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تاريخ مختصر علم اخالق كامپيوتر
 

نويسنده مقاله اى كه پيش رو داريد، ترل وارد بينوم ، استاد فلسفه 

دانشگاه و مدير مركز پژوهش علوم كامپيوتر و جامعه آن دانشگاه 

وى عضو مادام العمر متخصصان كامپيوتر تعهد اجتماعى ، صاحب . است

اشين هاى كامپيوترى و كرسى سابق كميته اخالقيات حرفه اى انجمن م

صاحب كرسى سابق كميته كامپيوتر و فلسفه انجمن فلسفه آمريكا 

طى بيست و پنج سال گذشته، وى سردبير مجله فرافلسفه بوده . است

. است  

 

وى نويسنده و ويراستار كتاب ها، مقاالت و برنامه هاى ويدئويى 

زش و متعددى در باب اخالقيات كامپيوترى، منطق، روانكاوى، آمو

مور . وى به همراه جيمز اچ. پرورش و تاريخ فلسفه بوده است
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چگونه كامپيوترها «: گردآورنده و ويراستار كتاب هاى ققنوس ديجيتال

، تالقى ) ۲۰۰۰ ويراست جديد ۱۹۹۸،(» فلسفه را تغيير مى دهند

، و به همراه سيمون راجرسون ويراستار و )۲۰۰۲(» كامپيوتر و فلسفه

بوده ) ۲۰۰۲(» قيات كامپيوترى و مسئوليت حرفه اىاخال«گردآورنده 

. است  

 

بنيان علم اخالق كامپيوترى •   

 

علم اخالق كامپيوترى به عنوان رشته اى تحصيلى، توسط نوربرت وينر 

MITاستاد دانشگاه  ، در )۱۹۴۰اوايل دهه ( در دوران جنگ جهانى دوم 

ايى حالى بنيانگذارى شد كه وى سرگرم ساخت يك توپ ضد هو

. هوشمند براى تيراندازى به هواپيماهاى جنگى سريع السير بود  

 

قسمتى از اين توپ مى بايست هواپيما را شناسايى و تعقيب نمايد، خط 
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گفت وگو «سير احتمالى آن را محاسبه كند و با قسمت ديگرى از توپ 

چالش مهندسى اين . كه قسمت مربوطه توپ را شليك نمايد» كند

مكارانش را واداشت تا شاخه جديدى از دانش، به نام پروژه وينر و ه

Cybernetics ، يا دانش سيستم هاى بازخورد اطالعاتى را بنيان 

مفاهيم سايبرنتيك در كنار كامپيوترهاى ديجيتالى كه در آن . گذارند

زمان ساخته مى شدند، وينر را به سمت نتيجه گيرى هاى اخالقى 

. هدايت كرد  

 

هايى انقالبى در عرصه هاى اجتماعى و اخالقى پيش وى پيشاپيش، پيامد

يا كنترل و : سايبرنتيك« در كتاب ۱۹۸۴به عنوان مثال در . بينى كرد

همواره برايم روشن بوده «: چنين مى گويد» ارتباط در حيوان و ماشين

است كه ماشين بسيار سريع مدرن كامپيوترى، سيستم عصبى مركزى 

رل اتوماتيك بوده است، ورودى و ايده آلى براى يك دستگاه كنت
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خروجى هايش نيز لزوماً صفر و يك و رقمى نيستند، بلكه مى توانند 

خوانش هاى اعضاى حسى مجازى از قبيل سلول هاى فتوالكترونيك يا 

ما هم اكنون در ... دماسنج و يا عملكرد موتورها و سيم پيچ ها باشند

جه از دقت عملكرد موقعيتى هستيم كه ماشين هايى مجازى با هر در

. بسازيم  

 

مدت ها پيش از اتفاق ناكازاكى و اطالع عمومى از بمب اتمى، به نظرم 

رسيده بود كه در معرض پتانسيل اجتماعى خير و شر نوينى قرار 

) ۲۷-۲۸ص (» .گرفته ايم،كه اهميت آن هنوز كشف نشده است  

 

رى،  وينر اثر تاريخى خويش در باب علم اخالق كامپيوت۱۹۵۰در ،

را منتشر نمود، كه نه تنها وى را به عنوان » استفاده انسانى از انسان ها«

بنيانگذار علم اخالق كامپيوترى معرفى كرد، بلكه مهمتر از آن، چنان 
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 -بنيان اخالق كامپيوترى جامعى از خود به يادگار گذارد كه تا امروز 

تحليل اين  به عنوان شالوده اى استوار در پژوهش و -پس از نيم قرن 

. رشته باقى است  

 

را براى فعاليت هايش » علم اخالق كامپيوترى«هرچند وى خود نام (

 در نظر گرفتن -۱: كتاب وى دربرگيرنده رئوس زير است) برنگزيد

 روشى -۳ چهار اصل اساسى عدالت -۲هدف يك زندگى انسانى 

 مباحث پرسش -۴قدرتمند براى عملى ساختن علم اخالق كاربردى 

 مثال هايى از مقوالت كليدى -۵ بنيادين علم اخالق كامپيوترى و هاى

انقالب كامپيوترى فرآيندى چندوجهى و در . علم اخالق كامپيوترى

جريان خواهد بود، به ثمر نشستن آن دهه ها تالش مى طلبد و 

. سرانجام همه چيز را به شدت تغيير خواهد داد  
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كارمندان و كارگران . ى استاين امر خاستگاه چالش ها و وظايف متنوع

مى بايست خود را با تغييرات شديد محيط كارى وفق دهند، دولت ها 

بايد قوانين و مقررات جديدى وضع كنند، صنعت و تجارت وادار به 

ايجاد سياست ها و تجربه هاى جديد مى شوند، سازمان هاى حرفه اى 

جامعه شناسان بايد تعاريف جديدى براى فعاليت هاى اعضا ارائه دهند، 

و روان شناسان بايد پديدارهاى جديد روانى و اجتماعى را مطالعه و 

درك نمايند، و فالسفه بايد مفاهيم قديمى اجتماعى و اخالقى را مورد 

. بازنگرى و تفكر مجدد قرار داده، تعاريف جديدى ارائه كنند  

 

غفلت، و به خود آمدن •   

 

 اخالق كاربردى كه به واسطه متاسفانه حيطه با اهميت و پيچيده علم

 كشف نشده و ۱۹۶۰ بنيانگذارى شد، تا اواسط دهه ۱۹۴۰وينر در دهه 
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در آن زمان، پيامدهاى مهم اجتماعى و اخالقى . بدون تغيير باقى ماند

تكنولوژى كامپيوتر آشكار شده، و توجه عمومى به مقوالت اخالقى 

انك ها به كمك سرقت از ب. مربوط به كامپيوتر رو به افزايش بود

وى . كامپيوتر و ديگر جرايم مشابه توجه دان پاركر را به خود جلب كرد

كتاب ها و مقاالتى در باب جرايم كامپيوترى نوشت و به انجمن ماشين 

آالت كامپيوترى پيشنهاد كرد به تدوين قوانين اخالقى براى اعضا همت 

. گمارند ACM وين چنين  ، پاركر را به عنوان رئيس گروهى براى تد

 - وضع شد۱۹۷۳ كه به واسطه همين سازمان در سال -قوانينى 

. منسوب كرد  

 

قوانين ( ACM  ۱۹۹۰ و مجدداً در اوايل دهه ۱۹۸۰ در اوايل دهه 

 تعرض به ۱۹۶۰همچنين در اواسط دهه ،) بازنگرى و اصالح شدند

حريم خصوصى به كمك تجهيزات كامپيوترى و به واسطه آژانس هاى 
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تى به نگرانى عمومى بدل گشت و به كتاب ها، مقاالت، امنيتى دول

مطالعات دولتى و پيشنهاد وضع قوانينى در مورد حريم خصوصى 

 قوانين حريم خصوصى جديد و قوانين ۱۹۷۰در اواسط دهه ،. انجاميد

جرايم كامپيوترى در آمريكا و اروپا وضع شدند، و سازمان هاى 

قى براى اعضا مبادرت متخصصان كامپيوتر به وضع قوانين اخال

. ورزيدند  

 

 MITدر همان زمان، جوزف وايزنبام دانشمند علوم كامپيوتر دانشگاه 

 نوشت، كه قرار بود به شكلى ELIZAبرنامه اى كامپيوترى به نام 

را » روانكاو راجرى در مصاحبه اى اوليه با يك بيمار«ساده و خام يك 

نامه ساده كامپيوترى واكنش مردم نسبت به اين بر. شبيه سازى كند

به عنوان مثال، برخى روانكاوان نتايج وى . وايزنبام را وحشت زده كرد

را اين چنين تفسير كردند كه به زودى روانكاوى اتوماتيك كامپيوترى 
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 درگير ارتباط MITميسر خواهد شد، و برخى دانشجويان و كاركنان 

ا وى در ميان عاطفى با برنامه مزبور شدند و افكار درونى خود را ب

وايزنبام تحت تاثير پيامدهاى اخالقى چنين پاسخى از سوى ! گذاشتند

اين . را نوشت) ۱۹۷۶(» قدرت كامپيوتر و عقل انسانى«مردم، كتاب 

. كتاب امروزه از آثار كالسيك علم اخالق كامپيوترى به شمار مى رود  

 

شاخه جديدى در اخالقيات كاربردى •   

 

 هنگام تدريس اخالقيات پزشكى متوجه شد كه  والتر منر به۱۹۷۶در ،

هرگاه كامپيوترها در موارد اخالقى پزشكى وارد مى شوند، مالحظات 

پژوهش بيشتر در اين پديده، . اخالقى نوين و با اهميتى پيش مى آيد

منر را مجاب ساخت كه شاخه اى مجزا از اخالقيات كاربردى، كه وى 

وينر اين واژه را به كار . (نياز استناميد، مورد » اخالقيات كامپيوترى«
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منر ) نبرده بود، پيش از منر نيز اين واژه به كار برده نشده بود

اخالقيات كامپيوترى را به عنوان شاخه اى از اخالقيات كاربردى تعريف 

تشديد شده، انتقال يافته يا ايجاد شده به «كرد، كه مسايل اخالقى 

. مطالعه قرار مى دهدرا مورد » واسطه تكنولوژى كامپيوتر  

 

وى درسى عمومى را بنيان نهاد، براى ايراد سخنرانى ها، برگزارى 

كارگاه هاى عملى و كنفرانس ها سرتاسر آمريكا را زير پا گذاشت و 

در اوايل . منتشر كرد» آغاز تدريس علم اخالق كامپيوترى«كتابى با نام 

ود و ديگر جا افتاده ب» علم اخالق كامپيوترى« نام ۱۹۸۰دهه ،

پژوهشگران نيز روند توسعه اين شاخه جديد از اخالقيات كاربردى را 

. دنبال مى كردند  

 

در بين افرادى بود كه در يكى از ) نويسنده اين مقاله(ترل وارد بينوم 
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 ۱۹۷۹در ،.  تحت تاثير وى قرار گرفت۱۹۷۸كارگاه هاى منر در سال 

ات تدريس آن را بنيان بينوم رشته اى دانشگاهى، درس نامه و موضوع

 به ايراد سخنرانى ها و برگزارى كارگاه ها و ۱۹۸۰نهاد و در دهه 

. كنفرانس هاى متعددى در بخش هاى مختلف آمريكا پرداخت  

 

 يك Metaphilosophy در سمت سردبير مجله ۱۹۸۳وى در 

مسابقه مقاله نويسى به منظور ايجاد اشتياق عمومى به علم اخالق 

 ۱۹۸۵در ،. اپ شماره اى ويژه در اين زمينه ترتيب دادكامپيوترى و چ

به چاپ رسيد، و به سرعت » كامپيوترها و اخالق«اين شماره ويژه با نام 

 و -مقاله اصلى . به پرفروش ترين شماره تاريخ اين مجله بدل شد

» علم اخالق كامپيوترى چيست؟« مقاله -برنده مسابقه مقاله نويسى 

زه به مقاله اى كالسيك در اين زمينه بدل شده جيمز مور بود كه امرو

. است  
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: مور در اين مقاله علم اخالق كامپيوترى را اين چنين تعريف مى كند

مسائل و مشكالت علم اخالق كامپيوترى پيامد خالء خط مشى اى «

هستند كه مى بايست چگونگى استفاده از تكنولوژى كامپيوترى را 

هاى نوينى ارائه مى كنند كه در عمل كامپيوترها قابليت . مشخص كند

غالباً يا هيچ خط مشى . انتخابات جديدى پيش روى ما قرار مى دهند

قابل اتخاذى در اين شرايط موجود نيست، يا خط مشى هاى موجود 

يكى از وظايف محورى علم اخالق . نابسنده به نظر مى رسند

د انجام كامپيوترى مشخص كردن آن است كه در چنين مواردى چه باي

دهيم تا به عنوان مثال، خط مشى هايى براى هدايت اعمالمان صورت 

. بندى نماييم  

 

به طور قطع با برخى شرايط اخالقى به عنوان فرد، و با برخى ديگر در 
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علم اخالق كامپيوترى توجه به هر دو . جايگاه يك اجتماع روبه رو هستيم

قى از تكنولوژى خط مشى هاى فردى و اجتماعى براى استفاده اخال

در ديدگاه مور علم اخالق كامپيوترى شامل » .كامپيوترى را دربردارد

 شناسايى خالء هاى خط مشى در قبال مسايل -۱: موارد زير مى شود

 صورتبندى -۳ آشكارسازى ابهامات مفهومى -۲ناشى از كامپيوترها 

ن  اخالقى نمودن اي-۴اصولى براى استفاده از تكنولوژى كامپيوتر و 

. اصول  

 

كتاب استاندارد •   

 

 سرآغاز علم اخالق كامپيوترى بود، نه تنها به خاطر شماره ويژه ۱۹۸۵

Metaphilosophy و مقاله كالسيك مور، كه همچنين به دليل چاپ 

علم «شدن نخستين كتاب در اين زمينه توسط دبورا جانسون با نام 
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دآورى شده و نيز چاپ شدن نخستين مجموعه گر» اخالق كامپيوترى

. » مسائل اخالقى در استفاده از كامپيوترها«توسط جان اسنپر با نام 

كتاب جانسون به سرعت به كتاب استاندارد تدريس در دانشگاه ها بدل 

شد و برنامه پژوهشى در زمينه اخالقيات كامپيوترى تا يك دهه بر 

. اساس اين كتاب تنظيم مى شد  

 

ترى را به عنوان شاخه اى معرفى جانسون در كتابش اخالقيات كامپيو

مطرح ساختن اشكال جديدى «مى كند كه طريقه تاثير كامپيوترها در 

از مسائل و دوراهى هاى اخالقى استاندارد را به واسطه تشديد مسائل 

قديمى و ايجاد الزام به كار بردن هنجار هاى اخالقى معمولى در 

جانسون . دهدمورد بررسى قرار مى » ساحت هاى صورت بندى نشده

 مباحثاتى در باب ۱۹۷۰ كه در اواخر دهه -) ۱۹۹۶( برخالف منر 

 بر اين باور نيست كه كامپيوترها -اخالقيات كامپيوترى با وى داشت 
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مسائل اخالقى سراسر نوينى ايجاد نموده اند، بلكه جانسون بر اين گمان 

الكيت، به مسائل آشنايى چون م» شكل نوينى«بود كه كامپيوترها صرفاً 

. قدرت، حريم خصوصى و مسئوليت بخشيده اند  

 

رشد سريع •   

 

.  به بعد، شاخه اخالقيات كامپيوترى به سرعت رشد كرده است۱۹۸۵از 

دوره هاى جديد دانشگاهى، مراكز پژوهشى، كنفرانس ها، مقاالت و 

كتاب هاى بسيارى ظهور نموده اند و خيل متنوعى از پژوهشگران و 

به عنوان مثال، متفكرانى نظير . رشته درگير شده اندموضوعات با اين 

دونالد گوتربار، كيت ميلر، سيمون راجرسون و ديان مارتين و نيز 

سازمان هايى نظير متخصصان كامپيوترى براى مسئوليت هاى 

ACM-SIGCASاجتماعى، بنياد مرز هاى الكترونيك و   آغازگر - 
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وليت هاى حرفه اى پيشرفت هايى مربوط به علوم كامپيوتر و مسئ

. پيشرفت هاى اروپا و استراليا نيز به شدت شايان توجه است. بوده اند

از جمله آن ها مى توان به مراكز پژوهشى جديد در انگلستان، لهستان 

 به رياست سيمون ETHICOMPو ايتاليا سرى كنفرانس هاى 

 و به رهبرى CEPEراجرسون و نويسنده اين مقاله، كنفرانس هاى 

ه اخالقيات كامپيوترى استراليا به رياست جان وكرت و كريس موسس

. سيمسون اشاره نمود  

 

آينده اخالقيات كامپيوترى •   

 

با توجه به رشد انفجارى علم اخالق كامپيوترى در دو دهه اخير، به نظر 

پس چرا دو . مى رسد اين رشته آينده اى قوى و با اهميت داشته باشد

 اخيراً در باب - گورنياك و دبورا جانسون  كريستينا-متفكر سرشناس 
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ناپديد شدن اخالقيات كامپيوتر به عنوان شاخه اى از اخالقيات كاربردى 

 بحث مى كنند؟ 

 

فرضيه گورنياك •   

 

ETHICOMPگورنياك در مقاله   پيش بينى مى كند ۱۹۹۵ به سال ،

ردى كه علم اخالق كامپيوترى كه امروزه تنها شاخه اى از اخالقيات كارب

به سيستمى از . است، به زودى به چيزى بس بيشتر ارتقا مى يابد

اخالقيات جهانشمول كه در تمامى فرهنگ هاى كره زمين قابل استفاده 

همچنان كه نظريات اصلى اخالقى بنتام و كانت در پاسخ به «: خواهد بود

انقالب صنعت چاپ شكل گرفتند، نظريه اخالقى نوينى براساس اخالقيات 

. يوترى و در پاسخ به انقالب كامپيوترى در حال شكل گرفتن استكامپ

در نتيجه شاخه در حال شكل گيرى اخالق اطالعات حتى از آن كه 
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 -۱۴(» .بنيانگذاران و طرفدارانش مى انديشند نيز با اهميت تر است

) ۱۷۷ص   

 

ماهيت انقالب كامپيوترى اين چنين اقتضا مى كند كه اخالقيات آينده «

جهانى بودن در معناى مكانى، از آن رو كه . جهانى داشته باشدخصلتى 

تمامى كره زمين را دربرخواهد گرفت، و نيز در معناى در برگرفتن 

) ۱۷۹ ص -۱۴(» .تمامى اعمال و ارتباطات انسانى  

 

خصلتى حقيقتاً ... شبكه هاى كامپيوترى . كامپيوترها مرز نمى شناسند«

ى كه از علم اخالق كامپيوترى سخن مى در نتيجه، هنگام. جهانى دارند

 ص -۱۴(» .گوييم، از اخالقيات جهانى در حال شكل گيرى سخن گفته ايم

۱۸۶ (  

 

اگر اكثريت يا تمامى كاربران كامپيوترها به قوانين اخالقيات «
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 احترام -صرف نظر از آن كه چگونه وضع شده اند _ كامپيوترى 

به بيان ديگر در آينده قوانين . نگذارند، آدابى بى فايده خواهند بود

علم اخالق كامپيوترى مى بايست مورد قبول اكثريت يا تمامى انسان 

يعنى علم اخالق كامپيوترى جهان ... هاى ساكن كره زمين قرار گيرد 

) ۱۸۷ ص -۱۴(» .شمول خواهد بود، اخالقياتى جهانى و همگانى  

 

مانند سيستم هاى » محلى«با توجه به فرضيه گورنياك، نظريات اخالقى 

كانتى و بنتامى اروپا و سيستم هاى اخالقى فرهنگ هاى ديگر در آسيا، 

آفريقا، جزاير پاسيفيك و غيره، در نهايت تحت حمايت اخالقياتى جهانى 

كه در واقع بسط علم اخالق كامپيوترى امروزى است، قرار خواهند 

عصر » عادى«به اخالقيات » كامپيوترى«در آن زمان، اخالقيات . گرفت

. اطالعات بدل خواهد شد  
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فرضيه جانسون •   

 

 خود ديدگاهى را ETHICOMP ۱۹۹۹دبورا جانسون در مقاله 

مطرح ساخت كه ممكن است در نگاه نخست شبيه به ديدگاه گورنياك 

: به نظر برسد  

 

مايلم تصويرى از اخالق كامپيوترى به دست دهم كه در آن علم اخالق «

مى توان ... ه مى شناسيم، خود ناپديد مى شودكامپيوترى آنگونه ك

گفت كه اخالق كامپيوترى به اخالق روزمره و معمولى بدل شده است 

) ۱۸و۱۷ ص-۱۵(» .و اخالق عادى به اخالق كامپيوترى  

 

اما نگاهى ديگر به فرضيه جانسون، تفاوت آن با فرضيه گورنياك را 

پيوترى در نهايت به در ديدگاه گورنياك، انقالب كام. آشكار مى سازد

. سيستم اخالقى نوينى مى انجامد، كه ماهيتاً جهانى و فرافرهنگى است
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، متمم نظرياتى »عصر اطالعات«نوين » اخالقيات«اين به قول گورنياك 

 نظرياتى بر مبناى فرهنگ هايى -محلى مانند نظريات بنتام و كانت 

 خواهد -ره زمينك» محلى«مجزا در اروپا، آسيا، آفريقا و ديگر مناطق 

. فرضيه جانسون، در واقع ذاتاً عكس نظريه گورنياك است. بود  

 

به بيان ديگر نظريه جانسون، كه متفكران بسيارى از آن دفاع مى كنند، 

نمونه هاى نوينى از «اين چنين مى گويد كه اخالقيات كامپيوترى درگير 

ت است، و بر اين گمان است كه اخالقيا» مسائل عمومى اخالقى

كامپيوترى به جاى آن كه جايگزين نظريات اخالقى بنتام و كانت شود، 

براساس نظر . آن ها را هم چنان به عنوان پيش فرض خود مى گيرد

جانسون، نظريات و اصول اخالقى كنونى هم چنان به مثابه پايه هاى 

تفكر و تحليل اخالقى باقى مى مانند، و انقالب كامپيوترى به انقالبى در 

. قيات نمى انجامداخال  
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در سرآغاز قرن بيست و يكم، متفكران اخالقيات كامپيوترى دو ديدگاه 

ديدگاه . متفاوت از تاثيرات احتمالى تكنولوژى كامپيوتر ارائه داده اند

گورنياك تكنولوژى اطالعات را از نظر اخالقى آن چنان - منر-وينر

 مبانى اخالق و حتى انقالبى مى داند كه انسان ها را وادار به بازبينى

ديدگاه محافظه كارانه تر جانسون اين . تعريف زندگى انسانى مى سازد

 كه -است كه نظريات اخالقى بنيادين دست نخورده باقى مى مانند 

مسائل اخالقيات كامپيوترى صرفاً همان پرسش هاى اخالقى قديمى اند 

ان شاخه اى  و در نتيجه اخالقيات كامپيوترى به عنو-در اشكالى نوين 

.مجزا از فلسفه كاربردى در نهايت ناپديد خواهد گشت  

 


