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 .1مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 .2گروه علوم اعصاب ،دانشکده فنآوریهای پیشرفته پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
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چکیده
اخالق ،علوم اعصاب ،هوش مصنوعی

تأثیر زیادی در جوامع بشری داشته و خواهد داشت .تحقیق در این حوزه نشان داده است که گستره مباحث
مرتبط با علوم اعصاب فراتر از ارتقای سالمت مغز یا بهبود عملکرد مغز است و در حال حاضر با توجه به
گسترش روزن افزون کاربرد آن ،شاهد چالشهای اخالقی قابل توجهی در این حوزه هستیم .حقیقت آن

نحوۀ استناد به مقاله:

است که درک قدیمی از مفهوم انسان و بشر در حال تغییر است .همچنین هوش مصنوعی و رباتیک،

عاضدی فرشته .چالش های اخالقی

فناوریهای جدیدی در این حوزه هستند که تأثیر بسزایی در توسعه بشریت در آینده نزدیک خواهند داشت.

در هوش مصنوعی و علوم اعصاب.

در کنار توسعه این فناوریها ،ابهامات اساسی در مورد چگونگی مواجهه با این سیستمهای جدید ،خدمات

مجلۀ ایرانی حقوق و اخالق

قابل ارائه توسط آنها ،مخاطرات پیشرو و چگونگی کنترل آنها به خصوص از منظر اخالق پزشکی مطرح

زیستپزشکی1398 .؛.35-31:)1(2

است .در این مقاله سعی شده است تا به مبحث چالشهای پیشرو در مسائل اخالقی حوزه و دیدگاههای
فعلی در مورد این فناوریها بپردازد.
روشها :در این مقاله ،چالشهای مهم اخالقی در هوش مصنوعی و علوم اعصاب با مرور چندین مطالعه به
منظور یافتن راه حل برای مشکالت پیشرو پرداخته شده است.
نتایج :پس از کسب و جمعآوری دادهها از مقاالت مطرح ،اطالعات بدست آمده خالصه و چالشهای موجود
در هر حیطه از علوم اعصاب و هوش مصنوعی جمعبندی و نتایج آن ارائه گردید.
نتیجهگیری :قطعاً حل چالشهای اخالقی در حیطه نوین هوش مصنوعی و علوم اعصاب کار سادهای نیست.
در واقع ،همکاری میان دانشمندان حوزه علوم اعصاب ،فعالین در بخش خصوصی و شرکتها ،پزشکان،
مهندسان و متخصصین در حوزه اخالق پزشکی برای استفاده از حداکثر مزایای کاربرد هوش مصنوعی و
فناوریهای حوزه علوم اعصاب در تمامی جنبهها حایز اهمیت است.
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