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 سرآغاز

هـا بـه همـراه     با خود موجی از نویدها و چالشینی نو  فناوريهر 
آورد. از سویی نوید امکانات بیشتر و ابزارهاي کارآمدتر بـراي   می

دهد و از دیگر سو زندگی آدمی را با اثـرات   بشر جویاي کمال می
 دهـد  مـی کشاند. تجربه تاریخی نشـان   اي به چالش می ناخواسته

هاي نـوین نهفتـه اسـت،     که در ظهور فناوريجذابیت و هیجانی 
اغلب مانعی بر سر راه فکر کردن به موقع براي چـاره جـویی در   

پـذیري بشـر از   شـدت تأثیر ها شده اسـت. گـاه    مورد این چالش
پیشرفت فناوري چنان بزرگ بـوده کـه از یـک مقطـع تـاریخی      

گانـه   هاي سه شود. یکی از انقالب خاص به عنوان انقالب یاد می

 )1(باشد  م در قرن حاضر انقالب رایانه و فناوري اطالعات میعل
هـاي آن   اکنون بر لبه مـوج بشر از این میان انقالب بزرگی که  .

ودانشمندان اثري قابل مقایسه با انقالب صنعتی براي  استسوار 
 .)2( باشد می 1ها داده بزرگاند، همانا انقالب  آن قائل شده

ــه  ــروز مجموع ــاي ام ــاي در دنی ــی از داده ه ــورد  بزرگ ــا در م ه
تـرین جزئیـات    ها بـا کوچـک   هاي روزمره زندگی انسان تراکنش

شود. حاصـل ایـن کنکـاش، اطالعـات،      آوري و کنکاش می جمع
توانـد  پیش بینی ها، و دستیابی به بینش چشمگیري است که می

هاي روزمره گرفتـه تـا بهداشـت،    کلیه ابعاد زندگی ما را از خرید
ري، تعامالت اجتماعی، سفر، تفـریح و ماننـد آن   راي گی آموزش،

 )مروري(مقالۀ  
 

  ها ادهد  هاي اخالقی بزرگ چالش

 2، دکترالهام محمدزاده2، دکتررضا نیرومند1∗اي دکترحمید فدیشه
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 چکیده

هاي بزرگ  ها اطالعات و داده داده هاست. در عصر بزرگ داده طالعات و ارتباطات، بشر در حال گذار به دوره بزرگاوري اامروز در عرصه فنّ زمینه:
هاي زیادي را جهت ارتقاء کیفیـت زنـدگی بشـر کسـب کـرد. امـا در کنـار         توان فرصت کانون اساسی پیشرفت و فناوري است که با تحلیل آن می

کند. این نوشتار بـا محـور قـرار     هاي اخالقی پیش رو، زندگی آرام و فضیلت محور انسانی را تهدید می ، چالشها داده هاي فنی و علمی بزرگ چالش
 پردازد. ها می دادن کرامت انسانی به عنوان کانون و نقطه اساسی و مرز اخالق و غیر اخالق، بدین چالش

 

هـا   داده دهی آینده اخالقی خود قرار دارد. اگرچه بزرگ اس و مؤثر در شکلها در مقطعی حس داده اکنون بشر در طلیعه انقالب بزرگ گیري: نتیجه
 -تـوان بـا رویکـردي عقالنـی     هـا، مـی   هاي اخالقی قرار داده است، با آگاهی و چاره اندیشی نسبت به آن هاي قابل توجهی بر سر راه ارزش چالش

هاي اخالقـی مـذکور را نیـز آگاهانـه      ردن از مزایاي چشمگیر این فناوري، ارزشگرایانه به آینده زندگی بشر در عین بهره ب فلسفی و با نگاهی واقع
 محافظت نمود.

 
 ها، اخالق اطالعات، چالش اخالقی داده بزرگ: کلیدواژگان
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تحت تاثیر خود قرار دهد. امروزه هنگـام خریـد یـک کتـاب، بـر      
اساس سابقه خرید هزاران مشتري قبلی، کتاب هاي دیگري هم 

از آنهاخوشتان بیاید. بـر   ممکن استشود که به شما پیشنهاد می
پـیش اساس جستجوهاي اینترنتی شما و هزاران شهروند دیگـر  

در روزهاي آینده در محل  احتمال شیوع آنفلونزاشود که بینی می
بینی می شود که ! یا بر همان اساس پیشوجود داردزندگی شما 

ماه آینده چه کسی در یک انتخابات مهـم راي خواهـد آورد. یـا    
حتی ممکن است یک نامزد انتخابـاتی بـر ایـن اسـاس تصـمیم      

تی در محـدوده زنـدگی شـما    گـذاري تبلیغـا  بگیرد که آیا سرمایه
توجیه پذیر است یا نه (بسیاري معتقدنـد عامـل اصـلی موفقیـت     
اوباما در انتخابات ریاسـت جمهـوري آمریکـا تکیـه بـر تحلیـل       

. رسوخ این فناوري ممکـن اسـت تـا    )3( بوده است ها داده بزرگ
یاتی در زنـدگی بشـر واقـع شـود کـه مـثال از طریـق        ئچنان جز

تـان   مراه شما در داخل وسیله نقلیـه حسگرهاي حرکتی گوشی ه
هـاي شـهر کـه نیـاز بـه تـرمیم دارنـد را         هاي خیابـان  آمار چاله

 ست.ها داده بزرگآوري نمایند.  این همان انقالب  جمع
فنـاوري نیـز نظیـر سـایر      ایـن گونه که پیشتر ذکر شد،  اما همان
هــاي خــاص خــود را داراســت کــه نبایــد از  هــا، چــالش فنــاوري

نبایـد   هـا  داده بـزرگ ها غافل شد. ظهور  در مورد آناندیشی  چاره
اجتمـاعی   -اخالقیهاي از پیش شناخته شده  باعث تهدید ارزش

 و نظایر آن گردد 4آزادي انتخاب، 3، هویت2نظیر حریم خصوصی
هـاي قبـل،    بـا برگشـت بـه یکـی از مثـال      به عنوان مثـال . )2(

رانندگی  آوري داده از حسگرهاي گوشی همراه افراد در حال جمع
هاي شـهر، اگـر سـبب     با هدف سنجش وضعیت سالمت خیابان

شود بستري براي گردآوري آمار رفت و آمد روزانه شـهروندان و  
هاي بعدي از این اطالعات شخصی فراهم شود، این  سوء استفاده

هاي ایـن فنـاوري خواهـد بـود. بـه       یک شکست در برابر چالش
دادن فعالیـت مـالی افـراد     اي دیگر زیر ذره بین قرار عنوان نمونه

هاي پربهـره مصـداقی از    براي شناسایی افراد مستعد دریافت وام
پایمال کردن قدرت انتخاب آزاد افراد با هدف دستیابی بـه سـود   

 بیشتر است.
مقالــه حاضــر بــه بررســی چــالش هــاي اخالقــی ورود فنــاوري 

بـا دیـدگاهی نـوین مبنـی بـر محوریـت        وامـع به ج ها داده بزرگ

اختصــاص دارد. بررســی ابعــاد گونــاگون ایــن  5انســانیکرامــت 
ها ضمن تالش براي از دست نـدادن امتیـازات و مزایـاي     چالش
 ؛در زمـان فعلـی  اهمیـت فراوانـی دارد     خصوص هب ها داده بزرگ

: عصـر گـذار از دوره   قـرار دارد در مقطـع حساسـی   بشـر  چراکه 
ناخواه در . تکنولوژي خواه ها داده بزرگفناوري اطالعات به دوره 

زندگی بشر فراگیر خواهـد شـد و اکنـون زمـان سرنوشـت سـاز       
تبدیل کند ست که آیا آن را به ابزاري در راه رشد او گیري تصمیم

اجتمـاعی  اخالقـی و  هاي  نابودي ارزشبه وسیله آن در جهت یا 
 گام بردارد.

 
 حقوق یا اخالق ؛ها داده بزرگ پناهگاه

 بــامواجهــه  در کــه اســت ایــن شــود مــی مطــرح کــه پرسشــی
پنـاه بـرد یـا بـه      6ها باید بـه حقـوق   داده هاي عصر بزرگ چالش
 ؟ و کدام یک از این دو حائز اولویت است؟7اخالق

توانـد   قانون به عنوان یک ابزار دقیق و داراي ضمانت اجـرا مـی  
هاي برخواسـته از   یک بازدارنده قوي از دچار شدن جامعه به آفت

د. اما همین ابـزار قدرتمنـد، نقطـه    تلقی گرد ها داده انقالب بزرگ
ضعف مهمی دارد که نباید از آن غافل شد: قانون همیشه پشـت  

). دقـت  2کند ( تر از آن حرکت می سر تکنولوژي و یک گام عقب
هاي دقیق طـرح   ها به روال باالي مراجع قانونگذار و پایبندي آن

و تصویب قوانین سبب شده است ساز و کارهاي قانونی مرتبط با 
هاي ساخت بشر به طور معمول زمانی در جامعه اعمال  تکنولوژي

تر جاي پاي خود را در مـتن   گردند که خود تکنولوژي مدتی قبل
اسـت. ایـن امـر بخصـوص در      زندگی مردم آن جامعه باز نمـوده 

 نماید. تر می جوامع جهان سوم ملموس
گاه فضاي خـأل وجـود نـدارد، چـرا کـه       اما در دنیاي اخالق هیچ

انـد و مـردم    ارهاي اخالقی بر مبناي اصولی ثابت بنـا شـده  هنج
توانند با مراجعه بـه   حتی در مواجهه با تجربیات جدید همیشه می

). البته ایـن بـه   5 و 4این اصول تصمیم مناسب را اتخاذ نمایند (
ها براي علماي اخالق نیست. حضور پررنگ آنمعناي عدم نیاز به 

هـا و   مردم در به کـارگیري آن تببین این اصول و تقویت مهارت 
باال بردن سطح اخالقی جامعه الزم است. به همـین ترتیـب، در   
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مورد حقوق نیز نبایـد عقـب بـودن قـانون از تکنولـوژي باعـث       
دلسردي و رها کردن این ابزار قدرتمند گردد. بـالعکس، فعـاالن   
قانونگذار باید همیشه در تکـاپوي کـاهش میـزان شـکاف بـین      

هاي تکنولـوژي باشـند. مزیـت دیگـر اخـالق،       تقوانین و پیشرف
سطح پوشش آن است.  نظر به ایـن کـه اخـالق در درون افـراد     

شود، بر خالف قانون همیشـه و در هـر کجـا همـراه      نهادینه می
سازي براي یـک جامعـه، نیازمنـد     هاست. هر چند این نهادینه آن

گذاري و تالش قابل توجه از سـمت دانشـمندان اخـالق     سرمایه
 ست.ا

بنابراین با توجه به این مباحـث و بیـان نقـاط ضـعف و قـوت و      
رسد اگرچه وجود  هاي قانون و اخالق به نظر می جایگاه و چالش

جـایی   ها ضروري است، اما از آن هر دو براي مقابله با این چالش
کننده پـس از ورود تکنولـوژي و آشـکار شـدن      که قوانین کنترل

شود، اخالق در این میـان حـائز    هاي آن وضع می ها و آسیب آفت
 اولویت است.

 
 ها داده کارگیري بزرگ تولید و بهسیر 

هاي بزرگ شـامل چنـد گـام     از منظر کاربردي، به کارگیري داده
هاست. با توجه بـه ایـن کـه     تولید داده  . گام نخست،)6( باشد می

فعالیت روزمره شهروندان در ابعاد مختلف زندگی رخداد جدیـدي  
داده است. اما  ید داده ها به نوعی در گذشته هم رخ مینیست، تول

تنها اکنون است که به دلیل کـاهش روز افـزون هزینـه ذخیـره     

آوري این اطالعات فراهم شده اسـت.   ها، امکان جمع سازي داده
باشـد.   ها دومین گام از ایـن فراینـد مـی    آوري داده بنابراین، جمع
د نیاز براي این کـار را  سساتی که بستر مورؤها و م امروزه شرکت
هاي روزمـره مـا    از فعالیت 8اطالعاتی سوابقآوري  دارند به جمع

هـاي اجتمـاعی،    در شـبکه  ي مبادلـه شـده  هـا  نظیر خریدها، پیام
 جستجوهاي اینترنتی، تمـاس هـاي تلفنـی و ماننـد آن مبـادرت     

هـایی کـه از ایـن طریـق انباشـته       نمایند. حجـم عظـیم داده   می
هـاي   خـود ارزش بـاالیی ندارنـد. ایـن داده    شوند به خـودي   می

توان به معدنی از طال تشبیه کرد که فقـط پـس از    انباشته را می
توانـد سـود    گذشتن از گام سوم یعنـی اسـتخراج اسـت کـه مـی     

هـا و   . در این گـام بـا تحلیـل انبـوه داده    )6( سرشاري تولید کند
یـد  استخراج الگوها و قوانین، بینش مفیدي در آن حوزه خاص عا

موفقیت چشمگیر صـاحبان آن گـردد.    باعث تواند شود که می می
حاصل از  هدر نهایت، آخرین گام از این چرخه، به کاربستن نتیج

 این تحلیل هاست. 

 
 ها داده در دنیاي بزرگ 10هاي  اجتماعی نقش

یک رویکرد خوب در تبیین چـالش هـاي یـک فنـاوري جدیـد،      
با آن و بررسی رسـالت   تبیین نقش هاي اجتماعی مختلف درگیر

نیز از  ها داده بزرگهر گروه در مواجهه با این چالش ها می باشد. 
. در یک نگاه سطحی ممکن است دسته نداین قاعده مستثنا نیست

حاکمان در ایـن مـورد پیشـنهاد شـود. یـک نگـاه       و  بندي مردم

 
 

 ها داده هاي مختلف در دنیاي بزرگ :  نقش1نگاره 
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هاي تجاري را به  تر ممکن است گروه سومی به نام شرکت کامل
اید. اما به نظر، بهترین دسته بندي نقش ها بـا توجـه   این دو بیفز

در قسمت قبـل ذکـر   ها که  داده کارگیري بزرگ تولید و بهبه سیر 
آوري ، جمـع 10کننـدگان پیشنهاد شـود: تولیـد   چنین تواند شد می

. با توجه بـه گسـتردگی،   )7( داده 12کنندگان، و تحلیل11کنندگان
بندي در  براي این نقش ساختاري هرمی 1 نگارهمی توان مطابق 

نظر گرفت کـه اکثریـت اقشـار جامعـه در سـطح اول آن یعنـی       
کنندگان قرار دارند. در کنار هر یـک از سـطوح ایـن هـرم،      تولید

امکانات و منابع الزم براي قرار گرفتن در آن سـطح ذکـر شـده    
 است.

 
ــا  ــالش ه ــاوري  چ ــیش روي فن ــی پ ي اخالق

 ها داده بزرگ

گیـرد و در نتیجـه    اوري اطالعات قرار میها در ذیل فن داده بزرگ
رود.  مرتبط با اخالق فنـاوري اطالعـات و رایانـه بـه شـمار مـی      

آنچنانکه محققان این عرصه آورده اند وظیفه اخالق رایانه تأمـل  
اي و ارزش هـاي آن و همچنـین    در باب ماهیت فنـاوري رایانـه  

 ).9و  8باشـد (  سازي خالءهاي تـدبیري در ایـن حـوزه مـی     غنی
هـا نهفتـه اسـت و ایـن ابـزار       داده قدرت بزرگی در فناوري بزرگ

تواند به بهبود سطح زنـدگی بشـر در    قدرتمند در عین این که می
هـاي   هاي مختلف کمک شایانی نماید ممکن است چالش عرصه

مختلفی نیز در جوامع انسانی رقم بزنـد. اتخـاذ موضـع در قبـال     
در نتیجـه توسـعه   موضوعات و مسائل اخالقـی و اجتمـاعی کـه    

هـاي مختلـف    آید بر اساس رهیافـت  فناوري اطالعات بوجود می
فلسفی نتایج و نگرش هاي متفاوتی را به دنبـال خواهـد داشـت    

هـاي   ). حتی امروزه در حل برخی مسائل مربـوط بـه چـالش   10(
اخالقی بخصوص در مباحث اخـالق ماشـین از راهبـرد اخـالق     

 ).11شود ( گفتمانی بهره برداري می

هـا، محـور قـرار دادن     رویکرد این نوشتار در بررسی این چـالش 
ها به  داده کرامت انسان است. هر یک از اثرات جانبی ورود بزرگ

زندگی بشر، اگر تهدیدي بر کرامت انسانی باشد، به عنوان یـک  
گـردد. همیشـه اصـول ثـابتی بـه عنـوان        چالش محسـوب مـی  

افراد در پاسداشت آن هاي مورد قبول جامعه وجود دارد که  ارزش
کوشا هستند و از دست رفتن آن را صدمه اي بـر کرامـت افـراد    

هایی کـه   از این منظر مجموعه چالش 2پندارند. نگاره  جامعه می
دهد.  ها از بیداري الزم برخوردار بود را نشان می باید نسبت به آن

گیري اخالقی مستقل یا عقالیـی بسـیار دشـوارتر از     البته تصمیم
 ).13و  12مستقل در باب مسائل فنی است ( تفکر

 
 

 ها از منظر محوریت کرامت انسان داده هاي بزرگ . چالش2نگاره 
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 در دسترسی به اطالعات 13طبقاتی شکاف

 قـرار  مردم اقلیت سلطه در ارزشمند منابع اکثریت جوامعی در گاه
 منابعی براي رویدادي چنین وقوع امکان گذشته در گیرد. اگر می

 عصـر  در  است، داشته وجود آن مانند و معادن زمین،  ثروت، نظیر
 منـابع  ایـن   تـرین  مهـم  زمـره  در نیـز  را ها داده بزرگباید  جدید

 بـه  توانـد  مـی  هـا  داده  انبـوه  تحلیل که این از آگاهی شمرد. با بر
 مـورد  مختلف کارهاي و کسب در موفقیت قدرتمند عامل عنوان

 آوري جمـع  بـه  مبـادرت  هـا  شـرکت  برخـی  گـردد،  واقع استفاده
نماینـد.   مـی  هروندانش زندگی مختلف ابعاد از مختلفی هاي داده

 سـازي  ذخیـره  حجـم  واحـد  قیمـت  روزافـزون  کاهش به توجه با
 تحلیـل  بـراي  قصـدي  در حال حاضر که هایی داده حتی ها، داده

 اي بالقوه ارزش خاطر به هم باشد نداشته وجود ها آن موشکافانه
 منـافع  بـه  توجـه  شـوند. بـا   مـی  بایگـانی  و آوري جمع دارند که

 ایـن  کـه  اسـت  بینـی  پیش قابل ،ها داده گبزر در نهفته اقتصادي
 و فقیـر  همان که طبقاتی شکاف از جدیدي نوع آینده در فناوري

 نماید. ایجاد  جامعه در است اطالعات لحاظ به غنی
، تعـداد افـراد   1در حقیقت، با هر سطح باالتر رفتن در هرم نگاره 

 هـا  داده کمتر از سطح قبل و برخورداري از قدرت و مزایاي بزرگ
ها و مؤسسـات خاصـی در دنیـا     بیشتر خواهد شد. امروزه شرکت

هاي عظیمـی دارنـد و تعـداد کمتـري      دسترسی به مجموعه داده
توانایی علمی الزم براي تحلیل مفید این انبـوه داده و اسـتخراج   
ــان      ــن می ــتند. در ای ــان آن را دارا هس ــمند از می ــش ارزش دان

دارند و یک تجـارت   ها فعالیت هایی با کارکرد داللی داده شرکت
پررونق چندصد میلیـارد دالري در ایـن حـوزه در جریـان اسـت      

). طبیعی است که میـل بـه سـهم بیشـتري از ایـن تجـارت       14(
هـایی بـراي تـالش در جهـت انحصـاري کـردن        داشتن وسوسه

هـاي حاصـل از آن ایجـاد نمایـد و      ها و تحلیل دسترسی به داده
طبقاتی از نـوعی جدیـد   عاملی براي ایجاد و افزایش یک شکاف 

 در جامعه باشد. 
هـاي   به عنوان یک نمونه از طبقه بندي شدن دسترسی بـه داده 

توان به شبکه اجتماعی تویتر اشاره نمود. دسترسـی بـه    انبوه می

هاي اعضاي این جامعه مجـازي در سـطوح مختلفـی طبقـه      پیام
ترین سطح دسترسی که اصطالحا به نـام   بندي شده است. کامل

هـا بـه جـز مـوارد      شود و شامل کلیه پیام شناخته می» رهوزفای«
شـماري   خاص محافظت شده است فقط در اختیار تعداد انگشـت 

ها و مؤسسات بزرگ اسـت. سـایر افـراد نظیـر محققـان       شرکت
هـاي خیلـی کـوچکتري از کـل ایـن       ها، به زیرمجموعه دانشگاه

ل شـام » گـاردنهوز «اطالعات دسترسی دارند. مثال زیرمجموعـه  
فقـط شـامل   » اسپریتزر«فقط ده درصد اطالعات و زیر مجموعه 

). بدتر آن که مشخص نیست جداسازي 15یک درصد کل است (
شـود هـر یـک از     ها بـا چـه روشـی انجـام مـی      این زیرمجموعه

اي از کـل داده هـا محسـوب     ها تا چه حـد نماینـده   زیرمجموعه
 شود. می

ی، قایـل شـدن   راهکار پیشنهادي براي کاهش این شکاف طبقات
حق نسبت به تولید کنندگان داده توسط گروه واقع در راس هرم 

می باشد. چرا که آن ها در واقع فـراهم کننـدگان مـواد     1 نگاره
اولیه الزم براي رسیدن این گروه از جامعه به منافع سرشار بـوده  

به نحوي بستر رشد غول هاي اقتصـادي   ها داده بزرگاند و نباید 
. اما مشـکلی کـه   )16( دان تولید کننده داده باشدبر گرده شهرون

تر ذکر این است که همان گونه که قبل  ددر این مسیر وجود دار
شد، همه شهروندان دانش و مهارت و منابع الزم براي تحلیـل و  
به کار بستن داده هاي عظیم را در اختیـار ندارنـد. راه حـل ایـن     

ها بایـد در  حکومت ها ومشکل، اتکا به دانشمندان  است. شرکت
 هـاي داده  مجموعهجهت تسهیل دسترسی محافل دانشگاهی به 

این محافل در ایـن صـورت    اندیشی گام بردارند. با توجه به آزاد
می توان انتظار بهره بردن عموم مردم و سهیم شـدن آن هـا در   

 دستاورد هاي اقلیت فوقانی هرم را داشت.

 
 نقض حریم خصوصی

افـراد مخـتص ایـن دوره نیسـت و      مسأله نقض حریم خصوصی
ها هم در ذیل موضوعات اخالقی،  داده قبل از ورود فناوري بزرگ

اجتماعی و حقوقی جوامع مختلف موضوع بحث بوده است. قبـل  
از پرداختن به این آسیب الزم است تعریـف مشخصـی از حـریم    
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خصوصی ارائه شود چرا که پایه قراردادن یک تعریف نادرست از 
تواند مانع رسیدن به نتایج مفیـد و صـحیحی    می حریم خصوصی

). حریم خصوصی در مقابل حـریم عمـومی   2در این حوزه گردد (
اشاره به دایره خاص و محدودي از اطالعـات دارد کـه بـه طـور     

سـازي و محرمانـه بـودن و محـدودیت در آشـکار       الزم با پنهان
کردن آن همراه است. در عـین حـال ماهیـت حـریم خصوصـی      

سـازي   شود که آن را به عنوان یک تابو صرفا با پنهان میباعث ن
). از این رو نباید فرض کرد براي تأمین حریم 17معادل دانست (

هـا را بـه طـور کامـل      خصوصی افراد باید اطالعات شخصی آن
مخفی نمود و از دسترس همگان دور نگاه داشت. همچنین بایـد  

شکیکی و داراي در نظر داشت که مسأله جریان اطالعات امري ت
مراتب است، به این معنا که حـریم خصوصـی را فقـط بـه فـرد      
محدود نکنـیم بلکـه از جهـت مصـداق و جامعـه آمـاري حـریم        
خصوصی امري نسبی است از این رو حریم خصوصی یـک فـرد   

اي شامل یـک شـخص نسـبت بـه خـانواده و جامعـه        در مرحله
به جامعـه   شود و در مرحله دیگر اطالعات یک خانواده نسبت می

تـوان اطالعـات    شود و همچنین مـی  حریم خصوصی شمرده می
یک صنف یا اداره و مانند آن را نسبت به جامعه فراتر آن حـریم  

توان به بهانه حـریم خصوصـی،    خصوصی دانست. از این رو نمی
 جریان آن اطالعات را فاقد هنجارها و قوانین حاکم برشمرد.

ه به صورت صـفر و صـد   مسأله حریم خصوصی به طور معمول ن
 )کاري کامل اطالعات یا آشکارسـازي کامـل اطالعـات    مخفی(

شـود. شـاید بهتـرین     بلکه چیزي بین این دو حالت تعریـف مـی  
تعریف از این مفهوم به صورت قـوانین و هنجارهـاي حـاکم بـر     

). تن دادن به نگاه صفر و صدي سـبب  2جریان اطالعات باشد (
گردد کـه بایـد از بـین مزایـاي      اجبار به پذیرش این موضوع می

هـا یکـی را    ها و حفظ حریم خصوصـی انسـان   داده فناوري بزرگ
انتخاب کرد. تسلیم شدن در برابر این تعریف نادرسـت حتـی در   

هاي سرشناس دنیاي فنـاوري وجـود دارد. از جملـه     برخی چهره
میکروسیستم در اظهار نظري گفته  مدیر عامل شرکت سابق سان

وصی شما صـفر اسـت، بـا ایـن مسـأله کنـار       حریم خص«است: 
دوران حـریم  «گذار فیسبوك نیز گفته اسـت:   ). بنیان18» (بیایید

). این نوع نگرش با توجـه بـه   19» (خصوصی به سر آمده است!

آن تعریف و راهبردي که حاکمیت قوانین و هنجارهاي اطالعات 
 بازد.   داند، رنگ می در حریم خصوصی را منطقی و موجه می

تـوان بـا وجـود سـودبردن از مزایـاي فنـاوري        ر این اساس میب
 ها حریم خصوصی شـهروندان را نیـز صـیانت نمـود.     داده بزرگ

برخی از نویسندگان با برشمردن ارکان و لوازم اخالق انسـانی در  
حریم خصوصی به تعریف و تحلیل ماهیـت حـریم خصوصـی از    

ـ    -منظري فلسفی ه امکـان  اخالقی پرداخته اند کـه نتیجـه آن ب
هـا و حـریم خصوصـی     داده آمیز میـان بـزرگ   همزیستی مسالمت
هاي شخصی و حـریم   ). هر چند مسأله داده17منجر شده است (

سابقه حجم  خصوصی افراد موضوع جدیدي نیست، گستردگی بی
هـا سـبب اهمیـت     داده آوري شده در دوران بزرگ اطالعات جمع

هـاي   ازمانبیش از پیش این مسأله شده اسـت. مؤسسـات و سـ   
هایی که بستر و ابزار الزم را در اختیار دارنـد سـوابق    مختلف، آن

هـاي مختلـف را    داده تولید شده در جریان زندگی مردم در زمینه
هـاي پزشـکی، سـوابق     کننـد. اطالعـات پرونـده    آوري مـی  جمع

هــاي روزمــره، تاریخچــه جســتجوهاي اینترنتــی، ســابقه   خریــد
هـاي   هاي اجتمـاعی، تمـاس   شبکهاي در  هاي متنی و رسانه پیام

هاي زنـدگی،   تلفنی، رفت و آمدها، سوابق اشتغال، درآمد و هزینه
تواننـد بـالقوه بـه     ها نوع سـوابق اطالعـاتی دیگـر کـه مـی      و ده

اطالعــات ارزشــمندي منــتج شــوند ممکــن اســت هــدف ایــن  
آوري قرار بگیرند. با مدنظر قرار دادن تعریفی کـه پیشـتر از    جمع

ارائه شد، به جاي مخفی کردن کامل یـا آشـکار   حریم خصوصی 
ها، باید روال مشخصی را بـراي پاسـخ بـه     کردن کامل این داده

تواند به  این پرسش وضع نمود که چه کسی و در چه سطحی می
 ).2هاي اطالعات دسترسی داشته باشد ( این جریان

اولین قدم در راه صیانت از حریم خصوصی، دستیابی به شفافیت 
آوري داده و  هاي جمع فافیت به معناي آشکار بودن روالاست. ش

). این خدمت باید از سمت الیه میـانی هـرم   2جزئیات آن است (
) به الیه پایینی یعنی شهروندان ارائـه شـود. در   1ها (نگاره  نقش

هـا از ضـعف چشـمگیري در ایـن      داده حال حاضر دنیـاي بـزرگ  
شـهروندان   بـرد. بسـیاري از اطالعـات زنـدگی     خصوص رنج می

آوري  بدون این کـه از کمیـت و کیفیـت آن مطلـع باشـند جمـع      
آوري داده از شـهروندان را در   گردد. هر شرکتی که ابزار جمع می
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اختیار دارد باید ابزاري نظیر یک صفحه اختصاصـی اینترنتـی در   
اي کـه از   ها قرار دهد و از طریق آن هـر داده  اختیار تک تک آن

اوري کرده است را به طور روشن بـه   شخص در پایگاه خود جمع
رسانی نماید و ضمنا در صـورت عـدم رضـایت شـخص      او اطالع

امکان حذف داده براي آن شـخص خـاص وجـود داشـته باشـد.      
بـردن بـه    هاي بزرگ از جمله گوگل بتازگی با پـی  برخی شرکت

اهمیت این موضوع تمهیـداتی در ایـن خصـوص اندیشـیده انـد      
)20   .( 

برنـد   ها سـود مـی   داده هایی که از بزرگ شرکت به لحاظ اخالقی
هاي نوین تکاپوي بسیاري  همان گونه که در دستیابی به فناوري

دارند، باید خود در راه پیشرفت دانش براي حفظ حریم خصوصی 
گذاري کنند. بدیهی است که اگر بخشی از سود عایـد   نیز سرمایه

صـرف شـود    هـاي آن  شده از این تجارت در راه مقابله با چـالش 
ها در حـالی کـه    توان امید به نتایج بهتري داشت. این شرکت می

ها  به طور معمول انرژي قابل توجهی در جهت مجادله با حکومت
کنند، هر  براي دستیابی بیشتر به اطالعات شهروندان مصرف می

گاه که صحبت از دسترسی هرچند اندك به اطالعاتی که بـر آن  
دفاع از حـریم خصوصـی خـود جبهـه     شود، در  مالکیت دارند می

رسد باید مرز دفاع از حریم خصوصی بـراي   گیرند. به نظر می می
ها نسبت به وضع موجود کـاهش و در مـورد شـهروندان     شرکت

 افزایش یابد
اگرچه در ابتداي این بخش گفته شد حریم خصوصی بـه معنـاي   

سازي صددرصدي اطالعـات نیسـت، امـا گـاهی خطـوط       مخفی
آوري  ن  زمینه وجود دارند که بـه طـور کلـی جمـع    قرمزي در ای

سازند. به عنوان مثال مشاهده  هاي خاصی را غیر اخالقی می داده
هاي مربوط به قربانیان تجاوز  شده است که حتی در مواردي داده

هـاي تجـاري مـورد     جنسی در یک کشور براي تحلیل و استفاده
 ).21خرید و فروش واقع شده است (

 

 زادسلب انتخاب آ

حق انتخاب آزاد یکی از حقوق اولیه اعضاي یـک جامعـه اسـت.    
هر گاه احساس کنید در استفاده از کاال یا خدمات خاصـی فقـط   

تـوان گفـت    کنیـد، مـی   به یک فراهم کننده خاص مراجعـه مـی  
ها  داده شرایط انتخاب آزاد در آن زمینه وجود ندارد. فناوري بزرگ

ي محدودسازي انتخاب آزاد تواند به عاملی برا تحت شرایطی می
هـاي فـراهم کننـده خـدمات      شهروندان تبـدیل گـردد. شـرکت   

آوري شـده از ابعـاد مختلـف     هـاي جمـع   توانند با تحلیل داده می
ها بـراي دریافـت خـدمات     هایی از آن زندگی مردم، اضطرار گروه

خاصی را شناسایی نماینـد. بـه عنـوان مثـال تحلیـل تاریخچـه       
توانـد گروهـی از    ک تک افراد جامعه میهاي اقتصادي ت تراکنش

هاي پربهره ناعادالنه را  مردم که احتمال تن دادن به دریافت وام
دارند آشکار سازد. محدود شدن حق انتخاب آزاد افراد از یک بعد 
دیگر هم محتمل است: شـکاف طبقـاتی کـه پیشـتر ذکـر شـد       

تواند سـبب شـود گروهـی بـه لحـاظ در اختیـار داشـتن داده         می
تازي انحصار ارائه خـدمات خاصـی    چنان غنی شوند که با یکه آن

را در دست بگیرند و در نتیجه کاربران جـز یـک انتخـاب بـراي     
 تأمین نیاز خود در زمینه خدمات مذکور پیش روي نداشته باشند.

 
 تحمیل هویت

هویت، بنا به تعریف، خود درونی افراد اسـت کـه شـخص بـدان     
نقصـان جسـم دسـتخوش تغییـر     شود و بـا کمـال و    شناخته می

شود. فاعل یک فعل خاص به طور معمول با همـین شناسـه    نمی
شود. اما برچسب خـوردن ایـن    یعنی هویت شناخته و معرفی می

شناسه به افعال نباید به صورت تحمیلی صورت پـذیرد و تعیـین   
میزان آشکار شدن هویت یک شهروند در یک امر خاص باید بـه  

تواند کاربردهاي مختلفـی   هویت مجازي میخود او واگذار گردد. 
. ممکـن اسـت شخصـی مایـل باشـد در یـک       )22داشته باشـد( 

گیري اینترنتی حول موضوع خاصی به طور ناشناس شـرکت   رأي
کند. همان شخص ممکن است براي انتشار یک مقالـه تحلیلـی   

کفایت کنـد و یـا در   » یک استاد دانشگاه«در وبالگش به هویت 
تـري از خـود ارایـه نمایـد. خیلـی از       کامـل جاي دیگري هویت 

هاي بزرگ قبل از این که کاربر بخواهد تصـمیم خـود را    شرکت
در این زمینه گرفتـه باشـد هویـت مـورد نظـر را بـر او تحمیـل        

ها متوجـه نشـود    اند و بدتر از آن ممکن است کاربر تا مدت کرده
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چه سطحی از هویت او به یک فعالیت اجتماعی اش الصاق و در 
 ).2شود ( آوري می ها جمع هاي شرکت داده پایگاه بزرگ

 
هاي اشتباه ناشی از اعتماد بیش از  تصمیم کالن

 ها حد به دقت تحلیل

هــا ســبب دســتیابی بــه دانــش و اطالعــات  داده تحلیــل بــزرگ
توانـد بـه پیشـرفت     شود که به کار بسـتن آن مـی   ارزشمندي می

یـن نبایـد از   سطح زندگی بشر کمک چشمگیري کند. با وجـود ا 
یک نکته مهم غافل شد و آن این کـه اعتمـاد بـه وجـود دقـت      

ها و قوانین استخراج شده چیزي  صددرصدي در نتایج این تحلیل
). به عنوان مثال فرض کنیـد دولـت   23جز به خطا رفتن نیست (

یک کشور به دلیل محـدودیت منـابع مجبـور بـه حـذف برخـی       
دد. بـه عنـوان مثـال،    گـر  شهروندان از دریافت برخی خدمات می

کننـدگان یارانـه یـا     توان حذف قشر مرفه از فهرست دریافـت  می
بهـره را   هاي توانمند از فهرست متقاضـیان وام کـم   حذف شرکت

هـایی نظیـر امـالك و مسـتغالت      ذکر نمود. اتکا به تحلیـل داده 
هـاي   مندي ایشان، درآمد ماهانه، سـن، بیمـاري   شهروندان، عائله

بنـدي   ممکن است درصدي از خطا در دسـته خاص و ... همیشه 
کننده یـا محـروم شـده از     شهروندان در یکی از دو گروه دریافت

 خدمات داشته باشد.
ها  اي و اعتقاد به این که این تحلیل هاي داده اتکا به دقت تحلیل

هاي کالسیک علمـی و آمـاري    توانند به کلی جایگزین روش می
با وجود نادرست بودن، حامیان  ها شوند، داده قبل از انقالب بزرگ

خودش را داراست. این اعتقاد به اصطالح به نام دانش عـاري از  
اعداد، خود بـه  «شود. جمله معروف  و بینش، شناخته می 14تئوري

اي در حمایت از این دیدگاه در  در مقاله» گویند تنهایی سخن می
 هـاي  ). یکـی از مثـال  24زمان خود منتقدان زیادي را برآشـفت ( 

» گوگل و دانـش «معروف شکست این دیدگاه در داستان واقعی 
اتفاق افتاد. زمانی مهندسان گوگل با تحلیل الگوي جسـتجوهاي  

کنندگان به وبگـاه ایـن موتـور جسـتجو، بـدون       اینترنتی مراجعه
داشــتن دانــش پزشــکی توانســتند الگــوي گســترش آنفلــونزا در 

ه و در ایـن  بینـی نمـود   شهرهاي مختلف ایاالت متحده را پـیش 

تر این که فرایند انجـام   زمینه به مردم اطالع رسانی نمایند. مهم
بینی خیلی سریع تر از روش سنتی که توسـط تیمـی از    این پیش

شـد بـه نتیجـه     هاي میدانی انجام می متخصصان خبره با بررسی
دانـش  «ها افتاد که  جا بود که این جمله بر سر زبان رسید. این می

جاسـت کـه همـین     اما جالب این» واند بیاموزد؟ت از گوگل چه می
بینی  ها بعد از چند بار پیش روش سریع مبتنی بر فقط تحلیل داده

به نتـایج غلـط و شکسـت انجامیـد در حـالی کـه روش سـنتی        
رسد  کماکان توسط متخصصان به نتایج صحیح در این زمینه می

)23.( 
ذاشــتن از نظــر نگارنــدگان ایــن مقالــه، راه حــل نــه در کنــار گ 

اي و نه در کنار گذاشتن سابقه علمی بشـر   داده هاي بزرگ تحلیل
هاي متمادي قبل و بعد از ظهور این فنـاوري، بلکـه در    طی دهه

هایی براي اسـتنتاج از   پیوند این دو مقوله است. هم اکنون روش
هاي انبوه وجود دارند که امکـان دخیـل کـردن دانـش      روي داده

اهرمی از استنتاج دارا هستند. جا دارد  خبره آن حوزه را به عنوان
 هـا  محققان توجه بیشتري بر پیشرفت علمی در حوزه این روش

 معطوف نمایند.

برد،  ها را زیر سؤال می داده بزرگ  مشکل دیگري که دقت تحلیل
اي از کـل   آوري شـده نماینـده   هاي جمع این فرض است که داده

). 23وجـود نـدارد (   که خیلی از اوقات چنین امري هستند درحالی
به عنوان مثال ممکن است یک تحلیل و به تبع آن یک تصمیم 

هاي یـک شـبکه اجتمـاعی گرفتـه      کالن کشوري بر اساس پیام
شود در حالی که اعضاي آن شبکه قشر خاصـی از افـراد جامعـه    

آوري داده نیز برخـی از   هستند. حتی ممکن است در مرحله جمع
ی کنار گذاشته شوند. به طور مثـال  ها به خاطر مسایل مختلف داده

چنان که پیشـتر گفتـه شـد، سـایت تـویتر در سـطح دسترسـی        
هاي این شبکه تنها یـک درصـد از    به پیام» اسپریتزر«اصطالحا 

دهد. اما آیا این یـک درصـد    ها را در اختیار افراد قرار می کل پیام
ی به طور مناسبی از بین کل اعضا انتخاب شده اند و نماینده خوب

از کل یک جامعـه هسـتند؟ در حـال حاضـر پاسـخ ایـن سـؤال        
 )!15نامشخص است (

 8 



سال اوري،  فنّ م و  در علو خالق  صلنامه ا زدهم ف ا ره ی شما  ،4 ،1 3 9 5 
 

 نتیجه گیري

ها به کلیه ابعاد زندگی مـا، مقطعـی    داده امروز، طلیعه ورود بزرگ
گیري آینده فناوري اطالعات و زندگی نوین  حساس براي تصمیم

هـاي ایـن    بشري است. هنوز فرصتی براي تدبیر در برابر چـالش 
رتمند ساخته دست بشر وجود دارد. با رویکردي تحلیلی و ابزار قد

هــاي اخالقــی  نســبت بــه چــالش 15فلســفی -نگرشــی عقالنــی
توان در عین بهـره بـردن از دسـتاوردهاي ایـن      ها می داده بزرگ

هاي مـذکور گشـود و    فناوري نوین، گره از معضالت و پیچیدگی
حـریم  اي نظیـر   هاي اخالقی شناخته شـده  در عین حال از ارزش

خصوصی، حق انتخاب آزاد و عـدالت طبقـاتی محافظـت نمـود.     
هاسـت. اصـول    اولین قدم در این راه، شناسایی دقیق این چالش

ثابت اخالقی در زندگی بشر بر مبناي کرامت انسانی و بـا توجـه   
به حقوق شهروندي معیاري روشـمند و اساسـی و معقـول بـراي     

شود. بعد از این  میهاي اخالقی شمرده  شناسایی و معرفی چالش
توان به اندیشیدن تدبیر مناسب بـراي دسـتیابی    گام است که می

به یک جامعه پیشرفته و در عین حال حامی کرامت انسان امیـد  
 داشت.

هـاي اخالقـی    از این رو، در تشخیص و معرفی مصادیق چـالش 
ها بایـد از یـک رویکـرد منطقـی و نقادانـه و بـا        داده عصر بزرگ

هره جسـت تـا بـه وسـیله آن نـه تحـت تـأثیر        نگرشی فلسفی ب
احساسات قرار گرفته تا به بهانه اخالقیات بشر از مزایا و خدمات 
این فناوري نوین محروم گردد و نه به دلیل پیشرفت و خالقیـت  
و آینده نوین بشري عرصه بر اخالق در زندگی بشر تنگ گـردد.  

اهی لذا بایـد از ایـن میـان بـا روشـی علمـی و عقلـی و بـا نگـ         
گرایانـه بـه آینـده زنـدگی بشـر حـداکثر اسـتفاده از دنیـاي          واقع

ها را برد و البته با همان رویکرد عقلی کـه مـتالزم بـا     داده بزرگ
باشد در باب سعادت آدمی و حـد و   تعهد اخالقی و مسؤوالنه می

گیري این فنـاوري، اخـالق را پـاس داشـت تـا رفـاه و        مرز بهره
د همـراه بـا پایـداري در آرامـش و     پیشرفت و لذت از دنیاي جدی

 آسایش باشد.

 هاي اخالقی مالحظه

در پژوهش پیش رو مولفه هاي مربوط به اخالق پژوهش ماننـد  
جویی، شهامت و همکاري واقعی و جدي در  حقیقتامانت داري، 

 پژوهش از اساس مورد توجه بوده است.
 

 نامه واژه

 Big Data .1 ها داده بزرگ

 Privacy .2 حریم خصوصی

 Identity .3 هویت

 Freedom of Choice .4 آزادي انتخاب

 Human Dignity .5 کرامت انسانی

 Law .6 حقوق

 Ethics .7 اخالق

 Information Record .8 سابقه اطالعاتی

 Social Role .9 نقش اجتماعی

 Data Generators .10 تولیدکنندگان داده

آوري کننــدگان  جمــع
 داده

11. Data Collectors 

 Data Analyzers .12 تحلیل کنندگان داده

 Wealth Gap .13 شکاف طبقاتی

 Theory-Free Science .14 دانش عاري از تئوري

15. Rational-Philosophical Approach 
 فلسفی -رویکرد عقالنی
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