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 پیشگفتار

از  یکـــــیعنوان  بــــه یموضــــوع هــــوش مصـــــنوع ش،یســــال پـــــ پــــن 
کنفرانس یموضوعات اصل کـه هـر سـه نو یدر   نيـا سـندهیمطرح شـد 

از مــا ســه نفــر قصــد  یکــیکتــاب در آنجــا حاضــر بودنــد. جالــ  آنکــه 
کـرده  نيشدن ا داشت در زمان مطرح کنفرانس را تـرک  موضوع محل 

کارها یکیو به  کـه دو نفـر د اش یشخص یاز   نيـاو را از ا گـریبپـردازد 
کرد موضـوع  کیـ یموضـوع هـوش مصـنوع کـرد ی. او فکر ممیکار منع 

کـه هـوش  میداد حیاو توض یآنکه ما برا است حال یو تخصص یفن
مـا را دگرگـون خواهـد سـاخت و  یتمام ارکـان زنـدگ یزود به یمصنوع

کــه باشــ کــار میمــا هــر جــا  داد بــا هــوش  میکــه انجــام خــواه یو هــر 
بحــو و  نيــکــردن ا دایــداشــت. ادامــه پ میخــواهســروکار  یمصــنوع
شـد  یکتـاب نیبـه نوشـته شـدن همـ تیـما سه نفر درنها نیگفتگوها ب

 .دیکه اکنون در دست دار
اسـت: از  زیچ همـه یسـاز در حـال دگرگون یهوش مصنوع امروزه

گرفته تـا س جامعه و اقتصاد و کس  . یو خـارج یداخلـ اسـتیوکار 
کــه بــه شــکل یعــامل ،یدرواقــع، هــوش مصــنوع گســترده و  یاســت 
اسـت و بـه  تیو انسـان خیتار ،یزدن تکنولوژ وندیروزافزون در حال پ

گسـترش هـوش مصـنوع لیـدل نیهم کـه   یها در سـال یهـم هسـت 
گفتگوهــا و تعــامالت ســازنده ریــاخ ســه  نيــا نیبــ یا موجــ  شــده تــا 

 .ابدیو توسعه  ردیشکل بگ
رو بــه  جا در همــه یبــه شــکل روزافزونــ یهــوش مصــنوع تیــمقبول
کارشناسـان حرفـه که یطور است به شیافزا  یا تعداد متخصصـان و 

اسـت چراکـه مشـا ل  شیسـرعت رو بـه افـزا به یحوزه هوش مصنوع
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هســـتند و  یریگ در حــال شـــکل یهــوش مصـــنوع نـــه  یدرزم یشــتریب
وابسـته  یبه هوش مصـنوع یا ندهیطور فزا به زین یمیمشا ل قد ريسا
کـــــه در ســـــال  لیـــــدل نی. بـــــه همـــــشـــــوند یمـــــ ، 3030هـــــم هســـــت 

هـوش  نـه  یدالر درزم اردیـلیم 29از  شیبـ يیکـایآمر یها آپ استارت
پــا يیایآســ انیــکردنــد. همتا یگذار هیســرما یمصــنوع هــا  آن يیو ارو

دالر صـر   اردیـلیم 9دالر و  اردیـلیم 31  یـبه ترت سال نیدر هم زین
 نمودند. یهوش مصنوع تیتقو بخشدر  یگذار هیسرما

 یهـا دولت کـه یطور اند بـه قافله عق  نمانده نياز ا زین ها دولت
پــا بــا تشــک هیــو اتحاد نیچــ کــا،یآمر  یتخصصــ یها ونیســیکم لیارو

هـوش  نـه  یدرزم یو جـد قیـو مطالعـه عم قیـمتعدد وارد عرصـه تحق
و  یاســـیتمـــام رهبـــران س بـــا  يتقر ن،يـــاند. عـــالوه بـــر ا شـــده یمصـــنوع
ـــ و در حـــال رشـــد راجـــع بـــه   شـــرویپ یها رهبـــران شـــرکت نیهمچن

بارهـا  ی"برنده شدن" در عرصـه هـوش مصـنوع یاهدا  بزرگشان برا
کــرده و مــ ا در اهــدا  موردنظرشــان ر ريو ســا کننــد یو بارهــا ااهــارنظر 

ـــو یهـــا تحقـــق اهـــدا  و آرمان هیســـا د نظرشـــان در حـــوزه هـــوش رم
 .ندینما یم فیو تعر یطراح یمصنوع
تنهـا  یها بـه هـوش مصـنوع اقـدامات و توجـه نيـتمام ا همه نيباا
که از واقع بزرگ ريتصو کیاز  یبخش در  یهوش مصـنوع تیتر است 

عالقـه  یکه بـه هـوش مصـنوع یبرابر ما وجود دارد. درواقع تمام کسان
از ابعـاد  یممکـن اسـت تصـور درسـت دهنـد ینشان مـ یادیو ز یجد
 نيــا تیــباشــند. واقع نداشــته یهــوش مصــنوع یو بــاورنکردن میعظــ

کـــه هـــوش مصــنوع محصـــول  کیـــ ایـــصــنعت  کیـــصـــرفا   یاســت 
کـرد بلکـه  فیـدامنـه واحـد تعر کیـکـه بتـوان آن را در  سـتیخاص ن
ــــ ــــده پتانســــ فعال کی ــــه در صــــنا یها لیکنن ــــا و بخش عینهفت  یه

که همگـ . دهنـد یقـرار مـ ریبشـر را تحـت تـ ث یزنـدگ یمختلف است 
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زدن و  ونـدیشکل ممکن در حـال پ نيربه بهت یدرواقع هوش مصنوع
هاســــــت: از  مــــــا انسان یاز زنــــــدگ یارکــــــان مختلفــــــ یشکوفاســــــاز

ونقـل  و حمل کیگرفته تا لجسـت دیو تول یو آموزش یعلم قاتیتحق
هـوش  ؛ ویابیو بازار غاتیگرفته تا تبل یدفاع عیو صنا استیو از س
که توانسـته بـا بهره یمصنوع  یبـرا رشیـنظ یاز قـدرت بـ یریـگ است 

شـگر   ریها را تحـت تـ ث عرصـه نيـو تحول روزافزون تمـام ا یریادگی
کــه از ســپ یمــیعظ یدگرگــون شــگامیخــود قــرار دهــد و پ  دم دهیباشــد 
 بوده است. رینظ یعصر مدرن تاکنون ب

بــا دقــت  یالش شــده تــا موضــوع هــوش مصــنوعکتــاب تــ نيــا در
کنکــاش و بررســ گ یتمــام مــورد  ــرار  و  یدیــکل یها و بــه پرســش ردیــق

که در سال یمهم ما مطرح خواهنـد  یبرا ندهیآ یها پاسخ داده شود 
 اند از: ها عبارت پرسش نيا نيتر شد. مهم
ـــوآور ـــه  یدرزم یهـــوش مصـــنوع یهـــا ی*ن ـــ ن ـــد ســـالمت،  يیاه مانن
 کوانتوم چگونه خواهند بود؟ کیزیفضا و ف ،یشناس ستیز

کودکـــان چـــه  یدوســـتان روبـــات ژهيو ها بـــه " انســـانی*"دوســـتان روبـــات
 خواهند بود؟  یشکل

 چگونه خواهند بود؟ یبر هوش مصنوع یمبتن یها *جنگ
 تیــاز واقع يیها قــادر بــه درک و فهــم آن جنبــه یهــوش مصــنوع ایــ*آ

 مانده است خواهد بود؟ دهیها پوش که بر ما انسان
و  یابیــارز نــه  یخواهــد توانســت درزم یدر چــه زمــان ی*هــوش مصــنوع

کنـد و در ا یانسـان یها تیبه فعال یده شکل صـورت  نيـمشـارکت 
 افت؟یخواهند  رییها چگونه و به چه شکل تغ انسان

عنوان انســان و  بــر مــا بــه یریو تحــوالت چــه تــ ث رییــتغ نيــ*و تمــام ا
 داشت؟ مان خواهند تیانسان
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ــــه  ــــر دارا ،یطورکل ب ــــا ســــه نف درجــــات متفــــاوت  یهرکــــدام از م
 نيـامـا بـر سـر ا میهسـت یهـوش مصـنوع نـدهینسـبت بـه آ ینیب خوش

 ریو فراگ قیعم یبه شکل یکه هوش مصنوع مینظر دار موضوع اتفاق
هــا و  نگرش نیو دانـش بشــر و همچنـ شــهیاند یسـاز در حـال متحــول

در  یدیـــجد لاســـت و فصـــ یحـــاکم بـــر جامعـــه بشـــر یهـــا تیواقع
کتـاب نـه  نيـما در ا همه نياست. باا یریگ بشر در حال شکل خیتار

و  میو آن را به عـرش برسـان میبت بساز یاز هوش مصنوع میقصد دار
بلکــه در  میریــدر نظــر بگ رانگــريخطرنــاک و و یا دهیــآن را پد نکــهینــه ا

کاربردها میتالش هست  رکرا در قلمرو د یهوش مصنوع ندهیفزا یتا 
ـــ ـــرار ده کنکـــاش ق ـــورد  ـــع امیانســـان م ـــ. درواق ـــاب به ني ـــه کت  یا گون

ــــال نوشته کات ــــه نقــــش  ک ــــرا یزوریشــــده  و توســــعه  یده شــــکل یرا ب
ـــمباحـــو جد اســـتفاده  یامـــدهایو پ یهـــوش مصـــنوع نـــه  یدرزم دی
کـــرد و پرســـش فـــایگســـترده از آن ا را در ذهـــن  یاریبســـ یها خواهـــد 
 توانـــد یمـــ هـــا کـــه پاســـخ بـــه آنخواهـــد ســـاخت  داریـــخواننـــده پد
ــدهیاز آ یتر روشــن یاندازها چشــم بشــر را  نــدهیو آ یهــوش مصــنوع ن
 .دینما میترس

 اریبســــ یبــــا هــــوش مصــــنوع کیــــنزد یا نــــدهیمــــا در آ هرحال بــــه
کـــه در آن ماشـــ میروبـــرو خـــواه یا شـــرفتهیپ  یقدرتمنـــد یها نیبـــود 

کــه هــم مــ ــا  رنــدیبگ ادیــرا  زیچ همــه یخوب بــه تواننــد یوجــود دارنــد  و ب
ــر از دامنــه اســتدالل یحتــ یمنطقــ یتفکــر و  نيبهتــر یبشــر یها فرات

ــو در ا نــدینما ذممکــن را اتخــا ماتیتصــم نيتر مناســ   طیشــرا ني
تحوالت مقاومـت  نيتنها نخواهند توانست در برابر ا نه یجوامع بشر

ـــا ا یا کننـــد بلکـــه چـــاره ـــجـــز ســـازگار ســـاختن خـــود ب تحـــوالت  ني
 نـدهیتا به شـما نشـان دهـد آ کوشد یکتاب م نيا ؛ ونخواهند داشت
خـود  االن نیاز همـ دیـچگونه خواهد بود و چگونـه با یهوش مصنوع
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 يینما کــرد. امــا بــاوجود تمــام قــدرت ایــآمــاده و مه نــدهیآ نيــا یرارا بــ
کــه  ادیــاز  گــاه چیه دیــنکتــه را نبا نيــا نــدهیدر آ یهــوش مصــنوع بــرد 

را  یبلنــدتر یها کنــد و قلــه شــرفتیپ یهرچقــدر هــم هــوش مصــنوع
کنتــرل خــواه میها هســت مــا انســان نيــبــازهم ا دیــفــتح نما  میکــه آن را 
 یهـــا را بـــر اســـا  ارزش نـــدهیآ ینوعهـــوش مصـــ یســـتیبا یکـــرد و مـــ
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 .اول فصل

 میکجا هست ما
 
 انیـمهـم در جهـان رد داد. جر اریآرام امـا بسـ ی، انقالب3071سال  در
که  قرار نيازا کـه توسـط  آلفازيروبه نام  یبرنامه هوش مصنوع کیبود 

گوگل طراحـ  وهشـت ستیشـده بـود توانسـت در ب و ساخته یشرکت 
کـه تـا آن زم شیفـ کمسابقه شـطرن ، برنامـه اسـتا  نيقدرتمنـدتر نارا 
 کیـکـه نزد زیـدهد. در سـال بعـد ن ستبرنامه شطرن  جهان بود شک
آلفـازيرو  سـهمکه  دو برنامه برگزار شد نيا نیبه هزار مسابقه شطرن  ب

 هیـفقط شش بـرد بـود و بق شیوپن  برد و سهم استاک ف صد و پنجاه
 دادیــرو نيــدر نگــاه اول ا دی. شــادیرســ انیــبــه پا یمســابقات بــا تســاو

کـه برتـر هـا یلـینباشـد و خ یچندان تیاهم یدارا کننـد   کیـ یفکـر 
برخـــوردار  یچنـــدان تیـــاز اهم گـــریبرنامـــه د کیـــبرنامـــه شـــطرن  بـــر 

ــا با ســتین ــام ــاز دی ــه آلف ک ــ رويدانســت  ــه شــطرن  معمــول کی  یبرنام
 یها تمــــام برنامــــه یمبنــــا رو،يآلفــــاز یاز طراحــــ شی. تــــا پــــســــتین

و  هــا یهــا، دانــش، اســتراتژ بودنــد حرکت شــده یکــه طراحــ یشــطرنج
 نيـتمام ا یو بانک اطالعات ودبنام شطرن  جهان ب دیاسات اتیتجرب
انســـان و  نیبـــ ایـــها  انســـان نیها ســـوابق مســـابقات شـــطرن  بــ برنامــه
ــر نیماشــ ــوده اســت و علــت برت ــ یب ــر انســان ها نیماشــ افتنی ــه  ب ها ب

و  عیسـر ینـیب شیو پ یابیـها در ارز آن یباال قدرت پردازش و سرعت
. شـــد یطـــر  مقابـــل مربـــو  مـــ یاحتمـــال یهـــا کامـــل تمـــام حرکت

کـه بـر اسـا  حرکت رويآلفاز تانداس کامال  متفاوت است چرا هـا  اما 
نشـده  یبازان طراحـ شـطرن  یشـده از بـاز استخراج یهـا یو استراتژ


