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Abstract
Growing technological advances in intelligent artifacts and
bitter experiences of the past have emphasized the need to use
and operate ethics in this field. Accordingly, it is vital to discuss
the ethical integrity of having intelligent artifacts. Concerning
the method of gathering materials, the current study uses
library and documentary research followed by attribution style.
Moreover, descriptive analysis is employed in order to analyze
data. Explaining and criticizing the opposing views in this field
and reviewing the related literature, it is concluded that the
proof of the ethical integrity of the intelligent artifacts is
possible due to the specific features of these artifacts and their
own moral system.
Keywords: Agency, Ethics, Moral Agency, Intelligent
Artifacts, Robot.
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چکیده
گسترر

وزافزوزن یشترز های زنازوفنه دو عرصه مصنوعات هوشمند ز تجربههای تلخ

گذشتره فا اان

فنستانهای سوداو ،لوزم بکاوگیری ز عملیاتی کردن فخالق وف دو فین

عرصته دزنندفن کرد فست د دو همین وفسرا ،مسئلة عاملی
موود بحت

فخالقی مصنوعات هوشمند

ز منتاقشتتته فستتت د فین ژزهش فبرتدف به تبیین دقیق مستتتئلة عاملی

فخالقی

مصنوعات هوشمند (وباتها) ز بیان دیدگا های مخرلف دوباوة آنها ردفخره فس د سپس
با کمک فا تحقیقات فنجام شتتد  ،دیدگا مخالفان عاملی
موود نقد قرفو گرزره فستت د فین تحقیق دو وز

فخالقی مصتتنوعات هوشتتمند

گردآزوی مطال  ،کرابخانهفی فستت

دو نحو فستتترناد دفد ها فا شت تیو فستتتنادی یرزی میکند ز وز

آن دو تجویه ز تحلیل

مطال  ،تحلیل محروفیی فا نوع توصتتیفی تحلیلی فستت د نریجه فین تحقیق آن فستت
فثبتات عتاملیت

ز
که

فخالقی برفی مصتتتنوعات هوشتتتمند ،با تواه به زیژگیهای خاص فین

مصنوعات ز نظام فخالقی مخرص به خودشان فمکان ذیر فس د
واژگان کلیدی :فخالق ،عاملی

فخالقی ،مصنوعات هوشمند ،وباتد

تاویخ دویاز  10/80/91 :؛ تاویخ ذیر 10/81/99 :
9د فسرادیاو گرز فخالق دفنشگا مجاای فلمصطفی؛ salehgh313@gmail.com
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مقدمه
قرن بیسرم ز بیس زیک شاهد اهش ز یشرز های فنسان دو دز عرصه علمی ز زنّّازوی
بود فستت د فنستتانها دو نیمه فزل قرن بیستترم که به دهههای علم معرزف فستت  ،شتتاهد
دو زیویک ز دو نیمه دزم آن به اهشهای علمی دو عرصتته ایستت شتتناستتی،

یشتترز

ژنریک ز علوم کامپیوتری نائل آمدندد قرن بیست ت زیک تا به فآلن شتتتاهد یشت ترز های
نشتتمگیر دو عرصتتههای عصت شتتناستی ،نانوتکنولوژی ز وباتیک بود فس ت د فا فرف
دیگر قسازتهایی که بشر دو فول تاویخ فا خود به یادگاو گذفشره فس  ،گوف فین فس
که فگر فنستتان فمرزای دو اه
تربی

فستترفاد دوستت

فا فین یشتترز های علمی ز زنّّازوفنه

نشود ،زااعهباوترین دزوفن وف خوفهیم دفش د بنابرفین ،هرنه ازدتر باید اسخهای
ز قتان کننتد فی برفی نتالشهتایی که فا فرف فین یشتتترز های علمی فوفئه

منتاستتت

میشتود ،دفد شودد به همین خافر ،نیاا فساسی برفی نهادینه ز کاوبردی کردن فخالق دو
عرصتههای علمی ز زنّّازوفنه فحستا
خوفهیم دفشت

میشتودد ما دو فینجا با مصنوعات هوشمند سرزکاو

ز یکی فا فین مصتنوعات هوشتمند که بهمرفت

بیشرر با اندگی ما عجین

شد ز خوفهد شد ،وباتها هسرند.

یشترز های زنّّازوفنه شامل سه عرصة اندگی مصنوعی ،هو

مصنوعی ز وباتیک

میشتوند که نظریههای سنری فخالق وف که بهصووت ضمنی یا صریح بر مفهوم شخصی
فنستتانی فستتروفو بودند ،با نالش وزبهوز کرد فس ت د یکی فا نالشهای بووگی که ما دو
فخالق با آن دست بهگریبان هستریم ،مستئله عامل فخالقی بودن فین مصتنوعات هوشتمند
که وزشن شدن اوفب فین مسئله تأثیرفت ایادی دو تدزین ز تهیه فخالق کاوبردی

فس

ماشینها خوفهد دفش د
ضتترزوت ردفخرن به مستتئله عاملی

فخالقی مصتتنوعات هوشتتمند ،فا تواه کردن به

نقش ز فهمیری فس ت

که فین مواودفت دو تشتتکیل دنیای فنستتانی دفوندد تواه دفشتترن به

فهمی

دفشترن نگونگی فرفحی ز بهکاوگیری فین مصتنوعات میشودد فا

فین فمر باع

فرف دیگر قائل شدن به عاملی فین مصنوعات فین فمکان وف به ما میدهد که با انبههای
دیگری فا ماد (انبه زیویکی مصتتتنوعات) تواه دفشتتتره باشتتتیمد بدین معنا که زقری ما
عاملی

وف برفی فین مصتتنوعات قائل شتتویم ،دو زفق دو حال زکر کردن به فین موضتتوع
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هستریم که میتوفن فین مصنوعات وف بهعنوفن مواودی بیوزح ز بیاان ،منفعل یا خنثی
تلقی کنیمد همه فین اوفبها نشتتان فا فهمی
بتهنوعی بتا یتک نوع توفنتایی ز قتابلی
عاملی

دو فین فس

بتا مبتاحت

که با مباح

دفشتترن مفهوم عاملی

فنجام عمل (زعل) ستتترزکاو دفودد فهمی

مفهوم

(فخالقی) مهمی دو فوتباط فس ؛ بامعنای فنسان بودن،

مربوط بته وزفب فنستتتانهتا بتا حیوفنتات ،امین ز مواودفت مرعالی دیگر ،با

گفرمانهای حقوق بشری ز با قدوت ز مسئولی
دو وفبطه با موضتوع عاملی
فا اان

فستت د مفهومی که

ذیری.

فخالقی مصنوعات هوشمند ،کرابها ز مقاالت مرعددی

فندیشتتمندفن مطرح نوشتترهشتتد فست د مهمترین ز مرتب ترین آثاو به شتترح ایر

فستتت  :کلبرگ دو مقتالتهی «عتاملیت

فخالقی ز مستتتئولیت

فخالقی مجتاای» به دنبال

استخگویی به مجموعهفی فا ستافالت دو موود مصنوعات هوشمندی مثل وباتها فس
که ستتتعی میکند آنها وف بهعنوفن عامالن فخالقی مستتتئول معرزی کندد دی برس دو به
دنبال فثبات فین فس

که وباتها توفنایی فین وف دفوند که فعمال خوب ز بد وف شناسایی ز

آن وف فنجتام دهنتد ز هم نین اتانستتتون دو مقالهفی بهنقد نظریات مربوط به زلوویدی ز
ستندوا می ردفاد که بیشرر ناظر به قدوت تصمیمگیری فین مصنوعات هوشمند میباشدد
ز فما مقاله حاضر با بهر گیری فا مناب مخرلف ،بهنقد ز بروسی نظرفت مخالف ز هم نین
سعی شد تبیین اام تری فا عاملی

فخالقی مصنوعات هوشمند فوفئه دهد.

دو فدفمه ،بعد فا مفهوم شتتناستتی عاملی

فخالقی ز س فا بیان نگونگی بهکاوگیری

فین مفهوم دو موود مصتنوعات هوشمند ،دو ضمن نقد دیدگا مخالفین ،به بیان ملوزمات
ز عدم ملوزمات فین نوع عاملی

فشاو خوفهیم کرد تا دونهای

بروفنیم فا فدعای عاملی

فخالقی دفشرن مصنوعات هوشمند دزاع کنیم.

مفهوم شناسی
فگر بخوفهیم عاملی

وف با زاعلی

ز تقستتیمات مرنوعی برفی زاعلی

فانظر مفهومی یکسان تلقی کنیم ،دو فین صووت فنوفع
میتوفن دو نظر گرز 9 :د بالذفت ز بالعرض2 ،د قری

ز بعیتد3 ،د ختاص ز عتام4 ،د اوئی ز کلی5 ،د بستتتی ز مرکت 6 ،د بالقو ز بالفعل7 ،د
ترکیبی فا موفود ذکرشتتتد (رفاوی ،9314 ،ص )342د فما دو زضتتتای فخالق ستتتکوالو،
عاملی

وزفنی یا ذهنی ،عاملی

ستتتهمی ،عاملی

امعی ،عاملی

وبطی ز زفبستتتره ز
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عاملی

مصتتتنوعی وف میتوفن فا فنوفع عاملی

به شتتتماو آزود ()Markus, 2019د فلبره
معیاو ز نظریات زعل

فنوفع دیگری وف هم میتوفن فضازه کرد؛ فما فین تقسیمبندی بر فسا
هس د
فلف) عاملی

که فنسان دفودد فنسان

وزفنی برگرزره فا اندگی وزفنی یا وزحانی فست

هموفو دو حال تواه ،قضازت ،فسردالل ،فوایابی ،تصمیمگیری ،قبول کردن ز ود کردن
ز ددد فست د به نظر میوستد فینها هم بهنوعی زعل بهحساب میآیندد فلبره فین فمر مخالفان
ز موفزقانی هم دفودد ب) عاملی

ستتهمی امانی فس ت

فنجام میدهند؛ مثل خوفندن موستیقی؛ ج) عاملی

که دز نفر یا بیشتترر کاوی وف با هم

امعی امانی فست

که دز نفر یا بیشرر

کاوی وف بهعنوفن یک گرزهی که دفوفی فصتتتول ز ضتتتوفب خاص هستتت  ،باهم فنجام
میدهند؛ مثل ماسسات ز فوگانهای ساامانید د) عاملی

وبطی ز زفبسره با تواه بهنوعی

تحلیل وبطی فا خودمخراوی ز فسترقالل ناشی میشودد زمینیس ها قائل هسرند تحلیلهای
ستتنری فا خودمخراوی ز فستترقالل ،مبرنی بر زردگرفیی بود فستت
فزرفد دو یشترز

ز حالآنکه وزفب بین

ز نگهدفوی فین خودمخراوی ز فسرقالل نادید گرزرهشد فس د دو فین

دیدگا فستتترقالل زردی دو زفق مانند یک وفبطه بین زردی زفبستتتره تحلیل میشتتتودد )
عاملی

مصتنوعی دو موود وباتها ز ستیسترمهای هوشتمند مصتنوعی هس

ز فینکه آیا

فینها توفنایی عامل بودن وف دفوف هسترند یا نه؟ وباتها ز ستیسترمهای مصنوعی با تواه به
فینکه زاقد حال
زعل فست

ذهنی ز وزفنی هستتترند ز فین فمر مخالف با نظریه ذیرزرهشتتتد دو موود

که قصتد وف شترط یک زعل قصدی میدفند؛ فما آیا بازاودفین میتوفن گف

آنها هم بهنوعی دفوفی عاملی

هستتترند ز توفنایی فنجام برخی کاوها وف دفوند؟ همانفوو

که برخی قائل هستترند دو ایینترین مرتبه فا عاملی  ،دفوف بودن حال

ذهنی ز وزفنی نیاا

نیس .

انواع عاملیت :ادراکی و گزاره ای
فید دیگری که دو عرصه مفهوم عاملی
دفد فست  ،تقستیم عاملی

به عاملی

مطرحشد ز بهنوعی مفهوم عاملی
گوفو فی ز عاملی

وف گسرر

فدوفکی فس د باید عرض کنم

که زلستتفه عمل (زعل) مبرنی بر یک فید ستتاد فس ت « :تفازت دفشتترن زعل با عمل»د فین
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با تپش قل

که دو

تفازت یک نوع تفازت شتتهودی فستت ؛ مثل زرق بلند کردن دستت

فزلی فوفدی ز دزمی ریرفوفدی فس  ،نیس د بنابرفین ،زالسفه عمل دنبال فین فمر بودند که
فین تفازت شهودی بین زعل با عمل وف توضیح دهندد به وز های مخرلفی میشود به فین
سافل اوفب دفدد عمل به کاوی گفره میشود که فا حیوفن فا وزى قصد فنجام دفد باشد
ز فخص فا زعتل فستتت ؛ ایرف زعل گاهى به کاوی که حیوفنات بدزن قصتتتد آن وف فنجام
میدهند ،ففالق میشتود ز بعضاً به زعل امادفت نیو ففالق میشود؛ زلى عمل خیلى کم
دو موود زعل بدزن قصتد ز زعل امادفت بکاو میوزد (وفر

فصفهانی ،9492 ،ج ،9ص

)507د عمل به کاوى گفره میشتود که فا وزى عقل ز زکر باشد؛ لذف با علم مقرزن فس ،
توأم با تعقل ز تفکر باشد ز گا بدزن تعقل ز

زلى زعل فعم فا آن فس ؛ گا ممکن فس

تفکر فنجتام بپتذیردد س وفبطة بین عمل ز زعل وفبطة فعم ز فخص فستتت د فین زرق وف فا
قرآن مجید نیو میشود فسرفاد کرد که عمل به فعمال ز کاوهاى فوفدى ففالق شد ؛ زلى
زعل گاهى دو فزعال اماد نیو بکاو وزره فست ؛ مثل آیه  63ستوو فنبیاء « :بَلْ زَعَلَهُ کََبیرُهُمْ
هذف» که دو فین آیه «زعل» به امادفت نستب
دفسران حضرت فبرفهیم(ع) فس

که (نون تبر به عنوفن زسیلة ارم نود «ب » بووگ بود)

زرمود فا«ب » بووگ ستتتوفل کنیدد بنا برفین ب
منرستت

شتتتد فستت

عباوت فست

که فا امله امادفت فست ت

(قرشت تی ،9492 ،ج  ،5ص )45د برخی فا فهل لغ

فا آن ه دو خاوج زفق شد فس

زعل عباوت فستت

دفد شتد فس ؛ ایرف آیه مذکوو مربوط به

گفرهفند :عمل

ز کامال به مرحله تحقق وسید فس ؛ فما

فا صتتدزو عمل همرف با فخریاو ز قصتتد؛ ز فین عمل ممکن فستت

فنستان ،حیوفن  ،ان ز شتیطان صتادو شود ز نیو ممکن فس
دفوفی فثر فبیعی  ،اوفیی ز فلهی فست ت
تاجفلعرز

«زعل» به فز

فین فستت

فا

صالح باشد یا ریر صالح که

(مصتتتطفوی ،9360 ،ج  ،0ص )225د نظر مولف

که مابین زعل ز عمل فا نند اه

زرق فستت  :فزل فینکه عمل به

کاوی گفره می شود که با تفکر ز تدبر فنجام گیرد ز زعل هر نوع کاوی وف شامل میشود،
خوف همرف با زکر ز تدبر باشتتد ز خوف نباشتتدد دزم فینکه «عمل» فشتتاو به فستترمرفو کاو
دفود ،زلی دو زعل فستتترمرفو شتتترط نیستتت
صتالحاً» زرمود فست

ز به همین اه

خدفزند دو قرآن «زفعملوف

نه «زفزعلوف صتالحاً»د سوم فینکه «عمل» زق کاوهای فخریاوی وف دو

بر میگیرد؛ زلی «زعل» کاوهای فخریاوی ز ریر فخریاوی وف شتتامل می شتتودد نهاوم فینکه
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«عمل» قول (ستخن) وف دو بر دفود ،زلی «زعل» فین گونه نیس

(حسینی ابیدی ،9494 ،ج

 ،38ص  55ز )902د فما زالستفه عمل هم به فین تفازت تواه دفشرهفند ز فاآنجایی که دو
موق فرح فین سافل نظر به ذهن دفشرهفند به همین سب

موق اوفب دفدن هم با تواه به

فین فمر اوفب دفد فندد به همین دلیل بیشترر زالسفه دوگیر فین قضیه شد فند که کدفمیک
فا عاملی ها ناشتی فا عمل بر فبق دلیل فس د برفی وزشن شدن اوفب فین سافالت باید
به تفازتهای میان عاملی
عاملی

گوفو فی ز عاملی

فدوفکی تواه دفش .

گوفو فی همان دیدگا ستتتنری دو موود عاملی

فستتت  ،دو فین نوع عاملی

توفنایی فنجام عمل بر فبق قضازتهای دلیلدفو موود بروسی قرفو میگیردد بدین معنا که
فگر شتتتما بخوفهید ستتتاندزی ی وف بخووید با فین فستتتردالل که فنرژی ز قوتِ کازی برفی
فنجام کاوهای وزامر تان وف دفشتتره باشتتید ز ستتپس به فین دلیل هم ستتاندزیچ وف خوود
باشید ،دو زفق شما یک عامل گوفو فی بهحساب میآیید ()Sebo, 2017, p. 3د بنابرفین
بتدزن دفشتتترن توفنتایی تفکر گوفو فی نمیتوفنیم دو موود فزعتال ،بتازوها ز فمیالمان زکر
کنیمد دو بین دفنشتتمندفن فخرالفنظر زاود دفود که دو نه محدزد هایی میتوفنیم تفکر
گوفو فی دفشره باشیم ز بر فسا

آن عمل کنیمد «ژزسه برمودا» تفکر گوفو فی وف نیاامند

ابتان گوفو فی میدفنتد ز فینکته تنهتا عتد معدزدی فا فنستتتانها هستتترند که دفوفی ابان
گوفو فی هستتترندد دونریجه ،تنها عدة معدزدی فا فنستتتانها دفوفی تفکر گوفو فی هستتترند
()Sebo, 2017, p. 4د بنابرفین ،ریر فنستتان نمیتوفند عمل گوفو فی دفشتتره باشتتد ز حری
فنسانهای معلول هم فینگونه خوفهند بود.

فا فرف دیگر برخی بتتازو دفونتتد عتتاملیت

گوفو فی دفوفی دفمنته عریضتتتی فستتت د

«دزوزتی ننی» ز «وفبرت ست تیفاو » برفین بازو هستتترند که تفکر گوفو فی نیاامند ابان
گوفو فی نیست

ز دوست

برعکس آن وف قبول دفوند ز آن فینکه فنسانها فا ابان عمومی

برفی تعتامتل بتا دیگرفن فستتترفاد میکنند ()Sebo, 2017, p.5د نریجه فین دیدگا فین
میشتتود که بستتیاوی فا حیوفنات ز فنستتانها میتوفنند زکر کنند ز عمل گوفو فی دفشتتره
باشتند ،بدزن فینکه بروفنند صتحب

گوفو فی دفشتره باشتندد فین دفنشتمندفن حری فسردالل

میکنند که نوعی بواینه بنام «بابون» دفوفی قدوت ابان تفکری فس .

زرقی ندفود که قائل به کدفمیک فا فین دیدگا ها (محدزد یا گستتررد ) باشتید ،نیوی
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که مهم فس

که عاملی

فین فس

گوفو فی خیلی فا وزراوهای خالقانه ز هدفدفو وف که

دو فنستانها ز حیوفنات قابلمشاهد فس  ،نمیتوفند توایه کند؛ آنهم به سه دلیل :یک)
با زاود فینکه میتوفن گف
نمیتوفن گف

برخی فا فنستانها دفوفی توفنایی عمل گوفو فی هستترند ،زلی

تمامی فنستانها دفوفی فین توفنایی هسترندد دز) هموفو فینگونه نیس

که

تمامی فنسانها توفنایی عمل گوفو فی وف دفشره باشند؛ بلکه فنسانها فین توفنایی وف بهتدویج
کست

میکنندد ستته) برزرض دفشتترن ننین توفنایی ،فینگونه نیس ت

که ما هموفو فا فین

توفنتاییمتان فستتترفاد کنیم؛ بلکه دو برخی موفق فبق عمل گوفو فی وزراو میکنیم؛ مثل
امانهایی که به مشتتکل برمیخوویم ز دو ستتایر موقعی ها صتترزاً فا وزی فحستتا
فین فمر دوستتت
دوست

فستتت

عمل میکنیم؛ یعنی فا وزی فحستتتا

باشد ،با زاود زسی بودن عاملی

ز فبیع د فگر فین دالیل

گوفو فی ،باا تمایل دفویم بدفنیم زرق عاملی

بین زعل ز وزراو نیست ؟ س نیاا به تبیین نوع دیگری فا عاملی
فس

که بح
عاملی

فا عاملی

فینکه

فحسا

میشودد فینجا

فدوفکی به میان میآید.

بیشترر دو بین زلستفه قاو فی قابلمشاهد فس

فدوفکی :فین نوع عاملی

تا دو

زلستتفه تحلیلید دلیل فین فمر هم شتتاید فین باشتتد که شتتوفهد فزلیهفی که برفی فین نوع فا
عتاملی

زاود دفود ،دیدفوی فستتت د دید هایی مثل حازظه ،فنرظاوفت ،بازوها ،فمیال ز

ستایر فشتکال وزفنشناسانه ما که باع

تولید تجربههای فدوفکی ما میشوندد س عاملی

فدوفکی به توفنایی ما برفی عمل کردن بر فبق تجربههای فدوفکی هنجاویمان برمیگرددد
فین نوع عاملی
قابلی

شتتامل توفنایی فوایابی دو موود کاوهایی که فنجام میدهیم نیو میشتتودد

دیگر عاملی

فدوفکی عمل بر فبق شتتهود فستت د فین توفنایی شتتامل بستتیاوی فا

حیوفنتات ز فنستتتانها میشتتتود ز حالآنکه عاملی
فنستتتانها دفوفی هردز نوع عاملی
دفوفی عاملی

فدوفکی فس ت

(گوفو فی ز فدوفکی) هستتترند؛ ب ه قبل فا حرف ادن

ز س فا وس تیدن به عاملی

دفدن فزلی زاود ندفود؛ به دلیل فینکه عاملی
فس ت

گوفو فی فینگونه نبودد بستتتیاوی فا
گوفو فی دلیلی برفی فا دس ت

فدوفکی بهمرفت

سودمندتر ز قابلفسرفاد تر

ز حری بیشتترر هم موودفستترفاد قرفو میگیردد دلیل دیگر ،تجربه شتتخص تی فزرفد فا

دفشتتترن ز عمتل کردن بر فبق عتاملی

فدوفکی فستتت د ما کاوهای وزامر ایادی فنجام

میدهیم بتدزن فینکته فا خودمتان برفی فنجتامشتتتان دلیتل بخوفهیم ز یا مرحلهبهمرحله فا
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خودمان بپرسیم فآلن نهکاو باید کرد.

فین تفتازت مهم بین عتاملیت

فدوفکی ز عاملی

به زاود آمدن یک

گوفو فی باع

ستافل هنجاوی بستیاو مهم میشتود ز آن فینکه نه حقوق ز مستتئولی هایی برفی عاملی
فدوفکی الام ز کازی فس ت ؟ ز فینکه فگر فنستتانها ز ریر فنستتانها دفوفی عاملی
هستترند ،آیا دفوفی شتتأن فخالقی یکستتان هم هستترند؟ اوفب مثب
فست

فس ت

یکس تان

ز به همین دلیل

که بیشتترر زیلستتوزان گستتررة عامل فخالقی وف زرفتر فا فنستتانها میدفنند ز حیوفنات،

مصنوعات هوشمند ز ریر وف هم اوز عامالن فخالقی میشماوند.

مفهوم عتاملی

فخالقی بدین معنا فستتت

که مواودی توفنایی فنجام فزعال فخالقی وف

دفشتتتره باشتتتدد نکره مهم دیگری که باید به آن فشتتتاو کرد فین فست ت

که تبیین عاملی

فخالقی فوتبتاط بستتتیتاو زثیقی بتا تحلیل ما فا فخالق ز فخالقیات دفود؛ فما بهفووکلی دز
موود توفنایی زاود دفود که برفی عاملی

فخالقی ضرزوی هسرند :شرط فزلی که معرکه

آوفء مرضتاد فست  ،توفنایی فنرخاب آافدفنه برفی عمل کردن هست د مال
فنسانی فس  ،فخریاو فس

فوا

(مصباح یودی ،9312 ،ص )987د شرط دزم مربوط به قو عقل

میشتود ز آن توفنایی زهم ز دو
نادوست

فزعال

دوسری ز نادوسری فس د کسی که زرق بین دوس

ز

وف تشخیص نمیدهد ،دو قبال وزراوهایش هم مسئول نخوفهد بودد توفنایی فزل با

دز شرط دو فوتباط فس د الامة فنرخاب آافدفنه عمل فین فس

که عامل ،توفنایی سنجش

ز تعمق وف دفشتره باشتد ز فا فرف دیگر ،عاقل نیو باشدد منظوو فا تمیو دفدن بین خوب ز
بد ،علم نگونگی بهکاوگیری مفاهیم ز فصتتول فخالقی فستت
توفنایی فصلی ،برخوودفو بودن فا آگاهی ز خودآگاهی فس

ز الامه مشتترر

فین دز

(.)De Sio, 2016, p. 2

دیدگاه مخالفان عاملیت اخالقی مصنوعات هوشمند (رباتها)
عاملی

فخالقی دفشترن مصتنوعات هوشتمند ،دوس

بهمانند سایر نظریات نالشی دیگر،

مخالفان ز موفزقانی دفودد نهاو دلیل مخالفان که ریرفنستتانها وف (مثل وباتها ،مصتتنوعات
هوشتتتمنتد ز ددد) عتامتل فخالقی نمیدفننتد ،عبتاوتنتد فا :یتک) فعررفض رائی :عاملهای
مصتنوعی نمیتوفنند هدف دفشتره باشند؛ دز) فعررفض قصدی :عاملهای مصنوعی حال
قصتدی نمیتوفنند دفشتره باشند؛ سه) فعررفض آافدی :عاملهای مصنوعی آافدی ندفوند؛
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نهاو) فعررفض مستئولی

04

ذیری :عاملهای مصتنوعی نمیتوفنند دو قبال فعمالشان مسئول
یک مفهوم کلیتر فوفئه کنیم ،باید به

بتاشتتتندد فگر بخوفهیم فین فعررفضتتتات وف دو قال

سترف مفهوم «شخصی » برزیمد بهعباوتدیگر ،مخالفان ،عامل فخالقی وف به شخصی که
دفوفی یک ستتتری قابلی ها ز توفناییهای فستتترداللی فستتت  ،تعریف میکنندد بنابرفین،
میشتود ستافل کرد که آیا زرضی که برفسا
دوس ت

آن فین فزرفد «شخص» وف تعریف میکنند،

فس ت ؟ دزم فینکه آیا زنّّازوی وف هم میتوفن «شتتخص» زرض کرد ز آن وف عامل

فخالقی بهحستتاب آزود؟ ()Luppicini, 2008, p. 9د فستتردالل کامل فین گرز به فین
صتووت فست
ذهن فس

که عامل فخالقی شتخصتی فس

که دفوفی آافدی فوفد ز حدِ معقولی فا

که یکی فا ثمرفت فین ذهن خودآگاهی دفشرن فس

.

فا منظرهای مخرلفی میتوفن مصتنوعات هوشمند وف بهعنوفن عاملهای فخالقی زرض
کردد منظر فزل فین فستت

که فین مصتتنوعات باید نه نوع ذهن ز مغوی دفشتتره باشتتند تا

بتهعنوفن عتامتل فخالقی بتهحستتتاب آینتدد فین وف کتاو فا اان
یشتنهادشد فس

«زلوویدی» ز «ستتتندوا»

ز با تقلیل ز کاهش دو ناونوبهای عامل فخالقی ،مصنوعات وف هم

اوز عتتامتلهتتای فخالقی محستتتوب میکننتدد منظر دزم مربوط بتته فین فستتت

کتته فین

مصتتتنوعتات نتهکتاوی برفی متا فنجتام میدهنتدد فین یشتتتنهتاد هم فا اتان

«زوبیک»

مطرحشتتد فس ت

که عامل فخالقی وف بهزفستتطه کاوی که فنجام میدهد تعریف میکندد

منظر ستتوم فا اان
فوا هایی فستتت
گف

«مگنینی» مطرح شتتد فستت

ز آن تعریفِ عامل فخالقی فا فریق

که دفوند ()Coeckelbergh, 2009, p. 1؛ بهعباوتدیگر میتوفن

که مصتتنوعات هوشتتتمند نه فوا هایی دفوند تا بدینزستتیله دو حیطه عاملهای

فخالقی زفود شوندد
بعضتتیها زرفتر فا فین هم وزرهفند ز فدعا کرد فند که فنستتان دو بهررین حال

بهعنوفن

یک عامل فخالقی معیوب ز ناقص بهحستتاب میآید ز عاملهای فخالقی مصتتنوعی تنها
عاملهایی هستترند که بهررین مدل برفی عامل فخالقی بودن باشتتندد فزرفدی که فا فین بیان
حمای

ز فرزدفوی میکنند « یرر دنیلسون» ز «هنس مرفیوق» هسرندد یکی فا فسرداللهای

قائالن به عامل فخالقی بودن مصنوعات فینگونه فس :
مقدمه فزل :بهفووکلی ،نوافدفن ز کودکان کونک بهفندفا کازی توستعهیازره نیسرند
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فعمالشتان وف دفشتره باشندد مقدمه دزم :هنگامیکه به سن بلو

تا فا نظر فخالقی مستئولی

میوس تیم ،به لحاظ فارماعی بالغ میشتتویم ز میتوفنیم نوعی وزفب بین زردی با یکدیگر
دفشتره باشتیم که شتامل فخالقی بودن یکدیگر فا فریق تحسین یا سرانش فخالقی فس د
مقدمه ستتتوم :بووگستتتاالنی که مستتتازلی

فخالقی دفوند ،قادو به فنجام فعمال فخالقی،

بهعنوفن عامل فخالقی هستتترند ( .)Cross, 2015, p. 9نریجهفی که فا فین ستتته مقدمه
گرزره شد فس

که مسئولی

فین فس

ز عامل فخالقی ساا فی تکاملی فس د

فا فین فستردالل به نف مصتنوعات هوشتمند هم فسترفاد شتد فست د بدینصووت که
عوفمل هو

مصنوعی ممکن فس

دو آیند به نقطهفی فا توسعه دس

یابند تا اایی که

زقری ما فحساسات خود وف دو برفبر فقدفماتشان نشان میدهیم ،میتوفنند سرایش (قدودفنی)
ز یا ستترانش (خشتتم) وف فا خودشتتان نشتتان دهندد نریجه فینکه فاآنجاییکه ما فحستتا
قدودفنی یا خشتم نسب

به فعمال عوفمل مصنوعی دفویم ،بنابرفین میتوفن گف

که آنها

فانظر فخالقی مسئول ز عامل فخالقی بهحساب میآیندد
هستی شناسی مصنوعات هوشمند
دو فبردف بهرر فس

که اایگا فین مصنوعات دو هسری وزشن شودد برفی تمایو ز شناسایی

مواودفتی که دو اهان زاود دفوند ،فا مباح

مربوط به هستتریشتتناستتی کمک گرزره

میشتودد فا منظر هستریشتناسی شاید بروفن فا سه زاود فساسی ز بنیادی یادکرد :فبیعی،
فنستانی ز مصتنوعید فلبره فین ستبک تقستیمبندی هسریشناسانه با تواه به مف هوم عاملی
فست د فنسانها هم بر مصنوعات ز هم بر فبیعیات عاملی

دفوند ز قدوت دخل ز تصرف

دو فینها دفوندد هرکدفم فا مواودفت فبیعی ز مصتنوعی هم عاملی

مخرص به خودشان

وف دفوف هسرند ()Johnson& Miller, 2008, p. 1د دو فثر یشرز

اوفم ز زنازویهای

ادید ،مصتتنوعات بشتتری زفود عرصتتههای مخرلفی فا اوفم بشتتری شتتد فند ز اندگی
فنستانها با فین مصنوعات عجین شد فس د فا فینوز بود که سافل بعدی مطرح شد؛ فگر
فین مواودفت (مصنوعی) دفوفی عاملی
نرف آنها نباید دفوفی عاملی

هسرند ،نرف عاملی

آنها فخالقی نباشد ز فینکه

فخالقی باشند؟

بنابرفین فزکاو ز فندیشتههای مربوط به هستریشناسی مصنوعات ،عاملی

مصنوعی ز
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عامل فخالقی بودن مصتتتنوعات باهم دیگر دوآمیخرندد برفی فینکه بح

فا عامل فخالقی

بودن مصنوعات زفضحتر شود ،بعد فا هسریشناسی مصنوعات باید نگونگی عامل بودن
فین مصتتنوعات وزشتتن گرددد دو موود هستتریشتتناس تی مصتتنوعات ننین گفره میشتتود:
مصتنوعات معموالً به فشتیاء ستاخرهشتد توست فنستان ففالق میشودد مصنوعات دفوفی
فبیع دزگانهفی هسترندد مصتنوعات زنی که توس مهندسین برفی فهدفف عملی فرفحی
میشتتوند ،ز فا یکستتو دفوفی انبههای زیویکی هستترند که دفوفی زیژگیهای هندس تی،
زیویکی ز شتیمیاییفند ز فا فرف دیگر دفوفی انبه کاوبردی هسترند که زظیفه خاصی وف
دفوف هستتترنتد ز فا فین لحتاظ بتا حتاالت ذهنی ز فعمال قصتتتدی فوتباط تنگاتنگی دفوند
()Houkes, 2006, p. 2د فین فبیع

دزگانه که اوز مستائل فستاستی دو هسریشناسی

مصتتتنوعات بهحستتتاب میآیندد انبه زیویکی مصتتتنوعات اوء حقایق فبیعی بهحستتتاب
میآید ز مستترقل فا گرزراویها ز مستتائل فنستتانی هستترند؛ فما انبه کاوکردی مصتتنوعات
خاصتی

نهادی ز ساامانی دفود ()Pohjola, 2007, p. 14د فین انبه نهادی ز ساامانی

مصنوعات با دوگیریهای فنسانی دو فوتباط فس
دو فدفمته ،مبتاحت
فسردالل موفزقان عاملی

ز مسرقل فا آنها نیس د

وف دو دز مرحلته یش خوفهیم گرزت

تا فا فین فریق هم به تبیین

فخالقی برفی مصنوعات هوشمند ردفخره ز هم فینکه به نقدها ز

فیرفدهای مخالفین فین فمر اوفب دفد باشتتیمد برفی وستتیدن به فین منظوو بح
قال

وف دو دز

«ملوزمات موودنیاا برفی عامل فخالقی بودن مصنوعات» ز «معیاوهایی که موود نیاا

عامل فخالقی مصنوعی نیس » یش خوفهیم برد.

ملزومات موردنیاز برای عامل اخالقی بودن مصنوعات
برفی فینکه یک تصمیم ز عملی بهصووت تصادزی ز دو موقعی های خاص ،خوب تلقی
شتتود ،نه ملوزماتی الام دفود؟ نهاو عنصتتر فستتاستی دو کناو هم نیااهای فستتاستی برفی
فخالقی بودن وف تشکیل میدهند :تجسم ،یادگیری ،همدلی ز هدف رایید فین زهرس

فا

ملوزمات وف میتوفن با ستتایر نظرها دو موود عامل فخالقی بودن مصتتنوعات مقایستته کرد؛
بتهزیژ کته بتا نظریتات زلوویتدی ز ستتتندوا مشتتتررکات ایادی دفود که قائل به تعامل،
فسترقالل ز خودمخراوی ز سااگاوی هسرند ()DeBaets, 2014, p. 3؛ زلی باید تواه
دفشتت

که مابین نظر فزلی ز دزمی هم تفازت خاستتترگاهی ز منشتتتائی زاود دفود ز هم
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فینکه هرکدفم دفوفی موفیای خاص بهخود هسرندد
فستردالل فزل دو موود تجستم خوفهد بود ز فینکه عامل فخالقی مصنوعی هم دوس
بتهمانند تمامی عاملهای فخالقی دیگر باید نوعی تجستتتمیازرگی وف دفوف باشتتتند؛ نرفکه
آنها باید دو دنیای زیویکی (نه مجاای) تأثیرگذفوی دفشتتتره باشتتتند؛ فلبره دوصتتتووتیکه
بخوفهند فخالقی عمل کنند ()DeBaets, 2014, p. 4د بنابرفین ،تجستتمیازرگی به آنها
فااا خوفهد دفد که با عمل فخالقی موودنظر فوتباط زفقعی دفشره باشندد هم نین ،با آثاو
ز یامدهای مربوط به عملشتان میتوفنند قدوت فنطباق ز یا اسخگویی دفشره باشند ز فین
تجستمیازرگی لوزماً به معنای شتباه

صددوصدی دفشرن با اسمانی

فنسانها ز عملشان

نیس د
یادگیری هم صتترزاً به معنای ام آزوی یکستتری ففالعات نیستت  ،بلکه به معنای
تعدیل ز سااگاو کردن تصمیمات فخالقی ز فعمالش بر ایه ففالعات قبلی فس د زیژگی
ستتتااگتاوی ز تعتدیتل بته عامل فین فمکان وف میدهد که هموفو فا فشتتترباهاتش بهمانند
موزقی هایش یاد بگیرد ز فستتترداللهای فخالقیف

وف توستتتعه دهد ز ففالعات ادید

بتهدستتت آمتد فا محی وف دو تصتتتمیمتاتش فعمال کندد زیژگی یادگیری باع

فوتقاء

تصتتمیمگیری عامل دو زضتتعی های ادید خوفهد شتتد ،آنهم با تواه به آثاو مثب

ز

ز با تواه به فین آثاو ز نرایج مثب

ز

منفی که ناشتی فا تصتمیمات گذشرهف

بود فس

منفی حاصل فا تصمیمات گذشره ،دو آیند تصمیمات بهرری خوفهند گرز

(دیبیرس،

ص )4د دو شتکل ستاد ف  ،عامل فخالقی مصتنوعی فا آثاو ز نرایج فعمال گذشرهف
اهت

یرزی ز مرتابعت

دو

بهرر فا قوفنینی کته بر ایه فین قوفنین فرفحیشتتتد فستتت  ،یاد

میگیرد؛ فما دو شتتتکل یشتتترزره ،عامل فخالقی مصتتتنوعی فا فین توفنایی یادگیری برفی
یشتترز

ز توستتعه دفدن (بهفص تطالح فرفحی ز برنامهویوی دزباو ) فین قوفنین ایهفی که

برفستا

آنها فرفحیشتد  ،فسرفاد میکندد فین مدل یشرزره میتوفند مدلی برفی توسعه

زضت تیل های فخالقی باشتتتد؛ بدین معنا که عالز بر نیوهایی که به عامل گفرهشتتتد که
فینها خوب هستتترند ،عامل میتوفند حسها ز وزراوهای فخالقی ز قضتتتازتی خود وف دو
اسخ به آن ه آموخره فس  ،تحقق ز توسعه بخشدد
فما بااهم بازاودفینکه یک وبات تجستمیازره میتوفند فا فعمال گذشرهف

یاد بگیرد،
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فلوفماً به معنای فخالقی بودن فین وبات نیست د فز باید توفنایی همدلی هم دفشتره باشد؛ فما
نرف همتدلی برفی فخالقی بودن الام فستتت ؟ دلیل فزل؛ همدلی به عامل فااا میدهد تا
امانی که با یک عامل فخالقی دیگر ز یا حری با یک فستتردالل فخالقی مناستت

وزبهوز

شتد ،آن وف تشتخیص دهدد (قدوت تشخیص عامل فخالقی دیگر ز هم نین فسرداللهای
فخالقی مناس )د فین حس همدلی به عامل فخالقی مصنوعی فین توفنایی وف میدهد که فا
نیااها ز فمیال دیگرفن ز ضرو ز سودهایی که به دیگرفن زفود میشود ،آگاهی دفشره باشد
ز آنها وف بفهمد ز دو
شناخ

کندد فلبره فین فمر زفبستتتره به نظریه ذهن فستتت د به فین معنا که

فینکه یک مواود دیگری با فزکاو ،بازوها ،فوا ها ز نیااهای خاص به خود

زاود دفود ،مبرنی بر زاود ذهن فستتت

()DeBaets, 2014, p. 4د فلبره فینجا هم دفوف

بودن ذهن برفی دفشتتترن وزراوهای فخالقی موودنیاا نیستتت ؛ بلکه همین مقدفو که عامل
بروفنتد فوا هتای مواودفت دیگر وف موود فوایتابی قرفو دهتد کازی فستتت
فریق حسگرهایی که به ابان ،فسترر  ،تُُن صتدف ز سایر نشانهها حسا

ز فین فمر فا
هسرند میتوفند

صتتتووت گیرد ز فا فریق فوایتابی فین موفود میتوفنتد تشتتتخیص دهتد کته عامل مقابل
(دیگری) آیتا فخالقی عمل میکند یا نه؟ با فستتترفاد فا فین حسگرها عامل مصتتتنوعی
میتوفند به صتتدفهای بلند عکسفلعمل نشتتان دهد ،زلی باید فین قدوت تشتتخیص وف هم
مابین صدفهایی بلندی که برفی دوخوفس

کمک هسرند ز ریر آن وف دفشره باشدد همدلی

برفی توستعه ز فوایابی فنرخابهای فخالقی ضرزوی فس ؛ همانفوو که فحساسات برفی
فنستتان عاقل ضتترزوی فس ت  ،بنابرفین همدلی هم برفی ماش تینهای فخالقی هم ضتترزوی
فس .

دو تبیین هر نوع عتامتل فخالقی (حری عتامتل فخالقی مصتتتنوعی هم) باید گرفیش ز
تمایل دفشتترن بهستتتوی فخالقی بودن ،مدنظر قرفو گیرد ز فا فین فمر نباید رازل بودد بدین
معنا که همانفوو که فنستتانها بعض تی خصتتوص تیات ز حسهای فخالقی وف دو خودشتتان
وشتتتد میدهنتد ز تمتام تال

خود وف میکننتد کته برفستتتا

آن عمل کنند ،عاملهای

مصتتتنوعی فخالقی هم بتاید بهگونهفی فرفحی شتتتوند که به دنبال خوبی ز خیر باشتتتندد
بافینزاود ،فین عاملهای مصتتنوعی فخالقی دو صتتووت عدم زاود برخی فرفحیها دو
فین امینته ،فین کتاو وف فنجتام نخوفهند دفدد فلبره برفی وباتها الام نیستتت

که برفستتتا
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نظریتات ی یتد فخالقی فرفحیشتتتد بتاشتتتنتد ،بهگونهفی که فنستتتانها دو حین فنجام
تصمیمات فخالقیشان به کاو میبرند؛ بلکه فین مصنوعات میتوفنند برفی فین فمر برنامه-
ویوی شوندد
معیارهای غیرالزم برای عامل اخالقی
دو فدفمه مطل

گذشره که بح

فا ملوزمات موود نیاا برفی عامل فخالقی مصنوعی بود،

دو فینجا به موفودی فشتاو خوفهد شتد که برفی عامل فخالقی بودن ز توستعه فین عاملی
ضترزوی نیسرندد فزلین ز شای ترین معیاوی که دو بین عموم مردم ز دو فول تاویخ فا آن
بستتیاو یادشتتد فستت  ،هوشتتی فستت

میباشتتدد هو

که به معنای عقالنی

دو عاملی

فخالقی کاوبرد ایادی ندفودد برخی فا دفنشتتمندفن یشبینی میکنند که دو آیند قدوت
محاسباتی بهقدوی یشرز
شتتتد کته نریجهف

عاملی

خوفهد کرد که دونهای

مازوق فنسانی خوفهد

منجر به هو

برتر هم خوفهد بود ()DeBaets, 2014, p. 5د زلی بهنظر

میوستد که فینگونه نیس د دوس
برفی عامل بودن ضترزوی فس

فس

که یک حد خاصی فا هو

ز قدوت محاسبه

که آنهم انبه کاوبردی دفود ،نرفکه باع ِ سهول

فمر یادگیری ز همدلی میشتود؛ فما دفشترن قدوت ردفا
عاملی دفوفی تفکر باال باشتتد ز هم نین فستت

قوی باع

دفوف بودن هو

دو

نمیشتود که یک

باال ،بهخودیخود باع

بیشرر فخالقی بودن نمیشودد فلبره عامل فخالقی بودن نیاا به یک حدفقل سطحی فا هو
دفود برفی فینکته عتامتل بروفنتد فنرختابهایش وف فنجام دهد ز بر فبق آنها عمل کند ،فما
زاود آنها بهعنوفن عوفمل فخالقی ،عمدتاً یک نوع کیفی هایی هستتترند که دو تعامل با
اهان ز هسری به زاود میآیند ز هم نین فا تجربیاتی که کس

میکنند ،یاد میگیرندد

موود دیگر که برفی عامل فخالقی بودن ضتترزوی نیستت « ،تبعی

فا قانون» فستت د

دوحالیکه یک حدِ خاصتی فا فین فمر دو موود عاملهای مصتنوعی ضرزوی فس  ،زلی
مقتدفو ایتاد آن منجر بتهنوعی برد دفوی برنامهویویشتتتد خوفهد فنجامید ( DeBaets,

)2014, p. 5د عاملی

فخالقی نیاامند قدوت تصتتمیمگیری ز عمل بر فبق آن تصتتمیم

فس ؛ آنهم امانی که مابین برخی فا قوفعد فساسی تناقض وخ میدهد؛ ز هم نین دس
شتتتستتترن فا قوفنین ز عدم یرزی فا آنها امانی که فاباو ز فکرف حاکم فست ت

(موقعی
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ابری)د گفره میشتود تا امانی که عاملی توفنایی فنرخاب بد بودن وف ندفشتره باشد ،خوب
بودن فز بیمعنا خوفهد بود؛ بنابرفین صتتترف تبعی
صووت تناقض ،باع

فا یک قانون ز عمل نکردن به آن دو

عامل فخالقی بودن نمیشود .

یتک متاشتتتین بتاید بروفند زرفتر فا صتتترف یرزی کردن فا قوفنین عمل کند تا بروفند
بتهعنوفن عتامل فخالقی تلقی شتتتود ،فما فا فرف دیگر دفشتتترن آافدی کامل برفی عامل
فخالقی بودن ضتتترزوی نیستتت د بتاید یک ماشتتتین دفوفی ستتتااگاوی ،فنعطاف ذیری،
برنتامهویوی ز فزلوی بندی باشتتتد ،فما دو دنیای مادی آافدیها همدیگر وف مقید میکنند
(یتک آافدی دیگر وف محدزد ز مقید میکند)؛ بنابرفین دفشتتترن آافدی تام ز کمال برفی
عامل فخالقی بودن الام ز ضتترزوی نیس ت د تمام آافدیها توس ت محی ز زهم ما فا آن
آافدی ز هم نین توستت فعمالمان ز فاباوهای بیرزنی مقید میشتتوندد هم نین فا اان
فعمتتال گتتذشتتترتته متتان ،تعتتدفد گوینتتههتتای مواود برفی فنرختتاب کردن ز حری توستتت
توفناییهایمان دو کاوبست

فنرخابمان ،نیو بهنوعی دو محدزدی

میشتتود؛ بنابرفین دو موود ماشتتینها هم ،همینگونه فستت

هسریم ز آافدیمان مقید
که فرفحی ،هدف خاصتتی

دفشترن فا فین فرفحی ،دفنشهای یشتینی به ماشتینها دفد میشتود ز حری توس محی
محدزد میشوندد
بعض تی دیگر معرقد هستترند که دفشتترن یک نوع آگاهی کامالً فنستتانی ،برفی یشتترز

ز

توستتعه عامل فخالقی بودن الام فس ت ؛ فما فین موود هم میتوفند دو ماشتینها بهصتتووت
کامالً مرفازت فا نوع فنستتانی آن زاود دفشتتره باشتتد ()DeBaets, 2014, p. 6د مفهوم
«آگتاهی» بدزن دو

زرآیند آن ،بهوفحری قابل توضتتتیح نیستتت د دو موود خودآگاهی

میگویند :آگاهی فا فعمال خود ،یا فعمال خود وف مرعلق به خود دفنسرن؛ یا آگا بودن فا
خود بهعنوفن یک زرد ()Marine Webster's Online Dictionaryد آگاهی نستب

به

خود ،آگتاهی به ظهووفت ز فقدفمات دیگرفن؛ آگاهی فا زاود خود ،بهزیژ دفنش خود
وف ب ته عتنوفن ی تک مواود آگتتا دوی تازرن ()Oxford Online Dictionaryد فرل ت
تصتتووشتتان بر فین فستت

که یک نوع آگاهی دو تجربه ز فحستتا

بهعنوفن مثال دفشتترن دود به معنای فحستتا

کردن دود فستت

آگاهی به دود زاود دفشتره باشتدد هم نین فس

کردن الام فستت د

ز برفی فحستتا

دود باید

دو موود یک شی؛ برفی فینکه آن وف با
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نشتم سر ببینید باید آن شیی قابلوؤی

تجربی باشد ،برفی وؤی

تجربی شیی باید به آن

آگاهی دفشتتتره باشت تیدد دو موود بازوها هم فینگونه فست ت  ،میتوفنند فا وزی آگاهی یا
بهصتتووت ناخودآگا باشتتند ز فما آنهایی که بهصتتووت آگاهانه ز با تواه به بازوهای
دیگر شکلگرزره باشند ،منطقی ز معقول به نظر میوسند (.)Tye, 1996, p. 2

بهوفستری آگاهی نیس ؟ ممکن فس

سافل وفحری به نظر برسد ،فما فینگونه نیس د

آگاهی هم مفهوم زفضتح ز وزشتنی فس

ز مشکلد ما فا آگاهی برفی

شناخ

ز هم بسیاو سخ

ز بروسی خودمان فسرفاد میکنیمد سخری ز ی یدگی فین مفهوم باع

شد بود

کته ستتتالهتای مرمتادی زیلستتتوزتان ز دفنشتتتمنتدفن فا مطتالعه ز تحقیق دوباو فین مفهوم
وزیگردفن باشتتند ،فما خوشتتبخرانه دو آراا قرن بیستت زیک بود که مطالعات دو موود
آگاهی وزنق یاز د نون دو فین دزوفن وزفنشتناستی ،ایست شتناستی ز علوم فعصاب به
مرحلهفی وسید بودند که آمادگی اسخگویی به برخی سافالت ی ید وف دفشرند.

فلبره فین فمر به معنای ادزد شدن ومو ز وفا فا مفهوم آگاهی ز شعوو نبود ،ما فآلن زق
ففالعتات ایادی دو موود ذهن دفویم ز فگر فا فین نقطه هم بخوفهیم بهستتتوی شتتتناخ
آگاهی قدم بردفویم با مشکالت بسیاوی وزبهوز هسریمد فلبره برخی فدعا دفوند که رد فا
وفا ز ومو آگاهی کناو اد فند ،به نظر میوسد که آنها یکاانبه به مسأله نگا کرد فند ز
فا شکاف عمیقی که مابین دنیای زیویکی ز وزفنی زاود دفود ،رازل شد فندد (مسئله ذهن ز
بدن) مشکلی که زالسفه برفی بیش فا دز هوفو سال با آن دس بهگریبان هسرندد مشکل فین
فست

که دو تجربه مردفزل فنسانی ،به نظر میوسد دز نیو کامالً مرفازت زاود دفود ز ما

هیچ وز

آشتتکاو ز زفضتتحی برفی تبیین فین دز دو کناو یکدیگر ندفویمد فایکفرف،

تجربههای شتخصتی ما زاود دفود؛ دیدن فشیاء که دو ففرفف ما هسرند ز لذت بردن ز یا
حری ناوفح

شدن فا آنهاد همه فینها تجربههای شخصی من هسرند ز کیفیری دفوند که

نمیتوفنم آنها وف به هیچکس دیگری منرقل کنمد آیا تجربیات شتتما دو موود ونگ ستتبو
دوس مثل تجربه من فا ونگ سبو فس  ،یا فینکه بویی که فا یک رذفی خوشمو فسرشمام
میکنیم یکی فس  ،فینها مسائلی هسرند که ما هرگو نمیتوفنیم بفهمیم.

فا ستتوی دیگر ،معرقد هستتریم که اهان زیویکیفی زاود دفود که فین تجربیات وف به
زاود میآزودد ممکن فستتت

دو موود آن ه فا آن ستتتاخرهشتتتد فند ،یا دو موود ماهی
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زفقعیشتان تردید دفشتره باشتیم ،فما شتک ندفویم که آنها زاود دفوندد مشکل فین فس
که فین دز نوع نیو (فشتیاء ز اهان زیویکی ز تجربیات شتخصتی) کامالً مرفازت هسترندد
نیوهای زیویکی زفقعی زاود دفوند که دفوفی فبعاد ،شکل ،زان ز سایر زیژگیها هسرند
که هر کس میتوفند آنها وف فندفا گیری کند ز دو موودشان به توفزق برسد ،فما فا فرف
دود ،ونگها ز ریر که دو موودشان

دیگر تجربیات خصوصی زاود دفوند ،مثل فحسا
توفزق زاود ندفود (.)Blackmore, 2017, p. 14

دو فول تاویخ فنسانها برفی حل فین مشکل ،قائل به زاود دز دنیا شدند :دنیای مادی
ز دنیای وزحانید فدیان فصتلی تقریباً همه دزگانه نگر هسرندد دو زرهنگهای رربی ،حری
دو میان فزرفد ریرمذهبی هم دزگانگی شتای فس د فین دزگانهفنگاوی بهقدوی قوی فس
که حری دو ابان وزامر ما هم نفوذ کرد ز فزرفد موق صحب
«ذ هن من» وف بته کتاو میبرند که بهنوعی حکای

زفژ هایی مثل «بدن من»،

فا دزگانگی میکندد دو قرن هفدهم،

زیلستتتوف زرفنستتتوی ونه دکاوت بهفوو وستتتمی تئووی دزگانهفنگاوی وف فوفئه کردد دو
دزگانگی دکاوتی ،ذهن ز مغو فا موفد مخرلف تشتتکیلشتتد فندد با تواه به نظر دکاوت،
ذهن ریر زیویکی ز ریرمطول فستتت
زیویکی ز دفوفی خاصتی

گسرر

(زضتتتا یتا موقعیری نتدفود) ،دوحالیکه بدن فا موفد
تشکیل یازره فس ؛ فما سافل فین فس

که نگونه فین

دز بتاهم تعتامتل برقرفو میکنند؟ دکاوت اوفب میدهد که آنها فا فریق رد کونک
صتتتنوبری شتتتکل که دو مرکو مغو قرفو دفود ،باهم دو فوتباط هستتترند ( Blackmore,

)2017, p. 15د فین رد صتتتنوبری شتتتکل دفوفی ستتتاخراو زیویکی فست ت

ز دزگانگی

دکاوتی هیچ توضتتتیحی نمیدهد ،مبنی بر فینکه نرف فین رد بهتنهایی نمیتوفند با قلمرز
ذهنی فوتباط برقرفو کند.

بنابرفین بنظر میوستتتد فین مفهوم هنوا اای بح دفود ز به وفحری نمیروفن آن وف به عنوفن
معیاوی ضترزوی برفی عاملی فخالقی مصنوعات هوشمند بکاو بردد تردید ز سافل فا آگاهی
ز ضترزوت آن برفی عاملی فخالقی با ستایر موفود بح شد  ،بهکل مرفازت میباشدد برخی
فا زیلستوزان فا مسئله آگاهی برفی تردید دو عامل فخالقی بودن ماشینها سود اسرهفند ز قائل
به یکنیو مبهمی (وزح دفشترن) شتد فندد (آگاهی مسترلوم دفوف بودن وزح فس )د مسئله وزح
دفشترن دوست بهمثابه مفهوم خدف برفی فنستان فست  ،فنستانی که میخوفهد فخالقی باشد ،آیا
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نیاای به مفهوم خدف دفود یا نه؟ اوفب فحرمالی فست ز ضتترزوتی زاود ندفود بر فینکه فنستتان
بخوفهد یک مواود فخالقی باشتتد ،حرماً مفهوم خدف هم زاود دفشتتره باشتتدد فلبره باید تواه
دفشت که کستی موفیای مفهوم خدف وف برفی فخالقی بودن آنهم دو برخی موفض بههیچزاه
ود نمیکند؛ بلکه بح

فا ضرزوت فین مفهوم فس .

نتیجهگیری
عاملی

فخالقی یک مفهوم هنجاوی فستت

موضتوع برفی فلوفمات فخالقی هست

ز دستترهفی فا مواودفت وف که وزراوهایشتتان

وف شتامل میشودد به عباوت دیگر عاملی

یعنی توفناییدفشتترن برفی فینکه یک مواودِ فخالقی بهحستتاب آیدد عاملی

فخالقی

فخالقی یعنی

دفشتترن توفنایی تصتتمیمگیری ز به ش تیو فخالقی مستتئوالنه عمل کردن وف گویندد عاملی
فخالقی فا عناصتتر ایر ترکی شتتد فس ت ؛ توفنایی عمل به ش تیو زض تیل مندفنه ،دفشتترن
مهتاوتهتای زکری نظیر تفکر منطقی ،قصتتتد ز ذهن کته فین فمکتان وف زرفهم میکند تا
صتتتاح

فین زیژگیها قدوت دو

ذیرزرن مستتئولی
نسب

قوفنین فخالقی وف دفشتتتره باشتتتد ز دونهای

توفنایی

عملهایش ز فینکه دفوفی شتتأنی باشتتد که دیگرفن دو قبال فعمالشتتان

به فز اسخگو باشندد بنابرفین با تواه مطال

گذشره میروفن عاملی

فخالقی وف برفی

وباتهای هوشمند فثبات کرد.

نکره آخری که باید موود تواه قرفو گیرد فین فست ت

که عاملی

بطن یک ستیسترم فخالقی تعیین میگرددد منظوو فین فس

فخالقی دو قال

ز

که برفی تعیین ز ترسیم عامل

فخالقی ،دو زحله فزل باید نظام فخالقی موود نظر ترسیم شد باشد ،دو مرحله بعد نوب
به فین فمر میوستد که دو فینننین نظام فخالقی نه مواودی ز با نه معیاوهایی میتوفند
عامل فخالقی تلقی شتودد بنابرفین دو فثبات عاملی

فخالقی مصتنوعات هوشمند هم نباید

آنها وف با سایر عاملهای فخالقی مثل فنسان یکی ندفش د
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