
 

 

  

 

 های تخصصیگزارش نشست

های تحلیل فیلم با نشستسلسه

محوریت جوانب اجتماعی در 

 گذاری فناوریسیاست

 

 برگزار کنندگان 
انجمن مدیریت فناوری و نوآوری 

 ایران و 

علم و شناسی گروه تخصصی جامعه

 فناوری انجمن جامعه شناسی ایران
 
 

 

 

 حامیان

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سازمان 

 فناوری اطالعات،

پارک فناوری پردیس، کارخانه نوآوری آزادی، مرکز 

 دهنده نیتک بآوا، شتانوآوری هم

 

 

 کننده گزارشتهیهها و طراح نشست
 نرگس نراقی

 

 



 

  



 مقدمه

 حتی کههایی در پی دارد. بسیاری از ما از خواندن مطلبی در مورد فیلم نتایج ارزشمندیها نگارش تحلیلی درباره فیلم بررسی و

مختلفی از آنها لذت های دهند، پس باید بتوان به روشمی مختلف زندگی ماهای خبر از بخشها اگر فیلم .بریممی ایم هم لذتندیده

 دستهبها است که با تماشای فیلمای اندیشیدن، توضیح دادن و نوشتن درباره تجربه برانگیزِلذت چالشها برد. یکی از این روش

ای دهد تا از آن فیلم به گونهمی کند، بلکه به ما امکاننمی تحلیل کردن فیلم و یا واکنش ما نسبت به آن لذت ما را زایل. آیدمی

 توانستیم.نمی لذت ببریم که تا پیش از آن

ای توسعه خصوص برای کشورهایی که فناوری در آنها خاستگاه، بهعدم توجه به جوانب اجتماعی در زمان اکتساب یا ورود هر فناوری

. لذا انجمن مدیریت فناوری و هایی را از پی داشته باشدآسیبتواند در بلند مدت می کنندگان فناوری هستند،نداشته و صرفاً مصرف

ریزی نمود تا با تحلیل فیلم را با لنز ابعاد اجتماعی را طرحهای کاری با انجمن جامعه شناسی ایران ایده نشستنوآوری ایران در هم

فناوری  مسألههای رفتار اجتماعی و همچنین تطبیق آن با رویدادهای روز، به بررسی آرا و نظرات اندیشمندان مختلف در بحث تئوری

 نگاه کند.تری به طور عمیق

طی  فناوری برگزار شد، شناسیو جامعه گذاریخانم نرگس نراقی، پژوهشگر سیاست و هدایت پشتکارکه با ها این نشستطراحی 

ن اهای نظریِ آنها، میهمانان و متخصصمایهانتخاب فیلم، مروری بر درون برای متعدد هایچندین ماه و در قالب جلسات و رایزنی

نظرانی پنج نشست با حضور صاحببا انتخاب چهار فیلم و چهار اپیزود از یک سریال، . در نهایت انجام شد ،نظر برای تحلیل آنهاصاحب

تالش اصلی بر این بود که مسائل مطروحه در . برگزار شدسینما  ، آینده پژوهی وسیاستگذاری فناوری، جامعه شناسیهای از حوزه

شند تا بتوان در این فرصت کوتاه، مفاهیم متعددتری را به بحث های منتخب همپوشانی نظری و تحلیلیِ حداقلی داشته بافیلم

 . است نامبردههای نشست درطرح شده موارد  از شرحی ارائه شده است، آنچه در این گزارش .گذاشت

 رئیس انجمن مدیریت)ارزنده آقای دکتر سید سروش قاضی نوری های و راهنماییها از حمایتالزم است  ،ئۀ گزارشاپیش از ار

نهال ریاضی )دبیر گروه  و خانم دکتر (ایران رئیس انجمن جامعه شناسی) سید حسین سراج زاده، آقای دکتر (فناوری و نوآوری

 یعضو گروه جامعه شناس)از همراهی خانم دکتر فهیمه نظری همچنین  (ایران شناسیشناسی علم و فناوری انجمن جامعهجامعه

 ( قدردانی شود.یدانشگاه عالمه طباطبائ یعلم أتیعضو هو آقای دکتر بهروز روستاخیز )( رانیا یانجمن جامعه شناس یعلم و فناور

مهتاب محمدلو، صبا مستمند، آیسا مصباح پور و فرانک باوفا در برگزاری باکیفیت ها سرکار خانمهای تالشدو انجمن از همچنین 

 د.ننمایمی تشکرها این نشست

پارک فناوری پردیس، کارخانه نوآوری آزادی، مرکز  ،سیاست علمی کشور، سازمان فناوری اطالعاتهمراهی ارزشمند مرکز تحقیقات 

و امید است با گسترش و توسعه  بودهها آوا، شتاب دهنده نیتک نیز مورد تقدیر برگزارکنندگان این سلسله نشستنوآوری هم

 .شته شودبردا آتی با غنای بیشترهای بلندتری برای برنامههای گامها همکاری

 سید یعقوب موسوی

 شناسی علم و فناوری ر گروه جامعهمدی

 شناسی ایران انجمن جامعه

 لومیترا امین

 دبیر انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران

 



 

 :هستندآپارات قابل مشاهده سایت در این پوشه در  هائوهای مربوط به نشستدوی

https://www.aparat.com/playlist/1261387 

 

 

 

و الزاماً  بودهنشست  میهمانان یهادگاهیها و دشهیاند گزارشی از شوند،یارائه م در این گزارشکه  یمطالب

 .ستیدست اندرکاران و برگزارکنندگان ن دییمورد تأ

  

https://www.aparat.com/playlist/1261387


   

 

 

  

 یگزارش: نرگس نراق ۀکنندهیطراح نشست و ته

 شاه، آکتور سینماناصرالدین: 1شست شماره ن

 

 دالیل انتخاب فیلم

در این فیلم ورود یک فناوری، یا یک 

ابزار فناورانه به دربار ایران روایت 

شود؛ روایت این فیلم داستانی است می

هنرمندانه که نگاهی موشکافانه و 

های مواجهه با این طنزآمیز به شیوه

فناوری دارد. بدین صورت که این 

های ها با نقب زدن به فیلممواجهه

ماندگاری که تا پیش از این در سینمای 

شود: ایران ساخته شده بود روایت می

ران )شخصیت اصلی در تالش بایسیکل

فیلمی با همین نام که برای گرفتن پول 

بندی کرده و یک هفته ممتد شرط

سواری کرد( برای کار کردنِ دوچرخه

گر این است دستگاه پخش فیلم، تداعی

بندیِ یک شرط که با ورود این دستگاه،

جدیدی برای جامعۀ ایرانی پیشِ رو 

است و باید برای بردن آن شرط تالش 

حسن )از فیلم کرد؛ یا شخصیت مشت

گاو، که بعد از مرگ گاو خود دچار 

جنون شد( در این فیلم نیز حضور دارد 

و جنون پادشاه از از دست دادنِ 

های خود با ورود این فناوری را قدرت

ر این فیلم همچنین دهد. دنشان می

جایگزین شدن سینماتوگراف با 

ای از عنوان نشانهالملک نیز بهکمال

 شود.تغییر نسل فناوری نمایش داده می

 برای مشاهدۀ فیلم نشست کلیک کنید.

https://aparat.com/v/0tDEO
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پدیدارشناسی شیء جدید: هر شیء با ورود خود به جامعه 

 دهد.نظم افقی اشیاء را تغییر می

شناس توسعه، محوریت بحث خود را جامعهدکتر محمد عاملی، 

پیرامون پدیدارشناسی شکل دادند: جامعه در این رویکرد، کلیتی است 

محصول عُرف و تجارب تاریخی و ؛ ستا جمعی که محصول آگاهی

شود، افراد غیره. بنابراین در آن چیزی که با عنوان جامعه شناخته می

بخشد؟ جامعه نیز سهیم هستند. چه چیزی جامعه را انسجام می

کند؟ آگاهی جدید: آگاهی. چه چیزی این آگاهی را دچار اختالل می

آگاهی جمعی، که انسجامی  شیء، عقیده یا عُرف جدید. حال اگر این

طور خاص، اگر این دهد؟ بهنسبی دارد، دچار اختالل شود چه رخ می

شیء جدیدی که فناوری نام دارد به یک جامعه وارد شود، چه رخ 

دهد؟ در اینجا بحث نسبت افقی اشیاء مطرح است: لیوان و بشقاب می

عنای دادن به مو قاشق در کنار یکدیگر یک نظم دارند و به شکل

تواند در این نظم کنند؛ فناوری، یا شیء جدید مییکدیگر کمک می

یا نسبت افقی تنش ایجاد کند )یا نکند(. مثالً دوش حمام در ابتدای 

ورود خود مقولۀ پاک بودن را دچار تنش کرد. سینما نیز )مانند تفنگ 

هایی هایی بود که با ورود خود تنشیا توپ( یکی از آن دست فناوری

همراه داشت. تفنگ و توپ، مسئلۀ سلحشوریِ جنگاور را دچار بهرا 

شد. سینما در این خصوص اثری تنش کرد: دشمن از دور کَشته می

و تنشِ  دوگانه دارد: هم خود یک مصداق از مدرنیت است

و هم مجرایی برای ورود آگاهی برای  کندپدیدارشناسانه ایجاد می

 نه است. های جدیدِ پدیدارشناساایجادِ تنش

که سینما جمعیت ایجاد  های پدیدۀ سینما این بودویژگییکی از 

شد که عمدتاً در مراسم مذهبی یا در شورش ایجاد میکرد؛ چیزیمی

کرد تحت کنترل نهاد مذهب یا ولی جمعیتی که سینما ایجاد می

ترسناک بود.  حکومت نبوده و بر همین اساس در ابتدا برای حکومت

نما این قدرت را دارد که جامعه را بازنمایی کند: آن ضمن اینکه سی

عنوان یک چیزی را که وجود ندارد به تصویر بکشد و وجود آن را به

ای شود سینما مقولهحقیقت به جامعه القا کند. این امر سبب می

 های افقی اشیاء باشد. مند و قابل بحث در ایجاد تنشبسیار قدرت

های ایشان داللت بر این داشت که بتموضوع قابل بحث دیگر در صح

ها، مخصوصاً دو فناوریِ تفنگ و سینما، توأم مواجهۀ ایران با فناوری

ها با این میرزا از فرانسویبا حیرت بود و نه ترس: این پرسشِ عباس

نشان از حیرت دارد و نه از  "اجنبی به من بگو چه کنم"مضمون که 

 ترس. 

عمدتاً توسط یه فرد به ایران نقشِ آورندۀ فناوری: فناوری 

 شود.شود و سپس توسط قدرت مصادره میآورده می

امیر ناظمی، پژوهشگر سیاست فناوری، به نقش آتیه )که در دکتر 

بخشی شده است( در باشی شخصیتعنوان معشوقۀ عکاسفیلم به

آورند اشاره کرد: این افراد که فناوری را به کشور میذهنیت کسانی

باشی در فیلم، سرش به آینده دارند و مشابه شخصیتِ عکاسنگاهِ رو 

مُدام زیرِ گیوتین )و تهدید( توسط نهادهای قدرت است. ایشان این 

تر از خود فناوری فرد را تکنوکرات نام نهادند و نقشِ وی را پررنگ

دانستند؛ با اشاره به این جملۀ منتسب به امیرکبیر، که در فیلم نیز 

گوید و نمی اگر نیت صدساله دارید، آدم تربیت کنید شود، کهبیان می

فناوری توسعه دهید! موضوع دیگر اینکه فناوری اگر یک نسل از 

تواند: مواجهۀ حکومت را نتواند تغییر دهد، نسلِ بعدیِ حاکمان را می

شود و از پِی کند و در مرحلۀ بعدی شیفتۀ آن میابتدایی مخالفت می

که بیشتر تحتِ مصادره کرده و به کسانیاین شیفتگی، فناوری را 

سپارد تا بتواند بدین وسیله خودِ فناوری را نیز کنترل خود دارد می

گذاری است )که در فیلم تحت کنترل درآورد. مراحل بعدی نیز قانون

به نمایش گذاشته شده است.(. رفتار سوگلی پادشاه نیز، برای حفظ 

خواهد  این فناوری را نیز می جایگاه خود، همین محتوا را دارد: او

برای خود و برای منافع خود مصادره کند. در نهایت نیز، پس از این 

دهد حذفِ تکنوکرات است و در تاریخ مُصادره، اتفاقی که رخ می

که فناوری را به کشور آوردند فناوری کشور نیز چندان به آنهایی

تاریخی فناوری  هایخورد و در تحلیلهای زیادی به چشم نمیروایت

 شود و نه بر آورندۀ آن.نیز عمدتًا بر خود فناوری تأکید می

مواجهۀ ایران با صنعت سینما: از تقابِل دینی و ُعرفی تا 

دلیل ساعاتِ کاری تأخیرِ جا افتادن این صنعت در ایران به

 کارگران

شناس، پژوهشگر اقتصاد سینما، ضمن مروری بر دکتر حسین یزدان

های آثار فناوری برداری و عکاسی، به بررسیریِ فیلمتاریخ فناو

مواجهۀ علما با فناوری ای در ایران پرداختند و اشاره کردند که رسانه

عمدتاً مقاومت بوده است؛ نقل شده است که علما معتقد بودند تنها 

 تواند صدا را )در رادیو( منتقل کند اجنه هستند! چیزی که می



 

      

 

سینما نیز طبق آراء علما ممنوع بوده و این همچنین ورود زنان به 

دار بوده است. یکی از ای ریشهتقابل این قشر با فناوری مسئله

آقا آکتور های تاریخ سینمای ایران نیز )فیلم حاجینخستین فیلم

 سینما( مضمون مشابهی دارد: مقاومتِ عُرف جامعه با فناوری. 

موضوع جالب توجه بعدی، تطبیق ذهن مخاطب با فناوری جدید 

است: در سینما، با پخش فیلم قطار مخاطبین سینما سر خود را از 

دزدیدند! یا در نخستین استفاده از فناوری دالبی ترسِ اصابت قطار می

در ایران در فیلم دوئل نیز این اتفاق  80جانبه( در دهۀ )صدای همه

در سینما از ترس فرود هواپیما واکنش نشان دادند.  تکرار شده و مردم

صورت تشریح کردند که با ورود دکتر ناظمی این موضوع را بدین

فناوری جدید، ذهن آمادگی شناخت و تفکیک برخی مفاهیم را ندارد 

 های ارتباطیِ جدید نیز مشهود است.و این موضوع در فناوری

مسئلۀ بعدی صنعت سرگرمی و جا افتادن آن در ایران است: سبک 

زندگی قشر اکثریت جامعه یعنی کارگران و ساعات کاریِ زیاد آنها، 

کرده است که فرصتی برای آنها فراهم نباشد تا به سینما ایجاب می

بروند و سمتِ تقاضا برای بازار در این صنعت را شکل دهند. پس از 

، این 30أثر از اعتصابات کارگری در دهۀ کاهش ساعت کاری مت

شود که مخاطب سینما شوند فرصت برای این قشرِ اکثریت فراهم می

و این صنعت شکل بگیرد. 

 

 تواند نظم اجتماعی را تغییر دهد. در پدیدارشناسی این موضوع با عنوان تنش افقی یاد هر فناوری با ورود به کشور می

 شود. می

 طور سنتی در ایران، تالش دارد فناوری را مصادره کند. قدرت، به 

  .در توسعۀ فناوری نه فقط خوِد فناوری، بلکه آورندۀ فناوری نیز محل بحث و تفسیر دارد 

 ها ارتباطی، مشهود است. ها و فناوریها، مخصوصًا رسانهمقابلۀ نهاد دین با فناوری عمدتاً در اغلب فناوری 

  های کارگری و کاهش ساعت هایی که ارتباطی به خود این صنعت ندارند )جنبشدر کشور متأثر از المانصنعت سینما

 کاری کارگران( شکل گرفته و بازار آن شروع به رشد کرد.

 چکیدۀ نشست



 

 

 

  

 کنندۀ گزارش: نرگس نراقیطراح نشست و تهیه

 

 : ادویسۀ فضایی2نشست شماره 

 دالیل انتخاب فیلم

ای : اودیسۀ فضایی آینده2001در فیلم 

شود که در آن یک به تصویر کشیده می

هوشِ برتر در قالب یک شیء )مونولیت( 

بر تاریخِ انسان نظارت دارد و از ابتدای 

گیری نخستین اجتماعات شکل

که انسان پیشرفت ها تا زمانیمیمون

کرده و فضا را نیز در سلطۀ خود درآورده 

برای استفاده از  بخشیاست، الهام

شود. آنچه در این فیلم القا فناوری می

شده و در نقدهای مربوطه نیز روایت 

شده است، این است که در آن به 

فناوری خصلتی خداگونه اعطا شده 

است که البته با توجه به زمان ساخت 

هایی که در آن دوران بینیفیلم و خوش

به فناوری وجود داشت، این نگاه دور از 

 ر نیز نیست. باو

بینی مسئلۀ اما در قلبّ این خوش

دیگری که در این فیلم به تصویر کشیده 

شده است، هوشمندیِ هوش مصنوعی و 

مختار بودنِ آن و تالِش وی برای نابود 

کردن انسان است. موضوعی که پس از 

سال از ساخت این  50گذشت حدود 

فیلم هنوز مطرح بوده و پیرامون ممکن 

و تبادل نظر جدی وجود بودن آن بحث 

 دارد.  

 برای مشاهدۀ فیلم نشست کلیک کنید.

https://www.aparat.com/v/0p5Sl/
https://www.aparat.com/v/0p5Sl/
https://www.aparat.com/v/0p5Sl/
https://www.aparat.com/v/0p5Sl/
https://www.aparat.com/v/0p5Sl/
https://www.aparat.com/v/0p5Sl/


 

 

      

 

ماشین نیز مانند انسان عاملیت و اختیار دارد و این اختیار 

 دیر یا زود باید به رسمیت شناخته شود.

های خود را پیرامون شناس فناوری، صحبترضا اسکندری، انسان

یک زمانی در  گونه کهاختیار ارائه دادند و عنوان داشتند که همان

قرن پانزدهم میالدی برای اروپاییان سوال بود که آیا انسانِ 

گفت، انسان غیرسفیدپوست آفریقایی که به زبان عجیبی سخن می

شود این است یا خیر، امروزه نیز عاملیت فناوری دست کم گرفته می

که فناوری و هوش مصنوعی این شأنیت را دارند که در حالیست

دهندۀ فناوری با آنها مواجهه صورت بگیرد. و توسعه مستقل از انسان

بنابراین با وجود اینکه این کنشگرها در اختیار ما قرار دارند )مشابه 

بومیان آفریقا که مستعمرات اروپا بودند( باید هویتی مستقل برای 

ماشین قائل شد و برای آنها نه عاملیت ثانویه، بلکه عاملیتی اصیل 

 قائل شد.

نین به این موضوع اشاره کردند که ادبیات، در تصویر ایشان همچ

کند؛ ای که ما از آن خبر نداریم، به درکِ آینده کمک میکردنِ آینده

کمااینکه موضوعی که در این فیلم بررسی شده است عاملیت ماشین 

است و این موضوع در آن زمان آینده را تصویر کرده و اکنون این 

 ت. موضوع به واقیعت پیوسته اس

تشکیک در مقایسۀ عاملیت ماشین با عاملیت انسانی: 

استعارۀ مرگ برای خاموش کردن هوش مصنوعی استعارۀ 

 دقیقی نیست. 

در امتداد بحث پیرامون عاملیت فناوری و پس از پخش قسمتی از 

فیلم که در آن هوش مصنوعی توسط انسان خاموش شد )یا به 

، نژادهاجر سعیدیاصطالحِ خود این ماشین به قتل رسید(، 

های خود را پیرامون این عبارت بیان صحبت آموختۀ فلسفه هنر،دانش

کرد؛ عبارتی که در مقابل دیدگاهی که برای فناوری عاملیت مستقل 

کار برده هایی که برای انسان بهگرفت قرار دارد. آیا گزارهدر نظر می

مند کردن ستعارهشود برای فناوری نیز قابل استفاده است؟ آیا این امی

اکتیو شدن آشنا هستیم: با مفهوم دی 2021جا است؟ ما در سال به

اکتیو شود ولی مرگ این تواند دوباره ریاکتیو شد میچیزی که دی

ویژگی را ندارد. پس مبنای این استعاره و به تبعِ آن قائل شدنِ عاملیت 

ک است. برای ماشین در حد عاملیت انسانی، از این منظر محل تشکی

حدوحصر نسبت به فناوری باید این دست بنابراین در گشودگی بی

 مسائل را نیز مد نظر داشت.

شود: عاملیت های سنتی مانع گستردگی دید میذهنیت

 فناوری دستِ کم گرفته شده است.

ها بدون وجود برخی کامپیوتراشاره کرد که  پژوه،آینده مسعود زمانی، 

پرواز، انسان هرگز نخواهد توانست آن )هوش مصنوعی( در سیستمِ 

هیچ عنوان آن فناوری را به کار ببرد و خلبان قادر نخواهد بود به

کار بیندازد. و این مثال بدان معناست که هوش مصنوعی فناوری را به

ابزارِ دستِ انسان نیست، بلکه همراه انسان و در حدِ خود انسان است.  

ان با فناوری دقیقاً چیست، و نسبت بنابراین این موضوع که نسبت انس

 عاملیت انسانی با عاملیت فناوری چیست، محل بحث جدی دارد. 

با نگاه برساختی و غیرذاتی به فناوری، اعطا کردن 

 عاملیتِ مستقل از جامعه برای فناوری دشوار است. 

گرایی مرور شده است: مقولۀ بعدی در این خصوص در نظریۀ برساخت

اند هایی که پیرامون آن شکل گرفتهاوری توسط گروهنژاد: فنسعیدی

شود. بنابراین این چارچوب فناورانه، که در آن فناوری تعریف می

عاملیت باالیی دارد )یا ندارد(، متأثر از آن کنشی است که توسط 

است. اگر فناوری امری جبری باشد، جامعه به فناوری اعطا شده

نون که امری برساختی دانسته کاتوان آن را مستقل دانست، اما می

شود عاملت مستقل برای آن محل بحث و تشکیک است. در نهایت می

ذات نبوده و ثانویه است. بهاینکه عاملیتِ فناوری خودبسنده و قائل

شود که آیا فناوری تحت تأثیر پس در اینجا این موضوع مطرح می

وسو سمتها های جامعه است؟ یا فناوری است که به ارزشارزش

 دهد. می

هوش مصنوعی بدون سوگیری محال است؛ هرچند 

وری برای بهره تواند بهبود یابد و انسان را از یوغِ تالشمی

 برهاند.

در  کنند هدف آنها فروشهایی که آینده را تصویر میزمانی: داستان

است و برای همین اضطراب و تعلیق و نگاه دیستوپیایی در آنها  گیشه

اما در دنیای واقعی هوش مصنوعی این قابلیت را دارد که  غالب است.

مشکالت جامعۀ بشری را حل کند: همۀ شئونات زندگی انسان در 

و در حقیقت در صد سال اخیر بشر  وری استراستای افزایش بهره



 

 

      

 

طور کلی وری بوده است. هوش مصنوعی و بهاسیرِ همین مفهوم بهره

ند و بنابراین در آیندۀ نزدیک فناوری نیز در خدمت همین هدف هست

ور کردنِ جوانب زندگی خود آزاد انسان از قیدِ حرکت در مسیرِ بهره

کشد. چون هوش مصنوعی این وظیفه را برایش بر دوش می ؛شودمی

بنابراین هوش مصنوعی نویدبخش آزادی برای انسان است. )ایشان به 

ان را انگل و که آن هوش مصنوعی انسطنز افزودند( مگر در شرایطی

 مزاحم زمین بداند و تصمیم بر نابودی وی بگیرد. 

عنوان مشروعیت استفاده از قدرت و استفاده از فناوری به

 ابزار اعمال قدرت در دست نهادهای ایدئولوژیک است. 

که کارگزار اجتماعی نژاد: قدرت یعنی ظرفیت کنشِ کسانیسعیدی

ها از پتانسیل ابزاری که در اختیار داشتند زمانی که میمونهستند. 

آگاه شدند و ظرفیت کنش خود را شناختند، توانستند از آن در 

راستای تثبیت قدرت خود استفاده کنند. استفاده از ابزار برای قدرت 

نیاز به آگاهی دارد )هیچ کدام به تنهایی کافی نیست( و این آگاهی 

فیت کنش نام دارد. از سوی دیگر نهادهای همان چیزی است که ظر

ایدئولوژیک در تفسیر ابزارها و استفاده از آنها نیز نقش دارند: خود 

بخشی ابزار بماهوَ عامل قدرت نیستند و استفاده از آنها و این آگاهی

شود، قدرت را تعریف که توسط نهاد قدرت یا دولت بازتعریف می

 دهد.  کند به آن هویت میاده میکنند. نهادی که از ابزار استفمی

همراه با قدرت، هموارد بحث کنترل هم مطرح است؛ 

 کنترل دست کیست؟

که زمانی: اگر کنترل در یک سیستم از حدی باالتر رود، تا زمانی

کند اما اگر سیستم باز شود، همین سیستم ایزوله است، کنترل کار می

شود. هوش میاز حد منجر به منهدم شدن سیستم کنترل بیش

مصنوعی بیش از حد کنترل شود، و تالش شود اخالق فناوری در آن 

تواند از سلطۀ هوش مصنوعی بر هایش تعبیه شود، میو الگوریتم

انسان و جامعۀ انسانی جلوگیری کند. اما از سوی دیگر این کنترل 

ها و شدید نه از سوی جامعه بلکه از سوی نهادهای قدرت )دولت

در حال اعمال است و این کنترل اگر به دست جامعه  وکارها(کسب

 بیفتد، ماهیت هوش مصنوعی نیز تغییر خواهد کرد.

  

 

 از یکای باز باقی مانددارد یا خیر، مسئله مستقل ای که آیا هوش مصنوعی و در معنای عمومی آن ماشین عاملیتدوگانه : 

گرایی و سو ذهنیت انسان مدرن باید این عاملیت مستقل و اصیل را برای ماشین قائل شود و از سوی دیگر مطابق برساخت

های جامعه است و در بهترین های دیگر )پیرامون مستعار کردن مفاهیم( فناوری بازنمایی از جامعه و ارزشبرخی نظریه

 حالت عاملیت ثانویه دارد )متعامل است(.

 های آن دارد و همچنین نیاز به کنترل؛ و مسئله این است که استفاده از فناوری در راستای قدرت نیاز به آگاهی از ظرفیت

 بخشی و این کنترل را در دست داشته باشد. کدام نهاد ایدئولوژیک و کدام نهاد قدرت این آگاهی

 چکیدۀ نشست



 

 

 

  

           یگزارش: نرگس نراق ۀکنندهیطراح نشست و ته
 برای مشاهدۀ فیلم نشست کلیک کنید. 

 بازی تقلید: 3 نشست شماره

 دالیل انتخاب فیلم

ها ید، برخالف سایر فیلمدر فیلم بازی تقل

که در آنها خود فناوری محل بحث بوده 

دهندۀ فناوری و دنیایی که است، توسعه

کند مورد بحث این فرد در آن زندگی می

: زندگی آلن تورینگ پدر هوش است

. اینکه یک فرد خالق، در اینجا مصنوعی

یک نابغۀ ریاضی، چگونه در دنیای روزمره 

و حتی در دنیای پر از مقررات نظامی 

تواند خود را بیابد. اینکه زندگی این می

افراد در جامعۀ پیرامونی آنها و متقابالً 

بدهیِ این جامعۀ پیرامونی به افراد خالق، 

 مشتمل بر نوابغ و هنرمندان، چیست؟ 

های فیلم به موضوع اخالق اشیۀ بحثح

پردازد: برای اینکه دستگاه فناوری نیز می

رمزشکنی که اختراع شده است بتواند به 

ارتش انگلستان کمک کند، باید برخی از 

ناوگان دریایی و هوایی این ارتش 

صورت آگاهانه طعمه شوند. آن چیزی به

که در اینجا محل بحث است این است که 

هایی که کار کردنِ فناوری گیریتصمیم

به آنها متکی است ولی برای به هدف 

رسیدن، زیر پا گذاشتن اخالق شرطِ الزم 

است. بنابراین کار کردنِ یک فناوری در 

سیستمی از عواملی که لزوماِ فنی نیستند 

 در این فیلم به تصویر کشیده شده است. 

https://www.aparat.com/v/4UIBD/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85:_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF


 

 

      

 

ای اجتماعی است و نه ذاتی. و جامعه نسبت به نبوغ مقوله

 دهد.این پدیده و این قشر روامداریِ بیشتری به خرج می

بحث را با این شناس شهری و شهر خالق، جامعهدکتر نفیسه آزاد، 

شود را باید چیزی که به آن نبوغ گفته میپرسش آغاز کردند که آن 

حتی . یا خیر وخوی جامعۀ خالق و طبقۀ خالق تفکیک کردبا خلق

شده است و نه دادهنبوغ این افراد نیز، از دید ایشان، یک مقولۀ تعلیم

یک مقولۀ ذاتی. بنابراین تفکیک آنها از منظر خلقی و رفتاری از 

قیات آنها صرفاً یک سبک سایرین نیز محل بحث نبوده و این خل

بررسیِ هایی داشته باشد. مزیت زندگی است که شاید با دیگران تفاوت

کند و زدایی میاجتماعی خالقیت این است که از این پدیده افسون

دهد که نبوغ ذاتی و فطری نیست و یک پدیدۀ اجتماعی و نشان می

اری دهد و به بسیوجود آمده است: خالقیت در خالء رخ نمیبه

های عمیقِ اجتماعی مربوط است. تمرکز در هر موضوع خاصی مقوله

 ممکن است متخصصِ آن حوزه را از دیگران دور کند.

بحث را بدین صورت ادامه  ، پژوهشگر هنر،گرگانیدکتر میثاق نعمت

ای های نبوغ صحبت کرد: مقولهدادند که باید ابتدا در خصوص ریشه

نظر ه نشده و از پرداختن به آن صرفکه در این فیلم به آن پرداخت

شده است. مستقل از مسیر نابغه شدنِ نابغه، ایشان تفاوت در سبک 

زندگی این قشر از جامعه را بدین صورت تشریح کردند که اگر نبوغ 

هایی را امری ذاتی بدانیم، چون این افراد در مسیر زندگی خود آورده

تظار دارند که در مقابل برخی همراه دارند، از جامعه انبرای جامعه به

 رفتارهای ایشان را تحمل کنند. 

آزاد: این تحمل البته پیش از شکفته شدنِ نبوغ و دستیابی به 

های بزرگ قابل درک است و نه پیش از این مرحله. و موضوع نتیجه

دیگر میزان پذیرش جامعه نسبت به این افراد است: جامعه تا چه حد 

وخوی متفاوت آنها را دارد؟ این موضوع در قتحمل پذیرش نوابغ و خل

فیلم مغفول است: بستر اجتماعی که تورینگ را نابغه کرده است 

ست که در توسعۀ فناوری انیگما، نمایش داده نشده، این درحالی

اختراع تورینگ آخرین قدم از مسیری بود که در طول تاریخ طی شده 

 بود. 

او در جنگ، همگی  هایتورینگ، اختراع او، و اثرگذاری 

 ها بود. ای از سرمایهمحصول مجموعه

سرمایۀ اقتصادی خانوادۀ تورینگ که او را به مدارس گرگانی: نعمت

های اجتماعیِ این خانواده و سرشناس قیمت فرستادند، داراییگران

تبدیل به سرمایۀ فرهنگی و  تورینگبودن آنها، که در نهایت برای 

اهی ها از سرمایه، در کنار بسیاری رگهیک دانشِ درونی شده است

ها حال اینکه چرا به این مقولهمختلف، تبدیل به این نبوغ شده است. 

در فیلم پرداخته نشد، خارج از موضوعات این نشست است. در کل 

های نابغه، مسیر نابغه شدِن اینکه این روایتِ هالیوودی از شخصیت

 گیرد. ریخی است، نادیده میآنها را، که محصولِ تاریخ و پرورش تا

براین، این هم مهم است که این خالقیت چقدر سرمایۀ آزاد: عالوه

کند. فرق خالقیت امروز با دنیای سنتی این است اقتصادی تولید می

که آوردۀ  دهندمیکه افراد خالق در دنیای امروز تشکیل اجتماعاتی 

 ند. دهاقتصادی دارد، و به مرور طبقۀ خالق را شکل می

جدید خلق  حلنبوغ آن چیزی است که ساختار یا راه

. به هر چیزی نباید بلوغ و آوردۀ اقتصادی دارد کندمی

 گفت.

ای که بینیم؟ طبقهآیا ما همچین نبوغی را در جامعه میآزاد: 

کند که ارزش اقتصادی در شهر یا در کشور ایجاد هایی خلق میایده

شود: ما کند؟ خالقیت در بسیاری مواقع با تمایز اشتباه گرفته میمی

در زندگی روزمره برای نشان دادن تعلق خود به یک گروه، تمایل به 

خود داریم. گاهی این رفتار بدون اینکه ما به  نشان دادن تمایزهای

کند. چون آن گروه تعلقِ خاص داشته باشیم بروز پیدا می

نویس بودن ها منزوی هستند من برای نشان دادن برنامهنویسبرنامه

دهم. تمایز حضور دارد، اما خالق بودن و عضو خود را منزوی نشان می

ی پذیرفته شدن در برخی بودن در طبقۀ خالق خیر. چرا؟ چون برا

ها باید برخی کُدهای رفتاری را از خود نشان داد. مصداق آن میدان

ها است که ساختارهای سنتی در آنها ظاهر رنگارنگ در برخی شرکت

حاکم است: در ظاهر متمایز هستند اما در دل خالق نیستند و دست 

و اعمال  زنند. خالقیت فاصله گرفتن از ساختارهای مستقربه خلق نمی

 تغییر در آنها است. 



 

 

      

 

های شکست است که عمدتاً سانسور مسئلۀ دیگر اهمیت روایت

های خالق، این های شخصی. در شرکتشود؛ حتی در زندگیمی

 موضوع هم بسیار اهمیت دارد. 

مطرح  هم گرگانی: تفاوت میان استفاده از کُد با توسعۀ ُکدنعمت  

دهیم؟ این دو یم یا آن را توسعه میکناست: ما از فناوری استفاده می

موضوع با یکدیگر تفاوت دارند اما بسیاری از مواقع فرد به تقلید 

پردازد در حالیکه خود دهندۀ فناوری میهای توسعهوارهعادت

کنندۀ آن است. این یعنی باالکشیدنِ خود از نردبان اجتماعی مصرف

این موضوع در کنار  از طریق مصرف؛ بدون آنکه تولیدی در کار باشد.

اند، به تقلید ها کمیاباینکه کمیابی ارزشمند است و نابغه

زند. مثل ما های تولید فناوری )که کار نوابغ است( دامن میوارهعادت

که االن در حال مصرف بوردیو و نظریۀ او هستیم و در توسعۀ آن 

را  نظریه نقشی نداشتیم. بنابراین بسیاری مواقع خالقیت ادای خلق

 درآوردن است. 

جامعه باید بتواند مُدام سطح ُمدارای خود را باال ببرد در 

 ترین حالت به اغتشاش فرصِت ظهور و بروز بدهد. متعالی

اش طبقۀ خالق نیست. اما شرط الزم آزاد: هرچند تمایز لزوماً نتیجه

است. موضوع  و تحمل این تمایزها برای رسیدن به خالقیت مُدارا

حضور شخصیت زن در تیمِ آلن تورینگ نیز ذیل همین موضوع 

شود. اینکه این فرصت برای یک زن فراهم شود که در پرداخته می

گروه فناورانه حضور یابد، و پذیرفته شدن آن در این تیم و مقابلۀ 

انه مشغول خانوادۀ وی برای اینکه او در محیط مردانه و به شغلی مرد

باشد، هر دو مصادیقی از اغتشاش هستند. همین موضوع، که در ابتدا 

مرور زمان پذیرفته شده و در نهایت در دل مسئلۀ مغشوشی بوده، به

شود. این موضوع در جوامع و در تاریخ نیز بسیار رخ جامعه حل می

داده است: زن بودن در یک تیم فنی و ریاضی دیگر در دنیای امروز 

اش نیست )یا کمتر هست(. بنابراین هرچه اجتماع بیشتر به این اغتش

های خود را وارهها فرصت بروز وظهور دهد، فضای عادتاغتشاش

کند. پذیرش این تر کرده و پذیرش و مدارا را بیشتر میبزرگ

کند و در ها است که حدِ زمینۀ پرورش خالقیت را ممکن میاغتشاش

رای پرورش خالقیت است. این را باید حقیقت این موضوع شرط الزم ب

تواند در جامعه افزود که نظم مستقر نیز الزم است و خالقیت نمی

نیز در این موضوع  اقتصادی انتها باشد. فراهم کردن فرصت برابربی

اثر دارد. 

 

  نبوغ آنها در جامعه به نتیجه برسد. پذیرد که جامعه فرد خالق و خلقیات خاص آنها را را در صورتی می 

 های مورد نیاز تواند با سرمایهگیرِی نبوغ نابغه از تحلیل رفتارهای او اهمیت بسیار بیشتری دارد؛ این موضوع را میشکل

 تحلیل کرد. 

 ن دادن تمایز( بر خود خالقیت چیره است.در بسیاری مواقع ادای خالقیت )و نشا 

 دهد. این پذیرش صرفاً فرهنگی نیست و باز بودن محیط پذیرش تنوع و اغتشاش ظرفیت جوامع برای خالقیت را افزایش می

 های برابر.تواند به خالقیت دامن بزند: فرصتفضای خالق برای قشرهای اقتصادی مختلف نیز می

 چکیدۀ نشست



 

 

  

  

              یگزارش: نرگس نراق ۀکنندهیطراح نشست و ته
 برای مشاهدۀ فیلم نشست کلیک کنید. 

 میرردو اپیزود از سریال بلک: 4 نشست شماره

 سریالیل انتخاب دال

در سریال آینه سیاه در هر اپیزود یک  

موضوع فناورانه به جامعه اضافه شده و 

وضعیت جامعه با وجود آن فناوری 

 شود. روایت می

دو اپیزودی که برای این نشست انتخاب 

تصویر ها ارتباطی را بهاند فناوریشده

کشند که با وجود آنها نظم زندگی می

اجتماعی متحول شده است. در یکی از 

این دو قسمت، هر فرد قابلیتی در چشم 

تواند خاطرات خود را خود دارد که می

صورت فیلم ثبت و ضبط کند و در به

ورود به فرودگاه آنها مواقع خاص مثل 

را برای مأمور امنیتی، یا مثالً هنگام 

تعریف خاطرات برای دیگران، پخش 

کند. اپیزود دیگر در خصوص زنبورهای 

مصنوعی است که به ظاهر برای تسهیل 

افشانی هستند اما در خالل داستان گرده

شود که این زنبورها مجهز مشخص می

 یابیبه فناوری تشخیص چهره و مکان

دقیق بوده و یک هکر از آنها برای قتل 

که در فضای مجازی و کشتار کسانی

 کند. کنند استفاده میپراکنی مینفرت

https://www.aparat.com/v/t5DS2/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85:_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A2%DB%8C%D9%86%DB%80


 

 

      

 

گذرد تقلیلی از آینده است: در آنچه در این سریال می

 کند.آینده فقط فناوری نیست که تغییر می

 موضوع به مقدمه عنوانبه اجتماعی،پژوه ، آیندهچاپرک دکتر

 اشاره موضوع این به فناورانه آیندۀ خصوص در نظری بندیصورت

 آینده. هستند بحث موضوع آن در فناوری هم و آینده هم که کردند

 مجموعۀ بلکه( فناوری) المان یک تنها نه باید آن در که دارد ییویژگی

در هر یک  شود؛ لحاظ آن در باید هستند تغییر محل که هاییالمان

 و اجتماعی سیاسی، هایالمان در تغییرات باید از این دو اپیزود، 

 نگاهی صورت این غیر در و شود داده قرار نظر مد نیز فرهنگی

 زننده آسیب ذاتاً نگاه نوع این. است شده اتخاذ آینده به کارانهمحافظه

 ایمجموعه آینده. کند نمایندگی را فناورانه تغییرات تواندنمی و است

 شود بررسی گذاریسیاست در آنها همۀ تغییر باید که است عناصر از

تواند ضمن اینکه مسیر تولید فناوری نیز می. فناورانه تغییر صرفاً نه و

تصویر کشیدن مصرف فناوری در این محل بحث باشد و صرفًا به

 گرایانه است: چه شد که جامعه به اینسریال نیز نگاهی تقلیل

 ها نیاز پیدا کرد؟ و آنها را توسعه داد؟فناوری

اش توان فناوری را خارج از بستر حقوق و نهادینمی

 بررسیِ سیاستی نمود.

 حقوقی نظام و معنایی نظام مقولۀ به شناس،، انسانمدنی حسین دکتر

 نامبرده هاینظام میان تأخیر این از و پرداختند جامعه بر حاکم

 دنیای تحوالت با معنایی نظام تراز یعنی تأخیر، این. کردند صحبت

. نیست مقدور ایران در سنتی نظام بررسی بدون جامعه، در مدرن

 نادیده اجتماعی مسائل و شود برجسته فناورانه وجوه اینکه بنابراین

 دادنِ فرصت و اجتماعی تغییرات جلوی ایستادن یعنی شود، گرفته

. بود خواهد جامعه برای زنندهآسیب امری فناورانه، تغییرات به صِرف

 نظام بازسازی جلوی کشور، در( دینی لزوماً  نه و) سنتی هایریشه

 اجتماعی زندگی از مدرن دنیای که هاییتعریف و اجتماع در معنایی

 عنوان هیچ به( جدید ابزارهای) فناوری بنابراین. گیردمی را دارد نیاز

 از نیمه-نصفه خوانشِ یک و نیست کافی فناوری از برداریبهره برای

  ت.اس فناوری

 برای: شودمی تعریف تکنیکی-اجتماعی نظام یک در فناوری چاپرک:

 امکانات که است فناوری یک( مجازی فضای آن تبع به و) شهر نمونه

: است دیگر برخی ضرر به و شهروندان برخی سود به آن در موجود

 سالم و ندارند لهجه دارند، ماشین که مردانی برای تهران شهر مثالً

 کهکسانی یا معلوالن زنان، برای اما است مناسب فناوری یک هستند،

 مقولۀ موضوع این. نیست مناسب کنندمی صحبت لهجه با را فارسی

 موضوع این که کندمی اهمیت پر بسیار را فناوری توسعۀ در شمول

 فناوری همراه هاینظام ایشان، دید از. هاستدولت وظایف حیطۀ در

 تواندمی که) امر این دلیل و اندمانده عقب فناورانه نظام از کشور در

 ییرورویا نوع( باشد اثربخش هایریگتنظیم راهکار برای منشأی خود

 طول در فناوری با مواجهه: است بوده تاریخ طول در فناوری با ایران

 دید در چندان آن در جانبی هایمقوله و بوده فنی امری همواره تاریخ

 (. سدسازی مثل) است نبوده گذارسیاست

ناشناخته بودنِ قدرت و مقاصد نهاد قدرت از توسعۀ 

 شود.فناوری سبب ترس عمومی از توسعۀ فناوری می

 نسبت ناآگاهی به را فناوری خصوص در هادولت از ترس مدنی دکتر

 هاییچهره جوامع برای معموالً قدرت صاحبان که کردند عنوان و داده

 منجر آنها از جامعه ترسِ به منجر ناشناختگی این که هستند سایه در

 جامعه که شودمی سبب همچنین( ناشناختگی) موضوع این. شودمی

 بنابراین. باشد داشته ایخصمانه گیریِ موضع نیز فناوری به نسبت

 باشد صورت بدین تواندمی فناورانه، بندیصورت و قدرت میان رابطۀ

 تحمیل از ناشی هایآسیب و است فناوری بافندۀ قدرت صاحب که

 را ناشناختگی از حاکی ترسِ جامعه برای جامعه، به فناوری بستۀ این

 . دارد همراه به

ها این است که نمایندۀ خیر بهترین نقش برای دولت

 عمومی باشند و نه مدافع ارزش یک گروه اجتماعی خاص.

 ارزشی بارِ و نیست طرفبی ارزشی نظام به نسبت فناوریچاپرک: 

 بنابراین و است شده بار فناوری در هاویژگی سری یک یعنی دارد؛

 در( هستند مخالف برخی و موافق آنها برخی که) نفعذی هایگروه

 فناوری امر در هاارزش تنوع این و کنندمی جستجو رو خود منافع آن

 این در دولت نقش. دهدمی نشان را خود نیز اجتماعی هایفناوری و

 نمایندۀ و اکثریت نمایندۀ که باشد این حالت بهترین در خصوص

 که ندارد را این توانایی مهندسی دید ایشان، دید از. باشد خیرعمومی

 این در. بشناسد رسمیت به و ببیند را هاتنوع این و هاپیچیدگی این

 هایگروه نیازهای که شهروندی و اجتماعی هایتشکل خصوص

 چراکه دارند کلیدی بسیار اهمیت کنندمی نمایندگی را شهروندی



 

 

      

 

 هادولت گوش به را اجتماعی هایارزش که هستند هاگروه همین

 تماعی،جا گروه هر که نمود اشاره نیز موضوع این به وی. رسانندمی

 و فناوری از تعریفی خود دید از است ممکن اقتصادی، سیاسی،

 یکدیگر با لزوماً تفسیرها این که باشد داشته فناوری از تفسیری

 طرفیبی حفظ با که است این حاکیمت وظیفۀ و نیستند یکسان

 که آورد فراهم هاگروه این برای را فرصت نفع،ذی هایگروه به نسبت

 .بشنود نیز را هاگروه این وتفسیرهای هادیدگاه

 نظام کردن پیدا شانس فناوری، از انتظارات به هاپاسخ تنوعمدنی: 

 .بخشدمی جدی بهبود را فناوری با متناسب معنایِ

پراکنی در فضای مجازی وجود دارد، تنها مقصر اگر نفرت

 فناوری نیست: خود نهاد قدرت نیز تقصیر دارد.

 دل در نظم مسئلۀ که بودند باور این بر خصوص این در مدنی دکتر

 فضای در جمعی هایگیرینتیجه: است نزاع مسئلۀ به شبیه ذاتاَ خود

 اطالق جامعه توسط شده خواسته نظمِ به شبیه را خود مجازی

 کمک بحث این تفسیر به تواندمی که دیگر بعدی موضوع. شودمی

 سنگیپاره از پیش دورۀ در: است انسان سرشت و طبیعت موضوع کند

 نفرت و خشونت به تمایل و بوده ترپررنگ انسان بین همکاری و تعاون

 به( دموکراسی) مجازی فضای در همصدایی اگر بنابراین تر؛کمرنگ

 طبیعت به ذاتاً موضوع این شود،می ختم فکری طرز یا کسی طردِ

 . است زده رقم را وضعیت این اجتماعی هایارزش و نیست نزدیک بشر

 در خشونت به منجر چیزی چه اینکه خصوص در نیز چاپرک دکتر

 است؟ کسی چه با خشونت عاملیت شود؟می مجازی فضای

 و فناوری میان: کردند صحبت مدنی؟ جامعۀ فناوری؟ دهندۀتوسعه

 هافناوری از استفاده و دارد وجود دوطرفه رابطۀ فناوری دهندۀتوسعه

 انسان دیگر فرد است ممکن بدهد، قرار فرد اختیار در را امکاناتی اگر

 دیگر فرد یک به تبدیل است ممکن فناوری، کنار در فرد. نباشد قبلی

 همین در. است دیگر انسان این هایویژگی از یکی خشونت که بشود

 مجازی فضای در کسانیکه که داد پاسخ پرسش این به باید راستا،

 جرم کسانیکه قربانی؟ یا هستند مقصر آیا کنندمی پراکنینفرت

 این قربانیِ  یا هستند فناوری بد کاربرانِ دهند،می انجام سایبری

 صحیح پاسخ است؟ گرفته قرار آنها اختیار در بدی فناوریِ که موضوع

 و است پرسنده گسی چه که دارد این به بستگی هاپرسش این به

 پاسخ این او به باید باشد، دولت دهندهپاسخ اگر چیست؟ وی هدف

 مسائل این که است چیده بد را فناوری بازی زمین دولت که داد را

 هایدولت توسط بازی زمین اگر. آیدمی پیش مجازی فضای در

د.داشتنمی تریانسانی جنبۀ هافناوری بود، شده چیده درست جهانی

 

 ای محدود شود که در آن فقط فناوری پیشرفته شده است. تحلیل آینده نباید به آینده 

 درستی استفاده شود: مسائل مربوط های مکمل در کنار نظام فناوری باید حرکت کنند تا فناوری در جامعه پا بگیرد و بهنظام

 فنی و حقوقی و غیر جستجو کرد. -های اجتماعیبه فناوری را باید در نظام

 شد. دهندۀ فناوری باتواند متأثر از ترس از فقدان شناخت از توسعهترس از فناوری می 

 چکیدۀ نشست



 

 

      

 

 

  

     یگزارش: نرگس نراق ۀکنندهیطراح نشست و ته
 برای مشاهدۀ فیلم نشست کلیک کنید. 

 میرردو اپیزود از سریال بلک: 5 نشست شماره

 سریالدالیل انتخاب 

در سریال آینه سیاه در هر اپیزود یک  

موضوع فناورانه به جامعه اضافه شده و 

وضعیت جامعه با وجود آن فناوری 

 شود. روایت می

دو اپیزودی که برای این نشست انتخاب 

پیرو مسائل پزشکی و زیستی اند شده

اپیزود از هستند: در یکی از این دو 

فناوری پاک کردن حافظه برای عذاب 

دادن به زنی که جرمی را مرتکب شده 

شود و در اپیزود دیگر استفاده می

هایی برای استفاده در فناوریمجموعه

هایی اند: فناوریداده شده ارتش توسعه

کند احساسات که به سربازان کمک می

خود را خاموش کنند و زیبایی طبیعت 

و بو و صداهای طبیعت را را نبینند 

. همچنین ویژگی دیگر در این نشوند

فناوری این است که ذهن سربازها را به 

هایی که دهد که انسانای تغییر میگونه

تری دارند را به هیئت های ضعیفژن

مانندی ببینند که موجودات حیوان

مستحق کشته شدن هستند. هدف از 

این فناوری که در خالل اپیزود مرور 

تر شود، این است که سربازها راحتمی

بتوانند دست به کشتنِ این موجوداتِ 

شوند( ضعیف )که دشمن دانسته می

 بزنند.

https://www.aparat.com/v/pSB6E?playlist=38662493


 

 

      

 

تناسب جرم با مجازات: افکار عمومی لزوماً قاضیانِ خوبی 

 نیستند. 

بحث را در خصوص این موضوع  شناس سیاسی،، جامعهفاطمه حسنی

آغاز کردند: عدالت، انصاف، اخالق، همگی در این سریال نشان داده 

اند: اینکه مجرم بارها و بارها در معرض مجازات باشد، آیا این شده

ت؟ این موضوع محل بحث دارد. ضمن اینکه پاک اتفاق اخالقی اس

کند و این موضوع شدن حافظۀ یک فرد بخشی از هویت وی را پاک می

تواند اخالقی باشد. بنابراین آنچه در اپیزود خرس سفید نیز نمی

برد. مسئلۀ دیگر شود کرامت انسانی را زیر سوال مینمایش داده می

ارکی که یک زن در فضایی لذت بردنِ تماشاچیان در این پارک )پ

سازی شده مشابه جرمی که انجام داده است چندین بار در شبیه

برند که این لذت بردن گیرد( از رنجِ وی لذت میمعرض رنج قرار می

 ای غیراخالقی است.از رنج دیگری نیز مقوله

توانند ساخت جدیدی برای قدرت را تعرفی کنند: های نو میفناوری

اند و بالعکس. بنابراین بدهند که سابقاً قدرتی نداشتهبه کسانی قدرت 

در زندگی روزمره فراتر از یک ابزار است. ما در فناوری  جایگاه فناوری

های ارتباطی، زیست روزمرۀ کنیم. مثالً در خصوص فناوریزندگی می

انسان با زندگی مجازیِ وی یکسان نیست و نسبت به زندگیِ حقیقی 

شود. انسانِ امروزی شفقت کمتری دیده میدر زندگی مجازی از 

مواجهۀ انسان امروز با این فناوری شبیه به انسان بدوی است که 

ها را ها ما انسانمدرنیت را فراموش کرده است. از مجرای این فناوری

بینیم و هر نوع خشونتی را بر آنها روا شان میفاقد حقوق انسانی

کنیم ولی حس رور شخصیت میداریم. در فضای مجازی فردی را تمی

 انجام نشده است. نیز قتل نداریم. درحالیکه هیچ قضاوتی

: این موضوع در دنیای حقیقی شناس فناوری، جامعهیاسر خوشنویس

تواند سوگواری کند و و مجازی از این جهت که فردِ ترور شده نمی

اطرافیانش با او همدلی کنند نیز قابل بحث است. یا بحث انتقام و 

دشمنی در شرایطی که فردی به قتل رسیده باشد همراه با 

که رسانه فردی را از درون تهی ، اما زمانیخواهد بودهای او بازمانده

کند، اطرافیان وی شاید حتی از این آسیبِ روحی خبردار هم می

 نشوند. 

 کند.اگر فناوری در خدمت قدرت باشد، خود را توجیه می

بحث را بدین صورت ادامه دادند که اگر  ست،، بیولوژیدکتر محمد پویا

تر این فناوریِ پاک کردن حافظه نبود، غیراخالقی بودن مسئله نمایان

دهد این است که گفتمان قدرت با وجود این میآنچه رخ بود اما می

 :کندفناوری عمل غیراخالقی خود )مجازات چندباره( را توجیه می

ر این اتفاق افتاده است! یعنی شود و فقط یک باچون حافظه پاک می

مسئلۀ غیراخالقی بودنِ این شیوۀ مجازات را تخفیف فناوری صورت

 دهد. می

زدایی از خوشنویس: این موضوع در اپیزود دوم هم مطرح است: انسان

انسان، کاری است که نهاد قدرت در هر دوی این اپیزودها انجام 

هوشمند داشته باشد، که آمریکایی باشد، موبایل دهد: کسیمی

زبان باشد آدم است و بقیه انسان نیستند: سفیدپوست و انگلیسی

دهد که حقیقت را بر طبق فناوری این اجازه را به نهاد قدرت می

کند بلکه ت حقیقت را کشف نمیرسلیقۀ خودش بازتعریف کند. قد

که جُز ماست الیق کشته شدن است. قدرت کند: کسیآن را دیکته می

که ایِ بیشتر نهفته باشد: کسیتواند در پوشش رسانهین میهمچن

بهتر بتواند ذهن مخاطب را دسترسی کند، قدرت بیشتری دارد. این 

 تواند تسهیل شود. امکان با فناوری می

مسئلۀ بعدی این است که ارتباطات مجازی حساسیت انسان به 

و تماشای قتل در این فضا مشابه  دهدحقیقت را نیز کاهش می

. این موضوع تماشای قتل در دنیای واقعی اثر بر روح و وران فرد ندارد

در این فناوری نهاده شده است. چارچوب زندگی انسان در استفاده از 

 دهد. ها شکل خود را از دست میاین فناوری

ین پویا: معیار انسانی که شایستۀ زنده ماندن هست یا نیست، در ا

اپیزود مثال مستعد بودنِ آنها به بیماری است. که موضوعی واضحاً 

 ست. غیراخالقی

تواند صرفاً از طریق زبان باشد و حتی به فناوری سلطه می

 نیز تکیه نکند!

اگر بتوان از طریق زبان، دیواری میان خود و دیگری کشید و حسنی: 

مانی( با صفات دیگری را )یهودیان در آلمان نازی یا ارامنه در عث

د، این اتفاق صرفاٌ توهین به این افراد نیست بلکه رحیوانی خطاب ک

شکلی از سلطه است و کمکی برای حذفِ این دیگری. در سریال نیز 



 

 

      

 

دهد: بدون اینکه شهروندان عادی متأثر از فناوری این اتفاق رخ می

زی ساکنند: غیریتنظامی نامبرده باشند، این گروهِ ضعیف را طرد می

ها از جامعه بیرون از طریق زبان. این فرآیند بدین شکل است: انسان

شود و بدین ترتیب از آنها شوند، به آنها صفتی داده میکشیده می

 د و خشونت بر آنها رواست. وشسلب هویت و سلب عضویت می

های اجتماعی درک متقابل آنها را تعامل میان گروه

 دهد.  افزایش می

تواند با آن فرد فراری دیالوگ که این سرباز مییخوشنویس: زمان

فهمد که او نیز زندگیِ خود را دارد و او نیز انسان است برقرار کند، می

اما تا قبل از اینکه این تعامل برقرار شود سرباز نسبت به او همچین 

نگاهی نداشت. این موضوع در مورد ارتباط غرب و شرق نیز مطرح 

شناسان را از مجرای آن چیزی که غرب و شرقاست. شرق عمدتاً خود 

شناسد؛ در حالیکه اگر این فرصت گوید میغربی در خصوص آن می

توانند شناسان فراهم باشد که خود را از درون بشناسند، میبرای شرق

با ماهیت و هویتِ خود ارتباط بهتری برقرار کنند. مسئله این است 

 کند؟ که حقیقت را که تعیین می

سازی تعامل زبانی میان دو گروه را قطع : پروپاگاندای دیگریحسنی

کند. این کند و برای این منظور گاهی صرفاً از زبان استفاده میمی

های مختلف و نژادهای های دینی مختلف، قومیتموضوع  بین گروه

تواند به این موضوع دامن مختلف ساری و جاری است . فناوری می

 نیز بزند. 

سازی به اینجا برسد که خودِ این گروِه طرد خوشنویس: اگر دیگری

شده نیز خود را شایستۀ کشته شدن بدانند، این پروپاگاندا به حد 

اعالی خود رسیده است.

 

 

  های عمومی لزوماً عادالنه و اخالقی نیتسند. اند اما این قضاوتهای ارتباطاتی قضاوت عمومی را دامن زدهفناوری 

 خواهد بازسازی و بازنمایی کند، مستقل از آنچه که حقیقت است. و قدرت این امکان را دارد که حقیقت را آنگونه که می

 : پروپاگاندا. به این بازنمایی کمک کندتواند زبان خود می

 های اجتماعی نیز از دیگر ابزارهای قدرت برای سلطه است که در مورد سلطۀ فناورانه مانع ایجاد کردن برای تعامل میان گروه

 نیز حاکم است. 

 چکیدۀ نشست


