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Abstract
Digital age has relied on information technologies to provide opportunity for presence of people and information
products on the Internet and social networks. The deaths of users will take up a lot of web space. Business start-up
companies aiming to make money, doing business with the title of the posthumous digital industry (DIA). The
purpose of this article is to describe the digital industry after death and its services and to explain the need for an
ethical framework for this industry. The present research is a documentary or library document and a conceptual
analysis approach has been used for the study. Based on the research findings DIA means the digital afterlife
industry, covering the following four groups of afterlife services: 1. Information management services 2.
Posthumous Messaging Services 3. Online memorial services 4. Recreational services. Start-up companies Enhances
the continuity of life after death in the digital space. Maintaining or deleting users in the digital space requires
specific policies and ethical frameworks from these companies to ensure their human dignity, privacy and other
ethical issues. Development and growth of post-mortem digital debris on social media raises complex ethical issues
that need careful scrutiny.
Keywords: post-mortem digital industry, Business start-up companies, life after death, Ethical Framework.
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دیجیتال کاربران در صنعت دیجیتال پس از مرگ و مسائل اخالقی آن
**

ناهید خوشیان* سعید ر ایی شریفآبادی
چکیده

عصر دیجیتال با تکیه بر فناوریهای ارتعاتی فرصت حضور افراد و آ ار آنهها را در
اینترنت و شهبکهههای اجتمهاعی فهراهم آورده اسهت .حجهم زیهادی از فضهای وب را
ارتعات کاربرانی اشغال کرده که از دنیا رفتهاند .شرکتهای استارتآپ تجاری بها
هدف کنب درآمد به کنب و کاری با عنوان صنعت زندگی دیجیتال وس از مهرگ
( )DAIروی آوردهاند .هدف از ایو مقالهه معرفهی صهنعت دیجیتهال وهس از مهرگ و
تبییو رورت تهدویو چهارچوب اختمهی بهرای ایهو صهنعت اسهت .روز وهژوهم
حا ر سندی یها کتابوانههای و متکهی بهه رویکهرد تحلیهل مفههومی اسهت .بهر اسهاس
یافتههای وژوهم صنعت زندگی دیجیتال وس از مرگ چهار دسته از خدمات وهس
از مرگ را در بر میگیرد -1 :خدمات مدیریت ارتعاتی  -2خدمات ویامرسان وهس
*دانشجوی دکتری بوم علم ارتعات و دانمشناسی دانشگاه الزهرا تهران ،ایران.
**استاد بوم علم ارتعات و دانمشناسی دانشگاه الزهرا تهران ،ایران.

چارچربی بیات فظ امن ذ و ش ش یت ا ،لض یدم خصر ی ا العا ادج تاو اربیان ار نعذ ادج تاو شس ا ،میگ و مهائف اخالقی نن
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از مرگ  -3خدمات یادبود و گرامیداشت آنتیو  - 4خهدمات خلهق دوبهاره .حفه
یا حذف کاربران در فضای دیجیتال به سیاستهها و چهارچوب اختمهی ویهژهای نیهاز
دارد که ایو شرکتها برای تضمیو شأن و کرامت اننانی حریم خصوصهی و دیگهر
منائل مرتب اختمی باید ایو چارچوبها را در نظهر بگیرنهد .توسهعه و رشهد بقایهای
دیجیتال وس از مرگ در شبکههای اجتماعی منهائل و مشهکتت اختمهی ویچیهدهای
را ودید میآورد که به بررسی دمیق نیاز دارند.
کلیدواژهها
صنعت دیجیتال وهس از مهرگ شهرکتههای اسهتارتآپ تجهاری زنهدگی وهس از
مرگ چارچوب اختمی.
مقدمه
سرتاسر وب با ارتعات کاربران متوفی اشغال شده است .هنگامیکهه کهاربران فهوت
میکنند حجم زیادی از ارتعهات آنتیهو را از خهود بههجها مهیگذارنهد کهه بهه آن
«بقایای دیجیتال» گفته میشهود .میهراث دیجیتهالی افهراد متهوفی بهه بوشهی از میهراث
دیجیتالی فرهنگی به اشتراک گذاشتهشده در اینترنت تبهدیل مهیگهردد .ایهو میهراث
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

نهتنها برای وژوهشگران امروز بلکه بهرای ارتقهای دانهم ذهنهی ننهلههای آینهده نیهز
همچون اسناد و مدارکی باارزز سودمند خواههد بهود (.)ohman &Watson, 2019
منئلۀ مهم ایو است که با ارتعات کاربران متوفی چه باید کرد حف یا حذف ایهو
کاربران به سیاستها و اصول اختمی ویژهای نیاز دارد که رعایت ایو اصول زمینه را
برای رویارویی با منائل مربوط به حفه کهاربران متهوفی در فضهای دیجیتهال فهراهم
میکند .شمار وروفایلهای کاربران متوفی در شبکههای اجتماعی از جمله فیسبوک
در حال افزایم است ()Little, 2018؛ به نحویکه ممکو است در وایان مرن جاری
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تعداد کاربران متوفی حتی بیشتر از تعداد کاربران زنده باشد .تحقیقات روانشناسی و

جامعهشناسی ا بات میکند که وروفایل کاربران متوفی شبکههای اجتماعی  -بهمنزلهۀ
سههایتههها و مکههانهههای برمههراری تعههامتت و ارتبارههات مههوی و برگههزاری یههادبود و
گرامیداشت  -از نظر اجتماعی نقم مهمی ایفا میکنند؛ تا جهاییکهه مهاههها و حتهی
موارب مرار داد و با او صحبت کرد (.)Stokes, 2014
شههههرکتهههههایی ماننههههد اتههههرنیم ( )Eternimeو رولیکهههها ( )Replicaاکنههههون
بههها کمهههک ربهههاتههههای چهههت آنتیهههو ( )Chatbotsبقایههها و ردوهههای دیجیتهههالی
( )Digital footprint & Digital remnantsو آ ار ارتعاتی بهجا مانهده از کهاربران
متوفی موجبات حضور آنها را در فضای دیجیتالی فراهم میکنند .ایهو کهار ادامهۀ
زندگی کاربران متوفی و تعامل آنها با کاربران زنده را در فضای دیجیتال مینر مهی-
سازد .همچنیو فضایی را برای سوگواری و گرامیداشهت و یهادبود کهاربران متهوفی
در دنیهای الکترونیکهی و آنتیهو مهیها مهیکنهد .بعضهی از شهرکتههای اسهتارتآپ
تجههاری ( )Start-upsبهها بهرهگیههری از روزهههای کنههب درآمههد از آ ههار و بقایههای
دیجیتال از ایو فرصت استفاده میکنند؛ به گونهای کهه آنتیهو نگههداشهتو وروفایهل
کاربران متوفی موجب کنب منافف امتصادی برای ایو شرکتها شده و اسهتقبال زیهاد
از سهرمایهگهذاری در زمینهۀ صههنعت دیجیتهال وهس از مههرگ را در وهی داشهته اسههت.
شرکتهایی مانند اتر )Eter9( 9الیفنهوت ( )Lifenautو اتهرنیم مادرنهد در غیهاب
کاربر یک موجودیت مجازی از وی منتشر سازند که بهرور هوشمند توانهایی تعامهل
و ارسال ویام به دیگران را دارد.
در وامف ایو شرکتها بهرای متهوفی یهک همتهای دیجیتهالی خلهق مهیکننهد کهه
میتواند درست مانند زمانیکه کهاربر زنهده بهود تعامهل و ارتبهاط برمهرار کنهد .ایهو
ودیده موجب جاودانگی دیجیتال ( )Digital Immortalityمیشود .مهیتهوان گفهت

چارچربی بیات فظ امن ذ و ش ش یت ا ،لض یدم خصر ی ا العا ادج تاو اربیان ار نعذ ادج تاو شس ا ،میگ و مهائف اخالقی نن

سالها بعد از آنکه شوص میمیرد میتوان وی را در فضهای دیجیتهال ردیهابی کهرد

هدف از جاودانگی دیجیتال حف دوام و وایداری آ هار و ارتعهات بتشهده وهس
از مرگ کاربر است ( .)Savin-Baden & Burden, 2018صرفنظر از اینکه چنهیو
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شههرکتهههایی در الگههوی تجههاری کنههب و کههار خههود بهها یکههدیگر تفههاوت دارنههد
همههۀ آنههها زیرمجموعهههۀ اصهه تح «صهههنعت زنههدگی دیجیتهههال وههس از مهههرگ»
( )Digital afterlife industryمههرار مههیگیرنههد .دیایآی ( )DAIماننههد چتههری
اسهت کههه تمههام شههرکتهههایی را کههه بهها اهههداف تجههاریسههازی و کنههب درآمههد بههه
دیجیتهالسههازی آ هار و بقایههای ارتعهاتی کههاربران مرحهوم در اینترنههت مهیوردازنههد
در بهههر مهههیگیهههرد ( )Ohman & Floridi, 2012و چههههار دسهههته از خهههدمات
وههس از مههرگ را بههه شههرح زیههر ارائههه میدهههد -1 :خههدمات مههدیریت ارتعههاتی
()Information Management Services؛  -2خههدمات ویهامرسههان وهس از مههرگ
(Services

Memorial

)Online؛  -3خههههدمات یههههادبود و گرامههههیداشههههت

آنتیهههو ()Posthumous Messaging Services؛  - 4خهههدمات خلهههق دوبهههاره
(.)Recreation Services
توسعۀ ایو چهار دسته خدمات موجب ایجهاد یهک هویهت جدیهد بهه نهام «هویهت
دیجیتالی» برای متوفی میگردد .روزهای دیجیتالسازی هویت وس از مرگ اساسهاً
با ارائۀ دو نوع از ایو خدمات یعنی ویامرسانی وس از مرگ و خدمات ایجاد یا خلهق
دوباره حاصل میگردد .دیجیتالسازی هویت در فضای مجازی موجب توسعۀ یهک
هویت جاودانۀ آنتیو میشود .بنابرایو علیرغم از بیو رفتو کالبد و هویت فیزیکهی
هویت دیجیتالی به کاربران متهوفی وجهودی جاودانهه و مانهدگار مهیدههد .در وامهف
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

فنههاوری هههوز مصههنوعی هویههت فههردی آفتیههو کههاربران را بههه سهوی هههویتی کههه
ت آنتیو شکل گرفته است هدایت میکند.
کام ً
بر ایو اساس هنگامیکه کاربر دارای وروفایهل فهوت مهیکنهد نشهانۀ یهادبود در
بهههاالی وروفایهههل شوصهههی وی یادداشهههت و بهههدیو وسهههیله حنهههاب کهههاربری او
امو مهیگهردد .اعضهای خهانواده و بنهتگان متهوفی مهیتواننهد درخواسهت کننهد کهه
وروفایل متوفی حهذف شهود .در غیهر ایهو صهورت شهرکتههای تجهاری بهر اسهاس
سیاستها و اصول اختمهی مننهجم میتواننهد وروفایهل را حهذف کننهد یها نگهدارنهد
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(.), Bläser, Brown & Baroud , 2018Boeters

 -1خدمات مدیریت اطالعات:

چنیو خدماتی به کاربران کمک میکند تا بتواند دربار :منائلی نظیر مدیریت میهراث
دیجیتههالی وههس از فههوت خههود یهها دیگههران تصههمیم بگیرنههد .بههرای تضههمیو ارمینههان
نمیرود ایو خدمات بهوسیلۀ شرکتهای تجاری و استارتآپ نووا ارائهه مهیگهردد
(.)Ohman & Floridi, 2017
ایههو شههرکتههها مبههل از مههرگ کههاربران از آنههان یهها خههانوادههایش هان هزینهههای
میگیرنههد تهها در فضههای دیجیتههال بههرای آنههها وروفایههلهههایی ایجههاد کننههد .ایههو
وروفایلها حاوی آ ار و ارتعات و داراییههای دیجیتهالی کهاربران متهوفی اسهت .بها
اینکههه بنههیاری از شههرکتهههای اسههتارتآپ در زمین هۀ خههدمات مههدیریت ارتعههات
مربوط به صنعت دیجیتال وس از مرگ مننوخ گردیدهانهد گوگهل در آوریهل 2013
خدماتی را با عنوان «مدیر حنهاب غیرفعهال» ( )Inactive Account Managerارائهه
کههرده کههه موجههب اسههتمرار زنههدگی کههاربران متههوفی در فضههای دیجیتههال مههیشههود.
نتههایو سههرمایهگههذاری در ایههو صههنعت نشههان مههیدهههد کههه کنههب و کههار در ایههو
زمینه وررونق است.
 -2خدمات پیامرسان پس از مرگ:

در ایو نوع خدمات یک ایمیل از ررف متوفی برای خهانواده و وابنهتگان او ارسهال
میگردد .اگر ایهو ویهام بهیواسه بمانهد تعهدادی ویهام و ایمیهل یها برخهی از اشهکال
محتوای دیجیتالی هم از وروفایل متوفی برای بعضی از کهاربران کهه از مبهل مشهوص
شدهاند (خانواده دوستان و کنانی که متوفی در زمان حیات بها آنهها ارتبهاط داشهته
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کههاربران از اینکههه آ ههار دیجیتههالی آنههها وههس از مرگشههان انتقههال مههییابههد و از بههیو

است) فرستاده میشود .البته فق ارسال یک یا دو ویام رایگهان اسهت .ایهو خهدمات
ساالنه و در ازای ورداخت حق بیمه ارائه میگردد.
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 -3خدمات یادبود آنالین:

تأ کید ایو خدمات بر افراد داغدیده و سوگوار اسهت و یهک فضهای آنتیهو را بهرای
گههرد هههم آوردن وابنههتگان متههوفی فههراهم مههیکنههد .بههدیو ترتیههب شههیوه و گنههتر:
سوگواری و بزرگداشت متوفی از شکل سنتی به آنتیو و از س

محلی بهه سه

جهانی تغییر یافته است .مواردی مانند عکسها فیلمها و دیگهر اشهکال محتهوایی کهه
از دارایی دیجیتالی کاربر متوفی بوده و میراث دیجیتالی وزیهو و باارزشهی اسهت در
ایو فضا مرار میگیرد .هدف از سوگواری و یادبود تهیۀ یک زندگینامۀ مانهدگار از
کاربر متوفی است که به بازماندگان ایهو امکهان را مهیدههد کهه یهک مکهان ایمهو و
وایدار را برای درگذشتگان خود فراهم آورند .یادبود دیجیتهالی فعهالیتی اسهت کهه از
جاودانگی دیجیتال و میراث دیجیتالی برای ارائۀ خدمات خاد یهادبود بههره مهیبهرد
(.)Savin-Baden & Burden, 2018
اکنون فیسبوک میزبهانی بیشهتر یادبودههای آنتیهو را بههرور رایگهان بهر عههده
دارد و بهها وجههود م البههات بعضههی از شههرکتههها هههیع هزینهههای دریافههت نمههیکنههد.
بروبهههاکر و همکهههارانم دریافتنهههد کهههه سهههایتههههای شهههبکهههههای اجتمهههاعی
() )Social networking sites (SNSsماننهد فهیسبهوک نههتنهها بایگهانی کهاربران
متوفی بهشمار میآیند بلکه بهمنزلۀ فضاهایی اجتماعی برای افراد سهوگوار محنهوب
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

میشوند و بدیو ترتیب افزون بر سوگواری برای متوفی موجهب ویونهد و همبنهتگی
افراد در گرامیداشهت و یهادبود شهوص مرحهوم مهیشهوند ( & Brubaker, Hayes

.)Dourish, 2013
فیسبوک از سال  2009گزینهای را رراحی کرده تا افراد سوگوار بتوانند بهرای
نگهداری یا حذف کامل وروفایل و حناب کاربری متوفی تصمیم بگیرند .حفه و و
گرامیداشت ایو حناب کاربری منتلزم ارسال یک فرم آنتیو شهامل ایجهاد ویونهد
به آگهی درگذشت و اعتن فوت یا دیگر اشکال ا بهات مهرگ کهاربر متهوفی اسهت.
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برای حذف کامل حناب کاربری متوفی نیز بازماندگان باید گواهی تولد و مهرگ او

را ارسال کنند و برای مدیریت داراییهای دیجیتال او مجوز مانونی داشته باشهند .البتهه
چنانچه وابنتگان متوفی بهه ارتعهات ورودی مرحهوم دسترسهی داشهته باشهند رونهد
حذف حناب کاربری بنیار سادهتر میشود (.)Wright, 2014

از ایو خدمات برای تولید محتوای جدیهد دربهار :رفتهار اجتمهاعی اشهواد مرحهوم
استفاده میشود و بهنوعی بازسازی رفتار اجتماعی متوفی به کمک دادههای شوصهی
او در زمان حیات است .ایجاد یک ننوۀ مجهازی از کهاربر (کهه در غیهاب وی فعهال
است) بهوسیلۀ رباتهای چت مانند برنامههههایی کهه ویهامههای جدیهدی را بهر اسهاس
دادههههای گذشههته ایجههاد مههیکننههد و نیههز فنههاوری هههوز مصههنوعی انجههام مههیگیههرد
(.)Ohman & Floridi, 2017
همانگونه که گفته شد شرکتهای تجاری به ارائۀ ایهو چههار دسهته از خهدمات
میوردازند .شماری از ایو شرکتها خدمات خود را رایگان ارائه مهیدهنهد و بعضهی
از آنههها در ازای گههرفتو هزینههه میههراث و بقایههای دیجیتههالی متههوفی را ب هه اشههتراک
میگذارند و از ایو رریق سود مهیکننهد .ایهو خهدمات در وامهف ننهوه و جهایگزیو
دیجیتالی شهوص متهوفی اسهت کهه کهاربران را جهذب مهیکنهد و بهرای شهرکتهها
سودآور است؛ به بیان دیگر تصاویر و بازنمودهای دیجیتالی ما بهمنزلۀ نماینهدگان مها
و اشیای فیزیکی هنتند.
لذا با وجود ایو وامعیت که هنوز ممکهو اسهت مصهنوعات و تصهاویر و نامهههها را
داشته باشیم تولید و تجربه و به اشتراکگذاری آنها بهرور معنهیداری تغییهر کهرده
است .میتوان گفت ایو داراییها بهمنزلهۀ میهراث دیجیتهال بهرای کمهک بهه وراث و
کههارگزاران متههوفی شههناخته مهیشههوند .کههانر دارایههیهههای دیجیتههالی را شههامل همههۀ

چارچربی بیات فظ امن ذ و ش ش یت ا ،لض یدم خصر ی ا العا ادج تاو اربیان ار نعذ ادج تاو شس ا ،میگ و مهائف اخالقی نن

 -4خدمات ایجاد دوباره از اطالعات شخصی:

فایلهای دیجیتالی در رایانۀ شوصی بهعتو :حنابهای کاربری آنتیو و عضهویت
در آنها میداند ( .)Connor, 210کارول و رومهانو ادعها مهیکننهد کهه ایهو آ هار و
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مصنوعات دیجیتالی بوشی از یک مجموعۀ شوصی در حال رشد اسهت کهه حهاوی
ارتعات کافی برای تفنیر زندگی ماست (.)Carroll & Romano, 2011
سئوالی که در اینجا م رح میشود ایو است که آیها نگههداشهتو وروفایهل متوفیهان
صرفاً در صورت دریافت هزینه و کنب درآمد مابل توجیهه اسهت در واسه بهه ایهو
ورسهم بایههد گفهت در غیههر ایهو صههورت بها چیههزی شهبیه مبرسههتان دیجیتهالی روبههرو
میشویم که وروفایل و میراث دیجیتهالی همهۀ افهراد متهوفی بهدون ورداخهت هزینهه و
بدون هیع گونه متک و معیاری در آن جمف میشهود .ورسهم دیگهر ایهو اسهت کهه
چنانچه بوواهیم برخهی از وروفایهلهها را حهذف کنهیم فراینهد انتوهاب بایهد چگونهه
باشد آیا میتوان بدون در نظر گرفتو هیع معیاری وروفایلی را حذف کرد یها اینکهه
باید وروفایلها را اولویهتبنهدی کهرد و سهپس بهرای حفه یها حهذف آنهها تصهمیم
گرفت ایو گونه منائل نگرانیها را دربار :رعایت اصول اختمی مربوط به حضهور
در فضای دیجیتالی افزایم داده است.
با توجه به نکات گفته شده و نگرانیههایی کهه در زمینهۀ حفه میهراث دیجیتهالی
وس از مرگ وجود دارد باید بدانیم که حف یا حذف آ ار و میراث ارتعاتی افهراد
وس از مرگشان در فضای دیجیتال تابف اصول و مواعد اختمی اسهت؛ بهه بیهان دیگهر
حف یا حذف میراث ارتعاتی افراد با کنب اجازه از خود آنهها (مبهل از فوتشهان)
یا نزدیکان و وابنتگانشان صورت میگیرد .در غیر ایوصهورت دسهتکاری وروفایهل
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ارتعاتی کاربران بدون کنب مجوز نقی حهریم خصوصهی محنهوب مهیشهود و
امنیت ارتعات آنان را به خ ر مهیانهدازد .بنهابرایو نگههداری از میهراث ارتعهاتی
متوفیان در صنعت دیجیتهال وهس از مهرگ منهتلزم چارچوبههای اختمهی اسهت تها
امنیت ارتعات کهاربران و حهریم خصوصهی آنهها حفه شهود .بنها بهر اهمیهت ایهو
مو وع منئلۀ وژوهم حا ر ارائه چارچوبی اختمی برای حفه میهراث ارتعهاتی
افراد در صنعت دیجیتال وس از مرگ است؛ بهگونهای که امنیهت ارتعهات کهاربران
تضمیو و از ارتعات شوصهی آنهها حمایهت شهود و از ارتکهاب جهرم علیهه حهریم
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خصوصی افراد ویشگیری شود.

اهمیت و ضرورت پژوهش
تاکنون تتزهای اندکی برای تدویو اصول اختمی در زمینۀ حف میراث دیجیتهالی
افراد وس از مرگ آنهها انجهام شهده اسهت .اهمیهت و هرورت ایجهاد چهارچوب و
باید بهمنزلۀ بقایایی از بدن آلی اننان در نظر گرفته شود .البتهه ایهو بقایها غیرآلهی و از
جنس ارتعات است و در وامف شوصیت فرد متوفی را شکل میدههد .ایهو دیهدگاه
بهها مههوانیو اتحادی هۀ ارووهها م ابقههت دارد؛ مههوانینی کههه توصههیه مههیکننهد از الگوهههای
تجاری شرکتهایی بهره بگیریم که استفاده از بقایای اننان ارگانیهک یها اننهان آلهی
را (کههه همههان میههراث ارتعههاتی و دیجیتههالی وی اسههت) تههرویو مههیکننهد .در ایههو
راستا الگوی خوبی از سوی موزههای باستانشناسی و وزشکی ارائهه گردیهده اسهت.
ایو موزهها بقایایی از بدن آلی و اشیایی را که شبیه میراث دیجیتهالی هنهتند حفه و
نگهداری میکنند.
ایو اشیا به مجموعههایی دیجیتالی تبدیل مهیشهوند و بههرور آنتیهو در دسهترس
مرار میگیرند .نگرانیهای اختمی ایو موزهها هماننهد نگرانهیههای صهنعت زنهدگی
دیجیتال وس از مرگ است .لذا شرکتههای تجهاری ارائهه دهنهد :خهدمات دیجیتهال
وههس از مههرگ نیههز بایههد از اصههول اختمههی و بایههدها و نبایههدهایی کههه در مههوزههههای
باستانشناسی رعایت میشود ویروی کنند.
تدویو اصول اختمی از سوی شورای بیوالمللی موزهها ) )ICOMکوششی اسهت
برای ارائۀ یک چارچوب مانونی و رفف نگرانیهای اختمی موزههها .ایهو چهارچوب
آشکارا تأکید میکند که بقایای اننانی (اشیا و آ ار دیجیتالی) باید در ت ابق با حفه
شأن و کرامت اننانی سازماندهی و استفاده شوند و صرفاً ابزاری برای کنهب سهود و
اهداف تجاری ملمداد نگردند .مفهوم کرامت یا شأن اننانی ویوند منتقیمی با حهوز:
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اصول اختمی بهرای نگههداری از ایهو میهراث نشهان مهیدههد کهه میهراث دیجیتهالی

حریم خصوصی ارتعات دارد .از نظر اختمی مو وع حف شأن و کرامت اننهانی
در گرو آن است که به میراث و آ ار و اشیای دیجیتالی مانند جنهد ارتعهاتی متهوفی
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نگرینته شود .ایو جند تنها وسیلهای برای وایان دادن به بهرهمندی و زنهدگی نینهت
بلکه بهمثابۀ یک موجودیت دارای ارزز ذاتی است .برای تجزیهه و تحلیهل دمیهقتهر
باید با بدن غیرآلی با احترام رفتار گهردد؛ صهرف نظهر از اینکهه ایهو کالبهد متعلهق بهه
شوص مرده یا زنده است .ایو امر بهصهراحت در اصهول اختمهی  ICOMبیهان شهده
است .بر وایۀ ایو اصول اختمی تمام جنبههای سرمایهگذاری تجاری باید بها نظهر بهه
ارزز ذاتی شیء اصلی ایجاد گردد .شرکتهای تجاری ارائهدهند :خدمات صهنعت
زندگی دیجیتال وس از مرگ نیز مشابه موزهها به رعایت برخی اصول اختمهی ماننهد
ورهیز از سونان توهیوآمیز در فضای دیجیتال و بهرهبرداری تجهاری از وروفایهلههای
یادبود ملزم میباشند.
منافف امتصادی ایو شرکتهها بایهد در راسهتای رعایهت اصهول اختمهی در زمینهۀ
میههراث و دارایهههای دیجیتههال باشههد ( )Ohman & Floridi, 2017بهههویههژه
کههه مهههمتههریو نگرانههی اختمههی در زمینهۀ زنههدگی دیجیتههال وههس از مههرگ «دروغ»
است؛ بدیو مفهوم که ومتی چتباتها یا ربهاتههای چهت بهبهود مییابنهد و بهه روز
میگردنهد تصهویری کهه از شهوص ترسهیم مهیکننهد رهی زمهان (حتهی در عهر
ت تغییر میکند به نحویکه کاربران هنگهام تعامهل
ونو سال وس از مرگ کاربر) کام ً
ت تغییهر یافتهه و دگرگهون شهده
با شوص متوفی احناس مهیکننهد شوصهیت او کهام ً
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

است .احتمال دارد کهه چهتبهاتهها از زمهانیکهه افهراد بهتنهام کهردهانهد تها زمهان
مرگ آنها ویچیدهتهر شهده باشهند و لهذا تصهویری ویچیهده و متفهاوت بها شوصهیت
وامعی متوفیان ارائه دهند.
ایو امر نقی اصهول اختمهی اسهت و نگرانیههای زیهادی را ودیهد آورده اسهت.
همچنیو نکتۀ مابل تأمل ایو است که بها اینکهه تهتزههای زیهادی در زمینهۀ صهنعت
دیجیتال وس از مهرگ انجهام شهده و ربهاتههای چهت در تقلیهد از کهاربران و رفتهار
اجتماعی آنها خوب عمل کردهاند هنوز جایگزیوهای ر هایتبوشهی بهرای افهراد
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وامعی محنوب نمیشهوند .بها توجهه بهه ایهو نگرانهیههای اختمهی حهدامل تومهف از

شرکتهای تجاری ایو است که موارد زیهر را بهرای اسهتفادهکننهدگان ایهو خهدمات
تضمیو کنند:
 -1کاربران از اینکه دادههای آنهها وهس از مرگشهان چگونهه نمهایم داده مهیشهود
 -2کاربران ارمینان حاصل کنند کهه تصهاویر ارائهشهده از متوفیهان همهان تصهاویری
است که رباتها هنگام بت نام از آنها جمفآوری کردهاند.
 -3کاربران ارمینان حاصل کنند که رباتهای چت فق دادهههایی را کهه بهه متهوفی
وابنته به آنها تعلق دارد گردآوری مهیکننهد .همچنهیو فقه خهانواده و دوسهتان و
وابنتگان متوفی حق گردآوری دادهها و آ ار دیجیتالی او و استفاده از آنها را داشهته
باشند.
فناوری هوز مصنوعی از رریق رباتهای چت موجب افزایم سهئواالت جهدی
و مهمی در زمینۀ رعایهت اصهول اختمهی مهیگهردد و منهائل اختمهی را وهیم روی
سیاستگذاران مرار میدهد.
سئوالی که م رح میشود ایو است که آیا همانگونهه کهه بهابو ()Buben, 2015
هشدار میدهد ایو فناوریها شکلی از بهرهکشی و استثمار متوفی هنتند آیها آنهها
حقوق زندگی یا مهرگ را زیهر وها مهیگذارنهد آیها ایهو فنهون فقه بهرای یهادبود و
گرامههیداشههت متههوفی بهههکار گرفتههه میشههوند یهها در صههدد ایجههاد جههایگزیو بههرای
متوفی هنتند دربار :اهمیت و رورت ایجاد چارچوب اختمهی بهرای محفاظهت از
ارتعهههات و میهههراث دیجیتهههالی کهههاربران بایهههد گفهههت دسترسهههی بهههه ارتعهههات و
وروفایل کاربران بهرور نامحدود و بدون توافق بها آنهان تجهاوز بهه حهریم خصوصهی
محنوب میگردد.
افراد سودجو بدون کنب اجازه از کاربران وارد حریم خصوصی آنها در فضهای
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م لف گردند.

دیجیتال میشوند و برختف اصول اننانی و اختمی از ارتعات آنهها بهرای تحقهق
اهداف خود بهره میبرند؛ برای مثال هک کردن وروفایهل شوصهی افهراد و دانلهود و
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انتشار ارتعات در فضای دیجیتالی به نام خود نقی حقوق مالکیت فکری و معنهوی
ودیدآوران ایو ارتعات و آ ار است و بهنوعی سرمت علمی و ادبی شهمرده میشهود
که ختف شئونات اختمی است .بنابرایو تهدویو یهک چهارچوب اختمهی جهامف و
مننجم و توسعه و وویاسازی آن برای وشتیبانی از امنیت ارتعهاتی کهاربران و میهراث
فکری و دیجیتالی آنها که سرمایۀ فکری و اجتماعی جامعه محنوب مهیشهود و نیهز
ویشگیری از ارتکاب جرایم علیه حریم خصوصی آنها بنیار مهم است.
پیشینۀ پژوهش
بررسیها نشان داد هیعگونه ویشینۀ تحقیقی فارسهی دربهار :صهنعت دیجیتهال زنهدگی
وس از مرگ و منائل اختمی آن و جاودانگی شوص و آ ار و ارتعاتم در فضهای
دیجیتال وجود ندارد .در ایو باره فق چند منبف التیو وجود دارد که بهه سهه مهورد از
مهمتریو آنها اشاره میشود:
ِ همو و واتنو ( )2019در وژوهم خود به ایو نتیجهه رسهیدند کهه تها چنهد دههۀ
ا َ
دیگر تعداد وروفایلهای مرده در فیسبهوک بنهیار افهزایم خواههد یافهت و احتمهال
اینکه متوفیان آنتیو غیرمابل شمارز باشند باوروذیر است .بر ایهو اسهاس آنهها در
آینده ررحی را برای محفاظت از انبوه وروفایلهای متعلق به کاربران مرد :فیسبوک
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

وایهریزی میکننهد .ایهو دو وژوهشهگر

همو بیهان منهائل ناشهی از تغییهر و اصهتح

وروفایل افراد متوفی استدالل میکنند که رویکرد تجاری منحصر به فرد برای حفه
دادههای کاربران وس از مرگ مواررات مهم اختمی و سیاسهی را در وهی دارد کهه
باید فوراً بررسی شود.
لههذا آنههها بههرای محفاظههت از وروفایههل متوفیهان در وههی یههک الگههو و چههارچوب
مقیاسوذیر و وایدار هنتند .چنیو رویکهردی بهه مشهارکت فعاالنهۀ سهرمایهگهذاران و
ذینفعان متعددی نیاز دارد که ایو چهارچوب و الگهو عتیهق و منهافف آنهها را در بهر
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بگیرد .میراث دیجیتالی افراد متوفی به بوشی از میراث دیجیتالی فرهنگی به اشهتراک

گذاشتهشده در اینترنت تبهدیل مهیگهردد کهه بهرای وژوهشهگران و ننهلههای آینهده
بهمنزلۀ اسنادی برای ارتقای دانم ذهنی مفید خواهد بود.
ِ همههو و فلوریههدی ( )2018بهها بیههان اینکههه وب بهههرههور فزاینههدهای بهها بقایههای
ا َ
ادامه میدهد ایو ودیده را صهنعت زنهدگی دیجیتهال وهس از مهرگ نامیهده و تأکیهد
میکنند که ایو صنعت برای مقابله با ویامدهای اختمی خود بهه چهارچوبی نیهاز دارد.
به گفتۀ آنها معاهدات و نشنتهایی که نمایشگاهههای باسهتانشناسهی را ههدایت و
سرورستی میکنند و بر آنها نظارت دارند میتوانند مبنای چنیو چهارچوبی را بهرای
محفاظت از آ ار و میراث دیجیتالی افراد متوفی فراهم کنند .همچنهیو آنهها توسهعۀ
یک چارچوب مانونی و تصویب شده را برای تضمیو شأن و کرامهت اننهانی کنهانی
که در فضای آنتیو دوباره از آنان یاد میشود

روری و مهم میدانند.

ا ِ همو و فلوریدی در وژوهشی دیگهر ( )2017گفتهانهد کهه فنهاوریههای آنتیهو
موجب میشوند مقادیر زیادی از دادهها تولیدکنندگان خهود را آنتیهو و زنهده نگهه
دارند و از ایو رریق شکل دیجیتالی جدیدی از حضور وس از مرگ ایجاد میشهود.
محققان م العاتی را دربار :ماهیت چنیو حضوری آغاز کردهاند اما ایهو وژوهمهها
تاکنون نتواننهتهاند نقهم منهافف تجهاری را در شهکل دادن بهه حضهور وهس از مهرگ
تصدیق کنند.
به گفتۀ ا ِ همو و فلوریدی ایو هدف در سهه مرحلهه دنبهال مهیشهود :اول مفههوم
صنعت دیجیتال وس از مرگ معرفی میشود؛ دوم منافف امتصهادی -سیاسهی صهنعت
دیجیتال وس از مرگ شناسهایی و مشهوص مهیگهردد .بهدیو منظهور یهک رویکهرد
تحلیلی مبتنی بر تفنیر ارتعاتی دربار :امتصاد مارکنینتی توسعه داده میشهود؛ و در
آخر مظاهر عملی منافف امتصادی -سیاسی صنعت دیجیتال وهس از مهرگ بها اسهتفاده

چارچربی بیات فظ امن ذ و ش ش یت ا ،لض یدم خصر ی ا العا ادج تاو اربیان ار نعذ ادج تاو شس ا ،میگ و مهائف اخالقی نن

دیجیتالی کاربرانی که وب را ترک میکنند و مهیمیرنهد بهه فعالیهت و زینهتو خهود

از ارائه چهار مورد خدمات زندگی وس از مهرگ در فضهای دیجیتهال بههرور وامعهی
تشری میگردد .یافتههای ایو وژوهم انگیز :صنعت دیجیتال وس از مهرگ را بهرای
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تغییر آنچه در متون گوناگون با عنوان اجناد و بقایای ارتعاتی مردگان به آن اشهاره
شده است تقویت میکند .البته ایو تغییر بهه نوبهۀ خهود نقهی اصهل کرامهت اننهانی
تلقی میشود .برای جلوگیری از چنیو عوامبی ایو وژوهشگران تأکیهد مهیکننهد کهه
معاهدات و همهایمهها و نشنهتههای اختمهی کهه بهر تجهارت بها بقایهای بهدنههای
ارگانیک نظارت میکننهد مهیتواننهد الگهوی مناسهبی بهرای تنظهیم صهنعت زنهدگی
دیجیتال وس از مرگ باشند.
هدف پژوهش
بررسی اصول اختمی برای حف میهراث ارتعهاتی و حهریم خصوصهی کهاربران در
صنعت دیجیتال وس از مرگ.
سئواالت پژوهش
 -1آیا بازسازی هویت آنتیو متوفی به نظارت و مقررات نیاز دارد
 -2چه کنی حق دارد تعییو کند که بقایهای دیجیتهالی در چهه شهرای ی و بهرای چهه
مدت زمانی باید با ایو روزها بهکار گرفته شوند
 -3آیا بازماندگان متوفی یا دیگر احزاب و اشواد عتمهمند ()Interested parties
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399
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به ایو مو وع باید مدرت نظارت بر حق وتو ( )Vetoو تعییو استفاده یا منهف اسهتفاده
از ایو منابف آنتیو را داشته باشند و اگر چنیو است در چهه شهرای ی مهیتواننهد ایهو
موارد را اعمال کنند
 -4چه مواد و منابعی باید برای چنیو اهدافی در دسترس باشهند و چهه کنهی مالکیهت
ایو مواد و منابف را با ایو شرای بر عهده دارد

روششناسی پژوهش
روز وژوهم حا ر سندی یا کتابوانهای و متکی بر رویکرد تحلیل مفههومی اسهت.
برای بررسی و تحلیل ایو مو هوع ابتهدا مقهاالتی کهه در ایهو زمینهه وجهود داشهت
تعداد ایو مقاالت بنیار کم بود .سپس مقاالت جمهفبنهدی و نتهایو حاصهل از روز
تحلیل مفهومی آنها ارائه گردید.
مسائل اخالقی در صنعت دیجیتال پس از مرگ
در واس به سئواالت وژوهم باید گفت بر اساس تحلیل مقاالت بهرای جلهوگیری از
نقی اصول اختمی در بازسازی آنتیو شوصیت متوفی اعمهال نظهارت و مقهررات
رورت دارد .فق شرکتهای استارتآپ تجهاری و خهانواده و وابنهتگان مرحهوم
حق دارند تعیهیو کننهد کهه از وروفایهل و بقایهای دیجیتهالی متهوفی در چهه شهرای ی
برای چه مدتی و توس چه کنانی بهرهبرداری گردد.
شرکتههای تجهاری بایهد سیاسهتههایی را بهرای تصهمیمگیری دربهار :حفه یها
حههذف وروفایههلهههای یههادبود اعمههال کننههد .بههر اسههاس ایههو سیاسههتهههای از وههیم
تعییوشده شرکتها و خانواد :متوفی میتوانند برای حف یا حذف وروفایلها امهدام
کننههد .در نهایههت اینکههه چههه مههواد و منههابعی بایههد بههرای چنههیو اهههدافی در دسههترس
باشد و چه کنی مالکیت ایو مواد و منابف را بر عهده بگیرد نیهز مو هوعی اسهت کهه
شرکتهای تجاری و خهانواده و وابنهتگان متهوفی بایهد آن را تعیهیو کننهد .مو هوع
بحههثانگیز دیگههر ایههو اسههت کههه چههه اسههتفادههههایی (بههرای نمونههه در بازسههازی
شوص متوفی با اهداف نژادورستی تبعیی جننی وورنوگرافی و منتهجونگاری یها
دیگههر سههاختارها و زمینههههههای آسههیبزا) بایههد از ایههو فنههاوری مجههاز داننههته ش هود

چارچربی بیات فظ امن ذ و ش ش یت ا ،لض یدم خصر ی ا العا ادج تاو اربیان ار نعذ ادج تاو شس ا ،میگ و مهائف اخالقی نن

بررسی شد .البته به دلیل نو بودن مو وع (فلوریدی آن را در سال  2017م رح کهرد)

بهشههکل ماعدهمنههد و تحههت نظههارت درآی هد تهیههه و تنظههیم شههود یهها ممنههوع گههردد
(.)Stokes, 2014

53

یکی دیگر از منائل دربار :صنعت دیجیتال زنهدگی وهس از مهرگ مهدت زمهان
دوام وروفایل افراد در شبکههای اجتماعی اسهت؛ بهرای مثهال ربهق بهرآورد محققهان
دوام وروفایل متوفیان در فیسبوک نزدیک بهه ونجهاه سهال اسهت .ایهو امکهان وجهود
دارد کههه شههبکههههای اجتمههاعی از جملههه فههیسبههوک در آینههده بهههرههور غیرمنتظههره
ورشکنت شوند و ایو منئله و عیت را بحرانیتهر مهیسهازد؛ زیهرا شهرکت مجبهور
میشود ارتعات کاربران خود را بفروشد یا حذف کند.
نکتۀ مابل تأمل ایو است که رول عمر سایتهای رسانههای اجتمهاعی بهه توانهایی
آنها در تکامل بنتگی دارد و با وجود موفقیتهای اخیر آنها هنهوز م مهئو نینهتیم
که در آینده نیز بتوانند ایو کار را انجام دهند و مدیریت جامعی بر وروفایلهای افهراد
متوفی داشته باشند .از سوی دیگر به گفتۀ محققان فناوریهای جدید رایانهای هنهوز
بهرای تشههویص مههرگ حتمههی کهاربران بههه گونهههای کههارا و مهؤ ر رراحههی نشههدهانههد
( .)Massimi & Charise, 2009همچنیو ارتعات دیجیتال گاهی شهکننده بهه نظهر
میرسند؛ بدیو معنا که مالب فایلها تغییر میکند سوتافزارها باید روزآمهد گردنهد
و دادهها برای آنکه ماندگار و سودمند باشند باید مرتهب بههروزرسهانی و سهازماندهی
شوند .ایو شکنندگی موجب میشود در آینده تضمینی بهرای دسترسهی بهه ارتعهات
دیجیتالی وجود نداشته باشد.
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بهرور کلی رفف ایو نگرانیهای اختمهی نیازمنهد تحقیقهات دمیهق و گفتگوههای
کارشناسههانه بههیو سیاسههتگههذاران سههرمایهگههذاران ذینفعههان و متوصصههان اسههت.
بدیو منظور توسعۀ یک چارچوب مهانونی تصهویبشهده بهرای دسترسهی جههانی بهه
میراث دیجیتال و تضمیو شأن و کرامت اننانی کنانی کهه وهس از مهرگ دوبهاره در
فضای آنتیو زندگی میکنند از آنها یاد میشود و با کاربران تعامهل دارنهد بنهیار
مهم است .ایو چارچوب موجب برررف شدن نگرانیههای اختمهی دربهار :زنهدگی
وس از مرگ در فضای دیجیتال گردیهده حفه حقهوق معنهوی و حهریم خصوصهی
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متوفی را تضمیو میکند.

فلوریدی و ا ِ همو در مؤسنۀ اینترنتی آکنهفورد یهک چهارچوب اختمهی بهرای
صنعت دیجیتال وس از مرگ ارائه دادند .بر اسهاس یافتههههای آنهها ایهو چهارچوب
بایههد از مقههررات اختمهی مههوزهههها و مواعههد اسههتفاد :تجههاری از بقایههای آل هی اننههان
باسههتانشناسههی ماننههد اسههتووانههها و اجههزای بههدن آلههی بنههیار شههبیه بههه بقایهها و آ ههار
دیجیتالی اننانها هنهتند .همهانگونهه کهه نمایشهگاههها بههرهور روزافهزون بهشهکل
دیجیتالی و آنتیو در دسترس مرار میگیرند به نظر میرسد نگرانیههای اختمهی در
ایو زمینه نیز بهرور فزایندهای با نگرانیهای صهنعت زنهدگی دیجیتهال وهس از مهرگ
ادغام گردد (.)Little, 2018; Ohman & Floridi, 2018
اصول اخالقی برای زندگی دیجیتال پس از مرگ
همههانرههور کههه میخههواهیم بهها اسههتفاده از خههدمات وههس از مههرگ و فنههاوری هههوز
مصنوعی کاری کنیم که هر کس امکان جاودانهه شهدن را داشهته باشهد بایهد حقهوق
مربوط به امنیت و مصونیت دادهها را نیز رعایهت کنهیم .حهق امنیهت و حهق دسهترس-
وذیری دو منئلۀ اساسی هنهتند کهه نبایهد از آنهها غفلهت کهرد .بها کمهک خهدمات
دیجیتال وس از مرگ افراد میتوانند نمایم و بازنمون شوصی تاریوچهۀ مربهوط بهه
خود را به سینهتم ارائهه دهنهد .اخهتقگرایهان اسهتدالل مهیکننهد کهه آ هار و بقایهای
دیجیتالی ما وس از مرگ درست همان کرامهت و شهأن کالبهد فیزیکهی مها را دارد و
حف آ ار دیجیتالی باید در ت هابق بها شهأن عهزت نفهس و کرامهت اننهانی صهورت
گیهرد؛ بههدیو مفههوم کههه بهها بقایهای دیجیتههالی بایهد ماننههد بقایههای اننهانی رفتههار شههود
(.), Bläser, Brown & Baroud, 2018Boeters
بنهابرایو تغییهر و دسههتکاری در بقایهای دیجیتهالی افههراد کرامهت اننهانی را نقههی
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ویهروی کنهد .کههارل ا ِ همهو در ایهو بههاره میگویهد :اشهیای نمایشههگاهههای وزشههکی و

میکند .منائل و مشکتتی که در حف حریم خصوصی و مالکیهت محتهوای آنتیهو
وجود دارند در حوز :حنابهای کاربری و وروفایلهای متوفیان بغهرنو و ویچیهدهتر
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میشوند؛ برای مثال در وبتگها که نهوع دیگهری از حنهابههای کهاربری آنتیهو
هنتند منائل اختمی مربوط به مالکیت و حهریم خصوصهی ویچیهده مهیشهود .کهانر
( )2010در ایو باره میگوید زمانیکه دارند :حناب کاربری وبتگ فوت میکنهد
محتوای وبتگ وی در معر

سرمت مرار میگیهرد و عمومهاً تنهها راه جلهوگیری از

ایو آسیب کنار زدن و حذف محتواست.
البتههه ایههو امههر فقهه در صههورتی امکههانوههذیر اسههت کههه عههتوه بههر دسترسههی
اعضای خانواد :متوفی (یها وراث دارایهی دیجیتهالی او) بهه جزییهات ورود بهه سینهتم
( )Log in detailsخواستۀ خود متوفیان دربار :اینکهه آیها تمهایلی بهه آنتیهو مانهدن
وبتگ خود دارند یا خیهر در نظهر گرفتهه شهود .معمهوالً حهریم خصوصهی صهاحب
حناب عامل مهمی است که افشای ارتعات را تحت تأ یر مرار میدهد اما بر مبنهای
مشاهدات حقوق حریم خصوصی عموماً ایو تأ یر با مرگ کاربر متومف مهیشهود .از
سوی دیگر واگذاری حق ورود به ارتعات حناب کاربری به وابنهتگان و آشهنایان
مرحوم موجب میشود سیاستهای حناب کهاربری تها انهداز :زیهادی نادیهده گرفتهه
شود .با وجود ایو حتی اگر وابنتگان متوفی به حناب کاربری آنتیو وی دسترسهی
داشته باشند همچنان سئواالتی دربار :ا بات وجود حهق مهانونی بهرای اسهتفاده از نهام
کاربری کلمۀ عبور و نوع مالکیهت دسترسهی بهه حنهابههای کهاربری وجهود دارد.
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آیزنبرگ در نشریۀ نیویورک تایمز مقالههای دربهار :اهمیهت ایجهاد مقرراتهی بهرای
داراییهای دیجیتالی به چاپ رسانده است (.)Eisenberg, 2013
او در ایو مقاله به شرح و معرفی بعضی از خدمات مابلدسترس منائل مربهوط بهه
رراحی واس کاربری خ مشیهایی برای مهدیریت حنهابههای کهاربری آنتیهو
رمز عبور و منائل مربوط بهه حهریم خصوصهی و مالکیهت مربهوط بهه آنهها ورداختهه
است .کالیم نیز در مقالۀ خهود دربهار :گنهتر :رو بهه رشهد شهرکتههای اسهتارتآپ
آنتیو ( )Online startupsکهه هدفشهان کمهک بهه کهاربران بهرای مهدیریت امهوال
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دیجیتالیشان است بحث میکند (.)Kaleem’s, 2013

یکی دیگر از منهائل نگهرانکننهده دربهار :بقایهای دیجیتهال رفتارههای اجتمهاعی
کاربران زنده در سایتهای یادبود و گرامیداشت آنتیو است .ایو سایتهها فضهایی
برای فعالیت کنانی است که ونتها ویامها و یادداشتهای فریبکارانه و توهیوآمیهز
گرامیداشت و یادبود جعلی برای متوفی ایجاد کنند یا حتی از روی دشهمنی و تنفهر
در ایو صفحات جعلی بیورده شوص متوفی را استهزا کنند.
ایو کار به جذب سوگواران مرحوم منجر میشود و آنها را به نظهارت بهر فضهای
یادبود و سوگواری دیجیتالی رهنمون میسازد .ویتنهی چنهیو رفتارههای اجتمهاعی
ناونند دربار :سایتهای یادبود و گرامیداشت آنتیهو را ترولینه

( - )Trollingبهه

معنی هرزهگری و کتهبرداری  -مینامد و بیهان مهیدارد کهه ایهو افهراد شهرور بهرای
فعالیت غیراختمی خود عمدتاً از اسامی منتعار استفاده میکننهد (.)Whitney, 2011
ایو فعالیتها دردسرساز و مشکلآفریو است و موجب آسیبها و خنهارات عهارفی
بنیاری میگردد.
بنابرایو

هرورت دارد شهرکتههای تجهاری و خهانواده و دوسهتان متهوفی بهرای

ویشگیری از فعالیتهایی مانند هرزهگری کتهبرداری و بهیوروایهی اختمهی و بهرای
حف ه حههریم شوصههی و خصوصههی متههوفی و رعایههت اصههول اختمههی سههوگواری و
یادبود به مدیریت احناسات افکار عقاید و باورهای متوفی اهمیهت بدهنهد .ممکهو
است آنها احناس کنند واس دادن به ونتها و یادداشتهای آسیبرسان و مهزاحم
و نظر دادن دربهار :آنهها بهرای حمایهت و واسهداری از احناسهات و عقایهد و افکهار
شوص متوفی منئولیت سنگینی است.
گههاهی افههراد داغدیههده احنههاس مههیکننههد کههه مههدیریت صههفحات یههادبود و
گرامههیداشههت بنههیار سههوت و ناامیدکننههده اسههت ( .)Wright, 2014در ادامههه سههه

چارچربی بیات فظ امن ذ و ش ش یت ا ،لض یدم خصر ی ا العا ادج تاو اربیان ار نعذ ادج تاو شس ا ،میگ و مهائف اخالقی نن

دربار :متوفی ارسال میکنند .ممکو است ایو افراد تا آنجا ویم برونهد کهه صهفحات

خ ر را کهه خهدمات دیجیتهال وهس از مهرگ را تهدیهد میکننهد و بایهد رفهف شهوند
بیان میکنیم.
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سه خطر اخالقی در زمینۀ خدمات دیجیتال پس از مرگ
خطر  :1ارتعات هویت دیجیتالی افراد متوفی در سهایتههای شهرکتههای تجهاری
خ ر بزرگی برای حف حریم خصوصی است؛ زیرا چنیو شرکتهایی ممکو اسهت
دچار رکود و ورشکنتگی شوند یا دربار :اسهتفادهای کهه از دادهههای کهاربران مهی-
کنند دروغ بگویند .از دست دادن دادههای مربهوط بهه هویهت کهاربر یها در معهر
خ ر بودن ایو دادهها خ ر بزرگی برای هویت دیجیتالی کهاربران متهوفی محنهوب
میشود.
خطر  :2افشای ارتعات ورود به حناب کاربری ( )log inو وروفایهل متوفیهان در
صنعت دیجیتال وس از مرگ موجب دسترسی اشواد به ارتعات متوفی میشهود و
حریم خصوصی وی را دچار موارره میکند .هر گونه دسترسی غیرمجاز به حنهاب-
هههای کههاربری آنتیههو و تحریههف و تقبههی شوصههیت متههوفی و هتههک حرمههت وی
سرویچی از اصول اختمی و جرم محنوب مهیشهود و مجهازاتههای کیفهری در وهی
دارد .لذا شرکتهای استارتآپ دیجیتال وس از مرگ نام کاربری و رمز عبور فهرد
را برای هیع کس غیر از دوستان بنتگان و خانواد :کاربر متوفی آشکار نمیسازند
تا امنیت و محرمانگی ارتعات او حف شود.
خطر  :3نقی حریم خصوصی و شوصی کاربران وس از مرگشان خ هر دیگهری
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است که رفف آن به برنامهریزی و مدیریت میراث دیجیتهالی نیهاز دارد و شهرکتههای
تجاری باید با تهیه و تنظیم اصول و موانیو مرتب از اعتماد کهاربر حمایهت کننهد .ههر
گونه نقی حریم خصوصی حتی برای کاربر فوتشده غیرمهانونی اسهت و بهر منهافف
کنب و کار و یکپارچگی نام تجاری شرکتهای تجهاری تهأ یر منفهی دارد .از میهان
ایو سه خ ر میهزان آسهیب نقهی حهریم خصوصهی بیشهتر اسهت .اینکهه چهه میهزان
دسترسی به میراث دیجیتالی متهوفی در آینهده مجهاز خواههد بهود مو هوعی بحهث-
برانگیز است که شرکتهای نووا و فعال در زمینهۀ کنهب و کهار وهس از مهرگ بایهد

58

برای آن برنامهریزی کنند (.)Mauer, 2013

نتیجهگیری
در عصر دیجیتال تجربهۀ فرهنگهی از مهرگ در بنهیاری از مهوارد تغییهر کهرده اسهت.
کاربران متوفی در فضهای دیجیتهالی حضهور دارنهد و ایهو رونهد بههرهور روزافزونهی
شههرای ی باشههد بههه افههراد جامعههه و صههنعتی وابنههته اسههت کههه واسه ۀ دسترسههی ایههو
افراد به فضای دیجیتالی است (شرکتهای تجاری ارائهدهند :خدمات دیجیتهال وهس
از مههرگ) .منههائل و مشههکتت دسترسههی بههه میههراث دیجیتههالی متههوفی تجربهۀ مهها را
ویچیدهتر میسازد.
زندگی دیجیتال وس از مرگ ودیدهای ننبت ًا جدید برای م العه و وژوهم است .ایهو
ودیده نگرز دربار :زندگی وهس از مهرگ را تغییهر داده و بها فهراهم آوردن فضهایی
بهههرای تعامهههل احناسهههات بهههیو متهههوفی و وابنهههتگان وی رهههی زمهههان موجهههب
عادیسازی گفتگو دربار :مرگ شده و تحمل رنو از دست دادن عزیزان را آسهانتر
کههرده اسههت .بههدیو ترتیههب ا ه راب و تههرس از مههرگ کههاهم مههییابههد؛ چههون
ت از بهیو نمهیرونهد و آ هار دیجیتهالی آنهها در مالهب
افراد میدانند که با مرگ کهام ً
وروفایل و حناب کاربری برای تعامل بها کهاربران حفه و نگههداری مهیشهود .ایهو
ودیده از آن رو که مدیریت ارتعات دیجیتالی متوفیهان و سهوگواری بهرای آنهها را
تحت تأ یر مرار میدهد بحثبرانگیز است.
بنابرایو مرگ و از دسهت دادن کالبهد و هویهت فیزیکهی دیگهر بهه معنهای وایهان
زندگی نینت بلکه شروع عصر جدیدی بهنام زندگی دیجیتالی وهس از مهرگ اسهت
کههه موجههب دسترسههی بههه هویههت دیجیتههالی متههوفی مههیگههردد .شههرکتهههای
متعههددی منههئولیت نگهههداری یهها حههذف وروفایههل درگذشههتگان را در شههبکههههای
اجتماعی برعهده دارنهد و مهیتواننهد آن را در اختیهار دیگهران مهرار دهنهد .دادهههای

چارچربی بیات فظ امن ذ و ش ش یت ا ،لض یدم خصر ی ا العا ادج تاو اربیان ار نعذ ادج تاو شس ا ،میگ و مهائف اخالقی نن

ادامهه دارد .اینکههه حضهور متوفیههان در فضههای دیجیتهال بایههد بههه چهه انههدازه و در چههه

دیجیتالی کاربران متوفی در شبکههای اجتماعی باید با به روشهی ذخیهره و نگههداری
شود که دسترسی به آن برای همۀ وابنتگان و آشنایان آنان امکانوهذیر باشهد .بهه نظهر
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میرسد ویشرفت و توسعۀ فناوریهای ارتعاتی و ارتباری و هوز مصنوعی موجهب
تأ یرات اجتماعی -سیاسی بنیاری مانند تغییر نگرز دربار :مهرگ و زنهدگی وهس از
مرگ و تحول در ارتبارات مالی عارفی اجتماعی و تجاری بها همکهاران دوسهتان
خانوادهها و مؤسنات میشود و شکل جدیدی از زندگی اجتمهاعی را بهرای متوفیهان
بهوجود میآورد.
منائل و مشکتت مرتب با محفاظت و نگهداری از میهراث دیجیتهالی افهراد و حفه
حریم خصوصی آنهها و ویامهدهای مهانونی آن در فضهای دیجیتهال همچنهان از نظهر
اختمهی و مهانونی ویچیههده دشهوار و نیازمنههد بررسهی دمیهق اسههت .در حهال حا ههر
سیاستگذاران صنعت دیجیتال وس از مرگ توجه خود را بهه ایهو منهائل مع هوف
کردهاند .البته اکنون هیعگونه ساختار مانونی و یکپارچه برای سیاستهای مربهوط بهه
حناب کاربری متوفیان و آیند :مدیریت اموال و داراییهای دیجیتالی وجهود نهدارد.
الزم است دستاندرکاران و سرمایهگذاران ایو صنعت با تتز جمعی و همههجانبهه
ایو سیاستها و اصول اختمی را تدویو و اجرا کننهد تها در ادامهۀ زنهدگی کالبهدی
زندگی دیجیتالی موجب جاودانگی کاربران در فضای مجازی شود.
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