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     فضــاي مجــازي بــا شــتاب شــگرف و رو بــه تزايــدي کــه در حــال بســط 
و گســترش اســت تمــام ســاحات اجتماعــي، اقتصــادي، سياســي و فرهنگــي 
ــي را  ــي واقع ــي از زندگ ــر روز بخــش بزرگ ــده و ه ــي بشــر را درنوردي زندگ
در خــود فــرو بــرده و حيــات متفــاوت و جديــدي بــه آن مي دهــد. لــذا بــه 
نظــر مي رســد دو نــگاه کالن بــه فضــاي مجــازي وجــود دارد: نــگاه اول کــه 
باالخــص در ابتــداي رشــد و تکويــن فضــاي مجــازي مســلط شــده بــود، آن 
را همچــون ابــزاري کنــار ســاير ابزارهــاي بشــري تصويــر مي کــرد کــه تنهــا 
ــده  ــوالت خيره کنن ــد تح ــه رش ــگاه دوم، در نتيج ــا ن ــت. ام ــت داش طريقي
ــک  ــر در ي ــئون بش ــا و ش ــتري آن در حوزه ه ــايه گس ــازي و س ــاي مج فض
دهــه اخيــر آن را چــون ســکويي مي دانــد کــه بســيار فراتــر از شــأن ابــزاري 
ــي را دارد.  ــدن نوين ــاي تم ــدي داده و ادع ــامان جدي ــان ها را س ــات انس حي
ــده و  رويکــردي کــه از قضــا از چشــمان بصيــر رهبــر انقــالب نيــز دور نمان

ــه داشــته اند. ــران را مطالب ــي از فضــاي مجــازي در اي انتظــاري تمدن
ــا       در هميــن راســتا گزارش هــاي عصرفضــاي مجــازي تــالش مي کنــد ت
فهــم ســازمان ها و دســتگاه هاي مرتبــط بــا حــوزه  فضــاي مجــازي را ارتقــاء 
ــن  ــا تحــوالت اي ــه ب ــال و خردمندان ــه فع ــراي مواجه ــا را ب بخشــيده و آن ه

عرصــه مهيــا ســازد.
سيد ابوالحسن فيروزآبادي

دبير شوراي عالي و رئيس رمزک ملي فضاي مجازي
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ــال هــوش  ــات و افع ــزی مســئول اقدام ــا چــه چي      اساســاً چــه کســی ي
مصنوعــی اســت؟ ايــن پرســش، مســئله ای را در ادبيــات هــوش مصنوعــی بــه 
وجــود آورده اســت کــه از آن بــه عنــوان »مســئله شــکاف مســئوليت« يــاد 
می شــود. ايــن نوشــتار قصــد دارد بــه بررســی ابعــاد مختلــف مســئله شــکاف 
ــه معرفــی مســئله شــکاف  مســئوليت بپــردازد. در ابتــدا ســعی می کنيــم ب
مســئوليت بپردازيــم. در ايــن راســتا، در ابتــدا هــوش مصنوعــی خودمختــار 
در حوزه هــای مختلــف از جملــه، اتومبيل هــای خــودران، سيســتم های 
ــی  ــکی را معرف ــار در پزش ــتم های خودمخت ــار و سيس ــليحاتی خودمخت تس
ــئولت  ــکاف مس ــئله ش ــری را از مس ــرد تصوي ــم ک ــعی خواهي ــرده و س ک
ارائــه دهيــم. در گام بعــد، بــه پاســخ های مختلفــی کــه بــه مســئله شــکاف 
ــه  ــا ک ــد و از آنج ــم. در گام بع ــاره می کني ــت اش ــده اس ــئوليت داده ش مس
ــگاه  ــی دارد، از ن ــای حقوق ــا جنبه ه ــی ب ــه  وثيق ــئوليت رابط ــئله مس مس
ــگاه خواهيــم  ــه مســئله شــکاف مســئوليت ن حقوقــی و مجــازات کيفــری ب
ــران  ــان و اي ــکا، آلم ــور آمري ــه کش ــی س ــه بررس ــتا ب ــن راس ــرد و در اي ک
خواهيــم پرداخــت. ســپس، مالحظاتــی فلســفی را در بــاب مســئله شــکاف 
مســئوليت مطــرح می کنيــم. در انتهــای کار، پيشــنهادهايی راهبــردی بــرای
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مديــران و تصميم گيــران عرصــه هــوش مصنوعــی جمهــوری اســالمی ايــران 
ارائــه خواهــد شــد.

واژگان کلیـدي: هـوش مصنوعی، هـوش مصنوعی خودمختـار، اتومبيل های 
خودران، مسـئله شـکاف مسئوليت

12



13



14



     اگرچــه گســترش و پيشــرفت روزافــزون سيســتم های هوشــمند امکانــات 
فراوانــی را در اختيــار انســان ها قــرار داده اســت، ولــی خــود مســتلزم 
ــی  ــی مختلف ــادی و اخالق ــی، اقتص ــفی، اجتماع ــائل فلس ــدن مس به وجودآم
ــه  ــده ای ن ــت در آين ــادر اس ــر ق ــا بش ــه آي ــال، اينک ــرای مث ــت. ب ــده اس ش
چنــدان دور بــه ســاخت سيســتم های هوشــمندی کــه ماننــد انســان ها دارای 
ــه ای از ســؤاالت و چالش هــای  ــا خيــر نمون ــل آيــد ي خودآگاهــی باشــند نائ
ــی  ــا اينکــه توســعه سيســتم های هوشــمند چــه تأثيرات فلســفی اســت. و ي
ــن سيســتم ها  ــعه اي ــا توس ــه آي ــد گذاشــت و اينک ــر روی مشــاغل خواهن ب
در آينــده ســبب بيــکاری مفــرط در ســطح جهــان خواهــد شــد نمونــه ای از 
ــرای  ــا ب ــود. و ي ــه در ســطح اقتصــادی مطــرح می ش ــی اســت ک چالش هاي
مثــال، اينکــه هــوش مصنوعــی چــه تأثيــری بــر روابــط بينافــردی انســان در 
ــی اســت.  ــوزه اجتماع ــا در ح ــواالت و چالش ه ــه ای از س ــاع دارد نمون اجتم
در ايــن بيــن، يکــی از چالش هــا و پرســش های مهــم فلســفی-اخالقی 
ــی( کــه ظهــور سيســتم های هوشــمند پيــش  ــا مســائل حقوق )و مرتبــط ب
می کشــد، مســئله ای اســت کــه بــه »شــکاف مســئوليت«1 موســوم اســت. در 

ايــن گــزارش قصــد داريــم بــه ايــن مســئله بپردازيــم. 

1.  Responsibility Gap 
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    ســاختار گــزارش ازاين قــرار اســت. در بخــش اول، سيســتم های هوشــمند 
ــش اول،  ــک از بخ ــا کم ــش دوم و ب ــوند. در بخ ــی می ش ــار معرف خودمخت
مســئله شــکاف مســئوليت را طــرح می کنيــم. در بخش ســوم بــه رويکردهای 
مختلــف در بــاب مســئله شــکاف مســئوليت اشــاره خواهيم کــرد. پــس از آن، 
ســعی خواهيــم کــرد از نظــر حقوقــی بــه مســئله شــکاف مســئوليت نگاهــی 
ــئله  ــون مس ــات پيرام ــی مالحظ ــر برخ ــس از ذک ــان، پ ــم. در پاي بيندازي
ــرای اســتفاده مســئوالن و  ــردی ب ــد پيشــنهاد راهب شــکاف مســئوليت، چن
تصميم گيــران ايــن عرصــه در کشــور ارائــه خواهــد شــد. در نهايــت، گــزارش 

ــم. ــان می بري ــه پاي ــدی ب ــک جمع بن ــا ي را ب

16



17



18



ر خودمختا مصنوعـی  هـوش 

1-1- ماشین های خودران
ــايل  ــد وس ــری مانن ــای ديگ ــا نام ه ــه بعضــاً ب ــای خــودران1 ک     اتومبيل ه
نقليــه خودمختــار،2 اتومبيل هــای بــدون راننــده3 نيــز از آنهــا يــاد می شــود، 
ــه مقصــد مــورد نظــر  ــه راننــده ب ــدون نيــاز ب اتومبيل هايــی هســتند کــه ب
رانندگــی کــرده و بــه آنجــا می رســند. اتومبيل هــای خــودران وســايل نقليه ای 
هســتند کــه دارای سنســورهای متعــددی بــرای درک محيــط پيرامــون خــود 
ــتم های رادار،  ــه سيس ــز ب ــه مجه ــايل نقلي ــن وس ــال، اي ــرای مث ــتند. ب هس
جــی. پــی. اس، سيســتم های اندازه گيــری مســافت4 و ... هســتند. ايــن 
خودروهــا بــا داشــتن مقصــد مــورد نظــر بهتريــن مســير بــرای رســيدن بــه 
آن را تشــخيص داده، و بــا داشــتن نقشــه خيابان هــا بــه ســمت آنجــا حرکــت 
می کنــد. ايــن خودروهــای مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی ماننــد يــک انســان، 
ــک  ــن رو در صــورت وجــود ي ــع پيش رويشــان را تشــخيص داده و از اي موان
ــر ســر راهشــان توقــف می کننــد. اوليــن ماشــين خــودران در دهــه  مانــع ب
ــون5 ســاخته شــد و ســاخت  ــان دانشــگاه کارنگــی مل 1980 توســط محقق
آنهــا در طــول زمــان بــا پيشــرفت های خوبــی مواجــه شــده اســت. اگرچــه 
ايــن اتومبيل هــا امــروزه به صــورت گســترده مــورد اســتفاده نيســتند، ولــی

1.  Self-driving car                                                 2.  autonomous vehicle
3.  driverless car                                                    4.  measurement units
5.  Carnegie Mellon
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دور نخواهــد بــود آن روزی کــه از آنهــا در سرتاســر دنيــا به صــورت گســترده 
اســتفاده شــود. بــرای مثال، شــهرهايی ماننــد پکن،1 شــانگهای2 و شــنزن3 در 
چيــن آزمايش هــای ماشــين های خــودران را در برخــی از جاده هــای خــاص 
ــه ايــن اتومبيل هــا،  ــد. نکتــه مهمــی کــه ســبب شــده اســت ب آغــاز کرده ان
خودمختــار )خــودران( اطــالق شــود، ايــن اســت کــه ايــن وســايل می تواننــد 

بــر اســاس الگوريتم هــای يادگيــری عميــق، از تجربــه بياموزنــد. 

1-2- سیستم ها تسلیحاتی خودمختار
ــه سيســتم هايی اطــالق می شــود      سيســتم های تســليحاتی خودمختــار ب
ــانی،  ــل انس ــرل عام ــت و کنت ــدون دخال ــتقل و ب ــورت مس ــود به ص ــه خ ک
ــی را  ــداف نظام ــت، اه ــده اس ــه آن داده ش ــه ب ــی ک ــاس برنامه هاي ــر اس ب
ــروزه،  ــد. ام ــليک کن ــا ش ــمت آنه ــه س ــت ب ــايی و در نهاي ــتجو، شناس جس
ــود  ــرد خ ــار در عملک ــه خودمخت ــليحاتی نيم ــتم های تس ــياری از سيس بس
وابســتگی ای بــه عامــل انســانی دارنــد. در واقــع، در ايــن سيســتم های نيمــه 
خودمختــار ايــن عامــل انســانی اســت کــه بايــد شــليک بــه ســمت هــدف 
ــدون  ــار ب ــل، سيســتم های تســليحاتی خودمخت ــا در مقاب ــد. ام ــد کن را تايي
دخالــت عامــل انســانی می توانــد از طريــق برنامه هايــی کــه از پيــش بــرای 
آن نوشــته شــده اســت اهــداف خــود را شناســايی کــرده و وارد عمــل شــود. 
در ايــن سيســتم ها از تکنولوژی هايــی از قبيــل تشــخيص چهــره، مســيريابی 
ــار،  ــليحاتی خودمخت ــتم های تس ــت. سيس ــده اس ــتفاده ش ــودکار و ... اس خ
ــره  ــق به ــری عمي ــای يادگي ــودران، از الگوريتم ه ــين های خ ــد ماش همانن
بــرده و لــذا می تواننــد از تجربــه بياموزنــد. از ايــن سيســتم های تســليحاتی 
خــودکار می تــوان در نبردهــای هوايــی، نبردهــای زمينــی و نبردهــای

1.  Beijing
2.  Shanghai 
3.  Shenzhen
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ــداف  ــد اه ــه می توانن ــی ک ــال، پهپادهاي ــرای مث ــرد. ب ــتفاده ک ــی اس درياي
نظامــی دشــمن را شناســايی کــرده و آنهــا را مــورد هــدف قــرار دهنــد، از اين 

ــتند. ــار هس ــليحاتی خودمخت ــتم های تس ــت سيس  دس

1-3- سیستم های پزشکی
ــی  ــای فراوان ــز کاربرده ــکی ني ــوزه پزش ــمند در ح ــتم های هوش     سيس
ــه  ــمندی را ک ــتم های هوش ــوان سيس ــيم بندی می ت ــک تقس ــد. در ي دارن
ــره و  ــتم های خب ــروه سيس ــه دو گ ــی رود را ب ــه کار م ــکی ب ــوزه پزش در ح
ــتم های  ــرد. سيس ــيم ک ــق تقس ــری عمي ــر يادگي ــی ب ــتم-های مبتن سيس
ــر اســاس  ــد بلکــه ب ــاد نمی گيرن ــره سيســتم هايی هســتند کــه خــود ي خب
پايــگاه دانشــی کــه بــرای آنهــا تعريــف شــده اســت و بــا اســتفاده از منطــق 
اگر-آنــگاه بــه پزشــکان در تشــخيص و درمــان بيماری هــا کمــک می کننــد. 
امــا در مقابــل، سيســتم های مبتنــی بــر يادگيــری عميــق در پزشــکی خــود 
می تواننــد از تجربــه بياموزنــد. از ايــن سيســتم ها بــرای خوانــدن عکس هــای 
راديولــوژی، تشــخيص ســرطان و ... اســتفاده می شــود. نکتــه قابــل توجــه در 
ــر يادگيــری عميــق،  ــا سيســتم های هوشــمند پزشــکی مبتنــی ب ــاط ب ارتب
ــد  ــان نمی توانن ــه برنامه نويس ــت ک ــن اس ــره، اي ــتم های خب ــالف سيس برخ
ــل شــده اســت.  ــه تصميمــی نائ ــه ب دريابنــد کــه سيســتم هوشــمند چگون
ــر  ــی ب ــه سيســتم های مبتن ــرای هم ــی ب ــری ذات ــع ام ــن مســئله در واق اي

يادگيــری عميــق اســت. 

21



22



23



24



مسـئولیت شکاف  مسـئله 

    حــال کــه در بخــش قبــل نمونه هايــی از سيســتم های هوشــمند 
خودمختــار را ارائــه کرديــم، اجــازه دهيــد بــه چنــد ســناريوی مهــم اشــاره 
کنيــم. بــرای مثــال، اتومبيــل خــودران را در نظــر بگيــرد. مثــال يــک نفــر در 
يــک روز بهــاری بــرای خريــد نــان از خانــه خــارج شــده و در هنــگام عبــور از 
خيابــان بــه يــک خــودروی خــودران کــه نتوانســته اســت او را به عنــوان يــک 
عابــر پيــاده تشــخيص دهــد برخــورد کــرده و در اثــر شــدت ضربــه ای کــه بــه 

ــد.  ــوت می کن مغــزش وارد شــده اســت، ف
ــد. در  ــر بگيري ــار را در نظ ــليحاتی خودمخت ــتم تس ــک سيس ــال، ي      ح
جنگــی کــه ميــان دو کشــور وجــود دارد، يکــی از طرفيــن نــزاع، از پهپادهای 
خومختــار اســتفاده می کنــد. ايــن پهپــاد طــوری ســاخته شــده اســت کــه 
ــرای  ــد نيروهــای دشــمن را شناســايی، ردگيــری و منهــدم نمايــد. ب می توان
مثــال، فــرض کنيــد ايــن پهپــاد هوشــمند می توانــد افــرادی کــه در دســت 
خــود تفنــگ حمــل می کننــد را به عنــوان دشــمن تشــخيص داده و منهــدم 
ــه  ــه اش در منطق ــه خان ــتايانی ک ــی از روس ــد يک ــرض کني ــال، ف ــد. ح نماي
درگيــری قــرار دارد، صبــح زود بــرای کار در مزرعــه کشــاورزی-اش از خــواب 
ــه ــمت مزرع ــه س ــرار داده و ب ــر روی دوش ق ــود را ب ــل خ ــته و بي برخاس
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حرکــت می کنــد. امــا متاســفانه، يکــی از پهپادهــای دشــمن او را به عنــوان 
ســربازی کــه ســالح خــود را بــر دوش قــرار داده اســت شناســايی کــرده و او 

را، کــه فــردی غيرنظامــی اســت، بــه قتــل می رســاند.
    حــال يــک سيســتم هوشــمند در پزشــکی را در نظــر بگيريــد. فــرض کنيد 
يــک فــرد کــه مدتــی اســت کــه دردهايــی را در بــدن خــود احســاس می کند 
بــرای مــداوا بــه پزشــک مراجعــه می کنــد. از قضــا، پزشــکی کــه وی بــه او 
مراجعــه کــرده بــرای تشــخيص و ارائــه راهــی بــرای درمــان، از سيســتم های 
ــرد. ازايــن رو، سيســتم هوشــمند پــس از اســکن بــدن  هوشــمند بهــره می ب
ــن  ــه اي ــت، ب ــوم اس ــا نامعل ــرای م ــه ب ــی ک ــاس الگوريتم هاي ــر اس وی، و ب
نتيجــه می رســد کــه او بــه ســرطان بدخيمــی مبتــال اســت. ايــن سيســتم 
هوشــمند بــه پزشــک پيشــنهاد می کنــد کــه تنهــا راه درمــان و جلوگيــری 
ــن رو، پزشــک  از پيشــروی ســرطان وی، قطــع عضــو ســرطانی اســت. از اي
باتوجه بــه اينکــه اعتمــاد بااليــی بــه سيســتم هوشــمند دارد، بــه توصيــه آن 
گــوش فــرا داده و عضــو ســرطانی را قطــع می نمايــد. امــا متاســفانه در واقــع 
سيســتم هوشــمند بــه اشــتباه تشــخيص داده اســت کــه آن فــرد به ســرطان 
بدخيــم مبتالســت. آنچــه در واقــع موجــب احســاس درد آن فــرد شــده بــود، 
ــدون قطــع  ــی و ب ــه می شــد به راحت ــوده ک ــم ب ــده خوش خي ــد غ ــا چن تنه

کــردن عضــوی، از بــدن وی خــارج شــوند. 
ــن ســؤال اساســی مطــرح  ــوق اي ــای فرضــی ف ــه مثال ه      حــال، باتوجه ب
ــل  ــج حاص ــئوليت نتاي ــوق، مس ــناريوهای ف ــک از س ــر ي ــه در ه ــت ک اس
ــان ديگــر، در ســناريوی اول کــه  ــه بي ــده برعهــده چــه کســی اســت؟ ب آم
در آن فــردی توســط يــک ماشــين خــودران کشــته شــده اســت، چــه کســی 
ــا در ســناريوی دوم کــه در آن يــک مســئول کشــته شــدن وی اســت؟ و ي
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کشــاورز ســاده بــه اشــتباه بــه جــای يــک نيــروی نظامــی بــه قتــل رســيده 
ــناريوی  ــا در س ــت؟ و ي ــدن وی اس ــته ش ــئول کش ــی مس ــه کس ــت، چ اس
ســوم، چــه کســی مســئول قطــع شــدن بــدون وجــه عضــوی از بــدن اســت 
ــوال،  ــن س ــت(؟ اي ــوده اس ــع آن نب ــه قط ــازی ب ــع ني ــه فی الواق )درحالی ک
ــاس1 آن را مســئله »شــکاف مســئوليت«  ــاس ماتي ســوالی اســت کــه اندري
می نامــد )Matthias, 2004(. از نظــر ماتيــاس ماشــين های خودمختــار 
قــادر بــه يادگيــری هســتند، بــه ايــن معنــی کــه اقدامــات آنهــا غيــر قابــل 
پيش بينــی و غيــر قابــل کنتــرل می شــوند. ماتيــاس پــس از ارائــه مثال هايــی 
ــن ويژگــی مشــترک هســتند  ــن مثال هــا در اي ــان می کنــد کــه همــه اي بي
کــه: يــک الگوريتــم بــه دســتگاه اجــازه می دهــد تــا از تجربــه بيامــوزد. ايــن 
بــدان معنــی اســت کــه رفتــار دســتگاه بــا گذشــت زمــان تغييــر می کنــد. 
ــد  ــس نمی توان ــه برنامه نوي ــت ک ــی اس ــن معن ــه اي ــود ب ــه خ ــه نوب ــن ب اي
کارهايــی را کــه ماشــين در يــک موقعيــت خــاص انجــام می دهــد کنتــرل 
ــود.  ــن می ش ــه آن تعيي ــه تجرب ــين باتوجه ب ــار ماش ــاً رفت ــرا اساس ــد، زي کن
تجــارب مختلــف می توانــد بــه رفتارهــای مختلــف و حتــی فاجعه بــار 
منجــر شــود ازآنجاکــه ايــن رفتــار بــه تجربــه بســتگی دارد و برنامه نويســان 
ــت.  ــر نيس ــار امکان پذي ــی رفت ــد، پيش بين ــا را بدانن ــل آنه ــد از قب نمی توانن
در واقــع بايــد گفــت، سيســتم های مبتنــی بــر يادگيــری عميــق بــه گونــه ای 
هســتند کــه حتــی خــود طراحــان ايــن سيســتم ها درنخواهنــد يافــت کــه 
ــان  ــه بي ــه نتيجــه ای خــاص رســيده اســت. ب ــه ب سيســتم هوشــمند چگون
ــک  ــه ي ــق را ب ــری عمي ــر يادگي ــی ب ــتم های مبتن ــوان سيس ــر، می ت ديگ

جعبــه ســياه تشــبيه کــرد.
     از نظــر ماتيــاس معمــوالً، هنگامی کــه يــک عامــل2 از واقعيت هــای خــاص

1.  Andreas Matthias
2.  agent27



مربــوط بــه يــک اقــدام يــا نتيجــه اطــالع نــدارد، يــا عامــل، کنترل محــدودی 
بــر يــک موقعيــت دارد، در ايــن صــورت آن عامــل مســئوليت کمتــری نيز در 
قبــال آنچــه اتفــاق افتــاده اســت، دارد. بنابرايــن، ماتيــاس يــک معضــل پيــش 
ــتفاده  ــار اس ــری خودمخت ــين های يادگي ــا از ماش ــد. ي ــرار می ده ــا ق روی م
ــتم ها  ــن سيس ــتفاده از اي ــرا اس ــت زي ــی نيس ــنهاد جذاب ــه پيش ــم ک نکني
ــا مســئله  ــه ب ــا اينک ــد. ي ــا انســان ها فراهــم می کنن ــرای م ــا را ب ــواع مزاي ان
ــای  ــه اتومبيل ه ــه اينک ــود. باتوجه ب ــم ب ــرو خواهي ــئوليت روب ــکاف مس ش
بــدون راننــده و همچنيــن برخــی از ابزارهــای تشــخيص پزشــکی در گــروه 
ــه طــور معمــول  ــد و مــا ب ماشــين های يادگيــری خودمختــار قــرار می گيرن
ــم،  ــين ها مســئول بداني ــن ماش ــتباه اي ــگام اش ــم کســی را در هن می خواهي
ــم  ــئله مه ــک مس ــد ي ــرار می ده ــا ق ــش روی م ــاس پي ــه ماتي ــی ک معضل

.)Matthias 2004( ــت اس
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مسـئولیت شـکاف  مسـئله  به  مختلف  رویکردهای 

     در مواجهــه بــا مســئله شــکاف مســئوليت ميــان فيلســوفان و متفکــران 
اقــوال مختلفــی وجــود دارد. شــايد بتــوان در يــک تقســيم ابتدايــی، اين طــور 
ــی  ــه شــکاف مســئوليت به راحت ــد ک ــن باورن ــر اي ــه برخــی ب ــرد ک ــان ک بي
ــام  ــه ن ــزی ب ــتفاده از چي ــروه اس ــن گ ــر اي ــت. از نظ ــدن نيس ــر ش ــل پ قاب
سيســتم هوشــمند خودمختــار ســبب می شــود کــه نتوانيم کســی را مســئول 
ــه  ــد ک ــروه پيشــنهاد می کنن ــن گ ــم. اي خطاهــای سيســتم هوشــمند بداني
ــر  ــی ديگ ــيد. برخ ــت کش ــمند دس ــتم های هوش ــتفاده از سيس ــد از اس باي
ــوده و  ــل پاســخگويی ب ــد کــه مســئله شــکاف مســئوليت قاب ــن باورن ــر اي ب
ــه  ــه چ ــاب اينک ــروه در ب ــن گ ــرد. اي ــا ک ــرای آن مهي ــی را ب ــوان جواب می ت
ــن  ــر اي ــی ب ــوند. برخ ــيم می ش ــش تقس ــه دو بخ ــت ب ــئول اس ــی مس کس
باورنــد کــه انســان، اعــم از برنامه نويــس و يــا کاربــر، مســئول اســت. برخــی 
ــد کــه خــود سيســتم هوشــمند مســئول اســت. در  ــر ايــن عقيده ان ديگــر ب

ادامــه قصــد داريــم نگاهــی بــه هــر يــک از ايــن آراء بيندازيــم. 

3-1- دیدگاه انکار مسئول
    شــايد در بــادی امــر بــه نظــر برســد کــه ايــن برنامه نويســان و طراحــان 
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ــه  ــای پيش گفت ــال خطاه ــد در قب ــه باي سيســتم های هوشــمند هســتند ک
مســئول شــناخته شــوند. امــا ايــن ايــده مخالفانــی دارد. يکــی از مخالفــان 
ايــن ايــده رابــرت اســپارو1 اســت )Sparrow, 2007(. اجــازه دهيــد ببينيــم که 
ــی  ــه اســتدالل می کنــد؛ از نظــر اســپارو برنامه نويســان کنترل اســپارو چگون
ــل  ــه عم ــان چگون ــاخته دستش ــمند س ــتم های هوش ــه سيس ــر روی اينک ب
خواهنــد نمــود ندارنــد. همان طــور کــه در بخش هــای قبــل توضيــح داديــم، 
ايــن سيســتم های هوشــمند مبتنــی بــر يادگيــری عميــق بــوده کــه خــود 
بــه ايــن معنــی اســت کــه حتــی طراحــان و برنامه نويســان آنهــا نيــز از اينکــه 
سيســتم هوشــمند چگونــه بــه تصميمــی رســيده اســت بــی اطالع انــد. از نظر 
اســپارو نمی تــوان فــردی را کــه نمی توانــد کنترلــی بــر روی عملــی داشــته 
باشــد را مســئول آن عمــل دانســت. اســپارو در ابتــدا ســناريوی مشــابهی را 
کــه در بــاال ارائــه شــد طراحــی می کنــد. ســناريو ايــن اســت: يــک سيســتم 
تســليحاتی هوشــمند خودمختــار دســته ای از ســربازان دشــمن را کــه 
ــه  ــه گلول ــر روی زميــن گذاشــته و تســليم شــده اند ب ســالح های خــود را ب
بســته و همــه آنهــا را می کشــد. فرقــی نمی-کنــد دليــل ســالح خودمختــار 
بــرای کشــتن ســربازان چــه بــوده اســت، مســئله ايــن اســت کــه در اينجــا 
ســربازانی کشــته شــده اند کــه اعــالم کرده انــد قصــد دارنــد تســليم شــوند و 
بــر اســاس اخــالق جنــگ نبايــد ســربازانی کــه قصــد تســليم شــدن را دارنــد 

هــدف قــرار داد و آنهــا را کشــت. 
ــاال،  ــد کــه در ســناريوی ب ــن ســؤال را مطــرح می کن      اســپارو ســپس اي
چــه کســی را بايــد مســئول دانســت. گزينه-هايــی کــه وی مطــرح می کنــد 
عبارتنــد از )1( خــود ربــات، )2( برنامه نويســان آن، )3( افســری کــه دســتور 
اســتفاده از آن را داده اســت يــا اينکــه هيچ کســی مســئول نيســت. وی نشــان 

1.  Robert Sparrow
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می دهد که هر يک از اين گزينه ها با مشکالتی روبرو خواهند شد.
ــار  ــليحاتی خودمخت ــتم تس ــان سيس ــا برنامه نويس ــاال، آي ــناريوی ب     در س
مســئول آنچــه اتفــاق افتــاده هســتند؟ پاســخ اســپارو بــه ايــن ســؤال خيــر 
ــان  ــوان برنامه نويس ــی می ت ــا در صورت ــد تنه ــان می کن ــپارو بي ــت. اس اس
ــات  ــام اقدام ــا در برنامه نويســی و انج ــه آنه را مقصــر و مســئول دانســت ک
ــرض مســئله،  ــه در ف ــی اســت ک ــن در حال ــند. اي ــرده باش ــی ک الزم کوتاه
ــاره  ــد. دوب ــام نداده ان ــاب انج ــن ب ــی ای در اي ــا کوتاه ــه آنه ــت ک ــن اس اي
بايــد توجــه کنيــم کــه سيســتم فــوق، يــک سيســتم مبتنــی بــر يادگيــری 
عميــق اســت کــه خــود از تجربــه می آمــوزد و در ايــن فراينــد برنامه نويســان 
ــد. وی  ــا چــرا اســپارو برنامه نويســان را مســئول نمی دان ــد. ام دخالتــی ندارن
در ايــن رابطــه بــه دو نکتــه اشــاره می کنــد. نکتــه اول اينکــه، احتمــال اينکــه 
سيســتم تســليحاتی خودمختــار بــه اهــداف اشــتباهی )همچــون مــورد بــاال( 
شــليک کنــد ممکــن اســت محدوديتــی بــرای سيســتم باشــد کــه از قبــل 
ــرای  ــت را ب ــن محدودي ــر ســازندگان آن اي شــناخته شــده اســت. حــال اگ
ــه نظــر می رســد کــه ديگــر  ــران آن از قبــل مشــخص کــرده باشــند، ب کارب
ــت،  ــن حال ــازندگان و برنامه نويســان را مســئول دانســت. در اي ــوان س نمی ت
مســئوليت برعهــده کســانی اســت کــه از ايــن سيســتم تســليحاتی خــودکار 

ــد. ــتفاده کرده ان اس
     نکتــه دوم اينکــه، احتمــال اينکــه يــک سيســتم خودمختــار تصميماتــی 
ــد  را برخــالف آنچــه برنامه نويســان آن پيش بينــی کــرده و طالــب آن بوده ان
ــار اســت.  ــک سيســتم خودمخت ــی ي ــه ذات ــری اســت ک ــد، ام را اتخــاذ کن
ــد از  ــار اســت و می توان ــن سيســتم خودمخت ــه اي ــر، ازآنجاک ــان ديگ ــه بي ب
تجربــه يــاد بگيــرد، بنابرايــن می تــوان انتظــار داشــت تصميماتــی را برخــالف
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خواســته برنامه نويســانش اتخــاذ کنــد. اســپارو بيــان می کنــد هرچــه يــک 
سيســتم خودمختارتــر باشــد، قابليــت بيشــتری دارد تــا بتوانــد تصميماتــی 
را برخــالف نظــر و خواســت ســازندگانش اتخــاذ کنــد. از ايــن رو، ازآنجاکــه 
ــد  ــار اتخــاذ می کن ــه سيســتم خودمخت ــر تصميمــی ک ــه ب برنامه نويســان ن
بنابرايــن  کننــد،  پيش بينــی  را  آن  می تواننــد  نــه  و  دارنــد  کنترلــی 
ــرای  ــرط ب ــر روی دو ش ــپارو ب ــع، اس ــود. در واق ــد ب ــئول نخواهن ــان مس آن
ــر روی سيســتم و  ــرل ب ــتن کنت ــد: 1( داش ــد می کن مســئوليت پذيری تأکي
2( پيش بينی پذيــری سيســتم. از نظــر اســپارو زنجيــره علّــی ميــان تصميــم 
ــن دليــل کــه سيســتم  ــه اي ــا ب ــار و برنامه نويســانش تنه سيســتم خودمخت
ــی ای را  ــاط علّ ــچ ارتب ــه و هي ــن رفت ــت، از بي ــده اس ــرض ش ــار ف خومخت
ــب اســتفاده  ــال جال ــن مث ــرد. اســپارو از اي ــرار ک ــا برق ــان آنه ــوان مي نمی ت
ــليحاتی  ــتم تس ــئول سيس ــان را مس ــوان برنامه نويس ــر بت ــه اگ ــد ک می کن
خودمختــار دانســت، آنــگاه می بايــد، بــه طريــق مشــابه، پدرهــا و مادرهــا را 

نيــز مســئول اعمــال اشــتباه فرزندانشــان بدانيــم. 
ــه  ــت، ب ــرده اس ــه نک ــتداللش ارائ ــدی ای از اس ــپارو صورت بن ــه اس     اگرچ
ــرد: ــدی ک ــر صورت بن ــد زي ــتدالل وی را مانن ــوان اس ــد می ت ــر می رس نظ
1( اگــر فــرد S بــر روی عمــل x )1( کنترلــی نداشــته و )2( نتوانــد آن را 

پيش بينــی کنــد، آنــگاه فــرد S مســئول عمــل x نيســت.
2( در ســناريوی بــاال، ازآنجاکــه سيســتم هوشــمند خودمختــار بــوده و از 
طريــق يادگيــری عميــق ار تجربــه می آمــوزد، طراحــان و برنامه نويســان 
ــی  ــر روی آن کنترل ــرده و ب ــی ک ــات آن را پيش بين ــد تصميم نمی توانن

داشــته باشــند.
3( بنابرايــن، در ســناريوی بــاال، طراحــان و برنامه نويســان مســئول آنچــه
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سيستم انجام داده است نيستند.

     اســپارو در مــورد اينکــه آيــا فرماندهانــی کــه از ايــن ســالح ها اســتفاده 
می کننــد مســئول هســتند، اســتدالل مشــابهی را بــکار می بــرد. در 
ــا رفتارهــای سيســتم  ــوان گفــت ازآنجاکــه آنه ــز می ت ــورد فرماندهــان ني م
خودمختــار را نــه می تواننــد پيش بينــی و نــه کنتــرل کننــد، بنابرايــن آنهــا 

ــت.  ــئول دانس ــوان مس ــز نمی ت را ني
ــوان خــود سيســتم هوشــمند را مســئول دانســت؟ پاســخ  ــا می ت ــا آي     ام
اســپارو بــه ايــن پرســش نيــز منفــی اســت. اســپارو در ابتــدا بيــان می کنــد 
ــاال  ــده در ب ــرح ش ــناريوی مط ــمند را در س ــتم هوش ــه سيس ــده ک ــن اي اي
مســئول بدانيــم ايــده ای اســت کــه به ســختی می تــوان بــه آن تــن داد. امــا 
چــرا اينگونــه اســت؟ پاســخ اســپارو ايــن اســت کــه مســئله ايــن اســت کــه 
اساســاً چگونــه بايــد يــک سيســتم و ماشــين را مســئول دانســت. در واقــع، 
اينکــه مــا فــردی را مســئول فعلــی می دانيــم بــه ايــن معنــی اســت کــه آنهــا 
را شايســته ی ســرزنش يــا ســتايش و در نتيجــه شايســته ی تنبيــه يــا پــاداش 
می دانيــم. بنابرايــن، بــرای اينکــه بتوانيــم يــک ماشــين و سيســتم هوشــمند 
ــه آن  ــاداش را نســبت ب ــه و پ ــم تنبي ــد بتواني ــم، باي را مســئول کارش بداني
تصــور کنيــم. امــا بــه نظــر می رســد کــه ايــن امــر مســئله ای خــالف شــهود 
بــوده و بالبداهــه پيداســت کــه تنبيــه يــک ماشــين هوشــمند و يــا پــاداش 

ــا اســت.  ــه آن امــری بی معن ب
ــا ايــن شــهود همراهــی نکــرده و در عــوض       امــا ممکــن اســت کســی ب
قائــل شــود کــه تنبيــه و پــاداش بــرای سيســتم های هوشــمند نيــز کامــاًل 
معنــادار اســت. در واقــع، ممکــن اســت کســی چنيــن بگويــد کــه ازآنجاکــه
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ــه  ــا تنبي ــرای آنه ــوان ب ــن می ت ــن سيســتم ها، هوشــمند هســتند، بنابراي اي
ــا  ــر م ــد اگ ــان می کن ــرد بي ــن ف ــع، اي ــود. در واق ــور نم ــاداش را تص و پ
سيســتم های هوشــمند را موجوداتــی فــرض کنيــم کــه دســت کم ظرفيــت 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــول ب ــگاه معق ــد، آن ــان ها دارن ــه انس ــبيه ب ــی ای ش عقالن
کــه فــرض کنيــم آنهــا می تواننــد تنبيــه شــوند. بــرای مثــال، اگــر سيســتم 
هوشــمندی عمــل اشــتباهی را انجــام داد می توانيــم آن را بــه زنــدان 
بياندازيــم، می توانيــم بــه آن آســيب فيزيکــی بزنيــم، مثــال برخــی از قطعــات 
ــزاری  ــکالت نرم اف ــی مش ــم برخ ــال می تواني ــا مث ــم ي ــدا کني آن را از آن ج

ــم.  ــه کني ــق آن را تنبي ــن طري ــم، و از اي ــرای آن ايجــاد کني ب
ــد  ــان می کن ــد. وی بي ــه مهمــی اشــاره می کن ــه نکت     اســپارو در پاســخ ب
کــه اگرچــه اقدامــات فــوق ممکــن اســت بــه لحــاظ روانــی بــرای خانــواده 
فــرد بی گناهــی کــه توســط سيســتم تســليحاتی خودمختــار کشــته شــده 
اســت مؤثــر بــوده و حــس آنهــا بــرای انتقــام را تســلی دهــد، امــا بــه نظــر 
ــوان به عنــوان تنبيــه در نظــر گرفــت.  می رســد کــه اقدامــات فــوق را نمی ت
زيــرا بــه نظــر می رســد کــه بــر اســاس يــک نظريــه از تنبيــه می تــوان گفــت:
     )*( اگــر فــرد S تنبيــه شــود، آنــگاه وی بايد در نتيجه آن تنبيــه رنج1 ببرد.

ــت  ــوان پذيرف ــه )*( به ســختی می ت ــه باتوجه ب ــد ک ــان می کن     اســپارو بي
کــه اقدامــات بــاال ســبب شــوند کــه ماشــين هوشــمند رنــج ببينــد. بــرای 
مثــال، اگــر يکــی از بســتگان قربانــی حادثــه ی فــوق از مــا بپرســد کــه آيــا 
ماشــين هوشــمند بــه انــدازه کافــی تنبيــه شــد، عجيــب بــه نظر می رســد که 
ــش،  ــن کاری نکــردن چرخ دنده هاي ــا روغ ــا ب ــه، م ــه بل ــم ک در جــواب بگويي
ــه ای باشــد  ــد به گون ــج کشــيدن ماشــين باي ــع، رن ــم. در واق ــج دادي آن را رن

1.  suffer
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ــه  ــم متوجــه شــديم ک ــه کردي ــد از اينکــه ماشــين را تنبي ــا بع ــر م ــه اگ ک
ــه مــا دســت دهــد کــه کار  ــگاه ايــن احســاس ب ــوده اســت، آن ــاه ب او بی گن

ــت.  ــن نيس ــه چني ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــم. ام ــتباهی کرده اي ــيار اش بس
     خالصــه آنکــه، از نــگاه اســپارو، نه برنامه نويســان سيســتم های تســليحاتی 
ــه  ــد و ن ــن سيســتم ها اســتفاده می کنن ــه از اي ــه افســرانی ک ــار، ن خودمخت
خــود ايــن سيســتم ها را نمی تــوان در قبــال آنچــه در ســناريوی بــاال مطــرح 
ــه  ــد ک ــرح می کن ــگاه را مط ــن ن ــن رو، وی اي ــت. از اي ــئول دانس ــد، مس ش
ــتفاده از  ــد اس ــايد باي ــت ش ــئول دانس ــی را مس ــوان کس ــه نمی ت ازآنجاک

ــرد. ــف ک ــار را متوق سيســتم های هوشــمند خودمخت
    خــوب اســت بــه ايــن نکتــه اشــاره کنيــم کــه اگرچــه تمرکــز اســتدالل 
ــی  ــر روی سيســتم های تســليحاتی خودمختــار اســت، ول و بحــث اســپارو ب
ــمند  ــتم هوش ــر سيس ــر ديگ ــد را ب ــان می کن ــه وی بي ــام آنچ ــوان تم می ت
ــوان  ــرای مثــال، بحث هــای مشــابهی را می ت ــار نيــز ســرايت داد. ب خودمخت
ــز  ــکی ني ــمند در پزش ــتم ها هوش ــودران و سيس ــای خ ــورد خودروه در م
جــاری کــرد. به طورکلــی، آنچــه وی بيــان می کنــد در مــورد هــر سيســتم 
ــده  ــی ش ــق طراح ــری عمي ــاس يادگي ــر اس ــه ب ــاری ک ــمند خودمخت هوش

اســت صــادق و قابــل تکــرار اســت. 
    حــال اجــازه دهيــد به اســتدالل ديگــری که توســط ِهولــک1 و نيداروملين2  
ــه شــده اســت، اشــاره کنيــم )Hevelke & Nida-Rümelin, 2015(. ايــن  ارائ
اســتدالل در مــورد ماشــين های خــودران کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره شــد 
می باشــد. اگرچــه ايشــان خــود صورت بنــدی ای از استدالل شــان ارائــه 
ــدی  ــر صورت بن ــد زي ــا را مانن ــتدالل آنه ــوان اس ــايد بت ــی ش ــد، ول نداده ان

کــرد:

1.  Hevelke
2.  Nida-Rümelin37



1( اگــر بخواهيــم ســازندگان ماشــين های خــودران را مســئول حوادثــی 
کــه توســط ايــن ماشــين های خــودران بــه وجــود می آيــد بدانيــم، آنــگاه 
ايــن امــر ســازندگان را از توليــد چنيــن ماشــين هايی دلســرد می کنــد. 

2( امـا ايـن نتيجـه نامطلوب اسـت. )زيـرا قابليت های امنيتی ماشـين های 
خـودران دليـل بسـيار مهمـی اسـت کـه سـبب می شـود مـا عالقه مند به 

توليـد اين ماشـين ها باشـيم.(
3( بنابراين، سازندگان ماشين های خودران را نبايد مسئول دانست.

     همان طــور کــه پيداســت اســتدالل ِهولــک و نيدارومليــن را می تــوان يــک 
اســتدالل عمل گرايانــه دانســت نــه يــک اســتدالل دقيــق فلســفی و اخالقــی. 
امــا بــه نظــر نگارنــده می تــوان نکتــة ظريفــی را از اســتدالل بــاال اســتخراج 
کــرد. اينکــه اگــر منفعــت سيســتم های هوشــمند خودمختــار بيــش از زيــان 
ــن سيســتم ها را مســئول نقايــص و  ــد ســازندگان اي ــگاه نباي آنهــا باشــد، آن
رفتارهــای بعضــاً خطــای ايــن سيســتم ها دانســت. شــايد بتــوان اســتداللی 

را ماننــد زيــر ترتيــب داد:
ــد،  ــای آن باش ــش از زيان ه ــمند بي ــتم هوش ــک سيس ــع ي ــر مناف 1( اگ
آنــگاه ســازندگان و برنامه نويســان سيســتم هوشــمند مســئول خطاهــای 

سيســتم نخواهنــد بــود.
2( منافع سيستم های هوشمند بسيار بيش از مضرات آنهاست.

3( بنابرايــن، ســازندگان و برنامه نويســان ايــن سيســتم ها مســئول 
خطاهــای ايــن سيســتم ها نيســتند.

دربــاره ايــن پيشــنهاد در بخــش »مالحظاتــی در بــاب شــکاف مســئوليت« 
بيشــتر ســخن خواهيــم گفــت.

38



3-2- دیدگاه وجود مسئول
ــمند  ــتم های هوش ــئوليت سيس ــد مس ــه قائل ان ــانی ک ــِل کس      در مقاب
ــده  ــه برعه ــت و ن ــان اس ــان و طراح ــده برنامه نويس ــه برعه ــار ن خودمخت
ــس  ــده هيچ ک ــئوليت برعه ــور کل مس ــه ط ــمند )ب ــتم هوش ــود سيس خ
نيســت(، ديدگاهــی قــرار دارد کــه مســئوليت خطاهايــی کــه از سيســتم های 
ــد. در  ــا يــک شــیء  منتســب می-کنن ــرد ي ــه ف ــد را ب هوشــمند ســر می زن
ايــن بيــن برخــی مســئوليت را برعهــده برنامه نويســان و طراحــان و برخــی 
ديگــر مســئوليت را برعهــده خــود سيســتم هوشــمند می گذارنــد. در ادامــه 

ــم. ــاره می کني ــدگاه اش ــن دو دي ــه اي ب

3-2-1- مسئول انسان )برنامه نویس/کاربر( است
ــتم های  ــای سيس ــرای خطاه ــت ب ــل اس ــه قائ ــی ک ــی از ديدگاه هاي     يک
ــط  ــه توس ــت ک ــی اس ــود دارد ديدگاه ــئولی وج ــار مس ــمند خودمخت هوش
توربــن اســووبودا1 ارائــه شــده اســت )Swoboda, 2017(. وی برخــالف اســپارو 
بحــث می کنــد کــه می تــوان برنامه نويســان و طراحــان سيســتم های 
ــتم ها  ــن سيس ــده از اي ــای برآم ــئول خطاه ــار را مس ــليحاتی خودمخت تس
ــت  ــوب اس ــم، خ ــان کني ــووبودا را بي ــدگاه اس ــه دي ــل از اينک ــت. قب دانس
ــاب  ــه ايــن نکتــه توجــه کنيــم کــه اگرچــه اســووبودا بحــث خــود را در ب ب
سيســتم های تســليحاتی خودمختــار ارائــه می کنــد، ولــی می تــوان حاصــل 
ــرد. ــاده ک ــاری پي ــر سيســتم هوشــمند خودمخت ــورد ه ســخن وی را در م

ــا اســتدالل اســپارو کــه در بخــش  ــل ب     اســووبودا بحــث خــود را در تقاب
ــر  ــم از نظ ــه ديدي ــور ک ــد. همان ط ــه می کن ــم ارائ ــان کردي ــل آن را بي قب
اســپارو ازآنجاکــه سيســتم هوشــمند خودمختــار دو شــرط کنتــرل و

1.  Torben Swoboda
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نمی توانيــم  بنابرايــن  نمی کنــد،  بــرآورده  را  پيش بينی پذيــری 
ــالف  ــووبودا برخ ــا اس ــم. ام ــئول بداني ــان آن را مس ــان و طراح برنامه نويس
ــر روی  ــل اســت کــه برنامه نويســان و طراحــان می تواننــد هــم ب اســپارو قائ
سيســتم هوشــمند کنتــرل داشــته باشــند و هــم اينکــه می تواننــد رفتارهــای 
ــمند  ــتم های هوش ــد سيس ــان می کن ــووبودا بي ــد. اس ــی کنن آن را پيش بين
بــر اســاس يادگيــری عميــق از تجربــه می آموزنــد. ولــی بايــد بــه ايــن نکتــه 
ــر روی  ــتم ها ب ــن سيس ــان اي ــان و طراح ــه برنامه نويس ــت ک ــه داش توج
اينکــه آيــا سيســتم يادگيــری را ادامــه دهــد يــا نــه کنتــرل دارنــد. بــه بيــان 
ــه  ــمند مالحظ ــتم هوش ــان سيس ــر برنامه نويس ــووبودا اگ ــر اس ــر، از نظ ديگ
کننــد و يــا احتمــال دهنــد کــه سيســتم هوشــمند يادگيــری را در مســيری 
ــد از  ــا می توانن ــد، آنه ــه می ده ــورد خواســت آنهاســت ادام ــر از آنچــه م غي
يادگيــری سيســتم ممانعــت بــه عمــل آورنــد. اســووبودا پيشــنهاد می کنــد 
کــه می تــوان در ابتــدا سيســتم هوشــمند را بــر اســاس آنچــه مــورد خواســت 
ــف  ــوزش را متوق ــوزش داد و ســپس آم برنامه نويســان و طراحــان اســت آم
کــرد و از سيســتم هوشــمند اســتفاده نمــود. در واقــع، اســووبودا پيشــنهاد 
می کنــد کــه می تــوان از آمــوزِش در حيــن عمــل سيســتم هوشــمند 

ممانعــت نمــود.
    اســووبودا در گام بعــد بــه ســراغ شــرط پيش بينی پذيــری سيســتم 
هوشــمند مــی رود. وی در ابتــدا دو نــوع از پيش بينــی را از يکديگــر متمايــز 
ــرای توضيــح  می کنــد: پيش بينــی محلــی و پيش بينــی غيــر محلــی.1 وی ب
ايــن دو مــورد در ابتــدا توضيحــی را ميــان رفتــار محلــی و رفتــار غيرمحلــی 
ــال شــطرنج  ــی از مث ــی و غيرمحل ــار محل ــح رفت ــرای توضي می دهــد.2 وی ب
ــه ــه e2 ب ــل از خان ــره في ــت مه ــازی شــطرنج حرک ــد. در ب ــتفاده می کن اس
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ــود. در  ــوب می ش ــی محس ــار محل ــک رفت ــطرنج باز ي ــط ش ــه b5 توس خان
ــار  ــازی، رفت ــردن ب ــرای ب ــتراتژی های وی ب ــا و اس ــوع رفتاره ــل، مجم مقاب
ــار  ــوم رفت ــتفاده از دو مفه ــا اس ــود. وی ب ــوب می ش ــی وی محس غيرمحل
ــی  ــی و پيش بين ــی محل ــان پيش-بين ــز مي ــی تماي ــار غيرمحل ــی و رفت محل
ــی  ــی، پيش بين ــی محل ــور از پيش بين ــد. منظ ــن می کن ــی را روش غيرمحل
رفتــار  پيش بينــی  غيرمحلــی  پيش بينــی  از  منظــور  و  رفتــار محلــی 
ــوان  ــد نمی ت ــان می کن ــز وی بي ــن تماي ــا اســتفاده از اي ــی اســت. ب غيرمحل
پيش بينــی کــرد کــه يــک سيســتم تســليحاتی خودمختــار در يــک لحظــه 
و موقعيــت خــاص قصــد حملــه بــه يــک شــیء خــاص را دارد يــا خيــر )ايــن 
همــان پيش بينــی محلــی اســت(. امــا از نظــر اســووبودا درســت اســت کــه 
ــليحاتی  ــتم تس ــی سيس ــار محل ــد رفت ــان نمی توانن ــان و طراح برنامه نويس
ــد رفتارهــای  ــا کمــاکان می توانن ــی آنه ــد، ول ــار را پيش بينــی کنن خودمخت
ــی  ــی غيرمحل ــان پيش بين ــن هم ــد )اي ــی کنن ــی آن را پيش بين ــر محل غي
ــه ای  ــه گون ــتگاه را ب ــس دس ــه اوال، برنامه نوي ــد ک ــان می کن ــت(. وی بي اس
ــداف  ــری اه ــدی کاذب حداکث ــر طبقه بن ــه خط ــت ک ــرده اس ــی ک طراح
ــه بيــان ديگــر، برنامه نويــس در ابتــدای  ــه حداقــل برســاند. ب غيرمجــاز را ب
کار خــود سيســتم را طــوری طراحــی کــرده اســت کــه سيســتم قــادر باشــد 
اهــداف مجــاز، ماننــد ســربازان دشــمن، تانک هــای دشــمن و ...، را از اهــداف 
ــز  غيرمجــاز، ماننــد انســان های غيرنظامــی، خانه هــای مســکونی و ...، متماي
کنــد. دومــاً، در مرحلــه آزمايــش برنامه نويــس دريافتــه اســت کــه ماشــين از 
داده هــای جديــد چقــدر بــا دقــت اســتفاده می کنــد. ايــن يــک انتظــار اوليــه 
را بــرای برنامه نويــس فراهــم می کنــد کــه ماشــين در دنيــای واقعــی چقــدر 
ــد ــازه می ده ــس اج ــه برنامه نوي ــل ب ــر دو عام ــد. ه ــل می کن ــوب عم خ
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پيش بينی های غير محلی خوبی از رفتار دستگاه داشته باشد.
ــس و  ــه برنامه نوي ــد ک ــرح می کن ــؤال را مط ــن س ــپس اي ــووبودا س     اس
ــی  ــوع از پيش بين ــدام ن ــه ک ــم، ب ــئول بداني ــه وی را مس ــرای اينک ــراح ب ط
ــن اســت  ــوال اي ــن س ــه اي ــاز دارد. پاســخ وی ب ــی( ني ــا غيرمحل ــی ي )محل
ــد کــه پيش بينــی غيرمحلــی  کــه برنامه نويســان و طراحــان تنهــا نيــاز دارن
ــه  ــازی ب ــا ني ــر وی، آنه ــند. از نظ ــته باش ــمند داش ــتم هوش ــار سيس از رفت
پيش بينــی محلــی رفتارهــای سيســتم بــرای اينکــه مســئول شــناخته شــوند 
ندارنــد. وی بــرای روشــن شــدن مطلــب از مثــال کارگــر ســاختمانی اســتفاده 
ــی از  ــا بی احتياط ــاختمانی ب ــر س ــک کارگ ــه ي ــد ک ــرض کني ــد. ف می کن
ــدازد.  ــان می ان ــه خياب ــاخت، آواری ب ــال س ــاختمان در ح ــک س ــاالی ي ب
عابــر پيــاده ای کــه اتفاقــاً در خيابــان راه مــی رود، زيــر آوار مانــده و آســيب 
می بينــد. حــال، کارگــر ســاختمانی صادقانــه می توانــد بگويــد کــه او 
ــن  ــه اي ــا واضــح اســت ک ــد. ام ــدم می زن ــان ق نمی دانســت کســی در خياب
ــوان دانســت کــه  ــه طــور معقــول می ت ــرا ب بيــان او را معــذور نمــی دارد، زي
ــران پيــاده از آنجــا عبــور کننــد و از ريختــن آوار آســيب  ممکــن اســت عاب
ببيننــد. وی بيــان می کنــد ندانســتن اينکــه چــه کســی بــه طــور خــاص قرار 
ــر رويــش مــورد ظلــم واقــع  اســت از پيــاده رو عبــور کنــد و از آمــدن آوار ب
شــود، بــه ايــن معنــی نيســت کــه نمی تــوان مســئوليتی را برعهــده گرفــت. 
ــه را در مــورد کارگــر ســاختمانی قبــول نکنيــم،  ــوع بهان حــال، اگــر ايــن ن
پــس نبايــد اجــازه دهيــم برنامه نويــس سيســتم هوشــمند نيــز معــذور باشــد. 
اســووبودا ســپس بيــان می کنــد آنچــه مهــم اســت ايــن اســت کــه باتوجه بــه 
نتايــج مرحلــه ی آزمــون سيســتم هوشــمند، برنامه نويــس می توانــد دريابــد 
ــداف ــوان اه ــمند به عن ــتم هوش ــط سيس ــداف توس ــد از اه ــد درص ــه چن ک
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ــدی  ــاز طبقه بن ــداف مج ــوان اه ــداف به عن ــد از اه ــد درص ــاز و چن غيرمج
شــده  اســت. حــال، می تــوان گفــت برنامه نويــس مســئول مرگ هــای 
ناشــی از خطاهــای سيســتم تســليحاتی خودمختــار اســت، زيــرا او بــا کمــال 
ــه اشــتباه  ــه اســت کــه درصــد معينــی از اهــداف غيرمجــاز ب ميــل پذيرفت

به عنــوان اهــداف مجــاز دســته بندی می شــوند.
     امــا دراين بيــن ســؤالی وجــود دارد کــه بايــد بــه آن پاســخ گفــت. ســوال 
ايــن اســت کــه نســبت درصــد تشــخيص اهــداف مجــاز نســبت بــه اهــداف 
ــه  ــم. ب ــس را مســئول بداني ــا برنامه نوي ــد باشــد ت ــدار باي غيرمجــاز چــه مق
بيــان ديگــر، دقــت سيســتم تســليحاتی خودمختــار بايــد چقــدر باشــد تــا 
برنامه نويــس را مســئول دانســت؟ آيــا ايــن دقــت بايــد 100درصــد، يــا 99 
ــتانه  ــن مســئله را مســئله آس ــووبودا اي ــد؟ اس ــا 50 درصــد باش درصــد و ي

ــد: ــن می نويس ــواب آن چني ــد و در ج ــام می نه ــت ن دق

»قبــل از اســتفاده از سيســتم تســليحاتی خودمختــار در صحنــه نبــرد، 
ــد  ــه می توان ــش اولي ــد؟ واکن ــق باش ــد دقي ــدر باي ــتم چق ــن سيس اي
ــه  ــتيابی ب ــد. دس ــام ده ــتباهی انج ــچ اش ــد هي ــه نباي ــد ک ــن باش اي
ايــن امــر از يــک ســو عمــاًل غيرممکــن اســت. از طــرف ديگــر، يــک 
ــه نيــز عليــه ايــن وجــود دارد. ســربازان انســانی  اســتدالل نتيج گرايان
ــدف  ــان[ را ه ــاًل غيرنظامي ــاز ]مث ــراد غيرمج ــد و اف ــتباه می کنن اش
ــتم  ــا از سيس ــه آي ــم ک ــم بگيري ــد تصمي ــی باي ــد. وقت ــرار می دهن ق
تســليحاتی خودمختــار اســتفاده کنيــم، بــا هزينه هــای فرصــت روبــرو 
ــرخ مثبــت کاذب  می شــويم. سيســتم تســليحاتی خودمختــار دارای ن
مشــخصی اســت و انســان نيــز دارای يــک نــرخ مثبــت خواهــد بــود.
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ــه اهــداف  ــار ب اگــر چنيــن باشــد کــه سيســتم تســليحاتی خودمخت
غيرمجــاز کمتــری از ســربازان انســانی حملــه کنــد، اســتفاده از 
سيســتم تســليحاتی خودمختــار دســت کم بايــد از نظــر نتيجه گرايــی 
مجــاز باشــد. ايــن بــه ايــن دليــل اســت کــه بــا اســتفاده از سيســتم 
ــم.  ــظ می کني ــراد بيشــتری را حف ــی اف ــار زندگ تســليحاتی خودمخت
ــم کــه  ــر1 يــک نکتــه مرتبــط را بيــان می کنــد. مــا انتظــار نداري مول
داروســازان در زندگــی يــا مــرگ هيــچ اشــتباهی نکننــد. در عــوض مــا 
ــم. بحــث مــن در  انتظــار »مراقبــت الزم«2 توســط داروســازان را داري
اينجــا ايــن اســت کــه اگــر سيســتم تســليحاتی خودمختــار اشــتباهات 
مثبــت کاذب کمتــری نســبت بــه انســان داشــته باشــد، برنامه نويــس 

)Swoboda, 2017( ».ــت ــرده اس ــت ک از آن مراقب

    همان طــور کــه پيداســت، پاســخ اســووبودا ايــن اســت کــه صرفــاً 
ــان ها،  ــا انس ــه ب ــار در مقايس ــليحاتی خودمخت ــتم تس ــت سيس ــی اس کاف
ــرای مثــال، در 30  اشــتباهات کمتــری انجــام دهــد. حــال اگــر انســان ها، ب
ــگاه سيســتم  ــع اهــداف غيرمجــاز را مجــاز تلقــی می کننــد، آن درصــد مواق
ــه انســان داشــته  تســليحاتی هوشــمند می بايــد وضعيــت بهتــری نســبت ب
باشــد؛ بــرای مثــال، در 20 درصــد مواقــع اهــداف غيرمجــاز را مجــاز تلقــی 
کنــد و در 80 درصــد ديگــر واقعــاً اهــداف را درســت تشــخيص دهــد. حــال 
اگــر برنامه نويــس سيســتمی را طراحــی کنــد کــه عملکــرد بدتــری نســبت 
ــر حــوادث ناشــی از  ــگاه برنامــه نويــس در براب ــه انســان داشــته باشــد، آن ب
ــده  ــی ش ــتم طراح ــر سيس ــود و اگ ــد ب ــئول خواه ــمند مس ــتم هوش سيس
توســط وی عملکــرد بهتــری نســبت بــه عملکــرد انســان داشــته باشــد، آنگاه 
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برنامه نويس معذور خواهد بود. 
     البتــه اســووبودا خــود مالحظاتــی را دربــاره معيــار فــوق مطــرح می کنــد. 
اول اينکــه چقــدر طراحــی سيســتم تســليحاتی ای کــه بتوانــد معيــار فــوق را 
ــن  ــد مســئله تعيي ــان می کن ــد در عمــل شــدنی اســت. وی بي ــرآورده کن ب
ــليحاتی  ــتم تس ــه سيس ــتگی دارد ک ــن بس ــه اي ــال ب ــت کام ــتانة دق آس
خودمختــار بــرای چــه کاری طراحــی شــده اســت. مثــاًل، سيســتم هايی کــه 
ــده اند  ــاص طراحــی ش ــای خ ــا هواپيماه ــا ي ــا، قايق ه ــدام تانک ه ــرای انه ب
ــه  ــا طراحــی سيســتم هايی ک ــد. ام ــی خــوب عمــل می کنن ــدازه کاف ــه ان ب
ــت.  ــری اس ــيار پيچيده ت ــد کار بس ــه کار می رون ــان ها ب ــدام انس ــرای انه ب
يــک مشــکل ديگــر مربــوط بــه معيــار فــوق توافــق بــر ســر يــک خــط مبنــا 
ــد از ايــن سيســتم های  ــرای مثــال، ارتش هــا ازآنجاکــه تمايــل دارن اســت. ب
تســليحاتی خودمختــار اســتفاده کننــد، ممکــن اســت در بيان درصــد خطای 
ســربازان انســانی اغــراق کننــد تــا از ايــن طريــق بتوانــد شــرايط را بــرای بــه 

ــد.  ــوه دهن ــر جل ــن سيســتم های تســليحاتی راحت ت ــری اي کارگي
     اســووبودا اســتدالل ديگــری را نيــز بــرای نشــان دادن اينکــه برنامه نويســان 
و طراحــان، مســئول خطاهــای سيســتم هوشــمند هســتند ارائــه کرده اســت. 
ــن  ــه برنامه نويســان خــود تعيي ــن اســت ک اســتدالل وی بطــور خالصــه اي
ــی و  ــراد نظام ــردن اف ــز ک ــرای متماي ــی ب ــه مالک هاي ــه از چ ــد ک می کنن
افــراد غيرنظامــی اســتفاده کننــد. حــال، اگــر برنامه نويــس در بــاب تعييــن 
ــی از  ــراد نظام ــز اف ــت تماي ــرای سيســتم جه ــی ب ــرايط درســت و اخالق ش
ــئول  ــوان او را مس ــگاه می ت ــد، آن ــرده باش ــور ک ــی و قص ــی کوتاه غيرنظام

خطاهــای ناشــی از عملکــرد بــد سيســتم تســليحاتی هوشــمند دانســت. 
     در پايــان، اســووبودا بــه مالحظاتــی کلــی در بــاب اســتفاده از سيســتم های
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ــه،  ــد؛ اول اينک ــن قرارن ــه از اي ــد ک ــاره می کن ــار اش ــليحاتی خودمخت تس
نمی تــوان کامــال مطمئــن شــد کــه آيــا سيســتم هوشــمند واقعــاً يادگرفتــه 
اســت کــه اهــداف نظامــی را بــه خوبــی از اهــداف غيرنظامــی تمييــز دهــد 
يــا خيــر. در ايــن راســتا وی سيســتم شــبکه عصبــی مصنوعــی ای را مثــال 
ــود دارد از  ــک وج ــا تان ــه در آنه ــری ک ــک تصاوي ــرای تفکي ــه ب ــد ک می زن
ــا در  ــد. ام ــود دارد طراحــی ش ــتتار وج ــا مخــازن اس ــه در آنه ــری ک تصاوي
نهايــت معلــوم شــد کــه ايــن سيســتم هوشــمند آموختــه اســت کــه تصاويــر 
آفتابــی را از تصاويــر ابــری تفکيــک کنــد. اســووبودا بيــان می کنــد کــه ايــن 
ــوان آن را  ــا نمی ت ــش داد، ام ــق کاه ــش دقي ــا آزماي ــوان ب ــکل را می ت مش

برطــرف کــرد. 
     دوم اينکــه، سيســتم تســليحاتی خودمختــار در معــرض هــک اســت. اگــر 
يــک سيســتم تســليحاتی خودمختــار دارای يــک روزنــه امنيتــی باشــد، آنگاه 
تمــام سيســتم های تســليحاتی خودمختــار بــا همــان نرم افــزار و ســخت افزار 
نيــز همــان نقطــه ی ضعــف را خواهنــد داشــت. اين مســئله ايــن خطــر را دارد 
کــه کل ارتــش سيســتم تســليحاتی خودمختــار از کار بيافتــد يــا در مقابــل 

ســربازان خــودی قــرار بگيــرد.
     ســوم اينکــه، درســت اســت کــه بيــان شــد مســئوليت خطاهــای سيســتم 
ــرای  ــه ب ــا ازآنجاک ــس اســت، ام ــدة برنامه-نوي ــار برعه تســليحاتی خودمخت
ــه تنهــا يــک( برنامه نويــس  ــن )و ن طراحــی يــک سيســتم هوشــمند چندي
نقــش دارنــد، بنابرايــن، مــا بــا يــک مســئله ی مســئوليت جمعــی و نــه فردی 
ــده  ــه نظــر نگارن ــاب اســتدالل اســووبودا ب ــی در ب ــرو هســتيم. مالحظات روب
ــاب شــکاف مســئوليت«  ــی در ب ــا را در بخــش »مالحظات ــه آنه می رســد ک

مطــرح خواهــد کــرد.
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     يکــی ديگــر از رويکردهــا بــرای پاســخگويی به مســئله شــکاف مســئوليت 
ديدگاهــی اســت کــه بــر نظريــة »ابزارگرايــی«1 مبتنــی اســت. ايــن ديــدگاه 
نيــز بــر ايــن عقيــده اســت کــه مســئوليت خطاهــای ناشــی از سيســتم های 
هوشــمند خودمختــار برعهــده ی انســان، اعــم از برنامه نويســان، ســازندگان و 
کاربــران، اســت. در ابتــدا اجــازه دهيــد بيــان کنيــم کــه منظــور از ابزارگرايــی 
ــه در  ــی اســت ک ــوژی ديدگاه ــاب تکنول ــی در ب ــدگاه ابزارگراي چيســت. دي
ــوژی  ــدگاه تکنول ــن دي ــق اي ــت. مطاب ــج اس ــادی راي ــان های ع ــان انس مي
ــه  ــی خــاص ب ــرای اهداف ــران انســانی ب ــه وســيله کارب ــه ب ــزاری اســت ک اب
خدمــت گرفتــه شــده اســت. مارتيــن هايدگــر کــه خــود از مخالفيــن ايــن 
ديــدگاه اســت، ايــن رويکــرد بــه تکنولــوژی را »توصيــف ابــزاری«2 می نامــد 

ــد: ــاب می نويس ــن ب و در اي

»هنگامی کــه مــا دربــاره تکنولــوژی ســوال می پرســيم در واقــع 
ــه ای  ــه دو جمل ــردی ب ــر ف ــت. ه ــوژی چيس ــه تکنول ــيم ک می پرس
ــد:  ــه می گوي ــی ک ــم دارد. يک ــد عل ــخ می ده ــا را پاس ــوال م ــه س ک
تکنولــوژی ابــزار و وســيله ای اســت بــرای يــک هــدف و ديگــری کــه 
ــف  ــن دو تعري ــانی اســت. اي ــت انس ــک فعالي ــوژی ي ــد: تکنول می گوي
ــن کــردن اهــداف و  ــرا تعيي ــد. زي ــه يکديگــر مربوط ان ــوژی ب از تکنول
بــه کار بــردن ابــزار بــرای آن هدف هــا يــک فعاليــت انســانی اســت« 

 .)Heidegger, 1977, pp. 4–5(

ــه آن  ــه ب ــت ک ــه اس ــکل گرفت ــه ای ش ــوق، نظري ــدگاه ف ــاس دي ــر اس     ب
ــدگاه،  ــن دي ــاس اي ــر اس ــت. ب ــده اس ــالق ش ــه«3  اط ــه ابزارگرايان »نظري

1.  Instrumentalism 
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3.  Instrumentalist theory
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تکنولــوژی تنهــا يــک وســيله و ابــزاری اســت کــه انســان بــرای رســيدن بــه 
اهدافــی خــاص بــه کار می بــرد. ازآنجاکــه يــک ابــزار بــه خــودی خــود هيــچ 
ويژگــی هنجــاری و ارزشــی ای نــدارد، يــک مصنــوع تکنولوژيکــی را نبايــد بــا 
در نظــر گرفتــن خــودش )بــه خــودی خــود( ارزيابــی کــرد. بلکــه در عــوض، 
آن را بايــد بــر اســاس نحــوه اســتفاده طراحــان انســانی و کاربــران آن ارزيابــی 

 .)Feenberg, 1991, p. 5( نمــود
ــده ی  ــی از اي ــئوليت برخ ــکاف مس ــئلة ش ــه مس ــخ ب ــرای پاس ــال، ب     ح
ــرده  ــان ک ــان1 بي ــا بريس ــال، يوآن ــرای مث ــد. ب ــتفاده کرده ان ــی اس ابزارگراي
ــه  ــرد؛ ن ــتفاده ک ــرده اس ــوان ب ــا به عن ــا صرف ــوان از ربات ه ــه می ت ــت ک اس
ــن  ــرای انســان )Bryson 2010, p. 63(. اي ــی ب ــان و همراهان ــوان همتاي به عن
ايــده بــر دو امــر تأکيــد می کنــد. اول اينکــه انســان را از هــر چيــز ديگــری 
ــه انســان داده و بيــان می کنــد کــه  ــژه ای ب ــگاه وي مســتثنی می کنــد و جاي
ــوژی  ــت. تکنول ــئوليت اس ــق و مس ــه دارای ح ــت ک ــان اس ــا انس ــن تنه اي
ــوان  ــد به عن ــا می توان ــد تنه ــده باش ــد پيچي ــه می خواه ــم ک ــدر ه ــر چق ه
ابــزاری بــرای افعــال و اهــداف انســان ها باشــد و نــه چيــزی بيشــتر از آن. دوم 
ــه خطــا و آســيبی  اينکــه، بريســان بيــان می کنــد کــه مســئوليت هــر گون
ــت.  ــان اس ــه انس ــاً متوج ــد، تمام ــود آي ــه وج ــوژی ب ــب تکنول ــه از جان ک
ــا غيرمســتقيم اهــداف و  ــا انســان ها هســتيم کــه بطــور مســتقيم ي ــن م اي
ــوژی را تعييــن می کنيــم. مثــاًل ايــن مــا هســتيم کــه تعييــن  رفتــار تکنول
ــر، ايــن  ــا حتــی باالت ــرار دهيــم و ي ــرای آن هــا ق می کنيــم هوشــمندی را ب
مــا هســتيم کــه بــرای آنهــا تعييــن می کنيــم کــه چگونــه هوشــمندی خــود 
را کســب کننــد )اشــاره بــه يادگيــری عميــق دارد(. در ايــن راســتا، برخــی 
بيــان می کننــد کــه مســئوليت مربــوط بــه خطــرات و آســيب های ناشــی از 

1.  Joanna Bryson
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ــا  ــران و ي ــدگان، کارب ــده، توليدکنن ــا برعه ــمند و ربات ه سيســتم های هوش
حتــی )در ســطح سياســی( مســئوالن امــری کــه اجــازه توليــد آن ربات هــا 
 Gladden 2016, p. 184; Datteri 2013; Calverley( را داده انــد، می باشــد 
p. 533 ,2008(. بــه نظــر می رســد بتــوان اســتدالل ايــن گــروه را ماننــد زيــر 

بيــان کــرد:
ــرای اهــداف خــود از  ــزاری اســت کــه انســان ها ب 1( تکنولــوژی صرفــاً اب

ــی[. ــه ابزارگراي آنهــا اســتفاده می کننــد ]نظري
ــوژی برعهــده انســان  ــه مســئوليت اســتفاده از تکنول 2( بنابرايــن، هرگون

ــران و ســازندگان( اســت. )اعــم از کارب
3( سيستم های هوشمند خودمختار مصاديقی از تکنولوژی هستند.

ــمند  ــتم های هوش ــتفاده از سيس ــئوليت اس ــه مس ــن، هرگون 4( بنابراي
ــت. ــازندگان( اس ــران و س ــم از کارب ــان )اع ــده ي انس ــار برعه خودمخت

    يکــی از مشــکالتی کــه در برابــر ايــن ديــدگاه مطرح شــده اســت اين اســت 
کــه چنيــن رويکــردی بــه مســئلة مســئوليت، اينکــه طراحــان سيســتم های 
هوشــمند را تمامــاً مســئول خطاهــای آن بدانيــم، يــک الزمه ناخوشــايند دارد 
و آن اينکــه مــا بطــور ناخواســته خالقيــت و توســعه سيســتم های هوشــمند 
ــر  ــع، اگ ــم )Gunkel 2017(. در واق ــدود کرده اي ــان آن مح ــط طراح را توس
ــب ناشــی از  ــه عواق ــان سيســتم های هوشــمند خــود را مســئول هم طراح
مصنوعاتشــان بداننــد، آنــگاه بســيار محافظــه کار مــی شــوند و اساســاً ميلــی 
ــود  ــن خ ــت. اي ــد داش ــش-رو نخواهن ــر و پي ــای برت ــد تکنولوژی ه ــه تولي ب
ــر  ــن ام ــه، اي ــان عاميان ــه بي ســبب عــدم پيشــرفت بشــر خواهــد گشــت. ب
ــان  ــان و طراح ــجاعت از برنامه نويس ــرأت و ش ــه ج ــد ک ــد ش ــبب خواه س

بــرای ايجــاد پيشــرفت در تکنولــوژی ســلب شــود.
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3-2-2- مسئول، خود سیستم هوشمند است
    حــال اجــازه دهيــد بــه ديــدگاه افــرادی اشــاره کنيــم کــه خــود سيســتم 
هوشــمند را مســئول می داننــد )و نــه کاربــران و برنامه نويســان آن را(. دوبــاره 
تأکيــد می کنيــم کــه اگرچــه ايــن اســتدالل در بــاره ماشــين های خــودران 
ارائــه خواهــد شــد، ولــی می تــوان بــه آن کليــت داده و در مــورد هــر سيســتم 

هوشــمند خودمختــاری بــکار برد. 
ــه  ــده هســتند ک ــن عقي ــر اي ــار ب ــاب ماشــين های خودمخت     برخــی در ب
ــال،  ــرای مث ــبت داد. ب ــودران نس ــين های خ ــه ماش ــت1 را ب ــوان عاملي می ت
ــين  ــان از ماش ــک انس ــه ي ــی ک ــه هنگام ــت ک ــل اس ــرگ2 قائ ــارک کولب م
خــودران اســتفاده می کنــد، عامليــت بطــور کل بــه ماشــين انتقــال می يابــد 
)Coeckelbergh, 2016, p. 754(. بــا اســتفاده از ايــن ادعــای کوکلبــرگ، 

ــرد: ــتخراج ک ــر اس ــد زي ــتداللی را مانن ــوان اس می ت
 S ــگاه فــرد 1( اگــر فــرد S در انجــام عمــل x عامليــت داشــته باشــد، آن

مســئول عمــل x اســت.
2( در هنــگام اســتفاده از سيســتم های خــودران، همــه عامليــت از انســان 

بــه ماشــين منتقــل می شــود.
3( بنابراين، ماشين مسئول است. 

ــتدالل  ــة دوم اس ــا مقدم ــه ب ــز دارد ک ــی ني ــوق مخالفان ــدگاه ف ــا دي     ام
ــت را  ــدا عاملي ــری3 در ابت ــپ ب ــال، فيلي ــرای مث ــد. ب ــت می کنن ــاال مخالف ب
ــال.4 وی ســپس  ــا و امي ــر اســاس باوره ــد: عمــل ب ــف می کن اين طــور تعري
بيــان می کنــد کــه ربات هــا فاقــد بــاور و اميــال هســتند و لــذا فاقــد عامليــت 
می باشــند )Brey, 2013( و يــا دونکــن پــوروس5 بــر ايــن عقيــده اســت کــه 
عامليــت شــامل عمــل بــر اســاس داليــل6 اســت. حــال آنکــه ربات هــا فاقــد 

1.  Agency                                                                2.  Mark Coeckelbergh
3.  Philip Brey                                                         4.  beliefs and desires
5.  Duncan Purves                                                 6.  reasons
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ايــن قابليــت هســتند کــه بتواننــد بــر اســاس داليــل عملــی را انجــام دهنــد 
 .)Purves et al., 2015(

ــورد اســناد مســئوليت سيســتم های  ــد گاه در م ــن ســه دي     شــکل )1( اي
ــد. ــه می کن ــار را خالص ــمند خودمخت هوش

شکل 1- نگاه های موجود درباب اسناد مسئوليت به سيستم های هوشمند خودمختار
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حقوقی منظـر  ز  ا ر  خودمختا هوشـمند  سیسـتم های 

     در بخش  هــای قبــل بــه نزاعــی کــه در بــاب مســئوليت اخالقــی مربــوط 
ــود داشــت  ــار وج ــای ناشــی از سيســتم های هوشــمند خودمخت ــه خطاه ب
ــی  ــه حقوق ــه از جنب ــم ک ــن بخــش قصــد داري ــم. حــال، در اي اشــاره کردي
نيــز بــه ايــن بحــث بپردازيــم. منظــور از نــگاه حقوقــی بــه ايــن مســئله ايــن 
اســت کــه در نظــام حقوقــی چگونــه مجــازات کيفــری بــرای حــوادث ناشــی 
از سيســتم های هوشــمند خودمختــار تعييــن شــده اســت. در ايــن راســتا، بــا 
اســتفاده از تحقيقــی کــه توســط ســعيد عطــازاده و جــالل انصــاری )عطــازاده 
و انصــاری، 1398( انجــام شــده اســت، مســئله شــکاف مســئوليت از منظــر 
حقوقــی را در ســه کشــور ايــاالت متحــده آمريــکا، آلمــان و ايــران بررســی 

خواهيــم کــرد. 

4-1- قوانین حقوقی ایاالت متحده آمریکا در باب مسـئولیت کیفری
     سيســتم حقوقــی ايــاالت متحده آمريکا برای مســئوليت کيفری دو شــرط 
قــرار داده اســت. ايــن شــروط عبارت انــد از: الــف( عمــل ممنوعــه ای توســط 
شــخص انجــام شــده باشــد و ب( فــرد قصــد مجرمانــه بــرای انجــام آن عمــل 
داشــته باشــد. البتــه بايــد توجــه کــرد کــه ايــن شــروط نــه فقــط بــرای افــراد
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حقيقــی، بلکــه بــرای افــراد حقوقــی نيــز اعمــال می شــود. البتــه ايــن قانــون 
افــرادی را کــه نمی تواننــد درکــی از قصــد مجرمانــه داشــته باشــند )ماننــد 
مجانيــن و اطفــال( مســتثنی کــرده اســت. در واقــع، از نظــر نظــام حقوقــی 
آمريــکا قاضــی بــرای اينکــه اثبــات کنــد فــرد مســئوليت کيفــری عملــی را 
برعهــده دارد يــا نــه، بايــد دو چيــز را اثبــات کنــد. اول اينکــه فــرد مرتکــب 
جــرم شــده اســت و دوم اينکــه قصــد انجــام آن را جــرم را نيــز داشــته اســت 

)عطــازاده و انصــاری، 1398(. 
     حــال کــه دانســتيم مســئوليت کيفــری در نظــام ايــاالت متحــده آمريــکا 
ــکا  ــی آمري ــم در نظــام حقوق ــد ببيني ــف می شــود اجــازه دهي ــه تعري چگون
مســئوليت کيفــری سيســتم های هــوش مصنوعــی خودمختــار برعهــده چــه 
کســی گذاشــته شــده اســت. بر اســاس نظــام حقوقــی ايــاالت متحــده آمريکا 
اگــر قربانــی حادثــة ايجــاد شــده توســط سيســتم هوشــمند خودمختــار )در 
صــورت حيــات( يــا يکــی از بســتگان وی عليــه ســازنده ی سيســتم هوشــمند 
ــه  ــه ی ايجــاد شــده ب ــد کــه حادث ــت کن ــد ثاب ــد وی باي ــه دعــوی نماي اقام

خاطــر يکــی از ســه مــورد زيــر يــا ترکيبــی از آنهــا ايجــاد شــده اســت:
مشکل ايجاد شده ناشی از نقص طراحی است
مشکل ايجاد شده ناشی از نقص ساخت است

مشــکل ايجــاد شــده ناشــی از هشــدارهای ناکافــی در ارتبــاط بــا خطــرات 
صدمــات ناشــی از ربــات اســت )عطــازاده و انصــاری، 1398(

    همچنيـن، در نظـام حقوقـی آمريکا اگر مشـخص شـود »توليدکننده نقش 
موثـری در ايجـاد آسـيب عهـده دار بـوده، می تـوان شـرکت توليد کننـده را با 
اتهـام سـهل انگاری کيفری يا جنايی مواجه کرد.« )عطـازاده و انصاری، 1398(
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4-2- قوانین حقوقی آلمان در باب مسئولیت کیفری
     مســئوليت کيفــری در نظــام حقوقی آلمــان دارای دو مبناســت: اول اينکه، 
فــرد بتوانــد عمــل کنــد، يعنــی، قــادر باشــد اهدافــی را بــرای خــود تعييــن 
کنــد و بــرای رســيدن بــه آنهــا اقداماتــی را انجــام دهــد و دوم اينکــه، افــراد 
قــادر بــه درک خطــا و اشــتباه در رفتــار خــود باشــند )عطــازاده و انصــاری، 
ــن  ــد اي ــمند نمی توانن ــتم ها هوش ــا و سيس ــه ربات ه ــال، ازآنجاک 1398(. ح
ــمند  ــتم های هوش ــن سيس ــود اي ــن خ ــد، بنابراي ــرآورده کنن ــرط را ب دو ش
ــزی  ــن، در کشــور آلمــان چي ــد مســئول شــناخته شــوند. همچني نمی توانن
بــه نــام »اصــل شايســتگی ســرزنش« تعريــف شــده اســت کــه بــر اســاس آن 
فــرد بايــد به خاطــر خطايــی کــه انجــام داده اســت، شايســتگی ســرزنش را 
داشــته باشــد. از ايــن رو، بــر اســاس ايــن قانــون کــودکان )مجانيــن( ازآنجاکه 
ــال  ــوند. ح ــناخته ش ــر ش ــد مقص ــد، نمی توانن ــرزنش ندارن ــتگی س شايس

ــد کــه: ــان می کنن ــن اصــل، عطــازاده و انصــاری بي ــه اي باتوجه ب

ــده  ــی عمل کنن ــرزنش، تواناي ــتگی س ــتدالل، شايس ــن اس ــه اي »باتوجه ب
ــرض  ــوان پيش ف ــودن را به عن ــط ب ــت و غل ــن درس ــری بي در تصميم گي
ــرای  ــده ب ــی عمل کنن ــر، تواناي ــارت ديگ ــه عب ــا ب ــد، ي ــاظ می نماي لح
اجتنــاب از ارتــکاب يــک عمــل نادرســت را يــک اصــل می دانــد. بــه طــور 
قطعــی بــه نظــر می رســد کــه ايــن تعريــف، اســتحقاق ســرزنش يــا مقصر 
ــودن را حتــی در مــورد ربات هــای بســيار هوشــمند حــذف می کنــد.«  ب

)عطــازاده و انصــاری، 1398(

    عطازاده و انصاری بيان می کنند که تاکنون نظام حقوقی آلمان، بر اسـاس،
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ــه  ــه حقيقــی( را ب دو مبنــای فــوق، مســئوليت کيفــری افــراد حقوقــی )و ن
رســميت نشــناخته اســت؛ چــرا کــه آنهــا دو شــرط ذکــر شــده را بــرآورده 
نمی کننــد. هميــن اســتدالل در مــورد ربات هــا نيــز بــکار رفتــه و مســئوليت 

کيفــری آنهــا نيــز بــه رســميت شــناخته نشــده اســت. 
ــناخته  ــر ش ــی مقص ــرد در صورت ــان ف ــی آلم ــام حقوق ــاس نظ ــر اس      ب
می شــود کــه اوالً، رابطــه ای علـّـی ميــان حادثــه و عمــل شــخص برقــرار باشــد 
ــی  ــد ول ــته باش ــيب را داش ــی آس ــی پيش بين ــد تواناي ــرد می باي ــاً، ف و دوم
ــر  ــد. از نظ ــرده باش ــور ک ــی قص ــيب قابل پيش بين ــری از آس ــرای جلوگي ب
ــل  ــا منتق ــه ربات ه ــد ب ــی نمی توانن ــن معيارهاي ــاری چني ــازاده و انص عط
شــوند؛ چراکــه آنهــا نمی تواننــد عواقــب کارهــا را پيش بينــی نماينــد. 
اگرچــه در کشــور آلمــان ايــن قانــون را نمی تــوان بــر ربات هــا اطــالق کــرد، 
ولــی در ايــن کشــور قوانيــن بســيار ســختگيرانه ای در بــاب توليــد محصوالت 
ناامــن وجــود دارد بــه طــوری کــه نقــض ايــن قوانيــن می توانــد مســئوليت 
کيفــری را برعهــده ی ســازندگان و طراحــان بگــذارد. بــه بيــان ديگــر، نظــام 
حقوقــی آلمــان در مــواردی کــه حوادثــی از ســوی سيســتم های هوشــمند 
خودمختــار ايجــاد شــود، ســازندگان و طراحــان را پاســخگو قلمــداد کــرده 
اســت. از ايــن رو در آلمــان، »قبــل از بازاريابــی يــک محصــول، توليدکننــده 
بايــد ثابــت کنــد کــه اســتانداردهای علمــی و فنــی فعلی را بــرآورده می ســازد 
و بــا آنهــا مطابقــت داشــته و ايمنــی آن بــرای مشــتريان بــه ميــزان کافــی 
مــورد آزمايــش قــرار گرفتــه اســت و يــا بــرای مثــال زمانــی کــه محصــول در 
بــازار اســت، بــرای جلوگيــری از آســيب بيشــتر توليدکننــده بايــد هشــدارها 
را صــادر کنــد، بــه محصــوالت معيــوب بــرای تعميــر فراخــوان دهــد يــا حتی 
بازاريابــی و فــروش آنهــا را متوقــف ســازد. اگــر توليدکننــده نتوانــد بــا ايــن
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اســتانداردها همخوانــی داشــته باشــد ممکــن اســت از لحــاظ کيفری مســئول 
هرگونــه آســيب ناشــی از محصول باشــد.« )عطــازاده و انصــاری، 1398(

4-3- قوانین حقوقی ایران در باب مسئولیت کیفری
    عطــازاده و انصــاری پيــش از بيــان مفهــوم مســئوليت کيفــری در نظــام 
حقوقــی ايــران در ابتــدا ديــدگاه اســالم را در بــاب مســئوليت کيفــری معرفی 
ــر  ــه عنص ــر س ــالم ب ــری در اس ــئوليت کيف ــا، مس ــر آنه ــد. از نظ می  کنن
ــام  ــه ای را انج ــل ممنوع ــان عم ــد از: »1( انس ــه عبارت ان ــت ک ــی اس مبتن
داده باشــد 2( عمــل وی همــراه بــا اختيــار باشــد و 3( مرتکــب، بــه ماهيــت 
و چيســتی عمــل خودآگاهــی داشــته باشــد«. بــر اســاس ايــن ســه عنصــر 
ــد:  ــف می کنن ــور تعري ــالم را اين ط ــگاه اس ــری از ن ــئوليت کيف ــا مس آنه
»انســان نتايــج آن دســته از اعمــال ممنوعــه ای را کــه بــا اختيــار و آگاهــی 
از محتــوا و نتايج شــان ارتــکاب نمــوده تحمــل کنــد.« )عطــازاده و انصــاری، 
ــران ايشــان  ــی اي ــری در نظــام حقوق ــورد مســئوليت کيف ــا در م 1398( ام
ــوق  ــری در حق ــئوليت کيف ــخصی از مس ــی مش ــه تعريف ــد ک ــان می کنن بي
ــه نشــده اســت و تنهــا شــرايط آن به صــورت  جمهــوری اســالمی ايــران ارائ
پراکنــده نــام بــرده شــده اســت. ايــن شــرايط عبارتنــد از بلــوغ، عقــل، عــدم 
وجــود ضــرورت ارتــکاب جــرم و عــدم وجــود اجبــار. ايشــان پــس از بيــان 
ــئوليت  ــف مس ــر روی تعري ــی ب ــی توافق ــان داخل ــان حقوقدان ــه در مي اينک
کيفــری وجــود نــدارد و پــس از بيــان چنــد ديــدگاه مختلــف بيــان می کننــد 
کــه »مســئوليت کيفــری در حقــوق اســالم و ايــران مبتنــی بــر عقــل، بلــوغ و 
اختيــار می باشــد کــه ايــن موضــوع در مــاده 140 قانــون مجــازات اســالمی 
ــه ــه طــور مــوردی و پراکنــده آمــده و همچنيــن ب 1392 و کتــب فقهــی ب
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ايــن موضــوع اشــاره شــده کــه صغــار و مجانيــن مســئوليت کيفــری نــدارد.« 
)عطــازاده و انصــاری، 1398(

    باتوجه بــه تعريــف فــوق، ايشــان بــر ايــن عقيده انــد کــه انتســاب 
مســئوليت کيفــری بــه هــوش مصنوعــی خودمختــار، در زمــان حاضــر، امری 
غيرممکــن اســت چراکــه هــوش مصنوعــی خودمختــار هيــچ  يــک از شــروط 
ــوش  ــوان ه ــن رو نمی ت ــد و از اي ــرآورده نمی کن ــاال را ب ــده در ب ــاره ش اش
ــه ايــن ســؤال کــه پــس  مصنوعــی را مســئول دانســت. ايشــان در پاســخ ب
ــر اســاس نظــام حقوقــی ايــران، چــه کســی مســئول حــوادث  در نهايــت، ب
ــد  ــان می کنن ــود بي ــد ب ــار خواه ناشــی از سيســتم های هوشــمند خودمخت
کــه بــر اســاس مــواد 501 و 526 قانــون مجــازات اســالمی می تــوان شــخص 
ــی از  ــوادث ناش ــئول ح ــازنده را مس ــرکت س ــا ش ــر ي ــا کارب ــس ي برنامه نوي
سيســتم های هوشــمند خودمختــار دانســت و مجــازات را بــر آنهــا بــار کــرد. 
ــا  ــکا را ب ــان و آمري ــران، آلم ــی اي ــای حقوق ــه نظام ه ــکل )2(، مواجه ش

سيســتم های هوشــمند خودمختــار بــه تصويــر می کشــد.
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شکل )2( مواجهه نظام های حقوقی ايران، آلمان و آمريکا  با سيستم های هوشمند خودمختار
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مســئولیت شــکاف  باب  ر  د تــی  مالحظا

ــان  ــئوليت مي ــکاف مس ــاب ش ــه در ب ــی را ک ــل نزاع ــای قب     در بخش ه
ــم  ــن بخــش قصــد داري ــر کشــيديم. در اي ــه تصوي ــران وجــود دارد، ب متفک
مالحظاتــی را در بــاب شــکاف مســئوليت و ادبيــات شــکل گرفتــه پيرامــون 

ــان کنيــم. آن بي
ــوان هيچ کــس را مســئول  ــم، از نظــر برخــی نمی ت     همان طــور کــه ديدي
حــوادث ناشــی از سيســتم های هوشــمند خودمختــار دانســت. از نظــر 
ــئول  ــد مس ــز نمی توانن ــمند ني ــتم های هوش ــا و سيس ــروه، ربات ه ــن گ اي
ــل  ــه قائ ــرار داشــت ک ــی ق ــدگاه، ديدگاه ــن دي ــل اي ــی شــوند. در مقاب تلق
ــه نظــر  ــد مســئول شــناخته شــود. ب ــود خــود سيســتم هوشــمند می باي ب
می  رســد اگرچــه ديدگاهــی کــه ربات هــا و سيســتم های هوشــمند را 
ــايد  ــی ش ــد، ول ــر می رس ــه نظ ــب ب ــر عجي ــادی ام ــد در ب ــئول می دان مس
بتــوان بــا نگاهــی عميق تــر آن را قابــل دفــاع دانســت. شــايد يــک مدافــع اين 
نظريــه بتوانــد ايــن طــور از نظــر خــود دفــاع کنــد. فــرض کنيم سيســتم های 
هوشــمند بــه حــدی از هوشــمندی رســيده اند کــه يــا دســت کم بــه انــدازه 
ــر از انسان هاســت.  ــا فرات ــا هوشــمندی آنه انســان ها هوشــمند شــده اند و ي
ــا  ــک معن ــه ي ــتم ها ب ــن سيس ــه اي ــر چ ــد اگ ــی بگوي ــت کس ــن اس ممک
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هوشــمند خوانــده می شــوند ولــی نمی تــوان آنهــا را عامــل1 خوانــد. چــرا کــه 
آنهــا دارای خودآگاهــی نيســتند. امــا بــه نظــر می رســد در برابــر ايــن اشــکال 
می تــوان چنيــن اســتدالل کــرد کــه چــرا معيــار عامليــت را خودآگاهــی قــرار 
دهيــم. ممکــن اســت بتــوان معيــار عامليــت را اين طــور تعريــف کــرد کــه از 
نــگاه ناظــر بيرونــی يــک شــیء دارای عامليــت تشــخيص داده شــود؛ دقيقــا 
همــان معيــاری کــه بــرای هوشــمندی توســط تورينــگ ارائــه شــده بــود. بــه 
ــه  ــوان هوشــمندی را کارکردگرايان ــان ديگــر، شــايد همان طــور کــه می ت بي
ــه توصيــف کــرد. حــال  تعريــف نمــود، عامليــت را نيــز بتــوان کارکردگرايان
اگــر اين طــور باشــد، می تــوان ربــات هوشــمندی را تصــور کــرد کــه از نــگاه 
ناظــران بيرونــی هــم هوشــمند و هــم دارای عامليــت تلقــی شــود. بنابرايــن، 
ــت  ــه عاملي ــبت ب ــاوت نس ــی متف ــاذ موضع ــا اتخ ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــد( بتــوان از  ــرای عامليــت نمی دان )ديدگاهــی کــه خودآگاهــی را شــرطی ب
ــور  ــه، همان ط ــرد. البت ــاع ک ــمند دف ــای هوش ــود ربات ه ــودن خ ــئول ب مس
کــه در بخش هــای قبلــی نيــز ديديــم، ممکــن اســت کســی چنيــن اشــکال 
کنــد کــه اينکــه ربــات را مســئول خطاهــا و حــوادث ناشــی از سيســتم های 
هوشــمند بدانيــم، در صورتــی امــری معنــادار اســت کــه بتــوان آن را مجازات 
کــرد و مجــازات تنهــا در صورتــی معنــادار اســت کــه سيســتم هوشــمند رنــج 
ببينــد. امــا ازآنجاکــه سيســتم هوشــمند رنــج نمی بينــد بنابرايــن مجــازات 
وی بــی معنــا بــوده و لــذا مســئول دانســتن ربــات امــری بی فايــده و گــزاف 
اســت. امــا همان طــور کــه پيداســت، ايــن اشــکال فــرض گرفتــه اســت کــه 
مجــازات يــک فرد/شــیء تنهــا در صورتــی معنــا دارد کــه آن فرد/شــیء رنــج 
ببينيــد. امــا بــه نظــر می رســد کــه می تــوان ديــدگاه متفاوتــی را نســبت بــه 
مجــازات اتخــاذ کــرد. بــرای مثــال، اگــر فــرض کنيــم کــه هــدف از مجــازات
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فــرد خاطــی ايــن اســت کــه قربانــی حادثــه و يــا بســتگانش بــه لحــاظ روانی 
ــی در  ــه حت ــد ک ــر می رس ــه نظ ــگاه ب ــد، آن ــش دســت يابن ــی آرام ــه نوع ب
صورتــی کــه خاطــی رنــج نبينــد نيــز مجــازات محقــق شــده اســت. بــرای 
تقويــت کــردن ايــن شــهود شــايد ايــن مثــال جالــب باشــد. بســياری از مــا 
ــا اشــياء پيرامــون  ــر برخــورد ب ــم کــه کودکانمــان در اث ــه را داري ايــن تجرب
دردی را احســاس کرده انــد. بــرای مثــال، هنــگام راه رفتــن، پــای خــود را بــه 
ميــزی کوبيده انــد. بســياری از والديــن در ايــن شــرايط و بــرای تســلی خاطــر 
ــرده اســت را مجــازات  ــا آن برخــورد ک ــودک ب ــه ک کودکشــان شــیء ای ک
ــا  ــرای مثــال، به عنــوان تنبيــه، ميــز را ب کــرده و آن را مؤاخــذه می کننــد. ب
چنــد ضربــه بــر روی آن تنبيــه می کننــد. شــايد آنچــه ذکــر شــد، در مــورد 
بزرگســاالن هــم صــادق باشــد. ايــن نشــان می دهــد اينکــه ايــده و فلســفه 
پشــت تنبيــه آرامــش روانــی فــرد آســيب ديده باشــد، ايــده بيراهــی نيســت. 
ــه نظــر می رســد در صورتــی کــه سيســتم هوشــمندی در يــک  بنابرايــن، ب
ــه ســبب  ــردن وی ک ــن ب ــا از بي ــوان ب ســانحه مقصــر شــناخته شــود می ت
آرامــش روانــی حادثه ديــده )در صــورت بــودن در قيــد حيــات( و يــا خانــواده 
وی می شــود امــر مجــازات را محقــق نمــود. بنابرايــن، بــه نظــر می رســد کــه 
ــه هوشــمند دانســتن يــک  ــه نســبت ب اگــر کســی ديدگاهــی کارکردگرايان
شــیء و نيــز عامــل دانســتن يــک شــیء اتخــاذ کنــد و نيــز فلســفه مجــازات 
ــه  ــد، وی ب ــی کن ــتگان وی( معرف ــا بس ــده )ي ــه دي ــی حادث ــش روان را آرام
خوبــی می توانــد از ايــده ی مســئول دانســتن خــود سيســتم هوشــمند دفــاع 
ــد. بلکــه  ــاع کن ــده دف ــن اي ــدارد کــه از اي ــده در اينجــا قصــد ن ــد. نگارن کن
ــوان  ــه می ت ــت ک ــی اس ــن معن ــه اي ــا ب ــد، تنه ــنهاد ش ــاال پيش ــه در ب آنچ

کمــاکان پرونــده مســئول دانســتن سيســتم هوشــمند را بــاز نگــه داشــت.
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ــن برنامه نويســان  ــه از نظــر برخــی اي ــان شــد ک ــل بي ــای قب     در بخش ه
هســتند کــه بايــد مســئول شــناخته شــوند. چراکــه اگرچــه آنهــا مســئول 
ــد  ــه می توانن ــی ازآنجاک ــتند ول ــمند نيس ــتم هوش ــی سيس ــای محل رفتاره
ــا را مســئول  ــوان آنه ــد، می ت ــی کنن ــا را پيش بين ــی آنه ــای غيرمحل رفتاره
دانســت. از نظــر ايــن گــروه، اگــر برنامه نويــس سيســتمی را طراحــی کنــد 
کــه عملکــرد آن نســبت بــه انســان بدتــر باشــد و بــا ايــن وجــود اســتفاده از 
آن سيســتم را روا بــدارد، آنــگاه برنامه نويــس مســئول خواهــد بــود. امــا اگــر 
ــرد انســان  ــه عملک ــس نســبت ب سيســتم طراحــی شــده توســط برنامه نوي
ــتم  ــی از سيس ــوادث ناش ــگاه وی در ح ــد، آن ــته باش ــری داش ــت بهت وضعي

هوشــمند معــذر خواهــد بــود. 
ــيار  ــه بس ــک مالحظ ــل، ي ــن راه ح ــا اي ــه ب ــد در رابط ــر می رس ــه نظ     ب
اساســی وجــود دارد کــه مدافعــان آن بايــد بــه آن پاســخ گوينــد. مالحظــه 
ايــن اســت کــه در ايــن راه حــل فــرض گرفتــه شــده اســت کــه برنامه نويســان 
در ابتــدا سيســتم  را طراحــی، آن را آزمايــش و پــس از گرفتــن بازخوردهــای 
ــر  ــه نظ ــا ب ــد. ام ــز می کنن ــران تجوي ــتفاده کارب ــرای اس ــب آن را ب مناس
ــا  ــباهتی ب ــر ش ــمند ديگ ــتم هوش ــوع سيس ــن ن ــاً اي ــه اساس ــد ک می رس
ــوزد  ــه بيام ــر تجرب ــرار اســت در اث ــه ق ــاری ک سيســتم هوشــمند خودمخت
ــس از  ــه پ ــده اســت ک ــه ش ــرض گرفت ــن راه حــل ف ــع، در اي ــدارد. در واق ن
ــد يادگيــری را ادامــه  مرحلــه ی آزمايــش سيســتم، سيســتم ديگــر نمی توان
دهــد. يعنــی، تنهــا يــک يادگيــری ابتدايــی وجــود دارد و بــس. اما، مســئله ی 
ــا  ــه ب ــاره سيســتم های هوشــمندی اســت ک ــی شــکاف مســئوليت درب اصل
اســتفاده از تکنولــوژی يادگيــری عميــق می تواننــد از تجربــه بياموزنــد و در 
مــرور زمــان عملکــرد خــود را بهينــه کننــد. ولــی اگــر قــرار اســت کــه يــک 
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سيســتم پيــش از اســتفاده گســترده از آن و در مرحلــه ی آزمايشــگاهی همــه 
آنچــه را کــه نيــاز داريــم بدانيــم بــه مــا نشــان دهــد، بــه نظــر می رســد کــه 
ديگــر بــا سيســتم هوشــمند خودمختــار کــه از تجربــه می آمــوزد ســر و کاری 
نداريــم. در واقــع، سيســتم هايی کــه مســئله شــکاف مســئوليت دربــاره آنهــا 
ســخن می گويــد سيســتم هايی پويــا هســتند کــه بــه مــرور زمــان عملکــرد 
ــا  ــس واقع ــه نظــر می رســد برنامه نوي ــن، ب ــد. بنابراي ــه می کنن خــود را بهين
نتوانــد حتــی عملکــرد غيرمحلــی سيســتم هوشــمند را از قبــل پيش بينــی 

. يد نما
ــم  ــرض کني ــود دارد. ف ــل وج ــن راه ح ــاره اي ــز درب ــری ني ــه ديگ     مالحظ
راه حــل فــوق درســت بــوده و يــک برنامه-نويــس همــه وظايــف خــود بــرای 
ــئله را  ــن مس ــل اي ــام داده و از قب ــمند را انج ــتم هوش ــک سيس ــی ي طراح
نيــز امتحــان نمــوده اســت کــه ايــن سيســتم هوشــمند عملکــرد بهتــری از 
انســان ها دارد. حــال، اگــر سيســتم هوشــمند ســبب بــروز حادثــه ای شــود، 
ــه نظــر  ــن رو، ب ــود. ازاي ــن راه حــل برنامه نويــس مقصــر نخواهــد ب ــگاه اي از ن
ــه  ــئله صح ــن مس ــر اي ــد ب ــواردی باي ــن م ــل در چني ــن راه ح ــد اي می رس
ــی  ــوادث طبيع ــون ح ــد همچ ــت، می باي ــواردی ازاين دس ــه م ــذارد ک بگ
ماننــد ســيل، زلزلــه و ... تلقــی شــود. ايــن مســئله الزمــه مهمــی اســت کــه 

ــر روی آن تاکيــد کنــد. بايــد چنيــن راه حلــی صراحتــاً ب
     شــايد بتــوان بــا الهــام از راه حــل موردبحــث در بــاال و مالحظــه ی دوم کــه 
در بــاال اشــاره شــد، پاســخ بديعــی را بــرای مســئله شــکاف مســئوليت ارائــه 
کــرد. ايــن راه حــل ارتبــاط نزديکــی بــا يکــی از نظريــات در بــاب توجيــه در 
ــان  ــی بي ــی1 در معرفت شناس ــه اتکاگراي ــی دارد. نظري ــوزه معرفت شناس ح
می کنــد اينکــه يــک بــاور بــه لحــاظ معرفت شــناختی موجــه اســت تابعــی

1.  Relaibilism 
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اســت از اينکــه آيــا آن بــاور محصــول يــک فراينــد شــناختی قابــل اتکاســت 
ــه  ــن ب ــاور م ــدگاه، ب ــن دي ــاس اي ــر اس ــر )Lemos, 2007, p. 85(. ب ــا خي ي
اينکــه ايــن گل قرمــز اســت )هنگامــی کــه بــه گل قرمــزی نــگاه می کنــم( 
موجــه اســت زيــرا ايــن بــاور حاصــل يــک فراينــد شــناختی )يعنــی ادراک 
بصــری( اســت کــه در اغلــب مــوارد باورهــای صــادق توليــد می کنــد )و لــذا 
قابــل اتکاســت(. ايــن ديــدگاه بــر ايــن مســئله تکيــه دارد کــه عملکــرد يــک 
ــه در  ــد ک ــه ای باش ــرد آن به گون ــر عملک ــت. اگ ــه اس ــناختی چگون ــوه ش ق
ــر باورهــای توليــد  ــوان ب ــگاه می ت ــاور صــادق توليــد کنــد آن اکثــر مــوارد ب
شــده توســط آن قــوه اتــکا نمــود و آنهــا را موجــه دانســت. حــال، بــا الهــام 
ــکاف  ــئله ش ــاب مس ــوان در ب ــايد بت ــی ش ــده در معرفت شناس ــن اي از اي
مســئوليت چنيــن گفــت کــه اگــر عملکــرد سيســتم هوشــمند در زمينــه ای 
خــاص بســيار بهتــر از عملکــرد انســان باشــد، آنــگاه اســتفاده از آن سيســتم 
ــه  ــده از آن، ازآنجاک ــی برآم ــوادث احتمال ــه ح ــع اســت بلک ــا بالمان ــه تنه ن
ــد،  ــود می آي ــه وج ــان ها ب ــت انس ــه دس ــه ب ــت ک ــی اس ــر از حوادث کمت
ــه  ــد ب ــده و نباي ــی ش ــه تلق ــيل و زلزل ــد س ــی مانن ــوادث طبيع ــد ح همانن
ــود. در واقــع، اگــر يــک سيســتم هوشــمند در  ــرای آن ب دنبــال مســئولی ب
اکثــر مواقــع بهتــر از انســان عمــل کنــد، قابــل اتــکا بــوده و می تــوان از آن 
اســتفاده کــرد. بــرای مثــال، فــرض کنيــم کــه درصــد حــوادث رانندگــی ای 
ــد 30  ــده دارن ــا را برعه ــرل اتومبيل ه ــانی کنت ــدگان انس ــا رانن ــه در آنه ک
درصــد باشــد. يعنــی، از هــر 100 ســفر در طــول جــاده 30 درصــد از آنهــا 
ــر  ــال اگ ــت. ح ــده اس ــه ش ــه حادث ــر ب ــانی منج ــای انس ــبب خطاه ــه س ب
عملکــرد خودروهــای خــودران بهتــر باشــد، مثــال، از هــر 100 ســفری کــه 
ايــن خودروهــا در جــاده داشــته اند تنهــا 5 درصــد منجــر بــه ســانحه شــده
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اســت، آنــگاه می تــوان نتيجــه گرفــت اســتفاده از خودروهــای خــودران بــه 
مراتــب بهتــر از اســتفاده از راننــدگان انســانی اســت. بنابرايــن، هــم می تــوان 
از ايــن خودروهــا اســتفاده نمــود و هــم از خطاهــای احتمالــی ناشــی از آن، 
تنهــا بــه خاطــر ايــن منفعــت عظيــم، چشم پوشــی کــرد و ايــن حــوادث را 

همچــون حــوادث طبيعــی تلقــی نمــود.
ــئوليت  ــکاف مس ــاب ش ــری در ب ــة ديگ ــه مالحظ ــد ب ــازه دهي ــال اج     ح
ــد  ــئوليت می توان ــکاف مس ــئله ی ش ــم، مس ــه ديدي ــور ک ــم. همان ط بپردازي
ازآنجاکــه قانون گــذران  بــرای قانون گــذاران مســئله ی مهمــی باشــد. 
ــرای  ــن را ب ــار قواني ــمند خودمخت ــتم های هوش ــور سيس ــش از ظه ــا پي ت
ــت  ــاز اس ــد ني ــر می رس ــه نظ ــد، ب ــرده بودن ــم ک ــار تنظي ــان های مخت انس
باتوجه بــه ظهــور سيســتم های هوشــمند خودمختــار، قوانيــن را بــروز کــرده 

ــد.  ــروز تطبيــق دهن ــا شــرايط ام ــا را ب و آنه
     همان طــور کــه ديديــم مســئوليت کيفــری در نظام هــای حقوقــی ايــاالت 
متحــده آمريــکا، آلمــان و ايــران طــوری تنظيــم شــده اســت کــه بــر امــوری 
ــه  ــت ب ــد. درس ــدق نمی کن ــمند ص ــتم های هوش ــا و سيس ــون ربات ه همچ
ــکا و آلمــان، همان طــور  ــد آمري ــه کشــورهايی مانن ــن خاطــر اســت ک همي
کــه مالحظــه شــد، در مــواردی کــه سيســتم های هوشــمند دخالــت دارنــد، 

مســئوليت کيفــری را متوجــه ســازندگان و طراحــان می کنــد. 
     همان طــور کــه پيداســت قانون گــذار بــرای اينکــه بتوانــد قوانيــن کيفــری 
را در حــوزه سيســتم های هوشــمند خودمختــار وضــع کنــد، در ابتــدا نيــاز 
ــد  ــرد ب ــوادث ناشــی از عملک ــری در ح ــه مســئوليت کيف ــد ک ــا بدان دارد ت
سيســتم های هوشــمند خودمختــار برعهــده چــه کســی اســت. ايــن مســئله، 
ــر اتخــاذ موضعــی فلســفی نســبت همان طــور کــه ديديــم، خــود مبتنــی ب
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ــه ايــن مســئله اســت. ايــن امــر نشــان می دهــد کــه حــوزه قانون گــذاری  ب
تــا چــه انــدازه بــه مواضــع فلســفی وابســته اســت.

    نکتــه جالــب توجهــی کــه در بخــش »سيســتم های هوشــمند خودمختــار 
از منظــر حقوقــی« وجــود داشــت ايــن بــود کــه کشــورهايی ماننــد ايــاالت 
متحــده آمريــکا و آلمــان در نظــام حقوقــی خــود قوانينــی را بــه طــور خــاص 
بــرای حــوادث ناشــی از سيســتم های هوشــمند خودمختــار وضــع نموده انــد. 
ــه در  ــه مباحــث فلســفی ای ک ــن، باتوجه ب ــن قواني اگرچــه ممکــن اســت اي
بــاال اشــاره شــد، هنــوز نوپــا بــوده و جــای بحــث داشــته باشــند، ولی مســئله 
ــار  ــمند خودمخت ــتم های هوش ــرای سيس ــی را ب ــا جاي ــه آنه ــت ک ــن اس اي
ــه در  ــت ک ــی اس ــن در حال ــا اي ــد. ام ــاز کرده ان ــود ب ــی خ ــام حقوق در نظ
ــاره ايــن مســئله بــه چشــم  نظــام حقوقــی ايــران، هنــوز خــالء قانونــی درب
ــی بطــور  ــوز قانون ــران هن ــی اي ــر، در نظــام حقوق ــان ديگ ــه بي می خــورد. ب
ــرای حــوادث ناشــی از سيســتم های هوشــمند  خــاص و به صــورت صريــح ب
ــان  ــد حقوق دان ــر می رس ــه نظ ــن رو ب ــت. از اي ــده اس ــع نش ــار وض خودمخت
ــت  ــان را از دس ــه زم ــش از آنک ــه، پي ــن رابط ــد در اي ــذاران می باي و قانون گ
بدهنــد، فکــری کننــد. از ايــن رو، نيــاز اســت تــا حقوقدانــان دســت در دســت 
فيلســوفان بتواننــد قوانيــن درخــوری را برای مســئله شــکاف مســئوليت وضع 
ــگاه  ــه شــد از ن ــاال ارائ ــرای مثــال، اگــر راه حــل اخيــری کــه در ب نماينــد. ب
فيلســوفان و حقوقدانــان قابــل قبــول باشــد، بــه نظــر می رســد ديگــر نيــازی 
نيســت کــه برنامه نويســان را مســئول بدانيــم. در واقــع، اگــر برنامه نويســان و 
طراحــان تمامــی مســئوليت های اخالقــی، قانونــی و شــرعی را در ارتبــاط بــا 
سيســتم هوشــمندی کــه طراحــی می کننــد انجــام داده باشــند، و نيــز اگــر 
سيســتم طراحــی شــده توســط آنهــا عملکــردی بــه مراتــب بهتــر نســبت بــه
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ــوان حــوادث ناشــی  ــه نظــر می رســد می ت ــگاه ب انســان ها داشــته باشــد، آن
ــی  ــی تلق ــوادث طبيع ــون ح ــار را همچ ــمند خودمخت ــتم های هوش از سيس

ــداد. ــرار ن ــر عهــده ی برنامه نويســان ق ــرای آن مجازاتــی را ب نمــود و ب

73



74



75



76



    در ايــن گــزارش در ابتــدا هــوش مصنوعــی خودمختــار را در حوزه هــای 
تســليحاتی  سيســتم های  خــودران،  اتومبيل هــای  جملــه  از  مختلــف 
خودمختــار و سيســتم های خودمختــار در پزشــکی معرفــی کرديــم. ســپس 
ــئله  ــه مس ــم ک ــان کردي ــح داده و بي ــئوليت را توضي ــکاف مس ــئله ي ش مس
شــکاف مســئوليت بــه دنبــال پاســخ بــه ايــن ســؤال اســت کــه »مســئوليت 
ــه  ــپس ب ــت«. س ــی اس ــه کس ــده ی چ ــر عه ــی ب ــوش مصنوع ــات ه اقدام
پاســخ های مختلفــی کــه بــه مســئله ي شــکاف مســئوليت داده شــده اســت 
اشــاره کرديــم. راه حل هــای مختلــف در ابتــدا بــه دو دســته ی کلــی تقســيم 
ــزی را  ــا چي ــرد ي ــچ ف ــا هي ــه اساس ــد ک ــن باورن ــر اي ــی ب ــوند. برخ می ش
ــوان مســئول اقدامات/حــوادث ناشــی از هــوش مصنوعــی دانســت. در  نمی ت
ــوان  ــزی را می ت ــا چي ــرد ي ــه ف ــد ک ــن باورن ــر اي ــر ب ــته ی ديگ ــل دس مقاب
مســئول دانســت. ايــن گــروه خــود بــه دو دســته تقســيم می شــوند. برخــی 
بــر ايــن باورنــد کــه مســئوليت بــر عهــده ی انســان )برنامه نويــس يــا کاربــر( 
اســت. برخــی ديگــر بــر ايــن باورنــد کــه ايــن خــود هــوش مصنوعــی اســت 
کــه بايــد مســئول باشــد. در بخــش بعــد از نــگاه حقوقــی و مجــازات کيفــری 
بــه مســئله ی شــکاف مســئوليت نــگاه کرديــم و در ايــن راســتا بــه بررســی 
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ســه کشــور آمريــکا، آلمــان و ايــران پرداختيــم. در بخــش بعــد، مالحظاتــی 
فلســفی را در بــاب مســئله ی شــکاف مســئوليت مطــرح کرديــم. از جملــه ی 
ايــن مالحظــات، ارائــه ی راه حــل بديعــی برای مســئله شــکاف مســئوليت بود. 
بــر اســاس ايــن راه حــل )کــه بــر گرفتــه از يکــی از نظريــات در بــاب توجيــه 
ــتم  ــرد سيس ــر عملک ــه اگ ــت ک ــوان گف ــت( می ت ــی اس در معرفت شناس
هوشــمند در زمينــه ای خــاص بســيار بهتــر از عملکــرد انســان باشــد، آنــگاه 
ــی  ــوادث احتمال ــه ح ــع اســت بلک ــا بالمان ــه تنه ــتفاده از آن سيســتم ن اس
ــه دســت انســان ها  ــی اســت کــه ب ــر از حوادث برآمــده از آن، ازآنجاکــه کمت
ــه تلقــی  ــد، هماننــد حــوادث طبيعــی ماننــد ســيل و زلزل ــه وجــود می آي ب
شــده و نبايــد بــه دنبــال مســئولی بــرای آن بــود. در واقــع، اگــر يک سيســتم 
ــوده و  ــکا ب ــل ات ــد، قاب ــر از انســان عمــل کن ــع بهت ــر مواق هوشــمند در اکث

ــرد.  ــتفاده ک ــوان از آن اس می ت
باتوجه بــه مباحثــی کــه در بــاال مطــرح شــد، نگارنــده پيشــنهادهای راهبردی 

زيــر را ارائــه می کنــد:

ــان،  ــکا و آلم ــده آمري ــاالت متح ــالف اي ــران برخ ــی اي ــام حقوق  در نظ
قانــون مســتقلی بــرای حــوادث ناشــی از سيســتم های هوشــمند 
خودمختــار وجــود نــدارد. ازايــن رو، بــه نظــر می رســد کــه قانون گــذاران 

ــد.  ــی کنن ــأ قانون ــن خ ــال اي ــه ح ــری ب ــد فک می باي
ــم، مســئله قانون گــذاری در حــوزة سيســتم های   همان طــور کــه ديدي
هوشــمند خودمختــار، ربــط وثيقــی بــه مســئله ی شــکاف مســئوليت، کــه 
ــوفان و  ــه فيلس ــه اينک ــت، دارد. باتوجه ب ــفی-اخالقی اس ــئله ای فلس مس
نظريه پــردازان داخلــی حضــور کمرنگــی در ايــن عرصــه دارنــد، پيشــنهاد 
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ــرای مباحــث  ــی ای را ب می شــود کــه سياســتگذاران، پروژه هــای تحقيقات
ــا از خــالل نقــض و ابرام-هــای  نظــری در ايــن حــوزه تعريــف نماينــد ت
فلســفی، حقوقدانــان دســت در دســت فيلســوفان بتواننــد بــه ســمت ارائه 

قانونــی شايســته قــدم بردارنــد.
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