
  حیات هوش طبیعی در روزگار هوش مصنوعی

 تخیلی مبتنی بر هوش مصنوعی -های علمی ی آینده از دید فیلم نگاهی به جامعه

  2شاهو صبّار ،1روح اهلل حسینی

 15/6/97، تاریخ تایید:15/4/97تاریخ دریافت:

 چکیده
ی هوش مصنوعی، بخشی از  حوزه تخیلیِ -ای از فیلمهای علمی با بررسی گزیده که کند تالش میاین مطالعه 

ی جوامع انسانی دارند را ترسیم کند.  پژوهان ما از آیندهفیلمسازان و آینده ،خصوصا نویسندگانتصویری که ما و 

ها از نظر محتوایی به کوچکترین مؤلفهدر این مطالعه از تحلیل تماتیک استفاده شده و تالش شده است که فیلم

مقاله شامل سه  نتایج. گردندو معرفی بندی ها پاالیش، دستهتفکیک شوند و این مؤلفه خودی های تشکیل دهنده

های اند؛ ویژگیمورد مطالعه نشان داده شده های علمی تخیلیِهای آینده که در فیلمتکنولوژیبخش است: 

ی  های حوزه کند که فیلم ویرانشهری جوامع آینده. این مقاله استدالل می های آرمانشهری جوامع آینده؛ و ویژگی

تخیلی پیش از عصر دیجیتال  -های علمی  ها و همچنین فیلم ولیت ادبیات، اسطورهبخشی از مسؤ ،مصنوعیهوش 

 اند. ی به تصویر کشیدن رویاها و امیدهای بشر امروز برعهده گرفته در زمینهرا 

 .ویرانشهر ،آرمانشهر ،هوش مصنوعی ،تکنولوژی ،تخیلی-علمی ،فیلم واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
شمار اشکالِ  گویند و آنرا در بی ی آینده با ما سخن می درباره 1تخیلی -ادبیات و سینمای علمی

این »کنند. پرسش این است:  توان تصور کرد، ترسیم می که می  3و ویرانشهری 2آرمانشهری
تصویر تا چه اندازه دقیق است و چقدر باید باور کرد که جهان آینده شبیه این تصویر خواهد 

 -توان دریافت که سینمای علمی سادگی نمی ل است و بهپاسخ دادن به این سوال مشک« بود؟
هایش قابل اعتنا. با این حال،  بینی تخیلی تا چه اندازه در این رابطه با ما صادق است و پیش

تواند با دقت باالیی برای ما ترسیم کند:  تخیلی می-چیز دیگری هست که سینمای علمی
 «.های بشر در مورد آینده امیدها و نگرانی»

سازی و هنرهای  ها و بلکه هزاران سال است که بشر از راه نقاشی، موسیقی، مجسمه نقر
های خود را بیان کرده است. حال هنر هفتم ابزاری به  ها، تخیالت و پیام دیگر امیدها، ترس

هایش را به  دهد تا با ترکیب این هنرها، حس تر در اختیار او قرار می تر و جامع مراتب قوی

اند که آنچه  ای هم، چنان این ابزار را قدرتمند ساخته های رایانه آخرین تکنولوژی تصویر بکشد.
های ما  ترین خوابها و خیال وکاست شبیه غریب کم تواند بی شود می ی سینما ظاهر می بر پرده

ها و تصاویر ذهنی  توان امیدها و نگرانی باشد. از این رو، سینما شاید بهترین جایی باشد که می
 در مورد آینده را جست و جو کرد.بشر 

نگر )از جمله ادبیات و سینمای  یکی از رویکردها به خوانش آثار ادبی یا سینمای آینده
ی  ها به تحلیل ابعاد آرمانشهری و ویرانشهری جامعه تخیلی( آن است که در این فیلم -علمی

یات کدام مکتب فلسفی و آینده که به تصویر کشیده شده بپردازیم و ببینیم این تصویر به نظر
ها را از منظر  هایی است که فیلم ی این رویکرد، پژوهش شناختی نزدیک است. نمونه جامعه

، 4اند )ببینید: وانینسکایا آرمانشهرها و ویرانشهرهای فلسفی و سیاسی مختلف تفسیر کرده
 (.1974، 5، بیچامپ2003

جورج اوروِل اشاره « 1984»به کتاب  یک نمونه از این رویکردها، ویرانشهر اوروِلی است که
تک شهروندان، حقوق و  روزی بر اعمال و رفتار تک دارد که در آن حکومت با نظارت شبانه

ترین ابعاد زندگی افراد، کنترل نسبتاً  های فردی را به شدت محدود کرده و حتی بر فردی آزادی
 کامل دارد.

هایی  ها سودمند است، اما محدودیت ی متصور در فیلم ی آینده این روش در درک جامعه

کند تحلیل خود را در  های این رویکرد آن است که ما را ناچار می نیز دارد. یکی از محدودیت
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شناختی موجود بگنجانیم که ممکن است  جامعه -قالب یکی از نظریات یا رویکردهای فلسفی

شده ممکن است به سادگی ی تصویر  تر را محدود کند. جامعه تا حدی تحلیل آزادانه و دقیق

های مختلفی قابل تفسیر  در قالب یکی از نظریات موجود نگنجد و ابعاد مختلف آن با دیدگاه

شود که قصد نداشته باشیم تحلیل خود را به یک یا چند  تر می باشد. این مشکل وقتی جدی

ی آینده را از ها فیلم را مطالعه کرده، ابعاد مختلف زندگ فیلم محدود کنیم و تالش کنیم ده

 دید آنها بررسی کنیم.

مشکل دوم آن است که با منسوب کردن یک تصویر از آینده به یک نظریه یا مکتب، ممکن 

است ناخواسته ابعاد نامرتبط آن نظریه یا مکتب را نیز به آن تصویر منسوب کنیم. مثالً وقتی 

توصیف « لیبرال»ی  جامعههای اجتماعی محقق شده، به عنوان  ای را که در آن آزادی جامعه

ی آزاد  های مورد بحث، راه رسیدن به جامعه کنیم، ممکن است این تصور ایجاد شود که فیلم می

 تواند نادرست باشد. دانند، که می ی لیبرال غربی می را الزاما پیروی از فلسفه

آن  تخیلی -های علمی  روشی جایگزین برای تحلیل تصویرِ ارایه شده از جامعه در فیلم

مند انتخاب کنیم و به جای منسوب کردن آنها  ها را به روشی نظام است که تعدادی از این فیلم

شناختیِ خاص، تالش کنیم با رویکرد اکتشافی، ابعاد  ی فلسفی یا جامعه به یک نظریه

ها به تصویر کشیده شده، استخراج  ای را که در این فیلم آرمانشهری و ویرانشهری مختلف جامعه

های ممکن )که  ترین ویژگی نگر به جزئی م. در این رویکرد بهتر است که به جای تحلیل کلکنی

 قابل تفکیک به اجزای کوچکتر نیستند( پرداخته شود.

 پرسش تحقیق
تخیلی که  –های علمی  ی کیفی تعدادی از فیلم این پژوهش در پی آن است که با مطالعه

ها  ی آینده را آنگونه که این فیلم است، جامعهداستان آنها مبتنی بر تکامل هوش مصنوعی 

تواند به ترسیم این  آید که پاسخ دادن به سه پرسش می کنند، بشناسد. به نظر می ترسیم می

 تصویر کمک کند:

های  کشند، چه تکنولوژی های مورد مطالعه به تصویر می در جوامعی که فیلم -پرسش یک

 اند؟ جدیدی تکامل یافته

های  کشند، چه ویژگی های مورد مطالعه به تصویر می جوامعی که فیلم - پرسش دو

 ای دارند؟ آرمانشهری

های  کشند، چه ویژگی های مورد مطالعه به تصویر می در جوامعی که فیلم -پرسش سه

 ای وجود دارند؟ ویرانشهری
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و رنج بشر  های پیشرفته، درد ی تکنولوژی ی آینده جایی است که در آن به واسطه آیا جامعه

ها  کاهش یافته و حتی قطع عضو، پیری و مرگ درمان پیدا کرده است یا این که این تکنولوژی

بینیم، مرزهای درد و رنج بشر را به  می 1«ی سیاه آینه»های سریال  مانند آنچه در برخی قسمت

و رنج اند؟ در جهان کنونی، اشد مجازات، مرگ یا حبس ابد است  حدی فراتر از تصور رسانده

ی سیاه، تکنولوژی،  هایی از سریال آینه یابد. اما در قسمت افراد حداکثر با مرگ آنان خاتمه می

ی فرد در فضای مجازی کپی شود و او )یا آن( تا  این امکان را فراهم کرده است که حافظه

 هزاران سال مورد شکنجه قرار گیرد.

های  ها و ویژگی نگر، فهرستی از تکنولوژی این مطالعه در پی آن است که با پرهیز از نگاه کل

کنند، تهیه  اش ترسیم می های مورد مطالعه آرمانشهری و ویرانشهری جوامع آینده را که فیلم

ی جهان آینده  های ما را درباره بینی ها، امیدها و پیش ها، نگرانی کند و با بررسی این ابعاد، ترس

سازان و نویسندگان در مورد  های فیلم هم ذهنیتشناختیِ ف تحلیل کند. عالوه بر ارزش جامعه

 سنجی را هم فراهم کند. تواند مواد خام الزم برای مطالعات آینده آینده، این کار می

سنجی که علمی بودن آن و جایگاه آن به عنوان یک  ی آینده های عمده یکی از روش

ناریوهای مختلفی است (، سنجش س2001، 2ی دانشگاهی هنوز مورد بحث است )ناینیالتو رشته

ی خاص با ابعاد  گیری یک جامعه سنجیِ شکل که در آینده ممکن است رخ دهند. برای امکان

های آرمانشهری و  مختلف آرمانشهری و ویرانشهریِ آن، الزم است که فهرستی از این ویژگی

ا این ویرانشهری را در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم سناریوهای مختلفی را که طی آنه

 سازند، ترسیم کنیم.  ی آینده را می شوند و جامعه های مختلف با یکدیگر ترکیب می ویژگی

 مطالعات تکنولوژی آینده در ایران

های آینده و بررسی آثار اجتماعی آنها  ی تکنولوژی در ایران مطالعات قابل توجهی در زمینه

ارایه کرد: یکی آن که ایران از توان دو دلیل برای آن  کم می گیرد که دست صورت نمی

آید و دوم آن که  های آینده به حساب نمی ی تکنولوژی کشورهای پیشرو در ساخت و توسعه

های سینمایی ایران تقریباً هیچ جایی ندارد. به نظر  تخیلی در میان ساخته -سینمای علمی

ای چون  های پیشرفته ی تکنولوژی و خصوصاً تکنولوژی ایم که در زمینه آید که ما پذیرفته می

ایم و بنا هم نیست که این شرایط به زودی  کننده هوش مصنوعی تقریباً به طور کامل مصرف

تواند اهمیت این گونه مطالعات را در ایران  تغییر کند. با این حال توجه به چند نکته می

 نشان دهد.

                                                           
1 Black Mirror 

2 Ilkka Niiniluoto 
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ای در ابداع و  ی اخیر نشان داده است که اگرچه ایران نقش برجسته ی چند دهه تجربه

ای و هوش مصنوعی ایفا نکرده است،  های رایانه های روز، بویژه تکنولوژی سازی تکنولوژی تجاری

و آثار اجتماعی، فرهنگی،   ی اندکی پس از خلق، وارد ایران شده ها با فاصله این تکنولوژی

و اولین اند. به عنوان کشوری که میل دارد جز سیاسی و اقتصادی آشکاری برجای گذاشته

بینی  های ساخته شده در جهان باشد، شناخت، درک و پیش کنندگان آخرین تکنولوژی مصرف

آید  های آینده و آثار اجتماعی آن در ایران از اهمیت باالیی برخوردار است. به نظر می تکنولوژی

به  های جدید روند تغییرات جهانی نیز به سویی حرکت کرده که ماهیتاً انتقال تکنولوژی

 (.2007، 1کشورها سرعتی فزاینده یافته است )فریمن

تشخیص »ی زبان و  های متخصصان هوش مصنوعی در زمینه به عنوان نمونه به تالش

های متخصص رایانه،  بیندیشید. این حوزه، از قضا، ماهیتی محلی دارد چون گروه 2«صدا

زاری برای تبدیل صدای فرد به اف ی طراحی نرم شناس، فیزیکدان و غیره که برروی پروژه زبان

کنند، عموماً کار خود را بر روی یک زبان خاص )که طبیعتاً انگلیسی است( محدود  متن کار می

هایی را  های جدی داشت و اغلب، بسیاری از واژه کنند. این تکنولوژی چند سال پیش ضعف می

ی نوعی هوش  نه با توسعهکرد. برای این که ببینید متخصصان چگو شنید اشتباه تایپ می که می

را بر روی تلفن  3«دستیار گوگل»توانید  مصنوعی تا حد زیادی بر این مشکل غلبه کردند می

ای انگلیسی بگویید و به فرایند تبدیل آن به متن دقت کنید. در  همراه خود فعال کنید، جمله

ها پشت سر  کلمه افتد این است که به محض شنیدن صدای شما بسیاری از موارد اتفاقی که می

گردد و برخی از کلمات قبلی را  می افزار به عقب باز شوند، اما در بسیاری موارد نرم هم نوشته می

دهد. با شنیدن کلمات جدید  کند. این کار شبیه کاری است که مغز انسان انجام می اصالح می

گردد و  یکند و به عقب باز م ذهن ما درک بهتری نسبت به موضوع مورد بحث پیدا می

 کند. برداشتش را از کلمات قبلی اصالح می

در چنین شرایطی عجیب نخواهد بود که زبانی چون فارسی به دالیل مختلف، بسیار دیرتر 

( فعال نبودن 1دهد، از جمله ) هایی قرار گیرد که هوش مصنوعی آنرا تشخیص می جزو زبان

 تکنولوژی برای زبان فارسی،  ی این ی توسعه های ایرانی در زمینه پژوهشگران و شرکت

 المللی و رایت بین ها و عدم عضویت ایران در قانون کپی ( مشکالت کشور به خاطر تحریم2)

بینیم با  . این در حالی است که می4گویند ( محدود بودن کسانی که به زبان فارسی سخن می3)

                                                           
1 Richard Freeman 

2 Voice recognition  

3 Google Assistant 

 زبان اول جهان نیست 20کنند جزو  زبان فارسی از نظر تعداد افرادی که به آن تکلم می 4

 (Top 30 Languages of the World). 



14 1397/ زمستان سینما دیجیتالنامه  ویژه/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

شود. در زمان نوشتن  می ی اندکی، این تکنولوژی در مورد زبان فارسی هم به کار گرفته فاصله

توانند  دهند و می ای را تشخیص می های همراه جدید حتی زبان فارسی محاوره این مقاله، تلفن

 صدای فرد را به متن تبدیل کنند. 

همانطور که گفته شد، ایران به احتمال قوی، خیلی زود به جمع کشورهای تحت تأثیر 

ی تکنولوژی  ی آینده وست و از این رو مطالعههای مبتنی بر هوش مصنوعی خواهد پی تکنولوژی

ی دیگری که باید مورد توجه قرار داد این  تواند اهمیت باالیی داشته باشد. نکته در ایران نیز می

آید تکنولوژی هوش مصنوعی نوعاً نوعی از تغییرات را به دنبال دارد که  است که به نظر می

ماند. هوش مصنوعی به  ی از زندگی باقی نمیی محدود اثراتش محدود به محلی خاص یا حوزه

ی  احتمال زیاد )همانگونه که تاکنون در بستر دیجیتال شکل گرفته است( به توسعه بر پایه

ای است که هم در جغرافیا به سرعت  تکنولوژی دیجیتال ادامه خواهد داد و این عرصه، عرصه

زه )مثالً آموزش( مورد استفاده یابد و هم به محض آن که به طور موفق در یک حو گسترش می

های متعدد دیگر )مشاوره، مدیریت، جنگ، خدمات شهری و  سرعت در حوزه قرار گرفت به

تخیلی در این زمینه به واقعیت نزدیک  –های علمی  غیره( به کار خواهد رفت. اگر روایت فیلم

یادین و ساختارشکن باشد، تکنولوژی هوش مصنوعی اساساً بر تغییر روندها در جهان، اثری بن

خواهد داشت. این تغییرات بنیادی احتماالً چیزی فراتر از راه افتادن خودروهای هوشمند در 

 شهر خواهند بود.

 چرا هوش مصنوعی 
تخیلی ژول ورن عموماً بیش از کتاب داستانی برای کودکان یا بزرگساالن در -های علمی کتاب

ها در ارتباط با نگاه ژول ورن به آینده و تغییرات  بشوند. برای بسیاری، این کتا نظر گرفته می

اند. ژول ورن مجذوب  هایش مورد توجه قرار گرفته بینی و غلطی پیش  احتمالی آن و درستی

کرد. در جاهایی )مثل سفر به ماه(  اندیشیدن به تغییرات آینده بود و جهان آینده را تصور می

د سفری به مرکز زمین( نه چندان دقیق. اما ابزار خوب آینده را تصور کرد و در جاهایی )مانن

ترین ابزار تغییر در عصری است  اندیشیدن ژول ورن به آینده چه بود؟ پاسخ این پرسش در قوی

 «.علم»کرد:  که او زندگی می

( سپری کرد. این زمانی بود که اولین 1905 - 1828او بیشتر عمرش را در قرن نوزدهم )

ها در تاریکی شب  (، اولین المپ2012، 1خار به هوا فرستاده شد )شارپکشتی هوایی با موتور ب

روشنایی و بُهت به ارمغان آوردند و الکساندر گراهام بل اولین تماس تلفنی بشر را برقرار کرد. 

دوران ژول ورن دورانی بود که گروه بزرگی از مردم لمس کردند دنیا در حال تغییر است و 

                                                           
1 Tim Sharp 
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سفری به مرکز »های معروفش در کتاب  . ژول ورن در یکی از گفتهعامل این تغییر علم است

علم ... از اشتباه ساخته شده است اما اینها اشتباهاتی هستند که ارتکاب به »گوید:  می 1«زمین

 .(2006، 2)ورن« رسانند کم ما را به حقیقت می آنها سودمند است زیرا کم

های دینی یا  آرمانهایش را در نوشتهها و  ها پیش از آن، بشر تخیالت، ترس طی قرن

داد،  ها را شفا می کرد. از دید بشر آن دوران، آنچه بیماری های روح و پری دنبال می داستان

کرد یا باعث  ی روز زمین را تاریک می زد و گاه در نیمه کرد و اتفاقات غریبی رقم می معجزه می

ریزد، شیطان و خدا و روح بود. این شد که کوهی از دهانش آتش و سنگ مذاب بر سرشان ب می

پرداختند: خدای باران به مزارعشان زندگی  مردمان برای اکثر نیازهایشان به ساخت اسطوره می

ای  رساند و همچنین پهلوانان و موجودات افسانه بخشید، خدای عشق آنان را به زنان زیبا می می

 دادند. ن حیات جاودانی میگستراندند و به آنا کردند و عدالت می از آنان دفاع می

توان به  نگری مردمِ هزار سال پیش، می از این روست که برای درک و خوانش فکر و آینده 

هایی که در چند قرن اخیر زندگی  های آنان رفت و برای درک انسان سراغ آثار دینی یا اسطوره

ی روند تغییراتی  در ادامهتخیلی آنان را خواند و تحلیل کرد. حال، -توان آثار علمی اند می کرده

ی زیاد احتماالً  دهد، امروز ژانری از تحول آغاز شده که با فاصله که علم در زندگی ما صورت می

 ای است که زندگی بشر را متحول خواهد کرد: هوش مصنوعی.  بزرگترین حوزه

قادر ( که گویی تا ، بی3های بَدَوی هوش مصنوعی بودند )کلوم حسابها نسخه اولین ماشین

بودند فکر کنند و بدون استفاده از انگشتان دست یا نوشتن روی کاغذ، ضرب و تقسیم کنند. 

تری به خود گرفت و افراد یاد گرفتند که مثالً با  کم این هوش مصنوعی اشکال پیچیده کم

بسازند که بتواند به افراد  4«سیستم خبره»های ممکن از یک پدیده، یک  بررسی تمام حالت

 (.2005، 5)لیائو گیری به آنان کمک کند بدهد و در تصمیممشاوره 

شامل رباتهایی شبیه انسان و حیوان  6های رباتیک شرکت باستن داینامیکس امروز ساخته

کنند و وقتی قرار باشد جسمی را  کنند، در را باز و از آن عبور می شود که اطراف را نگاه می می

راه قرار گیرد، با انجام تغییر الزم در حرکاتشان، دوباره جا کنند، هر بار که مشکلی در سر  جابه

توانید با گوشی همراه خود به سقف خانه  کنند. امروز می شده تالش می برای انجام هدف تعیین

آید که سقف خانه باشد.  مواجه شوید که: به نظر می« دستیار گوگل»اشاره کنید و با این پیام 

ه است و اگر در گذشته بخشی از نبض تغییرات جامعه هوش مصنوعی به سرعت در حال توسع

                                                           
1 Journey to the Center of the Earth 
2 Jules Verne 

3 Calomme 
4 Expert System 

5 Shu-Hsien Liao 

6 Boston Dynamics 
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تخیلی مربوط به سفر به آسمان و دریا دید، امروزه بخشی از  –های علمی  شد در کتاب را می

 وجو کرد.  ی هوش مصنوعی جست تخیلی حوزه -آن را باید در آثار علمی

 روش تحلیل
هایی مواجه است. از یک سو تحلیل فیلم نیازمند  ها با مشکالت و سختی فیلم 1مند تحلیل نظام

توان با  ( به این معنا که نمی2012، 3و شمیت 2فهم محتوا و توجه به جزئیات است )بِیتمَن

4محدود کردن نگاه به سطح
محتوا و صرف نظر از زمینه و گفتمان جاری در فیلم آنرا درک  

های محتوایی آن قضاوت کرد. به عبارت دیگر تحلیل فیلم  ا مؤلفهکرد و نسبت به پیام آن ی

های معنایی و شکلی آن از داستان،  اساساً تحلیلی مبتنی بر زمینه است و منفک کردن مؤلفه

کند. لذا هر فیلم باید با دقت دیده و تحلیل شود. از  روایت و فضای فیلم را از معنا تهی می

پذیری  های بررسی شده را محدود کند، قابلیت تعمیم فیلمسوی دیگر اگر این کار، تعداد 

 رود. ها زیر سؤال می تحلیل

های عام  رویکردی که این مطالعه اتخاذ کرده آن است که به جای تالش برای کشف واقعیت

نگر، تالش کند با درک تعدادی فیلم و  سازان و نخبگان آینده ی فیلم و تعمیم آن به جامعه

ای که ترسیم  ها و جامعه ها و ابعاد موجود در فیلم ر آنها به ترسیم مؤلفهشده د فضای ارایه

 کنند، بپردازد.  می

ها از روش تحلیل مضمون )تماتیک(  های موجود در فیلم در این مطالعه برای یافتن مؤلفه

توان برای  شود. تحلیل مضمونی یک روش کیفی تحلیل متن است که از آن می استفاده می

های افراد در مورد یک موضوع  دغدغه»هایی از این قبیل استفاده کرد:  به پرسشپاسخ دادن 

دالیل افراد برای استفاده کردن یا استفاده نکردن از یک خدمت خاص »یا « خاص چیست؟

(. آشکارا در تحلیل مضمونی، به فراوانی 2013، 7و بنداس 6، تورونن5)ویس مرادی« چیست؟

گیری آماری  شود و از این رو این روش تحلیل داده، به نمونه میتکرار یک تم یا موضوع توجه ن

دهد  که قابلیت تعمیم ایجاد کند، نیاز ندارد اما الگوهای تکرارپذیر درون متن را به ما می

یابی به فهرستی  به این ترتیب تحلیل مضمون روش مناسبی است برای دست (1397)کمالی، 

شوند.  های آینده معرفی می ای انتخابی به عنوان تکنولوژیه هایی که در فیلم از تمام تکنولوژی

                                                           
1 Systematic 
2 Bateman 

3 Schmidt 
4 Manifest  

5 Vaismoradi 

6 Turunen 
7 Bondas 
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های آرمانشهری و ویرانشهری در این  یابی به فهرستی از مؤلفه همچنین این روش برای دست

 جوامع آینده نیز مؤثر خواهد بود.

 ها انتخاب فیلم
باشد، ابتدا با  ها که از نظر تعداد، محدود و قابل مطالعه ای از فیلم برای به دست آوردن نمونه

 -( که در زیر ژانر علمی2020تا  1920سال گذشته ) 100های تولید  فهرستی از تمام فیلم

های مختلف «فیلتر»ی بعد با  تخیلی مبتنی بر هوش مصنوعی بگنجند شروع کردیم. در مرحله

 ها را کاهش دهیم. سه فیلتر عمده عبارت بودند از: تالش کردیم تعداد این فیلم

دریافت  10از  6ی کمتر از  هایی که رتبه : فیلم1بی دی ام ها در سایت معتبر آی فیلمی  رتبه -

 اند از فهرست حذف شدند. کرده

، 2های ابرقهرمانی ها و فیلم تر بودن هستند: انیمیشن عمق هایی که مشکوک به کم فیلم -

حذف شدند. ها حضور دارند و مواردی از این دست از فهرست  هایی که در آنها زامبی فیلم

های کم محتوا و کم ارزشی نیستند اما در تحقیق حاضر، با توجه به  ها الزاماً فیلم این فیلم

ی مطالعه در مورد روندهای  ها ممکن است کمتر دغدغه این احتمال که سازندگان این فیلم

ی ها ی تکنولوژی در آینده را داشته باشند و به خود آزادی بیشتری برای ساخت فیلم توسعه

 های مورد مطالعه حذف شدند. تخیلی بدهند، این آثار از فهرست فیلم

 های غیرانگلیسی نیز صرفاً به خاطر آسانتر شدن کار پژوهش حذف شدند.  در انتها فیلم -

تواند با انتقاداتی مواجه شود اما با توجه به این که در مطالعات کیفی  این روند انتخاب می

ی آماری را نمایندگی کند و تعمیم نتایج در کار  نیست جامعه ی انتخابی قرار عموماً نمونه

 ها قابل پذیرش است. مندی در انتخاب فیلم توان گفت که این مقدار نظام نخواهد بود، می

 فیلم به شرح زیر است: 20هایی که تحلیل شد، شامل  بر این اساس، فهرست نهایی فیلم

ی هوشمند توان  شود اما با کمک یک تراشه : داستان فردی که در یک حادثه فلج می3ارتقا -1

ی هوشند، کنترل  شود که تراشه آورد. پس از مدتی مشخص می حرکت خود را به دست می

 رفتار او را به دست گرفته است...

نماست که حتی خود خبر ندارد که انسان نیست، تا این که عاشق  : زو رباتی انسان4زو -2

 شود ...  ی خود می سازنده

                                                           
1 IMDB 

2 Superhero 

3 Upgrade 

4 Zoe 
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ای را در پشت گردن آنان کار  رباید و تراشه ی هوش مصنوعی، افرادی را می سازنده : یک1تاو -3

اش را به دست آورد؛ تا این که هوش  گذارد تا اطالعات الزم برای تکمیل هوش مصنوعی می

 شود ... مصنوعی متوجه درد و رنج این افراد می

سند و شروع به کشتار ر های فضایی از آسمان فرا می : گروهی سوار بر سفینه2انقراض -4

ها و  کند که در این جنگ در واقع انسان کنند. اتفاقات بعدی، مشخص می ساکنان زمین می

 اند... نما درگیرند و در گذشته نیز با یکدیگر در جنگ بوده های انسان ربات

ی تروریستی به شدت مجروح شده، در  : مغز یک زن که در یک حادثه3شبح درون پوسته  -5

 شود که این واقعیت داستان نبوده است ... شود اما بعداً متوجه می قرار داده میبدن رباتی 

ساله  120اند تا در مسیر  ی فضایی به خوابی طوالنی برده شده : مسافران یک سفینه4مسافران -6

 شود ... به یک سیاره دیگر پیر نشوند، اما یکی از آنان گویا به طور اتفاقی از خواب بیدار می

ی  کند سازنده مند است، تالش می نما که از هوش مصنوعی بهره : روباتی انسان5فراماشین -7

 خود را قانع کند که احساسات دارد و باید اجازه بیابد در میان مردن زندگی کند...

 ی تسلیحات نظامی یک هوش مصنوعی توسعه نویس یک شرکت سازنده : برنامه6چپی -8

 گیرد و آنان تالش می اختیار سارقان قراردهد که خودآگاهی دارد. این برنامه در  می

 کنند او را جهت کارهای خالف آموزش دهند. می

های  اند و ربات درصد مردم جهان مرده 99محیطی  :  به خاطر مسایل زیست7اتوماتا -9

آید برخی از این  کنند. اما به نظر می ی بقای جمعیت باقی مانده کمک می هوشمند به ادامه

 کنند ...  فهمند و از برخی قوانین سرپیچی می یرباتها بیش از حد م

نما و باهوش بسازد. یک خانم  شود رباتی انسان : یک دانشمند جوان موفق می8غیرطبیعی -10

های این ربات آشنا  شود تا از نزدیک با توانایی گزارشگر به مدت یک هفته میهمان او می

آید که ربات  یابد، اما به نظر می ای عاشقانه می شود و در این بین با دانشمند جوان رابطه

 کند ... ی آنان حسادت می داستان به رابطه

: مردی تنها و درونگرا که قدری افسرده است با هوش مصنوعی کامپیوترش که قابلیت 9او -11
شود. ضمن این که  می ی احساس درک و پیشرفت ادراکی و احساسی دارد، وارد رابطه
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2 Extinction 

3 Ghost in the Shell 

4 Passengers 

5 Ex Machina 
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7 Automata 

8 Uncanny 

9 Her 
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یابد، خال حاصل از  مل کامپیوترش افزایش میوابستگی عاطفی میان او و سیستم عا
 دهد ...  جسم بودن هوش مصنوعی، بیشتر خود را نشان می بی

: در زمانی که رباتها بخشی از وظایف پلیس را بر عهده دارند، پلیس تصمیم 1پلیس آهنی -12
 تر و قابل اتکاتر است مغز یک انسان را به بدن گیرد برای افزودن درک انسانی که عمیق می

دانند این پلیس را بیشتر تحت  ربات پلیس منتقل کند. اما مقامات عالی رتبه الزم می
 کنترل داشته باشند تا دردسری ایجاد نکند ...

را در یک کامپیوتر « خودآگاهی»: یک محقق هوش مصنوعی قبل از مرگش 2تعالی -13
ینترنت دست کند به ا کند. این هوش مصنوعی بالفاصله تالش می کوانتومی بارگذاری می

شود و حال باید به اهداف دیگرش  پیدا کند و خود را گسترش دهد و موفق به این کار می
 برسد ...

: محیط زیست در شرایطی بحرانی قرار گرفته است. ناسا برای جلوگیری از 3ای ستاره میان -14
 هایی هم انقراض نسل بشر در تالش است سیارات دیگری را برای حیات بشر بیابد، گزینه

و رسیدن به « چاله کرم»ها عبور از یک  وجود دارد اما تنها راه رسیدن به این سیاره
 کهکشانی دیگر است ...

شود اما این  : در شرایط جنگی بین غرب و چین، رباتی با هوش انسانی ساخته می4ماشین -15
 ربات بر خالف انتظار عواطف شدید انسانی دارد و حاضر به آدمکشی نیست ...

ی زمین در حال نابودی است، گروهی از ثروتمندان زمین را  در حالی که کره :5الیسیوم -16
کنند که در مداری به دور زمین  ترک کرده و در یک اقامتگاه فضایی بسیار بزرگ زندگی می

کند در  ی متعلق به شهروندان اقامتگاه فضایی کار می چرخد. فردی که در یک کارخانه می
گیرد و تنها راه نجاتش این است که به اقامتگاه برود و در  ر میی رادیواکتیو قرا معرض اشعه

 آنجا توسط یک دستگاه بسیار پیشرفته درمان شود ...

اند.  های شیمیایی زمین را بجز در دو نقطه، غیرقابل سکونت کرده : جنگ6یادآوری کامل -17
است که  کنند و استرالیا جایی در بریتانیا ثروتمندان و افراد صاحب قدرت زندگی می

تر شدن است و  روند. اما شرایط در بریتانیا هم در حال سخت کارگران برای کار به آنجا می
 اند ... صاحبان قدرت چشم طمع به استرالیا دوخته

رساند  ی ماه را به اتمام می ی کار در کره ی سه ساله : سام شخصی است که دارد دوره7ماه -18

کرد باردار بود. در جایی به  ترک می و سخت دلتنگ همسرش است که وقتی زمین را

                                                           
1 Robocop (2014) 
2 Transcendence 
3 Interstellar 
4 The Machine 
5 Elysium 
6 Total Recall 
7 Moon 
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یابد  وجو در می شود و با یک جست دهند مشکوک می مدیرانش که از زمین به او فرمان می

 که شاید خاطراتش همه دروغین باشند و بدنش هم کپی ژنتیکی فرد دیگری باشد ... 

رخ  میرد اتفاقات عجیبی برای او می« جری»: زمانی که برادر دوقلوی 1چشم عقاب -19

گوید که  شود و فردی از طریق تلفن به او می دهد، پول فراوانی به حساب او واریز می می

 داند ... پلیس دنبال اوست. این صدا گویی همه چیز را می

کنند و طبق آن  ی کلی پیروی می ها از سه قاعده ربات 2035: در سال 2من، ربات -20

ه مشکوک به قتل است شواهد حاکی از توانند به انسانها صدمه بزنند. در یک مورد ک نمی

 آن است که یک ربات مقصر است اما چطور امکان دارد...

 ها تحلیل داده
شود.  های انتخاب شده ارایه می ها از فیلم بندی داده ی استخراج و دسته در این بخش نتیجه

ها در دو بخش جای  ی استخراج و تحلیل داده آید، نتیجه های مطالعه برمی طبق آنچه از پرسش

اند و  ها به تصویر کشیده شده هایی است که در این فیلم گیرد. بخش اول شامل تکنولوژی می

اند،  ها به تصویر کشیده شده وم ابعاد مثبت و منفی جوامعی را که در این فیلمبخش د

 گیرد.  دربرمی

 ها تکنولوژی –بخش اول 

ها به منظور دست یافتن به فهرست  های این پژوهش حاصل تحلیل مضمون فیلم بخش اول یافته

که در  هایی تکنولوژیهاست. حاصل این بخش فهرستی است از  های آینده در این فیلم تکنولوژی

شوند اما در حال حاضر و در دنیای واقعی یا اصالً وجود ندارند یا  های مورد مطالعه دیده می فیلم

ی نمایش داده شده در فیلم تفاوت آشکار دارند. به بیان دیگر، کار این  ی پیشرفته با نسخه

ای مربوط به هوش مصنوعی ه ی تکنولوژی از دید فیلم بندیِ روند توسعه بخش از مطالعه، دسته

ها با شرط وجود هوش مصنوعی برای مطالعه انتخاب  است. باید توجه داشت که گرچه فیلم

های انتخابی، نگاه تنها به هوش مصنوعی  های آینده در فیلم اند، در بررسی تکنولوژی شده

 محدود نشده است.

شده در این  معرفیهای  ی فهرست تکنولوژی همچنین الزم به توضیح است که در تهیه

بندی بر اساس کوچکترین واحدهای تکنولوژیک و بر اساس نوع  ها، تالش شد تقسیم فیلم

شود  کاربردی که دارند، فهرست شوند. به عنوان مثال، اگر در یک فیلم رباتی پرنده تصویر می

                                                           
1 Eagle Eye 

2 I, Robot 
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کم سخن از دو تکنولوژی متفاوت است:  که دارای هوش مصنوعی است، در واقع در آن دست

کند فهرست نهایی به شکلی  های پرنده و هوش مصنوعی. این رویکرد کمک می ربات

غیرضروری طوالنی نشود و اجزای آن با یکدیگر همپوشانی نداشته باشند. در نهایت فهرستی 

تواند یک یا چند مورد از آنها را در خود  های مستقل که یک محصول می خواهیم داشت از مؤلفه

 جمع کند.

ی تکنولوژیک اصلی محصولی که در  این رویکرد و تالش برای استخراج هسته با توجه به

تواند به اشکال  ای خواهد بود که هر آیتم آن می شود، فهرست نهایی به گونه فیلم دیده می

به عنوان شکلی « ترکیب انسان و ربات»ها ظهور پیدا کند. مثالً، در این فهرست  متعدد در فیلم

ها به شکل  شود. حال، این امکان تکنولوژیک ممکن است در فیلم عرفی میاز تکنولوژی آینده م

ای برای دادن  ی سربازان به کار رفته باشد یا به عنوان وسیله شده ابزاری برای اصالح اندام قطع

 های غیربشری به یک انسان.  قدرت

، به طور قطع فیلم 20توانیم ادعا کنیم که با بررسی  نکتة دیگر اینکه در پژوهش حاضر نمی

های دیگر، موردی به فهرست تهیه شده اضافه  ایم و با بررسی فیلم به اشباع نظری رسیده

های مشاهده شده  های انتخاب شده، بسیاری از تکنولوژی نخواهد شد؛ اما در طول بررسی فیلم

زیر  شود که در جدول مورد می 19اند. باری، فهرست نهایی شامل  ها بارها تکرار شده در فیلم

 آمده است:
 نگر مبتنی بر هوش مصنوعی های آینده های معرفی شده در فیلم تکنولوژی – 1جدول 

 توضیح تکنولوژی ردیف

1 
خودروهای 

 مسیریاب هوشمند
 تر این تکنولوژی امروز در حال ساخت است های ساده نسخه

2 
ابزارهای نظارتی 

 پیشرفته
 شوند نصب میهای مختلف از جمله پهپادها  که در دستگاه

 نما های انسان ربات 3

تکنولوژی طراحی بدن مصنوعی به طوری که تفاوت محسوسی با بدن انسان 
تواند  نداشته باشد و بعضا تشخیص آن ناممکن باشد. این تکنولوژی در صورتی می

نما محسوب شود که هم از نظر حرکات فیزیکی بدن و هم از نظر کیفیت،  انسان
سازی کرده  بل لمس بدن، بدنِ یک انسان را کامال شبیههای قا شکل و ویژگی

 باشند.
ها برای کمک در کارهای خانه و بیرون، به عنوان روسپی  ها این نوع ربات در فیلم

 شوند. یا شریک عشقی و موارد دیگر به کار گرفته می

4 
هوش مصنوعی 

 خودمختار

نه محدود نشود و به ای از هوش مصنوعی که توانایی آن به یک یا چند زمی نمونه
جانبه بودن ابعاد توانایی آن به نوعی خودمختاری و قابلیت  ی همه واسطه
 گونه رسیده باشد. گیری انسان تصمیم

 کنترل احساسات 5
هایی است که به مدت چند ساعت در فرد احساسات  ی این تکنولوژی قرص نمونه

 کنند.  شدید ایجاد می
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 نگر مبتنی بر هوش مصنوعی های آینده های معرفی شده در فیلم تکنولوژی – 1دول ادامه ج
 توضیح تکنولوژی ردیف

6 
هوش مصنوعی 

 یابنده تکامل

های مغزی  ی هوشمند در مسیر عصب به عنوان مثال در فیلم تاو یک تراشه
های مغز انسان الگوریتم قابل ارتقا  شود تا از طریق دریافت سیگنال کارگذاشته می

  برای هوش مصنوعی ایجاد کند.

7 
های نظامی  سالح

 پیشرفته
 های موجود هستند. ها در قابلیت کشتار و در دقت، بسیار برتر از اسلحه این اسلحه

8 
های فضایی  سفینه

 پیشرفته

های موجود،  های فراتر از سفینه ها با دارا بودن سرعت و قابلیت این سفینه
هایی ممکن  حرکت کنند. همچنین، چنین سفینهتوانند به سمت سیارات دیگر  می

 است برای حمل و نقل انسان بین زمین و شهرهای فضایی به کار گرفته شوند.

9 
ترکیب انسان و 

 ربات

مثال موجوداتی که مغز انسان و بدن رباتیک دارند. مثال دیگر آنجاست که 
استفاده از  های بدنی آن با های بشر مانند بینایی یا شنوایی یا توانایی حس

 یابد.  های کامپیوتری یا اندام رباتیک بهبود می سیستم

10 
های  تکنولوژی

 تغییر زمان زندگی

برد تا سن او افزایش نیابد و  ای که فرد را به خواب مصنوعی می مثال تکنولوژی
ای که پیری را متوقف یا حتی  بتواند در زمانی دیگر به حیات بازگردد یا تکنولوژی

 دهد.  سن فرد را کاهش می

11 
های  سیستم

خودکار تشخیص 
 و درمان

شود و  اری او تشخیص داده میگیرد و بیم ای که بیمار در آن قرار می مانند محفظه
 شود. حتی به طور خودکار درمان می

12 
هوش مصنوعی 
 دارای خودآگاهی

 مراجعه کنید.« یهوش مصنوع یدر باب خودآگاه یا نکته »به توضیح زیر عنوانِ 

13 
انتقال خاطرات و 
خودآگاهی انسان 

 به کامپیوتر

انسان عمر جاودانه )یا تخیلی،  -های علمی این راهی است که در بسیاری فیلم
یابد و با بارگذاری خودآگاهی و خاطراتش به یک  بسیار بیشتر از عمر طبیعی( می

ی کامپیوتری پس از مرگ به زندگی مجازی در فضای مجازی ادامه  حافظه
پذیر است؟ پاسخ این پرسش سخت و درک مفهوم  دهد. آیا این مسئله امکان می

یچیده است. این پیچیدگی، خود حاصلِ حیات منهای بدن در فضای مجازی پ
 شود. پیچیدگیِ مفهوم خودآگاهی است که در ادامه به آن پرداخته می

14 
ترمیم سریع 

 اعضای بدن و اشیا
 

15 
های  کامپیوتر

کوانتومی بسیار 
 سریع

 

  شهرهای فرازمینی 16

17 
سیستم انتقال 

 داده به مغز
غیرواقعی را در ذهن بشر فراهم هایی که امکان درج خاطرات  از جمله سیستم

 کنند. می
 کنند. مانند خودروهای بدون چرخ که با فاصله از زمین حرکت می های پرنده ماشین 18

19 
نگاری یا  تمام

هولوگرافی کامال 
 طبیعی

بعدی کامال طبیعی از  کند که تصاویر سه این تکنولوژی این امکان را ایجاد می
اظر از تشخیص واقعی یا غیرواقعی بودن آنها ناتوان ها یا اشیا خلق شود و ن انسان
 باشد.



  23 ی ...  حیات هوش طبیعی در روزگار هوش مصنوعی : نگاهی به جامعه

شوند اکثرا ترکیبی از  ها نمایش داده می همانطور که اشاره شد، محصوالتی که در این فیلم

را با هم  4ی  و هم گزینه 3ی  نما معموال هم گزینه های انسان چند تکنولوژی هستند. مثال ربات

حرکات و ظاهر انسان را دارا باشند و از طرف دیگر مانند یک دارا هستند تا همزمان بتوانند 

های قابل نصب در بدن  ای دیگر از این ترکیبات، سالح گیری و رفتار کنند. نمونه انسان تصمیم

 آیند. به حساب می 9و  7ی  ها انسان هستند که در واقع ترکیب گزینه
 

 ای در باب خودآگاهی هوش مصنوعی نکته

که خودآگاهی امری متفاوت از میزان قدرت تحلیل هوش طبیعی یا مصنوعی باید توجه داشت 

شود ما به عنوان انسان )یا حتی یک موجود زنده با هوش و قدرت  است. چه چیزی موجب می

داشته باشیم و نسبت به وجود خود آگاه باشیم؟ این « تجربه کردن»تحلیل بسیار ناچیز( قدرت 

« مشکل سخت»فالسفه و دانشمندان امری رازآلود یا  پرسشی است که از سوی بسیاری از

 (. 1999، 1یر خوانده شده است )ببینید: شی

پردازند به  تخیلی که به هوش مصنوعی در آینده می -های علمی ها و سریال بسیاری از فیلم

های  کنند که اگر ربات اند و این پرسش را برای ما مطرح می ی خودآگاهی توجه کرده مسئله

هایی که به این موضوع  ها و سریال هوشمند به خودآگاهی برسند، چه خواهد شد. اغلب فیلم

ی بشر و شروع دوران  نگاهی چندان امیدوارکننده ندارند و گاهی آنرا پایان عمر گونه اند پرداخته

ها به خودآگاهی  اند. به عبارتی، در صورتی که ربات حکومت هوش مصنوعی در زمین دانسته

ی طبیعی آن این خواهد بود که برای بقا و تکثیر خود تالش کنند و اگر انسان  برسند، نتیجه

آید که در این رقابت  در مقابل آن باشد با او مبارزه خواهند کرد و به نظر میبخواهد مانعی 

های  هایی هم خواهند داشت. به هر حال، اینان موجوداتی خواهند بود که واجد توانایی مزیت

آنکه نگران  توانند به سرعت تکثیر شوند، بی های او را ندارند و می فکری انسان هستند اما ضعف

ها به  آلودگی هوا باشند و بدون نگرانی از کوتاهی دوران عمرشان در کهکشهان کمبود غذا یا

 سفر بپردازند. 

ای از تاریخ  پردازند معموال از نقطه مطالعات و نظریاتی که به خودآگاهی هوش مصنوعی می

 های های این زیرژانر داستان کنند. فیلم یاد می 2که این اتفاق رخ خواهد داد با عنوان تکینگی

های تازه  مختلفی از جنگ بین انسان و ربات، نابودی انسان و حتی رنج و شکنجه شدن ربات

 کنند. خودآگاه شده بازگو می

                                                           
1 Jonathan Shear 

2 Singularity 
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 های جوامع آینده ویژگی –بخش دوم 

کنند؟ دو  تخیلی مبتنی بر هوش مصنوعی جوامع آینده را چگونه ترسیم می -های علمی فیلم

ابعاد آرمانشهری و ویرانشهری جوامع ترسیم شده از شوند  جدول که در این بخش ارایه می

کنند. همانند بخش قبل، در این بخش نیز تالش شده  های مورد بررسی را ارایه می سوی فیلم

های خرد و مستقل باشند نه ترکیب چند ویژگی. در  های ارایه شده، ویژگی است تا مؤلفه

های ارایه شده  ی مختلف از مؤلفه ند مؤلفهاند دو یا چ ها، شهرها و جوامعی که ترسیم شده فیلم

 اند. های زیر را با هم ترکیب کرده در جدول

توان ادعا کرد که اشباع  توان گفت که اگرچه نمی همانند جدول قبل در این مورد نیز می

های  ها، در فیلم های ارایه شده در این فهرست نظری محقق شده است، بسیاری از ویژگی

 اند.  ه اشکال مختلف تکرار شدهمختلف، عیناً یا ب

 های آرمانشهری ویژگی –الف  –بخش دوم 

 های انتخاب شده است. ویژگی آرمانشهری جوامع بشری آینده به روایت فیلم 10جدول زیر شامل 

 نگر مبتنی بر هوش مصنوعی های آینده های آرامنشهری جوامع آینده در فیلم ویژگی – 2جدول 
 توضیح آرمانشهریهای  ویژگی ردیف

 ترمیم یا رفع نقص عضو 1

ها ترسیم شده، الزم نیست که  در جوامع آینده، آنگونه که در فیلم
افراد تا پایان عمر با نقص عضو یا از دست دادن بینایی و شنوایی 
خود سر کنند. در این جوامع این امکان وجود دارد که با استفاده از 

پیشرفته نقص اندام یا حتی مشکالت ابزار رباتیک یا کامپیوتری 
ها  مغزی این افراد را اصالح کرد. همچنین برخی از این فیلم

کنند که علم پزشکی امکان رشد مجدد اندام  شرایطی را ترسیم می
 از دست رفته را محقق کرده است.

 ها افزایش قدرت اندام و حس 2
اند  توانستهعالوه بر ترمیم نقص عضو، افراد در این جوامع 

های اعضای خود را تقویت کنند یا آنها را با اندام رباتیک  توانایی
 تری جایگزین کنند. قوی

 سهولت و سرعت رفت و آمد 3
تر، آسانتر و دورتر سفر  توانند سریع ی آرمانشهری، افراد می در آینده

کنند. این تغییر ممکن است شامل حرکت در شهر با استفاده از 
 ی دیگر. نده باشد یا سفر نسبتاً سریع به یک سیارهخودروهای پر

 کنترل جرم و جنایت 4
یافته در این جوامع، امکان کشف، ردیابی و  های توسعه تکنولوژی

 اند.  مبارزه با جرایم و مجرمان را تسهیل کرده

 آسودگی از کارهای سخت 5

ی  ی وجود رباتهای هوشمند، دیگر انسان الزم نیست همه به واسطه
کارهایش را خودش انجام دهد. این آسودگی ممکن است از کارهای 

زیستی  ی خانه باشد یا پاکسازی محیط در شرایط محیط روزمره
 خطرناک که امکان کار در فضای آزاد برای انسان میسر نیست.



  25 ی ...  حیات هوش طبیعی در روزگار هوش مصنوعی : نگاهی به جامعه

 نگر مبتنی بر هوش مصنوعی های آینده های آرامنشهری جوامع آینده در فیلم ویژگی – 2دول ادامه ج
 توضیح های آرمانشهری ویژگی ردیف

6 
ها یا  دفاع از انسان از سوی ربات

 هوش مصنوعی

های بسیاری بوده  موضوع داستان  ی موجودات فضایی ترس از حمله
وعی به ها و هوش مصن های مورد بررسی، ربات است. در فیلم

توانند به دفاع از انسان در برابر حمالت  اند که می ای رسیده درجه
 فضایی به طور مؤثر کمک کنند.

توانند حتی در  مصنوعی می  ها یا هوش در نگاهی دیگر، این ربات
ها )و مثالً زمانی که انسان به خواب مصنوعی  ی فضایی غیاب حمله

 فرورفته است( از او مراقبت کنند.

7 
ها به رفع خال  رباتکمک 

 عاطفی افراد

ها  های آرمانشهری جوامع آینده )آنگونه که در فیلم یکی از جنبه
توانند نه تنها از  ها می ترسیم شده( آن است که در این جوامع انسان

ها بهره بگیرند بلکه از آنها برای پر کردن  کمک فیزیکی ربات
مکن است خالهای عاطفی هم استفاده کنند. البته بسیاری م

ها خالهایشان را به جای یکدیگر، با ربات  ای را که انسان جامعه
ای تاریک و رو به اضمحالل ببینند. اما در برخی از  کنند، جامعه پرمی
ها به سالمندان یا افراد تنها، به عنوان  ها، این بعد از کمک ربات فیلم

ها  امری مثبت دیده شده است. در برخی موارد حتی این ربات
ها، استفاده از  توانند بهتر از افراد عمل کنند. در برخی از فیلم یم

ها به عنوان شریک جنسی نیز بخشی از این مزیت به حساب  ربات
 آمده است.

8 
ی زندگی پس از  امکان ادامه

 مرگ

ها  ترین خواسته و آرزوی بشر بوده است. داستان این امر شاید قدیمی
حیات و یافتن عمر جاودان اشاره هایی که به نوشیدن آب  و اسطوره

تواند شاهدی بر این امر باشد. حال چنین امکانی را  کنند می می
تخیلی در بارگذاری ذهن انسان بر روی کامپیوتر و  -های علمی فیلم
 اند. ی حیات او در بستری دیجیتال دیده ادامه

9 
امکان سفر یا نقل مکان به 

 سیارات دیگر

ی کامالً مشابه با زمین که  در جهان فعلی، حتی با یافتن یک سیاره
امکان زندگی بشر را فراهم کند، مشکل دور بودن راه و کوتاه بودن 
عمر بشر مانعی جدی در سفر به سایر نقاط کیهان خواهد بود. در 

های سریع،  ها، از طریق سفینه جوامع تصویر شده در فیلم
های رباتیک، این امکان فراهم شده  لوژیهای پزشکی و تکنو پیشرفت

 است. 

 طول عمر زیاد 10

عالوه بر جاودانگی در شکل دیجیتال، علم پزشکی در جوامع ترسیم 
ای رسیده است که به انسان امکان طول عمر فراوان  شده به درجه

دهد که به خواب مصنوعی برود و در زمانی  دهد یا به او اجازه می می
 بپردازد.دیگر به زندگی 

 های ویرانشهری ویژگی –ب  –بخش دوم 

 های انتخاب شده است. ویژگی ویرانشهری جوامع بشری آینده به روایت فیلم 7جدول زیر شامل 
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 نگر مبتنی بر هوش مصنوعی های آینده های ویرانشهری جوامع آینده در فیلم ویژگی – 3جدول 

 توضیح های ویرانشهری ویژگی ردیف

1 
مصنوعی بر ی هوش  سلطه

 انسان

همانطور که تحت عنوان تکینگی عنوان شد، در بسیاری از آثار 
های اصلی  مربوط به هوش مصنوعی و خودآگاهی، یکی از دغدغه

ی هوش مصنوعی بر انسان است. در این حالت، تحت برخی  غلبه
کند یا او را  سناریوها هوش مصنوعی در نهایت انسان را قتل عام می

 د.کش به بردگی می

 ها ی انسان کشتار و شکنجه 2

ی ویژگی قبلی دانست.  یا نتیجه  توان ادامه این ویژگی را می
های هوشمند به خاطر نداشتن احساسات و بعضاً به خاطر  روبات

نداشتن بینش عمیق و سطحی بودن تحلیلشان به سادگی دست به 
 زنند. گناه می قتل و کشتار افراد بی

هوش مصنوعی پیشرفت کافی پیدا کرده و در سطحی دیگر، آنجا که 
دارای خودآگاهی شده، به خاطر گسترش نسل خود و سلطه بر 

 ی او بزند. تواند دست به کشتار انسان و شکنجه انسان می
رسد در ابتدا خواستار  هوش مصنوعی زمانی که به خودآگاهی می

ن کند که انسا شود و در نهایت تالش می ها می حقوق برابر با انسان
 را از صحنه پاک کند و خود بر زمین و هستی سلطه کند.

3 
تضعیف عواطف و احساسات 

 انسانی
ها و مواد مختلف است و  انسان برای حس کردن وابسته به قرص

 اند.  معنا شده روابط، سطحی و گاه بی

4 

تسلط بیشترِ قدرتمندان بر مردم 
و گسترش ظلم، تبعیض و 
کشتار و همچنین گسترش 

 ی طبقاتی جامعه

های مطالعه شده به تصویر  در جوامع آینده، آنگونه که در فیلم
ی  کشیده شده، قدرتمندان )ثروتمندان و سیاستمداران( به واسطه

تر، به مراتب قدرتمندتر از  های بسیار قوی برخورداری از تکنولوژی
شوند و بیش از پیش بر جان و مال و حتی ذهن بشر سلطه  امروز می

های مردم را تحت  ت. آنها حتی قادرند حافظه و حسخواهند داش
 کنترل خود بگیرند و مردم را به بندگی بکشند.
ها و هوش مصنوعی،  همچنین به خاطر تسلط قدرتمندان بر ربات

ای نوشته خواهد  های مصنوعی به گونه ی این هوش الگوریتم برنامه
 شد که منافع قدرتمندان را تهدید نکنند.

ویژگی آن است که در این جوامع قدرتمندان با  مصداق دیگر این
های هوشمندِ  استفاده از سربازانی که تحت کنترل سیستم

ها به سادگی دست به کشتار  قدرتمندان هستند یا با استفاده از ربات
های  توانند با استفاده از ربات زنند. آنان می ی افراد می و شکنجه

 ها را سرکوب کنند. جنگنده، مخالفت
ها به تصویر کشیده شده است، جوامع  آنگونه که در برخی فیلم

توانند به شدت طبقاتی باشند به این خاطر که )نه فقط  آینده می
تعداد محدودی سیاستمدار( بلکه آن گروه از مردم که به 

های روز دسترسی دارند سطح زندگی بسیار متفاوتی  تکنولوژی
 نسبت به گروه فرودست خواهند داشت.



  27 ی ...  حیات هوش طبیعی در روزگار هوش مصنوعی : نگاهی به جامعه

 نگر مبتنی بر هوش مصنوعی های آینده های ویرانشهری جوامع آینده در فیلم ویژگی – 3دول دامه جا

 توضیح های ویرانشهری ویژگی ردیف

 گسترش شرارت و جرم 5

های آینده  اند، تکنولوژی ها نشان داده اگرچه آنگونه که برخی فیلم
بجنگند، کنند تا مجریان قانون با قدرت بیشتر با مجرمان  کمک می

ها  شود که این تکنولوژی ها نیز نشان داده می در برخی فیلم
توانند از سوی خالفکاران به کار گرفته شوند و در ابعادی  می

 تر به شرارت، اخالل و ظلم بپردازند.  گسترده

6 
ها و  ناامنی ناشی از اتکا به ربات

هوش مصنوعی و امکان هک 
 شدن آنها

شود، اتکا به  عصر حاضر نیز دیده می همانطور که در زندگی واقعی
های موجود هوش مصنوعی همواره  های کامپیوتری و نسخه سیستم

هایی که دارد،  در حال افزایش است. این اتکا به رغم مزیت
برد چرا که این  های اجتماعی امروز را باال می پذیری سیستم آسیب

 یرند.توانند هک شوند و مورد سوءاستفاده قرار گ ها می سیستم

 نابودی محیط زیست 7
های خورشیدی و موارد دیگر عواملی  ای، اشعه انفجارهای هسته

هستند که ممکن است موجب نابودی طبیعت یا صدمه دیدن بیشتر 
 ها شوند. آن در این فیلم

 بندی گیری و جمع نتیجه
قق نشده و در دهند که هنوز مح ای را نشان می های مورد بررسی جامعه توان گفت تمام فیلم می

ها زمانی که در آن فیلم رخ  کنند. برخی از این فیلم نتیجه به نوعی زمان آینده را ترسیم می

را برگزیده است و دیگر  2044که دقیقاً سال  اتوماتااند، مانند فیلم  دهد را مشخص کرده می

کنولوژیک کشند که در آن تغییرات ت ها زمان دور یا نزدیک نامشخصی را به تصویر می فیلم

 گیرند. زیادی صورت گرفته و جوامع انسانی در شرایطی متفاوت با روزگار ما شکل می

توان  های جدیدی که در زمان رخ دادن فیلم حضور دارند، را در دو جا می منشا تکنولوژی

های  ها شاهد حضور ربات در این فیلم«. آرزوهای بشر»، «های موجود ی تکنولوژی ادامه»یافت: 

ها را  ی این تکنولوژی هوشمند، خودروهای پرنده و کامپیوترهای بسیار پیشرفته هستیم و قرینه

ی  های موجود یافت و از این رو طبیعی است که نویسندگان درباره توان در تکنولوژی می

ی روندهای  پردازی کنند یا با مطالعه پردازی و نظریه ها خیال ی احتمالی این تکنولوژی آینده

 ها را تصور کنند. ی این تکنولوژی های بسیار تکامل یافته شی و صنعتی جاری نسخهپژوه

ای  های آینده نیز ممکن است نتوان به سادگی قرینه در مورد تعدادی از این تکنولوژی

ها از آن جهت که به  های موجود پیدا کرد، اما چه باک! این تکنولوژی روشن در میان تکنولوژی

ن و بنیادین بشر را برآورده خواهند ساخت، موضوع داستان پردازی نوعی آرزوهای دیری

نویسندگان و هنرمندان قرار خواهند گرفت. همانطور که نویسندگان پیشین در مورد سفر به 

های زیر دریا و  گفتند و کنجکاوی بشر را در مورد جهان اعماق دریا و پرواز کردن داستان می
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کردند، بشر امروز نیز به تالش برای یافتن راهی برای  ان میآرزوی عمیق او را برای پرواز بی

دهد ولو با تبدیل خودش به یک کد کامپیوتری که قرار است در درون  جاودانه شدن ادامه می

 ی یک کامپیوتر زندگی کند. حافظه

ها و آرزوهای  ها، ترس ها، خواسته این مطالعه تالش کرد با رویکرد کیفی بخشی از اندیشه

هایشان استخراج کند و این تصورات را به اجزایشان بشکافد. با توجه به  ازان را از ساختهفیلمس

ها در  ی وزنی حضور این اندیشه این نکته که رویکرد این مطالعه کمّی و مبتنی بر مقایسه

حضور کدام »گیرد:  هایی از این دست صورت نمی ها نبود، مطالعات آماری و قضاوت فیلم

های آرمانشهری یا ویرانشهری در جوامع به تصویر کشیده شده ارتباط  ا ویژگیها ب تکنولوژی

های  تخیلی به عنوان تکنولوژی -های علمی ها بیشتر در فیلم کدام تکنولوژی»یا « معنادار دارد؟

 «.شوند؟ آینده معرفی می

از یکی از دالیل انتخاب این رویکرد تحلیلی آن بود که حتی اگر تعداد بسیار بیشتری 

ها را بازنمایی کند،  ی فیلم ی انتخاب شده، جامعه کردیم به طوری که نمونه ها را بررسی می فیلم

ی کمی و آماری  داشت. به عنوان مثال اگر در یک مطالعه این روابط وزنی معنای خاصی نمی

ستیم توان دریابیم که سفر به اعماق فضا بیشتر از هوش مصنوعی خودآگاه بازنمایی شده، باز نمی

 تر خواهد بود.  نتیجه بگیریم که سفر به اعماق فضا در آینده محتمل

های خود را دارد. از دید برخی از افراد، استخراج  با این حال رویکرد کیفی نیز محدودیت

شان  ی آنها، تا زمانی که تحلیلی ثانویه بر روی ها و تقسیم آنها به اجزای تشکیل دهنده اندیشه

داری را کشف نکند، صرفا در حد توصیف باقی مانده و بعد تحلیلی  ط معنیصورت نگیرد و رواب

های درج شده در متون  ناکاملی دارد. اما بسیاری معتقدند، کافی است تحلیل کیفی اندیشه

ی آنان تقسیم کنیم و در  ها را به اجزای تشکیل دهنده متعدد را بیرون کشیده،  این اندیشه

بندی این اجزا درک منسجمی از محتوای متون تحلیل شده ارایه  بندی و طبقه نهایت با دسته

 کند. ی کافی به درک علمی ما از یک پدیده کمک می دهیم و این به اندازه

های  ویژگی»و « های آرمانشهری ویژگی»، «های آینده تکنولوژی»ی موجود فهرستی از  مطالعه

ها  دهد. این فهرست سی را نشان میهای مورد برر جهان تصویر شده از سوی فیلم« ویرانشهری

وجو  ها در قالب اسطوره و دین جست دهند که انسان بسیاری از آرزوهایی را که قرن نشان می

 کرده است، اکنون امید بسته است که شاید پیشرفت تکنولوژی آنها را محقق کند.
کم در این جهان میسر نیست و ناباوری به جهان پس از مرگ در  اگر حیات جاودانه دست

دهند که بنوشد،  میان مردم جهان افزایش یافته است، و اگر آب حیات را به هر کسی نمی
کم طول عمر ما را بسیار  تکنولوژی شاید امید ما را محقق کند و ما را جاودانه کند یا دست

تواند اندام و بدن و حتی مغز ما را ترمیم کند یا اساساً فرایند  تکنولوژی میافزایش دهد. اگر 
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کم برای ما شهری در فضای مجازی و در  پیری را معکوس کند که چه بهتر؛ اگرنه، دست
ای بسیار  کند تا ما زندگی« آپلود»تواند ما را به آنجا  سازد که می ی یک کامپیوتر می حافظه

 عی را در آنجا ادامه دهیم.شبیه به این جهان واق
های  گانه و ویژگی های بیست توان گفت که تکنولوژی بندی ثانویه می با انجام ادغام و دسته

 آرمانشهری دهگانه در مجموع به پنج هدف، آرزو یا امید بشر اشاره دارند:

 امنیت بیشتر 

 تر عمر طوالنی 

 های کمتر در کار و زندگی تحمل سختی 

 عاطفی و جنسی تأمین بهتر نیازهای 

 )افزایش قلمرو )در هستی 

های  های دیرین بشری هستند که ساختارهای اجتماعی، ادیان و سیستم اینها همان خواسته
 اند. کم ادعا کرده سیاسی برای تحقق آنها تالش یا دست

اند، بیشتر مبتنی بر  ها ترسیم شده های ویرانشهری جوامعی که در فیلم فهرست ویژگی
اکنون در جوامع بشری وجود دارند و ما نگران شدیدتر شدن آنان  د که هممشکالتی هستن

توان استدالل کرد که مدت  ی هوش مصنوعی است، می هستیم. حتی آنجا که نگرانی ما از سلطه
اش( وارد جامعه شده و  ی کنونی زمان زیادی است که هوش مصنوعی )ولو در سطح توسعه نیافته

ی بیشتر قدرتمندان  آنان گرفته است و همچنین به ابزاری برای سلطهمشاغل بسیاری افراد را از 
 بر ما تبدیل شده است.  این فهرست نیز عموما بر پنج نگرانی ما از آینده داللت دارد:

 .ممکن است قدرتمندان قدرتمندتر شوند و ما را بیش از پیش استثمار کنند 

 .ممکن است تضادهای طبقاتی بیشتر شود 

  محیط زیست از این نیز بیشتر آسیب ببیند.ممکن است 

 .ممکن است ناامنی، کشتار و جنگ بیش از پیش دامن ما را بگیرد 

 .و ممکن است جوامع ما بیش از پیش خالی از عواطف شوند 

های  های موجود تقویت خواهند شد و تکنولوژی جامعه به پیش خواهد رفت، تکنولوژی
ها و چه جوامع  ی این تکنولوژی جوامع تولیدکننده جدید ظهور خواهند یافت. بهتر است چه

ی آنها تالش کنند اثرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این تغییرات را از پیش  وارد کننده
مندی این تحوالت و به حداقل رساندن زیان آنها  بسنجند و برای به حداکثر رساندن فایده

های  این تغییرات آینده، مطالعات فیلم ریزی کنند. یکی از منابع ارزشمند برای رصد برنامه
در این « تفکر»و « تحقیق»عمیق و آثار نویسندگانی است که خود بخش بزرگی از زحمت 

تواند منشا  های آنان می کشند و تحلیل محتوای سخنان و ساخته اند و می ها را کشیده زمینه
 های ارزشمند باشد. ها و ادراک یافته
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