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 هاي دیجیتال: معرفی دیدگاه چارلز اساخالق در رسانه

 
  1محمدامین برادران نیکو

 2آرش موسوي
 

 
 چکیده

تا اندیشمندان اخالق تالش کنند چهارچوب هنجـاري   هاي دیجیتال در زندگی امروزه سبب شده استتأثیر رسانه
مناسبی براي مواجهه با فناوري اطالعات ارائه دهند. در این مقاله دیدگاه چارلز اس، به عنوان یکی از اندیشمندان 

از رویکردهاي هنجاري اخالق کنفسیوس، فضیلت و مراقبت دفاع  »اس«کنیم. معاصر در این حوزه را معرفی می
-گیري اخالقی و انعطافهاي هنجاري به دلیل توجه به نقش عاطفه در تصمیمدهد این نظریهنشان می کند ومی

کننـد.  گرایی مسـائل اخالقـی دنیـاي دیجیتـال را حـل مـی      هاي پیامدگرایی و وظیفهپذیري بیشتر، بهتر از نظریه
هاي ارزشی و هنجاري در میان اوتمعتقد است بهترین نظریه فرااخالقی براي مواجهه با تف »چارلز اس«همچنین 

وگوي میان فرهنگی گرایی، گفتهاي گوناگون، پلورالیسم اخالقی است. پلورالیسم اخالقی، برخالف نسبیفرهنگ
 کند.گرایی، از امپریالیسم فرهنگی جلوگیري میسازد و بر خالف مطلقرا ممکن می

 
 خالق فضیلت، پلورالیسم اخالقی.ا : اخالق کاربردي، اخالق فناوري اطالعات،کلیدواژگان
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 و بیان مسئله مقدمه

اند. ارتباط با دوستان و خانواده نیاز به هزینه زیادي نـدارد.  هاي دیجیتال سبک زندگی خاصی را ایجاد کردهرسانه
اعـالم کـرد؛   آپ اسـتفاده و موقعیـت خـود را    هاي چندکاره، مانند تلگـرام و واتـس  رسانتوان از پیامبه راحتی می

بوك، لینکداین و تویتتر هاي اجتماعی مانند اینستاگرام، فیسهمچنین از اوضاع و احوال دیگري با خبر شد. شبکه
هـاي خـود را   اي را تجربه و ایدهدهند افراد در سراسر دنیا با یکدیگر انواع روابط دوستانه، تجاري و حرفهاجازه می

توانند با یکدیگر ارتباط داشته میلیون کاربر در دنیا از طریق اینترنت می 500د و میلیار 1آزادانه بیان کنند. بیش از 
میلیـون کـاربر    150. 2کننـد هزار نفر کاربر ایرانی از اینترنـت اسـتفاده مـی    500میلیون و  42. از این تعداد 1باشند

 6میلیون کاربر ایرانی 20با بیش از  5ممیلیون کاربر اینستاگرا 800، 4میلیون کاربر ایرانی 40با  3تلگرام در کل دنیا
 افتد.دهد بخش عمدة زندگی انسان مدرن در دنیاي آنالین اتفاق مینشان می

در دنیاي آنالین نیز باید برخـی  بنابراین، انسان امروزه براي رسیدن به زیست اخالقی، عالوه بر زندگی آفالین،    
اند. به ها و هنجارهایی را قبول کردهارزش ؛ها در زندگی آفالینانها را رعایت کند. انسها و سنتهنجارها، ارزش

اند دزدي از مغازه کتابفروشی کار درستی نیست؛ ورود به اتاق شخصی فرد بدون اجـازه  عنوان نمونه، همه پذیرفته
سد افراد در رآید. ولی به نظر میست؛ در میان گذاشتن رازهاي یک دوست با دیگران خیانت به حساب میاو ناروا

دنیاي آنالین متعهد به رعایت چنین هنجارهایی نیستند: به راحتی عکس یا ویدئوهاي شخصی دیگران را انتقـال  
کنند. بـه ایـن   هاي پر خطر را تجربه میکنند؛ و دوستیافزار، موسیقی یا کتاب دیجیتال را دانلود میدهند؛ نرممی

 هاي دیجیتال معرفی شود.ی مناسبی براي زندگی همراه رسانهترتیب، الزم است تا چهارچوب هنجاري و ارزش
ها در براي دستیابی به این هدف، الزم است بررسی کنیم کدام چهارچوب نظري براي معرفی هنجارها و ارزش   

گرایـی،  گرایی و فضیلتهاي اخالقی کالسیک، پیامدگرایی، وظیفه زندگی آنالین مناسب است؟ کدامیک از نظریه
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رسـد اخـالق   هاي کافی براي این مسائل نوظهور داشته باشند؟ به نظر مـی  حل هاي مناسب و راه انند تحلیلتو می
گیري آن بـر اثـر   و شکل 2گیري، نقش فضیلتو حساسیت آن به زمینه تصمیم 1فضیلت به دلیل نقش عقل عملی

تمـاعی بـر آن، چهـارچوب نظـري     و تأثیر دوستی و زنـدگی اج  3ها و رفتارها، و اهمیت شکوفایی/ نیکبختیعادت
).  1396دهـد (بـرادران و موسـوي،    هاي اخالقی در فناوري اطالعات را شـکل مـی  مناسبی براي مواجه با پرسش

 محور گرایش بیشتري دارند.هاي فضیلتپژوهشگران معاصر اخالق نیز به دیدگاه
هاي اخالق فناوري اطالعـات دارد.  شاي براي پرسمعتقد است اخالق فضیلت کاربردهاي گسترده 4شنون والر   

گـذارد (والـر،   هاي انسانی صبر، درسـتکاري و همـدلی تـأثیر مـی    هاي اجتماعی بر فضیلتدهد شبکهاو نشان می
هاي پدید آمده از هاي اجتماعی و دوستی، با استفاده از دیدگاه ارسطویی، از شبکه5). همچنین، آلکسیس الدر2009

ارائه » اخالق شکوفایی«اي از اخالق فضیلت تحت عنوان  شده ). باینوم نسخه اصالح 2014کند (الدر، آن دفاع می
 ). 2006دهد (باینوم،  می
کنـد. او معتقـد اسـت    خود از اخالق فضیلت دفاع مـی » 7اخالق اطالعات جهانی«نیز جهت نظریه  6چارلز اس   

-دادن به نقش عاطفه به اخالق فضیلت نزدیکهاي اخالق مراقبت و اخالق کنفسیوس نیز به دلیل اهمیت نظریه
پلورالیسـم  «توانند در ساحت هنجاري به کار آینـد. او در سـاحت فرااخالقـی نـوعی پلورالیسـم بـه نـام        اند و می
-). در این مقاله ضمن معرفی دیدگاه چارلز اس مهـم 2009؛ 2008؛ 2007؛ 2006گزیند (اس، را برمی» 8تفسیري

هاي اخالقی، تکیـه بـر   ترین مشکل این نظریهکنیم. مهمگرایی را بررسی میو وظیفهترین مشکالت پیامدگرایی 
قواعد کلی اخالقی و عقلی است که حل مسائل متنوع در دنیاي دیجیتال را دشوار ساخته است. همچنـین نشـان   

 گرایی عالوه بر مشکالت منطقی، پاسخگوي دنیاي پرتعامل کنونی نیست.دهیم نسبیمی
گرایی نیز از آنجا که قائل به یـک هنجـار   برد. مطلقوگوي میان فرهنگی را از بین میرایی امکان گفتگنسبی   

» پلورالیسم تفسیري اس«دهیم دهد. نشان میواحد است خطر امپریالسیم فرهنگی را در دنیاي آنالین افزایش می
هـاي دیجیتـال مناسـب اسـت. در     رسانهمشکالت دو نظریه فرااخالقی دیگر را ندارد و براي حل مسائل اخالقی 

کنیم و به مسـائل اخالقـی   هاي اخالق مراقبت، فضیلت و کنفسیوس را معرفی میپایان، به صورت اجمالی نظریه
 توانند تحلیل کنند اشاره خواهیم کرد.هاي هنجاري میکه این نطریه

 
اي حل مسـائل  ارچوب هنجاري مناسبی برهتوانند چگرایی میآیا پیامدگرایی و وظیفه
 دنیاي دیجیتال باشند؟

اند داشته بیشترین نفع را براي بیشترین افرادي که با آن مرتبط X اگر و تنها اگراخالقی  Xاز نظر پیامدگرا، فعل 
 رو است:). پیامدگرا با سه محدودیت روبه9اصل پیامدگراییباشد (

                                                           
1. Phronesis 
2. Virtue  
3. Eudaimonia  
4. Shannon Vallor 
5. Alexis Elder 
6. Charles Ess 
7. Global Information Ethics 
8. Interpretive Pluralism 
9. Principle of Consequentialism  



۱۱٦ 

 

 
 

 مان را ارزیابی کنیم؛ چگونه پیامدهاي ممکن اعمال .1
بی پیامدها تا چه میزان باید به آینده مراجعه کرد. چون هـر انـدازه بـه آینـده بـرویم احتمـال       در ارزیا .2

 درستی ارزیابی ما کمتر خواهد شد؛
هـاي دنیـاي دیجیتـال    ها در حل چـالش پیامدها براي چه کسانی در نظر گرفته شوند. این محدودیت .3

ل گسترش روابـط و پیـدایش مسـائل نـو،     هاي دیجیتال، به دلیافزایش خواهند یافت. زندگی با رسانه
کنـد  تعیین زمان مورد نیاز براي محاسبات پیامدگرایانه و تعیین دامنه افراد مربوط را بسیار دشوار مـی 

 ). 176-173، 2009(اس، 
شـود. در برخـی   هاي دیجیتال به راحتی دانلود و منتشر مـی افزار در رسانهبه عنوان نمونه، فیلم، موسیقی یا نرم   

کشورها مانند ایاالت متحده امریکا و اروپا براي اینکه حق کپی به مؤلف اثر واگذار شود، قـوانین شـدیدي وضـع    
افزارها باید به رایگان در اختیار همـه  شده است. از سوي دیگر، مردم کشورهایی مانند امریکاي التین معتقدند نرم

 ت، به شرح زیر است: فرهنگ متفاو قرار بگیرند. استدالل دو پیامدگرا، در دو
 

 1پیامدگرا 
حق کپی بیشترین سود را براي بیشترین افراد مـرتبط بـا    گر و تنها اگرحق کپی اخالقی است ا :1م 

 )؛اصل پیامدگراییآن فراهم کند (
-هاي حامی سود بیشتري ایجاد میکننده و شرکتافزار، فیلم، موسیقی براي تهیهحق کپی نرم :2م 

 طور کلی رفاه اجتماعی را باال می برد؛کند و این امر به 
 حق کپی اخالقی است. بنابراین:

 
 2پیامدگرا 

حق کپی بیشترین سود را براي بیشترین افراد مـرتبط بـا    گر و تنها اگرحق کپی اخالقی است ا :1م 
 )؛اصل پیامدگراییآن فراهم کند (

تر، نفـع بیشـتري   هاي طوالنیزمانآزاد بودن کپی و رایگان بودن آن براي تمام کاربران، در  :*2م 
هـاي  افزارهـا و اصـالح ورژن  تواننـد در توسـعه نـرم   کند. به عنوان نمونه، افراد بیشتري میایجاد می

 افزارها جهت بهتر شدن امور استفاده کنند؛توانند از نرمجدیدتر کمک کنند یا افراد بیشتري می
 آزاد بودن کپی اخالقی است.  بنابراین:

توانند دالیلی را ذکر کنند و نشـان دهنـد حـق    میپیامدگرایی  بینیم هر دو پیامدگرا با توجه به اصله میچنانک   
توانند نشـان دهنـد حـق    کند. به همین خاطر میکپی یا آزاد بودن آن سود بیشتري را براي افراد بیشتر فراهم می

و  2م، تفاوتی که در مقدمـه دوم، میـان   »اس« کپی و آزاد بودن کپی، هر دو، به لحاظ اخالقی مجاز است. از نظر
شئ مادي یا  دسترسی و کاربردوجود دارد به دلیل تفاوت در تعریف حق مالکیت است. حق مالکیت به حق  *،2م

را منحصر به فرد یا افراد خاصی بـدانیم، حـق مالکیـت     دسترسی و کاربردشود. اگر این حق غیرمادي، تعریف می
را براي همه افراد قائل شویم، حق مالکیت عمومی/  دسترسی و کاربردبود و اگر حق  خواهد 1خصوصی/ انحصاري

                                                           
1. Exclusive 
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شود. همچنین، ممکن است طیفی میان دو سر حق مالکیت خصوصی و عمومی نیز داشته باشـیم. بـا   می 1شمولی
کننـد،  یهاي متفاوت، جایگاه متفاوتی را در دو سر طیـف انتخـاب مـ   توجه به اینکه کشورهاي مختلف با فرهنگ

. این همبستگی ناشی از تفـاوت  2گیرد میان فرهنگ و فهم از حق مالکیت همبستگی وجود داردنتیجه می» اس«
  *2م  و 2م شود. بنـابراین، تفـاوت در مقـدمات    در فهم هویت انسانی است که فردي یا جمعی در نظر گرفته می

و فردي از  2م یافته (مانند امریکا) از رهاي توسعههاي فرهنگی است. به عنوان مثال فردي از کشوناشی از تفاوت
گیري اخالقی کند. از این جهت پیامدگرا هنگام تصمیماستفاده می* 2م کشور در حال توسعه (کشور افریقایی) از 

توانـد  نمـی  پیامـدگرایی بر قاعده کلـی   متکیباید نسبت به زمینه فرهنگی حساس باشد، در غیر این صورت، تنها 
 ).73-92 :2009ئله اخالقی را حل کند (اس، چنین مس

هاي دیجیتال، تعیین زمان و افـراد مربـوط   ) در رسانهAعالوه براین، محاسبات پیامدگرایانه یک کنش خاص (   
 بسیار دشوار است:

بتواند پیامدهاي آن را محاسـبه   تنها اگر گر ورا تعیین کند ا A تواند درستی کنشپیامدگرا می :1م 
 کند؛
 (p) و افراد مناسب (t) زمان مناسب تنها اگر گر وارا محاسبه کند  Aتواند پیامدهاي فرد می :2م 

 را مشخص کند؛ X مربوط به پیامدهاي
را،  p و t توانـد هاي دیجیتال، به دلیل گستردگی زیاد و پیچیده بودن مسائل، فرد نمیدر رسانه: 3م 

 به طور دقیق محاسبه کند؛
 را تعیین کند. Aهاي دیجیتال درستی تواند در رسانهنمی پیامدگرا بنابراین:
پـذیري افـراد در   دهد مسائل دنیاي آنالین به سادگی دنیاي آفالین نیست چون دامنه تأثیراستدالل اس نشان می

آن بسیار گسترده است. همچنین معلوم نیست چه بازه زمانی براي محاسـبات پیامدگرایانـه بایـد در نظـر گرفـت.      
 ).171-176: 2009کارا است (اس، نا در عملاین، پیامدگرایی در حل مسائل دنیاي دیجیتال بنابر

گرا از فعل بندي وظیفههاي دیجیتال با مشکالتی روبرو است. صورتگرا نیز در تحلیل مسائل اخالقی رسانهوظیفه
 اخالقی به شرح  زیر است:

دهیـد  را انجام می Xاصلی که بر اساس آن  ها اگراگر و تناخالقی است  Xفعل : 3 (PD)گراییاصل وظیفه
 مصداقی از قاعده کلی اخالقی باشد.

گرایی، به دلیل گستردگی و تغییرپذیري فناوري اطالعات، تعیین مصادیق قواعد کلی اخالقی است. مشکل وظیفه
 ي همـراه اسـت  مثالً، در نمونه حق کپی، تشخیص این که حق کپی مصداقی از عدالت هست یا خیر، بـا دشـوار  

 ).92-93: 2009(اس، 
 
 

                                                           
1. Inclusive 

هـاي تجربـی انجـام داده اسـت. بـراي      براي اینکه نشان دهد میان فرهنگ و فهم از حق مالکیت همبستگی وجود دارد پـژوهش  »اس. «2
 ، فصل سوم مراجعه کنید.2009توانید به اس یتکمیل بحث م

3. Principle of Deontologism (PD) 
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 1گرا وظیفه
شـود  اصلی که بر اساس آن حـق کپـی حفـظ مـی     اگر و تنها اگر حفظ حق کپی اخالقی است :1م 

 )؛ PDمصداقی از قاعده کلی اخالقی باشد (
 شود؛انجام می الفبر اساس اصل  حفظ حق کپی: 2م 
 = حقوق افراد باید حفظ شود؛ الف :3م 
 اي از قاعده کلی عدالت است؛نمونه فالاصل : 4م 

 حق کپی به لحاظ اخالقی درست است. بنابراین:
 
 

   2گرا وظیفه
شـود  اصلی که بر اساس آن حـق کپـی حفـظ مـی     اگر و تنها اگر حفظ حق کپی اخالقی است: 1م 

 )؛ اصل وظیفه گراییمصداقی از قاعده کلی اخالقی باشد (
 شود؛انجام میالف*  لبر اساس اص آزاد گذاشتن کپی :*2م 
 تمامی افراد حق دارند آزادانه از اطالعات استفاده کنند؛ الف*= *:3م 
 اي از قاعده کلی عدالت است؛نمونهالف*  اصل :*4م 

 آزاد گذاشتن کپی به لحاظ اخالقی درست است. بنابراین:
اي از یک قاعده کلی نشان دهند. نمونهحل خود را کنند تا راهگرا تالش میمطابق با دو استدالل، هر دو وظیفه   

اند، از مصادیق یک قاعده کلی الف* یا الفولی در رویارویی با مسائل دنیاي دیجیتال تشخیص اینکه کدامیک از 
 هاي دیجیتال را حل کند.تواند مسائل رسانهنمی در عملگرایی دشوار است. به این ترتیب وظیفه

دهد که این دو نظریه هنجاري نسبت به زمینه گرایی نشان میامدگرایی و وظیفهنقد چارلز اس بر دو رویکرد پی   
-که مسائل اخالقی دنیاي دیجیتال زمینه محورند. بنابراین، این دو رویکرد نمیفرهنگی حساس نیستند. در حالی 
 هاي دیجیتال به کار آیند.توانند در حل مسائل اخالقی رسانه

 
 گراییگرایی و مطلقی نسبیهاي فرااخالقمشکالت نظریه

هـاي  ها و هنجارهاي متفـاوت میـان جامعـه   هاي دیجیتال، وجود ارزشهاي اصلی در اخالق رسانهیکی از چالش
گرا در ارتباط با حق کپی هنجارهاي گوناگون است. چنانکه در نمونه حق کپی دیدیم حتی دو پیامدگرا و دو وظیفه

-گرا تفاوت هنجاري وجود دارد، بلکه میان وظیفهن دو پیامدگرا و میان دو وظیفهپذیرند. نه تنها میامتفاوتی را می
 شود. به عنوان نمونه، ممکن است پیامـدگرایی مطـابق اصـل   هایی مشاهده میگرا و پیامدگرا نیز همواره اختالف

آورد. در مقابـل،  ه بـار مـی  داري دفاع کند؛ زیرا با رنج افراد کم براي عده کثیري رفاه بیشتري باز بردهپیامدگرایی 
 ).181: 2009داند (اس، داري را مخالف حقوق انسانی مانند حق زندگی و آزادي میگرا بردهوظیفه

هاي ارزشی و هنجاري در جوامع حل این مسئله، پاسخ به پرسشی در ساحت فرااخالق است: چگونه با تفاوتراه   
/ هنجارهـا/ رسـوم متفـاوت را درسـت بـدانیم یـا دسـته واحـدي از         هاگوناگون برخورد کنیم؟ آیا باید تمام ارزش

 ها را به عنوان امر درست تلقی کنیم و باقی را کاذب بدانیم؟ها/ رسمهنجارها/ ارزش
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گرایی اخالقی است. مطابق این دیدگاه، هیچ ارزش یـا هنجـار واحـد و کلـی     اولین پاسخ به پرسش فوق نسبی   
-گرایی اخالقی از ما میناپذیرند. بنابراین نسبیقبول و تقلیلا هنجارهاي متفاوت قابلها یوجود ندارد. تمام ارزش

 ).183: 2009هاي متفاوت مدارا کنیم (اس، خواهد با هنجارها و ارزش
فرهنگی. در مـورد مشـکل   اند از: ناسازگاري منطقی و ارتباطات میانگرایی عبارتدو دسته مشکل اصلی نسبی   

 آید:اسازگاري منطقی به وجود میاول دو نوع ن
 الف) خود تناقضی

هـا و رسـوم متفـاوت مـدارا     هـا، نـرم  باید با ارزش« و » هیچ نرم، ارزش، رسم واحد و کلی وجود ندارد«دو گزاره 
اند. اگـر هنجـار   بینیم این دو گزاره با یکدیگر متناقضگرایی است. ولی چنانکه میهاي اصلی نسبی، فرض»کنیم

 تواند به عنوان یک ارزش کلی به حساب آید.هاي اخالقی نیز نمید ندارد پس بردباري و مدارا با تفاوتکلی وجو
 ب) مغالطه وضع تالی

 گرا به این شرح است:استدالل کلی نسبی
هـا  اگر هیچ ارزش، رسم و هنجار کلی معتبري وجود نداشته باشد آنگاه انتظار داریـم تـا ارزش   :1م  

 هاي مختلف بیابیم؛ها و زمانتفاوت اخالقی را در فرهنگرسوم و هنجاري م
 بینیم؛هاي مختلف میها و زمانها و رسوم اخالقی متفاوتی در فرهنگارزش: 2م 

 هیچ ارزش، رسم و هنجار کلی وجود ندارد. بنابراین:
-آید. اینکه ارزشیاز مقدمات به دست نم ضرورتبه دانیم صورت استدالل نامعتبر است و نتیجه همانطور که می

؛ بلکـه چنانکـه در   »هیچ هنجار یا ارزش کلی وجود ندارد«دهد که ها و هنجارهاي متفاوت وجود دارد نتیجه نمی
هاي مختلف بـه  بخش پلورالیسم توضیح خواهیم داد، ممکن است هنجار مشترکی وجود داشته باشد ولی در زمینه

 ).184-185: 2009هاي متفاوت تفسیر و استفاده شود (اس، روش
ما اجازه نخـواهیم   ،نخسترو است: ت میان فرهنگی روبهگرا با دو مشکل اصلی براي ارتباطاهمچنین، نسبی   

توانیم کار مادر ترزا در هندوستان را تحسین داوري اخالقی کنیم. به عنوان مثال، نمی» دیگري«داشت که درباره 
گرایی هر عملی در زمینه فرهنگی خودش درست است و با نسبی کنیم یا عمل هیتلر در آلمان را نکوهش! مطابق

ها، تجاوز به کودکان، پایمال کردن حقـوق زنـان در جوامـع مختلـف یـا      توانیم درباره جنایت تروریستهرگز نمی
گرایـی منجـر بـه انزواگرایـی     نسـبی  ،دوم). 186: 2009کشتار مسلمانان میانمار اظهار نظر اخالقی کنـیم (اس،  

شود. این مرزها، نـه  هاي مختلف رسم میخواهد شد. در این دیدگاه مرزهاي نفوذ ناپذیري میان فرهنگ 1اخالقی
-کند، بلکه افراد یک فرهنگ هرگز نمیرا منع می» دیگري«ها، باورها، و رسوم تنها داوري اخالقی درباره ارزش

که، به نظر میگلی، واقعیت چیز کنند. در حالیتوانند ارزشی را به افراد فرهنگ دیگر آموزش دهند یا از آنها کسب 
پذیري فرهنگی از فرهنگی دیگـر  ها نگاه کنیم متوجه تأثیرگیري فرهنگدهد. اگر به نحوه شکلدیگري نشان می

 ).119: 1996خواهیم شد (میگلی، 
هاي فرهنگـی و  بادلها و جوامع متفاوت، تهاي دیجیتال، به دلیل ویژگی تعاملی و ارتباطی میان فرهنگرسانه   

پـذیري فرهنگـی از   هاي دیجیتـال تـأثیر  حتی صدور احکام اخالقی براي دیگري را ممکن ساخته است. در رسانه

                                                           
1. Moral Isolationism 



۱۲۰ 

 

 
 

م. به عنوان مثال، مفهوم حریم خصوصی براي جوانان آسیاي را شاهدی »فرهنگ سوم«دیگر و رسیدن به فرهنگ 
 . 1شرقی به مفهوم غربی آن نزدیک شده است

اره گراهـا هماننـد اد  سازي براي نسـبی خورد. پروژه جهانیگرایی به مشکل برمیر جهانی شدن نیز نسبیاز منظ   
مشترکی میان مـردم صـورت    هايدر چنین شهري بهتر است تا توافقاست.  ییک شهر چندقومیتی و چندفرهنگ

هاي اخالقی مشـترك در میـان   رزشتوجه بود. با کنار رفتن انشینان و اقلیت بیهاي ارزشی زاغهگیرد و به تفاوت
هـا و  شود. این امر باعث شد تا در قرن بیستم شاهد خونریزي، عامل ایجاد هنجار در شهر جهانی میقدرتمردم، 

 ).214-216: 2006فجایع فاشیسم باشیم (اس، 
تز اصلی گرایی اخالقی است. سه هاي مختلف مطلقهاي ارزشی و هنجاري در فرهنگپاسخ دوم براي حل تفاوت

 اند از:گرایی عبارتمطلق
کننـد  چنین هنجارها، باورها و رسومی تعیـین مـی   که هنجارها، باورها، رسوم و ... معتبري وجود دارند .1

 ها خوب است؛ها در تمام زمانچه چیزي درست است و براي تمام انسان
 اند؟دانیم آن هنجارها، باورها، رسوم دقیقاً چه چیزهاییدانم/ میمی .2
: 2009انـد (اس،  دانـیم غلـط  هنجارها، باورها، رسوم و ... متفاوت از مواردي باشند که معتبـر مـی   آن .3

188.( 
-تواند درباره هنجارهاي متفاوت در فرهنگ دیگري داوري کند. به عنوان مثال، مطلقگرایی اخالقی میمطلق   

گرا این اسـت کـه هـر    کند. ولی مشکل مطلقتواند مادر ترزا در هندوستان را تحسین، و هیتلر را نکوهش گرا می
ها یـا هنجارهـاي متفـاوت مـدارا شـود.      شود. پس الزم نیست با ارزشحکمی غیر از احکام او نادرست خوانده می

گرایی کند به دلیل اینکه با او موافق نیستند. بنابراین مطلقهاي متفاوت را محکوم میچنین رویکردي تمام دیدگاه
 دهد.رهنگی را افزایش میخطر امپریالیسم ف

 
 دفاع از پلورالیسم تفسیري

رو شـویم،  هاي گونـاگون روبـه  هاي متفاوت در فرهنگدر پاسخ به اینکه چگونه با هنجارها و ارزش »چارلز اس«
-گرایـی و مطلـق  اي در دو سوي نسـبی حل میانهکند. پلورالیسم اخالقی راهنوعی پلورالیسم اخالقی را معرفی می

 ت: گرایی اس
هـا،  تواند، حداقل نسبت به مقدمه باز خود، برحق باشد: ارزشگراي اخالقی میاز نظر پلورالیسم اخالقی مطلق«   

ها معتبرند. ولی پلورالیست در ها و تمام مکانها در تمام زمانهنجارها، رسوم و ... وجود دارند که براي تمام انسان
ها، هنجارها، رسوم کند که دسته واحدي از ارزشپلورالیست اصرار نمی گرا موافق نیست.مورد مقدمه دوم با مطلق

ها، هنجارها و روند، بلکه ممکن است ارزشکار میها به ها و تمام مکانو ... دقیقاً به شیوه یکسانی در تمام زمان
 ).191: 2009س، (ا» کار روند. فهم شوند/ به هاي متفاوت تفسیر شوند/ه شیوههاي مختلف برسوم در زمینه

-هـا و فرهنـگ  ها و رسوم مختلف در زمانگرا موافق است: هنجارها، ارزشپلورالیست با مشاهده تجربی نسبی   
ها هاي متفاوت وجود دارند. ولی علت این پدیدار نبود هنجارهاي معتبر کلی نیست، بلکه از نظر پلورالیست، تفاوت

 آید.هاي فرهنگی متفاوت به وجود میر واحد در زمینهبه دلیل تفسیرهاي متفاوت از ارزش و هنجا

                                                           
براي بحث بیشتر درباره مفهوم حریم شخصی در فرهنگ چین و هنک کنگ و نزدیک شدن فهم آنها به تعاریف غربی از حریم شخصی . 1

 مراجعه کنید. 2008به اس 
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کنند. به عنوان مثـال در  هاي متفاوت با بیماري کلیوي افراد برخورد میبه عنوان نمونه، جوامع مختلف به گونه   
یگـان  سال هزینه دیالیز را 65شود؛ در انگلیس فقط براي افراد باالي امریکا بیمار در هر سنی به رایگان دیالیز می

هـاي  کند. تبیینخواهد بود؛ براي قومی در قطب شمال اگر فرد در شرایط خوبی نباشد به طور ارادي خودکشی می
هـاي  دهـد سـه هنجـار متفـاوت در فرهنـگ     گرا توضیح میگرا و پلورالیست با یکدیگر متفاوت است. نسبینسبی

در سه » سالمتی و رفاه جامعه«کند: هنجار مشترك ها را چنین تبیین میمتفاوت وجود دارد. پلورالیست این تفاوت
شود. از این جهت، سه رسم متفاوت درباره درمان هاي مختلف تفسیر و فهم میاجتماعی به شیوه -زمینه فرهنگی

آید. کاربرد/ تفسیر سالمتی جامعه در امریکا، به دلیل فراوانی منابع، دیالیز همه بیماران کلیوي بیماري به وجود می
 ، ولی در جامعه قطب، به دلیل کمبود منابع، کشته شدن فرد است.است

-گرایـی و مطلـق  تواند از مشکالت نسـبی کند که پلورالیسم اخالقی مدنظر او میادعا می» اس«به این ترتیب    
  گرایی عبور کند. 

واحـد و کلـی وجـود    هـیچ نـرم و ارزش   «گزاره  الف)رو نیست. چون پلورالیست با ناسازگاري منطقی روبه اول، 
ها یا هنجارهاي متفاوت اخالقی را به کمـک نبـود   وجود ارزش ب)پذیرد (مشکل خود تناقضی)، و را نمی» ندارد

ها را با کاربردها و تفسـیرهاي متفـاوت در جوامـع گونـاگون     کند؛ بلکه، این تفاوتهنجار یا ارزش کلی تبیین نمی
 دهد (مشکل وضع تالی). توضیح می

هاي کند. پلورالیست معتقد است باید با تفاوترالیست مشکل ناتوانی داوري درباره دیگري را نیز حل میپلو دوم، 
کنیم، ولی چنین مدارایی تا جایی ممکن است که هنجارهاي متفاوت بیانگر تفسـیري از   1ارزشی و هنجاري مدارا

تخطـی کنـد،    هنجـار مبنـایی  ز صورت، اگـر رسـمی در فرهنـگ خـاص ا     یک هنجار مشترك باشند. در غیر این
کشی از نرم مبنایی سعادت یا خیر جامعه انسـانی تخطـی   توان نشان داد نسلغیراخالقی است. به عنوان مثال می

کند (در این مثال، سعادت و خیر کل جامعه بشري در نظر گرفته شده است نه خیر یک جامعه خاص) بنابراین، می
 غیر اخالقی است.  يامر
کار برنـد و بـه    ها و هنجارهاي متفاوتی را بهدهد تا ارزشهاي گوناگون اجازه میرالیست به فرهنگپلو سوم،   

: 2009تواند خطر امپریالیسم فرهنگی را نیز کاهش دهـد (اس،  هاي متفاوت تفسیر کنند. پس پلورالیست میروش
193.( 

هنوز توضیح نداده است که چگونه هنجار » اس«مفهوم هنجار مبنایی همچنان در پروژه چارلز اس مبهم است.    
هاي رسد شکافمبنایی را تعریف کنیم و چگونه معیاري براي داوري میان تفسیرها ارائه دهیم. بنابراین به نظر می

 وجود دارد و نیاز است آنها واکاوي و برطرف شوند.» اس«نظري در برنامه پژوهشی 
 ایجابی به شکل زیر است:از پلورالیسم در دو وجه سلبی و » اس«دفاع 

 
 وجه سلبی (با فرض فقدان انتخاب پلورالیسم)

گراي اخـالق را بپـذیریم یـا ب:    اگر پلورالیسم اخالقی را انتخاب نکنیم آنگاه باید یا الف: نسبی :1م 
 گراي اخالقی را بپذیریم؛مطلق

                                                           
1. Tolerance 
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م. در نتیجه امکان گفتمـان  هاي متفاوت مدارا کنیها و ارزشآنگاه باید با تمام رسم» الف«اگر  :2م 
 میان فرهنگی از بین خواهد رفت؛

اي از هنجارها به تمام مردم تحمیـل  رسیم و دستهآنگاه به استعمارگرایی اخالقی می» ب«اگر  :3م 
 شود؛می

 .1رسیمیا امکان گفتمان میان فرهنگی از بین خواهد رفت یا به استعمارگرایی اخالقی می بنابراین:
ه الزم است نظریه اخالقی دنیاي دیجیتال جهانی باشد، این نظریـه بایـد گفتمـان میـان فرهنگـی را      از آنجا ک   

دهد با فرض یکـی از دو رویکـرد   ممکن سازد و خطر امپریالیسم فرهنگی را کاهش دهد. استدالل فوق نشان می
 .رودق جهانی اطالعات از بین میهاي سازنده اخالگرایی مؤلفهگرایی و مطلقنسبی

 
 وجه ایجابی (با فرض انتخاب پلورالیسم)

هـا و رهنمودهـاي   اي از هنجارتوانیم دستهاگر پلورالیسم اخالقی را انتخاب کنیم آنگاه الف: می :1م 
 توانیم تفسیرهاي متفاوت از هنجارهاي مشترك داشته باشیم؛مشترك داشته باشیم و ب: می

 شود؛کن میآنگاه گفتمان میان فرهنگی مم» الف«اگر  :2م 
 یابد؛آنگاه خطر امپریالیسم فرهنگی کاهش می» ب«اگر  :3م 

 .2یابدشود و خطر امپریالیسم فرهنگی کاهش میفرهنگی ممکن میگفتمان میان بنابراین:
 اند.هاي اخالق جهانی اطالعاتترین ویژگیاین دو ویژگی، چنانکه گفته شد مهم

کند، این است که مفهـوم پلورالیسـم   م را براي اخالق جهانی مناسب میهایی که پلورالیسیکی دیگر از ویژگی   
هاي اخالقی، در غـرب و در شـرق، مشـترك اسـت. در سـنت کالسـیک غـرب،        اخالقی نیز در میان اکثر دیدگاه

 هـاي توانـد بـه گونـه   افالطون، یک ایده می» مثُل«افالطون و ارسطو قائل به نوعی پلورالیسم بودند. بنابر نظریه 
شود و هاي متفاوت تفسیر میهاي خیر، عدالت نیز به گونهمختلف در جهان مادي تحقق یابد. به همین نحو، ایده

                                                           
 :زیرل ذوحدین با صورتبندي استدال. 1
 ) الف یا ب1
 ) اگر الف آنگاه ج2
 ) اگر ب آنگاه د3

 بنابراین ج یا د
 اي:توضیح استدالل با قواعده منطق گزاره. 2
 ) اگر الف آنگاه ب و ج.1
 ) اگر ب آنگاه د.2
 ) اگر ج آنگاه ه.3
 ) الف (فرض انتخاب پلورالیسم)4
 )4و 1) ب و ج (وضع مقدم 5
 و حذف عطف) 5) ب (6
 و حذف عطف) 5) ج (7
 وضع مقدم) 6و  2) د (8
 وضع مقدم) 7و  3) ه (9

 معرفی عطف) 9و  8) ه و د (10
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کنـد و  ، دیدگاه افراد به تنهایی ارزش پیدا مـی »اس«، به قول »پلورالیسم تفسیري«کاربردهاي گوناگون دارد. در 
قصد داشته است  Proshenاست. ارسطو نیز با مفهوم  هاي هنجاري ناشی از تفاسیر متفاوت از ایده واحديتفاوت

نوع خاصی اشتراك لفظ است. براي ارسطو برخـی از   Pros henتا نوعی پلورالیسم تفسیري را رسم کند. مفهوم 
میـان   pros henها تنها یک معنا دارند و برخی دیگر چند معناي مستقل و جداي از هم. ولی اشـتراك لفـظ   واژه

تواند به چند طریق گفته شود اما تمام معناهـا در نهایـت   گیرد. با وجود اینکه واژه میها قرار میواژهاین دو نوع از 
روند. مثال مشهور ارسطو وجود است (متافیزیک، کتاب پنجم، فصل هفتم). نقش به سمت یک مفهوم مرکزي می

توانـد، از برخـی   مـی  »رونسیس فردف«است. توسط » فرونسیس«اي به نام اصلی پلورالیسم تفسیري به عهده قوه
اي نزد آکوئیناس نیز کاربرد دارد هاي مختلف، نتایج اخالقی متمایزي را اتخاذ کند. چنین قوهاصول کلی، در زمینه

 ).219-218: 2006(اس، 
 کنـد. هـارمونی در  در سنت شرق، مانند دیدگاه کنفسیوس، مفهوم هارمونی نوعی پلورالیسم تفسیري را بیان می   

شود از مجموعه آنها موسیقی زیبایی شـکل  هاي تک است و سبب میموسیقی به معناي هماهنگی آکوردها و نت
هاي فردي باید در آن جامعـه  کند ولی کنشبگیرد. به طور مشابه، هر فرد در جامعه به تنهایی و متفاوت عمل می

کنفسـیوس، بـودا و کیتـارو)، هماننـد ایـده در      هارمونی ایجاد کنند. مفهوم هارمونی یا رزونانس در اخالق شرقی (
 ).220-219: 2006هاي ارزشی را به یکدیگر وصل کند (اس، تواند تفاوتافالطون، می

توان رویت کرد. از نظـر مدسـن و اسـترانگ،    هاي امروزي غربی نیز میهاي پلورلیسم را در برخی دیدگاهنشانه   
هایی ز متفکران امروزي رایج است به دنبال تعیین هسته مرکزي ارزشپلورالیسم اخالقی که در میان عده زیادي ا

هـا و  اند. سپس این ارزش مرکزي را به طـور معقـولی بـه سـنت    هاي عاقل بر سر آن موافقاست که تمام انسان
سـط  دهد. به عنوان نمونه جان رالز، عقالنیتی براي افراد جامعه قائل است. افراد توهاي مختلف توسعه میفرهنگ

هاي ارزشی شود. تیلور، نیز تفاوتکنند که سبب بیشترین نفع براي آنها میهایی را انتخاب میاین عقالنیت گزینه
ها نقش مکملی دارند و داند، بلکه از نظر او این تفاوتها را نه تنها عامل منفی براي تکامل جامعه نمیمیان انسان
 از جامعه انسانی دست یابند.تري ها به سطوح غنیکنند تا انسانکمک می

فهمـد. ایـن همـاهنگی    پلورالیسم تیلور، رابطه انسان را به عنوان یک هماهنگی میان دو هویـت متفـاوت مـی      
ین نحو ه اهاي دیگري را بهبود بخشد و ارتقا دهد. بکند تا توسط آن هر کدام ویژگیتعهدي در دو طرف ایجاد می
هاي خود را حفظ ماند و ارزشهماهنگی، دیگري به عنوان دیگري باقی می و بودن در یک رابطه بر اساس مکمل

). همچنـین، مفهـوم   10-12: 2003برد (مدسن و استرانگ، ها را از بین نمیکند و به خاطر حفظ رابطه تفاوتمی
راگماتیسـم  گرایی آلمانی و پیامـدگرایی و پ هاي اخالقی وظیفهپلی میان سنت 2اشتال» 1پذیري بازتابیمسئولیت«

دهد مفاهیم حقوق، وظیفه، و تکلیف در رویکردهـاي وظیفـه گرایانـه    کند. او نشان میامریکایی برقرار می -آنگلو
 ).222: 2006اند (اس، تري مانند هدف و غایت صلح و نظم اجتماعیمکمل مفاهیم پیامدگرایانه

هاي کلی وجود دهد هنجارها، رسوم، ارزشمیکند و نشان نخست، از پلورالیسم دفاع می» اس«به این ترتیب،    
دارند، به قسمی که کاربرد، فهم و تفسیر آنها تابعی از زمینه فرهنگی یک جامعه اسـت. دوم، از متاپلورالیسـم نیـز    

کند. او معتقد است مفهوم فرااخالقی پلورالیسم در میان سایر رویکردهاي غربـی، مـدرن و کالسـیک، و    دفاع می
 شود.فسیوس و اسالم، یافت میشرقی، مانند کن
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دهد. او تنها با ارجـاع بـه مقالـه ایکلمـن     دفاع از پلورالیسم در اسالم ارائه نمی برايهیچ استداللی » اس«البته    
) و علیـه  1382؛ نصـر،  1378اي له (سـروش،   دانیم ادبیات گسترده پذیرد. ولی چنانکه می) این مدعا را می2003(

) انواع پلورالیسم در دیـن اسـالم   1384؛ قدران قراملکی 1393خسرو پناه و کاشی زاده،  ؛1395(کاکایی و آویش، 
 وجود دارد.

کند پلورالیسم تفسیري یـا پلورالیسـم مرکـزي نـام دارد. در ایـن نـوع       نوع خاص پلورالیسم که اس انتخاب می   
ـ  ها یا هنجارهاي متفاوت نیست، پلورالیسم، تکثر ارزشی به دلیل وجود ارزش خـاطر فهـم و تفسـیرهاي    ه بلکـه ب

کنـد او بیشـتر بـر اسـاس     کند. چنانکه خود اس هم تأکید مـی متفاوتی است که بر یک مفهوم مرکزي داللت می
 کند.دیدگاه ارسطو و کنفسیوس چنین پلورالیسم را ترسیم می

 
 پلورالیسم تفسیري و حل یک مسئله در دنیاي دیجیتال

ها و ویدئوهاي شخصی دیگران را آسان کرده است. به همین اطالعات، عکسفناوري نوین اطالعات دسترسی به 
هاي مهم اخالقی را به خود اختصاص داده افتد و یکی از موضوعدلیل حریم شخصی در دنیاي آنالین به خطر می

بـه   هـا اند. این تفاوتهاي متفاوتی براي حفظ حریم شخصی قائلهاي متفاوت ارزش، جامعه»اس«است. از نظر 
هاي فرهنگی آنها درباره هویت انسانی است. برخی رویکردهاي اخالقی در غـرب، ماننـد اخـالق    فرضدلیل پیش

هاي شرقی، مانند اخالق کنفسیوس و بودایی، به هویت انسـان دارنـد. در   مراقبت و فضیلت، نگاه مشابهی با سنت
 داند.اخالق فضیلت، ارسطو هویت انسان را اجتماعی می

-فرد انسان نمـی «الق مراقبت نیز توجه به دیگران اهمیت زیادي دارد. به طور مشابه، از نظر کنفسیوس در اخ   
در مقابل، اندیشه مدرن غرب، بـا تـأثیر از کانـت،    ». ما از آغاز اجتماعی هستیم -نفسه یک شخص باشدتواند فی

شود تا در دو جامعـه غـرب و   بب میمستقل و مختاري براي هویت انسان قائل است. این تفاوت بنیادي س» منِ«
هـاي متفـاوتی   شرق انتظارهاي متفاوتی در رابطه با مفهوم حریم شخصی به وجود آید و این مفهـوم را بـه گونـه   

 ).222: 2006کار برند (اس، تفسیر کنند و به 
به عنـوان   هاي متفاوتی براي آن مطرح است.آید ولی توجیهدر غرب حریم شخصی ارزش مثبتی به حساب می   

مثال، در جامعه امریکا، حریم شخصی از آن جهت خوب است که براي توسعه فردیت انسان مهم است و فردیـت  
ها براي حفظ حـریم شخصـی چنـین اسـت: حـق      شود. ولی دالیل آلمانیانسان باعث رشد جامعه دموکراسی می

سعه تجارت الکترونیـک ضـروري اسـت. در    مبنایی براي شهروند جامعه دموکراسی؛ ابزاري براي آزادي بیان؛ و تو
شرق حریم شخصی ارزش منفی دارد. به عنوان مثال در تایلند حریم شخصی به عنـوان ویژگـی خجـالتی بـودن     

تـرین  شود؛ در ژاپن براي پاك شدن از ذهن خصوصی مراسـمی وجـود دارد کـه در آن افـراد درونـی     نکوهش می
خاطر افزایش کنترل دولت، حریم خصوصی به معناي  د؛ در چین نیز بهگذارنرازهاي خود را با یکدیگر در میان می

پنهان کاري است. با وجود این به تازگی، قوانینی در چین و هنک کنگ براي حفظ حریم اطالعـات وضـع شـده    
 ).223: 2006است که دلیل آن توسعه تجارت الکترونیک است (اس، 

 
 کند.مفهوم حریم شخصی روشن می ها و دالیل آنها را در تفسیرجدول زیر تفاوت
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 هاي متفاوت براي حریم خصوصی ارزش: )1(جدول 
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انـد و  هاي متفاوتی براي حریم شخصی قائـل گوناگون ارزش وامعدهد که ج) این واقعیت را نشان می1جدول (   

هـاي  حـث وجـود، دربـاره ایـن تفـاوت     کنند. پلورالیسم، مانند ارسطو در بهاي متفاوتی نیز ارائه میدالیل و توجیه
شود: شرمساري، عامل رنج و فساد، پنهـان  هاي مختلف بیان میدهد که حریم خصوصی به راهاساسی توضیح می

کاري، حقوق شهروندي، ابزار آزادي، ابزار تجارت الکترونیک. دلیل اینکه یک مفهوم ثابت، مانند حریم شخصـی،  
رود این است که انتظارهاي ما از آن مفهوم متفاوت است. حریم کار مییا به شود هاي متفاوت تفسیر میبه نحوه

شخصی در معناي کلی عبارت است از محدودیت دیگران در دسترسی به اطالعات من. به این ترتیب با توجه بـه  
 از حـریم   کند. همچنین مواقعی که انتظارهادامنه حریم شخصی تغییر می» من«انتظارهاي هر فرهنگ از تعریف

شود و شود، مانند چین، هنک کنگ، و آلمان، نگاه ارزشی به این مفهوم همگرا میشخصی سود تجاري بیشتر می
 آید.هاي متفاوت به حساب میمثبت در میان فرهنگ یبه عنوان ارزش

یح بیشـتري  رسد این نظریه بـه توضـ  دهد ولی به نظر میها را توضیح میپلورالیسم به خوبی علت وجود تفاوت   
ها ، به ما نشان نداده است چگونه تفسیر ژاپنی»اس«درباره داوري میان تفسیرها نیاز دارد. به ظاهر مراحل تحلیل 

هایی را درست بدانیم؟ و این پرسش که ارزش حریم شخصی مثبـت یـا منفـی    را محکوم کنیم یا تفسیر امریکایی
 است بدون پاسخ مانده است.

 
 اند؟هاي دیجیتال مناسبي براي اخالق در رسانههاي هنجارکدام نظریه

-، سه رویکرد هنجاري اخالق مراقبت، اخالق فضیلت و اخالق کنفسیوس بـه دلیـل انعطـاف   »چارلز اس«از نظر 
اند. ضمن معرفی ایـن  محور بودن رویکردهاي مناسبی براي حل مسائل اخالقی در دنیاي دیجیتالپذیري و زمینه

 دهیم.با دنیاي آنالین را شرح میرویکردها، مناسبت آن 
 

 فمینیسم /1الف: اخالق مراقبت
شود. مطابق هاي گیلیگان با عنوان اخالق مراقبت شناخته میجریان اصلی در اخالق فمینیسم تحت تأثیر پژوهش

دهنـد.  گیري اخالقـی نشـان مـی   هاي متفاوتی در تصمیمهاي گیلیگان، دختران نسبت به پسران واکنشپژوهش
کنند و بر عنصر عدالت و حقوق فردي تأکید دارند، مند برخورد میها در مسائل اخالقی بسیار عقالنی و قاعدهپسر

به محتاجان و تقویت » توجه«از نیازمندان و » مراقبت«که دخترها کمتر به قواعد پایبندند و بیشتر نگران در حالی 
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هاي اخالقی مردانه بر اندیشه انسـانی  عتقدند تاکنون نظامها ماند. به همین خاطر فمینیستروابط و ترویج عواطف
گرا نیز ناشی از همین نگاه مردانه گرا و پیامدحاکم بوده است. تأکید بیش از حد بر عقالنیت در رویکردهاي وظیفه

 که از نظر فمینیست عنصر عاطفه نیز باید در ارزشیابی اخالقـی نقـش داشـته باشـد (نیـک فریـد،      است. در حالی 
1395 :14-12 .( 

کند. خارج می 1فصلی حقیقیتحول اساسی در اخالق مراقبت به این خاطر است که مسائل اخالقی را از حالت    
هـزار   2به عنوان مثال پارادوکس هاینز را در نظر بگیرید. هاینز براي درمان بیماري زن خود باید دارویی با مبلـغ  

دالر براي تهیه دارو هزینه کرده است و هـاینز موفـق نشـده اسـت      200 دالر را خریداري کند. داروساز شهر تنها
دالر تهیه کند. هاینز بر سر دو راهی مانده است: یا باید تسلیم شود و بگذارد که زنش بمیرد یـا آن   1000بیش از 

ز اسـت.  حـق مالکیـت داروسـا    یـا اي میان حق زندگی زن که دارو را بدزدد. مسئله اخالقی در این مثال، منفصله
شود. ولی اخالق دهند که در نهایت منجر به انتخاب یکی از دو شق میهایی ارائه میگرا و پیامدگرا تحلیلوظیفه

کند: به عنوان مثال حالتی که هاینز با داروساز صحبت و دارو را به صـورت  هاي دیگر را بررسی میمراقبت حالت
دانـد،  ف به انتخاب یکی از دو شق بر اساس قواعد عقلی نمـی گرا هرگز خود را موظقسطی خریداري کند. مراقبت

کند با در نظر گرفتن عاطفه و اهمیت براي مراقبـت از دیگـران، بـه حـل مسـائل      بلکه بسته به شرایط تالش می
محور و مبتنـی بـر عواطـف اسـت (اسـالمی،      نگر، متنگریز، جزییبپردازد. بنابراین اخالق مراقبت، اخالقی قاعده

1387.( 
گیري اخالقی، هم در سنت پیشامدرن غرب و هـم در  معتقد است اهمیت یافتن نقش عاطفه در تصمیم» اس«   

شود. فرونسیس ارسطویی و سقراطی قوه داوري است که حکم اخالقی را احسـاس و تعقـل   سنت شرق یافت می
شـود. بنـابراین، مفهـوم    ده مـی استفا» اندیشهو  قلب«به معناي  2کند. در اخالق کنفسیوس نیز از مفهوم خینمی

هاي غربی و شرقی ایجاد کند. از این جهت، باشد و درك مشترکی میان دیدگاه 3»واسط«تواند مفهومی عاطفه می
به » اخالق مراقبت«هاي دیجیتال دارد. همچنین، از آنجا که اخالق فمینیسم نقش مهمی در اخالق جهانی رسانه

توانـد  کند، عامل اخالقی انسان منفرد عقالنی نیست. عامل اخالقی مـی أکید میاي از روابط به هم وابسته تشبکه
محیطی یا محیطی باشد که در آن نه تنها عامالن غیرانسانی نقش دارنـد، بلکـه بـراي عـامالن     هاي زیستنظام

تر ر و فراگیرتتوان وضعیت اخالقی در نظر گرفت. به این ترتیب اخالق فمینیسم، چهارچوب کلیغیرجاندار نیز می
 ).203-204: 2009دهد که الزمه اخالق جهانی است (اس، اخالقی ارائه می

هاي دیجیتال توضیح دهـد.  هاي افراد را در رسانهتواند بسیاري از رفتارها و انتخاباخالق مراقبت همچنین می   
مونه بارز رفتار اخالقـی بـر اسـاس    به عنوان مثال، استفاده از تلفن همراه براي سالم و احوالپرسی با دوست خود ن

هاي اجتماعی به این دلیـل  مراقبت است. همچنین کپی و اشتراك موسیقی یا ویدئو یا ... با دوستان خود در رسانه
است که قصد داریم تا آنها نیز از تماشاي ویدئو یا گوش دادن به موسیقی لذت ببرند. پس بـه اشـتراك گذاشـتن،    

راقبت و توجه کردن است. با وجود این، مشکل اخالق مراقبت این است که تأکیـد بـر   مطابق با اخالق مراقبت، م
 ).205: 2009تواند دامنه فعل اخالقی را به دوستان و خانواده محدود کند (اس، پیوندهاي عاطفی می
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 ب: اخالق فضیلت
-مند کسی است که مهممسئله اصلی در اخالق فضیلت دستیابی به زندگی نیک و با فضیلت است. انسان فضیلت

هـایی ماننـد اسـتعداد    انسان، ممکن است هر یک از ما توانایی یکهاي خود را بالفعل کند. به عنوان ترین قابلیت
هاي ما به عنوان نـوع انسـان قـوه    ترین قابلیتورزشی یا موسیقی داشته باشیم. ولی از نظر سقراط و ارسطو، مهم

باید قوه تعقل از دو جهت نظري و عملی بالفعل شود. کارکرد نظري عقل  منديتعقل است. بنابراین براي فضیلت
شناسد. توسط عقـل  همان فهم علمی امروزه است. عقل نظري با درك قوانین و اصول کلی جهان فیزیکی را می

توان ارتباط درستی با واقعیت برقرار کرد. از این جهت، بالفعـل شـدن عقـل نظـري در رسـیدن مـا بـه        نظري می
کند. با وجود این، رشد عقل عملی نیز مهم است. چون پس دایمونیا (نیکبختی/ شکوفایی/ خرسندي) کمک مییو

ها و داوري اخالقی کار درست را بـراي  هاي ممکن، نیاز است تا با تحلیلاز شناخت واقعیت و شناخت تمام حالت
هاي) درسـت  ي و تشخیص انتخاب (انتخابخود و جامعه انتخاب کنیم. از نظر ارسطو و سقراط، وظیفه چنین داور

-ها به عهده بخش عملی عقل، فرونسیس، است. فرونسیس از طریق تکرار و اشتباه رشد مـی در میان تمام حالت
هاي اخالقی و سیاسی مناسب براي زندگی خـوب را  رسیم که بهترین تصمیمکند. طی زمان ما به این قابلیت می

 ).207-209: 2009فرایند مداوم است (اس، انتخاب کنیم. پس یودامونیا یک 
اخالق فضیلت به دلیل نقش شناخت اخالقی، اهمیت موضوع دوستی و تأکید بر تربیـت انسـانی نسـبت بـه دو        

توجه به عواطـف در اخـالق فضـیلت    » اس«تر است، ولی از نظر گرایی و پیامدگرایی، مناسبنظریه رقیب، وظیفه
 یرا:ترین نقطه قوت آن است، زمهم

 گذارد؛گرایی و دو گانه انگاري تفکر مدرن را کنار میالف) توجه به عواطف عقل
 ب) در تشخیص امور مناسب و مضر براي انسان مفید است؛

 کند؛ج) عواطف انگیزش اخالقی ایجاد می
 کند. هاي غیرغربی، مانند اخالق کنفسیوس را برقرار مید) عواطف پل ارتباطی میان اخالق غربی با نظام

در اخـالق   1دلیل اخیر براي رسیدن به اخالق جهانی دیجیتال گامی ضروري است. همچنـین، موضـوع داوري     
در اندیشه بودیسـت، مشـابهت دارد    2هاي اخالقی دیگر، مثال مفهوم آتاساماپاندیهیفضیلت با مفاهیمی از دیدگاه

 ).211: 2009(اس، 
شود. مفاهیم عاطفه و فرونسـیس  هاي شرقی نیز یافت مید که در سنتهایی داربنابراین اخالق فضیلت؛ مؤلفه   

که در داوري اخالقی نقش مهمی در اخالق فضیلت دارند در رویکردهاي اخالقی همتاي خود در شرق نیز کاربرد 
 دارند.

گیـري  توان آن را تحلیـل کـرد پرسشـی دربـاره شـکل     ارچوب اخالق فضیلت بهتر میهپرسش مهمی که با چ   
-خصیت انسان است: براي نیکبختی و خرسندي الزم است چه شخصیتی داشته باشم؟ در این راستا، چه عادتش

هایی را باید در رفتارهاي خودم پرورش دهم که عقل من (نظري و عملی) را تقویت کند و مـن را در همـاهنگی   
ه مـا اهمیـت دارد. چـون فنـاوري     تر هدایت کند؟ این پرسش در زندگی امـروز هاي بزرگبیشتر با دیگران و نظام
ها و هاي ما را تغییر داده است. بنابراین مسئولیت اخالقی این امر که کدام کنشها و نگرشاطالعات برخی عادت

اي کـه  هاي رایانه، بازيبه عنوان مثالمحیط را انتخاب و تکرار کنیم به عهده ما، کاربران و طراحان، خواهد بود. 

                                                           
1. judgment 
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هاي اجتماعی که اجازه روابـط  دهند، شبکههاي نامناسب قرار میهایی که عکسنند، سایتکخشونت را ترویج می
دهند. اخالق فضیلت از آنجا که اخالق هاي رفتاري کاربران را تغییر میدهند، همگی عادتدروغین و قالبی را می

هـاي اجتمـاعی   دهـد شـبکه  پردازد. به عنوان مثال، والر نشان مـی ها میمبتنی بر شخصیت است، به این پرسش
تـر از  هاي اجتماعی همدلی را در سطح وسیعکه فرد در شبکه دهند، در حالیفضیلت صبر را در انسان کاهش می

 ).2010کند (والر، جهان تجربه میدوستان خود در سطح کشور یا با همه مردم 
 

 ج: اخالق کنفسیوس
گیرد. در اندیشه مدرن غرب، براي انسان هویتی اتمـی  ار میدیدگاه کنفسیوس دقیقاً در مقابل نگاه مدرن غرب قر

توان با آن تشخیص داد. این نگاه به انسان اند. هویت انسان طی زمان ثابت است و فردیت فرد را میو فردي قائل
و انقالب صنعتی در غـرب شـکل گرفتـه     ارت، انقالب پروتستاناز آراي متفکرانی همچون توماس هابز و رنه دک

نامد. همانطور که هلو در سطح خود دچار به انسان می» هلو -هسته«هنري رزمنت، چنین نگاهی را دیدگاه  است.
-ماند، انسان نیز در گذر زمان رشد و تغییر مـی رود ولی هسته آن ثابت میشود و در نهایت از بین میتغییراتی می

ماند. چنین نگاهی در ادیان نیز وجود دارد بت میکند ولی در نهایت امري به عنوان هویت و منِ انسان طی عمر ثا
کنند. ولی در مقابل، کنفسـیوس انسـان را   که روح فرد را ثابت و تغییرناپذیر در تمام دوران زندگی انسان تلقی می

کنـیم. بـه   داند: ما کسانی هستیم که همیشه و فقط در رابطه با دیگران موجودیـت پیـدا مـی   مند میموجود رابطه
. به قول رزمنت انسان دیگر مانند هلو نیست، بلکه امام یا برادرِ فالن، یا همکارِ فالنثال من یا پسرِ فرديعنوان م

هـاي ارتبـاطی فـرد    گیرد و اگر تمام الیـه مانند پیازي است که هر الیه از هویت او در ارتباط با دیگران شکل می
 ).215: 2009(اس، ماند حذف شود دیگر چیزي از پیاز، هویت فرد، باقی نمی

تري شویم و این هدف در هماهنگی مشابه با اخالق فضیلت، هدف اخالق کنفسیوس این است که انسان کامل   
شـود و  شود. چنین هماهنگی در ابتدا با عشق و ایثار نسبت به والدین آغاز میمحقق می 1با دیگران و نظم متعالی

؛ اعتـدال،  انسان نمونـه  کند. نشانه اصلیبه دیگران را تمرین می است که مراقبت و توجه 2غایت آن انسان نمونه
فروتنی و یکپارچگی است. از نظر کنفسیوس، مانند سقراط و ارسطو، پروژه انسان نمونه شدن فرایندي طوالنی در 

لی تمام مدت زندگی است. چون آزادي و رضایت نهایی از طریق عشق به والدین و هماهنگی با دیگران و امر متعا
 ).216-217: 2009توانند فرد را به سعادت برسانند (اس، شود، رفاه و قدرت نمیحاصل می

گرا یا پیامدگرا دارد. در رایت نگاهی متفاوت با اخالق وظیفهبر این اساس، اخالق کنفسیوس در حل مسئله کپی   
هـاي مهـم خـود را در    د تا بیـنش چهارچوب کنفسیوس، فرد نمونه خیرخواه دیگران است. پس او بیشتر تمایل دار

هاي او بـه عنـوان امـوال شخصـی او     اختیار دیگران قرار دهد تا ایشان نیز صاحب آن فضایل شوند. بنابراین یافته
تواند به دیگران ببخشد. به این ترتیب، کپی و انتشار یک متن یا یک فایل تخطی اند که مینیستند، بلکه هدایایی

رایـت، نیسـت؛ بلکـه موضـوعی بـراي نشـان دادن احتـرام و        هـاي کپـی  حدودیتاز مالکیت شخصی، برحسب م
 ي براي هدیه خداوند خیرخواه است.سپاسگزار
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 گیرينتیجه
مواجهه انتقادي با فناوري اطالعات الزمه هر جامعه اندیشمند و پیشرفته است. مواجهـه انتقـادي نقـاط مثبـت و     

سنجد. یکی از مراحل نگاه انتقادي، آفرینی احساسی میدور از یأس منفی فناوري اطالعات را به لحاظ عقالنی، به
، »چـارلز اس «سنجیدن ابعاد اخالقی فناوري اطالعات است. در این پژوهش تالش کردیم، با تکیـه بـر دیـدگاه    

هاي دیجیتال و مسائل برخاسـته از آن را بیـان کنـیم. گـام مهـم      برخی از خطوط کلی در سنجش اخالقی رسانه
چهارچوب اخالقی مناسبی است که بتواند در حل مسائل اخالقی فناوري اطالعات موفق باشد. نشان دادیم  تدوین
-تواند دیدگاه اولیه الزم براي تدوین چهارچوب اخالقی در رسـانه چارلز اس می» اخالق اطالعات جهانی«نظریه 

تا نظریه اخالقی مطلـوب بـه دو پرسـش    هاي دیجیتال را در اختیار ما بگذارد. براي تحقق این هدف، الزم است 
 مهم هنجاري و فرااخالقی پاسخ دهد. 

 چه معیاري براي تعیین ارزش یا هنجار درست در زندگی آنالین ارائه دهیم؟   -1
 رو شویم؟ هاي ارزشی روبهچگونه با تفاوت -2

ه دلیـل تأکیـد بـر    ، نشان دادیم اخالق فضیلت و مراقبت و کنفسیوس ب»اس«در پاسخ به پرسش اول، مطابق با 
انـد. در پاسـخ بـه پرسـش دوم،     تري در حل مسائل دنیاي دیجیتـال محور بودن رویکردهاي موفقعاطفه و زمینه

کند هاي تنهایی تبدیل میهراستدالل کردیم پذیرفتن همه ارزش و هنجارهاي متفاوت، جوامع گوناگون را به جزی
ها ممکـن  بر این، پذیرفتن تنها دسته واحدي از هنجارها و ارزشوگو با یکدیگر ندارند. عالوه که راهی براي گفت

 تر را از بین ببرد و در نهایت امپریالیسم فرهنگی غالب شود.هاي ضعیفاست فرهنگ
هاي ارزشی در دنیاي به هم پیوسته آنالین الزم است هنجارهاي مشترك رو شدن با تفاوتبنابراین، براي روبه   

 ا و کاربردهاي متفاوت آن مدارا شود.پیدا شود و با تفسیره
 

 منابع
 ترجمه محمدحسن لطفی. تهران: طرح نو. اخالق نیکوماخوس.).  1389ارسطو. (

 .7-42صص ، 42شماره  ،شوراي فرهنگی اجتماعی زنان). جنسیت و اخالق مراقبت. 1387اسالمی، س. ح. (
ي اجتمـاعی دیجیتـال: دفـاع از اخـالق فضـیلت.      ). اخـالق در شـبکه هـا   1396برادران نیکو، م. ا. و موسوي، آ. (

 .123-145، صص 35، شماره پژوهشنامه اخالق
، اندیشه نوین دینـی ). تحلیل و بررسی پلورالیسم دینی و گوهر و صدف دین. 1393زاده، م. (خسروپناه، ع. و کاشی

 .7-24، صص 37شماره 
 . تهران: صراط.هاي مستقیمصراط). 1378سروش، ع. (

 .137-158صص ، 37شماره ، قبسات). نقد مدعیات قرآنی. 1384ملکی، م. ح. (قدران قرا
). نقد و بررسی پلورالیسم دینی نجات بخش در دیدگاه عرفانی ابن عربی و مولـوي.  1395کاکایی، ق. و آویش، ه. (

 .51-76، صص 58، شماره اندیشه دینی
 م حسن حسینی. تهران: سروش.(مجموعه مقاالت). به اهتما جاودان خرد). 1382نصر، س. ح. (

، صـص  1، شـماره  25اخالق. طب و تزکیه. دوره  در پرستاري : رویکرديتمراقب اخالق). «1395نیک فرید، ل. (
18-9. 



۱۳۰ 

 

 
 

Eickelman Dale F. (2003). Islam and Ethical Pluralism. In Madsen R, 
Strong T. B., the Many and the One: Religious and Secular Perspectives 
on Ethical Pluralism in the Modern World, Princeton University Press, 
Princeton and Oxford, 161–180. 

Ess, C. (2006). Ethical pluralism and global information ethics. Ethics and 
Information Technology, 8 (4), 215-226. 

Ess, C. (2007). Universal information ethics? Ethical pluralism and social 
justice. In Rooksby E and Weckert J, Information technology and social 
justice, Information Science Publishing, 69-92. 

Ess, C. (2008). Culture and global networks: hope for a global ethics? in 
Van Den Hoven J and Weckert J, Information technology and moral 
philosophy, Cambridge University Press, 195- 225. 

Ess, C. (2009). Digital media ethics. Polity. 
Midgley, M. (1981). Trying out one’s new Sword. Twenty questions, 587-

590. 
Tavani, H. T. (2003). Ethics and technology: Ethical issues in an age of 

information and communication technology, Hoboken. 
Vallor, S. (2009). Social Networking Technology and the Virtues. Ethics 

and Information Technology, 12 (2), 157–170. 
 


	علم در گذشته به ویژه در مرحله گذار بیشتر بر روشهای فردی و حل مسائل ساده، کوتاهمدت و تکرشتهای تأکید داشت و کمتر از روشهای نظاممند استفاده میکرد. در حالی که با گذشت زمان علم بیشتر بر مشکلات بلندمدت و با حجم و اندازههای وسیع تمرکز یافت. این رهی...
	تأثیر علم بر زندگی مردم بیهیچ شک و شبههای در حال افزایش است. حتی در بسیاری از صحنهها علم پیامدهای بینظیر و جدی را در زندگی بلندمدت افراد جامعه باقی میگذارد. امروزه در برخی از جوامع هنوز فقدان اعتماد عمومی نسبت به علم و فناوری به چشم میخورد.
	جدول 7: کارکردهای بسته آگاهسازی ترویج علم در سطح جامعه



