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ي شامل مدخل 
جم لد   ؛اتها علومات والقيم األخالقية وتحديمالعالقة بي   تقنية الحول فلسف  ،  جون سوليت   . نص متر

ي الموسوعة عىل  موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )و 
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ،  هذا الرابط(. ننوه بأن التر

 عن  
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو التعديل من    لنسخة الدارجةاوالتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخت 

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا،   فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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قد    املثال، على سبيل    .االحق  تسجيلها وختزينها الستخدامها    ميكن معلومات   نقوم به  نشاط يرتك كل  
من    الشخصيستخدم   القدمية  املعلومات  األشكال  و تقنيات  الورق،  يومياتكالقلم،  فيه    دفرت  يدون 
علومات هبذه  قد يكون تسجيل كل هذه املو اليوم.  اليت فعلها وفكر فيها خالل  كل األشياء    ابلتفصيل

تساعدان يف    أن  ميكن  اليت  لكن هناك قائمة متزايدة من التقنيات وتطبيقات الربامج   ؛ الطريقة مهمة شاقة
ميكن    البياانتشكال  أمجع   يف   ا عملي  و   امبدئي  اليت  الستخدامها  مع ا  معلومات  ملف    إنشاء   جتميعها 

املداخل. بعض األمثلة على هذا قد تكون: على ماليني    حيتوي  رقمي يوميات  اي دفرت    عنك،  شخصي
  ، GPS  موقع املكان الذي سافرت اليه عن طريق حتديد    االقتصادية،قائمة مفصلة جبميع معامالتك  

قائمة جبميع    به،قمت  وتفاصيل كل حبث  على االنرتنت  اليت قمت بزايرهتا    املواقع قائمة جبميع عناوين  
اليوم،    يف   طعامما تتناوله من  كل    القلب،ومعدل ضرابت    مثل ضغط الدم  العالمات احليوية اخلاصة بك 

الكمية  يف رؤية  ستبدأ  هذه التجربة الفكرية    من خالل   نوع آخر من البياانت اليت ميكن قياسها.  وأي
وختزينها بكفاءة من خالل استخدام تقنيات    مجعهاكل يوم وكيف ميكن    ترتكهااليت    البياانتاملعقدة من  
  ية. مبا خالقتؤثر على القيم األ   أن  املعلومات  لتقنية نبدأ يف رؤية كيف ميكن    أن  ميكننا هناو   املعلومات.

من الذي يتحكم يف    :نسأل  أن   علينا   كبري،عملية مجع البياانت هذه أصبحت آلية وحاضرة بشكل    أن
البياانت وماذا   اليت ميكن    هبا   يفعلمجع هذه  ما هي    نشرها،عند مجعها وختزينها؟ ما هي املعلومات 

  تشكل ؟  ابمتالكها  مثل الشركاتاثلثة    ألطراف اليت ميكن السماح    وماهي املعلومات  اخلاصة،املعلومات  
  اليت تواجه ية خالقالتحدايت األ  ها أساسيف  والتحكم ، يهاالالوصول و  ،املعلومات نتاجإباملسائل املتعلقة 

 املعلومات.  تقنية استخدام

ية اليت تدور حول  خالقال خيتلف عن القضااي األ  هذا   املوصوف أبن الوضع    ناقشي  أن  ميكن ألي شخص 
 نتاجاإل  حبق إذا كان هناك طرف يتمتع  ف  .هامنوالتحكم يف أي  ،  يات احلياةأساسإىل    الوصول ،نتاجاإل

من  اآلخرين    يستدعي منعذلك  ف   ،هاأو التحكم فيو /  ،  بعض املوارد الطبيعيةلاحلصري و / أو الوصول  
  ليس ابلضرورة هكذا مع املعلومات الرقمية، مر  لكن األ  استخدام هذا املورد دون موافقة املالك احلصري.

امتالك نفس    ،األقلمن الناحية النظرية على    ،مجيع ا نه ميكننا  أبمما يعين    ،حمجوبةغري  فاملعلومات الرقمية  
  نسخ املعلومات الرقمية من مصدر   أن   وهذا بسبب   دون منع اآلخرين من استخدامها.   املعلومات الرقمية 
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ميكننا مجيع ا امتالك    نظراي  ف  امللموس،آخر ال يتطلب حذف النسخة السابقة. على عكس الشيء  إىل  
الرقمي حيث ميكن نسخه   الشيء  عمل هذه    أن   مباو   .صحتهب   مع االحتفاظ  المتناهيبشكل  نفس 

  أن   املعلومات طاملا ار  انتش  ال يوجد عائق تقين أمام ف   ،اتقريب    تكلفة   أي  بدونيكون  النسخ يف الغالب  
هي  فقط  أو العدالة االقتصادية    يةخالقاأل   املطالبات  هناك أشخاص ا على استعداد لنسخها وتوزيعها.

  مثال    الفيديو األغاين أو  ك  الرقمية،الوسائط الرتفيهية  تعد  قد متنع توزيع أشكال معينة من املعلومات.  اليت  
فيها مستخدمي   مستمرة   معارك  ساحات الرقمية  يقاتل  الوسائط  تقليص أو متديد    أجل من    ومنتجي 

ال غىن عنه  شيء    علومات امل  تقنيةية يف  خالقفإن فهم دور القيم األ  ولذلك،  .التوزيع اجملاين هلذه املواد
 ,Johnson, 1985, Moore, 1985, Nissenbaum)  تصميم واستخدام هذه التقنياتل

1998, Spinello, 2001  .) املنهج هذا املدخل لن يتناول بشكل مباشر    أن  إىل   وجتدر اإلشارة  
  انظر مدخل هذا املوضوع )  ومتاح عنمدخل مفصل    هناك  أن   مبا  ،املعلومات  تقنية يات  خالقالظواهري أل 

 ( وتقنية املعلومات  خالقلأل اهراتيةالظ ملناهجاب
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  الشخصية،مثل أجهزة الكمبيوتر    متعددةأبشكال  يف كل مكان  تقنية املعلومات حياة الناس  دخلت  
هذه القائمة يف ازدايد    يف احلقيقة،والروبواتت. و والذكاء االصطناعي    اإلنرتنت،تقنيات    الذكية،اهلواتف  
  يوجد ويف جوهر كل هذه التقنيات     جوانب احلياة اليومية.  مجيع  تدخل   وهناك أشكال جديدة  مستمر

وأنظمة تشغيل    تطبيقاتيف الغالب من خالل    معها   ني املستخدميتفاعل    شكال  من أشكال احلوسبة 
تعددة الالعبني على  امل  الضخمة مثل األلعاب    احلاالتيف بعض  تفتح هذه التقنيات،    األخرى.  برامج

تقنيات    يتم استخدام  مع بعضهم البعض.  فيها  سبل جديدة يتفاعل البشر  (،3.1.1اإلنرتنت )انظر  
من خالل استخدام تقنيات الكمبيوتر.    تركيبهاأو    جتميعها،  ا،إيصاهل  املعلومات،املعلومات يف تسجيل  

  هو   امعىن الكلمة حرفي  و   أو حمتوى رسالة مفيد.  مفيدة، تعليمات،بياانت    اأن   ميكن فهم املعلومات على 
  الذي   اخليط  مثللتقنية املعلومات    ةي ساساأل  السمة  تكونقد  "إعطاء شكل" أو تشكيل أفكار شخص.  

  زها يف ذلك اليوم. جنان لديه مهمة حمددة إل أبستخدم لتذكري شخص ما  الذي ي  و   االصبع ربط حول  ي  
ا،ميثل اخليط هنا مسالة أكثر  و  وليس  " .املنزلإىل  مواد غذائية قبل العودة  على سبيل املثال "اشرتف تعقيد 

جيب تفسري هذا الرمز بشكل صحيح حىت يكون    ولذلك  املعلوماتإىل    املعلومات لكنه يرمز  هواخليط  
ا.  املعلومات؟ سؤال: ما هي يطرح  وهذا مفيد 

 

ابلنسبة  و .  على األقل  ة بداية جيداط  نقهناك    أن  فلسفي ا، مع  وقويلسوء احلظ ال يوجد تعريف م رٍض  
ميكننا ببساطة الرتكيز على الرموز وتعريف املعلومات    ابملعلومات،للمنزعجني من األسئلة الوجودية املتعلقة  

عة رموز مرتبة بشكل هادف. يفضل علماء الرايضيات واملهندسون الرتكيز على هذا  أي جممو ا  أن  على
املعلومات أو    معاين  اكتشاف   وترك   (Syntax)  بناء اجلملة البعلم  اجلانب من املعلومات والذي يسمى  

املعاين   األربعينيات نظرية يف خمتربات بيل يف  تج كلود إي شانون  أن  . لآلخرين   (Semantics)علم 
  هذا العمل خرباته يف تقنيات التشفري واهلاتف للتوصل   (. واستخدم يف 1948التصال ) يف ا   مهمة   رايضية

تصفإىل   رايضية  املعلومات    ةإمكاني  صياغة  من  إىل    النحويةحتويل  بطريقة ختفف  نقلها  يتم  إشارة 
متلقي   بواسطة  ذلك  بعد  تشفريها  فك  ميكن  اليت  األخرى  اخلارجية  اإلشارات  أو  الرسالة  الضوضاء 

توضح املفاهيم اليت  (.  Shannon 1948; Shannon and Weaver 1949)  .املطلوب
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الطريقة    (آخرون ال يتسع اجملال لذكرهم هنا  قام هبا  مهمة   يةإضافاخرتاعات  إىل    ةضافابإل)  شانونوصفها  
لدينا  املعلومات،  اليت تعمل هبا تقنية   أردان تتبع أتثري  إذا    حسمها جيب    عميقة   مسائلولكن ال يزال 

تقنيات   أن  الحظ بعض الفالسفة حقيقةوقد  .  يةخالقالقيم األ   على  دقيقبشكل  املعلومات  تقنيات  
التقنيات    عجز  بشكل صريح  وانتقدوا أيضاوعلم املعاين    بناء اجلملةالعلم  بني    الفرقاملعلومات قد أبرزت  

  تقنيات املعلومات قد تكون ابرعة يف   أن على الرغم من  هأن  واملعىن هو   املفهومني.على سد الفجوة بني  
 ا لن تكون قادرة على فهم دالالت أو معاين املعلومات اليت عملت عليها.أن  إال بناء اجلملة

" ميكن   بـ  الصينيةاالستشهاد  الغرفة  اليت األمثلة    " كأحد جتربة  جون   انقش   الشهرية  سريل    الفيلسوف 
(Searle 1980)  لو  أبنه  فيها الصينية    قادرة علىآلة    إنشاء  مت  حىت  ابللغة  أخذ قصص مكتوبة 

كانت  اآللة    أن  إثبات   ال ميكن فانه    القصص، حول تلك    ألسئلة  منطقيةكمدخل مث إخراج إجاابت  
ليست  استبدلت طريقة عمل اآللة بشخص  إذا    أبنه   االدعاءإىل    تستند التجربة و   ما تفعله.  تفهم   فعال  

لتحويل جمموعة من مدخالت    بشكل جدي جمموعة من القواعد    بعدها  سيطبقوالذي  م  لغته األ  الصينية 
هذا الشخص لن يفهم املدخالت ولن يعرف أيض ا ما يقوله    خمرجات، رموز إىل   الصينية  الرسوم اللفظية 

هذا النظام الغريب   أن  هي واخلالصة  .ابلنسبة له لهتالعب ابلرموز ال معىن  كله  فاألمر،  كمخرجالنظام  
  أن   لشخص املوجود ابلداخلا  يستطيع  لن   مبهارة لكناللغة والقصة    حنو  استخدام  على  شك بدون  قادر  
لتجد  ابإللكرتونيات  الشخص    ابستبدال   قم  (.Searle 1980دالالت القصص أو معانيها )  يفهم
  أدى عاملي ا وقد    مقبول   لكنه غري  مثري  هذا الرأيتفهم الرموز اليت تعاجلها.    لناألجهزة اإللكرتونية    أبن
  (.جتربة الغرفة الصينية  مدخل)انظر   اجلدل والرفضعقود من  إىل 

يف هذا اجملال  ي ستخدم  املنطق  فدائم على الدراسة الفلسفية للمنطق واملعلومات.    أتثريلتقنية املعلومات  
)انظر مدخل    .أسس املنطق نفسه  نشاءإلعلم املعلومات كطريقة  وي ستخدم  كطريقة لفهم املعلومات  

 (.املنطق واملعلومات

اليت متت مناقشتها االن     أن   قبل  حسمها  وليس علينا  منفصلة  مسائللكنها    مثرية لالهتمامالقضااي 
قادرة  البحتة ال تزال    الكالم أدوات بناء  ف.  يةخالقاملعلومات والقيم األ  تقنيةحول    التمهيد بنقاشنتمكن  

https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/chinese-room/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/logic-information/
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متام ا املعىن الداليل للمعلومات اليت    غفلت  ية املهمة حىت لو خالقاأل  املسائلعلى التأثري على العديد من  
 تقوم حبوسبتها.

بدأان    لو املعلومات يف الفلسفة.    تؤديه  أن  الذي ميكنالدور امليتافيزيقي    البحث يف الثانية هي    البدءنقطة  
  حولنا، تشكل أو ترتبط ارتباط ا وثيق ا مبا يشكل وجودان ووجود كل شيء من  املعلومات    نأب  قولالمع  

تبين وجهة النظر هذه يضع  و .  الكون  عمل  طريقةدور ا وجوداي  مهم ا يف    تؤدياملعلومات    أن  هذا يعينف
لن حنصر  املعلومات.  يات  أخالقو فلسفة املعلومات  جماالت    خيلقو ية للفلسفة  أساس  كمسألةاملعلومات  

  ية خالقاأل   تقنيات املعلومات  أتثريقرب يف    ننظر عنسيف هذا املدخل يف نظرية املعلومات ولكن  حبثنا  
هنا  على ابلتفصيل  املعلومات  فلسفة  تناول  يتم  لن  املهتم  جمتمعاتنا.  للقارئ  ميكن  مع   أن  لكن    يبدأ 

بتفصيل  يات املعلومات  أخالقأهم جوانب    بعض  وستتحددكمقدمة.  (2010b, 2011b)   فلوريدي
 . يف االسفل  أكثر

 

 ية لتقنية املعلومات خالقالتحدايت األ.2

من الناحية  جدل  أخرى أمر ا مثري ا للإىل    دائم ا ما يكون االنتقال من جمموعة مهيمنة من تقنيات املعلومات 
تقنية معلومات جديدة  إىل    بريك  إرث شفهي عاش سقراط خالل فرتة االنتقال الطويلة من   ية.  خالقاأل

  أن   ومن املعروف . واملعلومات ومجع تلك الكتاابت يف خمطوطات وكتب  تتكون من تدوين الكلمات 
  أن   املفارقة هيلكن    .العلماء  كما يدعي  أي شيء بنفسه  ومل يدونمعاداي  للكتابة    ما  انوع    سقراط كان

حوار    ودونه يف عن طريق تلميذه أفالطون الذي جتاهل معلمه    كانت معرفتنا برأي سقراط يف الكتابة  
يناقش سقراط مع صديقه فايدروس "..الشروط    هذا احلوار،يف ناية    يسمى "فايدروس" )أفالطون(.

وي سقراط حكاية  ير و (. section 274b–479c)اليت جتعلها )الكتابة( مستحسنة أو مستقبحة" 
إله مصري     : قالاهلدية و   حتاموستعجب    مل.  حتاموسملك يدعى  إىل    الكتابة  وهبحتوت    مسهاعن 

البشر" النسيان مغروس يف نفوس    بسبب الذاكرة    استخدامسيتوقفون عن  و   ،هذا  واتعلمإذا    سيكون 
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ليسو ،  املكتوبعلى    اعتمادهم األشياء  تذكر  داخل  سيكون  عن  أن  من  بل  عالمات  فسهم  طريق 
 ( Phaedrus, section 275a) "خارجية.

الذين    أن  القصائد واملالحم ووضعها يف حماداثته، خيشى من  قتباس  ال ابرع ا يف ا   ، والذي كان سقراطكان  
ا من فهم هذه الكلمات والعيش وفق   بالنسبة لسقراط، هناك  فهلا.    ا يعتمدون على الكتابة لن يتمكنوا أبد 

متنحك   أن  تقدم معلومات لكنها ال تستطيع  أن   يف الكتابة. ميكن للكتب  مزيفي أو  أخالقشيء غري 
  رث على العكس من ذلك، يف اإلو   . بعمق  لفهمهااحلكمة اليت حتتاجها الستخدام هذه املعلومات أو  

الصورة احلية للمعلومات اليت تعرفها عن ظهر  ت أن  املكتبة،ت أن ةطببسا ألنككتبة  رجع ملال ت يهالشف
كلمات  الفالتحدث مع مؤلفه.  يعطيكما  مثل حكمة  قراءة كتاب لن تعطيك لسقراط،قلب. ابلنسبة  

يف    فستستمر  فهم، الرغبة  منك يف  ،ذكرهت عما  سألتهالو  لكن  ذكية   اأن إليك كما لوتتحدث  املكتوبة
 (.Phaedrus, section 275d)األبد إىل  نفس الشيءإخبارك 

  للوهلة األوىل لكن امليل الستخدام االسرتجاع وتسميته ذاكرة يزداد   امضحك  ه للكتابة  ادانتق  قد يبدو
املعلومات جمرد حبث على اإلنرتنت؟    كانتإذا    ار ا يف تقنيات املعلومات احلديثة. ملاذا تتعلم أي شيء انتش

املعلومات  إىل    توفري الوصولجمرد  أكثر من    تفعل  أن   تقنيات املعلومات  على  سقراط، جل جتنب قلق  لذا أل
 .احلكمة والفهم  ةتنمييف  أيض ا وأن تساعد

 

 ية لتقنيات املعلومات ساسالسمة األ.2.1

مثل    املعلومات،التغيريات القادمة يف تقنية    أن  إىل   شار ريتشارد ميسون يف بداية ثورة تقنية املعلومات أ
التعليم يف  االقتصادي  أدوارها  )  ،والتأثري  االجتماعي  العقد  يف  تفكري  إعادة   Masonستتطلب 

  (PAPA)امللكية، وإمكانية الوصول  ، الدقة،اخلصوصية ا ستتعارض مع  أن  من  قلقه  عن  (، وعرب1986
حتقيق  ننشئ عقد اجتماعي جديد يضمن لكل شخص احلق يف    أن  "...علينا جمتمعنا   وألجل محاية

نا  أن  هو يف ذلك الوقت    غاب عن ميسونما  لكن    . (Mason 1986 P 11إمكاانته البشرية." )
تقنيات ف  التقنيات،سرعة تغري هذه   وذلك بسبببشكل مستمر  تحديث العقد االجتماعي  ل نو مضطر 

https://hekmah.org/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7/
https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa/
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ية لكل  خالقحصرها وفهرسة التأثريات األ   يصعبمما    وتشتهر وختتفي بشكل حمري  تتغري بسرعةاملعلومات  
دراسة  إىل    القول أبننا حباجةإىل    لبعضابللغاية دفع    ة وخطري   ة سريع  التغريات  هذه   أن   حقيقة و .  منها

حىت الطبيعة  ن  أب  القول إىل    وأيض ا(،  Moor 2008يات عملية تطوير التقنيات الناشئة )خالقأل  عميقة
  أن   اينينمانزو  ييزعم لور   .اثناء تغريها  ية خالققدرتنا على فهم القيم األمن    تغري املعلومات    املتغرية لتقنية
التفكري    ربكي  أن   ريالتغيذا  هل  معرفة كيف على  واجب    اي  أخالققدرتنا  أصبح  عاملنا    ا"...  " التقينيف 

(Magnani 2007،  93  وحيذر املنظ ،) سيج من سرعة التغيري اخلاطفة يف تقنية  لالقانوين الري    ر
تصبح هذه التقنيات  لالسياسية    والسياسات  واملتأنية للقانوناملعلومات لدرجة التخلي عن العملية البطيئة  

القانون    فيه  دو نيالوقت الذي    يف  هأن  حقيقةإىل    يعود سبب هذا و   .نطاقه  يف الواقع خارجة عن القانون أو
  معينة، تقنية مشاركة ملفات    توفرها اك حقوق النشر اليت  انته  بعض أشكال من  للحد على سبيل املثال  

املستخدمونقدمية    التقنياتهذه    تصبح ي    وينشغل  آخر    النشر   وقحق  اكانته  عليهمسهل  يف شيء 
(Lessig 1999).    تقنيات  على حالة إمكانية تصنيف    الوضع يبقى    هذه   التغيري مع سرعة  ولكن حىت

 يف األسفل. منها    سنأخذ نظرة على كل  –واع خمتلفة على األقل  أن  ثالثةإىل    أو تطبيقات املعلومات مجيع ا

على   املعلومات.   تركيب ( وتنظيم و / أو  إيصالتقوم مجيع تقنيات املعلومات بتسجيل )ختزين( ونقل )
ديوي    نظامويقوم    املعلومات،  يصالإلاهلاتف  املعلومات، يستخدم    الكتاب سجليعترب    املثال،سبيل  

ز أكثر من وظيفة من الوظائف  إجنا  ميكن للعديد من تقنيات املعلومات و   املعلومات.بتنظيم  العشري  
آلة عاملية )انظر مدخل    أبنه  وصف ي    هأن  مبازها مجيع ا  إجنا  خاص،بشكل    للكمبيوتر،وميكن    للتو،املذكورة  

سننظر    .املعلومات  تقنيةأي شكل من أشكال    لتقليد، لذلك ميكن برجمتها  (التعقيدو   احلسابيةقابلية  ال
يف بعض األمثلة احملددة للتقنيات والتطبيقات من كل نوع من األنواع الثالثة لتقنية املعلومات    2يف جزء  
األ   امسبق  املذكورة   التحدايت  املعينة.   ية خالقونتتبع  التقنيات  هذه  وتصميم  استخدام  من  تنشأ    اليت 
  مثل األلعاب  املعلومات،احلديث عن االستخدام املتزايد لبيئات  إىل    سبق،ما  إىل    ةضافابإل  سنحتاج،
تعددة الالعبني وهي بيئات مكونة ابلكامل من معلومات حيث ميكن لألشخاص تطوير  امل  الضخمة 

إىل    ةضافابإل  أخري ا،  (.3.3  جزءتلفة من األنشطة االجتماعية. )انظر  مليئة أبشكال خمفيها  حياة بديلة  
طبيعة  تغري من    أن   يف كيف ممكنأيض ا    سننظر  ي،خالقاأل املعلومات على حدسنا    تقنية  كيفية أتثري

https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/computability/
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ية وكيف ميكننا برجمة التطبيقات  أخالقتقنية  كاملعلومات  إىل    سننظر   ، 4  جزءي. يف  خالقاأل   االستدالل
 . اي  أخالقمقبول  بشكلوالروبواتت للتفاعل معنا 

 

 ية يف تسجيل املعلومات خالقالقيم األ.2.1.1

  املعلومات، يف اقتصاد    السياسية  للقوة  شكل  علىأيكون    أن  ميكن و يعترب التحكم يف املعلومات مصدر قوة  
وختزين    ، تسجيل،إنتاج  تقنية   فيه بسرعة   تطورت   فنحن نعيش يف عامل غين ابلبياانت  . اليومكما نرى  

عندما نقوم جبمع و /أو ختزين   هأن ي هنا هوساسي األخالقاألمر األ و  البياانت.كميات هائلة من هذه 
 ه أن  بعقالنية على  حىت يرى يتم ذلك بشكل صحيح    أن  فمن الضروري  املعلومات،إىل    و/ أو الوصول 

من املعلومات    ينتج كل منا قدر ا هائال    قبل،من    وكما ذكران  املعنية.عادل ويف مصلحة مجيع األطراف  
إليه للوصول  مفيدة  وختزينه كبياانت  تسجيله  ميكن  يوم  احلاجة.  كل  عند  املشكلة    الحق ا  تبدأ  لكن 

ية عندما يتم مجع معلوماتنا وختزينها واستخدامها من قبل أطراف اثلثة دون علمنا أو عندما تتم  خالقاأل
االجتماعية اليت مارست هذه السلطة تقليداي  هي مثل املنظمات  واملؤسسات  فقط،  مبوافقتنا الضمنية  

تتمتع  و وك والشركات.  البن، و الوكاالت احلكوميةالصحية،  الرعاية    املكتبات، مسؤويل  الدينية، اجلامعات،
املعلومات املخزنة اليت متنحها قدر ا معين ا من السلطة على عمالئها  إىل   هذه الكياانت إبمكانية الوصول

املزيد واملزيد من تلك املعلومات املخزنة دون  إىل    ويتمتع كل مواطن اليوم إبمكانية الوصول  ودوائرها،
السلطة    وكبري منيتمتع بقدر خاص    مما جيعلهعلومات  لتلك امل  ةالتقليدي  لسبلاستخدام اإىل    احلاجة

 (.see Lessig 1999)االجتماعية 

املعلومات احلديثة هي  لتقنية  العظيمة  القيم  تلقائي.   جعلتا  أن  من  املعلومات سهال  وشبه  تسجيل 
البياانت احليوية مثل ضغط الدم والسعرات    بشكل متزايد  يقوم الكثري من األشخاص  فاليوم إبدخال 

  صحي، ذلك يف تطبيقات مصممة ملساعدهتم على حتقيق منط حياة  إىل    احلرارية وأمناط التمارين وما
من خالل    القريب،كامل يف املستقبل شبه  بشكل  مؤمتت  يصبح هذا النوع من مجع البياانت    أن وميكن

مستخدم اهلاتف    عن طريقأو اليت يتم جتميعها    ،"Fitbit"استخدام الساعات الذكية أو التقنيات مثل  
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تستخدم    الذكي، اليت  التطبيقات  اجلري.  GPSمثل  أو  املشي  اليت  لكن    لتتبع طول ومدة  املدة  ما 
يتم    والذي رمباليوم  بياانت ضغط دمك على مدار ال  تدفق املستمر المجع    يف يستغرقها اهلاتف الذكي  

لقراءات عالية أو منخفضة قد تكون هذه من   مفصل؟بشكل    متييزه بعالمات حتديد املوقع اجلغرايف 
  أن  ولكن ميكن أيض ا   احلياة،أسلوب    خيارات صحية يفإىل    تؤدي  أن  إبمكانا  ا مهمة جد    انحية بياانت

  بسهولة مبا ميكن حتقيقه    ، وهذا اطئةخيدي  ألاملعلومات    وصلت إذا    اك ا خطري ا للخصوصيةانته  تكون
املعلومات اليت مت مجعها على اهلواتف الذكية والتطبيقات  إىل    ة الوصول إمكاني  األطراف الثالثة لديها  أن

الطرق يف  فضل  أب  املتعلقة ( سنلقي نظرة على بعض النظرايت  2.1.2التايل )  اجلزءيف    اإلنرتنت.  على
  ولكن علينا هنا احلديث عن  اخلصوصية، لحفاظ على ل ي أخالقهذه املعلومات املسجلة بشكل  إيصال

عند البحث  ف مجع وتسجيل بياانت املستخدم دون علمه أو موافقته.  وهو  للخصوصية  أكرباك خفي  انته
  ميكنها، علىخمتلفة واليت مواقع إىل    تك واع البياانت املتعلقة بزاير أن  على اإلنرتنت يسجل املتصفح مجيع 

نفسها تستخدم    وحىت املواقع  هلا، التالية    كصفحات الويب بشكل أسرع يف زايرت  حتميل املثال،  سبيل  
بعض    تأن  وقد ترتك  هبا،صل جهاز الكمبيوتر اخلاص بك  توسائل خمتلفة لتسجيل املعلومات عندما ي

  تزوره املعلومات على جهاز الكمبيوتر اخلاص بك واليت ميكن للموقع استخدامها يف املرة التالية اليت  من
حات اليت تقضي معظم  املواقع األخرى اليت قمت بزايرهتا أو الصف  رصدواقع قادرة على  امل بعض    فيها.

النوع من املعلومات    ويسجل هذا مكتبة    يالحقك يفشخص ما  هناك  كان    لو.  الشبكةعلى    عليها الوقت  
اإلنرتنت حيدث خلف الكواليس وال    علىلكن هذا النوع من السلوك    عدائي،غري مريح أو  لوجدته  

  يالحظه املستخدم العادي.

وأن األمر كان على    شخصيةاملعلومات قضت تقريب ا على املساحة التقنية    أن  يرى بعض املتخصصني 
:  1999سكوت ماكنيلي من شركة صن مايكروسيستمز    صرح  ،1999عقود. يف عام  هذا النحو منذ  

هيلني    الحظت  (.Sprenger, 1999)  ذا األمر"س هنا  "ليس لديك أي خصوصية على أي حال.
اكتشاف    من  املواظبني   عدا اجلميع  عزمية  من    السابق  والتكلفة يف احلواجز املادية    ثبطت بينما    هأن  نيسنباوم

نقرة زر واحدة أو مقابل بضعة دوالرات    عن طريقالتقنية من هذا شيء متاح    جعلت   قد املعلومات، ف
(Nissenbaum 1997،)    عن  ومنذ آلية    هذا،كتابتها  أكثر  الشخصية  البياانت  مجع  أصبح 

https://tech.cornell.edu/people/helen-nissenbaum/
https://tech.cornell.edu/people/helen-nissenbaum/
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املادية مل تعد سارية    احلدود حرمة    تناولتنظرايت اخلصوصية السابقة اليت  ن  أب  من الواضحو   .وأرخص
  االستقاللية الشخصية والعالقة احلميمة من أجل    اخلصوصية   حنمي  أن  ،نيسنباوم  ترى، كما  علينالكن  

(Nissenbaum 1997.) 

تقنيات املعلومات تقوم اآلن بتخزين بياانت املستخدم يف "السحابة"    أن  هي  اجلزء يف هذا    ةاألخري   املسألة
البياانت متاحة    وستكوناملستخدم وال ميتلكه أو يديره،    بعيد عنالبياانت خمزنة على جهاز    أن  مما يعين

سهولة الوصول هذه    وجتعل على أي جهاز يستخدمه.  و بعد ذلك يف أي مكان يتواجد فيه املستخدم  
املوقع الفعلي لتلك   يف الشكأيض ا العالقة بني الشخص وبني البياانت اخلاصة به أكثر هشاشة بسبب 

 البياانت الشخصية، فإن األطراف الثالثة اليت تقدم خدمات "سحابية" حتتاج  ألمهية محاية  البياانت. نظر ا 
مثل   موقع  يفمجيع صور حياتك   قمت بتحميلإذا  ففهم مسؤولية الثقة اليت يضعها املستخدم فيها.  إىل 

Flickr  هذا خطأ مأساواي  قد ال يكون    فسيعترب  ما،ها بطريقة  حيذفها أو  يفقد  أن  وكان من املفرتض
 إصالحه. املمكن من 

 

 يها إل والوصول  املعلومات  إيصالية يف خالقالقيم األ.2.1.2

تقنيات لى  ع  تستند  واليت كانتأجربتنا تقنية املعلومات على إعادة النظر يف املفاهيم السابقة للخصوصية  
هبذه    املرتبطةية  خالقاأل  القيم ولتحت  الصحف، اخل. وقد  النشرات،  الكتب،  املذكرات،  الرسائل،  مثل

السهلة  إىل    املذكورةالتقنيات   تقنيات    ةإمكاني  وهيالطريقة  ابستخدام  وتعديلها  املعلومات  مشاركة 
  مجيع   إيصال ية جديدة تعرتف بفوائد وخماطر  أخالقسريع لنظرايت    تطويرهذا  ب  تطل  و   الرقمية، املعلومات  

ية اليت تتعرض لضغوط  ساسية األخالقواع املعلومات ابستخدام تقنيات املعلومات احلديثة. القيم األ أن
التغيريات هي امللكية،  : من هذه  السرية،  يتم    الثقة، وصحة   اخلصوصية،  اليت  هبذه    ا إيصاهلاملعلومات 

   الطرق اجلديدة.
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بعض املعلومات عن املستخدم أم ال؟ من ي سمح له ببيع سجالتك    إيصالمت  إذا    يقرر  أن   من حيق له
مل يكن لديك سلطة على هذه  إذا    ؟متصفحك، اخل وسجل    اإللكرتوين،بريدك    املالية،سجالتك    الطبية،

 اخلصوصية؟   يف يخالقاأل ميكنك املطالبة حبقكفكيف  العمليات 

يف بداية العقود األوىل من تقدم تقنيات املعلومات الرقمية اليت    يرى  الن ويست ا  كان املثال،على سبيل  
الوصول  يف  تتحكم  للفردإىل    كانت  الشخصية  على  ا  مفتاحا  أبن  املعلومات  اخلصوصية  حلفاظ 

(Westin, 1967).  األشخاص السلطة  منح   ابخلصوصية فعليناكنا نتم  إذا    هأن  ذلك  ويرتتب على
  هذه الفكرة لسبب بسيط وهو تقاوم    التجاريةكياانت  اللكن معظم  الشخصية،  املعلومات  إىل    للوصول

الثروات اهلائلة لشركات    يزيد منية يف العامل الرقمي مما  أساسمعلومات املستخدمني أصبحت سلعة    أن
من اخلدمات اليت تقدمها شركات    نستفيد بشكل كبري  حنن فعال    .Facebookأو    Googleمثل  

 نهأب  وقد ي قال  .Facebookوالشبكات االجتماعية مثل    Googleالبحث على اإلنرتنت مثل  
تلك    إنشاء   تكلفة مقابل    جمانية يف نظر ا ألنه يوفر نتائج حبث وتطبيقات أخرى    فعال    تبادل منصف لنا 

وتعترب    .مرحبةمنه بطرق خمتلفة    دخلتحقيق  لسلوك املستخدم    بياانتمة من خالل مجع  اخلدمات القي  
املعلومات اليت يتم    تستخَدملنموذج الربح حيث    ابلنسبة للشركات مكون رئيسي املوجهة  اإلعالانت

  ه حبثسجل  ل  وذلك وفق ا على كل مستخدم،    اأتثري    اإلعالانت أكثر  يف حتديد    ني مجعها عن املستخدم
استخدام التطبيقات اجملانية املقدمة يوافق كل مستخدم ضمني ا   مبجرد  على اإلنرتنت.له  أخرى  وسلوكيات  

حىت لو اتفقنا  لكن  يستخدمها،على التخلي عن قدر من اخلصوصية خيتلف ابختالف التطبيقات اليت 
ال يزال هناك الكثري من    التبادل،يستفيد منها املستخدمون يف هذا    اليت   هناك بعض اخلدمات  أن  على

أبن اخلصوصية    امسبق    ويست لو تفحصنا الرأي الذي أاثره  تملة مع هذا الرتتيب.  ية احملخالقاملشاكل األ
  ال   وذلك ألننا ابلتدريج  نا نتنازل عن خصوصيتنا  نأب  لوجدان  (،.ibid)املعلومات  تعادل التحكم يف  

 مجعها عنا.تقريب ا أو حىت فهم كبري للكميات اهلائلة من املعلومات الرقمية اليت يتم  سلطة منلك أي 

ا من    أن  ( يف رأي خمالف2004يرى هريمان اتفاين وجيمس مور )   السلطة على منح املستخدم مزيد 
  ية هي ساسحجتهم األ للخصوصية. و   أكرب  خسارةإىل    معلوماته يف بعض احلاالت قد يؤدي يف الواقع

الرتكيز  شطته، ألن أن  يومي ا من خالل  اليت يوفرها املعلوماتيتحكم فعلي ا يف مجيع  أن ال ميكن ألحد  هأن
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من البياانت اليت ال ميكننا    الكميات اهلائلةنغفل عن    جيعلنا  فقط  فيهاجلزء الذي ميكننا التحكم    على
ومور بضرورة االعرتاف ابخلصوصية    يرى اتفاين   (.Tavani and Moor،  2004التحكم فيها )

معلوماتك تتحكم يف  اليت  الثالثة  األطراف  قبل  فقطمن  التزام حبماية  إذا    .  األطراف  تلك  لدى  كان 
  نفكريقرتحان أبن  على اخلصوصية املستحقة. ولتحقيق هذه الغاية    اسنحصل فعلي  املستخدم،  خصوصية  

 (ibid) .ة الشخصية الصارمة على املعلوماتمن الرقاب املعلومات بدال  إىل  الوصول املقيد  يف

معلومات املستخدم. إىل  والوصول  إيصال ية أخرى مهمة هلا أتثري علىأخالقيعترب أمن املعلومات قيمة 
هذه    أن  أيض ا  فهذا يعين  يقدمونا،معلوماتنا مقابل اخلدمات اليت    على  سلطة  اثلثة  مننح أطرافحني  

تقييد   يستخدمونا إلحلاق    املعلومات إىل    الوصول الكياانت مسؤولة عن  قد  الذين  اآلخرين  قبل  من 
بنا مع وجود  ف  .(See Epstein 2007; Magnani 2007; Tavani 2007)  األذى 
ميكن سرقة هوية الشخص ابلكامل واستخدامها لتسهيل عمليات االحتيال والسرقة.    كافية،معلومات  

ضحااي  تدمر حياة    أن  وميكن  بسرعة منذ ظهور تقنيات املعلومات الرقمية.ازداد  هذا النوع من اجلرائم  و 
  أدى   وقد  أشياء مثل تصنيفهم االئتماين واحلساابت املصرفية.  استخدامهذه اجلرائم وهم حياولون إعادة  

الوصول  أن  تصميم إىل    هذا يصعب  لتأمني   إليها،ظمة كمبيوتر  خمصصة  جديدة  صناعة  ظمة  أن  ومنو 
ينمو    الكمبيوتر.  اإللكرتونية  للجرائم  واالجتماعي  االقتصادي  األثر  اجلهود الزال  لكن حىت مع هذه 

ر التكلفة العاملية  تقرير ا قد    McAfee، أصدرت شركة األمن السيرباين  2018فرباير  يف  .  مذهلمبعدل  
من الناتج    0.8مليار دوالر أو    608إىل    2014مليار دوالر يف عام    445للجرائم اإللكرتونية من  
واخلسارة    ةاملتزايد لصراعات  لاحتساب التكاليف اخلفية    هذا دونو ،  2018يف  احمللي اإلمجايل العاملي  

 (.McAfee 2018مكافحة اجلرمية اإللكرتونية ) ية يف نتاجاإل

 

مع القيم    عارضتت  أن   ية لألمن ميكن خالقالقيمة األ  أن   األمن الرقمي الكامل يف حتقيق  تكمن صعوبة  
اليت كانت معيار  خالقاأل للمشاركة واالنفتاح  املعلومات  اية  يصف    .األوائل  للعديد من مؤسسي تقنية 

( ليفي  يف  1984ستيفن   ComputerHackers: Heroes of the   كتابه( 

https://www.goodreads.com/book/show/56829.Hackers
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Revolution  " تكون    أن  أجهزة الكمبيوترعلى    أن  واليت تتضمن فكرة  يات القرصنة"أخالقنوع ا من
 Levy)  االجتماعيةعدالة  ملزيد من الو العامل"    صالحإمن أجل تسهيل "  و بدون مركزيةمتاحة جماان   

قيم  اليف  نشأ  تقنية املعلومات  قوي يف    انسجام  عدمهناك    أن  يبدو  (.Markoff 2005؛    1984
مبين على القيم    هذاكل  و   ،التقنياتبشكل مباشر يف تصميم هذه    تدخلواليت    ألمن واالنفتاحالتنافسية ل 

 التقنيات. مصممي اليت يتبناها ية التنافسيةخالقاأل

الذين قابلهم ليفي    (hackers)العديد من القراصنة    أن   هذه القيم. يف حني   رض تعاانقش الفالسفة  
القرصنة   كانت  عرفة  اكتساب م  جمرد يف الغالب    ألنا ليست بتلك اخلطورة    (Hacking)يرون أبن 

  اخرتاق للكمبيوتر   ال يوجد   أبنه  يعرتض ورد  سبفيوجني    أن   إال   . املعلوماتظمة تقنية  أن  عمليف كيفية  خمفية  
الضرر  ا متام   غري ضار  القرصنة األ  وأن  القصوى )  ية خالقمينع احتمالية   Spaffordإال يف احلاالت 
قد يكون للقرصنة    ية لكن أخالقشطة القرصنة غري  أن أن  حد كبري على إىل    يوافق كينيث هيماو   (.2007

يف   هو مرتددهذا  ومع  ي،خالقاأل " بعض التربير  Hacktivism" ميز اكتفاهلذات الدوافع السياسية أو 
عليه احتجاجات    تنطويإعطاء أتييده الكامل هلذه املمارسة بسبب الطبيعة اجملهولة للخطاب الذي  

  أن   م" ميكنيز "اهلاكتف  أن  نيون وآيب جودروم علىمييتفق مارك    .(Himma 2007b)الناشطني  
ية اليت حددهتا  خالقوفق ا للمعايري األ  تكون  أن  عليهالكن    يةخالقتكون حالة خاصة من القرصنة األ

العشرين   القرن  ميزت  اليت  املدين  العصيان  تصنيفها  س  اناو أأعمال  خلطر  الكرتوين تتعرض    كإرهاب 
(Manion and Goodrum 2007.) 

ال حقوق امللكية الفكرية )انظر  ال سيما يف جم يف جماالت أخرى أيض احيدث  قسام قيمي مشابه  نا  هناك
  تقنية (. ما تضيفه  املواد اإلابحية والرقابة( واملواد اإلابحية والرقابة )انظر مدخل  امللكية الفكريةمدخل  

املعلومات اليت قد يرغب  إىل    ول السهلالوص  اتقريب    هواملستمرة  ية  خالقهذه النقاشات األإىل    املعلومات 
  (،Floridi 1999املواد اإلابحية )و   اخلطرة،املعلومات    الفكرية،اآلخرون يف التحكم فيها مثل امللكية  

املعلومات  إىل    لكل من املستخدم واألشخاص الذين يقدمون الوصول  التقينعن توفري إخفاء اهلوية    فضال  
حاالت التنمر    أن  مع   املثال،على سبيل    (.Nissenbaum 1999; Sullins 2010 املعنية )

هذه  من    اسهل كثري  ياإلنرتنت  على  والبعيدة    التنمر واملالحقة اجملهولة  أن  اال  حتدث ابستمرار،واملطاردة  

https://www.goodreads.com/book/show/56829.Hackers
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/intellectual-property/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/pornography-censorship/
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جتعل    أن  قادرة علىتقنيات املعلومات    أن   مبالذا  القبض على اجلاين.    يةاحتمال  قلل من يو السلوكيات  
السلوكيات غري األ القول    ممكنة، ية  خالقهذه  الفضاء    أبنميكن  ضمني ا    يدعم  احلاسويب نفسهتصميم 

  أن   مبا(.  Adams 2002; Grodzinsky and Tavani 2002ي )خالقالسلوك غري األ
األ  على حياة مستخدميها  هلا أتثري  نفسها  املعلومات  تقنيةتصميم    اتإمكاني االلتزامات  ية  خالقفإن 

  . معينة  يةأخالقيم  قوسيحدد التقنيون بعد ذلك التزاماتنا ب ستوجه مسار اجملتمعملصممي هذه التقنيات  
(Brey 2010; Bynum 2000; Ess 2009; Johnson 1985; Magnani 

2007; Moor 1985; Spinello 2001; Sullins 2010.) 

هناك يكون    أن  جيب  حتكمنا،حتت    تكونقد    اليت بعض املعلومات  توفريان للدينا ما يربر    هأن  افرتاضعلى  
تقنيات املعلومات قد تواجه    أن ستظهر جتربة بسيطة  هذه املعلومات صادقة ودقيقة ومفيدة.  أن  ضمان

كتب  تبتحميل عدد من حمركات البحث املختلفة مث    تقوم   عندما بعض املشاكل العميقة يف هذا الصدد.  
كل منها نتائج خمتلفة وستختلف بعض عمليات البحث    منها، ستعطيكل  نفس مصطلحات البحث يف  

كل خدمة من هذه اخلدمات متتلك خوارزمية    أن  يوضح هذاو عن بعضها البعض.    هذه بشكل كبري
ليست  كل عمليات البحث    أن  خمتلفة تستخدمها لتزويد املستخدم بنتائج حبثهم. ويرتتب على ذلك

فائدة النتائج بشكل كبري على موفر البحث الذي تستخدمه وكمية  مصداقية، دقة، و متساوية وستعتمد 
تتم تصفية مجيع عمليات البحث من خالل  و   معلومات املستخدم اليت تتم مشاركتها مع هذا املوفر.

  ومبا   للمستخدم،ا األهم ابلنسبة أن خوارزميات خمتلفة لضمان إدراج املعلومات اليت يعتقد مزود البحث
  كبرية   ثقةاملستخدمني  لدى  فإن    مشرتكة،   حتمل أسرار ا جتاريةو هذه اخلوارزميات ال يتم نشرها يف العلن    أن

ولكن يضل من الصعب معرفة    ا ي  أخالققرارات التصفية هذه مربرة    أن   هناك امل   يف عملية التصفية هذه. 
النقرات" )خذ  ذلك.   لنا  لوف  بسيط على هذا،  ( كمثالClickjacking"خطف  الرابط    أن  قيل 

هذا    أن  قد يشعر املستخدم  آخر،مكان  إىل    ينقلنالكن عند النقر عليه    االنرتنتموقع على  إىل    ينقلناس
" وميكن للربامج الضارة النقر فوق متصفح عن طريق  )خطف النقرات(  "  يسمى هذا عادة  و   خرق ا للثقة.

  ا جتلب نفع  عادة  مليئ ا ابلروابط األخرى اليت  وسيكون    فيه  املرغوبموقع آخر غري  إىل    نقل املستخدم
 Hansen and Grossman)حركة هلم  بسبب ما جيلبه من  (clickjacker)  النقراتخلاطف  
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  تسهل   أن   املعلومات  تقنيةاهلوية وسهولة االستخدام اليت توفرها    إلخفاء مرة أخرى ميكن   (.و2008،  
  إعادةإىل    (2009بيتيت )   يؤدي هذا كما يقرتح  أن  ينبغيو .  خطف النقراتاملمارسات اخلادعة مثل  

والقدرة    إخفاء اهلويةاملعلومات. ساهم    تقنيةية مثل الثقة يف عامل  خالقتقييم الدور الذي تلعبه القيم األ
إخفاء   يف    كاتيبعلى  اإلنرتنت  على  اإلخبارية  أو  املخبار  األ"  زايدةالتقارير   الدعاايتزيفة" 

“Propaganda” تتظاهر  خمتلفة  أبشكال أخبار مشروعة.  أبن  واليت  سيتم  و ا  هذه مشكلة كبرية 
 يف األسفل. ( 2.2.3)  اجلزءمناقشتها يف 

الوصولنتحدث عن    أن  علينا يف هذا اجلزء األخري  العدالة االجتماعية. مت  إىل    أتثري  املعلومات على 
ولكن حىت  العشرين،  حد كبري يف اجملتمعات الصناعية الغربية خالل القرن  إىل    املعلوماتتطوير تقنية  

التقنية   هذه  فوائد  تنتشر  مل  متساوياليوم  العامل    بشكل  الدميوغرافيا  يف  واالجتماعية. ويف    االقتصادية 
مقاإىل    فالوصول متاح  او غري  قليل  االجتماعية  والطبقات  اجملتمعات  رنة  ابلذين  املعلومات يف بعض 

رقابة  عليهم  فأن    الوصول،الذين لديهم بعض  من    ابلنسبة للبعض، واملتقدمة، و يعيشون يف الدول الغنية  
الرقمية  شديدة من حكوماهتم. "الفجوة  الوضع يسمى  املبذولة    "،أصبح هذا  الرغم من اجلهود  وعلى 

اض تكلفة اهلواتف  اخنف  مع  هأن  إىل  اإلشارةجتدر  و   يف ازدايد.  تكون  أن  ممكن  اأن  إال  الفجوة،ملعاجلة هذه  
اليت كانت حمرومة منه  اإلنرتنت العاملي للمجتمعات  إىل    هذه التقنيات بعض الوصولااتحت  الذكية،  

)من   حني   (.Poushter 2016قبل  االقتصاد    أن  يف  حيركها  الفجوة  هذه  من  الكثري 
(Warschauer 2003 اال ، )   أيض ا مشكلة بسبب نوع جديد من  هناك    أن  س الحظ ا تشارلز    أن

خارج الغرب    االشخاصحيد من رغبة    أن   والذي ميكن  , االستعمار والتمركز العرقي املمكَّن عرب اإلنرتنت
  أن   يالحظ جون ويكريت أيض ا .(Ess 2009)الصناعي يف املشاركة يف "جلوابل مرتوبوليس" اجلديد  

تبادل   يف  الثقافية  معلومات    تلعب  الضرراالختالفات  تقنيات  تصميم  يف  املساواة  دور ا  على  مبنية 
(Weckert 2007  .) ية مثل اخلصوصية هلا تقييم خمتلف  ساسية األخالقاأل  املسائلأبن    ويرى آخرون

  (Hongladarom 2008; Lü 2005يف الثقافات اآلسيوية )
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 وتركيب املعلومات ية يف تنظيم  خالقالقيم األ.2.1.3

  ا وايض    ابتنظيم املعلومات الي  العديد من تقنيات املعلومات    ا تقومإيصاهلو ختزين املعلومات  إىل    ةضاف ابإل
الي  او    تركيبها تركيب  يف  طور نوربرت وينر ألول مرة نظرية   . ملعلومات جديدة  ا وفق  أو العمل    اكتابتها 

(. Wiener 1961 [1948])  (Cybernetics)  سيربنطيقيا عليها أطلق    االي  املعلومات  
وتستخلص استنتاجات منطقية حول تلك    تصميم آلة جتمع معلومات عن العامل  ابإلمكان  هأن  اكتشفو 

  مباشر   تدخلميكن لآللة تنفيذها بعد ذلك دون أي    معينة واليتاملعلومات اليت قد تتضمن إجراءات  
فستكون هناك خماوف    السيربنطيقيا،رؤية  حتققت  إذا    هأن  لكن سرعان ما رأى وينر  بشري. عنصر  من

يف كتابهأخالق بعضها  أوجز  وقد  اآلالت  هذه  تثريها  هائلة   The Human Use of  :ية 
Human Beings (Wiener 1950)  .هذا النوع من التقنية    أن  على الرغم من  أبنه  رأى وينر

ونوجه  نعمل وفق التوقعات    أن  ال يزال من املمكن   هأن  إال  جذرية،ية  أخالقيكون له أتثريات    أن  ميكن
 Bynum)  لكل من البشر واآلالت  يخالقالتفكري األ  اتإمكاني  تزيد  أن  التقنية بطرق من شأنا

2008.)  

يف كتاهبما    عن كاتب،  لني قصةاوكولني    واالك  ويروي ويندل  ية،أخالقتتخذ اآلالت قرارات هلا أتثريات  
" Moral Machines    "(2008ال اخلارج   يف  لوجهته  وعند وصولهكاتب يف إجازة  (. ذهب 

برانجم ا آلي ا ملكافحة    أن  بعدها  ابلبنك وعلم   أمره، اتصل من    ويف حرية   توقفت بطاقته االئتمانية عن العمل 
كانت من    القيام هبااليت كان حياول    العملياتهناك احتماال  كبري ا أبن تكون    أن  قرر  هو من  السرقة

لدينا هنا موقف    محايته رفض اجلهاز معامالت بطاقته االئتمانية.  ومن أجلشخص قام بسرقة بطاقته  
املعلومات    تقرر الضرر    ية احتمالهناك    أن  فيهتقنية  من  قدر ضئيل  عنه  نتج  اجرامي  نشاط  حدوث 

أتثري  هلا    مهمة   تتخذ اآلالت قرارات مالية  متزايد،للشخص الذي كانت حتاول مساعدته. وعلى حنو  
سواء اردت بطاقة ائتمان أو قرض رهن عقاري ف  .بشريني   وكالءمن    تذكر  رقابةدون    الناس  حياة  على

  االلة. على سبيل املثال،   اغالب    ستحدده   ،وغريهال، السعر الذي سيتعني عليك دفعه مقابل التأمني    او
  راتبك، سيقوم اجلهاز ابلبحث عن بياانت معينة مثل    ائتمان،تقدمت بطلب للحصول على بطاقة  إذا  

احتمالية ختلفك  مث حيسب    ذلك،إىل  وما  فيها،احلالة االقتصادية للمنطقة اليت تقيم    االئتماين،سجلك  
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كنت  إذا   ماوستحدد ال  او القبول  مرحلةتتجاوز  أن إما االحتمالية االئتمانية. هذهبطاقتك  عن سداد
نتائج  إىل    أفضل ابلنظر   ا تصدر أحكام    كيفتتعلم    أن  ميكن لآللة عادة    على البطاقة أم ال.  ستحصل

النوع من التعلم اآليل والتنبؤ على املنطق املعقد والرايضيات    ويعتمد هذا   القرارات السابقة اليت اختذهتا.
(Russell and Norvig 2010)  قليال أمثلة مضحكة  التعقيد  ينتج عن هذا  وقد  لتنبؤات    ، 

قد يفسر الربانمج البياانت املتعلقة    املثال،على سبيل    .خطريةتكون  خاطئة كما يف القصة السابقة أو قد  
بسهولة    شخص  معارف و صدقاء  اهبوية   املتاحة  االجتماعية  البياانت  من  وغريها  األخرية  ومشرتايته 

مما سيؤثر على حياة الشخص  إرهايب  يكون    أن  ميكن   هذا الشخص  أن   خاطئ على  ويصنفها بشكل
اليت  و   والتنبؤهذا كله يعتمد على تصميم خوارزمية التعلم    (.Sullins 2010)  .وقويبشكل سيء  

 ا يصعب تربير صحة التنبؤ.مم سريه،عادة   تكون

 

 ية لتقنية املعلومات خالقاملفارقة األ.2.2

فالعديد    املعلومات،ي لتقنيات خالقالتناقض األ نتيجة  هي ا من القضااي اليت متت مناقشتها سابق   الكثري 
الوصول يرغبون يف  املستخدمني  اثناء استخدامها  إىل    من  أبقل    وأن تكوناملعلومات بسرعة وسهولة 

تكون املعلومات املهمة واحلساسة آمنة    أن   لكنهم يريدون أيض ا  تكون جمانية.   أن   واألفضل   ممكنة،تكلفة  
احلد من قدرتنا على توفري  إىل    قيمة التكلفة السريعة واملنخفضة  رفعيؤدي    فيه.  واثبته وميكن الوثوق

مصممو تقنيات املعلومات ابستمرار    يواجه  وابلتايل،  آمنة وعالية اجلودة والعكس صحيح أيض ا.معلومات  
ا يف اقتباسه الشهريخلص رائد الشبكة األول  تقدمي تنازالت غري مرحية.  :ستيوارت براند هذا جيد 

  أن   املعلومات من  تريد    انحية،يف جلسة مناقشة: "من    للقراصنة، قلتيف أول مؤمتر  و   1984يف خريف  
فاملعلومات الصحيحة يف املكان املناسب قد تغري حياتك. ومن    قيمة، ذات    الثمن ألنا تكون ابهظة  

  تكون جمانية ألن تكلفة إخراجها تتناقص وتنخفض طوال الوقت.  أن املعلوماتمن  تريد  أخرى،انحية 
هنا  إذا   البعض مضان  يتعار   أمرانلديك  بعضهما   Clarke 2000—see Other)  "ع 

Internet Resources). 
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القيم األ   الستحالة نظر ا   املتنافسة بشكل  خالقالتوفيق بني هذه  هذا    ظل ي  أن  فمن املرجح ،  يأساسية 
 .املستقبل القريبإىل  املعلومات استخدام وتصميم تقنيات   حولية  خالقاأل نقاشاتال أساس

 

 على املستوى الثقايف  حمددةية  أخالقحتدايت .3

  اجلزء،ية لتقنيات املعلومات على املستخدم. يف هذا  خالقعلى اآلاثر األ  يف اجلزء السابق   كان الرتكيز
التقنيات املشهد األ الرتكيز على كيف تشكل هذه  املستوى اجملتمعي. يف مطلع  خالقسيكون  ي على 

الطريقة اجلديدة اليت ت ستخدم  إىل    الظهور وكان يشري " يف  web 2.0بدأ مصطلح "  العشرين، القرن  
العاملية كوسيلة ملشاركة املعلومات   حتواء  ا  ألجل  أيض ا  عقلية مصممي الويب   تغيريولهبا شبكة الويب 

أصبح هذا  وقد    مواقعهم يف الشبكة.  يف  املستخدماليت تركز على  تجارب  ال   اأيض  و   توافق تشغيلي أكثر 
  كان   أيض ا بـ "وسائل التواصل االجتماعية" و "خدمة الشبكات االجتماعية". يف حني املصطلح مرتبط ا  

يتضمن فكرة مقابلة اآلخرين    يل تيم برينرز  نشئها  مل  1989العاملية عامالتصميم األصلي لشبكة الويب  
  2004املستخدمون أخري ا هذه االمكانيات ابلكامل حبلول عام  اإلنرتنت، استغل  والتعاون معهم عرب  

  . Web 2.0  (O'Reilly 2007 [2005])  لـ  O'Reilly Mediaعقدته    أول مؤمتر  يف
اإلنرتنت مع مستخدمني    على  اأوقاهتمعظم    تقضي  متزايدة من الناس اصبحت  ا أعداد    أن  هذا التغيري يعين

الشبكات االجتماعية جزء ا مهم ا  خدمة    أصبحتو   .وغري مسبوقجديد   أسلوب حياة    لتجربةآخرين  
  Facebookعلى مواقع مثل  يتواجدون  األشخاص    الكثري منفحول العامل.    الناس من حياة العديد من  

يتفاعلون    تجاربب الناس    اإلنرتنت   يغمر احلقيقيني واالفرتاضيني.    واجلدد،ويتفاعلون مع األصدقاء القدامى  
على    االن  وبدأت تظهر من املعلومات.  فيها    بيئات كاملة   إنشاء  مت  مع اآلخرين يف عوامل افرتاضية  فيها

  "يسهل هذا الشكل اجلديد من "الواقع املعزز  االفرتاضي. مع  لنا بدمج احلقيقي    ستسمح  الساحة تقنيات
(Augmented Reality)  مزودة  العديد من األشخاص حيملون اآلن هواتف ذكية    أن  حقيقة

ميكنهم من خالهلا تشغيل التطبيقات اليت   أخرى،( وأجهزة كمبيوتر حممولة GPSبنظام حتديد املواقع )
شيء من خالل  إىل    الوقت، فبالنظر تتيح هلم التفاعل مع حميطهم وأجهزة الكمبيوتر اخلاصة هبم يف نفس  
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كل  ل.  ذلك الشيءه فوق  "التطبيق" معلومات حول هذا الكيان ويعرضيستدعي  الكامريا يف أجهزهتم  
بعض منها يف  ية اجلديدة واليت سيتم مناقشة خالقمن هذه التقنيات جمموعتها اخلاصة من التحدايت األ

  األسفل.

 

 وسائل التواصل االجتماعي والشبكات. 3.1

الشبكات االجتماعية مصطلح يطلق على املواقع والتطبيقات اليت تسهل التفاعالت االجتماعية على  
اإلنرتنت واليت تركز عادة  على مشاركة املعلومات مع مستخدمني آخرين يشار إليهم ابسم "األصدقاء".  

  ،Instagramمثل    األخرى ولكن هناك العديد من املواقع    Facebook  هيأشهر هذه املواقع اليوم  
Twitterو ،Snapchat  ية اليت  خالقهناك عدد من القيم األ   سبيل املثال ال احلصر.  وهذا على

املواقع.   هذه  يف  فالور ل تشكك  مثل    ية كيف يف    (2016،    2011)  رأي  شانون  مواقع  تغري 
Facebook    األرسطي حتليلها مبين على نظرية الصداقة  و   .حىت معارضتهأو  مفهومنا عن الصداقة  من  
وحقيقية من خالل    طيبة حياة    حيققونالبشر    أن   يرى  كان   أرسطوـ  ف(.  يات أرسطوأخالق)انظر مدخل  

الصداقة الفاضلة ''  "رئيسية لـالربعة أبعاد  األالثالثة األوىل من    أن   فالور  الفاضلة. والحظتالصداقات  
موجودة يف وسائل التواصل    املشرتكة، واحلياة    الذات،   ابملثل، التعاطف، معرفة وهي: املعاملة    ألرسطو،

 (. Vallor 2011, 2016تعزز الصداقة يف بعض األحيان )  أن  اإلنرتنت بطرق ميكن  يف االجتماعي  
ترى أبن وسائل التواصل االجتماعي مل تصل ملستوى تسهيل مهمة ما يسميه أرسطو    ذلك،مع  لكن  

شطة مشرتكة ولكن لن  أن  متنحنا  أن   وسائل التواصل االجتماعي ميكن  أن  "احلياة املشرتكة". وهذا يعين 
  لصداقة اهنا نقاش موسع عن املشرتكة. )تقدمها لنا احلياة اليومية  أن متنحنا الصداقة احلميمة اليت ميكن

تدعم بشكل كامل املفهوم األرسطي عن الصداقة    أن   وابلتايل، ال تستطيع مواقع التواصل  ( رسطيةاأل
ذاهتا ) والفاضلة حبد  للفضائل    فالور(. لدى  Vallor 2011الكاملة    األرسطية أيض ا حتليل مشابه 

 Vallorعي )يف وسائل التواصل االجتما   ومشكلة تطبيقها  الصرب، الصدق، التعاطف،األخرى مثل  
تطوير  إىل    من مستخدمي ومصممي تقنيات املعلومات حباجة  القول أبن كال    وواصلت فالور (.  2010

https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/aristotle-ethics/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/aristotle-ethics/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/aristotle-ethics/
https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/friendship/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/friendship/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/friendship/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/friendship/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/friendship/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/friendship/
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" تسميها   أن  هاميكن  (هتقني-ية أخالق)حكمة   "Techno-Moral Wisdomفضيلة جديدة 
 (. Vallor, 2016) .تساعدان يف تعزيز جمتمعات وصداقات أفضل على اإلنرتنت

من التسرع يف احلكم    دقيق للصداقة عرب اإلنرتنت بدال  الفهم الإىل  (2012هارتز سوريكر ) جوين  مييل
 .املعياري على فضائل األصدقاء االفرتاضيني 

 مثليوصي جيمس ابريش    االجتماعي،اخلصوصية يف استخدام وسائل التواصل    مشاكل   بسبب كثرة 
اتباعها لضمان    يأبربع سياسات جيب على مستخدم  (1986)ميسون التواصل االجتماعي  وسائل 
 :خصوصية اآلخرين  مناسب جتاه ي أخالق لتزام ا وجود 

عليك   • على  ليس  املعلومات  مشاركة  مراعاة    SNSعند  االجتماعية(  الشبكات  )مواقع 
  ترتبطأيض ا خصوصية معلومات اآلخرين الذين قد  بل    فقط،  الشخصية  كخصوصية معلومات

 . معلوماهتم مبعلوماتك
دقة املعلومات قبل  عن   ال ؤو مس   SNSعلى    مشاركة معلومات الشخص الذي يرغب يف  يعترب   •

 مشاركتها.
  أن   ميكن  فسهم أن  معلومات عن   يضعواال    أن  خدمات الشبكات االجتماعية  يعلى مستخدم •

  يضعوا ال    أن  على مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي  أيض ا  .االحق  عنها يف وقت ما    يرتاجعوا
 احلالتني، يف كلتا  و معلومات نشرها شخص آخر ما مل يتم منحهم موافقة من هذا الشخص.  

 قد يكون من املستحيل الرتاجع.   املعلومات  نشرمبجرد 
عن حتديد مصداقية الشخص أو الربانمج قبل السماح هلذا الشخص    مسؤول  SNSمستخدم   •

 (Parrish 2010 ) املنشورة.املعلومات إىل  أو الربانمج ابلوصول 

هذه اخلدمات عادة     أن  مبالكن    الشخص بشكل صريحخصوصية    اكنتهالال ت صمم هذه األنظمة عادة   
شطة  أن  بعض املعلومات على األقل حولالستخدام  دافع اقتصادي قوي ملقدمي اخلدمة    جمانية فهناك

وميكن   لتسويق املوجه.ألجل ا املعلنني إىل  على املوقع من أجل بيع هذه املعلومات بهاملستخدم اخلاصة 
 ه أن  ملعلنحبيث يعرف ا  املخفيةبياانت املستخدمني  إىل    إجراء هذا التسويق مع املوفر الذي يبيع الوصول 
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  حياول  الشخص.ابلضبط هوية   يشرتي املستخدم زوج ا من اجلينز ولكن ال يتم إعطاؤه   أن   من احملتمل 
الشبكات   هبذهمزود  االحتفاظ   االجتماعية  األ ابل  الطريقة  خلصوصية  خالققيمة  مع    مستخدميهية 

 االستمرار يف االستفادة من ربطهم ابملعلنني.

 

  وعوامل االنرتنتالعاب  .3.1.1

ميل هذه األلعاب لتصوير    هي  ألعاب االنرتنت عند التفكري يف    الشخص   يواجها  ةي أخالق  ول صدمة أ
وجود عالقة  ب إلخباريةالتقارير ا العديد من  تزعمو  اجلنسي.اجلنس والعنف  أساس  والعنصرية علىالعنف 

د  انتق   سونفرغعامل االجتماع كريستوفر  لكن  .  احلقيقيسببية بني العنف يف ألعاب الكمبيوتر والعنف  
  . (Ferguson 2007)العنف يف ألعاب الفيديو له عالقة سببية ابلعنف الفعلي    االدعاء أبن  بقوة

املطروحة هي أتثري هذه األلعاب على    أن القضية احلقيقيةو   ذه العالقة ضعيفةه  أن  مارك كواكلبريغ  ويرى
األ )خالقالشخصية  للشخص  ألعاب   أبن  يدعيالزال  ه  لكن  (.Coeckelbergh 2007ية 

   يعارض هو ال   وابلتايل  ،العامليي  خالقفضائل مثل التعاطف والتطور األ   لتعزيز الكمبيوتر ميكن تصميمها  
من    (.Coeckelbergh 2007ي ) خالقفقط تلك اليت مينع فيها العنف النمو األ  األلعاب،مجيع  

  Planned Parenthoodاألمثلة اجليدة على ذلك جتربة الواقع االفرتاضي اليت صممتها منظمة  
عام   يف    ،2017يف  اإلجهاض  جتربة  على  تركز  اليت  شعور    أمريكا، "...  على  إجيايب  بشكل  وتؤثر 

من   العديد  هلا  يتعرض  اليت  املضايقات  جتاه  املركز    اخلدمات،مقدمي  ،  ضىاملر املشاهدين  وموظفي 
 (.Planned Parenthood, 2017من معارضي اإلجهاض اآلمن والقانوين ")الصحي، 

  فعال األ  أن  يسي هوالرئ  ئهوادعا  الفيديو( عن تصوير العنف يف ألعاب  2010)  سكولزكيدافع ماركوس  
الالعب قد "يقتل"   أن  يف العامل احلقيقي. على الرغم من   فعاليف العامل االفرتاضي ختتلف متام ا عن األ 

العامل االفرتاضي اللعبة على الفور وسيظل  إىل    الالعب الذي أساء إليه قد عاد   أن  إال   العب ا آخر يف 
ابلتأكيد   احلقيقي.  اصدقاء االثنان  العامل  العنف    وابلتايل،  يف  متام ا عن  خيتلف  االفرتاضي  العنف  فإن 

وهو )  احلقيقي  جتاهه  ابالرتياح  الالعبون  يشعر  حني Schulzke 2010متييز  يف  العنف    أن  (. 
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مستساغ ا   يبدو  قد  يسعىاالفرتاضي    أن   هاميكنية  أخالقنظرية  إىل    ( 2009)مورغان الك    للبعض، 
  ية مثل االعتداء اجلنسي على األطفال. أخالقغري    أفعال  تتضمن  أن  دونبقبول القتل االفرتاضي    تسمح

االعتداء    ويرى أبن  وضعه( أقل قلق ا خبصوص التمييز الذي حياول الك  2011لكن كريستوفر ابرتيل )
وغري قانوين يف    اي  أخالق مستهجن  أمر    لألطفال وهواجلنسي على األطفال هو تصوير إابحي حقيقي  

 اء العامل. أحن مجيع

وهي سياسات    جوهرية حتدثية  أخالقهناك قيمة    أن  إال   اإلنرتنت،العاب    يف  سهلةرؤية العنف    أن  رغم
السياسية يف اإلنرتنت يف   للثقافة  التحركات األولية  العوامل االفرتاضية. يصف بيرت لودلو ومارك واالس 

 The Second Life Herald: The Virtual Tabloid that  ،كتاهبما
Witnessed the Dawn of the Metaverse  (2007 و ،)عاملالالعبون يف    كيف بدأ  

يف تشكيل جمموعات ونقاابت غالب ا ما تربك مصممي اللعبة وتتعارض أحياان  مع أولئك    الكبرياإلنرتنت  
  الناس يسعى  مساحة    ينشئونم  أن  ما يدركون  ا املصممني اندر    أن  هي  االذين يصنعون اللعبة. حجتهم

فيهاأوقاهت معظم  قضاء  إىل    فيها يف   م    لدى وابلتايل    حقيقية،  ة واجتماعي  ةاقتصادي   شطة أن  واالخنراط 
 Ludlow)حد ما أولئك الذين قد يكتبون دستور ا سياسي ا  إىل    ية تعادلأخالقاملصممني واجبات  

and Wallace 2007  .)هناك التزام ضئيل ابلدميقراطية أو املساواة من    (،2008)  ربسل وفق ا ل
كان املزيد منا سيقضي  إذا    نقاشإىل    اإلنرتنت وهذا حيتاجألعاب  قبل أولئك الذين ينشئون وميتلكون  

 وقت ا يف العيش يف هذه اجملتمعات االفرتاضية. 
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 االفرتاضية  األلعاب عوامل جاذبية . 3.1.2
إىل    قد تؤديلكونا  القلق املستمر بشأن استخدام أجهزة الكمبيوتر وخاصة ألعاب الكمبيوتر  يرجع  

 .Gibba, et al)قد ال تدعم الدراسات هذه الفرضيات    ذلك،. ومع  الغري اجتماعيالعزلة والسلوك  
  للعائالت، املصممة    وألعاب الفيديو  ،متعددة الالعبني على نطاق واسع  األلعابمع ظهور  ف   .(1983

تثري هذه األلعاب قضااي املساواة بني    ذلك،من الصعب تصديق فرضية العزلة االجتماعية. ومع    أصبح
إيفوري   جيمس  استخدم  تستعرضآو مقاالت  اجلنسني.    كاملة   دراسةيف    االنرتنت على  عاب  لاال  راء 

يف األلعاب وأن الصور األنثوية    نثويةعدد الشخصيات الذكورية يفوق عدد الشخصيات األ  أن ظهرتأ
طريقة   أن  (2007)  سوكبيقرتح  (.Ivory 2006) غراء اجلنسي.إلا إىل  املوجودة يف األلعاب متيل 

  الذكورية مما اط اللعب  منأل   اللعب يف هذه العوامل االفرتاضية غالب ا ما تعتمد على أسلوب اللعب املوجه
الالعبات. وهؤالء النساء الالئي يشاركن يف اللعب على أعلى مستوى يلعنب أدوار ا ختتلف    إلقصاء   يؤدي

لحصول  ل  جنسهن   يقمن ابستغاللوغالب ا ما    ،متام ا عن تلك اليت ميارسها الذكور البيضيف ثقافة اللعب  
وروين كوهني   ذلك درس جوان إم مكماهونإىل   ةضاف ابإل(.  Taylor et al. 2009)  القبول   على

حتكم   أن   ية احتمال  االفرتاضي مع ية يف عامل اإلنرتنت  خالقيف اختاذ القرارات األ  اجلندر  ه يلعب  الدور الذي
على فيه  مشكوك  فعل  على  )أخالقغري    هأن  النساء  الرجال  من  أكثر  ماركوس  2009ي  يقرتح   .)

االفرتاضي من خالل معاقبة اجلرائم االفرتاضية بعقوابت    يخالقالفساد األ من    داحل  ةإمكاني  جوهانسون
 (.Johansson 2009ية )أخالقافرتاضية من أجل تعزيز جمتمعات افرتاضية أكثر 

  تقنية   ريت هبا الطفولة من خالل استخدامية حول الطريقة اليت تغأخالقخماوف  أاثرت وسائل اإلعالم  
مت تصميم العديد من التطبيقات خصيص ا  فقد    (،see for example Jones 2011املعلومات )

  بقاء األطفال مشغولني أثناء إلرتفيه فقط  للتطبيقات تعليمية أو    لألطفال الرضع واألطفال الصغار مع
 سن مبكرة قدر اإلمكان.  منهذا يشجع األطفال على التفاعل مع أجهزة الكمبيوتر  و ال والديهم.  انشغ

نسأل    أن  مثل اإلعالانت يتعني علينا  وسائل التواصلاألطفال قد يكونوا عرضة لتالعب    أن  مبالكن  
  يشجع   أن  يمكنف  املستخدم،التطبيق    علىهذا  يعتمد    أم ال.  اي  أخالقكانت هذه املمارسة مقبولة  إذا    عما
كل من  لأكثر    خيلق تفاعال    ولكن البعض االخرالعزلة،  إىل    قد يؤدي  بدوره  اللعب االنفرادي الذي  على
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أطباء   أن  إىل  وجتدر اإلشارة أيض ا  (.Siraj-Blatchford 2010)  عند اللعبالوالدين واألطفال  
  ، ال توجد فوائد معروفة لالستخدام املبكر لوسائل التواصل بني األطفال الصغار  أبنه  األطفال نصحوا

عام  إىل    1998من عام    هأن  (. أظهرت الدراساتChristakis 2009حمتملة )  لكن هناك خماطر 
اض م قاس يف القوة منذ احلرب  اخنف أولإىل    لرتاجنا   اط احلياة املستقرة بني األطفال يف أمن  أدت   ،2008

اض له عالقة مباشرة  خنفكان هذا االإذا    ما  اوليس واضح    (.Cohen et al. 2011العاملية الثانية )
أصدرت األكادميية األمريكية    ، 2018. يف عام  امسامه    لكنه قد يكون عامال    املعلومات   تقنية ستخدام  اب

على هذا النشاط    معقولة لطب األطفال بعض اإلرشادات البسيطة لآلابء الذين حياولون وضع حدود  
( Children and Media Tips from the American Academy of

Pediatrics.) 

 

 مفارقة الشفافية التقنية.3.1.3

حتققه    ابلرغم مماتكون جمانية االستخدام    أن  إىل  االجتماعية   لالوسائقد يتساءل املرء ملاذا متيل خدمات  
طريقة حتقيق    أن  ال خيفى على أحد   .للشركات اخلاصة اليت تقدم هذه اخلدمات  خرافيةأرابح    من  اغالب  

هذه الشركات للربح تتم من خالل بيع املعلومات اليت يقوم املستخدمون بتحميلها على النظام أثناء  
اليت  ف  تفاعلهم معه. املعلومات  املستخدمني وزادت  قيمة جتميع هذه    يقدمونا،كلما زاد عدد  زادت 

املسامهني  إىل    ابلتزامه الفلسفي ابلقيمة االجتماعية هلذا يف رسالته  غ صرح مارك زوكربري   وقداملعلومات.  
 :2012فرباير   1 يف

أدوات ملساعدة األشخاص على التواصل مع األشخاص    Facebookيف موقع    شأانأن 
من  ، وسعنا  الذين يرغبون يف التواصل معهم ومشاركة ما يريدون ومن خالل القيام بذلك

- شاركون أكثر  يقدرة األشخاص على بناء العالقات واحلفاظ عليها. األشخاص الذين  
 فتاح ا مما يؤدينا  ثقافة أكثر  خيلقون- لو كان ذلك مع أصدقائهم املقربني أو عائالهتم    حىت
عالقات بني الناس  الهذا يقوي    أن  ونعتقد  تفهم أفضل حلياة اآلخرين ووجهات نظرهم.إىل  

https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/news-features-and-safety-tips/Pages/Children-and-Media-Tips.aspx
https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/news-features-and-safety-tips/Pages/Children-and-Media-Tips.aspx
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مساعدة    ومن خالل .  املختلفةن وجهات النظر  التعرف على عدد كبري م  ويساعدهم على
 .واستهالك املعلوماتجتديد طريقة الناس يف نشر  أنمل يف    الروابط،الناس على تكوين هذه  

شبكة  "  تشبه الرسم البياين االجتماعي  أن  البنية التحتية للمعلومات يف العاملعلى    أن  ونرى
إىل    من أعلى   الطريق األحادي املشي دمن    بدال    بني قرانءأعلى أو  إىل    مبنية من أسفل

هو مبدأ    ينشرونه  فيمامنح األشخاص التحكم    أن  أيض ا  ونرىأسفل املوجود حىت اآلن.  
 (.Facebook, Inc., 2012) "لتجديد هذه الطريقة ي أساس

ها. ففي الوقت  إنكار   دراسة القيمة االجتماعية هلذا أمر قابل للنقاش لكن القيمة االقتصادية ال ميكن 
فيه   يف قائمة أغىن عشرة مليارديرات يف جملة فوربس    ادائم    زوكربريغ مارك    يدرج  هذا كان الذي ك تب 

  ز مبين على تقدمي خدمة جمانية للعامل.إجنا هنإ وعادة  يف املراكز اخلمسة األوىل من تلك اجملموعة النادرة. 
خدمات مثل اإلعالانت املوجهة واليت تسمح لشركات    هي  Facebookما تفرضه شركات مثل  و 

الثالث ابلوصول التواصللتطبيقات    املستخدماملعلومات اليت قدمها  إىل    الطرف  االجتماعية.    وسائل 
  ي نظر إليها على   أن  ي رجح  ،Facebookاإلعالانت اليت يتم شراؤها على تطبيق مثل    أن  والنتيجة هي

علن عنها  أن  املرجح  ا مفيدة للمشاهدين الذين من أن
 
  . ينقروا على هذه اإلعالانت وشراء املنتجات امل

لشركات  عند ازادت قيمتها    وخصوصية، كلما  كلما كانت املعلومات اليت متت مشاركتها أكثر تفصيال  
  مع اليت يتم مشاركتها معها. ويتم تشجيع هذه الشفافية املتطرفة يف مشاركة املعلومات الشخصية بعمق  

. أولئك الذين يستخدمون تقنيات الشبكات االجتماعية يتلقون قيمة كما  Facebookشركات مثل  
 . التقنيةيتضح من النمو السريع هلذه 

مليار مستخدم لوسائل التواصل    2.77سيكون هناك    2019يف عام    هأن إىل Statistaتشري تقارير  
العامل  أحن  االجتماعي يف مجيع عام    3.02إىل    ننمو وسياء  (. Statista،  2018)  2021حبلول 

  2011ما الذي نتخلى عنه من أجل احلصول على هذه اخلدمة "اجملانية"؟ يف عام  هو    والسؤال هنا
درو كني  أن  حذر الناقد التقين  االجتماعي،دم لوسائل التواصل  كان هناك أقل من مليار مستخ  عندما

من قدرتنا على    والذي شليف الشفافية املتطرفة  املتزايد    ميانهناك نوع ا من اإل  " وأن"املشاركة فخ  أن  من
حتقق    أن  وحىت قبل (.  Keen, 2011)التفكري النقدي يف نوع القوة اليت كنا نعطيها هلذه الشركات  
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بتحذيرات  الشفافية    يف  ميان اإلأرابح ا ضخمة كان هناك من حيذر من خماطر    Facebookشركات مثل  
 مثل:

السنوات اليت مت فيها السعي اجلمهور يف  عند  ثقة  ال  انعدام   ... ليس من املستغرب ازدايد
وراء االنفتاح والشفافية بشغف. فالشفافية تقضي على السرية: لكنها قد ال حتد من اخلداع  

تقليل إىل    حباجة  الثقة فنحنأردان استعادة  إذا    والتضليل املتعمد الذي يهدم عالقات الثقة.
 .O’Neill, 2002)) من السرية واألكاذيب بدال  اخلداع 

عام  من  . يف أبريل  يف حملهابعض حتذيرات النقاد كانت    أن  نرى  أن  ميكننا  ،Facebookيف حالة  
مارك    2018 استدعاء  مت  فضيحة    زوكربريغ،  تصرفات شركته يف  اعتذر عن  الكوجنرس حيث  أمام 

مستخدميه حول  معلومات  إفشاء  مستقل  إىل    تضمنت   Cambridgeإىل    ابعهاابحث 
Analytica   مت استخدام هذه البياانت  .واليت كانت مبثابة شركة تشارك يف حتليل البياانت السياسية 

إعالانت    توالكثري منها كان  السياسية  إلعالانتيف ا  Facebookمستخدمي  الستهداف    بعد ذلك
لتعطيل االنتخاابت األمريكية يف عام  أن  مزيفة  املخابرات الروسية  Yeung, -Au)  2016شأهتا 

2018.) 

فالور  شانون  الفيلسوفة  مم تقديس  انتقدت  التقنيالشفافية كنسخة  الشفافية  "مفارقة  تسميه  "  ةا 
(Vallor, 2016)أولئك الذين يؤيدون تطوير التقنيات للرتويج لشفافية اجملتمعات    أن  إىل  . وتشري

لكن    ية واملثل الدميقراطية.سؤولهذا االنفتاح سيزيد من امل  أن  على افرتاضذلك    جذري يفعلونبشكل  
قق العكس متام ا مع منظمات كبرية غري خاضعة للمساءلة  حيغالب ا ما    هذا  تقديس الشفافية  أن  املفارقة هي

هذا  ومل   الدميقراطية.  اجملتمعات  استخدامها إلضعاف  مبعلومات ميكن  وحتتفظ  دميقراطي ا  اختيارها  يتم 
حياته. بياانت  يشاركها مجيع  اليت  والشركات  املستخدم  بني  املتكافئة  غري  العالقة  فاملستخدم   بسبب 

ا  فعال    منفتح الستخراج  املستخدمة  اخلوارزميات  لكن  الشركة  جتاه  وشفاف  جذري  لبياانت  بشكل 
البياانت معها ليست شفافة وال ختضع   اليت تتم مشاركة هذه  الثالثة  حنن    عليناف  للمساءلة.واألطراف 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 29

 

ملزمة    التقنياتهذه    مستخدمي ليست  معلوماتنا  من  تستفيد  اليت  الشركات  لكن  ابلشفافية  التحلي 
 ابلشفافية بنفس القدر.

 

 املعلوماتية برامج التجسس واحلرب الضارة، الربامج .3.3

  مذهل ويفيد متخصصون يف صناعة األمن   مبعدلالكمبيوتر  هتديدات الربامج الضارة وفريوسات  تزداد  
أصبحت غري    (Spam)واع ا معينة من هجمات الربامج الضارة مثل الربيد العشوائيأن أن  يف حني   هأن

وغريها من األساليب اليت تركز على    Ransomwareواع ا جديدة من اهلجمات مثل  أن  رائجة فإن
  متجاوزة   ،يف ازدايدواخرتاق البنية التحتية للحوسبة السحابية   املشفرة،العمالت   املتنقلة،أجهزة احلوسبة 

 Cisco Systems 2018; Kaspersky Labالقدمية )  اهلجمات  واعأن  إلبطاءصغري  أي حل  
2017, McAfee 2018, Symantec 2018  .)هذا النوع من النشاط سيكون    أن  ويتضح

مراعاة    الضارة، عليناالربامج    إنتاج  الكبري يفالنشاط اإلجرامي  إىل    ةضاف ابإلو .  القريباملستقبل    حىتمعنا  
وبرامج التجسس    اهلاكتفيزم،  القرصنة،ية مثل  خالق لكن األكثر غموض ا من الناحية األ  املرتبطةاألنشطة  

األ  الغموض  من  اخلاصة  جمموعته  املوضوعات  هذه  من  لكل  املعلوماتية.  واحلرب  ي.  خالقالتجارية 
 هنا.  منها سنستكشف اآلن بعض ا 

 

  أيض ا   هناك  أن  إال ،ايأخالق  للربامج الضارة أمر مشكوك فيه  املتعمد  نشرن الأب اتفاق سائد  هناك    أن  رغم
مع  فيات احلماية من الربامج الضارة وبرامج مكافحة الفريوسات.  خالقمثري ا لالهتمام يتعلق أب  موضوعا

  سوق ا مبليارات الدوالرات.  والذي أصبح اآلن   ،ارتفاع الربامج الضارة هناك منو مماثل يف صناعة األمن
  . يف الواقع الفريوسات  إنتاج  ال يوجد تباطؤ يف  األمان ها على برامج  إنفاق  حىت مع كل األموال اليت يتمو 

ما هي القيمة اليت حيصل عليها  : ابلصناعةيتعلق مثري لالهتمام  يأخالقهذا يثري قلق و  .حدث العكس
ثبت   يف العمالء   لقد  األمن؟  من صناعة  برامج    النشر  أن   أمواهلم  قدرة  يتجاوز  الضارة  للربامج  اهلائل 

هناك فجوة زمنية مهمة بني الوقت الذي يكتشف فيه جمتمع  و متام ا.    ختفيفهامكافحة الفريوسات على  
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وأدوات    (Security Patch)  ن األم  لرتميمن قطعة جديدة من الربامج الضارة واإلصدار النهائي  األم
 إزالة الربامج الضارة. 

طريقة   تلقي  يف    (modus operandi)عمل  الإن  يف  املتمثلة  الفريوسات  مكافحة 
  إنشاء   اجلودة،إجراء ضمان    للعينة،  (Detection)كاشف  ة  إضاف   العينة،  حتليلعينة،  

لو  ... حىت    للعدو ترتك فرصة كبرية    املستخدمني،إىل    وأخري ا إرسال التحديث  حتديث،
الفريوسات  بر مستخدمي    أن  افرتضنا مكافحة  ابلتحديث امج  منتظم  يقومون  .  بشكل 

(Aycock and Sullins 2010 ) 

ثغرة أمنية دائمة من املستحيل    النموذج ويوجد يف هذا    هذا التأخري ابستمرار  يستغل منتجي الربامج الضارة 
  األنظمة، ففي محاية  على    مقدرهتممن املهم أال يبالغ املتخصصون يف جمال األمن يف    سدها. وابلتايل

قد تسبب بضرر كبري وال يوجد حالي ا    ومعاجلته، يكونالوقت الذي يتم فيه اكتشاف برانمج ضار جديد  
 (.Aycock and Sullins 2010) ذلك طريقة إليقاف  

معظمه.  يف  إجرامي ا    انشاط    ويعترب االن تغري    قد   الربامج الضارة لكن هذا   إنشاء  يف املاضي وراء   اهلواة كان  
(Cisco Systems 2018    ؛Kaspersky Lab 2017   ،McAfee 2018   ،

Symantec 2018  .)االعتماد على دفاع قوي ليس كافي ا    أن  (2010)سولينز و ايكوك    يرى
لكن  ية.  أخالقدوافع    ت ذابرامج ضارة    نشاءإلن برانجم ا للبحث و ويقرتحا  مضاد ا، رد ا  يتطلب  املوقف  ف

يف األصل عامل الكمبيوتر جورج ليدن يف مقالته االفتتاحية   فقد اقرتحها .هذه ليست فكرة جديدة متام ا
 Communications of the ACM ،  “Not Teaching Viruses and  يف

Worms is Harmful( ”2005 ) 

العديد من  فيات التعلم ونشر الربامج الضارة.  خالقهذه الفكرة تتعارض مع رأي األغلبية فيما يتعلق أب
ية  أخالقمجيع الربامج الضارة غري    أن  علىمتفقني  يات املعلومات  أخالقعلماء الكمبيوتر والباحثني يف  

(Edgar 2003  ؛Himma 2007a  ؛Neumann 2004  ؛Spafford 1992  ؛
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Spinello 2001  .)  ميكن ختفيف هذه املخاوف من خالل البحث    سولينز و ايكوك وفق ا لـ  و ،
 (.2010الربامج الضارة من أجل مكافحة هذا التهديد بشكل أفضل ) إنشاء ية املفتوح لفهم كيف

برامج ضارة وبرامج جتسس من قبل اجلهات احلكومية فإننا ندخل عامل احلرب املعلوماتية    إنشاء  عندما يتم
يومية خالقاأل  املسائل وجمموعة جديدة من   إلكرتونية  العامل هلجمات  تتعرض كل دولة متقدمة يف    ية. 

اليت    األولواهلدف   املتحدة  الوالايت  املزعومةمليار    1.8  شهدتهو  اهلجمات  عا  من  م  شهراي  يف 
2010  (Lovely 2010 و )  2017مليار عملية مسح ضارة    80  , شهد العامل2017يف عام  

(McAfee 2018.)   الضعف،  البحث عن نقاط  إىل    غالبية هذه اهلجمات هتدف فقط   أن   يبدوو
اليت    2007دول مثل اهلجمات اإللكرتونية يف إستونيا يف عام    رتنتأن  تدمر  أن  ميكن  لكنها وتلك 

واجلورجية    أن  . يف حني 2008حدثت يف جورجيا عام   اإلستونية  حد كبري  إىل    صممت اهلجمات 
مت استخدام احلرب املعلوماتية    هأن  األخرية االلتشويش االتصاالت داخل البلدان املستهدفة يف اآلونة  

  ة الشهري املستخدم ملهامجة أجهزة الطرد املركزي  Stuxnetرمبا يكون فريوس    عد.لتسهيل التخريب عن ب
 Ciscoعن ب عد )  تدمريية منشآت    إنشاء   النووية اإليرانية هو املثال األول للربامج املسلحة القادرة على

Systems 2018تشهد العقود القادمة نشر املزيد من األسلحة السيربانية من قبل   أن (. من املرجح
خطوط الصدع السياسية املعروفة مثل تلك املوجودة بني إسرائيل وأمريكا    طول   اجلهات احلكومية على

. يتمثل  (Kaspersky Lab 2018)وأورواب الغربية ضد الصني    إيران، وأمريكاوأورواب الغربية ضد  
حىت    حتداي  خطري ا لسيادة دولة ماتعترب  هذه اهلجمات    كانتإذا    ماي هنا يف حتديد  خالقالتحدي األ 

 Denning؛    Arquilla 2010ية )أخالقر ردود الفعل العسكرية والرد عليها بطريقة مربرة و ترب 
2008  ،Kaspersky Lab 2018 .) 

سلحة بطريقة  ساسي األ خالقالتحدي األ   حيدد
 
ي للحرب املعلوماتية كيفية استخدام تقنيات املعلومات امل

ي ا،  أخالقمسعى مشكوك فيه    فعال  نظر ا ألن احلرب هي  و حترتم التزاماتنا جتاه احلرب العادلة والقانونية.  
  قد يرى شخص   املثال،على سبيل    القتال العنيف.  لتخفيف فمن األفضل استخدام تقنيات املعلومات  

قد تسبب يف    2010  وحىت  2005اكتشافه من    ومل يتم الذي مت استخدامه    Stuxnetفريوس    نأ  ما
زها يف أجيال سابقة من خالل  إجنا  يتم  أن   أضرار لربامج األسلحة النووية اإليرانية اليت كان من املمكن
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لكن  –  يتسبب يف خسائر مدنية كبرية   أن  جوية أو عمل عسكري دينامي آخر كان من شأنهغارات  
الربامج   تقلل وابلتايل قد  .Stuxnetحىت اآلن مل يتم اإلبالغ عن أي خسائر بشرية انجتة عن فريوس 

" هي حالة  Flameالضارة من عدد الضحااي من املدنيني يف النزاعات. الربجميات اخلبيثة املعروفة ابسم "
ما    شخص. قد يرى  التجسس  لدعم  ا مصممةأن  إىل   وتشري األدلةمثرية لالهتمام من الربامج الضارة  

اختاذ قرارات أفضل يف  مساعدهتم يف  اليت ت عطى لصناع القرار أثناء احلرب    الدقيقة املعلومات  على  أبن  
احلرب املعلوماتية اجلديدة للدول ابالخنراط يف    ات إمكاني  قد تسمح  أخرى،  ومن انحية  ساحة املعركة.

 صنع السالم اليت قد تتطلب تسوية سياسية. يتجنب جهود  منخفض املستوى مستمر صراع 

 

 مستقبلية خماوف . 3.4

من املستحيل  ري واالبتكار. التغفإن تقنيات املعلومات يف حالة دائمة من   السابقةكما ذكران يف املقدمة  
على  و عقود.    ذظهورها من  قبل   تقنيات اإلنرتنت اليت أحدثت الكثري من التغيري االجتماعيختيل    اتقريب  

املهم حماولة    املمكنة، مننا قد ال نكون قادرين على التنبؤ جبميع تقنيات املعلومات املستقبلية  أن  الرغم من 
  خالق نراها يف التقنيات الناشئة. يرى جيمس مور أبن فالسفة األ  أن  ختيل التغيريات اليت من احملتمل

تصميم هذه التقنيات يف وقت مبكر    االهتمام ابلتقنيات الناشئة واملساعدة يف التأثري على إىل    حباجة
األ  النتائج  )خالقلتشجيع  املفيدة  املخاوف  Moor 2005ية  بعض  على  التالية  األقسام  حتتوي   .)

 . احملتملة التقنية

 

 تسريع التغيري.3.4.1

الحظ  تتمتع تقنية املعلومات بنمط منو مثري لالهتمام متت مالحظته منذ أتسيس هذه الصناعة. فقد  
عدد املكوانت اليت ميكن تثبيتها على دارة متكاملة يتضاعف كل    أن  تل،أن  مهندس يف  مور،  غوردون

األمر قد يستمر على هذا النحو لعقد آخر أو حنو ذلك    أن  عام مقابل تكلفة اقتصادية ضئيلة ويعتقد
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إىل    تنبؤاته كانت متحفظة  أن  أظهر التاريخ(.  Moore 1965)  1965من وقت مالحظته يف عام  
النصف  إىل    هاإنتاج  جنب مع ختفيض تكاليف إىل    جنب ا  واالمكانياتاستمر تضاعف السرعة  و حد ما.  

تستمر. ال تقتصر هذه الظاهرة على رقائق    أن  ومن املرجح  ،1965تقريب ا كل مثانية عشر شهر ا منذ عام  
ميكن العثور عليها أيض ا يف العديد من أشكال تقنيات املعلومات املختلفة. استحوذت قوة  الكمبيوتر،  

راي   واملستقبلي  الشهري  املخرتع  خيال  على  املتسارع  تنبؤ  ف  .رزويلكالتغيري  قال  شهري في  إذا    هأن  له 
فستأيت نقطة زمنية    مضاعفة االمكانيات وأصبح هناك املزيد واملزيد من تقنيات تقنية املعلوماتاستمرت  

يف  سيغري كل شيء    هأن  لدرجة  اجليل التايل هائال  إىل    يصبح التغيري من جيل واحد من تقنية املعلومات
  أن   "التفرد" ويف ذلك الوقت توقعرزويل على هذا احلدث احملتمل اسم  ك. أطلق  إنساان  تكون   أن   معىن

  صحيح ا، إذا كان هذا  و   (.2006)  نساناإلمن ما بعد    جديدة   اواع  أن  نصبحتقنيتنا ستسمح لنا أبن  
ية. هناك بعض الدعم هلذه األطروحة من جمتمعات  خالقيف قيمنا األ  اأكثر أتثري  يكون هناك تغيري    فلن

  أفعال +.  كانت ردود    H، و  مستقبل البشريةالتقنية يف معاهد مثل مؤسسة دراسات التسريع ومعهد  
  يل ميدترى ماري   حد كبري. على سبيل املثال، إىل    ية ادانتق  ولكن   متنوعةالفالسفة على هذه الفرضية  

العلم والتقنية  1992) جلبان لنا اخللود والسمو اجلسدي مبين على معتقدات  سي( أبن االعتقاد أبن 
غالب ا ما يكون    أبنه  (2000سولينز )   يرى  املنوال،على نفس  و   علمية زائفة وخوف عميق من املوت.

ية امللتزم بنتائج معينة مثل حتميل الوعي البشري يف أجهزة  نسانهناك جانب شبه ديين يف قبول ما بعد اإل
اإل  وأن  اخللود،الكمبيوتر كوسيلة لتحقيق   ما بعد  املضمنة يف  نسانقبول فرضية  القيم  له أتثري على  ية 

 .نسانية جلسم اإلتكون رافضة أو معاد أن تقنيات الكمبيوتر واليت ميكن 

 :أن ات مقنعة أخرى هلذه احلجة ولكن ليس هناك أي نقد بسيط مثل إدراكادانتق هناك

تكون    أن  تتالشى قبل  أن  يف كيف ميكن لألشياء الصغرية هناك حد    شيء،... بعد كل  
ال    . فقط ألن شيئ ا ما ينمو بشكل كبري لبعض الوقت. مل يعد قانون مور ساراي  ببساطة

 (.Floridi, 2016) .األبدإىل  هذاسيستمر يف  هأن يعين
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ية على احلفاظ على الطبيعة والعامل  أساسية  أخالقية تضع قيمة  خالقالعديد من األنظمة األ  أن  يف حني 
ية أي قيمة جوهرية يف حتديد ما هو طبيعي وما هو غري  نسانصار ما بعد اإلأن   ال يرى  ومحايته،الطبيعي  

ا عقبة غري مربرة  أن  على  نسانحلفاظ على بعض احلالة الطبيعية املتصورة جلسم اإلا  حجج ويعتربون    ذلك 
بعد   ما  نزعة  الفالسفة  ينتقد مجيع  التقدم. ال  بوسرتوم    يرى  املثال،على سبيل  ف  ية،نساناإلأمام  نيك 

  علينا  اجلدوى، نقاش  بغض النظر عن    أبنه  ية يف جامعة أكسفورد نسان( من معهد مستقبل اإل2008)
. بشكل  إطالة احلياةإىل    تؤدي  أن  من شأناجديرة ابالهتمام و ية  نسانهناك أشكاال  ملا بعد اإل  أن  استنتاج

ا   عام، جيد  شيئ ا  اإلطالق  إذا    البشر،بعد  ما  إىل    البشر   يتحول  أن  سيكون  على  ممكن ا  ذلك  كان 
(Bostrom, 2008.) 

 

 االصطناعي واحلياة االصطناعية الذكاء .3.4.2

العديد من املشاريع البحثية الطويلة األمد املوجهة حنو بناء تقنيات  إىل    (AIيشري الذكاء االصطناعي ) 
ال يعترب مشروع  بعض أو كل جوانب الذكاء على املستوى البشري وحل املشكالت.    تقدماملعلومات اليت  

ويركز على تطوير تقنيات املعلومات و / أو    االصطناعي،الذكاء    ( ِبقدمALifeاحلياة االصطناعية )
ميكن  )  البيولوجية.  الكائناتعادة  يف    املوجودة احلياةوظائف    تقدم التقنيات البيولوجية االصطناعية اليت  

 ترى.  (للمنطق والذكاء االصطناعي يف مدخل املنطق والذكاء االصطناعيكامل  على وصف    االطالع
بشكل طبيعي    حيدثاملعلومات    تقنية نوع من  هو  علم األحياء    أن  يأساسبشكل    احلياة االصطناعية

التقنيات.  أن  يف  اعكسي  وهندسته    تعديله  وميكن أخرى من  الذكاء  واع  هناك مشاريع حبثية هائلة عن 
ية  خالقعلى القيم األسيكون  الرتكيز هنا    لكنتتحدى التفسري البسيط.    واحلياة االصطناعيةاالصطناعي  

  واملسألة اليت تؤثر عليها هذه التقنيات والطريقة اليت يتم هبا برجمة بعض هذه التقنيات للتأثري على العاطفة  
 .يخالقاأل

 

 الذكاء االصطناعي.3.4.2.1
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ابسم الذكاء االصطناعي يف حبثه    عرفيف حتديد مشروع البحث الذي    تورينغ آالن  إىل    يعود الفضل 
. وصف  ."Computing Machinery and Intelligence" بعنوان    1950املنشور عام  
آخر   إنساان   بلحاسواب  ليس  هأن علىبشري ال  املتحدثخداع  الكمبيوتر ةاول ا حمأن على ""لعبة التقليد

(Turing 1948, 1950.)    يف غضون مخسني    هأن  أعتقد "  الشهري  ادعائه  يف   ،1950يف عام
 .معارضات" عن تفكري اآلالت دون توقع  سيتحدث أي شخصعام ا…. 

(. رمبا كان  تورينغاختبار  مدخل  )  هناموجود    يةخالقوآاثره على الفلسفة خارج القيم األ  االختبارصف  و 
. على  تورينغالبعض أبننا لسنا قريبني من حتقيق حلم    يرى  الواقع،ويف    الطموح،مفرط ا يف    تورينغتنبؤ  

كوسيلة    جنحالذكاء االصطناعي    أن   على الرغم من   أبنه  (2011a) فلوريديلوتشانو    يرى   املثال، سبيل  
املعرفية  كفرع    هأن  اال   ذكائنا،زايدة  يف   العلوم    لكن   كان خيبة أمل مؤسفة. الذكاء،    نتاجإب  ة املهتممن 

املربجمني على وشك    أن   قد جنح ابلفعل أو على األقل  تورينغاختبار    ويدعي أبنالعكس    يرى  البعض 
  جنح بواسطة برانمج   تورينغاختبار    أن  2014أفادت يب يب سي يف عام    املثال،القيام بذلك. على سبيل  

ولكن مع ذلك ال يزال العديد من    عام ا،  13كان صبي ا أوكراني ا يبلغ من العمر    أبنهحملك مني  ا  إلقناع
   (.BBC 2014اخلرباء متشككني )

حىت لو كان بعيد ا يف تقديره للوقت الذي سينجح فيه الذكاء    على صواب  تورينغن  أب  جدال    نفرتضس
  من   غلريجر عن قلقهاألستاذ يف جامعة ييل ديفيد    عرب  آلة ميكنها التحدث معك.    إنشاء  االصطناعي يف 

كائن    هأن  على  معاملته  يف  أساسية غري املرحية. "لن يكون لديك  خالقبعض القضااي األ  سيكون هناك  هأن
(. يقرتح  Gelernter 2007ية جتاهه وليس كأداة الستخدامها كما تريد" )أخالقلديك واجبات  

قد نتعامل مع أي شيء أبي طريقة نريدها  بدونه  نا  نوأ  ي خالقاأل   للفعل   ضروريشيء  الوعي    أن   غلريجر 
  للفعل   ضروراي  ليس    الوعي  أن   بقولهي  أالر   اهذ  ( يعارض 2006لكن سولينز )ية.  أخالقدون مراعاة  

جيب منح احليواانت غري البشرية وغريها من الكائنات احلية وغري احلية يف    املثال، . على سبيل  يخالقاأل
سيكون له أيض ا واجبات  مكن  تم  يتورينغ أي ذكاء اصطناعيالواقع،  ويف  معينة،  ية  أخالقبيئتنا حقوق ا  

 (. Sullins 2006)  اواعي   اكان كائن  إذا   عما بغض النظر و حقوق، ية أخالق

https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/turing-test/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/turing-test/
https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/turing-test/
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املؤكد قادر  أن  من  االصطناعي  بفعالية    إنشاء   على   الذكاء  التحدث  البشر و آالت ميكنها  بطرق  مع 
جانب  إىل    اخل،   ، OK Goolgeو   Amazon  Alexaو  Apple Siri  يف بسيطة كما يتضح  

عن األنواع    بعيدةولكن هذه ال تزال    العمالء،العديد من األنظمة اليت تستخدمها الشركات ألمتتة خدمة  
عندما  يهم  الطبيعية من احملاداثت غري املكتوبة اليت جيريها البشر مع بعضهم البعض. لكن هذا قد ال  

ال يزال هناك العديد من التطبيقات    ذلك، إىل    ةضاف ي هلذه التقنيات. ابإلخالقيتعلق األمر بتقييم األثر األ
  ،اسابق  تقريب ا مجيع تقنيات املعلومات اليت انقشناها  و األخرى اليت تستخدم تقنية الذكاء االصطناعي.  

تستخدم    والروبواتت، اخل،  الضارة،تصفية الربامج    البياانت،عن    بحثال  الكمبيوتر،ألعاب    البحث،مثل  
االص  الذكاء  برجمة  ليكون  تقنيات  االصطناعي  الذكاء  ينمو  سوف  وابلتايل  للتأثريات    أساساطناعي. 

ية لتقنيات املعلومات. تعمل العديد من احلكومات واجلمعيات املهنية اآلن على تطوير إرشادات  خالقاأل
التقنية  أخالقومعايري   العاملية أل ية للمساعدة يف تشكيل هذه  يات األنظمة  خالقاملهمة، وتعترب املبادرة 

   .األمثلة اجليدة على ذلك ( منIEEE 2018لذكية واملستقلة )ا

 

 احلياة االصطناعية.3.4.2.2

  لتقليد استخدام تقنية املعلومات    وتعين( هي حصيلة الذكاء االصطناعي  ALifeاحلياة االصطناعية )
احلياة.   لرتكيب أو   تعريف احلياة منذ أتسيسها    وظائف  الفلسفة مبشكلة    احلياةانظر مدخل  )اهتمت 

جنح العلماء والتقنيون يف اكتشاف الظروف  إذا    .(إللقاء نظرة على مفهوم احلياة وتداعياهتا الفلسفية
  يف   فسنسري الرتكيبية،  بنجاح يف آلة أو من خالل البيولوجيا    برتكيبهامث قاموا    ،الضرورية والكافية للحياة

الزمن،  ملدة من    للحياة االصطناعيةاآلاثر الفلسفية  بتتبع  مارك بيداو    قامي كبري.  أخالقمنطقة هلا أتثري  
  ية خمتلفة أخالقسيكون لكل منهما أتثريات    واليت  احلياة االصطناعية   هناك شكلني متميزين من  أبن  رأىو 

 Bedau 2004; Bedau)  أجندات البحث املنفصلة هذه  إدراكيف    ننجحعندما  أو    جنحناإذا  
and Parke 2009 ) 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/life/
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متت  من احلياة االصطناعية    أول شكل  هو   الواقعويف  ،متام ا  حاسويب  احلياة االصطناعيةأحد أشكال  
 نساناإلمن عمل عامل الرايضيات جون فون نيومان على    احلياة االصطناعية است لِهم موضوع  دراسته.  

لعلم األحياء وعلوم    حاسويبفهم  إىل    سيؤدي  هأن  واليت يعتقد فون نيومان  املستنسخ ذاتيا  اخللوي  االيل
  بتبسيط منوذج فون نيومان بشكل كبري وأنتج   تونالنغقام عامل الكمبيوتر كريستوفر    (.1966احلياة )
اجملال من خالل  ذا  هم يف الدخول هل وسا  الثمانينيات،" يف أوائل  Loopsيل بسيط ا يسمى " آ  إنسان

(. ختتلف برامج احلياة االصطناعية متام ا  1989تنظيم املؤمترات القليلة األوىل حول احلياة االصطناعية )
الذكاء     تكتفي  حتسينه،الذكاء أو    إنشاء  على  الذكاء االصطناعييركز    بينما  االصطناعي.عن برامج 
االصطناعية ذات    احلياة  بسيطة  بربامج  بدال    تظهر  اجد  عقلية  احلياة  الذكاء.    وظائف    املسألةو من 

تشبه فريوسات  هي وهبذه الطريقة  الذايت، نتاجلإلهذه الربامج مصممة  أن  هيهنا  ةيساساأل ةي خالقاأل
الشكل الثاين  أما  الناجحة انقالت للربامج الضارة.    احلياة االصطناعيةتصبح برامج    أن  ميكن الكمبيوتر.  

على    احلياة االصطناعية يعتمد هذا الشكل من  و أكثر.    اي  أخالقمشحون  فهو    احلياة االصطناعية من  
العمليات البيولوجية والكيميائية احليوية الفعلية بطريقة تنتج أشكال حياة جديدة ال ت رى يف    استخدام

 .الطبيعة

  JCVI-syn1.0بكترياي اصطناعية تسمى    إنشاء   من  J. Craig Venterمتكن علماء يف معهد  
التأثريات األ  فقد ركزتاالخرتاع،  بينما اهتمت وسائل اإلعالم هبذا  و .  2010يف مايو   ية  خالقعلى 

نفسه محلة عالقات عامة يف  بفينرت  كريغ  أطلق    .صطناعيةالبكترياي االمادة    نشاء واالجتماعية احملتملة إل
شيء  حول القضااي املتعلقة خبلق احلياة.  يعطينا احلدث األول من تركيب احلياة    احلديثحماولة لتوجيه  

تعترب    وفعال  ة للحياة.  يخالاي أولية اصطناعية أكثر قوة وقابل  تركيب عندما يتم    ينشأ  واجلدل اثرة  من اإل
كما يسمى هذا النوع    ،(Wet Alife)أاثرهتا "احلياة االصطناعية الرطبة "  ية اليت  خالقاأل   املخاوف 

(. يات علم األحياءأخالقالنظرية و مدخل    يات علم األحياء )انظرأخالقاختصاص    من  البحث، من  
لنا هنا   الرطبة  تعد  حيثولكن هناك بعض القلق ابلنسبة  من عملية حتويل    جزء ا  احلياة االصطناعية 

يات علم  أخالقطمس احلدود بني  إىل    سيؤدي هذاو .  تقنيات معلوماتإىل    النظرايت من علوم احلياة
قد    خطرية،برامج ضارة  إىل    احلياة االصطناعيةكما قد يؤدي برانمج  و يات املعلومات.  أخالقاألحياء و 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/theory-bioethics/
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النقاد إىل  أيض ا    احلياة االصطناعية الرطبة  تؤدي   ظهور بكترياي خطرية أو عوامل مرضية أخرى. يقرتح 
  علينا تطبيق املبدأ الوقائي الذي ينص على أن  و   التقنية،ية قوية ضد السعي وراء هذه  أخالقحجج    وجود

الضرر    أن   وال يوجد إمجاع علمي على   كارثي،  اتقنية ما ضرر    يف تسبب هناك أي احتمال    كان إذا    هأن
  أوال    ةغري ضار   اأن  إثبات  هذا البحث  وراء  عني ايف تطوير تلك التقنية أو الس  الراغبني على    حيدث،لن  

(See Epstein 1980 ).    الوقائي،االلتزام القوي ابملبدأ  رأي يعارض  مارك بيدو ومارك تراينت  لدى 
مثل هذه اخلطوة اهلامة يف فهم    مواصلة ية يف  خالق اختيار الشجاعة األ   علينامن هذا    بدال    هأن  ويقرتحان

)  نساناإل األرسطي  إىل    دعوةهي    (.2009للحياة  املتعجل  االندفاع  إىل    وليس  للشجاعة،املفهوم 
 حازمة وحذرة حنو اإلمكانيات اليت يوفرها هذا البحث.خطوة إىل   ولكن  اجملهول، والطائش حنو

 

 يةخالقالروبواتت والقيم األ.3.4.3

املعلومات أبن   تقنيات  الربامج.    تبقى حمصورة مل ترض  العوامل االفرتاضية وتطبيقات  التقنيات فيف    هذه 
  اأن  اال الروبواتت تقنية انشئة    أن   مع و أيض ا معنا بشكل مباشر من خالل تطبيقات الروبواتت.    تتفاعل

  العسكرية، مثل الروبواتت    تقنيات  ن إ  ية مهمة.أخالقتجت ابلفعل عدد ا من التطبيقات اليت هلا آاثر  أن
االستخدامات    من  ا بعض    ال إ ليست    اجلنس،وعامل روبواتت    الشخصية،الروبواتت    الطبية،الروبواتت  
التزاماتنا األ و   تؤثراليت  للروبواتت و املوجودة    Anderson and Anderson)  ية خالقتعرب عن 

2011; Capurro and Nagenborg 2009; Lin et al. 2012, 2017.) 

املتنامية   اجملاالت  يف  القيمة  املسامهات  من  عدد  ابلفعل  و   خالق ألهناك  الروبواتأخالقاآللة    ت يات 
(roboethics  سبيل على  كتاب  املثال، (.  و  يف   :Moral Machines  واالك االن 

Teaching Robots Right from Wrong  (2010،)    لتصميم أفكار ا  املؤلفان  قدم 
أمثلة من جمال الروبواتت حيث  إىل    ةضاف ابإل  ية، خالقاأل تفكر وظيفي ا يف املسائل    أن  ميكن  التآل وبرجمة  
دفاعية    إنشاء  فيهااملهندسون  حياول   بطريقة  التصرف  إدخال  لكن  .  اي  أخالقآالت ميكنها  يكون  لن 

او  شبه  الاآلالت   )ذاتية  الذاتية  بدون  كابلكامل  أو  بتدخل بشري ضئيل  قرارات  تتخذ  اليت  اآلالت 
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حول    نقاش ( يف  2011)  أيض ا   واالك   الغاية، ساهم تدخل( يف احلياة العامة أمر ا بسيط ا. لتحقيق هذه  
 استخدام وتنظيم الروبواتت. يف دور الفلسفة يف املساعدة على تصميم السياسة العامة 

 .Lin et al)  اي  أخالقا واحدة من أكثر تطبيقات الروبواتت املشحونة  نأب   العسكريةأثبتت الروبواتت  
2008, 2013, Lin 2010; Strawser, 2013إىل    (. تعمل هذه اآلالت حالي ا عن ب عد

تصبح هذه    أن   من املرجحولكن   ذايت،شبه   أو بشكل  ( telerobots"روبواتت عن بعد" )  حد كبري 
(. يف العقود  Singer 2009بسبب ضرورات احلرب احلديثة )  مرور الوقت أكثر ذاتية  اآلالت مع  

شاركت األسلحة اآللية يف العديد من عمليات القتل    والعشرين، ب يف القرن احلادي  و األوىل من احلر 
ي ا عميق ا. أجرى  خالقأ وهذه احلقيقة وحدها تثري قلق ا    (،Plaw 2013لكل من اجلنود وغري املقاتلني )

األ دابرينغهارد  غري  علماء  مع  املقابالت  من  العديد  اآللية    خالقر  احلرب  آباثر  يتعلق  فيما  والتقنيني 
(Dabringer 2010.)   يتم    أن  يني حذرين يف قبوهلم للحرب اآللية ويشرتطونخالقالكثري من األو

أو  مثال   طريق تقليل اخلسائر املدنية والعسكرية    ، عن ي يف احلربخالقاستخدام التقنية لتعزيز السلوك األ 
ية  خالقوغريه من قواعد السلوك القانونية واأل   ، الدويلنساينمساعدة احملاربني على اتباع القانون اإلرمبا  

  شك آخرين  لدى  ، لكن  (see Lin et al. 2008, 2013; Sullins 2009b)يف احلرب  
ملدنيني والسهولة اليت ميكن  اب  خاطرةاملقضااي مثل    بسببمستقلة  ية  أخالقاحتماالت حرب    يفشديد  

الروبواتت   نظر ا ألن  فيها  احلروب   Asaro 2008; Sharkey)  املخاطرمعظم     ستتوىلإعالن 
2011.) 

 

 يةخالقتقنيات املعلومات األ.4

  ولكن بدأ  ،يخالقاأل  نقاشلل  موضوعليست فقط   هو كوناالتطور الرئيسي يف جمال تقنيات املعلومات 
تقنيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي نوع    أن  مبا   ي.خالقاأل   نقاشاليف  بذاهتا  كأداة    أيض ا  استخدامها

حىت  فقد كانت جمرد مسألة وقت    مشكلة،  يةخالقاأل   نقاشات التعترب  و   للمشكالت،من احللول اآللية  
ية  خالقال تزال هذه جمرد تقنية انشئة ولكن هلا عدد من اآلاثر األ و   .ي اآليلخالقتقنيات التفكري األ  ظهرت
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تشهد العقود القادمة عدد ا من التطورات    أن   من املرجحو   .سفليف األاملثرية لالهتمام واليت سيتم توضيحها  
درسون عدد ا  أن مجع سوزان ومايكل فور حدوثها.  خالقاهتمام علماء األإىل  واليت حتتاج اجملاليف هذا 

من    جزءقد ك ر س  و ،  Machine Ethics  (2011)  كتاهبما من املقاالت خبصوص هذا املوضوع يف  
 Research on Technoethics  (2009 .)  عملهلذا املوضوع يف    البيشيايروتشي  دراسات  

  

 ي خالقتقنية املعلومات كنموذج لالكتشاف األ.4.1

ا  غلطاملا كان ابتريك   تقنيات املعلومات ألمتتة وتوضيح جتارب    الفلسفة  للرأي القائل ابستخدام رمي مؤيد 
( أيض ا  1998(. كتب بيرت دانيلسون )Grim 2004؛  Grim et al.1998الفكر الفلسفي )

الكثري  يف    ا يض  أو   )منذجة العقالنية، األخالقيات، والتطور(  من كتابه  ا بدء  هذا املوضوع    عن   بشكل موسع 
اليت تركز على استخدام مناذج الكمبيوتر لتوضيح  و   ،خالقلأل  وسبية من األحباث املبكرة يف النظرية احل

برجميات  بني  التعاون  االصطناعي  ظهور  أو    الذكاء  )وسائل  البسيطة  االصطناعية   Sullinsاحلياة 
2005.) 

تكون فكرة قوية تساعد يف حل    أن  ميكن  املعلوماتدبليو ساندرز أبن    وجي يرى لوتشيانو فلوريدي  
  كما هي مستخدمه يف نظرية احلوسبة   ،مثل طبيعة الشر  ،ية املعروفة يف الفلسفةخالقاأل  املشكالت بعض  

ن  امألوف  يعد املفهومان  ،ي والشر الطبيعيخالقالشر األ إىل    ةضاف ابإل(.و يقرتحان  2001 ,1999)
(. يؤكد  2001الشر االصطناعي )  نسميهنضيف مفهوم ا اثلث ا  ، و (مشكلة الشرمدخل    للفلسفة )انظر

 ة ناعيصطاال  األدوات   أفعال  كون   ستطيع رؤية سنفعلنا ذلك إذا   هأن فلوريدي وساندرز

 بيولوجي ا،عدم وجود مشاركني واعيني    حالي ا حىت يف  أخالق  شريرةأو  ا جيدة  أبن  ميكن حتديدها...  
الشر،  ةاالصطناعيلألدوات    هذا   يسمحسوابلتايل   منه.  ه"تلقيبحىت    بل  ابرتكاب  "املعاانة"  أو   "

(Floridi and Sanders 2001) . 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/evil/
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  حيث   (Information Dissolution)املعلومات    فناء ميكن بعد ذلك مساواة الشر بشيء مثل  
 Floridi) جيداحلفاظ على املعلومات أمر  و  مر سيء،أ هي سرتداد للمعلومات الغري قابلة  الاخلسارة 

and Sanders 2001 إجراء  ية ألي  خالقتقربنا من طريقة لقياس اآلاثر األ   أن   (. ميكن هلذه الفكرة
 معني يف بيئة املعلومات.

 

 ي أخالقتقنية املعلومات كنظام .4.2

حبثية  ( نظرية  جون ديويالقرن العشرين )انظر مدخل    بداايتاقرتح الفيلسوف األمريكي جون ديوي يف  
(Theory of Inquiry  ) للتقنية تعريف موسع    أيض ا   للتقنية، ولديه  دايت االستخدام األ   مبنية على  

  ة ظمة املعلومات مثل املنطق والقوانني وحىت اللغ أن  أيض ا  بل ال يشمل فقط األدوات واآلالت الشائعة  
(Hickman 1990.)   مع كل هذه التقنيات اليت نكتشف من  تعامليةأبننا يف عالقة "يرى    كانو "

  تقنية   أن  تعزيز فكرة تتيح لنا    ألناوجهة نظر مفيدة    وهي (.  Hickman 1990خالهلا عاملنا ونبنيه )
واالهتمامليست    خالق ابأل  املتعلقة علومات  امل بني    أن   فكرة ب  أيض ا   مستحيلة،  واملعامالت  العالقات 
  أن   ابلرغم من   وتلك املوجودة بني البشر ومصنوعاهتم هلا أوجه تشابه وجودية مهمة.  ة البشريوسائل  ال

ألن اقرتاحه  نظريته مفيدة لنا    أن   الإ   بشكل واضح،  الثورات القادمة يف تقنية املعلومات  مل يفهمديوي  
يشبه حل املشكالت يف    خالقوحل املشكالت يف األ   ،تطبيقبل    ،جمرد نظرية  ليست خالقاأل  أن  هو

  وهو   فإن هناك احتماال  مثري ا لالهتمام  حق،  ديوي علىكان  إذا    (.Hickman 1990)  علم اجلرب 
تقنية    نشاء إل  ةإمكاني  هناك  تكون  أن   غيبين، وابلتايل  ميكن حساهبا  يات مشاكلخالقواأل  خالق األ   أن

 .يةخالقظمة التفكري األأن احتواء قادرة على معلومات  

  التقنية" على حممل اجلد حبجة يات  أخالقأنخذ فكرة "  أن  بونجاقرتح الفيلسوف ماريو    1974يف عام  
من الضرورات القاطعة،    فبدال  طريقة تعامل املهندسني مع املشاكل.    حماكاة  يني خالقالفالسفة األ على    أن

 : يستخدم املهندس يف طريقة االستنتاج

https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%86/
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  ، Dينتج   Cو   ،Bينتج  Aوإذا كان   ،A اخرتف  ،Bنت تفضلأو ، Bينتج  Aكان  إذا   ...األشكال
احلقيقة  إىل    تستند  ابتكرهاالقواعد اليت    ابختصار،.  Cمن    بدال    Aفاخرت    ، Dعلى    B  تفضل   انتو 

أي كقواعد سلوك مستمدة    ية،خالقاألت صاغ هبا القواعد    أن  هذه هي الطريقة اليت جيب  أن  أقرو   والقيمة،
األ  ابختصار، .  التفضيليةالعلمية واألحكام    التصرحيات من   اعتبار  فروع    خالقميكن    التقنية فرع ا من 

(Bunge 1977, 103) . 

الرأي على حممل اجلد يعين  املعلومات هو أيض ا  وضع قواعدأن    إن أخذ هذا  ظمة  نأل  وضع   تقنيات 
فيها ية حمددة  أخالق األ   من   ةوالصناعية  البشري الوسائل    تتفاعل  املعامالت  األقل   ، يةخالقخالل    على 
ذلك أم  على علم بية سواء كانوا  أخالقظمة  أن  تقنية املعلومات  يف  املتخصصون  ينشئ. لذلك قد  أحياان  

 هذه املسؤولية أم ال.  أرادوا وسواء   ،ال

 

 ة يأخالق أدواتك  ةاملعلوماتي اتالكائن.4.3

تو   مشوال    الكتاابتأكثر   استخدام    ناقشاليت  احتمال  أخالقية   نشاءإلاملعلومات    تقنيةلصاحل    أدوات 
(  2010b, 2011b ,2003 ,2002 ,1999هي تلك اليت كتبها لوتشيانو فلوريدي )  ةاصطناعي

  (1999(. يعرتف فلوريدي )2004 ,2001 ,1999جيف دبليو ساندرز )  و فلوريدي    اايض  ، و 
تثريها أتثريات  املسائل  أن املعلومات  اليت  األ   على  هلا أتثريية  خالقاأل  تقنية  التقليدية.  خالقنظرايتنا  ية 
هذا  و  من  فلسفة    يرى  التأثري للتخفيف  هو  املطلوب  )ل  موسعة أبن  هذه  بعد  و   (.2002لمعلومات 

  املعلومات بيئة شرعية حبد ذاهتا وهلا قيمة جوهرية خاصة هبا تشبه  أن  (2003فلوريدي )  يدعي  ،اخلطوة
  أن   لكن يف كلتا احلالتني النتيجة هي جذري،  أخرى غريبة بشكل  ومن جهة ،  الطبيعيةحد ما البيئة  إىل 

األ االهتمام  يستحق  شيء  ذاهتا  حبد  يستخدم  خالقاملعلومات  األفكار  2003)   فلوريديي.  هذه   )
األ  نشاءإل للعمل  نظري  طريق  ي  خالقمنوذج  الشيئية  عن  الربجمة  منطق   Object)استخدام 

Oriented Programming) . 
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ال 1  :منوذجه من سبعة عناصريتكون   أفضل  ي، )أو  خالقاأل   املتلقي(  2،  ةي خالقاأل وسائل  (  بشكل 
  الفعلية ( املعلومات  5،  وسائل( إطار معلومات ال 4( تفاعالت هذه العوامل،  3(،  األخالقي  فاعلتامل

(  7( البيئة اليت حيدث فيها التفاعل، و  6،  نظر فيهأن ت  حتاول   الذي   ابملوقففيما يتعلق    وسائل املتاحة لل
التفاعل ) فيه  الذي حيدث  ألنطولوجيا    فرضيةال يوجد    هأن  (. الحظFloridi 2003, 3املوقف 

  يف األصل.   نو أو طبيعي  نصناعيو أو    مزيجأي    يكونون   قد ية املصممة و خالقيف العالقة األ   املعنني   الوكالء 
(Sullins 2009a.) 

على أمل توسيع فكرة  وذلك    فلوريدي،كتاب  تلك املوجودة يف  مثل  آراء  ية تنتقد  إضافهناك كتاابت  
ية  خالقي اآليل حبيث ميكن للمرء التحدث عن العديد من األنواع املختلفة من التقنيات األ خالقالتفكري األ
بدء   بسيطة  ااملؤمتتة  تطبيقات  مماثلة    الديه  ة كامل  ةيأخالقوسائل  إىل    من  ومسؤوليات  لبشر  لحقوق 

(Adam 2008; Anderson and Anderson 2011; Johnson and Powers 
2008; Schmidt 2007; Wallach and Allen 2010.) 

االعرتاف هبا بشكل    ميكنتقنية معلومات    إنشاء  ن ع  ما  انوع    نزال بعيدين   ال كوننا    بينما يدرك العلماء
قوية  اصطناعي،    ة يأخالق  أداةك  صريح نظرية  األ   نأب  ترىهناك حجج  احتمال  خالق التفكري  اآليل  ي 

 .ية لتقنيات املعلوماتخالق ابآلاثر األجمال دراسة مناسب للمهتمني  نائي، ولذلك هو 
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