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The philosophy of transhumanism is a theory close to artificial intelligence, which 

is mostly seen in the form of science fiction movies, and based on it, with the help 

of artificial intelligence, human intelligence and physiology have been modified and 

increased, and as a result, we will see a new advanced human. This theory looks at 

the future of artificial intelligence from the perspective of threats and presents a 

picture of the future of man that has been more influential in sciences such as 

biomedical technology, sociology, psychology, art and philosophy more than other 

sciences. This theory has also been named as "the most dangerous idea in the world" 

by theorists such as "Francis Fukuyama". For this reason, considering that 

transhumanism covers a wide range of ideas, it was necessary to address this issue. 

Based on this, using available scientific data and theorists' opinions, we investigated 

this meta-technology based on artificial intelligence from the approach of cognitive 

and philosophical sciences. In this article, inspired by the hypotheses of Le Breton 

(2008) and using the descriptive-analytical method, this theory has been examined. 

It also answers the question of what is the position of man in the era of 

transhumanism and how the combination of the two will be in the future. This article 

also discusses technological determinism and social ethics at the time of the 

emergence of robots with human capabilities. 
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Extended Abstract 

Introduction 

For the first time, the term transhumanism was proposed by "Julian Huxley", an English biologist in 1957 

in the book "Religion without Revelation"; however, the first foundation that used scientific transhumanism 

dates back to 1983, when Natasha Whitmore's "Transhumanist Manifesto" formed the basis of the 

"Transhumanist Declaration" (Madorrán, 2019: 1). 

Transhumanism includes enlightenment and promotion of science and technology. Transhumanists 

believe that through science and technology, they understand themselves as evolved and increasingly 

flexible biological systems, paving the way for humans to transcend the limitations of biology and become 

"more than human" or transhuman. 

The lack of the metaphysical framework of culture is an important discussion for us to address the 

challenge of transhumanism, artificial intelligence and the post-human world; with the disintegration of 

religious thought and its replacement by artificial intelligence, the intellectual tools for examining 

ontological and metaphysical issues will be weakened. Accordingly, the human nature embedded in the 

divine order will be lost and the idolization of the human personality will be replaced by purely mental and 

incoherent motives. 

Transhumanism is not just a geeky tech subculture or a futuristic dream, but a pervasive phenomenon 

that has already affected humanity. In other words, the discussion going on in this article is that we are 

talking about the integration of humans with technology; it means an integration that exceeds the dimension 

of the soul. 

 Methodology 

In this article, inspired by the hypotheses of Le Breton (2008) and using the descriptive-analytical method, 

this theory is investigated and the question is answered, what is the position of man in the era of 

transhumanism and how will the future be despite the combination of these two. Will be. 

Description of the research 

This research is written based on 9 sections and aims to explain the philosophy of artificial intelligence and 

the relationship between man and machine. The parts of this research are: 1) The difference between 

transhumanism and posthumanism 2) Transhumanism and modern Galtonism 3) Transhumanism and the 

emergence of artificial life 4) Subcultures and dataism in the era of transhumanism 5) Individuality and 

transhumanism 6) Trans-humanity and apocalyptic technological secularization 7) Trans-humanism in 

Heidegger's artificial intelligence and Dreyfus' critique 8) Ethical critique of trans-humanism and 9) 

Conclusion. 

Conclusion 

Transhumanism does not require technological optimism; however, it should not be forgotten that they can 

be misused to cause massive damage (such as the extinction of intelligent life). On this basis, it is necessary 

to pay attention to negative consequences such as the increase of social inequalities and to prevent the 
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harmful effects of technological transformation from becoming a problem; In other words, contrary to the 

general concern about the emergence of robots with superhuman intelligence and abilities, we should be 

concerned about the emergence of humans with machine intelligence; Because in any case determinism in 

the process of technological companionship can have a stronger impact on social ethics than any other 

damage that has been mentioned, and in return, its long-term consequences will plague mankind. 

On the other hand, it should be noted that the transhuman perspective does not mean that we are going 

to give up our current values, and transhumanism does not require us to say that we should prefer posthuman 

beings over humans; rather, it enables us to better understand our ideals and overcome many of our 

biological limitations. 

Suggestions based on research 

It is necessary to write documents based on the ethics of transhumanism technology by the international 

community so that 1) in transhumanism, humans can improve their perfection based on freedom and 

individual choice in the technological framework and 2) no single standard is imposed to deprive freedoms 

and 3) Taking into account experiences such as the eugenics movement and Soviet totalitarianism, collective 

decisions in the field of human reform should be made with caution and based on this reform, there should 

be no causes of disgust for technology among the people, and 4) taking into account the consumerism and 

media saturation of the capitalist economy to It should be noted that the information democracy does not 

turn into an information tyranny system and 5) we do not reach systemic dehumanization from a panoptic 

society which is considered the ideal of transhumanists and 6) the age of technological power does not cause 

security threats to the elites by the masses. 

In conclusion, an anthropological point of view should be adopted and stated that in the process of human 

evolution, progress has always been achieved by using tools (technology) and words (language). So it is the 

balance between discourse, language, policy, consultation and technological innovation that gives full 

meaning to progress. But today we are in a crisis of belief in progress, because we are engaged in the 

development of technology that is no longer reflected in words, politics and deliberation. 
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 ها: واژهکلید

 گراییهوش مصنوعی، فرا انسان

خرده فرهنگ فناوری آینده، 

 مثابهبهگرایی، بدن ی، دادهفناور

  رسانه

 

 
ر اساس های علمی تخیلی دیده شده و بای نزدیک به هوش مصنوعی است که بیشتر در قالب فیلمگرایی، نظریهفرا انسانه فلسف
را  ،دیدج شرفتهیانسان پ آن،ه صورت پذیرفته و در نتیج انسان یولوژیزیهوش و ف شیاصالح و افزا ،یبا کمک هوش مصنوعآن، 

کند انسان مطرح میه تهدیدها نگاه کرده و تصویری را از آینده هوش مصنوعی از زاویه این نظریه نسبت به آیند .شاهد خواهیم بود
شناسی، هنر و فلسفه بیش از سایر علوم تأثیرگذار بوده و از سوی شناسی، روانجامعه ی،پزشک ستیز یفناورکه در علومی نظیر 

ه نام گرفته است. به همین دلیل، نیاز شد تا با توجه ب« جهان دهیا نیترخطرناک»عنوان به« امایفوکو سیفرانس»پردازی چون نظریه
وجود و های علمی مگیرد، به این مبحث پرداخته شود و با استفاده از دادهها را در بر میگرایی، طیف وسیعی از ایدهاینکه فرا انسان

الهام از با  در این مقاله تی و فلسفی بپردازیم.پردازان به این فرافناوری مبتنی بر هوش مصنوعی از رویکرد علوم شناخآرای نظریه
تحلیلی به بررسی این نظریه پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده –و با استفاده از روش توصیفی (2668لو برتون ) یهاهیفرض
 خواهد بود.گرایی چه جایگاهی داشته و آینده با وجود ترکیب این دو چگونه شود که انسان در عصر فرا انسانمی

 

های پژوهش. یدر عصر هوش مصنوع ییگرافرا انسان ای نینو مثابه رسانه بدن به(. 1461) فر، محمد.سینا؛ شکرخواه، یونس؛ خانیکی، هادی؛ سلطانی، چیتفنگ: استناد
  DOI: http//doi.org/10.22034/JPIUT.2022.52287.3268. 220-2426(: 46)10 ،فلسفی

، به «نیآنال یهارسانه یهاها و فرصتچالش ی: بررسیادر قلمرو رسانه یهوش مصنوع»با عنوان سینا تفنگچی  یمقاله مستخرج از رساله دکتر نیا ٭

 است. در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران یونس شکرخواهراهنمایی دکتر 

 نویسندگان. ©ناشر: دانشگاه تبریز.                                                                                    

file:///C:/Users/HP/Downloads/http/doi.org/%2010.22034/JPIUT.2022.48852.3055


 

 
 و ...سینا تفنگچی: یونس شکرخواه؛  /...در  ییگرافرا انسان ای نینو مثابه رسانه بدن به   

 

JPI, 2022; 16 (40): page 229  

229 

  مقدمه

 3دین بدون مکاشفهو در کتاب  1201شناس انگلیسی در سال ، زیست«2جولیان هاکسلی»توسط  1گراییانسانه فرا، واژبارنینخست
 فستیمان» 4مورتایناتاشا وو زمانی که  1283استفاده کرد به سال  یعلم زمیفراانسانحال، نخستین مبتنی که از مطرح شد؛ با این

  (.1: 2612)مادورران،  گرددداد، بر می لیرا تشکاست  «یستیترانس اومان هیاعالم»که اساس  «یفراانسان
نگاه دنیای آکادمیک به این مبحث بیشتر شد  1282در سال  یاریاسفند دونیاثر فر ؟یفراانسان کیشما  ایآکتاب پس از آن با 

ارائه شد و هم اکنون نیز  0، ناتاشا ویتامور و مکس مور0گرایی توسط نیک باسترومفراانسانه نظری 1228و در نهایت در در سال 
ونی تار بیرها در ساخهوش مصنوعی و فناوری نیا بر ابقسعمده طرفداران این نظریه در آمریکای شمالی و بریتانیا مستقر هستند؛ 

: 2663؛ سانتائلال، 10: 2660؛ مک نامی و ادواردز، 1: 2621؛ حسن بولوت، 1: 2621)براون،  گرفتندمیبدن انسان مورد استفاده قرار 
کردن ضافهبا ا اساسنیبراحیات به تکامل احتیاج داشته و ه لکن طراحان نظریه بر این باور بودند که انسان برای بقا و ادام ؛(،23

تبدیل شود. آنان اعتقاد داشتند که اگر پوست و بدن  افتهیتکاملتواند به شکل جدیدی به انسان فناوری در ساختار بدنی می
د به همان میزان توانناوری نیز میتواند جهان بیرون را لمس کند و به آن آگاهی پیدا کند، بدن ساخته شده از فبیولوژیکی انسان می

 .1آگاهی و یا بیشتر دسترسی یابد
 :آمده است یک ایدئولوژی شبه پزشکی عنوانبهگرایی انسانفرادر تعریف ارائه شده برای مفهوم 

ها رممکنیغ یموجه تمام یتواند به شکلیاست که م یو فرهنگ یجنبش روشنفکر کی ،ییگراانسانفرا»
 یمختلف، مانند مهندس یهافناوریبشر را کنار گذاشته و با استفاده از  تیبهبود وضع یها برایو ناتوان

ی، مصنوع و هوش ینانو مولکول یمانند فناور نده،یآ شدهینیبشیپ یهایاطالعات، و فناور یو فناور کیژنت
 از ،یماریب یکنشهی، ر8سالمت انسانه دامن کالیگسترش راد)شامل:  یانسان سمیو ارگان یانسان تیوضع

ت ( و نیز موضوعاانسان یو عاطف یکیزیف ،یفکر یهاتیظرف شیو افزا یرضروریغ یهارنج بردن نیب
و  ی)مک نام« بخشد ءرا ارتقا (هوشمندفوق یهانیماش جادیو امکان ا ییاستعمار فضافراانسانی )شامل: 

 (10: 2660ادواردز، 
ا در مواجهه ب یناراض یانسان یهاگونه یکیولوژیب ییبازآرا یبرا یدائم یجستجو»همچنین در دیگر تعریف ارائه شده 

 .(1: 1226)مور،  را شاهد هستیم« خود یهاتیمحدود
اهداف  ریشتب»، «تکنولوژی هوشمند»، «بینی پویاخوش»، «خود دگرگونی»، «بدون مرزه توسع»این تعاریف بر مفاهیمی چون 

، 11: 1320تأکید داشته و مخالف با هرگونه کنترل اجتماعی استبدادی است )کریمی و اردالنی، « ختهیخودانگنظم »و « سازانسان
 .(11: 2660مک نامی و ادواردز،  ؛84و  83

ه آیند»شود نیز توجه داشت؛ مفاهیمی نظیر همچنین در شکل مدرن این واژه باید به مفاهیم دیگری که در ماهیت آن معنا می
هایی نظیر هک بدن با واقعیت مجازی و هوش شدن ایده« 16ییایتکنو اتوپ»؛ «محوریتکنو انسان»؛ «2التثلیث دیجیت»؛ «پایدار

 .(1: 2618؛ هاردی، 346: 2622؛ التزر، 1: 2622)میللر،  مصنوعی

                                                 
1. Trans-Humanism 
2. Sir Julian Sorell Huxley 
3. Religion Without Revelation 
4. Natasha Vita-Mor 
0. Nick Bostrom 
0. Max Mor 

 اند.طرح کردهها مها پرداخته و تنها راه نجات انسان را در ترکیب با رباتتخیلی نیز به موضوع هوش مصنوعی و زندگی انسان –های علمی . برای مثال، بسیاری از فیلم1
 شد. اهدهای روانی نیز خوها و تکنیکشود، بلکه شامل طرح های اقتصادی، اجتماعی، سازمانی، توسعه فرهنگی و مهارتاین دامنه به ابزارها و پزشکی محدود نمی .8

2. Digital Trinity 
16 .Utopian-Techno :ر به وجود شهتواند و باید یک آرمانفرض است که پیشرفت در علم و فناوری میشهری تکنولوژیک؛ هر ایدئولوژی مبتنی بر این پیشآرمان

تغییر  ها را به عنوان عواملهای دیگری مرتبط است که فناوریگفتمانشهرگرایی تکنولوژیک اغلب با آرمان؛ شهری کمک کندآورد، یا حداقل به تحقق یک آرمان آرمان
 ای.کنند، مانند جبر تکنولوژیکی یا تخیل رسانهاجتماعی و فرهنگی ارائه می
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قت و بشدن محیط و مستلزم انطباق، مطابدن ارگانیک نیازمند فنی»نقل کنم که  (36: 2668) در خاتمه بحث باید از لو برتون
 توان تالش برای سازگاری فرد در محیط انقالب صنعتیتعامل با جایگاهی است که فرد به آن تعلق داشته است و این فرایند را می

 در نظر گرفت. (43: 2618)گیسن،  «های فوق هوشمندسایبورگ»و حرکت در مسیر  «چهارم
عالیت اصلی فه ن منجر شده و اگر در گذشته، بدن، رسانگرایی، به بازنگری در نقش اجتماعی بدانسانفراهوش مصنوعی و 

های روزمره تبدیل خواهد شد و آنچه مورد بحث قرار خواهد گرفت هویت ای ثانویه برای انجام فعالیتانسان بود، اکنون به وسیله
 نیجز تمر یزیبه عنوان چ دیرا نبا یفراانسان یها، معتقدند که آرمان(12: 2626) یدیمانند فلور لسوفان،یاز ف یگرچه برخ و است.

از هوش  یمندبهره نیچندان دور با آغاز عصر نونه دیکه شا ییهاشهیپژوهش انجام شد تا اند نیگرفت؛ لکن ا در نظر یعلم لیتخ
 .میکن یرساست را بر یمصنوع

 ییگراو پسا انسان ییگراانسانفراتفاوت  .1
ند. شد داریغرب مدرن پد یروشنگر سمیدر پاسخ به اومان کمیو  ستیقرن ب لیدر اوا ییگراانسانفراو  ییگراپساانسان
ه این و معتقد است ک کردهانتقاد  سمیاومانه محورانه و مردساالرانانسان انه،یگرامحور، عقلییاز مفروضات اروپا ییگراپساانسان

 .(38: 2622ترنر، -)کول اندازدیانسان را به خطر مه دنیآ ،جهیاست و در نت کرهستیو ز یاشکال زندگ ریسا یبرا یدیتهد مهم،
 : دهدیم حیتوض یستیاومان یسنت کردیبا رو ییگراپساانساندر توضیح تقابل  (130: 2661) 1کارن باراد
ه در ساختار است ک ینقش یپاسخگو حالنیانسان است و درع ییبحث در مورد استثناگرا ،ییگراپساانسان»

 گراییپساانسان[ .... ]شودیم فای( ارزندهیموجودات )چه زنده و چه غ ریسا انیمتفاوت انسان در م تیو موقع
 معلول ایعنوان علت محض که انسان را به یموضوعه دربار انهیو ساختارگرا یستیاومان تیهر دو روا از

رود. یدهد، طفره میقرار م رونیباطن و ب نیو ثابت ب یعیطبه عنوان خط جداکنندمحض و بدن را به
و  یشناختیتهس ،ییفضا زیکند، چه رسد به تمایرا فرض نم زیچچیجدا بودن ه یی،گراپساانسان

ز ا انهیگراپساانسانه سوژقابل ذکر است که کند. یم زیها را متماکه انسان ییادعا یشناختمعرفت
 .«کندی/فرهنگ اجتناب معتیطب عت،یمانند انسان/طب ییهادوگانه

و  علم قیمعتقدند که از طر گرایان. فراانسانردیگیرا در بر م یعلم و فناور جیو ترو یروشنگر ،گراییانسانفرا گر،ید یاز سو
ها انسان یا برار یریو مس کردهدرک  ،ریپذانعطاف یاندهیطور فزاو به افتهیتکامل یکیولوژیب یهاستمیعنوان س، خود را بهفناوری

 انیگراو فراانسان انیگرانساناشوند. پسا یفراانسان ای« از انسان شیب»فراتر رفته و  یشناسستیز یهاتیکه از محدود ندکنیباز م
 ی،انسان را از نظر اخالق عتیکه طب یاخالق ای یمذهب واضعاز جمله م- انسان عتیدر مورد طب انهیگراذات یهادگاهیهر دو د

 .(32: 2622ترنر، -)کول کنندیرد م را -دانندیم یهنجار
  :معتقدند (18: 2622) 2، ترنر و برمنخصوصنیدرا

 نیزم ارهیان بر سانس یمراتبسلسله تِیحاکمه دیکه در برابر ا گرایی بودهانساناز پسا زیمتما ییگراانسانفرا»
شان اطراف طیها و محانسان نیاز روابط ب« طلبانهیبرابر»و  یافق ال،یس یادر عوض شبکه کرده وبحث 

در  ،تیرو بش بودهارزش یب تیدر نها ی،فان یهاکند که انسانیادعا م گراییانسانفرا... کندیم شنهادیرا پ
 .(18: 2622، ترنر و برمن) «است نیزم یخود بر رو یبه نقش تکامل دادنانیف پارُشُ

 گرایی و گالتُنیسم مدرنانسانفرا .2
رح این باور را مط« مدینه فاضله»خود و در تشریح  جمهوریگردد که او در کتاب اصالح نژاد انسان تا زمانی چون افالطون باز می

در سال  4، پسرعموی چارلز داروین3بعد، فرانسیس گالتُن هاسالانسان باید تحت نظارت و کنترل دولت باشد.  دمثلیتولکرد که 
توان آن را صرفاً بر اساس تأثیرات ها ارثی بوده و نمیخود مطرح کرد که هوش و استعداد در انسان ستنبوغ ارثی او در اثر  1802

                                                 
1. Karen Barad 
2. Joseph Turner and Shifman Berman 
3. Francis Galton 
4 .Charles Robert Darwin 
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ه نظری قوای انسانیو در اثر  1883محیطی تبیین کرد. با این حال و در روزگارانی که هنوز علم ژنتیک پدیدار نگشته بود، او در سال 
 و تبار انسان از طریق افزایش هوش و ممانعت از بالهت و کودنی مطرح کرد.را با هدف بهبود و اصالح نسل « اصالح نژاد»

که  «جورج برنارد شاو»این مبحث به صورت یک کرسی در دانشگاه لندن درآمد و برای آن نیز انجمنی با حمایت فردی چون 
به راه  «یشین بدان دچار شدند نجات دهدهای پتواند تمدن امروز را از سرنوشتی که تمدنتنها اصالح نژاد است که می»معتقد بود 

 افتاد.
این اقدام، چیزی خواهد بود که مورد ه نتیج»اشاره کرد و توضیح داد که « انتخاب مصنوعی»خود به مبحث ه گالتُن در نظری

ارای افراد دتواند با علم اصالح نژاد و با روش انتخاب مصنوعی، به دیگر سخن، او معتقد بود که انسان می«. نظر انسان است
، جلوگیری کندها را نامطلوب تلقی میهای آنهای دلخواه خود را به تولید مثل بیشتر ترغیب کرده و از تولید مثل افرادی که ژنژن

 (.22-21: 1323کند )مالیوسفی و رضایی مستقیم، 
گرفته  گرایی پیشانسانفرابه گالتُن و مشی در نظر گرفته شده توسط او، در عصر هوش مصنوعی و در مسیر رسیدن ه نظری

 درهم آمیخت. گرایانانسانفراهای شد و پیوند فناوری با انسان، جایگزین پیوندهای ژنی شد و مسیر گالتُنیسم مدرن را با اندیشه

 گرایی و دوران ظهور حیات مصنوعیانسانفرا .3
ر و به ، بلکه انسان و محیط با یکدیگشودینمگرفته  در پارادایم حیات مصنوعی، هوش انسانی، بریده از بستر محیطی اش در نظر

 . سازندیمای هوشمند را مثابه یک کل، سامانه
 سه گرایش در بحث حیات مصنوعی وجود دارد که عبارت است از:»

ی زنده هابافتسازی رفتار هوشمند را بر روی  پژوهش برای پیاده است که 1گرایش نخست، رویکرد خیس -
 و بیش از هر دانشی به بیوشیمی وابسته است. ردیگیمجانداران پی 

ی زیستی بسازد. این گرایش در تراز هاییتوانایی با هاربات، درصدد است تا 2گرایش دوم یا رویکرد سخت -
سخت افزاری در پی تحقق جریان حیات در یک جاندار است. در این نگرش، ربات و محیط آن یک سامانه 

 .شودیمواحد دانسته شده و ربات همواره در بستری محیطی در نظر گرفته 
دار در عرض کل محیط زیست سازی نرم افزاری رفتار جان ، به مطالعه و شبیه3گرایش سوم یا رویکرد نرم -

را فرآورده درآمیختگی و داد و ستد جانداران با این محیط در در  4و طول تکامل پرداخته و رفتار هوشمندانه
 (.118: 1323)محمدعلی خلج،  »داندیمحال تکامل 

 گرفته شده و در این بیشتر برای گرایش سوم در نظر« حیات مصنوعی»، مفهوم کندیممطرح  (10: 2668) آنگونه که جانسون
 مقاله نیز، بر روی این گرایش، تمرکز صورت گرفته است.

 گرایی شامل این موارد است:انسانفراهای های ذکر شده باید اظهار داشت که هم اکنون فناوریبا توجه به گرایش
در سال  7نگریرابرت ات 6یانداز جاودانگچشمکتاب  از دهیا؛ این مغز ای: انجماد بدن 5کیوژنیکرا قیتعل (1

 استخراج شده است. 1202

                                                 
1.Wet 
2. Hard 
3. Soft 

رامونمان بر عادلی و تسلط ما بر پیبنا بر شرح پدیدارشناسانه دریفوس از رفتار هوشمندانه، ما همواره در تعادلی درونی و بدنی با جهانمان قرار داریم. هرگاه این وضعیت ت. 4
 خواهد داد.نکه نیاز به تحلیل بازنمودی امر بیرونی باشد، حسی درونی ما را به سوی حداکثر تعادل با محیط و حداکثر تسلط بر آن سوق  هم بخورد، بی

0 .Cryogenic Suspension( جیمز بدفورد :James Bedford ) خودش بر اثر سرطان درگذشت، اولین کسی بود که به درخواست  1201استاد روانشناسی که در سال
بازیکن بیسبال و فریدون ( Ted Williams)( دانشمند کامپیوتر؛ تد ویلیامز Hal Finneyدر نیتروژن مایع منجمد شد به این امید که بعداً دوباره زنده شود. هال فینی )

 اسفندیاری، نویسنده ایرانی از دیگر افراد سرشناسی بودند که این فناوری را به خواست خودشان تجربه کردند.
0. The Prospects of Immortality 
1. Robert Ettinger 
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مغز و آپلود  یاست که در آن امکان اسکن محتوا یاهینظر ،ذهن یبارگذار: 1ذهنمحتویات  یبارگذار (2
به همان  اًقیدق ،کندی سازهیمغز را شب یهاتیتواند تمام فعالیم وتریوجود دارد. سپس کامپ انهیآن در را

 نیبود که ا یافراد نیاز اول یکی 2هانس موراوک کار را انجام دهد. نیتواند ایکه مغز انسان م یروش
 و نوشت:  کرد فیخود توص ذهن کودکانرا در کتاب  ویسنار

و  هیجزت یترک خواهند کرد که در آن تمام ارتباطات عصب یروش قیرا از طر یکیولوژیبدن ب ،ندهیافراد آ»
 وتریافزار کامپ شوند و در سختیم لید تبدبه کُ رند،یگیقرار م یمدل سه بعد کیشوند، در یم لیتحل
 .«شوندیم یسازهیشب
مهم  یهایاز فناور یکیعنوان به ی،فناور نیا دست یابد؛« تالیجید گیجاودان» د بهتوانیانسان م «ذهن یبارگذار» با

 .3است تیبشر تیحفظ هو یبرا ای مطلوبهنیدر حال حاضر گز ،معتقدند یبرخ شده و یتلق گرایانهفراانسان
مندی از هوش مصنوعی گرایی با بهرهتوان مزایای فراانسانی؛ به طور اختصار می: ظهور هوش مصنوع4هوشربَاَ (3

 را در جدول زیر بیان داشت:

 یاز هوش مصنوع یمندبا بهره ییگرافراانسان یایمزا .1جدول 

 هوش مصنوعی هوش انسانی

 تزگاهریگ کیبا  ستورهایترانزشلیک  هرتز 266ها با فرکانس نورونشلیک 

متر در  166با سرعت در سیستم عصبی ها گنالیسانتقال 
 هیثان

 در کامپیوتر سرعت با سرعت نور

 عدم وجود محدودیت در کامپیوتر محدود شدن اندازه مغز توسط جمجمه

 .6ستندیوابسته ن یکیولوژیبه بدن بکه : 5هابورگیها و ساروبات (4
 گریکدیبه  هوش مصنوعیمفهوم، مغز انسان و  نیبر اساس ا؛ گروه کیمغزها در اتصال : 7کندوبه مثابه  ذهن (0

 انجام یادیتواند کار زیخود نم ی. همانطور که زنبور به خودشود جادیا یجمع یآگاه ایمغز  کیتا  شدهمتصل 
 . (1: 2622افزایش دهند )جوستین،  های مغز خود راتوانند ظرفیتفناوری می بیبا ترک زیها ندهد، انسان

 

 

 

 

                                                 
1. Mind Uploading :شود عبارتند از: شبیهاصطالحات دیگری که برای این مفهوم استفاده می( سازی کل مغزWBE ).بارگذاری مغز و انتقال ذهن 

2. Hans Moravec 
ترویج مهندسی »اندازی کرده است؛ این سازمان بر را برای ترویج توسعه این فناوری راه Carboncopiesعصب شناس، بنیاد (، Randal Koene. راندال کوئن )3

« کنندسازی کامل مغز و توسعه پروتزهای عصبی که عملکردهای مغز را بازتولید و مغزهایی مستقل از بستر ایجاد میمعکوس بافت عصبی و کل مغزها و همچنین شبیه
دیجیتال بتوان امکان انتقال  DNAنیز فناوری را پدید آورده تا با استفاده از « Black Mirror»با الهام از سریال ( Bina Rothblattبینا روثبالت ) متمرکز است.

 تجربیات انسانی را به وجود آورد.
4. Superintelligence 
0. Robots & Cyborgs 

د؛ مایکل غاز کر، دارپا، بخش نوآوری دفاع آمریکا، یارانه برنامه های تحقیقاتی هیبریدی زیستی را با هدف ایجاد تالقی بین موجودات زنده و ماشین ها آ1222در سال  .0
هیچ ناتوانی جسمی، فیزیولوژیکی یا شناختی ندارند سربازانی که »مدیر دارپا در آن زمان، به نوعی فراانسانی گرایی نظامی اشاره کرد:  (،Michael Golblatt)گلبالت 

 .«برای بقا و تسلط بر عملیات نظامی در آینده ضروری هستند
1. Hive mind 
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 انهیگرافراانسان یهایفناور .2جدول 

 انهیگرافراانسان یهایفناور

 خطرات نقد فناوری فعاالن فناوری پیشینه نام فناوری

 قیتعل
 کیوژنیکرا

انداز  چشمکتاب 
 رنگیرابرت ات یجاودانگ

 1202در سال 

، مؤسسه Alcorهای شرکت
Cryonics  در کلینتون

)میشیگان، ایاالت متحده(، 
American Cryonics 

Society  درSunnyville 
)کالیفرنیا، ایاالت متحده( و 

Kriorus )مسکو، روسیه( 

 دیام یسازهیشب ای ایاح دهیا»که  کندیم دیتأک ،1کسیهندر کلیما
 «ستیقادر به ارائه آن ن یکه فناور کندیم جادیا یاکاذب ظالمانه

زدگی بدن/ احتمال یخ 
خاطر چالش ذهنی به

بیدار شدن در اعصار 
 دیگر

 یبارگذار
 ذهن اتیمحتو

 ذهن کودکانکتاب 
 هانس موراوک

؛ Carboncopies ادیبن
Bin (Terasem) پروژه ؛

)توسط اتحادیه  مغز انسان
 نکتوماروپا(؛ 

بوده و با آن  یو ابزارساز ییزدا انساناین کار : »2ون کولن رایا( 1
 «.ودخواهیم باز انسان  انهیگرا لینسبتاً تقل نشیب کی شاهد

 یانینقطه پا« ذهن یبارگذار»است که  معتقدستروم اب کین( 2
ورو و ن یعصب یدر علوم اعصاب، فناور شرفتیپ یبرا یمنطق

 است. کیانفورمات
 یایپو تیذهن با ماه یبارگذار دهیا، 3سیکوللین گلیم( به گفته 3

 میاشب نیماش کیچگونه مغز در تضاد است. او در کتاب  تیفعال
 یااطالعات است. مغز به معن ایاز داده  شتریب اریمغز بس»گوید: می
سازی و در نتیجه غیرقابل شبیه ینیبشیپ رقابلیکلمه غ یواقع

 «.است

ذهن  یبارگذار دهیا
از بدن  یابزار یدگاهید

 .دهدیانسان ارائه م

 اَبَر هوش

 تگینگی»واژه  فیتوص
ورنر  توسط« فناوری

 سندهینو 4وینگ
 یعلم یهاداستان

 1223در سال  یلیتخ

---- 

از » :: یک آماردان بریتانیایی معتقد است«یانفجار اطالعات»( 1
 نیاشم کیاست،  یفکر تیفعال کی هانیماش یکه طراح ییآنجا

 «کند. یطراح یبهتر یهانیماش تواندیفوق هوشمند م
 یکه توسعه برابر است با روش کندیاستدالل م 0ماسک النیا( 2

 .«طانیاحضار ش» یفناورانه برا
 یانسان برا"نوشت که  1803در سال  یسیانگل 0ساموئل باتلر( 3

انسان  یخواهد شد که اسب و سگ برا یزیهمان چ نیماش
 ."هستند

---- 

ها و روبات
 هابورگیسا

 20در ( واژه روبات: 1
 نیاول 1221 هیژانو

. از R.U.R شنامهینما
 1کارل کاپک

 نیاول( واژه سایبورگ: 2
در  1206بار در سال 
توسط  یمقاله علم

Clyne and Kline 

 Primoپروژه

Posthuman  توسط ناتاشا
بدن »مربوط به  8مورتایو

 «مستقل از پلتفرم
 

به انجام  ازیقابل حمل بهتر شود، ن یهر چه فناورنقد مثبت: 
 شود.یدر بدن کمتر م یمداخالت دائم

تقویت ساختار 
 یو احساسات یرمنطقیغ

 انسانی

                                                 
1Michael Hendricks . :نوروبیولوژیست از دانشگاه مک گیل در مونترال، کانادا 

2. Ira van Keulen 
3Miguel Nicolelis . ،ایاالت متحده آمریکا(: استاد دانشگاه دوک )دورهام 

4. Vernor Vinge 
0. Elon Musk 
0. Samuel Butler 
1. Karel Capek 
8. Natasha Vita-More 
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ذهن به مثابه 
 کندو

---- 
 النیا Neuralinkشرکت 

 ماسک

 میتوانیما م»است:  معتقد 1آندرس سندبرگ( نقد مثبت: 1
قل منت گریکدیرا به  یو اطالعات حس هادهای م،یمفاه ماًیمستق

و به  ردهکرا بهتر درک  گریکدی میتوانیم بیترت نیبه ا.« میکن
منجر به  نی. همچنکنیم جادیا یطور بالقوه تعارضات کمتر

 م.شوی یفن یهایآورها، اکتشافات و نودهیا ترعیگسترش سر
مانند زنبورها در طول تکامل  یحشرات اجتماع: 2ژوز دو مول( 2

اند شده لیدتب کپارچهی سمیابر ارگان کیاز افراد نسبتاً مستقل به 
تظار مول ان ید وجود داشته باشد. دنتوانیم قیطر نیفقط از اکه 

ها کند، نه تنیم یرا ط یتکامل ریمس نیانسان ا یدارد که وقت
 شود. عیتوز زین یو تعامل، بلکه خودآگاه یمراکز آگاه

 آالت نیادغام با ماش

 ییگراانسانفرادر عصر  ییگراها و دادهخرده فرهنگ .4
 اانسانپس یایو دن یهوش مصنوع ،ییگراچالش فراانسانبحثی مهم برای آن است که به  فرهنگ یکیزیفقدان چارچوب متاف

دینی و جایگزینی آن با هوش مصنوعی، ابزار فکری برای بررسی مسائل هستی شناسی و ه بپردازیم؛ با از هم پاشیدگی اندیش
 متافیزیک دچار ضعف خواهد شد.

های صرفاً سازی شخصیت انسانی با انگیزه نظم الهی تعبیه شده است از دست رفته و بُتبر این اساس ماهیت انسانی که در 
 ذهنی و نامنسجم جایگزین خواهد شد.

ه از است ک ریفراگ یادهیبلکه پد ست،ینگر نندهیآ یاپردازیرو کیا یو  3یکیگ یخرده فرهنگ فناور کیصرفاً  ییگراانسانفرا
ها با سانما در مورد ادغام ان به دیگر سخن، بحثی که در این مقاله جریان دارد این است که ست.گذاشته ا ریتأث تیبر انسان پیش،
 کند.یتجاوز م 4نَفس بُعدکه به  یادغام؛ یعنی میکنیصحبت م یفناور

 یریگاندازه ،یاست که علم آن را بررس یعد جهان ماده و انرژبُ کی: میکنیم یما به طور همزمان در دو بعد کامالً متفاوت زندگ
و  زندیآمیو ماده، موج و ذره در هم م یکه در آن انرژ دهدیرا نشان م یخود، جهانه ی پیشرفتهادر شکل که دهدیم حیو توض

ان عارف قیعم یهایبندصورت ادآوریکه  شودیم نیگزیاز زمان فضا جا یریناپذبا وحدت وصف تیاقعحس متعارف ما از و یحت
توجه  هستیکه نه تنها شا یبُعد شود،یگرفته م دهیناد تیواقع یعلم فیوجود دارد که اغلب در توص یعد دومبزرگ است. اما بُ

شود، یم ادی یعنوان آگاه باما به عنوان انسان است. معموالً از آن  یذهنه تجرب از معنادارو  ارزشمندای ماست، بلکه در واقع جنبه
همان  قاًیها و احساس رابطه است، دقتیفیها، کما از ارزشه بلکه شامل تجرب ست،ین صرف یتجربه ذهن کی یآگاه نیکه ا هرچند

 «.دهدمی یزندگارزش زیستن به ما کمک نکند، اما  یممکن است به بقا»گفته  0سیوئ. اس. لیکه س ییهاجنبه
کرده و به تشریح  فیشود، توصیآغاز م «نید»را که با  یتکامل انسان ریس ،1وید انسانِدر کتاب خود،  0یهرارنوح  ووالی

را  سمیاومان یجا ،نید ،شیقرن پ نیچند«: 8ینسکیهلم ریکب»با توجه به موارد کتاب او و بر طبق آرای . پردازدخدایان نیز می
 یوژدئولیشده و ا ییگراانسان نیگزیجا ی،هوش مصنوعها زد و امروزه و بر این اساس تکیه بر احساسات ذهنی انسان گرفت

                                                 
1. Anders Sandberg 

2Jos de Mul . :شناسی فلسفی در دانشگاه اراسموس روتردام استاد انسان 
3Geeky Tech Subculture . : شود. ای نیز استفاده میبه علم، فناوری و مهندسی، بلکه برای طرفداران رسانهمندان نه تنها برای توصیف عالقه« گیک»کلمه

همچنین استفاده از این واژه تا اوایل  ؛(1: 2614)اورباچ،  گرددباز می 1240نوشته ویلیام گرشام در سال « کوچه کابوس»تاریخچه استفاده از این واژه به رمان کالسیک 
های ویدیویی ، بازیهایی نظیر )انیمیشن شت و سپس به یک اصطالح افتخاربرانگیز تبدیل شد. خرده فرهنگ گیک، به طور سنتی با رسانه، کاربردی تحقیرگرایانه دا1286

رینی )همچون: آفهای نقشها مانند بازیای از فعالیتو غیره( مرتبط بوده و به یک جریان اصلی تأثیرگذار بر فرهنگ معاصر بدل گشته است. فرهنگ گیک شامل مجموعه
توسی، ) های فضایی( استها )به عنوان مثال بازیهای کمیک و لباس پوشیدن شخصیت، کتابپیشتازان فضاهای علمی تخیلی همچون ها و اژدها(، داستانسیاهچال

2662 :48). 
4. Dimensions of The Soul 
0. C.S. Lewis 
0. Yuval Noah Harari 
1. Homo Deus 
8. Kabir Helminski 
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 یهاندیاز موجودات زنده گرفته تا فرآ ز،یهستند و همه چ تمیاساساً الگور ندهایموجودات و فرآ که بر اساس آن همه «1ییگرادهدا»
 .بهتر خواهند شد یهستند که به زود ییهااشکال پردازش داده ی!و ماد یاسیس

ابله با مق یبرا یرعلمیناپخته و غ یهاعمدتاً تالشبوده و خودسرانه ن یاز باورها و رفتارها شیب یزیچ ،نید ،یهرار لیدر تحل
ه رحلماین در حالی است که خود اشاره نشده است.  یو دگرگون یادراک معنو یاو به تالش برا لی. در تحلشودمحسوب می تیواقع
 ش،یپاال یراب یاریمع چیبدون ارجاع به ه البته ست،یو عواطف ن الیمانند ام یذهنه از اتکا به تجرب شیب یزیچ ،رشد انسان یبعد

انسان فقط در قالب  ،«ییگراداده»و  یها و شهودها. و اکنون، در عصر هوش مصنوععواطف، آرزوها، آرمان یتعال ای ریتطه
؛ دهندیم لیما را تشک تیهو ،تیو جنس لیورزش، اتومب ،یسرگرم است،یما در غذا، لباس، س حاتیترجشده و تصور  انیگرایماد

 یهاتیها و هوقهیسل حات،یترج نیشناسد، منظور همیما را بهتر از خودمان م یهوش مصنوع شود کهصحبت می یوقتاینگونه، 
 است. یاجتماع

شده  نیگزیجا ،اطالعات یپرستتکه با بُ میخود هست تیانسان یاساس شیما شاهد فرسا ،«یانهگراداده»گرایی گمدُ نیا قیاز طر
 فیوصاز ت یزندگ معنادار اتیتجرببه عنوان ادراک قلب،  ی وفیک یآگاه ،یذهنه تجرب ،ییگراداده نیدر د به دیگر سخن است.

 .اندهحذف شد تیواقع
 یهااهما و کشف ر دنیکارانه از انسان، به چالش کشمحافظه دگاهیبه فراتر رفتن از هر د لیتماه دهندنشان گرایی،انسانفرا

 یفراانسان یهاکه توسط تکنوکرات یانسان تیمفهوم هو؛ با توجه به این مهم باید اذعان داشت، بهتر است یزیشدن به چ لیتبد
 کی !پردازشگر اطالعات یک صرفاً م،یهست هاییاز خاطرات و توانا یبانک اطالعاتیک  که ما صرفاً بدان معناست شودیمطرح م

 را آگاهیهستند که توهم  یتخصصم یهاانهیها صرفاً راه انسانکند کیم انیب 3دنت لیمانند دن 2کیبرنتیسا ستیتوتال لسوفیف
معتقد است که نیز  4ریموند کورزویلکند. یرا انکار م انهیانسان و را نیب یاساس یشناختیهست زیکنند. او هرگونه تمایم جادیا

صرفاً از دست دادن اطالعات  ،هاتکنوکرات نیا یمرگ برابر این اساس، زمان است. ه مسئلدر  قطهوشمند ف یهانیماش یاریهوش
و به طور نامحدود  دادهنجات  یخود را از فراموش تیهو توانیکرد، م یابیاگر بتوان اطالعات را حفظ و بازبه دیگر سخن، است. 

 .(43: 2621)کورزویل،  میداشته باش« وجود»
از  کیبرنتیاتصور س برخالف؛ است یهانیتا ک یشخص یاز تجربه از امر یفیما شامل ط تیانسانکه  کندیمهلمینسکی مطرح 

ها به انبه انس یکه در کتاب مقدس عبر یتر درک شود. عبارتبزرگ یمعنو تیواقع کیدر چارچوب  دیبا یواقع تیانسان، انسان
 شنهادیپ یمعنو یهاسنته و روح است. هم 0تیفرد نیبه رابطه دهندکند، نشانیاشاره م« خدا ریشده در تصو دهیآفر»عنوان 

سالم اذعان و ا تیحیمس ت،یهودی سم،یو با آن رابطه دارد. هندوئ ردیگیسرچشمه م یبزرگتر یمعنو تیکه انسان از واقع کنندیم
 یادعا به یلیکه تما سمیبود یوجدان، اراده و عشق. حت ،یآغشته به آگاه یدرون یاست با زندگ یدارند که انسان اساساً موجود

 دهدیخود قرار م یروشنگر یهایژگیخرد و شفقت را هدف عمل خود و ونیز  و خدا ندارد حمانند خود، رو یکیزیافمت یهاگزاره
برآوردن  یکه ما برا یاریبس یهاتجربه است. راهه و گردآورند ندهیجو ،انساناو در ادامه معتقد است که  (.1: 2618)هلمینسکی، 

 ی:برخ یاو بر ینفسان تیرضا ،یفکر یلذت، کنترل بر جهان، دستاوردها یتالش برا :عبارتند از میبه دنبال آن هست ازین نیا
 .فیتوص رقابلیغ ییبایامر مقدس و ز ،یتجربه امر متعال

د که . ممکن است درست باشستندین یکسانی یامدهایبا پ ایبخش، تیبرابر، رضا ،ما تیاحساس هو یبرا یتجارب درون تمام
 یاز ب یتح ایپا افتاده  شیپی افکار ،ی کم عمقاتیرسد که با تجربیبه نظر م گرید یبرند و برخیاز مردم از ظلم لذت م یبرخ
 .کنندیم ریس یدر زندگ ی است کهامروزه پرمشغل و تیشخصیب یزندگ یشگیهم یحس

 همم اصالً این مورد ایو آند؟ عمل ک فیشرروح وجود دارد که ای برای یفیدستاورد ک ایآبر این اساس باید اذعان داشت که 
دست  یخود فراتر رفته و به انسجام روحه خودخواهان یهااز خواسته دیکنند که بایاحساس م قاًیها عماز انسان یبرخ شود؟تلقی می

 کنند.یت تالش میشخص ییبایز یبرا یبرخ و این در حالی است که ابندی

                                                 
1. Dataism 
2. Cybernetic Totalist 
3. Daniel Dennett 
4. Raymond Kurzweil 
0. Individuality 
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تجربه  یما برا تیظرفه توسع ندیفرآ ،تیارائه کنم: معنو یدرونه انسان به تجرب لیرا از منظر م تیاز معنو یفیمن قصد دارم تعر
 یفیک یبه روش «قتیحق»گنجانده شده تا نشان دهد که ادراک ما از  نجایدر ا ییبایاست. ز ییبایو ز قتیتر از حقفیدر سطوح ظر

محوری  بر این مدار م،یکه امروز با آن روبرو هست گراییانسانفرا یایلش دنمفهوم در بحث من در مورد چا نیگذارد. ایم ریبر ما تأث
 یی.بایو ز قتیحقه تجرب یما برا تی: ظرفردیگیمقرار 

 انسان گراییفرافردیت و  .5

ن معتقد که افراد به آ دیآیبه حساب م ییهاشخص است و از ارزش کیفرد به عنوان  تیاحترام گذاشتن به شخص یبه معن تیفرد
 گریکند. به د ادجیبر داده را ا یو مبتن کیقضاوت پارامتر بیترت نیرا دچار چالش کرده و بد تیفرد تواندیم ییگراانسانفراهستند. 
 قیز طربدن و خواه ا ای لهیوس کیدر  یاطالعات فرد یرینگر، به دنبال بارگ ندهیآه فلسف کیعنوان  به ییگراانسانفراسخن، 

 ضیافراد، به تبع دیمهم ضمن تهد نیا (.00: 2662)گراهام،  است یتحقق هدف گسترش زندگ یبرا ،یستیزریغ ای یکیولوژیب
: 1381 ،یو خزاع یآن حاصل شود )داودآباد یدر پ یمتعدد یراخالقیمنجر شده و سبب خواهد شد تا مشکالت غ زیگسترده ن

 ندارد. یگریانسان، دستاورد د یقیحق تیوبه ه انهیگرالیکه جز بار تقل ی(. مشکالت113

 ؟خواهد بودمسئول  یو چه کس یبا چه هدف ؟بردیما را به کجا م یفناور .1-5

 کند: مطرح می (101: 2612) آنگونه که آکسو
گذاشته و منجر به  ریما تأث یو همدل یارتباط یهاتیظرف ،یاجتماع یبر زندگ امروزه فناوری از هر نظر»
 . (101: 2612، آکسو) «اندشده یو گسستگ یسازتیشخصیب

 یهاکیال ها،تییتو طکه توس یاجتماع تیبا هو یمجاز یروابط اجتماعه را در حوز یشتریمردم زمان ب گر،یبه عبارت د
راف خود به اط یعموم یدر فضاها دی. ما فقط باکنندیصرف م شود،یم یریگو اندازه تیریمد نستاگرامیا یهاستو پُ بوکسیف

ها که با آن یتا افراد از آن هستند تیکنند و به دنبال رضایخود ارتباط برقرار م گوشی هوشمندبا  یشتریافراد ب مینیتا بب مینگاه کن
 یبرا یغازتنها آ ی،انقالب در روابط اجتماع نی. اشودتر بیشتر دیده میهای کم سنو در نتیجه خأل همدلی به ویژه در نسل هستند

 است. یو هوش مصنوع یانسان تیهو غاماد
ط که ممکن است خود توس کندیوابسته م ییندهایو ما را به فرا ردیگیم یشیاز ما پ ناملموسو  جیبه تدر یمصنوع هوش

 یاجامعه تا در اقتصاد و میکن تیخود را تقو یکیولوژیهوش ب دیها بااز ما انسان یشده باشند. به ناچار برخ یطراح یهوش مصنوع
 یایدر دن یکرامت انسانبر این اساس باید مطرح ساخت که . میبمان یاست، باق یهوش مصنوع رلکه احتماالً تحت کنت

ف کننده به عنوان مصراو  یوجود داشته و کارکرد اصلانسان  به کار یکمتر ازیکه ن یخواهد داشت، زمان ییچه معنا گراییانسانفرا
 ؟شودگرفته میدر نظر 

، فرو رفتن در اعماق اقیانوس هوش مصنوعی، تحت تأثیر جریان اطالعاتی موجود است و در نتیجه شودیمآنچه اکنون دیده 
دهند و نه آن چیزی که در بطن آن وجود هایی که واقعیت را شکل میها نیز صرفاً بر منبای روایتتوان اذعان داشت که انتخابمی

بین رفته و زندگی در قالب آرمان و مبتنی بر خرد و وجدان نیز محو دارد شکل خواهد گرفت؛ بر این اساس، خودآگاهی انسان از 
و  ودتر از خخودآگاهانه ریارسال تصاوخواهد شد؛ همچنین تمرکز انسان نیز بر افزودن اطالعات بیشتر به انبوه اطالعات موجود، 

شود تا به هایی قدرت داده مینی، به شرکتبه این ترتیب با اجازه انسا .1ی خواهد رفتتر از زندگخودآگاهانه یهاتینوشتن روا
 ها را به مراکز شستشوی مغزی برای نیروهایهای انسانی دسترسی پیدا کنند که به تنهایی بتوانند آنقدری بر اطالعات و داده

 سودجو تبدیل کند.

 یآخرالزمان کیتکنولوژ ونیزاسیو سکوالر تیانسانفرا .6
ک های فلسفی دوگانه تمرکز کرده و نسبت به وجود جسمانی انسان درشناسیبر مقابله با انسانگرایی عمدتاً نویسندگان فراانسان

 یابی است.های پیشامدرن نیازمند جستجو و ریشهمنفی دارند که این بیشتر در فلسفه

                                                 
کنید بشناسد و شما را در شناسید یا حداقل ادعا می وجود داشته باشد که شما را بهتر از آنچه خودتان می Google Life بر این اساس، شاید روزی اپلیکیشنی به نام .1

 های زندگی راهنمایی کند.گیریتصمیم
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 کیکه توسط  یدادیبه عنوان رو« پایان دوران»مقدس به  هایکتاب یشناس که آخرت ییدر جاهمچنین در تقابل با مذهب، 
 اییفناوره جیشده است، نت ینیبشیپ گراییفراانسانکه توسط  ی«پایان دوران»، داردبه وجود آمده است، اشاره  یاله یعمل متعال

این سوال را با توجه به رویکردهای مذهبی  از دیگر سو باستروم شده است. جادیها اتوسط انسان انهیخواهد بود که به طور جبرگرا
 :کندمیمطرح 

خداوند اجازه خواهند داشت که به  یاز سو ،یدوران مخلوقات بدن انیاز ارواح پس از پا یبرخ همواره»
از  یاریآن بس یکه ط رندیگیقرار م ریتطه ندیفرآ کیبهشت بروند. قبل از ورود به بهشت، ارواح تحت 

؛ با عنایت به این مهم باید در نظر داشت که در دهندیخود را از دست م یقبل یبدن یهایژگیو
 نیر اانسان متفاوت باشد، د کیبا  یموجود پساانسان به طور اساس کینحوه وجود گرایی نیز اگر فراانسان

 « یا خیر؟ همان انسان باشد تواندیموجود پساانسان م کی ایآکه  میصورت ممکن است شک کن
 :یز معتقد استهرچند که او در پاسخ به این سوال ن

 نیبه دنبال ا میتوانیداشته باشند، ما م نیگزیجا یهانسبت به انسان یارزشمندتر یها زندگاگر پساانسان»
ر و بهتر تای عادالنهشود که شاهد جامعهخود تالش به فراانسان بودن بکنیم؛ این مهم سبب میکه  میباش

، باستروم) «به دنبال آن بودند نگیلوتر ک نیمارت ایمانند مارکس  یطلبان اجتماعاصالحباشیم؛ همانگونه که 
2660 :18). 

 سه دروازه .1-6

در پاسخ به این تقابل، با رویکردی معنوی  1نگیگراهام داونکند و از اشاره می« سه دروازه»در مقاله خود به مفهوم  هلمینسکی
  :دهدتوضیح می

از قلمرو  یکیزیمتاف یو ناآگاه یهوش مصنوع ریکه تحت تأثسه دروازه از ادراک انسان وجود دارد »
 یمجاز تیبا واقع یبرد. وقتیم رونیب یایاست که ما را به دن آندروازه  نیاول .است یانسان یهاارزش

، . بر این اساسشودیم نیگزیجا یمصنوع تیواقع کیو  شدهارزش یب ی،واقع تِیشود، واقع نیگزیجا
 یندوم اند ایجاد خواهد شد.شده تیتقو یخودگرا که توسط هوش مصنوع وی اسیس ،یتجار یروهاین

 یدرون یایدن یمجاز تیبسته خواهد شد که واقع یدروازه زمان نیبرد. ایدرون م یایما را به دن، دروازه
این زمانی خواهد شد.  شهیتر از همکیبرد، باریم یمعنو یایکه ما را به دن یادروازه سرانجام، .شما شود
 از ،شدهمحصور  فناوریعصر  نیو کنترل شده ا یمصنوع یهاطیدر مح یاندهیما به طور فزااست که 
 شویم.منقطع می لیاص یروابط اجتماعه حضور زندشده و از خود به آن محروم  یو پاسخ انسان یعیجهان طب

انسجام  به یابیدست دیده، بیقابل برگشت آسریو غ کیستماتیها به طور سدروازه نیهر سه ا تینها در
به  خود مطلوب در حالت یبشر یهاسنت خواهد یافت. یختگیاز هم گس تیبشر شده وتر سخت یمعنو

 - یمذهب یهاکه استعاره یاند. در حالانسان بوده یدرون یزندگ یباسازیحفظ، بلوغ و ز ،یداریب دنبال
اده توانند به عنوان ابزار کنترل مورد سوءاستفیاوقات م یگاه - لتیگناه و فض فر،یبهشت، جهنم، پاداش و ک

مکان  فراتر از زمان و یزیچ تیها به واقعحال آن نیشوند، با ا لیعمق تبدکم یهاشهیبه کل ای رندیقرار گ
اوش همواره ک یواقع تیمعنو !خود مابودگی خطر  :میریگیم دهیکه ما آن را ناد داریپا یکنند، بُعدیاشاره م

 یواقع تیباشد. معنو یواقع تیتواند جز انسانینم یواقع تی. معنوهستبوده و  تیواقع ترعیوسه عرصدر 
آن را  میتوانیکه ما م یفیک یمعنو «جوهر» کیو انباشتن  جادیا ؛و تکامل روح هیاست از تزک یندیفرآ

 یزندگ مندارزش اتیتجرب، کند دییماده را تأ نیما نتواند ا یاضیر ماگر علو ی. حتمیو تجربه کن میبشناس
و  یاست که تمام سعادت ماد یزیانسان تنها چ یرشد معنو پروژه .افتدیحوزه اتفاق م نیانسان در ا

حرص  ی وعمق انسانکم یهاحدس و گمان اناتیجردر  آن، آدمی بدون رایدارد. ز یبه آن بستگ یاجتماع
اتصال ذهن و  قیخود از طر یکیولوژیهوش ب یارتقا یبه جاخواهد شد. از همین رو غرق  ناما یو آز ب

ردن ک داریما به فیوظ ی!شده توسط هوش مصنوع دیجانبه تولاز دانش ظاهراً همه یابدن انسان به شبکه
                                                 
1. Graham Downing 
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« ستابرای هماهنگی با نظم کیهانی  تیانسانه و توسع یریادگی ،یمندبهرهو  یانسان یذات یاستعدادها
 .(1: 2618، هلمینسکی)
 :دهدبا رویکرد فلسفی به این تقابل نگاه کرده و پاسخ می باسترومهمچنین 
 تر است که نه تنهاکالیراد روی نیسکوالر دارد، اما از ا یگرادر تفکر انسان شهیر گراییانسان ترور»

و  یزشکپ میبلکه کاربرد مستق ،یفرهنگ شیانسان، مانند آموزش و پاال عتیبهبود طب یسنت یابزارها
 (.23: 2660، باستروم« )دکنیم جیما را ترو یاساس یستیز یهاتیاز محدود یغلبه بر برخ یبرا یفناور

گیرند که نتیجه می 1با رویکردی منفی و بر مبنای آرای روزنویگ نگاه کرد که در رویکردی دیگر باید به بحث ترنر و برمن
است  یاتیهمان روح ح ییکند که گویم لیتجل یارا به گونه یهوش مصنوع رایز؛ متناقض است یدئولوژیا کی گرایی،انسانفرا»

 یتالیجید یدستکار یبرا یابزار یهوش مصنوع و این در حالی است که ممکن است شدیم لیتجل سمیآلدهیکه در گذشته توسط ا
  .(21: 2622، ترنر و برمن) «باشد

 گرایی در هوش مصنوعی هایدگری و نقد دریفوسیانسانفرا .7

 2حیات مصنوعی و فراانسان گرایی را در دستور کار خود قرار داده اند، هوش مصنوعی هایدگریه ای که پژوهش در حوزاصلی جریان
ای هوش هشوند. این رویکرد با عنوان توجه بر انگیزش برای دریفوس چیزی بیش از یک جریان در میان دیگر جریاننامیده می

نخستین پژوهشگر هوش مصنوعی بود که تحت تأثیر « 4تِری وینوگراد»مصنوعی، . از میان پژوهشگران هوش 3مصنوعی است
 دریفوس، هایدگر خواند و اول شخصی بود که تعبیر هوش مصنوعی هایدگری را به کار برد.

 کند کهدریفوس در توضیح هوش مصنوعی هایدگری مطرح می
مندی و بسترمندی شناخت، وجه ایجابی و رد بازنمودگرایی وجه سلبی هر جریان هایدگری پذیرش بدن» 

سازی کند که بر خالف در هوش مصنوعی است. این جریان در صدد است نگرشی به هوشمندی را پیاده
ونتی، پیوند لوپهای پیشین در هوش مصنوعی و نیز بر خالف کل تاریخ فلسفه تا پیش از هایدگر و مرجریان

علی )محمد« درونی انسان و جهانش را نادیده نگیرد و نفش ضروری بدن در فرایند شناخت را تأیید کند
 (.126: 1323خلج، 

 او همچنین معتقد است که 
ه سازی رفتار هوشمندانه ناکام ماندای از چنین پیوندی با جهان ندارند، در پیادهها به علت اینکه بهرهربات»

نی ها معنادار شود، اساساً پیوند دروشود تا تغییرات غیرمنتظره و تعریف نشده برای انسانسبب می و آنچه
از یک تغییر غیرمنتظره،  0انسان و جهان و حس ما از مطابقت با محیط است؛ بر این اساس، تشویش برآمده
ده و هنگامی که پاسخی ما را از درون به سوی کوشش در مسیر بازیابی دوباره تعادل با محیط، سوق دا

مناسب پیدا شد، تشویش درونی نیز برطرف شده و بار دیگر در مطابقت حداکثری با محیط قرار خواهیم 
 (.121)همان: « گرفت

 
 

                                                 
1. Franz Rosenzweig 
2. Heideggerian AI 

( Externalism)گرایی بر پایه خارجیت« مایکل ویلر»دهد. جریانی که داند مورد ارزیابی قرار میدریفوس جریان دیگری را نیز که خود را هوش مصنوعی هایدگری می .3

پذیرد، آن را جریان هوش مصنوعی هایدگری دروغین بندی کرده است. اما دریفوس برای اینکه رویکرد ویلر و چالمرز نوعی از بازنمودگرایی را میورتدیوید چالمرز ص
«. اپمناینترکشنیسم آگره و چ»و « رفتارگرایی بروک»دهد که عبارت اند از او همچنین دو جریان هوش مصنوعی هایدگری راستین دیگر را نیز مورد توجه قرار می نامد.می

سازی هاجهه تودستی با اشیا را پیادرویکرد نخست این ایده را از هایدگر و دریفوس پذیرفته بود که بازنمود ما از جهان، خودِ جهان ماست و رویکرد دوم نیز درصدد بود تا مو
 (.120: 1323یو ما از جهان، ناکام ماندند )محمدعلی خلج، کند. به باور دریفوس، هر دو رویکرد، به جهت ابژکتیوسازی فهم پیشاابژکت

4. Terry Winograd 
 ای جدید که به محرک پاسخی مناسب دادهنظمی نورونی شده و تا ایجاد شبکه. دریفوس در این خصوص معتقد است که در این زمان، کل ساخت پدیداری وارد یک بی0

 دست یابد، ادامه خواهد یافت.و بتواند به تعادل حداکثری با محیط متناظر 



 

 
 .....غلتد؟یدر م ییگراینسب ۀمتاخر به ورط نیتگنشتایو ایآ     
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 گراییانسانفرانقد اخالقی  .8
ان است. طرفدار« هاارزش هگرایی در حوزکثرت»گرایی اشاره داشت، انسانفراتوان در ابعاد اخالقی به بحث از جمله مواردی که می

 ها، در توصیف کمال انسانی مد نظر خود عاجزند.این تفکر با اذعان و نیز تصدیق بر کثرت ارزش
گرایی به صورت فاحشی هویدا و مسیر اختیارگرایی انسان مورد انسانفراهای انسانی با توجه به بحث همچنین نقض آزادی

 گیرد.تحدید قرار می
ریزی، های دولتی در ابعاد گوناگون برنامههایی در سطح کالن، نیازمند ورود بخشاست که عمدتاً چنین برنامهمورد بعدی نیز آن 

ز را تقویت ابزار و سرباه گرایی، محوری دولتی و حکومتی تلقی شده و وجه انسان به مثاباجرا و حمایت است؛ بر این اساس فراانسان
در نظر گرفته شده تا  3و آزادانه 2کند، باید مسیری برای اصالح مستبدانهمطرح می 1آگِر کند. به دیگر سخن، شاید آنگونه کهمی

یز بتواند آزادانه پیوندی فناورانه نبود نانتخاب و گزینش انسانی نیز در این فرایند بتواند دخیل شود و حتی اگر فرد، متمایل به این هم
 (.168و  161: 1323انتخاب خود را داشته باشد )مالیوسفی و رضایی مستقیم، 

ها است مطرح کرد، بحث تکثیرپذیری هوش مصنوعی و منحصر به فرد بودن انسان گراییانسانفراتوان به دیگر نقدی که می
 کند مطرح می 4که در این خصوص هانکینز

ها قابلیت تکثیر و تولید انبوه داشته و این در حالی است که هر انسان یک موجود منحصر به فرد ربات»
: 1328)مازاریان، « ناوری یکسان انگاشتتوان موقعیت اخالقی او را با یک فبوده و بر این اساس نمی

112.) 
کند؛ او معتقد مطرح می« ابریشکاف نابر»تحت عنوان  0گافسو ویماتتوان به آن اشاره کرد، بحثی است که مورد دیگری که می

 است:
آورد که تنها گرایی، نابرابری اقتصادی را تشدید کرده و این گمان را در ذهن به وجود میانسانفرا»

 .(1: 2618)هاردی،  «مند شوندحیات بهرهفراتوانند از این قابلیت ثروتمندان می
 ؛نیز معتقد است هابرماس
 یرک خود هنجارد رییبه تغ یکمک تواندینم یکیوتکنولوژیاز نظر ب یانسان یعادت کردن به داشتن زندگ»

  ( 12: 2663، هابرماس) «ما بکند
ان به عنو دهندهبهبود یهایآور که فن دهدیرخ م یزمان یبه سادگ یکه زوال اخالق است نیهابرماس ابه دیگر سخن، منظور 

 شوند. رفتهیپذ ستیقابل اعتراض ن یاز نظر اخالق ای یطانیکه ذاتاً ش یعمل

  (30: 2002)باستروم،  ییگرافراانسان یهاارزش .3جدول  

 ی:ارزش اصل
 و پساانسان یفراانسان یکشف قلمروها یبرا یداشتن فرصت

 ی:اساس طیشرا
 فناورانه شرفتیپ یجهان تیامن گسترده یدسترس

 جانبی: یهاارزش
 یکیمورفولوژ یبهبود؛ آزاد یها یآور در استفاده از فن یانتخاب فرد .وجود ندارد «عتیدر طب یدستکار»در مورد  یاشکال چیه

 یکشتارجمع یهاضد اشاعه سالح ،یالملل نیب یصلح، همکار
باز،  نگرش ،یتفکر انتقاد ،یو بحث عموم قیتحق قیبهبود درک )تشو

 (ندهیبحث باز درباره آ ،یعلم قیتحق

 مجدد مفروضات یبه بررس لیتما ؛یفلسف یریخطاپذ (ینیو توسعه هوش ماش یجمع ،یهوشمندتر شدن )به صورت فرد

                                                 
1. Agar 
2. Authoritarian Eugenics 
3. Liberal Eugenics 
4. Hankins 
0. Matthieu Gafsou 
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 ینیو کارآفر یمهندس هیروح سم؛یپراگمات
و  یسبک زندگ ،یجنس یهاشیگرا ،یمذهب دیها، نژادها، عقاتنوع )گونه

 (رهیغ

 ..(و یریضد پ قاتیتحق ،ینجات جان )توسعه زندگ توجه به رفاه همه

 گیرینتیجه
آن را به  رندیگب ادی توانندیکه م نندیبیم کارهمهین یشروع شرفت،یکار در حال پ کیعنوان انسان را به عتیطب انیگرافراانسان

که  دوارندیام انیراگتکامل باشد. فراانسان یانینقطه پا ی،کنون تیکه بشر ستین یازیکنند و معتقدند ن یمطلوب بازساز یهاروش
 موفق شوند که پساانسان شوند. تینها در ،یعقالن یابزارها ریو سا یعلم، فناور ازمسئوالنه ه با استفاد

 دیدج یهاینسبت به فناور یکننده نگرش ارتجاعکه در عمل اغلب منعکس گر،ید یاخالق یهادگاهیاز د یاریبرخالف بس
چشم  نیاتخاذ کند. ا یفناور استیتر به سفعال یکردیتا رو شودیم تیدر حال تحول هدا یدگاهیبا د یفراانسان دگاهی، د1هستند

و  یعاطف اتیتجرب شیپاال ،یفکر یقوا ریحافظه و سا تیتر، تقوتر و سالمیطوالن یندگز یبرا یفرصت جادیا ،یانداز، به طور کل
 بهتر است. یزندگ کیبه  یابیدست یو به طور کل یستیبهز یحس ذهن شیافزا

 میعظ یهابیآس جادیا یها برااز آن توانیم؛ هرچند که نباید از یاد برد که ستین فناورانه ینیبمستلزم خوش ییگرافراانسان
 یاجتماع یهاینابرابر شیافزاای نظیر بر این اساس نیاز است تا پیامدهای منفی .سوءاستفاده کرد ،(هوشمند اتیانقراض ح)همچون 

زایی گریبانگیر تحول فناورانه شود؛ به دیگر سخن، بر خالف نگرانی عمومی نیز مورد توجه قرار گرفته و مانع از آن شویم که آسیب
هایی با هوش ماشینی بود؛ چراکه به هر روی انسانی، باید نگران ظهور انسانفراهای هایی با هوش و تواناییمبنی بر ظهور ربات

تواند بر اخالق اجتماعی بیش از هر آسیب دیگری که اشاره شد، پررنگ در فرایند همراهی فناورانه میجبرگرایی صورت گرفته 
 عمل کرده که مابه ازای آن، تبعات درازمدت آن گریبانگیر بشر خواهد شد.

 میکن یوششم پخود چ یکنون یهااز ارزشبدین معنا نیست که قرار است  یفراانسان دگاهیداز دیگر سو باید عنایت داشت که 
 یهاسازد آرمانیبلکه ما را قادر م ؛میده حیموجودات پساانسان را بر انسان ترج دیبا مییکه بگو ندکیما را ملزم نم ییفراانسان گراو 

 .میخود غلبه کن یکیولوژیب یهاتیاز محدود یاریبر بسکرده و  خود را بهتر درک

ب ای سازماندهی شود که آسیگرایی الزم است تا جامعه به گونهپروژه فراانسانبه هر روی، باید عنایت داشت که برای تحقق 
به بافت اجتماعی صورت نپذیرد و مخاطرات وجودی این تحول، بدون تحمیل به جامعه باشد؛ به دیگر سخن نیازمند یک امنیت 

بین رفتن هوشمند منشأ زمین تمام شده  جهانی هستیم، چراکه همانطور که در متن اشاره شد، ممکن است این تحول به قیمت از
 خواهد شد.های فراانسانی محقق نو اینگونه اگر نسل بشر منقرض شود، هیچگاه پتانسیل توسعه بیشتر و دستیبابی به ارزش

 :المللی نگاشته شود تاگرایی توسط جامعه بینهمچنین الزم است تا اسنادی مبتنی بر اخالق فناوری فراانسان
 ها بتوانند کمال خود را مبتنی بر آزادی و انتخاب فردی در چارچوب فناورانه بهبود داده؛گرایی، انساندر فراانسان (1
 ها تحمیل نشده؛هیچ استاندارد واحدی برای سلب آزادی (2
اصالح انسانی  ایهای جمعی در زمینهگیریی، تصمیمشورو سمیتاریجنبش اصالح نژاد و توتالبا عنایت به تجاربی نظیر  (3

 احتیاط صورت پذیرد و مبتنی بر این اصالح موجبات انزجار فناوری در بین مردم فراهم نشود؛ با
اد ی به عدم تبدیل دموکراسی اطالعات به نظام استبددارهیاقتصاد سرمابودن  و اشباع از رسانه ییگرامصرفبا عنایت به  (4

 اطالعاتی توجه شود؛
 ؛نرسیم کیستمیس 3ییزداتیانسانشود به گرایان محسوب میکه آرمان فراانسان 2کیجامعه پانوپتاز یک  (0
 ها را فراهم نکند.توسط توده 4نخبگان یتیامن دیتهد، موجبات کیعصر قدرت تکنولوژ (0

                                                 
آیا من هنوز خودم هستم؟ یا این کپی است که »کنند که در صورت تحقق این فناوری برخی این سوال را مطرح می« مفهوم بارگذاری ذهن» عنوان مثال در بحثبه 1
های من را دارد؟ اگر آپلود فکر می کند من هستم، آیا این کافی است؟ آیا اصالً این  ندگی دیگری را رقم خواهد زد؟ آیا آپلود همان احساسات، افکار، هنجارها و ارزشز

 «کنم؟ در حال حاضر خودم را آپلود نمی تر: از کجا بدانم که به معنای چیزی است که من اکنون فکر می کنم خودم هستم؟ یا این هم یک توهم است؟ حتی فلسفی
2. Panoptic Society 
3. Dehumanisation 

 برای توجیه اقدامات تهاجمی و اقتدارگرایانه .4



 

 
 .....غلتد؟یدر م ییگراینسب ۀمتاخر به ورط نیتگنشتایو ایآ     
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ه از ابزار با استفاد شهیهم شرفتیکه در روند تکامل انسان، پ ی اتخاذ کرد و اظهار داشتستیانتروپولوژدر خاتمه باید نگاه 
که به  است فناورانه یمشاوره و نوآور است،یزبان، س ،گفتمان نیتعادل ب نینابراب( و کلمات )زبان( حاصل شده است. فناوری)
که  میهست اییفناوره توسع ریما درگ رایز م،یهست شرفتیدهد. اما امروز ما در مرحله بحران باور به پ یکامل م یمعنا شرفتیپ
 شود.یو مشورت منعکس نم استیقالب کلمات، س در گرید

 منابع
-20 (:16، )های فلسفی کالمیفصلنامه پژوهشهای هوشمند، بررسی مسائل اخالقی در سیستم(. 1381) .داودآبادی، مرضیه؛ خزاعی، زهرا

126. 
 :2(4) ،دوفصلنامه علمی هستی و شناخت، تیبدن در فلسفه تَرابشر گاهیو جا یمرلوپونت ستهیبدن ز(. 1320) .کریمی، یاشار؛ اردالنی، حسین

10-88. 

 ،یالمک یفلسف یهافصلنامه پژوهش، یدر دفاع از حقوق هوش مصنوع استدالل عدم تفاوت مربوط یانتقاد لیتحل(. 1328مازاریان، علیرضا. )
(21:) 100-126. 

 .128- 163: 0(1، )شناسی بنیادیدوفصلنامه غرب(. دریفوس و تاریخ فلسفی هوش مصنوعی، 1323) .محمدعلی خلج، محمدحسین
 :0(1، )های علم و دیندوفصلنامه پژوهش ،اصالح نژاد فرانسیس گالتُنه نگاهی به نظری(. 1323)یوسفی، مجید؛ رضایی مستقیم، رضا. مال

21-114. 
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