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چکيده
نسبيت فرهنگي يکي از استداللهاي مشهور کساني است که به نسبيتگرر ي اخالقري معتقدنرد
بهنظر اين عده ،با رهراي متفرا اخالقري در ميران فرهنر هراي مختلر نشران مريدهرد کره
مطلقگر ي اخالقي پشتوانهاي ندارد بنابراين نميتوان به منشأ احد مانند عقل يا فطرر برراي
دا ريهاي اخالقي مشترک فکر کرد از طرف ديگر ،مطلقگر ي اخالقي معتقرد اسرت کره قواعرد
اخالقي جهانشمول هستند نقطه مقابل نسبيتگر ي اخالقي محسوب ميشرود در ايرن مقالره
استدالل خواهيم کرد که ر يار يي اين د نظريه قبل بعرد از پيردايش عصرر اطالعرا ف راي
سايبري ،مرزبنديهاي متفا تي خواهند داشت دستا ردهاي اخالقي فرهنگي قبلي دچار تزلزل
خواهند شد مرا در ايرن نوشرته تویري مريدهريم کره برد ن در نظرر گررفتن عصرر اطالعرا ،
نسبيتگر ي فرهنگي یر رتاً به نسبيتگر ي اخالقي نميانجامد يا به تعبير بهتر ،نسبيتگر ي
فرهنگي با مطلقگرايي اخالقي قابلجمع است سپس تویي خواهيم داد که با لحاظکردن شرايط
ارتباطي عصر اطالعا ف اي سايبري ،نسبيتگر ي فرهنگي برا نسربيتگرايري اخالقري بيشرتر
قابلجمع است به همين دليرل نشران خرواهيم داد کره ف راي سرايبري در آفررينش ارزشهرا
پديدههاي نوين فرهنگي اخالقي ابتکار عمل را بهدست گرفتره گونرهاي جديرد از تعامرل برين
اخالق فرهن را رقم خواهد زد که ما آن را تحت يک نظريه جديد« ،نسبيتگرايري فرهنگري
اخالقي سايبري» ميناميم
واژگان کليدی
نسبيتگر ي فرهنگي ،نسبيتگر ي اخالقي ،مطلقگر ي اخالقي ،ف اي سايبري
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جستارگشایی
بد ن شک نميتوانيم نسبت به تحوال اخالقي فرهنگي در جامعه ف اي سايبري بيتفا
باشيم گاهي ا قا اين تحوال با آسيبهاي جدي فرهنگي اخالقي همراه است که شناسايي
کاهش اين آسيبها از ا لويتهاي اجتماعي فرهنگي هستند تشخيص ايرن نکتره کره يرک
تحررول فرهنگ ري يرا اخالق ري در محررد ده شررر 1قرررار دارد يرا خيرر 2،موجبررا نگرانري انسرران
مسئوليتپذير 3را فراهم ميکند امر زه تحوال فرهنگي

4

نيز تحوال اخالقري 5در تعامرل برا

يکديگر بوده کسب شناخت در يک حوزه ميتواند ما را در پيشگويي تحوال در حروزه ديگرر
ياري کند يکي از اين مقولهها ،نسبيتگر ي فرهنگي اخالقي تأثير آنهرا برر يکرديگر اسرت
جاي اين پرسش اساسي خالي است که آيا نسبيتگر ي فرهنگي به اصول قواعد اخالقي قوام
ميبخشد يا برعکس موجب کمرنگي ارزشها قواعد اخالقي شده بايد نگران بود مرا در ايرن
مقالره تررالش مريکنريم ارتبررا نسرربيتگررر ي اخالقري فرهنگري را از د منظررر سررايبري
غيرسايبري بررسي کنيم

 .1نسبيتگروی فرهنگی و اخالقی
نسبيتگر ي اخالقي 6ديدگاهي است که بر اساس آن با رها قواعرد اخالقري از جامعرهاي بره
جامعه ديگر بلکه گاه در نسبتهاي کوچکتر محلي فردي نيز با اقرانِ آنهرا متفرا
براين اساس ،اخالق پشتوانه عيني

اسرت

اقعي ندارد بنابراين نميتوان به اخرالق مشرترکي ميران

انسانها با ر داشت
در مقابل ،مطلقگر ي اخالقي معتقد است که اصول غيرقابل انکاري جود دارد که هيچگراه
نبايد نقض شوند ،حال چه معتقد باشيم که اين اصول در بين انسانها در زمانها مکرانهراي
مختل مورد اتفاقنظر قرار گرفته اند چه با ر داشته باشيم که گاه ممکن است درباره برخي از
اين اصول چنين اتفاقنظري يافت نشود ،اما با اين حال آن اصول اخالقي از اصول پايهاي باشند
که التزام به آنها یر ر دارد
هر کدام از نسبيتگر ي مطلقگر ي اخالقي ،برهنوبره خرود بره سره نرود عمرده تقسريم
ميشوند

1. Good
2. Evil
3. Responsible Human
4. Cultural Changes
5. Moral Changes
6 Moral Relativism
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نسبيتگر ي مطلقگر ي توصيفي که از توصي با رهاي جوامع فرهنر هراي مختلر
آغاز ميکند ر شن است که در اين ميان مطلقگر ان با ر به جود اصول اخالقي مشترک ميان
همه انسانها در همه زمانها همه مکانها دارند نسبيتگرر ان در طير مقابرل آنهرا قررار
ميگيرند
مطلقنگري فرااخالقي 7به جود شيوهاي معتبر براي توجيه يرک قاعرده اخالقري عينري در
مقابل اصول اخالقي ديگر است ،در مقابل نسبيتگر ي اخالقي جرود چنرين شريوهاي را برا ر
ندارد درنهايت با مطلقگر ي هنجاري ر بهر هستيم که معتقد است اگر اصل يا اصولي برراي
جامعهاي خوب باشند براي همه جوامع خوب خواهند بود؛ يعنري کره امکران تعمريم دارنرد در
مقابل نسبيتگر ي هنجاري به چنين امکان تعميمي با ر ندارد معتقد است که اصول اخالقي
خاص هر جامعهاي را نميتوان در مورد جوامع ديگر تعميم بخشيد (فرانکنا)289 :1389 ،8
بهطورکلي در همه اين موارد ،چنانکه مطلقگرا باشيم ميتوانيم به اصولي تمسک کنيم که
عام جهانشمول است چنانچه نسبيتگرا باشيم به چنين اصول جهانشمولي نميتوانيم با ر
داشته باشيم اهميت بحث درباره اين مویود آنگاه ر شنتر ميشود که بدانيم در جهان غررب
سالهاست که بحث درباره آينده اخالقي جهان طرح يک الگوي اخالقي مناسب برراي جهران
در گرفته است نمونه بارز اين مطلب اعالميه اخالق جهاني است کره بره سرال  1993مريالدي

توسط يکي از الهيدانان مشهور غربي با نام هانس کون

ارائه شده است ()Kung, 1996: 23

از يک منظر اختالف بر سر نسبيتگر ي مطلقگرر ي اخالقري بره منشرأ قواعرد اخالقري
برميگردد به اين معنا که قاعدتاً افرادي که نسبيتگرا هستند ،براي يافتن منشأ قواعد اخالقري
سراغ عوامل خارجي متغير ميگردند؛ عواملي چون اختالف فرهنگي که آن هم برهنوبره خرود
ميتواند ناشي از مسائل مختلفي باشد کره انسرانهرا در زنردگي ر زمرره خرود برا آنهرا ر برهر
ميشوند بر اين اساس ما با نوعي نسبيت فرهنگي مواجره هسرتيم کره از نگراه نسربيتگرر ان،
سرچشمه نسبيت اخالقي است
مطلقگر ي اخالقي نسبيتگر ي اخالقي بعد ديگري هم دارند آن پوچگرايري اخالقري

9

است که بايد ميان آن نسبيتگر ي اخالقي تمايز قائل شد هرچند هم نسبيتگر ي اخالقري
هم پوچگرايي اخالقي در با ر به نبود يک مجموعه با ر بنيادين اخالقي با يکديگر هرمنظرنرد،
اما در نتيجهگيري از هم فاصله ميگيرند پوچگرايان ،به پشتوانه آن مقدمه معتقدند کره اساسراً
نبايد به هيچ اخالقي متعهد بود ،در حالي که نسربيتگرر ان چنرين برا ري ندارنرد معتقدنرد
7. Meta Ethics
8. William K. Frankena
9. Moral Nihilism
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ق ا هراي اخالقري نسربي هنروز مريبايرد نقرش مهمري در تفکرر اخالقري مرا برازي کننرد
( )Harman.et.al., 1996: 5-6از اينر ميتوان دريافت که براي کسي کره نسربيتگراسرت ،تنهرا
اينکه منکر قواعد اخالقي عام جهانشمول بشود ،کرافي نيسرت ،بلکره بايرد نشران دهرد کره
یر رتاً بايد تابع يک اخالق محلي خاص بود ( لهمن)15-63 :2013 ،

 .2اخالق سایبری
يک نگاه جامع کلي به اخالق اين است که اخالق عبار از مجموعهاي از صفا

يژگيهاي

در ني مانند حسودنبودن که در فرد نهادينه شدهاند موجب د ري فرد از شر نزديکي بيشرتر
يژگيها است کره فررد

ا به خير ميشود اخالق سايبري نيز شامل مجموعهاي از اين صفا

بايد در ف اي سايبري رعايت کند به آنها التزام عملي در ني داشته باشرد اخرالق سرايبري
يکي از عوامل مهم براي د ري جوامع کنوني از شر نزديکي بيشتر آنها به خيرر اسرت امرر زه
ارائه يک درک شفاف صحي از اخالق سايبري بهاندازه خود اخالق با چالش تناقض ر برهر
است در زير د مثال از رذايل ف ائل اخالق سايبري ارائه ميشود:
رذيلت اخالقي تسلط بر ديگران :عملي مانند استفاده از اطالعا براي کنترل يا تسرلط برر
ديگران از رذايل اخالق سايبري محسوب ميشود ،زيرا ميتواند به نقض حقروق ديگرران منجرر
شود تسلط اطالعاتي 10بر ديگران ميتواند رذايل سرايبري ديگرري ماننرد جاسوسري سرايبري،
جن

سايبري ،جن

نرم ،تهاجم فرهنگي تر ر شخصيتها را در جامعه نهادينه کند

ف يلت اخالقي مسئوليتپذيري اطالعاتي :مسئوليتپرذيري در قبرال اطالعرا ديگرران از
ف ايل اخالق سايبري محسوب ميشود مسئوليتپذيري اخالقي 11در قبال اطالعا شهر ندان
دقيقاً نقطه مقابرل تسرلط اطالعراتي برر شرهر ندان محسروب مريشرود مريتروان برا اتکرا بره
مسئوليتپرذيري اخالقري ،ف رائل اخالقري ديگرري ماننرد آزادي بيران سرايبري ،گرردش آزاد
اطالعا  ،حفظ حريم خصوصي ،امنيت اطالعا

فاداري اطالعاتي را در جامعه نهادينه کرد

اين پرسش که قواعد اخالق سايبري نسبي هستند يا مطلق ميتواند کليد حل تعداد زيادي
از چالشهاي اخالقي جوامع د لتها باشد ما در اين مقاله به اين پرسش پاسرخ خرواهيم داد
که اخالق سايبري چه نسبتي با مطلقگرايي يا نسبيتگرايي فرهنگي دارد؟ ابهامرا در اخرالق
سايبري بسيار پيچيدهتر از ابهاما در اخالق غيرسايبري است بهعنوانمثال در حروزه اخالقري
کاربردي يا اخالق حرفهاي پاسخگويي به اين پرسش که فيلترين

اطالعاتي غيراخالقي است يا

اخالقي ،بسيار مشکل است
10. Information Dominating
11. Ethical Responsibility
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 .3منشأ قواعد اخالقی
پرسش از منشأ قواعد اخالقي قدمتي بهاندازه تاريخ مباحث اخالقي دارد از ايرن منظرر عالمران
اخالق به د دسته تقسيم ميشوند :ال ) کساني که به منشأ در نري برراي قواعرد اخالقري برا ر
دارند؛ ب) کساني که به منشأ بير ن از انسان براي قواعد اخالقي معتقد هسرتند گرر ه نخسرت
معموالً اخالق را داراي منشأ فطري يا عقلي ميدانند در سنت اخالقي ما بحث دربراره حسرن
قب عقلي شرعي از يک جهت داخل همين تقسيمبندي قرار ميگيرد؛ به اين معنا کساني کره
به حسن قب عقلي قايلند ،عموماً منشأ آن را ذا امور البتره راه تشرخيص آن را هرم عقرل
ميدانند در نتيجه اين گر ه را ميتوان ذيل دسته نخست قرار داد ،اما طرفداران حسرن قرب
شرعي را که براي اخالق به منشأ الهي قائل هستند ،بايد در ن گر ه د م قرار داد
بنابراين ،با ر به هرگونه منشأ خارجي براي قواعد اخالقري بره نسربيتگرر ي نمريانجامرد،
چنانکه بسياري از دينداران به اخالقياتي مبتني بر فرمان خدا ند قائل هستند در عرين حرال
به مطلقگر ي هم با ر دارند؛ هرچند محور اصلي با ر به مطلقگر ي اعتقراد بره منشرأ داخلري
براي معيارهاي اخالقي است در اين تحليل نبايد راه افرا پيمود ،زيرا اين عبار که اخرالق
ارزشها بخشي از دين سنتي هستند را به چهار معنا ميتوان تعبير کرد 1 :ارزشها اخالقيا
از دين نشأ ميگيرند؛  2ديرن بره ارزشهرا اخالقيرا شرکل مريدهرد؛  3ديرن برهمثابره
اعمالکننده ارزشها اخالقيا عمل ميکند  4دين منشأ برخي ارزشها اخالقيا خراص
است (پويمن )416 163-168 :2005 12،بنابراين با ر به ديني خاص ،یر رتاً يرک دينردار را
داخل حلقه کساني که مطلقگرا هستند يا صرفاً به منشأ الهي اخالق با ر دارند ،نميکند
يکي ديگر از اقسام منشأهاي اخالقي خارجي براي اخرالق ،فرهنر

اسرت برر اسراس ايرن

ديدگاه ،اخالقيا پايه عميق فرهنگي دارد اين گر ه بر اين با رند که نگرش بايرد ترابع زمران
مکان باشد؛ يعني هنجارهايي که افراد يک جامعه آموخته بودنرد هنجارهراي جامعره خرود مرن
است ديگر جوامع هم هنجارهاي خودشان را دارند پس نتيجه ميگيرريم کره اخالقيرا هرم
برساخته فرهن

است جوامع درست همانطور که به جودآ رنده سبکهاي متفا
13

پوشاک هستند به همين صور بره جرودآ رنرده نظرامهراي اخالقري متفرا

خروراک
هرم هسرتند

(گنسلر)43-48 :1386 ،14

12. Luis Pojman
13 Moral Codes
14. Harry J. Gensler
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 .4ربط نسبيتگروی اخالقی و نسبيتگروی فرهنگی
همانطور که اشاره شد ،نسبيتگر ي اخالقي يکي از ديدگاههاي رايج در فلسفه اخالق 15اسرت
که بر اساس اين ديدگاه هيچ معيار ثابت اخالقي

16

جود ندارد در نتيجه گرزارههراي اخالقري

نشانگر حقايق اخالقي کلي نيستند ،بلکه دعا ي يا ق ا هايي در نسبت با محريط اجتمراعي
فرهنگي ،اعمال با رها هستند به نقل از جان لَد نسبيتگر ي اخالقي نظريهاي اسرت کره برر
اساس آن درستي نادرستي 17عملي از جامعهاي به جامعه ديگر تفا

دارد اينکه هيچ معيار

اخالقي مطلق جهانشمولي جود ندارد که همه انسانها را در همه زمانها ملزم سازد برراين
اساس با ر دارد که درستي يا نادرستي عمل فردي به شيوه خاص به جامعهاي که آن فرد به آن
تعلق دارد ابسته است يا در نسبت با آن است (پويمن ديگران)14 :2011 ،
 -1هر کسي فرديت خرود را از طريرق فررهنگش برهدسرت مريآ رد ،بنرابراين احتررام بره
تفا هاي فردي مستلزم احترام به تفا هاي فرهنگي است
 -2احترام به تفا

ميان فرهن ها اعتبارش را از اين حقيقت علمي بهدسرت مريآ رد کره

هيچ ر شي براي ارزيابي کيفي فرهن ها کش نشده است (پويمن)14 :2005 ،
با اين حال ،عدهاي از نسبيتگر ان منکر آن نيستند که برخري از قواعرد اخالقري در ميران
فرهن هاي مختل پذيرفتهشدهاند بهاصطالح بر سر آنها توافق جمعي جود دارد ،اما ر شرن
است که از نگاه آنان ،ميان اتفاقنظر عمرومي برر يرک برا ر اخالقري جهرانشرمول برودنِ آن،
آنگونه که مدنظر مطلقگر ان است ،تفا
عام جهانشمولبودن تفا

جود دارد در اقع بايد ميان همهجا حایر بودن

قائل شد ( لهمن)15-63 :2013 ،

نسبيتگراي اخالقي به اين با ر دارد که هريچ اصرل اخالقري عينري جرود نردارد اصرول
اخالقي اختراد انسانها هستند ،اما خرود ايرن نسربيتگرر ي بره د شراخه تقسريم مريشرود:
نسبيتگر ي اخالقي فردي که در آن اصرول اخالقري مبتنري برر پرذيرش خرود فررد هسرتند
نسبيتگر ي عرفي که در آن توجيه با رهاي ديني بر اساس پذيرش فرهنگي يا به تعبير ديگرر،
پذيرش جامعه هستند ( لهمن)15-63 :2013 ،
انسانگر ان 18ريشه اين عدم ثبا را در تنود با رهاي اخالقي فرد يا اجتماد ميبيننرد از
اين ر  ،آنها را ميتوان به د دسته تقسيم کرد )1 :کساني کره اعتقراد دارنرد نسربيت اخالقري،

15. Moral Philosophy
16. Moral Ceroteria
17. Honesty - Dishonesty
18. Omanism – Human Rights Relativism
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فردمحور است؛  )2کساني که اعتقاد دارنرد نسربيت اخالقري جامعرهمحرور يرا بره تعبيرر ديگرر
فرهن محور است
در مجمود ،ديدگاه ا ل مدافع چنداني ندارد علت یرع ايرن ديردگاه آن اسرت کره حتري
معيارهاي نسبي اخالقي هم براي آنکه اساساً معيار قلمداد شوند بايد از دريچره نروعي عقالنيرت
جمعي يا به تعبيري سيره عقال ارد شوند با رهاي اخالقي فردي اگر از محک عقالنيت جمعري
به سالمت بير ن نيايند ،اعتباري نخواهند داشت ،زيرا نسبيبودن در نرزد نسربيتگرر ان خرود
داراي چارچوبي نسبتاً مشخص است براي مثال ،توهما يک ذهن ر انپريش نميتواند بره آن
فرد اين اختيار را بدهد که عمل خويش را اخالقي بخواند آن هم با ايرن اسرتدالل کره اخرالق،
نسبي است هرکس ميتواند قواعد اخالقي خاص خود را داشته باشد بيترديد هر کسي عمرل
خود را به اعتبار جوب انجام ميدهد ،بنابراين ديگر معيار مشترکي براي سنجش عمل اخالقري
از عمل غيراخالقي باقي نخواهد ماند (طباطبايي ديگران)178 :1368 ،
اما ديردگاه د م؛ يعنري نسربيتگرر ي فرهنگري از مهرمتررين داليلري اسرت کره بره نفرع
نسبيتگر ي اخالقي اقامه ميشود نسبيت گر ان اخالقي معتقدند که هرر فرهنگري معيارهراي
اخالقي خاص خود را دارد؛ به اين معنا که نسبيتگر ي فرهنگي به ماهيت قاعده ارزشهرا در
فرهن

ميپردازد

نسبيتگر ي فرهنگي معتقد است که ق ا ها مبتني بر تجربره هسرتند هرر فرردي برر
اساس نحوه فرهن پذيرشدن خاص خودش آن تجربه را تفسرير مريکنرد (کلنبرگرر:2011 19،
 )178همچنين معتقد است که هر جامعهاي خود ،توليدکننده ارزش است البته اين بهتنهرايي
براي اثبا نسبيتگر ي فرهنگي کافي نيست ،بلکه بايد يک حلقه ارتبراطي ميران ايرن د هرم
پيدا کرد که نسبيتگر ان آن را نظريه ابستگي ميخوانند بنرابراين نسربيتگرر ي اخالقري از
يک طرف مبتني بر بررسي تجربي فرهن هاست که به علم انسانشناسي 20مربرو مريشرود
يک بحث نظري که به فلسفه اخالق مربو ميشود ر شن است که نميتوان از بررسي تجربري
به قواعد جهانشمول رسيد؛ چون قواعرد جهرانشرمول محرد د بره مقردما عقلري هسرتند
بنابراين از اساس ميتوان گفت که بههيچ جه از مقدما مبتني بر بررسيهراي انسرانشناسرانه
نميتوان به نظام اخالقي مطلقگر انه رسيد
در کررل نسرربيتگررر ي فرهنگري همررانگونرره کرره جرران لَررد مريگويرد ،نظريرهاي در برراب
انسانشناسي مبتني بر اين د عنصر است؛ نخست اصل گوناگوني که بر اسراس آن تنروعي از
19. James Kellenberger
20. Humanities - Anthropology
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با رهاي اخالقي در فرهن هاي مختل
قواعد اخالقي در ميان فرهن هاي مختل

جود دارد بهعبار ديگر ،هريچ اتفراق نظرري در براب
جود ندارد اصل د م نظريه ابستگي است براساس

اين اصل ،عقايد اخالقي مردم را بايد با برخي عوامرل اجتمراعي فرهنگري ماننرد سراختارهاي
زباني ،مشخصههاي اقتصادي ،شرايط ر اني ،سراز کارهراي تحليرل ر انري ،عوامرل تراريخي يرا
الگوهاي منحصربهفرد فرهنگي آن فرهن

خاص تویي داد (کلنبرگر)178 :2011 21،

نسبيتگر ان اعتقاد دارند که با ر آنها به تسام

ر اداري ميان فرهن ها منجر مريشرود،

اما اينطور نيست ،بلکه درنهايت آنچه حاصل ميآيد نقض حقوق انسانهاسرت خطرايي کره در
اين ديدگاه نهفته است آن است که تصور ميکند نسبيت فرهنگي به نسبيت اخالقي ميانجامرد
درحاليکه اين طور نيست ،بلکه نسبيتگر ي فرهنگي نشاندهنده نقش محوري معيارهاي کلي
اخالقي در ساماندهي مرزهاي فرهنگي است اخالق مطلق ،کلي عيني است ممکن اسرت مرا
ق ا هاي اخالقي خطايي داشته باشيم ،اما اين سبب نمي شود تا اخالق نسبي شود ،بلکه تنها
نشان ميدهد که ما در بنياننهادن دترمينيسم اخالقي ،برهماننرد عمرل بردان نراتوان برودهايرم
خالصه اينکه اخالقيدانستن آنچه اخالقي نيست بدان معنا نيست که آن عمرل اخالقري بشرود؛
زيرا درست نادرست برساخته بشر نيستند مستقل از ما جود دارند اجتناب از ق ا

هراي

اخالقي فرافرهنگي راه را براي نقض حقوق بشر تحري صاحبان قدر باز ميگذارد (پويمن
ديگران)14 :2011 ،
ر ث بنديکت يکي از نسبيتگر اني است که با ذکر مواردي چنرد از فرهنر هراي مختلر
ادعا ميکند که هيچکدام از اصول اخالقي بر بقيه تفوق عيني ندارنرد از نظرر ا مرواردي چرون
سالمت ر اني ،همجنسگرايي حتي قتل از مواردي هستند که بسته به فرهن
از ق ا

طي متفا تي

ها را به خود ميپذيرند در نتيجه اينها را شواهدي بر نسربيتگرر ي اخالقري تلقري

ميکند مورد مشهوري که بنديکت مطرح ميکند قبيله کواکيوتل است قتي خويشرا ند يکري
از رؤساي قبيله بميرد ،چه اين مرگ در بسرتر بيمراري باشرد چره در جنر

غيرر آن ،ايرن

توهيني محسوب ميشود که بايد با کشتهشدن ديگران جبران شود بنابراين جنگجويران قبيلره
خود را موظ ميبينند تا چند تن از اع اي قبيله را که در خواب هسرتند بره قترل برسرانند
آنگاه احساس آرامش ميکنند کساني که به قتل ميرسند نهتنها بيگنراه هسرتند ،بلکره شرايد
حتي از مرگ خويشا ند رئيس قبيله نيز مطلع نباشند بنديکت از اين نکته استفاده ميکنرد ترا
بگويد مسئله غيراخالقيبودن کشتن بيگناهان هم تابعي از فرهن

است

)(Bendict, 1934: 60-69

21. James Kellenberger
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بهمعناي آن نيست کره

آن عمل غيراخالقي 23مجاز است يا به تعبيري آن عمل ،عملي اخالقي اسرت آنچره ايرن مثرال
نشان ميدهد آن است که ق ا

اخالقي افراد تحتتأثير فرهنگي که در آن بره دنيرا آمردهانرد

قرار ميگيرد ،اما اين بدان معنا نيست که حق نداريم درباره ق ا
بپردازيم در اقع ،همين تأثيرپذيري از فرهن

هاي اخالقي آنان بره دا ري

مادري اسرت کره ايجراب مريکنرد ترا از اهرالي
بنشينند ترا بتروانيم آنهرا را

فرهن هاي ديگر بخواهيم تا درباره رفتارهاي اخالقي ما به ق ا
اصالح کنيم (پويمن)416 163-168 :2005 ،

يکي از ايراداتي کره بره مطلرقگرر ي اخالقري گرفتره مري شرود آن اسرت کره ارزشهراي
فرهن هاي ديگر را مورد غفلت قرار ميدهد ،اما در اقع اين نسبيتگر ي اخالقي اسرت کره برا
بيتوجهي به اهميتي که قواعد اخالقي دارند درپريشگررفتن ر يره عردم ق را
کوتاهي ميکند ترديدي نيست که اين تفا

دربراره آن

ها اقعاً جود دارند ،اما اين صرفاً داللت بر نقرص

ذاتي ما ناتواني ما در بنيان نهادن شيوهاي متناسب دقيرق برراي عمرل اخالقري اسرت ايرن
نهتنها داللت بر نسبيتگر ي نمريکنرد ،بلکره یرر ر اخالقري فرافرهنگري را بيشرتر نمرودار
ميسازد اين البته يک تالش دستهجمعي است تا کوششي فردي
لرروييس پررويمن در مقالرره «چرره کسري بايرد ق ررا

کنررد؟» بررا خالصررهکررردن اسررتدالل

نسبيتگر ان ،خطاي اين گر ه را آشکار ميکند استدالل آنها اين اجزا را دارد 1 :اگر اخالق در
نسبت با فرهن

نسبي باشد ،هيچ مبناي مستقلي براي نقد اخالقيا فرهن هراي ديگرر براقي

نميماند؛  2اگر هيچ راه مستقلي براي نقد فرهن هاي ديگر نباشد ،بايد با قواعرد اخالقري آنهرا
مدارا کنيم؛  3قواعد اخالقي در نسبت با فرهن

نسبي هستند  4ما بايرد برا قواعرد اخالقري

ديگر فرهن ها مدارا کنيم
هرچند سخن بر سر مدارا درست است ،اما اين استدالل ،کاري در جهرت اثبرا ايرن مردعا
انجام نميدهد ،زيرا خود اينکه «ما بايد با قواعد اخالقي ديگر فرهن ها مدارا کنريم» ،قاعردهاي
اخالقي است که ظاهراً بر اساس اين استدالل فرافرهنگي است بايد از استداللآ رندگان پرسيد
که آيا همين مدارا هم نسبي است ،يعني در نسربت برا فرهنر

خرود شماسرت يرا آنکره آن را

قاعدهاي ميدانيد که همه بايد به آن متعهد باشند؟ برخي نسبيتگر ان مانند هرسکويتز مايلند
تا اين قاعده را استثنا کنند که البته شيوه مروجهي برر اسراس نسربيتگرر ي نيسرت معيرار
مشخصي ندارد (پويمن)169 :2005 ،
22. Moral Wrong- Moral Offense
23. Moral act- Immoral Act
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نتيجه نسبيتگر ي اخالقي را به اين صور ميچينرد 1 :نظريره

تنود :آنچه از لحاظ اخالقي درست يا غلط پنداشته ميشود از جامعهاي به جامعه ديگر متفرا
است بنابراين هيچ اصل اخالقي که همه جوامع آن را بپذيرند جود ندارد؛  2نظريه ابسرتگي:
همه اصول اخالقي اعتبار خود را از پرذيرش اجتمراعي مريگيرنرد  3نسربيتگرر ي اخالقري:
بنابراين هيچ اصل اخالقي يا معيار عيني که بهطور کلي معتبر باشد برراي همره انسرانهرا در
همه مکانها همه زمانها بهکار ر د ،جود ندارد تنود فرهنگي چيزي نيست که بتروان منکرر
آن شد ،بنابراين بحث اصلي بر سرر نظريره ابسرتگي اسرت ايرن آن اصرلي اسرت کره برراي
نسبيتگر ان حياتي است ،اما خود اين نظريه را ميتوان بره د نحرو فهميرد :نظريره ابسرتگي
یعي

نظريه ابستگي قوي

بر اساس نظريه ابستگي یعي  ،شيوهاي که در آن اصرول اخالقري بره کرار مرير نرد (يرا
نمير ند) در فرهن هاي مختل  ،با نظر به با رها ،تاريخ ماننرد آن نسربي هسرتند براسراس
نظريه ابستگي قوي ،اصول اخالقي خود با نظر بره با رهرا ،تراريخ ماننرد آن نسربي هسرتند
ر شن است که نظريه ابستگي یعي پذيرفتني است با اقعيت تطرابق دارد عرال هبرر ايرن،
خود ما را به آن فراميخواند که کنش اخالقي در فرهنر هراي مختلر را مرورد ق را

قررار

دهيم عمل درست مناسبتر را بازشناسريم ،امرا آنچره نسربيتگرر ان در پري آننرد نظريره
ابستگي قوي است؛ زيرا نظريه ابستگي یعي به کار اثبرا ديردگاه نسربيتگرر ي اخالقري
نميآيد
از نظر پويمن اين ما هستيم که بايد ق ا

اخالقي صور دهيم البته ايرن مرا برهمعنراي

خودمحوري نيست ،ما در اينجا بهمعنراي همره انسرانهرا همره فرهنر هاسرت برر مبنراي
اتفاقنظر اخالقي است که درباره اصول داريم شرايد نتروانيم برا قطعيرت بگروييم کره با رهراي
اخالقي ما از فرهن هاي ديگر به حقيقت نزديکتر است ،لي ميتوانيم در برا ر بره ايرن تفروق
موجه باشيم (پويمن )169 :2005 ،يکي از انتقادهاي ديگري کره مريتروان برر نسربيتگرر ي
اخالقي مبتني بر نسبيتگرايي فرهنگي ارد ساخت ،نکتهاي است که استاد مطهري در تفرا
ميان اين د اخالق خاطرنشان ميسازند از نظر ايشان آن چيز که در اقع نسبي اسرت اخرالق
بهمعناي اصول اخالقي نيست ،بلکه آداب سنن هر فرهنگي است ،در حالي که نتيجهاي کره از
آن گرفته مي شود در حوزه اصول اخالقي است به با ر استاد مطهري نسبيتگر ي ،ميان اصول
اخالقي آداب خلط کرده است (مطهري )275-276 :1373 ،در اقع ،اگر ما به نسبيتگرر ي
اخالقي قائل باشيم ،اساساً نخواهيم توانست به هيچ اخالقي پايبند بمانيم چيزي که در نهايت
برراقي مريمانررد مجموعررهاي از آداب رسرروم اسررت (مطهررري )129 :1389 ،بررهعبررار ديگررر،
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نسبيتگر ي اخالقي نتيجه نسبيتگر ي فرهنگي نيست از طرف ديگر ،نسبيتگرر ي اخالقري
نيز هيچ خر جي توليد فرهنگي ندارد بهنوعي پوچي فرهنگي را نتيجه خواهد داد بنرابراين،
بايد بهنوعي از مطلقگرايي اخالقي قائل باشيم تا بتوانيم به نسبيتگر ي فرهنگري نيرز برسريم
بهعبار ديگر ،نسبيتگر ي فرهنگي با مطلقگرايي اخالقي قابلجمع است
همانطور که ديديم در نگاه نسبينگري فرهنگي جهران را مريتروان برهدقرت بره جروامعي
تقسيم کرد که کامالً از هم متمايزند از آنجاييکه ديدگاه اکثريت جامعه درست نادرسرت را
در آن جامعه معين ميکند ،اختالفنظر اخالقي در اين جوامع کم يا هيچ است ،اما اقعيت غيرر
از اين است جهان آميزهاي گيجکننده از جوامع گر ههاي متداخل است افراد جامعره لز مراً
پير نظرر اکثريرت نيسرتند

(1984: 177-179

 )Wong,تنهرا در صرورتي نسربينگرري فرهنگري

ميتوانست راهنماي نافذ باشد که ما فقط ع و يک جامعه ميبوديم ،اما جهان پيچيدهتر از ايرن
است همه ما تا حدي چندفرهنگي هستيم
نسبيتگر ي فرهنگي معتدل ،با درنظرگرفتنِ اينکه اصول اخالقي عام جهانشرمولي هرم
جود دارد ،به ما نشان ميدهد که در امور اخالقي حقيقتي جود دارد که بايد آن را بيابيم ،امرا
اين حقيقت ملک طلق هيچ فرهنگي نيست فرهن هاي متفا

بايد از همديگر بياموزند براي

آنکه بتوانيم خطا نقا کور ارزشهاي خودمان را دريابيم ،بايد ببينيم ديگر فرهن هرا چطرور
عمل ميکنند در برابر اعمال ما چه اکنشي نشان ميدهند آموختن درباره ديگرر فرهنر هرا
ميتواند به ما کمک کند تا سوگيريهاي فرهنگري خرود را تصرحي کنريم بره ايرن حقيقرت
نزديکتر شويم که انسان چگونه بايد زندگي کند (گنسلر)43-48 :1386 ،

عوامل مؤثر در شکلگيري ارزشهاي فرهنگي اخالقي نيز توليد محتواي اخالقري
فرهنگي را نگارههاي  2 1نشان ميدهد
نگاره شماره (-)1عوامل مهم در توليد محتوی و ارزشهای فرهنگی
عاد هاي جمعي يا فردي
احساسا
چندگرايشي (تعصب ،ماديا  ،منفعت ،طبيعرتگرايري
تاريخ قدمت
غيره)
هويررررررت (ملرررررري هرج مرجپذيري
جغرافيايي)
نيازمند حمايت اکثريت تنودپذيري
تغييرپذيري
حادثه محور
بهعنوان مثال ،بديهي است که عواملي مانند شرايط جغرافيايي ،قوميتگرايري ،تنرودطلبري،
حوادث تاريخي احساسا جمعي ميتوانند شکلهاي مختلفي از فرهن
مختل به جود آ رند که نشان از نسبيبودن ارزشها در فرهن

ازد اج را در جوامرع

ازد اج است
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نگاره شماره ( -)2عوامل مهم در توليد محتوی و ارزشهای اخالقی
خويشتنداري در ني افراد
خير شر
قواعد فراعقلي مانند دين
تعقل عقلگرايي
کثر گرايي
مرجع متصدي احدي ندارد
مستقل از زمان
حقوق محوري
بهعنوانمثال يکي از ارزشهاي اخالقي در ازد اج ،حرق انتخراب همسرر اسرت يقينراً حرق
انتخاب همسر نميتواند توسط هيچکدام از ارزشهاي فرهنگي ناديده گرفتره شرود ايرن مثرال
نشان ميدهد که تنود نسبيت فرهنگي نميتواند نسبيت اخالقري را بره همرراه داشرته باشرد
بنابراين ،بسياري از قواعد ارزشهاي اخالقي از قواعد ارزشهاي فرهنگي مستقل هستند
برعکس ،ميتوان نشان داد که قواعد اخالقي بر قواعد فرهنگي تأثيرگذارند منشأ تحروال
نسبيتگرايي فرهنگي هستند ،اما بايد توجه کرد که اين تأثيرگرذاري بسريار کنرد زمرانبرر
است بهعنوانمثال با تحقيق در مورد جامعه عربستان ،مشاهده ميشود کره زن معاصرر در ايرن
کشور مانند زن در عصر جاهليت ،هنوز به بسياري از حقوق اجتماعي خود دسرت نيافتره اسرت
که بزرگترين عامل اين محر ميت ،فرهن

مردساالري جامعه عربستان اسرت برهعبرار ديگرر

مشاهده ميشود که قواعد اخالقي ديني هنوز نتوانستهاند بسترهاي فرهنگي کشرور عربسرتان
را براي احقاق حقوق زنان تغيير دهد
هرج مرجهاي فرهنگي تأثيرگذاري زيادي بر ارزشهاي فرهنگي دارند در بسياري از جوامع
ديدهشده است که کشورگشايي شکلگيري حکومرتهراي جديرد ،ارزشهراي فرهنگري را در
جوامع تغيير داده است جن هاي صليبي ،جن هاي جهاني ا ل د م ،انقالب کبير فرانسره
ساير تنشهاي سياسي نظامي هميشه هرج مرجهاي فرهنگي عميقي بره جرود آ ردهانرد کره
بهعنوان پيامد آن تأثيرا عميقي بر ارزشهاي فرهنگي جوامع داشتهاند بررخالف تأثيرپرذيري
ارزشهاي فرهنگي از هرج مرجهراي فرهنگري ،الگوهراي اخالقري تأثيرپرذيري خاصري از ايرن
هرج مرجها ندارند بهعبار ديگر ،ارزشهاي اخالقي هميشه تابعي از هرج مررجهراي فرهنگري
نيستند
عوامل نگاره  1از نسبيتپذيري بااليي برخوردار هستند چون ارزشهاي فرهنگي ترابعي از
اين عوامل نسبي هستند ،بنابراين نسبيتگر ي فرهنگي در مقايسه با نسبيتگرر ي اخالقري از
قوام بيشتري برخوردار است برعکس ،عوامرل نگراره  2از نسربيتگرايري کمترري برخوردارنرد،
بنابراين ارزشهاي اخالقي از نسبيتگر ي کمتري برخوردار خواهند بود بهعنروانمثرال ،غرر ر
ملي يک جامعه که نمونهاي از احساسا

تاريخ آن جامعه است ،تأثير فرا اني بر فرهن

ملري

آن کشور دارد ،اما غر ر ملي بر قواعد اخالقي آن کشور يا حتي بر قواعد اخالقري جهراني ترأثير
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زيادي ندارد غر ر ملي يک کشور ميتواند شرهامت شرهاد پرذيري شرهر ندان آن کشرور را
افزايش دهد ،اما نميتواند ثابت کند که شهامت يک ارزش اخالقي نيست يا برعکس نمريتوانرد
ثابت کند که شهامت يک رذيله اخالقي است

 .5تعامل نسبيتگروی فرهنگی و نسبيتگرایی اخالقی در عصر اطالعات
تأثير ف اي سايبري بر ارزشهاي فرهنگي اخالقي کم نيست ما در اين بخش از مقالره نشران
خواهيم داد که ف اي سايبري نسبيتگر ي فرهنگي را بهشرد افرزايش داده نيرز مريتوانرد
تعدادي از رذايل ف ايل اخالقي را از حيطه ارزشهاي اخالقي به حيطره مویروعا فرهنگري
ارد نمايد نسبيتگرايي را در آنها تقويرت کنرد برهعبرار ديگرر ،ف راي سرايبري مريتوانرد
بخشهايي از ارزشهاي اخالقي را تسخير کرده به قلمر نسبيتگرايي فرهنگري بيافزايرد کره
اين بهمعناي آن است که در ف اي سايبري ،نسبيتگرايري فرهنگري بيشرتر برا نسربيتگرايري
اخالقي قابل جمع است معناي ديگر اين ادعا آن است کره ف راي سرايبري مريتوانرد خطرري
بالفعل براي مطلقگر ي ارزشهاي اخالقي باشد بهعبار ديگر ،ادعاي ما ايرن اسرت کره عصرر
اطالعا ميتواند عصر عقبنشيني نسبيشدن ارزشهاي اخالقي از يکطرف مطلقشردن
پيشر ي ید ارزشهاي فرهنگي از طرف ديگر باشد
 .1-5ازدواج اینترنتی
ازد اج اينترنتي در منظر دين عقل (قردردان قراملکري1378 ،؛ دا دي ديگرران :)1379 ،در
منظر دين اسالم ازد اج نيمي از دين است دليل آن هم اين اسرت کره اسرالم ازد اج را فقرط
يک پيمان د سويه بين يک مرد زن نميداند ،بلکه ازد اج را يک پيمان محکرم اخالقري برين
زن مرد از يکطرف ساير ارزشهاي اخالقي از طرف ديگر مريدانرد در ديرن اسرالم ،ازد اج
بنيان حفظ خانواده داشتن يک جامعه سالم است همچنين از نظرر عقلري (جامعرهشناسري
ر انشناسي) ،امر زه يکري از مع رال برزرگ غررب بنيران متزلرزل خرانواده ،پردران مرادران
شرابخوار بيمسئوليت ح ور کودکان بيسرپرست است (عليپور 20-97 :1386 ،کرارل،
 )1389بهطور خالصه از نگاه دين عقل ،ازد اج بايرد مجموعرهاي از ارزشهرا را عملري کنرد،
ازجمله :ازد اج يعني خوشبختکردن ديگري (فداکاري)؛ ازد اج يعني مسئوليتپذيري در قبرال
فرزندان؛ ازد اج يعني پايان جسرتجو برراي يرافتن آرامرش؛ ازد اج يعنري توانمنردي بيشرتر در
خويشتنداري؛ ازد اج يعني عباد بيشتر ازد اج يعني يک پيمان دائم
اما با مطالعه سايتهاي همسريابي نيرز برا بررسري تمرايال جنسري در ف راي سرايبري
مشخص ميشود که ازد اج اينترنتي بيشتر شامل ارزشهاي زير است :ازد اج يعني خوشگذراني
خوشبختکردن خود؛ ازد اج برد ن فرزنرد بهترر اسرت؛ ازد اج يعنري چندهمسرري شرر د
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جستجوي آرامش؛ نيازي به خويشتنداري نيست؛ ازد اج با عباد ارتباطي ندارد ازد اج يعني
پيمان موقت يا کوتاهمد
مشاهده ميشود ف اي سايبري ازد اج را از يرک پيمران اخالقري درازمرد بره يرک ارزش
فرهنگي کوتاهمد تبديل ميکند که متأسفانه اين تبديل با استدالال

تمايال قوي در افراد

همراه است نميتوان در طول يک قرن با استداللهاي فعلي مانع آن شد منظور ايرن اسرت
که در طول چند دهه نميتوان با استداللهاي اخالقري فعلري شرهر ندان را متقاعرد کررد کره
ازد اج اينترنتي به شر بياخالقي نزديکتر است براي درک تمامي خطرهراي اخالقري ف راي
سايبري ،شايد بشر به تجارب چندصد ساله نياز دارد در آغاز عصر اطالعا  ،بشر نميتواند هرر
استدالل هشدارآميز هر نگراني خاصي را بپذيرد با ر کند
متأسفانه ف اي سايبري نقش مرؤثري در نهادينرهکرردن ازد اج اينترنتري در جامعره برازي
ميکند بهسختي ميتوان شهر ندان را متقاعد کرد کره ازد اج اينترنتري بيشرتر يرک رذيلرت
اخالقي اسرت ترا يرک ف ريلت اخالقري برهعبرار ديگرر ،ارزشهراي اخالقري ازد اج در حرال
تبديلشدن به ارزشهاي فرهنگي نسبي در جوامع هستند ازد اج اينترنتي يک استثنا نيست يا
نميتوان آن را با احکام ثانويه تحرتترأثير قررار داد ،زيررا ف راي سرايبري تحرت کنتررل قررار
نميگيرد سرانجام اينکه در عصر کنوني با توجه به یع استداللهاي اخالقي ،ديني عقالني،
ازد اج اينترنتي در حال تبديلشدن به ارزشهاي فرهنگي اخالقي پايدار است! بهعنروانمثرال
افرادي که ازد اج اينترنتي موفقي داشتهاند ،اين اسرتداللهرا را برا مشرکل برزرگترري مواجره
ميکند
 2-5تعميق فرهنگ دیداری :تعامل انسان و کامپيوتر
فرهن

ديداري 24به اين معنا است که انسان تحوال

تغييرا فرهنگي پيرامون خود را با اتکا

به خردمندي ،تفکر هويت خود مورد پذيرش قرار ندهرد ،بلکره برراي ايرن پرذيرش بره خررد
رسانهاي ديداري بسنده کند ،به اين معنا که بره رسرانههراي ديرداري ارتبراطي آگاهانره يرا
ناآگاهانه اعتماد کرده تغذيه فرهنگي فکري رسانهها را بپرذيرد (سرومين همرايش د سراالنه
بينالمللي خليجفارس ،تاريخ ،فرهن

مطبوعا
فرهن

تمدن 1391 ،؛ چهارمين سمينار تعامرل اقروام ،اديران،

رسانهها)1391 ،
ديداري گاهي ا قا ميتوانرد ارزشهراي اخالقري را تهديرد کنرد در حروزههراي

فرهنگي مانند زبان ،مليت ،نژادپرستي ،تنشهاي مذهبي ،قوميتگرايري ترنش برين ملرتهرا
چالشهاي اخالقي به جود آ رد
24. Visualism- Visual Culture-Digital Culture
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بهعنوانمثال در کشور ايران ،مردم فارسزبان شيعه در بين کشورهاي عررب منطقره در
بين مسلمانان سني همواره يک اقليت محسوب مريشروند بنرابراين ،در ف راي سرايبري نگراه
اقليتگرايي به کشور ايران ميتواند تنشهاي بزرگي به جود آ رد کره نمونره آن نرزاد مرردم
کشورهاي منطقه بر سر نام خليجفارس يا خليج عرب بود البته اين نزاد توسط رسانههاي غربي
که با د لت مردم ايران نزاد سياسي دارند ،شکلگرفته توسط کشورهاي ديگر دامن زده شد
دليل اين تغيير نام نيز اين بود که جمعيت کشورهاي عربي در مقايسه برا جمعيرت کشرورهاي
فارسزبان بيشتر بوده بنابراين نيازي به نام خليجفارس نيست ،بلکه نام خليج عربي در مترون
اينترنتي ارجحيت دارد با ايرن جرود ،ايرن تعبيرر تفسرير فرهنگري مبتنري برر اقليرتبرودن
فارسزبانها شکل گرفت که از منظر ارزشهاي اخالقري نروعي برياحترامري بره ملرت مرردم
فارسزبان است مشاهده ميشود که ف اي سرايبري رسرانهاي مريتوانرد بره داليرل مختلر
ارزشهاي اخالقي را نسبي کند در حيطه ارزشهاي فرهنگي قرار دهد هنوز هرم بسرياري از
مردم کشورهاي عرب بر اين عقيده هستند که به دليل اقليتبودن فارسزبانها بايد نرام خلريج
عربي انتخاب شود نه نام خليجفارس در اقع هر نود استدالل اخالقي ،مورد قبول جوامع عربري
قرار نميگيرد
به عقيده ما اگر ف اي سايبري تا اين حد در بين شهر ندان د لتها تأثيرگذار نبود ،نرزاد
بر سر خليجفارس حادث نميشد عبار هرايي ماننرد خلريج هميشره فرارس ابرداد نمريشرد
بهعنوان مثال ،از گسترش فرهن

ديداري در جامعه ميتوان به افزايش استفاده از تلفن همرراه،

ماهواره اينترنت در مقايسه با استفاده از کتاب در شهر ندان اشاره کرد (ابوالقاسمي ديگران،
1390؛ ميرزاپور)1390 ،
اين افزايش نيز شامل تعميق تعدادي از الگوهاي فرهنگي در جامعره اسرت کره ارزشهراي
اخالقي مانند باسوادبودن را تحت شعاد قرار ميدهد که مثالي از نسبيتگر ي فرهنگي ترأثير
آن بر افزايش نسبيتگر ي اخالقي است
 .3-5کثرتگرایی دینی و اخالقی فضای سایبری
کثر انگاران 25معتقدند همه اديان ،مذاهب مکاتبي که در جهان جود دارند ،ميتوانند انسان
را به نجا
ادعاهاي متفا

حقيقت برسانند موجب سعاد

رستگاري ا بشروند؛ هرچنرد کره ايرن اديران،

متعاریي نسبت بره يرک حقيقرت دارنرد (قردردان قراملکري-132 :1378 ،

( ،)191ريچاردز )70-117 :1383 ،براي مثال معتقدند دين مسيحيت به «تثليث» (پدر ،پسر،
ر ح القد س) دين اسالم به «توحيد

» قائل است از ديدگاه آنها اختالفهاي اديان ،اشکالي
25. Pluralism
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ندارد همه آنها از يک حقيقت سخن ميگويند در نهايرت ،انسران را بره نجرا

رسرتگاري

ميرسانند اين مویود چالشي براي متکلمان مسيحيت بود چون بع ي از آنها ميديدند که در
ميان غيرمسيحيان ،افراد خوبي پيدا ميشوند به همين خاطر ،راجع به ايرن تعلريم کليسرا کره
«بير ن از کليسا هيچ راه نجاتي جود ندارد همه آنهايي کره مسريحي نيسرتند ،اهرل جهرنم

هستند» بدگمان شدند چند پيشنهاد براي کنارگذاشتن اين شعار مطررح کردنرد کرارل رانرر
(متکلمي کاتوليک) براي حل اين مشکل ،مسئله «مسيحيان گمنام» را مطرح کرد بردين معنرا
که غيرمسيحياني که آدمهراي خروبي هسرتند تنهرا در ظراهر غيرمسريحي هسرتند در اقرع
مسيحي محسوب ميشوند عدهاي اين ديدگاه را نپسنديدند راهحل کثر گرايانه خود را ارائره
کردند؛ نجا يافتن شخص ،بهخاطر پاکشدنش به سيله دين خودش است پس مرا بايرد قبرول
کنيم که براي نجا  ،راههاي مختلفي جود دارد منحصرر بره ديرن مسري نيسرت (قردردان
قراملکي)1378 ،
در فلسفه اخالق برخي از متفکران مبدأ معيار خوبي بدي اخالقي را احد برخي ديگرر
کثيررر دانسررتهانررد (انگلهررار ( )70-142 :2002 ،26سرروليوان )53-137 ،2008 ،27بنررابر
نظريههاي اخير در کثر گرايي اخالقي ،گاهي آن را به نسبيگرايري اخالقري اينکره ارزشهرا
قابل ارجاد به يکديگر نبوده قابل استدالل نيستند ،تفسير کردهاند هرچند کره کثرر گرايري
اخالقي دقيقاً بهمعناي نسبيتگرر ي اخالقري نيسرت ،امرا مريتوانرد منشرأ تعردادي از عقايرد
نسبيتگر ي اخالقي باشد
امر زه ف اي سايبري بستري مناسب براي عرفانهراي نوظهرور 28سرايبري شرده (کاسرتلز،
1380؛ شريفيد ست ، 1392) در شرايط متفا تي ،افراد زيادي بره ايرن عرفرانهراي نوظهرور
سايبري اعتقاد داشته که بهمعناي تر يج کثر گرايي نسبيتگر ي اخالقي
اما همواره ف اي سايبري مکاتب اخالقي متفا

است

را بهصور مسالمتآميز کنار يکديگر قرار

نميدهد گاهي نيز بهخاطر منافع موجود ،اختالفا بين مکاتب اخالقي را شرد مريبخشرد
تقريباً بيش از د قرن است که اخالق سرمايهداري (محور قراردادن سرمايه صاحبان سررمايه)
اخالق کمونيستي (محور قراردادن جامعره جمرع) نسربت بره معيارهراي اخالقري ارزشري
يکديگر مخالفتها تناق ا شديدي را ابراز ميکنند بهعنوان مثال ،احزاب کارگري در مقابله
با بخشهاي خصوصي صاحبان سرمايه همواره منازعا شديد سياسري ،اجتمراعي اخالقري

26. Elaine Englehardt
27. William Sullivan
28. Cyber Gnosticism
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داشتهاند در کشور انگلستان د لت مارگار تاچر که موافق نظرام سررمايهداري برود بره مرد
کمتر از يک دهه مشغول منازعا سياسي اجتماعي با احزاب کارگري سوسياليست بود
امر زه نزاد بين اخالق سرمايهداري اخالق سوسياليسرتي در ف راي سرايبري از شرکاف
جديت بيشتري برخوردار شده است دامنه اين نزاد به ميان د لتها نيز کشريده شرده اسرت
يقيناً غولهاي رسانهاي سايبري نظير گوگل شبکههاي اجتماعي در جروامعي ماننرد غررب از
استقبال زيادي برخوردارند ،اما در جوامعي مانند چين کرهشمالي شاهد محد ديتهاي شديد
سايبري گردش اطالعا عليه شهر ندان هستيم حتي بسيار ديده ميشود که بين د لتهاي
چرين آمريکررا جنر هرراي سرايبري بسرريار شرديد در حرروزه اخرالق سرررمايهداري اخالقرري
سوسياليستي جود دارد توجه شود که کثر گرايي اخالقي بهمعنراي معتبرردانسرتن عقايرد
ارزشهاي اخالقي ديگران است؛ هرچند که بين اين ارزشها عقايرد تناق را فرا انري ديرده
شود بنابراين ،ف اي سايبري کثر گرايي اخالقي را تقويت کرده به آن دامن ميزند در سايه
اين پلوراليزم اخالقي ،ارزشهاي فرهنگي نسبي رشد کررده نسربيتگرر ي فرهنگري تقويرت
ميگردد اين مویود باعث ميشرود کره تعردادي از ارزشهراي اخالقري بره ارزشهراي نسربي
فرهنگي تبديل شوند بهعنوانمثال ،تسرلط اطالعراتي برر شرهر ندان در جوامرع سوسياليسرتي
شديدتر از تسلط اطالعاتي بر شهر ندان در جوامع سرمايهداري اسرت برهعبرار ديگرر ،تسرلط
اطالعرراتي کرره از معماهرراي اخالقرري محسرروب مرريشررود ،در جوامررع سرررمايهداري جوامررع
سوسياليستي از مصاديق نسبيتگر ي فرهنگي محسوب ميشود بنابراين ،مشاهده ميشود کره
ف اي سايبري هم ميتواند با نگاه مسالمتآميز ،کثرر گرايري اخالقري را تقويرت کررده هرم
ميتواند جن

تمدنها را شد بخشد که در هر د صور نسربيتگرر ي فرهنگري اخالقري

تقويت ميشود
 .4-5دینگریزی 29فضای سایبری
اخالق یمانت اجرايي د لتي ندارد ،لي حقوق یمانت اجرايي دارد یرمانت آن قرانون اسرت
( )Rhode, 2007: 86-162همچنين بايد توجه داشت که حقوق نميتوانرد از اخرالق تجرا ز کنرد؛
يعني حقوقي که اخالق را نقض کند ،حقوق محسروب نمريشرود در ف راي سرايبري یرمانت
اجرايي مناسبي براي اخالق جود ندارد قانون هم نميتواند در ايرن ف را بره شرکل مطلروبي
حاکم باشد بنابراين ،پايبندي به اخالق اديان در ف اي سايبري قوام نردارد برهعبرار ديگرر،
ف اي سايبري يک جوالنگاه آزاد اخالقي ديني است نميتوان شرهر ند را کنتررل کررد کره
بهاجبار به ارزشهاي اخالقي پايبند مسئوليتپذير باشد ()Li, 2006: 34-141
29. Cyber Antitheism
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آنچه مسلم است اين است که در مذاهب ديني معموالً تالش ميشود کره افرراد نسربت بره
ارزشها قواعد ديني مرذهبي مسرئوليتپرذير باشرند (آلعلري ، )70-117 :1393از طررف
ديگر ،ف اي سايبري تالش ميکند اين مسئوليتپذيري را کاهش دهد اين امر موجرب جنر
فرسايشي بين ارزشهاي ف اي سايبري قواعد ديني ميشود ماهيت دينگريزي محيطهراي
سايبري را تشديد

ميکند

معموالً تر يج عقايد ديني در ف اي سايبري با مشکالتي مواجره اسرت برهعنروان مثرال در
ف اي سايبري نميتوان عباد گر هري يرا نمراز جماعرت برگرزار کررد يرا نمريتروان از ترأثير
انديشههاي جديد نوگرايانه یددين در امان بود آنچه در حال حادثشدن است اين است کره
دينگريزي سايبري در حال عموميتيافتن تبديلشدن به يک الگروي فرهنگري اسرت کره در
جوامع مختل در حرال نهادينرهشردن اسرت در حرال حایرر گرر ههراي چنرد هزارنفرري در
جماعتهاي اينترنتي در فعاليتهاي مواد مخدر ،فحشا ،شبکههراي اجتمراعي مرذاهب نروين
سايبري ع و ميشوند ،اما در گرر ههراي منتسرب بره اديران الهري اسرتقبال زيرادي مشراهده
نميشود
توجه شود در بع ي از کشورها قوانين سايبري 30محکمي براي برخورد با ناق ان ارزشهاي
ديني جود دارد ،اما در کشورهايي ديگر هيچ حمايت قانوني براي برخورد برا نقرض ارزشهراي
ديني جود ندارد بنابراين مشاهده ميشود که در کشورهاي مختل در نگاه مرردم د لرتهرا
نوعي نسبيگرايي قوي درخصوص ارزشهاي ديني در ف اي سايبري جود دارد
 .5-5آزادیهای سایبری

31

يکي از مهمترين ظاي اخالق  ITآن است که نوعي موازنره ميران آزادي اطالعرا
حررريم خصوص ري 33ايجرراد کنررد (کر برري1384 ،؛

2006: 34-141

32

داشرتن

 )Li,منظررور ايررن اسررت کرره

محد ده هايي از حقروق شرهر ندي يرا د لتري جرود دارد کره در قلمرر آزادي اطالعرا قررار
نميگيرند بهعنوان مثال ،حريم خصوصي شهر ندان يا حقوق ملي د لتهرا نمريتوانرد توسرط
ارزشي به نام آزادي اطالعا  34خدشهدار يا نقض شوند (کر بي ،)1384 ،امرا امرر زه شراهد آن
هستيم که ژ رناليسم خبري ،رسانههاي سايبري شبکههاي اجتماعي در مقياس زيادي حرريم
خصوصي شهر ندان حقوق ملي د لتهرا را نقرض مريکننرد

(2007

Friend,؛ رجبري ،1391

30. Cyber Laws
31. Cyber Liberties – Cyber Liberalism
32. Information Freedom
33. Privacy Rights
34. Information Freedom – Communication Liberty
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سيدسعادتي ، 41-101 :1391) اين حريمشکني از نظر تعداد زيادي از شهر ندان محققران،
نهتنها نقض اخالق برهحسراب نمريآيرد ،بلکره عملري اخالقري نيرز محسروب مريشرود دليرل
اخالقيپنداشتن حريمشکنيها اين است که افراد بر اين عقيده هستند که د لتها شرهر ندان
نبايد به نام حريم خصوصي از حيا خلو مخصوص برخوردار باشند ،زيرا ممکن است در ايرن
حيا خلو حقوق ديگران یايع شرود برهعبرار ديگرر ،داشرتن يرک درک صرحي از حرريم
خصوصي از يکطرف حيا خلو مجرمان از طرف ديگر تبديل به تناقض اخالقي شده است
که در سايه اين تناقض مخالفان حريم خصوصي به مقاصد یداخالقي خود ميرسند نميتوان
ممانعتي جدي در مقابل آنها ايجاد کرد بهبيانيديگر ،نقض حريم خصوصي ديگران با توسل بره
ارزشهاي اخالقي انجام ميشود رفتهرفته در حال تبديلشدن به يرک ارزش فرهنگري اسرت
نقض حريم خصوصي با توسل به ابهاما اخالقي نشان از تبرديلشردن ارزشهراي اخالقري بره
ارزشهاي فرهنگي در ف اي سايبري دارد امر زه نصب د ربين در سط شرهر بره محرل نرزاد
گر ههاي طرفدار حقوق بشر د لتها تبديلشرده اسرت کره برد ن فرجرام نتيجره اخالقري
مشخصي همچنان ادامه دارد در جوامعي که در آنها ژ رناليسم خبري اخبار خصوصي مسئوالن
هنرمندان مشهور را با حرص

لع به جامعه اطالد ميدهند ،شهر ندان را نسبت بره شرنيدن

اين اخبار محق ميدانند که اين امر ممکن است از نظر شهر ندان جوامع ديگر غيراخالقي باشد
مشاهده ميشود که شهر ندان د جامعه در ارتبا با حريم خصوصي ديگران مویعگيرريهراي
فرهنگي مختلفي دارند که نروعي نسربيتگرايري فرهنگري نسربيتگرايري اخالقري محسروب
ميشود؛ يعني در اين مورد مشاهده ميشود که نسبيتگرايي فرهنگي با نسبيتگرايري اخالقري
قابلجمع

است

 .6-5تسلط اطالعاتی 35بر دیگران
فرد د ست دارد اطالعاتي که موجب تسلط ا بر ديگران ميشود را در اختيار داشته باشرد ،امرا
شريانهاي اطالعاتي که موجب تسلط ديگران بر ا ميشود را مسد د کند بهطور يقرين تسرلط
بر ديگران امري یداخالقي است (محسني21-69 :1389 ،؛ پورقهرمراني کلتپره-133 :1393 ،
 ،)31اما متأسفانه اثبا غيراخالقيبودن تسلط بر ديگران در ف راي سرايبري بره ايرن سرادگي
ممکن نيست بهعبار ديگر ،دستهاي از استداللهاي اخالقي جود دارند که تسلط اطالعاتي بر
ديگران را مجاز ميشمارند
بهعنوانمثال ،تسلط اطالعاتي د لتها بر شهر ندان يا تسلط اطالعاتي بخشهاي خصوصري
بر مشتريها نشان ميدهند که اگر انتظار داشته باشيم تسلط اطالعاتي بر ديگران جود نداشته
)35. Information and Communication Authorithy (Domination
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باشد به د ر از اقعيت فکر کردهايرم امرر زه د لرتهرا در بسرياري از مروارد ماننرد مبرارزه برا
جاسوسي اطالعاتي ،مبارزه با پولشويي ،دريافت ماليا

صدها دليل ديگر تسرلط اطالعراتي برر

شهر ندان را حق مسلم خود ميدانند در مقابل نيرز ،شرهر ندان گرر ههرا نظيرر بخرشهراي
خصوصي يا بنگاههاي اقتصادي د لتها را محق نميدانند؛ زيرا بر اين عقيده هستند کره منرافع
آنها به خطر خواهد افتاد
تسلط اطالعاتي بر ديگران مبارزه با آن در حيطه مقولههاي اخالق سايبري قرار دارد ،امرا
ر يار يي موافقان مخالفان با آن پيامدهاي فرهنگي اجتماعي زيادي داشته تعدادي از ايرن
پيامدها در جامعه نهادينه شده است بهعبار ديگر ،ارزشهاي اخالقي اين مقوله به ترنشهراي
فرهنگي تبديل ميشود بهعنوانمثال ،در بسياري از کشورهاي دنيا بانکها مؤسسا مرالي از
دادن اطالعا صاحبان حساب به د لتها براي دريافت ماليا خودداري ميکننرد دليرل ايرن
خودداري نيز ممانعت از تسلط اطالعاتي د لت بر صاحبان حساب اسرت؛ زيررا ايرن بانرکهرا را
منبع درآمد حيا خود ميدانند مايل به تسلط د لت بر صاحبان حساب نيسرتند کره ايرن
دليل گاهي ا قا با استداللهاي اخالقي همرراه اسرت بنرابراين ،در خيلري از کشرورهاي دنيرا
د لتها نميتوانند از طريق د لت الکتر نيک که مظهر د لت اطالعاتي است ماليرا مناسرب را
از صاحبان ثر

دريافت کنند حتي در بسياري از کشورها اين فرهن

در جامعه شرکلگرفتره

است که اطالعا صاحبان حساب نبايد در اختيار د لتها قرار گيرد مشاهده مريشرود کره در
ف اي سايبري نظير د لت الکتر نيرک ،ارزشهراي اخالقري ارزشهراي فرهنگري در مرواردي
همچون تسلط اطالعاتي بر ديگران به يک ر يار يي تبديل ميشود که نشان مريدهرد نسربيت
فرهنگي بر ارزشهاي اخالقي غلبه مييابد ،بد ن آنکه بتوان کسي را به اخرالقشرکني محکروم
کرد
البتره هنرروز ايرن عقيررده جرود دارد کرره عرردم پرداخرت ماليررا توسرط صرراحبان حقرروق
اخالقشکني 36محسوب ميشود ،امرا پاسرخ ايرن اسرت کره تسرلط اطالعراتي برر ديگرران نيرز
اخالقشکني محسوب ميشود تسلط اطالعاتي بر ديگرران راه اخالقري برراي دريافرت ماليرا
محسوب نميشود بنابراين ،مشاهده ميشود که تسلط اطالعاتي بر ديگرران از نظرر فرهنگري
اخالقي امري نسبي است حتي در بسياري از موارد ديده ميشود که صاحبان سررمايه ثرر
به د لتها اعتماد ندارند نهتنها اطالعا خود را در اختيار آنها قررار نمريدهنرد ،بلکره سرعي
ميکنند که ماليا را بهصور غيرمستقيم به مردم نه به د لتها پرداخت کنند

36. Immorality
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 .7-5نسبيتگروی فرهنگ و حقوق مشترک 37در فضای سایبری
اين عقيده که د لتها شهر ندان جوامع مختلر بره حقروق فرهنر

مشرترکي در ف راي

سايبري قائل شوند ،تقريباً امري محرال اسرت (مسرجدي ،43 :1393؛ جهران بزرگري ،1391
سر ش )1391 ،در ا اخر قرن هيجدهم در اثر جن هاي استقالل آمريکا انقالب کبير فرانسه،
مقررا حقوقي جديدي پديد آمد که بهموجب ماده  11اعالميه حقوق بشر شرهر ند فرانسره،
آزادي انتقال افکار عقايد ،گرانبهاترين حقوق انساني شناخته شد بر اين اساس بره شرهر ندان
امکان داده شد تا آزادانه سخن بگويند ،بنويسند غيره همچنين در سال بعرد از سرال ،1791
نخستين اصالحيه قانون اساسي آمريکا نيز به تصويب رسيد که در آن آزادي کالم که محد دتر
از آزادي بيران اسررت ،پريشبينريشررده تأکيرد گرديرد کرره کنگررره ،هريچگرراه قرروانيني بررراي
محد دکردن آزادي بيان مطبوعا

یع نخواهد کرد .هرچند مکتب فرانسوي معتقد اسرت کره

محد ديتها را بايد در نظر گرفت رعايت کرد ،اما مکتب آمريکايي بر اين با ر است کره آزادي
مطبوعا  ،مانند نخستين اصالحيه قانون اساسي که پيشبيني شد ،بايد نامحد د باشد البته در
عصر اطالعا  ،اختالفنظر د لتها شهر ندان در مورد آزادي بيان شد بيشتري دارد تا آنجا
که با پديدآمدن اينترنت سرعت ارتباطا  ،اختالفنظر در حروزه حقروق اخرالق مررتبط برا
پيامهاي ارتباطي نيز بيانتها شده است .البته برخالف اين اختالفنظرها ،تالشهرايي نيرز برراي
يکسانسازي اين حقوق در سط دنيا انجامشده

است 

بهعنوانمثال ،سازمانهاي بينالمللي سعي کردند ،نقش خود را در اين ميان برهخروبي ايفرا
کنند در سالهاي اخير يونسکو تالش کرده است ،براي استفاده از اينترنت مقررا برينالمللري
یع کند که از حد د هشت سال پيش اين کار آغاز شده اسرت فعرالً جنبره توصريهاي دارد
هدف از اين اصول مقررا  ،استفاده از اينترنت در جهرت تنرود فرهنگري ،چندزبانرهگرايري
تأمين حق دسترسي همگان به اطالعا است .در اجالس جهاني جامعه اطالعاتي ،ميان د نهاد
تخصصي سازمان ملل متحد؛ يونسکو اتحاديه برينالمللري ارتباطرا د ر ،رقابرت شرديدي در
زمينه گذاردن مقررا

تنظيم شرايط آغاز امکانا جديد ارتباطي ،ايجاد شده است .برهعنروان

يک تناقض که نميتوان به رژيم حقوقي اخالقري يکسراني در ف راي سرايبري دسرت يافرت،
ميتوان به فيلترين

اطالعاتي 38اشاره کرد (ر زبهاني1393 ،؛ نورينشا  )1382 ،که حتري در

يک جامعه يکدست نيز نميتوان اختالفنظر شديد موافقان مخالفان فيلترين
طريق قواعد اخالقي قوانين حقوقي برطرف کرد فيلترين

اطالعراتي را از

اطالعاتي عقيده دارد کره شرهر ند

37. Common Rights-Joint Rights
38. Filtering of Information and Communications
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نبايد به هر نود اطالعاتي که به آن احساس نياز ميکند ،هميشه دسترسري آزاد داشرته باشرد
مخالفا ن فيلترين

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

حقوقي براي دسترسي به هر نود اطالعاتي را دارد بهعبار ديگر ،موافقان مخالفان فيلترينر
اطالعاتي ،با اتکا به داليل اخالقي ،فرهنگي حقوقي ،طرف مقابل را به نقض اخرالق مررتبط برا
حقوق خودشان محکوم ميکنند
در ت اد با فيلترين

اطالعاتي ،ميتوان پديده شانتاژ اطالعاتي 39را مطرح کررد کره معنراي

آن اين است که بر اساس عقايد خاص اخالقي يا فرهنگي با استفاده از اطالعا  ،ذهن تفکرر
ديگران را تحتتأثير قرار دهيم براي مثال در يک کشور کمونيستي ،تالش زيادي برراي شرانتاژ
اطالعاتي شهر ندان نسربت بره افکرار عقايرد کمونيسرتي انجرام مريشرود؛ ماننرد فيلترينر
اطالعاتي ،شانتاژ اطالعاتي نيز از پاراد کسهاي اخالقي فرهنگي در ف اي سرايبري محسروب
ميشود که ميتواند نسبيتگر ي فرهنگي اخالقي را قوام بخشد
مشاهده ميشود که يکسانسازي فرهنگي ،حقوقي اخالقي در ف اي سايبري امکرانپرذير
نيست ما بايد حتي در يک کشور نيز براي ترد ين نظرام اخالقري فرهنگري سرايبري ،همره
نظامهاي اخالقي فرهنگي مهم بينالمللي را نيز مدنظر قرار دهيم اين معنا که ما براي تد ين
اکتفرا کنريم ،نشران از

يک نظام اخالقي فرهنگي سايبري نميتوانيم فقرط بره يرک فرهنر
نسبيتگرايي فرهنگي اخالقي در ف اي سايبري دارد

 .6راهبردهای مواجهه با نسبیشدن ارزشهای اخالقی
اين مویود که ف اي سايبري تحوال فرهنگي آن ميتواند ارزشهاي اخالقي را نسربي کنرد
امري محال نيست همچنين ميدانيم که نسبيشدن ارزشهاي اخالقري برهمعنراي تهريشردن
جامعه از اين ارزشها است رفتهرفته اين ارزشها تبديل به تعدادي رسم رسروما محلري
ميرا ميشوند بنابراين ،براي مقابله با اين مشکل ،بهتر است جامعه د لت راهبردهاي اخالقري
فرهنگي مطلوبي را مدنظر قرار دهند تا حدي از نسبيشدن ارزشهراي اخالقري جلروگيري
کنند بهعقيده ما سه مورد از اين راهبردها عبارتند از:
 .1-6مواجهه دانشبنيان
الزم است که بخش مهمي از اين مواجهه برهعهرده مرردم ،شرهر ندان ،دانشرگاههرا محققران
دانشگاهي اجتماعي اگرذار ترالش شرود راهکارهرايي قرانوني برراي تأسريس سرازمانهراي
دانشبنيان مردمي تأسيس شود تا بخش مهمي از جامعه در انديشيدن مواجهه با نسبيشردن

39. Information Shunting
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اخالق همکاري کند اين امر عزم ملري خررد جمعري نروآ ري در مواجهره برا نسربيشردن
ارزشهاي اخالقي را افزايش ميدهد
 .2-6مواجهه ملی و هویتی
بهتر است ارزشهاي تاريخي ،اجتماعي هويتي را در مواجهه با نسبيشدن ارزشهاي اخالقري
بهکار گرفته تحوال فرهنگي اخالقي را تا حدي کنترل کنيم بهعنوانمثال تأکيد بر هويرت
ملي ميتواند تا حد زيادي از بصريشدن فرهن

جامعه تهاجم فرهنگي بکاهد بنرابراين ،الزم

است د لت مردم در يک راهبرد درازمد فرهنگي اخالقري در ف راي سرايبري برا اتکرا بره
هويت ملي همفکر همبرنامه شوند
 .3-6بهکارگيری ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات
يقيناً براي مقابله بهتر با تحوال سايبري کنترل جريانهراي فرهنگري ،اخالقري اجتمراعي،
بايد به فنا ريها ،تجهيزا

دانش سايبري بيشتر مسلط شد در اين راه بايد بر توليد دانش

فنا ريهاي سايبري تأکيد داشت بهعنوانمثال ،شررکت گوگرل برزرگتررين غرول رسرانهاي
سايبري در سط جهان اسرت کره سياسرتهراي مرديريتي آن بيشرتر ناشري از خواسرتههراي
سرمايهداري به يژه تبعيت از سياستهاي د لت آمريکا است امر زه شرکت گوگل برزرگتررين
نقش را در تحوال فرهنگي اخالقي جهان برعهده دارد ساير شرکتهاي بزرگ جهران ماننرد
مايکر سافت مراکز دادهاي جهان نيز بيشرتر ترابع انديشرههراي سررمايهداري هسرتند ذاتراً
درصدد تحول خردهفرهن ها ارزشهاي اخالقي جهان در راستاي منافع خود هستند

فرجام
قبل از عصر اطالعرا

ف راي سرايبري ،بره نظرر مريرسريد کره نسربيتگرر ي فرهنگري برا

مطلقگرايي اخالقي قابلجمع است ،اما امر زه در عصرر اطالعرا

ف راي سرايبري شرواهدي

جود دارد که نشان ميدهد در ف اي سايبري ،نسبيتگر ي فرهنگي با نسبيتگرر ي اخالقري
قابلجمع است بهنوعي اين د بر يکديگر تأثيرگذارند يکي موجب قوام تحرول ارزشهراي
ديگري ميشود بهعنوانمثال ،تسلط اطالعاتي بر ديگران يرا مویرود کثرر گرايري اخالقري در
ف اي سايبري منتج به نسبيشدن ارزشهراي اخالقري شرده پيامرد آن نيرز ايرن اسرت کره
ارزشهاي نسبي فرهنگي جاي ارزشهاي اخالقي را ميگيرند يا اينکه ارزشهاي اخالقي نيرز
نسبي ميشوند مهمترين عاملي که باعث ميشود ارزشهاي اخالقي در ف اي سرايبري نسربي
شوند يا جاي خود را به ارزشهاي نسبي فرهنگي بدهند اين است که ف راي سرايبري موجرب
خلق ت ادهاي اخالقي جديدي شده کره در سرايه ايرن پراراد کسهرا شرفافيت اخالقري برراي
ارزشگذاري ر يدادها از بين مير د نوعي نسبيگرايي اخالقي حرادث مريشرود بنرابراين ،در
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ف اي سايبري نسبيتگرايي فرهنگي اخالقي نسبت به شررايط غيررسرايبري بيشرتر تقويرت
ميشود
بحث بر سر اين مویود که همسويي نسبيتگرر ي فرهنگري نسربيتگرر ي اخالقري در
ف اي سايبري چه دستا ردهاي یداخالقي اجتماعي به همراه خواهد داشرت ،برهعنروان يرک
مویود جديد به تحقيق بعدي اگذار ميشود بهعقيده ما تأکيد بر خرد جمعي دانرشبنيران،
تأکيد بر هويت ملي نيز دستيافتن به دانش فنا ريهاي اطالعاتي نوين ميتواند سه راهبرد
مهم در مواجهه با نسبيشدن ارزشهاي اخالقي در جامعه باشد
منابع فارسی
آلعلي ،مهناز ( ،)1393دینگریزی در دنيای امروز ،تهران :مبنا

ابوالقاسمي ،پيمان ،آنيتا هاديزاده کيانا ذ الفقار ( ،)1390استخراج نيازمندیهای شبکههای اجتماعی مليی
(بومی) ،تهران :مرکز تحقيقا مخابرا ايران
اداره کل فرهن

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

مطبوعات و رسانهها ،نشر فرسار
پورقهرماني کلتپه ،بابک ( ،)1393حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر حقوق بينالملل ،تهران :مجد.
جهان بزرگي ،احمد ( ،)1391اخالق سياسی ،قضایی ،اطالعاتی در اسالم ،تهران :دانشکده امامباقر(د)
دا دي ،اکبر ( ،)1378بهداشت روانی ازدواج و طالق از دیدگاه قرآن کيریم ،تهرران :دانشرگاه علروم پزشرکي
ايران
رجبي ،اکرم ( ،)1391نقض حریم خصوصی در فضای سایبری ،تهران :آرمان رشد

ر زبهاني ،محمدریا ( ،)1393جایگاه فقهی و حقوقی فيلترینگ (محيدودیت) در رسيانههيای مجيازی از
دیدگاه مذاهب خمسه ،تهران :کتاب آ ا
ريچاردز ،گلين ( ،)1384رویکردهای مختلف به پلوراليسم دینی :بهسوی االهيات ناظر بيه ادیيان ،ترجمره
ریا گندمي نصرآبادي احمدریا مفتاح ،قم :مرکز مطالعا

تحقيقا اديان مذاهب

سر ش ،محمد ( ،)1393مبانی حریم خصوصی ،قم :پژ هشگاه حوزه دانشگاه
سومين همايش د ساالنه بينالمللي خليجفارس ،تاريخ ،فرهن

تمدن ( ،)1391شوراي علمري همرايش ،دانشرگاه

تهران ،جلد سوم ،تهران :انتشارا دانشگاه تهران
سيدسعادتي ،فهيمه ( ،)1391هنجارهای اخالق اسالمی در حریم خصوصيی فضيای مجيازی تبريرز :فرر غ
آزادي41-101 :
شريفيد ست ،حمزه ( ،)1392عرفانهای کاذب :راههای نفوذ و راهکارهای مقابليه ،قرم :دفترر نشرر معرارف
( ابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها)
طباطبايي ،سيدمحمدحسين مرت ي مطهري ( ،)1368اصول فلسفه و روش رئاليسم ،جلد ا ل تهران :صدرا
عليپور ،مظاهر ( ،)1386مدرنيته و ازدواج در غرب ،تهران :هستان
فرانکنا ،يليام ( ،)1389فلسفه اخالق ،ترجمه هادي صادقي ،جلد ا ل ،قم :طه
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قدردان قراملکي ،محمدحسن ( ،)1378کندوکاوی در سویههای پلوراليزم ،تهران :کانون انديشه جوان
کارل ،الکسيس ( ،)1389بررسی اقسام ازدواج در شرق و غرب ،تهران :کتابخانه ملي ايران
کاستلز ،مانوئرل ( ،)1380عصر اطالعات :اقتصاد ،جامعه و فرهنگ ،ترجمره احرد عليقليران افشرين خاکبراز،
تهران :طرح نو

کر بي ،محمدتقي ( ،)1384اتحادیه اروپا و بحي

حمایيت از دادههيای شخصيی و حيریم خصوصيی در

ارتباطات الکترونيکی ،تهران :بقعه
گنسلر ،هري ( ،)1386درآمدی جدید به فلسفه اخالق[ ،ترد ين مصرطفي ملکيران ترجمره حميرده بحرينري
تهران :آسمان خيال

محسني ،فريد ( ،)1389حریم خصوصی اطالعات :مطالعه کيفری در حقوق ایران ،ایاالت متحده آمریکيا و
فقه اماميه ،تهران :دانشگاه امام صادق

مسجدي ،محمدمحسن ( ،)1393دیوان اروپایی حقوق بشر و حق بر حریم خصوصی و زنيدگی خيانوادگی،
تهران :تيسا
مطهري ،مرت ي ( ،)1373اسالم و مقتضيات زمان ،چاپ نهم ،تهران :صدرا
مطهري ،مرت ي ( ،)1389فطرت ،تهران :صدرا

ميرزاپور ،مرريم ( ،)1390ارزیابی باور ،نگرش و پاسخهای رفتاری نسبت به تبليغيات اینترنتيی :پيمايشري
پيرامون دانشجويان شهر تهران
نرورينشرا  ،سرعيد (Communication rights: fourth generation of Human rights? )1382
 human rights in the information societyتهران :مؤسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ
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