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چکیده
اثرات گستردهی فردی و اجتماعی تکنولوژیها اهمی ت ارزی ابی اخالق ی ،جه ت یا ت گ راری و
هدایت منا ب آنها را آشکار كردها ت .در این میان ارزیابی زودهنگام تکنولوژیه ای نوپدی د ك
در مراحل اولی تو ع خود قرار دارند این فرصت را فراهم میآورد ك از مخ ا رات آنه ا ت ا ح د
امکان بکاهیم .اما ویژگی عدم قطعیت درباره اثرات آتی ای ن تکنول وژیه ا امک ان ارزی ابی اخالق ی
آنها ب وا ط بخش عمدهای از نظریات مندرج در علم اخالق را با دشواری همراه میكند .ب هم ین
دلیل توج ب ارائ رویکردهای اخالقی متنا ب با ش رایط تکنول وژیه ا نوپدی د بای د م ورد توج
اخالقدانان قرار گیرد .در این مقال در پیآنیم ك نخست مفهوم عدم قطعیت در ای ن ح وزه را ش فا
ازی نماییم .پس ب برر ی اختار برهانهای اخالقی نتیج گرا خواهیم پرداخت و بی ان م یكن یم
چرا مفهوم عدم قطعیت در تضاد با چنین اختاری ا ت .د ت آخر رحی برای رویکرده ای جدی د
در اخالقی تکنولوژیه ای نوپدی د ارائ خ واهیم نم ود ك ش امل عن ری ثاب ت جه ت ارزی ابی
چالشهای اخالقی ،عن ری پویا برای پویش نحوه تو ع این تکنولوژیها و همچنین تبی ین نس بت م ا
بین این دو عن ر خواهد بود
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مقدمه

تكنولوژی از دیرباز حاوی تاثیراتی گوناگونی بر زندگی آدمی بوده است كه د سها های اخیهر
بیشتر شامل نگرانیها د با ه تهدیدات هست ای ،آلودگیهای زیست محیطی ،از بهین فهتن حهریم
خصوصی ،ابهام د حق مالكیت فكری و مخاطرات تكنولوژیهای نوپدید میباشد .د قرن بیستم
پژوهشگران برای یافتن اهی مناسب جهت مواج صحیح با اثرات مخرب احتمهالی تكنولوژیهها
حوزه جدیدی از تأمل اخالقی با عنوان «اخهال تكنولهوژی» 1ا پایه گهاا ی نمودنهد .ایهن حهوزه
اثرات مثبت تكنولوژی بهر انسهان ا میپهایرد لهاا مخهالم مباب ه كو كو انه بها بسهس و توسه
تكنولوژیهااست ،اما تالش میكند تجو یزاتی ا ائ نماید كه از تهاثیرات منفهی و ناخواسهت آنهها
بكاهد.
توجهات ب حوزهی اخال تكنولوژی پس از نفی نگاه ابزا ی ب تكنولوژی شدت یافت است .بر
ً
اساس چنین نگاهی اوال تكنولوژی همچون ابزا ی خنثهی د دسهت انسهان اسهت كه امكانهها و
ً
توانمندیهایی جدیدی ا برای او فراهم میآو د و ثانیا انسان میتواند ب شك ی آزادان و بهر اسهاس
نیات خود از آن برای انجام اعما نیك و یا ناشایسهت اسهتفاده نمایهد .آشهكا اسهت كه از من هر
ابزا ی نتایج ناخواست برآمده از برهم كنش انسان و تكنولوژی تنها ب اسهتفاده كننهده از تكنولهوژی
نسبت داده میشود .اما د یافتهای جدید از نسبت انسان و تكنولوژی از صرف یهك ابهزا خنثهی
فراتر می ود و شامل فهم تكنولوژی ب عنوان یك جههان بینهی ،همچهون ن رگهاه مها تین هایهدگر،
5
امههری سیاس هی د آ ای لنگههدون و ینههر 3،پدی هدهای فرهنگ هی از من ههر دن آی هدی4و آلبههرت برگمههان،
2

ف الیتی اجتماعی از نگاه برونو التو 6و جام شناسان ع م و تكنولوژی یا ف هالیتی حرفه ای ماننهد
اخال مهندسی د ن ر مایكل دیو یس7میشود( .میچام و والبرس  ،2009،ص )383-367
بر اساس نگاههای جدید ،تكنولوژی ن تنها ابزا ی منف ل نیست ب ك قاد است اثرات دگرگون
كنندهیی بر فهم ما از هستی ،خو یشهتن خهو یش ،جههان طبی هی ،جههان اجتمهاعی و همهین طهو
ً
م یا های اخالقی برجا گاا د .لاا توس و بسهس یهك تكنولهوژی د جام ه رهرو تا ت ییراتهی ا
ایجاد خواهد كرد ك الزم است نسبت ب آنها هوشیا ان عمل كنیم .د ایهن میهان تفهاوتی مها بهین
تكنولوژیهای نوپدید8و تكنولوژیهایی قدیمیتر و دا ای نفوذئد جام وجود دا د ك بایهد مهو د
1. Technology ethics
)2. Martin Heidegger (1889-1976
)3. Langdon Winner (1944
)4. Don Ihde (1934
)5. Albert Borgmann(1937
)6. Bruno Latour(1947
)7. Michael Davis ( 1943
 8منظور از تكنولوژيهاي نوپديد در اين مقاله به طور خاص ژنتيك  ،نانوتكنولوژي و نوروتكنولوژي است.
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توج قرا گیرد .
و یژگی اساسی تكنولوژیهای نو پدید ایهن اسهت كه آنهها هنهوز د مرح ه تحبیهق و توسه
( )R&Dقرا دا ند .من و از مرح تحبیق( ،)Rپژوهشهای متمركز بر یافتن تكنیكها ،اصهو و
وشهای اساسی است ك میتوانند برای توس های آتی ابزا ها و فرایندهای تكنولوژ یكی اسهتفاده
گردند .د مرح توس ( ،)Dهدف اص ی ،طراحی و تولید ابزا ها و فرایندهای واق ی است و البت
د این گام تنها نمون های آزمایشگاهی ا ائ میگردد و هیچ محصولی ك به طهو گسهترده توسهس
جام مو د استفاده قرا گیرد عرر نمیشود ِ(ب ِری ،2012،1ص)1
وارح است امكان ج وگیری از تأثیرات ناخواست اجتماعی و اخالقی تكنولوژیههایی كه ههم

اكنون ب طو گستردهای د جام مو د استفاده قرا میگیرد و د بطن آن نفوذ كردهاند خود ب خود
كاهش مییابد .اما از آن جا ك تكنولوژیهای نوپدید د مراحل آغازین توس خود قرا دا ند و ب
همین ع ت هنوز ت داد زیادی كا بر و د پی آن نتایج اجتمهاعی م موسهی از آنهها حاصهل نشهده
است این فرصت وجود دا د تا ب صو ت پیشگیران خود ا برای مواج با سیل ت ییرات اجتماعی و
اخالقی ممكن آنها آماده سازیم .ب دیگر سخن ،اگر بپایریم نتهایج حاصه از توسه تكنولهوژی
اجتناب ناپایر نیستند ،میتوانیم این امید ا داشت باشیم ك دسهت كهم به طهو جم هی بهر آینهده
خو یش تأثیر بگاا یم و با انتخاب صحیح این ك كدام تكنولوژیها باید توس یابند ،و این ك ههر
كدام از آنها بنا بر چ قواعدی باید مو د استفاده قرا گیرند از تأثیرات منفی تكنولوژی بر خودمهان
و اجتماع بكاهیم و تا میزان ممكن آن ا جهت دهی كنیم.
بنابر آن چ گفت شد اهمیت ا زیابی اخالقی زودهنگام تكنولوژیهای نو پدید بهر اخالقهدانان
تكنولوژی وشن است .با این وجود امكان چنین ا زیابیهایی خود با دشهوا یهای جهدی وبهرو
است .مهمترین این م ضالت« ،عدم قط یت» د با هی آثا و نتایج ممكن این تكنولوژیها اسهت
ك دست كم كا برد بسیا ی از ن ریات مند ج د ع م اخال برای بر سی جزئی این تكنولوژیهها
ا دچا اختال مینماید .لاا د این مبال د پیآنیم تا نخست به بر سهی چیسهتی و یژگهی عهدم
قط یت د حوزه تكنولوژیهای نوپدید بپردازیم و بها ا ائه ی نمونه هایی تصهو یری وشهن از ایهن
خصیص بدست دهیم .د بخش دوم ساختا ن ریات اخالقی نتیج گرا ا مد ن ر قهرا مهیدهیم و
بیان میكنیم چرا این ساختا با و یژگی عدم قط یت همخوانی ندا د .و د نهایت بخهش پایهانی به
ا ائ عناصری پیشنهادی د مو د و یكردهای اخالقی آینده برای تكنولوژیهای نو پدید اختصهاص
خواهد داشت.
1. Brey

مجله روششناسی شماره 85

صفحهبندی مقدماتی

ravesh shenasi85 Sm 6-8-95

130

روششناسی علوم انسانی /س /21ش /85زمستان 1394

 -1عدم قطعیت

 -1.1عدم قطعیت معرفتشناختی
ب طو خالص من و از عدم قط یت د حوزه تكنولوژی ،ناتوانی انسان د ت یین دقیق و كامل آثا
تكنولوژیها بر فرد یا اجتماع است .عدم قط یتهای مرتبس با تكنولوژیها خود قابل تبسیم به دو
ً
دست میباشند .نخستین دست  ،عدم قط یت م رفتشناختی است ك عمدتا ب دو یشه ی ،دانهش
ناكافی از حوزه جدید یا پیچیده بودن شرایس توس تكنولوژی باز میگردد .این نوع از عدم قط یهت
با كسب دانش ،اندازه گیریهای دقیقتر و مد های بهتر قابل كاست شدن است( .سولی)2007 1،
تكنولوژیهای نوپدید به شهدت بها عهدم قط یهت م رفتشهناختی حاصهل از كمبهود دانهش
مواج اند چرا ك این تكنولوژیها انسان ا قاد میسازند تا د محدودههایی از آفرینش ك پهیش از
این خا ج از دسترس او بودند ب اعما ت ییرات بپردازد .برای مثا نگره ك ی د با ه تكنولوژیههای
همچون ژنتیك ،نو و و نانو ایهن اسهت كه آنهها به ترتیهب امكهان ت ییهر د و یژگیههای زیسهتی
موجودات ،م ز انسان ،و مواد د مبیاس اتمی ا ك پیش از این خا ج از تواناییهای انسان ب ن هر
می سیدفراهم میآو ند  (.مو  )2005 ،بدین ترتیب این تكنولوژیها ما ا بها شهرایس ،امكانهها و
موق یتهای تازهای وبرو میسازند ك پیش از این تجرب الزم و دانش مواج با آنها ا نداشت ایم؛
لاا پیش بینی اثرات و نتایج حاص از اعما ت ییرات د این محدودهها نیز ناشناخت و نامشهخ
است.
ابهامهایی ك د سا های اخیر د با ه سمی بودن نانو ذ ات د حهوزه نهانوتكنولوژی به وجهود
آمده است نمون ای وشن از وجود چنین عدم قط یتی است .مشخ كردن سمی بودن نهانوذ ات
حتی زمانی ك ساختا  ،اندازه و مشخص های مو فولوژی ایهن مهواد شهناخت شهده هسهتند بسهیا
دشوا است چرا ك واكنش آنها با محیس زیست و بدن انسان میتواند ب میزان زیادی متفهاوت بها
ذ ات د مبیاسهای بز گتر باشد .از این و وش سنتی دز -پاسخ2ك برای شناسایی سهمیت ذ ات
3
با مبیاسهای بز گتر استفاده میشد د مو د نانو ذ ات ب طو ك ی ناكا آمد است ) َهنهدی و شهاو
ً
 .(2009،از طرف دیگر مبایس تطبیبی مها بهین ذ ات نهانو و ذ ات مشهاب ا نیهز نمیتهوان كهامال
ً
مشروع دانست چ آن ك نانو ذ ات حاوی و یژگیهای كامال جدیدی هستند ك هیچكهدام از ذ ات
شناخت شده كنونی دا ای این خصوصیات نیستند .با د ن ر گرفتن این م ضل و از آن جها كه نهانو
ذ ات نبشی محو ی د بسیا ی از محصوالت نانوتكنولوژی بازی میكنند ،امكان ت یین دقیق آثا
1. Sollie
2. dose-response
3. Handy & Shaw
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و نتایج حاصل از این محصوالت وجود ندا د .ب ع ت وجود چنین نبصی محببان از سا 2004
تالش میكنند زیر شاخ ای جدید از ع م سم شناسی با عنهوان سهم شناسهی نهانو 1ا پایه گهاا ی
نمایند تا بتوانند با ا ائ اههای جدیهدی محهدوده دانهش بشهری د ایهن حهوزه ا گسهترش دهنهد.
(دونالدسون و همكا ان )727، 2004،
ً
البت این نوع عدم قط یت لزوما محدود ب تكنولوژیهای جدیهد و د حها هههو نیسهت .د
سها های اخیهر آژانهس محاف هت از محهیس زیسهت ایالهت متحهده آمریكها خواسهتا آن شهد تها
كمپانیهای DuPont ،و  3Mاستفاده خود از ماده شیمیایی  PFOAك برای سهاخت تف ون(مهاده
نچسبی ك د بسیا ی از وسایل زندگی وزمره ما مثل وسایل آشپزی ،فرشها ،لباسها ،بست بندی
غااها و هزا ان محصو دیگر ب كا می ود) كا برد دا د ا بكاهند .بیشتر از  50سا اسهت كه از
این ماده شیمیایی استفاده شده است و ب تازگی ا تباط آن با سرطان و صدم دیدن اعضای بهدن د
آزمایشهای حیوانی مشخ گردیده است (لین .)2007 ،بر این اساس میتوان گفت تفاوت بهین
تكنولوژیهای جدید و قدیمیتر تنها د این است كه تكنولوژیههای قهدیمیتر د سهطح جام ه
ً
گسترش و نفوذ یافت اند و ما طبی تا با اب اد بیشتری از آنها وبرو شهدهایم به همهین دلیهل د طهی
زمان ب آثا و نتایج بیشتری از آن ها ع م پیدا نمودهایم .با وجود این ،همچنان ممكن است یك اثر
جدید و پیش بینی نشده از آنها بروز نماید.
نوع دیگر از عدم قط یت م رفتشناختی مربوط ب شرایس پیچیده توس تكنولوژیههای نهو ین
است .د واقع فرآیند تحبیق و توسه یهك تكنولهوژی جدیهد دا ای عوامهل مت هدد انسهانی ماننهد
محببان ،طراحان و صن تگرانی است ك هر كدام د شت ها و بخشهای گوناگون ف الیهت دا نهد.
مجموع تالش هم این عاملهای انسانی است ك یك تكنولهوژی ا د مراحهل اولیه خهود شهكل
میدهد .لاا هر فاز از توس یك تكنولوژی ممكن است چنان پیچیده و مبهم باشد ك دیگر عوامل
دخیل د آن فاز نتوانند ب طو كامل د بیابند ك چ اتفاقاتی د فازهای گاشت افتهاده اسهت و چه
مسائ ی د فازهای آینده خ خواهد داد .ب طو م مو  ،عوامل هر بخش محصوالت و مصنوعات
ا از فاز قب ی مانند یك ج ب سیاه تحو یل میگیرند و سپس كها مهرتبس بها خهود ا وی آن انجهام
دهند .ب ع ت این ت دد و گوناگونی عوامل انسانی دخیهل ،ممكهن اسهت محصهو نههایی حهاوی
نتایجی باشد ك هیچكدام از عوامل ب طو جداگان توانایی پیش بینی آن ا نداشت باشهند( .سهولی
 )2007،این ور یت شبی چیزی است ك نخستین با توسس دنیس تامپسون د یك مبال د بها ه
ادا ات عمومی با عنوان م ضل دستان بسیا 2ب كا بهرده شهد اسهت .ایهن واژه مهو د اسهتفاده قهرا
1. Nano Toxicology
2. problem of many hands
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گرفت تا نشان دهد با توج ب مجموع ای بز گ از شرایس و فرایندهای گوناگون استناد مسئولیت به
افراد منطبی نخواهد بود( .تامپسون )1980،
 -1.2عدم قط یت هستیشناختی
اما عدم قط یت تنها ب فبدان دانش و آگاهی قابل تب یل نیست چهرا كه وره یتهایی وجهود
ً
دا ند ك ذاتا ت ین ناپایرند لاا عدم قط یت حتی با اطالعات بیشتر نیز كاست نمیشود .این نهوع از
عدم قط یتها ك هستیشناختی خوانده میشوند مربوط ب ذات پیش بینهی ناپهایر و غیهر منت هره
مسیرهای توس این تكنولوژیهاست ك میتواند منجر ب نتهایج و تهاثیرات گونهاگونی گهردد و به
همین دلیل حتی با افزایش حدود دانش و بر سیهای دقیقتر قابل برطرف شدن نخواهند بود.
از نشان های مهم عدم قط یت هستیشناختی امكان ت ییر د اههداف و كا بردههای اولیه یهك
تكنولوژی د آینده است .ب عنوان مثها  ،اینترنهت د ابتهدا تنهها به عنهوان ابهزا ی بهرای كا ههای
غیرمتمركز ن امی و تباد اطالعات دانشگاهی توس یافت؛ اما سپس با ت ییری اساسی د اهداف
اولی آن ب شبك ای جهانی برای تباد اطالعات تبدیل شد .ت فن نیز سرگاشت مشابهی دا د؛ چهرا
ك د اصل برای كا های تجا ی ساخت شده بود و گراهام بل حتی نمیتوانست تصو كند ك مردم
بتوانند از چنان اپراتو پر صدایی د خان های خود استفاده كنند .از این و یك تكنولهوژی همهوا ه
این امكان ا دا د ك برای اهدافی غیر از آنچ برای آن طراحی شده ب كا ود( .سولی)2007 ،
از سهوی دیگهر تهها یخ به مها نشههان داده اسهت كه تكنولوژیههها د اكثهر مواقهع دا ای نتههایج
ناخواست ای بودهاند (.و ماس و همكا ان )2011 ،نتایجی ك پیش بینی آنها د مراحهل تحبیهق و
توس بسیا دشوا بوده اما ب دتر و با كا بردی شدن تكنولوژی و استفاده گسترده از آن ایهن نتهایج
هاهر شدهاند .برای مثا وقتی نخستین اتومبیلها ساخت میشدند این پیش بینی ك وزی ب ع ت
گسترش این تكنولوژی با م ضل بز گی با نام آلودگی هوا مواج گردیم مضحك ب ن هر می سهیده
است .نتایج ناخواست برآمده از تكنولوژیها نیز نشانگر آن است ك مسهیر توسه یهك تكنولهوژی
فرایندی پو یا و د حا صیرو ت است و همین امر دلیل عدم قط یت هستی شناسان نهفت د آنها
است.
البت پیش بینی ناپایری و كاتو های بودن وره یتی اسهت كه د بسهیا ی از موق یتهها بها آن
مواج هستیم .ندومیبودن ذاتی فرایندهای طبی ی ،فتا های پیش بینهی ناپهایر و گونهاگون افهراد
انسانی ،مثل فتا هایی ك خالف عرف و عبل ممكن است انجام پایرد و یا اختالف مها بهین آنچه
مردم میگو یند ،احساس میكنند ،فكر میكند با آنچ د عمل انجام میدهند .همچنین ذات پهیش
بینی ناپایر فرایندهای اجتماعی ك خود د صیرو ت جریانهای فرهنگی و اقتصادی یش دا د یها
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عههادت د توسه تكنولههوژی مثههل یهك كشههم مهههم و ناگهههانی

تكنولوژ یك هم نمون هایی از این موق یتها هستند( .سولی)2007 ،
اما ب طو خاص عدم قط یتهای هستیشناختی د با ه اثرات تكنولوژی میتوانند از تهأثیراتی
ك ع م ،پایرش اجتماعی و سیاست بر توس یك تكنولوژی دا د ناشی شود .برای مثا وقهوع یهك
كشم بز گ ع می ممكن است بر تكنولوژیهای د حا توس د آن زمهان اثهرات جهدی داشهت
باشد مثل این ك ب طو كامل وا نهاده شوند یا با ت دیلهای جدید وان بهازا شهوند .همهین طهو
تبارای نامت ین بازا و فتا پهیش بینهی ناپهایر اجتمهاع د مهو د پهایرش یها عهدم پهایرش یهك
تكنولوژی میتواند نحوه توس یك تكنولوژی ا ت ییر دههد .بهرای مثها عهدم پهایرش اجتمهاعی
غااهای اصالح ژنتیكی شده باعث گردید ك شركتهایی ك سرمای گاا ی هنگفتی بهرای توسه
چنین تكنولوژی كرده بودند دچا و شكستگی شهوند( .سو یرسهترا و یهپ .)2007،1دسهت آخهر
سیاست میتواند ب نوب خود بر شیوه توس یهك تكنولهوژی تهأثیر بسهزایی داشهت باشهد .تصهمیم
سیاستمدا ان برای آغاز یك مسابب تس یحاتی تكنولوژ یك كه باعهث میگهردد توسه تكنولهوژی
سمت و سو یی خاص بیابد از این جم است.
باید دقت نمود عدم قط یت م رفتشناختی و هستیشناختی د ا تباط با یكدیگر قرا دا ند. .
ً
البت این ابط لزوما ابط ای دوطرف نیست .ی نی اگرچ عدم قط یت هستیشناختی ،عدم قط یت
م رفتشناختی ا د پی خواهد داشت ،اما از عدم قط یت م رفتشناختی د با ه یك پدیهده عهدم
قط یت هستیشناختی ا نمیتهوان نتیجه گرفهت .به دیگهر سهخن ،از آن جها كه عهدم قط یهت
هستیشناختی ك از ور یت كاتو های و نامت ین ذات واق یت برآمده است امكان كسهب دانهش و
پیش بینی قط ی د با ه پدیدهها ا س ب میكنهد همهوا ه بها دشهوا یهای م رفتشهناختی همهراه
است .اما عكس این قضی صحیح نیست چرا ك ممكهن اسهت د مهو د پدیهدهای تنهها به ع هت
محاسبات غ س ،اندازه گیریهای نادقیق یا پیچیدگی و عوامل تأثیرگزا فراوان ،عدم قط یت م رفت
ً
شناسی بروز كند ك با تالش بیشتر قابل فع باشد ،اما پدیده مو د ن ر اساسها دا ای عهدم قط یهت
هستیشناختی نباشد (.میجر2و همكا ان)2005 ،
 -2برهانآو ی اخالقی د با ه تكنولوژی  :م ضل عدم قط یت
 -2.1ساختار برهانهای اخالقی
اولین تالشها برای ا ائ ا زیابی د مو د چالشهای اخالقی حوزه تكنولوژیهای جدید مراج ب
برهانهای اخالقی مند ج د ع م اخال است .برای مثا بهر اسهاس مهرو ادبیهاتی كه د حهوزه
1. Swierstra & Rip
2. Meijer
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اخال نانوتكنولوژی انجام شده است ،د سا های اخیهر شهش دسهت از ن ریهات اخالقهی بهرای
ا زیابی مسائل و م ضهالت نهانوتكنولوژی اسهتفاده شهده اسهت كه شهامل برهانههای مبتنهی بهر
طبی ههت 1،برهانهههای وهیفه گرایانه  2،برهانهههای مبتنهی بههر زنههدگی خههوب 3،برهانهههای سههودگرا،

4

برهانهای مبتنی بر عدالت5و برهانهای مبتنی بهرآزادی و حبهو فهردی6اسهت(.پاتنود و لیگالهت،
) 2011

7

حوزههای جدید تامل اخالقی همچون اخال تكنولوژی تالش دا ند تئو یها ،اسهتاندا دهای
هنجا ی ،مفاهیم و وشهای توس یافت د ع م اخال ا د مو د حهوزه خهاص خهود كها بردی
سازند .با این وجود د هر یك از این حوزهها به كا بسهتن چهها چوب و مفهاهیم قب هی به شهكل
مستبیم صو ت نمیگیرد ب ك ب برخی بازنگریهای خاص نیاز دا د .ایهن بهازنگری به ایهن دلیهل
است ك استاندا ها  ،مفاهیم و وشهای اخالقی عمومی ب اندازه كافی خاص نیستند ك قابهل به
كا بست شدن ب شكل مستبیم بر مشكالت اخالقی د این حوزهها باشند.
د واقع بینشهای جدید ب وجود آمده د حوزههای نوههو اخالقی میتواند منجر به فرمهو
بندی مجدد یا دست كم اصالح برخی استاندا دهای هنجا ی ،مفاهیم و وشهای كنهونی گهردد.
برای مثا چی د س و بئوچامپ ت دادی اصل اخالقی تازه بهرای اخهال پزشهكی ورهع نمودهانهد
(.بئوچامههپ و چی ههد س )2001 8،ایههن اصههو بهه شههدت از اسههتاندا دهای هنجهها ی عمههومی
خاصترند ،اما همچنان آنبد عمومی هستند ك قابل اعما بر حهوزه اخهال پزشهكی باشهند .د
اخال كامپیوتر هم مفاهیم موجود ب خصوص د مو د حریم خصوصهی و مالكیهت بهاز ت ریهم
شدند و برای و یا و یی با مشكالت م مو د عصر كامپیوتر سازگا گشت اند( .ف و یدی)2010 ،
ع ی غم وجود برخی تجدید ن رها و اصالحات ،برهانهای اخالقی ك با استفاده از ن ریات
كالسیك اخالقی9ب طو عام و ن ریات اخالقهی نتیجه گرا به طهو خهاص اقامه میگردنهد دا ای
1. Nature
2. Deontology
3. Good Life
4. Utilitarianism
5. Equity Theories
6. Autonomy and Rights
7. Patenaude & Legault
8. Beauchamp & Childress

 .9منظور از نظريات اخالقي كالسيك همان مكاتب اخالقي موجود در علم اخمالا اسمت  .ايمن مكاتمب اكدمر يا در پمي ارا مه
پاسخ هايي براي حل مشكالت عملي انسان هستند  .نسخهها جديد اين نظريات امروزه با جرح و تعديالتي مورد استفاده قمرار
مي گيرد .براي مدال سودگرايي جان استورات ميل غالباي به صورت تحليلهاي سود -ريسك درآمده كه در آنها منظور از سمود
به طور خاص سود اقتصادي است در حالي كه ميل سود را الزاماي اقتصادي نميدانسمت .دربرابمر نظريمات كالسميك اخالقمي
نظريات جديد اخالقي هستند كه به دنيال تحليل فلسفي براي روشن سازي مفاهي و پرسشهاي نظريات كالسيك است.
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ساختا ثابتی هستند ..این ساختا شامل س بخش ذیل است :
-1مرجع اخالقی  :زیر بنا و مستمسك هر ن ری اخالقی برای ا ائ یك حكم ا شامل میشود.
د واقع هر ن ری اخالقی ادعا میكند تنها اگر عم ی بر اساس م یا پیشهنهادی آن صهو ت پهایرد
اخالقی خواهد بود .برای مثا برهانهای مبتنی بر شأن انسانی و وهیف گرایی ك برگرفت از اخهال
كانتی هستند بر این م یا مبتنیاند ك فرد بشری باید هموا ه ب عنوان یك هدف فینفسه نگریسهت
شود ن ب عنوان وسی ای برای سیدن ب چیزهای دیگر و اعمالی كه ایهن شهرط ا عایهت نكننهد
اخالقی نخواهند بود .وجود م یا ی ثابت ( مثل بیشترین سود برای اكثریت ،عمل مبتنی بر وهیف ،
ها مونی با طبی ت و  ) ....د این ن ریات باعث گردیده تا ب این ن ریات ،ذات گرا1نیز گفت شود
-2دلیل آو ی عم ی اخالقی  :د با ه هر عمهل مهو د بحهث ،اطالعهاتی از نتهایج و اثهرات آن
موجود است .اما الزم است تا اخالقدانان بر سی نمایند ك آیا م یا یك ن ری اخالقی بهر اسهاس
مجموع اطالعات موجود از اثرات آن عمل ا را میشود یها خیهر؟ .فراینهد دلیهلآو ی كه د ایهن
بر سی صو ت میپایرد دلیلآو ی عم ی اخالقی خوانده میشود .برای مثا د مو د فروانهداختن
بمب اتمی د جنگ جهانی دوم این اطالعات موجود است ك ایهن عمهل از سهو یی باعهث كشهت
شدن ت داد زیادی از مردم و مشكالت عدیده برای نسلهای ب دی آنهها خواههد شهد و از سهو یی
دیگر این عمل باعث پایان یافتن جنگ جهانی با ت داد كشت های ب مراتب بیشهتر خواههد شهد .د
این جا احالقدانان باید با بر سی اطالعات و اقام استدال بیان كنند ك آیا مجموع ایهن اطالعهات
م یا اخالقی مو د ن ر ا برآو ده میسازد یا خیر.
-3حكم اخالقی :همان حكم و داو ی نهایی اسهت كه یهك ن رگهاه اخالقهی ا ائه میكنهد و
میتوان بر اساس آن ب تجو یزات و سیاست گاا یهای مناسب مباد ت كهرد( .پهاتنود و لیگالهت،
)2011
 -2.2ارز یابی اخالقی تكنولوژ ی در سطح كل نگرانه
میتوان از ساختا فو برای اقام برهان اخالقی د دو من ر كل نگر و جزء نگر به تكنولهوژی نیهز
استفاده نمود .د من ر كل نگر تنها خود ا ب ا زیابی اخالقی از كیفیهات عهام تكنولوژیهها مبیهد
میسازیم ك با احتما زیاد د هم یا بیشتر كا بردهای آینده آن تكنولوژی بروز خواهند داشت .د
واقع د این و یكرد تنها بر اساس تصو یر ك ی ك متخصصان یك تكنولوژی از آن بدست میدهنهد
ا زیابی صو ت میپایرد .محدوده اعتبا چنین ا زیابیهایی بیشتر ك یت و مجموع یك تكنولهوژی
ا د بر میگیرد تا محصوالت ،كا بردها و نتایج خاص آن ا.
1. substantive
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ب عنوان مثا  ،اقام برهان اخالقی از ن رگاه طبی ت گرایان  ،د مو د اخالقی بهودن یها نبهودن
ك یت توس نهانوتكنولوژی ا د ن هر میگیهریم .د ایهن دسهت از ن رگاههها م یها اصه ی عمهل
اخالقی ،هماهنگی با طبی ت است .چنین نگاههایی امكان حصهو نهوعی دانهش د بها ه طبی هت
توسس انسان ا ب عنوان یك اصل میپایرد .این دانش حاوی انواعی از دسهتو ها و فرمانهها 1اسهت
ك انسان ب طو ذاتی هرفیت د یافت آنها ا دا د .اگر اعما ما منطبق بر ایهن دسهتو ات صهو ت
پایرد ها مونی طبی ی حفظ میگردد لاا عمل ما ب لحاظ اخالقی صحیح خواهد بود.
اعما چنین ن رگاهی ب ور یتهای عم ی ساده است چرا ك بنا ب و یژگیهای انسهانی خهود
قاد خواهیم بود فرمانهای طبی ت ا د هر زمین خاص فهم كنیم از این و با نگهاهی منطبهی د
خواهیم یافت ك آیا یك عمل خاص منطبق بر آن فرمهان هسهت یها خیهر .مشهخ

اسهت چنهین

دیدگاههایی حكم ب غیهر اخالقهی بهودن توسه نهانوتكنولوژی دههد چهرا كه نگهره ك هی د بها ه
نانوتكنولوژی مبتنی بر دستكا ی عمدی د ن م از پیش ت یهین شهده طبی هت د مبیهاس كوچهك
است ،ك این امر ها مونی طبی ی ا ب چالش میكشد ) .پاتنود و لیگالت. (2011 ،
البت منتبدان ،دستو ات اخالقی برگرفت از طبی ت ك قابل دسترسی برای همگان باشد ا مهو د
نبد قرا میدهند .آنها م تبدند بنا بر همین الگو میتوان م تبد شد ك توانهایی مها بهرای سهاخت
تكنولوژی نیز چیزی است ك د طبی ت ما انسانها مند ج است لاا پیگری و توسه آن میتوانهد
امری اخالقی ت بی شود .برخی دیگر ب طو كامل دستو ات پنهان د د طبی ت و امكان شناخت
آنها ا د میكنند .آنها م تبدند هر چند بشهریت خهاطرات نهاگوا ی از اسهتفاده از تواناییههای
تكنولوژی دا د اما د حا یادگیری و پیشرفت د با ه تكنولوژی هستیم و خواهیم توانسهت بهر ایهن
م ضالت فائق آییم( .سو یسترا و یپ  )2007،ب هر وی از این مثا مشخ میگردد ك اگرچ
كا بردهای خاص و نتایج یك تكنولوژی هنوز م ین نیست ،این امكان وجود دا د ك از من ری عام
و كل نگران ا زیابی اخالقی از آن تكنولوژی بدست دهیم .ك این همان ا زیابی اخالقی تكنولوژی
د سطح ك ی است.
 -2.3ارز یابی اخالقی تكنولوژ ی در سطح جزء نگرانه
د نگاه جزئی نگران به تكنولهوژی احكهام اخالقهی بایهد د برگیرنهده كا بردهها ،ابزا هها و نتهایج
اجتماعی و فردی تكنولوژی باشد .این سطح حائز اهمیت بیشتری است چرا ك حاوی طیم وسیع
تری از مسائل اخالقی تكنولوژی است .احكام اخالقی د این من ر میتواند شامل كا بردههای بها
احتما كمتر و دو تر و یا كا بردهای با احتما باال و نزدیكتر این تكنولوژیها گردد .بهرای مثها ،
1. prescription
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بر اساس اطالعات موجود اخالقدانان باید حكم كنند ك آیا كاشت نانوتراش ها د م ز انسان بهرای
افزایش تواناییهای آن امری اخالقی است یا خیر ؟ یا باید د با ه نحهوه مواجه مها بها دا و سهانی
هدفمند توسس نانودا وها د بدن انسان اعالم أی نمایند .با این وجود اگر عدم قط یت د نتهایج و
ً
اثرات تكنولوژی نوپدید ك مشخصا ب و یكهرد جزئهی نگهر به تكنولهوژی مهرتبس میشهوند ا بها
ساختا برهان آو ی اخالقی ك د این جا ب آن اشا ه شد مبایس نماییم م ضل جدی خ مینماید
ك ا زیابی اخالقی جزئی نگران ا با اختال همراه میكند.
همان طو ك گفت شد ن ریات اخالقی نتیج گرا با تكی بر یك م یا ثابت و ا زیهابی اثهرات و
نتایج یك عمل مبتنی بر آن ،احكام اخالقی ا صاد مینمایند .نكت حائز اهمیت برای این دست از
ن ریات اخالقی این است ك آنها نیازمند داشتن اطالعاتی د با ه نتیجه و اثهرات مورهوع مهو د
بر سی خود هستند 1.تنها با وجود چنین اطالعاتی است ك م یا آنها قاد به ا ائه یهك ا زیهابی
قابل اتكا خواهد بود .اما د مو د تكنولوژیهای نوپدید و به واسهط وجهود مفههوم عهدم قط یهت
چنین اطالعاتی غایب است .برای مثا ما هم اكنون قاد نیستیم تا م هین سهازیم كه محصهوالت
ً
نو وتكنولوژی دقیبا چ اثراتی مثبت یا منفی بر جام یا فرد خواهد داشهت و بها توجه به وشهن
سازی ك د مو د عدم قط یت د بخشهای قبل انجام شد بخشی از این اطالعات ب ع هت ذاتهی
بودن عدم قط یت حتی با افزایش آگاهیهای ما نیز حاصل نخواههد شهد .لهاا دسهت كهم برخهی
تئو یهای اخالقی ذات انگا قاد نخواهند بود تا تجو یزی ب موقع و مناسب برای نحهوه عمهل مها
د قبا این تكنولوژیها ا ائ كنند.
نمون دا و سانی هدفمند به بهدن انسهان توسهس نهانو ذ ات ا د ن هر بگیریهد .شهرایس نهانو
تكنولوژی هم اكنون د ور یتی است ك باید د عمل ب این پرسش پاسخ داده شود ك آیها توسه
ً
این نوع از نانو دا وها اخالقا مجاز است یا خیر؟ .برای این كا الزم است م یا و مرجهع اخالقهی
ما بست ب این ك كدام ن ری اخالقی ا برای ا زیابی انتخاب كردهایم بهر نتهایج و اثهرات ایهن نهانو
دا وها اعما گردد تا بتوانیم د با ه آنها ب حكم اخالقی دست بیابیم .اما همهانطو كه د بخهش
ً
نخست گفت شد ابهام د سمی بودن یا نبودن نانو ذ ات باعث میگردد اساسا اطالعهات الزم بهرای
 .1البته نظرياتی مانند وظيفهگرايی كه برای ارائه حكم اخالقی نيازمند بررسی نتايج عمل نيستتند نيت بتا مالتكالتی روبتروانتد.
يكی از مهمترين اين مالكالت امكان تفسير و اعمال معيار آن به طرق مختلف در مورد تكنولوژیهای نوپديد است .يت ماتال
خوب برای اين مورد آزمايالات پ شكی نانو داروها بر روی انسان است  .در اين نمونه با ي تفسير از نگاه وظيفهگرا كته مبتنتی
بر حفظ شرافت و مقام انسانی است انجام آزمايشهای دارو های جديد بر روی انسان غيراخالقتی بته حستاب متیآيتد  .امتا بتا
تفسيری ديگر وظيفه ما برای پيالرفت بيالتر انسان و وظيفه ما برای بدست آوردن دانش ممكن است اين عمل را كتامال موجته
جلوه دهد.
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اقام یك برهان اخالقی د این زمین موجود نباشد لاا دچا سرد گمی د این زمین شو یم .
ً
اصوال د ع م اخال ب مسئ عدم قط یت و تب ات آن ب طو جهدی پرداخته نشهده اسهت و
بیشتر ور یتهایی مو د توج قرا گرفت اند ك صریح ،قابل محاسب و خطیاند .مثل پرسشهایی
ً
شبی ب این ك آیا اخالقا صحیح است فردی برای ج وگیری از ت م شدن ب دلیل گرسنگی اقدام به
دزدیدن غاا بكند؟ یا این ك آیا صحیح است برای نجات جان 1نفر زندگی چندین نفهر دیگهر ا به
خطر بیاندازیم؟ .این دست سواالت شامل ور یتهایاست ك نتهایج آن قابهل محاسهب كهردن و
م ین ساختن است و با استفاده از آن نتایج و ب كا بستن م یا ها و اصو ن ری اخالقهی میتهوان
د با ه آنها احكامی صاد نمود  .اما د مو د پدیدههایی مثل تكنولوژیههای جدیهد كه د حها
صیرو تاند و ما از نتایج احتمالی آنها بی خبریم چنین دسهت ن ریهاتی تنهها میتواننهد به نحهو
وقوف ب د از وقوع ا زیابیهای خود ا ا ائ كنند .ی نی باید د انت ا بنشینند تا تكنولوژی به طهو
كامل د جام نفوذ نماید و اثرات آن ب تد یج آشكا گردد سپس ب ا ائ یك حكم بپردازند .بدین
ً
ترتیب این ن ریات د برابر موروع توس تكنولوژی د وره یتی كهامال انف هالی قهرا میگیرنهد.
(سولی)2007،
چنین شرایطی مشاب تصو یری است ك كالینگریج د دو اهی اخالقی خود د بها ه تكنولهوژی
ترسیم میكند« :تالش برای كنتر یك تكنولوژی سخت است ،ب دلیل این ك د دو ان ابتهدایی آن
و زمانی ك میتواند كنتر شود ،ب انهدازه كهافی نمیتهوانیم د بها ه نتهایج اجتمهاعی مضهر آن كه
رمانت كند كنتر توس آن ا ،بدانیم اما با گاشت زمان این نتهایج آشهكا میشهوند ،وقتهی كه
كنتر هز ین آو و كند میشود(».كالینگریج)1980 ،
این دو اهی ب این م ناست ك از یك سو تنها د مراحل اولی طراحی و توس یهك تكنولهوژی
است ك هنوز میتوانیم بر آن تس س داشت باشیم و توس آن ا هدایت نمهاییم .امها چنهین ههدایت
گری خود نیازمند اطالعات مرتبس د با ه كا بردها ،نتایج و اثرات آن تكنولوژی اسهت ،اطالعهاتی
ك د مراحل اولی یك تكنولوژی وجود ندا د .از سوی دیگر اگرچه د مراحهل ب هدی توسه كه
تكنولوژی د جام بسس و گسترش مییابد قاد یم اطالعاتی د با ه كا بردها و نتایج آن ب دسهت
آو یم ،ولی ب ع ت نفوذ و سوخ تكنولوژی و تأثیراتی ك د جام داشهت اسهت امكهان كنتهر و
ت ییر آن كم و بسیا هز ین بر است.
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 -3پیشنهادی برای عناصر اصلی رویكردهای جدید در اخالق تكنولوژ یهای نوپدید
بنا بر آن چ گفت شد م ضل اساسی اخال تكنولوژیهای جدید و د حا هههو  ،نهاتوانی مها د
د ك كامل آینده است .ب این دلیل ك نمیتوانیم م ین سازیم هنگامیكه یهك تكنولهوژی به طهو
كامل توس مییابد چ مسائل اخالقی ب با خواهد آو د ،تح یلهای اخالقی د با ه آن تكنولوژی
نیز قابل اعتماد نخواهند بود .اگرچ ممكن است د با ه كا بردهها و تهأثیرات آتهی یهك تكنولهوژی
حدسهایی بزنیم ،اما وشن است ك حهدس زدن د بها ه آینهده یهك تكنولهوژی ممكهن اسهت د
بسیا ی از اوقات اشتباه از كا د آید د نتیج احتما دا د د گیر مباحث اخالقی گردیم كه بطهی
حبیبی ب یك تكنولوژی ندا ند.
از آن جا ك هر ن ری اخالقی نتیج گرا و پای بندی ب یك م یا ثابت برای ا زیابی این دست از
تكنولوژیها دچا مشكل خواهد شد ،تالش برای ا ائ و یكردهای اخالقهی جدیهد د ایهن حهوزه
بسیا حائز اهمیت است .آشكا است هر اخال تكنولوژیهای نوپدید باید خود ا آماده مواج با
م ضل عدم قط یت ك م طهوف به ابزا هها ،كا بردهها و نتهایج اجتمهاعی یهك تكنولهوژی اسهت
بگرداند .برای این مواج باید د ن ر داشت ك از یك سو اخالقدانان نباید دسهت به ا زیابیههای
ً
صرفا حدسی و گمانی بزنند چرا ك چنین ا زیابیهایی ممكن است از اساس د بها ه واق یهت یهك
تكنولوژی و نحوه بسس و تأثیری گاا ی آن بر خطا باشد از سو یی دیگر ب دلیل اهمیت ایهن دسهت
تكنولوژیها و تأثیرات بسزای آنها بر فرد و جام نباید چنین ا زیابیهایی ب ع هت دشهوا یهای
موجود ب ك ی ها گردد .از این و د ادام تالش مهی كنهیم برخهی عناصهر اساسهی و یكردههای
جدید د اخال تكنولوژی نوپدید ا پیشنهاد كنیم.
ب طو ك ی میتوان ور یتی ك د اخال تكنولوژیهای جدید و د حا ههو بها آن وبهرو
هستیم ا ب انندهای ك برای نخستین با وا د جادهای ناشناخت شده است تشهبی كنهیم .د چنهین
مسیری اننده ممكن است هر لح با موانع و پیچهایی وبرو گردد ،لهاا او بایهد احتیهاط نمایهد،
چشمان خود ا ب جادهای ك د برابرش آ ام آ ام هاهر می شود بدوزد و موانع ا د همان لح هات
اولی شناسایی نماید و تالش كند د برابر آنها عكس ال مل مناسهب و به مهوق ی انجهام دههد .از
سوی دیگر تجرب های او د سفرهای گاشت و جادههای ك از آنها عبو كرده است میتواند یها ی
ً
سان او برای تصمیماتی ك د این مسیر جدید میگیرد باشد .با ایهن وجهود اگهر او صهرفا خهود ا
مبید ب تصو یری ك از دیگر جادهها د ذهن اوست نماید ممكن است د مواج با مشهكالت ایهن
ً
مسیر دچا آسیبهای فراوانی گردد .مثال برخی شباهتهای این جهاده بها جادهههای قب هی كه د
آنها انده است نباید این خیا ا د او ایجاد كند ك مهی توانهد بها همهان سهرعت اننهدگی د آن
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جادهها د این مسیر ناشناخت نیز انندگی كند .
لاا عنصر چشمان باز برای شناسایی زودهنگام و عكس ال مل مناسب د برابر موانع جدیهد و
عنصرتكی بر م یا تجرب گاشت عناصری هستند ك میتواند ب این اننده برای گاا ایمهن از ایهن
جاده كمك كند .همچنین این اننده باید بداند اگرچ تجرب های پیشین او میتواند كمك بز گی د
تصمیم گیریهای آتی او باشد اما ب دلیل ناشناخت بودن جاده بایهد همهوا ه ایهن پهایرش ا داشهت
باشد ك با مسائ ی وبرو شود ك د هیچ یك از تجرب ای پیشین او خ نداده است .البت ما همهوا ه
عادت دا یم تا آینده ا مانند گاشت د ن ر گیریم لاا اننده نیز وقتی جاده ا بر سی میكند انت ها
دا د تا با موان ی همچون آن چ د گاشت خ داده مواج شود و د وه نخست نیز چشمان او به
چنان موان ی حساس است .اما م بو آن است ك اننده دامن توج خود ا از موانع قب ی فرا ببرد و
آماده مواج با امو تازه باشد .وشن است ایهن امهو تهازه خهود تجربه هایی جدیهد اسهت كه به
تجرب های گاشت او افزوده خواهد شد.
ما میتوانیم از آنچ د این تمثیل آو ده شهد بهرای تبیهین عناصهر و یكردههای جدیهد د حهل
مسائل اخالقی تكنولوژیهای نوپدید استفاده نماییم .ب ن ر می سد چنین و یكردههایی د وه ه
او باید حاوی عنصری پو یا باشند ك م اد چشمان باز د تمثیل فو اند .د واقع ب ع ت مفههوم
عدم قط یت و و یژگی د حها شهدن و فراینهدی بهودن مسهیر توسه تكنولوژیههای نوپدیهد ههر
و یكردی د این زمین باید بتوانهد به صهو ت پو یها و ف ها اطالعهاتی از چگهونگی توسه یهك
تكنولوژی نوپدید بدست دهند .از این و همچون تشبی انندگی وجود عنصری كه به ماننهد یهك
چشم برای پو یش ت ییرات یك تكنولوژی نوپدید استفاده گردد ررو ی ب ن ر می سد .این پهو یش
نباید مبتنی بر ا ائ تصو یرهای احتمالی یا خیالی از تجرب های گاشت باشد .پو یش د ایهن جها د
عمل و واق یت خ میدهد و تالش میكند د برابر اولین و كوچكترین ت ییر د شیوه توسه و اثهر
گاا ی تكنولوژی جدید بر جام واكنش نشان دهد .بدین ترتیب چنین عنصری با مت یر و فرایندی
بودن توس یك تكنولوژی همراهی میكند و آن ا از نزدیك مو د صد قرا میدهد
از سوی دیگر این و یكردها برای ا ائ یك حكم اخالقی همچنان نیازمند یك عنصهر ثابهت یها
م یا هستند .بدون چنین م یا ی ك بازتاب دهنده ا زشها و خواست های ما برای جهت دههی به
یك تكنولوژی است عنصر پو یای این و یكردها تنها حجم انبوهی از اطالعات بی ههدف د برابهر
ما مینهد بدون این ك سنج ای برای تصمیم گیری و انتخاب اه مناسب داشت باشهیم .ایهن م یها
میتواند برگرفت از تأمالتی باشد ك انسان د با ه تجرب های گاشت اش د مواج با تكنولوژی داشت
است .ب دیگر سخن ،بشر طی سا های متمادی گسترش تكنولوژیها د یافت است ك آنها عالوه

مجله روششناسی شماره 85

صفحهبندی مقدماتی

ravesh shenasi85 Sm 6-8-95

بررسي معضل نظريههای اخالقي نتیجهگرا در مواجه با عدم قطعیت در تكنولوژيهاي نوپديد

141

بر اب اد مثبت برخی تنگناها و نگرانیها ا نیز بر او تحمیل میكنند .آلودگیهای زیسهت محیطهی،
دغدغ های حفظ حریم خصوصی و نگرانیهای امنیتی تنها بخشی از ایهن تنگناهها هسهتند .بهدین
ترتیب این امكان وجود دا د ك لیست جام ی از تجربیات بشر د مواج بها تكنولهوژی كه شهامل
ا زشها و مسائ ی ك د این زمین باید نگران حفظ آنها باشیم ا ب عنوان م یها ی بهرای ا زیهابی
مد ن ر قرا دهیم .باید دقت كرد عنصر ثابت د این طرح وابست ب ن رگاه اخالقی خاصهی نیسهت
ب ك میتواند شامل هم ی ا زشهای موجود د ع م اخال برای ا زیابی و ا ائه احكهام مناسهب
باشد .چنین و یكردی د حوزههای اخال پزشكی و اخال زیستی نیز مو د استفاده قرا میگیرد.
(هید)1996 ،پس ب طو خالص  ،د هر اخال تكنولوژی نوپدید عالوه بر لحاظ كردن صیرو ت
مسیر توس تكنولوژیها باید م یا ی اخالقی بهرای ا ائه ا زیهابی مناسهب ت بیه شهود .م یها ی
اخالقی نیاز است چون ما احتیاج ب ا ائ ا زیابی از تكنولوژی دا یهم و بایهد فرآینهدی بهودن د آن
دیده شود چون ما د توس تكنولوژی با مفهوم عدم قط یت وبرو هستیم .
دست آخر باید د ن ر داشت د این و یكردها باید عناصر ثابت و پو یا د هم تنیده و متكی بهر
یكدگیر باشد .همان طو ك د تمثیل انندگی نیز آمد عنصر پو یشگر ك مسهائل جدیهد و موانهع ا
صد می نماید د ابتدا د محدوده ا زشها و خواسهتهای مها د مواجه بها تكنولهوژی ف الیهت
خو یش ا انجام میدهد اما باید این گشودگی ا داشت باشد تا مسائل جدید ا نیز د یابد .از سو یی
دیگر چون د توس این تكنولوژیها با عدم قط یت وبرو هستیم پو یش ما د بها ه مسهائل جدیهد
میتواند ما ا با تجرب ها و یا مسائ ی ك تا پیش از این با آنهها وبهرو نبهودهایم مواجه كنهد .ایهن
مسائل ممكن است ا زشهایی ا ب مجموع ا زشهای ما بیفزاید لاا م یا ا زیابی ما میتواند د
طی مسیر خود ت ییر كند .اگر چنین شاك ای برای این ن ریات د ن ر گرفت شود ،آنها این امكان
ا دا ند تا خود ا د طی زمان بهبود ببخشند ،ههر چبهد لیسهت تجربیهات غنیتهر باشهد عنصهر
پو یشگر نیز بهتر ب ف الیت میپردازد و هر چبد پو یش ما با ذهن بازتر و پهایرش ت ییهرات جدیهد
انجام شود لیست تجربیات میتواند گسترده و دقیق تر گردد.
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نتیجه
ا زیابی اخالقی زودهنگام د با ه تكنولوژیهای نو پدیهد مها ا قهاد میسهازد تها هرچه بهتهر بهر
چالشهای اخالقی محتمل این تكنولوژیها فائق آییم .با این وجود امكان ا ائ چنین ا زیابیهایی
خههود بهها چالشهههای جههدی وبههرو اسههت .از ی هك سههو پیچی هده و فرآینههدی بههودن مس هیر توسه
تكنولوژیهای جدید مفهومی تحت عنوان عدم قط یت ا پدید مهیآو د كه نشهانگر نهاتوانی بشهر
برای پیش بینی نتایج و اثرات تكنولوژیها بر جام و فرد است .د مو د تكنولوژیهای نو پدید ك
د مراحل اولی توس خود قرا دا ند این عهدم قط یهت بمراتهب شهدیدتر اسهت .از سهوی دیگهر
حوزهی اخال تكنولوژی برای ا ائ حكمهای اخالقی خود نیازمند استفاده از ن ریهات موجهود د
ع م اخال است .بخش عمدهای از این ن ریات حاوی م یا هایی هستند ك تنها با اعما آنها بر
اطالعات ثابت و موجود از آثا پدیدهی مو د بر سی امكان ا ائ احكام اخالقی ا دا ند .امها از آن
جا ك د مو د تكنولوژیهای نوپدید چنین اطالعاتی ب واسط مفههوم عهدم قط یهت د دسهترس
نیست امكان ا زیابی اخال مناسب ب وسی این ن ریات وجود ندا د .لاا الزم است و یكردهای
جدیدی د حوزه اخال تكنولوژیهای نو پدید مطهرح گهردد .د ایهن مباله طرحهی بهرای چنهین
و یكرهایی ا ائ شد ك حاوی دو عنصر اص ی است .نخست ب دلیل وجود مفهوم عدم قط یت د
مسیر توس این تكنولوژیها وجود عنصری پو یا ك پوشش دهنده ور یت فرایندی این تكنولهوژی
و جمع كننده اطالعات دقیق از كوچكترین ت ییرات واق ی د نحهوه توسه آنهها باشهد رهرو ی
است .از سو یی دیگر وجود عنصری ثابت ك بتوان بر اساس آن ا زیابی از اطالعات بدسهت آمهده
ا ائ نمود الزم است .این عنصر میتواند لیستی از ا زشها و نگرانیهای انسان ك د طی تامالت
او د مواج با تكنولوژی بدست آمده باشد .همچنین تبیین ابط میان عناصر پو یها و ثابهت د ایهن
و یكردها حائز اهمیت است .این دو عنصر جدای از یكدیگر ف الیت نمی كنند .از یك سو عنصهر
ً
پو یا ،پو یشگری خود ا ابتدا د محدوده لیست ا زشها آغاز مهی نمایهد امها از سهو یی دیگهر ایهن
امكان ا دا د تا ا زشها نو ینی ا بر آن بیفزاید ،لاا عنصر پو یشهگر و عنصهر ثابهت ایهن توانهایی ا
ً
دا ند ك مرتبا یكدیگر اثر گاا ند.
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