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چڪیده
هدف :گستـرش فناوری اطالعـات و ارتباطات تغییرات بسیـاری در
وضعیت دسرتسی به اطالعات ایجاد کرده است .بهمنظور آشنایی
كاربران با مقتضیات و خصوصیات جامعه اطالعاتی جدید و آگاهی
از ضوابـط و موازین اخالقـی آن درصـدد برآمدیم تا با معرفی اصول
و موازین اخالقی جامعه اطالعاتی كتابداران و معضالت آن ،كاربران
جامعهاطالعاتیرا بهرعایتآنهاترغیبكنیم.
روش /رویكرد پژوهش :بررسی و تحلیل ادبیات تخصصی از طریق
مصاحبهباكتابدارانكتابخانههایپژوهشیموجوددرتهرانوبررسی
نظریاتموجودوعرفیاتجامعهصورتگرفتهاست.
یافتـهها :حـق مؤلف ،امنیـت اطالعـات ،آزادی اطالعـات ،حریــم
خصوصی ،سانسور اطالعات ،روزآمـدی اطالعات ،و اعتبـار و صحت
اطالعاتبهعنوانشاخصهایاخالقاطالعاتمعرفیشدهاند.
نتیجهگیری :قوانین و ضوابط ،جزئی از اخالق اطالعات محسوب
میشوند که در محیـط دیجیتال تأثیرگذارند .باتوجه به دادههای
پژوهش حارض درباره ضوابط و قوانین اخالق اطالعات در محیط
دیجیتال ،به این نتیجه میرسیم که پیش از بهكارگیری این ضوابط در
محیطدیجیتالبایدآنهاراشناختتادرانجامآندقتبیشرتوهزینه
كمرتی رصف شود.

ڪلیدواژهها
فناوری اطالعات ،محیط دیجیتال ،اخالق اطالعات ،آزادی اطالعات ،سانسور
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دریافت 1389/8/8 :پذیرش1389/10/13 :

مقدمه

انقالب فناوری اطالعات دیدگاه ما را نسبت به دنیا عمیق ًا تغییر داده است .عصر ،عصر آگاهی
است و سیستمهای سایبری در جهان ،قوانین مختلفی دارند که در رفتار اعضا تأثیرگذار هستند.
کاربرهاآزادنددرهرمحیطدیجیتالیسیرکنند،امااينآزادي نبايدکاربررابهفضاهايغيراخالقي
هدایت کند و يا زمينه سوءاستفاده از اطالعات را فراهم آورد.
دنیای اطالعات در محیط دیجیتال نیاز به ضوابط اخالقی دارد؛ به همین دلیل این ضوابط
باید شناسایی و اجرا شوند تا تولیدکنندگان یا سودجویان ،از اطالعات سوءاستفاده نکنند.
در این مقاله برآنيم تا با شناخت این ضوابط ،اوالً سطح آگاهي عمومي را نسبت به اين امر
ارتقاء دهيم ،ثاني ًا به شكلگيري شرايطي كمك كنيم كه اخالق اطالعات ،بيشتر و بهتر در آن
رعايت شود.
اطالعات به معنای امروزی ،پوششدهنده ابعاد شكلي و محتوايي و درواقع راهي براي
انتقال و ارتباط است .از سوي ديگر اخالق - ،برحسب يكي از رايجترين گرايشهاي
موجود در جهان -ديدگاهها و افقهاي رفتاري مورد پذيرش يك جامعه معين در يك زمان
مشخص است؛ در حقيقت علم اخالق ،علم تميز خوب از بد است .براساس آنچه امروزه
در غرب به علم وظيفهشناسي معروف است ،اين علم مجموعه الزاماتي را دربرميگيرد كه
برقراركننده نظم در هرنوع وظيفهاي است و به همين اعتبار در همه اجتماعات ،براي هر

 .1كارشناسارشدكتابداریواطالعرسانی
دانشگاهآزاداسالمی،واحدعلوموتحقیقات
تهران(نویسندهمسئول)
solmaz_noori@yahoo.com
.2استادیارمركزتحقیقاتروستایی
وزارتجهادكشاورزی
shahshojaee@yahoo.com
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بخش خاصي عملكردهاي حرفهاي و شغلي معيني -به شكل مكتوب و غيرمكتوب -مطرح
ميشود (باباییراد.)1384،
انگیزه اصلي این پژوهش ،باتأثیر از جستوجوهای اطالعاتی نگارنده در محیط
دیجیتال شكل گرفته است .برای مثال ،کاربری از موتورهای جستوجوی گوگل ،یاهو و
غیره ،در سایتهای علمی و تخصصی ،مطلب یا منبعی خاص را جستوجو میکند؛ هنگامی
که قصد دارد از نتایج بهدست آمده بهرهبرداری کند ،دسترسی به برخی از این اطالعات را
مشکل و گاهی غیرممکن میبيند .به عبارت دیگر ممکن است برخی از این اطالعات به
دالیل مختلف فیلتر شده باشند و یا موانع مختلفی در بازیابی آنها وجود داشته باشد.
حال این سؤال مطرح میشود که چرا دستیابی به اطالعاتی که میتواند راهگشای کار
تحقیقاتی محققان و از آن فراتر ،الهامبخش تأثیرات گستردهتر علمی در حوزههای مختلف
باشد ،بهآسانی امکانپذیر نیست؟ بیشک یکی از پاسخها از سوی تولیدکنندگان اطالعات
ابراز میشود و آن صرف هزینههای گزاف مالی و اقتصادی و نیز صرف زمان زياد برای
تدوین و تألیف این اطالعات است .از اينرو دراختیارقراردادن اطالعات بدون اجازه مؤلف،
سازمانهای تولیدکننده اطالعات و پدیدآورندگان و نیز بازگشت هزینههای مالی صرفشده،
نه با موازین اخالقی سازگار است و نه با توجه به هنجارهای اجتماعی و اخالقی مترتب بر
دریافت اطالعات و اشاعه آن ،منطقی بهنظر میرسد.
واژه التین  Informationکه در زبان فارسی معموالً «اطالعات» (به شکل جمع) ترجمه
میشود ،در ادبیات علمی غرب متعلق به چند دهه اخیر ،در قالبهای موضوعی گوناگونی
بهکاررفته است که عبارتند از :عصر اطالعات ،اقتصاد اطالعات ،مدیریت اطالعات ،سیاست
اطالعاتی ،جامعه اطالعاتی ،تکنولوژی اطالعاتی و....
عدهاي كسب اطالعات را صرف ًا شیوهای ميدانند که براساس آن جستوجوها آغاز
میشود؛ اما عدهاي ديگر معتقدند كه كسب اطالعات نوعي قدرت است و معموالً منظور
آنها ،قدرت سیاسی و یا سلطه شخصی بر دیگران است .بدیهی است که واژه اطالعات معانی
خاصی دارد و براساس ذهنیت افراد متفاوت است .مهم است که بدانیم واقعیت عینی معینی
به نام «اطالعات» وجود ندارد و اين کلمه معموالً توصیفکننده دستهای از مفاهیم است كه
به اشکال گوناگونی آن را دریافت میکنیم؛ برخی از آنها عبارتند از :اینترنت ،دیسک فشرده،
کاغذ ،گفتار و( ....محسني،1380 ،ص.)28-27
کاغذ و چاپ نقش مهمی در ثبت و اشاعه اطالعات داشته و تحوالت و تغییرات زیادی
از طریق کاغذ و چاپ اعمال شده است .درکل میتوان اطالعات را با توجه به توسعه چاپ
از طريق روشهای متعددي ثبت و نگهداری کرد و در اختیار جامعه اطالعاتی قرار داد.
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با اينكه راههاي متفاوتی براي كاهش مشکالت مربوط به پاسخگويی به نيازهاي اطالعاتي
جديد امتحان شده است ،اما پيدايش رايانه و پيوندش با مخابرات بسيار پيشرفته ،طيف
وسيعی از امكانات را به روي جوامع جهانی گشوده است .دسترسي به اطالعات موردنظر در
ميان انبوه اطالعات از طريق رايانه ،نهتنها كاري ساده است ،بلكه براي ثبت ،ضبط و ذخيره
آنها با هزينههاي كم ،سرعتي زياد را در اختيار داريم (هيل ،1381،ص.)122
فناوري اطالعات ،واقعهای بسيار مهم و ضروري است كه عالوه بر مزيتها ،مشكالتي
را نيز بهدنبال خواهد داشت .در اينباره سه نكته مهم حائز اهميت است:
 .1بسياري از مشكالت مربوط به دسترسي سريع به اطالعات و آگاهيرساني ،ازطريق
پيشرفت فناوري اطالعات برطرف میشود؛
 .2محيط ديجيتال و سهولت دسترسي به انبوهي از اطالعات ،ممکن است برای کاربران
مشكالتي بهوجود آورد .برای مثال ،مواجهشدن کاربران با انبوهی از اطالعات که تفکیک و
دسترسی به اطالعات موردنظر را بسیار مشکل میکند؛
 .3فيلتر شدن برخي از اطالعات مفيد كه موردنياز جامعه تحقيقاتي كشور است.
اینترنت ،شیوههای نوینی از ارتباط نوشتاری را بهوجود آورده که برخی از ویژگیهای
ارتباطی قديمي را دگرگون کرده است .نوآوری اصلی در سرعت انتقال پیامها صورت گرفته
است؛ بااینحال اينترنت علیرغم حفظ ویژگی نوشتاری ،صفتي خاص نيز دارد و آن ماهیت
«پیوندی» یا «دورگه »3آن است .با اینکه کد مورد استفاده حالت نوشتاری دارد ،اما مبادله تقریب ًا
همزمان ،امکان برقراری نوعی ارتباط نزدیک به مکالمه را (شفاهی) بهوجود ميآورد ،چیزی
که برخی آن را «مکالمه نوشتاری» نامیدهاند (محسني ،1380 ،ص.)31-30

دیجیتالیشدناطالعات

ديجيتاليشدن اطالعات برابر با غيرمادي شدن آن است كه با ديجيتالي شدن آن ،عم ً
ال دادهها
حالتي غيرمادي پيدا ميكنند و ميان اطالعات و حامل آن جدايي ايجاد ميشود .هنگامي كه
كاربر متن يا تصويری را اسکن ميکند ،عم ً
ال نسخه دوم و ديجيتالي آن اطالعات را بهوجود
ميآورد؛ نسخهاي كه به شكل دوتايي به حافظه سپرده ميشود و ميتوان آن را ثبت ،ذخيره
و تکثیر كرد و یا آن را انتقال داد (همان ،ص.)56-55
وقتی اطالعات موجود از حالت سنتی -چاپی بهصورت دیجیتالی -مجازی درمیآید
و از طریق دستگاهی به نام رایانه قابل دسترسی میشود ،اطالعات محیط دیجیتال بهحساب
میآید .چنین اطالعاتی را میتوان در بخشی از رایانه ثبت ،ضبط و ذخیره کرد و درصورت
نیاز مورد بازیابی و سازماندهی قرار داد.

3. Hybrid
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جهانیشدناطالعاتتحتتأثیرفناوری

هر چند با بهرهگیری از فناوری اطالعات ،همه دنیا میتواند از موقعیتهای بهدست آمده
نهایت استفاده را ببرند .مسائل و مشکالت این تکنولوژی ،در تمام دنیا تقریب ًا یکسان است.
دیجیتالیشدن کارها ممکن است موقعیتهای شغلی را کاهش دهد ،اما در عوض زمینههای
تازهتری از مسائل را ایجاد میکند .درصورتی که از اطالعات محافظت نشود و محتویات
محیط دیجیتال ،پایگاه دادهها و اطالعات محرمانه افراد برای اشخاص غیرمجاز علنی شود،
ممکن است ضررهای مالی فراوانی رخ دهد و امور افراد زيادي به مخاطره بيفتد .در تمامی
جهان ساالنه میلیونها دالر نرمافزار بهطور غیرمجاز کپی میشوند که این امر ضربه سختی به
صنعت نرمافزار جهان وارد میکند .با وجود چنين شرایطي ،حقوق اساسی افراد با استناد بر
قانون آزادی بیان و آزادی مطبوعات در محیطهای دیجیتالی زیر سؤال میرود ،بنابراین باید
دنبال راه چاره بود (برادهرات ،2003 ،4ص.)13 -11
درست است که جوامع اطالعاتی با استفاده از فناوری اطالعات نهایت استفاده و بهره
را از این تکنولوژی میبرند ،اما همین تکنولوژی بسیاری از نیروهای انسانی را از کار ساقط
کرده است .تکنولوژی باعث شده است که جامعه بشری جدید برای آشنایی با نحوه کارکرد
آن اشتیاق نشاندهد؛ چرا که بسیاری از نیروهای قدیمی قادر به انطباق خود با اين تکنولوژی
نیستند .با پیشرفت تکنولوژی اگرچه بهراحتی میتوان به اطالعات دسترسی داشت ،اما
صحت و درستی این اطالعات تضمین شده نیست .تکنولوژی روز ،زمینه را برای دسترسی
به اطالعات شخصی و حقوقی افراد فراهم کرده است که در برخی موارد از این اطالعات
سوءاستفاده میشود .بنابراین ،در هر شرایطی تکنولوژی همراه خود شماری از مسائل خوب
و بد را به ارمغان میآورد.

محیط دیجیتال

4 . Broadhurst
5. Krystyna Gorniak
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محيط ديجيتال ،محيطـي است كه بخش عظيمـي از مردم جهـان ،با وجود فاصله زياد از
يكديگر ،در زمان واحد ميتوانند در آن حضور و با يكديگر معاشرت داشته باشند .در اين
محيط ،مرزها درهم ميشكند و فاصلهها برداشته ميشود .محیط دیجیتال سبب شده است که
ارتباطات فیزیکی بین افراد کاهش پیدا کند و ارتباطات ديجيتالي جاي آن را بگيرد .برای مثال،
بسیاری از افراد به دلیل کمبود وقت ،از طریق محیط دیجیتال با یکدیگر گفتوگو میکنند.
کریستیاناگورنیاک  )1996( 5اشاره میکند:
کامپیوترها مرزها را نمیشناسند .شبکههای کامپیوتری برخالف دیگر رسانههای
جمعی،ازخصیصهایحقیقت ًاجهانیبرخوردارهستند(ثقهاالسالمی،1388،ص.)54

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره90

اخـالقاطالعــات
درمحیـط دیجیتـال

و جاسک سوجکا )1996( 6مطرح میکند:
دسترسی به فضای الکترونیکی نسبت به تجارت جهانی و تکنیکهای
مدیریتی به مراتب آسانتر است؛ چرا که تکنولوژی اطالعات هیچ حد و
حدودی ندارد .حتی دورترین کشورهای در حال توسعه میتوانند در فضای
الکترونیکی سهیم شوند و مشتاقانه منتظر فرصتهای نوین عرضه شده توسط
شبکههای جهانی باشند .این شبکه ،تنها قلمرو آزادی در بسیاری از کشورهای
غیردموکراتیک را شکل میدهد .همچنین فرصتهایی که اینترنت نسبت به
ضمانت معاشرت آزادانهاش عرضه میکند ،هیچ کشوری نمیتواند موجب
شکست این برتری رقابتطلب گردد (ثقهاالسالمي ،1388 ،ص.)54
در محیط دیجیتال ،استفاده از اطالعات و دسترسی به آنها فقط با مناسبات اقتصادی
میسر خواهد شد .مشکالت اقتصادی و مالی ،مانعی برای دسترسی برخی افراد و کتابخانهها
به اطالعات خواهد شد (مطلبی ،1386 ،ص.)164-137
اگرچه از طریق این محیط میتوان به تمامی اطالعات مبتکرانه و غیرمبتکرانه دسترسی
پیدا کرد ،اما ممکن است بسیاری از جوامع اطالعاتی در جهت تأمین منافع شخصی و مالی
خود ،استفادههای نابهجایی از این محیط بهعمل آورند که رعایت این امر یکی از اصول
اخالق اطالعات است.
محیط دیجیتال ،محیطی است که همواره همه جوامع اطالعاتی به آن دسترسی دارند
و کارهای صحیح و ناصحیح فراوانی در آن انجام میشود؛ بنابراین باید در اين محيط
راهکارهایی برای جلوگیری از سودجویی ابداع شود و در قالب موازین و اصولی منظم ،در
اختیار همه جوامع اطالعاتی قرار گیرد.

اطالعات در محیط دیجیتال

درحال حاضر ،تكنولوژيهاي نويني مانند ارتباطات از راهدور ،اينترنت و ،...الگوهاي شغلي
تازهاي مثل تجـارت الكترونيكي را مهيـا ساختـه است .اگرچـه اين تكنولـوژيها در حـوزه
تجارت ديجيتالي موجب رواج اطالعات ميشود و كانالهاي توزيعي تازهاي را ارائه ميكند
كه درنهايت به كاهش هزينهها و موانع ميانجامد ،ولي مدت زماني است كه دستيابي به
تجارت بينقص محتويات ديجيتالي به رؤياي ديرينه ناشران و توزيعكنندگان تبدیل شده
است .توزيع اطالعات در ساختارهاي ديجيتالي ،بهویژه در اينترنت مفاهيم قانوني زيادي را
طلب میکند (سیامک،1388 ،ص .)253

6. Jacek Sojka
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محيـط ديجيتـال ،محيطـي است كه اطالعـات از انـواع مختلف را دربرمـيگيرد .اين
اطالعات ميتواند بهصورت متن ،تصوير ،نقشه ،نمودار و ...باشد .اطالعات در زمينههاي
مختلف بهصورت آرشيو ذخیـره میشود و بايد دریافت كه از اين اطالعـات چگونه و در
چه زمينهاي ميتوان استفاده کرد و ممکن است از آنها چه سوءاستفادهای شود .طبع ًا در اين
محيط باید از اطالعات در زمينههای درست بهره برد و از سوءاستفاده ،كارهاي نادرست
و ارتباطات نابهجا پرهيز كرد .متضمن اين امر ،بهكارگيري اصولي همچون اصول اخالقي
متداول میان انسانهاست ،تا از اين طريق بتوان محيط را كنترل كرد.

علم اخالق اطالعات

7. Zhks
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به گفته مجتبی مصباح ،علم اخالق از صفات فاضله و رذیله (خوب و بد) بحث میکند ،که
ازطریق کارهای اختیاری و ارادی در انسان قابل کسب هستند .به نظر عالمان اخالق مسلمان،
هدف علم اخالق آراستن نفس به خُ لقهای پسندیده است و فعل پسندیده و کار نیک درواقع
وسیلهای برای تحقق صفات راسخ نیکو در جان آدمی است .این دیدگاه که گوهر وجودی
آدمی ،نفس و روح او و کمال انسان را کماالت روحی او میپندارد ،ریشه در انسانشناسی
دارد (انجمن کتابداری قم،1386 ،ص .)15
برخي از بزرگان ،معناي علم اخالق را شناخت فضايل و رذايل اخالقي دانستهاند .محقق
طوسي در تعريف علم اخالق ميگويد:
آن علمي است به آن كه نفس چگونه خلقي اكتساب تواند كرد كه جملگي
احوال و افعال كه به اراده او از او صادر ميشود ،جميل و محمود بود (انجمن
کتابداری قم،1386 ،ص .)15
به عقيده ژكس ،7علم اخالق عبارت است از تحقيق در رفتار آدمي بدانگونه كه بايد باشد.
وي در ادامه ميافزايد كه علم اخالق را نبايد با علم مطالعه اخالقيات و آداب اشتباه كرد ،زيرا
علم اخالقيات به مطالعه رفتار آدمي چنانكه هست ميپردازد و قوانين حاكم بر آنها را بهدست
ميآورد؛ درصورتيكه علم اخالق ،برعكس ،بدين مهم توجه دارد كه عمل آدمي براي كامل
بودن و خير را تحقق بخشيدن ،چگونه بايد باشد (انجمن کتابداری قم ،1386 ،ص.)16
محمدمهدي نراقي در جامعالسادات در تعريف علم اخالق ميگويد:
علم اخالق ،دانش صفات مهلكه و منجيه و چگونگي موصوفشدن و
متخلق گرديدن به صفات نجاتبخش و رهاشدن از صفات هالككننده ميباشد
(انجمن کتابداری قم ،1386،ص.)16
تحت تأثير علم اخالق اطالعات ،در سالهای اخیر شاخهای جدید در کتابخانه و دانش
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اطالعات ایجاد شده است .این شاخه از طریق بسط و گسترش بخشهایی از رشتههای
مختلف ساماندهی شده است .در ایاالت متحده ،شاخهای از علم اخالق اطالعات در ٢٠سال
اخیر توسع ه یافته كه در آن ،ميان علم کتابداری و علم اخالق رايانه تلفيقي انجام شده است.
یکی از شخصیتهای کلیـدی این حوزه روبرت هاتمـن 8است که چندیـن اثر و مقاله در
اينباره نگاشته و یکی از آنها با عنوان چالشهای اخالقی کتابداری بسيار مشهور و تأثيرگذار
بوده است .در این اثر بعضی از مسائل کتابداری عنوان شده است ،از جمله :سانسور ،حریم
خصوصی ،دسترسی به اطالعات ،تعادل در مجموعهسازی توسعهیافته ،کپیرایت ،استفاده از
نمایشگاه ،قوانین علم اخالق و پشتیبانی از موضوع و( ...فروليش،20049ص .)13
جامعه امروز بهطور روزافزون از جنبههای آموزشی ،ارتباطات ،اطالعات ،اقتصاد بازار
به تکنولوژیهای ارتباطی و شبکههای اطالعاتی وابسته شده است .با گسترش و نفوذ این
تکنولوژیها در چارچوبهای بیرون از نهادهای علمی و پژوهشی و مبدلشدن آن به
محیطهایی از نوع خانگی و یا اقتصادی و ،...برداشتهای تازهای از رابطه اخالقیات با آن
مطرح شده است (باباییراد.)1384،
بر اين اساس نگرانیها و پرسشهای فراوانی مطرح ميشود .یکی از پرسشهای
بنیادین این است که باتوجه به فضای باز اطالعاتی جدید -که اطالعات افراد را از هر قیدوبند
ِ
انتخاب پيشروي افراد را افزایش میدهد -نظامهای
ناخواستهای آزاد میکند و گزینههای
اخالقی ،در چالش و کشمکش با تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطی چگونه باید عمل کنند؟
آیا باید گناه را به تحوالت ساختاری و آنان که تحوالت ساختاری را آشکار و شفاف میکنند،
نسبت دهند؛ یا آنکه بهدنبال راهحلهای منطقی و صحیح باشند تا بتوانند اخالق یا به تعبیر
این نوشتار اخالق اطالعات را به اخالق عملی تبدیل سازند؟
امروزه اخالق با بسياري از حوزههاي فعاليت انساني ارتباط پيدا ميكند .يكي از اين
حوزهها ،اطالعات و يا سيستمهاي اطالعاتي است؛ چرا كه در دنياي امروز دسترسي به
اطالعات از حقوق مسلم بشر محسوب ميشود و فقط ابزارها و سيستمهاي اطالعاتي و
ارتباطي هستند كه ميتوانند اين حق را برآورده كنند .جريان اطالعات در يك كشور در حال
توسعه ،صرف ًا به جريان آن از باالي هرم حكومت به پايين محدود نميشود ،بلكه هرگونه
اطالعاتي را كه مردم براي ايفاي نقشهاي خود نياز دارند دربرميگيرد.

اخالق و فناوری اطالعات

پروفسور حمید موالنا ،پیرامون تأثیر انقالب صنعتی در توازن قدرت و زندگی روزمره بشر،
دو پدیده را مهم و تأثیرگذار معرفي كرده است :اول ،انرژی (نفت و گاز طبیعی و انرژی اتمی

8. Robert Hauptman
9. Froehlich
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یا هستهای) و دیگری ،توسعه و ترویج فناوری اطالعاتی و ارتباطی (گوزلزاده[،بیتا]).
فناوری اطالعاتی و ارتباطی ،بزرگترین تغییرات اخالقی را در  200سال اخیر ،یعنی از
عصر روشنگری اروپا تا امروز بهوجود آورده است .انقالب فناوری اطالعات ،در اصل تغییر
و دگرگونی اساسی اجتماعی و اخالقی است .شکاف و دگرگونیهای اطالعاتی و ارتباطی
که در نتیجه فناوریهای جدید بهوجود آمده است ،بدون تردید به نارضایتی اجتماعی خواهد
انجامید که در جوامع امروزی نمونههای آن کم و بیش مشاهده میشود .فناوری اطالعات،
ارزش و ضرورت های ویژه خود را دارد و پرسشهایی که در اين زمينه مطرح میشود بسیار
است .براي مثال ،با ترویج و توسعه فناوریهای اطالعاتی ،چگونه حقوق و حریم خصوصی
افراد محافظت خواهد شد؟
مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی ،در رسالهای با موضوع «فناوری در عصر تجددگرایی»،
عبارتی را با این مضمون بیان میکند که« :ماهیت فناوری ،هرگز تکنولوژیک نیست» .آنچه
هایدگر و دیگران درباره فناوری نوشتهاند و امروز بیشتر مورد توجه قرار گرفته ،این مطلب
است که رابطه بسیار نزدیکی بین فناوری و جامعه وجود دارد و نقش اخالق این است که
پیشفرضها ،جهانبینیها ،ارزشها و تمایالت و عالقههای خود را درباره این دو موضوع
بیان کند (گوزلزاده[،بیتا]).
ازنظر نگارنده ،رابطه بسیار نزدیکی بین فناوری ،جامعه و اخالق وجود دارد و این سه
عرصه را نمیتوان از يكدیگر تفکیک کرد؛ چرا که فناوري اطالعات كمابيش در متن تمام
جوامع جاري است و براي اينكه به نارضايتي اجتماعي منتهي و آثار سوء آن گريبانگير جوامع
نشود ،بايد در قالبي منطقي كه همان اخالق اطالعات است ارائه شود .اخالق فناوري اطالعات،
موضوعي ميانرشتهاي است كه بحث درباره آن نيازمند تخصص در دو حوزه اخالق و فناوري
اطالعات است .هدف از فعاليت اين رشته ،پاسخگويي بهسؤاالتي درباره بنيانهاي ارزشي
اعمال و مسئوليتهاي افراد در حوزه فناوري اطالعات است .از آنجا كه فناوري اطالعات
منشأ تحوالت سياسي -اجتماعي بسياري است ،مسائل اخالقي نوين و منحصربهفردي در اين
حوزه پديد آمده كه نيازمند بررسي موشكافانه است .فناوري اطالعات نهتنها بر فعل و انفعاالت
روزمره بشر تأثير گذاشته ،بلکه روش و شيوه ما را نيز متحول كرده است.
برخي از مفاهيمي كه در حوزه فلسفه اخالق و فلسفه سياسي كاربردي ويژه داشته ،با
توسعه فناوري اطالعات دچار چالشهايي شده كه مفهوم مالكيت ،مفهوم حريم خصوصي،
مفهوم توزيع قدرت ،مفهوم آزاديهاي اساسي و مفهوم مسئوليت اخالقي برخي از اين
چالشها هستند (شهریاری،1385 -1384،ص .)159
با توجه به توضيحات باال ميتوان گفت كه نضج اخالق اطالعات در توسعه فناوری
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اطالعات ريشه دارد .توسعه فناوری اطالعات ،زمینههاي زيادي را دستخوش تغییر و تحول
کرده است .باتوجه به این تحوالت ،بحث اخالق اطالعات نیز از اهميت زيادي برخوردار
ميشود كه بيشتر به آن خواهیم پرداخت .اخالق اطالعات در محيط ديجيتال درباره مفهوم
مالکیت ،مفهوم حریم خصوصی ،آزادی اطالعات و ...مطرح ميشود.

اخالق اطالعات ،شاخهای از اخالق کاربردی

تشخیص رفتار صحیح از ناصحیـح در بسیاری از حوزههای عملی ،بهويژه با پیشرفتهای
تکنولوژیکی پدید آمده است .تصمیمگیریهای اخالقی راه دشواری پیشروی محققان علم
اخالق و متخصصان این تکنولوژیها قرار میدهد و چنین تصمیمهایی از پیچیدگیها و
ظرافتهایی برخوردار است که خود موجب پیدایش مسائل و معضالت اخالقی میشود.
اخالق کاربـردی زیرشاخـههای بسیاری را در حـوزه اخـالق تحت پوشش قرار میدهد؛
اخالق حرفهای ،اخالق پزشکی ،اخالق مدیریت و اخالق محیط زیست مواردی از این
دست هستند .کپیبرداری نرمافزاری ،حفظ حریم خصوصـی افراد در بانکهای اطالعاتی،
فعالیتهای غیراخالقی در محیط اینترنت ،حفظ محیط زیست ،سقط جنین ،شبیهسازی
انسان ،معضالت اخالقی مدیریت ،حقوق حیوانات ،نژادپرستی ،تبعیض جنسی و ...نيز برخی
از مصادیق اخالق کاربردی هستند.
اخالق کاربردی ،موضوعات اخالقی را از ديدگاه یک یا چند نظریه اخالقی تحلیل
میکند .مسائل و موضوعات اخالق کاربردی مطرح در اخالق اطالعات ،از سه دیدگاه متمایز
مورد بررسی قرار میگیرد:
 .1دیدگاه اخالقحرفهای :اخالق اطالعات ،عرصهای است که به شناسایی و تحلیل
موضوعات مختلفي از جمله مسئولیتهای اخالقی در حرفههای تخصصی مرتبط با رايانه
میپردازد .در این زمینه نقش متخصصان رايانه در طراحی و توسعه هر آنچه شامل سیستمهای
سختافزاری و نرمافزاری رايانهای است ،مورد بحث و بررسی قرار میگیرد (ثقهاالسالمی،
.)37:1388
 .2دیدگاه فلسفی :اخالق اطالعات ،زمینهای برای تحلیلها و پژوهشهای فلسفی
است .جیمزمور 10محقق اخالق اطالعات ،اخالق کامپیوتر را چنین تعریف میکند:
از نظـر من ،اخـالق کامپیوتر یک حوزه مطالعـاتی پیچیده و پویاست که
ارتباط میان واقعیتها ،مفهومسازیها ،تدابیر و ارزشها را درخصوص تغییرات
دائمی در تکنولوژی کامپیوتری بررسی میکند (ثقهاالسالمی،1388 ،ص.)37
 .3دیدگاه اخـالق توصیفـی :هردو دیـدگاه اخـالق حرفـهای و فلسفـی ،معیارهای

10. James Moor
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هنجاری موضوعات و مسائل اخالق کاربردی را روشن میکنند .قیاس و سنجش معیارها یا
مطالعات هنجاری ازطریق مطالعات توصیفی انجامپذیر است.
فرض کنید در جامعهای ظهور تکنولوژی جدید 8000 ،نیروی کار را بیکارکند .اگر
موضوع مطرح شده را صرف ًا از نظر تعداد شغلهای ایجاد شده و تعداد شغلهای از دست رفته
در جامعه تحلیل کنیم ،نتیجه در نوع خود ذات ًا توصیفی است (ثقهاالسالمی،1388 ،ص.)37
ازنظر نگارنده ،اخالق اطالعات عالوه بر اینکه با حرفههای تخصصی مرتبط با رايانه
در ارتباط است ،با حرفه کتابداری و اطالعرسانی ،که وظیفه اطالعرسانی در جامعه اطالعاتی
را برعهده دارد نيز قرابت زیادی دارد.
اطالعات و بهرهگيري از آن ،نه فقط به دليل موازين اخالقيای که در آن مستتر است؛
بلكه بهدلیل سهم بسيار ارزشمندي که در موازين اخالقي ساير جنبههاي زندگي ايفا ميكند،
بحث بسیار مهمی است .گسترهاي از حقوق ،مسئوليتها و موضوعهاي اقتصادي و اجتماعي
در این بحث دخیل است كه در زير به آن اشاره شده است(ثقهاالسالمی،1388 ،ص:)37
 حق جستوجوي اطالعات؛ آزادي مطالعه و انجام پژوهش؛ حق دانستن ،آزادي اطالعات و آزادي رسانهها؛ حق دريافت اطالعات و حدود سانسور؛ حق مبادله اطالعات؛ وظايف و مسئوليتها ،اخالق حرفهاي.اخالق اطالعات یقین ًا هممعني با اخالق چاپ و نشر نيست .اخالق در رسانه ،در قالب
سازمانهاي خاص و در سطح بسيار باالتری از مسئوليتهاي فردي قرار ميگيرد .مباني تئوري
ليبرال كه در کل مبتني بر سه عنصر فردگرايي ،حقوق طبيعي (آزادي بيان و آزادي مطبوعات)
و قرارداد اجتماعي است ،در اين زمينه بر بازار آزاد اطالعات و انديشه تأكيد دارد ،بازاري كه
مالک اصلی آن تضمين «چندگانگي» برای ظهور حقيقت است .در اين ديدگاه همواره نوعي
نگراني برای چگونگی تضمین آزادي بيان در رسانهها احساس ميشود كه ممكن است به مالک
چندگانگي عقايد لطمه وارد کند .حيطه عملکرد اين اخالق براساس هنجارهاي شكلگرفته و
ساختاريافته سازمانهاي حرفهاي خاصي نظارت ميشود (محسني ،1380،ص.)140

اصول اخالقی در اطالعرسانی

اصولاخالقی،قوانینیهستندبرایتحققکمالوخیرانسان.هرمرحل هازایناصولبهمجموعهای
از احکام ارزشی و تکالیف رفتاري و دستورالعملهاي مشخصي بستگی دارد .در رشته و حرفه
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کتابداری و اطالعرسانی ،تالشهایی برای مشخصکردن اصول اخالقی بهعمل آمده است.
تدوین اصول اخالقی و رعایت آنها در امور پژوهش ،تدریس و اطالعرسانی نخستین گامهای
برداشته شده در این زمینهاند .برخی از صاحبنظران این رشته ،مسائل اخالقی مربوط به تولید،
اشاعه و کاربرد اطالعات را مهم برشمردهاند .عدهاي دیگر ،مسائل اخالقی و رعایت اصول آن
را به دو بخش عمده مسائل اخالقیکالن و مسائل اخالقی خرد تقسیم کردهاند و اجرای قوانین
اخالقی را بیشتر جزو وظایف تولیدکنندگان پایگاهها ،بانکهای دادهها و میزبانان اطالعاتی و
ارتباطات دوربردی که در خدمت اطالعرسانی همگانی است ،دانستهاند.
اصول اخالقياي كه در بحث اطالعات قابل طرح است ،ميتواند در قالب اخالق
حرفهاي قرار گيرد .هر حرفهاي رفتار و تعهدات مربوط به خود را دارد كه برگرفته از اساسنامه
آن حرفه است .اخالق حرفهاى نيز برحسب دانش و آگاهي وسيع و يك نمونه ايدهآل از
خدمت به جامعه تعريف شده است و مىكوشد به مسائل اخالقى حرفههاى گوناگون پاسخ
دهد .اين معيارهاي اخالقي همچون نقشههاي راهنمايي هستند كه به صاحبان حرفه كمك
ميكنند تا ایدههای خود را بهروشني و وضوح كامل ارائه كنند (چادويك،1381،ص .)8
از سوي ديگر هر سازمان و مؤسسه حرفهای ،برای ادامه حیات خود نیازمند ارائه رفتارها و
الگوهای اخالقی است تا بتواند پشتیبانی جامعه را در تداوم خود کسب کند و در این راه باید
اخالقی را نشان دهد که جامعه میپسندد.
محققان کتابداری امریکا در سال  1980مجموعهای را تحت عنوان «اخالق حرفهای در
کتابداری و اطالعرسانی» تدوین کردند ،که بخشی از آن به اصول اخالقی در اطالعرسانی
اختصاص داشت (آزاد.)24-23:1373،
مسائل اخالقی بحث اطالعرسانی در دنیای امروز بسیار پیچیدهتر شده است .تابر
( )1996مفاهیم اخالق فناوری اطالعات را با توجه به آن روزگار مورد بحث قرار داد (همان،
ص .)60این مسائل اخالقی پس از تابر بهتدریج تکمیل و مقررات جامعی در این زمینه برای
ساماندادن روابط داخلی هر حرفه وضع شد که برخی از آنها عبارت است از:
 .1صالحیت کتابدار یا اطالعرسان .2 ،احتـرام به مسائل محرمانه کاربران .3 ،استقبال
حرفهای و آزادی هوشمندانه .4 ،بیطرفـی .5 ،رعایت اصـول اخالقـی در مسائـل مالـی،
.6درستکاری اعضا (اشرفی.)1387،
برخی از صاحبنظران مسائل اخالقی اطالعرسانی را در قالبهای تولید ،اشاعه ،و کاربرد
اطالعات مورد توجه قرار میدهند (کاپرو،1985 ،11ص  .)117 -114امروزه برای دست یافتن
به صداقت در اشاعه اطالعات باید از بهترین و مجهزترین ابزارهای اطالعرسانی بهره گرفت.
این امر پیچیدگیهای اخالقی زیادی را بهوجود میآورد ،بهویژه آنکه چنین ابزارهایی در

11. Capurro
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اختیار گروهی خاص باشد .دراینباره سه اصل قابل طرح است (لد،1985 ،12ص :)13-8
ِ
آزادی همه در استفاده از اطالعات بهویژه اطالعات تخصصی ،مشروط به رعایت
.1
محدودیتهای سیاسی و اختصاصی و...؛
 .2حفاظت از اطالعات شخصی مربوط به تولیدکنندگان و استفادهکنندگان؛
 .3عدم تبعیض در تهیه اطالعات و عدم جهتگیری عمدی از سوی تولیدکنندگان برای
گمراهیاستفادهکنندگان.

جامعهاطالعاتی

ویلیام مارتین 13از نخستین کسانی است که موضوع جامعه اطالعاتی را مطرح کرده است.
وي معتقد است اگرچه واژه جامعه اطالعاتی از چند سال پیش متداول بوده ،ولي هنوز درباره
مفهوم و محتوای آن ،تفاهم عملی حاصل نشده و حتی گاهی مشروعیت کاربرد این واژه نیز
مورد تردید قرار گرفته است .او در تعریف نهایی ،جامعه اطالعاتی را جامعهای توصيف ميكند
كه در آن کیفیت زندگی ،همانند چشماندازهايی كه براي تحول اجتماعی و توسعه اقتصادی
درنظرگرفته ميشود ،به میزان رو به تزایدی به اطالعات و بهرهبرداری از آن وابسته شود .به
اعتقاد او در چنین جامعهای ،استانداردهای زندگی ،الگوهای کار و فراغت ،نظام آموزشی و بازار
کار ،کام ً
ال تحتتأثير پیشرفتهایی قرار گرفته که در قلمرو اطالعات و دانشها روی داده است
(گوزلزاده.)1389 ،
بنابر مباحث باال ميتوان گفت جامعه اطالعاتی ،جامعهای است که باتوجه به توسعه
فناوری اطالعات و ارتباطات در محیط دیجیتال  -بهویژه اینترنت -اطالعات تخصصی و
عمومی و ...را بازیابی و در برخي موارد تولید میکند و از اطالعات در زمینههای مختلف
بهرههای الزم را میبرد .تنوع این جامعه اطالعاتی ،سنین مختلف و قشرهای متفاوت جوامع
توسعهیافته و غیرتوسعهیافته را دربرميگيرد.

قواعد و اصول اخالق اطالعات

حقمالكیت

12. Ladd
13. William Martin
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اگر شخص یا سازمانی ،اطالعات تازهای را در جامعهای پديد آورد -اگرچه همه افراد آن
ظ نگهداشتن اطالعات و
را نپذيرفته باشند -ميتواند نسبت به آن ادعای مالكيت كند .محفو 
آن را دراختیار ديگران قرار ندادن سودي ندارد ،زيرا تا در اختيار فرد يا سازماني قرار نگیرد
بهرهبرداری از آن بیمعنی است و بهتدریج از اعتبار ميافتد .دراينصورت فرد بايد با قيد
شرايط ،اطالعات خود را در اختيار افراد يا سازمانهاي ديگر قرار دهد تا از آن در زمينههاي
الزم بهرهبرداري شود (هیل،1381،ص.)187
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اطالعات  -چه بهصورت چاپي ،چه الكترونيكي -اگر در اختيار سازمانها يا افراد قرار
گيرد بايد با قوانين حق تكثير از آن محافظت شود ،كه اين خود يكي از موازين اخالقي است.
ِ
اطالعات مشمول قانون حق تکثیر را میتوان مورد استفاده قرار داد ،اما نمیتوان از آن

نسخهبرداری يا آن را اجرا ،نقلقول و ترجمه کرد .از نظر توماس جفرسون ،14قانون حق
تکثیر با هدف برقراری توازن بین منافع خالق اثر و منافع عموم مردم بهوجود آمده است
(هیل ،1381،ص.)191 -190

حق مؤلف در محیط دیجیتال

به عقیده یونسکو ،تنها زمانی پیشرفت تکنولوژیک توسعه انسانی را یاری خواهد کرد که
در آن همه جوانب اخالقی درنظرگرفته شود .در اين زمينه یونسکو در اکتبر سال 1995
(مهر ،)1374يك هماندیشی(سمپوزیوم) جهانی را در زمينه کپیرایت ،صنایع فرهنگی و
چالشهای تکنولوژیک تدارک دید .اين همانديشي بر سه محور گسترده «تکنولوژی در
تقاطعها»« ،جنبههای حقوقی مربوط به کپیرایت در عصرحاضر» و «عواقب اقتصادی و
اجتماعی بزرگراههای اطالعاتی» تمرکز داشت (مسعودی،1383،ص.)20
مالکیت معنوی ،این سؤال را در ذهن ايجاد ميكند که مالک سرمایههای معنوی یا
افکار و عقاید منتشرشده چه کسی است؟ در جوامع اطالعاتی حاضر ،افکار و عقاید و نهایت ًا
اطالعات ،ثروت محسوب میشود و به آن به دیده کاالیی باارزش مینگرند .نشر الکترونیک
بهعنوان قالبی نو برای انتشار و انتقال اطالعات ،چالشهای تازهای را پیش رو قرار داده و
بهرغم حضور در گسترهای وسیع از سطح جهان ،در برخی حوزهها نیز با موانع و مشکالتي
از جمله حقمؤلف دست به گریبان بوده است.
عصر دیجیتال برای حقوق مؤلفان چالشهای جدیدی ایجاد کرده است .افراد از طریق
اینترنت میتوانند به انواع منابع اطالعاتی دسترسی یابند .فناوریهای جدید ،سؤاالت زیادی
را درباره کاربرد و اجرای قانون حق مؤلف پیش کشیدهاست؛ از جمله اینکه:
آیا نمایش مدرکي در یک مرورگر ،نسخهبرداری از اثر است؟
آیا قانون حق مؤلف فقط برای رسانههای محسوس و ملموس پیشبینی شده است؟ و
استفادهمنصفانهازمنابعدیجیتالچهمواردیرادربرمیگیرد؟(مطلبی،1386،ص.)164-137
نکته اینجاست که کاربران تا چه حد مجاز به تکثیر منابع الکترونیکی موجود هستند،
یا اینکه چگونه بر این مسائل نظارت خواهد شد؟ برای جلوگیری از تضییع حقوق مادی و
معنوی پدیدآورنده باید تدبیری اندیشید تا بدون ایجاد اختالل در این مجرای جدید ،حقوق
پدیدآورنده نیز حفظ شود.
برای حمایت از حقوق مؤلفان راهکارهایی نیز پیشبینی شده است ،ازجمله اینکه

14 . Thomas Jefferson
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دولتها از حقوق پدیدآورندگان حمایت کنند و یا هزینه استفاده از آثار الکترونیکی را در
قالب مالیات از مردم دریافت کنند .راهحل دیگر این است که براساس میزان استفاده ،با وضع
تعرفه از استفادهکنندگان هزینه دریافت شود.

امنیتاطالعات

با توجه به نقش اطالعات بهعنوان کاالیی با ارزش ،لزوم حفاظت از آن در تجارت امروز
ضروری به نظر میرسد .برای دستیابی به این هدف نیاز به طراحی سیستمی برای مدیریت
امنیت اطالعات احساس میشود تا از این طریق بتوان از سرمایههای اطالعاتی خود محافظت
کرد (سیامک،1388 ،ص )254
با توجه به اینکه اطالعات در جهان امروز بسیار باارزش است ،براي نگهداری و حفاظت
از آن ،نباید آن را بهراحتی و بدون ایجاد ضوابط الزم در دسترس عموم یا جامعه اطالعاتی
قرار داد .دراینصورت نیازمند ایجاد سیستمی کامل و قدرتمند برای مدیریت آن هستیم تا به
سهولت بتوان اطالعات را حفاظت کرد.
در عصر اطالعات با وجود ویروسها ،هکرها و جاسوسیهاي بینالمللی ،واضح است
که امنیت اطالعات در محیط دیجیتال مسئلهای قابل بحث در حوزه اخالق اطالعات نیست،
بلکه بیشتر امنیت منطقی 15آن موردنظر است .اسپافورد ،هیفی و فربراج )1989( 16جوانب این
بحث را به پنج مورد تقسیم كردهاند:
 .1حریم خصوصی و محرمانگی17؛  .2تمامیت ،یعنی اطمینان از اینکه دادهها و برنامهها
بدون منبع موثق اصالح نمیشوند؛  .3خدمات بیزبان؛  .4سازگاری ،یعنی تضمین اینکه
دادهها و رفتاری که امروز مشاهده میشود فردا نیز به همان صورت باشد؛  .5کنترل دستیابی
به منابع (ثقهاالسالمی،1388 ،ص.)70
با توجه به رشد فناوری اطالعات و شبکههای اطالعاتی ،فنون و روشهای خاصی نیز
برای حفاظت از منابع موجود در این شبکهها ایجاد شده است .برای حفاظت از اطالعات
در شبکههای دیجیتالی ،روشهای مختلفی چون «به همریزی»« ،18برچسبگذاری» 19و
«رمزنویسی» 20در حال گسترش است (مطلبی،1386،ص.)164-137
15. Logical security
16. Spafford, Heaphy & Ferbrache
17. Privacy and confidentiality
18. Hashing
19. Tagging
20. Encryption
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آزادی اطالعات

آزادی عقیده یا آزادی بیان ،ابراز آزادانه و بدون سانسور عقيده است .آزادی بیان از شاخصهاي
حقوق بشر محسوب میشود که تحت نظر قوانین بینالمللی ضمانت شده است .این حق
بهطور مشخص در بند نوزدهم قانون جهانی حقوق بشر به اين شرح آمدهاست« :آزادی بیان:
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هرکسی حق دارد بدون ترس و واهمه باورهای خود را به هر روشی که میپسندد ،بیان کند».
البته اجرای اين قانون کم و بیش در برخی از کشورهای جهان همچنان با کمبود و مشکل
مواجه است .آزادی ابراز عقیده که با عنوان آزادی بیان نیز از آن یاد میشود ،شامل آزادی در
گفتار ،نوشتار و دریافت هرگونه اطالعات است (وارسته.)1388 ،
اگر حق آزادي بيان را به دنياي ديجيتال تعميم دهيم ،با حقوقي مثل« :حق جستوجوی
اطالعات و عقاید گوناگون»« ،حق دریافت آزاد اطالعات و ایدهها» و «حق پراکندن اطالعات
و ایدهها» مواجه خواهيم شد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم ،ایاالت متحده امریکا بهعنوان تنها کشوری که در جریان
جنگ کمترین آسیب را دیده بود ،بهمنظور بسط قدرت و اعمال سیاست خود در جهان ،درصدد
بر آمد تا از عنصر فرهنگ در دیپلماسی خود سود برد .به همین خاطر دیپلماسی فرهنگی مورد
توجه خاص این دولت واقع شد و با کوشش دولت امریکا براي توجه منشور ملل متحد به
تأمین و حفظوحراست حقوق اساسی فرد ،ماده  19اعالمیه جهانی حقوق بشر تدوین شد که
ی این اعالمیه ،امریکا به تدوین میثاقهای بینالمللی اقدام کرد .این
بهدلیل فقدان ضمانت اجرای 
در شرایطی بود که ابرقدرت دیگر جهان یعنی جمهوری سوسیالیستی شوروی خواهان حفظ
حاکمیت ملی کشورها در برابر «آزادی اطالعات» بود (مسعودی،1383،ص .)16

آزادی اطالعات در محیط دیجیتال

در هر شرایطی در حوزه اخالق آي.تي ،21.یکی از فعالیتهای مهم ،ایجاد هماهنگی بین دو
مقوله آزادسازی اطالعات و امنیت اطالعات است .نوشتهها و آثاری وجود دارند که اساس
کارشان بر این است که آزادسازی اطالعات نباید از ارزش مطلقی برخوردار شود بهطوریکه
فردیت و حریم خصوصی انسان ،و در نهایت کنترل انسان بر خود را از بین ببرد .دو حد برای
اطالعات میتوان درنظر گرفت :یکی حد قانونی که در حقوق بدان توجه میشود و دیگری
مباحث اخالقی که اصوالً خارج از چهارچوب حقوقی است (جوادی،1383،ص .)41با
توجه به اینکه آزادی اطالعات در محدودهاي مشخص از محیط دیجیتال تعريف ميشود،
نباید پا را فراتر گذاشت و به حریم خصوصی افراد وارد شد؛ در این صورت است كه آزادی
اطالعات سبب تنشزدایی میشود.
درنهایت با توجه به موازین اخالقی و آزادی اطالعات در محیط دیجیتال ،نباید حقوق و
حریم خصوصی افراد نادیده گرفته و حرمتشكنی شود؛ چرا که ممکن است افراد معدودی
از جامعه اطالعاتی از آزادی اطالعات در محیط دیجیتال سوءاستفاده کنند و وارد حریم
خصوصی جامعهای خاص شوند .بنابراین باید باتوجه به موازین اخالقی ،قانون و ضوابطی را
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برای اینگونه بزرگراهها لحاظ کرد تا نتوان خارج از چارچوب اخالقی عمل کرد.

حریم خصوصی و فناوری اطالعات

در اعالميه جهاني حقوق بشر ،ميثاق بينالمللي براي حقوق سياسي و مدني وجود دارد و در
بسياري ديگر از معاهدات بينالمللي و منطقهاي حقوق بشر نیز برحمايت از حريم خصوصي
تأكيد شده است .تقريب ًا تمامي كشورهاي جهان در قانون اساسي خود به اين حق توجه
ي آنها حريم خصوصي به صراحت مورد
كردهاند.در بسياري از كشورها نيز كه در قانون اساس 
توجه قرار نگرفته است ،دادگاهها براي محافظت از اين حق ،به قوانين عادي ديگر استناد
ميكنند .در شماري از كشورها كه حق حريم خصوصي را به رسميت ميشناسند توافقهاي
بينالمللي ،همچون ميثاق بينالمللي حقوق سياسي و مدني يا كنوانسيون اروپايي حقوق بشر،
صورتي قانوني به خود گرفت ه است (نمكدوست ،1385 ،ص.)232-197
يكي از مشكالت در زمینه فناوري اطالعات اين است كه اشخاص براي اينكه حريم
خصوصي خود را محفوظ بدارند ،از خوف اطالع ديگران ،به اجبار از بسياري از كارهايي كه در
گذشته انجام ميدادند ،دست برميدارند .به نظر ناظران حقوق بشر اين امر موجب محدوديت
در آزاديهاي مدني و خودمختاري و استقالل رأي افراد ميشود که خود امري ناپسند است.
اين محدوديت با توجه به موارد مختلف ،امري شايسته و یا ناشايست تلقي میشود و احكام اين
موارد در فرهنگ ما گاهي متفاوت با فرهنگ غرب است (شهرياري ،1385 ،ص.)160
حریم خصوصی افراد با توجه به جامعهای که در آن زندگی میکنند ،متفاوت است .برای
مثال ،حفظ حریم خصوصی در کشورهای امریکایی یا اروپایی خیلی حائز اهمیت نیست و اگر
هم در گذشته یا حال عملی انجام شده باشد -صرفنظر از اینکه خوب باشد یا بد -آن را انکار
نمیکنند و سعی میکنند که آن عمل ناپسند دوباره اتفاق نيفتد و عمل خوب را سرمشق و الگوی
دیگران قرار دهند .اما در بعضی از جوامع ،از جمله جامعه ایران باتوجه به اصول و سنتها ،حفظ
حریم خصوصی افراد بسيار مهم است؛ لذا در برخی موارد از اين حريم سودجویی میشود و
در مواردی نیز اطالعات شخصی افراد تغییر پيدا ميكند و یا انکار میشود .همچنین در جامعۀ ما
این اجازه به جامعه اطالعاتی داده نمیشود که بهراحتی بتوان به اطالعات افراد سرشناس و سایر
افراد دسترسی پيدا كرد و یا اینکه از آزادی اطالعات در اینگونه محیطها برخوردار شد.

حدود سانسور؛ حق دریافت اطالعات

کنترل گردش اطالعات و ایدهها در هر جامعهاي در سراسر تاریخ نشانهای از دیکتاتوری
بوده است .در قرن بیستم ،سانسور از راه آزمودن کتابها ،نمایشنامهها ،فیلمها ،برنامههای
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تلویزیونی و رادیویی ،گزارشهای خبری و سایر شیوههای ارتباطي بهويژه بزرگراههايي مثل
اينترنت به منظور تغییر یا سرکوب ایدههای مخالف یا تهاجمی اعمال میشد .داليل اعمال
سانسور متفاوت بود .مأموران سانسور ،موارد متفاوتي را هدف قرار میدهند؛ مواردي که آنها
را ناشایسته ،مبتذل ،کفرآمیز ،فتنهانگیز یا خیانتبار قلمداد ميكنند .بدینترتیب ایدهها همواره به
بهانۀ حفظ سه نهاداساسی سرکوب شده است :خانواده ،کلیسا و دولت (جمالالدين.)1388 ،
بُعد ديگر سانسور استفاده از ابزار دولتی و سایر ابزار قانونی یا رسمی برای محدودکردن
آزادي بیان است .سانسور از اين ديدگاه ،سرکوب ایدهها و معلوماتی است که افراد مشخص،
گروهها یا مقامات حکومتی آن را مضر تشخیص میدهند .اين امر خيلي گستردهتر و پيچيدهتر
از جمعآوري فالن كتاب یا مجله و یا جلوگيري از نمايش فالن فيلم است.
با توجه به تغيير و تحوالت عرصه رسانهها و محیط دیجیتال و پديد آمدن تكنولوژيهاي
نوين اطالعاتي و ارتباطي ،رسانههاي مكتوب بايد براي رشد و پويايي خود بهطور دقيق
به بازخواني مقوله سانسور و امنيت ملي بپردازند كه درنهايت مصاديق سانسور براي آنها
روشن شود .به عبارت ديگر اگر امروز رسانهها و محیط دیجیتال بهويژه مطبوعات ما دچار
خودسانسوري شدهاند به اين دليل است كه آنها از بُعد سياسي و اقتصادي و رسيدن به
معيارهاي حرفهاي با ضعف مواجهاند و وابستگي شديدي به نهادهاي ديگر دارند .لذا خود
اين مسئله سبب شده است مطبوعات در عملكرد خود بر مبناي معيارهاي سهگانه سياستها،
قوانين و هنجارها با مشكل مواجه شوند (رضاییان.)1384 ،
محدوديت بيان در شكلهاي مختلف در همه جوامع وجود داشته است .محدوديتها
و ممنوعيتهاي مذهبي ،اخالقي ،سياسي و ،...در طي تاريخ بشر از كانونهاي مختلف
ت بيان مكتوب و غيرمكتوب اعمال شده است و افراد بسياري برسر محترم
اجتماعي بهصور 
نشمردن اين محدوديتها جان خود را از دست دادهاند.
در کشورهای بهاصطالح مردمساالر ،افراد آزادند هر اطالعاتی را دریافت کنند؛ به این
معنی که دریافت منفعالنه اطالعات با هر محتوایی جرم نیست ،حتی اگر این اطالعات امنیت
ملی ،حريم شخصی یا اصول اخالقی دینی و غیردینی را بهخطر بیندازد .اگرچه اطالعات نوعی
دارایی محسوب ميشود ،دریافت اطالعات سرقتی مانند اموال سرقتی جرم نیست؛ هرچند اگر
اين امر به شکل فیزیکی و در قالب رونوشت یا دیسکت رایانهای اتفاق بيفتد ،جرم محسوب
میشود .البته اگر کسی به عمد اینگونه اطالعات را جستوجو و از مأخذی ممنوع برداشت
كند ،مرتکب تخلف شده است .عالوه بر موارد مذكور ،توانایی کودکان و نوجوانان عصر
حاضر در دریافت انواع اطالعات محیط دیجیتال ،بهويژه اطالعات مستهجن نگرانيهايي را
بهوجود آورده است كه ميتواند ازجمله حدود سانسور باشد (اسپيچ،1997 22ص .)408
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با توجه به این توضیحات ،چنین نتیجه میگیریم که سانسور در برخی موارد درست و در
برخی دیگر زیانبار است .سانسور اطالعات جنسي در مورد نوجوانان ،مانع رشد زودهنگام آنان
ميشود و از خطرات و اضطرابهای پیشرو جلوگیری ميکند ،اما همين سانسور (سانسور
اطالعات تخصصی) برای متخصصان يك حوزه علمي باعث میشود که کلیه اطالعات موجود
در امر تحقيق بهخوبي در دسترس محققان قرار نگيرد و اين امر ميتواند آثار سوء و غيرقابل
جبراني بر روند تحقيق وارد كند .سانسور اطالعات بايد با ظرافتي خاص و در محدودهاي اعمال
شود كه تنها از سودجویی افراد سودجو جلوگيري كند.
سانسور ،عملکرد بسیار رایجی است که گاهی امکان دارد به برخي مقولهها از جمله
تصاوير ،مطالب مخالف عفت ،خشونت ،مسائل مذهبی ،نکات مورد اختالف درعرصه
بینالمللی ،مقامهای عالیرتبه خارجی ،حمایت جوانان و غیره محدودشود (ارتباطات و
روزنامهنگاری.)1388 ،
در اغلب اوقات سانسور برای حمایت از نخبگان رهبریکننده یا شخصیتهای صاحب
قدرت بهکار میرود .سانسور ممنوعکننده میتواند مبتني بر قوانین خاص و بیشتر بر قدرتهای
خودسر و یا فقط مبتني برسوءاستفاده از قدرت باشد .امروزه نيز سانسور اطالعات در محيط
ديجيتال ازطريق فيلتر يا هك انجام ميگيرد .براي مثال ،اگر شخصيتهاي صاحب قدرت و يا
افراد صاحبمنصب در اين محيطها مطلبي مشاهده كنند كه به نفعشان نباشد ،بهراحتي مطلب
را فيلتر و از ديد همگان محو ميكنند.

روزآمدی اطالعات

با توجه به رشد روزافزون علم و کوتاه شدن دوره حیات علمی یک اندیشه ،الزم است
از روزآمدی اطالعات ارائه شده اطمینان حاصل شود .توجه به تاریخ انتشار یک صفحه و
تاریخ بازبینی آن  -که اغلب در پايین یا باالی صفحه ظاهر میشود  -گامی در جهت ارزیابی
روزآمدی صفحه و اطالعات آن است .الزام ًا تاریخ انتشار صفحه و یا تاریخ روزآمدسازی
سایت بهتنهایی مالک روزآمدی اطالعات نیست؛ فعالنبودن پیوندها ،نشانی از عدم پویایی
و روزآمدسازی سایت است .بهعالوه ،منابع مورد استفاده در متن نیز باید مورد توجه قرار
گیرد ،درصورت کهنهبودن منابع مورد استناد باید در روزآمدی مطالب ارائه شده تردید کرد.
توجه به این مسئله حائز اهمیت است که به ِ
صرف کهنهبودن منابع مورد استناد یک متن علمی
نمیتوان خط بطالنی بر محتوای اطالعات بازیابی شده کشید؛ بلکه باید همزمان به متن آن
علم یا رشته ،طول عمر مفید اطالعات در آن موضوع و بار محتوایی مطالب نیز توجه داشت
(شریف،1384،ص.)4
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امروز روزآمدی اطالعات از اهمیت زيادی برخوردار است .جوامع اطالعاتی كه با
محیط دیجیتال سروکار دارند عالقمندند که اطالعات موردنیاز خود را بهروز دريافت كنند
و آنها را در كوتاهترين فاصله از توليدشان مورد استفاده قرار دهند .چه بسا این اطالعات در
کارهای پژوهشی و تخصصی مورد استناد قرار گیرد .بنابراین باید سعی شود تمامی اطالعات
حتياالمکان بهروز و جدید باشد و از کسب اطالعات قدیمی که در برخی از محیطهای
دیجیتال در دسترس عموم جامعه اطالعاتی قرار گرفته است ،دوري کرد .برای مثال ،در
بعضی از کشورهای غربی تمام اطالعات شخصی افراد در طول یک روز از طريق محیط
دیجیتال در دسترس عموم قرار میگیرد؛ مسلم ًا در دیدگاه جوامع ديگر ،از جمله جامعه ما این
کار پسندیده نیست .در برخی از کشورها نیز اطالعات جدید مربوط به کشور و جامعه ،بدون
هیچ دخل و تصرفی در اختیار جامعه اطالعاتی قرار میگیرد تا عموم از آن مطلع شوند.
اعتبار و صحت اطالعات
گاهي اطالعات ارائه شده در محیط مجازی وب نهتنها صحیح نیست ،بلکه گمراهکننده
است و در مواردی مثل اطالعات پزشکی این گمراهی خطرآفرين است؛ بنابراین در ارزیابی
اطالعات باید بر این جنبه بسیار تأکید داشت.
تعیین میزان صحت اطالعات بازیابیشده ،مهمترین بخش ارزیابی انتقادی اطالعات
است .اغلب کاربران براساس ظاهر سایت و نوع طراحی آن به ارزیابی میپردازند ،درحالیکه
طراحی مناسب و زیبای سایت ،دلیلی بر صحت محتوای اطالعاتی آن نیست .اشتباهات تایپی
و گرامری گاه محتوا را تحتالشعاع قرار ميدهد و اطالعات گمراهکنندهای منتقل ميسازد.
مطالبی که محتوایی قابل اعتماد دارند ،اعتبار خود را از استنادها میگیرند .اگر مقالهای علمی فاقد
استناد و منابع باشد ،نباید محتوای اطالعاتی آن معتبر و جدی قلمداد شود؛ در مورد سایتها
نیز چنین است .اطالعات ارائه شده در صفحات اینترنت چنانچه از طریق پیوندها مسیری
برای کشف منابع و استنادها فراهم آورند ،بر اعتبار خود افزودهاند(شریف،1384،ص.)4
اعتبار و صحت اطالعات یکی از موازین مهم اخالق اطالعات است که باید در محیط
دیجیتال ،مهم قلمداد شود .اطالعات بازیابیشده یا اطالعاتی که در دسترس عموم قرار
میگیرد باید اطالعاتی باشد که از اعتبار و صحت برخوردار و نیز مورد اطمینان جامعه
اطالعاتی باشد.

نتیجهگیری

فناوری اطالعات و ارتباطات بر همه مراحل زندگی انسان تأثیر گذاشته و توانایی او را گسترش
داده است؛ عالوه بر این ،باورهای رفتاری ،استانداردها و عادتهاي اجتماعی را نیز تغییر داده و
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ساختارهای نوینی را ایجاد کرده و نگرش ما را نسبت به دنیا تغيير داده است .اين فناوری ،ساختار
اطالعات را نیز دگرگون کرده و سبب تغییر قوانین و ضوابط مربوط به آن شده است .این قوانین
و ضوابط ،جزئی از اخالق اطالعات محسوب میشود که در محیط دیجیتال تأثیرگذار است.
باتوجه به دادههاي پژوهش حاضر درباره ضوابط و قوانين اخالق اطالعات در محیط دیجیتال،
به این نتیجه میرسیم که پيش از بهكارگيري این ضوابط در محیط دیجیتال باید آنها را شناخت
تا در انجام آن دقت بيشتر و هزينه كمتري صرف شود.
هدف از تألیف این مقاله آشنایی با بحث اخالق اطالعات در محیط دیجیتال است ،زیرا
امروز اكثر پژوهشگران و محققان به جای مراجعه سنتی به کتابخانهها ،اطالعات موردنیاز خود
را ازطریق محیط دیجیتال بهدست میآورند .طبیعت ًا رجوع فراوان به این محیط ،چالشهايي
را با خود به همراه دارد؛ براي مواجهه با اين چالشها و تقليل آن به حداقل ،اصول و موازیني
نياز است كه در اين مقاله با عنوان «اخالق اطالعات در محيط ديجيتال» ارائه و سعي شد تا
در اين زمينه آگاهي مختصري به عالقهمندان داده شود .اميد است در آينده به نقطهاي برسيم
كه اين موازين از سوي همه كاربران در محيط ديجيتال رعايت شود.
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