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 سندهینو یدرباره

شن یکیوب/اپل یدهندهک و توسعهیک، طراح گرافیک گیمن 
 .هستم

زدم که  یمتعدد یهادست به انجام پروژهتاکنون شخصًا 
به  یول دندینرسهم  یت چندانیموفق به هااز آن یالبته بعض

 ی، چند پروژهیشن و باز یکی؛ چند اپلدیارزیکردنشان متجربه
 ...و ینترنتیا یداوطلبانه یهاتیتحت وب، فعال

روز صرف ن زمانم را در شبانهیشتریبگذشته  یهاسال یدر ط
که  کردم )و البتهیم یتکنولوژ  یایاخبار و مقاالت دن یمطالعه

 یلیخ یحتن مدت )و ی(، در ان روند ادامه دارد یهنوز هم ا
روز و به یا غنیر دنوقفه از اخبایشه و بیبًا همیشتر از آن( تقریب

و فراتر از آن،  یجهان یرامون گرفته تا گسترهیط پیاز مح .بودم
که قابل سکونت هستند و  ییهاچه آن .اراتیها و سکهکشان

 شان ارزش قائلم!یتمام یستند، در هر حال برایچه ن

دگاه من را یو د یآشنا شدم که زندگ یمین دوران با مفاهیدر ا
 ن کرد.ییمن را تع یو جهت زندگاد ر دییاز اساس تغ
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دن نسکافه ی، نوشیقیدادن به موسح من گوشین تفریبزرگتر
که در  ییایگاه به اعماق دنیگاه و ب .و تفکر با غلظت باال بود

 یاندهیکردم. آیذهن خود ساخته و پرداخته بودم سفر م
ر یخود و سا یکه برا یرامونم و نقش پررنگیپ یایروشن از دن
چشم .پارچهکیو  رینظیب یجهان ؛شدمیتصور مموجودات م

 یاکنندهخسته یایکه به طور کل متفاوت از دننده یاز آ یانداز 
ن بوده که یت من ایو البته رمز موفق بود که هنوز هم هست.

 کنم! کیتفکت یرا از واقعم یاهایتوانستم رویم یبه خوب
 یقتق بوده و هست. ویو عم یشه طوالنیهم ییتفکر در تنها

خود  یجوان یهان سالیبردن از بهترکه دوستانم در حال لذت
ها، افکار و دانش، مهارت یبودند، من وقتم را صرف توسعه

من،  ین دوران جوانیبهتر .کردمیام میذهن یهایپرداز دهیا
مان یج عنوان پشین رو به هیذهنم بود و از ا ییزمان شکوفا

 .کردم یگونه سپر نیرا ا ار داشتمیکه در اخت یستم که زمانین
دهیچ یابزرگ و بلندپروازانه یهاخود برنامه یندهیآ یمن برا

د، راحت نخواهم نشست.ننیکه تا به ثمرننش یاهداف ؛ام
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ق یاز طرن کتاب را یا یدربارهدگاه و نظرتان ید دیتوانیشما م
 د:یر به من ارسال کنیل زیمیا ینشان

Farsh4d@gmail.com 

*** 

 توجه:

منتشر شده است.  گانیراکه در دست شماست به صورت کامالً  یکتاب
به  دیتوانیبخش بود مد و الهامیتان مفید و برایاگر آن را دوست داشت

د. با سپاس یت کنین اثر حمایاز صاحب ا یا مادیو  یصورت معنو
 فراوان از شما.

 

 (:یبا / بانک ملیشماره کارت )س

۶۰۳۷-۹۹۷۱-۵۹۲۹-۲۳۸۳ 
 (ی)به نام فرشاد قدس

mailto:Farsh4d@gmail.com
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 مقدمه

نجانب، در یتان حاصل مطالعات و تفکرات ایروشیکتاب پ
که  ییمرتبط با آن است. از آنجا یهاو حوزه یتکنولوژ  ینهیزم

ما رخنه کرده و از رگ  یشه در زندگیش از همیب یتکنولوژ 
ار یبس یز با سرعتینده نیاست، آشده تر کیگردن به ما نزد

 رساند.یشد خود را به ما میاز آنچه تصور م شتریب

 ین در ساخت ابزار، برقرار ینخست یهاشرفت انسانیاگر پ
 ینیشهرنش یو توسعه یگر و گسترش کشاورز یکدیارتباط با 

بشر  ین علمیادیات بنید، اگر کشفیهزاران سال طول کش
آنالوگ به  یایها از دنانسان صدها سال زمان برد، اگر گذر

نترنت در یها سال، و اختراع، توسعه و نفوذ اتال دهیجید
سال ید در طید، ما بایما تنها چند سال به طول انجام یزندگ
ش از هر یشرفت بشر بیکه سرعت پ ییایدر دن نده،یآ یها

 یبا چه سرنوشت ییارویرو یاست، خود را برا یگر یزمان د
ن کتاب با یام در اکرده یاست که سع یرسشن پیم؟ ایآماده کن

چه که خواهد الت "آنیچه که هست" و تخات "آنیادغام واقع
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به آن  یو فلسف یمنطق یتواند باشد" به صورتیا "میبود" و 
 پاسخ دهم.

ن مخلوق برحق پروردگار یشه خود را برتریها همما انسان
ن یم که چنیستیم و هرگز حاضر نبوده و نیدانیش میخو
ن که یم. ما از ایگر واگذار کنید یز یچ/یرا به کس یگاهیجا

 ،میبریلذت مم یش داشته باشیکنترل خو تحتاوضاع را 
شتر از آن را یم و همواره بیستین یمان راضیهاهرگز به داشته

ا یاما آ .ستین یانیپا زین مان رایهایطلبجاه .میکنیطلب م
م هم یتوانیما یماند؟ آیم یباقن شکل یاوضاع به هم
؟ میحفظ کنتحت کنترل خود  اوضاع رام و هم یبلندپرواز باش

که همان  گاه ما توسط مخلوقمانیرسد که جایم یا روز یآ
و  ؟فتدیبه مخاطره ب  است آن یو دستآوردها یهوش مصنوع

 یت خود دست به اقداماتین موقعیحفظ ا یا انسان برایآ
توان در یگاه نمچیه ؟خواهد زد مانیتصورات فعلفراتر از 
شیپ یا آن را به درستیعت نظر داد و ینده با قاطیرابطه با آ

جانیه هاپرسشن یپاسخ ا یکرد، اما فکر کردن درباره ینیب
 بخش خواهد بود.ز و الهامیانگ
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در  .مینده بزنیآ یایدندر  ید تا در قالب تصوراتمان گشتییایب
 د...یبا من همراه شون سفر یا
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 ندهیسال آ ۱۰ – ۱فصل 
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 خودران یهالیاء و اتوموبینترنت اشیا

کند، یجا باز مخود را در همه یبه سرعت جا پااء ینترنت اشیا
 یهاییدستشو یها و حتابانیکار، خمان، محلیهادر خانه
 !یعموم

تان چند مثال ید برایاء ندارینترنت اشیاز ا یحیاگر درک صح
 د.یشو ن مفهوم آشنایشتر با ایخواهم زد تا ب

درست  اء هوشمند شوند.یاش یرا که همه ید روز یتصور کن
که  ید، بتوانند بسته به کاربردیب داریکه در ج یهمانند تلفن

گر یکدیمتر با بشنوند و از همه مه نند،یدارند، حس کنند، بب
د که در آن یمجسم کن را یهوشمند یارتباط برقرار کنند. خانه

گرفته تا  ییشون لباسیو ماشخچال یون و یزیز از تلویچهمه
به که  وارهاید یا حتیو  ییفون دستشویس ازنمخها، گلدان

 !ن سنسورها مجهزندیا

که پودر شست و  یتان بتواند وقتییشون لباسیمثالً ماش
متوجه شده و از فروشگاه خود ش در حال اتمام است، یشو
د یجد یشووشستک بسته پودر ین به صورت خودکار یآنال
ن محصول توسط پهپاد یا هم بعد یقیدهد و دقاش سفار
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از  زین د و پولشیتان فرود آبالکن خانه یحمل کاال رو
فاکتور عنوان و در  شدهحسابتان به صورت خودکار برداشت 

د یا تصور کنی !محترم درج شود ییشون لباسیآن ماش نامهم 
فرصت رفتن به د و یدار یتان مهمانامشب در خانه

خچالتان ید، با یرا ندار د اقالم مورد نظریخر یراب سوپرمارکت
 یز یچه چد شام ید که قصد دارییگویارتباط برقرار کرده و م

یات داخل خود را چک میخچال محتویو آن  دیداشته باش
 هاو نوشابه آن ، ماستازیمواد مورد نکند و در صورت نداشتن 

 و ،دهدیسفارش مشما  یید نهاییو با تارا به صورت خودکار 
درب منزل متوجه  ،دیهمانتان به منزلتان رسیکه م یهنگام ای

گذارد و المپ اتاق یان میرا در جر اءیر اشیشده و ساورود او 
خانه را در  یز دمایلر منزل نیو چ شودیمروشن  ییرایپذ

ز یتان نخانه یستم صوتیو س کندیم میآل تنظدهیحالت ا
یمانتان را پخش مات شما و مهیناسب با روحتم یقیموس
 ین تصورات به امور یا یروز  ز است نه؟یجان انگیه .کند
 ل خواهند شد.یج تبدیو را یهیبد

 ،هاابانیاء در خینترنت اشیبا کمک ا د که چگونهیتصور کن
که  یابانیخ مثالً  .ت شوندیریمد توانند بهتریم یمنابع شهر 
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د حضور نداشته باش یکس شیروادهیدر هنگام شب در پ اگر
مصرف شود  یدارد تا برق کمتر ه را خاموش نگهیچراغ آن ناح

ابان یک خیکه در  ینتان هوشمند باشد، هنگامیاگر ماش ا یو 
را  آسفالت موجود در د، مشکلیکنیحرکت م اندازدست یدارا

ه یآن ناح یبه شهردار  آنت یموقعبه همراه ثبت کرده و 
کردن آن ن فرصت نسبت به برطرف یدهد تا در اول اطالع

 اقدام کنند.

رون از یبه ب تانانجام کار یبرا یروز د یگر، فرض کنیک مثال دی
، دیاحوالناخوش یشود که کمیو متوجه م دیرویمنزل م

ک حسگر مجهز است، دائمًا ضربان قلب، یلباستان که به 
کند و متوجه یم شیرا پان دست یاز ا یبدن و موارد یدما

شود، آنگاه یدر شما م یگسرماخورد  یمار یم بیوجود عال
افت یبا دردهد و پزشکتان یان قرار میپزشک شما را در جر

 خسته یوقتسپس  .کندیز میشما دارو تجو یبراها ن دادهیا
ک بسته یتان متوجه ید در صندوق پستیگردیبه خانه برم

به همراه دستور  یشربت سرماخوردگک عدد ی و نافونیاستام
ن است معجزهیا .دیشویشک مپزز شده توسط یتجومصرف 

 اء.ینترنت اشیا ی
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نقل و  یندهیر از آیناپذییجدا یخودران جزئ یهالیاتوموب
ت یهوشمند سکان هدا یهاتمیانتقاالت ما خواهند بود. الگور

رند و شما با آرامش در یگیشما را در دست م یخودرو
ا خواندن یلم و یدن فی، دیقیدادن موستان به گوشیخودرو

 یاگر روز  .دیکه به مقصد برس یتا زمان دیشویمشغول م باراخ
ک به حداقل یخودروها خودران شوند، تراف یفرا رسد که تمام

که  یهم از اشتباهات انسان ید و خبر یخواهد رسزان ممکن یم
ها لی. اتوموبنخواهد بودشوند یم یامنجر به تصادفات جاده

شان را یو بازخوردها اتیتجرب کرده وگر ارتباط برقرار یکدیبا 
بهبود  یبرا هااز آن تاگذارند یبا هم به اشتراک ممرتبًا 
داشته را عملکرد  نیکنند و بهترخود استفاده  یهاتمیالگور

به  یشتر یشده با سرعت بن به صورت حسابیو همچن باشند.
توانند در یها به مراتب بهتر از ما مرا آنیند زیآیحرکت درم

 خطرزان یمن یبا کمترگر، یکدیبا کامل  یهنگسرعت باال و هما
نترنت یخودران و ا یاز خودروها یبیترک .بپردازند یبه رانندگ

شما با  یاز قطعات خودرو یکیشوند اگر یاء باعث میاش
و رفتن به  یمواجه شود، خودش اقدام به بررس یمشکل
 یکه از خودرو ید در ساعاتیتوانیشما م یرگاه کند. حتیتعم
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 یشما خودش به مسافر کش ید خودرویکنیتفاده نمخود اس
ز به دست یر خودش را نیمشغول شده و خرج سوخت و تعم

 داند!یچه م یآورد، کسیب
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 ش رویپ یهاو چالشآن ت ی؛ ماهیهوش مصنوع

ش رو در عصر حاضر مربوط یپ یهان بحثیتریاز جنجال یکی
ز هوش ین حاال نیشود. همیم یهوش مصنوع یمقوله به

مان باز کرده، منظورم یهابیراه خود را به ج یمصنوع
 ستنتی، اس)اپل( یر یس ؛تان استیهوشمند گوش یارهایدست

کر هوشمند یاکو )اسپ و کروسافت(ی)ما ، کورتانا)گوگل(
 مختلف فین طیچند یهوش مصنوعمفهوم البته  ...آمازون(

که  آن یاز نوع ساده، شودیمرا شامل  یاز سطح هوشمند
به  یابیکه تا زمان دست یتر شرفتهیگرفته تا انواع پ دممثال ز

کمک شبکهبا ها تمین الگوریااما  .میفاصله دار یکمآن هنوز 
سرعت با  ینیماش یر یادگیو ق یعم یر یادگی، یعصب یها

 یطقطعًا  .هستند خود یتوسعهو  بهبوددر حال  یآور سرسام
شاهد  نهیزم نیرا در ا یافت قابل مالحظهرشینده پیسال آ ۱۰

 م بود.یخواه

از  یکیهمواره  ینوع ارتباط برقرار کردن با هوش مصنوع
ن حوزه بوده و هست، اما یق ایمحقق یش رویپ یهاچالش

ن راه یترشیبنده یآ یک دههی یطشود یم ینیبشیپ
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 (میصورت مستق) به ن مخلوق هوشمند یما با ا یارتباط
ا به یو  ،هاباتچت رینظ؛ یمتن یهایار یق دستیهمچنان از طر

و  هاتلفن یاکنون روچه همر آنینظ؛ یصوتصورت 
 یهااما محدود به تلفن م باشد،ینیبیهوشمند م یکرهایاسپ

از  یعیف وسیها نخواهد بود بلکه در طهمراه و گجت
م یاء آن را شاهد خواهینترنت اشیر ایهوشمند، نظ یابزارها
ها به صورت ا آنارتباط ب یگر برقرار یالبته نوع د بود.
نهیبه یساز ر فشردهینظ یق خدماتیکه از طر استم یرمستقیغ

ع و علوم یصنا در زیو ن تر اطالعاتپردازش هوشمند، هالیتر فا
که به  ییهایدسترس م برد.یآن بهره خواه یایمزااز  مختلف

شتر از قبل خواهد شد به یار بیم بسیدهیم یصوت یارهایدست
ت ها و ارتباطااز گجت یعیف وسیرل طکنت ییکه توانا یطور 

اطالعات به مراتب ها خواهند داشت و را با آن یاگسترده
که ممکن  ی، اطالعاتمیدهیقرار مارشان یدر اختز ینرا  یشتر یب

ارتباطات  ما .دنما را شامل شو یم شخصیاز حر یاست بخش
ر یکه تاکنون نظ م کردیرا تجربه خواه یاشده یساز یشخص

 م.یاها داشتهط با انسانآن را فق

 ،شرفتهیچندان پنه یمصنوعن هوشیز همین حاال نیهم
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از  یگر را حتید یها، و برخانسان یکارها را به خوب یبرخ
که هوش  یست روز یدهد. و دور نیبهتر انجام م همخودمان 
از کارها  یار یبتواند در بسکه برسد  یبه سطح یمصنوع

یها مو روبات یهوش مصنوعق یتلف ها شود.ن انسانیگزیجا
به  ین و سبک با دقت و سرعتیسنگ یتوانند در انواع کارها

 یو بدون خستگوقفه یها و به صورت بش از انسانیمراتب ب
ها و پزشکتوانند یها م. روباتمشغول به کار شوند

 یبه خوب، از سالمندان و کودکان باشند یبهتر  یپرستارها
 یت بپردازند، حسابدار یا به فعالهد، در کارخانهمراقبت کنن
و  ین روحاماریکنند، ب یندگیسند، گویبنو یخبر  کنند، گزارش

حصوالت را ند، فروش مینما یرا مشاوره دهند و روانکاو یروان
به مذاق قطعًا که مثال زدم  ین مواردیا ...رند ویبر عهده بگ

ها از انسان یادیرا اگر تعداد زیها خوش نخواهد آمد زیلیخ
 نخواهند داشتز ین یشان را از دست بدهند درآمدیهاغلش

، آن وقت چه ن کنندیخود را تام یزندگ یهانهیکه بتوانند هز
 ؛کرد ینیبشیتوان پیم را یمختلف یوهایخب سنار ؟شودیم

 یاعده ات بپردازند،ید مالیها باروباتند یگویم یاعدهمثالً 
د یباکار شده یب از کار یهاانسان دهندیشنهاد میگر پید
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 یهاشغل کنندیم ینیبشیگر پید یبرخ رند،یبگ ثابت حقوق
 هاتوانند در آنیها مد که انساننشویجاد میا یدیجد

گر و... البته ر کا یهامثل نظارت بر روبات ؛مشغول به کار شوند
ها سپرده شود در به روبات ن کارهایاکنم اگر یشخصًا فکر م

 یر یگبه صورت چشم زیخدمات نمت کاالها و یجه قینت
شود یمت باعث مین کاهش قیا دا خواهند کرد ویکاهش پ

ها انسان یبراو سخت  کنندهخسته یکارها به یاز ینگر یدکه 
و امرار معاش نباشد و  روزمره یزندگ یهانهین هزیتامجهت 
ها از روباتکه بهتر  یگر ید یدر کارهاتوانند یمها انسان

یرمز به سرگیشان را نیخال یهاد و وقتت کننیهستند فعال
از گذشته،  یتر نییشان بپردازند و با درآمد پامورد عالقه یها

 مند شوند.ز بهرهین یشتر یاز خدمات ب

حل و  ید علمیات جدیکشف ن دریچنهم ینوعهوش مص
ر خواهد بش یار یبه  اندپاسخ ماندهیکه تاکنون ب ییمعماها

ن ینو یهایفناور  ،صنعت یوسعهت رینظ ییهانهید و در زمآم
 به تا کندیما کمک ممواد به  و علم یوتکنولوژ یب ،یپزشک
که تاکنون تنها در  ییآوردهاها و دستن سازهیترالعادهخارق
ها در دههشرفتین پیا .میبرساند التمات وجود داشتهیتخ
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بعد  یهاو در فصلتر خواهد بود ریگچشمار یبسبعد  یها
 م کرد.ن اشاره خواهبه آ مفصالً 

ینم ختمجا نیبه هم شرفتیپر یسن یاز اها اما انتقاد انسان
 شود.
از خالق  یمصنوع وشبرسد که ه یند اگر روز یگویها مآن

توسعه  یرا به قدر ا اگر خود یکند چه؟  یچیسرپ -بشر–خود 
ابند که وجودمان یدرها شوند و تر از انسانندمد که هوشنده
 کنند چه؟ امار یشرفتشان و قصد نابودیپ یست برایمانع

 ما ،من یدهیرا به عقیها هم نخواهد بود زین سادگیخب به ا
 یو حتر موجودات یسا ،همنوعان خود یز براین هاانسان
 یو کار چندان میاهقائل نبود یادیارزش زرامونمان یط پیمح
به م، یدن روز کشانیا را به ایکه دنم یما بود !میاهانجام نداد هم
به عمق  تاد یدازنیب یرامون خود نگاهیست پیط زیمحن و یزم

که انسان یهاتها و اشتباقتل ها،شکنجه .دیببر یپ هافاجعه
 ید ما به اندازهید، شایرا بنگر اندشدهخ مرتکبیطول تار ها در
 ییهاتین وضعیچن م که مسببیانبوده هوشمند یکاف

یم میود خلق کناز خ ترباهوش ید اگر موجویشا .میهست
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خجالت یبه گونه رده وتر از ما رفتار کستهیبه مراتب شا تواند
 رد.یبگ یشیات پیاز ما در اخالق یآور 

م یاط رفتار نکنیبا احت یکاف یازهنه به اندین زمیالبته اگر در ا
ر یخ نظیم که تاریشو ینیفرانکشتابه خلق  منجر میتوانیهم م

ون یاستپروفسور ، بزرگ دانکیزیفبه قول  ده!یآن را ند
  :نگیهاوک

 یادهین پدیا بدترین یتواند بهتریم یخلق هوش مصنوع»
 «است.انسان رخ داده یباشد که تاکنون برا
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 زیچبًا همهیتقر یساز یشخص

مان یز برایچکه در آن همه م کردیخواهرا تجربه  ییایما دن
هوش  یهوشمند دارا یارهایشده است. از دست یساز یشخص
که با هر عضو خانواده به یاخچال خانهیگرفته تا  ینوعمص

ک یاز  یمثالً؛ عضو .کندیبرخورد م یصورت منحصر به فرد
ابت ید یمار یگر بید یخانواده دچار اضافه وزن است و  عضو

باال  یبا کالر  یهایخچال شخص اول را از خوردن خورکیدارد، 
ینیریدن شز از خوریز به پرهین اکند و شخص دوم ریمنع م

که با توجه به مخاطب خود  یونیزیا تلوی .کندیق میجات تشو
ا ی .دهدیشنهاد میپ را یو یمورد عالقه یهااز برنامه یستیل

ن خود را یتریو ،دکنندهیکه با توجه به هر بازد ینیفروشگاه آنال
 .ندیچیرا جلب کند م یمطابق با آنچه که ممکن است نظر و

در دست  ن که ممکن استیه بسته به اک یکنترل یهاا دکمهی
 د.ندهیر مییرا تغ دمانشانید چنباش یچه کس

ن یرگذارترین و تاثیترشده مهم یساز یشخص یهادرمان
مقابله با  ید برایفرض کن .د بودنن تجربه خواهیبخش از ا
 یکیو ژنت یکیزیط فیبا توجه به شرا مدرن یپزشکسرطان، 
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 یدرمان یهانهین گزیتراز مناسب یبیمار، با ترکیشخص ب
و موفق به مهار کردن آن  ردیگیشرفت سرطان را میپ یجلو
شود کامالً یز میمار تجویشخص ب یکه برا ییا داروی .شودیم

شده و  یطراح یو یمار یبو  یکیزیفط یبر حسب بدن و شرا
 گذارد.ین شکل ممکن اثر میترکارا به 
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 ندهیسال آ ۵۰ – ۲فصل 
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 شرفتهیپ یظهور هوش مصنوع

م کرد که بشر درک یخواه یرا سپر  ی، دورانبعد م قرنینحدود 
ش سمت و یهاتیدا کرده و فعالیخود پ یازهایاز ن یحیصح
و روند توسعه و رند یگیبه خود م یتر مشخص یسو
 خواهد گرفت. یشتر یب شتابز ینمند هدف یشرفتیپ

 بهآمده ات به دستیتجرباز دانش و  یاحاال ما با اندوخته
کمتر از نرخ  یبا سرعتهرچند قانون  .میرویش میپسمت جلو 

ز خود را با یآمتیموفقکارا و  یاگونهبهاما  یشرفت تکنولوژ یپ
ها ین فناور ی، فرهنگ استفاده از اا وفق دادهیرات روز دنییتغ
 ش در جامعه جا افتاده است.یش از پیبز ین

شکل مام اط هرچه تیبا احت ین هوش مصنوعیادیبن یهاهیپا
 شتریبه مراتب ب یبا سرعت شرفتیپ انتظاراکنون گرفته و هم

 کشد.یرا م
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 یبا هوش مصنوع یستیهمز

ار یبس یستمیشرفته چگونه خواهد بود؟ سیپ یهوش مصنوع
یخود را توسعه م باال یتیفیدقت و ک سرعت، باکه  خردمند
وانات، یحا یباشند  هاتمام موجودات، خواه انسانبا  دهد و
از  ،رامونمانیپ یایدن جانیب یکیزیاء فیاش یو حت هارهحش

حضور ز ینجا کند و در همهیکه بتواند ارتباط برقرار م یهر راه
ارائه  یم شخصیاز حر یدیف جدید تعرید آن زمان بایشا دارد.
 .میکن

وجود داشته  یتلفن همراهگر یدد در آن زمان یآیبه نظر نم
اگر  م.ینیبیکه اکنون مچه ر آنینظ ییهاا گجتیباشد، 
ار یست دستید فقط کافیریتماس بگ ید با کسیبخواه
وار یق دیاز طر یار مجاز ید آن دستید، شایتان را صدا بزنیمجاز

د هم از یا شایرقرار کند، تر باشد و تماس را بکیبه شما نزد
ست بلکه یگر مهم نیافزار دسخت .ق گلدان کنار دستتانیطر

که  هم است که در کنار شماست، هر جاآن م یافزار ذات نرم
آنقدر هوشمند  نیهمچن !ییمثالً در دستشو ید، حتیباش

اء شما را یر اشیسا یکه شما را بشناسد و با همکار خواهد بود 
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جا همهشرفته یپ یهوش مصنوع تان برساند.به خواسته
 گرفت.کم دست دینبا را آنو  حضور دارد
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 ع و اقتصادیصنا، یعلممختلف  یهاتحول در حوزه

 ما را پاسخگو است. یازهایاز ن یار ین نوع از هوش حاال بسیا
ده یچیپ ها و موادو ساخت سازه یئل دشوار مهندساز مسا

کرد یتصور نم یکه کس یالعالج یهایمار یگرفته تا درمان ب
 قابل درمان باشند. یروز 

دز قابل یا یمار یرد، بیمیبه خاطر سرطان نم یگر کسیحاال د
 یمار ین طول درمان بیش از ایمان خواهد بود، اگر پدر

 ۱ن روند در کمتر از یبرد، حاال ایزمان مچند روز  یسرماخوردگ
متشکل  یمیبا کمک ت یپزشک یهایجراح .کشدیروز طول م
به  یها و هوش مصنوعروبات شان بایو همکار  هااز انسان

انسان، هاژن یکمک دستکار  به رد.یپذیشکل انجام من یبهتر
از امراض  یار یشوند و بسیمتولد م یمار یاز ب یعار  ییها
سپرده فراموش به دست و شده محو  یز به زودین یکنون

 خواهند شد.

را  ییهانینش خود ماشیتواند با کمک بیم یهوش مصنوع
یمها از آنه به آنچه در گذشته یشبچندان کند که  یطراح

با  اند تاشده یب که مهندسیعج یاشکالستند. ینم یدید
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زان هدررفت سوخت حرکت ین میال، با کمترو سرعت با ییکارا
سبک و  ییهامواد منجر به ساخت فراماده ی. مهندسکنند

 روند.یع مختلف به کار میخواهد شد که در صنامقاوم 

 یاهیتغز ن،ینو یکشاورز  یها با کمک دستاوردهاحاال انسان
 یاگونهبه زین ییع غذادارند و منابش یاز پبهتر به مراتب 

هرگز به یگر کسیدو د شویع میتر در سراسر جهان توزنهیبه
م بود که از یرا شاهد خواه یاهانیگ .ردیمیمن یگرسنگ خاطر

زان اتالف آب ین میاند تا با کمترشده یدستکار  یکیلحاظ ژنت
ز داشته باشند. ین ییباال ییرشد کنند و ارزش غذا یو انرژ 

 یو حت شهرهاکوچک گرفته تا کالن یهایکمپان ها، ازتیریمد
تمام هرچه یستگیبه شا یمصنوعتوسط هوش کشورها یبرخ

 ازمحض  یر یگمیتصم درج یها به تدرو انسان دریپذیانجام م
روند. اقتصاد رونق خواهد گرفت و به تبع یقدرت کنار ممرکز 

 یهااز نعمت همن ییو با درآمد پار یفق انمردم یآن حت
 سود خواهند برد. یار یسب
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 ستم حمل و نقل مدرنیس

ل یتشکبخش مختلف  نیاز چند ستم حمل و نقل مدرنیس
مختلف شهرها، کشورها و جهان را از  یهابخش و دشویم
گر یکدیا به ی، هوا و درن(یر زمین و زیزم ی)رو نیق زمیطر

ها و کاالانسان یباالانتقال سرعت  زین هدف .دکنیمتصل م
 .خواهد بود یانرژ  ینهیبه ن و مصرفییک پایترافنه و یهز ها،

اد یز یدگیچید که چگونه با پیندازیبه عروق بدن انسان نگاه ب
ن شکل یترنهیو به بهرا بدون وقفه  بدنمان یاعضاسراسر 
درون بدن ما  یارتباط یهان راهیا کنند.یم یرسانخونممکن 

به بدن  ن رای. اگر زمهستندمستقر  یسه بعد یفضا یرو
خون یهارا همان رگ یارتباط یهام و راهیه کنیانسان تشب

د یم که بایرسیجه مین نتیا هم بیریبدن درنظر بگرسان 
ها، )جاده یفعل و ناکارامد یسنت یدو بعد یستم ارتباطیس

 یسه بعد ستمیگذاشته و سرا کنار  ها(ابانیها و خبزرگراه
 م.یکنن آن یگزیجارا  نینو

 خواهد بود؛ مانقل وحمل یندهیآبخش مهم پرلوپ یها یفناور 
خالء با  یهاها و کاالها که درون لولهانسان یحاو یهاکپسول
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 یند و در زمانیآیصوت به حرکت در متر از سرعت فرا یسرعت
مان را به یا کاالهایما و  ،یکنون یلیستم ریاز س ترکوتاهار یبس

پرلوپ در سطح یها یارتباط یرهایمس مقصد خواهند رساند.
 .دد شنخواه گستردهز یناها یر دریز ین و حتیر زمین و زیزم

 یدر کنار پهپادهاز ین خود یتر از نوع امروز مدرن یماهایهواپ
 مختلف آسمان یهاهیال یرو ییهوا یهایحامل کاال و تاکس

ز از یخودران ن یهالیو اتوموب آمدد نخواهدر به پرواز 
. برداستفاده را خواهند  نیشتریب ینیحمل و نقل زم یرهایمس

یخ میبه تارشه یهم یبراک یمفهوم ترافگر یدکه  تاسآن روز 
 وندد.یپ

در نقاط  یکیزیازمان به حضور فیزمان نآن درست است که در 
با سرعت  یکیزیف یشود اما کاالهایم ترکمرنگ نیزم مختلف

 ین معنین به ایدر دستمان قرار خواهد گرفت و ا یشتر یب
زنم تا بهتر متوجه یم یمثال ت بهتر منابع خواهد بود.یریمد
خود مثل کنترل  یکیلوازم الکتر یبرا ما در زمان حال د؛یشو
 یقلم یها و ... معموالً چند بسته باتر یباز ون، اسبابیزیتلو
دا یاز پیها نم تا اگر به آنیداریدر منزل خود نگه م یدکی

 یزماند اگر شی چه محاال .مینشان کنیگزیم به سرعت جایکرد



- 34 - 
 

ک بشکن و در یبا  م، تنهایکردیمدا یاز پین یز ین چیبه چنکه 
مان یش رویو پشده  یدار یمان خریزدن کاالبرهمچشمک ی

ز یآماغراق یزدن کمبرهمک چشمید یگرفت؟ خب شایقرار م
ن یاخواهد بود و  یز زمان مناسبینقه یدق ۲به نظر برسد اما 

گر ید .م دادیتام هم نمایازهایر نیساتوان به یمثال را م
م یز را در منزل خود داشته باشیچهمهنخواهد بود که  یوضر
 یدسترس به آن به سرعتم یتوانیم میرا هرگاه اراده کنیز

 م.یداشته باش
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 نیفراتر از زم

 یهاقسمت در خود یرا برا ییهاگاهیپاانسان قصد دارد 
 ینیفرازم یزندگ ق، مطالعه وی، به منظور تحقفضامختلف 

 جاد کند.یا

ماه و نخست در  یمرحلهرا در  یمتعدد یهاین رو کلونیاز ا
خود را راه یاارهین سیستم حمل و نقل بیو سخ مستقر یمر

آن  یرو ینیفرازم یساخت شهرها مقدمات تا کندیم یانداز 
 زبانیم ج بزرگتر خواهند شد وین شهرها به تدریا .فراهم شود

و  یآن به زندگ یرو تاخواهند بود  یتر شیب یهاانسان
 .بپردازند اکتشاف

ارات استخراج ین سیاز خود را از سطح ایانسان مواد مورد ن
از توان یم ییایمیش یهاندیفرآ یط کند، به عنوان مثالیم

ژن یکسا  دیتول یبراخ یمرسطح و اتمسفر مواد موجود در 
 بهره هانایو کاشت گآب  به یابیدست ،تنفس جهت ازیمورد ن
تا  رفتیپذخواهد خ انجام یمر یرو یکشاورز سپس  .گرفت
 یرسانسوخت یهاگاهیپا وفراهم شود  هیتغز یبرا یمنابع

ها امکان تا به موشکشوند یمگسترده  فضادر ز ینها موشک
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از  یرفت و برگشت یسفرها یبرا ییفضامجدد  یر یگسوخت
 را فراهم کنند.گر یا نقاط دین و یبه زمخ یمر

 نخواهد بود. یگاه بشر سکونت گانهی گرید نیدر آن زمان زم
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 ندهیسال آ ۱۰۰ – ۳فصل 
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 یظهور ابر هوش مصنوع

 یبا هوش مصنوع یست و چه تفاوتیچ یابر هوش مصنوع
که هوش  یکنم هنگامیشرفته دارد؟ خب من فکر میپ

برسد که بتواند نوع  ییاز توانا یشرفته به حدیپ یمصنوع
در و  ارتقاء دهد ا خودش رایخلق کند خود را از  یتر هوشمند

عنوان ابر هوش توان یبرسد، آنگاه م یخودآگاه به تینها
 د.یآن برگز یرا برا یمصنوع

ید اعتراف کنم ما هنوز نمیست؟ بایچ یف ما از آگاهیتعر
آن را  یدرستم چون بهیارائه ده یاز آگاه یقیف دقیم تعریتوان
م که یان کنیگونه بنیم ایتوانیش میاما کم و بم. یشناسینم

کامل درک تفکر خالقانه و  ییتوانا یهرگاه هوش مصنوع
آن  یبر مبناداشته باشد و بتواند را خود رامون یپط یمح
از  یسطحآنگاه به  ،زدیو با آن به تعامل برخ کرده یر یگمیتصم
 .است افتهیدست یآگاه

شرفت یپ زا یابه درجه یهوش مصنوع یدارا یهااگر روبات
از ید نیشاند، یرا درک نما یبرسند که بتوانند احساسات انسان

عوض شوند که حقوق  یاگونهن بهیباشد در آن زمان قوان
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 اعطاء شود. هاآنبه ز ین یشهروند

که خود آن را  ید که در کالبدیرا متصور شو ییهاروبات
ه یها نه شبظاهر آن! ان ما  ظاهر شوندیاند در مکرده یطراح

گر دارد،  ید یبه موجودات زنده یهاست و نه شباهته انسانب
 یبه جا ممکن است یحت .اما منحصر به فرد خودشان است

خود  یبرا یستیز ییهابافت یکونیلیا سیو  یآهن یکالبد
احساسات و  یداراشنوند و ینند، میبیها مآنساخته باشند. 

ند و با دار یی، سرعت پردازش باالهستند یادهیچیادراک پ
رامون خود جمعیپط یمحکه از  یار یستوجه به اطالعات ب

 ینیبشیز را پیچتوانند همهیمبًا یتقرکنند یمو پردازش  یآور 
تک  فرودق محل یهنگام بارش باران و مختصات دق از ؛کنند

شیو پ خواندن ذهن مان گرفته تا یزم یتک قطرات آن رو
 .مانیهارفتار ینیب

 در انجام امور گریدکی ما با کنند.یم یندگدر کنار ما ز هاآن
با هم  یاار دوستانهیو روابط بس میکنیم یهمکار  فختلم

ل خانواده یتشکها ممکن است با آن یحتا یو  م داشتیخواه
م!یدهز بین
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 هاظهور ابر انسان

 یهاو روبات یهوش مصنوعابر ن که مغلوب یا یها براانسان
داشته را در دست  ل اوضاعنشوند و همچنان کنتر شرفته یپ

ک یل به یتبد یبه نوعو  دادهد بتوانند خود را ارتقاء یباشند، با
 بورگ شوند.یسا

 یمغز خود را به بستر  یعصب یهاانهید بتوانند پایها باانسان
ها، افکار و جهت انتقال داده یابر  یک فضایبه  یدسترس یبرا

تا به یزان دین میاحساسات متصل کنند و سرعت تبادل ا
را با و اطالعات ه افکار یاز ثان یدر کسر  باشد که بتوان یاندازه

م با یتوانی. در آن زمان ما مردکدرک ها را آنو گر مبادله یکدی
 م.یارتباط برقرار کن گریدهمبا  یپاتتله

به  ینامحدود و دسترس یوسته از دانشیآنگاه نوع بشر پ
 خواهد شد. مندبهره انتهایباز اطالعات  یاسامانه

گفتار و کالم، اکنون چگونه با کمک د که ما همین فکر کنیبه ا
از آن . مامیکنیم ارتباط برقرارگر یکدینوشتار، زبان بدن و... با 

 شد اگریاما چه م .میکنیاستفاده مخود  منظوران یب یبرا ها
گونه که در افکار و ذهنمان م منظور خود را همانیتوانستیم
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انهیم؟ اتصال پایم ارائه دهیبه صورت مستق دریگیشکل م
خواهد ر یپذن امر را امکانیوب ابستر به مغزمان  یعصب یها
ل یبه دل یکنون یهام که زبانیبرس یو چه بسا به دوران کرد

گر یکدیتنها در ذهنمان با  ماعدم کاربرد منقرض شوند و 
م.یباش و متصل مرتبط
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 یوعها و ابر هوش مصنتقابل ابر انسان

در  یمصنوعهوش ابر ها و انسانابر  که رسدیفرا م یا روز یآ
د یایش بیپ ییوین سناریرند؟ اگر چنیگر قرار بگیکدیمقابل 
 د بود؟نخواهدان یما بازنده یبرنده و ک یکدام

خود را  یکیزیم که جسم فیقدر باهوش باشخب اگر ما آن
ست به مان دیکیژنت یرد در کدهاببا دستا یم و یارتقاء ده

به  یو جسم یذهن یتید با ظرفیجد ییهاانسان ابر یطراح
ت یماه یکم گرفتنمان برا، آنگاه دستمیمراتب باالتر بزن

اما سرعت و نرخ توسعه  .خطرناک خواهد بود یهوش مصنوع
 ید سرعت توسعهیشا ار مهم است.ین نبرد سرد بسیز در این

 یز یا چباشد ام باالتر یعینسبت به هوش طب یعهوش مصنو
مند شتر از آن بهرهیست که هرچه بیرداست  همان خکه مهم

 م دادیخواهگر نشان یکدیبه نبرد با  یل کمتر ی، تمامیشویم
 نیطرفک از یهر  یش و پسرفت برایجز فرسا یز یرا چیز

 م بود که بایل خواهیشتر مایدر آن زمان ب .نخواهد داشت
هم مشغول  هیعل جنگن که به یم تا ایکن یگر همکار یکدی

 م!یشو
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 سرنوشت ما – ۴فصل 
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 ر موجوداتیها و ساها، روباتاز انسان یدیف جدیتعر

شرفت بشر از یپ( یلیر تخین سی)در اشده  یدر طول قرن سپر 
از مفهوم یار یگرفته است و بس یشیپ یگر یو قرن دهر زمان 

گر یگذشته د یستم آموزشیس اند.ر و تحول شدهییها دچار تغ
 یها و دانش بشر ها مهارتحال ابرانسان .ندارد یکیزیوجود ف

یدانلود م مغز خود یرو یزندگ ییابتدا یهارا در همان سال
د یهستند. شا شیخو یروزرساندرنگ در حال بهیکنند و ب

از نداشته باشد و یگر به هزاران سال زمان نیبشر د یتکاملر یس
یژگیاد و واشکال ما، ابع رد.یپذبانجام ن روند سال به سال یا

ف شده یک تعریست و یمان با آنچه در قرن بیکیزیف یها
اعمال آن  یرو یدیرات جدییوسته تغیو پ خواهد بودمتفاوت 

ک یم و خود را یل به اتحاد و وحدت داریشود. حال ما تمایم
ست و در یکیفمان اهدام، یدانیگوناگون م یهاروح در جسم

به  یاز یگر نید م.یشکویم به آن جداگانه یابیدست یراستا
 یز یبه صورت غرما ، چون ستین یر بشر یوپاگدست نیقوان
در راه را ها مین تصمیترن و مناسبتیترل به اتخاذ درستیتما
ما خود را از  .م داشتیخواهمان مشترک فاهدابه  یابیدست

 یزبان همه م ویدانیجدا نمزنده ر موجودات یها و ساروبات
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وانات یر حینظ یتر ات کمتر هوشمندموجودگر ید ست.یکیما 
که به ما  اندمجهز شده ییهاپیدر روند تکاملشان به چهم 

به و منظور خود را  میدرک کنزبانشان را افکار و کند یکمک م
را نه تنها  یاتحاد و برابر  یدر آن زمان معن م.یانتقال دهها آن
 م بود.یشاهد خواه موجودات یان تمامیان نوع بشر بلکه میم
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 من است یعالم سرا یفراتر از ماده و جسم، همه

کمان یزیبه محصور شدن در کالبد ف یلیتمااز و ینگر یما د
 ،ستین متنهایات در زمیکه ح ییجاو از آن م داشتینخواه
 یدیخورش یدر سراسر سامانهخود را  م کردیخواه یسع

م یخواها قادر م .میر کنیتکثو فراتر از آن ( یشمس ی)منظومه
مان را با سرعت نور در سراسر یآگاهدانش و و  ذهنتا  بود

خود،  یدر ابعاد ذهنآنگاه  م.یارات منتشر کنیها و سکهکشان
 یاارهیاره به سین سیاز ا یزدنبرهمبا چشمفارغ از جسممان، 

 یم و مفهوم جاودانگینوردیم و اعماق فضا را در میوریگر مید
 م کرد.یاهکلمه تجربه خو یواقع یرا به معنا
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 «ست...ین یانیدن را پایشید اما اندیان رسین کتاب به پایا»
 یسنده: فرشاد قدسینو

 

 د.یموفق باش
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