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 جستارگشایی

تفا    يب يبريسا يدر جامعه   ف ا ي  فرهنگ يم نسبت به تحوال  اخالقيتوان يبد ن شک نم

 ييکه شناساهمراه است  ي  اخالق يفرهنگ يجد يها بين تحوال  با آسيا قا  ا يگاهم  يباش

ک ير ن نکتره کره   ير ص ايتشخ هستند  ي  فرهنگ ياجتماع يها تيها از ا لو بين آسي  کاهش ا

انسرران  يموجبررا  نگرانرر 2،ريررا خيررقرررار دارد  1در محررد ده شررر يا اخالقرريرر يتحررول فرهنگرر

در تعامرل برا    5يز تحوال  اخالقر ي  ن 4يامر زه تحوال  فرهنگکند   يرا فراهم م 3ريپذ تيمسئول

گرر  يتحوال  در حروزه د  ييشگويتواند ما را در پ يک حوزه ميگر بوده   کسب شناخت در يکدي

گر اسرت   يکرد ير آنهرا برر   يثأ  ت ي  اخالق يفرهنگ يگر  تيها، نسب ن مقولهياز ا يکي  کند ياري

قوام  يبه اصول   قواعد اخالق يفرهنگ يگر  تيا نسبياست که آ يخال ين پرسش اساسيا يجا

ن ير مرا در ا د نگران بود  ي  با شده يها   قواعد اخالق ارزش يرنگ کمکس موجب رعا بيبخشد  يم

   يبريرا از د  منظررر سررا ي  فرهنگرر ياخالقرر گررر ي نسرربيتم ارتبررا  يکنرر يمقالره تررالش مرر 

 م يکن يبررس يبريسا ريغ

 یو اخالق یفرهنگ گروی نسبيت. 1

بره   يا از جامعره  ياست که بر اساس آن با رها   قواعرد اخالقر   يدگاهيد 6ياخالق يگر  تينسب

ز با اقرانِ آنهرا متفرا   اسرت     ين ي  فرد يمحل تر کوچک يها گر   بلکه گاه در نسبتيجامعه د

ان ير م يتوان به اخرالق مشرترک   ينمبنابراين   ندارد  ي   اقع ينياخالق پشتوانه ع، ن اساسيبرا

 ها با ر داشت  انسان

 گراه  چيه جود دارد که  يانکار رقابليغمعتقد است که اصول  ياخالق يگر  مطلق ،در مقابل

 يهرا  ها   مکران  ها در زمان ن انسانين اصول در بيم که ايحال چه معتقد باش ،د نقض شوندينبا

از  يم که گاه ممکن است درباره برخياند   چه با ر داشته باش قرار گرفته نظر اتفاقمختل  مورد 

باشند  يا هياز اصول پا ين حال آن اصول اخالقياما با ا ،افت نشودي ينظر اتفاقن ين اصول چنيا

 که التزام به آنها یر ر  دارد 

م يخرود بره سره نرود عمرده تقسر       نوبره  بره ، ياخالق گر ي مطلق   يگر  تيهر کدام از نسب

 شوند  يم

                                                                                                                                                       
1. Good 

2. Evil 

3. Responsible Human 

4. Cultural Changes 

5. Moral Changes 

6 Moral Relativism 
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مختلر    يهرا  جوامع   فرهنر   ي  با رهايکه از توص يفيتوص يگر    مطلق يگر  تينسب

ان يمشترک م يگر ان با ر به  جود اصول اخالق ان مطلقين ميکند  ر شن است که در ا ميآغاز 

  مقابرل آنهرا قررار    ير گرر ان در ط  تيها دارند   نسب ها   همه مکان ها در همه زمان همه انسان

 رند يگ يم

در  ينر يع يک قاعرده اخالقر  ير ه يتوج يمعتبر برا يا وهيبه  جود ش 7ياخالق فرا ينگر مطلق

برا ر  را  يا وهين شر ي جرود چنر   ياخالق يگر  تيدر مقابل نسب ،گر استيد يمقابل اصول اخالق

 يبررا  يا اصوليم که معتقد است اگر اصل ير  هست هر ب يهنجار يگر  ت با مطلقينها   در ندارد

در   م دارنرد يکره امکران تعمر    يعنر ي ؛همه جوامع خوب خواهند بود يخوب باشند برا يا جامعه

 ياصول اخالق   معتقد است کهبا ر ندارد  يمين امکان تعميبه چن يهنجار يگر  تيمقابل نسب

  (289: 1389، 8)فرانکنا ديم بخشيگر تعميتوان در مورد جوامع د يرا نم يا خاص هر جامعه

م که يتمسک کن يم به اصوليتوان  مي ميگرا باش که مطلق چنان ،ن موارديدر همه ا طورکلي به

م با ر يتوان ينم يشمول ن اصول جهانيم به چنيگرا باش تياست   چنانچه نسب شمول جهانعام   

م در جهان غررب  يشود که بدان  مي تر گاه ر شن ن مویود آنيت بحث درباره اياهمم  يداشته باش

جهران   يمناسب بررا  ياخالق يک الگويجهان   طرح  ينده اخالقيهاست که بحث درباره آ سال

 يالديمر  1993است کره بره سرال     يه اخالق جهانين مطلب اعالميدر گرفته است  نمونه بارز ا

  (Kung, 1996: 23) ارائه شده است هانس کون با نام  يدانان مشهور غرب ياز اله يکيتوسط 

 يبره منشرأ قواعرد اخالقر     ياخالقر  يگرر     مطلق يگر  تيک منظر اختالف بر سر نسبياز 

 يافتن منشأ قواعد اخالقر ي يبرا ،گرا هستند تيکه نسب يافراد ن معنا که قاعدتاًيگردد به ا  ميبر

 خرود  نوبره  بره که آن هم  يچون اختالف فرهنگ يعوامل ؛گردند  مي ري  متغ يسراغ عوامل خارج

 ر  هر زمرره خرود برا آنهرا ر بر      يهرا در زنردگ   باشد کره انسران   ياز مسائل مختلف يتواند ناش  مي

گرر ان،   تيم کره از نگراه نسرب   يمواجره هسرت   يت فرهنگينسب ين اساس ما با نوعيشوند  بر ا  مي

 است  يت اخالقيسرچشمه نسب

 9ياخالقر  يري گرا پوچهم دارند   آن  يگريد بعد ياخالق يگر  تي  نسب ياخالق يگر  مطلق

 ياخالقر  يگر  تيهم نسب هرچندشد   قائلز يتما ياخالق يگر  تيآن   نسب انيم دياست که با

 ،نظرنرد  گر هرم يکديبا  ين اخالقياديک مجموعه با ر بنيدر با ر به نبود  ياخالق ييگرا   هم پوچ

 اساسراً  معتقدند کره ان، به پشتوانه آن مقدمه يگرا پوچ  رنديگ ياز هم فاصله م يريگ جهيدر نتاما 

ندارنرد   معتقدنرد    ين برا ر يگرر ان چنر   تيکه نسرب  يمتعهد بود، در حال يچ اخالقيد به هينبا

                                                                                                                                                       
7. Meta Ethics 

8. William K. Frankena 

9. Moral Nihilism 
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 کننرد  يمرا براز   يدر تفکرر اخالقر   يد نقرش مهمر  ير با يهنروز مر   ينسرب  ياخالقر  يهرا  ق ا  

(Harman.et.al., 1996: 5-6)   تنهرا   ،گراسرت  تيکره نسرب   يکس يافت که برايتوان در يم ر  نيااز

د نشران دهرد کره    ير بلکره با  ، کرافي نيسرت،  شمول بشود عام   جهان يکه منکر قواعد اخالق نيا

  (15-63: 2013 ،من ) له   خاص بود يک اخالق محليد تابع يبا یر رتاً

 یبریاخالق سا .2
 يها يژگياز صفا      يا ن است که اخالق عبار  از مجموعهيبه اخالق ا يک نگاه جامع   کلي

شرتر  يب يکيفرد از شر   نزد ي  موجب د ر اند شده  نهينهادنبودن که در فرد  مانند حسود يدر ن

ها است کره فررد    يژگين صفا     ياز ا يا ز شامل مجموعهين يبرياخالق ساشود   ير ميا  به خ

اخرالق سرايبري   داشته باشرد    ي  در ن يت کند   به آنها التزام عمليرعا يبريسا يد در ف ايبا

يکي از عوامل مهم براي د ري جوامع کنوني از شر   نزديکي بيشتر آنها به خيرر اسرت  امرر زه    

ر   هخود اخالق با چالش   تناقض ر بر  اندازه بهارائه يک درک شفاف   صحي  از اخالق سايبري 

 :دشو   ف ائل اخالق سايبري ارائه مي ليرذادر زير د  مثال از است  

ا تسرلط برر   يکنترل  يمانند استفاده از اطالعا  برا تسلط بر ديگران: عملي  اخالقيرذيلت 

تواند به نقض حقروق ديگرران منجرر     ميزيرا  ،شود يمحسوب م يبريل اخالق سايگران از رذايد

ديگرري ماننرد جاسوسري سرايبري،     سرايبري   ليرذاتواند  ميبر ديگران  10شود  تسلط اطالعاتي

 را در جامعه نهادينه کند ها  جن  نرم، تهاجم فرهنگي   تر ر شخصيت جن  سايبري،

گرران از  يدر قبرال اطالعرا  د  پرذيري   مسئوليتاطالعاتي:  يريپذ تيمسئول  اخالقي ف يلت

در قبال اطالعا  شهر ندان  11اخالقيپذيري  مسئوليتشود    مي محسوب يبريل اخالق سايف ا

 بره  اتکرا برا  تروان   مري شرود    نقطه مقابرل تسرلط اطالعراتي برر شرهر ندان محسروب مري        دقيقاً

اخالقري، ف رائل اخالقري ديگرري ماننرد آزادي بيران سرايبري، گرردش آزاد         پرذيري   مسئوليت

 امنيت اطالعا     فاداري اطالعاتي را در جامعه نهادينه کرد اطالعا ، حفظ حريم خصوصي، 

 ياديد حل تعداد زيتواند کل مي ا مطلقيهستند  ينسب يبريکه قواعد اخالق سا پرسشن يا

م داد يپاسرخ خرواه   پرسشن ين مقاله به ايما در اها باشد   جوامع   د لت ياخالق يها از چالش

ابهامرا  در اخرالق   دارد؟  يفرهنگ ييگرا تيا نسبي ييگرا با مطلق يچه نسبت يبريکه اخالق سا

در حروزه اخالقري    مثال عنوان بهسايبري است   در اخالق غيرتر از ابهاما   سايبري بسيار پيچيده

که فيلترين  اطالعاتي غيراخالقي است يا  پرسشپاسخگويي به اين اي  کاربردي يا اخالق حرفه

 بسيار مشکل است  ،اخالقي

                                                                                                                                                       
10. Information Dominating 

11. Ethical Responsibility 
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 یمنشأ قواعد اخالق .3
منظرر عالمران    نير دارد  از ا يخ مباحث اخالقيتار اندازه به يقدمت يپرسش از منشأ قواعد اخالق

 برا ر  ياخالقر  قواعرد  يبررا  يدر نر  منشأ به که يکسانال (  شوند: يم مياخالق به د  دسته تقس

 نخسرت گرر ه    هسرتند  معتقد ياخالق قواعد يبرا انسان از ر نيب منشأ به که ( کسانيب؛ دارند

ما بحث دربراره حسرن      يدانند  در سنت اخالق  مي يا عقلي يمنشأ فطر ياخالق را دارا معموالً

کره   ين معنا کسانيبه ا ؛رديگ يقرار م يبند مين تقسيک جهت داخل همياز  ي  شرع يقب  عقل

عقرل   هرم ص آن را يمنشأ آن را ذا  امور   البتره راه تشرخ   عموماً ،لنديقا يبه حسن   قب  عقل

طرفداران حسرن   قرب    اما  ،قرار داد نخستدسته  ذيلتوان  ين گر ه را ميجه ايدانند  در نت يم

 د در ن گر ه د م قرار داد يهستند، با قائل ياخالق به منشأ اله يرا که برا يشرع

 ،انجامرد  ينمر  يگرر   تيبره نسرب   يقواعد اخالقر  يبرا يمنشأ خارج هرگونهن، با ر به يبنابرا

حرال  ن يهستند   در عر  قائلبر فرمان خدا ند  يمبتن ياتيبه اخالق ندارانيداز  ياريچنانکه بس

 ياعتقراد بره منشرأ داخلر     يگر  با ر به مطلق يچند محور اصل هر ؛هم با ر دارند يگر  به مطلق

ن عبار  که اخرالق    يرا ايز ،موديد راه افرا  پيل نباين تحليدر ا است  ياخالق يارهايمع يبرا

ا  ياخالقها      ارزش1 ر کرد:يتوان تعب يند را به چهار معنا مهست ين سنتياز د يها بخش ارزش

مثابره   ن بره ير   د3؛ دهرد  يا  شرکل مر  ير هرا   اخالق  ن بره ارزش ير   د2؛ رنديگ ين نشأ  مياز د

ا  خراص  يها   اخالق ارزش ين منشأ برخي  د4   کند يا  عمل ميها   اخالق کننده ارزش اعمال

را  نردار يدک ير  یر رتاً ،خاص ينين با ر به ديبنابرا  (416   163-168: 2005 12،)پويمن است

    کند ينم ،اخالق با ر دارند يبه منشأ اله صرفاًا يگرا هستند  که مطلق يحلقه کسان داخل

ن ير برر اسراس ا    اخرالق، فرهنر  اسرت    يبرا يخارج ياخالق يگر از اقسام منشأهايد يکي

د ترابع زمران     ير ن با رند که نگرش باين گر ه بر ايدارد  ا يق فرهنگيه عميا  پاياخالق ،دگاهيد

جامعره خرود مرن     يک جامعه آموخته بودنرد هنجارهرا  يکه افراد  ييهنجارها يعني ؛باشدمکان 

ا  هرم  ير م کره اخالق يرير گ يجه ميخودشان را دارند  پس نت يگر جوامع هم هنجارهاياست   د

متفا   خروراک     يها سبکآ رنده   جود بهطور که  برساخته فرهن  است  جوامع درست همان

 متفرا   هرم هسرتند    13ياخالقر  يهرا  آ رنرده نظرام   بره  جرود    ن صوريپوشاک هستند به هم

  (43-48 :1386، 14)گنسلر

                                                                                                                                                       
12. Luis Pojman 

13 Moral Codes 

14. Harry J. Gensler 
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 یفرهنگ یگرو تيو نسب یاخالق یگرو تيربط نسب .4
 اسرت  15ج در فلسفه اخالقيرا يها دگاهياز د يکي ياخالق يگر  تينسب ،اشاره شدطور که  همان

 ياخالقر  يهرا  گرزاره جه ي  در نت  جود ندارد 16يار ثابت اخالقيچ معيدگاه هين ديا بر اساس که

   يط اجتمراع يدر نسبت با محر  ييها ا ق ا  ي يبلکه دعا  ،ستندين يکل يق اخالقينشانگر حقا

برر  اسرت کره    يا هينظر ياخالق يگر  تينسب جان لَد، اعمال   با رها هستند  به نقل از يفرهنگ

ار يچ معينکه هيتفا   دارد   اگر يبه جامعه د يا از جامعه يعمل 17ي  نادرست يآن درست اساس

ن يها ملزم سازد  بررا  را در همه زمان ها انسان جود ندارد که همه  يشمول مطلق   جهان ياخالق

ن آکه آن فرد به  يا وه خاص به جامعهيبه ش يعمل فرد يا نادرستي ياساس با ر دارد که درست

  (14 :2011ن،   ديگرا نپويم) ا در نسبت با آن استيتعلق دارد  ابسته است 

ن احتررام بره   يآ رد، بنرابرا  يدسرت مر   هق فررهنگش بر  ير ت خرود را از طر يفرد يهر کس -1

 است  يفرهنگ يها مستلزم احترام به تفا   يفرد يها تفا  

آ رد کره   يدسرت مر   هب يقت علمين حقيها اعتبارش را از ا ان فرهن ياحترام به تفا   م -2

  (14 :2005، )پويمن کش  نشده است ها فرهن  يفيک يابيارز يبرا ر شيچ يه

 انير در م ياز قواعرد اخالقر   يکه برخر  ستنديمنکر آن نگر ان  تياز نسب يا عده ،ن حاليبا ا

اما ر شرن   ، جود دارد يبر سر آنها توافق جمع اصطالح به   اند شده رفتهيپذمختل   يها فرهن 

شرمول برودنِ آن،      جهران  يبرا ر اخالقر   کير برر   يومعمر  نظر اتفاق انيماز نگاه آنان، است که 

حایر بودن    جا همه انيم ديتفا    جود دارد  در  اقع با ،گر ان است گونه که مدنظر مطلق آن

  (15-63 :2013من،  ) له بودن تفا   قائل شد شمول عام   جهان

 جرود نردارد   اصرول     ينر يع يچ اصرل اخالقر  ين با ر دارد که هر يبه ا ياخالق يگرا تينسب

 شرود:  يم مر يبره د  شراخه تقسر    يگرر   تين نسرب ير اما خرود ا  ،ها هستند اختراد انسان ياخالق

  رش خرود فررد هسرتند   يبرر پرذ   يمبتنر  يکه در آن اصرول اخالقر   يفرد ياخالق يگر  تينسب

گرر،  ير ديا به تعبي يرش فرهنگيبر اساس پذ ينيد يه با رهايکه در آن توج يعرف يگر  تينسب

  (15-63: 2013من،   له) رش جامعه هستنديپذ

 ننرد   از يب يا اجتماد ميفرد  ياخالق ين عدم ثبا  را در تنود با رهايشه اير 18گر ان انسان

، يت اخالقر يکره اعتقراد دارنرد نسرب     ي( کسان1 م کرد:يتوان به د  دسته تقس يآنها را م ،ن ر يا
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گرر  ير دير ا بره تعب ير محرور   جامعره  ياخالقر ت يکه اعتقاد دارنرد نسرب   ي( کسان2؛ فردمحور است

 محور است  فرهن 

 يدگاه آن اسرت کره حتر   ير دايرن  ندارد  علت یرع    يدگاه ا ل مدافع چندانيد ،مجمود  در

ت ير عقالن يچره نروع  يد از دريار قلمداد شوند بايمع آنکه اساساً يهم برا ياخالق ينسب يارهايمع

 يت جمعر ياگر از محک عقالن يفرد ياخالق يبا رهاره عقال  ارد شوند  يس يريا به تعبي يجمع

گرر ان خرود    تيبودن در نرزد نسرب   يرا نسبيز ،نخواهند داشت يند، اعتبارياير ن نيبه سالمت ب

تواند بره آن   يش نميپر ک ذهن ر انيتوهما   ال،مثبراي مشخص است   نسبتاً يچارچوب يدارا

ن اسرتدالل کره اخرالق،    ير واند آن هم با ابخ يش را اخالقيار را بدهد که عمل خوين اختيفرد ا

عمرل   يد هر کسيترد يخاص خود را داشته باشد  ب يتواند قواعد اخالق ياست   هرکس م ينسب

 يسنجش عمل اخالقر  يبرا يار مشترکيگر معين ديبنابرا ،دهد يخود را به اعتبار  جوب انجام م

  (178: 1368 ديگران،   يي)طباطباد نخواهد مان يباق يراخالقيغاز عمل 

اسرت کره بره نفرع      يلر ين داليترر  از مهرم  يفرهنگر  يگرر   تينسرب  يعنر يدگاه د م؛ ير اما د

 يارهرا يمع يمعتقدند که هرر فرهنگر   يگر ان اخالق تيشود  نسب ياقامه م ياخالق يگر  تينسب

هرا در   ت   قاعده ارزشيبه ماه يفرهنگ يگر  تين معنا که نسبيخاص خود را دارد؛ به ا ياخالق

 پردازد  يم فرهن 

برر   يبر تجربره هسرتند   هرر فررد     يها مبتن معتقد است که ق ا   يفرهنگ يگر  تينسب

 :2011 19،)کلنبرگرر  کنرد  ير مر يش آن تجربه را تفسر دشدن خاص خو ريپذ نحوه فرهن  اساس

 ييتنهرا  بهن يدکننده ارزش است  البته ايخود، تول يا ن معتقد است که هر جامعهيهمچن  (178

ن د  هرم  ير ان اير م يک حلقه ارتبراط يد يبلکه با ،ستين يکاف يفرهنگ يگر  تياثبا  نسب يبرا

از  ياخالقر  يگرر   تين نسرب يخوانند  بنرابرا  يم يه  ابستگيگر ان آن را نظر تيدا کرد که نسبيپ

شرود     يمربرو  مر   20يشناس هاست که به علم انسان فرهن  يتجرب يبر بررس يک طرف مبتني

 يتجربر  يتوان از بررس يشود  ر شن است که نم يفلسفه اخالق مربو  م که به يک بحث نظري

هسرتند     يشرمول محرد د بره مقردما  عقلر      چون قواعرد جهران   ؛ديشمول رس به قواعد جهان

شناسرانه   انسران  يهرا  يبر بررس ياز مقدما  مبتن  جه چيه بهتوان گفت که  ين از اساس ميبنابرا

 د يگر انه رس مطلق يتوان به نظام اخالق ينم

در برراب  يا هيررنظر ،ديررگو يمرر جرران لَرردگونرره کرره  همرران يفرهنگرر يگررر  تيدر کررل نسررب

از  يآن تنروع  بر اسراس که  ينخست اصل گوناگون ؛ن د  عنصر استيبر ا ي  مبتن يشناس انسان
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در براب   يچ اتفراق نظرر  يهر  ،گريد عبار  به  مختل   جود دارد يها در فرهن  ياخالق يبا رها

 براساس  است يه  ابستگيمختل   جود ندارد  اصل د م نظر يها ان فرهن يدر م يقواعد اخالق

 يماننرد سراختارها   ي  فرهنگر  يعوامرل اجتمراع   يد با برخيمردم را با يد اخالقين اصل، عقايا

ا ير  يخي، عوامرل ترار  يل ر انر ير تحل يهرا  سراز کار ، يط ر اني، شراياقتصاد يها ، مشخصهيزبان

  (178: 2011 21،کلنبرگر)   داديآن فرهن  خاص توی يفرهنگ فرد منحصربه يوهاالگ

شرود،   يها منجر مر  ان فرهن يم يگر ان اعتقاد دارند که با ر آنها به تسام    ر ادار تينسب

کره در   يي  خطرا هاسرت  انساند نقض حقوق يآ يآنچه حاصل م درنهايتبلکه  ،ستيطور ن نياما ا

انجامرد   يم يت اخالقيبه نسب يفرهنگ تينسبکند  يآن است که تصور مدگاه نهفته است ين ديا

 يکل يارهايمع ينقش محور دهنده نشان يفرهنگ يگر  تيست، بلکه نسبين طور نياکه  يدرحال

است  ممکن اسرت مرا    يني  ع ياست  اخالق مطلق، کل يفرهنگ يمرزها يدهدر سامان ياخالق

شود، بلکه تنها  يشود تا اخالق نسب ين سبب نمياما ا ،ميداشته باش ييخطا ياخالق يها ق ا  

 م ير ا ماننرد عمرل بردان نراتوان بروده      ه، بر يسم اخالقينينهادن دترم انيدهد که ما در بن ينشان م

 ؛بشرود  يست که آن عمرل اخالقر  يست بدان معنا نين يدانستن آنچه اخالق ينکه اخالقيخالصه ا

 يهرا  ق ا  ستند   مستقل از ما  جود دارند  اجتناب از يرا درست   نادرست برساخته بشر نيز

)پويمن    گذارد ي  صاحبان قدر  باز مينقض حقوق بشر   تحر يراه را برا يفرافرهنگ ياخالق

  (14 :2011ديگران، 

مختلر    يهرا  چنرد از فرهنر    ياست که با ذکر موارد يگر ان تياز نسب يکي کتير ث بند

چرون   يندارنرد  از نظرر ا  مروارد    ينيه تفوق عيبر بق ياصول اخالقکدام از  چيکند که ه يادعا م

 ي  متفا تيهستند که بسته به فرهن  ط يمواردقتل از  ي  حت ييگرا ، همجنسيسالمت ر ان

 يتلقر  ياخالقر  يگرر   تيبر نسرب  ينها را شواهديجه ايرند   در نتيپذ يها را به خود م از ق ا  

 يکر يشرا ند  يخو ياست   قت وتليله کواکيقبکند  يمطرح مکت يکه بند يکند  مورد مشهور يم

ن ير ر آن، اير باشرد   چره در جنر    غ    يمرار ين مرگ در بسرتر ب يچه ا ،رديبم هليقب ياز رؤسا

لره  يان قبير ن جنگجويبنابراجبران شود  ديگران شدن  کشتهد با يشود که با يمحسوب م ينيتوه

را که در خواب هسرتند بره قترل برسرانند        لهيقب ينند تا چند تن از اع ايب يخود را موظ  م

د يبلکره شرا   ،ندهسرت  گنراه  يبتنها  رسند نه يکه به قتل م يکنند  کسان يآنگاه احساس آرامش م

کنرد ترا    ين نکته استفاده ميکت از ايز مطلع نباشند  بنديله نيس قبيشا ند رئياز مرگ خو يحت

  (Bendict, 1934: 60-69) از فرهن  است يگناهان هم تابع يبودن کشتن ب يراخالقيله غئد مسيبگو
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ست کره  يآن ن يمعنا به ک فرهن يشده در  رفتهيپذ 22ياخالق ين استدالل خطاست  خطاياما ا

ن مثرال  ير اسرت  آنچره ا   ياخالق يآن عمل، عمل يريا به تعبيمجاز است  23يراخالقيآن عمل غ

انرد   ا آمرده ير که در آن بره دن  يفرهنگ ريتأث تحتافراد  يدهد آن است که ق ا   اخالق ينشان م

 يآنان بره دا ر  ياخالق يها ق ا  م درباره يست که حق ندارين بدان معنا نيرد، اما ايگ يقرار م

 يترا از اهرال   کنرد  ايجراب مري  اسرت کره    ياز فرهن  مادر يريرپذيثأن تيهم ،م  در اقعيبپرداز

م آنهرا را  يند ترا بتروان  بنشينما به ق ا    ياخالق يم تا درباره رفتارهايگر بخواهيد يها فرهن 

  (416   163-168 :2005)پويمن،  مياصالح کن

 يهرا  شرود آن اسرت کره ارزش    يگرفتره مر   يخالقر ا يگرر   کره بره مطلرق    يراداتياز ا يکي

اسرت کره برا     ياخالق يگر  تين نسبياما در اقع ا ،دهد يگر را مورد غفلت قرار ميد يها فرهن 

ه عردم ق را   دربراره آن    ير گررفتن ر   شيپر  دارند   در يکه قواعد اخالق يتيبه اهم يتوجه يب

ن صرفاً داللت بر نقرص  ياما ا ، اقعاً  جود دارند ها تفا  ن يست که اين يديکند  ترد يم يکوتاه

ن ير اسرت  ا  يعمرل اخالقر   يق بررا ير متناسب   دق يا وهيان نهادن شيما در بن يما   ناتوان يذات

شرتر نمرودار   يرا ب يفرافرهنگر  يبلکره یرر ر  اخالقر    ،کنرد  ينمر  يگر  تيداللت بر نسب تنها نه

  يفرد ياست تا کوشش يجمع ک تالش دستهين البته يسازد  ا يم

کررردن اسررتدالل  بررا خالصرره «د ق ررا   کنررد؟يرربا يچرره کسرر»  در مقالرره منيس پرروييلررو

اگر اخالق در   1 رد:ن اجزا را دايکند  استدالل آنها ا ين گر ه را آشکار ميا يگر ان، خطا تينسب

 يگرر براق  يد يهرا  ا  فرهن ينقد اخالق يبرا يمستقل يچ مبنايباشد، ه ينسبت با فرهن  نسب

آنهرا   يد با قواعرد اخالقر  يگر نباشد، بايد يها نقد فرهن  يبرا يچ راه مستقلياگر ه  2؛ ماند ينم

 يد برا قواعرد اخالقر   ير ما با  4   ندهست يدر نسبت با فرهن  نسب يقواعد اخالق  3؛ ميمدارا کن

 م يها مدارا کن گر فرهن يد

ن مردعا  ير در جهرت اثبرا  ا   ين استدالل، کارياما ا ،چند سخن بر سر مدارا درست است هر

اي  قاعرده  ،«ميها مدارا کنر  گر فرهن يد يد با قواعد اخالقيما با»نکه يرا خود ايز ،دهد يانجام نم

د يپرس آ رندگان استداللد از ياست  با يفرافرهنگن استدالل يا بر اساساست که ظاهراً  ياخالق

ا آنکره آن را  ير در نسربت برا فرهنر  خرود شماسرت       يعني ،است ين مدارا هم نسبيا هميکه آ

لند يماتز يهرسکوگر ان مانند  تينسب يد به آن متعهد باشند؟ برخيد که همه بايدان يم يا قاعده

ار ير سرت   مع ين يگرر   تيبرر اسراس نسرب    يمروجه وه ين قاعده را استثنا کنند که البته شيتا ا

  (169 :2005)پويمن،  ندارد يمشخص
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ه ير نظر  1 نرد: يچ يصور  ماين  را به ياخالق يگر  تيجه نسبيمن مقدما    نتيس پوييلو

گر متفرا    يبه جامعه د يا شود از جامعه يا غلط پنداشته ميدرست  يتنود: آنچه از لحاظ اخالق

: يه  ابسرتگ ينظر  2؛ رند  جود ندارديکه همه جوامع آن را بپذ ياخالقچ اصل ين هياست  بنابرا

: ياخالقر  يگرر   تينسرب   3رنرد   يگ يمر  يرش اجتمراع ياعتبار خود را از پرذ  يهمه اصول اخالق

هرا در   همره انسران   يمعتبر باشد   بررا  يطور کل هکه ب ينيار عيا معي يچ اصل اخالقين هيبنابرا

ست که بتروان منکرر   ين يزيچ يتنود فرهنگ کار ر د،  جود ندارد  هها ب ها   همه زمان همه مکان

 ياسرت کره بررا    ين آن اصرل ير اسرت   ا  يه  ابسرتگ ير بر سرر نظر  ين بحث اصليآن شد، بنابرا

 يه  ابسرتگ ير د: نظرير توان بره د  نحرو فهم   يه را مين نظرياما خود ا ،است ياتيگر ان ح تينسب

  يقو يه  ابستگي    نظريیع

ا ير ر نرد )  يمر  بره کرار   يکه در آن اصرول اخالقر   يا وهي ، شيیع ي ابستگ هينظر بر اساس

هسرتند  براسراس    يخ   ماننرد آن نسرب  يمختل ، با نظر به با رها، تار يها ر ند( در فرهن  ينم

هسرتند    يخ   ماننرد آن نسرب  يخود با نظر بره با رهرا، ترار    ي، اصول اخالقيقو يه  ابستگينظر

 ،نير برر ا  ت تطرابق دارد  عرال ه  ياست   با  اقع يرفتني  پذيعی يه  ابستگير شن است که نظر

مختلر  را مرورد ق را   قررار      يهرا  در فرهنر   يکه کنش اخالق خواند يفرامخود ما را به آن 

ه ير آننرد نظر  يگرر ان در پر   تيامرا آنچره نسرب    ،ميرا بازشناسر  تر مناسبم   عمل درست   يده

 ياخالقر  يگرر   تيدگاه نسرب ير به کار اثبرا  د   يیع يه  ابستگيرا نظريز ؛است يقو ي ابستگ

 د يآ ينم

 يمعنرا  ن مرا بره  ير م  البته ايصور  ده يد ق ا   اخالقيم که باين ما هستيمن اياز نظر پو

 يهاسرت   برر مبنرا      همره فرهنر    هرا  انسران همره   يمعنرا  نجا بهيما در ا ،ستين يخودمحور

 يم کره با رهرا  ييت بگرو ير م برا قطع ينتروان د يم  شرا ياست که درباره اصول دار ياخالق نظر اتفاق

ن تفروق  ير م در برا ر بره ا  يتوان يم ي ل ،است ترکينزدقت يگر به حقيد يها ما از فرهن  ياخالق

 يگرر   تيتروان برر نسرب    يکره مر   يگريد ياز انتقادها يکي  (169: 2005پويمن، ) ميموجه باش

در تفرا     ياستاد مطهراست که  يا  ارد ساخت، نکته يفرهنگ ييگرا تيبر نسب يمبتن ياخالق

اسرت اخرالق    ينسبدر  اقع ز که يشان آن چيسازند  از نظر ا ين د  اخالق خاطرنشان ميان ايم

کره از   يا جهيکه نت ياست، در حال يست، بلکه آداب   سنن هر فرهنگين ياصول اخالق يمعنا به

ان اصول ي، ميگر  تينسب ياست  به با ر استاد مطهر يشود در حوزه اصول اخالق يآن گرفته م

 يگرر   تياگر ما به نسب ،  در  اقع(275-276 :1373 ،)مطهري   آداب خلط کرده است ياخالق

ت يکه در نها يزيم   چيبند بمانيپا يچ اخالقيم توانست به هينخواه اساساً ،ميقائل باش ياخالق

، گررريد عبررار  برره  (129 :1389 ،)مطهررري از آداب   رسرروم اسررت يا مانررد مجموعرره يمرر يبرراق
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 ياخالقر  گرر ي  نسبيت ،گرياز طرف دست  ين يفرهنگ گر ي نسبيتجه ينت ياخالق گر ي نسبيت

 بنرابراين، جه خواهد داد  يرا نت يفرهنگ يپوچ ينوع بهندارد    يد فرهنگي  تول يچ خر جيز هين

م  يز برسر ير ن يفرهنگر  گر ي نسبيتم به يانوم تا بتيقائل باش ياخالق ييگرا از مطلق ينوع بهد يبا

 است  جمع قابل ياخالق ييگرا با مطلق يفرهنگ گر ي نسبيت، گريد عبار  به

 يبره جروامع   دقرت  بره تروان   يجهران را مر   يفرهنگ ينگر يدر نگاه نسبم يديطور که د همان

ت جامعه درست   نادرسرت را  يدگاه اکثريد که ييآنجا اززند   ياز هم متما م کرد که کامالًيتقس

 رير غت ياما  اقع ،چ استيا هين جوامع کم يدر ا ياخالق نظر اختالف ،کند ين ميمعدر آن جامعه 

 لز مراً   افراد جامعره   است متداخل يها کننده از جوامع   گر ه جيگ يا زهياست  جهان آم نيا از

 يفرهنگر  ينگرر  ينسرب  يتنهرا در صرورت    (Wong, 1984: 177-179) سرتند يت نير ر  نظرر اکثر يپ

ن ير تر از ا دهيچياما جهان پ ،ميبود يک جامعه مينافذ باشد که ما فقط ع و  يتوانست راهنما يم

 م يهست يچندفرهنگ ياست   همه ما تا حد

هرم   يشرمول  عام   جهان ينکه اصول اخالقيگرفتنِ ا نظر معتدل، با در يفرهنگ يگر  تينسب

امرا   ،ميابيد آن را بي جود دارد که با يقتيحق يدهد که در امور اخالق يبه ما نشان م  جود دارد،

 ياموزند  برايگر بيد از همديمتفا   با يها ست  فرهن ين يچ فرهنگيقت ملک طلق هين حقيا

هرا چطرور    گر فرهن يم دينيد ببيبا ،ميابيخودمان را در يها م خطا   نقا  کور ارزشيآنکه بتوان

هرا   گرر فرهنر   يدرباره ددهند  آموختن   ينشان م ي  در برابر اعمال ما چه  اکنش کنند يمعمل 

قرت  ين حقير م   بره ا ي  کنر يخرود را تصرح   يفرهنگر  يها يريبه ما کمک کند تا سوگ تواند يم

  (43-48: 1386 ،)گنسلر ندک يد زندگيم که انسان چگونه بايشو تر کينزد

ي اخالقري  اهاي فرهنگي   اخالقي   نيز توليد محتو گيري ارزش ثر در شکلؤعوامل م

  دهد نشان مي 2   1هاي  نگاره  فرهنگي را 

 های فرهنگی عوامل مهم در توليد محتوی و ارزش-(1نگاره شماره )
 هاي جمعي يا فردي عاد  سا احسا

   يري گرا چندگرايشي )تعصب، ماديا ، منفعت، طبيعرت  تاريخ   قدمت
 غيره(

هويررررررت )ملرررررري   
 جغرافيايي(

 پذيري  مرج هرج

 پذيري تنود حمايت اکثريتنيازمند 
 يتغييرپذير حادثه محور

طلبري،   گرايري، تنرود   بديهي است که عواملي مانند شرايط جغرافيايي، قوميتعنوان مثال،  به

هاي مختلفي از فرهن  ازد اج را در جوامرع   توانند شکل احساسا  جمعي ميحوادث تاريخي   

 فرهن  ازد اج است ها در  ارزشبودن   جود آ رند که نشان از نسبي مختل  به
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 های اخالقی عوامل مهم در توليد محتوی و ارزش -(2نگاره شماره )
 در ني افراد يدار شتنيخو خير   شر

 قواعد فراعقلي مانند دين گرايي تعقل   عقل
 گرايي کثر  مرجع   متصدي  احدي ندارد

 مستقل از زمان حقوق محوري

حرق   انتخراب همسرر اسرت  يقينراً    هاي اخالقي در ازد اج، حرق   يکي از ارزش مثال عنوان به

هاي فرهنگي ناديده گرفتره شرود  ايرن مثرال      کدام از ارزش تواند توسط هيچ ميانتخاب همسر ن

تواند نسبيت اخالقري را بره همرراه داشرته باشرد        دهد که تنود   نسبيت فرهنگي نمي نشان مي

 رهنگي مستقل هستند هاي ف هاي اخالقي از قواعد   ارزش بسياري از قواعد   ارزشبنابراين، 

تحروال    أثيرگذارند   منشأتوان نشان داد که قواعد اخالقي بر قواعد فرهنگي ت برعکس، مي

 برر  زمران ثيرگرذاري بسريار کنرد      أاما بايد توجه کرد که اين ت ،گرايي فرهنگي هستند   نسبيت

شود کره زن معاصرر در ايرن     با تحقيق در مورد جامعه عربستان، مشاهده مي مثال عنوان بهاست  

کشور مانند زن در عصر جاهليت، هنوز به بسياري از حقوق اجتماعي خود دسرت نيافتره اسرت    

 گرر يد عبرار   بره   مردساالري جامعه عربستان اسرت   فرهن ،عامل اين محر ميت نيتر بزرگکه 

عربسرتان   رهاي فرهنگي کشرور اند بست هنوز نتوانسته  ديني شود که قواعد اخالقي  مشاهده مي

 ي احقاق حقوق زنان تغيير دهد را برا

دارند  در بسياري از جوامع هاي فرهنگي  ثيرگذاري زيادي بر ارزشأت فرهنگي يها  مرج هرج

هراي فرهنگري را در    هراي جديرد، ارزش   گيري حکومرت  است که کشورگشايي   شکل شده دهيد

  د م، انقالب کبير فرانسره    هاي جهاني ا ل  هاي صليبي، جن  جن جوامع تغيير داده است  

کره   انرد  آ رده جرود   فرهنگي عميقي بره  يها  مرج هرجسياسي   نظامي هميشه هاي  ساير تنش

 تأثيرپرذيري   بررخالف  اند داشتهفرهنگي جوامع هاي  ثيرا  عميقي بر ارزشأعنوان پيامد آن ت به

خاصري از ايرن    يريتأثيرپرذ فرهنگري، الگوهراي اخالقري     يهرا   مرج هرجفرهنگي از هاي  ارزش

فرهنگري   يهرا   مررج  هرجتابعي از  اخالقي هميشههاي  ارزش ،گريد عبار  بهندارند   ها  مرج هرج

 نيستند 

فرهنگي ترابعي از  هاي  پذيري بااليي برخوردار هستند   چون ارزش از نسبيت 1 نگارهعوامل 

گرر ي اخالقري از    نسبيتگر ي فرهنگي در مقايسه با  نسبيت بنابرايناين عوامل نسبي هستند، 

 ،کمترري برخوردارنرد   يري گرا تينسرب از  2 نگراره عوامرل   ،برعکسبيشتري برخوردار است   قوام

غرر ر   ،مثرال  عنروان  بهبرخوردار خواهند بود   گر ي کمتري نسبيتاخالقي از هاي  ارزش بنابراين

ني بر فرهن  ملري  فرا ا ريتأثيخ آن جامعه است، از احساسا    تار يا نمونهملي يک جامعه که 

 ريترأث اما غر ر ملي بر قواعد اخالقي آن کشور يا حتي بر قواعد اخالقري جهراني    ،آن کشور دارد
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کشرور را  شرهر ندان آن  ذيري پر  شرهامت   شرهاد    تواند يميک کشور غر ر ملي زيادي ندارد  

توانرد   مري تواند ثابت کند که شهامت يک ارزش اخالقي نيست يا برعکس ن مياما ن ،افزايش دهد

 ثابت کند که شهامت يک رذيله اخالقي است 

 در عصر اطالعات یاخالق ییگرا تينسبو  یفرهنگ گروی نسبيتتعامل . 5
فرهنگي   اخالقي کم نيست  ما در اين بخش از مقالره نشران   هاي  ف اي سايبري بر ارزش ريتأث

توانرد   مري افرزايش داده   نيرز    شرد   بهگر ي فرهنگي را  خواهيم داد که ف اي سايبري نسبيت

ي اخالقي به حيطره مویروعا  فرهنگر   هاي  تعدادي از رذايل   ف ايل اخالقي را از حيطه ارزش

توانرد   مري ف راي سرايبري    ،گرر يد عبرار   بره   دکنر تقويرت  را در آنها  ييگرا تينسب ارد نمايد   

فرهنگري بيافزايرد کره     ييگرا تينسبده   به قلمر  کراخالقي را تسخير هاي  از ارزش ييها بخش

 يري گرا تينسرب فرهنگري بيشرتر برا     يري گرا تينسبمعناي آن است که در ف اي سايبري،  اين به

توانرد خطرري    مري معناي ديگر اين ادعا آن است کره ف راي سرايبري    است   جمع قابلاخالقي 

ادعاي ما ايرن اسرت کره عصرر      ،گريد عبار  بهاخالقي باشد  هاي  گر ي ارزش بالفعل براي مطلق

شردن     مطلق   طرف کياز اخالقي هاي  ارزششدن    نسبي ينينش عقبتواند عصر  اطالعا  مي

  از طرف ديگر باشدفرهنگي هاي  پيشر ي ید ارزش

 ینترنتیازدواج ا .5-1

در : (1379 ديگرران، دا دي   ؛ 1378 ،)قردردان قراملکري     عقلازد اج اينترنتي در منظر دين 

منظر دين اسالم ازد اج نيمي از دين است   دليل آن هم اين اسرت کره اسرالم ازد اج را فقرط     

داند، بلکه ازد اج را يک پيمان محکرم اخالقري برين     سويه بين يک مرد   زن نمي يک پيمان د 

ازد اج  ،دانرد  در ديرن اسرالم    اخالقي از طرف ديگر مري هاي    ساير ارزش طرف کيزن   مرد از 

شناسري     از نظرر عقلري )جامعره   همچنين فظ خانواده   داشتن يک جامعه سالم است  بنيان ح

، پردران   مرادران   ال  برزرگ غررب بنيران متزلرزل خرانواده      ر امر زه يکري از مع  ،ر انشناسي(

 ،کرارل    20-97: 1386 ،)عليپور سرپرست است ح ور کودکان بيمسئوليت    خوار   بي شراب

، عملري کنرد   را هرا  ارزشاز  اي مجموعره خالصه از نگاه دين   عقل، ازد اج بايرد   طور به  (1389

در قبرال  پذيري  مسئوليتازد اج يعني ؛ کردن ديگري )فداکاري( ازد اج يعني خوشبخت :ازجمله

ازد اج يعنري توانمنردي بيشرتر در    ؛ ازد اج يعني پايان جسرتجو برراي يرافتن آرامرش    ؛ فرزندان

  ازد اج يعني يک پيمان دائم   عني عباد  بيشترازد اج ي؛ يشتنداريخو

همسريابي   نيرز برا بررسري تمرايال  جنسري در ف راي سرايبري        هاي  اما با مطالعه سايت

 يخوشگذرانازد اج يعني  هاي زير است: شود که ازد اج اينترنتي بيشتر شامل ارزش مشخص مي

  شرر د   يچندهمسرر ازد اج يعنري  ؛ ازد اج برد ن فرزنرد بهترر اسرت    ؛ کردن خود   خوشبخت
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ازد اج يعني    ازد اج با عباد  ارتباطي ندارد؛ نيست يدار شتنيخونيازي به ؛ جستجوي آرامش

  مد  پيمان موقت يا کوتاه

بره يرک ارزش    درازمرد  ف اي سايبري ازد اج را از يرک پيمران اخالقري    شود  مشاهده مي

در افراد قوي   تمايال   با استدالال ن تبديل سفانه ايأمتکند که  مد  تبديل مي فرهنگي کوتاه

منظور ايرن اسرت   فعلي مانع آن شد   هاي توان در طول يک قرن   با استدالل همراه است   نمي

د کره  کرر شرهر ندان را متقاعرد   اخالقري فعلري    هاي توان با استدالل که در طول چند دهه نمي

ف راي  اخالقري   هراي  براي درک تمامي خطرتر است   اخالقي نزديک ازد اج اينترنتي به شر   بي

تواند هرر   سايبري، شايد بشر به تجارب چندصد ساله نياز دارد   در آغاز عصر اطالعا ، بشر نمي

   هر نگراني خاصي را بپذيرد   با ر کند هشدارآميز استدالل 

کرردن ازد اج اينترنتري در جامعره برازي      ثري در نهادينره ؤبري نقش مر يسفانه ف اي ساأمت

 ه ازد اج اينترنتري بيشرتر يرک رذيلرت    د کر کرتوان شهر ندان را متقاعد  مي يسخت بهکند    مي

اخالقري ازد اج در حرال   هراي   ارزش ،گرر يد عبرار   بره اخالقري    تاخالقي اسرت ترا يرک ف ريل    

ازد اج اينترنتي يک استثنا نيست يا هستند   جوامعفرهنگي نسبي در هاي  شدن به ارزش تبديل

زيررا ف راي سرايبري تحرت کنتررل قررار        ،قررار داد  ريترأث  تحرت توان آن را با احکام ثانويه  نمي

اخالقي، ديني   عقالني،  هاي سرانجام اينکه در عصر کنوني با توجه به یع  استداللگيرد   نمي

 مثرال  عنروان  بههاي فرهنگي   اخالقي پايدار است!  به ارزش شدن ليتبدازد اج اينترنتي در حال 

مواجره   يترر  برزرگ را برا مشرکل    هرا  اند، اين اسرتدالل  ادي که ازد اج اينترنتي موفقي داشتهافر

 کند  مي

 وتري: تعامل انسان و کامپیدیدارق فرهنگ يتعم 5-2

 اتکابه اين معنا است که انسان تحوال    تغييرا  فرهنگي پيرامون خود را با  24يديدارفرهن  

بلکره برراي ايرن پرذيرش بره خررد        ،به خردمندي، تفکر   هويت خود مورد پذيرش قرار ندهرد 

ي   ارتبراطي آگاهانره يرا    ديردار هراي   به اين معنا که بره رسرانه   ،ي بسنده کندديداراي    رسانه

)سرومين همرايش د سراالنه     را بپرذيرد ها  ناآگاهانه اعتماد کرده   تغذيه فرهنگي   فکري رسانه

چهارمين سمينار تعامرل اقروام، اديران،    ؛  1391 ،تاريخ، فرهن    تمدن ،فارس لي خليجالملبين

  (1391 ،هامطبوعا    رسانه

هراي   کنرد   در حروزه  اخالقري را تهديرد   هراي   توانرد ارزش  ي گاهي ا قا  ميديدارفرهن  

هرا   گرايري   ترنش برين ملرت     قوميتمذهبي، هاي  تنشبان، مليت، نژادپرستي، فرهنگي مانند ز

   جود آ رد به اخالقيهاي  چالش

                                                                                                                                                       
24. Visualism- Visual Culture-Digital Culture 
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زبان   شيعه در بين کشورهاي عررب منطقره   در    کشور ايران، مردم فارسدر  مثال عنوان به

در ف راي سرايبري نگراه     بنرابراين، د  نشرو  بين مسلمانان سني همواره يک اقليت محسوب مري 

کره نمونره آن نرزاد مرردم        آ رد جود  بزرگي بههاي  تواند تنش ميگرايي به کشور ايران  اقليت

غربي هاي  البته اين نزاد توسط رسانهيا خليج عرب بود   فارس جيخلکشورهاي منطقه بر سر نام 

  توسط کشورهاي ديگر دامن زده شد   گرفته شکل ،که با د لت   مردم ايران نزاد سياسي دارند

کشرورهاي  جمعيرت  سه برا  اين بود که جمعيت کشورهاي عربي در مقايدليل اين تغيير نام نيز 

در مترون  بلکه نام خليج عربي  ،نيست فارس جيخلنام به نيازي  بنابراين زبان بيشتر بوده   فارس

برودن   ايرن تعبيرر   تفسرير فرهنگري مبتنري برر اقليرت        با ايرن  جرود،  ارجحيت دارد  اينترنتي 

ملرت   مرردم   بره   ياحترامر  يبر اخالقري نروعي   هاي  از منظر ارزش شکل گرفت کهها  زبان فارس

توانرد بره داليرل مختلر       مري اي  شود که ف اي سرايبري   رسرانه   زبان است  مشاهده مي فارس

فرهنگي قرار دهد  هنوز هرم بسرياري از   هاي  اخالقي را نسبي کند   در حيطه ارزشهاي  ارزش

 بايد نرام خلريج  ها  زبان بودن فارس مردم کشورهاي عرب بر اين عقيده هستند که به دليل اقليت

جوامع عربري   قبول مورد ،در  اقع هر نود استدالل اخالقيفارس   عربي انتخاب شود نه نام خليج

 گيرد  قرار نمي

ثيرگذار نبود، نرزاد  أها ت به عقيده ما اگر ف اي سايبري تا اين حد در بين شهر ندان   د لت

شرد    نمري هرايي ماننرد خلريج هميشره فرارس ابرداد        شد   عبار  فارس حادث نمي بر سر خليج

افزايش استفاده از تلفن همرراه،  به توان  ي در جامعه ميديداراز گسترش فرهن   ،عنوان مثال به

 ديگران،)ابوالقاسمي    ماهواره   اينترنت در مقايسه با استفاده از کتاب در شهر ندان اشاره کرد

  (1390 ،ميرزاپور؛ 1390

هراي   فرهنگي در جامعره اسرت کره ارزش   اين افزايش نيز شامل تعميق تعدادي از الگوهاي 

ثير أگر ي فرهنگي   تر  دهد که مثالي از نسبيت بودن را تحت شعاد قرار مي باسواداخالقي مانند 

 گر ي اخالقي است  آن بر افزايش نسبيت

 یبریسافضای  یاخالق دینی و گرایی تکثر. 5-3

توانند انسان  اديان، مذاهب   مکاتبي که در جهان  جود دارند، مي همهمعتقدند  25انگاران کثر 

را به نجا    حقيقت برسانند   موجب سعاد    رستگاري ا  بشروند؛ هرچنرد کره ايرن اديران،      

-132: 1378 ،)قردردان قراملکري   يرک حقيقرت دارنرد    ادعاهاي متفا     متعاریي نسبت بره  

)پدر، پسر،  «تثليث»مسيحيت به معتقدند دين  البراي مث  (70-117 :1383 ،)ريچاردز ،(191

اديان، اشکالي  هاي قائل است  از ديدگاه آنها اختالف    «  توحيد»اسالم به  دين ر ح القد س(  

                                                                                                                                                       
25. Pluralism 
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گويند   در نهايرت، انسران را بره نجرا    رسرتگاري       ندارد   همه آنها از يک حقيقت سخن مي

ديدند که در  چون بع ي از آنها مي  بود سيحيتتکلمان مرسانند  اين مویود چالشي براي م مي

کره  خاطر، راجع به ايرن تعلريم کليسرا      شوند  به همين ميان غيرمسيحيان، افراد خوبي پيدا مي

  همه آنهايي کره مسريحي نيسرتند، اهرل جهرنم        نجاتي  جود ندارد راه بير ن از کليسا هيچ»

 کرارل رانرر  گذاشتن اين شعار مطررح کردنرد     بدگمان شدند   چند پيشنهاد براي کنار« هستند

بردين معنرا   را مطرح کرد   «مسيحيان گمنام»مسئله  ،)متکلمي کاتوليک( براي حل اين مشکل

خروبي هسرتند تنهرا در ظراهر غيرمسريحي هسرتند   در  اقرع         يهرا  آدممسيحياني که  غيرکه 

خود را ارائره   گرايانه ثر کحل  اين ديدگاه را نپسنديدند   راه يا عده  شوند مسيحي محسوب مي

  پس مرا بايرد قبرول    است سيله دين خودش  شدنش به خاطر پاک يافتن شخص، به کردند؛ نجا 

)قردردان   هاي مختلفي  جود دارد   منحصرر بره ديرن مسري  نيسرت      کنيم که براي نجا ، راه

  (1378 ،قراملکي

 برخي ديگرر مبدأ   معيار خوبي   بدي اخالقي را  احد    برخي از متفکراندر فلسفه اخالق 

بنررابر   (53-137، 2008، 27(   )سرروليوان70-142 :2002، 26)انگلهررار  انررد کثيررر دانسررته 

هرا   گرايري اخالقري   اينکره ارزش    گاهي آن را به نسبي، اخالقي گرايي کثر در اخير  هاي يهنظر

گرايري   کثرر  هرچند کره    اند ستند، تفسير کردهقابل ارجاد به يکديگر نبوده   قابل استدالل ني

تعردادي از عقايرد    أتوانرد منشر   گرر ي اخالقري نيسرت، امرا مري      معناي نسبيت به اخالقي دقيقاً

 گر ي اخالقي باشد  نسبيت

 ،)کاسرتلز سرايبري شرده    28نوظهرور هراي   امر زه ف اي سايبري بستري مناسب براي عرفان

نوظهرور  هراي    شرايط متفا تي، افراد زيادي بره ايرن عرفران    در   (1392  ،د ست يفيشر؛ 1380

  است ياخالقگر ي  تنسبي  گرايي  معناي تر يج کثر  سايبري اعتقاد داشته که به

کنار يکديگر قرار  زيآم مسالمت صور  بهاما همواره ف اي سايبري مکاتب اخالقي متفا   را 

بخشرد    مري خاطر منافع موجود، اختالفا  بين مکاتب اخالقي را شرد    دهد   گاهي نيز به مين

دادن سرمايه   صاحبان سررمايه(   داري )محور قرار بيش از د  قرن است که اخالق سرمايه تقريباً

نسربت بره معيارهراي اخالقري   ارزشري      دادن جامعره   جمرع(      اخالق کمونيستي )محور قرار

احزاب کارگري در مقابله  ،عنوان مثال کنند  به ميي را ابراز   تناق ا  شديدها  يکديگر مخالفت

خصوصي   صاحبان سرمايه همواره منازعا  شديد سياسري، اجتمراعي   اخالقري    هاي  با بخش

                                                                                                                                                       
26. Elaine Englehardt 

27. William Sullivan 

28. Cyber Gnosticism 
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برود بره مرد      يدار هيسررما تاچر که موافق نظرام   مارگار   در کشور انگلستان د لت اند داشته

 کارگري سوسياليست بود  احزابکمتر از يک دهه مشغول منازعا  سياسي   اجتماعي با 

در ف راي سرايبري از شرکاف       داري   اخالق سوسياليسرتي  اخالق سرمايهامر زه نزاد بين 

نيز کشريده شرده اسرت     ها  جديت بيشتري برخوردار شده است   دامنه اين نزاد به ميان د لت

اجتماعي در جروامعي ماننرد غررب از    هاي  اي سايبري نظير گوگل   شبکه هاي رسانه لغو يقيناً

شديد هاي  شمالي شاهد محد ديت اما در جوامعي مانند چين   کره ،برخوردارند ياستقبال زياد

هاي  شود که بين د لت ميحتي بسيار ديده هستيم  عليه شهر ندان سايبري   گردش اطالعا  

داري   اخالقرري  سرايبري بسرريار شرديد در حرروزه اخرالق سرررمايه   هرراي  چرين   آمريکررا جنر   

دانسرتن عقايرد      معنراي معتبرر   اخالقي به گرايي کثر ه توجه شود کسوسياليستي  جود دارد  

تناق را  فرا انري ديرده       عقايرد ها  ش اين ارزچند که بين  هر ؛هاي اخالقي ديگران است ارزش

زند  در سايه  ده   به آن دامن ميکراخالقي را تقويت  گرايي کثر ف اي سايبري شود  بنابراين، 

گرر ي فرهنگري تقويرت     فرهنگي نسبي رشد کررده   نسربيت  هاي  اين پلوراليزم اخالقي، ارزش

نسربي  هراي   اخالقري بره ارزش  هراي   شرود کره تعردادي از ارزش    مياين مویود باعث گردد   مي

طالعراتي برر شرهر ندان در جوامرع سوسياليسرتي      تسرلط ا  ،مثال عنوان بهفرهنگي تبديل شوند  

تسرلط   ،گرر يد عبرار   بره داري اسرت    شديدتر از تسلط اطالعاتي بر شهر ندان در جوامع سرمايه

داري   جوامررع  شررود، در جوامررع سرررمايه اطالعرراتي کرره از معماهرراي اخالقرري محسرروب مرري 

شود کره   مشاهده مي بنابراين،شود   ميگر ي فرهنگي محسوب  سوسياليستي از مصاديق نسبيت

هرم   کررده   اخالقري را تقويرت    گرايري  کثرر   ،زيآم مسالمتتواند با نگاه  ف اي سايبري هم مي

  اخالقري  گرر ي فرهنگري    را شد  بخشد که در هر د  صور  نسربيت ها  تواند جن  تمدن مي

 شود  تقويت مي

 یبریسا فضای 29یزیگر نید. 5-4

 دارد   یرمانت آن قرانون اسرت    يياحقوق یمانت اجر ي ل ،ندارد يد لت يياخالق یمانت اجرا

(Rhode, 2007: 86-162 )؛ توانرد از اخرالق تجرا ز کنرد     يد توجه داشت که حقوق نمين بايهمچن

در ف راي سرايبري یرمانت    شرود    ، حقوق محسروب نمري  کنديعني حقوقي که اخالق را نقض 

تواند در ايرن ف را بره شرکل مطلروبي       ميم ناجرايي مناسبي براي اخالق  جود ندارد   قانون ه

 ،گرر يد عبرار   بره   قوام نردارد پايبندي به اخالق   اديان در ف اي سايبري بنابراين، حاکم باشد  

توان شرهر ند را کنتررل کررد کره      ف اي سايبري يک جوالنگاه آزاد اخالقي   ديني است   نمي

  (Li, 2006: 34-141) باشدپذير    مسئوليتاخالقي پايبند هاي  به ارزش اجبار به

                                                                                                                                                       
29. Cyber Antitheism 
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نسربت بره   کره افرراد    شود يمتالش  معموالً ينين است که در مذاهب ديآنچه مسلم است ا

از طررف    (117-70: 1393 ، يعلر  آل) باشرند  پرذير    قواعد ديني   مرذهبي مسرئوليت  ها  ارزش

جنر   ن امر موجرب  يرا کاهش دهد  اپذيري  مسئوليتاين کند  يتالش م يبريسا يف ا ،گريد

هراي   محيط يزيگر نيدماهيت  شود   يم يني  قواعد د يبريسا يف اهاي  ارزشن يب يشيفرسا

 کند  را تشديد ميسايبري 

در مثرال   عنروان  بره تر يج عقايد ديني در ف اي سايبري با مشکالتي مواجره اسرت     معموالً

ثير أتروان از تر   نمري د يرا  کرر توان عباد  گر هري يرا نمراز جماعرت برگرزار       ف اي سايبري نمي

اين است کره   استشدن  جديد   نوگرايانه یددين در امان بود  آنچه در حال حادثهاي  انديشه

به يک الگروي فرهنگري اسرت کره در      شدن ليتبديافتن    گريزي سايبري در حال عموميت دين

در  يهزارنفرر هراي چنرد    شردن اسرت  در حرال حایرر گرر ه      جوامع مختل  در حرال نهادينره  

نروين  اجتمراعي   مرذاهب   هراي   مواد مخدر، فحشا، شبکههاي  اينترنتي در فعاليتهاي  جماعت

مشراهده   زيرادي اسرتقبال  هراي منتسرب بره اديران الهري       اما در گرر ه  ،شوند  و ميسايبري ع

 شود  نمي

هاي  ن ارزشامحکمي براي برخورد با ناق  30توجه شود در بع ي از کشورها قوانين سايبري

هراي   اما در کشورهايي ديگر هيچ حمايت قانوني براي برخورد برا نقرض ارزش   ،ود داردديني  ج

هرا   شود که در کشورهاي مختل  در نگاه مرردم   د لرت   مشاهده مي بنابراين  ديني  جود ندارد

 هاي ديني در ف اي سايبري  جود دارد  گرايي قوي درخصوص ارزش نوعي نسبي

 31سایبریهای  یزادآ. 5-5

  داشرتن   32اطالعرا   يان آزادير موازنره م  يآن است که نوع IT   اخالقين  ظايتر از مهم يکي

منظررور ايررن اسررت کرره   (Li, 2006: 34-141؛ 1384 ،)کر برري جرراد کنررديا 33يم خصوصرريحررر

هايي از حقروق شرهر ندي يرا د لتري  جرود دارد کره در قلمرر  آزادي اطالعرا  قررار           محد ده

توانرد توسرط    نمري هرا   ملي د لتحريم خصوصي شهر ندان يا حقوق  ،مثال عنوان بهگيرند   نمي

امرا امرر زه شراهد آن     ،(1384 ،)کر بي دار يا نقض شوند خدشه 34آزادي اطالعا  ارزشي به نام

اجتماعي در مقياس زيادي حرريم  هاي  سايبري   شبکههاي  هستيم که ژ رناليسم خبري، رسانه

  1391  ،رجبري ؛ Friend, 2007) کننرد  نقرض مري   راهرا   خصوصي شهر ندان   حقوق ملي د لت

                                                                                                                                                       
30. Cyber Laws 

31. Cyber Liberties – Cyber Liberalism 

32. Information Freedom 

33. Privacy Rights 

34. Information Freedom – Communication Liberty 
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 ،نااز نظر تعداد زيادي از شهر ندان   محققر  يشکن ميحر  اين  (101-41: 1391  ،سيدسعادتي

شرود  دليرل    محسروب مري  نيرز  اخالقري  عملري  بلکره   ،آيرد  نمري  حسراب  بره نقض اخالق  تنها نه

  شرهر ندان  ها  عقيده هستند که د لتاين است که افراد بر اين ها  شکني پنداشتن حريم اخالقي

زيرا ممکن است در ايرن   ،نبايد به نام حريم خصوصي از حيا  خلو  مخصوص برخوردار باشند

داشرتن يرک درک صرحي  از حرريم      ،گرر يد عبرار   بره حيا  خلو  حقوق ديگران یايع شرود   

شده است   اخالقي تناقضتبديل به    حيا  خلو  مجرمان از طرف ديگر طرف کياز خصوصي 

 توان ينمرسند    اخالقي خود مي ن حريم خصوصي به مقاصد یدامخالف تناقضکه در سايه اين 

نقض حريم خصوصي ديگران با توسل بره   ،گريد بياني بهد  کرممانعتي جدي در مقابل آنها ايجاد 

  شدن به يرک ارزش فرهنگري اسرت    در حال تبديل رفته رفتهشود    اخالقي انجام ميهاي  ارزش

اخالقري بره   هراي   شردن ارزش  نقض حريم خصوصي با توسل به ابهاما  اخالقي نشان از تبرديل 

امر زه نصب د ربين در سط  شرهر بره محرل نرزاد     فرهنگي در ف اي سايبري دارد  هاي  ارزش

اسرت کره برد ن فرجرام   نتيجره اخالقري        شرده  ليتبدها  طرفدار حقوق بشر   د لت يها گر ه

ن در جوامعي که در آنها ژ رناليسم خبري اخبار خصوصي مسئوالارد  مشخصي همچنان ادامه د

دهند، شهر ندان را نسبت بره شرنيدن      هنرمندان مشهور را با حرص    لع به جامعه اطالد مي

باشد   يراخالقيغدانند که اين امر ممکن است از نظر شهر ندان جوامع ديگر  اين اخبار محق مي

 يهرا  يرير گ مویعحريم خصوصي ديگران  ارتبا  باشود که شهر ندان د  جامعه در  مشاهده مي

گرايري اخالقري محسروب     گرايري فرهنگري   نسربيت    فرهنگي مختلفي دارند که نروعي نسربيت  

گرايري اخالقري    گرايي فرهنگي با نسبيت شود که نسبيت يعني در اين مورد مشاهده مي؛ شود مي

 است  جمع قابل

 بر دیگران 35اطالعاتیتسلط . 5-6

امرا   ،شود را در اختيار داشته باشرد  فرد د ست دارد اطالعاتي که موجب تسلط ا  بر ديگران مي

تسرلط   طور يقرين  به  شود را مسد د کند اطالعاتي که موجب تسلط ديگران بر ا  ميهاي  شريان

-133 :1393 ،کلتپره پورقهرمراني  ؛ 21-69: 1389 محسني،) بر ديگران امري یداخالقي است

بودن تسلط بر ديگران در ف راي سرايبري بره ايرن سرادگي       يراخالقيغاثبا   متأسفانهاما  ،(31

اخالقي  جود دارند که تسلط اطالعاتي بر  هاي اي از استدالل دسته ،گريد عبار  بهممکن نيست  

 شمارند  ديگران را مجاز مي

خصوصري  هاي  خشاطالعاتي ببر شهر ندان يا تسلط ها  تسلط اطالعاتي د لت ،مثال عنوان به

ته دهند که اگر انتظار داشته باشيم تسلط اطالعاتي بر ديگران  جود نداش نشان ميها  بر مشتري

                                                                                                                                                       
35. Information and Communication Authorithy (Domination) 
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در بسرياري از مروارد ماننرد مبرارزه برا      هرا   ايرم  امرر زه د لرت    باشد به د ر از  اقعيت فکر کرده

  صدها دليل ديگر تسرلط اطالعراتي برر     فت ماليا ، درياييپولشوجاسوسي اطالعاتي، مبارزه با 

هراي   نظيرر بخرش   هرا    گرر ه  شرهر ندان  ،در مقابل نيرز دانند   ميشهر ندان را حق مسلم خود 

زيرا بر اين عقيده هستند کره منرافع    ؛دانند ميرا محق نها  تصادي د لتهاي اق خصوصي يا بنگاه

 آنها به خطر خواهد افتاد 

امرا   ،اخالق سايبري قرار داردهاي  ديگران   مبارزه با آن در حيطه مقولهتسلط اطالعاتي بر 

داشته   تعدادي از ايرن  زيادي ر يار يي موافقان   مخالفان با آن پيامدهاي فرهنگي   اجتماعي 

هراي   اخالقي اين مقوله به ترنش هاي  ارزش ،گريد عبار  بهپيامدها در جامعه نهادينه شده است  

سسا  مرالي از  ؤ  مها  در بسياري از کشورهاي دنيا بانک ،مثال عنوان بهشود   ميفرهنگي تبديل 

کننرد  دليرل ايرن     ميخودداري براي دريافت ماليا  ها  دادن اطالعا  صاحبان حساب به د لت

را هرا   زيررا ايرن بانرک    ؛خودداري نيز ممانعت از تسلط اطالعاتي د لت بر صاحبان حساب اسرت 

دانند   مايل به تسلط د لت بر صاحبان حساب نيسرتند کره ايرن     ميمنبع درآمد   حيا  خود 

در خيلري از کشرورهاي دنيرا     بنرابراين، اخالقي همرراه اسرت     هاي دليل گاهي ا قا  با استدالل

توانند از طريق د لت الکتر نيک که مظهر د لت اطالعاتي است ماليرا  مناسرب را    مينها  د لت

 گرفتره  شرکل در بسياري از کشورها اين فرهن  در جامعه  از صاحبان ثر   دريافت کنند  حتي

شرود کره در    مري مشاهده قرار گيرد  ها  است که اطالعا  صاحبان حساب نبايد در اختيار د لت

فرهنگري در مرواردي   هراي     ارزشاخالقري  هراي   ف اي سايبري نظير د لت الکتر نيرک، ارزش 

دهرد نسربيت    مري شود که نشان  ميهمچون تسلط اطالعاتي بر ديگران به يک ر يار يي تبديل 

شرکني محکروم    بد ن آنکه بتوان کسي را به اخرالق  ،يابد مياخالقي غلبه هاي  فرهنگي بر ارزش

 کرد 

البتره هنرروز ايرن عقيررده  جرود دارد کرره عرردم پرداخرت ماليررا  توسرط صرراحبان حقرروق      

امرا پاسرخ ايرن اسرت کره تسرلط اطالعراتي برر ديگرران نيرز            ،شود ميمحسوب  36شکني قاخال

شود   تسلط اطالعاتي بر ديگرران راه اخالقري برراي دريافرت ماليرا        ميشکني محسوب  اخالق

شود که تسلط اطالعاتي بر ديگرران از نظرر فرهنگري       ميمشاهده  بنابراين،شود   ميمحسوب ن

شود که صاحبان سررمايه   ثرر      تي در بسياري از موارد ديده ميحاخالقي امري نسبي است  

بلکره سرعي    ،دهنرد  اطالعا  خود را در اختيار آنها قررار نمري   تنها نهها اعتماد ندارند    به د لت

  پرداخت کنند ها نه به د لت   ستقيم به مردممغير صور  بهکنند که ماليا  را  مي

                                                                                                                                                       
36. Immorality 
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 در فضای سایبری 37مشترک حقوقگروی فرهنگ و  نسبيت. 5-7

ها   شهر ندان جوامع مختلر  بره حقروق   فرهنر  مشرترکي در ف راي        اين عقيده که د لت

   1391  ،جهران بزرگري  ؛ 43: 1393  ،)مسرجدي  امري محرال اسرت   سايبري قائل شوند، تقريباً

فرانسه، ر يکا   انقالب کبيمرآاستقالل  يها در اثر جن  هيجدهمدر ا اخر قرن   (1391 ،سر ش

ه حقوق بشر   شرهر ند فرانسره،   ياعالم 11ماده  موجب بهد آمد که يپد يديجد يمقررا  حقوق

ن اساس بره شرهر ندان   يشناخته شد  بر ا يحقوق انسان نيگرانبهاترد، يانتقال افکار   عقا يآزاد

، 1791در سال بعرد از سرال   همچنين   غيره سند  يند، بنويامکان داده شد تا آزادانه سخن بگو

کالم که محد دتر  يد که در آن آزاديب رسيبه تصونيز کا يمرآ يه قانون اساسين اصالحينخست

 يبرررا ينيگرراه قرروان چيکرره کنگررره، هرر گرديرد  ديررتأک   شررده ينرريب شيپرران اسررت، ير ب ياز آزاد

سرت کره   معتقد ا يمکتب فرانسو هرچند .ان مطبوعا   یع نخواهد کرديب يکردن آزاد محد د

 ين با ر است کره آزاد يا بر ييکايمکتب آمر اما ،ت کرديد در نظر گرفت   رعايرا باها  تيمحد د

البته در باشد   نامحد دد يشد، با ينيب شيکه پ يه قانون اساسين اصالحيمطبوعا ، مانند نخست

ها   شهر ندان در مورد آزادي بيان شد  بيشتري دارد تا آنجا  نظر د لت عصر اطالعا ، اختالف

نظر در حروزه حقروق   اخرالق مررتبط برا       اختالفنترنت   سرعت ارتباطا ، يآمدن ا ديبا پدکه 

هرايي نيرز برراي     نظرها، تالش البته برخالف اين اختالف .انتها شده است يز بين يارتباط يها اميپ

 است   شده انجاماين حقوق در سط  دنيا  يساز کساني

فرا  يا يخروب  بره ان ين ميکردند، نقش خود را در ا يسع يالملل نيب يها سازمان ،مثال عنوان به

 يالمللر  نينترنت مقررا  بر ياستفاده از ا يونسکو تالش کرده است، براير ياخ يها کنند  در سال

  دارد يا هين کار آغاز شده اسرت   فعرالً جنبره توصر    يش ايسال پ هشت یع کند که از حد د 

   يري گرا چندزبانره ، ينترنت در جهرت تنرود فرهنگر   ين اصول   مقررا ، استفاده از ايهدف از ا

ان د  نهاد ي، ميجامعه اطالعات يدر اجالس جهان .همگان به اطالعا  است ين حق دسترسيتأم

در  يديارتباطرا  د ر، رقابرت شرد    يالمللر  نيه بر ينسکو   اتحادوي ؛ن ملل متحدسازما يتخصص

عنروان   بره  .جاد شده استي، ايد ارتباطيط آغاز امکانا  جديم شراينه گذاردن مقررا    تنظيزم

توان به رژيم حقوقي   اخالقري يکسراني در ف راي سرايبري دسرت يافرت،        يک تناقض که نمي

که حتري در   (1382 ،نشا  نوري؛ 1393 ،)ر زبهاني اشاره کرد 38اطالعاتيتوان به فيلترين   مي

نظر شديد موافقان   مخالفان فيلترين  اطالعراتي را از   توان اختالف يک جامعه يکدست نيز نمي

فيلترين  اطالعاتي عقيده دارد کره شرهر ند   طريق قواعد اخالقي   قوانين حقوقي برطرف کرد  

                                                                                                                                                       
37. Common Rights-Joint Rights 

38. Filtering of Information and Communications 
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داشرته باشرد     آزاد دسترسري  هميشه  ،کند به آن احساس نياز مينبايد به هر نود اطالعاتي که 

ن فيلترين  اطالعاتي نيز عقيده دارند کره يرک شرهر ند هرر نرود صرالحيت اخالقري          امخالف

موافقان   مخالفان فيلترينر    ،گريد عبار  بهحقوقي براي دسترسي به هر نود اطالعاتي را دارد  

مررتبط برا   حقوقي، طرف مقابل را به نقض اخرالق   به داليل اخالقي، فرهنگي   اتکااطالعاتي، با 

 کنند  محکوم مي خودشانحقوق 

را مطرح کررد کره معنراي     39اطالعاتي توان پديده شانتاژ مي ،فيلترين  اطالعاتي ت اد بادر 

با استفاده از اطالعا ، ذهن   تفکرر     عقايد خاص اخالقي يا فرهنگي بر اساسآن اين است که 

در يک کشور کمونيستي، تالش زيادي برراي شرانتاژ    براي مثالير قرار دهيم  أثت ديگران را تحت

ماننرد فيلترينر    ؛ شرود  اطالعاتي شهر ندان نسربت بره افکرار   عقايرد کمونيسرتي انجرام مري       

هاي اخالقي   فرهنگي در ف اي سرايبري محسروب    از پاراد کس اطالعاتي، شانتاژ اطالعاتي نيز

 گر ي فرهنگي   اخالقي را قوام بخشد  تواند نسبيت شود که مي مي

ر يپرذ  امکران  يبريسا يدر ف ا ي  اخالق ، حقوقييفرهنگ يساز کسانيشود که  يمشاهده م

، همره  يبريسرا  ي  فرهنگر  ين نظرام اخالقر  يترد   يز برايک کشور نيدر  يد حتيست   ما باين

ن يتد  ين معنا که ما برايم  ايز مدنظر قرار دهيرا ن يالملل نيمهم ب ي  فرهنگ ياخالق يها نظام

م، نشران از  يکنر  ک فرهنر  اکتفرا  ير م فقرط بره   يتوان ينم يبريسا ي  فرهنگ يک نظام اخالقي

 دارد  يبريسا يدر ف ا ي  اخالق يفرهنگ ييگرا تينسب

 های اخالقی شدن ارزش نسبی باراهبردهای مواجهه . 6
هاي اخالقي را نسربي کنرد    تواند ارزش اين مویود که ف اي سايبري   تحوال  فرهنگي آن مي

شردن   تهري معنراي   هاي اخالقري بره   شدن ارزش دانيم که نسبي امري محال نيست  همچنين مي

سروما  محلري     ها تبديل به تعدادي رسم   ر اين ارزش رفته رفتهها است    جامعه از اين ارزش

براي مقابله با اين مشکل، بهتر است جامعه   د لت راهبردهاي اخالقري   بنابراين،شوند   ميرا مي

هراي اخالقري جلروگيري     شدن ارزش   فرهنگي مطلوبي را مدنظر قرار دهند   تا حدي از نسبي

 عقيده ما سه مورد از اين راهبردها عبارتند از: کنند  به

 انيبن دانشمواجهه  .6-1

ن اهرا   محققر   عهرده مرردم، شرهر ندان، دانشرگاه     الزم است که بخش مهمي از اين مواجهه بره 

هراي   سريس سرازمان  أدانشگاهي   اجتماعي  اگرذار   ترالش شرود راهکارهرايي قرانوني برراي ت      

شردن   بخش مهمي از جامعه در انديشيدن   مواجهه با نسبيسيس شود تا أمردمي ت انيبن دانش

                                                                                                                                                       
39. Information Shunting 
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شردن   خررد جمعري   نروآ ري در مواجهره برا نسربي      عزم ملري      اين امر اخالق همکاري کند

 دهد  اخالقي را افزايش ميهاي  ارزش

 مواجهه ملی و هویتی .6-2

هاي اخالقري   شدن ارزش هاي تاريخي، اجتماعي   هويتي را در مواجهه با نسبي بهتر است ارزش

کيد بر هويرت  أت مثال عنوان بهيم  کنتحوال  فرهنگي   اخالقي را تا حدي کنترل کار گرفته    به

الزم  بنرابراين،   تهاجم فرهنگي بکاهد   جامعه شدن فرهن  تواند تا حد زيادي از بصري ملي مي

برا اتکرا بره    فرهنگي   اخالقري در ف راي سرايبري     درازمد است د لت   مردم در يک راهبرد 

 برنامه شوند    هم فکر همهويت ملي 

 ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطاتکارگيری  به .6-3

اجتمراعي،     اخالقري  ،هراي فرهنگري   براي مقابله بهتر با تحوال  سايبري   کنترل جريان يقيناً

تجهيزا    دانش سايبري بيشتر مسلط شد   در اين راه بايد بر توليد دانش    ها، بايد به فنا ري

اي    غرول رسرانه   نيترر  برزرگ  گوگرل  شررکت  ،مثال عنوان بهکيد داشت  أي سايبري تها فنا ري

هراي   هراي مرديريتي آن بيشرتر ناشري از خواسرته      سايبري در سط  جهان اسرت کره سياسرت   

 نيترر  برزرگ  گوگلامر زه شرکت د لت آمريکا است  هاي  تبعيت از سياست ژهي  بهداري  سرمايه

زرگ جهران ماننرد   هاي ب نقش را در تحوال  فرهنگي   اخالقي جهان برعهده دارد  ساير شرکت

 ذاتراً داري هسرتند     هراي سررمايه   اي جهان نيز بيشرتر ترابع انديشره      مراکز دادهمايکر سافت 

 هاي اخالقي جهان در راستاي منافع خود هستند  ها   ارزش رهن ف تحول خرده درصدد

 فرجام
گرر ي فرهنگري برا     کره نسربيت   ديرسر  يمر قبل از عصر اطالعرا    ف راي سرايبري، بره نظرر      

اما امر زه در عصرر اطالعرا    ف راي سرايبري شرواهدي       ،است جمع قابلگرايي اخالقي  مطلق

گرر ي اخالقري    گر ي فرهنگي با نسبيت دهد در ف اي سايبري، نسبيت مي جود دارد که نشان 

هراي   تحرول ارزش قوام     يکي موجب  رگذارنديتأثاين د  بر يکديگر  ينوع بهاست    جمع قابل

اخالقري در   گرايري  کثرر  تسلط اطالعاتي بر ديگران يرا مویرود    ،مثال عنوان به شود  ميديگري 

اخالقري شرده   پيامرد آن نيرز ايرن اسرت کره        هراي   شدن ارزش ف اي سايبري منتج به نسبي

اخالقي نيرز  هاي  گيرند   يا اينکه ارزش مياخالقي را هاي  نسبي فرهنگي جاي ارزشهاي  ارزش

بري نسربي  ياخالقي در ف اي سرا هاي  شود ارزش ميي که باعث عامل نيتر مهمشوند   مينسبي 

نسبي فرهنگي بدهند اين است که ف راي سرايبري موجرب    هاي  شوند يا جاي خود را به ارزش

شرفافيت اخالقري برراي    هرا   شده کره در سرايه ايرن پراراد کس    جديدي اخالقي هاي ت ادخلق 

در  بنرابراين، شرود    مري گرايي اخالقي حرادث   بيسر د   نوعي ن ميگذاري ر يدادها از بين  ارزش
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بيشرتر تقويرت   سرايبري   نسبت به شررايط غيرر  گرايي فرهنگي   اخالقي  ف اي سايبري نسبيت

 شود  مي

گرر ي اخالقري در    گرر ي فرهنگري   نسربيت    بحث بر سر اين مویود که همسويي نسبيت

عنروان يرک    داشرت، بره  خواهد  به همراهاخالقي   اجتماعي  یدي ي چه دستا ردهاف اي سايبر

، انير بن دانرش کيد بر خرد جمعي   أعقيده ما ت بهشود   مویود جديد به تحقيق بعدي  اگذار مي

تواند سه راهبرد  مينوين هاي اطالعاتي  يافتن به دانش   فنا ري دستکيد بر هويت ملي   نيز أت

 هاي اخالقي در جامعه باشد  شدن ارزش مهم در مواجهه با نسبي

 فارسیمنابع 

   تهران: مبنا، گریزی در دنيای امروز دین(، 1393 ي، مهناز )عل آل

های اجتماعی مليی   های شبکه استخراج نيازمندی(، 1390ابوالقاسمي، پيمان، آنيتا هاديزاده   کيانا ذ الفقار )

 تهران: مرکز تحقيقا  مخابرا  ايران  ،)بومی(

چهيارمين سيمينار تعاميل اقيوام، ادیيان،       (، 1391اداره کل فرهن  ارشاد اسالمي استان آذربايجان غربري ) 

 ، نشر فرسار ها مطبوعات و رسانه

 .تهران: مجد، الملل حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر حقوق بين(، 1393پورقهرماني کلتپه، بابک )

 د( باقر) تهران: دانشکده امام، قضایی، اطالعاتی در اسالماخالق سياسی، (، 1391 جهان بزرگي، احمد )

دانشرگاه علروم پزشرکي    ، تهرران:  بهداشت روانی ازدواج و طالق از دیدگاه قرآن کيریم (، 1378دا دي، اکبر )

  ايران

   تهران: آرمان رشد، نقض حریم خصوصی در فضای سایبری(، 1391 رجبي، اکرم )

هيای مجيازی از    جایگاه فقهی و حقوقی فيلترینگ )محيدودیت( در رسيانه  (، 1393ر زبهاني، محمدریا )

 تهران: کتاب آ ا ، دیدگاه مذاهب خمسه

، ترجمره  هيات ناظر بيه ادیيان  سوی اال هب: رویکردهای مختلف به پلوراليسم دینی(، 1384ريچاردز، گلين )

 مرکز مطالعا    تحقيقا  اديان   مذاهب ریا گندمي نصرآبادي   احمدریا مفتاح، قم: 

 قم: پژ هشگاه حوزه   دانشگاه ، مبانی حریم خصوصی(، 1393سر ش، محمد )

(، شوراي علمري همرايش، دانشرگاه    1391فارس، تاريخ، فرهن    تمدن ) المللي خليج سومين همايش د ساالنه بين

 تهران، جلد سوم، تهران: انتشارا  دانشگاه تهران 

تبريرز: فرر غ     هنجارهای اخالق اسالمی در حریم خصوصيی فضيای مجيازی   (، 1391ي، فهيمه )سيدسعادت

  41-101آزادي: 

: دفترر نشرر معرارف     قرم ، های نفوذ و راهکارهای مقابليه  های کاذب: راه عرفان(، 1392، حمزه )د ست يفيشر

 ها(  ) ابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

 جلد ا ل  تهران: صدرا ، اصول فلسفه و روش رئاليسم (،1368محمدحسين   مرت ي مطهري ) سيدطباطبايي، 

 تهران: هستان ، مدرنيته و ازدواج در غرب(، 1386، مظاهر )پور يعل

 ترجمه هادي صادقي، جلد ا ل، قم: طه ، فلسفه اخالق(، 1389فرانکنا،  يليام )
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 تهران: کانون انديشه جوان ، های پلوراليزم ی در سویهکندوکاو(، 1378قدردان قراملکي، محمدحسن )

 تهران: کتابخانه ملي ايران ، بررسی اقسام ازدواج در شرق و غرب(، 1389کارل، الکسيس )

ترجمره احرد عليقليران   افشرين خاکبراز،      ، عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ(، 1380کاستلز، مانوئرل ) 

 تهران: طرح نو 

هيای شخصيی و حيریم خصوصيی در      اتحادیه اروپا و بحي  حمایيت از داده  (، 1384کر بي، محمدتقي )

 تهران: بقعه ، ارتباطات الکترونيکی

]ترد ين  مصرطفي ملکيران  ترجمره حميرده بحرينري        ، درآمدی جدید به فلسفه اخالق(، 1386گنسلر، هري )

 تهران: آسمان خيال 

طالعات: مطالعه کيفری در حقوق ایران، ایاالت متحده آمریکيا و  حریم خصوصی ا(، 1389محسني، فريد )

 تهران: دانشگاه امام صادق ، فقه اماميه

، دیوان اروپایی حقوق بشر و حق بر حریم خصوصی و زنيدگی خيانوادگی  (، 1393مسجدي، محمدمحسن )

 تهران: تيسا 

  چاپ نهم، تهران: صدرا، اسالم و مقتضيات زمان(، 1373مطهري، مرت ي )

 تهران: صدرا ، فطرت(، 1389مطهري، مرت ي )

: پيمايشري  های رفتاری نسبت به تبليغيات اینترنتيی   نگرش و پاسخ ،ارزیابی باور(، 1390ميرزاپور، مرريم ) 

 پيرامون دانشجويان شهر تهران 

 ?Communication rights: fourth generation of Human rights(1382نشرا ، سرعيد )   نروري 

human rights in the information society  تهران: مؤسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ 
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