰۰۰سودهای شرکتی  زمان،    (. 76) اند  خیزش  در همین 

  ،The Huffington Postنابرابری در سطح جهان انفجار یافته است: بر طبق  

از    درصد  ۵۰بیش از    ،در روی کرة زمینها  ثروتمندترین انساننفر از   62

 (.77)اند ثروت جمعیت جهان را گرد آورده  کل

ادامه  فناورانة نمایی  آیا پیشرفت  این است  این    ،دارپرسش کلیدی 

. من  پرداختسازد یا آیا تا حدی به آن خواهد  می   ساز را بدترروند نگران 

تر را بیان کند که کنم آمار آمریکا ممکن است یک روند بزرگ می  فکر

با به صورت چشمگیری  گردد: می  تقویت  کالن،های  ییجاجابه   احتماالً 

دوران    در   کهپیشرفت فناورانه دیگر یک کاتالیست درآمد و مشاغل نیست  

ها  حاشیه   صنعتی شدن و حتی در اوایل دوران اطالعات/ اینترنت بود. بله،

به  ها  ماشین   و همزمانیابند  می   خیز ها  برای اکثر شرکت  تام و سودهای  

فزاینده  آدمای  صورت  وجود،  می ها  جایگزین  این  با  میلیون شوند.  آن 
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شدن   ین خودکارآید که سودی از انمی  به نظر  ،کارگران از کار برکنار شده

به  زیرا  ببینند،   کامیون  بهرانندگان  همراه  راحتی  حدواسط   ۱طراحان 

 د شد!ننخواهتبدیل 

کجا  ما را  این    ،اکنون تصور نمایید که بر پایة پیشرفت فناورانة نمایی 

دهد  می   نشان   2دانشکدة مارتین آکسفورد   2۰۱۳مطالعة سال  خواهد برد.  

(.  78)  در طی دو دهة آینده خودکار شوند توانند  ها می درصد شغل   ۵۰که تا  

توانند تعداد  ها می توانند اوج بگیرند زیرا بنگاه می   سودهای شرکتی گاه    آن 

تواند در همة  می   کنند را کاهش دهند و این می   افرادی که در کل استخدام 

  شدن و دیگر   خودکار   ی برقرار صنعت تکرار شود. به زبان دیگر، با  های  بخش 

تواند  می   وکار بزرگ کسب احتمااًل  ،  انداز چشم ه گانه در  ُن  کالن های  یی جا جابه 

 فراوان را به دست آورد.   پول ی  ار قابل توجه مقد   با کمترین افراد،

در    کهگردند  می   جدیدی خواهیم دید که خلق  ی هاما مسلماً شغل 

نبودند موجود  این  از  طراحان  ؛پیش  انسان  مانند  ماشین،   - حدواسط 

ژنوم انسانی و  های  ابری، ناظران هوش مصنوعی، آنالیست های  بیولوژیست 

کارهای عادی و روزمره  ها  با این وجود، میلیون  شخصی.  انگیمدیران محرم

که هایی  )به ویژه آنخواهند بست    بر  و مشاغل رایج برای همیشه رخت

منحصراً انسانی مانند بحث و  های نده هستند و به مهارت و عمدتاً تکرار ش

نیازی ندارند نیست    « اگر»   دیگر   . پرسش(مذاکره، خالقیت یا همدردی 

 .است « چه موقع » بلکه 

 
1 Mobile Interface designers 
2 Oxford Martin School 
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یک چالش مطلق فناوری در برابر انسانیت تبدیل خواهد شد.    به  این

  احتماالً رخ ،نماییسریع ما نیاز به درک این داریم که چگونه این چالش 

یی برای آموزش، یادگیری، تربیت، راهبردهای دولتی،  دهد و چه معنامی

 عمومی در سراسر جهان دارد. های سود اجتماعی و سیاستهای نظام 

، تبدیل  و سپس ناگهانی  به تدریجمصنوعی    های همچنان که هوش

برنامه  به روزنامه دانشمندان،  و  دکترها  مینویسان،    ،شوندنگاران 

نایاب گردند که تعداد کمی  ای  به گونهتوانند  می   معنادار کارهای  فرصت 

د. در  ندانیم را قاپ بزنمی  د توانست شغلی که ما هم اکنونناز ما خواه

 ۱پایین سلسله مراتب نیازهای مازلوهای  همین زمان، اکثر موارد در گام

پناهگاه( و  آب  غذا،  فزاینده  ،)مانند  صورت  شد.  ارزان   ،ای به  خواهند  تر 

همچون   اکثرها  ماشین خدماتی  و  داد  خواهند  انجام  را  کارهای سخت 

، فراهم  ترارزانای ونقل، بانکداری، غذا و رسانه را به صورت گسترده حمل

در    « فراوانی اقتصادی » آورند. ما ممکن است به سوی مرزهای نامعلوم  می

پایان کار برای زندگی    این از سوی دیگر یک  یک سو رهسپار باشیم ولی

نهایت  استکردن   در  ما  داریم.  شغل    را   پول  نیاز  کنیماز  این  جدا    و 

بعضی از مفروضات بسیار اساسی پیرامون این که چگونه ما   ،ییجاجابه

 به چالش خواهد کشید. ،کنیممی مان را تعریف و هویتها  ارزش 

توانند نمی   که  افرادی آیا این یک چیز خوب یا بد خواهد بود؟ چگونه  

  پول ها  ی کاالها و خدمات تولید شده توسط ماشینبرا  ،کاری پیدا کنند

 
1 Maslow’s hierarchy of needs 
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امروزه  آن چه    خیلی از  این کاالها و خدمات،پرداخت کنند حتی اگر که  

ارزان پایان مصرفهستند،  این  آیا  باشند؟  که  تر  نیست  پشتیبان گرایی 

ای به گونه)آغاز پایان کار پرداختی    داریم  ؟ آیا ما استداری  سرمایه منطق  

 بینیم؟می  (شناسیمی م که ما آن را

  ،به صورت عمومی   ها،سیاستمداران، مقامات رسمی عمومی و دولت 

که به سوی    همچنان و  شوند  تر  آگاه   بسیار   سازی از چالش خودکار   بایست می 

هستیم  شتابان  تبدیل   آن  بهتری  بسیار  ناظران  به  رهبری گرد   باید    ،ند. 

نیازمندی خواهد بود و هر مقام رسمی عمومی که    ترین اساسی همچنان  

 . نکند، بازنده خواهد بود را درک    « ناظر آینده » نیاز به تبدیل شدن به یک  

که ما به یک کاندید سیاسی رأی   ای دلیل اصلیدر آیندة نزدیک،  

داد بود  خواهیم  خواهد  آناین  را    « چه هست  آن»   به خوبی  چقدرها  ؛ 

چه    آن» از  ای  دهند یک درک قوی می  شانکنند و همزمان نمی   مدیریت

 .ندا هستداررا  « ممکن است باشد

 

 Aپنج  -  سازیخودکار 

  شرفت یپنج مرحله پ   نی در ا  خودکارسازی کنم که    یمن اغلب فکر م 

 شود: یم  هم بدتر  جیکند که به تدریم

 (Automation)  سازی خودکار (۱

 (Assentationرضایت ظاهری ) (2

 (Abdicationگیری کردن )کناره  (۳
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 ( Aggravationسازی )وخیم  (۴

 (Abomination) زاری بی (۵

 

 خودکارسازی یک مقصد نهایی غیرقابل اغماض

کنم که خودکارسازی نمایی، یک قطعیت است زیرا این من فکر می

کاهد؛  ها را می شود و به صورت چشمگیری هزینه پذیر می در نهایت امکان 

ها. ما یک  تقریباً همة کسب و کارها و سازمان یک نقطة تمرکز اولیه در  

نوع جدید از کارآمدی فزاینده با هزینة پایین را در اکثر صنایع موجود در  

پیرامون آینده خواهیم دید؛  تا ده سال  بر سر  که می آن چه    پنج  تواند 

ها انجام دهد، فکر کنید. امّا کارآمدی واقعاً بر انسانیت  ها و استخدام شغل

یابد؟ آیا ما باید چیزها را خودکار کنیم فقط به این خاطر که  چیرگی می 

ها با فناوری به شکل وکارهایی که در جایگزینی انسانتوانیم؟ آیا کسبمی

کنند بایستی نوعی از مالیات خودکارسازی  گذاری می واری سرمایهدیوانه

ها  ؟ اینای رسانده شودهایی که دیگر شغلی ندارند، بهره بپردازند تا به آن

 ها نیاز خواهیم داشت.های آنهایی هستند که ما به زودی به پاسخپرسش 

ترکیبی   نیروهای  که  بگیریم  نظر  در  را  واقعیت  این  بگذارید 

مجازی جاییجابه شدن،  دیجیتالی  ویژه  )به  کالن  سازی، های 

همراه  و  مصنوعی  هوش  و  ژرف  یادگیری  شامل  سازی(، هوشمندسازی 

کنند. در اوایل  برای خودکارسازی در هر روز، خلق می امکانات جدیدی را  

را شکست،    GoAlpha، هنگامی که سامانة  2۰۱6 بازی  گوگل، کدهای 
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را بازی کند و در واقع، بازی با آن را خودش،    Goریزی نشده بود که  برنامه

 (.79(، یاد گرفت )Scratchنویس )از چرک 

هایی که از پیش  هاین یک هوش مصنوعی کوته فکر نیست یعنی رایان

های کم و بیش ریاضیاتی یا  توانند در گستره اند که می ریزی شدهبرنامه

منطقی مانند شطرنج از انسان پیشی گیرند؛ این هوش مصنوعی است که  

سازی برای شبیه   « شبه انسانی» از یک رهیافت بیشتر بر پایة شبکة عصبی  

تواند سازگار گردیده و خودش  می گاه    گیرد و آناین که مغز چگونه یاد می

 کند.ریزی کند، استفاده می را برنامه 

تصور کنید که این نوع هوش مصنوعی به هر کار و چالش انسانی 

شیوه  سپس  و  بنگرد  پیچیده  بسیار  و  مقیاس  و  بزرگ  حل  برای  را  ای 

آن بی خودکارسازی  به صورت  کند؛  تدبیر  ما  برای  ما  ها  از  بهتر  نهایتی 

 کند.هر وظیفه و کار وابسته به دانش عمل می  تقریباً در

 « هوشمندتر از ما: خیزش هوش ماشینی» در  ۱استوارت آرمسترانگ 

 نویسد: می

های  ها را )توانمندی از این مهارت  مچنانچه یک هوش مصنوعی هر کدا ”

فناورانه، توانمندی اقتصادی( را در سطح یک ابرانسان   ةاجتماعی، توسع 

الً محتمل است که به سرعت به چیرگی بر جهان ما  دارا باشد، این کام

ایم این ید. و همان گونه که ما دیدهآ ای یا طریقی دیگر، نائلبه شیوه

دهد پس این احتمال وجود  ها را در سطح انسانی توسعه میتوانمندی 

 
1 Stuart Armstrong 
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ها را در سطح یک ابرانسان نیز توسعه خواهد داشت که به زودی آن

انیم فرض کنیم که اگر حتی یکی از این توما می ،دهد. بنابراین

 های مصنوعیریزی شود، سپس هوشها به یک رایانه برنامه مهارت 

 توانندهای توان یافته با هوش مصنوعی مییا انسان

 (. 8۰) بر جهان ما چیره شوند

سودمندی  مثال  ادعاهای  به  بر  مدیریت  اجتماعی،  امنیت  های 

صدها میلیون نفر از مردم بنگرید.   ها و عدم اشتغال برای پزشکی، مستمری 

با گسترش دادن به موضوع هوش مصنوعی، این ممکن است به زودی  

مقررات  آن چه    رایانه هوشمند داشته باشیم کهپذیر گردد تا یک ابر امکان

می اجتماعی  باشامنیت  آن نبایست  چگونه  که  این  و  می د  را  توان ها 

صرفه پیاده  به  منجر  فرایند  این  کند؛  تعیین  را  نمود  های جوییسازی 

دولت  برای  دچار  سترگ  را  شهروندان  است  ممکن  ولی  شد  خواهد  ها 

 زدایی کند.انسان

می پیشرفته  مصنوعی  هوش  یک  آمریکا،  با  در  همة    ترسیمتواند 

سال پیش که نظام امنیت    8۰های امنیت اجتماعی در دسترس از  داده 

در استنتاج    ۱9۳۵سال    اجتماعی  را  مقررات  این  شد،  گذاشته  بنیان 

داده   (.8۱) کند همة  از  همچنین  مصنوعی  هوش  دسترس  این  در  های 

های  اجتماعی، زمینه   ةهای شبکهای سالمت، پروفایل دیگر مانند پرونده

گیرد.  های شهر و دولت، یاد می حقوقی و مقرراتی، در راستای پایگاه داده 

ماد بوت  یک هوش مصنوعی  را  )آن  اجتماعی  امنیت  تکامل  ام در حال 
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اجتماعی   باشد،   ،بنامید(  SocSecBotامنیت  آن  ماحصل  است  ممکن 

می که  تراکنش هوشی  این  حمایت  تواند  با  فقط  را  پیچیده  بسیار  های 

با همدردی    2۰تا    ۱۰احتماالً   انجام دهد.  کنونی،  کارکنان  از  درصدی 

شف و  ماشیقانسانی  کنید:  خداحافظی  را  ن ت،  شما  مستمری  منافع  ها 

آن با  بسیار کمی،  و جدل  بحث  و  کرد  ها وجود خواهد  تعیین خواهند 

 داشت.

من اغلب در شگفت هستم که چه چیزی هنگامی که این مفاهیم  

گاه ناگهانی، رخ خواهد داد. در اینجا زنجیرة    تدریج و آنبه  واقعیت بیابند  

فزایندة رسانة اجتماعی    محتملی از رویدادهایی که هم اکنون در وضعیت

کنند، وجود دارد. پس از این که در هر بار با خودکارسازی  نقش بازی می 

می ه روب میرو  بیان  را  ظاهری  رضایت  اغلب  ما  اصوالً  شویم،  و  کنیم 

را می   « سامانه» تصمیمات   برتری بودن آن  با بیو  با  پذیریم؛  میلی ولی 

آنچهره  دربارة  واقعاً  ما  لب.  بر  لبخند  یک  هیجان   ای  ولی  نیستیم  زده 

 جنجال بزرگ نیز به پا نخواهیم کرد. 

گیری کنیم که به معنای آن گاه، ما ممکن است آغاز به کناره   آن

ما   که  رها می » است  را  عرش  و  به    « سازیمتخت  را  قدرت    «سامانه» و 

مهم می دیگر  ما  زودی،  به  تقریباً  سامانه  دهیم.  این  در  موجودیت  ترین 

تا    « محتوا» شود؛ ما به خود  اشین مرکز جدید گرانش می نیستیم؛ خود م

یم. ابزار هدف شده است و ما آغاز به انجام چیزهایی  وشمیتبدیل    « دلیل» 

کنیم که فقط سامانه را خوشحال نگه دارد. در آغاز و نخست، سامانه می
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هایی که  انسان  هماننددیگر در شبکه خواهد بود یعنی    ۱های همچون گره 

 یست بوم الکترونیک جهانی نیز اتصال دارند.به همین ز

است: به جای انجام یک    گیری اکنون فیسبوک بهترین مثال کناره 

اقدام سیاسی واقعی که احتماالً کامالً مایة زحمت و اغلب ناراحتی خواهد  

کنیم، یک ویدئو را با  می « الیک» شد، ما به آسانی چیزی را در فیسبوک 

کنیم و گذاریم و یک دادخواستی را امضاء میدوستانمان به اشتراک می 

یا    Causes.comا به یک کمپین  یا در بهترین حالت، چند دالر یا یورو ر

Kickstarter نماییم.، اهدا می 

 

 رضایت ظاهری

بایست  های خودکارسازی چیزهایی که نمیاکنون ما بسیاری از نمونه

که    ی افزاربینیم مانند استفاده کردن از یک موتور نرم خودکار شوند را می

  « های الیک»   کند تا را منطبق با ما، استادانه درست می  « بهتری » های  پیام 

های اجتماعی به دست آوریم. ما اغلب پس از واقعیت  بیشتری در شبکه

)نائب(،   نشانده  دست  توسط  کار  انجام  و  خودسرانه  موافقت  از  پس  و 

کنیم، چون که این ساده و راحت است. این  رضایت ظاهری را تجربه می 

وکی گیرد؛ مثال آن افزودن یک دوست فیسبکار را انجام شده در نظر می 

فقط به این دلیل که او دوستِ یک دوست از دوست دیگر است و اخیراً  

کرده است. چرا نه، چه ضرری وجود دارد؟ من در    « الیک» پست شما را  

 
1 Nodes 
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کنم، دشوار است که برهان آورد که یک ضرر واقعی  این مورد موافقت می

 وجود دارد. 

 

 گیریکناره 

نا عمدتاً  که  دریابیم  را  خود  است  ممکن  بار  بعداً  از  آگاهانه، 

گیری کرده و آن را  هایی که مربوط به خودمان بوده است کناره مسئولیت 

ایم. به جای مالقات  سپاری کرده ایم یا به آن برون بر دوش فناوری گذاشته 

زود زود مادربزرگ  را در  به صورت  احتمال دارد شما فقط اسکایپ  تان 

ا به این شیوه به واسطة  بیشتر او راوقات  خانة خود برقرار کرده و اغلب  

 یک صفحه مالقات کنید. آیا این یک پیامد بد یا خوب است؟ 

مادربزرگ   این که  از  اطمینان  به جای  نزدیک،  آیندة خیلی  در  یا 

کند، شما به او یک وسیلة تشخیص از راه دور خواهید  دکتر را مالقات می

گیری ند اندازه توااش را در هر جا و هر زمان که می فرستاد که عالئم حیاتی 

 ای که مجبور نباشید او را در همة اوقات به دکتر ببرید.کند؛ به گونه

پوشی از تخت و عرش«( از قدرت خودمان و  گیری )عینًا »چشم کناره 

یک الگوی دائم در اطراف ما شده است. من  به شکل  دادن کنترل به فناوری،  

از   مکرر  صورت  می   TripleAdvisorبه  مقتدرانه  استفاده  من  به  که  کنم 

با وجودی  این در حالی است  گوید که یک رستوران خاص بهترین است و  می 

ایم، به سادگی به جایی  نواز دیگر ایستاده مکان چشم   2۵که ما درست در برابر  

مان را به  ای، ما اقتدار و قضاوت گوید. به شیوه رویم که ماشین به ما می می 
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ان  الگوریتم  می یک  مورد  تقال  در  دوباره،  ایرادی  TripleAdvisorدهیم.   ،

نیست، ولی تصور کنید که این تمایل به صورت نمایی، به خوبی رشد نماید!  

این ممکن است به این احساس منجر شود که دیگر چیزها واقعًا توسط ما  

ها فقط بر ما حادث  گردند؛ آن شوند و یا حتی انجام نمی گیری نمی تصمیم 

کند، این طور نیست؟ در راستای مسیر  تر نمی د. آیا این زندگی را ساده شون می 

 طلبد تا تنها رفتن. رفتن، تالش کمی را می 

را با بسیاری از دوستان  TripleAdvisorمن این بحث خاص دربارة 

گیری نائل ام و به این نتیجهو شنوندگان در طی دو سال گذشته داشته 

دیگر در میان بسیاری    « ای داده   ةنقط»   مثابهبه  ام که اگر من از آن  آمده 

وسوسه از  و  کنم  استفاده  گیراییدیگر  و  و  ها  ظاهری  رضایت  های 

تواند سودمند  کامالً می   TripleAdvisorگاه    آگاه باشم آنآن  گیری  کناره 

بایست انجام دهم  اش بحث توازن است. امّا من چه میباشد. دوباره، همه

هو   TripleAdvisorاگر   در  یک  هوشمند  بوت  یک  شود،  مصنوعی  ش 

و من نتوانم دیگر واقعاً عملکرد، درستکاری و صداقت آن را به    ۱آسمان

ای هوشمند  آسانی مورد قضاوت قرار دهم؟ چه خواهد شد اگر آن به گونه 

ای نداشته باشم و باید کامالً به آن اعتماد کنم و یا شود که من گزینه

 م؟اصالً هیچ اعتمادی نداشته باش 

های گوگل یک مثال دیگر از این است که چقدر راحت است نقشه

انسان تخت که  و  عرش  از  را  از  شهایها  استفاده  با  سازیم.  برکنار  ان 

 
1 Smart bot-in-the-sky 
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هایی نبوده که شما در یک تقاطع در یک شهر  های گوگل، چه زماننقشه

که    د یباش  و به چیزی بر روی صفحه )اسکرین( نگریسته   غریب ایستاده

هایمان دیگر  عیناً در جلو شما بوده است؟ امّا خیر، ما به چشمان و گوش

افراد دیگر برای این موضوع(. ما به در   مغزِ» که  آن چه    باور نداریم )یا 

 آید، آیا من باید یک چتر بردارم؟ گوید باور داریم. آیا باران می می  « آسمان

The Google OS    به من خواهد گفت، به جای ظن من درمورد هوا یا

 یک نگاه سریع به بیرون پنجره. 

یک چیز کامالً جزئی در این خصوص باشد، بله، امّا ممکن است  این  

آمدنِتقویت شده در حال  فناوری   های  از  نظر  حاصل  در  را  نمایی  های 

مغزِ یک  روزی  ما  آیا  که    بگیرید.  داشت  خواهیم  جامع  پزشکی 

مان و میلیاردها عوامل    DNAکند آیا ما باید بر اساس  گیری میتصمیم 

های بیمه از پوشش امتناع خواهند  بچه داشته باشیم؟ آیا شرکت   ،دیگر

  یورزید اگر ما به طریقی دادخواهی کنیم؟ آیا ما هنوز به گرفتن تصمیمات

الگوریتم و  منطق  پایة  بر  هنوز  که  ما  آیا  هستیم؟  مختار  نیستند،  ها 

، نوشیدن فراوان یا پرشتابای مانند رانندگی  انیم چیزهای احمقانهتومی

 مردن وجود دارد؟  ةانجام دهیم؟ آیا آزادی ارادرا خوردن غذاهای ناجور 

 

گیری را تصور کنید، فراموش کردن خودمان به  اکنون کناره 

 صورت نمایی؟ 

چه رخ خواهد داد اگر فناوری به تشویق ما ادامه دهد تا حتی بیشتر  
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ین گونه خیلی راحت، کارآمد و  بدکنترل را رها سازیم زیرا عمل کردن  

شدن نیز چیزی نگوییم! چه    تر سریعدرصد    9۵جادویی است؟ اگر تازه از  

گیری خود دیده باشیم  رخ خواهد داد اگر ما فقط قلة کوه یخ را در کناره 

  باشیم؟ آیا ما در نهایت همان   ۰-۱۰یا اگر که در سطح پنج از مقیاس  

هوشیاری را  »   The New Atlantisنویسنده در    ۱گونه که استفن تالبوت 

بگذار به ماشین، پیشنهاد می « کنار  اجازه می کند،  به عنوان  ها  تا  دهیم 

(. چنانچه همان گونه 82ها و اخالقیات، عمل نمایند؟ )منجی نهایی ارزش

ه فراموش ها به صورت نیرومندی ما را بفناوری ”آورد  که تالبوت برهان می

های نیرومندتر را  وقتی که ما فناوری   “نمایندنمودن خودمان دعوت می

 به صورت نمایی به کار ببریم، چه رخ خواهد داد؟ 

  یک شیوة جا افتادة   « فراموش کردن خودمان » آیا این گیرایی به سوی  

یک نوع    رای شود و راه را ب راه رفتن در خواب از طریق زندگی دیجیتالی می 

های فناوری به  کند؛ جایی که فزونی از فئودالیسم دیجیتالی جهانی باز می 

 رانند؟ هایی که در فراتر از درک مان قرار دارند بر ما حکم می شیوه 

دگان  ترین ارائه دهن یک چیز مسلم است: فناوری و بسیاری از بزرگ 

دهند تا ما را در دل مسیرهای رضایت  هر آن چه که بتوانند را انجام می   ،آن 

گیری )چه به صورت ناآگاهانه یا با طرح و نقشه( جا کنند.  ظاهری و کناره 

کنیم که در مصرف مواد غذایی خود تغییری ایجاد کنیم؛ بر  ما تالش نمی 

ارخون باالی خود  کنیم تا به ما کمک کند به فش عکس، ما دارو مصرف می 

 
1 Stephen Talbott 
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زدگی به عنوان یک فرصت جهت فرورفتن در  بپردازیم. ما از مالقات و دل 

های جدید  کنیم، بر عکس ما تهی شدن را با تبلت بحر اندیشه استفاده نمی 

کنیم و در گرداب دیجیتال به ماجراجویی  زرق و برق دار خودمان پر می 

افت دوستان جدید برای  ها برای ی پردازیم. ما در جستجوی فرصت کردن می 

آن بچه  به  ما  عکس  بر  نیستیم،  می هایمان  اجازه  از  ها  استفاده  با  دهیم 

اولین  یعنی  دوستان مجازی بیابند؛    Hello Barbieآموز و  های دست ربات 

های شما  یابد و با بچه اتصال می   « ابر فضای    -   مغز » عروسکی که به یک  

 تر است. بسیار راحت   (. این 8۳کند ) مانند یک فرد واقعی صحبت می 

( دیجیتالی  هوشمند  دستیاران  آیا  زمینه،  همین  مانند  IDAدر   )

Amazon Echo    یاGoogle Home  توانند اثبات کنند که به  به زودی می

 شوند؟گیری تبدیل میموتورهای کناره  شکل

 -  گیری کناره » در مورد امنیت اجتماعی که در باال بحث شد، این  

کناره   « اجباری  به  منجر  است  از  ممکن  دولتی  رسمی  مقامات  گیری 

شوند. برای مثال، بگذارید فرض کنیم که    « سامانه» های خود به  مسئولیت 

اجتماعی ) امنیت  بوت  بر  SocSecBotاین  را  انسانی  آرامی وظایف  به   )

است. چنانچه    ترسریع درصد    ۱۰۰۰درصد ارزان تر و    9۰را  عهده بگیرد زی

فقط   که   9۰این  داشت  خواهد  وجود  شانس  این  باشد،  درست  درصد 

 .“این هنوز بسیار بهتر است”ها بگویند  دولت 
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 سازی وخیم 

سازی برای ممکن است گام بعدی در این مارپیچ رو به پایین، وخیم 

سانی و کاربران سامانه، مشتریان  رسانی انچند باقیماندة از عوامل خدمت 

ها باشد. درماندگی و سرخوردگی خواهد خروشید ولی ما  و ارباب رجوع 

انجام دهیم زیرا سامانه به صورت    ی توانیم دربارة آن کارمقدار ناچیزی می

کارآمدتر، گسترش سریع  ،کرانیبی به  تر،  بود.  ارتقاء خواهد  قابل  و  پذیر 

ن پرداخت ولی با در نظر گرفتن حضور  توادرماندگی و سرخوردگی می

مان، تقریباً شانس صفری وجود دارد  فزایندة سامانه در هر بخش از زندگی 

 که ما واقعاً بتوانیم استفاده کردن از آن را متوقف سازیم. 

دهد. در حالی که  دوباره، فیسبوک بهترین نمونة موجود را ارائه می

ت که بتوانیم یک جریان  تر شدن اساین به صورت جدی در حال وخیم 

نامربوط  وضعیت  روزآمدهای  از  یاد   ۱ثابت  به  سختی  به  که  دوستانی 

خواهیم خطر عدم اتصال  آوریم در فیسبوک داشته باشیم، ما هنوز نمیمی

هایی که برای ما مهم هستند را بپذیریم. یک بار دیگر، راحتی مطلق  از آن 

سازد تا  و قدرت محض و رسیدن به پلتفورم، این را برای ما غیرممکن می

 کند، انجام دهیم. ار نمی که برای ما کآن چه   چیزی در مورد

 

 زاریبی

در نهایت، برخورد با مردم در یک محیط امنیت اجتماعی فقط بر اساس  

 
1 Irrelevant status updates 
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انجامد؛  زاری می های تجسم یافته(، قطعاً به یک بی اعداد )به عنوان منابع داده 

ارائ  اولیة  نیت  از  کژراهی  به    ه یک  اجتماعی(  )بخوانید:  انسانی  خدمات 

ای است که ممکن    Aا حدی افسرده کنندة آن پنج  شهروندان. این پایاِن ت 

کنیم به دو مرحلة نخست آن  هنگامی که ما اشیاء را خودکار می که  است اگر  

 گیری( نپردازیم، به آن نائل شویم. )رضایت ظاهری و کناره 

به  باشد که خودکارسازی  را داشته  امید  این  نفر ممکن است  یک 

گیری  ضایت ظاهری کمتر و کناره سازی شده و به رخوبی طراحی و پیاده 

سازی گاه به گاهی منجر شود. امّا، این یک چیز  معدودتر و فقط وخیم 

نخواهیم  هراس  توجه  ما حتی  است؛  نمایی  پیرامون خودکارسازی  انگیز 

کرد که ما، قدرت و کنترل خودمان را پیش از این که به نقطة عطف خود  

هایم را  است حتی توانمندی گاه ما ممکن    ایم و آنبرسد، از دست داده 

 برای انجام امری در این باره از دست داده باشیم.

 

 یافت یک توازن

یافت توازن درست: چه چیزی ما می  این است  توانیم  هنوز موضوع 

ها یا جریان ذاتی و پرهیز  خودکار کنیم که نتواند جایگزین فرایند گفتمان 

انسانی  از آن بایست جویای  ای شود که ما نمی ناپذیر  باشیم؟  برکناری  ها 

تان را  گیرید تا رزرو خط هوایی هنگامی که با یک مرکز فراخوان تماس می 

ای دارید تا درک انسانی یا  تغییر دهد، آیا نیاز به یک عامل خدمت رسانی 

ای از  همدردی خود را به نمایش بگذارد؟ در اکثر مواقع، خیر ولی در پاره 
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، چنانچه یک مورد اخذ مجوز موجود باشد.  موارد این گونه است؛ برای مثال 

درصد در طی چند سال آینده    9۰از این رو، مراکز فراخوان ممکن است تا  

های واقعی  کنش ای از موارد ما هنوز نیاز به برهم خودکار شوند ولی در پاره 

به خوبی طراحی شده و با    انسانی داریم. در این مورد خاص، خودکارسازی 

ها شغل از دست  نظارت انسانی، احتمااًل یک تکامل مثبت است ولی میلیون 

 د رفت، این اهمیتی ندارد که چگونه شما به آن بنگرید. ن خواه 

برای مثال،  این بحث را چند گام فراتر ببرید و تا حدی به آینده...  

لبان بدون خلبان  اقک ختکنید، به ا هنگامی که در یک هواپیما سفر می

تری با  اعتماد خواهید کرد؟ آیا احساس امن   ،که کامالً خودکار شده باشد

حضور هنوز یک خلبان نخواهید داشت؟ در هنگامی که برای یک مسئلة  

مورد   می   یتشخیص بررسی  پزشکی  به  یگیر قرار  شما  و    « انسانیت» د، 

ن به شما  شفقت نیاز دارید یا آیا شما رضایت خواهید داشت که یک ماشی

ها را بگوید؟ در مورد مواردی همچون آنفوالنزا و مشکل معده، فقط واقعیت

می نظر  خودکارسازی  به  با  شده  توانمند  دورِ  راه  از  تشخیص  که  رسد 

تواند مفید و از لحاظ اجتماعی قابل پذیرش باشد. امّا هنگام تشخیص  می

پیچیده دادن چالش  یا دی  ای های  استرس، آسم  ابت، چنین  مانند عالئم 

 یابد. های پزشکی، گرایش می زدایی از مراقبت خودکارسازی قطعاً به انسان 

های این به پاسخ  راحت نیست دربارة خودکارسازی بله یا خیر گفت.

به سوی  که  نیاز خواهد داشت  احتیاطی  تماماً  رهیافت  و یک  تدریجی 

د قرار  های انسانی را همیشه در جبهة نخست خوتوازن میل کند و نگرانی 



 ن یانسان و ماش انیم  ندهیآ  ییارویرو؛ تیدر برابر انسان  یفناور 120

می  فناوری  چگونه  آیا  نیست  این  کلیدی  پرسش  را  دهد.  چیزی  تواند 

ها چگونه  خودکار کند بلکه این خواهد بود که پیامد حاصل برای ما انسان

شکوفایی انسانی را مورد حمایت قرار    ،شود و آیا خودکارسازی احساس می 

واندن  دهد یا خیر. این در مورد این است که آیا ما در حال ریشه دمی

 هستیم.  2یا گروه فناوری  ۱برای گروه انسانی

 

 دعوت کردن از خودکارسازی به اندرون؟ 

در راستای این که همة چیزها در حال خودکار شدن در اطراف ما  

شوند و بر این  هستند، چند مورد است که احتمااًل در درون ما خودکار می 

گذارند. در نظر  کنیم، اثر می می کنیم و چه احساس  که ما چگونه فکر می 

ابِر توان یافته   فضای  و خدمات  SIDAافزار، ها و نرم بگیرید چگونه الگوریتم 

ای، امور روزانة ما را بر عهده  ها، به صورت فزاینده با هوش مصنوعی یا ربات 

های  گیرند و چگونه بعضی از ما اکنون دوستی و رفاقت را از طریق شبکه می 

 ایم. ، خودکار کرده رسان ( پیام apps)   های کاربردی اجتماعی یا برنامه 

یعنی  داد؛  خواهد  رخ  ما  جمعی  هوش  سر  بر  چه  مثال،  برای 

آنگفتمان طریق  از  که  انسانی  میهای  آموزش  اکنون  هم  ما  دهیم،  ها 

می  می بحث  گفتمان  میکنیم،  تصمیم  و  کنیم،  جوامع  و  گیریم 

طراحی کراسی ودم را  انتخاب می  هایمان  چگونه  شکل  کنیم؟  ما  های 

شنویم، به صورت بینیم و میدربارة یکدیگر میآن چه    خواهند یافت اگر
 

1 Team Human 
2 Team Technology 
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هایی که  گردند؛ الگوریتمتعیین می  ،هاها، نه انسانخالص، توسط الگوریتم 

آنجا که ممکن  طراحی شده  تا  را  تبلیغات تجاری  و  بایستید  تا شما  اند 

داد اگر این ابزارها توسط عموم مردم تحت    است بنگرید؟ چه رخ خواهد

 کنترل، نظارت یا تنظیم قرار نگیرند؟ 

هایی تحت نفوذ قرار خواهیم گرفت که ها و الگوریتم آیا ما با ماشین

پلتفورم  تعدادی  مالکیت  غولدر  جهانیِ  اینترنتِ  و شرکت های  های آسا 

 «مین مجازی های رهایش دوپاسامانه» ها به شکل  فناوری هستند؟ آیا آن 

اند ریزی و طراحی شده خواهند شد که برای تأکید مثبت و جذابیت، برنامه

آن  دارندگان  برای  را  حداکثری  نتایج  دیگر  تا  و  کنندگان  تبلیغ  ها، 

داده »  داده که می  « ۱کاوندگان  فردی خواهند  آشکار  های  و  آنالیز  را  مان 

 نمایند، به ارمغان آورند؟ 

ا  اساسًا  Google Newsخبار گوگل ) جهت اطالع شما، موضوعات   ،)

شود، این موضوع برای خبررسانی فیسبوک و برنامة  توسط افراد گلچین نمی 

اخبار   می   Baiduکاربردی  صادق  ) نیز  موارد،  86باشد  اکثر  در  تقریبًا   .)

ها، اکثر کار واقعی را  گردد ولی الگوریتم مقداری نظارت انسانی مشاهده می 

با حس    ا محتو  ها، تعداد اندکی از افراد واقعًا با شرکت دهند. در این  انجام می 

می روزنامه  سروکار  خود  سنتی  آن نگاری  برعکس  ابداع  یابند؛  بر  ها 

نرم الگوریتم  و  هوشمندتر ها  )حتی  از  افزار  کدام  هر  تا  دارند  تمرکز   )

آویزة  نیازمندی  که  نیست  شگفتی  جای  سازند.  برآورده  را  جدید  های 

 
1 Data miners 
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آندرسن  مارک  می نرم ”   ۱گفتاری  را  جهان  به    “ خورد افزار  اکنون  هم 

(؛ و فیسبوک انجام  87، جهش یافته است ) “ خورد فیسبوک اینترنت را می ” 

آدم  با  را  خوردن  بر این  از  جدا  ندارد!  قصد  و  نامه ها  مهندسان  نویسان، 

خواهد تا آنجا که ممکن است  پژوهشگران هوش مصنوعی، فیسبوک می 

 افراد کمتری را برای سروکار داشتن با مشتریان واقعًا انسانی، به کار بگمارد. 

شاید به زودی وقتی فرا رسد که دیگر روزی نباشد که نرم افزار فقط 

را بخورد” بفریبد”  ای بلکه به صورت فزاینده   “جهان  را  . من هم  “جهان 

نگرم مقداری احساس  اکنون هنگامی که در خبررسان فیسبوک خودم می

توانم به آن ایم زیرا نمی فریفته شدن را دارم و باید بگویم، دستکاری شده

های نیویورک تایمز، اکونومیست، اشپیگل یا گاردین اعتماد  مانند روزنامه 

برا این است که سود  تنها نیتش  این یک رسانة کنم؛  بیافریند.  ی خود 

جمعی نیست، این یک رسانة فریفتن است؛ ولو این که ما از آن آگاهیم،  

 ایم. آییم که به درون آن فرو رفته ما به نظر می 

خبری    )وبگاه   2یک راه ترافیکی کاماًل یک راهه نیست. شرکت مشیبل 

ای را دارد بر  تالش قابل مالحظه   ( Apple)   کند که اپل اینترنتی( گزارش می 

اش، پیشنهاد  سازی برنامة کاربردی خبری روی استفاده از انسان برای مرتب 

موسیقی و خدمات فهرست نوارهای صوتی یا ویدئویی که از ایستگاه پخش  

 (. 88ده ) گذارد، ولی این یک استثناء است نه یک قاع شوند می می 

است  روشن  وفور  حد  به  زیرا  است  انفجار  حال  در  خودکارسازی 

 
1 Mar Andreessen 
2 Mashable 
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ها موجوداتی گران، آهسته و اغلب ناکارآمد هستند و این در حالی  انسان

و فراکارآمد بوده و به صورت نمایی نیز    سریعها، ارزان،  است که ماشین

که این  توانیم برآورد کنیم  . ما نمیآورندبه دست میبیشتر این صفات را  

وری انفجار  روند تا کجا ما را تا ده سال بعد خواهد برد. در حالی که بهره 

آید که اشتغال و به کارگیری  خواهد یافت، این به نظر غیرقابل اغماض می 

د. ما  وشناسیم، دچار افت چشمگیری شانسان، به شکلی که ما امروز می

ها  داشت ولی آن بر این قطعیت داریم که در آینده مشاغل وجود خواهند  

احتماالً از این که برای ساخت یک زندگی استفاده شوند، فارغ خواهند  

 شد؛ به زبان دیگر، مشاغل برای گذران امور زندگی نخواهند بود.

ای و های رسانه رود که در چنین پلتفورمهمچنین احتمال آن می

ه و  اخباری کامالً خودکار شده، ما دیگر چیزهایی را که یک فرد شایست 

بینیم؛ به زبان دیگر، برای  ها را فکر کرده بود نمیالیق برای ما دیدن آن

آن را برگزیده بود. در عوض، محتوی توسط یک آن فرد الیق  دیدن ما،  

برند  می  یبوت و یک هوش مصنوعی گزینش خواهد شد و ما را به آن جای

عیت و خرده  که باید ببینیم را ببینیم؛ بر اساس صدها میلیون واقآن چه    تا

اند. خطر آشکار  هایی که بالدرنگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته داده 

های انسانی  ای، از اندیشه این است که چنین اقداماتی به صورت فزاینده

ها، اخالقیات، هیجانات، هنر یا در واقع تا حدی از اصول  نسبت به ارزش 

 .باشدگویی انسانی، فارغ دوام داستانبی

ها و هوش مصنوعی نیز قادر خواهند بود هیجانات و  بوت   ،مطمئناً
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ها در نهایت  ای خیلی نزدیک درک کنند و آن احساسات ما را در آینده 

گویی را به خوبی  های داستانخواهند توانست چنین هیجانات و توانمندی 

ها به حالت انسان بودن، دست سازی کنند؛ ولی من بر این باورم آنشبیه 

 ت.نخواهند یاف

ها های چاپی بازگشت کنم؛ آن خواهم به دورة طالیی روزنامه من نمی

غیرعملی بوده و هستند و اغلب نیز انحصاری، فاسد یا گمراه کننده. امّا  

ها  هایی بودند که شغل آن در بسیاری از موارد، نویسندگان و مؤلفین، آدم

نگارانی که  نامه کرد بهتر از ما وقایع و رویدادها را دریابند، روزایجاب می 

ای را ببینند و ربط آن را تعیین کنند. مأموریت توانستند زمینة گسترده می

بایست ببینند، به همان بود که مخاطبین میآن چه  ها فقط تمرکز برآن

 اند باشند. ها ممکن بودهاندازه انتزاعی که آن

سالح  در  مفتضحانه  شده  شکست  )ارائه  عراق  جمعی  کشتار  های 

ها  کس نیوز و بسیاری از دیگران(، به روشنی نشان داد که کانال توسط فا

برای  ریزی خود، گمراه کننده  توانند با برنامه و خبرنگاران انسانی نیز می 

که بود و آن کسی که در  آن چه    عموم باشند. امّا حداقل ما شانس درک 

آن از  که  فرصت  و یک  داشتیم  را  بود  داستان  داشته  پشت  پرسمان  ها 

بوت با  امکانی  چنین  که  باورم  این  بر  من  خبرِیباشیم.  هوش    ۱های 

مصنوعی، وجود ندارد. این چیزی است که من از آن بسیار قطعیت دارم:  

تا چه رسد ک نیز نخواهیم داشت  از آن ما حتی یک نشان و سرنخ  ها  ه 

 
1 Newsbots 
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 پرسمان داشته باشیم.

ای  این است که همان محتوی   « خبررسانی خودکار شده » پیامد دیگر  

اطراف  زندگی که مردم  ما، دوستان، شریک  )خانوادة  و همکاران(  مان  مان 

آن می  تغذیة خبری  یا شنید.  دید  نخواهیم  دیگر  ما  درصد    ۱۰۰ها  بینند 

ز آن چه مال ما است. در واقع،  سفارشی شده و شاید کاماًل متفاوت باشد ا 

رسیم که توان کافی پردازشی برای سفارش دادن  ای می ما در نهایت به نقطه 

 های کامل شخصی او را داشته باشیم. تغذیة خبری هر فرد بر طبق داده 

نکوهیدة   اغلب  مسئلة  اکنون  ما  اینترنت» آیا  فیلتری  را    « ۱حباب 

اتاق فزونی می  افراد  دهیم و  کنیم که  هم سلیقه را خلق میهای پژواک 

آنالگوریتم  شده های  گردآوری  ما  برای  هم  با  گونه  ؛اندها  ما  به  که  ای 

چه    2ترین تجربة ممکن را داشته باشیم؟ این برای خطای تأییدبخش فرح

ی ایهای محتوچیزی انجام خواهد داد؟ آیا فراهم کنندگان چنین الگوریتم 

گیرند؟ یا این  این موارد را در نظر می آسا )مانند گوگل و فیسبوک(،  غول

ها، آخرین  های انسانی دربارة فیلترینگ، دستکاری و کژگرایی که نگرانی 

در فهرست اولویت این فراهم کنندگان اخبار قرار  که  چیزهایی هستند  

 گیرند؟ می

بسیار خوب... داشتن اخالقیات پسندیده است؛ ولی ما درست همین  ”

 
1 Internet filter bubble 
2 Confirmation bias 
)این خطا از خطاهای منطقی است که در طی آن فرد تنها به اطالعاتی روی خوش نشان  

به تغییر اطالعات پیشین خود    یاش را تایید کرده باشند و نیازدهد که باورهای قبلیمی
 نداشته باشد(. 



 ن یانسان و ماش انیم  ندهیآ  ییارویرو؛ تیدر برابر انسان  یفناور 126

این چیزی است که من از بسیاری   “ای آن نداریم.االن، زمان یا منابع بر

شنوم. کنم، میها بحث می ها در هنگامی که این موضوع را با آناز شرکت 

یک جامعه  وجود  من بر این باورم این یک اشتباه سترگ است زیرا من از  

بی فناورانة  توان  اخالقیاتی  با  هیچ  که  این  و  آن  کران  رانده  در  حکم 

 دارم.شود، هراس نمی

خبری  بوت  نوع  این  رسانه   ۱بگذارید  مصنوعی  هوش  از    2ای یا  که 

کند را تصور کنیم که قطعاً رخ  خبرهای آنالین به تلویزیون حرکت می 

های خبری که برای هر  دهد. سناریوی ممکن را تصویر کنید: برنامهمی

( با استفاده از اینترنت، به  OTT)  ۳کدام از ما، از طریق انتقال اغراق آمیز 

یا   CNNوند؛  شمی   داده  ، سفارشیهای پخش زمینی یا کابلجای ایستگاه 

یتر یا تغذیة  یاخبار تلویزیون عمومی در اروپا، جایگزین جریان ویدئویی تو

، دارند  SIDAها و  های کاربردی، بوتشوند؛ برنامهویدئویی فیسبوک می 

سنتیایستگاه  پخش  کابلی  های  می  ای و  ما  قتل  که  به  را  شناسیم 

هم می اینترنت،  و  تلویزیون  سال،  ده  از  کمتر  در  کامل  رسانند.  گرایی 

ها  ای که ما رسانه شود تا به شیوه پذیر می خواهند داشت و این کامالً امکان

داده شود؛ بله، نکات مثبت فراوانی دربارة روند    سوقکنیم،  مصرف می را  

نباید بچه    ،بنابراین  ؛به خوبی وجود دارد  OTTهای  جهانی به سوی رسانه 

 آب حمام به بیرون پرتاب نمود!  خودِ را با

 
1 NewsBot 
2 Media AI 
3 Over-the-top transmission 
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کلیه کوین  که  گونه  بنیان ۱مان  مجلة  ،  اجرایی  سردبیر  و  گذار 

Wired    :ها و  ها برای پاسخ ماشین ”که فردی مستقل است یک بار گفت

ها،  (، پس هنگامی که پیرامون رسانه89)  “ها هستند. ها برای پرسش انسان

و اطالعات گفتگو می  را میبه کجا  ها  کنیم ماشین محتوی  آیا  ما  برند؟ 

سازند  ها می سازی شده از پاسخ ها به راحتی منظری ساختگی یا شبیه آن

را فیلتر میهایی که میو همة پرسش  اگر پرسیم  البته  اتاقی   که  کنند؛ 

 ای برای غور وجود داشته باشد. ی برای لولیدن یا فضای خال

 استفاده هستند. بیها رایانه ”

 (.9۰پابلو پیکاسو )“را به شما بدهند.ها توانند پاسخ می  فقطها آن

من نظر  کننده   ،به  متمایز  انسانی  واسطة صفات  به  همچون ای  ما 

تواند متفاوت  می   کردن این که چیزی   تصور  ها،پرسیدن پرسش   توانایی

متفاوت، خواندن میان  های  باشد، منتقد بودن، نگریستن به چیزها از زاویه 

  که ممکن است دیگر در آنجا نباشد، تمیز داده آن چه    و دیدن   خطوط

ها  هایی پشت آن و آدم ها  رسانه  ،محتوی شگفت انگیز  ها،شویم. آیا اینمی

 ؟دهندانجام  راها آن  تااند شده  مقدرنیستند که 

که همة این صفات از دست بروند زیرا  دارم  هراس  ای  من از لحظه 

تک   تکشوند که  می  نویسیبرنامهای  به گونه  در هر پلتفورمیها  ماشین

اوقات همة  در  را    ،ما،  و چه کسی  ما    بایدچه چیز  بدین سان،  ببینیم. 

ممکن است در مسیری به سوی برکنار نمودن هوشیاری خود به صورت  

 
1 Kevin Kelly 
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سپاری کنیم. ما ممکن است در نوعی از  مان را برونتام باشیم و انسانیت

  ؛ ریزی شده زندگی کنیم در پیش از این که آن را بدانیمبرنامه   واقعیتِ

 و سرورها هستند. هااندازی شده توسط کسانی که مالک برنامه راه 

 “ تولید مثل فناوری هستند.های اندام ها انسان”

 (.9۱) « خواهدمی فناوری آن چه »  کوین کلی
 

د و  ندهمی   را انجام  مانفکر کردناکثر    ،مصنوعیهوش  وها  اگر بوت

بر سر این فرایند  چه  ،  کنندمی  جانشینی ما عملبه  ای  به صورت فزاینده

تصمیم  ما  چگونه  چنین  می  ،کنیمگیری  که  نظرآید؟  که    رسدمی  به 

تصمیمات ناچیزی مانند چه فیلمی امشب نگاه کنم یا چه غذایی بخرم،  

امّا   ؛شوندمی  انجام  ،هوشمندهای  افزار و عاملبه شکل مؤثری توسط نرم

IDAآید؟ آیا این  می   بختیو نیک  ها  ، اشتباه و رمز  چه بر سر شگفتی، راز

دار بودن، منحصر  ریزی کرد که از نظر کژگرایی، عیب برنامهتوان  می   راها  

بودن غیرعمدی  و  بودن  فرد  باش  ،به  انسان  هنوزن همچون یک  و    هم   د 

 دست بیابند؟ ها ها به این ن خواهیم آمی د؟ آیا ما نکن تولید خود را   نتایج

را  و ما    دهندمی  رأی   به نیابت از ما  رسند که می  نجابه آها  آیا بوت

  ،هاردهای دموکراتیک مهمی همچون رفراندوم یا حتی پارلماندر عملک

شواهد را    مان،دستیاران هوشمند دیجیتالی ؟ آیا  نمایندگی خواهند کرد

 طریقیها برای دادن توصیه به ما که به چه  ن گردآوری کرده و سپس از آ

رفتار  گذشته،  های  پایة دیدگاه   کنند )برمی  استفاده  ،بایستی رأی دهیممی

 ها؟(. یا گزینه 
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  آیا آزادی اراده چیزی مربوط به گذشته خواهد بود زیرا هر چیزی را 

 بینی کرد؟ توان پیش می

مصنوعی   برید که آزادی اراده در هر چیزی که توسط هوشمی  شما پی”

 (.92) ۱کالید دسوزا  “کنیم، وجود ندارد...می  خلق

 

 بر جهان حکم خواهند راند؟ ها،چاله آیا کرم 

 خود2چالهرفتن در ژرفای بیشتر کرم   که فناوری امکان فرو   همچنان

را دردهد،  می  را نماییکه خودکارآن چه    من خطر چشمگیری   سازی 

هر چیزی را  توانیم  می   بینم: ما تقریباًمی  ،دهدممکن است به ما آموزش  

بر میان   ها،و ربات  ،هوش مصنوعی  ،بزرگهای  مجموعه داده   به کار بردن  با

نیازی نیست.   دیگر  ،فرساانگیز، آهسته و توانمالل  « مایة انسانی» بزنیم. به  

هایم و در نهایت  گاه بر روی صورتم، بر روی گوش  نخست، در دستانم، آن

با  ها  نوشتن را بیاموزند زیرا رایانه ها  در درون سرم. نیازی نیست که بچه 

رونویسی خواهند    ،گوییممیها  ز هر چیزی که به آن او    گوش دادن، ضبط

ارتباطات انسانی در زندگی  های  دیگر نیازی به پرداختن به پیچیدگی کرد.  

و حتی نزدیکی جنسی با همسانان    من بتوانم ارتباطات نیست اگر  واقعی  

ها ربات با استفاده از واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و    را ها  دیجیتالی آن 

م زیرا  چگونه با یک ابزار کار کن  میم. نیازی ندارم که یاد بگیر داشته باش

ط با فکر کردن  دهد تا فقمی   ام این اجازه را به منرایانه   -   حدواسط مغز
 

1 Clyde DeSouza 
2 Wormhole 
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آن بساز  ،به  به  م.  موسیقی  زبان یانیازی  برنامة  ها  دگیری  زیرا  نیست 

به صحبت    ی ر است. نیازام همیشه برای کمک کردن حاضکاربردی ترجمه 

نیست زیرا من فقط کافی است که یک انبار داده را از  ها  کردن به آدم 

  ایجاد اختالل در کارِ در نیست که  یهیجانات. دیگر نیازی به بگیریمها آن

 . ممانعت کنندهوش مصنوعی را  خوبِ

که   یی م همة کارهایتوانمی  هم اکنونا  ، مسازی با استفاده از خودکار

م  یرا کاهش ده  شود  انجام   الزم بود   ای رایج انسانیبرای بسیاری از چیزه

یک فکر است(.  حد    درم )حداقل این  یدرنگ دریافت کنیج را بیو همان نتا

تری را اسکن کرده و بهترین نوارها را از  یتوانیم هزاران فیدهای توی می ما

نظر  به  و چنین  ببینم  داده شده  در هر موضوع  یوتیوب    صدها ویدئوی 

توانیم هر  می  ما  ایم.شده   تبدیل  ی کاریک خبرة  به    ،لحظهآید که در  می

دة یاد بگیریم. ما فقط به برون   « مورد  سر» به جای    « بزنگاه  سر» چیزی را  

 درست و برنامة درست نیاز داریم.

کنیم تا دانش را دانلود کرده و به خاطر بسپاریم.  می   ما داده را دنبال 

توانیم ابرمرد )سوپرمن( شویم. من همة  می   ای، در هر صورت، ما به شیوه 

های  چاله نامم زیرا همانند کرم می   زدن چاله  مفاهیم را کرم   از   این انواع 

وارد شدن  مانند  )   بر خیالی از طریق فضا و زمان است یان یک م   ،گیتی 

این فیلم    ۱شما هواداران پیشتازان فضا   که ریسمان    طریق درایو   از  در 

اندیش ها  آن (.  اید دیده  انگیز    ة نمایانگر  مالمت  چیزهای  همة  از  گذار 

 
1 Star Trek 
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با استفاده از فناوری    نایل شدن به هدف با سرعت هر چه بیشتر   انسانی و 

 . هستند 

یا هر چیزی  انسانی نخواهد بود )خیلی  چاله زدن  کرم امّا به یاد آورید:  

خودمان  زیرا این نیاز دارد که    (،شودبرای آن موضوع انجام    ی که دیگر

برندة  و  شناس  ، روان ۱کاهینمانای. دانیل  حداقل تا اندازه   ؛ماشین شویم

  ما   ؛یابدمی  شناخت تجسم ”کند که  می  جایزة نوبل، به صورت مکرر اشاره

ما باید درک کنیم و بپذیریم  (.  ۳9)  “مغز.با  کنیم نه  می  فکر   با بدن خود

ست؛ به این معنا که یادگیری به بسیاری  که انسانیت یک تجربة جامع ا

در    قوی،ها؛ این ادراک واقعاً  از عوامل وابسته است و نه فقط تغذیة داده 

کلیک ماوس، هر چند  یک  دهد، نه معموالً در جریان  می  رخها  گفتمان

توانند باشند. به زبان دیگر، اگر ما فرآیند را  می   مسلماً مفیدنیز  ها  که آن 

نتایج را به دست نخواهیم آورد بزداییماز نتیجه   ما توسط    -  ، ما همان 

 فریفته خواهیم شد.  ،افزارنرم 

پُرخواست  ها  باشند، آنمی پیچیدهها ارتباطات انسانی غنی هستند، آن”

نویسی، ایمیل، . متنکنیممی  سازی را پاکها ما با فناوری آن  هستند.

د که ندهمی  به ما این اجازه را ،پست گذاشتن و همة این چیزها

خواهیم باشیم، نشان دهیم. ما دسترسی به  می کهآن چه   خودمان را

ویرایش کردن داریم و این به معنای آن است که ما دسترسی به حذف  

کردن داریم و این نیز به معنای آن است که ما به دستکاری چهره، صدا،  

 
1 Daniel Kahneman 
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 ،“ نه کم و نه زیاد، دقیقاً همان ؛داریم  دسترسی ،نگوشت و بد

 (.9۴) ۱شری ترکل 
 

 که رفتار انسانیهایی  آن د نیاز را بر داریم و همة  اگر ما همة کار مور

این چه اندیشی و هیجانات،  مانند افسردگی، ژرف   کنندمی  مالمت انگیز  را

ا تماماً وابسته به آن ؟ آیا مآورد مان خواهد  انسانیت جمعیسر    چیزی بر

)بدون در نظر گرفتن این    خواهیم شد؟   ها و درایوهای ریسمانیچاله کرم 

  یک   ،دهندانجام  این کار را  توانند  می  که واقعاًهایی  واقعیت که همة آن 

 ؟ (هستندانسانی   ةسازی از تجربشبیه 

که  آنجا  فصل    کالن های  یی جا جابه   از  شیوه ۳)بنگرید  به  هایی  ( 

کار  ترکیبی  و  قرار  می   نمایی  ما  برابر  در  سترگ  چالش  یک  کنند، 

موجب  سازی  و مجازی  سازی ، خودکار سازی فزاینده دیجیتالی :  گیرد می 

خواهند شد. این به خاطر آن است  سازی  خودکار   ران شدن بیشتر پیش 

شود، به همة دیگر  می   کار د خو   یک گام واحد این فرایند،  وقتی که که  

تا همین کار   آورد    سازی در انجام دهند. خودکار را  اجزاء فشار خواهد 

را   بعدی  گام  گام،  می یک  فرایند،و  انگیزد  بر  کل  یک    خودکارسازی 

برانگیخته    ،که به آن اتصال دارند هایی  زنجیرة واکنشی را در میان آن 

  بر زدن آن به میان   «سامانه »تواند شکسته شود زیرا  نمی  . منطق کند می 

 . خواهد کرد تالش  

را   اطالعات  و  اخبار  ما  هنگامی  که  بود  خواهد  این  پایانی  نتیجة 

 
1 Sherry Turkle 
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نماییم؛ می  را خودکار ما خریدها و تجارت    ، هنگامی که کنیممی   خودکار 

، ما  کنیممی  پزشکی خودکار های  هنگامی که تصمیمات مالی و مراقبت 

 ما  از این رو،؛  در نهایت الزم داریم که خودمان هم خودکار شده باشیم

 کنیم.نمی را خیلی ساختارشکنی « سامانه»  خودِ

 ،مان باشدیا هوش مصنوعی   IDA  ،چه این رایانه، گوشی هوشمند

ما   برکنارهدف   ،ابزارها این  اجازه دهیم  اگر  ما    شدن   مان شوند، موجب 

گاه ما به    کنیم و آنمی  محولها  ده و تمام حکمرانی خودمان را به آن ش

 ی هاافتیم زیرا به عنوان انسان، ماشین شدن می  هخوبی در مسیر دورافکند

 افتضاحی خواهیم ساخت.

ترین برهان که چرا هوش مصنوعی پیشرفته به یک بدن نیاز دارد  قوی ”

دانشمندان   - آمده باشدبر اش ممکن است از فاز یادگیری و توسعه

 ،بدون نوعی از بدنممکن است کشف نمایند ناممکن است 

 “ را رشد داد. AGIبتوان 

 (. 9۵)  « ان انسان ابداع پایانی ما: هوش مصنوعی و پایان دور »   ۱بارت جیمز 

یک   ،که ممکن استآن چه    و  سازی خوب چگونه ما مرزهای خودکار 

ترسیم کنیم؟    ،در نظر گرفته شود  « چالهکرم » به درون    بیش از حد گام  

من باور دارم باید  آن چه    هستند ازهایی  اینجا مثالبرای آغاز گفتمان، در  

 تواند خودکار شوند:می و

 دفترداری، بایگانی و رسیدگی مالی •

 
1 James Barrat 
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 امنیت فرودگاه  •

 هاو نوبتها  مالقات های  تعیین زمان ؛  روزانههای  مدیریت یادداشت •

 شوند.نمی را شامل انسانی گیری وظایف رایج دیگر که تصمیم  •

بایست خودکار شوند )با فرض  می  مکننمی   فکرکه من  هایی  فعالیت 

 ممکن است شامل: ،توانیم(می بر این که ما

 اخبار عمومی و رسانه •

 مربوط به ارتباطات شخصی یک نفر های پیام  •

 و تصدیقات در رسانة اجتماعی ها الیک  •

 در توییتر(  ۱کردن خودکار دوستی )مانند دنبال  •

 و اخراج شده  منفصلهای استخدام آدم  •

 روابط به دهی و شکل   خودگزینش جفتِ •

دادخواست  • کردن  امضاء  )مانند  در عوض  های  دموکراسی  آنالین 

 سیاسی(های فعالیت 

 تغییر در ژنوم انسانی •

 تولد و زایمان  •

کتابی   تعریف  یادآور،  عنوان یک    کنش » عیناً    « کردنخودکار  » به 

بدون   کردن  عمل  شخص،  تفکرخود  و  روشنی،  می  « تعمق  به  باشد. 

که    ها،فعالیت  دارند  وجود  شماری  بی  عملکردهای  و  با وظایف 

د.  نآورمی  آرامش و سودمندی برای همگان به ارمغان  ،شانسازی خودکار

 
1 Auto-follow 
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خودکار رو،  این  سود  هایی  سازی از  بسیاری  به  که  دارند  منتهی  وجود 

خودکارشدخواهند   در  هایی  سازی ،  و  رسانده  سود  اندکی  تعداد  به  که 

هرهایی  سازی نهایت خودکار  به  عمالً  که  در طوالنی  هستند  مدت  کس 

ولز رسانند.  می  زیان را  The Time Machineدر    ۱اچ، جی.  آینده  ، یک 

فایده ولی  بی  « ۳الوی »   وحشی و  « 2مورالک » که کامالً میان    گردیدمتصور  

چگونه  بگریزیم    همة ما از راه مورالک. اگر  (97)   تقسیم شده بود  ،نخبه

کرد؟ خواهیم  احساس  را  الوی  شهریاری  یا  بودن  عنوان    ؛   قهرمان  به 

 . انفعالی با لقب اربابی ۴ی افزارخیس 

  

 
1 H.G. Wells 
2 Morlock 
3 Eloi 
4 Meatware (با زندهافزار، عنصر انسانی در درون یک سامانة رایانه ای) 
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 پنجم فصل 

 1یانسان یفاقد خو اءیاش نترنتیا

 

  ،یو سپس ناگهان   جیبه تدر  ، یانسان ی فاقد خو  اء یاش  نترنتی ا ای آ

 می کن  یپوشمان چشمتیتا از انسان  دینمای ما را ملزوم م 

 م؟ی مطرح بمان ا بتوانیمت  میوارانه  شو ن یماش   شتریب ی و حت

 

 

فناورانه  های  همان گونه که پیش از این بحث شد، ترکیبی از توسعه

اینترنت هر  » به صورت  آن را    2( )سیسکوToIبه پدیداری اینترنت اشیاء )

نیز توصیف   ۳با عنوان اینترنت صنعتی آن را  GE مانندو دیگران  « چیزی 

 .رساندمی سوخت (اندکرده 

باشد: هنگامی که هر چیز اتصال بیابد و داده در هر  نوید ساده می

نوینی را کشف    های راستینگی مکانی گردآوری شود، ما قادر خواهیم بود  

 
1 The Internet Of Inhuman Things 
2 Cisco 
3 Industrial Internet 
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خبرة  ،  ۱بینی و پیشگیری کنیم. بروس اشنیر ه و حتی رویدادها را پیش کرد

  افزار، حسگرها، نرم « مصنوعی ادوات  2در ابر   مغزِ» این    ،امنیت و محرمانگی

(.  98نامد )می  « ۳جهانی وب در اندازة  » و فرایندهای به هم اتصال یافته را  

زایش   است موجب  این ممکن  واقع،  بهینه در  نوین  دوران  و  یک  سازی 

 ؟ آمدخواهد انسانی های کنش چه بر سر برهم  فراکارآمدی شود ولی

شگرفی را از طریق  ای  هزینه های  جوییصرفه   ،(IoTاینترنت اشیاء ) 

دهد که  می  تر در یک اقتصاد چرخشی نویدیک آیندة با پایداری عظیم 

منابع   شد تمام  تعمیر  گردیده،  استفاده  اولیه  هباز  مصرف  از  پس    ،و 

دفعی  می   بازچرخش مواد  و  مؤثری گردند  صورت  برده  ،به  بین    از 

و 99) شوندمی در هر شیئی  نهاده شده  با حسگرهای  اشیاء  اینترنت   .)

دادن مج  آنتوانمند می  ،ازی هر چیز و هر شخصیاتصال  با    شود.  گاه 

پیشگویی کننده، ایدة  های  ه و تحلیل شکوفا شدن هوش مصنوعی و تجزی

از طریق یک توانمندی بهتر نمایی در خواندن،   ۴دستیابی به فراهوشمندی 

 گردد. می محقق ها،درک و به کار بردن داده 

  امبودهاین را بیانگر    ،در سراسر جهان   IoTهایم با حامیان  در گفتمان 

اگر   روندکه  م   ،این  برساند،  سرانجام  به  را  خود  توانیم  می  انوید 

در  ی درصد  ۳۰-۵۰  های جوییصرفه  و   ی هاهزینه  را  جهانی  پشتیبانی 

ترابری؛  جاجابه  های هزینه   در  ی درصد  ۳۰-7۰ونقل؛  حمل و  فردی  یی 

 
1 Bruc Schneier 
2 Brain-in-the-cloud 
3 The world-sized web 
4 Circular economy 
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 شاهد باشیم.   ،سرمایشهای  انرژی، گرمایش و هزینه   درصدی در  ۴۰-۵۰

 :، وسوسه آمیز استاتصال یافتگیاقتصادی این    بالقوةهای  سودمندی 

 هااینترنت انسان »   آسا است و قطعاًغول   کار خطیراینترنت اشیاء واقعاً یک  

 جلوه خواهد داد.اهمیت کم پیشین را  « ی هارایانه  +

 بدون یک فالکت، ای هیچ چیز گسترده ”

 (. ۱۰۰) ۱کلسسوف -“شودنمی  به زندگی فناپذیران وارد

از اینترنت انسانی امروزی است   ترمراتب نیرومنده  ب   ،اینترنت اشیاء

کرانی احتمال بیشتری دارد که موجب پیامدهای  و بنابراین به صورت بی

تواند بهشت یا جهنم باشد می  IoTناخواسته شود. پیامد گسترش جهانی  

در حال تنظیم    ،درست هم اکنون  ،نمای این سفرولی به هر طریقی، قطب

 .استشدن 

 

 به اشیاء بدل نماید؟ تواند ما را می   IoTآیا 

بسیاری از عوارض جانبی منفی اینترنت کنونی را داریم.  ما هم اکنون  

ناخواستة پیامدهای  از دست    بگذارید  کنیم؛  فرض  را  مراقبت  و  نظارت 

محرمانگی دیجیتالی » و    رفتن  عمدی  خودخواسته  واقعاً  ،  « 2چاقی  و 

قطعاً به   ،کس  هر،  IoT کلی ازبرداشت  شدن با روههنگام روبنیستند. در  

چقدر    افتدمی  شگفتی داده  ی بیشتر  توانکه  به  و  )دسترسی  هایمان 

 
1 Sophocles (نمایشنامهنویس یونانی) 
2 Digital obesity 
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خواهیم تا به فراهم کنندگان این  می  مصنوعی برای پردازش آن( هوش

باید بپرسیم  ها  ابزارها، موتورها و پلتفورم  ها،حلراه  بدهیم. ما همچنین 

مؤثر،  های  ، تحریمهمگانیتوانند بدون توافقات  ها میچگونه این محافظت 

 تنظیمی و نظارت مستقل انجام شوند. -خود

ارائه دهندگان گرفتة از آمریکا،    أپیشرو منشهای  پلتفورم هم اکنون  

شرکتفضای  خدمات   دیگر  و  نظر  ،فناوری های  ابر  که  می  به    در آیند 

و   FBIسا،  توسط ناهایمان  و داده جلوگیری از اسکن کردن همة ادوات  

  ۵تواند در طی  می   چگونهناتوان باشند. خوب این    ،دیگر نهادهای رسمی

توانیم داشته  می  میلیارد ادوات اتصال یافته 2۰۰سال که ما بیش از  7تا 

 باشیم، کارساز باشد؟

 ؛ ماشینی باشد  فکر کردنتواند اوج  می  IoT،  شکلشترین  در تاریک 

  و  که تا کنون ابداع شده است(  OSترین سامانة عامل جاسوسی )کامل

بر    که  ریزی شده استمراقبت بالدرنگ که تا کنون طرح  ة بزرگترین شبک

انسان را    « گمنانی» فشار وارد آورده و همة نسخة فریبندة    تحمل کلی 

 (. ۱۰۱سازد )می کنریشه 

 :اکنون یک جهان را تصور کنید که چندان دور نیست، جایی که

همة   • شما  یافتة  اتصال  ارتباطداده خودرو  به  بالدرنگ  را    هایش 

 گذارد، شامل مکانش و همة حرکات شما در داخل خودرو؛می

دیگر  شما به ادوات هوشمندتان متصل هستند و  های  اخت دهمة پر •

نقد، کیف  و کارتهای  پول  به   ،اعتباری های  پول  مربوط  چیزی 
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 گذشته هستند؛ 

تان تواند دریابد چه میزانی شما صندلیمی  پزشک شما به سادگی •

اید و ضربان قلب شما در  را ترک کرده و در این هفته قدم زده 

 چه میزانی بوده است؛ ،هنگامی که در هواپیما خواب بودید

تان )مرسوم به ادوات همراه( هم اکنون به صورت  مغزهای بیرونی  •

  رایانه،  -   مغز های  افزار مغز شما از طریق حدواسط مستقیم به خیس 

 مستقیماً اتصال دارند؛  ،ها()ایمپلنت ها یا کاشتنی ها پوشیدنی

شود و هزاران گیگابیت ای میهر فرد و هر چیزی یک فانوس داده  •

تولید  روز  داده می  در  این  و  واتسون  ها  کنند  ، IBMتوسط 

DeepMind    به کاربردن  ،گوگلمربوط  به  هوش   با  مغزهای 

گردآوری  هر ثانیه    ها،یادگیرندة گرسنة آن-مصنوعی جهانی خود

فیلتر ابرمی  شده،  فضای  در  و  تجزیه   ،شوند  قرار مورد    وتحلیل 

 گیرند. می

در هر نوبت بر انسانیت پیشی جوید و   « کارآیی»   رود کهمی   احتمال

  حکمرانی  ،(OS)  آسای سامانة عاملما در نهایت توسط یک ماشین غول 

خود  که  عیناً    هیادگیرند-شویم  و  این بوده  به  دیگر  که  زمانی  حتی  تا 

ما از    ،؛ در این نقطهکندمی  تغذیه  مانخروجیاز  مشارکت نیازی نباشد  

کمتر ارزش خواهیم    ،ایمو آن را تغذیه نمودهایم  که خلق کرده ای  فناوری 

 داشت.

ها  برای دهنوع انسان را حداقل  بر اساس آن  خودمختاری ذاتی که  
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نه توسط یک    ؛هزار سال تعریف کرده است در نهایت عدول خواهد کرد

مخلوق بیرونی یا بازدیدکنندگان بیگانه بلکه به واسطه سردمداران فناوری  

 ها.کاری فرامکانیزه شدة آن های و برنامه 

  قوانین و اخالقیاتی که آن چه    توانیم بر سر نمی  حتیما امروزه  اگر  

برای  می رایانشی آنبایست  ادوات  و  افراد  اینترنت   باشد،موجود  ها  یک 

توانیم بر چیزی که به صورت احتمالی هزاران  می  توافق کنیم چگونه ما

فقط به این دلیل که  ”از روند  نباید  آیا  ؟  بیابیمتر است، توافق  بار گسترده 

 ؟بیشتر نگران باشیم ،“توانیممی ما

 

 چه کسی در کنترل است؟ 

مانند  هایی  نامهو پیمانها  نامهراهنماها، توافق امروزه ما استانداردها،  

ها  داریم که بر اساس آن نوترکیب    DNAمربوط به   ۱راهنماهای آسیلومار

. (۱۰2)  شودمی  دادهعمل  در زیست فناوری و مهندسی زیستی به ما اجازه  

ما هنوز چنین  اما  داریم.  ای  عدم اشاعة هسته های  نامهما همچنین پیمان

با  نداریم.    )نفت دورة دیجیتال(   « هوشمندی » و    « هاداده » چیزهایی برای  

ران  نیرومندترین واحد پیش  سرعتبه ها وجودی که این واقعیت که داده

نامة جهانی نداریم که بر اساس آن شوند، ما هنوز یک پیمان می   اقتصادی 

داده  ای   ۴/۳شخصی  های  با  کاربر  داده   چیزی   چه  ،نترنتمیلیارد    اجازه 

 2ش شناختیبرای رایاننامه  ، یا یک پیمان (۱۰۳)  ؟شودتا انجام    شودمی
 

1 Asilomar 
2 Cognitive Computing 
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 .عمومی یا هوش مصنوعی

، گذر از تاریخ انسانای، به ندرت در  هستههای  سالحمورد  به استثناء  

  ؛ مورد مخاطره قرار گرفته استچنین سرعتی    و با  به این مقدار فراواناو  

. در واقع، کاربرد استثنایی  که تأمل کمی دربارة آن شده باشدای  به گونه

با اثرگذاری سالحها  داده از   های و هم اکنون هوش مصنوعی، به زودی 

یک به شکل  هوش مصنوعی    گرچه  ؛هماوردی خواهد داشت  ،ای هسته 

 .ماندمی  پابرجافضای غیرتنظیم شدة سترگ  

داده و هوش مصنوعی های  چه کسی تضمین خواهد کرد که شرکت

دهند؟ چه کسی تضمین خواهد داد که  می  پیشرو، کار درست را انجام

  کار درست را انجام   کنند،می   درخشان را هدایت  و  جدید  IoTکه  هایی  آن

کند؟  می  دهند؟ کار درست چه چیزی است و چه کسی آن را تعریفمی

 ؟ تمیز دهیمآیا ما حتی قادر خواهیم بود که چیز درست را از نادرست 

 

 و اصل پیشگیرانهها آندروریتم 

نوین گیتی را نه فقط از تبدیل شدن فرایندها و  های  ارباب   ،چه چیز

ها به اشیاء )چه تصادفی یا  تبدیل شدن انسان  از  بلکهها  افزار به داده نرم 

  IoT  از شعف و شوق صنعت فناوری  د داشت؟  به دور خواه   ،چه با طراحی(

بایست بدون  نمی   ، خطری است که ما آن  آشکار های  رغم سودمندی و علی 

 از آن گذر کنیم.  ،دوراندیشی و مالحظة در حد غایی

نیاز داریم که فرایند توسعة واقعی انسانی هایی  ما به برقراری توازن
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انسانی  های  فناوری را با نگرانی را تضمین نمایند، هر گام پیشرفت نمایی  

 ،ای()کدهای جفتی رایانه ها  تعدیل و تنظیم کرده و میان صفرها و یک 

 مانع ایجاد کنند.  اند،مان آغاز کرده که به چیرگی بر زندگی 

پیشنهادبه  من   اصل  می   فروتنی  از  روزآمد  نسخة  یک  ما  که  کنم 

را    آنبرکات    و ارائه  دهند می  قدرت   IoTبه  که  هایی  آن  برای پیشگیرانه را  

بار مسئولیت اثبات و  :  (8به کار ببریم )بنگرید فصل    اند،هدف قرار داده 

که   این  آن   IoTتضمین  آن  هایی  به  موضوع    آسیب  گیرند،می   قرارکه 

 ،کنترل آن را در دست دارندکسانی که    بر دوش بایست  می   رساندنمی

پذیری تضمین گردید ما باید به و فقط زمانی که این مسئولیت   قرار گیرد

های ه به رهیافت ، ما باید اجازدر همین وقت  سوی جلو به پیش برویم.

 پیشگیرانه را نیز بدهیم و نوآوری را فرو ننشانیم.

  امتزاج  مربوط بهاین دیگر یک پرسش این یا آن نیست، این پرسش  

انسان  نمودن است.  راهبردها  از    7۰  در  ۱خردمند   های این  پس  سال 

بر روی زمین در یک تجربة بحث برانگیز نظامی  ای  رهاسازی قدرت هسته 

. بدون قرار دارندناشناخته  کالً  هم اکنون در قلمروی    ،و تصمیم سیاسی

توسع تبرئة  یا  توجیه  برای  به  بی   ةهیچ جنگ جهانی جدیدی  پروایمان 

رویم انگار که  می  پیش ای  گونه ، ما به  « 2بزرگ   های سرزمین داده » سوی  

اینترنت اشیاء فاقد  ها در دسترس ما پا بر جا خواهند ماند.  همة گزینه 

را    آن  مان را احاطه کرده و جوهر ضروری تواند انسانیت می  ،خوی انسانی

 
1 Homo sapiens 
2 Big dataland 
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اش  نهگو  ، قادر مطلق بودن خدای به همین انگاره، این اینترنت  ؛تغییر دهد

  نیاز داریم   ایاهد کرد. ما به اقدامات پیشگیرانه را به دارندگان آن اعطاء خو

توانند دو برنامة  نمی   دیگرها  باقی بمانیم ولی این   و ما نیاز داریم که کنشگر 

 د.ندو تبار جداگانه به پیش رانده شوبا  ا تباشند  از هم  کاری جدا
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 ششمفصل 

 ی نیو سپس به زهرآگ ییدایبه ش ییجادو

 

همچنان که ما با شور و شوق در تمام طول شب جشن ماه عسل،  

 است،  یفناور  نیکه ا میانداز ی جنجال به راه م

  شهیهم  یکه در فردا و برا یانه یتا دربارة هز  باشدمی پندآموز 

 شود.  شهیپرداخت شود، اند برای آن د یبا

 

 

سال   به  بازگشت  سی۱96۱در  آرتور  از ،  ۱کالرک   .،  یکی 

نگری و کسی که تأثیر بزرگی بر کار خود من داشته  آینده های  پدرخوانده 

فناوری ”به صورت مشهوری چنین گفت:    ،است کافی    که  هر  اندازة  به 

امروزه، همان گونه  (.  ۱۰۴)   “ از جادو غیرقابل تمایز است.  باشد  پیشرفته

که کالرک با  آن چه    بینیممی   برجسته شد، ما داریم  ،که در فصول پیش

انفجار    متصور شده بود: ما در یک میانگاه یک  خود  این بیانیة دوراندیش

 
1 Arthur C. Clarke 
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هایی را در فراتر  توسعه  ،م؛ علم و فناوری جادویی درست و حسابی هستی

 سازند.می رها ،مانرین خیال تاز وحشی 

جادویی دارد  ای اثرات  فناوری  لحاظ    ،که  از  مهم  موضوع  یک  به 

تبدیل شده   اجتماعی  و  اقتصادی  آذرخش    وتجاری،  بزرگ  به موفقیت 

همچون گوگل، اپل، فیسبوک، آمازون، هایی  گونه معامالت بورسی شرکت 

Baidu  ،Tencent    ران  پیش   ،جادوی فناورانهاین  .  استو علی بابا توان داده

با   ،یکایی و چینیساختارشکن آمرهای  عمدتاً شرکت  برای   و قادر کلیدی 

یک از  بیش  همچون    بازار  دالری  میلیارد  ده  و  ، Baiduمیلیاردی 

Dropbox  ،Uber  ،Airbnb    کهنیز این    از  است  اخیر  نسبتاً  رسیدگان 

 گاه هستند.هجلو

سال  هنگا در  گوگل  نخست  که  شد،  راه  ۱998می    گرفتناندازی 

ارزان به  » یافت    یی برای جستجو  یک پرسماناز  نتیجة کامل   پروازهای 

قادر بود تقریباً   گوگل . بدین سان،شدمییک نوع جادو محسوب  ، « لندن

هر کتابی را در هر جای دنیا سفارش دهد و دریافت آن را در پلکان جلوی  

داشته باشید. موج بعدی آینده انتظار  خود در طی چند روز    ب خانةدر

جادویی، قانونی و با هزینة  سرگرمی  های  پلتفورمپدیداری  شاهد  نوآوری  

پایین همچون   را    Netflix  ،Hulu  ،ViaPlay  ،Spotifyبسیار  یوتیوب  و 

آن    یا هرکنیم )می   را مصرفها  که ما رسانهای  شیوهها  آن  مشاهده کرد و 

 ند.کنیم( را برای همیشه تغییر دادمی  ما برای آن پرداختچه 

اکنون   فقط کافی است هر جایی هستند.  در  لحظات جادویی هم 
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را فعال سازید و گوشی هوشمند خود را در هر    Shazamکاربردی    ةبرنام

شود را مورد  می   آهنگی که اجرا   ،این برنامه نگه دارید.  ای  منبع موسیقی 

گاه شما را به هر پلتفورم موسیقی دیجیتالی    شناسایی قرار خواهد داد و آن 

آهنگ برای گوش فرادادن بعدی یا    به منظور ذخیره کردن که ممکن است  

. این چالش سادة شناسایی  دهد می   اتصال   ،استفاده بکنید گذاری  به اشتراک 

؛  تر بود نهایت پیچیده ، بی تا پیش از این   ،قی جدید ی قراردادن یا کشف موس 

 تر است. ساده   نیز   هم اکنون از یک تماس تلفنی اّما  

شمارة یک  مسلماً  کاربردی،  های  برای اکثر ما، ادوات همراه و برنامه

یک برنامة  ” آید که  می   چنین به نظربیان جادویی فناوری هستند: اغلب  

پاسخ از یک نوع  به  که    “بایست باشدمی  آن وجود دارد یا ای  کاربردی بر

شده تعیین  روزمرة    برای   ،۱پیش  زندگی  در  ما  که  چالشی  هر  تقریباً 

که ما به   نیتا زماالبته  ل شده است؛  یبدت،  شویممی   روهخودمان با آن روب

)موبایل( وسیلة همراه  با یک    ،گستردهبا پهنای باند  خود  اینترنت همراه  

 یابیم.می  اتصال (که تقریباً همیشه این گونه است)نیرومند 

تنهایی   برنامة کاربردی  به  ها  ده   از  توانیدمی  اپل، شمافروشگاه  در 

هزار برنامة کاربردی برای ویرایش تصاویرتان و صدها برنامة کاربردی برای 

شماری برای قرارهای  کاربردی بیهای  برنامه.  قرار گذاشتن استفاده کنید

کنند  می   هایی که به شما کمکبندی وجود دارند، برنامه و زمان   مالقات

اطالع  خدمات  چندین  بگیرید،  مفید  طالق  بسیار  شک  پوبرای  رسانی 

 
1 Default response 
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)مانند   بیTweetpeeمرطوب  کاربردهای  اجازه (،  شما  به  که    شماری 

تر،  از همه مهمو  ،  تجربه کنیدجادوگری دیجیتالی را    ،دهند از راه دورمی

 سازهای گوزیدن! همة انواع شبیه 

جاددر   جهان،  توانسراسر  فناوری  به  که  است  چیزی  دهد،  می  و 

که چرا    است  راند و اینمیهمراه را به پیش  وکار  که کسب  است  چیزی 

هوشمند تلفن  اکنون  ،یک  است.  مهم  ،هم  رایانه  یک  از  هرم سلسله  تر 

مازلو نیازهای  اساس  ،مراتب  همین  راستای   ،بر  در  است:  کرده  تغییر 

بایست هم  می  ، البسه و کاشانه، مانوشیدنیهمچون غذا،  ای  نیازهای پایه 

را لحاظ کنیم که    WiFiبا  هوشمند ارتباط  های  اکنون ادوات همراه، تلفن 

  ،پرستیژ  و رفاقت و  ، دوستیمسائل جنسی  نسبت بهاغلب رتبة باالتری  

  از این آید  می  نه چندان دور، چنین به نظر ای  ! در آینده آورندمی   دسته  ب

( نیز به این هرم سلسله مراتب  IDA)  دیجیتالی  ما دستیاران هوشمند  که

 . باشدغیرقابل اغماض  ،نیازها افزوده کنیم

خودکار )خودروهای خودران(،  (، وسایل IoTبا توسعة اینترنت اشیاء ) 

چیز  هر  هوشمند، حتی  دستیاران  و  مصنوعی  فرایندی   ی هوش  توان    ،و 

یک ارائه دهندة جادویی    ،Libeliumجادویی کسب خواهد کرد. برای مثال،  

  سازی از طریق امکان   و نشاط   به زندگی   را   دنیا   کند می   تالش ،  B2Bپیشرو  

  (. ۱۰۵)  هدایت کند باغبانی هوشمند، شهرهای هوشمند و انرژی هوشمند 

حسگر و هوشمند کردن هر    ة گسترد های  این کار را با ترتیب دادن شبکه 

یا قطع  این  سخت   ة وسیله  از  پیش  تقریبًا  است،    « نگ ُگ» افزاری که  بوده 
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 باشد یا یک درخت در پارک.  یک تراکتور در مزرعه چه این  ؛  دهد می   انجام 

داند که چقدر داغ است،  ای میهوشمند، هر خط لولههای  حلبا راه 

کند  می چقدر بنزین از طریق آن جاری است، چقدر در بیرون صدا تولید

داند چه مقدار تعداد خودرو  می   و خیلی چیزهای دیگر. هر چراغ خیابانی

  ابراز را  چه چیزی    ،بلوتوثهای  آدرس  MACگذرند،  می  و مردم از کنار آن

شما نام ببرید، آن را تجهیز کنید    ؛ ، یا سطح آلودگی چقدر استدارندمی

با در  .  مورد سنجش قرار دهدتواند آن را شناسایی و  می  و محیط هوشمند

که چرا هر شرکت    وجود دارداندکی    ، شگفتیثمرات بالقوهنظر گرفتن  

 . دهدانجام می  IoT ی بر رو ای گذاری عمده سرمایه ،فناوری 

در فراتر از حتی  را  پذیرش فناوری    اندازه و سرعت   تا جادو آماده است  

در واقع،  .  هست )یا بود؟(   جادویی   . آیفون به پیش براند حد اعالی انتظارات  

بود. آیفون   جادو  تعریف  روزی  مردم  از  بسیاری  ) آی   برای  جادو  iPadپد   )

هستند )سال  ( جادو  ARافزوده ) ( و واقعیت  VRاست، واقعیت مجازی ) 

دهد(،  می   را نشان   ها ی آن دو   ناگهانی هر   گاه   به تدریج و آن رشد  ،  2۰۱6

..  . یکروسافت جادویی است ا م   HoLolensجادویی هستند.    ،خودروهای تسال 

 شود. می   اش پیدا سروکله   ،جادو هر دو دقیقه   ی از نوع جدید 

همة این جادوها در حال    های ه این که هزین   تر اساسی از همه مهم و  

مواد مخدر  موضوع  به  تا حدی شبیه    و   . این بسیار مهم است هستند   ریزش 

بر این که چقدر    آن جادویی   ارائه پذیری  قیمت و دسترس  است که همیشه 

. در طی پنج  دارد آن  مصرف  بر  عمیق پخش شود، اثری اساسی  سریع و  
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مانند آنالیز ژنوم    ند که روزی به صورت چشمگیری گران بود   هایی سال، جادو 

  شد. د  ن ، بسیار ارزان خواه ۱انسانی و یا شاید حتی بعضی از اشکال ابررایانش 

د  ن خواه کنیم  می   که ما زندگی ای  چه بر سر شیوه ها  این فقط تصور کنید که  

از ما قرار دارد. هر    م شخصی جادویی در دسترس هر کدا   ی قلمرو آورد: یک  

 شود. می   همانند خدا فناوری    و   گردد می توسط فناوری حل  ای  مسئله 

 

 هوشمند اندرونی   - جادوییهای انسان

آغاز  ها  این نوع مایه افزار و  سخت   ی اکنون، جادوی فناورانه از قلمرو

خدمات    ها،ادوات، گجت این دیگر فقط پیرامون    ؛به فراتر رفتن کرده است

این پیرامون خودمان است، ای  یا اتصال یافتگی نیست. به صورت فزاینده 

 مان. هایمان، انسانیت هایمان، ذهنبدن

که چگونه  اند  شواهدی عرضه نموده تعداد بزرگی از پژوهشگران  اخیراً  

گردند که ما  می   موجب   واقعًااجتماعی  های  اینترنت و به ویژه جادوی شبکه 

اند  در یافته ها  (. آن ۱۰6شته باشیم ) وژیک خیلی واقعی دا فیزیول های  واکنش 

پست  هزاران مایل دورتر بر پست ما الیک گذاشته یا یک    در ای  فرد غریبه اگر  

و دوپامین    ها ، اندروفین دهد   به ما احساس شایستگی و ارزشمندی   که   بگذارد 

بیولوژیک از پیش  آشکارا، این یک واکنش  .  شوند می   مان جاری در سراسر بدن 

رخ  تالشی  بدون  که  است  است  می   تنظیم شده  ممکن  و  کنترل  در  دهد 

آید که یکی از دالیلی باشد که تعدادی  می   هوشیاری نباشد و چنین به نظر 

 
1 Supercomputing 
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های  فروشان یا سایت بسیاری از خرده   در مقایسه با   ،اجتماعی های  از شبکه 

 . در حال ارزشمندتر شدن هستند   ،تجارت الکترونیک 

  گونة که چاشنی راز است  هیل نمودن این نوع تلة خوشایند هنگامی  تس 

، یک نیت کلیدی در  د شو می   مخلوط نیز    پیشرو با آن اجتماعی  های  شبکه 

،  2۰۱6و این یکی از دالیل اصلی است که چرا در ژوئن  (.  ۱۰7)   این امر است 

خود من به صورت هیجانی و    . من به صورت جدی به فیسبوک پرداختم 

مسیر راحت به سوی یک  که به نظر یک ها  آن های عقالنی توسط الگوریتم 

اگر چه پس از شش هفته  بود، دستکاری شدم.    عاطفگی بی   غیرمأنوس   نوع 

بردم   بر پی  این  پس  که نمی   از  چشم   آیم  واقعیت  این  که  از  کنم  پوشی 

گرفته است و بدین سان  من را بر های  سایت ترافیک وب درصد    6۰فیسبوک،  

واقع یک مسئله چالشی   به    است این در  نیاز  بیشتر دارد. هم    نظارت که 

دهم ولی تقریبًا استفاده از فیسبوک  اکنون، من به پست گذاشتن ادامه می 

 ام. متوقف کرده   ،ای را به عنوان یک منبع خبری یا یک رسانة واسطه 

در شبکه جادو  آشکار  نقش  از  اجتماعی،  جدا  توس» سازی  ط جادو 

سریع  و مقبولیت  انی پذیرش هران جپیش   ،ای به صورت فزاینده   « فناوری 

برد.  می   مان را باالو احساسات   سازدمی  مان را سیالنهیجاناتاست زیرا  

 مان ای از سفر دوچرخه   که  GoProهای  چنانچه ما ویدئوهایی که دوربین

یک حس  ستان وحشی در آریزونا گرفته است را بازنگری کنیم، ما  در کوه 

پ این اجازه  ا کنیم. جادوی واتسمی  احساس  را  سوزن سوزن شدن جادویی

به ما به آنمی  را  به  می  عشقها  دهد که بالدرنگ به کسانی که  ورزیم 
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و همة آن لحظات جادویی    -  هر جایی در جهان  -  رایگان اتصال بیابیم

 گذاریم.بها به اشتراک نآدیگر را با  

 

 پس معاملة بزرگ چه است؟ 

شوند می   به صورت عمومی پذیرفتهها  مطمئناً بسیاری از این فناوری 

آن از  بسیاری  از  فراوانی  به  خودم  من  مسلماً  اعتیاد  برم.  می   لذت ها  و 

هایی نگرانی   ،حوصلگی اجتماعیو بی  از آن  فناوری، استفادة بیش از حد

یک    به شکل  آن  عمدتاً به  ولیاند  ایجاد کرده   در طی چند سال گذشته  را

 2، آفالینرها۱لودیتهای خیم یا چیزی که اغلب به تیپ مورد کامالً خوش

منتسب دیجیتالی  زهرزدایی  دهندگان  ترویج  به  نگریستهگرددمی   یا   ،  

بزرگ چه چیز است و چرا جادوی    پرسم که معاملةمی  من اغلب.  شودمی

لطفاً مرا دنبال نمایید    ،از این رو  ؛یک موضوع است  شزیادی، خودفناورانة  

 تا چند اندیشه را با شما به اشتراک بگذارم.

 

بمب اتمی را  های فناوری نمایی به زودی یک زنجیرة چالش 

 برانگیخته خواهد کرد. 

نقطة   در  ما  امروزه  که  باورم  این  بر  نمایی ا  عطفمن  منحنی  ین 

فناورانه هستیم و این بیانگر یک زمان کلیدی در تاریخ است. از   ةتوسع

  قرار دارندی  مان در موقعیت مشابهاز منظرها، دانشمندان و فناوران ای  پاره 
 

1 Luddite-types 
2 Offliners 
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که او خود را یک  بود  در حالی  این    ؛بودرو  هروببا آن  ن  یکه آلبرت انیشت 

رئیس  او بر    ۱9۳9-۴۰ی  ها سال در طی    .داشتمی   طلب محسوبآرامش 

  بتوانندها  در پیش از این که آلمان  ،ساخت بمب اتمی  برای   روزولتجمهور  

، ناخواسته در توسعة بمب ۱9۴۱آورد. در سال  می  ، فشاربمب اتم بسازند

جهت حل بعضی از مسائل بغرنج ریاضی    ۱بوش  به ونوار  دادناتمی با کمک  

 (.۱۰8)  کردکه برنامة اتمی آمریکا را کند کرده بود، مشارکت 

 دهد:می  چنین نظرتاریخدان ، 2دوگ النگ 

 نویس انیشتین مشاهده کرد نامهزندگی ، ۳رونالد کالرک 

 شده است می  انیشتین اختراع های که بمب اتم بدون نامه

 حاصل آمد،ها این نامه در پیکه ها آمریکایی ولی بدون کار اولیة  

بر روی ژاپن   جنگبه موقع برای استفاده در طی  ممکن بود بمب اتمی

 (. ۱۰9) شده استنمی  آماده

نوامبر   انیشتین  ۱9۴۵در  مرگش،  از  پیش  ماه  پنج    ش احساسات، 

 در خلق بمب اتمی را چنین چکیده نمود:  خود  پیرامون نقشِ

هنگامی که نامه را به   یعنی ...بزرگ در زندگی کردممن یک اشتباه ”

اتمی ساخته  های پرزیدنت روزولت امضاء کردم و پیشنهاد دادم که بمب

ممکن بود ها خطری که آلمان  ؛وجود داشت مقداری توجیهشوند؛ امّا 

 ( ۱۱۰) “.را بسازندها  آن

 
1 Vannevar Bush 
2 Doug Long 
3 Ronald Clark 
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 ( ۱۱۱)آلبرت انیشتین( ) “ بایست بر فناوری چیره شود.می روح انسانی”

، پیگیری تسریع داشت  انیشتین  ۱9۳9  سال  کههایی  همسان برهان 

 ۱نمایی همچون هوش عمومی مصنوعی، مهندسی ژئوهای  یافتة فناوری 

  اسلحةهای  )کنترل کردن آب و هوا به واسطة فناوری(، به کارگیری سامانه 

ترین شایع  خودکار و تغییر دادن ژنتیکی انسان، در معرض توجیه هستند.

چنانچه ما این کار را نکنیم،  ”شنوم این است،  می  که منهایی  استدالل 

کسی دیگر )و احتماالً شیطان صنعتی( مطمئناً انجام خواهد داد و ما عقب  

فناوری ”، و  “خواهیم ماند این  این خطرات،  از همة   ،جهانبرای  ها  جدا 

و    “را رام نسازیمها  خوبی به ارمغان خواهند آورد و احمقانه است که آن 

  آسانیبه  چیزی را ابداع نکرد یا اختراع کردن را    بتوان  راهی نیست که”

 ؛ چنانچه واقعاً بتوان آن را ابداع نمودخلق آن  کردن در  . تالش  کردمتوقف  

 “این ماهیت واقعی انسان است.

: فناوری نه خوب و نه بد است؛  باشدمی   یکسانپاسخ من همیشه  

نجا( تصمیم بگیریم و  . ما باید )هم اکنون و ایهمین است  سادگیبه    این

 ؟ شیطانی است یا نیست ی دقیقاًچه کاربرد توافق نماییم که

مندتر از  حتی نیروهایی  خوانید، فناوری می  همچنان که شما این را

شدن و آزمایش کردن در    ، در حال ابداع اتمی های  انرژی اتمی یا سالح

د  نآیمی   به نظر  پرشتاب فناوری های  هستند. پیشرفت   گوناگونهای  حوزه 

کردن    باشندپوشی  غیرقابل چشم اشاره  با  فقط  کاربردو  لزوم  اصل    به 

 
1 Geo-engineering 
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ابداعات را  هایی که این  آن  مسئول دانستنبرای    و احتیاطی  پیشگیرانه

اثباتمی   انجام اولیة  هدف  با  آن  دهند  که  این  هستندزیان  بیها  این   ،

 (.8متوقف نخواهند شد )بنگرید فصل  ها پیشرفت 

اطمینان   ما چگونه  است:  این  کلیدی  چالش  که  باورم  این  بر  من 

دست این  کنیم  اغماضاحاصل  غیرقابل  فناورانة  درصد    98  ،وردهای 

برای سودمندی شکوفایی جمعی انسانی به  ها  مانند؛ یعنی آنمی  جادویی

به سوی شیطان صفتی؟   ناگهانی  لغزش  نه  و  اندیشه کار خواهند رفت 

ایجاد  هایی  مرزشکنی  بهکنید   از  است  ممکن  که  ژن  ویرایش  همچون 

برای  ها  همین پیشرفت  بالقوه ازند. اکنون استفادة  نسرطان پیشگیری ک

منجر به خیزش    را تصور کنید که ماشین    -  از انسان  ۱خلق هیبریدهایی

و این اجازه    شوندمی  ماشین(  -  )موجودات انسان  2هادراماتیک سایبورگ 

 .کنیم « ۳تعیین  - خود» مان را دهند تا ساختار ژنتیکیمی  را به ما

تالش قدرت هسته ها  این  از  استفاده  مانند  توسعة ای  بسیار  جهت 

هیروشیماهای  »   چندین   ی را برای که امکان متمایز  اتمی استهای  بمب

 .سازندمی فراهم « دیجیتالی

 برخی از انواع راهنماهای اخالقی چه خواهند بود؟ آیا ما حتی بر سر  

را  ها  کنیم؟ چگونه ما همة ملت می   توافق  در سطح جهانی،  ،اصول اخالقی

توسعة   برای توافق بر سر تعریف یا تحت فشار قرار دادن زوایای تاریک

 
1 Chimeras 
2 Cyborgs 
3 Self-determine 
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خواهد بود و به  ها  ؟ چه کسی مسئول پایش تخطی گردهم آوریمفناورانه  

آن چه   آور به سوی توانیم از یک مارپیچ مرگمی  شکل عمومی، ما چگونه

پیشگیری    خواند،می  « ماننهایی ابداعات  »   آن رانویسنده    ۱که جیمز بارات 

  پیرامون اخالق ه چرا بحث و جدل  همین دلیل است کبه    (.۱۱2کنیم؟ ) 

 (.۱۰باشد )بنگرید فصل می ضروری  ،دیجیتالی

نفت    همانند اطالعات، اتصال یافتگی و هوش،    ها،رشد نمایی در داده 

چشمگیری در هر  های  یی جا جابه به    است که   ی دیجیتال   جهاِنبرای  جدید  

دهد. اگر این گونه است، ما هم اکنون در  می   توان   ،مان منظری از جهان 

های  به توانمندی ای  نه حال گذر از آستانة محاسبات ریاضی محض با کد رایا 

 هستیم. ای  هسته   انرژی   همانند ای  تکان دهنده 

یک اینچ مکعب از مداربندی نانوتیوب، در زمانی که به صورت تام  ”

خواهد   ،غز انسان، به یک صد میلیون بار توان بیشتر از مبیابدتوسعه 

از  ها که انسانهنگامی )تکینگی نزدیک است:   2ری کرزوویل  “انجامید 

 (. ۱۱۳)( روندبیولوژی فراتر می

قدرتی سترگ تجهیز نموده است.    با  ما را   ،هم اکنون ،علم و فناوری 

طی   آینده  2۰-۳۰در  مجموعه  ،سال  یک  در  ای  ما  را  کلیدی  نقاط  از 

آن    مانند رایانش فراگیر کوانتومی و توسعة  ،منحنی نمایی خواهیم دید

به  چه   با    « ۳تکینگی » که  منحنی  این  بر  ما  که  همچنان  است.  موسوم 

 
1 James Barrat 
2 Ray Kurzweil 
3 Singularity 
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پیشرفت فزاینده  بیکنیم،  می  سرعتی  صورت  قدرتمندتر  به  کرانی 

توانمندی می ما  به  و  وحشی می  دادههایی  شویم  از  فراتر  که  ترین شود 

  کنند می  که بسیاری گزارشآن چه    تاویلتفسیر و  مان هستند.  تصورات 

چنین  این  تا پدر سوپرمن،    ۱از ولتر   که در سراسر تاریخ گفته شده است،

 (.۱۱۴) “آیدمی پذیری بزرگ با قدرت بزرگ، مسئولیت”است: 

چگونه پیشاپیش،  و  قدرت می  نخست  فناوری   توان  های  ترسناک 

توانیم می  ؟ چگونه ماپیشرفت کندشادمانی انسانی    را رام نمود تانمایی  

ات، توافقات و از تالش بر روی ادراکای  تضمین نماییم که مقدار مساوی 

محافظت    ،ما را از نتایج شیدایی یا زهرآگینی   تاشود  قوانین گذاشته می

 ؟ انجامدمی جادو به کجا کنیم  تعیین  ما باید؟ چگونه کنند

 

 دویی خوشامدگویی به انفجار جا

گذاری کنم، به صورت  نام   « جادویی   نسبت » چه که من دوست دارم    آن 

این مسائل تا کنون نهفته در مورد سوءاستفاده    و روزی   رود می   نمایی روبه جلو 

شاید    ؛ تر خواهد شد دوباره پررنگ   ،یا استفادة شیطانی از یک فناوری خاص 

 ناگهانی. گاه    آن   باید گفت به تدریج و دوباره،    . به صورت نمایی 

جمعی خودمان جهت های  توانمندی در حالی که من هنوز پیرامون  

بین هستم، همچنین نگران هستم  نمایی خوشهای  هدایت توان فناوری 

نمایی،    مرحلة تغییر ترکیبیکه در هر   داشته  خطر واقعی وجود  این  و 

 
1 Voltaire (نویسندة  فرانسوی) 
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 به زهرآگینی حرکت کنیم. و سپس  که از جادویی به شیدایی  باشد

ما سان،  از  نمی   راحتیبه    بدین  طی توانیم  در  نظارت  این   مقولة 

بزرگ انسانیتبر  برآییم. چالش  ها  زمان روز  هر  پدیدار مان  گردد،  می  تر 

بهره )نسبت( جادویی در حال انفجار است و شیدایی چندان دور از ما  

 نیست.

 

 « چرا» نیست، بلکه  « چگونه» یا  «اگر» پرسش کلیدی دیگر 

 ؟ باشدمی 

پیشرفتهمان گونه که   نقطة کلیدی  اکنون در  ما هم    بحث شد، 

تر  تواند پررنگ می  هستیم جایی که سعادت تام انسانی  نمایی  و  ترکیبی

دیگر    ،فروکاسته شود. به زودی   ،شده و یا به شکل عظیمی توسط فناوری 

از جادوی فناورانه   مقداری  « چگونه» یا  « اگر» این پرسش نخواهد بود که 

امّا  پاسخ تقریباً همیشه بله خواهد بود.    ؛شود  محققتواند  می  در نهایت

انجام شود؟ چه    کار  چرا باید این  است،پرسش کلیدی در حال پدید این  

کند؟ و این برای آیندة  می  کسی مسئول آن خواهد بود یا آن را کنترل 

 انسانیت ممکن است چه معنایی داشته باشد؟ 

،  به پیش ببردبرقراری یک محیط که واقعاً شکوفایی انسانی را برای 

و پیامدهای  آن داشته باشیم  ما باید مالحظة ژرفی به پیامدهای ناخواسته  

پیش بیرونی   را  کنیمآن  و  بینی  جانبی  اثرات  این  به  توجه  باید  ما   .

بخشی از مدل    به عنوانو اغلب    معموالًکه    داشته باشیم   پیامدهای بیرونی
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اثر    کردنمانند ارزیابی  باشند،  نمی   قابل درکدر اول  فی نفسه    ،وکارکسب

  های مان به سوختبر روی گرم شدن زمین به عنوان یک پیامد وابستگی 

باید   ازفسیلی. ما  برنامة کاری شر  نگرانی  را در  را  کتیااین موارد    خود 

و   دهیم  جامع بایستی  تسریع  عنوان  ،نگرتفکر    در   رهیافت  یک  به 

 قرار گیرد.   ،مانفرض پیش 

همچنان که فناوری ابر    ؛یک انفجار جادویی در حال رخ دادن است

خدای العاده فراتر رفته و ما را  نیرومند گردیده و از تصور ما با سرعتی فوق 

ابَمی  گونه جلوه به زودی  رهوشمند،  دهد. دستیاران دیجیتالی هوشمند 

هر چیزی )شامل خودمان( خواهند    در  مطلقاًفراگیر، ارزان، نامرئی و نهفته  

 شد.

به طریقی بحرانی، از فازهای گذشتة جادوی توان   مادر جایی  امروزه  

فناوری  با  به    ،یافته  هستیم.  توسعهمتمایز  ترکیبیهای  ویژه،  و    ،نمایی 

از هر چیز دیگری   ،، منظر و نوع محض ةکه در انداز آفریندمی  جادویی را

توانستیم بپنداریم، متمایز هستند.  می یاایم بوده که ما تا کنون شاهد آن 

یک اتاق هتل یک چیز است  پیدا کردن  استفاده از موتور جستجوگر جهت  

کامالً متفاوت است که تمام فرایند رزرو سفر برای شما  چیز  این یک    امّا

 Siriکنیم، مانند  می  ابزارهایی که ما امروزه استفاده  تا  IDAجانشینان    به

سپرده    ،سافتپییآ  Ameliaبوک یا  فیس   Mیکروسافت،  ام  Cortanaاپل،  

کنونی  دشو موج   .IDA  مدلها اولین  شبیه  فورد    Ts  همچون  نظر  به 

با خودروهای فراری و تسال امروزی مقایسه    هاخواهند آمد هنگامی که آن
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 اید!شما تا کنون چنین چیزی را ندیده  .شوند

 

سازد، به صورت  می  ما را از جهان جدا ؛رودمی  فناوری به درون

 کند منفصل می روزافزونی ما را از تجربیات انسانی 

 ،یک ابزار بیرونی است  ازاستفاده کردن    مثلموتور جستجوگر سنتی  

که    است  در حالیاین    ؛استفاده از یک چکش برای ساخت یک خانه  مانند

توسط   اجازه دادن به چکش برای طراحی یک خانه  مثل  IDAرهیافت  

است.   دارد  خودش  به  می  خودمان  مغزِ   همانندفناوری  را  شود، خودش 

در حال ناپدید شدن است.   ،دهد. تمایز میان ابزار و مامی  درون ما حرکت 

برای انجام  را  ها  IDAشما ممکن است روند به سوی استفاده از  اکنون  

باشید.   برای ما مشاهده کرده  را  های  پرسش   دتوانمی  Siriدادن کار  ما 

تواند کتاب  می  Alexaدرنگ ما را به منابع هدایت نماید،  پاسخ دهد و بی 

تواند می  Ameliaرا با صدای بلند بخواند،  ها  برای ما سفارش دهد و آن 

ان دیجیتالی هوشمند،  انجام دهد. دستیارکردن را  کار رزرو    ،برای سفر ما

  ،یندهدر طی چند سال آها  بعدی هستند و آن   (apps)  کاربردی های  برنامه

 شوند. فراگیر می 

کنید  تصور  فقط  را  این  اکنون  با   هم  درجه   که  جدایی، ای  چه  از 

مهارت  فردی،  عمومیگسست  برکناری  و  با    ،زدایی  است  ممکن  ما 

 .شویم  روهروب ،رایگان، فراگیر و فزاینده هوشمندمان دستیاران

منظورم این است خواهند دانست که ما چه کسی هستیم و  ها آن •
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هر خرده    باطی، هر حرکتی وای، هر ارت هر دادة نقطه   واقعاً ها  که آن 

 . دانندمی  رادیجیتالی های داده 

چیزی  ها  آن • هر  و  عالیقهای  گستره   دربارة عیناً  نیات،  مان، 

در مورد  ها  در آنی از لحظه خواهند دانست، چه آن  ،مانتمایالت 

 د؛ نفقط یک تراکنش، یک مالقات یا هر چیز دیگری باش

دستیار دیگر برای خلق یک اثر  ها  با میلیون  قادر خواهند بودها  آن •

 ؛ ۱جهانی در آسمان   صحبت کنند؛ یک مغزِ  ،قویای  نهایت شبکهبی

زبان ارتباط برقرار    ۵۰قادر خواهند بود با بیش از  به جای ما  ها  آن •

 ( است.Starters) آغازگرانکنند و این تازه فقط برای 

 مان، ما را تشویقهای و فناوری که رسانه ای شیوه -2دیجی فرنیا ”

 “ باشیم. واحد در یک زمان ،بیش از یک مکان کنند تا درمی

 چیزی هم اکنون رخ: شوک حاضر: هنگامی که هر ۳دوگالس راشکوف

 (.۱۱۵دهد ) می

قدرت، سرخوش که سرعت محض،  نیست  این   یشکی  آسودگی  و 

IDA  ،ناپذیر خواه  مطلقاً  ها فکرنمقاومت  و من  بود  این می  د  که  کنم 

گسیختگی هیجانی در    زدایی انسانی وتقریباً به صورت قطعی به مهارت 

های از جایی که گوشیها    IDAمنجر خواهد شد.    ،آسایک مقیاس غول

  ی را به قلمرو  ۴حدواسط رایانش   خیزند وبرمید،  نپذیرمی  هوشمند پایان

 
1 Global-brain-in-the-sky 
2 Digiphrenia 
3 Douglas Rushkoff 
4 Computing interface 
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د. از آنجا،  نآورمی  مانمان و رفتار عادتی نگری پیش   هایمان،شخصی اندیشه 

های مستقیم مغز و  به حدواسط برای رسیدن  یک خیزش کوتاهی  فقط  

 وجود دارد. ،هیبرید  انسانیتِ

توانستیم  می  نمونه، چاپ سه بعدی را در نظر بگیرید: اگر مابرای  

کردیم؟ اگر  می  درنگ چاپ کنیم، آیا هنوز آشپزی یک غذای خیالی را بی

گرفتیم؟ اگر  می   را یاد ها  ما یک وسیلة ترجمة بالدرنگ داشتیم، هنوز زبان

هنوز  توانستیم به یک رایانه با امواج مغزی خودمان فرمان دهیم، آیا  ما می

احتیاجمی  یاد اگر  کنیم؟  تایپ  چگونه  آیا    مادرِ  ،گرفتیم  است،  اختراع 

 است؟ و استعفاء ۱گیری کناره  پدرِ انتخاب کردن،

اندازة یک اتاق    هبکه    ۱97۰دهة    2فریمداشتن توان رایانة مین   اکنون

  (و آندروید امروزی ها  ادوات آیفون  )به مثابهبود  تان  نشیمن در کف دستان

توان کوانتومی یک میلیونی چنین ادواتی  امّا  .  آیدمی  گیج کننده و شگرف 

  بالفاصله از طریق صدا، ژست یا حتی   « ابرفضای » که در    را تصور کنید

 .گیرندمی  در دسترس قرار   ،رایانه  -  به واسطة حد واسط مغز  ،ی فکر  فرمان

 : دهدمی همچنان که این انفجار جادویی رخ

عنوان یک خدمت تعریف یا درک خواهد شد  تقریباً هر چیزی به   •

زیرا هر چیز دیجیتالی، خودکار و هوشمند است. این همچنان که 

را در تقریباً هر بخش جامعه   « فراوانی» ای  رونده به صورت پیش 

داشت  کندمی  خلق اقتصادی خواهد  اثر سترگ   با   نخست  ؛یک 

 
1 Abdication 
2 Mainframe 
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مالیه و در  ونقل، پول و خدمات  موسیقی، فیلم و کتاب که با حمل

انرژهای  نهایت درمان و  باور  می  ی دنبالطبی، غذا  این  بر  شود. 

ای داری در نهایت موجب چروکیدگی سرمایه   « فراوانی» م که  هست

ما تعریف  می   که  برای  و  شد  خواهد  دوران    کردنشناسیم 

 . آوردبه صدا در  هاهنوز مانده تا زنگ داری پساسرمایه 

نهایت به آن ابزارها  خواهیم شد؛ بی  نهایت قدرتمند بی  ،هاما انسان  •

بدون   ،آب و غذا هستند  هاآن  که انگارای  به گونه  شویم؛می   وابسته

 عملکردی نخواهیم داشت.ها آن

وسوسه  ما • ویژگیدام  تا  شد  ژرف  های  خواهیم  همچون  فردی 

چنین به  ها  اندیشی و خیال را کاهش داده یا منسوخ نماییم زیرا آن 

 .سازند می   ( را آهسته ی ما )و به خوبی هر کس دیگر آیند که  می   نظر 

داند چگونه می  که  یهر کس   از سوی ما برای دستکاری و نفوذ ناروا   •

 پذیر خواهیم شد.را استفاده کند، آسیب « سامانه» 

ماشین • به  شدن  تبدیل  برای  خودمان  مسیر  در  خوبی  به  ها  ما 

مکانیزه    توانیم مناسب جهانکه هنوز می ای  به گونه  ؛خواهیم بود

 .باشیم

های دهد، سامانه می  به فناوری   راه خود را  همچنان که بیولوژی  •

فزایندهبیولوژیک  به صورت  در  سلیقهای  مان  و  تعویض  قابل  ای، 

 د شد. ننهایت حتی از کار افتاده خواه 

به   • فناوری  شدن  تبدیل  جهان    پلتفورمبا  و  به  )برجستة  آسانی 
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فراهم   طبق  واحد  واقعیتیک  »   ردنکفراگیری   ،(« فناوری   بر 

سمبلفرهنگ  ارث  های  هایمان،  آیین رسیدهبه  و  رفتارها    ،ها، 

 . ل شوندیبدتتوانند به چیزی منسوخ و متروکه  می

واقعاً هنوز    ،نماییهای  به روشنی، پرسش این است آیا چنین فناوری 

برهان من  هستند.  آن می  ابزارآالت  بودها  آورم  یک    .نخواهند  مورد  در 

ابزارآالت  چکش و حتی در مورد برق یا خود اینترنت، ما واقعاً چنانچه این  

  ،؛ امّا به شکل بنیادین شویممی   دچار دردسر  ،دندیگر قابل دسترس نباش 

اینترنت اهمیت اکسیژن  به  نخواهیم شد. برق و دسترسی  عاجز  از زندگی  

 کنند.می  را بهتر مانزیادی زندگی   مقدارها آن امّا یا آب را ندارند

جهت هر  به  اکسیژن،  مثل  فناوری دیگر  درست  از  بسیاری  های  ، 

ممکن  ها  در واقع، آن  ؛نمایی به عنوان ابزارآالت در نظر گرفته نخواهند شد

حیاتی نگریسته شوند، در آن  های  عنوان نیازمندی   تحتاست به زودی  

بودن دست کامل  نقطه ما ممکن است از طبیعی بودن یا به صورت انسان  

کنم نیاز داریم این خط را ترسیم  می بکشیم. این جایی است که من فکر

به  خودمان  شدن  تبدیل  برای  مسیرمان  در  که  است  جایی  این  کنیم. 

برای ما همچون نفس کشیدن حیاتی    هافناوری هستیم زیرا این فناوری 

ر  باید از آن گذنمی   این خطی است که ما   ،خواهند شد. من بر این باورم

در حالی که  کنیم )حداقل نه به صورت غیرعمدی یا با شانس محض(.  

  ،که به خاطر یک تصادف یا یک بیماری   استبرای هر کس این معقول  

 یک   ماشین شود امّا انجام دادن ارادی آن یا بر اساس  از بدن او  قسمتی
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 طرح، یک چیز کامالً متفاوت خواهد بود.

را تصور کنید؛ ابزارهای نوین  ای  زندگی پس از چنین انفجار جادویی

یک میلیون بار نیرومندتر از آن که ما امروزه داریم، بعد به صورت رایگان،  

مکان هر  و  زمان  هر  داشت  در  خواهند  که وجود  ابزارهایی   .  

. آیا ما فقط خود خواهند بود  اعتیادآور   و  مقاومت ناپذیر   ،پذیر غیرپیمایش 

توسعه چنین  واگذار  گ ای  را  همان  و  فناوران کنیم  از  بسیاری  که  ونه 

دهند، همگرایی کامل و غیرقابل اغماض انسان و ماشین را  می   پیشنهاد

آن    بهگیریم و واقعاً  عهده  گرا را بر  در آغوش بگیریم یا ما باید نقش کنش 

 کنیم، شکل دهیم؟ نمی  کنیم یامی  ما خلقچه 

که خودمان فناوری بشویم زیرا جادو در نهایت ایم  آیا ما مقدر شده

بدن درون  بگذارید  می  هایمانبه  را  ساده  های  پرسش از    برخیرود؟ 

کسی چه  ما  می  بپرسیم:  آیا  باشد؟  جادویی  چنین  بدون  هرگز  خواهد 

مان جادویی های  اگر فناوری   کردخواهیم  احساس علیل بودن یا فرودستی  

گاه ما خود را محدود    ؟ آیا آنباشندنداشته  یا در دسترس قرار    باشندن

مان را از دست  باره شنوایی و بینایی  احساس خواهیم کرد انگار که به یک

هایی  را به عنوان گسترش ها  داده باشیم؟ آیا ما به طور طبیعی این فناوری 

  ،همان گونه که ما اکنون با ادوات همراه هوشمند  ؛پذیریممی   از خودمان

به است  یا آن(  ها  ما و غیر ما )آنآن چه    درک مان ازایم؟ آیا  انجام داده 

ناپدید کامل  رسانه  شود؟می  صورت  از  این  ما  تجربة  برای  تام  ای شدن 

 مان؟ برای جهان هیجانی   مان؟چه خواهد بود؟ برای تصمیم   ،جهان اطراف
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 ما چگونه پاسخ خواهیم داد؟ 

شبه  با اثر    ابزارهاگرفتن جادوی    اشتباهمن نگران هستم که ما به  

یافتگی دائم، رسانه  داروِ سازی و  شدن، شبیه ای  شدن، صفحه   ای اتصال 

به   در حال تبدیل شدن  جادو هم اکنون  یم.باش   آغاز کرده  ،سازی مجازی 

تقاضامندی است؛   و  گری انگیزی، ترغیب وسوسهآوری،  اعتیاد  -  شیدایی

جا )نسبت(  بهرة  که  هنگامی  گونه  به  بدین  رخ    ۱۰۰۰دویی  چه  برسد 

به صورت مطلق فناوری  زمانی که  در  داد،  و    ،خواهد  ارزان  قدرتمندتر، 

 جدایی ناپذیر از ما بشود؟

 “سازند.می  سازیم آنگاه ابزارها ما رامی  نخست ما ابزارها را”

 ( ۱۱6) ۱مارشال مک لوهان
 

دوره به یک  وارد شدن  در حال  ما  که  هراسناک هستم  از    ای من 

توسعة نمایی هستیم که اگر محدود نگردد، شاید نتواند به شادمانی انسانی  

ارتباط    گرایانهحس لذت یک  شکل وجود  که به  ای  شادمانی  .منتهی شود

)بنگرید    شده استتعریف    ،ییارسطو  از ابعاد  ترژرف   ،و مشارکت انسانی

  از  (. من ترس بر این دارم این یک فروکاستی باشد، نه یک انفجار9فصل  

 ایبلکه بردگی   باشد  این که ما چه کسی هستیم: دیگر نه یک توانمندی 

هدیه یک  به  باشد  که  داده  قیافه  مناسبت   ؛تغییر  با  تروایی  های  اسب 

 .حماسی واقعی

 

 
1 Marshall MacLuhan 
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 به زهرآگینی   و سپس  جادویی به شیدایی 

و   گذار از جادویی به شیداییشود،  می   روشن  دارد  همان گونه که

با پیامدهای چشمگیر و تعیین   ،تواند کامالً سریعمی به زهرآگینی سپس

 :توأم باشد. این را برای یک لحظه در نظر بگیرید  ای کننده و ناخواسته

تعطیالت    خوشایندی  تصاویر  گذاشتن  اشتراک  به  توانایی  جادویی  و 

به   طریق    آسانیخانوادگی  افراد  ،   Flickrاز  از  نفر  میلیون  صدها  برای 

این  است  روشن واقع،  در  فیسبوک    iCloud  ،Dropboxاز    پیش.  یا 

توانم فکر کنم( موجود بود که اکنون  می  )بزرگترین سکوی شیدایی که من

 سازند.می  پذیر امکانتر  بسیار آسانهایم را حتی  ییبه اشتراک گذاری دارا

  سترگ   آورچندش   چیزبه یک  تواند به سرعت  می  Flickrبا این وجود  

ام که من سرخوشانه با دوستان و خانواده آن چه    کسی  وقتیشود  تبدیل  

به کار گیرد و محتوی من را کامالً از زمینه  را  ام  به اشتراک گذاشته را  

 .نمایداستفاده از آن  ،اشو در تضاد کامل با نیت کاربردی  سازدخارج 

مثال،   سال  برای  در  که  هلندی 2۰۱۵هنگامی  شرکت   ، 

Koppie-Koppie  که  قهوه با تصاویر بچة تو دل برو  های  خواست فنجان

تا از    آورند روی    Flickrبه    ها را بفروشد، آن  نقش بسته بودها  بر روی آن 

Creative Commons (CC) licensed    به صورت تصاویر خانوادگی که 

(. تا  ۱۱7آزاد استفاده کنند )های رایگان در دسترس است به عنوان مدل 

 Flickrکنید،  می  بارگذاری   CCزمانی که شما تصاویرتان را تحت پروانة  

  آورشگفت  و  انگیزشگفتاین  گیرد.  می   در نظر  « منصفانه  ة استفاد» این را  
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  ها کنند که برای آنمی  تقاضاها  تصاویر و والدین آن   . اکثر مالکینِاست

شک، این به روشنی یک کاربرد فناوری است که بر  . بیشود  هفرق گذاشت

وقتی  توانند  می  . پیامدهای ناخواستهشودمی  نمایاناش  خالف نیت اولیه

به خوبی بزرگ و بسیار تند  ه تقویت شوند  ای شدهای شبکهکه با فناوری 

 و سریع باشند. 

با یک  Flickrاز کاربران، اثر به اشتراک گذاری جادویی  برخیبرای 

برداری شنیع از زمینة  تفسیر متفاوت از اجازة کاربرد بالدرنگ و با بهره 

بالفاصلهناخواسته عمل    شد نابود    ،  یک  خود  خودی  به  است  )ممکن 

مطلقاً باال است(.   میزان آن آوری غیرقانونی نباشد ولی در مقیاس چندش 

Koppie-koppie  سرعت عالی از این مطلب است که چقدر به  ای  نمونه  

 زهرآگین شود. تبدیل به یک چیز تواندمی جادوییامر 

 

هایی  یفناور های گام  سپیامدهای ناخواسته به شکل نمایی در پ 

 کنند، رشد خواهند یافت.می  را تولیدها که آن 

  یک رخداد کوچک   احتماالً  Koppie-Koppieمورد    ،مطمئن باشید

شود( می   خود شما باشد که استفادههای  )مگر آن که این تصاویر بچهاست  

  انگیزد: چه می   درنگ پرسشی را برامّا این بی  .لمس ناچیزقابل    با آسیب 

در مقیاس بزرگ در چیزی که به نظر همگان    مانمشارکت اگر    شودمی

خوش  سودمندبسیار  و  راحت  گونه می   خیم،  به  را  آن  گسترده  ای  آید، 

زندگیآن چیز  که  سازدقدرتمند   و چرخة  بودنش  دلیل  را  ، هدف،  اش 
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دهد توسعه  و  کرده  تعیین  نمونة  خودش  فیسبوک  اینجا   شاخص؟    در 

دوباره  استفاده از مورد آن در اینجا    به  باشد )و این دلیلی است که منمی

 (. امگشته باز 

ی از  به تخط   ،چه خواهد شد اگر این موجود نیرومند در حال فزونی

ما آغاز کند و مادام نیز به شکل ژرفی    تمایالت ضمنی و آشکار محرمانگی

که ما نتوانیم چندان کاری با آن انجام دهیم؟    شودمان نهفته  در زندگی 

ا شد  خواهد  ما  چه  که  شویم  غرقاب  جدید  فضای  این  در  چنان  ما  گر 

 ؟کندمی  کجا آغازاز انجامد و می  که به کجا کنیمفراموش 

شد اگر توانایی فناورانة یک سازمان و منظر هوشمندی آن  می چه  

  ،که ما هم اکنون داریم آن چه  یک هزار، یکصد هزار یا یک میلیون بار از 

شود؛   این  نیرومندتر  که  گونه  و   نویدِموضوع  همان  کوانتومی  رایانش 

جعبة    هر تر از  هایی که یک میلیون بار سریع یعنی رایانه   ،شناختی است

شود  ریزی نمیبرنامهافزاری که  نرم همچنین  و  در دسترس کنونی هستند،  

 ؟ گیردمی  یاد را  باشدآن نیاز به انجام شدن آن چه   ولی واقعاً

توسعه این  ناخواسته  خوا   هاپیامدهای  این نهچه  آیا  بود؟  د 

پلتفورم ها  حدواسط  در  های  و  مقصودوارتر  نهایت  در  ازجدید    استفاده 

ولید عواید  ت  تالش خود برای در    (پرسش برانگیزهای  به شیوه)هایمان  داده 

پایة مشارکت  بر  انتظارات مالی مالکان    نمایان  مانبیشتر  خواهند شد و 

برآورده  ها  آن را  بازارهای عمومی  گرفتن  یا  نظر  در  با  خواهند ساخت؟ 

دیجیتالی، آیا چنین  های  فقدان تقریباً کامل مقررات معنادار برای پلتفورم
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وسوسهمی  نیرومندی های  سازمان  بر  گذر  ها،توانند  میان   برای  خط  از 

 مقاومت کنند؟  ،طراحی شده و غیرعمدی های استفادهسوء

واهد داد؟ ما  شود که ما فکر کنیم این رخ نخمی  چه چیزی موجب

ناخوشگوار را در نظر بگیریم زیرا این  های  «  اگر  شودمی  چه» این    باید

 ،نماییهای  فناوری   بااین مسیر    راهی است که ما در آن رهسپار هستیم و

توان شبکهمی  تغذیه دوران  های  شود.  یک    Web 2.0اجتماعی  همانند 

ا به اینترنت  بازی کودکانه خواهد بود اگر زمانی ما هر چیز و هر کس ر

نیرومنداشیاء   العاده  ابر    ی خارق  فضای  که  در  دهیم  حاوی اتصال 

مصنوعیهای  سامانه و گسترش   بوده  هوش  یادگیری  حال  در  دائم    که 

مان  های. عیناً همة داده گوگل  DeepMindیا    IBM  مانند واتسونِ  باشندمی

بیولوژیک  و  پزشکی  اطالعات  اکثر  خواهند    مانشامل  قرار  دسترس  در 

را رصد کند، پلک  ها  گرفت و ما نخواهیم توانست بدون این که کسی آن

 مجازی. ی در قلمروهم و  خودمان در زندگی واقعی ؛بزنیم

  سات تهیهو    من بر این باورم که فناوری و چیزهایی که برای آن سور 

دقیق    یم ترس کرانی در  نمایی خواهند شد و محتماًل به صورت بی   ،کنند می 

نقش ما  » چگونه  این که  کنیم و  می   ی که ما چه کسی هستیم، چه فکر   این 

بدین سان، نیاز    . تر پایین   هزینة با  حتی  بهتر خواهند بود؛    « نمایند می   را ایفا 

به  خواهیم داشت تا مقداری بیشتر توجه به این نشان دهیم که در کجا ما 

کنند؛ در کجا انسانیت من با فناوری  می   آغاز ها  یم و کجا آن رسان می   پایان 

 که غیرقابل تفکیک باشند. ای  در نقطه ممکن است    ؛ یابد می   تقاطع ها  آن 
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جهانی،   چنین  از  در  به  ،مواردبعضی  بزرگی  یقیناً  پدیدار    شکل 

ادراکات  از  برای مثال، چه مقدار    « فیلتر  اثر حباب»   بامان  خواهند شد. 

صورت  به  گرفت  خواهد  خواندنبه  فقط    که  یشکل  و    ی یچیزها  دیدن 

الگوریتم   و  که برای ما فیلتر شدهبپردازیم   هماهنگ و موزون  ها  توسط 

برخورد خواهیم  ها  دستکاری و  ها  داوری ؟ ما چگونه با خطر پیش اندشده

ما  آن چه    موجود در پساین واقعیت که ما حتی منطق    هب  توجهبا    کرد

 ؟دانیمنمی  خواهیم یا نخواهیم دید را

هایمان جهت ما باید از این فرصت برای آغاز ویرایش و تکمیل مهارت 

  نظارتکه یک  ای  به گونه  ؛استفاده کنیم  ،مشاهده و به چالش کشیدن

واند پدیدار گردد. این برای انتظاراتی که بر دوش سیاستمداران  تر بتجامع

 و مقامات رسمی دولتی گذاشته شده است، چه معنایی خواهد داشت؟ 

 

دستیاران دیجیتالی هوشمند و فضای ابر، به عنوان  

 از خودمان هایی  سترش گ

اکنون   هم  ما  موارد  امروزه،  از  بسیاری  در  ساده  ماشینی  هوش  از 

مثال  کنیم:می   استفاده نقشه   ،برای  نرم های  در  یا  افزار  همراه،  ایمیل، 

قرارهاکاربردی  های  برنامه برنامه تعیین  که  حالی  در  اما  کاربردی  های  . 

آدم نتوانمی   TripleAdvisorهمچون   بگویند که  به من  دیگر در  های  د 

فکر چه  ما  نظر  مورد  رستوران  یک  آنمی  مورد    چة تاریخها  کنند، 

درون یخچال  ها  دانند. آن نمی   سال گذشته  2۰کامل ما را از  ای  پزخانهآش
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کنند که به عنوان یک  نمی  را پایش  نمابینند یا دستشوییرا نمی   برقی ما

همة اطالعات را  ها  (، و آن ۱۱8پیشنهاد شده است )خدمت نوین در ژاپن  

دیگر از دیگر  ای  میلیون دادة نقطه   ۵۰۰دهند و آن را با  نمی  به هم اتصال

دهند.  نمی  مورد مقایسه قرار  ،هستندکاربران که هم اکنون در دسترس  

چیز  هم اکنون بسیار مفید است و به یک    TripleAdvisorبا این وجود،  

باشیدمی»  داشته  رستوران  « بایست  اکثر  هتل ها  برای  شده  ها  و  تبدیل 

دارد،   که  ناچیزی  هوش  با  پس است.  ما  و  گذنرخ  ةزمیناگر  اری 

 ، یک ابزار مفید است.پیشنهادهای آن را اغماض نکنیم

مکانیکی  این سطح   و  راست  سر   که   خیمخوش   دستیاری از  واقعاً 

در   ،ها  IDAپرشتاب در توسعة  موجود  های  با پیشرفت   ،است  کامالً مفید

نسل بعدی، به صورت   دستیارانتحت الشعاع قرار گرفتن است. این    شرف

ولی هر چیزی که ما    ،مانتا بر روی ادوات   خواهند بوددر فضای ابر    ،اولیه

ا و  گرهحس  خودکار شدة خانگی،های  همراه، سامانههای  از طریق گجت 

 رصد خواهند کرد. دهیم را می  هایمان انجامرایانه 

ادوات همراه    که از طریق  IBMتوان کوانتومی واتسون  تصور کنید  

که نیاز است انجام دهید فقط پرسیدن    تنها چیزی در دسترس است؛  ا  شم

گاه، این را تصور کنید که    ، بدون حتی لمس یک صفحة کلید. آن است

  دهید فقط فکر کردن است و صدور انجام    استشما نیاز    که آن چه    همة

مغز حدواسط  طریق  از  فرمان  سان،    .هرایان - یک  در    انسانیتر ابَ بدین 

 .خواهد بود دسترس
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سال   به  می  Cortanaو    Siri  ،Google Now،  2۰۱6در  توانستند 

توان چیزی را یافت،  می   سادة شما دربارة آب و هوا یا کجاهای  پرسش 

شما را برایتان  های  از ایمیل   برخی  Gmailو هوش مصنوعی    دهندپاسخ  

خواهند  ما را  شهای  و مالقات ها  اکثر نشست ها  به زودی، آنداد.  می  پاسخ

بدون    ؛را برای شما ترتیب دهند  رزرو پروازهابندی کرده و  زمانتوانست  

دوست مورد اعتمادتان در آسمان  ها  نیاز به هیچ نظارتی. پس فردا، آن

هایمان مهم چشمان و گوش  ةخواهند بود. پس از آن، ممکن است به انداز

لیدی دوباره  شوند. پس از آن، حدس شما به خوبی من است ولی پرسش ک

آیا آن به هر  ها  این است:  را شادمان خواهند کرد؟  ترتیب، شادمانی  ما 

 (. 9چیست؟ )بنگرید فصل 

یک   Cortanaآیا  » خود    2۰۱۵، نویسنده، در مقالة سال  ۱براد جونز 

 دهد:می توضیح « ؟گام خطرناک به سوی هوش مصنوعی است

گردآوری خودشان را دارند و با های مصنوعی شخصیت های هوش ”

کنند. با این  می  شان، هوشمندتر رشدو اطالعات از جهان اطرافها داده 

سازد و با  می سازه را پر منابع در دسترسِ ،به آرامی ،این دانشوجود، 

و هوش مصنوعی   شودمی گسیخته افسار ،گذشت زمان، هوش مصنوعی

کند و  می بسان فرودستان فکر ،هاگسیختگی به انسان  در حالت افسار

 (.۱۱9)  “دهدمی  حس هذیانی قدرت و تعقل خودش را توسعه

این   آیا  بود  خواهد  آن  کلیدی  بود  ا  ه IDAپرسش  خواهند  قادر 

 
1 Brad Jones 
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ویژه   به صورت  که  بدهند  انجام  را  نشده  برنامه   برایشانچیزهایی  ریزی 

نوید  اشب دقیقاً  این  بحث شد،  و همان گونه که   ۱یادگیری ژرفیک  ند 

دهد، یک  می  واقعاً به خودش آموزش  برای مثال، یک ماشین که  است؛

 .گیرد، یاد میریزی شودکه به جای این که برنامه  ی ماشین متفکر

گسترش  توان  ،خودمانهای  این  شبکههای  از  عصبی،  های  نمایی 

استفاده خواهند کرد تا برای ما خدمات    ،ناختییادگیری ژرف و رایانش ش

 گیرانه فراهم سازند. نهایت نیرومند، شخصی و بسیار پیش بی

 -  پیشهای  توانمندی   ،تقریباً به صورت قطعیها  آن  ،فرآینداین  در  

های )حدواسط  BCIو    AR/VRرا به خوبی توسعه خواهند داد.    2شناختی 

 گاه این مغز در آسمان کنونی   آنرایانه( به این مخلوط بیفزایید و    -  مغز

های که نسلآن چه    در مقام مقایسه بایک حد ناچیز    همچونممکن است  

 ید.آ باشند، به نظر  دادن آنقادر به انجام ممکن است ها   IDAآیندة 

تاریخچة مرا بداند، به تمام    ،( من botیا بوت )   IDAکه    روزی  همة 

های  را با داده ها  بالدرنگم دسترسی داشته باشد و بتواند این داده های  داده 

میلیون   صدها  از  کند،شبکه   IDAحاصل  مقایسه  دیگر  شدة  در    سازی 

در اینجا است    . بسیار توانا خواهد بود   من های  بینی عملکردها و پاسخ پیش 

  ایدة توانایی   یعنی   ؛ خوشامد گفت   « ت جنای جرم و    پیش » بایست به  می   که 

دانند چه هنگامی قصد و  می   مان های زیرا بوت   ،ت جنای پیشگیری از جرم و  

گردد، حتی اگر خود شخص درگیر نیز آشکار  می   نیت جرم و جنایت پدیدار 

 
1 Deep Learning 
2 Pre-cognitive 
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افزاری دارد که  هم اکنون چنین نرم   Precobsنشده باشد. شرکت انگلیسی  

 (. ۱2۰)  نیروهای محلی پلیس وارد شده است حضور  با    ی های زمایی در کارآ 

جهانی از طریق    در سطح   دستکاری سیاسی   امکان بالقوة به  همچنین  

های  نیز باید خوشامد گفت. شبکه ای  رسانه های  محتوی دیجیتالی و شبکه 

؛  د خواهد دا   نشان من به صورت معمول مرا    IDAکه    هستند   جایی   اجتماعی 

انی  قرب تواند  می   من   IDA  شود. آیا می   من   خوِد یا برای همة مقاصد عملی،  

 گذارد؟ ب کند تا بر تصمیمات من اثر  می   یا آگاهانه تبانی   شود.   دستکاری 

بازگو    2۰۱۳این را در سال    ۱همان گونه که شرکت تحقیقاتی گارتنر 

.. و .شناسدمی  بیند، مراشود، مرا میمی  هماهنگ من  ،: ادوات همراهنمود

هستم: آیا این  زده  (. دوباره من شگفت۱2۱شوند )می  منها  به زودی، آن 

 خواهد انجامید؟ من جداً به این شک دارم.  یبه شکوفا شدن انسان

با    IDAما ممکن است یک روزی به زودی   خودمان را ببینیم که 

IDA  جدل و  بحث  هوایی  خط  رزرواسیون  بهترین  می   سیستم  تا  کند 

وایی در طی شش دقیقة بعدی بگیرد. مسلماً  اامکان را برای پروازمان تا ه 

نخواهاکثر   انجام  ما  توسط  دیگر  شد؛  نخریدها  سریع  IDAد  و  ما  تر 

مادام کوپن  و  بوده  اعالنها  کارآمدتر  را گردآوری کرده  های  و  و  فروش 

آن چه    گیرد. همةمی  یسریعتصمیمات فوق العاده  ،  وضعیتآگاهمند به  

.. است و  .وها  فکر کردن پیرامون خرید   ،که من نیاز به انجام دادن دارم 

از   مملو  د. رضایت بالدرنگ در جهانینشومی  برای من هم اکنون ردیف

 
1 Gartner 



 ن یانسان و ماش انیم  ندهیآ  ییارویرو؛ تیدر برابر انسان  یفناور 178

در حالی که ما یقین داریم فراوانی تام در بیرون داریم،  فراوانی تام. امّا  

در درون داریم؛ برای مثال نیز  ای  همچنین یقین داریم که کمیابی فزاینده 

 معنویت و اعتقادات. ها،، ارزش اجتماع در ارتباطات، 

چه نداشته باشید، برای بسیاری از دانشمندان    ،ر داشته باشید چه باو 

در   فناوری  جبرگرایان  والی و  که    IDA،  سیلیکون  آیندة  قدرت ها  های 

نیست    چیز مهمی چندان  این    ؛ نمایند می   خیم هنوز خوش   هستند،نزدیک  

آن    بهتر از   فقط مقدار کمی   در عمل   که   وقتی استفاده کرد    IDAکه از یک  

 دهد. می   انجام آن را  است که برنامة کاربردی من درست همین امروز  چه  

سوی  در  بیشتر  که  سناریو  تعدادی  به  بگذارید  خوب،  بسیار 

بیفکنیم که یک احتمال متمایز در آیندة    موضوع   آورچندش  است نظر 

 .کندمی را بیانمیان مدت  

برای   که  بگیریم  نظر  در  را  این  نخست  در  بدهید   درخشان اجازه 

من )این موتور درخشان  IDAگیرانه و شهودی بودن، ، سریع، پیش بودن

بایست مقدار عظیمی  می  (۱و گسترش یافتة خودم، ربات ابری شخصی من

اطالعات دربارة من داشته باشد. بسیار خوب، واقعاً، این به دانستن مطلقاً  

ر منبع  بندی کردن اطالعات بالدرنگ از ه هر چیزی پیرامون من، دسته 

بسیاری از ما احتماالً  نیاز دارد.    ها در دسترس و مادام روزآمد کردن آن

خواهیم تا این جزئیات  می  این احساس را داریم که ما چنین سیستمی را 

  این کیفیت خدمات دریافتی ما  سیستم، به  ما را داشته باشد. این    دربارة

 
1 My personal cloud robot 
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کهمی   را امکان   و    دهد  یافته  بهبودی  دائم  صورت  مان زندگی حتی  به 

؛ در واقع، ظاهراً خرج ناچیزی برای این راحتی شگفت انگیز  شودتر  آسان

 گردد. می  پرداخت ،و قدرت شخصی بسیار فزونی یافته

شدن، پایش گردیدن و ترغیب شدن،   رصد  دائم  به صورتدلبخواهانه  

یا    « این را به اشتراک بگذار»   ؛گرددمی  آغاز ها  این   همة  که  استجایی  

را  »  مح  « ذخیره کناین  عملکردهای  عنوان  بسیار گسترده  به  بوبی که 

ماندن به   هستند از این که چگونه ما باشوند فقط دو مثال  استفاده می 

شویم. گوگل، ارباب مطلق  می   اغوا  ها،دائم اتصال یافته به پلتفورم   شکل

است، ما را در اندرون جهان در حال گسترشش در همة اوقات    گسترهاین  

جهانی های  پلتفورم   ی ازرد و گوگل تازه فقط یک نمونه از بسیاردامی  نگه

که  است  مغزِ می  بزرگ  از  نوع  یک  کاربر    خواهند  هر  که  بشوند  جهانی 

  ،ای مان به چنین شیوه . ردیابیکنندمی  دوگانه  ،واحدی را در فضای ابری 

 نقش  در واقعها  داده ها  آنهایی است که برای  پول در بانک برای شرکت

جدید»  می را    « نفت  پلتفورم ندنکبازی  برای  ویژه  به  ای جهانیهای  ، 

واقعاً چیز فیزیکی  Baiduبابا،  همچون گوگل، علی   راای  و فیسبوک که 

و  نمی تبلیغاتی  موتورهای  کاوان،  داده  عنوان  به  عمدتاً  ولی  فروشند 

کنند. تصور کنید که این مفهوم هزاران  می  اطالعاتی خدمتهای  ابرگره 

توانید  می  و هوش مصنوعی تقویت شود و شما  اینترنت اشیاءتوسط  بار  

 با شادمانی بشنوید. راها در حال باز شدن آن   شمارِصدای صندوق پول 
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 ردیابی تام هر کسی؟ 

تواند انجام بشود؟ ها می  IDA  توسطاحتماالً چه چیز نادرستی  خوب  

  ،دارندمی  شکست وا ما را به  ها  از این که چگونه آن هایی  در اینجا نمونه 

 کنیم:می بیان

محرمانگیهای  داللت  • و  امنیتی  صورت   خطرات  به  که 

 اند:شده چشمگیری تقویت 

IDA   تحت فشار قرار گرفته یا  فریب خورده و   ،شما ممکن است هک

پاره  تا  شود  هوش ای  تطمیع  دیگر  به  را  شما  اطالعات  همة  های  یا 

برای  کند.    ، افشا شود می   رو ه روب ها  با آن آنالین  به صورت  که  ای  مصنوعی 

که بدین طریق    فریب داده شود   ،به دادن واژگان عبور مثال، ممکن است  

های رسانه اجتماعی  ترتیب خریدها و دسترسی به کانال   ها،فرستادن ایمیل 

  اطالعاتی تلفیقی  درز کردن . ژرفای چنین  شود می   پذیر به جای شما امکان 

بل جبرانی را برای شما فراهم  ه آسیب غیرقا باشد ک   عظیم تواند چنان  می 

 فاسد شده است!  ،شما   IDAاز این آگاه نباشید که  ممکن است  حتی    ؛ د آور 

 1مراقبت و نظارت نمایی  •

IDA    زندگی   مانندشما کنندة  ثبت  و   فضای در    تانیک  واقعی 

 ،یکسانبه شکل    ،روز سال  ۳6۵ساعت، هفت روز هفته و    2۴در    ،دیجیتالی

هر  خواهد کردعمل   کافی،   فردی .  اختیارمندی  یا  استوارنامة درست  با 

شما دسترسی داشته باشد. های  تواند به دادهمی  دروغین یا به طریق دیگر،

 
1 Exponential Surveillance 
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دهد که  می  اجازهاین را    ۱هک کردن بوت های  این به هر کس با مهارت 

، معاند، یا یک وکشکمبه عنوان مورد  بر شما  کند یا    بندی شما را پروفایل 

نشان خطرناک،  آن  هفرد  میبگذارد.  غیر  های  بیت از    توانندها  اطالعاتی 

زمینه از  خارج  یا  یافته  دستکاری    اهداف   برای   ،اتصال  یا  شما  توطئه 

کنند داده استفاده  مقدار  اگر  کنید  تصور  شماای  .  بوت  تواند می  که 

بار ژرف دس باشد یک هزار  باشد  ترسی داشته   چون که تر و هوشمندتر 

دیگر )برای مثال    ةذیه شددادة تغها  شما را با میلیونهای  تواند داده می

تواند حتی بدترین  می  نتایجی که  .های اجتماعی( همبسته کنددر شبکه 

 . ندجلوه دهکم اهمیت را  2آبادی جرج اورول  ناکجاهای فرافکنی 

دهد  می   مرا تکان باشد    رام نشده که    IDAبوت/ - سناریو ابر بدین سان،  

  خواه و ناخواه  یک دعوت سرگشاده به سوءاستفاده و آزار و اذیِت  چون بسان 

واقعی    شورهایی که هم اکنون حفاظت محرمانگی به ویژه در آن ک   ،باشد می 

پایة محرمانگی یا عدم    ؛ ندارند  به حقوق  از خود   شان شهروندان   اعتناء    را 

داده  که   اند. نشان  دیگر  که  می   نکتة  است  این  گرفت  نظر  در  بایست 

فزاینده دوست  صورت  به  است  ممکن  به  ای  هایمان  و  ها    IDAبتوانند 

برای مثال  به صورت قانونی،  دسترسی داشته باشند؛    مان دیجیتالی   ۳الگوهای 

  مربوطه در کد    ،طریق درب پشتی از طریق درب جلویی یا بیشتر محرمانه از  

نمود  فرض    توان می   با اطمینان خاطر باز گذاشته شده بود. در نتیجه،    که 

 
1 Bot-hacking 
2 George Orwell 
3 egos 
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انجام    کار را همین  تواند  می   نیز هر سازمان هک کنندة جدی دیگری    که 

ای به صورت  لرزم فکر کنم اگر ما همگی به چنان گستردگی می دهد. من  

 . دهد  تواند رخ ، چه می عریان شویم   ،دیجیتالی 

 انسان  دایی فزایندة ز مهارت  •

ام که  خود استفاده نموده   IDAتصور کنید که من چنان فراوان از  

چگونه کارها را خودم انجام دهم، برای    امیا فرا نگرفته   امکرده فراموش  

بیابم، چگونه   را در شهری غریب  راه خود  اطالعات موثق  مثال، چگونه 

چگونه کنم.  رزرو  را  پرواز  یک  چگونه  کنم،  یافت  یک می  آنالین  توانم 

کاربرگ بنویسم و حتی چگونه دستخط بنویسم؛ یک مشق خیلی متمایز.  

تا دلیل آوردمی  این که روزی  هایی  به تندی مهارت من  آیا    ه شودماند 

انسان   خواهبرای  دست  از  را  بودند  ضروری  مانند  بودن  داد    برقراری م 

آهستگی و خطاهای    ظاهراً ارتباطات بدون واسطه، بدون در نظر گرفتن  

به صورت  انسان را  آیا ما    ید.آ  پیشممکن است    هاکه برای آن  ای بالقوه

سازیم؟ آیا باید هر چیزی خودکار شود  میقابل جایگزین کردن  ای  فزاینده 

 توانیم؟می  فقط به خاطر این که ما

 1فرنیا  دیجی •

ابداع گردید    2که توسط داگالس راشکوف است  عالی    یک اصطالح این  ) 

نیاز   از  (:  ۱22بخوانید( )   هایش را خواهید داشت کتاب که شما حتماً  یکی 

 
1 Digiphrenia 
2 Douglas Rushkoff 
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توسط فناوری، تمایل فزایندة    زدایی انسان پشت مهارت ران در  نیروهای پیش 

هایی  است. فناوری   لحظه چندین مکان در یک    در   ن ما ما به توانایی حضور 

امر  ید این  آ می   اجتماعی به نظر   ة و رسان   رسان ، پیام ۱همچون حضور از راه دور 

و غالبًا همة    ه شد سازی  شبیه   البته تا حدی   اند،پذیر نموده را هم اکنون امکان 

 تجربیات موثق را از دست بدهیم.   ازای آن،  به   ما تمایل داریم 

 به نقل از داگالس:

)صورت   ة تالش به حضور در بیش از یک تجسددیجی فرنیا، واقعاً تجرب”

یتر شما وجود  یاز خودتان در یک زمان واحد است. پروفایل تو خارجی(

دارد، پروفایل فیسبوک شما وجود دارد، دریافتی ایمیل شما وجود دارد. 

زمان و هم به صورت  ،چندگانه از شماهای این انواع از نمونههمة 

 واقعیراحت جایگاه یک  این  کنند ومی کار ،راستاهم

 (.۱2۳)  “.نیستها اکثر انسان برای 

به جای    ،هاها( و ماشین )اسکرین ها  روابط با صفحه   برقراری •

 ها آدم 

  مکرر انجامبه صورت  ها  و فرایندهایی که انسانبسیاری از وظایف  

د نشومی  دهند نیز به صورت ندانسته منجر به ایجاد روابط با دیگرانمی

ریزی یک رویداد.  تیم جهت طرح  ی مانند خرید غذا یا مالقات نمودن اعضا

 خیلی ممکن است ضروری نبوده یا  ها  کنش از این برهم ای  به روشنی، پاره 

نباش با  ن ارزشمند  کردن  صحبت  مثال،  برای  سفر  د،  عامل    دربارةیک 

 
1 Telepresence 
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بانکدار   یک  با  تماس  یا  پرواز  یک  گزینة    دربارة رزرواسیون  یک 

  چیزهایی هستند که ضمناً من هرگز انجام   های آن گذاری؛ هر دوسرمایه 

 دهم.نمی

ها  توانند توسط ماشینمی   از این وظایف کوچکای  گیریم بله، پاره 

به دوست  ؛ من واقعاً  شوندبدون از دست دادن ارتباط واقعی انسانی انجام  

توانم تصمیم بگیریم کجا  می  ندارم، بدین گونه من  نیازی با بانکدارم    شدن

کنم ما گذاری کنم. با این وجود، من فکر مییورو خود را سرمایه   ۵۰۰۰

بیشتر  ها  که انسان  دیگری های  کنش در نظر بگیریم آیا برهم نیاز داریم  

مانند ویزیت کردن دکتر حتی    را خودکارسازی کنیم؛هستند  ها  درگیر آن

اگر که این فقط برای کسب اطمینان از این باشد که ما واقعاً فقط یک 

این    در بعضی از موارد، بله،سرماخوردگی جزئی داریم نه آمفیزم ریوی.  

خانة خود   مکانخوب خواهد بود که تشخیص بیماری خود را به راحتی از  

بیمار را    -  به دست آورید؛ در موارد دیگر، این ممکن است رابطة پزشک

کانسان چیزهایی  زیرا  کند  ماشین زدایی  با  یا  شوند  خودکار  نباید  ها  ه 

 کنند.می  خلق را  هستند که واقعاً روابط معناداری  هایی  آن  ،جایگزین شوند

را    تان های کنش یک بخش قابل توجه از برهم   خودکارسازیِ فرایند  

که    ؛ تصور کنید   را   کنید می   کار ها  تیمی که با آن   یبا کارکنان و اعضا 

کاربردی دستیار  های  با برنامه   x.aiمانند  هایی  پ ا هم اکنون توسط استارت 

در حالی که آزار و آسیبی    (. ۱2۴خودکار شدة آن پیشنهاد شده است ) 



 185   ینیو سپس به زهرآگ  ییدایبه ش ییجادوفصل ششم: 

مدخل  گروهی های  از سوی خودکار شدن  ایمیل    ،۱تقویم  یک  پایة  بر 

عضو    وجود نخواهد داشت، تصور کنید اگر شما یک پاسخ ایمیل از یک 

توسط    دانید نمی   تیم دریافت کنید و  آیا  تیم    IDAیا    او که  این عضو 

شما چه احساسی    ببرید که   یک صحنه پیشتر این را  نوشته شده است.  

پدر یا مادرتان از طریق    شما مثالً با خواهید داشت اگر ارتباط شخصی  

IDA   شان باشد؟ 

؟ کشانددر کجا این پایان خواهد پذیرفت؟ تا به کجا ما آن را خواهیم  

و یک    گردیدهکند در کجا هوش مصنوعی متوقف  می  تعیینچه کسی  

ردن مردم به جشن تولد  دعوت ک،  IDA  یک  کند؟ آیامی  آغازآن را  انسان  

و   دادن  سفارش  انجام  ،من  ةآیند مقابله  موسیقی،  کردن  انتخاب  غذا، 

سایت ریزی یک وب حتی برنامه  شایدو  تطبیق دادن یک نمایش اسالید  

گاه این به من خواهد    ؟ آیا آنانجام خواهد داد  را  این رویداد ویژه برای  

گفت چگونه تا آنجا که امکان دارد در طی جشنم شاد باشم؟ آیا این در  

سودمند خواهد بود؟ یا آیا من قادر  ها  ایجاد روابط میان من و دیگر انسان

را فقط برای از دست دادن معنا، قطع کنم؟ آیا   مقداری از کارخواهم بود  

و    بوده  زیرا این مناسب  کردواهیم  خبرقرار  ها  ما روابط بیشتری با ماشین 

 دردسر است؟بی

ت و به  پذیر اسغیرقابل تصوری امکان   مقیاسدستکاری در   •

 باشد. می   محتمل ایصورت فزاینده

 
1 Group Calendar 
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 ی نیرومندهای    IDAمان به  سپاری تصمیمات اگر ما در صدد برون

محتو و  رسانه  با  نخست  در  احتماالً  این  شد؛    اهستیم،  خواهد  انجام 

شبکه اکثر  درون  در  اکنون  هم  اصولی  قرار  های  عملگرایان  اجتماعی 

ها  و فیلتر نمایند، فیلم  پیدا کردهتوانند اخبار را  می  های ما  IDA  اند.گرفته 

  اکنون  د.بندی کننرا از منبع به دست آوردند و شبکة اجتماعی ما را دسته 

برای دیدن،   گیرد چه چیزی می  گذارد و حتی تصمیممی  تقریباً اثرفناوری  

ما   شنیدن  و  ابرِی بهترین  خواندن  هوش  یک  امّا  با    ۱است.  یافته  توان 

مقایسههای  ارائه  ،نماییهای  فناوری  مقام  در  را  جلوه   ،امروزی  ابتدایی 

 .خواهد داد

  IDAهای  یا پلتفورم ها  از بوت  ی امکان این که فقط تعدادکنید    تصور

که میلیاردها انسان باید ببینند یا توجه  آن چه    کنترل کردن،  برجسته

هایی  دها و تبلیغ کننده برنچه  . تصور کنید  نشان بدهند را بر عهده بگیرند

در زمان درست  و  برای دیده شدن در مکان درست    تمایل خواهند داشت

 اخت کنند؟ پرد پول   ،توسط کاربران دقیقاً درست

 انگیزد:می   بنیادین را برای من برهای  برخی پرسش ها    IDAخیزش  

بمی  چه • را  اطالعات  من،  دیجیتالی  نسخة  این  افراد    رای شود 

یا عامل امنیت اجتماعی   اممانند شرکت بیمهنادرست فاش سازد،  

در موضوعیت    ،که ممکن است در فرایند تأیید یا نفی یک سود

 باشند؟ قرار گرفته

 
1 Cloud-intelligence 
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بسیار بهتر    ،مهایسازی تصمیم   اکثر  من در  IDAشود اگر  می  چه •

پیشنهاداتش را دنبال کنم حتی هنگامی که این   وبشود    از من

ین که با چه باشد مانند ا  امزندگی   ای ازبخش عمده گزینش    دربارة

و  باشم  داشته  بچه  آیا  کنم،  مکان  نقل  کجا  کنم،  ازدواج  کسی 

 دهم؟  تعلیمرا ها  چگونه آن

که ای  من تمام اخبار و اطالعات را به شیوه   IDAشود اگر  می  چه •

  فیلتر کند  ،رو نشومه هرگز روب  آمیزی ت با دیدگاه مخالفدوباره  من  

اثرگذاری بر من، دستکاری   اگر یک کمپین شود  می   و چه برای 

 ؟منطقش را خریداری کرده باشد

، تصمیمات خرید  2۰۱6کند که با پایان سال  می بینیپیش  ۱گارتنر ”

به صورت خودکار توسط  که تر مانند تجهیزات بازگشت به مدرسه بغرنج

میلیارد دالر ساالنه خواهد رسید.   دوبه  گیردمی  دستیاران مجازی انجام

به   ،درصد از کاربران همراه  ۵/2به شکل خام  عنای این است کهبه م این

 “ ورزند.( اعتماد میدالر در یک سال  ۵۰با )دستیاران این 

 کاربردی هوش مصنوعی،های )جهان دستیاران مجازی، چرا برنامه

 (. ۱2۵) آرایدمی  اینترنت اشیاء را هر روز

از  شاید  ها    IDAخیزش خیره کنندة   یکی  تا  آوردند  بر من فشار 

  ،مانگوگل بیش از همسران ”  :محبوبم را روزآمد کنم  کلیدی وتجهیزات  

ها  که میلیون  Google Nowمانند    IDAداشتن یک  با    “داند.می  دربارة ما

 
1 Gartner 
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مانند مکان، تاریخچه، مرورگر،  )کند  می  من گردآوری   دربارةای  دادة نقطه 

به شکل قطعاً    (یوتیوبهای  ها و بازنگری نقشه  ها،ایمیل  ها،خریدها، الیک 

دست پیش را خواهد گرفت. همان گونه که من دوست دارم  چشمگیری  

تواند دیجیتالی شود، ما هم  می  کهآن چه    ۱۰۰ای  بگویم، بر مقیاس نقطه

ما هم اکنون این در حالی است که  .... و  باشیممی  اکنون در نقطة پنج

 هستیم.  خارج شدن  نزدیک به از کنترل

خیزش    “ ایم. ما هنوز چیزی ندیده ” گردم که  می   من به این دیدگاه باز 

به    IDAهای  برای پلتفورم   ی یک ترقی دیگر   ،خیره کنندة اینترنت اشیاء 

داده آورد می   ارمغان  حتی  کردن  تولید  کردن  های  ؛  تغذیه  جهت  بیشتر 

خواهند کرد. به صورت  برداری  بهره آن    از ها  که این سامانه   ای جهانی  مغِز

های کشاورزی،  ماشین  ها،مته  مانند افزاری  سخت   ناقص قطعات ای، فزاینده 

حسگرها و ارتباطات    به واسطة   ها،و اتصال دهنده ها  یچ ی خطوط لوله، سو 

یابند. به زودی امکان به دست آوردن  می   و تطابق   مناسبت   ،سیمی شبکة بی 

 فراهم خواهد شد.   ،اف ما است عینًا در اطر آن چه    زنده از هر های  داده 

نمونة واقعی، )اجتماعی   ةشبک ،یک مطالعة جدیدهای بر اساس یافته ”

و نه در  اید شناسید و شخصاً دیده که شما میهایی کیل یافته از آدم تش

به مهمی ورزش و تغذیه برای سالمتی شما  (یتریفیسبوک یا تو

اجتماعی که شما مستقیماً  . از آن گذشته، تعداد پیوندهای باشندمی

 “ گذارد.می  بر سالمت شما اثر دارید
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 را متوقف کنید، گیری گوشه»  ۱چارلی سورل 

 (.۱26)  « این شما را خواهد کشت

 

هم اکنون پیرامون این موضوع ها  پس چرا تعداد اندکی از آدم

 نگران هستند؟

آید تعداد اندکی نداهای  می   دالیل فراوانی وجود دارد که چرا به نظر 

به زهرآگینی    و سپس   یی از جادویی به شیدایی جا جابه   ر مورد ب ای  منتقدانه 

 : شود می   در اینجا اشاره   ها،از آن سه مورد    به گذارند.  می   هاد ن پیش 

مزیت پیشرفت    به یکدیگر که   دادن مردم اتصال    سودهای هنگفت.  (۱

احتمااًل    اعتیادآور،و فراهم آوردن ادوات ارزان و    است   فناورانة نمایی 

بزرگ  فرصت از  که   وکار کسب های  ترین  کنون    است  وجود  تا 

سات فراهم آوردن جادوی دیجیتالی برای مردم،  و    سور   اند. داشته 

داده،   اقتصاد  به  دادن  موسوم  کوتاه جلوه  و    مقوالت موجب  انرژی 

کس   ؛ است   شده ونقل  حمل  به  نمی   هیچ  را  جشن  این  که  خواهد 

صدر    (. در یک جامعه که سود و رشد هنوز در ۱27بکشاند ) تباهی  

نتایج زهرآگین عوار   اند،بندی قرار گرفته رتبه    ی ض شیدایی و حتی 

 شوند. می   )و نه مشکل ما( نگریسته   اغلب به عنوان مسائل بیرونی 

برخالف  فقدان مقررات و جهل سیاسی (2 تأمین بهره.  و  برداری 

تعداد اندکی مقررات جامعی منابع طبیعی مانند نفت، گاز و آب،  

 
1 Charlie Sorrel 
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وجود دارند که بر کاربرد هوش مصنوعی، اثرات اعتیادآوری فناوری  

داده  از  استفاده  حکمرانیهای  یا  مثال،  می  بزرگ  برای  نمایند؛ 

دادهتجاری  شبکهشخصی های  سازی  روی  بر  دیجیتالی. های  مان 

 بایست به آن پرداخت.می سترگی است که این یک خأل

  . ( “ سیگارهای جدید هستند   ، ادوات همراه ” فناوری ) اعتیاد به   (۳

کنند،  می  ترآیند زندگی ما را آسان می  نمایی که به نظرهای  فناوری 

کنند و این نیازمان تا الیک شویم،  می  مان بازی تنبلی طبیعی  با

دارد. عادات به سرعت    وار دو اغلب اثری شبه  بودهبسیار اعتیادآور  

یک بار پیش از این بیش از    را   یل خودگیرند، آیا شما ایممی  شکل

چک بروید،  خواب  بستر  به  احساس  نمی  که  شما  آیا  کنید؟ 

خود   « تنهایی»  محبوب  اجتماعی  شبکة  به  که  هنگامی  ندارید 

نیستید نقشه   ؛متصل  برنامه های  بدون  یا  کاربردی  های  گوگل 

 ؟ کنیدنمی پناهیاحساس بی ،تانرسان پیام 

  سپس بیش فروشی به شیداییجادو    فروختنکالم آخر این است که  

وکار دوران دیجیتال است  ترین فرصت کسباحتماالً بزرگ   ،یا زهرآگینی

یا   مورد  باو در بدترین حالتش،   ناسالم  اعتیادآور به غذای  افزودن مواد 

  پیشرفت . همچنان که ما به صورت نمایی  فرقی نداردهیچ  واقعاً    ،تنباکو

اگرمی به یک جامعه می  کنیم  واقعاً شادمانی    که  نائل شویمای  خواهیم 

بایست می  این راهبرد   ،کنداز هر چیز دیگری دنبال می   االتر انسانی را ب

 کوتاه گردد.دست آن بازنگری شود و احتماالً 
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 ع دوم به طب  طبعخواهد: رفتن از می  فناوری چه

 “ دوم برای من شده است  بعط  این همچون”ما گاهی اوقات از فراز  

تا  می   استفاده فناوری کنیم  یا  ابزارها  احساس کاربرد  طبیعی  که    هایی 

کنیمرا    شوندمی مثال،    .توصیف  همراه  ”گویند،  می  مردم برای  همیشه 

اتصال یافتن با دوستانم  ”  یا  “ع دوم شده است.طب  ،تلفن همراهمداشتن  

کند که یک  می  چیزی را توصیفاین فراز    “دوم است.  وک، طبعدر فیسب

طبیعی    آن را  دهیم زیرا می  انجام  کاری   ماگاهی اوقات  عادت شده است،  

 کنیم.نمی فکر دیگر آن   دربارة، ما چیزی بیشتر کنیممی  احساس

دوم شده است که چیزها را بر روی فیسبوک دوست داشته    این طبع 

رسان  کاربردی پیام های  پ یا برنامه ا باشیم، تصاویر و ویدئوها را بر روی واتس 

قابل دسترس    ،ی ادوات همراه دیگر به اشتراک بگذاریم و به صورت دائم بر رو 

به افزایش    دوم است و برای تعداد رو   گوگل هم اکنون طبع های  یم. نقشه باش 

دربارة انجام    ،دوم   شود. طبع می   دومین طبع نیز    Siriکاربران آیفون اپل،  

یک عادت سرشته شده )تقریبًا شبیه    است،  دادن چیزی بدون اندیشة فراوان 

  پرسشی   دربارة آن   مانند نفس کشیدن( که ما دیگر   « طبیعی » های  کنش 

ارد  یم. در مو ده می   چیزی که ما به صورت خودکار انجام یعنی  کنیم،  نمی 

خوب  است بسیار  مرزی  شیدایی  یک  اکنون  این  سندرم    ؛ ،  شما  بار  چند 

حتی  )   وز کردن در جیب   احساس یک حس وز مانند  ،  ۱خیالی   -   ارتعاش 

 ؟ اید تجربه کرده   را   ( اید همراهتان را در خانه گذاشته   هنگامی که وسیلة 

 
1 Phantom-vibration syndrome 
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نمایی با اشتیاق  امّا اکنون، همچنان که ما به گرداب تغییر فناورانة  

فناوری توانیم  می  نهیم،می  گام از  افزایشی  به  رو  )یا ها  تعداد 

صورت   به  که  کنیم  مشاهده  را  و  فروشندگانشان(  چشمیچشم   هم 

  آسای یک فرصت غول  این  آشکاراً   و بس.  خواهند طبع اول باشند؛ طبعمی

گر  به اندازة کافی خوب نیست یا ا  . اگر انسان بودن دیگر است   وکارکسب

انسان بودن چندان مایة زحمت است، چرا نباید به فناوری جهت افزایش  

و    « اول  طبع»   را به  چرا فناوری   خودمان متوسل نشد؟  یا فزونی دادن به

 ؟تبدیل نکنیمها میدان بازی میان ما و ماشین سطحِ

فزونی دادن انسان توسط وسایل فناورانة اغلب به صورت دقیق    ایدة

د  ن مان را پولی سازد تمایل نخواهافتد که می می  هایی در دامنة کسب و کار

د. برای  نسازمی  تربرایمان آسان را  در حالی که زندگی    ؛تا قدرتمندتر شویم

و    Fitbitsشود که  می  « اول  طبع»   دارد  بسیاری از مردم، این هم اکنون

برنامه  مچهای  دیگر  سالمت،  ردیابی  رایانش  کاربردی  ادوات  بندها، 

ژاکت  در  نهفته  حسگرهای  و  پیراهن ها  پوشیدنی  بپوشیم    را  هایمان و 

کنم و بدنم را به چنین  می  ام را ردیابیمسلماً من همة عالئم حیاتی”)

خود  (.  “برای انجام دادن است  عادی این یک چیز  ؛  کنممی  پایشای  شیوه

و همة صنایع نوین   ،جا  در همهدر حال خیزش است،    ،معروف  ۱ة کمّی شد

من اغلب  . با این وجود،  هستندبر حول این مفهوم در حال خلق شدن  

ی شده  نگران هستم که این پیشنهادها زودتر یا دیرتر، ما را به بردگان کمّ

 
1 Quantified self 
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با   ،به طور مؤثری   ده وگان گیج شد یا حتی بدتر به برد نبدل کن را  ما 

برون احساس امکان  )و  تفکرمان  فناوری سپاری  به  ، ینیروبهای  مان( 

 د.نماین مهارت زده

 آسانی د به  نتوانمی  ی دیگر   ۱انسانی های  فزون یافتگی تصور کنید چه  

،  و سپس  دوم  این که گفته شود خوب است آن را داشته باشیم به طبعاز  

توان به نمی  به آسانیها  آنبدون  د؛ زیرا  نشکل ده   تغییر   « خود طبع» به  

آن  و  داد  انجام  کاری  فرا ها  خوبی  و  رایگان  می واقعاً  فهرست  وان  شوند. 

سازد به یک فضای  می   و هولوگرام هستند که مرا قادر  VRو    ARشامل  

توانم با دیگران به انگار که من واقعاً می  مجازی فرافکنی کنم جایی که

این    (.۱28کنش کنم ) یکروسافت( برهمام HoloLensآنجا هستم )مانند  

توانند هنگام مشاهده یک موزه یا برای دکتری که عمل جراحی  می   ابزارها

  که وارد یک ساختمان ناشناخته هایی  نشاندهد، یا برای آتش می   انجام

ها  کشش آن  بر  کنم ما باید می  امّا من فکر   ند.شوند، بسیار مفید باشمی

 مقاومت کنیم. ،اول( طبع  چه برسد بهکه طبع دوم شوند )برای این 

که در مورد این اشتباهی انجام ندهیم: بسیاری از این ادوات،  بگذارید  

پلتفورم  و  در جستجوی  ها  خدمات  یا سهواً(  و عمداً  باز  به صورت  )چه 

ری یا  تفاوتشه کاهش  کامل  آن  کنی  و  انسانی(  )طبع  ما    )طبع ها  میان 

  دهش  ناپذیر  پرهیزمطلقاً  ها  ، آن هدفاین  دستیابی به  با  دوم( هستند زیرا  

 .شدد ن ارزشمند خواه از لحاظ تجارتی نهایتو بی

 
1 Human augmentations 
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برنامه  توانمنمی  دیگر  و  ردیابی  ادوات  همة  از  استفاده  های  بدون 

ها آن   چگونه ما بدون  کنممی   تعجبکاربردی، یک انسان سالم باشم؛ من  

 .رسیده استم  اتما بهها برای آن مأموریت انگار حتی وجود داریم! 

من باید بر این پافشاری کنم که ما نباید به فناوری اجازه دهیم فراتر  

هم اکنون  ها  فناوری دوم حرکت کند؛ در واقع، بسیاری از    مرحلة طبعاز  

  که طبع ای  امّا فناوری .  هستنددر حال اسکیت سواری بر روی یخ نازک  

  شود به معنای این است که طبیعت انسانی نیز بدل به فناوری )ما( می

این که    آورممی  همان گونه که من در سراسر این کتاب استدالل؛  شودمی

 .نخواهند بودمسیری خوب به سوی شادمانی انسانی 

انیستیتو مصاحبة  از  گزیده  سال    ۱نیچر   این  استفن   2۰۱6در  با 

 کند:می  ، این چالش را به خوبی توصیف2تالبوت 

به صورت ویژه،  ها توجه به این فناوری  ی ازبیشتر تواناگر که فقط ما با 

توانیم توازن را نگه  می ،رو شویمهروب ،کیفی، بومی، در اینجا و هم اکنون

توسط نخست دانیم می  قانون عمومی است که تا آنجاداریم. این یک  

خودمان را به حد  ما که تا حدی بیان گردیده است:  ۳ر ینرودلف اشتا

تر  سپاریم، ما باید با عزمی راسخمی به واسطة ماشین موجودیتعالی به 

در غیر این   نایل شویم؛وجود خودمان های بخش ترین به سوی تعالی

 (. ۱29انسانیت خود را از دست خواهیم داد ) ،صورت، ما به تدریج

 
1 Nature Institute 
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تا    تمایل فراوان داردای به صورت فزاینده  ،ماتوسط  استفادة فناوری 

از جادویی    ،آیند می  وردهای نمایی در اطراف ما به دستاهمچنان که دست

 .سیر کندزهرآگینی   و سپس بهبه شیدایی 

گشت زده  در اینترنت  را    بار اتفاق افتاده است که ما ساعتی  ینچند

کاربردی باشیم   برنامة  یک  با  باشیم  یا  رفته  به خاطر   ور  که  این  بدون 

به قول معروف  ایم؟  در جستجوی چه چیزی بوده  ،در اولداشته باشیم که  

ما بخواهد  یک چیز است ولی اگر جامعة    خزیدنبه سوراخ خرگوش  شخصاً  

تجربیات    چهما هر روزه  شود؟  می  چه  ،در آن آغاز کندرا  خود    زندگیکالً  

هایمان  ابر، بوتفضای  به اینترنت، تلفن همراه،    را  منحصر به فرد انسانی

 ؟ سپاریممی خود  و دستیاران هوشمند

مرزهای میان از  که    مغتنم بشماریم وقتیتوانیم لحظات را  می  چگونه

گذر  شیدایی  و  چه  کنیممی   جادویی  چگونه؟  یا  به    ،هنگامی  شیدایی 

که    وقتیشود؟ زهرآگینی همانند چه خواهد بود در  می  زهرآگینی بدل

دیگر پرسش زهرزدایی یک فرد واحد وجود ندارد ولی یک فرهنگ کل  

،  « چگونه» و همچنین    « یکسچه  » به    Techneمطرح است؟ همچنان که  

م تا خود را بیدار  شود، آیا ما به اندازة کافی قوی و خود آگاه هستیمی  بدل

 سازیم؟
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 هفتم فصل 

 ما ی پاندم نی: آخریتالی جید یچاق

 

از اخبار،  یل یو س میخور ی غوطه م  یوالکه ما در گل مادام

را که ممکن است   یتمی شدة الگور   یو اطالعات مهندس  روزآمدها

حباب   کی خودمان را در   ،میخور ی تا خرخره م که  باشند یزیچ

 ز، یپرسش برانگ ایی در حال رشد از سرگرم یفناور 

 .میکنی سرگرم م 

 

 

فقط در ایاالت    ۱چاقی یک مورد جهانی است و بر طبق مک کنزی 

آمریکا   تخمینی  متحدة  هزینة  دالر  ۴۵۰موجب  )از    ی میلیارد  در سال 

هزینه  بهرههای  مراقبتهای  لحاظ  دادن  دست  از  و    وری( سالمت 

  2۰۱۵آمریکا در سال  از بیماری  کنترل و پیشگیری  . مراکز  (۱۳۰) شودمی

به    و دچار ازدیاد وزن هستندها  که بیش از دو سوم آمریکایی   نمودهبیان  

 
1 McKinsey 
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 (. ۱۳۱)  باشندمی درصد چاق  7/۳۵ ،صورت برآوردی 

خوریم و  فناوری را می   ،با حرص و ولع  همچنان که   م من بر این باور 

در حال رسیدن به یک چالش مشابه یا    ،شویممی   دچار چاقی دیجیتالی

و تر هستیم بزرگ  روانی  به صورت یک شرایط  را  . من چاقی دیجیتالی 

تعریف  داده کنم  می  فناورانه  یافتگی    ها،که  اتصال  و  رسانه  اطالعات، 

یابند که مسلماً یک  می  انباشتای  عمومی دیجیتالی به چنان گستردگی 

 اثر منفی بر سالمت، تندرستی، شادمانی و عموماً زندگی دارند. 

انتظار  شاید واقعیت   مطابق  برخالف شبه  ، آور سالمتشوکهای  و 

صنعت غذایی    ترسخت تنظیم  هنوز حمایت ناچیزی در سطح جهانی برای  

های  شیمیایی سازندة اعتیاد یا توقف کمپین های  از افزودنی   پرهیزجهت  

. داشته باشدکنند، وجود  می   را ترویج  بیش از اندازهبازاریابی که مصرف  

داروها،    هناپذیر آمریکا بر علیدر جنگ پایانآور و قندها  مواد غذایی زیان

همان گونه که مواد غذایی    اند.اشاره قرار نگرفته هرگز تا این حد مورد  

نظر به  اکنون  هم  ثروتمند  می  ارگانیک  و  دارا  افراد  قرق  در  عمدتاً  آید 

نام و بی» توانیم انتظار داشته باشیم که  می  مین منوالهد، ما نیز به  نباش

  در   قیمتی تبدیل شوند کهبه تجمالت گران   نیز  « محرمانگی» و    « نشانی

 .دنباشاکثر شهروندان  یرس خارج از دست 

کنندگان، برنامهها  گجت   مصرف    خریداری را    ای کاربردی های  و 

ها  غذای آن نمایند مصرف  می   کمکها  کنند به آنمی   که تصورکنند  می

داده   کاهش  افزایشرا  موجب  اندام  و  ،  Fitbitمانند    ؛شوند  شانتناسب 



 199  ما  یپاندم  نی: آخر یتالیجید  یچاقفصل هفتم: 

Jawbone  ،Loseit    و هم اکنونHapifork  (  با  که اگر سریع غذا بخورید

  (. ۱۳2بسیار مفید هستند )ها  این  که در واقع  سازد(می   آگاه  لرزش شما را

نظر این  آیدمی   به  داردایده    که  و    وجود  کردن(  )دانلود  خریدن  با  که 

و بدون   واری معجزه توان به صورت  می   مصرف محصول یا خدماتی دیگر

 . ساخترا بر طرف   مصرف بیش از حدتالش زیاد، مسئله اولیة 

 

 دهد می  پذیری، کامیابی معنا ولع 

آخِر که   روشن   کالم  است  بیشتر    هر چقدر   این  برای    بخورند مردم 

برای مثال،    ؛ فروشند می   و   کنند می   است که غذای ما را تولید   بهتر هایی آن 

شرکاء    ها،فروشان، سوپر مارکت   ر کشاورزان، فرآوری کنندگان غذا، خواربا 

رستوران  فود،  هتل فست  و  بارها  است  ها،  ممکن  ما  این،  بر  افزون  ها. 

اگر دریابیم هر سال، هر مصرف کننده شوک  در کشورهای    ای زده شویم 

بی  با  یافته  تخمینی   ،میلی توسعه  صورت  را  ها  افزودنی   از   پوند   ۱۵۰  ،به 

و ضداکسیدان اکثر د،  کن می   مصرف  قندها، مخمر  همچنین چیزهای    ها،ًا 

گرایی  مصرف   ة د کنن روان    ،این مواد MSG   (۱۳۳  .)مانند    ی واقعًا ناخوشایند 

سازند بلکه از لحاظ  می   تر نماتر و بادوام نه تنها غذاها را خوش ها  هستند. آن 

است. بدین سان،    این به همان اندازه گفتمان برانگیز   ؛ کنند می   مزه هم بهتر 

  ، بر راسته« بیشتر   به نیاز »   شدة مهندسی  زیرکانة   گزارة  مصرف کنندگان با 

رفتی  شود برون می   بسیار دشوار ها  برای آن که  ای  به گونه شوند  می   کشیده 

 . نمایند یافت    « مصرف شادمانه »   ناپذیِرپایان   حکمرانی را از این  
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این   یا گوشی همراه شماموضوع  ب  مطلاگر  خاطر  به    را  فیسبوک 

را توانایی    حقیقتاًصنعت غذایی    اید.، شما متوجه موضوع شدهآورد این 

(. در جهان فناوری، بازاریابان این را ۱۳۴)  گذاردمی  نام  ،پذیری(ولع )ولع 

به صورت خوش یا  خاطر» ،  ترخیم جادو، چسبندگی، ضرورت  و    « تعلق 

 نامند.می  « کاربردرگیر شدن » 

 

 وکار فناوریمدل کسب - ولع زدن و اعتیاد 

اعتیادهای   به  رسانی  سوخت  یا  زدن  ولع  نوع  این  کردن  تولید 

خیم، آشکارا یک مدل نیرومند  به چنین شیوة به ظاهر خوش مان  دیجیتالی 

  ۱های ابرگره   رای پذیری ب مفهوم ولع   به کار بردن (.  ۱۳۵کسب و کار است ) 

مانند گوگل و فیسبوک    ای ( برجسته SoloMo)   2اجتماعی   -   محلی   -   همراه 

. بسیاری از ما عینًا اتصال یافتگی  آسان است   ،پ ا همانند واتس هایی  ورم یا پلتف 

کنیم و هنگامی  می   هدایت مان را  زنیم همچنان که زندگی روزانه می   را ولع 

 کنیم. می   شود، ناکاملی احساس می   که اتصال ما قطع 

  گرو واقعًا این در    هستم که آیا زده  من شگفت به طریقی    ،حال با این  

که تعداد عظیمی از کاربران    تواند باشد می   بزرگ اینترنتی های  بنگاه   منافع 

منافع    ی قلمرو ا واقعًا این در  شوند؟ آی   دچار به موارد چاقی دیجیتالی  ها  آن 

حدة آمریکا  عمدتًا در مالکیت ایاالت مت   که های اینترنت و فناوری  غول برتر  

قرار  ) گیرد می   هستند،  ما ۱۳6؟  زمان،  همین  در  وسوسة  نمی   (.  بایست 
 

1 Super-nodes 
2 Social-local mobile 
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این غذاهای دیجیتالی   بر  نمودن مصرف کنندگان  وابسته  فریبندگی قوی 

تولید کنندة  های  شگفت انگیز را دست کم بگیریم که ما را به سونامی فعالیت 

 کنند. می   معتاد   ،۱دوست های  ها و روزآمد کامنت   ها،انند الیک سروتونین م 

میلیاردها مصرف کنندة بیش اتصال    آورید که  به نظر  2۰2۰سال  

باشندوجود    یافته چاق  داشته  دیجیتالی  صورت  به   به   و  شوندمی  که 

های  گرفتار حلقهشوند و  می  معتادها  چکانش دائم اطالعات، رسانه و داده 

خودشان کسب گردندمی  بازخوردی  فرصت  یک  این  هوس.  یز  انگوکار 

 پیشی خواهد جست؛ غذایی جهانی  های  سترگ است که از بازار افزودنی 

میلیارد دالر    28/ 2ارزش این بازار را به حدود  ،  شفافیت بازارهای  پژوهش 

 (. ۱۳7کرده است )بینی پیش ، 2۰۱8در سال 

کند  می  پیش بینی  ،، فروم اقتصاد جهانسرانگشتیبرای یک مقایسه  

تریلیون دالر ظرف ده    ۱۰۰به    دتوانمی  دیجیتالی شدن  که ارزش تجمعی

خلق یک  ”فرصت   این  کنند کهمی   پیشنهادها  دست یابد. آن  ،آیندهسال  

هوشمند با یکدیگر  های  و ماشینها  آیندة نویدبخش نیروی کار که آدم 

، “کنند تا چگونگی کارکردن و زندگی کردن جهان را بهبود دهند می  کار

  پذیریم که این ایده را دوست دارم ولی می  من  (.۱۳8)  سازدمی   برجسته

توانیم انسانیت خودمان را در چنین  می   توانم ببینم چگونه ما هنوزنمی

 ابقاء کنیم.گرا است، ی ماشینکه به شکل بسیار باالیای جامعه

 

 
1 Friend updates 
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 مسئولیت چاقی با چه کسی است؟ 

غذا این قدر    صنعت شما ممکن است بپرسید: اگر    ،با بازگشت به غذا

  پذیری فراهم اعتیاد و ولع  ش برای اتیصفرهیافت شیطان  اندکی  پول را با  

توانند با این  که نمیای  تعداد اندک مصرف کنندهبا این  باید  چرا    ،آوردمی

آیا این تقصیر    ؟انداختار بیابند خود را به دردسر  فریبنده کن  ی هاوسوسه

که هر فرد مصرف  آورد  نمی  آیا کسی برهان  یت خودشان نیست؟و مسئول

باید در نهایت مسئول رسیدگی به مصرف غذایی خود باشد؟ از  ای  کننده 

، این ارادة آزادشان استاین یک جهان آزاد است و    گذشته  هاهمة این 

 درست است؟ 

پیش  دوران  در  که  است  این  و  مسئله  اطالعات  نمایی  فزایندة  رو 

غیرپایدار است، دقیقاً  ،مداخلهراهبرد عدم این  ،ر اتصال یافتگیفراوانی د

بزرگترین  ؛  ایی هستیمنممنحنی    نقطة عطفبه این خاطر که ما فقط در  

 هنوز مانده است که دیده شوند!ها شوک

دیجیتالی عمدتاً    ی این است که غذا  وهلة اول دو چالش کلیدی در  

  از غذای فیزیکی در دسترس   ترگسترده رایگان یا بسیار ارزان است و بسیار  

  انتشار   ،هزینه  بدونتقریباً  و با  درنگ بوده  و دستیابی به آن بی باشد  می

فیزیکی اندکی   دهندة  هشدارهای  یابد. دوم آن که اثرات جانبی و پیام می

ذهن  دهد یا  می   چه رخ   کنندنمی   درکاکثر مصرف کنندگان  وجود دارند.  

تا   دارندمی  معطوففزاینده اتصال یابندگی  و  خود را بر مصرف دیجیتالی

مسئل یک  که  دهد   ةاین  رخ  آشکار  بازی    مسئلة   مثل  بسیار  به  اعتیاد 



 203  ما  یپاندم  نی: آخر یتالیجید  یچاقفصل هفتم: 

(. زمانی که چاق هستید بسیار دشوار است  ۱۳۵)جنوبی  نوجوانان در کره  

 دایم متفاوتی از نوآراسته کنید. اکه زندگی خود را به پار

  و  دقیقعمومی های به سیاست هنوز  من این اعتقاد دارم که ما فوراً

قراردادهای اجتماعی نوین؛ استانداردهای سالمت دیجیتالی جامع؛   ؛روان

تر و درگیر شدن  پذیری ژرف مقررات بومی شده و پاسخگو؛ و مسئولیت 

)و    نیاز دارند   فراهم کنندگان فناوری .  ، نیاز داریمبازارها و تبلیغ کنندگان

خواهند( به حمایت از یک بیانیة جامع  می  من باور دارم بسیاری هم اکنون 

و خویشتن داری    بپردازند  متوازن از حقوق دیجیتالی یا سالمت دیجیتالی 

تر که واقعاً  وکار جامعبه یک مدل کسب  و   قرار دهندنظر    مدرا  گرا  کنش 

. از همه گذشته، اتصال  روی نشان دهند  ،دهدمی  قرار   صدردر  مردم را  

شود؛ همان گونه که نمی   قطعاً به هدف نهایی ما بدل  فزاینده،یابندگی  

شتن مردم  اوکار باشد. گذ تواند تنها مقصود کسب نمی   فزون یافتهکارآمدی  

دهد و من برهان می  مان در اول را معنااول، گذاشتن شادمانی  صف  در

وکار  در کسب   پایانیهای  این تنها راه برای خلق سودمندی   که  خواهم آورد 

 و همچنین جامعه است.

 تفاوت میان فناوری و بردگی آن است”

 “ آزاد نیستند.ها  که بردگان کامالً آگاه هستند که آن

 (. ۱۴۰) ۱نسیم نیکالس طالب 

 
1 Nassim Nicholas Taleb 
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 آیدها می یک سونامی از داده 

به صورت    ،در دسترس   ة اطالعات و رسان   ها،همچنان که مقدار داده 

یک چالش چاقی دیجیتالی سترگ    نیز   به همان منوال   کند می   نمایی رشد 

ما نیاز داریم که به آن به صورت  .  شدن است پدیدار  در حال  به صورت بزرگ  

زیرا فشار دیجیتالی حتی فلج    ؛ بیابیم و با آن رویارویی    بپردازیم ای  جدی 

خواهد بود. هم اکنون ارتباطات و اطالعات فراوانی  تر از چاقی فیزیکی  کننده 

زندگی  ) در  دارد  وجود  بی مان  مسلمًا  واقع،  پارادوکس  در  و  است(  کران 

 (. ۱۴۱در اطراف ما جاری است )   ی وار به صورت دیوانه   ،گزینش 

هر    وها  رو هستیم که در همة زمانهروبهایی  شدنیما با یک کوه از  

روزی    باشند.می  وشگوار، بسیار ارزان و بسیار غنیو بسیار خ  هستند  جایی

بدون    نیست که  که  باشد  دیگری  کردن  این سرویس،  سرویس  روزآمد 

افزایش  به  رو  ارائه  مان  دوستان  هم های  راه   ندهد؛را  از  برای  بیشتری 

توسط   شدن  پلتفورمی   درپی پیهای  اعالنگسیخته  هر  تقریباً  روی    بر 

دارند مطلب،.  وجود  این  ساعت   شاهد  رشد  به  رو  مچی  های  مقبولیت 

ساعت   است  هوشمند از  بیش  اکنون  هم  فروشکه  به  سوئیسی    های 

رو  همصرف روبهای  (. ما هم اکنون با رشد نمایی در گزینه ۱۴2روند )می

فیلم   ؛هستیم بیشتر،  موسیقی  بیشتر،  همراه  بیشتر،  های  اخبار  ادوات 

 از قرار معلوم اتصال یافتگی تام اجتماعی. ؛ترارزان و بهتر ،بیشتر

کاربردی هستیم، برای  های  شدن در دریایی از برنامه ما در حال غرقاب  

ها، حتی )همان گونه که ما  چوله برای گزارش چاله   طالق،برای  یابی،  دوست 
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ساعت در    2۴ما تحت یورش  (.  ۱۴۳بچه ) های  ایم( برای پایش پوشک دیده 

ا  هفته  روز  هفت  و  آگاه روز  و  ارتباطات  مانند  های  رسان ز  مکان  پایة  بر 

iBeacons های نوین فرستادن و دریافت کردن  دیجیتالی، شیوه های  ، کوپن

صفر،  ها  پیام  هزینة  تو   ۵۰۰با  ) ی میلیون  روز  در  ساعت    ۴۰۰(،  ۱۴۴یت 

به    به رشد   فهرست رو   ة ( و ادام ۱۴۵بارگذاری ویدئو به یوتیوب هر دقیقه ) 

در    « فراوانی » رو هستیم. یک سونامی راستین از ورودی و  ه روب   ،همین منوال 

با خود    در درون   را   کمیابی یا فقدان معناگرایی یک  بیرون وجود دارد ولی  

های  با هزینه هایی  گزینه   ،ت روز افزونی . به زبان دیگر، ما به صور کند می   خلق 

  ست دادن این از د   دربارة بیشتر نگرانی    ما در همة اوقات   داریم ولی   ی تر پایین 

 رود؟ می   این به کجا   . “ بدهیم توانستیم انجام  می   چه ” که    داریم 

 

برای روان یا  هایی دوچرخه  - کمیابی در درونفراوانی در بیرون، 

 برای روح؟هایی گلوله

با درون تا    دادما  اندازه  اطالعاتی تحت بمباران هستیم و به همان 

عنوان    تحتدالر آمریکا    9/ 99با    بسان روزی که فقط  ؛خوریممی   خرخره

بیش  خوردیم.  می   الس وگاسهای  در بوفه  ،بخورید(  توانیدمی   )همة شما

گوگل و همسانان چینی    مورد عالقةمسلماً    ،قوت دیجیتالی  های بارگذاری 

گوگل در خلق یک بهشت    جوهره و استعدادو علی بابا هستند.    Baiduآن  

نهفته است مصرف متقاطع    از  )یا حداقل یک پادشاهی(  نقص و عیب بی

عظیمی تعداد  از  پلتفورم   که  مانند  های  از  وایرال  و  چسبناک  بسیار 
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، یوتیوب، آندروید  Google Nowگوگل، گوگل پالس،  های  میل، نقشهجی

چنان بیش کارآمد،    « گوگل» گیتی    .شوندمی  گرفتهبر  Google Searchو  

مغز،   مطلق  شدگی  تخت  به  که  است  اعتیادآور  بسیار  و  راحت  بسیار 

 نماید.می  تهدید  ، ما راو روح هایمانها  هایمان و حتی قلبچشمان، گوش

درونی   بیرونی/کمیابی  فراوانی  مسئله  عنوان  با  این  به  دارم  دوست  من 

یا گلولهغامض دوچرخه  ارجاع دهم و همچنین مسئله  برای ذهن  ها  ها 

ما یک نوع حداکثر سرعت را به    های زمان که ذهن   همینبرای روح: در  

هایم با گیرند، سرخرگ می  با گوگل و غیره توان  چون کهآورند  دست می

  بدون توقف دیجیتالی های  که از این ضیافت هایی  همة آن دور ریختنی 

قلبنشومی  بسته   ،آیندمی و  پیوندهای  د  ارتباطات  بسیاری  از  هایمان 

کنند،  می  ها( زیست)اسکرینها  معنایی که فقط در صفحه بیای  واسطه 

 گردند.می  سنگین

واقعاً   زنم”اگر  از  بهتر  مرا  به  ،  “ شناسدمی  گوگل  مطمئناً  باید  ما 

به کی خدمت  ةمالحظ آیا    (.۱۴6)  بپردازیم  ،کندمی  این که چه کسی 

مانه طراحی شده است، آیا بیش از یک برنامة کاری سا  در   چاقی دیجیتالی 

هایی  ذات یک پیامد ناخواسته از آن بسیار اندک    فقط  که  نهفته است یا این

 کنند؟ می  حکمرانی  ،مانزندگی دیجیتالینوع از  هر  بر  که اکنون    باشدمی

 “شویم.می ،کنیممی فکربه آن آن چه  نورولوژیک، گاهما از دید”

 (. ۱۴7) ۱نیکوالس کار 

 
1 Nicholas Carr 
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تمرکز” خودش  عالئم  بر  دردمند  یک  قدر  عالئم  می   هر  آن  یابد، 

نیکوالس  این را    “کنند.می  بندی اش نقشتر در درون مدارهای عصبیژرف 

 نویسد:می “دهدمی اینترنت بر مغزهایمان چه انجام”کار در 

کند. بسیاری از  می  ، ذهن ضرورتاً خود را مریض تربیتاردترین مودر بد”

  پذیر به مغز، نیرومندترمسیرهای شکلاعتیادها نیز با تقویت یافتن 

توانند به می  شوند. حتی دوزاژهای بسیار ناچیز داروهای مخدرمی

های عصبی در سیناپس های  جریان انتقال دهنده  ،صورت چشمگیری 

  طوالنی مدت در مداربندی یک فرد را تغییر دهند و منجر به ارتباطات 

در بعضی موارد، انباشت بعضی از انواع انتقال   .و عملکرد مغز شوند

  عصبی مانند دوپامین که یک عموزادة آدرنالین است به نظرهای دهنده 

که   انگیزد می  برخاصی را های  دن ژن کرآید واقعاً روشن و خاموش  می

یک  آورد. می فراهم  مخدر  ی نیرومندتری را برای داروحتی  های ولع

 (.۱۴8شود )می بدل آور مرگ  مسیری  حیاتی به مسیر 

 

نوینی همچون واقعیت افزوده و واقعیت مجازی به  های  حدواسط 

 دنشو می  اضافهچالش 

های  اتصال یابندگی، ادوات و برنامه  تر شدن نماییِتر و ارزانسریعبا  

دستیابی به یک    ،اطالعاتیهای  حدواسط   باز ابداع ن  ، و همچنیکاربردی 

. ما از خواندن و نگاه  شدتر خواهد  حتی سخت   ،تالی متوازنتغذیة دیجی 

و فقط فکر کردن برای  ها  به صحبت کردن با ماشین ها  کردن به صفحه 
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 NUIبه    GUIآن که، ما از  . کوتاه سخن  خواهیم شدرهسپار    ها،هدایت آن 

در    .کنیممی  سفر   ،گرافیکی به کاربرد حدواسط طبیعی()کاربرد حدواسط  

 غایی هایی  پرسش   شاید مجبور باشیمما    از آینده،  چندان دورنه  ای  نقطه

اکنون در درون ماشین زندگیمالحظه کنیمرا   ما هم  آیا  یا  می  :  کنیم 

 کند؟ می ماشین در درون ما زندگی

 

 شوید  امحتو این که نفت نوین هستند: پرداخت کنید یا  ها، داده 

: داده واقعاً  داردبازگو کردن    گیبارها گفته شده است ولی شایستاین  

نوین  نفت  شرکت می  دارد  آن  داده هایی  شود.  جامعة  های  که  و  بزرگ 

تغذیهبکهش را  معروف  شده  سرعت  کنند،می  سازی  های شرکت   به   به 

شوند که حریصانه  می   تبدیل  Exxon-Mobilsهمچون    ای آسای نفتی غول

سازند: غذای دیجیتالی، اتصال یافتگی  می  مهیاها  تودهتریاک نوین را برای  

و    محلیاجتماعی،  )رچسب  ی رایگان، ابَاتام، ادوات همراه نیرومند، محتو

بوتSoloMo)  (همراه طریق  از  ابر  فضای  از  هوشمند    ها،(  دستیاران  و 

پیش از این به که  که ما )سازند  می   را فراهم  قوتیها  آن  .(IDAمجازی )

از طریق فقط  دمان  شدیم( در واقع خومی   عنوان مصرف کنندگان شناخته

 (. ۱۴9گذاریم ) کنیم و به اشتراک میمی  خلقمان حضور و مشارکت

به زیبایی آراسته  های  باغ با این وجود، اکثر ما خود را در درون این  

فیسبوک،   گوگل،  دیگر  Weibo  ،LinkedInاز  بسیاری  راحت   ،و    بسیار 

کنیم و این در حالی است  می   یابیم. ما تا آنجا که ممکن است مصرفمی
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بسانکه   دیگران  مشتاقانه  برای  اسکات  می   غذا  که  گونه  همان  شویم. 

بالگ    ،نویسنده  ،۱گیبسون است،    Forbesدر  کرده  شما  چنانچ”بیان  ه 

 (.۱۵۰) “شویدمی  اوپرداخت نکنید، شما محت

را  ،ای سابقهبیهایی  شیوهبه  ما   اکثرمی   یکدیگر  و  به   اً چپانیم  این 

مندانه و اعتیادآور است. امّا آیا  کننده، رضایت   اغنا  ،ای شکل باور نکردنی

ادغام  و شهوات و  ها  رستگاری در اثر از بین بردن خواسته[  2این یک نیروانا 

یا یک    زیرکانه  ۳یک دادوستد فاوستی   ،]سعادت کامل  =  روح در روح کل

اش بستگی به  دستورالعمل قطعی برای فاجعه است؟ یا این که این همه 

 دهد؟ می  دارد که چه کسی عمل پرسیدن را انجام این

 

 برای چاقی دیجیتالی  2020افق 

درصد    ۵2،  2۰2۰کند که در سال  می   بینی ( پیش Ciscoسیسکو ) 

ج  جهان از  یافت    معیت  خواهند  اتصال  یکدیگر  به  اینترنت  طریق  از 

از آن پس، هر جزء اطالعات، هر تصویر،    (. ۱۵۱میلیارد کاربر( )   ۴)حدود  

  به واسطة  ،فاش کردنی مکان و هر   چیز   هر  ها،هر ویدئو، هر دانه از داده 

ا  گردآوری،  پایش،  مورد  احتماالً  یافته  اتصال  انسان  و  هر  دادن  تصال 

داده  رسانه،  سوی  به  کسب های  پاالیش  و  هوشمند بزرگ    قرار   وکار 

 
1 Scott Gibson 
2 Nirvana 
3 Faustian Bargain 

اغلب توصیف موقعیتی است که در آن فردی جاه طلب به منظور رسیدن به    صفت فاوستی)

 .(کشدمی  دست از اخالقیات ،قدرت و موقعیت
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رایانه   د. گیر می  با  یافته  توان  مصنوعیِ  کوانتومی،  های  هوش  شناختی 

بیت( دادة    7۰2(/  2۱۱۰)سکستیلیون )   ۱ها بغرنجی از زتابیت های  بینش 

دیگر   کرد.  خواهند  تولید  باقی    هیچ چیزی بالدرنگ  مشاهده  غیرقابل 

 نخواهد ماند. 

تواند یک بهشت باشد چنانچه شما یک بازاریاب،  می  به روشنی این

فروشند ترتیب   ةیک  را  وظایف  این  که  عامل  می  ابزارهایی  یک  دهند، 

تواند جهنم  می   یا اینباشید.    2رگیک ولتی بسیار حریص یا فقط یک ابَد

بسیار سوپر    که اطالعاتِکننده    این احتمال متمایز  باشد، با در نظر گرفتن

 ؛خواهد نمود  فراهمرا  ی  جهانی الینقطعو مراقبت  پایش  امکان    ،شارژ شده

  2۰۱۳به صورت دردآوری از سال  ۳دننواسهای که افشاگری همان گونه 

اق شویم بلکه  نه تنها ما با اطالعات ممکن است چ  (.۱۵2)اند  هویدا نموده 

 باشد!نمی  چندان زیباکه تصویری خواهیم شد؛  نیز ما عریان

 

 هست « اگر ما باید»  ولی   دیگر وجود ندارد « اگر ما بتوانیم» 

پیش  پرسشمی  بینیمن  این  فناوری   که  کنم  تواند چیزی  می  آیا 

گردد آیا ما  می  جایگزینبیشتر مرتبط    انجام دهد به زودی با این پرسشِ

  ؟ انجام دهیم و چرا  ،سازدمی   ما را برآوردهفناوری هم اکنون  آن چه    باید

و روندها همچون رسانة اجتماعی، ها  این هم اکنون برای بسیاری از نوآوری 

 
1 Zettabytes 
2 Geek )در نمایش و کارناوال، بازیگری که نقشهای زننده و مشمئز کننده ایفا میکند( 
3 Snowden 
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 2، عینک گوگل؛ چاپ سه بعدی یا رخداد حتمی تکینگی۱کمّی شده   خودِ

 (. ۱مفروض نیز مصداق دارد )بنگرید فصل 

در زمینة چاقی دیجیتالی، کالم آخر این است: از آن جا که همة این 

خرد  ها،داده   ها،رسانه حتی  و  در    ،دانش  رایگان  و  بالدرنگ  صورت  به 

ور  غوطه  ،همة اوقات  ، درگیرند، آیا ما نیاز داریم که در آنمی  دسترس قرار

 این یک برنامة کاربردی نیاز داریم تا به ما بگوید    شویم؟ آیا ما واقعاً به

مان در  ژنومقرار دارد؛ آیا ما واقعاً به یک بازبینی    کجا  موسیقیاز  بخش  

نیاز داریم؛ و آیا ما واقعاً به  برویم،  ای  سر قرار عاشقانه  پیش از این که بر

اندام   هایمانشمردن گام  تناسب  بتواند در یک  نیاز داریم چنان که  مان 

 روزآمد شود؟  ،اجتماعی ةشبک

 

 « بهترین است ،کمتر» به سوی  « بهتر است ،بیشتر» از 

اینجادر نهایت،   انجامد: همان گونه که در مورد غذا، چاقی می   به 

بسیار آشکار است، ما نیز به صورت فوری نیاز داریم یک توازن فردی در  

تعریف کنیم، چه موقع، چهیجیتالیتغذیة د باید  ما   مان دریافت کنیم. 

اتصالبه  و    چیز  اطالعات  مقدار  ویابمی   چه  موقع می   یم  چه    خوریم. 

برای هضم بگذاریم،    ی نیزبایست دریافت خودمان را کاهش دهیم، زمانمی

وکار واقعی  ، یا حتی گرسنه بمانیم؟ بله، یک فرصت کسبدر لحظه باشیم

 یک تجمل جدید است. بودن نیز وجود دارد: آفالین در اینجا 
 

1 Quantified self 
2 Singularity 
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من بر این باورم که در چند سال آینده، عادت مصرف دیجیتالی ما 

  ،بیشتر»   تحت این گزاره که  از پارادایم آفالین سنتی و اینترنت نسل اول

انداز  کند. در چشممی   گذر  « بهترین است  ،کمتر»   به مفهوم  « بهتر است

  چیز دانی )از آنجا که هیچ یک از این نادانی و همه    میاناین توازن قطعی  

بجوییم    تبعیتما ممکن است از آلبرت انیشتین    ،(ندمطلوب نیست  انتها   ود

نه ”زمانی که گفت  یعنی   امکان دارد ساده شود ولی  تا  باید  هر چیزی 

 (. ۱۵۳) “ترساده 



 

 

 

 

 هشتم فصل 

 یی گراکنش شیدر برابر پ یاطی احت ریتداب

 

را  یآن است که ما نوآور   ندهی آ  نیتردبخش یو هنوز نو  ن یترمنیا

آن که هم   یی خطرات نما   دیما هم نبا  ی ول مینداز ین  قیبه تعو 

کردن به   یدگی کرده و رس رونیرا از سر ب شودی اکنون شامل م 

 . میمحسوب کن « یگری شخص د  فة یوظ» ها را به عنوان آن 

 

 

فناوری به صورت نمایی   بر  می   افزایش همچنان که توان  یابد، من 

یک توازن پایدار میان    بایستباشد که میمیاین باورم که این بحرانی  

احتیاطی  کنش   و  ۱تدابیر  شود.  2گرایی پیش  به    تعیین  احتیاطی  تدابیر 

)نتایج   باشدمی  که ممکن است رخ دهدآن چه    بر  فعاالنهمعنای نگریستن  

در پیش از این که ما در مسیر یک اکتشاف    ممکن و پیامدهای ناخواسته(

  گرایانه کنش پیش . برعکس، رهیافت  قرار بگیریمعلمی یا توسعة فناورانه  

 
1 Precaution 
2 Proaction 
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در پیش از این که همة خطرات    است  یک منش رو به جلو به نفع پیشرفت

 روشن باشند.ها  احتمالی و عواقب آن

نیت  بر انسا  ی ی مضرعمل اثر    ممکن باشدآیا اگر که ابداعات حاصله  

مطلقاً.    ؟باید علم، مخترعین و کارآفرینان را محدود سازیم  داشته باشند

د نعلمی که عمدتاً ممکن است مفید به جامعه باشهای  خیزشباید  آیا ما  

بتوانیم  بکاهیم و آیا مقرراتی نیاز داریم تا  ها  را منع کرده و از سرعت آن 

و در  خیر.  مطلقاً  آوریم؟  به دست  را  متوازن  پیامد  کردن  یک  منع  اقع، 

 پذیر باشد. ناست امکان احتی ممکن هایی چنین پیشرفت 

در یک توازن جامع و خردمندانه میان  به این پرسش  مسلماً پاسخ  

طلبد که ناظرین می   بار دیگر ما را  یکاین  خواهد بود،  پذیر  امکان  ،این دو

 بهتری برای آینده باشیم.

 جستجو کنیم.   ی جزئیات بیشتر بگذارید این دو موقعیت را با

از مالحظات زیست محیطی بر    برخاسته  در نخست تدابیر احتیاطی

که چیزهایی با پیامدهای  هایی  آن  بهبایست  می که    قرار دارنداساس  این  

که  وقتید پیش روند تا اجازه داده نشو کنندمی لقاحتمالی ویرانگرانه خ

توان کنترل  می  واقعاً از آن را ای اثبات کرده باشند که هر پیامد ناخواسته

زیان مخاطره  یک  که  این  اثبات  مسئولیت  بار  دیگر،  زبان  به  آور  نمود. 

 خواهند آن را انجام دهند.می افتد کههایی می نیست بر دوش آن

( به ۱نوترکیب )کنفرانس اسیلومار   DNAهای  این اصل در پژوهش 

 
1 Asilomar 
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خورد  انجام شده در بر  کارِن به صورت مستقیم بر  کار برده شد و تفسیر آ

هادرون دهندة   به    CERNدر  موجود    ۱عظیم  تا  گذاشت  اثر  سوئیس 

است  هایی  نگرانی  ممکن  کار  که  یک  این  تولید   ،کند  2چاله سیاه سهواً 

  باید اقدامات  ،عظیمهمانند برخورد دهندة هادرون    (.۱۵۵و ۱۵۴بپردازد )

توسع بر  جمعی  آشکاری فناورانه  های  هاحتیاط  صورت  نوآوری    به  بر 

فاجعه  خطرات  احتمالی  است  ممکن  که  انسانیت   موجودیتیآمیز  برای 

اصل تدابیر    ،۳وینگ اسپرید   ۱999  سال  . بیانیة، پیشی جویندخلق کنند

 سازد: می  چنین چکیده را  احتیاطی

 تااز زیان بر سالمت انسان  را تهدیداتی ،هنگامی که یک فعالیت”

د حتی نشو  اتخاذبایست تدابیر احتیاطی می،  انگیزدمی بر زیست محیط 

هنوز برقرار   ،به صورت علمی ،ارتباطات علت و معلولی از  اگر برخی

  ،مردم عموم این که فعالیت تااین در این زمینه، حامیان  اند.نشده

 ( ۱۵6) “بایست بار مسئولیت اثبات را متحمل شوند.می

در  ”  دارد:می   تر را بیانقوی   ةحتی یک ماد  ۱992سال    ۴ریو   ةبیانی

تهدیدات جدی یا آسیب غیرقابل بازگشت وجود داشته باشند،   جایی که

نباید علمی  کامل  قطعیت  آن  فقدان  دلیل    از  عنوان  گذبه    اشتن معوق 

 (۱۵7) “استفاده شود. ،ای اقدامات کارآمد هزینه 

هنگامی که به هوش مصنوعی، هوش  ها  کنم هر دوی این بیانیه می   من فکر 

 
1 Large Hadron Collider 
2 Black hole 
3 Wingspread 
4 Rio 
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سامانه  ژئو های  ماشینی،  مهندسی  و  انسانی  ژنوم  ویرایش    ،نگریم می   خودکار، 

برهان    ،ی ای گر کنش پیش برعکس، اصل  توانند هنوز مصداق داشته باشند،  می 

بسیاری  بار  آورد که انسانیت همیشه فناوری را ابداع کرده است و همیشه  می 

را   آن  انجام  خطرات  بنابراین   یرفته پذ از  محدودیت   ،است.  نباید  های  ما 

اضافه کنیم. افزون    ،توانند ابداع کنند یا خیر می   افراد آن چه    مورد را به بی 

احتمالی  های  کند که ما باید هزینة محدودیت می   بر این، این اصل تصریح 

 . کنیم محاسبه    را   بدیهی های  فرصت های  هزینه هم  و  

مور   گراییکنش پیش اصل   ماکس  انسان۱توسط  فرا  فیلسوف  گرا  ، 

شناس انگلیسی به وضوح  جامعه  ،2فولر   گاه توسط استیو  معرفی شد و آن

گرایی بر مفهوم فرا رفتن از  ایدة فرا انسان  از وقتی که(.  ۱۵9بیان گردید )

پایهی بیولوژ احتمال حداقل قسمتی   ،برای مثال)  ه استگذاری شدمان 

بخشی  نیز    گرایی منع نشدهکنش طبیعتاً پیش   ،(ماناز بدن  شدن  یماشین

 . وجود ندارددر اینجا ای شگفتی جای از داستان است؛ 

 

 گرایانه و متفکرانهیک توازن انسان 

: تدابیر احتیاطی نمایممی   این چیزی است که من در اینجا پیشنهاد

فراوان ممکن است ما را با ترس فلج سازد و یک چرخة خود تقویت کنندة  

یا ابداعات تغییر دهندة علم  ها  سوق دادن فعالیت محدودیت را خلق کند.  

به   ،( به اندرون زیرزمینSTEMمرزشکن، فناوری، مهندسی و ریاضیات )
 

1 Max More 
2 Steve Fuller 
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زیاد آن  ،احتمال  که  انجامها  کسانی  تبدیل    بهدهند  می  را  مجرمانی 

بهخواهند کرد پاسخ خوب  آشکارا یک  این  ما    این  .  زیرا  نیست  مسئله 

تا    باشندمی  مانممکن است واقعاً چیزهایی کشف کنیم که وظیفة انسانی

  پایان دادن به را مورد مکاشفه قرار دهیم، مانند احتمال  بعدی    ی قلمرو

که    کنندمی  را وادار د ما  نسازمی   سرطان. چیزهایی که انسانیت را شکوفا

 .آزاد بگذاریمرا ها  آن

رهیافت   یک  وجود،  این  کار    مطلق،گرایانة  کنش پیش با  ما  برای 

نظر   در  با  زیرا  وجه،  هیچ  به  کرد،  پیشرفت نخواهد  نمایی، گرفتن  های 

م   ترکیبی که  فناورانه  یکدیگر  به  وابسته  ماهیت  اکنون  ا  و    تجربه هم 

قرارمی معرض خطر  در  بسیاری  تقریباً  می   کنیم،  که  ترس  یک  گیرند. 

گرایانه را امروزه  باشد که اگر ما فقط رهیافت کنش می  اینقطعی است  

. به همان  فناوری در نهایت بر انسانیت پیشی خواهد جست  مقرر سازیم

و نوآوری فرو  پیشرفت    ،روی شوداگر در تدابیر احتیاطی زیاده   که  گونه

یرومند و  برخی از نیروهای ننیز  گرایی فراوان  پیش کنش ،  نشستخواهد  

را رها خواهد ساخت که ما باید آن را در زمان    احتماالً غیرقابل کنترل

حاضر محبوس نگه داریم. مانند همیشه، چالش ما یافت و نگهداشت تراز  

 دین(. الخواهد بود )میان جعبة پاندورا و چراغ عالءو تعادل 

وابسته به  های  بسیاری از رشته   در  ما در یک مسیر نمایی و ترکیبی

STEM  امن نگه داشتندر زمینة  سنتی  های  هستیم. بسیاری از رهیافت،  

بیناثبات خواه که  بزرگی  می   استفادهد شد  و  تغییر  زیرا سرعت  باشند 
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ناخواستة   به    ،به شکل چشمگیری   بالقوه،پیامدهای  از آن هنگام که ما 

فزونی   ،ایمرسیده  2۰۱6منحنی رشد نمایی فناوری در سال    عطفنقطة  

)نه پنج( نمودیم و    8به    ۴از  هنگامی که ما آغاز به فزونییعنی   ؛اندیافته

 واقعاً بزرگ اول را برگرفتیم. گام گاه آن

دو برابر شدیم یا حتی  ،  ۰2/۰به    ۰/ ۰۱رهیافتی که هنگامی که ما از  

دو به  یک  کارمی  از  خوبی  به  است  دیگر  کرد  می   رفتیم  اکنون ممکن 

  دو برابر   ،۱28تا    ۴در زمانی که ما به صورت متوالی از    ،مناسب نباشد

دشوارتر  می چنان  پیامدها  و  باالتر  چنان  مخاطرات  اذهان  برای  شویم؛ 

 را درک نمود. ها  آن شودنمی به سادگیانسانی هستند که 

را با هوش مصنوعی، مهندسی ژئو    زیادی   گرا بودنِپیامدهای کنش 

کنید.   تصور  انسانی  ژنوم  ویرایش  به  یا  با  ورود  تسلیحاتی  مسابقة  یک 

تواند بدون می  کنترل شده با هوش مصنوعی را تصور کنید کههای  سالح

گران غیردولتی  فرومایه و کنش های  . ملتبه قتل بینجامد  ،نظارت انسانی

کرده و موجب آسیب دائم    و کنترل  تجربهرا  و هوا  را تصور کنید که آب  

شوند. یک آزمایشگاه تحقیقاتی را در یک کشور نه چندان شفاف میجو  

 ید.آ باال  ها،رانسان نویسی ابَتصور کنید که با یک فرمول برای برنامه

باررات  کتابش،    ۱جیمز  ندر  پایان  ابداع  و  ما: هوش مصنوعی  هایی 

ما یک  دهد:  می   وب از این مسئلة غامض ارائه، یک چکیدة خدوران انسان

را مصنوعی  کوتاهنمی   هوش  اهداف  که  برآورده مان  مدت خواهیم    را 

 
1 James Barrat 
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که در هایی  حل با راه  آن هم  (لطفاً ما را از گرسنگی نجات دهید)سازد  می

  ؛ بر روی زمینای  با برشته کردن هر جوجه   هستند؛آور  طوالنی مدت زیان

با راه از    مابا کشتن    ؛اعتراض خواهیم کردها  که به آنهایی  حل یا  پس 

 (. ۱6۰) مانوعدة غذایی بعدی 

رفتن فقط   و  با شور  پیش  یا  و مطلق  نشده  فناورانة محدود  شوق 

، خطر فراوانی  مان استاین اغماض ناپذیر است یا سرنوشت  گفتن این که

 .ددهمی  حاصل

گرا در مورد این فرا انسان  ماکس مورِاصیل  خواندن بیانیة  این ارزش  

 دارد: را  2۰۰۵موضوع در سال 

با بیر احتیاطی، در حالی که توسط بسیاری از حامیانش اصل تد”

ساز را به سوی وضعیت  نیت پذیرفته شد، ذاتاً نهادهای تصمیم  حسن

نهایت بدبینانه از  دگاه بی کند و یک دی می به یک طرف متمایل ،موجود

دهد. برعکس، اصل  می فناورانه و واکنشی را بازتاب پیشرفت 

کند که به صورت فعال تمام  می  را وادارها تمام طرف  ،گرایانهکنش  پیش

حساب آوردند؛ در حالی  را به ، چه خوب و چه بد  یتپیامدهای یک فعال

  روه روبها که اقدامات تدابیر احتیاطی را به تهدیدات واقعی که ما با آن 

 دهند. می  اختصاصشویم، می

پژوهی برای  تدابیر احتیاطی به استفاده کردن از آینده خود در حالی که 

  آمادهخودش را  نگری اشاره دارد و برای تهدیدات احتمالی پیش 

  تندرستی انسان را ،آن شکل گرفته استحول اصلی که امّا سازد، می
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ی از مقررات  بیر احتیاطی در بسیاردهد. اصل تدمی  مورد تهدید قرار

از  المللی مقدس شمرده شده است، و زیست محیطی بینهای معاهده 

 .یابدمی فوریت ،ارائه یک اصل جایگزین و مجموعة ضوابط رو، این

نیاز به اصل  بیر احتیاطی را درک کنیم، اصل تدهای اگر ما کاستی 

 ( ۱6۱) “شود.می  روشن ،گرایانهکنش پیش 

دیگر، من با  نمی  از سوی  مور  عمدةتوانم  واقعاً مخالفت   ،استدالل 

با در نظر گرفتن تجربیات گذشتة   به   ،من  سیلیکون والیِکنم، به ویژه 

.  توأم بود  تالش به جلو رفتن با نوآوری   که با  عنوان یک کارآفرین اینترنت 

حدود ده  یعنی  نوشت،    2۰۰۵ولی از سوی دیگر، ماکس این را در سال  

آن چه    نمایی برسیم.های  فناوری   عطفبه نقطة  سال پیش از این که ما  

  رسیده در آن زمانمی   که معقول و منطقی ولی اندکی فن محور به نظر

واقعاًمی شما  آیا  شود.  امروزی  خطرناک  تصمیمات  به  منجر    توانست 

غیرشفاف و ناپاسخگو تعیین شود،  های  آیندة شما توسط دولت  خواهید می

همچنین  پذیر آزمند، یا  ، سرمایه داران مخاطره سیلیکون والیحکمرانان  

دفاعی    ةتحقیقاتی پیشرفتهای  آژانش پروژه   مانند  ای نظامیهای  سازمان 

 (؟DARPAآمریکا )



 

 

 

 

 نهمفصل 

 یاز دل شادمان یشانس دادیبرگرفتن رو

 

را  یاانه یجو لذت   یخوش  ع یبزرگ، لحظات سر یفناور  کی

 میتوانی ما چگونه م کند،ی م   یساز ه یشب

 ،یکه شامل همدرد ی تر شادماناز اشکال ژرف 

 م؟ یحفاظت کن ، است یار یشفقت و هوش 

 

 

در   شادمانی: یا  زندگی  در  شانس  یا  خوب  خاصی؛   ر ام  شگون 

 موفقیت، شکوفایی

هم رویدادی )لغت نامة انگلیسی یک  وقایع اتفاقی؛    رویداد شانسی:

 آکسفورد( 

 

 شادمانی چیست؟

برهان من  کتاب  این  سراسر  حداکثر  می  در  جستجوی  که  آورم 
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انسانی برای    باید  ،شادمانی  تالش  باشد.  فناورانه  پیشرفت  اولیة  هدف 

سازد.  می  شادمانی یک جزء ضروری از انسان بودن است؛ همة ما را متحد

اخالق ما  که  گونه  جستجوی    همان  داریم،  مذهب(  لزوماً  نه  )گرچه 

  بدون در  ها،شمولی است که توسط همة انسانشادمانی یک قاعده جهان 

 شود.می  قادی، به اشتراک گذاشتهنظر گرفتن فرهنگ یا سامانة اعت

مان هستیم.  ما همگی در جستجوی مداوم شادمانی در سراسر زندگی 

شود تا تجربیات  می   تصمیمات روزانة ما توسط این تکانه به پیش رانده

مسرت    شادی و  در  کردنچه افراط    ،کننده را خلق کند  لذت بخش یا اغنا

یا باشد  انداختن  آنی  تأخیر  در    به  دادن  رضایتمندی  با  انجام  خدمتی 

از نیازهای  اغنای باالتر در فراتر    دنبال کردنیا    ،مدتسودمندی طوالنی

 .اساسی غذا و پناهگاه

 شویم، من فکر می   روهچنان که ما با همگرایی انسان و ماشین روبهم

کنم این ضروری است که نباید شانس را با شادمانی اشتباه بگیریم.  می

یک  بی  ،شانس شادمانی  که  حالی  در  است  رخداد  یک    جستجوی شتر 

 .باشدمی درست  یطراحی چهارچوب

شادمانی و شکوفایی   دنبال کردن من قویاً بر این باورم که ما باید  

نتواند  فناوری . اگر قرار دهیمماشین  - در مرکز این بحث انسان را انسان

ترقی دهد را  انسان  برآورده  شکوفایی  نیتی  فکر  ؟سازدمی   چه    بله، من 

امکان می ما  برای  این  چنین  کنم  به  را  خودمان  آیندة  که  است  پذیر 

طراحی کنیم که ما فقط وابسته به شانس نباشیم بلکه بهترین  ای  شیوه
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 شرایط ممکن را برای شادمانی بیشتر خلق کنیم.

تواند یک قضیة تاریک و مه گرفته  می  تالش برای تعریف شادمانی 

ن یک چکیده و مفهوم ذهنی و نظری است. ویکی پدیا آن را  باشد؛ زیرا ای

 کند:می این گونه تعریف 

  یک حالت هیجانی یا روانی از تندرستی ،شادمانی، خرسندی یا مسرت

از اقناع و  ای بخش که محدوده با هیجانات مثبت یا مسرت  است که

 (.۱62) شودمی ، تعریفگیردمی  رضایت تا مسرت شدید را در بر

هنگامی که من پژوهش پیرامون این که شادمانی واقعاً چه چیز است  

به تمایز میان دو تیپ از شادمانی  ای  را آغاز کردم، به صورت تکرار شونده

ورود کردم. نخست شادمانی لذت گرایانه که یک نقطة باالی مثبت روانی  

گردد. می  شادی تعریف   و  و معموالً موقتی است که اغلب به عنوان خوشی

تواند گذرا و فانی باشد و اغلب ما را به عادات هدایت نماید. برای  می  این

توانند به اعتیادهایی با غذا،  می   لذت گرایانههای  مثال، برخی از سرخوشی

منجر شوند و دخانیات  فیسبوک ای  اجتماعی های  شبکه  .الکل  همچون 

عنوان   به  آساناظهاری  خود، یک سازوکار  « ۱تلة خوشی» اغلب  سازی و 

 اند.، توصیف شدهمسرت

که یک است    2گرایانه به عنوان شادمانی سعادت تیپ دوم شادمانی  

ژرف  اقناع نوع  و  شادمانی  گرایی سعادت   ،پدیاویکی.  باشدمی  تر 

(Eudaimoniaتعریف گونه  این  را  واژة  ”  Edudaimoniaکند:  می   (  یک 
 

1 Pleasure trap 
2 Eudaimonic happiness 
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ا سعادت و رفاه ترجمه  یشادمانی    عنوانرایج به    یونانی است که به صورت

یک معنای عامیانة این واژه است  «  شکوفایی انسان»   (.۱6۳)  “شده است

 ف این کتاب باشد.اهداتری برای  ترمینولوژی دقیق این و ممکن است 

  ۱98۰هنگامی که من دانشجوی الهیات در بن آلمان در اوایل دهة 

ارسطو، فیلسوف یونان  های  عمیقاً در آموزش زده شدید؟(،  بودم )شگفت

سال    2۳۰۰گرایی در هنگامی که  باستان، غرق شده بودم. او به سعادت 

معنا و نیت    ،شادمانی”اشاره کرده بود که  این گونه  نوشت،  می  پیش از این 

گرایی . مسلماً سعادت “هدف تام و پایان وجود انسان استزندگی است،  

 arêteارسطویی است؛ در راستای اصطالحات  در فلسفة    اصلییک مفهوم  

 )خرد عملی یا اخالقی(. Phronesis)پرهیزکاری یا تعالی( و 

Eudaemonia،  arête    وPhronesis    مرا یونانی  زبان  شما  )اگر 

ها  کنم آنمی  و من فکراند  دائم در کار من شدههای  ببخشید(، عینیت

کلیدی    ،بایست داشته باشدمی   برای درک این که چه مسیری انسانیت

غلتک زده    ،باید توسط تغییر فناورانة نمایی   هستند همچنان که این مسیر 

های  شود؛ البته به جای غلتک دستی باید گفت که مسیر توسط ماشین

در مکانی گم . به زبان دیگر، ما هم اکنون  شودسازی  پیشرفته باید آماده 

استایم  شده نبوده  این  از  بیش  انسانیت  رشته که  وجود،  این  با  هایی . 

د که ممکن است به ما هنوز خدمت  نباستانی از خرد )مانند باال( وجود دار

خودمان ای  نمایند تا از این پیچ و خم فناوری مدار که ما به صورت فزاینده 

 یابیم، فرار کنیم.در آن می  را
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 سازد؟ می   چه چیزی ما را خوشحال

لذت زندگی  یک  واقعاً  انسانی  شکوفایی  کسبتربخش اگر  وکار  ، 

ثابت   رشد  و  بیشتر  سود  بهتر،  و  معنا   قوتکارآمدتر  فناوری  با    یافته 

ها  گاه با همة تفاسیر، بگذارید بر این توافق کنیم که از ماشین   آن  ،دهدمی

وار  یچ مارپ   و مادامی که ما   ؛برای دستیابی به آن استفاده کنیم ها  و الگوریتم 

که احتماالً فراوانی آن چه    به سوی کارآمدی فزایندة غیرقابل اغماض و

سرمایه بود  داری خردکنندة  است ،  کنیممی  حرکت  خواهد  ممکن  این 

 .بسیار عالی باشد

 

GDP ،GNH  یاGPI شادمانی  های ترین شاخصصادق : آیا

 هستند؟ 

و مالی   ادی اگر ما شکوفایی را تنگ نظرانه، عمدتاً با اصطالحات اقتص

)تولید ناخالص    ۱GDPهمچون  ای  تعریف کنیم، با تعاریف تاریخ گذشته 

و تا    2GNP  داخلی(  ملی(  ناخالص  اندازه )تولید  فراگیرتر  مقیاس  گیری 

 به انتها خواهیم رساند. ،)شادمانی ناخالص ملی( ۳GNH  مانند

GNH    در بوتان )کشوری   ۱97۰اصطالحی است که در اصل در دهة

که من پیش از تکمیل این کتاب شانس دیدن آن را داشتم( ضرب گردید.  

تر  تر و جامعاین به معنای به کار بردن یک رهیافت بوم زیستی گسترده 

 
1 Gross Domestic Product 
2 Gross National Product 
3 Gross National Happiness 
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  گیرد. گاهی اوقاتمی   است هنگامی که حالت یک ملت مورد سنجش قرار

بر   GNHشود،  می   قرار داده  « شادمانی سیاسی»   در زمینة  این شاخص

یا   GDPهای سنتی غربی که  سنتی بودایی است تا ارزش های  پایة ارزش 

GNP  دهند )نشانگرهایی مانند رشد اقتصادی، می  ارجاع ها  معموالً به آن

سرمایه سرمایه   هدبرون بازگشت  پایة  گذاری،  چهار  اشتغال(.  و  گذاری 

بازتاب  آن را به شکل چشمگیری متفاوت از فلسفة موجود    GNHفلسفة  

ارزش   دهند:می ترویج  و  محافظت  پایدار،  حفظ های  توسعة  فرهنگی، 

 (. ۱6۴محیط زیست طبیعی و برقراری حکمرانی خوب )

به همین منوال، هنگامی که زمان تصمیمات آینده پیرامون ارتباط  

را یک رهیافت بسیار جالب    GNHرسد، من  می  ناوری و انسانیتمیان ف

موازی  زیرا  می  و  صورت  یابم  سنجش    ،جایک به  مرکز  در  را  شادمانی 

موارد وابسته    بربایست  نمی  دهد. عوامل اقتصادی پیشرفت و ارزش قرار می 

تر  وری نباید هرگز مهمبهره  .یک شاخص آشکار  ند؛به شادمانی سایه افکن

یت شود )که یکی از ده قانون کلیدی من در پایان این کتاب است(.  از انسان 

 )نشانگر پیشرفت واقعی(  ۱GPI  شیوة دیگر برای سنجش موفقیت ملل،

متغیر وابستة پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی    26که    است

با ارزش است زیرا عوامل بیرونی    GPI(.  ۱6۵دهد )می   را مورد ارزیابی قرار

بخشی از معادله هستند که    ،آورد. پیامدهامی  کل کامل به حسابرا به ش

  این دقیقاً چیزی است که من هنگامی که به پیامدهای ناخواستة فناوری 

 
1 Genuine Progress Indicator 
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به آنمی اقتصادی  ها  پردازم  نشانگرهای  کرد.  شامل   GPIاشاره خواهم 

است، نشانگرهای زیست محیطی شامل هزینة    کاری عدالتی و هزینة بی بی

آلودگی، تغییر اقلیم و منابع انرژی غیرقابل تجدیدپذیر است؛ در حالی که  

کار   و  عالی  آموزش  خانگی،  کار  ارزش  شامل  اجتماعی  نشانگرهای 

 داوطلبانه است. 

را به کار ببریم تا   GNHو  GPIچه رخ خواهد داد اگر ما ترکیبی از 

تر از پیشرفت به دست آوریم؟ این پرسش مهم  یانه یک سنجش انسان گرا

ادامه غلط  به سنجش چیزهای  ما  زیرا  بود  آنمی   خواهد  به    دهیم  گاه 

کنیم. این یک اشتباه  می   مبادرت  نیز   احتمال قوی به ادامة انجام چیز غلط

در   بود.  نمایی خواهد  فناورانة  پیشرفت  دورة  این  در  اولاساسی  ،  وهلة 

د داشت  نتری خواهنهایت بزرگ امدهای ناخواستة بیاشتباهات حاصله، پی

  دیگر قدرت فراوانی به فناوری   بار  یک  ،و دوم آن که این گونه انجام دادن

 .هاو راه اندکی به انسان خواهد داد

باشند که    یسختهای  کنیم داده که ما سنجش میآن چه    اگر همة

تولید )مانند  می  هر عملکرد  مقدار فروش  چه  یک مستخدم خاص  کند 

نیز دچار  ای  ما به صورت جدی های  گیری گاه نتیجه   انجام داده است( آن

شد.کژ خواهند  هیچ  روی  انسانی    عمالً،  فرد  به  منحصر  عوامل  از  کدام 

آن که  نیستند   با  ها  سنجش  ارتباطاتی  تعداد  چه  )مانند  باشد  ساده 

د و  مواربا  آن شخص ممکن است داشته باشد و آیا او    ،مشتریان کلیدی 

  کنیم که می  وانمود   هر چقدر ما احساس شفقت دارد(.  ها  آن های  چالش 
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درصد    ۱۰۰گیرد(  می   یادها  )و هوش مصنوعی که از این داده   مانهایداده 

شیوه انسانی  ای  به  استواقعاً  نتیجهکامل  گمراه  های  گیری ،  سامانه 

ها  گوریتم به جای الها  یل به اغماض از آندروریتم تما. ما  باشدمی   ترکننده 

 برها را دوست داریم.و میان ها  سازی داریم زیرا ساده 

تواند به می   ا یک کشوری وکار  این که چه مقدار یک کسب   یدنسنج

بیشتر کارآمد باشد ممکن است یک   سازی دلیل دیجیتالی شدن و خودکار 

سنجش این  . با این وجود،  را نقاشی کندتصویر بسیار نویدبخش اقتصادی  

پس از این که هر چیزی خودکار شده یا  که چقدر کارکنان یا شهروندان  

رباتی گردیده خوشحال هستند ممکن است یک منظر اجتماعی گوناگونی 

 را عرضه بدارد. 

رابرت کندی، سناتور آمریکایی در آن  ،  ۱968در بازگشت به سال  

  گذاری کرد به این صورت که نشانهرا یک سنجة گمراه کننده    GDPزمان  

GDP  ”  به را  از هر چیزی  ارزشمند  آن چیز  غیر  را  کند، می  که زندگی 

من۱66)   “سنجدمی برای  رقم  ،(.  را  بحرانی  نقطة  یک  زند: می  این 

سازی کنند به سنجش یا حتی شبیه توانند هر چیزی را  ها می الگوریتم 

من    ،گفتن  این گونهبا  مهم هستند.  ها  که واقعاً برای انسانآن چه    جز

که نیست  این  چه    منظورم  عموم ها  الگوریتم آن  صورت  به  فناوری    و 

کنم که  می  توانند برای ما انجام دهند را کم ارزش جلوه دهم. من فکر می

قرار داد؛ قرار دادن در  خود  ست  این مهم است که فناوری را در مکان در

 آور است.جایی که مناسب است و برداشتن آن در جایی که زیان 
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فقط    ،این که شکوفایی انسان چه معنایی دارد در  تعریفسوء 

 کردرا توانمند خواهد ها ماشین 

ما   برد که  ما فقط دیرهنگام پی خواهیم  این است که  نگرانی من 

  گرایانهلذت  های  ما شادی   ایم.عریف نموده ت  را بد   « شکوفایی» ها  برای مدت

پذیرفته کافی خوب  اندازة  به  آن ایم  را  اغلبها  زیرا  توان ساخت، می   را 

اجتماعی یک  های  . شبکهنمودسازماندهی کرد یا توسط فناوری فراهم  

بودن را با   الیک  توانیم شادِیمی  دهند: ما در واقعمی  مثال عالی را ارائه

به عنوان یک نوع لذت گرایی  را  دیگران تجربه کنیم؛ که اجازه بدهید آن  

تلة شادی  بنگریم یک  شادمانی  ...  احتماالً  امّا  به  دیجیتالی.  یک  مربوط 

انسانی   تجربه  فردی تماس  را  معنادار  )نمی   و  شیوة کنیم   PERMA  به 

  رقم خواهم   من آن را   ، یک اصطالح کلیدی که در زیر۱منگمارتین اسلی

 (. ۱67زد( ) 

فقط تفاوت را در نقطة پایانی درک کنیم هنگامی   واقعاًممکن است 

هر   انسان  چهرةکه  را  ما  که  کارآمدی  می   واحدی  واسطة  به  سازد 

یا تقریباً    گردیده  کننده به تبعیت، جایگزین  وادارو فناوری    2العاده خارق 

ساخت چیزی  های  که ما مهارت   است  هنگامی  ؛ اینغیرممکن شده باشد

.  دهیممیوش کرده یا از دست  خودمان را فرام  به سیاق برای کارکردن  

 ،این تغییرات فناورانة نمایی  رو شدن باهروب   من قطعاً امید ندارم ولی با

 
1 Martin Seligman 
2 Hyper-efficient 
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  شکوفایی به عنوان رشد  کردنبه تعریف    تا روشن است که ما نیاز داریم  

آغاز کنیم.  کردن، توسعه دادن یک    در یک مسیر سالم،  به معنای  این 

آینده دیدگاه جامع  از  آینده تر  از رهیافت ای  مان است،  فراتر  های که در 

است که    گرایانهگرانه و اغلب شادمانی لذت ای، فروکاست واره فقط ماشین 

 باشد.ی از این گونه فناوران می محبوب بسیار

کند که شادمانی واقعی به  می  بیان ،فیزیولوژیست ،منگمارتین اسلی 

از شادی  بیرونیهای  تنهایی  از چهارچوب  نمی  استخراج   ،آنی و  او  شود. 

PERMA   چکیده یافتهبرای  روی  های  سازی  بر  پژوهشش  از  کلیدی 

هنگامی که  ها  به ویژه، انسان  (.۱68کند )می  استفاده  ۱شناسی مثبتروان 

 .حالت خود هستندترین  شاددر  ها این موارد زیر را دارا هستندآن

 ( )غذای خوشمزه، حمام گرم(Pleasureخوشی ) •

• ( خاطر  یک  Engagementتعلق  در  جذب  داشتن،  جریان  )یا   )

 فعالیت خوشایند ولی چالش برانگیز( 

اجتماعی  Relationships)  روابط • )پیوندهای  عنوان  که  (  یک  به 

 ( اندگر شدهجلوهنهایت قابل اعتماد شادمانی نشانگر بی 

( )یک طلب و جستجوی آگاهمند یا تعلق داشتن Meaningمعنا ) •

 تر( به چیزی بزرگ 

• ( قابل Accomplishmentsدستاوردها  اهداف  یافتن  )تحقق   )

 لمس( 

 
1 Positive Psychology 
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ارزش است  ممکن  واقعاً  امکان   فناوری  در  را  پذیری  چشمگیری 

.  نیز مشارکت کندو شاید در تعلق خاطر    داشته باشد  دستاوردها  خوشی و

یا در    روابطدر پیشبرد    ای ی ملدارم فناوری کمک عنبر عکس، من باور  

واقع،   در  باشد.  داشته  معنا  یا  نیت  حس،  است  برقراری  کامالً  ممکن 

تواند اغلب کامالً اثر خوردندگی بر  می  صادق باشد زیرا فناوری   برعکس

با ادوات همراه خودمان در یک شام  داشته باشد مانند هنگامی که    روابط

 کنیم.ذهن خود را درگیر می ،خانوادگی

)معمی   فناوری  کند  پریشان  را  مقصود  و  معنا  در  تواند  فزونی  لول 

 منتهی  انتهاتربی   های فیلترکه به حباب   و خودکار شدن بی دقت(ها  داده 

داریممی دوست  ظاهراً  که  محتوی  با  فقط  را  ما  )یعنی   تغذیه   ،شوند 

د. مطمئن باشید،  ننمایمی  را تسهیلها  رسانهو دستکاری بیشتر  کنند(  می

ولی زمانی   ؛فناوری )به عنوان یک ابزار نه هدف( مفید است و خواهد بود 

وابستگی به   آن و  رویم، بیش استفاده ازمی  پیشترکه ما در مقیاس نمایی  

 بار باشد.آن به خوبی ممکن است به همان اندازه زیان 

شگفت اغلب  خ می   زدهمن  رخ  چه  که شوم  زمانی  داد  واهد 

شوند  می   ترگرایانهما لذتهای  واقعاً اثر کنند. آیا زندگی   ،نماییهای  فناوری 

آیا    دار؟ یا بیشتر عمیقاً معنا   فشارتر؛ بیشتر رانش یافته با  گرایانهیا سعادت 

ها  جایی که ماشین یعنی    ؛شویممی   تبدیلتر  سطحی های  شادی   شکارِ   بهما  

کنند. آیا ما برای شادمانی می  گری و تجربة ما را میانجی   رانندمی  حکم

 تالش و تکاپو خواهیم کرد؟  ،که منحصراً انسانی باشد
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 به شادمانی  پیوند یافته همتا  یک صفت بی  ؛شفقت

برای   انسانی مهم  عامل  این زمینه، شفقت یک  نظر گرفتن در  در 

دادخواستی  » خود تحت عنوان    2۰۱۵الما در کتاب سال    است. داالیی

در مورد    « تر از مذهب هستند.توسط داالیی الما به جهان: اخالقیات مهم 

 گوید:می ارتباط میان شادمانی و شفقت

 خواهیم شاد باشیم، ما باید شفقت را تمرین کنیم می اگر ما خودمان ”

ا به همین منوال باید  خواهیم مردم دیگر خوشحال باشند ممی و اگر ما 

 ( ۱69) “.شفقت را تمرین کنیم

(، یکی “ دیگرانهای  یا بدبختیها  نگرانی همدردانه برای رنج”شفقت )

سخت  قطعاً  از  و  است  آوردن  چنگ  به  برای  چیزها  از  ترین  یکی 

دادنها  ترینسخت  انجام  سخت باشدمی  برای  شفقت  و  .  زیرکی  از  تر 

 عقالنی است. سلحشوری 

می  یک  آیا  یا  ربات  یک  کاربردی،  برنامة  یک  رایانه،  یک  توانید 

  که شفقت داشته باشد؟ یک ماشین که محصول نرم افزاری را تصور کنید  

  کند، با هیجانات شما همسو می   کنید، احساسمی   شما احساسآن چه  

م توانیمی  کشد؟ مطمئناً،می  کشید، رنجمی  شود، هنگامی که شما رنجمی

کنند یا حتی شفقت  بینی کنیم که هیجانات را درک می پیش هایی  ماشین

چهره  در  بدنیهای  را  زبان  و  همچنینمی   انسانی  ما  توانیم می   خوانند. 

انسانی را  می  هایی را تصور کنیم که ماشین سازی شبیه توانند هیجانات 

دهیم  می  انجامما  آن چه    برداری یا یادگیری ازکنند، به سادگی با نسخه
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 کنند.می آید که واقعاً چیزها را احساسمی  و بنابراین به نظر

  هرگز یک حسِ ها  این است که ماشینتفاوت کلیدی  با این وجود،  

روزی  فقط  ها  آن از  توانند ترحم کنند،  ها نمیبودن را نخواهند داشت. آن 

که  توان  می   را داشت  این    ترحمبتوانند  امید  کنند.  وانمود  خوبی  به  را 

مطمئناً یک تمایز بحرانی است که ما باید با جزئیات بیشتر بازتاب دهیم  

آورند تا ما را ببلعند، در  ای که یورش میفناورانههای  که ما سونامی  وقتی

سازی به خوبی اجرا شده با نوع واقعی گیریم. اگر ما در یک شبیه می  نظر

ادراک را با هوشیاری واقعی  نسخة الگوریتمی  آن دچار گیجی شویم، یک  

یک    ،این گیجیژرف گرفتار خواهیم شد.    ی ، ما به دردسراشتباه بگیریم

اساسی   انسانبرای  کاستی  ماشینفرا  من،  نظر  به  است.  در  ها  گرایی 

ولی   بودهنهایت خوب و ارزان  بی  ،سازی یا تقلید کردن صفات انسانیشبیه 

چالش واقعی برای ما،  نخواهند بود.  انسان    هرگز به صورت واقعیها  آن

به اندازة  » به صورت  ها  سازی مقاومت در برابر وسوسة پذیرش این شبیه 

های  کنش که جایگزین برهمها  و اجازه دادن به آن  باشدمی  « بکافی خو

به فرد انسانی شوند. این یک حرکت خطرناک و نادانی خواهد بود  منحصر  

سعادت  تجربة  یک  خوشیکه  عوض  در  را  انسانی  واقعی  های گرایانه 

فراهم گردیده و به صورت فراگستر  ها  آنی که توسط ماشین  گرایانهلذت 

 در دسترس هستند، رها سازیم.

در   بارات  نهایی» جیمز  پایاهمان:  ابداع  و  مصنوعی  دوران  وش  ن 

 نویسد:می ،« انسانی
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یک سامانة هوش مصنوعی نیرومند که تضمین ایمنی شما به آن محول  

شده است ممکن است شما را در خانه زندانی سازد. اگر شما شادمانی را  

درخواست کنید، این هوش مصنوعی ممکن است شما را به یک حمایت  

تحریک   کنندة حیات وصل کند و پیوسته مراکز خوشی مغز شما را

یک  نماید. اگر شما یک کتابخانة خیلی بزرگ از رفتارهای ترجیحی یا 

آن چه   را برای یک هوش مصنوعی فراهم نیاورید تا دارایی عدول ناپذیر

این  که آن چه   ، ازکنداست را از آن استنتاج  شما رفتارهای ترجیحی

از آنجا که   .کند درگیر خواهید شدمی برای شما اندیشه  هوش مصنوعی

یک سامانة بسیار بغرنج و پیچیده است، شما ممکن   هوش مصنوعی

 است هرگز به اندازة کافی آن را درک نکنید 

 ( ۱7۰) .ایدآن را به دست آورده  به درستیتا مطمئن شوید 

 

 ها دارایی شادمانی در برابر پول: تجربیات در برابر 

اشاره اغلب  پایة  می   مردم  بر  شادمانی  که  یا کنند  مادی  تعلقات 

واقعاً از درجة اهمیت محدودی برخوردار است. تحقیقات    ،موقعیت مالی

که در کشورهای موسوم به پیشرفته، شادمانی کلی هنگامی  اند  نشان داده 

آدم  به دستها  که  بیشتری  افزودهمی  پول  خاصی،  نقطة  یک  تا    آورند 

در فراتر از  گردد: مطالعات گوناگون بیانگر آن هستند که هر چیزی  می

زندگی    واقعاً برای تری  شادمانی افزون   ،دالر در سال  7۵,۰۰۰تا    ۵۰,۰۰۰

  از دست   تبه مالیم   ،افزاید. همبستگی میان درآمد و سعادتنمی مردم  
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 (.۱7۱رود ) می

را  خریداری    کردکسب    تواننمی  شادمانی  این    نمودیا  بنابراین  و 

ردی، یک بوت یا ماشین  در یک برنامة کارب  آن را   ناپذیر است کهامکان

  ،که تجربیات  هستند. شواهد حمایت کننده بیانگر آن  کرددیگری انباشت  

تا دارایی اثر طوالنی  بر شادمانی کلی ما دارند    ،(. تجربیات۱72)ها  تری 

. تجربیات بر پایة  دارندنگام و تجسم یافته  ه  شخصی، مفهومی، به  حالت

ما   که  هستند  فردی  به  منحصر  کیفیات  انسان آن  ؛  سازندمی  را 

 مان. های آندروریتم 

، مدیر نوآوری محصول  ۱ایکسین لئو   ژان همان گونه که توسط دکتر  

اشاره شده    Huffington Postدر بالگ    2۰۱۵در آوریل    HopeLabدر  

 است:

دانشگاه بریتیش کلمبیا و دانشگاه مدرسین دانشگاه ویرجینیا، ”

بعد از بررسی بسیاری از مقاالت   2۰۱۱در سال  را  یک مطالعه ،هاروارد

ارائه دادند: هنگامی که از مردم   در پاسخ به یک تضاد آشکار، کآکادمی 

خواسته شد تا زندگی خودشان را ارزیابی کنند، افراد با پول بیشتر،  

کنند که مقدار زیادی رضایتمندی دارند. ولی هنگامی که از  می گزارش 

م اکنون خوشحال هستند، مردم با پول بیشتر  پرسیده شد چقدر هها آن

 دارند، تفاوت از خود نشان ی که پول کمترهایی به سختی از آن 

 ( ۱7۳)  “.دهندمی

 
1 Janxin Leu 
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 شادمانی انسانی، اولین هدف فناوری است )یا باید باشد( 

 Logia)شیوه، ابزار، مهارت یا پیشه( و    Techneیونانی    ةفناوری از واژ

ها  است و همیشه توسط انسانشده  )دانایی، از سوی خدایگان( برگرفته  

آید که به  می  شان خلق شده است ولی هم اکنون به نظرآسایش جهت  

 به کار خواهد رفت.ها خود انسان دادن به زودی فناوری جهت بهبودی 

  استفاده ای  مان به شیوهی شرایط زندگ  ی ما از فناوری جهت بهبود

کرد. می   ترتر و رایج خودی را محتمل هکردیم که ایجاد شادمانی خودبمی

کاربردی  های  و هر نوعی دیگر از برنامه   Skype  ،GoogleTalkبرای مثال،  

  دهند که تقریباً با هر کس در هر زمان و می  این اجازه را به ما  ،رسانپیام 

پیشرفت  تماس داشته باشیم. اکنون به دلیل    ،مجانیبه صورت  مکان و  

یک هدف برای    دارد ای  ، فناوری به صورت فزاینده فناورانة نمایی و ترکیبی

تالش  می   خودش حال  در  را  خودمان  ما  آوردن  شود.  دست  به  برای 

فیسبوک های  الیک  به  یابیم  می  بیشتر  واکنش  در  مدام    و   ۱ها اخطار یا 

 . طلبدمیتقاضا  « نهساما» هستیم زیرا  2ها اعالن

شود اگر ابزار معنا گردد، همان گونه که هم اکنون با فیسبوک  می   چه 

مقاومت ناپذیر و راحت  ای  به گونه ها  شود اگر آن می   رخ داده است؟ چه 

این   از دست بدهیم؟ چه هنگامی  را  ما مقصودوارگی خودمان  باشند که 

اسکرین گوشی  و  هوشمند  هو های  های  مچی  ساعت  و  هوشمند،  شمند 

 
1 Prompts 
2 Notifications 
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شوند و بر    ۱شناختی  ،توانند خودشان می  ( VRواقعیت مجازی ) های عینک 

باشند،  فراتر   ابزارهایمان  فقط  که  این  گردند از  چه نمایان  اگر  می   ؟  شود 

 ند؟ب خودمان اتصال بیا   2مان بتوانند مستقیمًا به نئوکرتکس مغزهای بیرونی 

 

  ؛کندمی   گرایی زیستاز پوچ ابری و در   ؛فناوری اخالقیاتی ندارد

 فضایی بدون اعتقادات 

اندازه  این  ای  به  با  داریم  نیاز  هستیم،  فناوری  عاشق  ما  اکثر  که 

روب ارزش ه واقعیت  بر  ذاتی  مالحظة  گونه  هیچ  فناوری  که  شویم    ها،رو 

بایست داشته  می  مان ندارد، هرگز نخواهد داشت و نهعقاید و اخالقیات

جهت توضیح ها  ما را به عنوان تغذیة داده های  باشد. فناوری فقط ارزش 

 دادن رفتارمان در نظر خواهد گرفت.

)ها  بوت دیجیتالی  دستیاران  فزاینده   ،(IDAو  صورت  ها  ده  ،ای به 

داده  آنالیز ای  تغذیههای  میلیون  و  خوانده  کرده،  را مکش  من    پیرامون 

د. امّا این  نجومی   کنم را می  هر خرده اطالعاتی که من پرتابد و  نکنمی

که   ندارد  آن اهمیتی  منداده » ها  چقدر  آنالیز  « های  و  گردآوری    را 

و یا  ها  توانست ارزش   هرگز به واقع نخواهندها  افزار و ماشین کنند، نرم می

توانند به همین طریقی که من  ها نمی ن را درک کنند زیرا آن اخالقیات م

آن   ،هستم باشند.  صورت  همیشهها  انسان  سازی  شبیه   ها،مشابهت   به 

 
1 Cognitive 
2 Neocortex 
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 خواهند بود. مفید، بله. واقعی، خیر. ها  سازی و ساده ها شده

نمونه  بدهید  من  به  چالش   یهایاجازه  با  های  از  که  اخالقی 

 کنند را ارائه دهم. می فناوری خودنمایی های پیشرفت 

خلق بمب اتمی را در هنگامی که   ،ایبسیاری از دانشمندان هسته 

کردند، می  علمی و ریاضیاتی کار های  بر روی چالش   وهلة اولدر  ها  آن

دولت    ،گرفتمی   خود را یک صلح طلب در نظر  که   متصور نبودند. انیشتین 

ایاالت متحدة آمریکا را به ساخت بمب در پیش از این که هیتلر بتواند،  

ایمر  تشویق کرد. همان گونه که پیش از این بیان گردید، جی رابرت اوپنه 

گست شکل  به  عنوان  ردهکه  اتم    به  بمب  از  می  شناخته پدر  شود 

ضجه و زاری   ،پیش از بمباران هیروشیما و ناکازاکی ی خود در عملکردها

ها  سیاسی و نظامی که بر آن  بغرنج(. با این وجود، اخالقیات  ۱7۴کرد )

را از مشارکت کنندگان  ها  دوی آن  هربه صورت مؤثرتری  کردند  می  عمل

 جمعی ساخت.کشتار های سالح

است    شده  این قطعیاست؛    ی ( نمونة عالی دیگرIoTاینترنت اشیاء ) 

ای تواند در گردآوری، ارتباط دادن و ترکیب کردن مقادیر گسترده می   که

عظیمی   شکل  به  وب  یافتة  اتصال  اشیاء  میلیون  صدها  از  اطالعات  از 

الی به  حل احتمتواند یک راه می سودمند باشد. بدین سان، اینترنت اشیاء

چالش  از  پایش های  بسیاری  و  اقلیم  تغییر  مانند  زیست  های  جهانی 

 محیطی باشد.

یافته باشد هر چیزی هوشمند و اتصال    روزی کهایده این است که  
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را کاهش داده  ها  توانیم بسیاری از فرایندها را کارآمدتر نموده، هزینه می  ما

باشیم. هر چند  زیست داشته  وردهای بزرگی در حفاظت از محیط  او دست

این ایده که  تحقق  ای  زیرکانه   یهایها  برای  کنونی  نماهای  هستند، 

بخشیدن به اینترنت اشیاء تقریباً کامالً فارغ از توجه به مالحظات انسانی،  

اخالقی است. این کامالً ناآشکار است که چقدر  های  و نگرانی ها  آندروریتم 

چه مقدار از  برقرار خواهد ماند،    « ۱جهانی  در ابرِ  مغزِ» در این    انگیمحرم

های پیشگیری خواهد شد و چه کسی مسئول همة این داده   تاممراقبت  

معجزه  روی  بر  فراوانی  بسیار  تمرکز  اکنون  هم  بود.  خواهد  های  جدید 

است در حالی که پیامدهای ناخواسته    ۳و اتصال یابندگی فزاینده  2کارآیی 

 ند که موجب نگرانی کسی باشند.آینمی به نظر ،و عوامل بیرونی منفی

)که من عموماً بسیار مخلص ایشان هستم( و خبرة    ۴یامندز پیتر د

دربارة  های خود  لیکون والی است در سخنرانی یس  « ۵فراوانی نمایی» مقولة  

درازی عمر انسان    شرکت  مثبت پیرامونای  سالمت به شیوه های  مراقبت 

(.Human Longevity, Inc استارت ،)پیشرو  )  6جدید او که با کریگ ونتر   پا

کند و این که چگونه این ما را قادر  می  ایجاد گردید، صحبت  (ژنتیکدر  

(.  ۱7۵برای همیشه()تر زندگی کنیم )شاید  خواهد ساخت بسیار طوالنی 

آید که به صورت عظیمی اکثر موارد اخالقی و  می   با این وجود، او به نظر

 
1 Global-brain-in-the-cloud 
2 Efficiency 
3 Hyperconnectivity 
4 Peter Diamandis 
5 Exponential abundance 
6 Craig Venter 
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سالخوردگی،   بحث  حول  که  را  معنوی  است  مرگ  و  عمر  به  درازی 

 . سپاردمی یفراموش

تواند برآید؟ آیا فقط این ثروتمندان  ها میچه کسی از پس این درمان

را زندگی کنند؟ این چه سال    ۱۰۰بیش از  نیستند که خواهند توانست  

پایان مرگ به  بیماری است همان  می   معنایی  آیا مرگ واقعاً یک  دهد؟ 

ا یک بخش یکپارچه و غیرقابل تغییر از انسان  گوید یمی  گونه که دیامندز

های  فراوان هستند ولی بسیار مانند روزهای اولیة پژوهش ها  بودن؟ پرسش 

ای،  های  سالح نظر هسته  فناوران  آید  می  به  از  والیبسیاری    سیلیکون 

  مواردی که  آن چه  انعکاس  توانند بدون یک ذره  می  سریعاً به آن سویی که

 روند.می منجر شود، به پیش به آن ممکن استها آنهای نوآوری  از

  من آن را ...... یک از دست دادن ژرف. مرگ یک تراژدی بزرگ است”

گویند با مرگ راحت  می  کنم مردم هنگامی کهمی پذیرم... من فکرنمی

 (۱76ری کورزوویل )  “کنند.می هستند، شوخی

ه یک چیز  پیام کلیدی در اینجا این است که فناوری مانند پول ن

چیز بد است. فناوری فقط به عنوان یک وسیله وجود دارد.  یک  خوب، نه  

، شاعر بزرگ مکزیکی، این را به خوبی چکیده  ۱، اوکتاویو پاز ۱9۵۰در دهة  

 نمود:

ترین  کامل  نه تنها گرایی فناوری در این واقعیت نهفته است که اینپوچ”

بیان تمایل به قدرت است بلکه در این واقعیت است که فناوری فاقد 

 
1 Octavio Paz 
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هستند که هایی پرسش  ،« به چه مقصودی؟» و  « ؟چرا » معنا است. 

 ( ۱77) “ پرسد؟فناوری از خودش نمی

نمایی همچنین  های  گرایی فناوری اگر پوچ  شوممی  زدهمن شگفت

و ممکن است به همان اندازه خود    ،گراترنمایی باشد؟ یک هزار بار پوچ

گونه  نهایت  در  ما  آیا  رمزهایی  شیفته؟  هوشیاری،  از  فارغ  راز،    و   کامالً 

خواهیم    و  معنویت برای   بودروح  جایی  هیچ  که  آن  خاطر  به  واقعاً 

 ندارد؟ ، وجودیدر این دوران در حال پدید ماشین ،هاآندورریتم 

چیز   دارندبحرانی  دو  نظر  می  که  وجود  در  زمینه  این  در  بایست 

 :گرفت

طراحی شود تا ای  به گونه  بایست همیشهمی  واقعاً فناوری عظیم (۱

در   را  انسانی  اولشادمانی  ببرد؛    وهلة  به جلو  پیشاپیش  برای و 

 منجر شود زیرا تکاپو بودن برایبه رشد و سود    فقط، نه  همین

را نه چندان    ،رشد نمایی و سود دیر  بسیار محتمل است که ما 

ماشین  زمانی کند  به  پارادایم جدید یک تبدیل  این  یی جاجابه   . 

 عرضه خواهد داشت. ،وکار و سازمانیچشمگیر برای هر کسب 

ویرانگر   (2 پیامدهای  با  یا هوش    اش بالقوه فناوری  ژئو  مانند مهندسی 

گر می   مصنوعی عمومی   هدایت  آن بایست  توسط  و  که  هایی  دیده 

  باشند، مورد نظارت قرار گیرد می   که خرد عملی دارا اند  اثبات کرده 

باستان    )آن  یونانیان  که  این  نامیدند(.  می   Phronesisچه  تولیت 

ها،  بایست در دستان توسعه دهندگان فناوری، شرکت ها نمی فناوری 
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های  بزرگترین پلتفورم گذاران پرخطر یا  نظامی، سرمایه های  بوروکرات 

 اینترنت جهانی قرار داده شوند. 

رسند اگر ما به عنوان یک می   به چه چیزی فناورانه    های پیشرفت   این

همة ما را    خالصانه اگر ما به چیزی دست نیابیم که    ،گونه، شکوفا نشویم

 ؟ ترقی ندهدشادمانی  از ی دیگرتراز به 

های  پیشرفت  موج  ریننوین یا آخ های  در نتیجه، هنگامی که فناوری 

کنیم، ما باید  می   ( را ارزیابیSTEMعلم، فناوری، مهندسی و ریاضیات )

اکثر   جمعی  سعادت  واقعاً  ویژه  نوآوری  یک  آیا  شویم  جویا  همیشه 

  بردمی   بیشتر به پیشکه در محقق ساختن آن سهیم بودند را  هایی  طرف 

 ؟ یا خیر

و  ارزانهای  فناوری   آیا راحت سریعتر  فراوان تر،  مصرف  تر،  با  تر، 

واقعاً ما را    ،وردهای بیشتر اقتصادی ارانسانی یا دستابَهای  تر، قدرت ساده 

برنامه می   خوشحال آیا  بوتهای  سازند؟  واقعیت    ها،  IDA  ها،کاربردی، 

مغز  » یا دسترسی آنی به  ،قدرتمند (VR)  و واقعیت مجازی  (AR) افزوده 

واقعاً به معنای آن    ،جدید  ةنرایا  -  از طریق یک حدواسط مغز  « جهانی

شکوفا خواهیم    به شکل راستین است که ما به عنوان یک گونه و فرد،  

ابزارها و پلتفورم هایی  آن  ،ن که در وهلة نخستایشد؟ یا   را  ها  که این 

کسانی هستند که  دهند،  می   را ارائهها  خلق کرده و مالک آن بوده و آن

 پاداش را درو خواهند کرد؟ 
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 بایست هدف باشد می  انسانیسعادت 

  من احساسشود،  می  فناوری بحث   ةبه ویژه هنگامی که در مورد آیند 

 کنم که سعادت )حالت راحت، سالم یا خوشحال بودن(، واژة کلیدی می

اندازه می از  که  دارد  جامع  رهیافت  یک  به  اشاره  سعادت  گیری  شود. 

بدن ذهنی عملکردهای  رایانش  قدرت  تعداد  مان،  یا  های سیناپس مان 

یافتگی، زمینه، به هنگام  تجسم  رود. این بیانگرمی   فراتر  ،موجود در مغزمان

یافتگی، هیجانات، معنویت و یک هزار چیز دیگر است که ما    بودن، پیوند

مانده کنیم.    راها  آناست    هنوز  درک  حتی  یا  داده    ،سعادتتوضیح 

آندروریتمی این  نیست،  بغرنج  الگوریتمی  و  پیچیده  پایة چیزهای    یبر 

فناوری در خلق کردن لحظات    .است  مانند اعتماد، شفقت، هیجان و شهود

خوب   عشق) معروف  او  به  که  کسی  یک  فراخواندن  به  توانایی    مانند 

  عمل ، اغلب بسیار خوب  (خواهیممی   ورزیم در هر جایی و هر مکانی کهمی

به    ،سازی فناورانهآساناز    . با این وجود، سعادت چیزی است کهکندمی

بزرگی بسیار  خودمرود.  می  فراتر   ،درجة  کارآفرینی    غرقابِ   ،من  در 

موسیقی دیجیتالی برای تقریباً ده سال  های  پ ابودم و با استارت  ی اینترنت

در   من  کام  دات  ناگهانی شرکت  مرگ  از  پس  فقط  این  و  بودم  آغشته 

سعادت    2۰۰2 یک  چگونه  گرفتم  یاد  که  از    ،ترجامعبود  طریق  واقعاً 

مفهوم از  و  هدفمندی  از  معناگرایی،  از  آید. میحاصل    گراییارتباطات، 

 نمود. سازی توان خودکارنمی  شادمانی را
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 سازد؟می  آیا فناوری شادمانی

نمایی همچون هوش مصنوعی بدون شک تالش خواهند  های  فناوری 

یا حتی سعادت را   نمود شرایطی را خلق کنند که در آن شادمانی انسانی

بتوان به پیش برد. برخی نیز به صورت فعاالنه در جستجوی ساخت آن 

صورت   به  آن.  از  دیجیتالی  تشابهت  یک  حداقل،  یا  هستند؛  ما  برای 

ریزی  توان برنامهمی  رابینیم که شادمانی  هایی میای، ما استدالل فزاینده 

سازماندهی یا هماهنگ  آن را رهوشمند، کرد یا از سوی دیگر با فناوری ابَ

که  است  این  فناوری  دهندة  پیشرفت  متفکران  کلیدی  استدالل  نمود. 

است که در زمان مناسب، هایی  خوشحالی فقط نتیجة انواع درست نرون

ط  آورند که این فقمی  برهان ها  شوند. آنمی  درست، برانگیخته  ة در راست

درک،    ها،تواند توسط رایانهمی  سانبیولوژی، شیمی و فیزیک است و بدین 

 برداری شود.آموخته و کامالً نسخه 

  وابستهها به ماشین ای که به صورت فزاینده نگریمای میما به جامعه ”

در   ها،مؤثر آنکردن یا حتی استفادة  توان ساختن، امّا هنوز از  شودمی

س یا مورد  نویببرنامه » ، ۱داگالس راشکوف  “قرار دارد.روند کاهشی یک 

 ( ۱78)  « : ده فرمان برای یک دوران دیجیتالریزی قرار بگیربرنامه

ممکن است ما بتوانیم یک نوع از ماشین شادمانی خلق کنیم که ما و  

نویسی کند یا مورد دستکاری و کنترل قرار دهد.  مان را برنامه محیط زیست 

بایست باشد!  می   امة کار برای آن موجود باشد؛ یا حداقل ممکن است یک برن 

 
1 Douglas Rushkoff 
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بیفکنید تا ببینید چگونه ایدة سازماندهی    www.happify.comیک نگاه به  

شادمانی  است؛   خودش   کردن  بازاریابی  حال  در  اکنون  برنامة    هم  یک 

تواند تصور کند  می   دهد! یک نفر فقط می   افزاری که شادمانی را آموزش نرم 

از کار در خواهد آمد )یک برنامة کاربردی که    2۰2۵چگونه این در سال  

یابد تا  می   با یک کاشتنی ظریف اتصال   BCIمستقیمًا به مغزمان از طریق  

اطمینان حاصل شود ما همة اوقات شاد هستیم و به صورت بحرانی آن که  

 کنیم!(. می   شادمانی را مصرف   ،ما در همة اوقات 

نظراین   به  چنین  اوقات  این  می   گاهی  که  کارآفرینانی  که  آید 

ها  کنند که هیجانات انسانی، ارزش می  کنند فکرمی  را دنبال ها  برداری بهره

 STEM  مقولة  بایست موضوع حتی پیشرفت نمایی بیشتر درمی   و عقاید

آید که روزی که ما به اندازة کافی در  می  منطق چنین به نظر   قرار گیرند.

برنامهها  سیر قرار گرفتیم، همة ایناین م نویسی توسط خود ما موضوع 

گاه، ما در   زنید( حتی خودمان. آنمی  ، شامل )شما حدسشدخواهند  

و واقعاً موجودات   گردیدهمان رها  های بیولوژیک توانیم از ساخت می  نهایت

 صبر کنم!(دیگر توانم نمی جهانی شویم؛ )من

 

 فناوریهای خوشی و   1خلق و خویهای  بوت

اکنون هم  خلق، می  فناوری  ما  برای  را  خوشایندی  لحظات  تواند 

( و این یک  گرایانهریزی و دستکاری کند )برای مثال شادمانی لذت برنامه

 
1 Mood bots 
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گردد. این هم اکنون می  شکوفا  ،وکار است که قطعاً در آیندة نزدیککسب

دهد  می   مایشدهد که فقط مواردی را نمی  در تغذیة اخباری فیسبوک رخ

را دوست    هاآناین که  د و  ندهمی  دستبه    هااز آن  که به ما احساس خوبی

در حال رخ    ،خریدهای  داشته باشیم. این در تجارت الکترونیک با مکان

دسته که  جایی  است  گرفته هایی  دادن  کار  به  اعصاب  متخصصین    از 

تعدیل و تنظیم  شوند تا سازوکارهای رضایت آنی دیجیتالی نوین را  می

دهندگان   سالمت در حال انجام است با بهبودهای  کنند. این در مراقبت 

)موسوم به داروهای هوشمند و فزونی دهندگان شناخت(    ۱ادراک و حافظه 

های  از توانمندی ای  تا به شما یک ضربه  است  بر این گذاشته شدهکه فرض  

ی بسیار مهارت آمیز  به زودی، این از طریق دستکاررذهنی تقدیم کنند.  ابَ

از طریق گفتماناحساسات  با  های  مان  )نه    حرکتکنترل شده  و صوت 

جا   همه  دیجیتالی  دستیاران  با  ما  که  شد  خواهد  انجام  شده(  تایپ 

مانند    AR/VRخواهیم داشت. این همچنین از طریق ادوات    ،حاضرمان

Oculus Rift  حدواسط نوین  اشکال  و  و  - انسان های  فیسبوک  رایانه 

تالش خواهند کرد که ما  ها  رایانه   .خواهد شدانجام    2عصبی های  کاشتنی 

باشند و  ها  احساس شادی کنیم. آن  تالش خواهند کرد که دوستانمان 

عشق بورزیم. و این بدتر خواهد شد  ها  از ما خواهند خواست به آنها  آن

 (.دارد  بستگی به نقطه نظر شمااین )یا بهتر، 

 
1 Nootropics 
2 Neural implants 
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 Nautilusدر مجلة    ۱توسط آدام پیور   2۰۱۵در یک مقاله در سپتامبر  

  ،و خوی   خلقهای  این بوت  ممکن است  سازد که چگونهمی  این را برجسته 

 کار کنند: 

پژوه در کالج ترینینی  ، نویسنده، جامع شناس و آینده 2جیمز جی هیگز ” 

  ؛ شود می   متصور   را   است چندان دور از اکنون    روزی که نه هارت فورد، یک  

عصبی کلیدی  های  که ما تعیین کنندگان ژنتیکی انتقال دهنده هنگامی  

گشایی خواهیم کرد و قادر  مانند سروتونین، دوپامین و اکسی توسین را گره 

وابسته به    HTTLPR- ۵نه    چه   شادمانی را )اگر های  خواهیم بود ژن 

دقیق که  مقیاس نانویی  های  با فناوری   را   سروتونین بلکه چیزی شبیه آن( 

ها  دهند، دستکاری کنیم. این می   رباتیک و داروشناسی سنتی را ازدواج 

روزی هضم گردیده و به صورت مستقیم به    خلق و خوی( های  )بوت 

تلنگر خواهند زد و به    ها،بر ژن   . سفر خواهند کرد   ،خاصی از مغز های  مکان 

و طریقی    کنند،می   مان را باال و پایین تنظیمی شادمانی   نقطة   ،صورت دستی 

 کنند. می   کنیم، رنگ ریزی می   که ما شرایط اطراف مان را تجربه 

شویم بر خلق و خوی  می   شود، ما قادر می   تر همچنان که نانوفناوری دقیق ” 

گوید  می   این را هیگز   “ . در افراد عادی اثر گذاریم   ،فزاینده دقیقی های  به شیوه 

پدید  نو های  و فناوری   در انستیتو اخالق   که همچنین به عنوان مدیر اجرایی 

  یبورگ شهروند: چرا جوامع دموکراتیک ا س »   و نویسندة کتاب کند  می   کار 

 . ( ۱79)   می باشد «  باید به انسان بازطراحی آینده پاسخ دهند می 

 
1 Adam Piore 
2 James J. Hughes 
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اکنون   هم  دیجیتالی  فناوری  که  آورد  خواهم  برهان   برای من 

فکر  کند.  می  عملبه خوبی  کاربرانش    ةگرایانلذت های  شکوفایی خوشی

های  کاربردی، دستیاران دیجیتالی شخصی و شبکههای  برنامه  کنید دربارة

  اتصال یافتن با دیگران جایی که تمام هدفِ  ،عمومی به صورت ،اجتماعی

غریبه    افراد کامالًهای  به یک باال رفتن سریع دوپامین بر اساس پاسخ  اغلب

اجتماعی هم اکنون تا حدی های  یقی، شبکهبه طر.  شودکاسته می   فرو

 . “گرایانهزایندگان شادمانی لذت ”  ؛انگیز هستندشگفت

وردهای فناورانة نمایی اچه دست  ، پرسش کلیدی این استولی مسلماً

سعادت می  احتماالً  از  حمایت  حتی  یا  شکوفایی  برای  گرایی توانند 

Eudaemonia    شادمانی به عنوان معنا و هدف زندگی، به عنوان هدف(

مان به سوی یک کردن با حمایت از تکاپو  عمل کنند یا   وجودی انسان( 

شرافتمندانه کشف   ،هدف  زندگی    کردن  یا  شکوفاسازی معنای  در 

مأموریت  این یک  کوبد زیرا  ؟ این مرا می مؤثر واقع شوند  ،گراییسعادت 

  ؛ پرسدنمیچیزی    پیرامون این هدف اصالًغیرممکن است چون که فناوری  

 چرا باید بپرسد یا نگران باشد؟اصالً و   .کندیا خود را نگران آن نمی

ای چنین شادمانی سعادت گرایانهاین که  آیا  که  پرسش  این  گاه،    آن

یا اصالً ترتیب داد )دیجیتالی    کرد، هماهنگی  نمودریزی  توان طرحمی را  

شناس  ، روان۱وجود دارد. این مفهومی است که ویکتور فرانکل  ،یا خیر(

خود تحت عنوان    ۱9۴6، در کتاب سال  2درمانیگذار معنا و بنیان اتریشی  

 
1 Viktor Frankl 
2 Logo-Therapy 
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 کند:می  جستجو « انسان در جستجوی معنا» 

این فقط بایست منتج شود و می دنبال نمود؛ اینتوان را نمیشادمانی ”

شود که به عنوان اثر جانبی ناخواسته فداکاری  می هنگامی این گونه

تر از خود شخص یا به عنوان بزرگ ای به انگیزه  ،یک نفر  شخصی

سرسپردگی یک نفر به شخص دیگری غیر از خود فرد  محصول فرعی  

کند  تالش باشد. هر چه بیشتر یک مرد به نشان دادن توانایی جنسش 

ها  تجربة اوج لذت جنسی، آن  دراش توانایی ان دادننش  یا یک زن به

توانند کامیاب شوند. لذت به صورت یک عارضه یا محصول  می  کمتر

که برای خودش یک هدف شود،  ای درجه و به   ،فرعی هست و باید بماند

یک  ،گرایانهاین ایده که خوشی لذت  (.۱7۰) گردد می  نابود و تباه

( است برای من  Eudaemoniaتر )رگ از یک شکوفایی بزمحصول جانبی  

سازد. بدین سان، برهان من این است که ما باید می مقداری معنا

فناوری  خود فناوری را در آغوش گیریم )خوشی آن را تجربه کنیم( ولی 

گرایی  یک سعادت  ةتجربخودش این  ،نشویم زیرا در غیر این صورت

(Eudaemoniaواقعی را ناممکن ) سازد. می 

 

 کنید باشید می  آرزوآن چه  مراقب

صورت   به  را  انسان  عمر  درازی  باید  ما  آیا  که  این  سر  بر  منازعه 

گسترش دهیم )و پیگیری پایان مردن(، یک نمونة عالی است  چشمگیری  

این که   تعیین  به شکوفایی  از دشواری  فناورانة خاص  پیشرفت  آیا یک 
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ترین به یکی از بزرگ   اشارهخود  این نیز    یا خیر؟   انسان خواهد انجامید

اگر    شویم: رو  هکه ما به زودی با آن ممکن است روب  دارد  مسائل غامض

توان انجام داد، آیا این به معنای آن است که باید انجام شود؟  می   را   ی چیز 

ممکن است اثرات  ها  آیا ما نباید انجام ندادن چیزها به خاطر این که آن 

 داشته باشند را در نظر بگیریم؟ جانبی منفی بر شکوفایی انسان  

همچون  فناوری  ژن  ویرایش  مرزشکن  ممکن    CRISPR-Cas9های 

در    به روشنی است در نهایت به پایان دادن سرطان یا آلزایمر کمک کنند و  

این   کاربرد دیگر  این وجود،  با  ما مشارکت خواهند کرد.  سعادت جمعی 

  ریزی را با خود قابل برنامه های  بچه تولد یافتن  های علمی ممکن است  و جاد 

به شکل چشمگیری درازای عمر را افزایش داده یا حتی    ،بیاورد   به ارمغان 

؛ اّما احتمااًل فقط برای آن اندک افرادی  مردن را برای انسانیت پایان دهد 

  دادن   انجام برای  بدون شک    این منابع   چشمگیری دارند که  مالی   که منابع 

توانیم اطمینان حاصل  می   ا مورد نیاز خواهند بود! چگونه م نیز    این کارها 

درصد برای انسانیت مثبت خواهند بود    9۵  در حد ها  که این پیشرفت   کنیم 

 و موجب فروپاشی اجتماعی، تروریسم یا نابرابری نمایی نخواهند شد؟ 

  ،دیامندز   فناوری، پیتر   -   ، میانگاه همگرایی انسان سیلیکون والی در  

آیا  ” دوست دارد چنین بگوید:   این است  بود  پرسش  مردم مایل خواهند 

سال اضافه از یک زندگی سالم، هزینه کنند؛ این یک    ۴۰و    ۳۰،  2۰برای  

را    سیلیکون والی فلسفة    ا این گزاره به آشکار   (. ۱8۱)   “ فرصت سترگ است 

 وکار است؛ حتی شادمانی انسان!دهد: هر چیزی یک فرصت کسب می   نشان 
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کنید ماکسمانآن چه    مالحظه  آمی  در مجلة  ۱که  علم  نویسندة   ،

Wired    2موتور پیدایش» در مورد خیزش موسوم به    ،2۰۱۵در ژوالی» 

ویرایش کردن  دربارة   اولین گام۱82)نویسد  می  انسان  DNAمفهوم   )،  

که    اینبرای شناسایی    خواهد بود  میلیاردها انسان  DNAوتحلیل  تجزیه 

. قدرت رایانش  هستندها  مسئول شرایط گوناگون و بیماری هایی  چه ژن

ستردة عمومی برای این مفهوم نیاز خواهد بود. دوم،  و حمایت گ  یبزرگ

زیان  به  مسئول چیزی  عنوان  به  ژن  یک  که  )با  هنگامی  سرطان  آوری 

این ارتباط سر راست باشد( مورد شناسایی قرار گرفته  فرض بر این که  

ژن    کردن  برای برداشت یا سرکوبهایی  باشد، گام بعدی پیدا کردن راه

ریزی افراد  برنامه   ایدة اصلی  ،که بیماری توسعه نیابد. سومای  است به گونه

ریزی  کاربردی را برنامههای  افزار یا برنامه است مثل این که ما امروزه نرم

 .ها و صفات عالینماو افزودن ها برداشتن خطاها و اشکال کنیم؛ می

  ،؟ اکثر افراد آیا این به عنوان یک آیندة مطلوب شما را تکان داد 

داد   خواهند  پاسخ  این   ! “ بله ” پرطنین    جلوه چنان خوب    ،موضوع   زیرا 

آن    هنگامی که ما دربارة   ،. با این وجود آید می   دهد که درست به نظر می 

ای  توانند در زمینه می   علمی چنین شاهکارهای  با محقق شدن  که  چه  

کسی از  گردد: چه  می   کنیم، ذهن متحیر می   تر معنا دهند فکر گسترده 

برخواهد آمد؟ چه کسی تنظیم خواهد کرد در  هایی  پس چنین درمان 

را  ها  توانند به کار برده شوند یا خیر؟ آیا ما همة درب ها می کجاها آن 

 
1 Amy Maxman 
2 The Genesis Engine 
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ابرانسان  انسان ها  برای  روی  به  را  درب  و  کرد  خواهیم  عادی  های  باز 

است    هایم به معنای آن نویسی ژن قدیمی خواهیم بست؟ آیا امکان برنامه 

بیشتر   شدن  تبدیل  به  مسیرمان  در  ناخواسته  ما  ها  ماشین   شبیه که 

 خواهیم بود؟ 

ها  در یک سو، ویرایش کردن ژنوم انسان با نیت پایان دادن به بیماری 

همین  می ولی  شود  شادمانی  و  تندرستی  افزایش  به  منجر  مطلقاً  تواند 

داخلی یا تروریسم  های  توانند به سادگی به جنگمی   بسیار های  توانمندی 

های رثروتمندان بتوانند از همة بیماری دامن بزنند. تصور کنید اگر فقط ابَ

سال زندگی کنند و این    ۱۵۰تهدید کنندة حیات اجتناب کنند و بتوانند  

تر پژمرده شود یا حتی  سالگی یا جوان  9۰در حالی باشد که دیگری در  

هایی  زمینه اگر  حتی    ید.آبر  ة خودسالمت اولیهای  نتواند از پس مراقبت 

برای توسل جستن به ناآرامی شهری وجود دارد،    از این درماندگی مطلق

ما حتی  چگونه  نروید.  را    توانیممی  جلوتر  امکاناتی  چنین  سر  ارائه  در 

بدون اول  بپرورانیم  وهلة  در  که  و   این  اخالقی  دهندة  آزاد  موارد  این 

 STEMیورو بر روی  ها  یلیون؟ چرا ما باید تررا در نظر نگیریم  اجتماعی 

بر ولی  کنیم  چه    هزینه  انسانی  آن  موارد  من  نامم، می  COREکه 

به معنای خالقیت و شفقت،    COREگذاری ناچیزی انجام دهیم؟ )سرمایه 

 .۱(است  و همدردی  ،گرایی و مسئولیتاصالت، دوجانبه 

 

 
1 Creativity and Compassion, Originality, Reciprocity and Responsibility, and 

Empathy 
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 یک نمونة مثبت

تا یک برهان  در حد غایی  های  ما مجبور نیستیم به نمونه بنگریم 

یافت   شدن  گیرا را برای یا بر علیه یک تجربة انسانی به واسطة دیجیتالی

پدیا را در نظر بگیرید، یک پایگاه دانش جهانی بدون منفعت: ویکینماییم.  

  یک نمونة مثبت از ترقی به سوی سعادت جمعی که از طریق فناوری ارائه

 راوانی، به اصالح و بهبودی جامعه پدیا، تا حد بسیار ف گردد. خلق ویکیمی

در  پردازدمی همگان  برای  راحتی  به  اطالعات  و  دانش  که  زمانی  در   .

ویکی نبود،  هر کس  ،پدیادسترس  برای  را  جا  ،دسترسی  هر  بدون    ،در 

ها یا پایگاه  با سبک قدیمی، کتابخانههای  هزینة پرداخت برای لغت نامه

 تجاری یا دولتی، باز نمود.های داده 

پدیا خوشحال هستند  ر واقع، مردم در سراسر جهان از داشتن ویکی د

مورد احترام    ،ای به شکل گسترده   ،گذارانش، یکی از بنیان ۱و جیمی ویلز 

برده است.   به پیش  نوآوری  این  با  را  زیرا پیشرفت جمعی جامعه  است 

چاپی  های  انند نابودی نسخهپدیا مافزون بر این، پیامدهای ناخواستة ویکی

 توان به عنوان چیزی ناچیز قلمداد نمود.می  بریتانیکا را دانشنامة

پدیا، یک مورد خوب از فناوری برای پیشبرد سعادت  بنابراین، ویکی 

دهد ولی قطعاً بدون کاستی نیست. برای نمونه، می  و شکوفایی انسان ارائه

به    2۰۱۱در سال    )گرد لئونارد(  نویسی انگلیسی زبان این مؤلففهرست

 حذف گردید. ،دلیل فقدات شهرت

 
1 Jimmy Wales 
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)یک برنامة کاربردی عمومی   Tinderهمچون  هایی  بر عکس، نوآوری 

پیام و  هنوز  مگر    ،رساندوستیابی  شما  که  نداشته    رضایتیاین  آن  از 

پدیا  به همان طریقی که ویکیگوگل یا اپل واچ، واقعاً  های  (، نقشهباشید

احتماالً  ها  هر چند که آن   ؛برندنمی   سعادت جمعی را به پیش  ،انجام داد

بله » واقعاً بیان تجاری رهیافت  ها  آن   .مفید بوده و حتی محبوب هستند

مفید، بله، پیش  الگوی زندگی هستند.  شیوه و  به فناوری    « توانیممی  ما

 پدیا.بردن سعادت عمومی؛ احتماالً خیر، یا حداقل نه به اندازة ویکی

 

 رت شادمانی برای لذت جویی توان یافته با فناوری؟تجا

به   بتوانیم  ما  اگر  کنید  زوج    آسانی،تصور  یک  با  نزدیکی  احساس 

جنسی انسانی با استفاده از یک ربات جنسی توان یافته با هوش مصنوعی،  

سازی کنیم )بله، محض شگفتی شما این یک صنعت  شبیه   ،زیبا و پیراسته

 (. ۱8۳با رشد پرشتاب است( )

همة   ربات با  با  داشتن  جنسی  رابطة  تفاسیر،  تجربة  ها  این  مسلماً 

آیا ما هنوز    شود: می   یک نفر دچار حیرت سازد.  می   را برآورده  گرایانهلذت 

برای پیگیری شادمانی واقعی و یک تجربة جنسی کامل در یک ارتباط  

برای برقراری آن باید  حقیقتاً  که    واقعیانسان با انسان در زندگی    حقیقی

جنسی  های  این که ما به سهولتی که ربات تنازع کنیم، مشتاق هستیم؟ یا  

بود خواهند  دسترس  راحتی  ،در  به  تن  بنابراین  و  کرد  خواهیم    عادت 

وسوسهمی چقدر  منش  دهیم؟  و  خوی  چنین  به  که  بود  خواهد  انگیز 
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که افراد  متوسل شویم؟ و از سوی دیگر، از این    ،گرایی به جنسمصرف 

هستیم    هما ک  ؛خواهند لذت ببرندمی آن چه    حق داشته باشند از توانند  می

 را انکار کنیم؟ آن بتوانیم 

تفاوت را    قطعاً  مطمئناً شما ممکن است استدالل بیاورید که ما هنوز

ا استفادة دائم از  ب  ، در اذهان خودمان،ولی چه مقداری   .دانستخواهیم  

آیا این با مغزهایمان در نخواهد  اهیم کرد؟  تغییر خو  ما  جنسی،های  ربات 

آن    دیدگاه ما از یعنی  مان را نابهنجار نخواهد کرد؟  افتاد و درک از واقعیت 

 که جهان واقعی حقیقتاً شبیه است.چه 

بینند  می  مطالعات بر روی مردانی که به شکل رایج پورنوگرافی را

اثر چشمگیری بر تحریک مورد    از آن  که کاربرد گستردهاند  نشان داده 

که برای اوج جنسی الزم است، به آن چه    نیاز برای برانگیختگی و برای 

های  (. فقط تصور کنید که چقدر این مورد با ربات ۱8۴آورد ) می   وجود

که واقعاً بسیار هوشمند، ارزان  هایی  جنسی بزرگنمایی خواهد شد، ربات 

 Humansاز  هایی  شوند )بخش می  همانند انسانای  و به شکل باور نکردنی

تواند می   را ببینید تا متوجه شوید این موضوع تا کجا  AMCمربوط به  

 . (۱8۵برود( ) 

جنسی را منع سازیم های  آیا این به معنای آن است که ما باید ربات 

نمایند؟ من  می   ما را به سوی عادات فاقد خوی انسانی هدایتها  زیرا آن

منع کردن    یا هر آسیب دیگری با   جتماعیآسیبی ا  که   طرح خواهم کرد

ایجاد  نخواهد بود ولی مسلماً  موجود  نما  انسانهای  آیندة ربات های  نسل
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نامحتمل است. این ولی یک نمونه است   ها،آنبه  پذیری  دسترسدر  توقف  

این مورد، پوست مصنوعی،  اکه چگونه دست  )در  نمایی  فناورانة  وردهای 

هوش  ها  ربات  شادمانی  می  مصنوعی( و  مسیر  سوی  به  را  ما  توانند 

پایین   گرایانهلذت  هزینة  بیشتر،  سرعت  با  دسترس حتی  و  پذیری  تر 

بدین  ،ترگسترده  دهند.  آیا  سوق  است:  این  کلیدی  پرسش  سان، 

سعادت ما را به پیش خواهند برد و اگر این گونه باشد،    ،نماییهای  فناوری 

  لغزش ها  اطمینان حاصل شود آن  تا   ردچه کسی به این رسیدگی خواهد ک

گیرد چه  می  یابند، چه ناخواسته و چه با طراحی؟ چه کسی تصمیمنمی

ما از یک خط  ای  نیست و در چه نقطه   ی است و چه چیز   یانسان  ی چیز

 دهد؟  تمایز ما راایم از ابزارهایی که خلق کرده  خواهیم کرد تا گذر

اس ماشین  و  انسان  میان  ذاتی  تنش  یک  شاید این  فناوری  که  ت 

را  نتواند و  کندحل    آن  انسان  اگر همة مغز  میلیارد سلول    ۱۰۰، حتی 

سازی نمود. شفقت و شادمانی، مانند  عصبی آن را بتوان در نهایت شبیه 

فقط در ابعاد بیولوژیک و شیمیایی وجود ندارند ولی    آسانیهوشیاری، به  

 .یابندتبلور می ،استانسانی که در یک نمایش جامع از هر چیزی ها آن

آن  اگر  در شبیه ها  حتی  تندی  آنبه  بهتر ها  سازی  فراوانی  تا حد 

رود که هرگز به این  نمی  افزارها یا نرم ها  این احتمال برای ماشین   شوند

توانند می  هم اکنونای  رایانههای  : به روشنی، برنامهحاالت دست بیابند

مورد سنجش و شناسایی قرار  ای  شناخت چهره های  شفقت را با تکنیک 

نرم  تریلیون دهند،  بازنگری  از  پس  شاید  چهره ها  افزار  بیان  و  ای  متغیر 
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 کند.  سازی شبیه شفقت را حتی  بتواند  ،نشانگرهای زبانی

برنامه تالش   و سپس  کردن  تعریف  انسانی برای  ویژگی  یک  ریزی 

آید می   به نظردر وهلة اول  مانند شفقت یا چیزی به مرموزی هوشیاری  

بینی  همانند یک مفهوم غیرقابل ادراک یا غیرقابل باور در آینده قابل پیش 

آن ولی  یک    باشد.  که  دارد  وجود  واقعی  خطر  این  آیا  دوباره،  گاه 

؟  جلوه دهدبرای اکثر ما خوب    « کافی  ةبه انداز» سازی عالی شاید  شبیه 

پیرامون این ایده که ما دیر یا زود ممکن است با   ای من به شکل فزاینده 

 روا بداریم، نگرانم.  انجام آن را  ،در نزد خود  « به اندازة کافی» داشتن چیزی  

 

 به سر جای خود  ن فناوریندبرگردا

و  ها  افزاری، الگوریتمنرم های  برنامه  ها،من اساساً باور دارم که رایانه 

همدلی را  حس  انسان مانند یا  محتمل نیستند که هرگز شفقت  ها  ربات 

ربات آورند.  دست  و ها  به  دهندگان  یاری  عنوان  به  مصنوعی  هوش  و 

 هرگز.ها خدمتگزاران بله ولی قطعاً به عنوان ارباب 

باید تالش   ما  از مدل   کردهآیا  یا هوش مصنوعی  های  و  ریاضیاتی 

بهینه  استفبرای  هیجانی  پیامدهای  تفکر  سازی  زمینة  در  و  کنیم؟  اده 

، آیا ما واقعاً باید تالش کنیم که فناوری بهتر را جهت حل مسائل  اشینم

مراقبتی  های  اجتماعی یا سیاسی گسترش دهیم؛ مانند استفاده از تکنیک 

 گرا برای پایان دادن به تروریسم؟ نکوبم

آندروریتمی های  ارزش  برجای می  پیچیدة  انسانی  دامنة  در  بایست 
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بهتر    ها،ظریف آنهای  این که ما در خلق بیان  ، اولبه دو دلیل  ؛دنبمان

کلیدی برای    ،با آن مسائل  مستقیم  هستیم و دیگر آن که درگیر شدن

  زدهتر( است. من اغلب شگفتگرایی )شادمانی ژرف توسعه دادن سعادت 

را زایش    « انسانی نمایی» شادمانی    ،« فناورانة نمایی» پیشرفت  شوم آیا  می

از  دادخواهد   ک، جدا  از    ه این  های که چنین ماشین   افرادی یک درصد 

می  وار معجزه  خلق  را  آن  ،کننددرخشان  آنها  مالک  از  و    سودها  بوده 

یک هدف پاک و منزه است تا    ،ساخت یک ماشین انسانی کاملبرند.  می

 توانیم می  که ماای  به گونه  شود؛هایش رها  و ناکارآمدی ها  از همة کاستی 

 معنا دهد؟ گزاره این  خواهد میکه آن چه  در نهایت خدا شویم، هر

کنم  می  دانم ولی این جهانی نیست که من تالشنمی  من دربارة شما

بسازم. قصد این که ما این مسیر را دنبال کنیم همانند آن است که با  

  کههایی  مان و نسلمان قمار کنیم و انگار چشمه را برای کودکانآینده 

 سازیم.  ند، مسمومآیمی

نویسی کرد، خودکار  برنامهها  توان به درون ماشیننمی  شادمانی را

شادمانی   فروخت.  یا  داد  برداری نسخه مورد  توان  نمیرا  نمود  ،  قرار 

نیاز به تجلی یافتن و    ،یا به صورت ژرفکرد  کدگذاری   این  فرا گرفت. 

به  میان ما دارد و فناوری در اینجا است که به ما    در   رشد در درون مان و

  هستیم که از فناوری استفاده ای  کند، ما گونه می   کمک  عنوان یک ابزار 

 که مقدر گردیده باشد فناوری شود.ای کنیم نه گونهمی

شادمانی خودش از یک واژة  در نهایت، پیرامون آن فکر کنید: واژة  
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شانس   برای  می  (happ)وایکینگی  مفهوم  ریشه  به  همچنین  این  یابد. 

مدافعان فناوری ممکن است ابراز  .  کندمی  اشاره  ،رویداد شانسی یا شانس

  زدایند؛ که همگی می  عناصر منفی شانس را از زندگی انسانها  کنند که آن 

اری و فقر تا خود مرگ. با این هستند از بیم  بزرگ  گروهیها  دانیم اینمی

ندی، توانایی مممکن است به صورت نظام ها  آن  ،کاری وجود، برای چنین  

که به شرایط   تغییر دهند  را   تر شادمانیانسان به تجربه کردن سطوح ژرف

ندارند  سنجشی قابل   تفاسیری   .بستگی  به هر  ما   بله،    از   اجازه دهید  به 

فناوری   زدودن  ابزارهای  زیان برای  سیارة  خطرات  بر  انسان  موجود  آور 

اجازاستفاده شودزمین   نه،  ولی  ابزارهایمان شویم.  ابزارهای  ندهید  و   ه 

به یک  دنیا،    ة مانند بومیان معصوم ینگو نیکی ارادة آزادمان را    تیزهوشی

 . کنیمتسلیم  ،شوق ارزان و  دسته از زیورآالت بدلی و شور

  



 ن یانسان و ماش انیم  ندهیآ  ییارویرو؛ تیدر برابر انسان  یفناور 260

 



 

 

 

 

 دهم فصل 

 یتالیج یاخالق د

 

 ندارد  یات ی اخالق یفناور 

 دارد.   یبستگ ات ی به اخالق تیانسان  یول

 

 

سیر   ما  چنانچه  دهیم.  انجام  نمایی  ریاضیات  مقداری  دهید  اجازه 

سال )بستگی به آن دارد    ۱2تا    8ادامه دهیم، فقط ظرف  کنونی خود را  

  عطف پیشرفت کلی فناورانه از نقطة  ،چه هنگامی آغاز به شمارش کنیم(

اخالقیات می   جست  ۱28به    ۴امروزی   منظر  زمان،  آن  در  به  زند.  مان 

لنگان  ،صورت خطی و پلکانی انسانی  می   به پیش  ،لنگان  رود و مقیاس 

فقط تا مقدار  چنانچه خوش شانس باشیم؛ این    ،6یا    ،۵به    ۴بهبودی از  

همچنان را   کمی  نوین  چهارچوب  یک  ما  خواهد  می  که  بهبود  پذیریم، 

 یافت.

تا آنجا که ما ریزتراشه    خود  حتی اگر قانون مور در نهایت در کاربرد
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های فناوری، از  گستره از    ی دهیم، متوقف گردد، بسیارمی  را مدنظر قرار

ارتباطات   باند  ژرفپهنای  یادگیری  و  مصنوعی  هوش  تا  هنوز    گرفته 

به زبان    یابند؛می   ، رشده صورت نمایی و با اثرات ترکیبیاحتماالً حداقل ب 

 (. ۱86نمایند ) یکدیگر را تقویت می  ،تغییراتدیگر، 

  %9۵به ده سال دیگر در آینده زوم کنید و ما ممکن است در واقع به  

مافوق کارآمدی منتهی   شدن و  اتصال یابندگی فزاینده، مجازی دکاری،  خو

توانیم امروز تصور کنیم، انسان  می  که آن چه    شده باشیم و بسیار کمتر از

)بنگرید    کالنهای  ییجاجابه  که در مسیر رشد نماییای  باشیم. جامعه 

نمیای  جامعه   کند،می  خوابگردی   خود  (سومفصل   درنگ  تا  که  کند 

ارزش پیام برای  را  آن  نظر  های  دهای  در  اخالقیات  و  اعتقادات  انسانی، 

داران خطرپذیر، بازارهای سهام  توسط فناوران، سرمایهکه  ای  بگیرد، جامعه 

  گردد، احتماالً به یک دورة واقعی ماشینی ورود می  گری هدایتو نظامی

 کند.می

از    شدن در  با رهسپارپس اخالقیات چه هستند؟   پاسخ یک  فراتر 

به معنای رسم   ethosیک فرد باید زندگی کند، واژة یونانی  چگونهساده، 

(. امروزه، ما اغلب از اخالقیات به عنوان یک مترادف  ۱87و عادت است ) 

ارزش  معنویات،  پندها،  مختصرنویسی  اعتقادات    نیات فرضیات،    ها،یا  و 

رسش است آیا در شرایط  کنیم. نگرانی اولیة اخالقیات این پمی   استفاده

یا خیر  ،موجود   برای شما درست احساس آن چه    ؟چیزی درست است 

شود بر اساس اخالقیات شما است و در بسیاری از موارد این دشوار  می
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این به  شود.  نمی  است که توضیح داده شود چرا چیزی درست احساس

ین حتی اساسی ترین قوان  سر   توافق نمودن برهای  روشنی یکی از چالش 

که ما در آستانة ورود به آن هستیم. با  است  ای  اخالقی برای دوران نمایی

را   اخالقی  قوانین  از  برخی  که  کرد  خواهم  تالش  من  بعداً  وجود،  این 

 نمایند.می  یا اصولی که توسعة فناوری را هدایت ؛بندی کنمفرمول 

است. این یک   هایمانخودمان از ماشین دادن  تمایز ،امروزه کار ضروری ”

ش انسان است و این  بازکشف است، برای مثال، این که همة دانش، دان

هیچ چیز وجود ندارد که بتوان در یک جهان مهندسی شده پیدا  که 

آل نامیدن را داشته باشد؛ ولی فقط این در خودمان ایده کرد تا ارزشِ

 ( ۱88استفان تالبوت )  “باشد.می است که این گونه

چرچیل  بیان  ،۱الری  چنین  زیستی  اخالق  کند: می  متخصص 

های پیرامون ارزش   اخالقیاتی که به عنوان ظرفیت فکر کردن منتقدانه”

اساس بر  را  ما  عملکردهای  و  گردیده  درک    هدایت ها  ارزش  معنوی 

 ( ۱89) “باشد.می ینسان ا ند، یک ظرفیت عامکنمی

های  چنانچه اخالقیات، فکر کردن انتقادانه پیرامون ارزش  ،بنابراین

بر طبق آن واقعاً یک ظرفیت عام  معنوی و هدایت عملکردهای خودمان  

ماشین  از  هرگز  )الف(  نباید  ما  است  رایانهها  انسانی  داشته  ها  یا  انتظار 

های را درک کنند و از این رو، باید پیرامون ظرفیت ها  باشیم که واقعاً آن

بسیار محتاط باشیم. یا این که )ب( باید ها  د یادگیرندگی فزاینده آن خو

 
1 Larry Churchill 
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ن درون  به  را  ضروری  اخالقیات  انواع  از  برخی  که  نمود    ،افزاررم تالش 

را درک  ها  که حداقل آنهایمان آموزش دهیم  کدگذاری کرد و به ماشین

آن به  و  اخالقیات    ؛گذارندباحترام  ها  نموده  به  موسوم  موضوع 

(؟ این یک پرسش مهم است که ما در جستجوی پاسخ آن ۱9۰) ماشین

 در اینجا خواهیم بود. 

 

بر سر اخالقیات ما چه خواهد   خود یادگیرنده شوند ها  اگر ماشین 

 ؟ آمد

  اخالقی به تندی در راستای پیشرفت نمایی فناوری بر های  پرسش 

تصادف به  چنانچه یک  خودروهای خودران،    دربارةبرای مثال،  خیزند،  می

بایست چه کسی را زیر  می  صورت کلی غیرقابل اجتناب باشد، این خودرو 

چنانچه بیمار    ،پردازندمی  که به مراقبت خانگیهایی  بگیرد؟ در مورد ربات 

چه باید انجام دهد؟ هنگامی  ربات  از خوردن داروی خودش امتناع نماید  

ریزی خود  مهگیری پیش برناتصمیم های  دنبال کردن درختها  که ماشین 

آن آیا  کنند،  آغاز  چیزها  یادگیری  به  خودشان  و  کنند  متوقف    ها،را 

بیان و کدگذاری شان دشوار است را یاد  ها  چیزهایی که حتی برای انسان 

توانند تصمیماتی دشوار اتخاذ  نمی  آسانیحتی به  ها  انسان  خواهند گرفت؟

که یک مورد پزشکی  برای  درصد شانس    ۳۵اگر یک بیمار  ” کنند مانند  

باشد  است  تهدید کنندة حیات بایدگاه    آن  آیا  داشته  را    او  داروها  این 

چیزهای  ها  ، انسان مسلماً  “؟ نیاز باشدبرای این کار  حتی اگر فشار    بگیرد 
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کنند. می  ها اشتباه هم دهند و آن می  متفاوتی انجام های  گوناگونی در زمان

ای پذیریم که به چنین شیوه می   پذیریم و آیا ما می   ما این را از یک ربات  آیا

 توسط یک ربات تحت درمان قرار بگیریم؟ 

با    ۱9۴2در سال    ۱در داستان کوتاه تخیلی علمی ایزاک آسیموف

 کند:می  را تعریف ناپسند، او سه قانون هم اکنون Runaroundعنوان 

ربات (۱ طریق نمی   یک  از  یا  برساند  آسیب  انسان  یک  به  بایست 

 گیرد. بدهد تا یک انسان در معرض آسیب قرار بانفعال اجازه 

باید دستورات داده شده توسط یک انسان را پیروی می   یک ربات  (2

 کند مگر آن که چنین دستوراتی با قانون اول در تضاد قرار گیرد. 

ین محافظتی یک ربات باید وجود خودش را تا به هنگامی که چن (۳

 با قانون اول یا دوم در تضاد قرار نگیرد، حفظ نماید.

هایی  ماشین   دربارةاین قوانین هنوز صادق هستند و آیا    ه آیا امروز

یک ربات  که  کارساز خواهند بود؟ ممکن است    ،که خود یادگیرنده هستند

آسیب برساند )البته تا حدی( ها  مراقبت کننده نیاز داشته باشد به انسان 

به آن دستور داده    ،)برای مثال، یک دکتر(  دیگری   ترزیرا انسان مسئول

داند کجا آغاز کند  می  مان. چگونه ربات بدهد  به او   به زوررا  است تا دارو  

افزارمان اگر ما در یک پرهیز غذایی هستیم،  آیا نرم و در کجا متوقف شود؟  

  تلفن و اینترنت را خاموش  ،افزاراین برنامة نرم کند؟ آیا  می  قفل یخچال را  

مان را  توالتآیا  جلوگیری کند؟  توسط ما  پیتزا  دادن  کند تا از سفارش  می

 
1 Isaac Asimov 
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 کند؟می  پایش ،ریزی نشدهمصرف برنامه های  برای نشان

هرگز  ای  روشن است که هیچ هوش مصنوعی در این زمینه، این کامالً  

نوعی اخالقی  از  بدون  زیرا    ،مدول حاکمیت  بود  نخواهد  واقعاً هوشمند 

اخالقی  قطعات  آخرین  احتماالً  مصنوعی  هوش  آن،  که    معمایی  بدون 

د داد و بنابراین همیشه  در نظر بگیرند را از دست خواهتوانند  می  هاانسان

د خورد. یک هوش  شکست خواه  ،استتر  در هنگامی که موضوعی مهم

داند چه هنگامی درست  مین  راند و می   مصنوعی که وسیلة خودران شما را 

 . را تصور کنید است یک حیوان روی جاده را باید کشت یا نباید کشت

از لحاظ  را بسازیم که  هایی  ربات   قصد داریمبا این وجود، حتی اگر ما  

تصمیم و  خودمختارانهیادگیری  کههوشمند    ،گیری  گفت  باید    باشند، 

  جانی و اجتماعی هنوز نزدیک نقطة صفر از لحاظ هوش هی ها  آن   هامروز

این  خود دارند؛  بسیار  ها  قرار  خود  به خودی  که  هستند  اصطالحی  دو 

 سخت هستند توضیح داده شوند یا مورد سنجش قرار گیرند. 

یادگیرنده  های  مورد ماشین   آید می   قیات به پیش که موضوع اخال   وقتی 

نگرانی  از  است های  یکی  من  ژرف،  اصلی  یادگیری  هوش  ای  گستره .  از 

شده    بر آن   ها گذاری ترین سرمایه بزرگ   ،2۰۱۵مصنوعی است که از سال  

  نیز   ( و بسیار محتمل است که در طی چند سال آینده این روند ۱9۱است ) 

برای هوش مصنوعی نیستیم،    ی . ما مترصد دیدن زمستان دیگر یابد ادامه  

  پرخطر هوش های  گذاری بر پروژه گذاران، سرمایه دیگر که سرمایه ای  دوره 

بسیار نوید    هوش مصنوعی   چون که برای توقف خواهند کرد  م را  مصنوعی  
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 اند. بهره بوده بسیار کم ها  آن   است در حالی که   شده   داده 

قدرتمند    نهایتبی ها  این را تصور کنید اگر )چه هنگامی؟( ماشین 

را بر اساس  ای  بتوانند چگونگی حل تقریباً هر مسئله ها  ررایانه و ابَشوند  

بدون هر فرمان یا    ،زنده )برای مثالهای  جریان سترگ از دادهفقط یک  

 DeepMind  ط بهومرب  AlphaGoپیروزی  ریزی پیشین( فرا گیرند.  برنامه

گوگل که در پیش از این بحث گردید، یک مثال اولیه از چنین توانمندی 

 (. ۱92یادگیری در عمل است )

و  ها  انین، ارزشتوانند قوقدرتمند می های  ژرف، ماشین با یادگیری  

توانند درک کرده و شاید  می  اصول نرم موجود را کشف کنند و بنابراین

سازی نمایند. با این وجود، اگر این تقدیر شده است  را شبیه ها  حتی آن 

دوست دارد   IBM)همان طور که    باشدکه چیز بعدی بزرگ در رایانش  

نخواهیم داشت  راهی    ،مطلقهای  (، ما انسان« ۱رایانش شناختی » بگوید،  

آیا پیشنهادات هوش   نماییم  آزمون  یا خیرتا    ،مصنوعی درست هستند 

توانمندی  ماشینهای  زیرا  از خودمان  ها  رایانشی  به صورت چشمگیری 

وا اگر   ،قع پیشی خواهند جست. در  این است،  ما    یک مسئلة بدسرشت 

  مانخودهای  اختراع کنیم که چندین برابر فراتر از توانمندی هایی  ماشین

با  هستند  ،IQ    ما چگونه  ۵۰,۰۰۰های باالتر،  به آن  فهمیممی  و  ها  که 

نظارت نماید؟  ها  بر آن  دانتومی   توان اعتماد نمود؟ و چه کسی هنوزمی

آن نوینآیا  طریقی  به  نهایت  در  باید    ،ها  ما  آیا  شد؟  خواهند  ادراک  با 

 
1 Cognitive Computing 



 ن یانسان و ماش انیم  ندهیآ  ییارویرو؛ تیدر برابر انسان  یفناور 268

جاسازی کنیم و  ها  از اخالقیات مورد تمایل انسانی را در آن   ای مجموعه 

 پذیر خواهد بود؟ امکان  این کار حتیچگونه 

  ۱987( در سال  AIدر مقالة مجلة هوش مصنوعی )  ۱میتشل ولدروف 

این است که ماشین”  نوشت: هوشمند، های  یک چیز که آشکار است... 

ها نویسان آن چه برنامه   ؛فرضیات و مقاصد را تجسم خواهند داد  ها،ارزش 

و ها  آگاهمندانه قصد داشته باشند یا خیر. بدین سان، همچنان که رایانه 

گردد که ما به می   شوند، این ضروری می  یشتر و بیشتر هوشمندبها  ربات 

های  چه ارزش ها  دقت و به صورت روشن پیرامون این فکر کنیم که آن 

 (۱9۳) .“هستند ای درون ساخته 

ارتباط  شویم  می   نمایی وارداین مورد حتی همچنان که ما به دوران  

چه  یابد  می   بیشتری  که  بگیریم  نظر  در  اکنون  هم  باید  ما  زیرا 

فناوری های  چهارچوب  همة  برای  باید  هوش  های  اخالقی  شامل  نمایی 

ژنوم  کردن  ویرایش  مسلماً  و  شناختی  رایانش  ژئو،  مهندسی  مصنوعی، 

هایی  رچوب هر دوی چهاشامل  در نظر بگیریم. این    شکل خاصبه    را  انسان

نندگان انسانی توسط ابداع کها  در درون ماشینناخواسته  خواسته یا  که  

برنامهیا سازندگانها  آن که آن هایی  د و همچنین آننشومی  ریزی شان 

  نیز   ممکن است خودشان یاد بگیرند و در طی زمان تحول یابندها  ماشین

 . شودمی

واتسون  ماشین    IBM  2اگر  با یک  این  است، چگونه  واقعی  متفکر 

 
1 Mitchell Waldrop 
2 Watson 
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ارزش و  میان  های  متغیرها  حتی  ناگفته  یا  مبهم  ناآشکار،  که  انسانی 

مصنوعیمی   سروکار  ،هستندها  انسان هوش  اخالقیات  این  آیا    یابد؟ 

  پیچی شوند یا نویسی در سخت افزار سیم بایست از طریق پیش برنامه می

گیری ژرف که جویای تقلید عصبی یادهای  با استفاده از شبکه   بایستمی

تکامل یافته و    ،کندمی  کردن این که چگونه مغز اطالعات جدید کسب

آن اگر  و  بیابند؟  انسان ها  سازوکار  چگونه  هستند،  یادگیرنده  ها خود 

آن توانست  این ها  خواهند  چگونه  سازند؟  هماهنگ  و  کنترل  تایید،  را 

  ،فرهنگی اخالقیات انسانی  ی ( هااستحاله )ها  شمار جایگشت به بی ها  سامانه

 رسانی خواهند کرد؟سات وسور

تر علمی پیرامون هوش مصنوعی و یادگیری ژرف  ژرف های  پرسش 

در فراتر    ،نوینی های  پذیری فنی کنترل کردن چنین هوش مانند امکان 

از منظر این مؤلف و کتاب و برای هم اکنون به هر ترتیب، این آشکار  

است.    نهفته در پیش روی ما    که   است عظیم    ة وظیف یک  این  است که  

آین  در  واقع،  اخالق در  متخصص  نقش  نزدیک،  بسیار  به    دة  دیجیتالی 

علوم  » در هم راستا با دانشمندان  ها  یکی از پرطرفدارترین شغل به  خوبی  

برای  تبدیل    «داده  خوب  شغل  یک  این  است  ممکن  آیا  شد.  خواهد 

 شما نیز باشد؟ های  بچه 

 

 ؟ همچنین...نیز هیچ مذهبی و نه  

ه اخالقیات به هیچ  این بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم ک 
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  2۰۱۱. داالیی الما در کتاب روشنگرانة سال  ند هب نیست وجه همانند مذ 

خاطر نشان نمود که هر کسی  این را    «فراتر از مذهب » خود تحت عنوان  

برای برقراری    گاه   ن اخالقیات دارد و فقط برخی از مردم مذهب دارند و آ 

ما را  های  ترین تصمیم فراخوان داد تا ضروری   ،جهانی   سکوالرِ   اخالقیاتِ 

خودکار  های  سالح های  که در مورد سامانه هایی  هدایت نمایند مانند آن 

 ( انسانی هستند  نظارت  توان کشتن بدون  برابر  ۱9۴با  (. اخالقیات در 

ضروری  مذهب   تمایز  دربارة    دارد یک  که  هنگامی  داریم  نیاز  ما  که 

دهندگان   فزونی  یا  انسان  ژنوم  ویرایش  همچون  داغی  موضوعات 

صحبت  انسان  ساز می   غیربیولوژیک  برقرار  پیشنهاد کنیم،  من    یم. 

  تا جایی که ها  نمایم که ما باید از آوردن مذهب به درون این بحث می 

دیدگاه می  زیرا  کنیم  پرهیز  تقر های  توانیم  و    یکسانی یباً  مذهبی 

ارزش   ایفراگیری  و  اخالقیات  اکثر  هستند های  که  دارا    فاقد   ،پایه 

بسیار    وهلة اول به صورت نامتوازن از  ها  آن   که   باشند و همچنین این می 

 اند. مملو شده   ،با تاریخ و تجربیات گذشته 

را در   تمایز بحرانی  این    ۱999  سال  مصاحبةیک  آرتوسی کالرک 

 برجسته کرده است:

مذهب و بر این فرض هستند که این است که هم اکنون مردم ”

اخالقیات واقعاً بسیار ساده   دارند. ولی اساسِ بایستهاخالقیات یک پیوند 

 ( ۱9۵) “است و اصالً به مذهب نیازی ندارد.
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ا  ایجاد یک شورای اخالق دیجیتالی جهانی: چگونه ما اخالقیات ر 

 خواهیم کرد؟   تعریفکه با دوران نمایی مناسبت دارد، 

تالش به  من دوست دارم به دو نگرانی عمده بپردازیم: در نخست،  

کردن چه    تعریف  جهانی  می   کهآن  توافق  مورد  مجموعه  یک  تواند 

باشد؛ و دوم تالش به تعریف    « دیجیتالی نمایی» برای یک دورة    ات اخالقی

که ما نیاز خواهیم داشت انجام دهیم تا سعادت انسان و  آن چه    کردن

جهانیهای  رانی نگ کاری  برنامة  صدر  در  واقعاً  که  رمی  اخالقی  ا  ماند 

 تصاحب نگردد.  یتضمین نماید و توسط تفکر ماشین

نهایی نیاز داریم؛    ی از اخالقیات دیجیتال ای  ما به تعریف کردن مجموعه 

اندازة کافی  اخالقیاتی که   با دوران دیجیتالی مناسبت دارند: آشکار و  به 

د  ن د یا مانع نوآوری نشو ن که سرعت پیشرفت را کند نساز ای  به گونه روشن  

د. یک  ن مان حفاظت کن د تا از انسانیت ن و با این حال به اندازة کافی قوی باش 

آینده قطب  نه یک نقشه، به سوی یک  قدرتمند  های  که فناوری ای  نما و 

  دهند و آن می   سپس فزونی   ،سازند می   توانمند   ،نخست   که در ای  فزاینده 

 د. ن سازند را ببین می   انسانیت را تهدید   ،گاه به صورت افزایشی 

کنم ما یک شورای اخالق دیجیتالی  می  کالم آخر آن که من پیشنهاد

( نمودن    GDEC)۱جهانی  تعریف  آن  وظیفة  که  کنیم  ایجاد  قوانین را 

ای  فراگیری باشد که برای چنین جامعه های  ترین ارزش و اساسیای  زمینه 

 بایست وجود داشته باشند.می کامالً متفاوت و دیجیتالی شده 

 
1 Global Digital Ethics Council 
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کم و بیش، اکنون ما موافق هستیم که هیچ دولت سرکشی حتی  

ای هسته های  دارای توانمندی بایست  نمی  برآیدها  اگر بتواند از عهدة آن 

و فریفتگی  ها  باشد. این وضعیت در واقع پیچیده و بغرنج، آکنده از دروغ 

تغییر  و همیشه در حال  و  پابرجا می  آن  ولی درک ضروری   ،است  ماند 

 ناگفته است. های گردد زیرا جایگزین آن شامل خطر می تقویت

ها و پایش مستقل  به همین طریق، ما اکنون به توافق بر محدودیت

دیگر   و  ژنوم  ویرایش  آیندة هوش مصنوعی،  پیشرفت  و  منظر  دوی  هر 

 نیاز داریم. ،نماییهای فناوری 

ام.  را در زیر طرح کردهها  این گفتمان، من برخی از مغلطه برای آغاز  

  مطمئناً، ممکن است حتی   ،بله  ؛آور استدلهرهای  دانم این وظیفه می  من

گستاخانه باشد. امّا ما نیاز به شروع کردن    نیز  آن  کردنآزمون    تالش به

 داغ شوم!داریم، و بدین گونه من در نخست ممکن است نقره

ساده در  ای  ، ما نیز نیاز به طرح یک بیانیه GDECبرای حمایت از  

دیجیتال اخالقیات  معا  داریم،نیاز    یمورد  از  نوع  برای هیک  جهانی  دة 

دیجیتال  « نمایی  انسانیِ  حقوقِ»  افزایش  به  رو  جهان  یک  چنین  .  یدر 

د در جهت هدایت و پاسخگویی آن  نتوانمی  پس از آن،دة  ه و معاای  بیانیه 

فروشند )و  میو  سازند  می  کنند،می  که این فناوری را اختراع هایی  شرکت 

زیرا  هایشاندولت  است  مهم  واقعاً  این  کنند.  ایفا  نقش  توان نمی   دیگر( 

عنوان    فقط تحت  را تغییر فناورانة نمایی بر موجودیت انسان  های  داللت 

برخورد نمود، به عنوان یک اثر جانبی که نگرانی    هابا آن   ،عوامل بیرونی
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 نسبت به عاملین آن ایجاد نکند. ای فوری 

تجسم که  می   من  و    لحاظ   به  GDECکنم  ژرف  متفکران  نمودن 

کسب دولت،  دانشگاهی،  مدنی،  جامعة  از  و  آگاهمند  فناوری  و  وکار 

صاحب   رهبران  و  هنرمندان  نویسندگان،  مستقل،  متفکران  همچنین 

شود در بحث مشارکت  می  خوشحال  نیز  )این نویسنده   داردنیاز  اندیشه  

ت در نهایت  داشته باشد!( این نیاز دارد که از آغاز جهانی باشد و ممکن اس 

قدرت  بزرگ های  به  حتی  یا  بشر  مشابه  حقوق  ویژة  گزارشگران  از  تر 

حق پایش، توصیه    ،سازمان ملل متحد نیاز داشته باشد؛ به عبارتی دیگر

 (. ۱96داشته باشد )  را به عمومو گزارش موارد و نقض کردن قراردادها 

، اخالقیات نیز اغلب  برخورد گردیدموضوع پایداری    باهمان گونه که  

داشتن   عنوان  مطلوب» به  چیز  برنام  « یک  بوده  ةدر  هر  کاری  گاه    که 

از    روند  ایننمود.    باره برخورد  یکتوان با آن  می   خیزدمی  چیزی فوری بر

بنیان دچار کاستی بوده و رهیافت خطرناکی نسبت به ایمن نگه داشتن  

های کنیم که توسعهمی همچنان که ما به دورانی حرکتمان است. آینده 

بایست نمی  ما   دهند،می  رخ  گاه به صورت ناگهانی  آن  و  به تدریجبحرانی  

مورد    ةگذرگاهی داشته باشیم که اخالقیات مان را در آن نقط  آسانیبه  

 ی هابه صورت جبران ناپذیری توسط ماشین ها  مالحظه قرار دهیم که آن

 “شودمی  ببینم چه  ماندن تامنتظر  ”در هم کوبیده شده باشند.    ،فکر کننده

 دهد. گیری انسانی را معنا می کناره ،گیبه ساد
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 یک حسابان اخالقی نوین 

اخالقیات  می  ما بر  داریم  که  جایی  تا  را  منابع  و  هزینه  بایست 

کنیم هزینه  فناوری   طورهمان    ؛دیجیتالی  بر  هزینه که  نمایی    های 

ارزیامی از  های  بی پیامدهای ناخواسته فناوری کنیم.  نمایی و پیشگیری 

هستی(   به  وابسته  از خطرات  )فراتر  انسانیت  به  اندازه  به  آسیب  همان 

  . این تغییرات را به پیش ببرد  تادهیم  می  یکه ما به علوم  دطلب میحمایت  

به بودجه و ارتقاء نیازمند است که علم به آن  ای  به اندازه   عامل انسانی

بدون   ،(STEM)  مجموعة فناوری، مهندسی و ریاضیاتنیاز دارد؛ علم،  

(۱CORE) تواند وجود داشته باشد.نمی آن 

مارکوف  کتاب  2جان  در  تایمز  نیویورک  خبرنگار  های  ماشین» ، 

 سازد: می این حسابان اخالقی نوین را برجسته ، نیاز به « رحمت عاشقانه

های  از سامانه بالقوههای به این امید دارند که سوءاستفاده ها بینخوش”

  ،هوش مصنوعی، ژنتیک، مهندسی و رباتیک های مان اگر کاربرد ای رایانه 

کاسته خواهند شد. امّا صنعت  ، شوندتمرکز مبیشتر بر انسان تا الگوریتم 

بیان کند از خود تا  که روشنگری اخالقی را ای پیشینه یک   ،فناوری 

چشمگیر  توانست می کنون به جا نگذاشته است. این در صورتی واقعاً 

فقط   ، یک فناوری سودآور راسیلیکون والییک شرکت  حداقل  که باشد

سازی  پیاده  دربارة. امروزه، تصمیمات کرده باشدرد  ،به دالیل اخالقی

  شوند.می به صورت عمده بر اساس سودآوری و کارآیی گرفته ،فناوری 
 

1 Creativity, Originality, Reciprocity and Empathy 
2 John Markoff 
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 ( ۱97) .“یک حسابان اخالقی جدید است وجود  مورد نیاز استآن چه 

 

 ی پنج حقوق انسانی نوین برای دورة دیجیتال

  ة اینجا پنج حقوق اساسی انسانی که ممکن است بخشی از بیانیدر  

 دهم:می  اخالقیات دیجیتالی آینده را شکل دهند، فروتنانه پیشنهاد

 حق طبیعی ماندن؛ برای مثال بیولوژیکی   (1

را داشته باشیم. ما    ۱در حالت غیرفزون یافته   کردن ما باید حق انتخاب  

به ابقاء حق خود برای استخدام شدن، استفاده از خدمات عمومی، خریدن  

در   عمل  و  بدون  چیزها  درون    احتیاج جامعه  در  فناوری  قراردادن  به 

داریم هایمان  بدن  ترس نیاز  این  یا    کشی )سیم   WiredOrFiredهای  .  شو 

تماعی مدنظر باشند،  اج های  اخراج شو( تا آنجایی که ادوات همراه و رسانه 

.  شوند( می   آور شمرده )به رغم این که اکثراً غیرزیان   هم اکنون یک مورد است 

فشار  به ما  را تصور کند که  ای  تواند آینده می   با این وجود، یک نفر به سادگی 

تا    بپوشیم یا کالهخودهایی  ها  پوش ، رخ AR/VRهای  شود تا عینک می   آورده 

از این،  و   یم واجد شرایط استخدامی شو  به عنوان یک شرط    یا حتی بدتر 

ها  این برنامه یا    کنیم استفاده    2افزازی کاربردی خیس های  برنامه از    ،استخدامی 

بدن  شوند مان  در  دیگر    . کاشته  بودن  انسان  کافی خوب » فقط  اندازة    « به 

 نیست.   ی بخش نخواهد بود و این یک آیندة رضایت 

 
1 Unaugmented state 
2 Wetware 
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ناکارآمدداشتن    (2 که   ی حق  در جایی  و  اساس    ،ناکارآمدی  اگر 

 دهد می  معنی انسانیت ما را  

باید   فناوری   بودن  ترآهسته حق گزینش  ما  ما   را  از  باشیم.  داشته 

ه زودی ممکن است به  این بتر کنیم.  انسانیت مهمنباید کارآمدی را از  

که از وسایل تشخیص    شودتر  کارآمدتر و حتی ارزان ای  صورت گسترده 

استفاده کرد    Scanaduهمانند  هایی  سالمت دیجیتالی از طریق پلتفورم

م ببینم. من بر ییک دکتر را در هر زمانی که یک مورد طبی داربتوان  تا  

 به عنوان  توانندمی   در مجرای مثبت بوده وها  این باورم که این فناوری 

. با  عمل کنندهای سالمت  یکی از کلیدها در کاهش دادن هزینة مراقبت 

دیگری   ةیا این به معنای آن است که ما باید افرادی که شیواین وجود، آ

برمی  آن  ،گزینندرا  به  یا  قرار دهیم،  خواهند  نمی  کههایی  مورد جریمه 

 ابر باشد، فشار وارد آوریم؟ فضای سالمت شان در های داده 

 عدم اتصال حق  (3

یابندگی   اتصال  باید حق داشتن قطع  را در    « به سیاهی رفتن» ما 

ماشبکه   ابقاء کنیم.  را  پایش  و  ردیابی  ارتباطات،  توانیم  می  و مکث در 

اتصال    ها،کارفرمایان و شرکتبسیاری از  انتظار این را داشته باشیم که  

نیازمندی پیش گزینه   را  ۱ایندهزف  یابندگی آیندة  ،  2ای به عنوان یک  در 

شما ممکن   ،به عنوان یک کارمند یا رانندة بیمه شده  نزدیک برقرار نمایند.

 
1 Hyperconnectivity 
2 Default 
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تان دیگر  است مشمول قطع اتصال غیرمجاز باشید اگر که شما یا خودروی 

 در شبکه قابل ردیابی نباشد.

که خودمان هایی  و امکان فنی قطع اتصال در زمان  خود شمول بودن

قطع اتصال این اجازه  یک حق مهم بنیادی است زیرا    ،نماییممی  انتخاب 

یابیم یا این  بتمرکز  دهد تا بر محیط غیرمیانجی شدة خودمان  می   را به ما

. این همچنین خطر چاقی دیجیتالی )بنگرید  زندگی کنیمکه در لحظه  

را کاهش7  فصل از  می  (  و  بهدهد  ناخواسته  رسیدن  کاهد.  می  مراقبت 

مل آینده باشد ولی این باید به عنوان یک حق  جآفالین ممکن است یک ت

 مسلم برقرار بماند.

 نشان بودن و نام  حق بی  (4

در جهان پیش روی با اتصال یابندگی فزون یافته، ما باید هنوز گزینة  

از   که  هنگامی  مانند  را  ردیابی  و  گرفتن  قرار  شناسایی  مورد  یک  عدم 

کنیم یا هنگامی که نظر  می  پلتفورم یا برنامة کاربردی دیجیتالی استفاده

بیان  را  انتقادمی  خود  یا  باشیم؛نماییممی   کنیم  داشته  برای    ،  چنانچه 

تعهدی  و  تجاوز  دیگری  هیچ کس  حقوق  به  و  نباشد  بار  زیان    دیگران 

نام و برخی موارد آشکار وجود دارند که بی  که  مطمئن باشید  .دنکنمی

غیرمنطقی باشد  نیز  غیرممکن است و شاید انتظار داشتن آن  ها  آننشانی  

بانکی دیجیتالی. با این وجود، ما باید مطمئن باشیم  های  مانند تراکنش 

ها  در آند جایی که ردیابی کامل  نکه فضاهای محافظت شده برقرار باش

ت سیاسی  مانند هنگامی که نظرا   نیست یا یک هنجار    باشدنمی   مورد نیاز
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های  شوند یا توصیهمید، تصاویر شخصی به اشتراک گذاشته  نشومی  گفته

انجام  بختی و  نام و نشانی، رمز و راز، نیک . بی گردندمی  پزشکی دریافت 

نباید در پی آن    هستند  انسانیهای  صفات و جنبه از    ،اشتباهات ما  که 

 شوند.   زدودهباشیم تا توسط فناوری  

 ها به جای ماشین ها درگیر نمودن آدم   حق استخدام کردن یا  (5

ها از آدم ها  یا کارفرمایان چنانچه آن ها  ما نباید اجازه دهیم شرکت 

تر و  حتی اگر این گران   ؛کنند، محروم شوندمی   استفادهها  به جای ماشین 

مالیاتی را به   باشند. برعکس، ما باید اعتبارهای   ترکارآمد   ،کمتربه میزان  

عمل هایی  آن گونه  این  مالیات می  که  و  سازیم  فراهم  های  کنند، 

شرکت  سازی خودکار برای  تعداد  هایی  را  چشمگیر  صورت  به  که 

در نظر بگیریم.    ،دهندمی  افزار کاهشو نرم ها  مستخدمین را به نفع ماشین

افرادی که قرها  این مالیاتدر دسترس بودن  به   تا  بانی  نیاز خواهد بود 

 مورد بازآموزی قرار داده شوند.ها به کمک آن  اند،بیکاری فناورانه شده

 ،این مهم است که توجه نشان داده شود که بسیاری از این حقوق

از  چه مقدار    حاضریمما  هستند:  مورد مهمی در هستة این بحث    برناظر  

؟ ما همچنین نیاز  تر باشیمدر امان فدا کنیم تا کارآمدتر یا    خود راآزادی  

بایست باشد و چگونه فناوری با  می   چهاخالق امنیتی  داریم بپرسیم که  

 یابد؟می  سروکار ،این مورد اساسی
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 بایست باشند نمی  پروایی کهبی  پانزده 

توسعه   پیشبرد  دیجیتالی    یافتگیبرای  اخالقیات  یافتن  تجسم  و 

 ای فناورانه های  دام تناقض فراگیر، در اینجا چند نمونة خاص از  روشن و بی 

اجتناب نمود  ها  باید از آن   خواهیم انسانیت گسترش بیابدمی  که چنانچه 

 .داریممی  را عرضه

در فراهم آوردن آغازگران اندیشه برای  من به خوبی آگاه هستم که  

از این فرامین پیشنهادی ممکن است آشکار شود که  این بحث، برخی 

ایده  انگارانه،  ساده  غیرع بسیار  مدینمآلیستی،  و  فاضله   ةلی،  ناکامل  ای، 

دارم فقط  می  را عرضه ها  مشاجره انگیز باشند. بدین سان، من فروتنانه آن

 ی یک بحث باشند.با این نیت که آغازگری برا

 طراحی کنیم ای  ها را به گونه آنملزم کنیم یا  را  ها  ما نباید انسان  (۱

این  که  این خاطر  به  فقط  فناوری شوند،  آرامی خودشان  به  تا 

خواهد ساخت و  فناور را خرسند  های  فناوری یا شرکت   ،موضوع 

 . سازدمی رشد را برانگیخته

همچون هایی  توسط فناوری اجازه دهیم که  ها  ما نباید به انسان (2

( اشیاء  اینترنت  مصنوعی،  رباتIoTهوش  و  یا   ها،(  حکمرانی 

 هدایت شوند.   ضرورتاً

نوین های  نویسی یا ساخت آفریده ما نباید ماهیت انسان را با برنامه  (۳

 تغییر دهیم. ،با کمک فناوری 

انسان (۴ نباید  به قدرت ها  ما  به منظور دستیابی  رطبیعی ابَهای  را 
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حذف  را  ماشین  و  انسان  میان  آشکار  تمایز  که  نماییم  تقویت 

 خواهند کرد. 

را توانمند سازیم تا خودشان را توانمند سازند  ها  ما نباید ماشین (۵

 و بدین طریق کنترل انسانی را دور بزنند. 

اعتماد با ردیابی در ارتباطات و    کردن  ما نباید جویای جایگزین (6

ین که فناوری این را به صورت  فقط به خاطر ا  ؛مان باشیمروابط 

 کند.می  پذیرعمومی امکان

نماییم (7 طراحی  نباید  بیابیم یا  کنیم  گذاری  صحه  ،ما  به   تمایل 

 تام. به دلیل وجود یک نیاز محسوس برای امنیت  ،مراقبت تام

نباید  (8 بوت  ما  فناوری ها  پلتفورم   ها،ماشین   ها،به  دیگر  های  یا 

عملکردهای دموکراتیک ضروری را در  هوشمند اجازه دهیم که  

بر عهده   ،انجام شوندها  جامعة ما که واقعاً باید توسط خود انسان 

 گیرند. 

فرهنگ زندگی واقعی کردن جویای کاهش یا جایگزینی  نبایدما  (9

الگوریتم  با  مجازی تقویتهای  سازی شبیه   ها،انسانی  یا  شده 

 باشیم.

نسانی فقط به دلیل اهای  جویای کمینه کردن کاستی  نبایدما   (۱۰

 مناسبت یافتن بهتر با فناوری باشیم.

تالش کنیم اشتباهات، راز و رمزها، حوادث و شانس را    نبایدما   (۱۱

آن  تا  سازیم  منسوخ  فناوری  از  استفاده  پیش ها  با  یا را  بینی 
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پیشگیری نماییم و ما نباید تالش کنیم تا هر چیزی را عیان 

فناوری   که  دلیل  این  به  فقط  امکان نماییم  را  آن    پذیر انجام 

 نماید.می

 ،خلق  ،اعتیاد به آن  ایجادرا با هدف اولیة    ای هر فناوری   نبایدما   (۱2

 مهندسی یا پخش کنیم.

را ملزم نماییم که تصمیمات اخالقی بگیرند یا ها  ربات   نبایدما   (۱۳

 را مورد چالش قرار دهند.   مانرا مجهز نماییم تا تصمیماتها  نآ

 ،نیز در ماهیتها  تقاضا کنیم یا پیمان ببندیم که انسان   نبایدما   (۱۴

 نمایی باشند.

روشن  نبایدما   (۱۵ الگوریتم  از   را  یک  دقیق  تصور  یک  جای  به 

( و ما « فریبدمی  افزار دنیا را نرم» اشتباه کنیم )   ،واقعیت انسانی

فناور  نباید قدرت  کباشیم    ی تحت  دلیل  این  فناوری   هبه 

 کند.می  اقتصادی تولیدهای سودمندی 

مورد   آشکاردر  و  عیان  هر چیزی  شود، می  این موضوع خاص که 

که  : چیزهایی  دهندمی  شز یک درس خوب به ما آمواجتماعی  های  شبکه

به   اند،به شکل نامحسوسی کانون توجه شده  ،ندشدنمی  گفته  پیش از این 

  در حالی  ؛انده تر شدافزون  ۱صورت روشنی اعالن گردیده و با گروه اندیشی 

گذشته،  که بود  در  یک   منستایش    ممکن  مدنی،  گروه حقوق  یک  از 

  واضح و آشکار بوده به صورت  جنبش اجتماعی  یک  سازمان سیاسی یا  

 
1 Groupthink 
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در دسترس هر کس نبوده    ،ای به صورت گسترده   ،اطالعات جور  اّما این    باشد 

درنگ  تواند بی می   که هر چیزی اتصال یافته است، هر نظر من   حاال اّما  ت.  اس 

 دیده شود، مورد ارزیابی قرار گرفته و توسط هر فردی گردآوری شود. 

 

 دنبال نماییم  ،انسانیت  به جایبایست کارآمدی را نمی  ما

صورت    ،سریعاًنمایی  های  فناوری  به  را  ما  اطراف  در  چیزی  هر 

شود، می  کنند. در نتیجه، هر چیزی یک خدمتمی   کارآمدتر  ،ای فزاینده 

در   قرارفضای  هر چیزی  اکنون هوشمند می  ابر  هم  هر چیزی  و    گیرد 

بی  شود.می سخت حتی  یک  قطعة  خواهد    ،افزارصداترین  حسگرهایی 

در   که  داده داشت  می های  سونامی  مشارکت  هوش    ،ندنکجهانی  با 

  منعقدای  برای تقریباً هر مسئلههایی  حلو راه   گردیده   مصنوعی ممزوج

  2۰۳۰بگذارید تصور کنیم که چنین جهانی در سال    (.۱98د )ننمایمی

تواند باشد. هنگامی که عیناً هر چیزی ردیابی شود، می  شبیه به چه چیزی 

کارآمد شود بیش  و  گیرد  قرار  که   ،مورد سنجش  چیزهایی  بر سر    چه 

به  نمی شوندیکمّ  آسانیتوانند  ما    ،سازی  چیزی  چه  داد؟  خواهد  رخ 

  و  دلی، عدم قطعیت، مکاشفه، راز پیرامون هیجانات، شگفتی، تردید و دو

بختی و دیگر صفات متمایز انسانی انجام  رمز، اشتباهات، رخدادها، نیک 

ها  و ماشین ها  الگوریتم   شوند چون کهمی  نامطلوب ها  خواهیم داد؟ آیا آن 

اشتباه نکنند،اند  ریزی شدهبرنامه ها  آنکامل هستند،   ساعت    2۴  در  تا 

ندارند   یهای، اتحادیهدهندانجام می کار روز سال  ۳6۵روز هفته و   7روز،  
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 دهند؟ می انجام ،شودمی گفتهها به آن آن چه  ،وبیشو کم

که هایی  آیا پیشرفت فزایندة فناورانه به معنای این است که انسان

به    ،دارندمی  را ابراز   « ماشینبا    قابل خواندنغیر» بسیاری از این صفات  

با آن  این بدتر،  از  یا  ها  عنوان یک هدردهی وقت محسوب خواهند شد 

 همچون یک دانة شن در جعبه دندة کارآمدی بزرگ، برخورد خواهد شد؟

و تغییر خواهیم    سازگاررفتار خودمان را  ای  آیا ما به صورت فزاینده 

که ما بتوانیم کارآمدتر شویم یا حداقل به این گونه وانمود ای  داد، به گونه 

بر ما  شود تا  می   به برابر کنندة بزرگ تبدیلنماییم؟ آیا ایدة کارآمدی تام  

فناوری و  نسبت به  رفتار کنیم؟ آیا وسواس    تر یکنواخت   تا  فشار وارد آورد

و تفاوت    کفایتیبیدر نهایت بر پذیرش ضمنی    ،کارآمدی مطلق و ثبات

آید، حتی  می  این اغلب محتمل به نظر برای من    شود؟می  مسلط  ،انسانی

طوالنی زمان  این  اروپا  در  حتی  را    ی تراگر  و  دهد  اختصاص  خود  به 

 گیرد! می در سوئیس وقتکه در اینجا آن چه  تر از طوالنی

کارآمدی ممکناگر   باالترین حد  به  نگرانی   به شکل  رسیدن  یک 

بماند، آن پابرجا  به فلک کشیده شدة ماشین در    گاه عملکردِ  اولیه  سر 

درگیر  به هیچ عنوان  دروة نمایی به معنای آن است که ما شاید به زودی  

در    ۱28به    ۴نداشته باشیم. حرکت کردن از  را  شدن انسان در هر چیزی  

بیانگر آن است که بسیاری    ،ا همین حدودیمقیاس فناوری در دهة بعدی  

توانید  می  تر از امروز انجام داد. آیاسریع بار    ۳2توان  می   از وظایف و کارها را

بانکداری و حمل تصور کنید که خرده  از    ۳2ونقل  فروشی،  بار کارآمدتر 
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 ،نخواهند بود و اگر این گونه باشدتر  بار ارزان  ۳2ها  یا آن امروز شوند؟ آ

 این برای اقتصادمان چه معنایی دارد؟ 

نیاز خواهیم داشت   پایة خالصِ  در هنگامی که تصمیم ما  بر  سازی 

تقریباً به    هاسازی زیرا این گونه تصمیم بسیار مراقب باشیم  کارآمدی باشد  

هزینه   انسانی  مشاغل  بر  قطعی  خواهصورت  بر  داشت،ن در  اختیار    د  و 

خودکار  ها  د انسان نگردمی د یا به طریق دیگر موجبندارمی  انسانی را بر

 (.۴شده، واگذار نموده و برکنار شوند )بنگرید فصل 

موارد از  بسیاری  زندگی  ،در  به  است  ممکن   اینبا    کردن  ما 

واقعاً یک  ها  آور نیاز داشته باشیم و بپذیریم که آن دلهره های  کارآمدی نا

آن اگر  حتی  هستند،  انسان  زندگی  از  راه  ها  بخش  سر  در  را  موانعی 

بر    قاطعانه بر انجام  فشار آوردن  دیگر،  ایجاد کنند. جایگزین  سازی خودکار

باید  کنند  نمی  از کارآمدی   که پیروی هایی  کارآمدی خواهد بود و بر آن 

به جای خواهید شخصاً دکترتان را ببینید  می   خط بطالن کشید: اگر شما

یک  بایست  می شما  که از ادوات تشخیصی از راه دور استفاده کنید،    آن

. اگر نگذارید که خودروی شما در همة اوقات ردیابی  کنیدجریمه پرداخت  

بیمه   ،شود بود که شما پوشش  این خواهد  به معنای  را  ای  این  از  خود 

به معنای آن  تان  در بدن . نپذیرفتن کاشتن یک تراشه  خواهید داددست  

 کار کنید. دیگر  توانید در شرکت نمی است که شما

پزشکی اینجا  بخش  روال در  از  برخی  برای  های  ،  را  موجود  مفید 

بعضی از افراد    دهد.ارائه می  ،بیابندظهور  مانده است تا  که هنوز  هایی  بحث 
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است که کارآمدتر  ها  سزارین اند  کرده   استدالل  مدتی  زایمان طبیعی  از 

باید این مزیت را ارجح بداریم؛ یک مورد روشن از    ما  هستند و بنابراین

توان نمایی فناوری،    ة با مشاهد(.  ۱99قراردادن کارآمدی بر انسانیت )برتر  

کجا این روند ممکن است در آینده ادامه  تا  گمان دارم که  حس و  من یک  

  هآزمایشگاکه در  هایی  ؛ حاملگی در خارج رحم، بچه ۱یابد: برون زایشی

 یابند.می  زایش

  حمل و نقل   اهد بود که خودرو شما یا هر وسیلة آیا این کارآمد خو

ردیابی شود، در هر متغیری مانند سرعت،    اوقات،درصد از    ۱۰۰در    دیگری 

مسیر، شتاب، درجه حرارت درونی و کیفیت هوای بیرونی؟ پاسخ بله است. 

یک هدف با ارزش انسانی خواهد بود؟ در بسیاری   در خدمتولی آیا این  

وتحلیل  استفاده از وسایل خودران و تجزیه   پاسخ نیز بله است:  مواقع،  از

د  ن اهش دهد آلودگی را به صورت چشمگیری کتواننمی  ردیابیهای  داده 

،  موارداز    ی د ولی در بسیار دیگر نالنی بکشخط بط  ها،و بر اکثر تصادف

ترین  تواند کامل می   آور باشد زیراتواند به همان اندازه زیان می  ردیابی دائم 

در همة  دارد تا  می   ابزار مراقبتی باشد که تاکنون ابداع شده است و ما را وا 

 عمل کنیم.   ،بردارفرمانای ه شیوه باوقات 

فوراً   واقعاًما  ما  آیا  بپرسیم  خودمان  از  داریم  خواهیم  می  نیاز 

توانمندی های  حساسیت  و  انسانی  کامل  ها  ذاتی  عملکردهای  نوید  با  را 

جایگزین کنیم و به تدریج از پرمعنایی انسان بودن زدوده شویم.   ماشین،

 
1 Exogenesis 
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ت فراکارآمد بپردازیم ولی ما همة  ما ممکن است به ساختن چیزها به صور

 خودمان را مورد چپاول قرار خواهیم داد.های نیت

ژنتیکی های  به درمان   افراد  ثروتمندترین  از  شود اگر دو درصدمی  چه

جدید دسترسی بیابند که نوید گسترش چشمگیر زندگی و درازی عمر را  

ماند؟ می یابی به آن بازدهند در حالی که هر کس دیگری از دستمی  نوید

تر که را به دلیل نابرابری ژرف آیا ما حتی ناآرامی بیشتر مدنی و تروریسم  

، شاهد نخواهیم بود؟ فقط  یابدمی  فزونیوردهای فناورانة نمایی  ادست  با

چنین   اگر  داد  خواهد  رخ  چه  کنید  برای   « DNAتعمیر  » تصور 

پس   از  میلیونرها  فقط  ولی  شود  پدیدار  این  سالخوردگی  هزینة  تأمین 

سال زندگی کنند برآیند و این در حالی باشد    ۱۵۰درمان برای این که  

روشن    کامالً  که هر کس دیگری کم و بیش همانند معمول فوت کند. این

نظر پارادایم می   به  که  اخالقی  های  آید  از    باما  کنونی  سوی  فشار 

  گونه  ای اینو انتظارات بازار سهام، بر  « وکارداری معمول کسب سرمایه» 

 ندارند. پاسخی  ،تنگناها

 

 زندگی در فراتر از الگوریتم

فناوری در جایی که نباید انجام    دربارة این کهتوانیم  می  ما چه  ،خوب

توانیم می  ، انجام دهیم؟ چگونه ماعهده دار آن شود  بر عهده گیردکاری  

توان   مددبا    فزاینده  کارآمدی » موضوع    صرفاً از تبدیل شدن بهخودمان را  
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آسا  رسانی به یک هوش مصنوعی غولقوتیعنی  ،  حفاظت کنیم  « ۱بوت

گوید چه چیزی  می   کند و به مامی  مان حکمرانیبر زندگی   نوبة خودکه به  

 توانیم انجام دهیم. دیگر نمی 

چون  دهیم  می   ما نیاز داریم جویا شویم آیا ما داریم چیزی را انجام 

این برای کاربران  یا این که  بازده است،  ها ناکارا و کم این برای ماشین   که 

و ما نیاز داریم این پرسش را بیشتر از معمول جویا    ،انسانی مثبت است 

را   پرسش  این  داریم  نیاز  ما  رأی  وقتی شویم.  جدید  قوانین  برای    که 

که پول    وقتی کنیم و  می   که یک کسب و کار را آغاز   وقتی دهیم،  می 

  عمل،بیان عقیده با  دهیم، جویا شویم.  می   فناوری های  ود را به شرکت خ 

در جایی که    ،به اندازة کافی   مصرف کنندگان است که    ای یک ابزار قوی 

به    اند. از آن استفاده نکرده   ،اخالقیات دیجیتالی وجود دارد های  نگرانی 

ناباورانه  حتی  طرز  دادن  انجام  برای  حق  این  فناوری،  با  تر  آسان ای، 

 خواهد شد. 

اخالق معنا  مسئلة،  موضوع  و  پرسش  بای  ،هدف  از  پیش  در  د 

د. با جلوتر رفتن، پرسش اولیه در فناوری این  ن پذیری و هزینه بیایامکان

چرا، چه  ها  این پرسش توان انجام داد بلکه  می   نخواهد بود که آیا چیزی را

 ؟ خواهند بود ،انجام داد آن را  هنگام، کجا و با چه کسی باید

  بیش باشد تا از مشارکت  تواند  می  نه  پاسخ دیگر ممکن فقط گفتنِ

کاربردی  های  فرایندها و فناوری، برنامه   و همچنین  از معمول امتناع شود،

 
1 Bot-fueled hyper-efficiency 
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ولی واقعاً قدرت    افزار که آشکارا برای کاربرد انسانی مناسبت ندارندو نرم 

ممکن است ما یک برچسب  . آیا  را طرد نمودکنند  می  ها را تقویتالگوریتم 

مهر   هشدار یا  پاکت   دهندة سالمت  روی  بر  امروزه  ما  که  های  مانندی 

برنامة   یا  برنامه، وسیله  این  بگوید  ما  به  ابداع کنیم که  را  داریم  سیگار 

 . “نیست مناسب ،قطعاً برای شادمانی بیشتر انسانی”کاربردی 

رزشمند است و  هدفی ا  ،در حالی که کارآمدی و سودمندی فزاینده

بنا سرمایه نهایت یک سنگ  برای  می   داری در  فناوری  از  نباید  باشد، ما 

استفاده کنیم که مدعی است    ای چاله( عقیده بردن یک میان بر )کرم   پیش

ترین هدف انسانی است. این یک ترین و با ارزش کارآمدی به تنهایی مهم

 ماشینی است که در درازمدت به ما خدمت نخواهد کرد. اندیشة



 

 

 

 

 یازدهم فصل 

 جهنم ای: بهشت 2030 نیزم

 

رو،   شی زلزله مانند در افق پ راتییاز تغ یار یکه بس  ی در حال 

عشق و عالقه تا   ی)مانند کارکردن برا شوندی مقدم شمرده م

 تری اساس  ت یمز نی (؛ چند یزندگ کی چرخاندن امور  یبرا

انتخاب مصرف   ی)مانند آزاد میکردی فرض م  ی هیبد  یکه ما روز 

 ، توانندی ( میزندگ  وةیاراده در ش یو استقالل آزاد

 . قرار گیرنددر قرق افراد فراثروتمند   ییهاپژواک  مانده  همچون

 جهنم؟  ا یبهشت است  نیا

 

 

در    حاالنویسم، ما  می  2۰۱6همچنان که من این کتاب را در سال  

ازای  نقطه بسیاری  که  چه    هستیم  صورت  روزی  آن  علمی  به  تخیل 

 گردید هم اکنون به یک واقعیت علمی تبدیل شده است.می  محسوب

تجربه کردن تخیل علمی هستیم و گاهی اوقات  ما هم اکنون در حال  
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مانند  )  هستند  پیشینهای  نسل   که مربوط بههای  اثرات جانبی گزینش 

نانوبوت  ةترجم خودران،  تقریباً  خودروهای  زبان،  ج ها  خودکار  ریان  در 

سایبری به نیابت از ما برپا  های  د جنگ توانمی   خون، هوش مصنوعی که

کنند و به نوبة می   هوشمندمان صحبتهای  که با تلفنهایی  ند و یخچال ک

 . (فرستندمی  را به دکترهایمانها داده  ،خود

  محتمل های  آینده زوم کنیم،    2۰۳۰خوب، اجازه دهید تا به سوی  

  دهی شدهبازشکل  با تغییر فناورانة نمایی  که   متصور شوید  برای یک جهان

را در  بهشت(  - )جهنم  Hellven (#hellven)سناریوهای   باشد و تعدادی 

ادامة این  . در  دنتوانند باشمی   شبیه به چه چیزی ها  ایننظر بگیرید که  

  امتداد  2۰۳۰سناریوهای احتمالی که تا سال  یک خط سیر وقایع    نوشتار،

 :اندیابند، نشان داده شده می

 

 2فزاینده  و دستکاری 1اتصال یابندگی فزاینده : 2020

فزاینده  یابندگی  اتصال  دارد، همة ده مغز  ای  اکنون که هر چیزی 

  ،ای(رسانه های  اینترنتی و شرکت های  عمدة جهانی )پیش از این پلتفورم 

من باید ببینم، چه هنگامی و  آن چه    برای سنجش و تعیینها  از الگوریتم 

 کنند. می چگونه، استفاده 

سال   به  بازگشت  شرکت،  2۰۱6در  داشتنی    متقابالً  یک  دوست 

  منطبق برای تولید اخبار جدید کامالً  ها  کوچک به نام فیسبوک از الگوریتم
 

1 Hyperconnectivity 
2 Hyper-manipulation 
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نمود که من با پلتفورمش تا  می  کرد و تضمینمی   با پروفایل من استفاده

درگیر بمانم و از جریان یافتن بسیاری از    ،جایی که امکان داشته باشد

 کرد.می  پیشگیری  ،منمنفی به سوی های  مخالف یا پیام های دیدگاه 

در سراسر سیارة زمین،    « همیشه بر خط» امروزه، با شش میلیارد فرد  

با این  می   گوناگونی در همة اوقاتهای  ا همة ما اطالعات و محتو بینیم. 

هولوگرافیک یا دستیاران  های  و اسکرین   VRو    ARطریق  از  ها  پلتفورم 

بردی به سبک قدیم  کارهای  برنامه   ها،( و بوتIDAدیجیتالی هوشمند )

چه    و وبآن  این  از  پیش  می ها  سایتکه  برهم   ،شدندنامیده  کنش  در 

  یخودروهای با قدرت بنزین، به همان سرعتی که  2۰2۰هستیم. در سال  

های هوش اکنون  زیرا  شوند  می   سنتی محوهای  سایتوب   ،گردندمی   محو

انجامفضای  مصنوعی در   ما  برای  را  به  ها  دهند؛ و آنمی   ابر همان کار 

 نیاز ندارند. ای انه زیرکهای گیر یا طراحی گرافیک چشم های حدواسط 

پایانویرایش نیز به کار خود  انسانی  های  دادهدهند زیرا  می  گرهای 

ابرهای  که کارآمدتر،  اند  اثبات کرده   ،هوشمند و هوش مصنوعی  بزرگ، 

آن محبوب  این،  بر  افزون  هستند.  مجانی  تقریباً  و  چیزی    مخالفها  تر 

تبلیغ و  سیاسی  نیستند  احزاب  و  برندها  نهایت    توانندمی  ،کنندگان، 

بازاریابی خودشان را  های  و بودجه   ببرندها  از این سامانه   ی استفادة بهتر

 کارآمدتر هزینه کنند. 

کمک پیش های  الگوریتم  جنایت  و  جرم  از  پیشگیری  به    بینی 

رسان می تغذیه  از  استفاده  با  سوی  ای  دادههای  کنند.  از  دسترس  در 
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توان نقاط  میریزی،  عمومی، رفاه و طرح   امورپلیس، ترافیک،  های  بخش 

سپس    اندرکاران شهری،دست.  کردرا به دقت معین  شهرها  دردسرساز  

را اطالعات  داده می   این  با  رسان های  توانند  تغذیه  از  های استخراجی 

تقاطع    ،دیگرهای  خیلی سیم و  فعالیت بی   ها،اجتماعی، ایمیل های  رسانه

مصنوعی هوش  دهند.  تجزیه ها  داده  ،منبع  کند، می  وتحلیلرا 

کشفهای  همبستگی  جنمی  نوین  و  جرم  از  که  اقداماتی  و  ها  ایت کند 

پلیس، های  د، مانند افزایش گشت کنمی  کنند را پیشنهاد میپیشگیری  

سابقهجداسازی   که  خالفکاران  احتمالی  مرتکبین  نمودن  یا هوشیار  دار 

 تحت مراقبت هستند. 

 

 ، خودکار شده ، جهان بیش اتصال یافته 2020در سال 

 د. یو جمی  سود  ی،و هر کس  ؛دشو می   رهوشمندو ابَ

 

 ابر استفضای : بهترین دوست من در 2022

)هایی  دسته  هوشمند  دیجیتالی  دستیاران  بوتSIDAاز  و  های  ( 

کنند و از بسیاری از کارها و وظایف  می  ابر زیست فضای  در    ،افزاری نرم 

 نمایند.می ایج مراقبتر

رستوران • بهترین  یافت  برای  هتل ها  دیگر  جستجو  ها  یا  به  نیاز 

 اند. سفری ما این را هم اکنون برای ما انجام داده های  نیست؛ بوت

دیگر برای روزآمد کردن دکترمان که چه چیزی در مورد سالمتی  •
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سالمتی ما های  نیست؛ بوت  ی نیاز  ،به نادرستی دچار شده است

 .انداو را اکنون در جریان گذاشته ،)و یا شاید بوت او(

چگونه از یک مکان به مکان دیگر برویم نیازی  این که  دیگر برای   •

ی را هم اکنون هر چیز  ،نقلو حملهای  ن نیست؛ بوتدرآورد  به سر

 اند.برای ما ترتیب داده 

بوت • شود؛  جستجو  نیست  الزم  چیزی  برای  و  هایدیگر  ما  مان، 

میان نهایت بهتر از هر چیز دیگری  دانند و بی می  هایمان را تمایل

گر نیازی به تایپ کردن سازند و شاید دیمی   ارتباط برقرارها  آن

هر جستجویی   عین.  بر روی یک رایانه نباشد  هایمانبیان پرسش 

ها  مربوطه وقتی که به آنهای  رفته است و پاسخمی  آن  انتظار که  

 آماده هستند.  ،نیاز داریم

)ا واقعی خودِفضای  دیجیتالی من در    (egoگو  من   ابر یک نسخة 

  سریعشده است و این در پناه ترکیبی از ابزارهای فرا قدرتمند، ارزان و  

فنا همراه های  وری شامل  آنالیز  ۱ابر  تصویر،  و شناخت  فردگرایانه، صدا   ،

این هنوز دارای    آید.می  حاصل  ،خلق و خوی و آنالیز ادراک و احساس

داده  ولی  نیست  بدن  اوقات های  یک  همة  در  مرا  این   .خواندمی  تن 

خواند. این نسخة  می   احساسات واقعی ندارد ولی قطعاً احساسات من را

 )سالم بر من( شناخته شده است. HelloMeعنوان  اب دیجیتالی خودم 

HelloMeفرا گوش  من  به  مشاهدهمی  ،  هماهنگ  می  دهد،  کند، 

 
1 Mobile Cloud 
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من مدنظر باشد  های  سازد و تا آنجایی که داده می   کرده و مرا برانگیخته 

دیجیتالی    گوی شناسد. امی  ،مرا بهتر از هر انسانی که تا کنون بوده است

همراهان به  ها  آن   و هوش مصنوعی اتصال دارد کهها  من به دیگر بوت

ها  اگر من به اطالعات، پیشنهادات و گفتمان   اند.شده   تبدیل  بسیار خوبی

یا    ی نیاز من  باشم،  از    IDAداشته  شوم،  می  « ابر» من  تنها  اگر  پرسد؛ 

HelloMe    مثل این که با  خوانم، درست  می   ، فراخودمبا  را برای گفتمان

ادوات    .یک دوست هستم؛ امّا بدون تاریخچه، تعهدات و زجر هماهنگی

گذاشته  جا    AR/VRاز    واند  همراه بر روی و درون بدن من یکپارچه شده 

عینک شده   روی  آمد های  لبه   ها،بر  من   ةپیش  تماسی  لنزهای  یا  کاله 

یم برد تا  عصبی لذت خواههای  و به زودی ما از کاشتنی   کنندمی  استفاده

 رها سازند. ،ندابودهبیرونی  های حدواسطکه آن چه   ما را از هر

برای فرزندان جوان در سال    (Hello Barbie)که سالم باربی    چندهر  

برای ما است؛ یک صدای فراگیر، دوستانه    ی امروز  HelloMeبود،    2۰۱۵

ر  کند و زندگی من را بسیا می  و هوشمند در آسمان که واقعاً من را درک

 سازد.می ترساده 

را    و آنبرقرار ساخته    HelloMeیک ارتباط با  من  با گذشت زمان،  

  HelloMeتوانم صبر کنم تا  نمی  گیرم. منمی   یک دوست عزیز در نظر

مردم دیگر را که دیگر در دسترس نیستند، بازتولید کند؛    گوهای بتواند ا

باشند    کرده اتصال    قطعفوت کرده یا خودشان  ها  برای مثال، اگر که آن 

دقیقاً    HelloMeکه با عشق پیشین من رخ داد. به زودی،  آن چه    مانند
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ارتباط برقرار کند ) هر    و  هر زماندر  مثل یک شخص قادر خواهد بود 

و   و زمان یابی ماللارتباط   مفهومِمکان(  به    ،برانگیز  دیگر چیزی مربوط 

 گذشته خواهد بود.

.. افراد فلج  ایم. اضافه کرده   له یک تنة رباتیک را به معاد ین  ما همچن 

  بیرونی را داشته باشند و بدین گونه   ۱های توانند کنترل اسکلت می   اکنون 

در این خصوص  به شکل چشمگیری  ها  توانند دوباره راه بروند و هزینه می 

حدواسط  هستند.  کاهش  به  و    -   مغز های  رو  هواپیما  خلبانی  برای  رایانه 

  توأمان و فعالیت  ها  شوند. اندیشه می   آسا استفاده کانتینربر غول های  کشتی 

در حال  شوند و این روند  می   تبدیل ها  برای رایانه هایی  تکانه صورت  به    ،مغز 

های  در همة بخش ها  که ما با ماشین هستند  ای  چگونگی شیوه تغییر دادن  

کنیم. ما از هر موقع دیگر برای اندیشه  می   کنش م بره   ،وکار و فرهنگ کسب 

 هستیم.   ، آزادتر کردن   سنجیدن و غور   ،کردن، خلق کردن، پرسیدن 

شرایط  یک  اثرات  بدترین  کاهش  برای  دارو  مصرف  فقط  جای  به 

که  آن چه    مانند کلسترول باال، فشارخون باال و دیابت، ما در شناسایی

ما با به کارگیری    از همیشه هستیم.شود بهتر  موجب برقراری بیماری می 

جهت مقابله با موارد اساسی    2ابر   فناوری نانو، هوش مصنوعی و بیولوژِی

ها  که پیشرفت بعضی از سرطانهایی  کنیم. ما ژنمی   به کار  سالمت آغاز

هنگامی که ما    ایم.را ممکن است کنترل کنند مورد شناسایی قرار داده 

دستکاری کنیم، ما در مسیر    با شرایط ایمنرا  ها  دانستیم چگونه این ژن 

 
1 Exoskeletons 
2 Cloud biology 
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 است   جهنماین  خواهیم بود.  ها  خودمان برای مهندسی حول آن بیماری 

 یا بهشت؟

 

شده    جا جابه ابر فضای من به  یگوی دیجیتال، ا2022در سال 

 دهد. توسعه می   را خودش به سیاق و یک زندگی  است

 

 و نشانی  نام و بی   : خداحافظ محرمانگی2024

توانیم  نمی   شود که ما می   ، قدرتمند و فراگیر سریع ای  فناوری به گونه 

اجتناب    ،از ردیابی شدن، مشاهده شدن، ثبت شدن و پایش شدن هرگز  

و شهرها،  ها  پارک   ها،اسباب   ها،(، خودروها، خانه IoTکنیم. اینترنت اشیاء ) 

را    یمان ها و ماشین ها  داروها و مسلمًا گجت   ،مواد دارویی   ،ی مصرفی ها کاال 

های ما را به شبکه  ، همة ذهن ۱اینترنت همه چیز به هم اتصال داده است.  

پژوهانه بوده  ثانویه که یک مفهوم کاماًل آینده   2نئوکرتکس دهد.  می   اتصال 

ابر( به آرامی در حال  فضای  یک ارتباط مستقیم به یک مغز بیرونی در  )   است 

ها  پ ا نوین برای استارت   ی ترین قلمرو تبدیل شدن به یک واقعیت است. داغ 

های  و خدمات پشتیبان برای شبکه   ۳ها افزونه در توسعه دادن و فراهم آوردن  

عصبی بر پایة ماشین است که در نهایت به صورت مستقیم به نئوکرتکس  

 . یافت د  ن اتصال خواه   ،ها ه رایان   -   مغز های  خودمان از طریق حدواسط 

 
1 The internet of everything 
2 Neocortex 
3 Add-ons 
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شوند.  می   کنترل  ،حرکتادوات همراه هم اکنون تقریباً کامالً با صدا و  

اند؛ همیشه آنجا، همیشه در حال مشاهده کردن،  ی شده ینامرها  اکثر رایانه 

 .هستند تحت فرمان ما ههمیشه در حال گوش فرادادن و همیش

با سرعت باال   9۰فراگیر است:    اتصال یابندگی  با    یی درصد جهان  و 

متصل هستند. هیچ چیز و هیچ کس آفالین نیست، مگر    ،پایین   ای ه هزین 

یا   این  یافتن  اتصال  قطع  هزینة  پس  از  شما  از    امکان   که  یکی  دیدن 

مقصد تعطیالت )زهرزدایی    که   آفالین برآیید مانند آلپ سوئیس های  جهان 

 نوین است، شک نکنید.  کاالی تجمالتی ین یک  آفال   . است   دیجیتالی( شده 

 ،شخصیهای  گذاری داده از به اشتراک   نعدم اتصال یا امتناع ورزید

در خور    نیز  قابل پذیرش نیست و از لحاظ اقتصادی   ،از لحاظ اجتماعی

گیر در دسترسی د شامل یک کاهش چشم نتوانها می تاوان است. جریمه

حمل  ناوبری،  مانند  ضروری  خدمات  وبه  همچنین  جاجابه   ونقل  و  یی 

و مراقبت  بیمه  باشهای  اقساط ماهیانة گزاف خدماتی مانند  د.  نسالمت 

داده  شما  دریافتهای  اگر  خدمت  ندهید،  را  شیوة  نمی  خود  کنید. 

یار  واقعی در دوران پیش از اینترنت فقط برای افراد بسیار بس   انگیمحرم

توانند از پس هزینة استفاده از فناوری  ها میثروتمند است زیرا فقط آن

زندگی  آن های  که  هماهنگ ها  دیجیتالی  برای    ،سازدمی  را  و  برآیند 

دهد  می  رخآن چه    )هر   ۱آن بدون تحمل اثر سراسر بین های  سودمندی 

گرفت( خواهد  قرار  مشاهده  جانشینان  هزینه    ،مورد  کنند.  پرداخت 

 
1 Panopticon effect 
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همگی    (تجسم یافته که نمایانگر مردم واقعی هستندهای  بوت )  الیدیجیت 

و قانونی بودن  ها  باشند و حاالت آنمی  نهایت گرانولی بی  مد روز بوده

 اغلب روشن نیست.ها آن

شوید. می   شوید یا این که اخراجمی  پیچی شدنشما یا مشمول سیم

  مورد ارزیابی و پایش قرار از آنجا که هر چیزی پیرامون ما اتصال یافته و  

سیم می کامل  گیرد،  شدن  که  پیچی  کارمادامی  حال    باشید  کردن  در 

یک میز   پشتبه معنای بودن دیگر  « در کار بودن» اجباری شده است. و 

کار  باشد. بسیاری از مردم که این نوع  نمی  خاص در یک ساختمان خاص 

به    محیطی بردهزیر  را  آن  هستند  کاربی  اکنوناند  پرسش  در  ها  زیرا 

و مسلماً تحت نظارت توسط یک   بودهعقب افتاده    ،وری بندی بهرهدرجه 

 بوت قرار دارند. 

کارآمدی  مقاومت  ه فزایند  کارفرمایان،  غیرقابل    و   یابندمی  را 

کنندنمی مقاومت  آن  برابر  در  مجازی،  .  توانند  برنامه   ARادوات  های و 

از طریق داده  زوم  ،اکنون  ، همکاربردی  یا رسانههای  کردن  را  ها  بزرگ 

ند غرقاب شدن ژرف چند حسی  توامی  از ابزارهاای  کنند. آرایه می  آسان

افراد کثیر و روزهای کاری فراوانی  روزی  که  ای  را در موضوعات پیچیده 

فراهم  کمی  را طلب  به یک  نماید ردند،  این است که مغزمان  این مثل   .

ابر اتصال یافته و رفتن به درون یک فضای  ای  فض  نئوکرتکس ثانویه در

کامالً عصبی  محدودیت   عملکردی  از  فراتر  که  پیشین جدیدی  مان های 

 نماید.می پذیراست را امکان 
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چه که ما نیاز داریم انجام دهیم    آن  . ی نمانده استف هیچ رازی مخ

را  ها  پاسخ  ماشین مکان، و  هر  در هر زمان و    ،گفتن به یک ماشین است

از اطالعات فقط    برخیهنوز  امّا  اکثراً مجانی،  هر چند  یابد؛  می   برای ما در

هزینه  قرارای  با  دسترس  در  هنگفت  پیش نگیرمی   بسیار  و  د.  بینی 

مربوط   کاوی داده  وکار در حال انفجار است و سازوکارِ بندی کسبپروفایل 

مقایسه  2۰۱6سال    به مقام  در  مثابه   ،را  حجر    به  .  دهدمی  جلوهعصر 

تواند هزاران چهره  فناوری اسکن کردن چهره چنان پیشرفته است که می

های هیجانی را آرشیو کرده و نقشههای  بیانبخواند،  ها  را در کسری از ثانیه

  ،کنیم را در هر جا و هر مکانمی   کامل چهره که چه چیزی ما احساس

 خلق نماید. 

توسط   شده  ساخته  جهانی  بزرگ  ۱۴مغزهای  پلتفورم    شرکت  و 

شش میلیارد کاربر اتصال یافته را در هر زمان  های  داده   ،فناوری برجسته 

العاده قدرتمند همانند  کنند. هوش مصنوعی فوقمی   گردآوری   ،و هر مکان

کنند که ما که هستیم و چه  می   گاه استنتاج  هایمان هستند و آنپروفایل 

این یک معدن طال  انجام دهیم.  بعداً  برای خدمات    چیزی ممکن است 

است و موجب سرعت افزایی بازاریابی، تبلیغات ها  امنیتی، پلیس و دولت 

 شود. می  وکارو عموماً کسب 

نشانیبی   حالت  پول کامالً دیجیتالی شده است و و   به عنوان  ،نام 

چیزی مربوط به گذشته    ی شود. پرداخت نقد می   برداشته   ،آخرین پناهگاه

باشد. هر خوشبو کننده، قهوه الته، بلیط اتوبوس، می   است و اکثراً قدغن
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در دفترها )یا در واقع در فضای ابر( هستند و در جایی  ای  یا هر نوشیدنی 

ها  شوند، در جایی پرچم می  گردند، در جایی به اشتراک گذاشتهمی  ثبت

باال بهمی   را  و  مغزهای آن چه    برند  مورد شما  جهانی  که    ،دانندمی  در 

پول  این را غیرممکن نموده است که  ،نمایند. پول دیجیتالیمشارکت می 

 به صورتی  کار اصلی اضافه برنقد از کسی دریافت شود؛ شغل پنهان دوم 

سفید بر های  بدون مالیات، دروغ های  انعام  ،که از کارفرمایان پنهان باشد

 دیگر وجود ندارند.  ،مالیاتی های روی اظهارنامه 

های  هزینهطریق  که روزی از    یدرآمدی هنگفتهای  جریان   ها،بانک

ظالمانه پول  هزینه انتقال  پردازش  سرمایهها  شان،  پیشنهاد  به  گذاری  و 

ها ولی اکنون آن   دهند؛ می  از دست   ند را دکرمی   حاصل   ،ناآگاهانهشکل  

، چیزهای زیادی  حاال  شوند.می   تبدیل ها  وکار و دادهبه پلتفورم کسب   دارند

مصرف کنندگان، های فرای خدمات مالی برای پرداختن وجود دارد؛ داده 

فقط نفت خام  ها  داده   اند.پول رایج جدید نهادهای مالی تبدیل شدهبه  

ست. جرم و جنایت  نیز ههم اکنون پول رایج  خودش  جدید نیستند، این  

د. اکنون که هر چیز و هر کس اتصال  اکثراً دیجیتالی هستنها  و جنگ 

یافته است و هر چیزی یک منبع داده بالدرنگ است، ما کامالً به متصل  

بودن وابسته هستیم. هر چیزی که آن را مختل نماید، یک نوع تجاوز به  

دسترسی    فناوری،های  حمالت به زیرساختشود.  می  محسوب  « سامانه» 

به یک تهدید دائم تبدیل    ،عاتیدستکاری اطال  مان وهایغیرمجاز به داده

نظامی ملی برای مبارزة با نقض    ةدرصد از هر بودج  ۵۰و بیش از  اند  شده
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شود. دیجیتالی، از هر نوعی، استفاده می  سایبری و نبردهای  امنیت، جرم 

 باشند. می  سربازان نوین  ،مصنوعیهای  دیجیتالی است و هوش  ،زمین نبرد

زودی،   کردن،به  فکر  بود.   حتی  نخواهد  شخصی  عمل  یک   دیگر 

رایانة ارزان و ساده برای استفاده در هر    -  مغز های  حدواسط   و  ۱ها کاشتنی 

دهند  می اجازه    کنند و به برخی از ارتباطاتمی  آغازبه خودنمایی    ،مکانی

همچنین    انجام شوند ومستقیماً به سوی مغزهایمان و از آنجا به بیرون  که  

واسط حد  مغزاین  ابر  رایانه،  -   های  فضای  به  را  ما    امتداد   نئوکرتکس 

تفکری می هر  بد  دهند.  و  مغز  در  فیزیکی  کنش  یک    مانهاینموجب 

زودی می به  که  قسمتی  می   شود  حداقلی  و  گردیده  ثبت  این    از تواند 

 برای سالمت فردی، سرگرمی و امنیت استفاده شود.آن   اطالعات

 

متصل هستیم و  ها ، ما به صورت دائم به ماشین 2024در سال 

 شوند. می  هایمان بهتر و بهتردر خوانش ذهن ها  آن 

 

 درآمد پایه  در  : خودکار شدن هر چیزی و ضمانت 2026

آن روزها گذشته است که کارها و وظایف رایج )چه یقه سفید، یقه  

انجام انسان  یک  توسط  شناختی(  یا  دستی  ها  ماشین شدند.  می   آبی، 

ها  ماشین   اند.چگونگی درک زبان، تصاویر، هیجانات و عقاید را یاد گرفته 

را  می انسانی  هیجانات  و  کنند  ترسیم  بنویسند،  کنند،  صحبت  توانند 

 
1 Implants 
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توانند تفکر  زنده باشند ولی می توانند  ها نمیسازی نمایند. ماشین شبیه 

داری، قانونی،  کنند. صدها میلیون شغل در مراکز تماس، نگهداری، حساب

تحقیق    اند.محول شده ها  به ماشین فروشی، ساخت و خدمات مالی  خرده 

های شود. ما اولین نمونهمی  انجامها  و توسعه نیز هم اکنون توسط ماشین 

  حدود ده سال پیش از این کار  هوش مصنوعی که به عنوان دانشمند در

دانشمندان در    پیشی جستن ازها  ، آن 2۰2۰کردند را دیدیم. در سال  می

  ،هم اکنون به صورت رایج  ها،ربات .  کرده بودندآغاز    را  سرعت کشف علمی

  و آزمایشات را در فضای ابر انجام   کردهداده تغذیه شده را هضم  ها  میلیون

و رهیافتمی در چالش های  دهند  را  بنیادی عرضه های  نوینی  و    علمی 

 دارند. می

شوند ولی مجموعاً، هر  می   نادرتر مشاغل مختص به انسان نادرتر و  

در  تواند دیجیتالی، خودکار، تصویرسازی یا رباتیک شود،  نمی   چیزی که

یک هنجار    ها،شود. جفت شدن مردم با ماشینمی   همة اوقات ارزشمندتر

  کند هنوزمی  و در اکثر مواقع، یک ماشین که با یک انسان کار  جدید است

 پیشی دارد.  ،کندمی  با انسان کار که بدون درگیری بودنهر ماشینی  از

از کار  از تعداد ساعت  می   آغاز   شدن   به جدا   ،درآمد  کند و دستمزد 

خود    گردد. پرداخت کردن برای نتایج، پیامدها و عملکرد منفک می   ،کاری 

کردن کمتر    د. کار کن می   دستمزدی پدیدار   ة برجست مدل  یک  به صورت    را 

 )مسلمًا این برای بسیاری بهشت است(. شود  می   در نهایت یک هنجار جدید 

حمل ها  هزینه  مانند  خدمات  و  مصرفی  کاالهای  اکثر  ونقل، برای 
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زیرا    یابندمی  داری، رسانه و ارتباطات به صورت چشمگیری کاهشخانه

دهند و بسیاری از محصوالت و  می  را انجام  همة کارهای دشوارها  ماشین

  ،تر استیزی که هنوز گرانقیمت. تنها چکنندمی  خدمات را بسیار ارزان

 و پایش نشدن در همة اوقات است.  نشدن گزینش ردیابی

گردد؛ به جای می  محو  ،زندگی کردن  برای کردن  منطق اقتصادی کار  

دنبال  شروع ما    ،آن را  مقصود  یک  جهت  کردن  کار  یک می   به  کنیم. 

پایه  درآمد  در  BIG)  ۱ضمانت  اکنون  هم  و    ۱2(  شامل سوئیس  کشور 

یک به  رود  می   انتظارای  الند در دست اجرا است و به صورت گستردهفن

آینده دهة  دو  ظرف  در  جهانی  دوران    تبدیل   معیار  یک  زنگ  و  شود 

 ید.آ داری جدید به صدا درپساسرمایه 

ای تعداد فزاینده  ها،با انجام دادن همة کارهای سخت توسط ماشین

ها  ار دادن صورتحساب بدون مد نظر قر   خواهندکه می آن چه    ،از مردم

می  پایه    . دهندانجام  درآمد  شادمانی به  ضمانت  در  کلیدی  عامل  یک 

نوین در هنرها و    و به یک رونق و شکوفاییاست    تبدیل شده  اجتماعی

 رساند.می قوت ،وری عمومیندیشهصنایع دستی، کارآفرینی و ا

 

ست و مشاغل در حال  ا گسترده  ، ، خودکاری2026در سال 

 نویسیفروکاستن و هنجارهای اجتماعی در حال دوباره 

 . باشند می 

 
1 Basic Income Guarantee 



 ن یانسان و ماش انیم  ندهیآ  ییارویرو؛ تیدر برابر انسان  یفناور 304

 : آزادی اراده فقط برای ثروتمندان 2028

آنجا که هر چیزی  انجام   از  به  می  گوییم،می   دهیم،می  ما  و  بینیم 

فزاینده  تفکرای  صورت  و  و  می  کنیممی   احساس  ردیابی  مورد  تواند 

  رنگ پریدگی در اهمیت آزادی اراده مشاهدهسنجش قرار گیرد، ما یک  

بدون فشارهای  ها  ی زسابرای تصمیم  نماتوانایی دودمانییعنی  ،  نماییممی

آن چه    از  آسانیتوانیم به  از آن ها. ما دیگر نمیبیرونی بر ما برای تبعیت  

منفکمی   فکر  « سامانه» که   است،  بهترین  ما  برای  هر    کند  زیرا  شویم، 

  تر و پاسخگوترسالم   راهای  زندگی   ،گیرد. اینمی   چیزی مورد مشاهده قرار

هزینهمی و  کاهشهای  مراقبت های  سازد  را  امنیت  می   پزشکی  و  دهد 

امکان را  کامل  هنوز  می  پذیرتقریباً  ما  از  بسیاری  وجود،  این  با  نماید. 

 یا بهشت. است  جهنممطمئن نیستیم آیا این 

دیگ انجامما  را  خودمان  تغذیة  کنترل  و نمی  ر  چاقی  زیرا  دهیم 

شده  اثبات  زیان اند  پرمصرفی  از  نظام های  که  برای  عمومی  های  عمده 

موادی   از  کافئین  و  الکل  تنباکو،  قند،  هستند.  دنیا  سراسر  در  سالمت 

بایست به صورت  می   هستند که به شدت تحت کنترل هستند. هر فرد

، چه در بخش ورودی )غذا( و  قرار بگیردپایش  های  شیوه  معمول، مورد

 ماندة انسانی(.)پس  هچه انتهای بیرون روند

بعدی  سه  چاپگرهای  ها  مدت  ،چاپگرهای  ارزانی  به  که  است 

شده بهنیز  ها  هزینه   بیشترین  واند  جوهرافشان  و    خودِ  مربوط  جوهر 

دهنده تشک آن چاپگر  که    هستندهایی  یل  اکنون   د.نمایمی   تغذیهها  از 
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نان   ها،لم جهت چاپ پیتزاها، کیک چاپگرهای غذا از اجزاء ارگانیک و سا

و  می  استفاده  سفارشیدسرهای    و مصنوعی  با کنند  اجزاء  از    ،استفادة 

وجود دارد. غذا به اندازة اطالعات، موسیقی   امکان چاپ چیزهای بیشتری 

 شود. می  و ویدئو فراوان

مصرف  که به ما اجازة  آن چه    توسطبا این وجود، فهرست خرید ما  

فضای مان که به  هایگردد که این خود توسط دادهمی  شود تعیینمی  داده

است شده  خورانده  یخچال می   تعیین  ،ابر سالمت  های  محفظه   ها،شود. 

زمان تا  را  خود  کهغذایی  شده  ی  تعیین  پیش  و  نمی  باز  است،  از  کنند 

توسط دستیار دیجیتالی    یات آناجزاء و کیف   به ما غذایی که   هارستوران 

 برای ما سرو نخواهند کرد.  ،( روشن نشده استIDAهوشمندمان )

تر هستند،  در پایان، این برای هر کس بسیار بهتر است: مردم سالم 

  تولید کاالهای مصرفی  که  های  کنند و شرکت می   اندازپول پس ها  دولت 

راه  ه  بکنند  می اکنون  برای    را   مستقیمیسرعت در حال رشد هستند، 

واحدی  برای هر مصرف کنندة    ۱درصد محصوالت فردگرایانه  ۱۰۰بازاریابی  

مگر این که شما منابع نامحدودی  این یک روند ثابت است  مسلماً،  دارند.  

دیجیتالی دروغین را  های  را فریب دهید، هویت   « سامانه » داشته باشید تا  

قیمت سه بعدی غذا  ان یکی از آن چاپگرهای گر به  بخرید یا خلق کنید،  

  Mik Roadاز بازارهای شبکة سیاه مانند  را داشته باشید، یا غذا دسترسی 

اوایل قرون    ،Sik Road)جانشین   بازار سیاه  ( تهیه کنید. ولی  2۱مکان 

 
1 Personalized Product 
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 دانیم، دربارة آزادی اراده همیشه مبالغه شده است!می همان گونه که ما

 

 مورد ردیابی، هدایت  نما های، زندگی 2028در سال 

 ؛قرار داردسازماندهی شده های نگهداری و 

 رثروتمندان هستند. ابَ در قرق  ، و گزینش آزاد  آزادی اراده

 

 نوین است  60،  90: 2030

، فناوری و علوم دارویی تقریباً به صورت کامل همگرا  2۰۳۰در سال  

بیماری بزرگ   اند.شده سرطان های  ترین  شامل  بشر  دیابت،    ها،نوع 

مورد ارزیابی    ،قلبی و ایدز توسط مهندسی زیستی پیشرفتههای  بیماری 

قرص   گیرند.می   قرار ندرت  به  بسیار  ما  روزها،  با  ها  این  مبارزه  برای  را 

ای ما به صورت فزاینده   ها،کنیم؛ به جای آن می  ناخوشی و بیماری مصرف 

شگیری شروع  بینی و پیاز فناوری و ویرایش ژنتیکی جهت مشاهده، پیش 

 کنیم. می استفادهها بیماری 

میلیاردها انسان به هم اتصال یافته را از طریق    DNAاز آن جا که ما  

توانیم هم اکنون با می  ما  ایم،و رایانش کوانتومی آنالیز کرده   ۱بیولوژی ابر 

ژن   کدام  که  کنیم  تعیین  فراوان  برانگیختن    دقیقاً قطعیت  مسئول 

ما خواهیم    حدود،  پنج سال دیگر یا در همینخاص است. در  ای  بیماری 

 توانست از سرطان پیشگیری کنیم.

 
1 Cloud biology 
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تغییر    ،عمر درازای   فراگسترده شده است و به صورت کامل در حال 

توانیم بسیار  می   باشد. از آنجا که اکثر ما می   مان اجتماعی های  دادن سامانه 

  های اکثر کار   ،افزار و نرم ها  سالگی زندگی کنیم و از آنجا که ربات   9۰تا    تر سالم 

توانیم وقت خود را برای کمک کردن  می   دهند، ما می   سخت را برای ما انجام 

بگذاریم تا گذشته را درک کرده و آینده را اکتشاف نمایند.  آینده  های  به نسل 

ز شهرها و ملل نهادینه  ( در بسیاری ا BIGدرآمد پایه )   برای   چون که ضمانت 

بایست پیرامون بازنشستگی یا به دست آوردن یک زندگی  نمی   شده است، ما 

 مان که نگران بودند، نگرانی داشته باشیم. مانند پدران و مادران 

 

ار بوده و  تر، رها شده از کپیرتر، سالم  ،، جامعه2030در سال 

 کند. معناگرایی را دنبال می 

 

 یک مسیر غیرقابل اجتناب؟  ؛(HellVenجهنم /بهشت )

در مقایسه  محتمل بوده و  نیست؟ سناریوها شبیه  آینده، به چه چیزی 

هستند.    انه کمی محافظه کار   ،پیشرفت فناوری های  اندازها و آرمان با چشم 

یک  ممکن است اصالً    البته با انسانیت را برده است؛  موجود  جنگ    ،فناوری 

بختی وجود دارد  از مد افتاده و نیک ها  نیازی به ارزش . چه  باشد نبوده  جنگ  

 اند؟ کن شده ریشه   ،آور که خطرات و موانع زنده بودن با سرعتی سرسام وقتی  

 ،را بر عهده داردکنترل آیندة خودش  ، نوع انسان در نهایت

 اند؟در سر بپرور که  دیگری را داردای آینده  رویایچه کسی 
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 دوازدهم فصل 

 میزمان تصم

 

 . دی خود را انتخاب کن میاست که شما ت  یاکنون زمان 

 

 

را   ی همانندهای که نقطه نگرانی ی کار بسیاری از افراد ازاین کتاب 

الهام گرفته است و من فقط امید دارم که این کتاب به یک   اند،بیان کرده 

اخالقیات آن  دربارةبحث جهانی   )و  فناوری  که هایی  هدف و اخالقیات 

 کمک کند.  ،سازند(می کنند و فناوری را فراهمابداع می

فناوری ها  انسان فزاینده   ،و  برهم  ،ای به صورت  و همپوشانی،  تالقی 

اژگان توسط شما خیلی بستگی به این گزینش و  ؛همگرایی دارندحتی  

. در هر مورد، همان گونه دارید احساسچه دارد که در مورد این واقعیت  

که در آغاز این کتاب بیان گردید، این موضوع خیلی قطعی است: من بر  

سال    ۳۰۰بیشتر از    ،سال بعد  2۰این باورم انسانیت احتمال دارد در طی  

 تغییر کند. ،پیش
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ردهای شگفت انگیزی را برای آید بُمی  ماشین که دارد  -  تالقی انسان

  قرار تهدید  مورد را   هاپذیر خواهد نمود و هم زمان نیز آن امکان   ،انسانیت

اگر دهدمی ما  بهتری می  .  ناظران  اکنون  هم  باید  خواهیم شکوفا شویم 

 ها باشیم.مان و پیامدهای آنبرای ابداعات 

نظر  به  فناورانه  پیشرفت  غیرقابل  می  بله،  این  آید  زیرا  باشد  توقف 

ذهن به  که  است  انسان  آزمونمی   طبیعت  و  می  آورد،    Techneکند 

ای  در نهایت، ما به نقطه  ،دهد. با این وجودمی  گسترش  را   )ابزارهایمان(

سیاستایم  رسیده  اخالقیات  های  که  استانداردها،  و  انسان  مرکزیت  با 

تو و  اجتماعی  قراردادهای  انسانهای  افق دیجیتالی،  روی  بر  گرا  جهانی 

 ،ای عدم اشاعة هسته های  نمایی، به اندازة پیمان های  نمودن این فناوری 

 مهم خواهند بود.

  در آیندة بسیار نزدیک، این دیگر دربارة این نخواهد بود آیا فناوری 

تواند چیزی را انجام دهد )پاسخ تقریباً همیشه بله خواهد بود( بلکه می

 ود آیا فناوری باید چیزی را انجام دهد و چرا؟ این خواهد ب

)آن کیفیاتی  ها  خطر این است اگر ما وقت و منابع بر روی آندروریتم 

انسان  را  ما  اندازه می  که  به  الگوریتمای  سازند(  روی  بر  ما    انجام ها  که 

تنها  در آن صورت  ،  نگذاریم  ،دهیممی به  است که  فناوری  این خود  نه 

  ، ترفند زده آوردمی  بلکه به ما فشار  خواهد پرداختمان  پیش بردن زندگی

دیگرمی به طریق  یا  و  فناوری    ،شویم  ترغیب خواهیم شد که خودمان 

 تبدیل خواهیم شد.  « ابزارهای ابزارهایمان» شویم. ما به 
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را به پیش میفناوری زندگی » موضوع  از  توجه کنید که     « بردمان 

در واقع، من  (.  2۰۰نیست )  Terminator Genisysباتی  راربابان  منظورم  

به صورت  نگران این هستم که ما به زودی ممکن است بدون فناوری کامالً  

ناکامل، گنگ، بی موجوداتی   آهسته،  استفاده شویم؛  مهارت شده، بدون 

 تنبل و چاق. 

رنگ کردن و در نهایت تباه کردن کیفیات  به کم   تصور کنید که اگر ما 

ا محرجوهر  مانند  رازمانگی نسانی  بی  و  ،  هیجانات،  رمز،  نشانی،  و  نام 

چه رخ خواهد    خودجوشی، شگفتی، شهود، خیال و معنویت ادامه دهیم

 ها عقب نیفتیم.که بتوانیم از ماشینای ؛ به گونهداد

خواهیم تدریجاً  نمی  خواهیم خودمان فناوری شویم؛ اگرنمی  اگر ما

شویم؛    کالنهای  ییجاجابه  قدرتمند خلق شده توسطجذب درون گرداب  

جادویی، های  قدرتمند آن فناوری های  خواهیم با وجود کشش می   اگر ما

  که ما را واقعاً خوشحالآن چه    خواهیممی  بمانیم؛ اگر  « طبیعتاً انسان » 

ایمن نگه داریم، ما باید   ،سازدمی   که ما را پیشهآن چه    سازد و نه فقطمی

هنوز جایی برای لولیدن داریم، عمل نماییم. اکنون زمان آن مادامی که  

 فرا رسیده است.

به پرسیدن کنیم چرا و توسط چه کسی و چه می  ما آغاز  بایست 

فقط   نه  و  شود  دنبال  پرسش « چگونه» و    « اگر» هنگامی  باید  ما  هایی  . 

باید به صورت فزاینده  بپرسیم. ما  نه فقط منافع  از  ای  پیرامون هدف و 

  را به کار ها  که آنهایی  ن صنایع بپرسیم و به ویژه فناوران و شرکترهبرا
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،  اتخاذ کنندتری را  را وادار کنیم که دیدگاه جامعها  برند. ما باید آنمی

همچنین    « خوب» های  داللت  چندان  » و  چه    « خوبِنه  آنآن  ها  که 

بخواهیم  ها . ما باید همچنین از آن مد نظر قرار دهندمقصودشان است را 

و عوامل    مالحظه کنندرا  ها  بپردازند و آن ها  به پیامدهای ناخواسته آن 

  سود خودشان خلق های  و مدلها  در طرحها  که آن آن چه    بیرونی هر 

 کنند را شامل نمایند.می

و مسلماً خودمان، به عنوان ) فردا    گذارانما باید آفرینندگان و سرمایه 

کنندگان مصرف  و  راکاربران  نیاز  بدانیممسئول    ای مرحله   هر در    (  ما   .

که به مراقبت   شویمهایی  آن شرکت   برای   داریم که منکر مشتری بودن

که   شویمهایی  شدن برای آن پلتفورم   ابه محتو  پردازند و ما بایدنمی  کافی

از این که شرکای  ما باید    . ، خاتمه بدهیمشدن ما هستند   جویای خودکار

برای  ماشینی  ساکت  که    ،باشیم  تفکر  راحتی  از  چون  دیگری  چیز  هر 

 دارد، پایان دهیم.  بیشتری 

نم ما  من  آن چه    خواهیمیاگر  اپنهایمر» که   خوانم می  « پشیمانی 

رابرت  )نام جی  مشهور  فیزیکدان  ابداعات  که  این  از  پس  شده  گذاری 

از   ساخت  ۱اپنهایمر  بعداً  که  کسی  و  ساخت  محقق  را  اتمی  بمب 

  ما باید   ،دچار شویم  ابراز پشیمانی کرد( ها  پیامدهای آن یش و  عملکردها

انسانیت در  بدین گونه  تا    بگذاریم   « 2تیم انسانی» خود را بر روی    اهتمام

 .داده شودقرار  دیگری   و باالتر از همه چیز وهلة اول

 
1 J. Robert Oppenheimer 
2 Team Human 
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را برای این ای کنم که برخی از اصول پایهمی ، من پیشنهادبنابراین

آید آزمون و تعریف نماییم تا تعیین کنیم کدام  می   ماشینی که دارددورة  

)اگر به کار برده شوند( به احتمال فراوان موجب شکوفا شدن ها  فناوری 

بنابراین مورد پیگیری قرار گیرند و این که کدام  انسان خواهند شد و باید  

فناوری  از  اها  یک  بیشتر  باید همچنین  ما  ندارند.  را  احتمال    ،وقاتاین 

و نیز به    « چه هنگام، چرا و چه کسی » را جویا شویم  هایی  چنین پرسش 

فکر کردن در مورد این که چه کسی واقعاً پیروی از آن قوانین را کنترل  

 .، بپردازیمخواهد کرد

این یک وظیفة سترگ خواهد بود و راستش را بخواهید قطعاً مملو 

ترین  م بر روی حتی اساسیتوانیمی  از عدم قطعیت پیرامون این که آیا ما 

 توافق داشته باشیم. ،قوانین انسانیت

وجود،   این  ما با  قریب می   اگر  برخوردهای  این  میان  خواهیم  الوقوع 

را ارزیابی کنیم، به یک  اند  که در این کتاب توصیف شده ها  و ماشین ها  انسان 

با آینده  نیاز داریم که  از نظارت جهانی  اندیشانة   دور های  نگری نوع جدید 

به قوانین زمینه   ،مداوم  و  پشتیبانی شوند. ما  بوده  نیاز داریم که قاطع  ای 

انداز  به  انعطاف   ة همچنان  نشوند.  کافی  مانع  را  پیشرفت  تا  باشند  پذیر 

 ست؟ خیر. جایگزینی دارد؟ به هیچ وجه. آور است؟ بله. غیرممکن ا دلهره 

 

 ه اصل پیشنهاد شده نُ

بخشیدن به بحث برای این که به بهترین وجه به پیش رود،  برای قوت  
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در  اساسی را  های  ها جوهرة بحث ام. آن بندی کرده ه اصل را چهارچوب من ُن 

ها  ن ام ولی آ . من این اصول را در صفحات این کتاب عرضه نموده گیرند می   بر 

 فاصله دارند.   ،هنوز یک کار در حال پیشرفت بوده و از جامع و کامل بودن 

 

بهتر شویم و این    « 1نمایی بودن » ما نیاز داریم بسیار در درک    (1

 چه معنایی برای آیندة انسانیت دارد.این  که 

را چگونه تصور کرده و    بگیریم تغییرات نمایی و ترکیبی  ما باید یاد

منتظر بودن و  » مفهوم  زندگی کنیم. در آیندة بالفاصلة ما،  ها  سپس با آن 

گاه ناگهانی،   و آن  تدریجاًباشد.  می   « فقط آن را انجام بده» به بدی    « دیدن

خودمان را به سوی های  رفتدر واقع هنجار جدید است و ما نباید برون 

را پیش روی خود داریم، تلف کنیم. ما نیز  ها  مادامی که هنوز آن   ،آینده

مان چیزی است که مادام آن  نیاز داریم به خاطر داشته باشیم که آینده 

و شکل تعریف  رخمی  را  ما  بر  فقط  که  نه چیزی  برای  می  دهیم  دهد. 

دستیابی به این، نیاز داریم باز و کنجکاو باشیم و خود را در سناریوهای  

که واقعاً زندگی کردن در آینده  آن چه    نده غرقاب کنیم، کشف کنیمآی

  پذیر آینده را امکان  مردمی اتصال بیابیم که رخ دادن  به  باشد،می  شبیه

آگاهی عمومی می و  روح نمایند  از  احاطه  مان  را  ما  فکری که  و طرز  یه 

آن   ،کنندمی و  کنیم  کشف  بیشتر  و  کنیم  کمتر  فرض  دهیم.  فزونی 

!  داریمکردند را مطرود  می  که به خوبی در گذشته کار  یهرآگینفرضیات ز

 
1 Exponentiality 
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پیشرفت چشمگیر علم را در آغوش بگیریم ولی همیشه به آن در زمینة  

  تواند بهشت یا جهنم باشد یا هر دوی می  نیت کلی انسان بنگریم. فناوری 

بسته به این   ،گرا و محتاط باشیمما باید کنش (، بنابراین  #hellven)ها  آن

 چقدر، کجا و چه زمانی در مخاطره است.فناوری که 

 

غیرقابل باوری  های  اغلب فرصت  ماهای  ترین چالش سرسخت   (2

 هستند )و بر عکس(. 

ما    عمدة دقتمنوط  آیندة  توازن  و  به  جادویی  کاربرد  بین  آمیز 

زیرا همان گونه .  استشیدایی فناوری )و به امید آن که زهرآگین نباشد(  

تا ما آن فناوری    ،از لحاظ اخالقیکند،  می  پیشنهاد  ۱ه ویلیام گیبسون ک

هماهنگ    ازبیشتر    ،دستیابی به توازن(،  2۰۱خنثی است )  ،را به کار نبردیم

یافتگی  ساختن تجسم  و  کاربردها  از  تا    آیدمی  حاصلفناوری  های  و 

یا خیر   کردن  پیشگیری  بله  دربارة  آینده  ابداعات.  تنظیم خود  یا حتی 

قطعیت دارم که اگر ما  . من  است  « دربارة این بستگی دارد» نیست، این  

بیشتر    « برای چه هدفی؟» و    « چرا؟» های  بتوانیم اجازه دهیم که پرسش 

 ، یک رهیافت متوازن پدیدار خواهد شد.زده شونداز معمول بانگ  

 

 شویم.  تبدیل  انسانیتبرای  یبسیار بهترناظران به ما باید  (3

وکار، پیشگام فناوری و مقام رسمی هر رهبر واحد کسبنیاز است  

 
1 William Gibson 
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دهی به آیندة انسانیت بپذیرد و به آن  مسئولیتش را برای شکل  ،عمومی

نگری یک درک ژرف و آینده   بایستمی  عمل کند. رهبران سیاسی و مدنی

آیندة   مینة انسانیت توسعه دهند و ناظرینپیرامون فناوری در ز ای فردی 

شوجمعی بخش ندمان  همة  در  نوین  های  .  نوع  یک  به  صنایع،  همة 

همکاری فزاینده نیاز خواهیم داشت نه رقابت فزاینده و ما نیاز خواهیم  

  ،جداگانه  سنتی به صورتهای  رت جامع در همة آن دامنه داشت به صو

 فکر کنیم. 

 

بدون اخالقیات    ةناوری اخالقیات ندارد، با این وجود یک جامعف  (4

 محکوم به فنا است. 

ما توسط   فما به سوی آینده رهسپاریم جایی که عیناً هر چیزی اطرا

شود، با این  می فناورانه تحت فشار قرار دادههای یک سونامی از پیشرفت 

که ما ای  هکنیم، شیومی  بندی که ما جهان را چهارچوب ای  وجود، شیوه

شیوهمی  بررسی است،  بد  یا  و  خوب  چیز  چه  تصمیمای  کنیم  ما    که 

یا    شوددرگیر یک فناوری خاص شده و از آن استفاده  آیا  گیریم که  می

چهارچوب   ،خیر بر  است،  استوار  گذشته  تجربیات  اساس  بر  های هنوز 

 فکر کردن خطی. بر مدار کهنه، و از همه بدتر، 

بسیاری از قوانین و مقررات ما نیز هنوز بر اساس جهانی اخالقیات و  

یک    که  چه  آن» و بر اساس    کندمی  پیشرفت  است که به صورت خطی

منحنی    بر روی   عطفما به نقطه  پیش از این که  در    « کردمی  روزی کار
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ینترنت یک نیروی تجارتی چشمگیر  که ا  نمایی برسیم. حتی از آن زمان

نویدهای آیمی   به نظرچنین  ما  د،  ش بر روی شکوفا شدن  اساساً  یم که 

زمان بسیار    ،. ما در این مسیره بودیمتمرکز کرد  آناقتصادی و تجارتی  

 ایم،مان گذاشته و اخالقیات ها  اندکی را برای مالحظه اثر آن بر روی ارزش 

و   رباتیک  مصنوعی،  هوش  دورة  وارد  ما  که  همچنان  نهایت  در  این  و 

 شود.می  آشکار  ،مشویمی ویرایش ژنوم انسان

فکر کننده که  های  از مفهوم ساخت ماشین ای  اخیراً، بحث فزاینده 

سازی کنند، صورت گرفته  ممکن است بتوانند اخالقیات انسانی را شبیه 

گرچه این یک چرخش جالب است، این مرا گامی دیگر به سوی    است. 

که    دیگر   برد و دلیل می   سازی شدة تمام و کمال یک دورة ماشینی شبیه 

اخالقیات دیجیتالی جهانی  برقراری یک شورای  به  ما    . داریم   نیاز   چرا 

به  ها  که در آن رایانه ای  و نقطه   هستیم   همچنان که ما رهسپار تکینگی 

انسانی  فراتر می   توانمندی و ظرفیت مغز  آن  از  یا  از  می   رسند  و  روند، 

یک زمینة    فوراً به ما  ،  یابند می   آسا اتصال جهانی غول   ة طریق یک شبک 

اکثریت   نیاز داریم که  این    بتوانند اخالقی روشن  بر آن موافقت کنند. 

کاری است که گالویز شدن با    ،نیست ولی به هر ترتیب   آسانی یک کار  

 باشد. می   آن اساسی 

 

فناوری  ( 5 باشید:  اغلب  های  آگاه  شتاب  نمایی  به  با  جادویی  از 

یک  دستیابی به  گیرند و  می   به زهرآگینی شکل  و سپس  شیدایی
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 توازن ضروری است. 

فکر  شما  بازی می  اگر  اینترنت،  به  اعتیاد  که  تلفنها  کنید  های  تا 

تله  یا  یک  های  شبکه  لذتِهای  هوشمند  اکنون  هم    خروجی اجتماعی 

برداری شود! پرده به صورت کامل  است تا    بزرگ است، داستان هنوز مانده

خودمان را در فناوری غرقاب کنیم، فقط صبر کنید تا ما به صورت کامل 

  مغز های  مان با واقعیت افزوده و مجازی، حدواسطتا فناوری واقعاً به درون

 فرو رود.  ۱عصبی های و حدواسط ها رایانه، کاشتنی -

پذیر  که پیشرفت نمایی ممکن است امکانآن چه    حدآسمان عیناً  

گیریم چگونه به   اکنون فرا. از این رو، ما باید هم  دهدد را نشان مینمای

فناوری  از  جامع  شیوه  همراه   صورت  به  احترام  انسانی ها  با  نیازهای  و 

آن  استفاده باید  ما  و هایی  کنیم.  ابداع  این  می  بازاریابی  که  و  کنند 

های فناورانة جدید را افسونگر و وسوسه انگیز برای زیست بوم های  حلراه 

مسئول سازیم و  ،  سازندمی  فراهم  ،کنندمی  را قدرتمندها  جدیدی که آن 

آن  راه ها  مراقب  تا  محدودسازی  های  باشیم  یا  مهار  برای  را  مؤثری 

به در بایست  می  ارائه دهند. ارائه دهندگان فناوری   ،پیامدهای ناخواسته

آغاز کنند و نیاز    وکارشانکسبهای  عوامل خارجی در مدل   نظر گرفتن

اجتماعبه شکلتا  است   به   ی جدیدی دهی قراردادهای  که ممکن است 

 کمک کنند. ،بپردازنداین اثرات زهرآگین 

 

 
1 Neural interfaces 
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مهارت   (6 دو  هر  آموزش  به  )شفقت،    COREو    STEMهای  ما 

 داریم.  نیاز  دلی( اصالت، تقابل و هم

آموزشی باشند؛ در  های  ه بایست هر دو در برناممی  فناوری و انسانیت

به   ،یک جامعة متوازنعلم و فلسفه به یک کالس درس تعلق دارند.    ،واقع

نیاز خواهد داشت؛ در غیر این صورت،    ،دامنهاین  در هر دو    گیخبروجود  

 ما به کج کردن میدان بازی به سوی تفکر ماشینی ادامه خواهیم داد. 

از کار علمی در نهایت توسط هوش ای  افزون بر این، مقدار فزاینده 

هوشمند انجام خواهد شد؛ بنابراین، ما باید توسعة های  ماشین  مصنوعی و

مهارت ها  توانمندی  دهیم.  های  و  قرار  صحنه  مرکز  در  را  انسانی  فقط 

حتی  و خیال    خالقیت، درک کردن، گفتمان، پرسمان، هیجانات، شهود

توان دیجیتالی،  که نمی آن چه    یعنی  ؛د بودنتر خواهمهم  پیشیش از  ب

 شد.نهایت ارزشمند خواهد بی ،سازی کردمجازی خودکار یا 

 

یک نسخه یا  آن چه    واقعی است وآن چه    ما نیاز داریم میان   (7

 قائل شویم. تمایز روشن   ،سازی استیک شبیه 

یافتگی کامل،   رایانش  های  ماشین اتصال  ابر هوشمند،  فکر کننده، 

تمایز  از  د  غیرقابل اغماض ما هستند. همچنان ما نبایهای  شناختی، آینده 

میان رایانش و آگاهی،    ،(Daseinها( و وجود )سازی )ماشین میان شبیه 

. غرقاب کردن خودمان در صرف نظر کنیم  ،میان نوع ماشین و نوع انسان

شبیه از  جهان  یادگیری، می  انگیز شگفتهای  سازی یک  برای  تواند 
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برای  ای  شیوهبه  باید عموماً  این  د ولی آیا  ، بسیار مفید باش سرگرمی یا کار

 ؟تبدیل شود ما زندگی

شوند که ما  تبدیل  یک نوع داروی جهانی  به  توانند  ها میاین فناوری 

آیا ما به  تر سازیم؟  کاملبا آن  مان را  همیشه مشتاق خواهیم بود تا دنیای 

چه عمقی  تا  و    از آن مجازیمکه چه مقدار استفاده    یو مقرراتها  محدودیت 

ی جویاما    کهآن چه    م برویم، نیاز خواهیم داشت؟ اگر فناوری واقعاًتوانیمی

آیا ما    ،دهدمی  ارائهبرای ما    را  هستیم نباشد ولی چگونگی جویا شدن  آن

م  مان نیاز خواهی کمک برای تداوم تمایز میان این ابزارها و هدف واقعی   به

روابط با    ایجادتر از  نیاز دارد که مهمها  روابط میان انسانایجاد    ؟داشت

 د ولی فناوری نشوید. یغوش بگیرپابرجا بماند. فناوری را در آ ها  ماشین

 

 « چگونه» یا    « اگر»   چرایی و چه کسی و نه فقط   ستجویما به ج  (8

 آغاز کنیم. نیاز داریم 

باید  می   توسعه و شکوفا شدن فناوری تصمیمات راهبردی آینده پیرامون  

این  سازی، زمینه، هدف، معنایابی و موضوعیت باشد تا  بیشتر پیرامون ادراک 

ها  ی، هزینه، مقیاس، منافع و مشارکت پذیر فقط به صورت ساده بر امکان که  

 جایگزین شود.   « چرا » بایست با  می   « چگونه » تمرکز یابد. پرسش    ،برای رشد 

 

دهیم    (9 اجازه  نباید  والیما  یا  سیلیکون  نظامیان  فناوران،   ،

این    ،دارانسرمایه  گیرند؛  دست  به  را  انسانیت  کنترل  مأموریت 
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 در چه کشوری هستند. ها اهمیتی ندارد که آن 

ندارد،   فناوری هایی  آناحتمال  بر  سرمایههای  که    گذاری نمایی 

باشند که بخواهند  هایی  آن  ،فروشندمی  نمایند ومی  را خلقها  کنند، آن می

هایی  آن  ،را مهار یا محدود سازندها  آن  بالقوةکاربردهای    یا اندازة  قدرت

نخواهند بود که بر شادمانی  هایی  آن   سازندمی   ها را برای جنگکه ماشین 

ساختارشکن برای تولید  های  هایی که در فناوری آن ،  نمایندانسان تمرکز  

اهند بود  نخوهایی  آن   ،کنندمی   گذاری برابری سرمایه  چند صدهای  بازده 

جمعی سود  یک  برای  انسانی  واقعاً  جوامع  آیندة  ساخت  در   ،که 

سازند برنامة کاری  می   که ابزارها راهایی  آن  ،گذاری خواهند کردسرمایه 

  ؛ سازی و قدرت استپیرامون نقدینه   اًاکثربرنامه  خودشان را دارند و این  

تصمیم  فرایند  در  آن  ،سازی پس  نمایان شدن  و  ازهایی  حضور  این    که 

 ؟ قرار داردکجا  ،کنندمی  ابزارها استفاده

 

 نمایی: هفت پرسش ضروری که باید جویا شد های  ارزیابی فناوری 

این که اکثر این کتاب پیرامون این است که چگونه با در نظر گرفتن  

نمایی برنده شود،  های  الوقوع با فناوری تواند در این نبرد قریب می   انسانیت

هنگامی   در  ما  دارم  باور  که  است  پرسش  شش  اینجا  نیروهای  در  که 

ارزیابی  در  رادیکال  را  خود  باید  ،کنیممی  تغییر  درک  از  من    بپرسیم. 

یا    « هر دو» درست ممکن است یا    پاسخِ  ،کنم که در بسیاری از موارد می

به»  دارد  بستگی  احساس   « این  من  وجود،  این  با  با  کنمی   باشد.  که  م 



 ن یانسان و ماش انیم  ندهیآ  ییارویرو؛ تیدر برابر انسان  یفناور 322

این سبک و    ،ترروشن  بایستمی  ما ها،متوقف کردن پرسیدن این پرسش 

 را درک کنیم. ها سنگین کردن 

 

، انسانیت  و برنامهناخواسته یا با طرح    ، به صورتاین فناوریآیا    (1

کاهش کردن    اینآیا    دهد؟می   را  جایگزین  جستجوی  در 

که  مهمهای  کنش برهم  است  توسط  نمی   انسانی    فناوری بایست 

شومیانجی  را  نگری  چیزی  فناوری  آیا  است د؟  انسانی  منحصراً  که 

خودکار خواهد کرد که واقعاً نباید خودکار شود؟ آیا این فناوری ما را  

سازد یا فقط ما را  می  رها   ،غیرالزم و غیرضروری های  از بار مسئولیت 

بزنیم؟ آیا    ضرورتاً انسانی است، جستآن چه    نماید که ازمی  وسوسه

 یا یک کاتالیست است؟  ۱چاله فناوری یک کرم

 

  آیا این فناوری شادمانی واقعی انسانی را به پیش خواهد برد؟   (2

داریم رهنمون خواهد  آن چه    شدن با  اآیا فناوری ما را بیشتر به محتو

ما به  سعادت می   اجازه  کرد،  به  )دهد  بیشتر  Eudaemoniaگرایی   )

فراتر  به  ؟ آیا  کندمی   ایجادتر را  دست یابیم و یک مشارکت اتصال یافته 

خواهد رفت؟ یا فقط   ،صرف  گرایانةلذت  ی هاخوشیاز فراهم آوردن  

ابزار لذت  آیا فناوری در جستجوی رهنمون    گراییعمدتاً یک  است، 

است، آیا فناوری در جستجوی رهنمون کردن   گراییکردن ما به لذت

 
1 Wormhole 
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 اشتباه کنیم؟  ،تراست که ما آن را با یک شادمانی ژرف ای ه گونهما ب

 

ویرانگر  (3 احتماالً  و  ناخواسته  جانبی  اثرات  فناوری  این    یآیا 

سازد؟  می  یا ما را توانمندکند،  می  سلب  آیا فناوری تسلط را از ما   دارد؟

اساسی که برای بسیاری از مردم  هایی  بومگیر بر زیست آیا اثری چشم 

عوامل بیرونی را    ،آورد، و اگر این گونه است، آیا اینمی  هستند فرود 

 ؟ نمایدمی وکار خودش لحاظدر مدل کسب 

 

دیگر    (4 یا  خودش  برای  را  فراوانی  تسلط  فناوری  این  آیا 

  وسوسه   کاربران آیا    ؟ سازد برقرار می ها  و ماشین ها  بوت   ها، الگوریتم 

استفاده کردن از آن از دست بدهند؟  شوند تا تسلط خودشان را با  می 

سپاری کنیم؟  برون   ،مان را به فناوری شویم تا فکر کردن می   آیا ما تشویق 

آیا این فناوری به ما خدمت خواهد کرد، یا آشکار خواهد شد که عمدتًا  

 گیرد تا بدهد. می   را   ارزش   عمدتًااست؛    « ۱خدمت   خودِ » 

 

ز آن فراتر رویم؛ برای نمونه، سازد امی   آیا این فناوری ما را قادر   (5

  از خودش به فراسو رویم یا ما را وابسته به خود خواهد ساخت؟ 

انسان  به  فناوری  این  واردها  آیا  مادون  می   فشار  نقش  یک  تا  سازد 

یا به صورت تصادفی؟ آیا فناوری    و برنامه  داشته باشند، چه با طرح

 
1 Self-serving 
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  آورده ما گذر خواهد کرد که به ما فشار وارد  های  چنان از توانمندی 

 ؟و تصمیمات آن را دنبال نماییمها رهنمود  ،پرسشتا بی شودمی

 

انسان   (6 یافته ها  آیا  یا فزونی  یابند  تغییر  اساساً  دارند که    1نیاز 

کنند؟ استفاده  فناوری  این  از  بتوانند  واقعاً  تا  این    باشند  آیا 

 ،نمایدمی  مان هدایت یا احساساتها  فناوری ما را به ارتقاء دادن بدن

موجود    یا حدود  درون  هستیم  آندر  ما  اگرمی   کار  ،که    کند؟ 

مراقبت می و  پرورش  و  آموزش  مشاغل،  به   ،سالمتهای  خواهیم 

آیا فناوری به ما فشار وارد خواهد کرد تا فزونی    دسترسی داشته باشیم

 ؟ یابیمبیا ارتقاء  شویم یافته

 

  انحصار   به  آیا فناوری به صورت باز در دسترس خواهد بود یا  (7

آیا ما خواهیم توانست با آن ور رفته و در آن   د؟شخواهد    تبدیل

رس هر کس خواهد  دخالت کنیم یا قفل شده خواهد بود؟ آیا در دست

عدالتی را  باالی جامعه خواهد بود؟ آیا بی   یک درصد بود یا فقط برای  

اهتمام آن  فروکاستن  به  یا  داد  فناوری  ورزد؟  می  فزونی خواهد  اگر 

از  کند  ما را به اطالعات کنترل می ی  دسترس ثروت    اندازة چگونه ما 

 ؟یابیمبآگاهی  ،آن  ةتوسط ارائه دهندگان برجست شده اندوخته

 
1 agumented 
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 هستید؟  « 1دستة انسان » آیا شما در 

راشکوف داگالس  از  را  الگو  این  نخست  در  )   2من  و  22۰شنیدم   )

سفرمان به سوی    ،و حکمت عالی  یک اندرزبه این فکر افتادم که  بالفاصله  

 آینده را ترسیم خواهد کرد. 

 برای من معنا دارد:   « انسانی  ةستبودن در د» که از  است  آن چه  این  

انسانی • در باالی همة    ماندر نخست قرار دادن شکوفایی جمعی 

 دیگر موضوعات؛

آندروریتم  • به  دادن  چیزهایها  اجازه  کهیعنی  انسانی   ی   منحصراً 

اهمیت    تا بهها  شانس، اشتباهات و ناکارآمدی   ،مانند خیال  هستند

  بوده  نامطلوب  به شکل  فناوری با  ها  حتی اگر آن   ؛خود ادامه دهند 

 آیند؛ به نظر می و ناکامل

آن چه    مانند تغییر ندادن مبارزه کردن با گسترش تفکر ماشینی؛   •

ما نباید    . و به عنوان انسان به آن نیاز داریم ایم  که برای آن ایستاده 

  شرایط ها  را تغییر دهیم فقط به خاطر این که این تغییر دادن ها  این 

 . سازند می   تر آسان   ،اند که ما را احاطه کرده هایی  برای فناوری   را 

فناوری  • دادن  ترجیح  برای  نشدن  )مانند  های  وسوسه  جادویی 

ترجیح داده شود   واقعیت بر خود واقعیتاز  بزرگ  های  سازی شبیه 

 معتاد نشدن به فناوری؛ و همچنین 

هایی بر آنها  ها( و ماشین )اسکرینها  با صفحهترجیح ندادن روابط   •
 

1 Team Human 
2 Douglas Rushkoff 
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 مان داشته باشیم.توانیم با دوستان انسانیمی که ما

 ها،همان گونه که من در آغاز گفتم، هدف من برجسته کردن چالش 

سرزنده و متهورانه بوده    آغاز به بحث و گفتمان و برانگیختن یک پاسخ

پیشبرد   .است برای  حلقه   این   شما  و  جامعه  سازمان،  در  های گفتمان 

 م خواهید داد؟ چه انجا ،تاندوستی 

  ة در دست» چه که به من مربوط است، من به جستجوی این که    آن

را    ادامه خواهم داد و این کاربه کار خود    یی داردمعناچه    « انسانی بودن

انجام    ساز بودنسخنران کلیدی، پیشنهاد دهنده، نویسنده و فیلم  شکلبه  

کتاب  برای لطفاً    .داد  خواهم این  مورد  در  سایت   به   ،بحث    وب 

techvshuman.com یکروسایتاو م onteamhuman.com  .ملحق شوید 



 

 

 

 های قدردان

 

 

 :نشستی نم ی افراد بزرگ به بارور نیا تیکتاب بدون حما نیا

عاشقانه    (Angelica Feldmann)  لدمان ف  کایآنجل  زم،ی عز  همسر - که 

  اریماه تحمل آورد و نقد بس  ۱8  یمن را در ط  ی و معنو  یکیزیفقدان ف

خود    تیمرا مورد حما  ریصادقانه را فراهم آورد و در تمام مس  نیازمورد  

 قرار داد.

کننده و    دی ، تول(Jean Francois Cardella)  کاردال  سی فرانکو  نیج -

 ؛ مشاور خالق و دوست من  ،ی کارگردان هنر

بازخورد صادقانه و   ی برا  (Francois Mazoudier)  ریمازود  سیفرانکو -

 ؛اشیدوست

و  یسینونسخه  ی برا  ( James McCabe)  بیکمک   مزیج -  ستاریرایو 

 ؛زشیانگشگفت 

 تکمیلی؛ ی هاشیرایو ی برا ( David Battino) نویبات دیوید -

ساختارمند    ی هاشیرایو  ی برا  (Maggie Langrick)  کیالنگر  یماژ -

 ؛ یو مشاورة کل اشهیاول

برا  Like.Digital  خدمة - لندن،  وب  ی در  کتاب    تیساساخت 
www.techvshuman.com 

 ؛ من یوب و فن ریمد (Benjamin Blust)  بالست نیبنجام -
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 :بزرگان  یهاشانه  بر

بس  نیا کار  از  رو   ی اریکتاب  مؤلف  اپردازانیاز  شامل  که  گرفته  و    نیالهام 

 سازانلم یوکار و فرهبران کسب   ها،ت یگران، متفکران، شخص خطابه  سندگان،ینو

 ! . از همة شماها سپاسگزارمباشدی م

 : باشندی م  خیکوه  نیقلة ا یاسام نیا

 (James Barrat) بارات مزیج

 ( Yochai Benklerبنکلر ) ی وچای

 ( Nick Bostromبوستروم ) کین

 ( Richard Bransonبرانسون ) چاردیر

 ( David Brin) نیبر دیوید

 ( Erik Brynjoffson)   نجفسون ی برا   ک ی ار 

 ( Nicholas Carrکار ) السوکین

 ( Noam Chomsky) یچامسک نوام

 ( Paulo Coelho) لویکوئ پائولو

 ( The Dalai Lamaالما ) ییداال

 (Peter Diamandis) زاماندید تریپ

 (Philip K. Dick) ک ید . یک پ یلیف

 (Cory Doctorowدکترو ) ی کور

 ( Dave Eggersاگرز ) وید

 (John Elkington)  نگتونیالک جان

 (William Gibson)  بسونیگ امیلیو

 (Daniel Kahnemanکانمن )  لیدان

 ( Andrew Keen) نیک اندرو

 (Kevin Kelly) یکل نیکو

 (Ray Kurzweil) لیکورزو ی ر

 ( Jaron Lanier) ریالن جارون

 ( Larry Lessig) گیلس ی لر

 (John Markoffمارکوف ) جان

 ( Andrew McAfee) یآفمک اندرو

 (Elon Muskماسک ) ایالن

 (Thomas Piketty) ی کتیپ توماس

 ( Jeremy Rifkin)  نیفکیر یجرم

 ( Charlie Roseرز ) یچارل

 ( Douglas Rushkoffف ) و راشک   داگالس 

 (Clay Shirky) یرکشِ کلی

 ( Tiffany Shlain) نی شل یفان یت

 (Edward Snowdenاسنودن )  ادوارد

 (Don Tapscottتاپسکات ) دان
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 : د ی اب ی را ب   ی شتر ی و مطالب ب   د ی وند ی بپ زیر  

 www.facebook.com/techvshuman فیسبوک 

 www.linkedin.com/groups/12002283 لینکدین 

 www.twitter.com/techvshuman توییتر 
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