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درست استفاده کنید؟  یا ماشین وبایلم از مدر اخالق فناوری قرار است چه چیزی گفته شود؟ آیا قرار است بگویی

 بیشوهستند که همه کم ایهحدودا پیش پا افتاد هایها، حرفها بزنیم؟ این حرفست از این تیپ حرفقرار ا

 تر با موضوعات و مباحث آشناشوید و دقیقمی ها بزنند. ولی کم کم که وارد این فضاد از این حرفتواننمی

در عرصه اشاره کنم که  کنممی ه هم من سعیث خیلی جدی وجود دارد. در آخر ارائمباح د کهبینیمی شوید،می

مختلف بر روی این  هایو چقدر موسسات و دانشگاهچه روند مهمی است ه علم جهان فلسف فلسفه تکنولوژی و

 . هتری بشودمسئله، شهود ب کنند. که یک مقداری شهودمان راجع بهمی کنند و چرا کارمی موضوع کار

تواند می چه معنایی ،کنیممی اخالق فناوری صحبت اسخ بدهم که وقتی راجع بهخواهم پمی من دقیقا به این سوال

 فناوری ناوری چیست؟ اساسا سه موضع در قبال اخالق فناوری یا در قبالز اخالق فداشته باشد؟ تصور و منظورما ا

 توانیم داشته باشیم.می

 گراییدارند، اصطالحا به آن ابزار درباره فناوری این موضع راها که تقریبا همه آدمست ی اموضع موضع اول،

ها اسلحهکه گوید میجمن اسلحه امریکا است که ان ی همین سخنی یاگر. ابزار Instrumentalismگوییم یا می

گویند. همین چیزی که همیشه یم وفلسفه چاق کشند و اصطالحا به آنیمرا ها دمآ ،هادمکشند، آنمی راها آدم

کشد ولی اگر همان چاقو می آدم رابدهی، دست یک دزد یا قاتل گویند تو چاقو را می اششنیده ایم و همه درباره

کند و بنابراین همه چیز بستگی به فرهنگ خود آدم دارد. بستگی می یک آدم را زندهبدهی، دست یک پزشک  را

مصنوعات تکنیکی  گرایی. یعنی ما به فناوری ود. این یعنی ابزاراستفاده کنی وریفنادارد چگونه از تکنولوژی و 

دهد. این می کاری انجام گرایی صرف داشته باشیم. یک ابزار است کهگاه ابزارکنیم یک نمی که نگاه اطرافمان

 زندگی ه در جامعهکی هایدمه آاست و باز هم احتماال همها کنم شهودی است که در ذهن خیلی از مامی فکر

توانیم نمی الق فناوریموضع درستی باشد، دیگر ما از اخ تز، آموزه وگرایی چنین شهودی دارند. اگر ابزار ،کنندمی

توانیم از اخالق کاربران فناوری صحبت کنیم. برای اینکه خود فناوری هیچ مدخلیتی در هیچ میصحبت کنیم. 

کنم که این شهود را از می آن درست استفاده کند. من اول سعی ت که باید ازفقط کاربر اسچیزی ندارد. بنابراین 

 گرایی وجود دارد و بعد سعیی که علیه موضع ابزارهایکلی بزنم، نیمه استدالل هایبین ببرم یعنی یک سری حرف

ه اخالق تکنولوژی فولشان با مباحث فلسکنم این برای کسانی که مواجهه امی داشته باشم. فکر کاویکنم موردمی
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 کاوی نشان. با موردهای فلسفی برسانداز استدالل تر باشد و مطلب و شهود را بهترکنم جذابمی حساست، 

 خیلی چیزها را توضیح بدهد. تواندنمی ای نیست و اصالگرایی موضع بسندهدهیم که موضع ابزارمی

. این موضع تقریبا از  Determinism Technology برگرایی وجود دارد،موضع ج، گراییدر مقابل موضع ابزار

تر شد، به خیلی جدیها مارکس وجود داشته است یعنی اولین کسی که این موضع را ابراز کرد مارکس بود ولی بعد

 به قضیه Deterministicخیلی ها ن. آ1لولیژاک ا دگر وهاین فیلسوفان تکنولوژی دوره اول مثل خصوص در بی

مدخلیت تام و تمام با ابزار و  هیچ مدخلیتی نداشت، اینجا ابزار ،گراییبه آن میزان که در ابزار کنند.می نگاه

کند، می تکنولوژی کار خودش راشی ندارد. و شما هرکاری کنید تکنولوژی است. و این کاربر است که هیچ نق

خودش را ود و منطق خاص رمی جبرگرایانه جلو

 که این منطق هیچ کاری با منطق اجتماعی ندارد. دارد

 . در موضع اولرا زیر سوال ببریمما باید هر دو موضع 

به اخالق کاربران تکنولوژی گفتیم اخالق تکنولوژی 

پذیر نیست و در ابراین امکان، بنکندمی دایتقلیل پ

شما هر  ند.کنمی اخالق اصال معنا پیدا گرایی همجبر

کند. این می کنولوژی کار خودش رای بکنید، تکار

بر  کنم بخصوص با تکیهمی دو موضع را من سعی

و بعد یک موضع میانی و  ؤال ببرمزیر سکاوی مورد

 اش صحبت کنیم. بینابین اتخاذ کنیم و در باره

د توانمی ممردم جامعه هوضع خیلی از که م گرایی،پردازیم. موضع اول یعنی ابزارمی گراییابزار در اینجا به نقد

دهد، جمله می تولی شهود خوبی را به دس به آن استدالل اخالقی گفت،توان که نمی باشد. یک حرف کلی،

از منظور مک لوهان  «.3رسانه پیام است»نوان داردکه کتابی به این ع ودارد،  2لوهانمک معروفی است که مارشال

                                                             
1 Jacques Ellul 

2 Marshall McLuhan 

3 The Medium is the Massage: An Inventory of Effects 

وجود دارد،  ییموضع جبرگرا ،ییگرادر مقابل موضع ابزار

Determinism Technology . از مارکس  بایموضع تقر نیا

موضع را ابراز کرد مارکس  نیکه ا یکس نیاول یعنیوجود داشته است 

 لسوفانیف نیشد، به خصوص در ب تریجد یلیها خبعد یبود ول

 یلیها خ. آنلولیو ژاک ا دگریهادوره اول مثل  یتکنولوژ

Deterministic که در  زانی. به آن مکنندینگاه م هیبه قض

تام و تمام با  تیمدخل نجاینداشت، ا یتیمدخل چیابزار ه ،ییگراابزار

 .ندارد ینقش چیکاربر است که ه نیاست. و ا یابزار و تکنولوژ
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که خودش در داند. مثالی می رسانهلوهان هر مصنوع تکنیکی را مکنیست، لویزیون و رادیو صرفا روزنامه و ت رسانه

بعد از  گویدمی زند، که المپ هم یک رسانه است. مک لوهانمی مثال المپ رااو زند، مثال جالبی است. می شکتاب

 شما در آن مثالبانه روز بود که . قبل از المپ شب مفهوم و موقعی از شمتفاوت شدمعنی شب و روز  ،اختراع المپ

توانید کار نمی توانید درس یا کتاب بخوانید وشد. شما نمیمی ین تعریفاتوانستید درس بخوانید. یعنی شب با نمی

ی که در جهان با المپ دارند هایامال عوض شد. یعنی درکی که انسانکنید. بعد از اختراع المپ معنی شب ک

ن مصنوع دارند، قبل از اختراع آ هایبا درکی که انسانوز و شب دارند، هستی و مفهوم ر کنند از جهان ومی زندگی

رسد این حرف، حرف خیلی میبه نظر  ها جور دیگر.کنند و اینمی ها جهان را یک جور فهمنآکند. می فرق

یم. نکمی ربهرسد با ظهور و گسترش مصنوعات تکنیکی در جامعه، ما هستی جدیدی را تجمی عمیقی است. به نظر

با جهان قبل به با این مصنوع تکنیکی  جهان ،کنم به تعبیر مک لوهانمی فکرشویم. می اصال وارد جهان جدیدی

کیفیت متفاوت با .  شما با یک جهان مساوی نیست با جهان قبل به اضافه موبایل ،مساوی نیست ،اضافه یک مصنوع

. این درک شما را از هستی عوض کرده باشدست که نشده ای به جهان قبلی اضافه روبرو هستید. صرفا یک چیز

به هیچ وجه با موضع  و توان آن را مورد حمله قرار داد،نمی آید و به راحتیمی نظر حرف مهمیه شهود که ب

. دشومی آید. یعنی تجربه من از هستی و جهان با ورود یک مصنوع تکنیکی عوضگرایی جور در نمیابزار

زنید، می توانید بگویید مثال المپ چیزی نیست جز اینکه وقتی کلیدش رانمی توضیح بدهید. زاراب توانید صرفا بانمی

 توضیح بدهید. یا یک حرف کلی دیگری هم کهتوانید با این حرف نمیاین شهود را  شود.می روشن یا خاموش

صلی فلسفی را از ل ادالاستگویم یک شبه استدالل فلسفی است )می هم تواند وجود داشته باشد و بازمی

شوم( این است که همه ما با ورود یک نمی توانیم شروع کنیم که من واردشمی گراییشناسی و برساختپدیدار

ک نفر با ورود و توسعه پذیر است. مثال ینولوژی امکانالفت با یک تکم. مخمصنوع تکنیکی به جامعه مخالف هستی

اصال مخالف با این مصنوع  ،ا ابزارگرایانه به تکنولوژی نگاه کنیمر ماگ ت.کننده هوا مخالف اس لودهآ هایخودرو

ن توانیم با ورود آمی با یک مصنوع تکنیکی معنادار است و ما تدانیم مخالفمی شود؟ چونمی تکنیکی معنادار

ایی ارگراز منظر ابزکننده هوا هستم. خودرو لودهآ هایمخالفت کنیم. فرض کنید من مخالف گسترش خودرو

گیرد یا یک میل می جاری صورتفرود، یک انمی چیزی نیست جز مثال یک پیستون که باال پایین چیست؟ خودرو

با شود می یازی غیر از این نیست. آخودرو چیگرایانه به قضیه نگاه کنیم، اگر بخواهیم ابزارچرخد؛ می نگ کهل
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تم، هس کننده هوالودهآ هایورود خودروالف ن مخگوید ممی چرخش یک میل لنگ مخالفت کرد؟ یعنی کسی که

مال کند؟ بنابراین مخالفت با تکنولوژی که امر کامی با باال و پایین رفتن پیستون مخالفت واقعا با چرخش میل لنگ یا

 نگاه کنیم، با هیچ گرایانهآید. اگر بخواهیم ابزارگرایی اصال جور در نمیوضع ابزارپذیری است، با مامکان

 کند.نمی است که کار خاصی هم ار محضتوان مخالفت کرد. یک ابزنمی یولوژتکن

آورند می ها شهودی که برای ما به وجودام که باز هم اینتری هم آوردهتر و نسبتا جزییکاوی نسبتا جدیدو مورد

 بات که همه ما کی استکنینتوان توضیحش داد. مورد اول مصنوع نمی ت ودر تناقض اسگرایی کامال با موضع ابزار

اش فکر نکنیم. شده است که شاید خیلی درباره ایچیز معمولیو آن ساعت است. ساعت برای ما  آن آشنا هستیم

ظهور انقالبات علمی بود. حتی اختراع و وجود  هایولی شاید جالب باشید بدانید که اختراع ساعت یکی از زمینه

خداناباوری بود. بروز  هایساعت مکانیکی یکی از زمینه

توان به چیزی که حتی قابل فکر هم می یعنی ساعت را

 2۰۰۰نیست، یعنی خداناباوری اضافه کرد. ساعت قبل از 

آبی بودند  هایسال پیش هم وجود داشت ولی ساعت

فکر ) کی را در کلیسا ابداع کردندیمکان هایولی ساعت

کی مکانی هایبرای این ساعت (بود 13یا  12کنم قرن 

شرعی را اندازه  هایابداع شد تا بتوانند با آن ساعت

 ،افتد؟ با ورود ساعتمی بگیرند. بعد از کلیسا بیرون آمد و در سراسرجهان گسترش یافت. با ورود ساعت چه اتفاقی

ل اندازه اببه نحو کامال مکانیکی ق ،یک امر انتزاعی به نام زمان که کامال انتزاعی بود و بشر هیچ درکی از آن نداشت

کم کم ،آیدوسط میmeasurmenr  ود وشمی گیریمر انتزاعی مثل زمان قابل اندازهشود. وقتی چنین امی گیری

ه چیز کمیت داد و با شود به هممی رسدمیآید که به نظردانشمندان پدید میدر میان این تصور در جوامع بشری و 

توان اندازه می د. وقتی زمان را که یک مفهوم انتزاعی استش کرپذیربه اصطالح اندازه و اش گرفتکمیت اندازه

ریاضی  و گرایانه، عددگرایانهتوان اندازه گرفت. این درک کمیتمی دیگر طبیعت را هم هایگرفت، متعاقبا پدیده

پذیری را شرط اصلی هازدانیم گالیله اندمیندانی مانند گالیله ظهور کنند. ای شد برای اینکه دانشموار از هستی مقدمه

و نه تنها این اختراع مصنوع تکنیکی مثل  شودنمی ذیر نباشد وارد حوزه علمپداند. چیزی که اندازهمی علمی بودن

 یهانهیاز زم یکیکه اختراع ساعت  دیبدان دیجالب باش دیشا

اختراع و وجود ساعت  یبود. حت یظهور انقالبات علم

ساعت را  یعنیبود.  یبروز خداناباور یهانهیاز زم یکی یکیمکان

 یعنی ست،یقابل فکر هم ن یکه حت یزیبه چ توانیم

 .کرد اضافه یخداناباور
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کند، می فکر استعاری بشر هم نفوذکند، ساعت چون بنیادی است به سطح تمی زمینه چنین تغییری را فراهم ،ساعت

دانیم می به عنوان صرفا یک تکنینک ادبی در نظر بگیریم ولی د. )استعاره هم شایدشومی ما هاییعنی وارد استعاره

ها زندگی نهایی که با آرهاستعا) Metaphors of we live byن کتاب خیلی معروف و آ 4بعد از جرج لیکاف

 اما اساسشد. عوض که به استعاره وجود داشت،  شناختی و نگاهیکامال پارادایم علوم،  ۸۰در دهه کنیم( می

تر توانیم فکر کنیم. ابزار بسیار بنیادینمی م اصالکنیم. یعنی ما اگر قدرت استعاره سازی نداشته باشیمی فکراستعاری 

گوییم چرا می کنیم. مثالمی مثال همین زمان، ما زمان را با مکان استعاره سازی از صرفا یک تکنیک در ادبیات است.

گیریم و اگر می یا جلوکشیدن مفاهیمی هستند که ما از مکانعقب ماندم. عقب  و ساعتاند؟ دساعت را جلو کشیده

بنابراین استعاره  ( .توانیم بفهمیمنمی زمان را همو سازی کنیم توانیم استعارهمیانی را نداشته باشیم و ناین مفاهیم مک

ما  شود.می مکانیکی وارد تفکر استعاری ماعت سا را با آن تکنیک ادبی تقلیل ندهیم. استعاره بنیاد تفکر بشری است.

 و وقتی به مثابه یک ساعت مکانیکی بینیممی جهان و هستی را بعد از اختراع ساعت به مثابه یک ساعت مکانیکی

آقای  هایاینکه یکی از کتاب رویم.می علمی پیش هایبینیم و به سمت آن حرکتمیپذیر ، آن را محاسبهبینیممی

یک شبهه و سوال جدی  کند.می ره ساعت استفادهست، دقیقا از استعا6ساز نابیناکه اسمش ساعت 5ینزاوکد دریچار

دقیقا مبتنی بر فهم مکانیکی و فهم  ،که از نیوتن به بعد مهم شد God of the gaps، در الهیات وجود دارد

. پذیر باشدز آن محاسبهوست داریم همه چید ،بینیممی وار از جهان است. ما وقتی جهان را به مثابه یک ساعتساعت

توانست جواب بدهد و محاسبه کند نمی یکرد که مکانیک نیوتنمی پیدا ن اینگونه بود که وقتی یک جایی رانیوت

آوردیم تا آن رخنه را بپوشاند. می راپوش ، خدای رخنه gapیعنی برای پوشاندن آن آورد. می سریع خدارا وسط

جا هم به ساعت ساز نابینا که آن  شودمیرخنه پوش بود. اصال این نوع نگاه به خدا که منجر این استعاره خدای

آید. یعنی اگر می همه و همه در اثر توسعه یک مصنوع تکنیکی به وجود هست، ه است از خدا که در داوکینزاستعار

کردیم هیچ کدام از نمی جهان پیدا کردیم و وقتی فهم مکانیکی ازنمی پیدا د، از جهان فهم مکانیکیساعت نبو

 کرد.نمی بینیم رشدمی آمد. علم به این شکلی کهنمی مسائل بعدی هم پیش

                                                             
4 George Lakoff 

5 Richard Dawkins 

6 The Blind Watchmaker 
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شود با ابزار می دامن را چگونهخیلی دراز هایعجیب و غریب را، این پیامد هایسوال این است، این پیامد حال

 ها از چرخ دندهبگویید د عرخ دنده در نظر بگیرید ، بچ و اعت را به مثابه چند فنرشود شما سمی توضیح داد؟ چطور

God of the gaps بر ساعت ی را که هایتوانید چنین پیامدنمی گراییآید. به هیچ عنوان با موضع ابزارمیدر

 تحلیل کنید. مترتب است

 ،شته استدا هم عجیب و غریبی هایجدی است و به نظر من پیامد ،دازه ساعتکه به ان کاوی دیگریک مورد

 است کهصفحه  ۸۰۰، 7۰۰نوشته است. این کتاب حدود  7نیزنشتایایک کتابی هست خانم  دستگاه چاپ است.

کند. می ررسیاجتماعی و اخالقی که دستگاه چاپ در جوامع بشری داشته است را ب هایپیامد و تاریخ دستگاه چاپ

ست که زمینه را برای ظهور چاپ ا که دستگاه جالب باشد یب است. شایداین کتاب خیلی مفصل و عجیب و غر

کند. تا قبل از دستگاه چاپ می سکوالریسم آماده

افتاد این بود که همه در کلیسا می اتفاقی که در غرب

 کارانراندشدند و بعد آن کشیش یا دستمی جمع

د. نکردمین را بیا کلیسا اخبار مختلفی که وجود داشت

سا توسط کشیش و حتی معامالت ملکی هم در کلی

شد. بعد از اینکه می یسا بودند انجامکسانی که در کل

دستگاه چاپ ابداع شد، دیگر نیازی به کشیش نبود. 

بررسی  گونه موارد نیازی به این نبود که در کلیسا این

را  مختلف هایو روزنامهها ژورنال یار گرفتند،دستگاه چاپ را در اختکه ظهور کردند و ها در واقع ژورنالیست شود.

همه این وظایف از کلیسا و دین جدا شد و یک فیلد دیگر یعنی  کم کمجای منابع را گرفتند. یعنی  ،آوردنددر

ن یا تقدس درباره سکوالریزیوشد. این مالحظات به ویژه وقتی می انجامبا آن ها بعد هم همه کار ،ژورنالیسم شد

ها نامهتا جای خود را به گاههایآید. چرا که در تمام مناطق منبر نمی چشمکنیم، بیشتر به میزدایی مسیحیت غربی فکر

 تبدیل به ویژگی اصلی ژورنالیسم شد. «حکم هیچ چیز مقدس نیست»داد و 

                                                             
7 Elizabeth Lewisohn Eisenstein 

 یسر کیباشد و اگر دستگاه چاپ را صرفا  انهیگرااگر موضع ما ابزار

را  نیا شودیچگونه م م،یبدان هازیجور چ نیچرخ دنده و ا

به  یبستگ ندیگویهمه م شهیجمله که هم نیداد؟ مثال ا حیتوض

به نحوه استفاده  یفرهنگ و استفاده خودت دارد، واقعا بستگ

استفاده  یگریاگر جور د یعنیها از دستگاه چاپ داشت؟ آدم

 شد؟ینم نگونهیا کردند،یم
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چرخ دنده و این  سریصرفا یک  باشد و اگر دستگاه چاپ را گرایانهدر واقع سوال این است، اگر موضع ما ابزار

گویند بستگی به فرهنگ و می توضیح داد؟ مثال این جمله که همیشه همهاین را شود می ونهچگ ،بدانیمها جور چیز

 از دستگاه چاپ داشت؟ یعنی اگر جور دیگری استفادهها دمد، واقعا بستگی به نحوه استفاده آاستفاده خودت دار

تواند چنین به هیچ وجه نمی ییگراموضع ابزارلذا شود. می معنی؟ این خیلی حرف بیشدکردند، اینگونه نمیمی

شد و شهودی زیر می که تا حدودی باید نقدگرایی این موضع اول بود. یعنی موضع ابزار ی را توضیح بدهد.هایپیامد

 رفت. می سوال

و رفتار  دوشمی معناهم اخالق و فناوری بی  گراییدر جبر است. گرایی وجود دارد گفتیم جبرموضع دومی که 

کاوی وجود دهد. این جا باز هم چند موردمی تکنولوژی خودش هر کاری بخواهد انجام یچ اهمیتی ندارد وانسانی ه

اجتماعی این  گراییکلی فلسفی داریم به خصوص در برساخت هایدارد. بازهم در واقع یک سری استدالل

 هاکنم و به مورد کاویمیها صرف نظرنکه حاال از ا ،هم در پدیدار شناسی شوند و بازمی رنگخیلی پر ها استدالل

پردازیم. یک مورد کاوی خیلی مهم و معروفی که توسط برساخت گرایان اجتماعی انجام شده است برای اینکه می

دوچرخه به آن ل بود که اول به این شک ،دوچرخهکاوی دوچرخه است. را زیر سوال ببرند، مورد گرایی جبر

Penny farthing افتد وقتی دوچرخه به این می یلی بزرگی داشت. بعد چه اتفاقیوی خرخ جلشد. چمی گفته

است که دوچرخه را طی یک فرایند تدریجی به صورتی ها شود؟ دقیقا منطق اجتماع و منطق انسانمی ابداع شکل

رونی چرخه به عنوان یک مصنوع تکنیکی خودش با منطق دبینیم. یعنی این نیست که دومی ورد که امروزآمیدر

دهی به نجا بودند در شکلدرگیر که آ هایفرو طها و عالیق انسانها  Interestخودش رشد کرده باشد. کامال 

ها بود. برای عالقه جوان دوچرخه اولیه خیلی مورد اند. مثالدخیل بودهبینیم می ی که امروزهایدوچرخه و حالت ن

توانیم از می نمایی کنند و بگویند ما خیلی نیرو داریم وقدرت وچرخه با سوار شدن بر این دتوانستند می هاناینکه آ

این دوچرخه مشکل داشتند.  ماعی دیگر که زنان باشند کامال باکارها بکنیم. در حالی که یک گروه اجتقبیل این 

ز ع دیگری اپوشیدن نوپوشیدند و می بلندی هایزنان لباس ،آن زمانبافت فرهنگی و اجتماعی  چرا که بر اساس

ها خانم کار سختی بود ولی ،با آن لباس موجه نبود. در نتیجه سوار دوچرخه شدن هم به لحاظ فرهنگی اصالها لباس

وجود ها بشوند. این بود که عالقه شدیدی از جانب گروه بزرگ اجتماعی یعنی خانم خواستند سوار دوچرخهمی هم

هم در ها نکنندگان که آطراح و تولید هایرا مهندسموضوع ن یاین دوچرخه شکلش باید عوض بشود. داشت که ا
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گرایان هم کتابی برساختکه بزرگ فهمند و طی یک فرایند خیلی میسود اقتصادی خودشان بودند  واقع به دنبال

، تا مل که چگونه با هم درگیر شده اندزییات کافاقات  با جاند. در این کتاب همه اتآن را نوشتهصفحه  3۰۰حدود 

توانستند سوارش بشوند. یعنی می هم هاکه خانم Lawsonالسون ی دوچرخه هایبه حالتی شبیه به حالت ن رسیدن

ار که انگکنیم می ورد. ما فکربینیم در آمی دقیقا عالیق یک بخشی از جامعه بود که دوچرخه را به حالتی که االن

یعنی  همین شکلی باید باشد. اینداشته باشد؟ تواند می شکل دیگری هم مگر دوچرخه ،خی بودیتقلید تاراین 

ی که هایسئله بوده است که این را به شکل ن، این شکلی نبوده است بلکه دعوای طرفین دخیل در این مدوچرخه

تواند نمی ،یندگوموافقان موضع جبرگرایی می عنایی کهن مبه آ گرایی لذا جبربینیم در آورده است. می امروز

 ست که بر منطق تکنولوژی غلبهبلکه منطق اجتماع اگرایی نیست، بینید که جبرمی . برای اینکه اینجاددرست باش

 کند.می

 هایمورد کاویاز کاوی خیلی جالب دیگر که یک مورد

هستند.  لندالنگ آی هایهستند، اصطالحا پلهم معروفی 

اند. هساخته شد  6۰یا  5۰ها در دهه این پلکنم میفکر

که  ایجزیره ،نیویورک درای بود لند یک جزیرهیا نگال

یک حیاط خلوتی مانند . بودها دارسرمایهمعروف به جزیره 

ه دارها بود که برای لذت خودشان آنجا را برای سرمای

پلی در این خیابان  پوست وارد این جزیره بشوند.هو دوست نداشتند فقرا و به خصوص طبقه سیا دنددرست کرده بو

تر از ارتفاع معمولی ارتفاع پل را کوتاه ،مان بوده استن زان برجسته آطراحاز  ه است. طراح این پل کهشده زد

طبق اصول فنی، یک اصول  ایدتکنولوژی باشد ب گراییِرا این کار را کرده است؟ اگر جبرگرفته است. چ

پرستانه نژاد که در این موضوع عالیقعالیق شخصی خود طراح  ،ستی که این نیلاستانداردی را رعایت کند. در حا

. گیردتر میع این پل را از حد معمول پاییندهد. ارتفامی خودش را نشانو  شودمید تکنولوژی راست کامال وا

و فقرا ماشین شخصی نداشتند ها پوستکند؟ برای اینکه سیاهمی ست. چرا این کار رافوت بوده ا ۹ظاهرا ارتفاع پل 

فوت بود، بنابراین  12ارتفاعشان دوطبقه  هایدو طبقه بشوند. اتوبوس هایسوار اتوبوس دبور بودنکه تردد کنند، مج

رسیدند وقتی به این پل می، رسیدندیمتا به این جزیره  مدندآمیکیلومتر 4۰شدند مثال میاز مقصد که سوارها این

نداشتند  یشخص نیو فقرا که ماش هاپوستاهیس جهیدر نت

سازه به  نیدر ا نیبشوند. بنابرا رهیجز نیوارد ا توانستندینم

که  مینیبیم یبارز یلیبه نحو خ ،یکیمصنوع تکن کیعنوان 

با موضع  نیشده است. و ا لیاشخاص دخ قیها و عالارزش

 .ستین نییوجه قابل تب چیبه ه یکیتکن ییگراجبر
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و فقرا که ماشین شخصی ها پوستسیاهدر نتیجه  اد؛افتنمی از همان اول راهلذا اتوبوس شد. نمی ر اتوبوس رددیگ

 به نحو خیلی بارزی ،توانستند وارد این جزیره بشوند. بنابراین در این سازه به عنوان یک مصنوع تکنیکینمی نداشتند

گرایی تکنیکی به هیچ وجه قابل تبیین ین با موضع جبرو عالیق اشخاص دخیل شده است. و اها ه ارزشبینیم کمی

 .نیست

باز هم   Google Translateدر مورد  .یک مثال متاخرتری هم که هست و به نظر بد نیست به این هم اشاره کنیم

 ترجمه و خیلی خوب کندمیدش کاربرای خو زاری هست که وجود دارد وشاید ما تصورمان این است که اب

کنید، را وارد می آن خلیج فارس قتی درمثال و کند و هیچ ارزشی هم در آن دخیل نیست. اگر امتحان کنیدمی

ه و یک عالقدهد. می نه به شمارگوگخلیج عربی است. یعنی یک ترجمه کال د دهدمی ای که به عربی به شماترجمه

ای که به ترجمهرا وارد کنید القدسنا  عبارتن است. یا مثال وقتی به عربی شما رآگیری سیاسی خیلی روشن دجهت

ی را هایگیریو سوها ها همه عالیق سیاسی و جهت گیریست. کال چیز دیگری شد. اینا الیم ماورش ،دهدمی شما

 بینیم.می ظهور و بروزش را  و اینجا دهد که در مصنوعات تکنیکی وجود داردمی ننشا

گرایی موضع درستی دهد. یکی اینکه ابزارمی نشان دو چیز را به ما هاخیلی زیاد است و همه اینها از این مورد مثال

تواند نمی یی همگراتوان توضیح داد و دوم این که جبرگرایی نمیرا با ابزار موارد نیست چرا که هیچ کدام از این

و  extremeشود تبیینش کرد. بعد از این که این دو موضع ایی هم نمیگرموضع درستی باشد زیرا که با موضع جبر

ید. اینجاست که اخالق فناوری آمی به وجود بریم یک موضع بینابینیمی را از بین کنیم و شهودشمی ابطال را میانی

کنش  یا رفتارکه  کنیممیکنیم به این معنا صحبت می کند. یعنی وقتی ما صحبت از اخالق فناوریمیمعنا پیدا

نه مصنوع  ،برارک صل از خود آن مصنوع تکنیکی و خود شخص یاحااست در مقابل تکنولوژی ترکیبی ها انسان

زنند. هر دوی می گراهاحرفی که ابزار زدند و نه کاربر محض است، مانندمی گراهاخالی است مانند حرفی که جبر

 ثر و دخیل هستند.ی موهاین هایپیامدها و کنش ها در شکل گیری این

گوییم می وی داریم، وقتیتواند داشته باشد. یک معنای قمیاما اخالق تکنولوژی به این معنا خودش دو معنا

ن خاذ کنیم به این معنا که به خود آتوانیم اتمی تکنولوژی هم در کنش و پیامد اخالقی ما موثر است یک معنای قوی

کند، میرفتار انگار خود آن مصنوعدهیم می نسبت Autonomy یک استقالل وو مصنوع تکنیکی تکنولوژی 

توانیم در کنشی مدخلیت می نیست. در واقع ما دو جور فقط علینیست،  Casualخودش مدخلیت دارد، خودش 
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شود ولی می لی دارد، علت محسوبن سنگ مدخلیت عِزنم، آمیداشته باشیم. مثال من وقتی سنگ را به سر یک نفر

 موضعمدخلیت ارادی ندارد، مدخلیت علی دارد.  ،اراده نداشته است، هدفمند نبوده و ندارد intentionalیت مدخل

دهد و هم مدخلیت ارادی. یعنی اینکه بخصوص در حوزه هوش می وژی نسبتهم مدخلیت علی به تکنول قوی

نسبت  ارادهتوانیم میمصنوعی که ما واقعا به سیستم هوش است  اینبحثش خیلی جدی شده است. سوال  مصنوعی

 فیس بوک این که درواقعی بشود،  اند که بیشتر شبیه افسانه است ولی بعید نیست روزیحرفی زدهبدهیم یا نه؟ 

 با هم دیگر صحبت به یک زبان خاصیکم ها کمهوش مصنوعی که ساخته بودند انقدر پیشرفته شده است که انسان

ن آ (AI)؛ بعد از هوش مصنوعی گویم صحت داردمینه؟ ولی چیزی که  صحت دارد یاگفته دانم این نمی کنند.می

ه یادگیری عمیق خیلی ت کیا یادگیری عمیق. دو، سه سالی اس Deep Learningگویند می چیزی که وجود دارد

برنامه نویس  Deep Learningدر  جدی شده است.

نویسد و بعد ماشین می ی را برای ماشینهاییک کد

گیرد. میافتد، یادمیکم از اتفاقاتی که در اطرافش کم

رسد، می ماشین که به یک الیه وسطی هایبعد کنش

 ننقدر آآ، گویندمی hidden layer به آن الحاطصا

گیرد زیاد و میی که ماشین هایتصمیمو  هاحرکت

قادر نیست درک کند  شود که هیچ انسانیمی پیچیده

در این سطح بفهمد و تواند هوش مصنوعی را می کند. فقط یک چیزمین الیه وسطی این ماشین چکار آکه در 

حوزه است که در  این  شود.می خارج اینجا از کنترل انسانتر است. یعنی درک کند و آن هوش مصنوعی قوی

یا آید که آمی یک سوال خیلی مهم پیش وعی و مسائلش خیلی مهم شده است.نبحث هوش مص ،اخالق تکنولوژی

به آن مدخلیت علی، مدخلیت اراده هم نه؟ عالوه بر  توانیم اراده نسبت بدهیم یامی در این سطح به هوش مصنوعی

 .است ی در اخالقاز مدخلیت تکنولوژا نسبت بدهیم. این یک معن

و ها ل نیستیم که خود تکنولوژی به نحو ارادی در شکل دادن واکنشیک معنای ضعیف هم هست که ما قائ 

 ش شرکت و تاثیر دارد. بلکه به نحو علی تاثیر دارد مانند همان سنگ. وقتی به نحو علی تاثیر دارد، پسیهاکنش

دیزاین اینجا خیلی تاثیر دارد. ما به واسطه طراحی و دیزاین )م یدانمیه این حرف چیست؟ به نحو علی که همه فاید

و  ادیز ردیگیم نیکه ماش ییهامیها و تصمآنقدر آن حرکت

 هیدرک کند که در آن ال ستیقادر ن یانسان چیکه ه شودیم دهیچیپ

هوش  تواندیم زیچ کی. فقط کندیچکار م نیماش نیا یوسط

 یسطح بفهمد و درک کند و آن هوش مصنوع نیرا در ا یمصنوع

 .شودیاز کنترل انسان خارج م نجایا یعنیاست.  تریقو



 

12 

 

گوییم حتی این صندلی هم واجد می دهیم. یعنیمی اخالق نسبت ،عیف به تکنولوژیدر این معنای ضشود( می مهم

که داشته است،  ره صندلی به واسطه طراحی خاصیتوانم از اخالق تکنولوژی دربامی وجوه اخالقی است. من

 د کهدر نظر بگیرید. شاید فکرش هم نکنیمثالی که در عنوان صحبت هم بوده، شما عابر بانک را  کنم.صحبت 

فرض پیش عد اخالقی باشد. طراحی عابر بانک و همه مصنوعات تکنیکی مبتنی بر یک سریتواند واجد چه بُمی

 استفاده کنید. شما اگر نابینا باشیدتوانید نمی تر باشد از عابر بانکاز یک حدی کوتاه قد شما هاست، مثال اگر

توانید از عابر نمی ای داشته باشد دیگرشما اگر دستتان یک مشکل یا مسئلهتوانید از عابر بانک استفاده بکنید. نمی

و ها دمکرده یک سری آمی نیکی را طراحیها یعنی طراح وقتی داشته این مصنوع تکاینهمه بانک استفاده کنید. 

را حذف ها دمز آدر این تکنولوژی دخیل کرده است و یک سری ارا ها نگرفته است و آنظررا در اصکاربران خ

را به طراح داده  آید که چه کسی این حقمی در اینجا یک مسئله و سوال اخالقی جدی پیش است.و ندیده کرده 

 ه کسی این اقتدار و پایگاه رادم هارا ببیند؟ چبیند و حذف کند و یک سری از آرا نها دماست که یک سری آ

بشوند؟ ها نباید دیده باید دیده شوند و این انسانها تواند داشته باشد که در اختراع مصنوعات تکنیکی این انسانمی

 ها رادمصنوعات یک سری آکه همه م بینیممی کنیدمی طراح وقتی به مصنوعات تکنیکی نگاه نگاهبنابراین با این 

آید می شو خود به خود این مسئله پی کنندمی شان دخیلهایها را در کار و کنشدمسری آ یککنند و می حذف

ن شوم و فقط به آنمی آن روشرسیم که من وارد می را دارد. از اینجا به روشیها چه کسی حق تعیین اینکه 

وضع میانی و قوی و ضعیف و ن مواضع و رسیدن به معد از رد کردن آق تکنولوژی بکنم که در اخالمی ایاشاره

لوژی روی تکنوبر توانیم می که ما به واسطه طراحی استشود. می مهمبسیار مسئله طراحی برای ما  گونه موارد، این

راحی دخیل هستند در طی و ی که در مصنوعات تکنیکهایشود و اینکه ارزشمی مهمتاثیر بگذاریم. طراحی خیلی 

اینجا یک روش توسعه داده  را تعیین کند؟ هاچیز تواند اینمی نترل کرد؟ چه کسیمند و کباید سامان را چگونه

 حساسیا طراحی ارزش value sensitive designبه نام گرفته شده است  ICT از اساسا شده که در واقع 

شود. من می استفاده تکنیکی از آن هایاالن در همه زمینه سال است که این روش مطرح شده است و 4۰حدود 

ی که در آن دخیل بوده را هایبادی طراحی کرده اند. ارزش  هاین روش توربیندم که بر اساس ایدی ایمقاله جدیدا

طلبد که می ایبحث جداگانه نروشی است که وجود دارد و پرداختن به آاند. این مندی کنترل کردهبه نحو سامان

اخالقی که در تکنولوژی دخیل  هایتوانیم ارزشمی دارد که ما چگونهدیگری وجود  هایروش ،مطابق این روش
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 . یعنی شما اینجا به نحو معناداریسازیمب هامبتنی بر یک سری از ارزش هستند را کنترل کنیم و مصنوعاتی را

از مصنوع  توانیدمی لیبرال است. یا هایشال مبتنی بر ارزمصنوع تکنیکی مثاین توانید از این صحبت کنید که می

 Alternativeاسالمی است. یعنی به بحث تکنولوژی بدیل هایتکنیکی صحبت کنید که مبتنی بر ارزش

technology  که  ین گونههملزوما این نیست که این مصنوع  ،را دیدیم اشخچهین دوچرخه که تارمثل آ. برسیم

توانیم به می ید،آمی دل اخالق تکنولوژی بیرون که ازحساس . ما با این رویکرد ارزشباشدشده هست طراحی 

ا طوری به وجود آمده است تکنولوژی بدیل فکر کنیم و به تکنولوژی فکر کنیم که از مرحله دیزاین و طراحی اساس

مفصل های اال بحثباشد. که ح تواند داشتهمی خوانی بیشتریهم آید ومیجور درکه مثال با فرهنگ یک منطقه 

 طلبد. می خودش را

 

 ق در موضع میانه دوباره به خود آن فناوری نسبت دادهاخال ؟کندمی چه فرقی گراییموضع اخیر با موضع ابزار*

 ۸کاربران یا سازندگان فناوری است. باره اخالقشود و درنمی

را طوری تربیت ها شوید دیگر سیاستتان این نیست که کاربرمی وارد کهگذاری نجا مثال در سطح سیاستدر آ ،نه

دهید ولی در موضع میانه به سراغ طراحان و تولید می موزش، این هم هست. آکنید که درست استفاده کنند

ی طراحویم گمی باید این مصنوع را اینگونه که من ویید توگمی وروید میسراغ طراح  روید. یعنیمی کنندگان هم

مهم نیست و هیچ اهمیتی ندارد فقط رفتار و اصال مصنوع  یگرای. در ابزارشودمی کنی. یعنی خود مصنوع مهم

گویید می گیرید ومی شود. شما سراغ طراح رامی اش مهمست. اینجا مصنوع به واسطه طراحیفرهنگ کاربر مهم ا

 .اخالقی دارد که از نظر ما خوب نیست هایاین شکل یک سری پیامدچون شکل این باید عوض بشود، 

 

های ن مصنوع تولید شده پیامدگرایی امکان دارد آبه هر حال در ابزار مهم نیست؟ طراح رایی گچرا در موضع ابزار*

 نده و ادواتیاست که این فقط چرخ دنده است . این چرخ د گرایانهیعنی ما نگاهمان حتی ابزار اخالقی داشته باشد،

توانیم به دیزاینر می هر حال ما باز هم کند. بهمی اخالقی هاین وصل است ما را دچار یک سری پیامدکه به آ

 اخالقی کمتری به ما بدهد. ای ابداع کنی که اطالعات بگوییم که شما باید به گونه

                                                             
 متن، صحبت یا پرسش حضار است.های رنگی متقس ۸
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 گویید منمینجایی که شما ندارد. آدیگری نی اینکه تکنولوژی ابزار صرف است و هیچ چیز گرایی یعابزار 

هیچ گرایی یعنی ابزار صرف است، . ابزارشویدگرایی خارج میراز ابزا زاسبت بدهم، ن یپیامد توانم به آنمی

کنیم. نگاه می  Functionalاسی و ارزشی ندارد، فقط ارزشی در آن دخیل نیست، هیچ جهت گیری اخالقی، سی

هستید و از آن  Functionدر گرایی بشینم و بلند شوم. شما در ابزارصندلی چیزی نیست جز اینکه من روی آن 

بینید به دهد. اگر پیامدی هم میگرایی ساعت چیزی نیست جز اینکه زمان را به من نشان میآیید. در ابزارر نمیباالت

 دهید. ساعت نسبت نمی

 

ده است باز هم کنیم خود ساعت کاری نکرمی طرحعت را موقتی ساگیریم؟ می را نادیدهچرا در ابزارگرایی پیامد *

 طراحم و تاخر زمانی و کاربر داریم. اوال تقد طراحاند. یعنی ما اینجا ن مسائل رسیدهاند که به آکاربران ساعت بوده

م کاربر بود نه کاربر. باز ه طراحاش هایی که زدید مثال آن دوچرخه و پل مسئلهمهم است. شما در مثالو کاربری 

ه مقابل اگر بخواهیم نگاه کنیم ابزار دیزاین اینکه در دیدگاشود ابزارگرایانه نگاه کرد و دیگر میدارد و اینجا نقشی ن

اینجا هیچ نقش زیادی ندارد. اگر افتد. باز خود ابزار می برای کاربر ی که داد هر اتفاقی که بیفتدخروج ،که شد

یا گوییم یک سری کد است که کاربر می ،نگاه کنیم ار گرایانهزدید اب هم با Google Translateبخواهیم به 

تواند هیچ چیزی نمی ن کاربرد و نتایج را به ابزار نسبت داد. خود ابزارآتوان نمی کند، باز هممی ن استفادهآاز  طراح

 در خود داشته باشد. 

توانید این حرف می ؟ شماشتها دات که بستگی به رفتار انسانشود این جمله را گفمی یامثال راجع به آن ساعت آ 

بگویید ها توانید رفتاری را از انسانمی کردند ساعت این پیامد را نداشت؟ شمامی رفتار ها اگر چگونهنرا بزنید؟ انسا

ید بنابراین آن انید چنین چیزی بگویرا نداشت؟ اگر شما نتو هاکردند ساعت این پیامدمی نگونه رفتارکه اگر آ

برای ما مهم شد. اما اگر شما بگویید د ساعت ، طراحی و دیزاین خوFunctionمدخلیتی دارد.  تکنولوژی خودش

 ساعت کمرنگ و گم را نداشت،ها ساعت هیچ کدام از این پیامد ،توانستند اینگونه رفتار کنندها میاگر انسان

اتخاذ کرد. وجه تفرق موضع  را موضع ابزار گرایانهشد می وقت ن. دیگر برای ما هیچ چیزی ندارد. آدوشمی

همیتی ندارد ولی از رایانه ابزار هیچ امهم است. در موضع ابزارگ گویم خود ابزارمی؟ من ابزارگرایانه چیست

ابزار دهیم که این می اید ابزار مهم است. حرف ما این است. فقط اگر بتوانیم این را نشانمی که بیرون گراییابزار
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شد. برداشت من از جهان جور می دیگری االن مستطیلی است اگر مثلثی بود جور پخودش مهم است، این لپ تا

صرف  گرایی مدم. ولی در ابزاربیرون آ گرایی توانم نشان دهم یعنی از ابزارمی شد. من اگر فقط همین رادیگری می

کنم. مربع یا دایره هم باشد مهم می استفاده ابزار است و از آن م اگر شد باز همبزنم. مثلث ه این حرف راتوانم نمی

و حرفی  زنید. ابزار هیچ چیزی نیستمی شما این حرف را گرایی کار کنم. در ابزاربا آن خواهم می من فقطنیست 

ها همه این ،دکشنمی راها دمآها دمآ، ،کشدنمی راها دمزنند مثال فلسفه چاقو یا آن حرف که اسلحه آمی هم که

نشان دادن مسئله برای نجا مهم است. که خود چاقو آ که آن اسلحه و چاقو اصال مهم نیست. در حالیدهد می نشان

 شود دقیقش کرد و آن این است کهمی تعبیری دارند که مقداری استعاری شاعرانه است ولیشناسان ارپدپد ،چاقو

مختلف  و جهانمتفاوت د. شما با و بدون چاقو دو گونه رفتار کنمی را به نحوه خاص رفتاری دعوت چاقو شما

فرار  گرایی من اگر بتوانم از این فرار کنم از ابزار ن بستگی دارد.م نیست که بگویید به خود ینگونهدارید. اصال ا

 ام. کرده

 

ن چاپ یا یکرد. در قضیه ماش شود این مسئله را روشنمی ترراحت ،اگر بتوانیم موضوع اراده را مشخص کنیم*

در بهترین ساعت این کار را کرد. بگوییم  توانیمنمی ،توانیم خیلی به خود ساعت اختصاص بدهیمنمی ساعت ما

چندم مخترع ساعت بود. یعنی به هر حال پیامدی بوده است که از فعل پیامد دستاین توانیم بگوییم می حالت

مستقیما اراده نکرده بود ولی به هر حال پیامد فعل آن چندم است. شاید تت گرفته است ولی دسأترع ساعت نشمخ

اراده را برای خود فناوری و ماهیتش تعریف  توانیموقتی نمیما  چطور ،تر بیاییمیک مرحله عقبدم است. اگر آ

ن نسبت چگونه اخالق را به آ؟ اگر نتوانیم اراده را به آن نسبت بدهیم ...توانیم اراده را به ان نسبت بدهیم نمی کنیم و

گوییم می تر است؟ مااگر چگونه باشد اخالقی علم پزشکیبدهیم؟ در حوزه اخالق پزشکی منظور ما این نیست 

تر گوییم اگر فناوری چگونه باشد اخالقیمی تر هستند. در این موضوع چگونهپزشکان اگر چگونه باشند اخالقی

 است؟ 

مسئله شما این است  ،کندمی کاربر چگونه رفتارکه مسئله شما این نیست  Value sensitive design در

 این مصنوع را درستبه این معنا که  طراحنه باید طراحی کنم تا مثال به عدالت کمک کند؟ تکنولوژی را چگو

 .مصنوع و خود مصنوع مهم است کند و شکلمی
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یگر اینجا ضرورتی ندارد در مورد این صحبت دهیم، دراح نسبت مید و فعل را به طدهراح انجام میاگر کار را ط*

 رود.انه است یا جبرگرا است، ماهیت خود ابزار کنار میرایکنیم که ابزارگ

توانم بگویم مثال این نمیگرایی . در جبری اخالقی قرار بدهیمتوانیم تحت ارزیابمیابزار را  در موضع دوم که گفتم

بدی، تو بد  گویم تومی نجا فقطبگویم این ساعت، ساعت بدی است. آ توانمنمی بدی است. تاب پ تاب، لپل

شاید تو درست رفتار نکردی ولی  ،گویم درست استمی رفتار کردی، برو خودت را درست کن. ولی در دومی نه،

نظر من دو شبکه  خیلی خوبش بهدست ببرم. مثال  طراحی شده است. باید در طراحی این مصنوع همم بد این ه

نگاه کنید، گرایی ها دو شبکه اجتماعی هستند. اگر ابزاراین .linked inاالن داریم، اینستاگرام و که است اعی اجتم

 ن عضوید، در آشومی نالینند که شما آهست پلت فرمی یچ فرقی با هم ندارند. هر دوهو  ها یکی استکار این

اند؟ چه کسانی بزرگ و پررنگ ر اینستاگرام چه کسانی معروف شدهاما د کنید.می شوید و با بقیه ارتباط برقرارمی

در  اند؟ چرا؟ دقیقا به واسطه طراحی خاصی که این دو تا دارند.چه کسانی پررنگ شده linked inاند؟ در شده

دو شبکه اجتماعی بودند  نتوانستیم فرق این دو را تشخیص بدهیم. هر گراییما با نگاه ابزار .یکی بودندگرایی ابزار

 توانم درک کنم وقتینمی ولی من. گرایی ابزارشوید. این یعنی می شناها آدمشوید و با آمی که شما وارد آن

بیشتری داشته باشد مقاله تری باشد، ببینم هر چه استاد قویمی وقتی linked inبینم این دو با هم فرق دارند. در می

تر تر و دیوانههر چه مبتذلاتفاقا طرف  بینممی است. بعد در اینستاگرام ترشته باشد معروفتری داو کارهای درخشان

و شما  دمعروف بشون هاکند که این سبک آدممی باست. این یعنی دیزاین اینستاگرام اساسا ایجا ترباشد معروف

 ، فالنی را فالو نکن. این کاربگویی نرو حرف کافی نیست که این ،ریدر بخواهید جلوی این پدیده را بگیاگ

اقتضا و دیزاینش به  linked inسمت این افراد بروم و در که شدم اقتضایش این است که  گراموارد اینستا کند.نمی

گرام توانم بگویم اینستامیکنم می نگاه اینطور وقتی . ر استتبروم که بزرگ به سمت استادیاست که من  ایگونه

توانم این را بگویم. اما می ولی ی ندارمکاربا این موضوع . چیز خوب یا بدی است linked inچیز بدی است و 

ضیه را درست کنم سراغ برای اینکه ق ،تنبیه کنمگرام را نم اینستاتوانمی داده ام دیگرچون من به آن اراده نسبت ن

گوییم تو خودت را درست میو  رویممی رفقط سراغ کاربرویم، نمی ما سراغ دیزاینرگرایی در ابزار .روممی دیزاینر

گرام غیر از ی که ادعای من این است از اینستان درست است. در حالاز آن درست استفاده کنی آتواگر  کن،
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یک تحلیل خیلی  ۹پستمن لینکرد. ما نباید دچار این ساده انگاری بشویم.  دوشود، نمیشمی ای که االناستفاده

سمت تلویزیون دفعه گسترش پیدا کرد. همه  گوید تلویزیون در آمریکا یکمی دارد. درخشانی درباره تلویزیون

ائل مس روند، ما هم برویم. از آن به بعدمی همه سراغ تلویزیوناند و د که عقب ماندهدیدنکه کشیشان آمدند، 

 اجازه حرف جدی زدناخالقی و دینی را در تلوزیون بردند. بعد دیدند دین تبدیل به شو شد. تلویزیون به تو 

 تلویزیون چیزی جز این نیست. دهد. اصال غیر ممکن است. اقتضای نمی

 

ارتباط  ه ما ابزاری داریم و این ابزارمد و بگوییم این تعریف کشود جلوتر آمی گرامو اینستا ینددر قضیه لینک*

گرام یک پلت فرمی است ر کنیم و بگوییم اینستاتوانیم تعریفمان را یک مرحله دقیقتمی تعریف دقیقی نیست.است، 

کنیم که می یک تعریفی را اشاره یندرا دارد. درباره در لینکها که برای ارتباط طراحی شده است و این شاخصه

 سخ بدهیم. گرایانه پاتوانیم با ابزارمی گنجاندیم بازها را قتی شاخصهی را دارد. در تعریف ودیگرهای شاخصه

هایش چیست؟ شاخصه یندیانه ما از بین رفت، چرا؟ لینکگراگرایی خارج شدید و فرض ابزارشما از ابزارن اال

های شویم و از تممی ارزشیهای تم گوییم واردمی ها، وقتی اینگونهدمینگونه طراحی شده است که اینطور آا

منظور ما دمها، گوییم اینطور آمی زنیم. وقتیمی یارزش. مسئله من این است. االن داریم حرف آییممیبزاری بیرون ا

های ارزشی ا دیگر حرفهخواهید بگویید استاد دانشگاه، پژوهشگر و این گونه موارد. اینمی ؟یی استهاور آدمطچ

و پانصد  کنندمی اینستا چه کسانی هستند؟ کسانی که دیوانه بازیهای دمگویید؟ اینطور آمی جا چهنهستند. ولی آ

مدیم. اگر بتوانید تا اخرش بیرون آ گرایی کنند. دقیقا االن وارد بحث ارزشی شدیم. اینجا از ابزارمی وور پیدالزار فاه

 رگرایانه مسئله را توضیح بدهید. ید ابزااهانستوارزشی صحبت کنید و توضیح بدهید تو کلمات غیر ها با تم

ن ندارد. این چاقو اصال آ زنیقمهقتضای خوری امیوه یا بزنم. چاقودر بحث دوچرخه یا چاقو، مثال مثال چاقو ر*

توانید یک تعریف عام برای چاقو بگویید و بعد بگویید چاقو خوب یا بد نمی اهم بگویم شماخومی چاقو نیست.

تا و . اصال این داستهم ابزرا دیگری  ار است که فواید خودش را دارد و آن قمهخوری یک ابزمیوه یاست. چاقو

ها دو ابزار متفاوت اینو قمه هم یک اقتضای دیگر.  وچک یک اقتضا داردیک تعریف ندارند. چاقوی جیبی ک

ن میوه برید یا شود با آمی نامیم کهمی که چیزی که تیز است را چاقوتوانیم یک تعریف کلی بگوییم نمی هستند. ما

                                                             
۹ Neil Postman 
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تر تر و ریزر را دقیقاگویم ابزمی من برگردیم. گرایی از به ابزارتوانیم بمی ار را وقتی دقیق کنیمزکار دیگری کرد. اب

 آن را ازکلیت در بیاوریم. تعریف کنیم و

دارد. اگر  لیتی ندارد. بستگی به خود آدمهیچ مدخ ما ابزارهای و رفتارها این است که در کنش گراییادعای ابزار

 گیرم با وقتی که چاقوی میوه خوری به دستمی قمه دستمتی وقبخواهم حرف شما را پاسخ بدهم یعنی من 

زنید این می ه یک اندازه بر خودم کنترل دارم. حاال حرفی که شماکنم. در هر دو مورد بنمی گیرم، هیچ فرقیمی

 منها شناسگیرد اقتضایی دارد که به تعبیر پدیدارمی گویم وقتی شما قمه دستتانمی ت.است. ادعای من برعکس اس

 . اگر این نبود، اینکند . این مهم استمی ن رفتاره بروم گردن کسی را بزنم. من را دعوت به آکند کمی را دعوت

گیرید. خودت ام را دست میهمیتی ندارد که شما کدرایی هیچ اگحرف من فقط این است. در ابزار شد.نمی

گوییم از می ن این نیست. ما و شما وقتی این رااین است. در حالی که به نظر م گراییفرهنگ باش. حرف ابزاربا

 بیرون آمده ایم.  گرایی ابزار

 

ر دن وسیله خودش یک شخصیت دارد. گذارد. در واقع آنمی ن چاقوگذارد که آمی آن قمه قابلیتی در اختیار ما*

 ،ن اراده و ارزش، مبدا آی آمده استن شخصیت از یک طراحگوییم آمی است ولی در طرف مقابل نیاگرایی ابزار

 بگیرم.   تحول توانم منشأنمی خود ابزار راها بقیه مثال ،انسان است. انسان پشت طراحی است. جز مثال ساعت

یکی از چهار روابطی است شوید، می وژی قائلاین حرفی که زدند حرف دقیقی است. اینکه شخصیتی برای تکنول

نجا وجود دارد ت است. یعنی این یک غیری است که آوابط غیریشود، یکی از رمی شناسی مطرحکه در پسا پدیدار

ها کار نداریم. ولی این حرف که گفتید ندیگری هم وجود دارد که ما با آهای کنم. رابطهمی ن تعاملو من با آ

شما خیلی  قبلیهای فاصله بگیرم. در صحبت گراییاهم از جبراخومی است؟ من گراییابزارچگونه به نفع 

 شد.  گرایی جبر

شود راجع به آن صحبت کرد. به نظر می بود که بگویم به چه معنایی اخالق تکنولوژی معنا پذیر است واین ارائه من 

ینیم در بازه زمانی ا و شروطها. اگر ما کل جهان را بباست. اما به شرطهگرایی ن موضعی که درست است، جبرمن آ

به سمت هایدگر تکنولوژی بال استثنا به قول ؟ من جبرگرایانه است و جبرگرایانه چیستال به نظر ساله کام 2۰۰۰

یک مقاله معروفی دارد که خیلی معروف  داشته است، 3۰، 2۰یک پیش بینی در دهه  هایدگر رود.می بازدهی بیشتر
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ست. نسبتا سختی هم هشود. مقاله می ن مقاله شروعتکنولوژی، که فلسفه تکنولوژی با آبه نام پرسش از است 

های اطالعاتی کامال بر تکنولوژیهای گوید به تدریج رفته رفته تکنولوژیمی دارد کهبینی عجیبی هایدگر یک پیش

 گرازند؟ هایدگر جبرمی این حرف را بر چه حسابی. کند. دقیقا اتفاقی که االن در حال افتادن استمی لبهدیگر غ

کند. می لوژی بدون توجه به اقتضائات اجتماع به سمت بازدهی بیشتر حرکتاست. موضعش هم این است که تکنو

 تبدیل به اطالعات ،ن اصطکاک وجود داردای که در آاوج بازدهی وقتی است که شما مادهو  فقط هدف این است

تاگرام هستم، روند. من وقتی در تلگرام و اینسمی از بینها عات تبدیل کردید، این اصطکاککنید. وقتی به اطالمی

هزار کیلومتر بروم و کلی  5۰۰الزم نیست  توانم با کسی که در امریکاست صحبت کنم، اصال هممی به راحتی

ان با چهار نفر صحبت توانم آنجا همزممی نجا نسبت به این چقدر اصطکاک پایین است.سوخت مصرف کنم. در آ

کنید به نظر من از می شود. وقتی کلی نگاهمی ممکن ولی در فضای اطالعاتی کنم، کاری که االن غیر ممکن است

شود. برای می نگاه بکنید،شود تخلف کرد، اما مکانی که نمی رود،می به سمت بازدهی بیشترکه این جبر تکنیکی 

، نگاه بکنید، من کاری به دار است. چه شما مکانیولوژی معنااز اخالق تکن همین باز با این وضعیت هم صحبت

چکارکنیم؟ این با فرهنگ ما یا فیس بوک وجود دارد،  .کار دارمران جهان و هستی ندارم. من مثال با ای تاریخ و

و بعد تصمیم بگیری  نین مشخص کندارد. این سوال خیلی بدیهی است. نسبتت را باید با آ اهمخوانی دارد ی

صحبت کنم. چیکار باید بکنیم؟  زاکربرگبا  کنم؟ برم مردم را تربیت نه؟ بروم یا نه، فیلتر کنی یا جلویش را بگیری

شود و نه می کنیم، کامال معنادارمی ن برش فرهنگی نگاهکنیم، به آمی نگاه مکانی و بنابراین وقتی نسبت به کشور

ته است و باید نسبتمان است که همه جهان ما را گرفشود. امر تکنولوژیک چیزی می شود، جدی هممی حتی معنادار

 ص شود. ن مشخبا آ

 

کال واژه اخالق فناوری معنا ندارد، اخالق طراحی معنا دارد. در واقع اخالق طراحان. یعنی باز هم  سبر این اسا*

 گردد نه به تکنولوژی.می فراد براخالق به ا

مهم بود. چرا طراح  فقط کاربر گرایی در ابزارچرایی برای ما مهم است. شود؟ می چرا اخالق طراحان برای ما مهم

محلی از اعراب پیدا کرد؟ به خاطر تکنولوژی. پس تکنولوژی مدخلیت پیدا کرد. من حرفم فقط همین است. 
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شود. می ها عوض بشود، عوضیناخود این، شکلش، رنگش همه چیزش مهم است، اگر  تکنولوژی مهم است.

 شود. می بنابراین طراح مهم

 

رد ارائه شما دارم. نکته اول اینکه بخش نظری بحث فربه و چاق بود ولی قسمت مثالی که زدید من دو نکته در مو*

الغر بود. یعنی من خودم متوجه نشدم که عابر بانک  کبانمثالی که در عنوان جلسه هم آورده شده بود یعنی عابر و

که زدید به نظرم درست نبود. مثال هایی چقدر اقتضائات اخالقی دارد؟ خیلی مالحظات بیشتری دارد. حتی مثال

 جدید لحاظ شده است.های فرض کنید همان بحث معلولیت که گفتید همه در عابر بانک

 .اینکه نقد شده استاند؟ برای  سوال این است چرا اینها لحاظ شده

حتی میکروفونی که جلوی  تواند شان اخالقی داشته باشدمی نکته بعدی اینکه در اخالق فناوری هر چیزی*

اش کرد. اما اینکه در اخالق فناوری ما کدام فناوری شود دربارهمی شماست، حاال شان اخالقی نه ولی بحث اخالقی

م خیلی مهم است و این اصلح درباره شان اخالقی و اخالقی بودنش بحث کنیاینکه  و ابزار را انتخاب بکنیم برای

تا مثال فرض کنید عابر  تو در تو تری داردهای تر و مثالر ، پیچیدهتتر، جالبدهاش گستراست. خیلی بحث اخالقی

حظات زیست محیطی  فرض کنید مالشود مطرح کرد. مثالمی جالب تریهای خود عابر بانک حتی بحثبانک. در 

تر تان پررنگدر ارائهها اینبه نظرم ؟ کندمی گیرد چقدر کربن تولیدمی . مثال وقتی در یک محیط قراربانکعابر

ید که بیشتر به ابزار و و االن خودتان هم تصویب کرد ای که عنوان کردیدین یک نکته و اینکه در بحث نتیجهشود، ا

 را تقویتگرایی ن دیدگاهی که ابزار. آبا حرف شما خیلی همراه نیستمدارد، من  احی ابزار چقدر اهمیتاینکه طر

در طول تاریخ هم که نگاه بکنید هم غلط است ولی  بر است، اینری که هست در کاکرد هر چیزی و نکته اخالقمی

اشته باشد و اینجوری ای دیک سیطره بزارنبوده است که همواره ا ها حالت تعاملی داشته است. اینگونهکل این بحث

 نبوده که همواره کاربر یک سیطره داشته باشد. 

گذاری شما اگر بخواهید سیاستشود که می اشاین نتیجهگذاری ر سطح سیاستکه گفتیم دی همین بود موضع میان

موزش باید آ ها را تربیت کنید. قطعانید سراغ کاربر بروید، فقط نباید آتر بشود فقط نباکنید که جامعه اخالقی

. خود تکنولوژی هم از طریق طراحان دستکاری کنیدبدهید ولی سراغ تکنولوژی هم باید بروید. تکنولوژی هم باید 

ر اخالقی بکند. یک مثال دهد کاربر رفتانمی باید عوض کنیم. خود تکنولوژی اقتضایی دارد که خیلی جاها اجازه
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دیجیتال. تبدیل قرآن از های مثال قرآن یااست.  یپدیده خیلی جالباش اینستاگرام است. اینستاگرام یک خیلی مهم

برای اینکه شهودتان را شود. حاال فقط می زداییباعث تقدس تقاد من این تبدیلتال. به اعن دیجیقرآن مکتوب به قرآ

 رمان بگیریم. ما این کار راتبلتمان را به س گیریدمی ن به سرا فکر کنید مثال در شب قدر که قرآشم تقویت کنم،

 کنیم. نمی

ایلی داشته باشید که در آن قرآن نصب باشد، موبیا مثال بهترش این فتوایی است که االظهر داده است که اگر شما *

 ن وجود دارد، جاری است یا نه ؟ بیفتد، احکامی که برای افتادن قرآیا این اگر از دست شما آ

ا برسد می رنظه بنند. دانمی کردم. هیچ کدامشان لمس قران دیجیتالی را منوط به وضوحکم مراجع را استخراج  من

نجا یک رایی نگاه کنیم. جفتشان قران است، آابزارگاگر ن است ولی فرقی هست. جفتشان قرآآن قرآن مکتوب 

لوژی اخالق تکنوفقها که ، فرقشان در چیست؟ کلمه تایپ شده است، اینجا هم یک کلمه تایپ شده است

می که االظهر ما حکگویند اینجا الزم نیست وضو بگیرید. یا به قول شمی نقدر شهود قوی است کهاند ولی آنخوانده

مکتوب ما یک رابطه غیریت با قرآن داریم. یعنی برای قرآن یک شخصیت قائل هستیم، آن های ناند. یا در قرآداده

کنیم. باید می ن رفتاره اسم رحل وجود دارد، انگار مثل آدم با آچیزی بگذاریم، می از کتابخانه را در جای خاصی

شما برای برنامه قرآنتان  ،یلن موباسش کنیم و باید آن را با آدابی بخوانیم. در قرآتوانیم لمنمی وضو بگیریم وگرنه

  آورد.کند و بالیی سرمان میمی جای خاصی وجود ندارد. خود ابزار دارد کاری

 ورد را قبول ندارم. آمی سرمان را قبول دارم ولی همین جمله که بالییمن همه حرف شما *

 . اگر چه باور شخصی خود من باز بال است. گفتممی ن را االنزشی بود و نباید آبال ار

شده است. چیزی که  باشد و این منجر به بیشتر خواندن آنراه مثال همین وجود برنامه قرآن باعث شده همیشه هم *

 ن است. قرآدارد بیشتر خوانده شدن  اهمیت

ها قسم قلم و کتاب هر دو مصنوع تکنیکی هستند. چرا خدا به این سم خورده است.ن خداوند به قلم و کتاب قدر قرآ

ناسخ با دست  ن مکتوبی کهشود: قرآمی سه مرحله ادر اینجخواهم بگویم مدخلیت مهم است. می خورده است؟

ز امر ای امرحله درجهو قرآن دیجیتال. در هر  دستگاه چاپ، چاپش کرده است نی کهخودش نوشته است، قرآ

 دهید. می معنوی را از دست
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مثل شما ها مده، خیلیتصویری. مثال حضرت یوسف که در قرآن داستانش آها نی و داستانقرآهای مثال داستان*

غمبر را را تصور کنید یا پیغمبری که در شود. وقتی شما آن پیمی زداییقائلند که این داستان منجر به تقدس

 ای که در فیلم بود. ولی در کل منخوانیم و حمزهمی صدر اسالمهای ای که در داستانمزهیوزارسیف بود. مثال ح

 تبعاتی دارد که خوب است.گویم می

اصال مهم بخوانی.  ن را در کتابقرآ دقیقا به این متصل است که تو گویم یک بخشی از امر معنوی در قرآنمی من

به . خود این مصنوع تکنیکی مهم است. ین کتاب، شکلش و فرمش مهم استخوانی، خود امی نیست کدام سوره را

ن صحبت کنید. یعنی ناچارید از اینکه نسبت یا خوب است یا بد. باید راجع به آگویید می هرحال ملزوماتی که

نوی ن امر معب است. مثال از درجه آویید من حیث المجموع خوتوانید بگمی ن مشخص کنید.تان را با آاخالقی

توانیم راجع به آن صحبت می ن بردار برایند بهتر است.وانده شدن قرآن بیشتر شد. پس در آکاسته شد ولی میزان خ

القی بگیریم که خوب است کنیم ولی اینکه باید راجع بهش صحبت کنیم بدیهی است و ما ناچاریم با آن نسبت اخ

 یا بد؟ 

 

کند نمی گاهانه و با اراده کاری راطراحانی داریم که طراح آها وقت یدر مسئله طراحی که مطرح کردیم ما خیل*

اده نداشته است، آن نجا طراح اره در نظر طراح وجود نداشته است. آیعنی شاید مصنوع نهایی مقصودی دارد ک

فی که در جا آن شخصیت اصلی منتام نداشته است، االن این گوییم اختیارمی م اراده نداشته، کاربر هم کهمصنوع ه

ید؟ اگر طراح متهم نیست و عمدی نداشته، کاربر هم ناگزیر است، دستگاه هم که آمی ن ایجاد شده است از کجاآ

 ید؟ آمی شود، از کجامی خودش اراده ندارد. اراده اصلی که منجر به شر فردی

. در فلسفه علم یک رفته شده استاز فلسفه علم هم گ ی مهمی است،ن نکته خیلایدر بحث اخالق تکنولوژی ببنید 

 مشاهده هم انجام بدهید، نظریه شما تایید قطعیها . شما میلیاردUnderdetermination of theoryریه است نظ

و تکنیکی را  است. این طرف در تکنولوژی چیزی که وجود دارد این است شما همه معادالت فنینا متعین شود. نمی

مشخصی  ها تعریفرسید که اینمی پل 1۰رسید، به نمی پل را طراحی کنید، به یک پل که به کار ببرید برای اینکه

کند. به لحاظ می این کار را برای شماپل  1۰این بروند. ها از این طرف به طرف دیگر دمخواهید آمی دارند مثال شما

انتخاب دارید و دیزاینر نهایتا یک را تا  1۰د ولی نکنمی اغنفنی را اهای چیز اقتصادی و مقاومتی یکی هستند. همه
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گویند تو طرح سه را می گیرند ومی ها را در نظره اینهم ،کند. اینجا بک گراند فرهنگی، عالیق دینیمی انتخاب

شوند. می دخیلها گاه ارزشآاظ فنی یکی بودند. یعنی به طور ناخوداین دو طرح از لحانتخاب من نه طرح چهار را. 

 گذار به صورت تکنولوژیک تاثیرکه مطرح شد که به نحو تاثیر value sensitive designه این عد از این کب

 شود.می گاهشوند. یعنی آن ناخودآگاه دارد خودآمی طراحی  value sensitiveدارندها گذارد، که پروژهمی

 the problem of manyه نامب یک مسئله هستوری در اخالق فنابوده است؟ قبال مسئولیت با چه کسی 

handsت کرده است، فقط یک نفر نبوده که پیشرف ول نهایی مثال لپ تابای بسیار. چون در محصه، مسئله دست

لزوما   تاب خراب کرد، این وسط چه کسی مسئول و مقصر است؟ اند. اگر این لپهزار انسان دخیل بودهها بلکه ده

و  value sensitive designخاص خود را دارند اما بعد از ای هحلنجا یک سری راهگردانند. آنمی طراح بر به

دخیل هستند و روشی داریم ها ارزش مدانیمی مدن این مسئله موجه نیست. برای اینکه ماطراحی، دیگر پیش آ مسئله

هم انجام توانند نمی خواهد انجام بدهد ومی ی که دلشا نیست که طراح هرکارمند کنیم. دیگر روها را ساماننکه آ

گویید ر با آن مواجه هستند. ولی اگر موردی که شما میگویید قطعا کمتمی ن مسائلی که شمابدهند. دست کم آ

اند که روش هایی را توسعه داده ،دمخوانمی بسیارهای هایی را من در مسئله دستپیش بیاید، یک سری روش

توانند در ها میشود. همه ایننمی یک نفر نسبت دادهشود و به می کند. توزیع مسئولیتمی توزیع مسئولیت را

 گویید مسئولیت داشته باشند. می ای که شماهمسئل

 

تواند، کاربر هم نمی تواند ادامه پیدا بکند؟ ابزار کهمی ید که زنجیره اتفاقات تا چقدآمی اینجا یک بحث هم پیش*

شود گردنش را می افاعل و طراح انجام داده است تا کجی که ی است و بعد هم زنجیره اتفاقاتتا حد اختیارشکه 

 هم باید حل شود. این فکر کنم بحث فلسفه عمل است، درسته؟گرفت، این 

منفجر  ۸۰سفینه فضایی چلنجر که در دهه مربوط می شود به هست که مهم ی خیل یک موردها کاویمورددر مثال  

 Caceن یکی از کشته شدند، وضعیت اسفناکی بود. آ فضانورد ۸، 7د و میلیارد دالر آسیب مالی دیدن 5 ،شد

Study  کنند االن چه کسی مقصر است؟ نهایتا شمامی نجا دقیقا بررسین مسئله است. آخیلی خوب ایهای 

به شود است آنجا باالخره چگونه میخیلی گسترده است. مسئله این توانید یک نفر را مقصر بدانید، این مسئله نمی

 نحو عادالنه توزیع مسئولیت کرد؟ 
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ارادی است. یعنی رود. چون غیر می زیر سوالها کنیم دیگر ارادی بودن پیامدمی پس وقتی ما توزیع مسئولیت*

 ا به مشکلارزش داوری م ه وقتی نباشددااند و این ارطراح یا طراحان از پیامد منفی این وسیله آگاهی نداشته

 خورد. می

ارد خبر ندارد نسبت به طراحی که خبر دها شود این حرف را زد. قطعا طراحی که از این بحثنمی مطلقا هم

گاز های اتاقله این است که صفر نیست. مثال مهندس عمران آلمانی که ت. مسئسیولی صفر ن مسئولیتش کمتر است

دیزاین یاد نداشت؟ مثال الزم است به او  ه کارشاخالقی نسبت بهیچ حس عًا واقکرد، یعنی می را برای هیتلر طراحی

خواهم میی مخترع دینامیت واقعا خبر نداشت(. نه ول)کنم. می یر اخالقیگوید من دارم کار غمی بدهیم وقتی

لی کند. ومی ترشهود ما را دقیقها شود. به هر حال همه یک شهود اخالقی دارند. این بحثنمی بگویم صفر مطلق

داند چه می دارد وشهود ن طراح هم آ هیچ کس شهود اخالقی نداشته باشد. قطعا هابدون این ست کهنی اینگونه

 شود. هیچ کس هم هیچ جا مسئولیت را صفر نکرده است.نمی کند. به نظرم مسئولیتش صفرمی چیزی را طراحی

  

ند، دیگر بحث این نسبت بده هاAIاین به  Moral agencyتوانند نوعی می ندانهایی که قایلآ موضع میانیدر *

 شکلی نسیت.

شود و داغ ترین ترندی است که در فلسفه و فلسفه ذهن و می عوا شروعشود و اصال دمی خیلی قوی بحث نجاآ

philosophy of action ص کنیم ببینم دارد و اینکه واقعا اول باید مشخ وجودها ژی و همه اینوو تکنول

Moral agency به  متوانیمی راAI م یا نه؟ نسبت بدهیهاHidden layerواقعا این  .ها که مثال زدمن؟ و آها

اصال تواند کنترل کند جز یک هوش مصنوعی قوی تر. نمی ی است که این هوش مصنوعی را هیچکسعجیب جمله 

 deepmindند. حاال این را هم بگویم اسیستم هوش مصنوعی عجیبی ساخته در گوگلجمله عجیبی است. 

 سال پیش فروخته شد. دو 4،5ند. ان شرکت هوش مصنوعی جهان است، چند لبنانی و عرب تاسیسش کردهتریپیشرو

سراغ به  deepmind خواست، امامی اگر چه فیس بوک به قیمت بیشتری اشت، گوگل و فیس بوک.مشتری هم د

مشخصی برای  القیقواعد اخبود که  انجام بشود این برای اینکه معامله deepmindن شرط گوگل رفت. چو

من این  لی گوگل ارائه داد و گفت اخالقنداد وارائه اش وجود داشته باشد. فیس بوک این را ایندههای فعالیت

 خواهم بگویم در این بحث خیلی مهممیهمین خاطر معامله به سمت گوگل رفت. به  .است اگر چه پنهانی است
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ک امد و تصادف اش در واشنگتین یا نیویورهفته پیش ازمایشی که تا یکی دوسها ه driverless carشود. این می

ماشین تصادف کرد و بحثی شد که تقصیر چه کسی د که با یک ی بواتوبوس اش بود.رد. اولین ازمایش واقعیهم ک

رای اینکه اینها بتوانی بگیری نمی نویس را هم ، برنامهبشود دستگیرش کردراننده نداشته است که است، چرا که 

دانم به می نجا کها این وسط چه کسی مسئول است؟ تا آمده است. واقعزنند که نتوانی بفهمی از کجا آمی کدهایی

ها بنیادش اخالق نالقی و حقوقی حل نشده است. حقوق آبه لحاظ اخولی شان حل شده است هلحاظ فنی مسئل

رخالف اینجا شود. بمی حقوقی هابعضی از آن ن است که مکانیزممطالعه اخالق فناوری ایهای است. یکی از پیامد

کنند اگر این خوب بود، مکانیزمش حقوقی است. برای می نجا اخالقی است. تحلیل اخالقیکه بیشتر فقهی است، آ

د، یک فیلسوفی است به نام مایکل سندل اگر دوستان بشناسن نیستند. حقوق و اخالق تقریبا جداشود. می همین مهم

 در سالن که justiceت. یک کالسی هست به اسم سهییت علمی حقوق هاروارد ا ،ستفیلسوف اخالق اکه 

، هزار دانشجو در هر ترم دارد15که  ترین استاد جهان هم هست. محبوباست طبقه 6، شود می برگزار بزرگی

ه و ش فلسفهایارد نصف واحداست. حقوق هارو گذارق تأثیربه نحو بسیار جدی در حقوکه فیلسوف اخالق است 

در اخالق مسئله  مسئله را حل نکنی، Mindتا در شود. می Mindی این هم اخالق بود. اساسش اخالق است. پایه

 شود. نمی حل
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