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  )30( ها اينترنت آدم

    ، و تلگرامتها، فقAI-Democracy، هوش مصنوعي
 فر نوشته عليرضا محمدي □

  

دين  1واندوسكيآنتوني ل يكي از مديران سابق گوگل به نام
 اَبرهوش مصنوعيساخته است كه خدايش » 2راه آينده«جديدي به نام 

پرستي  بت .ست در آينده خلق خواهد شد)(خدايي كه او معتقد ا است
انسان در بعضي از جوامع مرسوم بوده  و پرستش اشياء ساخته دست

شود كه اين بت جديد بسيار هوشمندتر از انسان  است، اما ادعا مي
هاي  ماشين از  انقالب صنعتي به بعد انسانبا اين همه،  خواهد بود.

ا صدها و هزاران برابر گوناگوني ساخته است كه قدرت فيزيكي او ر
ها تقدسي قائل نشده است،  اما براي هيچ يك از اين ماشين ،كرده است
ها  شود هوش او را ميليون كه ادعا مي_  ياَبرهوش مصنوعچرا براي 
(چه مسلمان، چه ها و مؤمنان  مذهبي قائل شود؟ تقدس_  كند برابر مي

دانند  پرستي مي بتهاي انسان را  ساخته پرستش دستمسيحي، و چه ...) 
  و ابرهوش مصنوعي نيز مستثني نيست. 

  
شود با دو  ها مطرح مي هايي كه به ويژه در رسانه امروزه در بحث

رو به هوش مصنوعي كنيم. يكي به  گونه هوش مصنوعي برخورد مي
 5هوش مصنوعي كامليا   4هوش عمومي مصنوعييا  3قوي ياافزايش 

بيشتر به آن توجه  ها هيومنيست ترنسيا  6انيگرا فراانسانهور است و مش
كم در حد  به هوشي دست يقو يارو به افزايش  يهوش مصنوعدارند. 

هوش  معتقدند كه چون انيگرا فراانسانهوش انسان اشاره دارد. 
تواند ياد بگيرد وگونه بهتر از خودش را بسيار سريع  مي يقو يمصنوع
 كه به  ديرس ميخواهالعاده   به يك هوشمندي فوق  ود خيلي ز ،بسازد

يا  8تكينگي فني وقوع سبب است و مشهور  7رهوش مصنوعيباَ
اي است  فرضيهخواهد شد.   العاده فني  ق هاي شتابناك و  فو پيشرفت

  كه هنوز وقوع يا عدم وقوعش معلوم نيست.

                                                 
1 Anthony Levandowski 
2 Way of the Future 
3 strong AI 
4 Artificial general intelligence 
5 full AI 
6 transhumanist 
7 artificial superintelligence (ASI) 
8 technological singularity 

  » سترومنيك با«ه اَبرهوش مصنوعي از ديد رسيدن ب
هنگامي كه هوش مصنوعي به سطح هوش انسان برسد، يك حلقه 
بازخوردي مثبت وجود خواهد داشت كه طراحي جديد را بهتر 
خواهد كرد. هوش مصنوعي به ساخت هوش مصنوعي بهتر كمك 

د كرد، كه به نوبه خود به ساخت هوش مصنوعي بهتر كمك خواه
  □يابد. خواهد كرد، و اين روند ادامه مي

https://nickbostrom.com/superintelligence.html  

با  ميگفتاز اين سلسله از مقاالت  اولهمچنان كه در مقاله  چكيده.
به  ،عصر اطالعاتدر  زيانگ بزرگ و شگفت اريبس يوجود دستاوردها

در محدودكردن  هاي اطالعات و ارتباطات  فناوري كه يتوان ليدل
 ديكه شا  دننيافريرا  ب يدوران دنتوان يد  منانسان دار  يخصوص ميحر
در عصر اطالعات نام  يقرون وسط  اي  كيآن را دوران تار گاننديآ

   .ندبگذار
به   IoHيا ) Internet of Humans( ها آدم نترنتيادر مجموع، 

 نترنتيا( گريد يزهاي) و شبكه چمرسوم نترنتيا( وترهايشبكه كامپ
 اي »زهايكل چ نترنتيا«و در مجموع   شود، ي) وصل مIoTيا  زهايچ

IoE    )(Internet of Everything خواهد آمد. ديپد  
نيز  اينترنت چيزهااي از  توان  زيرمجموعه را مي ها اينترنت آدم اما 

هاي اطالعات و  فناوريگيري از انواعي از  در نظر گرفت كه با بهره
، ميكروفون، گر فشار خون گر ضربان قلب يا حس گرها مانند حس حس

ها،  هايي از خصوصيات فيزيكي، زيستي، رفتاري انسان ،  دادهو دوربين
سازي  در  گذاري، و ذخيره و مانند آن را براي پردازش، اشتراك

كند. به بيان ديگر،  به طور عمومي يا خصوصي منتشر مي  نترنتيا
در نظر  شيءيا  چيزانسان را يك  فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

روزه  ها) آن را  همه ربران (انسانگيرد، و با مفهوم اينترنت كه كا مي
كنند   هاي مختلف آن را مرور مي گيرند و سايت هوشمندانه به كار مي

  متفاوت است. 
تواند براي انسان و خالقيت انسان  مي فيتوص نيبا اها  اينترنت آدم

، )big data( ها داده گيري از كالن تواند با بهره مسئله بيافريند، زيرا مي
سازي مغزِ  هر  ا، و هوش مصنوعي، و در مجموع  با شبيهه گر انواع حس

ها، يكي از عوامل ضروري براي خالقيت،   يعني  يك از انسان
ها  انسان را از ميان بر دارد و انگيزه» خود«نفوذناپذيربودن حافظه و 

ها را  تواند انسان براي خالقيت را نابود كند. چنين وضعيتي مي
را در دنيا شكل دهد. بلوك  ها ت آدمبلوك اينترنو  ،دست كند يك

بلوك اينترنت شمارد  انسان  را محترم مي» خود«مقابل را كه حريم 
  ناميم. مي ها براي آدم

چاپ شد  سلسله از مقاالت نيمقاله اول از اكه  1393در  شهريورماه
با  Internet of Peopleيا  IoHيا  Internet of Humansاصطالح 

كم در جستجو در گوگل يك اصطالح  موديم دستتعريفي كه ما ارائه ن
به يك   اما امروزه نظران نبود، مورد استفاده كارشناسان و صاحب

  تبديل شده است. در دنياي فناوري اطالعات  علمي و فني اصطالح 
پردازد و  ميهوش مصنوعي در شهر هوشمند  آينده اين مقاله به

منافع ملي  را به جاي  در جهتهاي اجتماعي  شبكه كاربرد هوشمندانه 
  □دهد. فيلترسازي پيشنهاد مي
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صنوعي مورد استفاده امروز صحبت هنگامي كه درباره هوش م

مد  10محدودي هوش مصنوعيا  9هوش مصنوعي ضعيفكنيم گونه  مي
كاربردهاي خاص و ناگسترده دارد و يك تكليف ويژه را نظر است كه 

سازي و حل مسئله  دهد. اين گونه از هوش مصنوعي در تصميم انجام مي
مصنوعي  هوشبه طور كلي،  كند. هاي ويژه به ما كمك مي در حوزه

عمل  فيتكال آن نوع يدر اجرادر اجراي تكاليف ويژه بهتر از انسان 
هاي  بعضي از سرطان تشخيص كند. به عنوان مثال، هوش مصنوعي مي

تر از پزشكان متخصص سرطان پوست انجام  پوست را بهتر و سريع
از  است عبارت فيضع يهوش مصنوعمشهور از   نمونه يك دهد.  مي

DeepBlue  قهرمان شطرنج  ري كاسپاروفگكه  ام بي آيمحصول
فقط در شطرنج  DeepBlueواضح است كه  .جهان را شكست داد

                                                 
9 weak AI 
10 narrow AI 

عمل كرده است، اما در مسائل فراوان كاسپاروف تر از  هوشمندانه
شوند بديهي است كه به پاي  حل ميانسان ديگري كه با هوش 

شرفت اين هستند كه با پي ها خودراننمونه ديگر،  رسد. كاسپاروف نمي
تصادفات  ها رانندگي خواهند كرد و تعداد فناوري بسيار بهتر از  انسان

را به صفر خواهند رساند و نياز انسان به يادگيري رانندگي خودرو را 
اگر تعداد تصادفات به صفر برسد به معني آن  حذف خواهند كرد.

ر ت تر است، فقط در رانندگي باهوش نيست كه خودران از انسان باهوش
هوش مصنوعي است كه  بازشناسي چهرهنمونه ديگر،  از انسان است. 

امكان تشخيص چهره ميلياردها نفر از مردم جهان را فراهم در آينده 
توان گفت كه  سازد. ذهن انسان چنين تواني را ندارد، اما نمي مي
  تر از انسان است.  باهوش در مجموع چهره يبازشناسافزار  نرم

  

  چرا  هوش مصنوعي
  شود؟  تر از ديروز مي هر روز باهوش 

چرا در چند سال پيش مطرح بوده است، اما  60هوش مصنوعي از حدود 
هاي فناوري اطالعات به آن جذب شده است و روي آن  سال اخير توجه شركت

چند فناوري  كنند؟ به اجمال، چند پيشرفت و ابداعِ گذاري هنگفتي مي سرمايه
  اين طوفان را به پا كرده است:

)  كه تعداد زيادي پردازنده يا parallel computationرايانش موازي (● 
گيرد. براي اين كه كامپيوتر  بتواند  ا به طور همزمان به كار ميهسته پردازنده ر

همچون شبكه عصبي مغز انسان عمل كند بايد تعداد زيادي پردازنده داشته باشد 
هاي  هاي اخير رايانش موازي پيشرفت كنند. در سال كار مي به طور همزمانكه  

_ ) Moore's law( »قانون مور«ها مطابق  شگرفي داشته است و اين پيشرفت
 _  ها در هر يك و نيم سال يا دو  سال پردازنده يكارآمد شدنحدود دو برابر

هاي بيشتر هوش مصنوعي در آينده  كه يك دليل پيشرفت ،همچنان ادامه دارد
  است. 

       هاي عصبي مصنوعي از شبكه كارآمدتر  گيري رايانش موازي امكان بهره ●
)artificial neural networks را فراهم كرد و سبب پديدارشدن  (

) deep learning(   »يادگيري ژرف«هاي بهتر يادگيري ماشين مانند  الگوريتم
هاي سراسر جهان  كند. دانشگاه تر مي گرديد، كه يادگيري كامپيوتر را سريع

هاي كارآمدتري را  ريتموسازي كنند و الگ ها را بهينه كنند اين الگوريتم تالش مي
  .شود تر مي هوش مصنوعي باهوشها كارآمدتر شوند  هرچه الگوريتمبند. بيا

دهنده  هاي نمونه و آموزش هوش مصنوعي براي يادگيري به داده ●
)training setهاي آموزش بيشتر باشد هوش مصنوعي  ) نياز دارد. هرچه داده

) كه cloudگرهاي ابري ( ) و ذخيرهbig dataها ( داده شود. كالن هوشمندتر مي
هاي آموزش را براي هوش مصنوعي فراهم  شوند داده تر مي هر روز بزرگ

بيشتري بگيرد هوشمندتر   آموزشهاي  هر چه داده يهوش مصنوع .كنند مي
هاي ابزارهاي  گذرد به ويژه به مدد داده شود. در نتيجه هرچه زمان مي مي

   □شود. يهوش مصنوعي هوشمندتر م» ها اينترنت آدم«و » اينترنت اشياء«

 الگوبازشناسي
                         »بازشناسي الگوهاي« ها انسان مهم ما مندي يك توان

)pattern recognition ست. در زندگي روزمره ن اما اطراف) جهان
خوانيم، مسيرمان به  كنيم، يك متن را مي ها را شناسايي مي وقتي آدم

كنيم، از  ها را از هم تفكيك مي يابيم، درخت وي يك مقصد را ميس
بريم، از رفتار يا عالئم  پي ميخاص عطر يك گل به وجود يك گل 

مصاديق قوانين  بريم، يا ظاهري يك فرد به يك بيماري او پي مي
 »بازشناسي الگو« منديِ توان بينيم، از مان مي فيزيكي را در دنياي اطراف

تك حروف الفبا را با  گيريم. آموزگارمان در دبستان الگوي تك بهره مي
خواندن آن  هنگام  پس از يادگيريدهد و  سرمشق (الگو) آموزش مي

  كنيم. الگوها را بازشناسي مي

لحاظ بازشناسي الگو در ميان موجودات  ها در مجموع از انسان
زنده بهترين عملكرد را دارند، هرچند، بعضي از جانوران و حتي 

ها  تر از ما هستند، مثالً سگ هاي ويژه قوي كامپيوترها  در بازشناسي الگو
در بازشناسي الگوهاي بويايي نسبت به ما برتري دارند، يا هوش 

تر  تر و سريع ها دقيق ز بيماريمصنوعي در بازشناسي الگوي  معدودي ا
  كند. از پزشكان انساني عمل مي

و الگوها را توانند ياد بگيرند،  مي ها همچون ما انسان ها نيز ماشين 
در  »الگو بازشناسي«) كنند. classificationبندي ( طبقهو بازشناسي 

) machine learning( »يادگيري ماشين«هاي مهم  اصل يكي از شاخه
اي  هاي داده مندي اي و قاعده بازشناسي الگوهاي داده است كه به

 الگوست، در اينجا هر مقدارِ بازشناسي نوعيك  »بندي طبقه«پردازد.  مي
  □شود. ورودي به يك طبقه نسبت داده مي
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هايي از هوش مصنوعي كه  گونه نظران اي از صاحب از ديدگاه پاره
 ِابري گرهاي ذخيرهو به  دهند چند تكليف ويژه را با هم انجام مي

)cloud (مانند_  بزرگ دسترسي دارند Google Assistant   محصول
                    11هوش مصنوعي مختلطبه  _  اَپلمحصول  Siri يا  گوگل

   مشهورند. 

  
اما هنوز فقط در ابتداي راه ايم.  هوش مصنوعي ابتدايي را ساخته

هوش مختلط هستيم.  يهوش مصنوعهوش مصنوعي ضعيف و 
يادگيري ، 12بازشناسي الگوهاي  با فناوري مصنوعي ضعيف و مختلط

پيشرفت  15ها داده كالنگيري از  ، و بهره14ژرفيادگيري ، و 13ماشين
هاي قدرتمندي مانند  به تدريج شاهد ورود سيستم و خواهند كرد

                                                 
11 hybrid AI 
12 pattern recognition 
13 machine learning 
14 deep learning 
15 big data 

هاي  وكالت، قضاوت، آموزشها،   تشخيص انواع بيماري يها ستميس
  دانشگاهي، و مانند آن خواهيم بود.

  
  فقاهت در شهر هوشمند

ن را ها جاي انسا در بسياري از مشاغل و تخصص يهوش مصنوع
خواهد گرفت. رانندگان در شمار نخستين كساني هستند كه جاي خود 

توانند از هوش  اكنون مي پزشكان همرا به هوش مصنوعي خواهند داد. 
ها بهره  براي تشخيص بيماري ام بي آيمحصول  واتسونمصنوعي 

واقعي انواع   ها نمونه بگيرند كه مجهز به يك پايگاه داده حاوي ميليون
ا و هزاران مقاله علمي و پژوهشي است. در  فاز بعدي پيشرفت، ه بيماري

تأثيرگذاري هوش هر كسي يك پزشك در جيب خواهد داشت. 
مصنوعي در شكل حكومت نيز گسترده خواهد بود. ابزارهاي هوش 

ها را دستخوش تغيير خواهند  مصنوعي و شهر هوشمند شكل حكومت
مقدمه باال  گيريم. ر نظر ميكرد. براي نمونه كشور عزيزمان ايران را د

   درباره هوش مصنوعي ضعيف و قوي نيز از اين روي آمد.
 فيضع يهوش مصنوعچتر  دانش فقه يك دانش ويژه است و زيرِ

وجود  اهتهوش مصنوعي فقگيرد. به بيان ساده امكان ساخت  قرار مي
 منديِ با توان يهوش مصنوع ساخت سيستم ، هر چند، ممكن است دارد

  .  دزمان نياز داشته باشسال  30  تا  20كم   به دست مطلق جتهادا
هر كار يا تكليفي كه به استدالل منطقي نياز دارد از در مجموع، 

كه د اين امكان را دار هوش مصنوعي بهره خواهد جست. فقاهت نيز
منابع  از گيري با بهرهتواند  مي قاهتسيستم هوشمند فهوشمند شود و 

. و احكام شرعي را استنباط كند قهي بپردازدبه حل مسائل ف ديني 
كه هوش مصنوعي توانسته است در تشخيص تعدادي از  گونه همان

ها از پزشكان انساني بهتر عمل كند و اين روند براي تمام  بيماري
به مدد اشراف بر همه   سيستم هوشمند فقيه نيز ،داردها ادامه  بيماري

با زبان عربي صدر اسالم،  آشناييكتب ديني و درجه صحت روايات، 

  يادگيري ماشين

به اجمال، يادگيري ماشين درباره واداشتن كامپيوترها به يادگيري چيزي 
سازي مرسوم كه در آنها يك رشته  توسط خودشان است. اين ويژگي با برنامه

  شود بسيار متفاوت است. سازي مي قاعده صريحاً برنامه

بندي كرد:  تلف تقسيمتوان به دو نوع مخ يادگيري ماشين را در مجموع مي
) و يادگيري بدون راهنما supervised learningيادگيري با راهنما (

)unsupervised learning.(   

_ شود  ها به كامپيوتر داده مي اي از داده ، دسته»يادگيري با راهنما«در  ●
ها  داده مجموعه) مشهور است. اين training set» (گر مجموعه آموزش«كه به 

ها،  ها است. با استفاده از اين داده امترهاي ورودي و خروجي نمونهحاوي پار
اي را پيدا كند  كند قاعده (سعي مي» از نمونه ياد بگيرد«كند  كامپيوتر سعي مي

يكي » يبند طبقه«دهد). شده پيوند مي هاي داده كه يك خروجي را به ورودي
  از انواع يادگيري با راهنما است.

طور خودكار  كند كه به  : كامپيوتر تالش مي)classification(يبند طبقه ○
عنوان  بندي كند. به  گيري در يك طبقه ويژه رده ها را بر اساس جاي ورودي

بندي شود.  عنوان هرزنامه يا غيرهرزنامه طبقه تواند به  مثال، يك ايميل مي
ل از تحلي از يك قاعده كه موارد جديد بنديِ به هنگام تعيين طبقه كامپيوتر

  گر ياد گرفته است در برنامه بهره خواهد گرفت. هاي آموزش مجموعه داده

شود  ها به كامپيوتر داده مي اي از داده ، دسته»يادگيري بدون راهنما«در  ●
ها تعيين  كند ساختاري براي مجموعه داده و كامپيوتر در داخل آنها سعي مي

شود  ناميده مي ) clustering( بندي كند. اين روش اغلب براي چيزي كه خوشه
هاي  هايي كه دارند در گروه رود (موارد مختلف بسته به شباهت به كار مي

تواند  شوند). به عنوان مثال، يك برنامه ويژه عكس مي مختلف جاي داده مي
هاي حاوي يك شخص خاص را به طور خودكار در يك گروه قرار  همه عكس

    □بدهد.

  يادگيري ژرف
شكلي از يادگيري ماشين است كه با  )deep learning( ژرفيادگيري 

كند تا به كامپيوتر امكان بدهد بدون تعداد زيادي نمونه  كار مي »رايانش عصبي«
  بينيد فكر كند. مرسوم مي »يادگيري ماشينِ«ورودي كه در 

يادگيري ژرف   يك روش آماري است كه در آن كامپيوترها براي 
) مصنوعي شبيه به neural networks( صبيِهاي ع شبكه از بندي الگوها طبقه
 »بازشناسي الگو«از ژرف  گيرند. يادگيري مغز انسان بهره مي عصبي هاي شبكه
 .سپارد ياد مي  به شبكه عصبي را در يك هاي الگوها  طبقه   ، اما رديگ يبهره م

سازي  يك حوزه پژوهشي است كه از كامپيوترها براي شبيه »رايانش عصبي«(
هاي  كردن فعاليت رد، مانند خودكارگي ان و اجراي تكاليف ويژه بهره ميمغز انس

   □)تكراري.



 

^   

  6/صفحه 267/شماره 23سال 

 و)، training set( هاي آموزش دادهسال  1400دسترسي به حدود 
تر و  بسيار سريع مندي را به دست خواهد آورد  كه  اين توان مانند آن

در .  و احكام شرعي را استنباط كندتر از انسان مسائل فقهي را حل  دقيق
گذشته معرفي شده  كه در دو شماره AI-Democracy    نظام مشروطه

از  هوشمند وانيدعالوه بر  اين امكان وجود خواهد داشت كهاست  
مسائل فقهي را حل  كه ه شودقيه نيز بهره گرفتسيستم هوش مصنوعي ف

  كند.  ميسازي  تصميم يفقه احكام  كند و بر اساس مي
 هاي هوش مصنوعي فقيه همچنان كه گفتيم با پيشرفت الگوريتم

پردازش و همچنين  يادگيري ژرفو  ،يادگيري ماشين ،بازشناسي الگو
خواهد اين امكان را تر از انسان فقيه  تر و سريع دقيق 16زبان طبيعي

كند و  (ضمن آن كه گناه نمي را حل كند يمسائل فقه كه داشت 
چون به دنبال منافع مادي يا لذات دنيوي  ،كند عدالت را رعايت مي

سيستم ساخته دست انسان است كه يك _ ، حال چنين سيستمي نيست)
كند  مطرح مي براي آينده و حتي براي امروز  هاي فراواني را پرسش _ 

 پژوهان و دين شناسان هاي علميه و دين بر عهده حوزهكه پاسخ به آنها 
 واندوسكيآنتوني لآيا همچون  :چند نمونه در زير آمده است است. 

يم شد و به آن ساخته خودمان نخواه مجذوب عظمت سيستمِ دست
ساخته  كه يك دست _ هيهوشمند فق ستميسآيا تقدس نخواهيم داد؟ 

تواند از سوي  بودن به علم فقه ميصرفاً به دليل مجهز_  انسان است
اصالً آيا به امور فقهي جامعه نصب شود؟  اداره خداوند بزرگ براي

خواهند اداره جامعه بر  نصب الهي نياز دارد؟ يا چون فقط مردم مي
(به  از طرف مردم نصب كافي است  باشدو احكام شرعي اساس فقه 

براي امور فقهي روزمره و حتي  مردم ؟ و ياشود  كارگماردن) معني به
مصاديق احكام فقهي سيستم هوشمند فقيه را بر روي گوشي خود نصب 

، اگر است ييبه اجتهاد واجب كفا يابيدست؟ كنند install)(به معني 
 براي به اجتهاد يابيدست لزوم فقيه ساخته شود آيا يك سيستم هوشمند

روري باشد كه سطوح باالي ضفرض كنيم كه  شود؟ ميبرطرف مردم 
ها باشد و هوش مصنوعي در آن سطوح به عنوان  فقاهت بر عهده انسان

ابزار كمكي استفاده شود، آيا آرا و نظرات فقهي يكسان نخواهد شد؟ 
در و  بعضي از ابواب فقهيدر مصنوعي گيري از هوش  با اين حال، بهره

هايي كه ضروري است مديران آنها  به ويژه در ديوان  تر نييسطوح پا
 از جمله آن كه اين دانش فقهي داشته باشند مزايايي دارد. 

 كه  مجهز به دانش فقه هستند  شهر هوشمند هاي ديوانيِ زيرمجموعه
هاي بين  هماهنگي سازند، تخصص فقهي را در سرتاسر ديوان فراهم مي

نياز  فراديوانيو فراقانوني  كنند،  به  اختيارات ديواني را آسان مي
   ندارند، و مانند آن.

                                                 
16 Natural Language Processing (NLP) 

  

  ند؟شو ميها ممكن  چرا ناممكن 

و  MIT دانشگاه)  اقتصاددان و استاد Frank Levy( فرانك لوي
 دانشگاهاقتصاددان و استاد ) Richard J. Murnane( ريچارد مورنين

» The New Division of Labor«در يك بخش از كتاب    هاروارد
هاي خود مدعي شدند  منتشر شده است با استدالل 2004كه در سال 

كامپيوتر هرگز قادر نخواهد كه به دليل پيچيدگي اطالعات رانندگي، 
  . وآمد رانندگي كند بود كه با يك خودرو  در مسيرهاي پررفت

ي چند سالي طول نكشيد كه گوگل يك خودران را به مدد فناور
هاي واقعي  ) در خيابانmachine learning»  (يادگيري ماشين«

سازي  اكنون تعدادي از خودروسازان در حال آماده آزمايش كرد و هم
هاي  هاي خبره يا سيستم هاي توليد انبوه خودران هستند. سيستم طرح

هاي  تكنيكشدن كتاب مذكور  بيشتر از  هوش مصنوعيِ زمان نوشته
شده   تعيين ) يعني انواعي از قواعد ازپيشrule-basedبنياد  (–قاعده

اما امروزه بسياري از  گرفتند. كيفيت اين فناوري پايين بود. بهره مي
بهره » يادگيري ماشين«هاي  ابزارهاي هوش مصنوعي از تكنيك

توانند تكاليفي را اجرا كنند كه  گيرند، كه در آن كامپيوترها مي مي
  اند.  زي نشدهسا صريحاً براي آنها برنامه

برداري  ها بهره يادگيري ماشين از يك مجموعه ويژه از الگوريتم
شده  هاي داده توانند الگوهاي مفيد را از طريق مجموعه كند كه مي مي

كشف كنند. يادگيري  متن ايصدا،  ر،ي، مانند تصوها ها)  از داده (نمونه
اوري دستيار ماشين در بعضي از آخرين ابزارهاي بازشناسي گفتار، و فن

شود، و يك دليل پيشرفت دور  كامپيوتري امروزي نيز به كار گرفته مي
  ها بوده است. از تصور خودران

) نيز بهره big data( ها داده منابع كالنامروزه از تحليل يا آناليز   
هوش  هاي پرشتاب  پيشرفتكه به  ريروند اخ كيشود.  گرفته مي

 .استبوده  ها  داده ع كالنمنابهمين  كمك كرده است  يمصنوع
هاي هوشمند و كامپيوترهاي  ها را با الگوريتم داده هنگامي كه كالن

اي را در دست خواهيد داشت كه هوش  سريع تركيب كنيد، فناوري
  □كند. مصنوعي را  بسيار كارآمد و پرتأثير مي
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   رؤياواقعيت تا از 
 دودر » از رؤيا تا واقعيت«در بخش كه را نمونه  بخشي از داستان يك 

 وانيد كيمعاون كنيم.  مي بيان به عنوان مثال آورديم به اجمالمقاله گذشته 
كردن  با عنوانكه وكالت فروش ملك مشاع را در دست دارد در يك جلسه 

شود  و قرار ميدارد  منصفانه كه ظاهري  دنكن ميتوافق پيشنهاد يك  حق شفعه
هم حاضر بودند ن قيمت آبر اساس  كه  ند نك تعيين  قيمتي راتوافق  طي اين

  . روشندملك را بخرند و هم بفاين 
توان اشاره كرد كه منشاء  مي آور  بهت دو ويژگيبه براي اين كار ديواني 

نظمي  بييا  ناديواني پديده . يكيآنها بايد داشتن اختيارات گسترده باشد
در  _خريد يا فروش ملك مشاع  _براي يك كار اقتصادي است، مثالً  ديواني

اجتماعي ارجاع  ونت فرهنگيديواني كه معاونت اقتصادي دارد اين كار  به معا
اجراي كارهاي ديواني در خارج از ( فراديواني پديدهده است. دومي، ش

، به عنوان مثال، تعيين قيمت و جلسات است )ديوان و بدون يك نظم قانوني
  گيرد.  انجام مي ر.ف.دفتر خصوصيِ  نامه در خارج از ديوان و در  مبايعه

 كه ظاهراً را توافق  گزينهحل شود  ئلهمس اين  اين كه  براي با اين وصف، 
بر اساس قيمتي كه تعيين كردند  و قبول كرديم  حق انتخاب داشتيمدر آن 

 ،گذاشته شددر خارج از ديوان نامه  سه بار جلسه مبايعه خواهان خريد شديم. 
نامه را تنظيم كنيم  حاضر  شديم گفته شد مبايعه در جلسه وقتيكه يك بار آن 

 شانيبا او مدتي  انتظار، تلفني  نامه عهيمباترم بيايند، پس از تنظيم تا معاون مح
هربار چك تضميني  تماس گرفتند، گفتند  براي يك سمينار در مشهد هستم!

فقط . ديكار به انجام نرس در عمل . اماشد خواستند و تهيه مي با مبلغ سنگين مي
هاي سنگين  تحمل زيانم قرار بوده است كه برويم و بياييم و هزينه كنيم  و 

  .ميكرد يرا انتخاب م ديخر نهيگز ديظاهراً نبا .نگيريماي  نتيجهشويم و 
چرا در امور ديواني مشاركت داده  در ديوان موقعيتي ندارد ر.ف.اگر  
حقوقي ارشناس، يا  بخش اين ديوان دفتر، ك اين در حالي است كه شود؟  مي
و خريدار ناچار  دنكار را انجام بده داشت كه مراحل ديواني اينقراردادها  و 
 براي تهيه پولِ از آن گذشته،  .معامله كند آور  باشد در فضايي اضطرابن

با افزايش قيمت  نيز اكنون و هم يمه بودهاي هنگفتي شد خريد متحمل زيان
نظم و قانون ديواني براي آن . مان شده است هاي بيشتري نصيب امالك زيان

  ش نيايد.است كه اين مسائل پي
 ، يعني ناديواني باشد، اگر قانون ديواني حاكم نباشد ديواندر يك به اجمال، 

اجراي فساد گريزناپذير است. مسئوليتي، ناكارآمدي، و  بي تي مانندپديدارشدن مشكال
به بهانه  است و گاهشده مند  قانونناباورانه كه گاه كارهاي ديواني به صورت فراديواني 

 ،سازي رانت اي،  عملكرد سليقه در نهايت بهپذيرد  انجام ميان كارآمدتركردن ديو
چون رويدادها ثبت و  انجامد مي ، و آفاتي مانند آناعتمادسازي مردم به نظام ديواني بي

قانوني  هاي ديوانيِ و جلوگيري از وقوع رويهتمايل به اجراي فراديواني كارها شوند  نمي
كند و در روابط  آفريني مي رات فراديواني قدرتاز سوي ديگر، اختيا. يابد افزايش مي

اش  آورد و كسي كه بخواهد كار ديواني اي را به وجود مي بين ديواني، نفوذ قدرتمندانه
برخورد   را به صورت متعارف قانوني به پيش ببرد با موانع ناشي از آن نفوذ قدرتمندانه

ها دوندگي را  و يا مدت ا بپذيردشود روش فراديواني ر ناچار مي يا در نتيجه  و ،كند مي
   سازد.  كه اين چرخه را تشديد مي ،بپذيرد

  

  

  
  هوشمند ديوان شهربا مقايسه 

هم كارهاي كه  سيستم هوش مصنوعي مختلطيك  حال فرض كنيد
با اين (است  سيستم هوش مصنوعي فقيه يك  و هم دهد ديواني را انجام مي

مديران ديوان مورد اشاره دانش فقهي داشته  ضرورت داشته باشد كه فرض كه 
حق و درنظرگرفتن ( توافقبا همان روش اي را  هلبخواهد چنين مسئ) باشند
  نظام مشروطههر چند، اين سيستم به داليلي كه در بخش  .حل كند) شفعه

AI-Democracy و  تواند فراقانوني گو باشد نمي گفتيم چون بايد پاسخ
هوش سيستم :  عمل كند و بايد مطابق قوانين مصوب عمل كند راديواني ف

كند و در صورت  ابتدا شرايط حق شفعه را بررسي مي مختلط يمصنوع
با سيستم تعيين و براي توافق نيز  ،كند بودن شرايط بر آن اساس عمل مي محقق

به را كند، قيمت كارشناسي  ارتباط برقرار مي هوشمندقيمت كارشناسي ديوان 
نامه رسمي را  آورد، خريدار باشيد يا فروشنده، بالفاصله يك مبايعه دست مي

و در  شود همه كارها ثبت ميرساند و حاضر به امضا خواهد بود.  به چاپ مي
 اين سيستم .وجود ندارد فراديواني  و  ، و ناديوانيگيرد ديوان انجام مي

با اين  .دهد مينامله را هدر مع طرف و وقت و پولِ  ،خودش هيچ منفعتي ندارد
  ؟تر است كدام سيستم و روش عادالنهاوصاف، 

معماري شهر هوشمند در هر شهر يا كشور بايد بر اساس فرهنگ بومي آن 
تواند بر اساس احتماالت مختلف  شهر يا كشور طراحي شود. طراحي جزئيات مي

بيني كنيم آينده  به جاي آن كه آينده را صرفاً پيشاكنون انجام بپذيرد.  از هم
  اكنون بسازيم. را از هم

قاضي شريف  .پرونده دادخواست فروش باز بوديك   1395در اواخر سال 
كه نسبت نزديكي باهم پرونده دادن دو طرف  وز پرونده براي سازشو دلس

و در برابر اصرار وكيل  ديايبه تهران بكه نددادملك پيغام  داشتند به مالك ديگرِ
بليط هواپيما را  انخودش ندكه حاضر ندگفتتواند،  ان كه راه دور است و نميايش

روال  هم كردند و هم را فراتوافق  هم راهدرايت  اين قاضي با .ندنتهيه ك
دادخواست تاريخ استرداد و  تاريخ تنظيم وكالت فروش .مزايده رامعمول 
خبر  يب دادخواستنيز از اين   دهد كه معاون محترم ديوان نشان مي فروش

داشتن اين حقيقت از طرف مالك يا وكيل ايشان  نگاه اند، زيرا پنهان بودهن
چرا دادخواست به طور شده؛  ي انجامها است و هدردادن هزينهبوده غيرمنطقي 

پس چرا وكالت  ،اگر بنا بر فروش نبوده باشداصالً آور مسترد شد؟   و بهت يناگهان
  شد؟  چرا بايد فروش به خارج از ديوان كشيده مي اند؟ فروش داده


