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ــاق  ــاخص اخ ــای ش ــط چهره ه ــه توس ــت ک ــی اس ــر مقاالت ــتمل ب ــاب مش ــن کت ای

اطاعــات ماننــد رافائــل کاپــورو، لوچانــو فلوریــدی، هرمــان تاوانــی، ســوراج 

ــوژی  ــه تکنول ــوط ب ــی مرب ــل مســائل اخاق ــه تحلی ــگاداروم نوشــته شــده اند و ب هون

ــۀ  ــد. گرچــه همــۀ ایــن مقــاالت به لحــاظ زاوی اطاعــات و فضــای مجــازی می پردازن

ــر  ــم یکدیگ ــل و متم ــا مکم ــتند، ام ــطح نیس ــک س ــان در ی ــق تحلیل هایش ــد و عم دی

محســوب می شــوند و هــر یــک جنبــه ای از فضــای مجــازی را بــا اســتفاده از مفاهیــم 

ــد.  ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــات م ــاق اطاع ــرح در اخ مط

ــاالت ســعی شــده هــم مباحــث نظــری پوشــش داده شــوند و هــم  ــش مق در گزین

ــا دو  ــاب ب ــن اســاس کت ــر ای ــد. ب ــرار گیرن ــردی مــورد توجــه ق ــی و کارب مســائل عمل

ــات اخــاق  ــب کلی ــورو آغــاز می شــود کــه به ترتی ــل کاپ ــی از رافائ ــۀ دائره املعارف مقال

اطاعــات و اخــاق دیجیتــال را معرفــی می کننــد، ســپس بــا مقاالتــی کــه صبغــۀ نظری 

و فلســفی پررنگ تــری دارنــد ادامــه می یابــد، و در نهایــت بــا مقــاالت کوتاهــی کــه بــه 

بررســی برخــی از مســائل انضاممــی می پردازنــد خامتــه پیــدا می کنــد. کاپــورو در مقالۀ 

»اخــاق اطاعــات« کــه مقالــۀ اول کتــاب حــارض اســت، ســابقۀ تاریخــی پرســش های 

اخاقــی و مســائل روش شــناختی و علمــِی ناظــر بــه اخــاق اطاعــات را مــورد بحــث 

قــرار می دهــد. او در ایــن مقالــه مســائلی ماننــد حریــم خصوصــی، هویــت، اعتــامد، 

ــائل  ــال، مس ــور، انتح ــارت، سانس ــازی، نظ ــگ مج ــری، َجن ــت فک ــت، مالکی عدال

ــد  ــات می دان ــاق اطاع ــیک اخ ــائِل کاس ــی را مس ــار اطاعات ــیتی، و اضافه ب جنس
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کــه بایــد بــا توجــه بــه تکنولوژی هــای جدیــد اطاعاتــی و به ویــژه اینرتنــت و فضــای 

مجــازی مــورد بررســی قــرار گیرنــد. به عقیــدۀ او از طریــق بررســی و ارزشــیابی اخاقــی 

ایــن مســائل اســت کــه می تــوان رشایــط اجتامعــِی مناســب بــرای زندگــی در عــر 

اطاعــات را رقــم زد.

مقالــۀ دوم بــا عنــوان »اخــاق دیجیتــال« نیــز بــه قلم کاپــورو اســت. اخــاق دیجیتال 

ــر تکنولوژی هــای اطاعــات و  ــه بررســی تأثی اخــص از اخــاق اطاعــات اســت و ب

ارتباطــات دیجیتــال بــر جوامــع و محیط هــای کاِن مــا و مســائل اخاقــی مربــوط بــه 

ــِد  اینرتنــت و شــبکه های اجتامعــی می پــردازد. به عقیــدۀ کاپــورو تکنولوژی هــای جدی

اطاعــات و ارتباطــات شــبیه شمشــیر دوَدم هســتند، یعنــی از یــک ســو می تواننــد در 

خدمــت مشــارکت سیاســی و فعالیــت مدنــی و جنبش هــای آزادی بخــش و صلح طلــب 

باشــند و از ســوی دیگــر ایــن قابلیــت را دارنــد کــه ســاختارهای جدیــدی بــرای نظارت، 

سانســور، و کنــرتل افــراد و جوامــع ایجــاد کننــد. از ایــن رو، ایــن تکنولوژی هــا 

ــِن  ــه یاف ــد ب ــی می توان ــل اخاق ــه تأم ــا ک ــد. از آنج ــک و چالش برانگیزن پروبلامتی

راه حل هــای پایــدار بــرای چالش هــای تکنولوژیــِک عــر دیجیتــال و رفــع آنهــا کمــک 

کنــد، الزم اســت بــه آن پرداخــت و از بصیرت هــای حاصــل از آن بــرای ســاخِن جهانــی 

ــوژی اطاعــات و ارتباطــات بهــره گرفــت.  ــای تکنول ــر مبن ــر ب ــر و عادالنه ت منصفانه ت

کاپــورو در ایــن مقالــه بــر رویکــرد میان فرهنگــی در اخــاق اطاعــات تأکیــد می کنــد 

و معتقــد اســت کــه تنهــا از طریــق ایجــاد نظــام حکمرانــی اینرتنــت بــر مبنــای مشــورت 

هفت



میان فرهنگــی اســت کــه می تــوان بــر شــکاف دیجیتــال و فاصلــۀ فزاینــده بیــن اغنیــا و 

فقــرای اطاعاتــی در ســطح جهانــی فائــق آمــد. 

مقالــۀ ســوم ایــن مجموعــه »تکنولــوژی اطاعــات و تکنولوژی های خــود« نــام دارد. 

ایــن مقالــه از آثــار مهــم نظــری و فلســفی کاپــورو در زمینــۀ اخــاق اطاعات اســت. او 

در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از مفهــوم »تکنولوژی هــای خــود« کــه توســط میشــل فوکــو 

مطــرح شــده اســت، بــه تحلیــل جنبه هــای اخاقــی تکنولــوژی اطاعــات می پــردازد. 

نویســنده در ایــن مقالــه بیــن »اخــاق مبتنــی بــر قانــون«  و »اخــاق مبتنــی بــر خــود« 

ــه  ــه تنهــا ب متایــز قائــل می شــود. به عقیــدۀ او زندگــی اخاقــی در عــر اطاعــات ن

ــود،  ــر منی ش ــی امکان پذی ــورهای اخاق ــا و منش ــن و آیین نامه ه ــن قوانی ِصِف تدوی

ــا  ــا زیســت جهان مــردم قــرار نگیرنــد و ب ــد ب بلکــه اگــر ایــن قوانیــن در نســبت و پیون

عالـَـم آنهــا یگانــه نشــوند راهــی بــه دنیــای درونــی مردمــان نیــز منی گشــایند و از نیــروی 

معنــوی الزم بــرای اثرگذاشــن بــر اخــاق مــردم تهــی خواهنــد شــد. مــا منی توانیــم 

ــردی و  ــی ف ــه ای در زندگ ــه ریش ــم ک ــزاری بینگاری ــاً اب ــات را صف ــوژی اطاع تکنول

ــت جهان  ــدارد. زیس ــان ن ــرف فرهنگی م ــخ و ع ــر، تاری ــارت دیگ ــه عب ــی و ب اجتامع

ــرای »خودمراقبتــی« مــا تبدیــل می کنــد. رویکــرد  ــه عنــری ب اســت کــه اخــاق را ب

کاپــورو در ایــن مقالــه مبتنــی بــر »اخــاق مراقبــت« اســت و تأکیــد می کنــد کــه مــا از 

طریــق »تکنولوژی هــای خــود« بــه مراقبــت از نفــس می پردازیــم و خودمــان را در مقــام 

ــه کمــک »تکنولوژی هــای  ــی ب ــم. خودمراقبت ــه ســامان می آوری ســوژه هایی اخاقــی ب

خــود« می توانــد کمــک کنــد کــه مزایــای تکنولــوژی اطاعــات نــه تنهــا عادالنــه توزیــع 

شــود، بلکــه به نحــوی توســط افــراد بــه خدمــت گرفتــه شــود کــه بتواننــد زندگــی خاص 

خــود را نیــز شــکل دهنــد. از طریــق پیونــد زدِن اخــاق اطاعــات بــه »تکنولوژی هــای 

خــود« اســت کــه می توانیــم از تکــر »شــکل های زندگــی« در جهــاِن مجــازی صیانــت 

کنیــم و مانــع از آن شــویم کــه تکنولــوژی اطاعــات بــه ابــزاری بــرای »رسکــوِب خــود« 

ــای  ــن و آیین نامه ه ــِن قوانی ــی، داش ــوژۀ اخاق ــه س ــدن ب ــرای بدل ش ــود. ب ــدل ش ب

اخاقــی و عمــل بــر وفــق آنهــا کافــی نیســت، بلکه بایــد بــا »خودمراقبتــی«، ایــن قوانین 

ــعِ مختلــف  ــردی و تاریخــی و فرهنگــی جوام ــا زندگــی ف و آیین نامه هــا را متناســب ب

جــرح و تعدیــل کنیــم. اگــر فعالیت هــای نهــادی و قانون مــداِر خــود را در چارچوبــی 

هشت



از »تکنولوژی هــای خــود« قــرار ندهیــم، آنهــا فقــط بــه باززایــی یــک فراینــد بوروکراتیک 

ــال  ــرای مث ــود« )ب ــای خ ــی از »تکنولوژی ه ــورو از برخ ــه کاپ ــی ک ــد. رشح می انجامن

هــر دوســتی، هــر ســکوت، و هــر خنــده( در نســبت بــا تکنولــوژی اطاعــات ارائــه 

می دهــد بســیار خواندنــی و درس آمــوز اســت. 

ــال«  ــط دیجیت ــی »اخــاق و سیاســت گذاری عمومــی در محی ــۀ چهــارم یعن در مقال

ــای  ــِی تکنولوژی ه ــت گذاری عموم ــه سیاس ــی ب ــرد اخاق ــح رویک ــه ترشی ــورو ب کاپ

ــنت های  ــرح در س ــات مط ــتفاده از نظری ــا اس ــه ب ــن مقال ــردازد. او در ای ــال می پ دیجیت

فلســفی کاســیک )ارســطو( و مــدرن )هابــز، کانــت( نســبت اخــاق و سیاســت گذاری  

ــت.  ــه، »آزادی« اس ــن مقال ــث او در ای ــور بح ــرد. مح ــش می گی ــه پرس ــی را ب عموم

اگــر در فلســفۀ سیاســی یونــان باســتان کــه جامعــه ای شــفاهی بــود، »آزادی گفتــار« در 

ــود،  ــی ب ــت گذاری عموم ــای سیاس ــورا مبن ــل آگ ــهر از قبی ــی دولت ش ــع عموم مجام

ــی  ــرد عموم ــانۀ »کارب ــوان رس ــات« به عن ــنگری »آزادی مطبوع ــر روش ــر در ع و اگ

ــی  ــت گذاری عموم ــدی سیاس ــای متص ــی و نهاده ــۀ مدن ــن جامع ــاط بی ــل«، ارتب عق

ــال و فضــای مجــازی، »آزادی  ــون در محیــط شــبکه اِی دیجیت را تضمیــن می کــرد، اکن

ــراز نظــر و  ــدۀ حــوزۀ عمومــی ای اســت کــه محــل بحــث و اب دسرتســی« تضمین کنن

شــور و مشــورت اســت. از ایــن رو، هرگونــه سیاســت گذاری و تنظیــم مقــررات در مورد 

فضــای مجــازی بایــد همــراه بــا تضمیــن »آزادی دسرتســی« انجام شــود. اکنــون اینرتنت 

در هیئــت یــک رســانۀ دیجیتــاِل غیرمتمرکــز و جهانــی ظاهــر می شــود و کاربــران فقــط 

ــده داشــته  ــد در آِن واحــد نقــش فرســتنده و گیرن ــد، بلکــه می توانن ــده ندارن شــأن گیرن

باشــند. ایــن محیــِط شــبکه اِی دیجیتــال، فرصت هــای جدیــدی را بــرای گفتامن هــای 

اخاقــی، حقوقــی، و سیاســی و نیــز بــرای فعالیــِت سیاســِی فــردی و اجتامعــی ایجــاد 

می کنــد و فراتــر از اصــول آزادی گفتــار و آزادی مطبوعــات، مســئلۀ آزادی دسرتســی  بــه 

ــدل می شــود.  ــی قــرن بیســت و یکم ب مســئلۀ اخاقــی مهمــی در جامعــۀ اطاعات

مقالــۀ پنجــم کتــاب بــا عنــوان »هرگــز داده هــای واقعــی ات را وارد نکــن!« قــدری از 

مباحــث نظــری فاصلــه می گیــرد و جنبــۀ انضاممی تــری پیــدا می کنــد. کانــون مترکــز 

ایــن مقالــه، حفاظــت از حریــم خصوصــی کاربــران در شــبکه های اجتامعــی اســت. 

کاپــورو در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از مفهــوم »همبســتگی ســیاق مند« کــه توســط هلــن 

نُه



ــات  ــازی اطاع ــه آشکارس ــد ب ــه تعه ــازد ک ــل می س ــت مدل ــده اس ــه ش ــنباوم ارائ نیس

شــخصی در شــبکه های اجتامعــی امــری مطلــق نیســت و کاربــر می توانــد بســته بــه 

ســیاقی کــه در آن بــه رس می بــرد هویــت واقعــی خــود را پنهــان یــا آشــکار ســازد. مــا در 

شــبکه های اجتامعــی بــه دنبــال قوانیــِن جدیــِد کنــاِر هــم بــودن هســتیم کــه چــه بســا 

هنجارهــا و قوانیــن ســنتی را بــه چالــش بکشــند. وظیفــۀ علــم اخــاق در مقــاِم یــک 

رشــتۀ دانشــگاهی، پروبلامتیــک کــردِن ُخلقیاتــی معیــن اســت. در غیــر ایــن صــورت، 

ــارِی متصلــب شــود و تابوهــا،  ممکــن اســت زندگــی اجتامعــی مملــو از قواعــد رفت

ــان  ــر تلقــی شــوند و چون ارزش هــا، و تعصباتــی از همه نــوع، بدیهــی و غیرقابــل تغیی

ــد.  ــه كار رون ــازاِت قــدرت ب ــه سلســله مراتب و امتی ــرای مرشوعیت بخشــی ب ــزاری ب اب

بــر همیــن نهــج، اخــاق اطاعــات نیــز بــه تأمــل انتقــادی دربــارۀ ُخلقیــاِت اطاعاتــی 

ــم  ــه حری ــین، از جمل ــای پیش ــدِد ارزش ه ــیابی مج ــه ارزش ــد ب ــامم دارد و می کوش اهت

خصوصــی و شــفافیت بپــردازد. زندگــی اجتامعــی بــه معنــای پنهــان کــردن و آشــکار 

ــه شــکل های مختلــِف اعتــامد و امنیــت اســت.  کــردِن ماهیــت و هویت مــان بســته ب

از ایــن رو مجبــور نیســتیم همــواره بــه یــک شــکل ثابــت هویت مــان را بــرای دیگــران 

آشــکار ســازیم. داده هــا و اطاعــات خصوصــی بســته بــه ســیاق های مختلــِف زندگــِی 

اجتامعــی و تعامــات اجتامعــِی مربوطــه، نقش هــای متفاوتــی پیــدا می کننــد. بــرای 

مثــال اطاعــات شــخصی و هویتــی در یــک شــبکۀ اجتامعــی کــه نوعــاً بــا رسگرمــی و 

تفریــح رسوکار دارد، نقــش و کارکــردی متفــاوت از یــک شــبکۀ اجتامعــی علمــی دارد. 

ــا  مــن می توانــم در اولــی بــا هویتــی مســتعار حضــور یابــم، امــا در دومــی موظفــم ب

هویــت واقعــی ام حــارض شــوم. ایــن مســئله کــه آیــا نــام، نشــانی، وابســتگی ســازمانی، 

و ســایر مشــخصاِت مــن خصوصــی هســتند یــا عمومــی یــا ایــن کــه آیــا می توانــم آنهــا 

را پنهــان یــا آشــکار کنــم، بــه ســیاِق وقوع شــان بســتگی دارد. مــا در اینجــا بــا مســئلۀ 

ــد و  ــر از قواع ــد و فرات ــه ای جدی ــد به گون ــه بای ــم ک ــن« مواجهی ــخصیتِی آنای »چندش

هنجارهــای ســنتِی اخــاق بــه آن بپردازیــم. نتیجــه اینکــه در فضــای مجــازی امــر مطلِق 

ــت و الزم  ــی اس ــل اخاق ــک اص ــد!« ی ــیاق مند کنی ــه س ــد ک ــاد بگیری ــِک  »ی پراگامتی

اســت آن را در سیاســت گذاری های آموزشــی در زمینــۀ فضــای مجــازی در دســتور کار 

قــرار دهیــم. 

ده



عنــوان مقالــۀ ششــم »رویکــرد هرمنوتیکــی کاپــورو بــه اخــاق اطاعــات: اِتــوس در 

جامعــۀ اطاعاتــی و تکویــن انجلتیــک« اســت کــه توســط تاداشــی تاکنوچــی نوشــته 

ــه  ــورو ب ــی کاپ ــرد هرمنوتیک ــح رویک ــه ترشی ــه ب ــن مقال ــنده در ای ــت. نویس ــده اس ش

ــوس« در  ــوم »اِت ــر مفه ــه ب ــن مقال ــردازد. ای ــک می پ ــم انجلتی ــات و عل ــاق اطاع اخ

نــزد کاپــورو مترکــز دارد. کاپــورو از ηθος ]:اِتــوس[ معنــای اصیــل آن در زبــان یونانــی 

را مــراد می کنــد کــه بــه معنــای »سکنا داشــن« بــوده اســت. اخــاق، به عنــوان قواعــِد 

عمــِل فــردی، تــا بــا »اتــوس« درنیامــزد و بــا جهانــی کــه مردمــان در آن ســکنا گزیده انــد 

ــه فاعــل اخاقــی بــدل  ــه نشــود، منشــأ اثــر نخواهــد بــود. بــرای اینکــه انســان ب یگان

شــود، آیین نامه هــا و قوانیــن اخاقــی الزم انــد، امــا کافــی نیســتند. آیین نامه هــا 

ــام و  ــی« ادغ ــای فرهنگ ــی« و »عرف ه ــکل  های زندگ ــد در »ش ــی بای ــن اخاق و قوانی

بــه بخشــی از معــارف و ســنن هــر فرهنــگ بــدل شــوند. در غیــر ایــن صــورت، ایــن 

ــا  ــدِن نهاده ــر ش ــت و پاگی ــور و دس ــدِن ام ــه پیچیده ش ــز ب ــن ج ــا و قوانی آیین نامه ه

ــوژی  ــات و تکنول ــد. اطاع ــد انجامی ــان نخواهن ــرتِ جه ــفتگی بیش ــازمان ها و آش و س

اطاعــات خنثــا نیســتند، بلکــه عمیقــاً متأثــر از فعالیت هــای اگزیستانســیال اند و الزم 

ــدی  ــه و چندبُع ــیاق های  چندالی ــره و در س ــی روزم ــا زندگ ــد ب ــا را در پیون ــت آنه اس

مــورد بحــث قــرار دهیــم. بررســی اِتــوس در جامعــۀ اطاعاتــی، بــه معنــای پرداخــن به 

ســاحِت پیونــد بیــن تکنولــوژی اطاعــات و زندگــی اگزیستانســیاِل ماســت. این طــور 

ــی  ــوع رســانۀ اطاعات ــا هــر ن ــری ی نیســت کــه نرم افزار هــا و ســخت افزارهای کامپیوت

و محتــوای آن توســط افــرادی ایجــاد شــده باشــد کــه از عــرف زندگی شــان در جامعــه 

مســتقل اند. داللت هــا یــا نحــوۀ وجــود اطاعــات و تکنولــوژی اطاعــات در جامعــه 

به گونــه ای هستی شــناختی تعییــن می شــود و توجــه بــه ایــن ابعــاد هستی شــناختی در 

تأمــات اخاقــی راجــع بــه تکنولــوژی اطاعــات و فضــای مجــازی رضوری اســت، 

چراکــه »اتــوس« به واســطۀ تعامــات انســانی و زبانــی از رهگــذر تفســیر و به گونــه ای 

ــرد.  ــکل می گی ــی ش هرمنوتیک

ــاس  ــط توم ــه توس ــام دارد ک ــازی« ن ــای مج ــاق در فض ــاب »اخ ــم کت ــۀ هفت مقال

زیگمونــد نوشــته شــده اســت. ایــن مقالــه بــه دو گــروه از ایده هــا می پــردازد: یــک گــروه 

بــر مــرات ناشــی از فضــای مجــازی مترکــز می کنــد کــه متأثــر از آراء کســانی ماننــد 
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هانــا آرنــت، مارتیــن هایدگــر، و ژان بودریــار اســت و گــروه دیگــر بــر مزایــای ناشــی از 

رشایــط مجــازی تأکیــد دارد کــه از آراء کســانی ماننــد رافائــل کاپــورو، هلــن نیســنباوم، 

هانــس مــوراوک، ریمونــد کورتســویل، مایــکل الــدرد، دنیــل نیــگل، و مایــکل آرنولــد 

رسچشــمه گرفتــه اســت. گــروه اول بــرای فقــدان ظاهــِر فــردِی چیزهــا تأســف می خورَد 

ــا در گزاف واقعیــت، و یکبارمرف شــدِن  کــه در امحــاِء فضــای عمومــی، فقــدان معن

اشــیاء جلــوه می کنــد. جریــاِن فکــرِی دیگــر بــر وضعیــت جدیــِد ایجادشــده در فضــای 

ــان  ــد. جری ــد می کن ــی در آن، تأکی ــِی قدیم ــِم اخاق ــِد مفاهی ــف جدی ــازی و تعری مج

دوِم تفکــر معتقــد اســت کــه فردیــت را می تــوان در رشایــط جدیــد حفــظ کــرد. مقالــۀ 

حــارض می کوشــد بیــن ایــن دو نــوع تفکــر جمــع کنــد و بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه 

بایــد بــه ارزیابــی مــرات فضــای مجــازی پرداخــت و در ضمــن کوشــید آنچــه را کــه 

ــه امــر فــردی الزم اســت حفــظ کــرد. انجــام ایــن مهــم مســتلزم نقــد  ــرای احــرتام ب ب

مســتمر جامعــۀ مــدرن اســت. 

عنــوان مقالــۀ هشــتم »اخــاق در ســپهر اطاعات« اســت که توســط یکــی از پیرشوان 

اخــاق اطاعــات، لوچانــو فلوریــدی، نوشــته شــده اســت. به عقیــدۀ فلوریــدی جامعۀ 

ــاِد جهانی شــان  ــد کــه پیچیدگــی و ابع ــی ای را ایجــاد می کن ــی مســائِل اخاق اطاعات

ــی  ــاق اطاعات ــه اخ ــت ک ــن اس ــا ای ــۀ م ــت. وظیف ــرتش اس ــال گس ــت در ح به رسع

ــات،  ــش، و ارتباط ــات، دان ــِد داده، اطاع ــاِن جدی ــا جه ــد ب ــه بتوان ــم ک ــن کنی را تدوی

یــا »ســپهر اطاعــات« تعامــل و بــرای آن چاره اندیشــی کنــد. اخــاق اطاعــات بایــد 

اخاقــی زیســت محیطی متناســب بــا محیــط اطاعــات باشــد تــا بتوانــد چالش هــای 

ــرتام  ــِن اح ــوِل بنیادی ــای اص ــر مبن ــد را ب ــِط جدی ــن محی ــی از ای ــِد ناش ــی جدی اخاق

بــه اطاعــات، و حفاظــت و ارزشــگذاری آن حــل کنــد. مقالــۀ حــارض بــا مترکــز بــر 

مفهــوم شــکاف دیجیتــال اســتدالل می کنــد کــه می تــوان بــه کمــک اخــاق اطاعــاِت 

زیســت محیطی ایــن شــکاف را پــر کــرد. بــه ایــن منظــور فلوریــدی بــه ارائــۀ اصولــی 

ــل  ــات در مقاب ــپهر اطاع ــت از س ــرای حفاظ ــه ب ــردازد ک ــمول می پ ــی و جهانش کل

آنرتوپــی اطاعاتــی رضوری انــد. بــر طبــق این اصــول، الــف( در ســپهر اطاعــات نباید 

آنرتوپــی اطاعاتــی ایجــاد شــود؛ ب( در ســپهر اطاعــات بایــد از آنرتوپــی اطاعاتــی 

جلوگیــری شــود؛ پ( آنرتوپــی اطاعاتــی بایــد از ســپهر اطاعــات حــذف شــود؛ و ت( 
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اطاعــات بایــد از طریــق گســرتش، بهبــود، غنی ســازی، و گشــایِش ســپهر اطاعــات، 

ــا جامعــۀ اطاعاتــی  ترویــج شــود. به عقیــدۀ فلوریــدی اخــاق اطاعــاِت متناســب ب

بایــد به طــور جــدی بــه ارزِش امــوِر غیرمــادی و ناملمــوس توجــه کنــد و ایــن بهرتیــن 

راه بــرای مراقبــت از ســپهر اطاعــات و احــرتام بــه آن اســت. ایــن کار از عهــدۀ فرهنــگ 

مــادی غــرب مــدرن بــه تنهایــی برمنی آیــد و بایــد از کشــورهای غیرغربــی کــه قادرنــد 

رویکــردی غیرمــادی و غیرمرفــی در قبــال جهــان پیشــه کننــد مــدد گرفــت. به عقیــدۀ 

ــد کــه  فلوریــدی، فرهنگ هــای غیرغربــی هنــوز هــم به قــدر کافــی شــأن معنــوی دارن

بتواننــد در واقعیت هــای مــادی و غیرمــادی چیــزی را تشــخیص بدهنــد کــه همچــون 

ــد کمــک  ــن فرهنگ هــا می توانن ــاً شایســتۀ احــرتام باشــد. ای صورت هــای وجــود، ذات

کننــد کــه ســپهر اطاعــات بــه فضایــی مدنی تــر بــرای همــه بــدل شــود. بدین ترتیــب، 

ــرب  ــرِی« غ ــه »دیگ ــکا ب ــا ات ــد ب ــات می توان ــپهر اطاع ــت محیطِی س ــاِق زیس اخ

ســاخته شــود. 

ســامی کــول، اُلیوِیــه گلَســی، کلـِـر بَلــه در مقالۀ نهــِم این مجموعــه با عنوان »تأســیس 

اخــاق شــبکه های اجتامعــی فراســوی حریــم خصوصــی: دیدگاهــی جامعه شــناختی« 

ــود،  ــته می ش ــردی دانس ــری ف ــاً ام ــه نوع ــی ک ــم خصوص ــۀ حری ــه مقول ــند ب می کوش

نگاهــی جامعه شناســانه داشــته باشــند و اخــاق شــبکه های اجتامعــی آنایــن را فراتــر 

از مســئلۀ حریــم خصوصــی و مدیریــِت شــخصِی داده هــا بربنــد. به عقیــدۀ نویســندگان 

ــات  ــی و طبق ــز  اجتامع ــک متای ــه دینامی ــد ب ــی بای ــبکه های اجتامع ــه، ش ــن مقال ای

ــط  ــه رواب ــد، چراک ــه کنن ــد، توج ــود دارن ــا وج ــواع فضاه ــایر ان ــه در س ــی ک اجتامع

ــا آنچــه  ــث هستی شــناختی ب ــرار می شــوند از حی ــن شــبکه ها برق ــه در ای اجتامعــی ک

کــه قبــل از ایــن پلتفرم هــا وجــود داشــت تفــاوت ندارنــد و ایــن پلتفرم هــا فقــط باعــث 

ــرات  ــوند. تأثی ــفافیت می ش ــری، و ش ــط، رؤیت پذی ــادالت، رواب ــت تب ــش رسع افزای

ــی  ــه جامعه شناس ــت، بلک ــع نیس ــو و بدی ــره ن ــی یک ــبکه های اجتامع ــی ش اجتامع

ــم خصوصــی  ــی می شــناخته اســت. حری ــه خوب ــل آنهــا را ب کاســیک از مدت هــا قب

امــری صفــاً فــردی و ســوبژکتیو نیســت و غالبــاً توســط قــدرت و منزلــت اجتامعــی 

فــرد تعییــن می شــود. بنابرایــن، گرچــه تلقــی فردانگارانــه از حریــم خصوصــی همچنان 

ــرای  ــش ب ــی رضایت بخ ــد اخاق ــی منی توان ــه تنهای ــا ب ــت، ام ــد اس ــی مفی ــه نوع ب
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سیســتم های اطاعاتــی، و از جملــه شــبکه های اجتامعــی تأســیس کنــد. نویســندگان 

ــا  ــیک بن ــی کاس ــر جامعه شناس ــه ب ــی ای ک ــوب تحلیل ــن چارچ ــا تدوی ــند ب می کوش

شــده اســت و کاربســت آن در مــورد شــبکه های اجتامعــی آنایــن، بــه غنــای بحــث 

بیفزاینــد و دیــدگاه تــازه ای ارائــه دهنــد تــا بتــوان بــه روشــی جدیــد بــه مســائل اخاقــی 

اندیشــید. 

مقالــۀ دهــم کــه توســط ســوراج هونــگاداروم، متفکــر تایلنــدی، نوشــته شــده اســت 

»شــکاف اطاعاتــی، جریــان اطاعــات، و عدالــت جهانــی« نــام دارد. به عقیــدۀ 

ــی  ــل توجه ــی قاب ــکاف اطاعات ــوب ش ــامل و جن ــورهای ش ــن کش ــگاداروم بی هون

وجــود دارد و ایــن امــر بــرای رشــد اقتصــادی  و توســعۀ پایــدار در ایــن کشــورها مــر 

اســت. ایــن شــکاف اطاعاتــی توســط سلســله ای از جریان هــای نابرابــر و ناعادالنــۀ 

اطاعــات بیــن کشــورهای شــامل و جنــوب تشــدید می شــود. هونــگاداروم در ایــن 

مقالــه دو الگــوی مرتبــط بــا ایــن جریــان ناعادالنــه، یعنــی جریــان منابــع و اطاعــات 

ــد. او  ــی می کن ــاب، را بررس ــی نای ــع چاپ ــی و مناب ــخ خط ــان نس ــی و جری بیولوژیک

اســتدالل می کنــد کــه در کنــار ســه مفهــوم »عدالــت مبادلــه ای«، »عدالــت توزیعــی«، و 

»عدالــت مشــارکتی« بــه مفهــوم دیگــری تحــت عنــوان »عدالــت جهانــی« نیــاز داریم تا 

فهــم دقیقــی از وضعیــت کنونــی بــه دســت آوریــم. نویســنده بــر لــزوم افزایــش جریــان 

ــن  ــکاری بی ــدۀ وی، هم ــد. به عقی ــد می کن ــوب تأکی ــورهای جن ــن کش ــات بی اطاع

کشــورهای جنــوب باعــث تقویــت آنهــا می شــود، زیــرا ایــن همــکاری آنهــا را بــه هــم 

پیونــد می دهــد و باعــث می شــود کــه صــدای قوی تــری داشــته باشــند و ایــن امــکان 

را بیابنــد کــه مســتقیامً از یکدیگــر بیاموزنــد. 

ــی«  ــت جهان ــی، و عدال ــال، معرفت شناس ــکاف دیجیت ــم »ش ــۀ یازده ــوان مقال عن

ــۀ  ــل مقال ــوان آن را مکم ــت و می ت ــده اس ــته ش ــگاداروم نوش ــط هون ــه توس ــت ک اس

ــان کشــورهای  ــری می ــای نابراب ــه معن ــال را ب ــی دانســت. نویســنده شــکاِف دیجیت قبل

ــت  ــه اینرتن ــات و از جمل ــات و ارتباط ــای اطاع ــه تکنولوژی ه ــی ب ــان در دسرتس جه

جدیــد  اطاعاتــِی  تکنولوژی هــای  و  ســنتی  تکنولوژی هــای  بیــن  او  می دانــد. 

ــر  ــنتی، کار مؤث ــای س ــاف تکنولوژی ه ــت. برخ ــل اس ــناختی قائ ــزی معرفت ش متای

ــد  ــذا نویســنده پیشــنهاد می کن ــِد دانــش و مهــارِت کافــی اســت. ل ــر نیازمن ــا کامپیوت ب

چهارده



ــائل  ــه مس ــه ب ــتلزِم توج ــی مس ــِی جهان ــکاف دیجیتال ــارۀ ش ــت گذاری درب ــه سیاس ک

ــر  ــزاِر کامپیوت ــخت افزار و نرم اف ــۀ ِصِف س ــت. عرض ــی اس ــناختی و آموزش معرفت ش

ــد،  ــادرت می کرده ان ــه آن مب ــه حــال ب ــا ب ــی و محلــی ت ــه مــردم کــه قدرت هــای دولت ب

ــا مــردم »باســواِد  به هیچ وجــه راه حــل مؤثــری نیســت. کارهــای بیشــرتی الزم اســت ت

کامپیوتــری« شــوند. ماحظــاِت مربــوط بــه دانــش و آمــوزش باید جــزِء الینفــِک اجرای 

مؤثــِر سیاســت های مربــوط بــه شــکاِف دیجیتــال باشــد تــا بیــن »نظــاِم دانــش و کنــِش 

معرفتــِی جهانــی« و »نظــاِم دانــش و کنــِش معرفتــِی محلــی« تعــادل برقــرار شــود. 

در مقالــۀ دوازدهــم بــا عنوان »اطاعات تراکنشــی، کوکی هــای اینرتنتــی، و داده کاوی« 

هرمــان تاوانــی بــه بررســی تأثیــرات گــردآوری و تحلیــل اطاعات تراکنشــی کاربــران بر 

حریــم خصوصــی آنهــا می پــردازد. کامپیوترهــا خواه ناخــواه اطاعــاِت تراکنشــی  تولیــد 

ــا رشکت هــای خصوصــی  ــد توســط دولت هــا و ی ــن اطاعــات می توانن ــد و ای می کنن

گــردآوردی شــوند و بــا اهــداف سیاســی و یــا تجــاری مــورد بهره بــرداری قــرار گیرنــد. 

ــئله ای  ــی مس ــاِت تراکنش ــخاص، اطاع ــِی اش ــِم خصوص ــِر حری ــن رو، از منظ از ای

بحث برانگیــز اســت و گــردآوری آنهــا ممکــن اســت باعــث نقــض حریــم خصوصــی 

افــراد شــود. نویســندۀ مقالــه بــا مترکــز بــر دو مــورد، یعنــی اســتفاده از »کوکی هــا« و 

ــی  ــات تراکنش ــردازش اطاع ــردآوری و پ ــه گ ــوط ب ــی مرب ــائل اخاق »داده کاوی«، مس

کاربــران را مــورد بررســی قــرار می دهــد و پیشــنهاد می کنــد کــه بایــد به گونــه ای از ایــن 

نرم افزارهــا و فنــون اســتفاده شــود کــه حریــم خصوصــی و زندگــی شــخصِی کاربــران 

تحــت تأثیــر قــرار نگیــرد. 

ــتمل  ــه مش ــن ک ــگ ژاپ ــن از فرهن ــه ای که ــِکن؛ جنب ــوان »ِس ــا عن ــیزدهم ب ــۀ س مقال

بــر معانــی اینرتنــت اســت«، بــه قلــم نــاکادا ماکوتــو، حــال و هــوای نســبتاً متفاوتــی 

دارد. ِســِکن در فرهنــگ ژاپنــی، مجموعــه نگرش هایــی بــه جهــان اســت کــه از آداب، 

اخــاق اجتامعــی، معیارهــای ارزش داوری، عقــل متعــارف، غایــاِت زندگــی، رفتارهای 

مطلــوب، تخیــاِت مشــرتک دربــارۀ جهــان، و نظایــر آنهــا تشــکیل شــده اســت. وجــوه 

مختلــِف معانــِی ســکن مشــتق از آیین هــای بودایــی، کنفوسیوســی، شــینتو، بوشــیدو 

ــدت، و  ــه وح ــش ب ــت، گرای ــنتی از طبیع ــای س ــامورایی(، تلقی ه ــاق س )آداب و اخ

نظایــر آنهاســت. ســکن به معنــای »جهــاِن بینابیــن« اســت کــه در متون فلســفۀ اســامی 

پانزده



بــا عناوینــی همچــون »عــامل بــرزخ« یــا »عــامل ملکــوت« یــا »عــامل خیــال منفصــل« 

مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت؛ یعنــی جهانــی بیــن الوهیــت ]: عالـَـم معقــول[ و زمیــن 

ــن انســان ها ]:  ــی بی ــا جهان ــان ی ــان و آدمی ــن خدای ــی بی ــا جهان ــِم محســوس[ ی ]: عالَ

جهــان بین االذهانــی[. آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه ســکن دارای داللــت غیرمــادی 

و غیرجســامنی اســت و  بــه ارزش هــای اخاقــی معنــوی در ســنت ژاپنــی ارجــاع دارد. 

ــرده  ــن را بررســی ک ــه داده هــای پیامیش هــای انجام شــده در ژاپ ــن مقال نویســنده در ای

ــد. او این طــور  ــل کن ــِکن را تحلی ــی ِس ــت و معان ــی اینرتن ــن معان ــاط بی ــا ارتب اســت ت

نتیجــه می گیــرد کــه معانــی اینرتنــت در ژاپــن از ِســِکن جدایی ناپذیــر اســت و ارزیابــی 

ــب  ــکن دارد. بدین ترتی ــا س ــط ب ــی مرتب ــا معان ــی ب ــۀ نزدیک ــن، رابط ــت در ژاپ اینرتن

ــای  ــث از پیش زمینه ه ــی منبع ــِق معان ــت از اف ــی اینرتن ــه معان ــود ک ــخص می ش مش

خــاِص فرهنگــی، اجتامعــی، و تاریخــی جدایی ناپذیــر اســت و در مباحــث مربــوط بــه 

اخــاق اطاعــات بایــد بــه ســیاق های فرهنگــی حــول و حــوِش معانــی اینرتنــت توجــه 

داشــت و مســائل اخاقــی را بــا در نظــر گرفــِن ایــن ســیاق ها طــرح و حــل منــود. 

مقالــۀ آخــِر کتــاب بــا عنــوان »نواقص اخــاق اطاعات« توســط جــان اُرالندو نوشــته 

ــه کــه پیرشفت هــای  ــن نکت ــر ای ــد ب ــه ضمــن تأکی ــن مقال شــده اســت. نویســنده در ای

جدیــد در تکنولــوژی اطاعــات موجــب بــه وجــود آمــدِن معضــاِت اخاقــی جدیــدی 

ــول  ــر اص ــی ب ــه مبتن ــی ک ــتم های اخاق ــه سیس ــد ک ــتدالل می کن ــت، اس ــده اس ش

ــد.  ــی عاجزن ــی واقع ــات در زندگ ــن معض ــِل ای ــه ح ــک ب ــد از کم ــد کلی ان و قواع

ــا وظیفه گــرا  ــل( ی ــاور )جــان اســتوارت می سیســتم های کان اخــاق هنجــارِی فایده ب

)ایامنوئــل کانــت( بیــش از آن کلــی هســتند کــه بتواننــد بــرای حــِل مســائِل انضاممــی 

و پیچیــدۀ جدیــد بــه کار آینــد. اصــول و قواعــدی ماننــد »ده فرمــان اخــاق کامپیوتــر« 

یــا »سیســتم قواعــد ترکیبــی« لیندرمــن نیــز از مشــکل مشــابهی رنــج می برنــد. نویســنده 

بــا ذکــر دو منونــه از ایــن مســائل عینــی و انضاممــی، یعنــی »انتشــار اســناد عمومــی 

ــتم ها و  ــن سیس ــای ای ــه ج ــه ب ــد ک ــان می ده ــی«، نش ــگ اطاعات ــت« و »جن در اینرتن

اصــول و قواعــِد کان، نیازمنــد روش عرفی تــری بــرای حــل مســائل اخــاق اطاعــات 

هســتیم. شــواهد حاکــی از آن اســت کــه مــردم بــرای حــل مســائل اخاقــی، بــه جــای 

ــی  ــد، یعن ــتفاده می کنن ــاس« اس ــوالً از »روش قی ــی، معم ــد اخاق ــردن قواع ــه کار ب ب

شانزده



اساســاً وضــع اخاقــی  مســئلۀ مــد نظــر را از طریــق قیــاس آن بــا مســئله ای کــه وضــع 

ــارۀ  ــم درب ــده، اگــر بتوانی ــن ای ــر اســاس ای ــد. ب ــن می کنن ــی واضحــی دارد تعیی اخاق

ــه  ــه لحــاظ اخاقــی- ب ــودن آن ب ــا غلــط ب ــی درســت ی وضــع اخاقــی عمــل X- یعن

اجــامع برســیم، و عمــل Y شــباهت موجهــی بــه عمــل X داشــته باشــد- یعنــی تفــاوت 

 Y ــی مشــابه در مــورد عمــل ــم قضاوت ــن X و Y نباشــد- می توانی اخاقــی موجهــی بی

داشــته باشــیم. نویســنده می کوشــد کارآیــی ایــن روش را بــا بررســی دو منونــۀ یادشــده 

نشــان دهــد. 

ــم  ــه چش ــه ب ــن مجموع ــاالت ای ــن مق ــه در مضامی ــری ک ــوع و تک ــم تن علی رغ

می خــورد، می تــوان مضمونــی اساســی را مشــاهده کــرد کــه کم وبیــش در اکــر 

ــر نســبت اخــاق  ــد ب ــا به نحــوی تکــرار شــده اســت و آن، تأکی ــاق آنه ــه اتف ــب ب قری

ــت.  ــت جهاِن آنهاس ــا زیس ــی ب ــردم و به عبارت ــی م ــی زندگ ــیاق فرهنگی-اجتامع ــا س ب

بیشــرت نویســندگان ایــن مجموعــه بــه اخــاق اطاعــات نــگاه فردانگارانــه ندارنــد، بلکه 

ــارت  ــه عب ــد. ب ــرار کنن ــن اخــاق و جهــاِن زندگــی مردمــان نســبت برق می کوشــند بی

ــوس  ــوذ از ایک ــک )مأخ ــردی اکولوژی ــه رویک ــن مجموع ــاالت ای ــرت مق ــر، بیش دیگ

یونانــی بــه معنــای »خانــه« و »مســکن«( بــه اخــاق اطاعــات دارنــد. ورای نحــوۀ رفتار 

درســِت فــردی، اخــاق بــه نحــوۀ ســکناگزیدِن جمعــِی مــا در جهــان راجــع اســت و 

اکنــون بخــش قابــل توجهــی از زیســت جهاِن مــردم بــه قلمــرو فضــای مجــازی تعلــق 

دارد. مــا به نحــوی از انحــاء در جهــان مجــازی ســکنا می گزینیــم و اخــاق اطاعــات 

ــوزد.  ــا بیام ــه م ــازی را ب ــکناگزینِی مج ــن س ــوی ای ــت و نیک ــۀ درس ــد طریق می خواه

اخــاق، روی دیگــِر ســکناگزیدِن ماســت و ایــن معنایــی اســت کــه در واژۀ »اِتــوس« 

یونانــی نهفتــه اســت. 

دغدغــۀ اخــاق، دغدغــۀ »ســاماِن ســکونتگاه تاریخِی انســان« اســت؛ ســاماِن انســان 

ــه موجــودی کــه خصیصــۀ وجــودی اش »در-جهان-بــودن«1 اســت. هایدگــر در  به مثاب

ــا  ــه اســت، اخــاق را ب ــوس« پرداخت ــه »اِت تفســیر قطعــه ای از هراکلیتــوس کــه در آن ب

ــن  ــوس ای ــخن هراکلیت ــد. س ــد می ده ــی« آن پیون ــواِم تاریخ ــان« و »ق »بودن-در-جه

1.  being-in-the-world

هفده



اســت: ethos anthropos daimon:[ ηθος ανθρωπος δαιμων[1؛ کــه معمــوالً 

این طــور ترجمــه می شــود: »منــِش2 هــر انســان، خــدای اوســت«. امــا هایدگــر چنیــن 

ترجمــه ای را ناشــی از ذهنیتــی مــدرن می دانــد کــه بــا تلقــی یونانــی فاصلــه دارد. مطابق 

تفســیر هایدگــر بایــد ایــن جملــه را این طــور ترجمــه کــرد: »ســکونتگاه انســان، جایــی 

ــارت بهــرت تفســیر-  ــه عب ــِم ترجمــه- و ب ــرای فه ــر حضــور خــدا«. ب اســت گشــوده ب

ــوس« در  ــد توجــه داشــت کــه یکــی از معانــی »اِت هایدگــر از جملــۀ هراکلیتــوس، بای

یونانــی )کــه واژۀ ethics در زبان هــای معاص از آن مشــتق شــده اســت(، »ســکناگزیدن« 

اســت و هایدگــر بــر همیــن مبنــا بــه قرائــِت جملــۀ هراکلیتــوس می پــردازد. بــر اســاس 

تفســیر هایدگــر، بایــد گفــت کــه اخــاق، برخــاف تلقــی رایــج، امــری صفــاً فــردی 

نیســت، بلکــه در »تاریخ منــدی« )ســکنا گزیــدِن انســان در تاریــخ( انســان ریشــه دارد؛ 

ســکنا گزیدنــی کــه در گشــودگِی تقدیــر و »رخ داد« ممکــن می شــود. مزیــِت ایــن تلقــی 

ــارۀ اخــاق  ــج درب ــۀ رای ــا را از پیش فرض هــای فردانگاران ــه م ــن اســت ک از اخــاق ای

رهــا می کنــد و مجــال می دهــد نگاهــی تاریخــی و جمعــی بــه اخــاق داشــته باشــیم. 

در ایــن نــگاه تاریخــی، اخــاق صفــاً بــه هنجارهــای رفتــاری کنشــگراِن فــردی تعلــق 

نــدارد، بلکــه »اخــاِق فــردی« خــود فــرع بــر ســکنا گزیــدِن انســان در جهــان خواهــد 

بــود. انســان از آن رو بــه ایــن یــا آن شــیوه رفتــار می کنــد کــه جهان منــد اســت و اخــاق 

)اِتــوس( بــه »ســاماِن جهــان« برمی گــردد و توســط آن ممکــن و در عیــن حــال مقیــد و 

ــود.  ــرشوط می ش م

ــان در  ــکونت انس ــه از س ــت ک ــی اس ــتعاره ای مکان ــوح اس ــازی به وض ــای مج فض

فضایــی متفــاوت و جدیــد خــرب می دهــد. اکنــون بخــش عمــده ای از تجربــۀ وجــودِی 

مــا در جهــان مجــازی رقــم می خــورد. بدیــن اعتبــار، تفکــر در بــاب فضــای مجــازی، 

تفکــر دربــارۀ »ســکونتگاه« اســت. ســکونتگاه، طرحــی اســت کــه انســان در پاســخ بــه 

نــدای هســتی درمی انــدازد و مــا اکنــون بــا »طرح انــدازی دیجیتالــِی هســتی« مواجه ایــم. 

1. داریوش درویشی. فیلسوف تاریک )نگاهی به نگاشته ها و انگاشته های هراکلیتوس( )اصفهان: پرسش، 

1391(، ص 455. 
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ســکونتگاه مــا در حــال تجربــۀ طرحــی جدیــد اســت و لــذا بــه »اِتــوس« جدیــدی نیــاز 

داریــم. رابطــۀ اخــاق اطاعــات و فضــای مجــازی از همیــن نقطــه آغــاز می شــود. مــا 

بیــش از هــر زمــان نیازمندیــم مســائل اخاقــی ای را کــه تحــت تأثیــر فضــای مجــازی به 

آنهــا دچــار شــده ایم در پرتــو تفکــر بــه »ســکونتگاه« بــه اندیشــه درآوریــم، زیــرا بــه تعبیر 

هایدگــر »موافــق بــا معنــای بنیــادی واژۀ اِتــوس، واژۀ اخــاق بایــد نشــان دهــد کــه ایــن 

رشــته بــه ســکونتگاه می اندیشــد«1. بــا ایــن رویکــرد هستی شناســانۀ اکولوژیــک اســت 

کــه وضــع قاعــده و قانــون بــرای فضــای مجــازی، بــه معنــای حقیقــی کلمــه وضــع 

»نامــوس« خواهــد بــود، نــه صفــاً معرکه گیــرِی ایدئولوژیــک بــرای تحکــم و تســلط بــر 

زندگــی مــردم. هــر قانــون اصیلــی، به تعبیــر هایدگر، پاســخی به هدایت هســتی اســت: 

فقــط تــا جایــی کــه انســاِن برون ایســتنده در حقیقــِت هســتی بــه هســتی 

تعلــق دارد، ممکــن اســت از خــوِد هســتی هدایتــی بــه آن رهنمودهایــی 

نشــأت گیــرد کــه بایــد بــرای انســان بــه قانــون و قاعــده تبدیــل شــوند. 

 )nomos( واژۀ نومــوس .nemein هدایــت در ]زبــان[ یونانــی می شــود

فقــط قانــون نیســت، بلکــه بــه معنایــی اصیل تــر از آن، هدایتــی اســت 

پنهــان در فرمــاِن هســتی. فقــط ایــن هدایــت امــکان می دهــد انســان بــه 

هســتی ملتــزم شــود.2 

انســان بــا ایــن التــزام اســت کــه اخــاِق ســکناگزیدن در ســکونتگاهش را می یابــد 

ــواِم  ــکونتگاه و ق ــه س ــیدن ب ــد. اندیش ــار می کن ــت در آن رفت ــک و درس ــیوۀ نی ــه ش و ب

ــِل اخــاق اطاعــات در عــر فضــای مجــازی اســت. تاریخــی آن، رســالِت اصی
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