
 

 اخلاق اطلاعات جهانی: نقد و بررسی دیدگاه چارلز اس

 1 یکوبرادران ن ینمحمد ام
 2 آرش موسوی

 3کیوان الستی 

 چکیده

رو، ینازادر سااراساار دنیا را ممکن ساااتت  اساا    هاانسااانفناوری اطلاعات روابط میان 

کنند  ا یک نظریۀ اتلاقی یمپردازان اتلااِ  اطلااعاات، ماانناد  اارل  ا ش،  لااش یا نظر

 ینوعب جهانی ارائ  دهند   ارل  اش معتقد اساا  این نظری  جهانی در سااار  فرا اتلاِ 

 و در ساار  هنااری ب  اتلاِ مراقت ، فیاایل  و پلورالیسا،، ب  نا  پلورالیسا،  یساایری

 نری مه،نیاز دارد  مقالۀ راضاار ضاامن معرفی  دیدچار  ارل  اش، برتی از  کنیوساایوش

چرایی ینستدهد  پلورالیس،  یسیری  او مشکل  یمی نظری در پروژۀ او را نشان هاشاکا 

کنااد  همینین، دلااایاال ا ش در دفااا  از ینمدر رابطاا  بااا داوری دربااارۀ دی ری را راال 

پلورالیساا،  یساایری متتنی بر دو فرد نادرساا  اساا   اوا اینک  او فرد کردر اساا  

کند یمیاً او اساااتدلاا ثاندهد؛ یمی اتلاقی را نتیا  ها یاوت ل وماًی فرهن ی ها یااوت
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ی اتلاقی جهان اس   در سار  هنااری نی  هاسن ای در همۀ یرفت پذپلورالیسا، نظریۀ 

یی و راچ یامدپ، در مقابل  کنیوسااایوشهای اتلاِ  مراقت ، فیااایل  و ی نظردفا  اش از 

کل پروژۀ اش را، متنی بر ارائ  یک  ی یاف  شاادرها الشوظیی  چرایی، موج  نیساا   

چذارد؛ بلک  مسااایرهای آ ی پژوهش را، جه  ینمنظریا  اتلااِ اطلاعات جهانی، کنار 

 نماید یم قوی  آن، روشن 

اتلاِ فناوری اطلاعات، اتلاِ کاربردی، پلورالیسا،  یسیری، اتلاِ  :یکلید گانواژ

فییل  
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 مقدمه

 ا مر تط شادر اس   بسیاری از مسائل مالی، شللیهای دیایتازندچی روزمرر ما با رساان 

های دیایتاا ساا  شااود  رسااان های نوظهور رل میای ما در ار تاط با این رسااان و رابط 

های دیایتاا هم را هسااتند  هر فرد دارند: نخساا ، اطلاعات در رسااان ویژچی منحصاارب 

( شکل باینری )صیر و یکنو  تاصی از اطلاعات، شامل عکس، ویدئو، صدا، یا متن، ب  

هستند یعنی مانند روغن  1«چریسی»های دیایتاا ت در رسان شاود  دو ، اطلاعاذتیرر می

ا های دیایتاشاااوند  ساااو ، رساااان کنند و میان افراد زیادی جاباا مینیوذ می رارتیب 

 اند  عاملات و روابط فرا ر از مرزهای جلرافیایی را ممکن ساتت 

های دیایتاا ستب شدر اس  ستک زندچی و مسائل اتلاقی رسان های تاص  ویژچی

 رارتی بمربوط ب  آن در دنیای دیایتاا  لییر کند  ب  دلیل هم را بودن اطلاعات، کاربران 

تود را دانلود کنند و در اتتیار  موردعلاق های اف ارها، موسیقی و کتاب وانند نر می

ِ مؤلیان کتاب، طراران نر دی ران ب ذارند  در  نین شرایطی، رق کنندچان اف ار و  هی و

تصوصی  شود  ا اطلاعاتافتد  چریسی بودن اطلاعات ستب میفیل، و موسیقی ب  تطر می

مانند ریور بازیکن فو تاا در مهمانی تاص، نحور پوشش بازی ر مشهور، یا فیش رقوقی 

 ال ، افراد هموارر ن ران رری،در اتتیار هم  قرار ب یرد  در این ر رارتیب فلان مسئوا 

شدید  هایشود  ا  یاوتشخصی تود تواهند بود  چستردچی روابط فرامرزی باعث می

ها ها ممکن اس  ب  محکو  کردن برتی ارزشفرهن ی رؤی  شود  مواجه  با این  یاوت

 هایچون  ک  در دنیای آفلاین برتی  ار وببنابراین، همان؛ و هناارها پایان یابد

هستند، در دنیای آنلاین  هاآننااری و ارزشی وجود دارد و اکثر افراد مقید ب  اجرای ه

  هنااری، شکل ب یرد- ار وب ارزشی مثاب ب ی اتلاِ اطلاعات، نی  لاز  اس  نظری 

زهای های دیایتاا مراطلاعات باشد   ون رسان  بومی واند اتلاِ  نین نظری  اتلاقی نمی

اند  ما نیاز ب  هناارهایی داری، ک  در مواجه  با فیای بومی تارج کردرار تاطی ما را از 

  یاوت نتاشی،، عصتانی نشوی، و ب  ان وا نروی،  در مقابل، ب  چیت وهای دی ر بیفرهنگ

                                                           
1. Greased 
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ب  اتلاِ   نها نبنابراین، ؛ پیدا کنی،« دی ری»بپردازی، و زبان مشترکی برای ار تاط با 

 نیاز داری،  1جهانیاطلاعات  اطلاعات، بلک  ب  اتلاِ

 پردازاننظری  هایپژوهشی اتلاِ  اطلاعات  جهانی اتیراً موضو  طراری یک نظری 

  3پردازان معاصر در این روزر اس یکی از نظری  2شاتلاِ فناوری شدر اس    ارل  ا 

لاِ تی اکند  نظری مختصر معرفی می طورب مقال  راضر، ابتدا، دیدچار  ارل  اش را 

ر کند و داطلاعات جهانی  اش، در سار  فرا اتلاقی، از پلورالیس،  یسیری دفا  می

کند  را انتخاب می کنیوسیوشسار  هنااری رویکردهای اتلاقی مراقت ، فییل  و 

ی اش اشارر  صویری کلی از این نظری  ارائ  شد، ب   ند نقد اصلی بر پروژر ازاینک پس

 چردد ی اش، در بخش نقدها، آشکار میپروژر شود  برتی از ج ئیاتمی

 اخلاق اطلاعات جهانی )ا.ا.ج( چارلز اس . 3

ی اتلااِ اطلااعاات جهاانی را در دو ساااار  ش درباارری  اارل  ا در این بخش نظریا 

کنی،  در سااار  هنااری، پرسااش مه، این اساا  ک  هنااری و فرا هنااری معرفی می

ها در جهان اطلاعات بر اساش کدا  معیار )معیارها( شناسایی و درساتی و نادرساتی کنش

یسااتند  معیاری موفق ن ی  نینشااودا از نظر اش، فایدر چرا و وظیی  چرا در ارائ  تیین می

های هنااری مناساااتی برای ، فیااایل  و مراقت  نظری کنیوسااایوشدر مقاابال، اتلااِ 

را اتلاقی   از منظر فهستندها در جهان اطلاعات شاناسایی و  تیین درستی و نادرستی کنش

                                                           
1. Global Information Ethics 

2. Charles Ess 
پردازان اتلاقی معاصر اس  ک  در این روزر  ألییات بسیار دارد  ازآنااک  لو یانو فلوریدی یکی دی ر از نظری 3. 

ی با پردازی،  برای آشنایفلوریدی در ادبیات فارسی معرفی شدر اس ، در این مقال  ب  معرفی و نقد  ارل  اش می

مناسب اس    1312الاسلامی اثر علیرضا ثق « درآمدی بر اتلاِ اطلاعات»دیدچار فلوریدی در زبان فارسی کتاب 

  وانید ب  آثار تود فلوریدی مراجع  کنید:همینین می

Information Ethics: On the Philosophical Foundations of Computer Ethics, 1999, 

Ethics and Information Technology. 
Information Ethics: Its Nature and Scope, 2005, Computer and Society. 

Information Ethics, 2010, in The Cambridge Handbook of Information and 

Computer Ethics, Cambridge, 2010. 
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شاود ک  معیار درساتی و نادرستی در اتلاِ اطلاعات وارد ب  این پرساش پاساد دادر می

 چرایینسااتیها و هناارها وجود داردا  ارل  اش، رویکردهای کثری از ارزشاساا  یا  

 لورالیس،پکند و از نوعی پلورالیس،، ب  نا  را در پاسد ب  این پرسش نقد می چراییمطلقو 

 کند  یسیری، دفا  می

 ا.ا.ج در ساحت هنجاری  .3-3

های هنااری نظری  تاص، طورب ، 2چراییفایدرو طورکلی با  1پیاامادچراییاز نظر اش، 

مناسااتی برای ا ا ج نیسااتند  کنش اتلاقی، از نظر پیامد چرا، کنشاای اساا  ک  پیامدهای 

مثت  آن )مانند لذت( از پیامدهای منیی آن )مانند درد( بیشاتر باشد  کنش درس  از نظر 

تاص، فعلی اسا  ک  بیشاترین سود را برای بیشترین افراد مر تط با آن  طورب فایدر چرا، 

ب  بار آورد  پس مساائل  اصاالی برای پیامدچرا، یا فایدر چرا، اناا  محاسااتا ی اساا  ک  از 

ی فعل تاصاای مشااخد شااود  محاسااتات پیامدچرایان  در جهان طریق آن سااود و ه ین 

 ی پیامدهای مثت  و منیی یک کنش باید بررسیآنلاین بسیار دشوار اس   جه  محاست 

تاا های دیایمانی، با این کنش در ار تاط هسااتند  رسااان ی زکرد    افرادی، در    بازر

قاً کند  همینین، دقیی افرادی کا  باا یکادی ر در ار تااط هساااتند را چساااتردر میدامنا 

های ی پیامدهای یک کنش در رساااان ی زمانی برای محاسااات مشاااخد نیسااا     بازر

ا ب  مشااکل دنیای دیایتا بنابراین پیامدچرا در رل مسااائل؛ دیایتاا را باید در نظر چرف 

، اف ارر نهای فایدر چرایان  در رابط  با موضو  رق کپی ، اساتدلاامثااعنوانب تورد  می

یشتری را رسد، ریظ رق کپی سود بفیل، یا موسایقی را در نظر ب یرید  در ابتدا ب  نظر می

مان اد بیشااتر و زی افرهای رامی ب  همرار داد  ولی اچر دامن و شاارک   ولیدکنندربرای 

  اولاً رددچمی ری را در این محاساات  در نظر ب یری، سااود بیشااتری نصاایب جامع  طولانی

اعث رای ان اسااتیادر کنند و این ب طورب  وانند از محصااولات دیایتاا افراد بیشااتری می

ها، اراف  نرشاود افراد ماهر در یک جامع  اف ایش یابند، ثانیاً کاربران ضمن استیادر از می

                                                           
1. Consequentialism 

2. Utilitarianism 
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امدچرا بنابراین پی؛ کنندهاا نی  کماک میاف ارنر هاای آن، با  ار قاا  باا یاافتن کااساااتی

-Ess, 2009: 171ی رق کپی سااود و ه ین  را بسااناد ) واند در مساائل نمی رارتیب 

176 ) 

رای روبرو اس   معیار وظیی  چرایی ب پیامد چرایینی  با مشکلی مانند  1وظیی  چرایی

کند  مطابق وظیی  چرایی، کنش  الف رل مسائل اتلاقی در جهان اطلاعات کار نمی

اتلاقی اس  اچر و  نها اچر اصلی ک  الف بر اساش آن اناا  شدر اس ، مصداقی از یک 

در عقاعدر کلی اتلاقی باشد   شخید اینک  کنشی در جهان اطلاعات مصداقی از یک قا

ان ی رق کپی را در نظر ب یرید  برای اینک  نشکلی اس ، بسیار دشوار اس   مادداً نمون 

( درس  یا نادرس  اس  باید نشان دهی، اصل  مطابق با 2رای کپیدهی، ریظ رق کپی )

کند ، وظیی  چرا استدلاا میسویکاس   از « عدال  تیر اس »آن مصداقی از قاعدر کلی 

ش این اصل اس  ک  رقوِ افراد مؤلف باید ریظ شود و این اصل بر اسا رای کپی

 وان استدلاا کرد کپی آزاد بر اساش این مصداقی از عدال  اس   از سوی دی ر، می

ی افراد رق آزادان  استیادر از اطلاعات را دارند و این اصل مصداقی از اصل اس  ک  هم 

رل   واند معیار مناستی براینی  نمی ش معتقد اس  وظیی  چرابنابراین ا ؛ عدال  اس 

 ( Ess, 2009: 92-93مسائل اتلاقی در دنیای دیایتاا ارائ  دهد )

بر اصوا  زرازاندابیشو وظیی  چرایی  کی   پیامد چراییهای مشکل اصلی در نظری 

عقلانی )محاست  سود و ه ین ، مصداقی از قاعدر کلی اتلاقی بودن( اس   این امر باعث 

ارویی با در روی جه ازاینهای فرهن ی رساش باشند و شود  ا نتوانند نست  ب  زمین می

بنابراین، در جهان اطلاعات ب  ؛ ماندند نو  مسائل اتلاقی در جهان اطلاعات ناکا  می

ر  پررنگ هاآنای هنااری نیاز داری، ک  نقش عاطی ، علیرغ، اهمی  عقل، در هنظری 

های متیاوت فرهن ی و مسائل متنو  برتاست  از فناوری اطلاعات شود و بتوانند در زمین 

                                                           
1. Deontologism 

2. Copyright 
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 3و کنیوسیوش 2، فییل 1ها در اتلاِ مراقت   این ویژچیانعطا  لاز  را داشت  باشند

 شود دیدر می

بیشتر بر نقش عاطی ،  وج  ب  دی ران و مراقت  از نیازمندان  أکید اتلاِ مراقت  

(  مسائل اتلاقی در اتلاِ مراقت  از رال  منیصل  12-12 :1315)نیک فرید،  کندمی

پارادوکس هاین  را در نظر ب یرید  هاین  برای درمان  مثااعنوانب  شود رقیقی  تارج می

دو ه ار دلار را تریداری کند  داروساز شهر  نها  بیماری زن تود باید دارویی با متلغ

دویس  دلار برای  هی  دارو ه ین  کردر اس  و هاین  موفق نشدر اس  بیش از ه ار دلار 

 هی  کند  هاین  بر سر دوراهی ماندر اس : یا باید  سلی، شود و ب ذارد ک  زنش بمیرد یا 

میان رق زندچی زن یا رق  یامنیصل  دارو را بدزدد  مسئل  اتلاقی در این مثاا، ک آن

منار  ای درنهک   دهندیارائ  م هایییلاس   وظیی  چرا و پیامدچرا  حل داروسازمالکی  

: مثلاً کندی  ولی اتلاِ مراقت  رالات دی ر را بررسی مشودیب  انتخاب یکی از دو شق م

 قسطی تریداری کند  عامل صورتب رالتی ک  هاین  با داروساز صحت  کند و دارو را 

اتلاقی بدون اینک  تود را ب  اناا  یکی از دو رال  بر اساش قواعد عقلانی ماتور کند، 

؛ اشدسومی نی  ب رلرار واند هموارر با  وج  ب  شرایط و مراقت  از دی ران ب  دنتاا می

ِ مراقت ، ر عواطف اس  ب ، متن محور و متتنین رج ئیاتلاقی قاعدر چری ،  بنابراین اتلا

 ( 1311)اسلامی، 

ش معتقد اس  اتلاِ مراقت  نظری  هنااری مناسب برای ا ا ج اس   اوا  ارل  ا 

های غربی  واند درک مشترکی میان دیدچاراتلاقی می چیری صمی،اینک  نقش عاطی  در 

    ناب ایدیدچاهی سنتی در غرب، قور عنوانب و شرقی ایااد کند  در اتلاِ فییل ، 

، کنیوسیوشکند  در اتلاِ رک، اتلاقی را بر اساش عاطی  و عقل صادر می 2فرونسیس

استیادر « قلب و اندیش »ب  معنای  5«تین»اتلاقی در شرِ، از میهو  دیدچاهی  عنوانب 

                                                           
1. Ethics of Care 

2. Virtue Ethics 

3. Confucius 

4. Phronesis 

5. Xin 
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دو   د اتلاِ مناسب باش نظری  جهانی  برای یک  واندبنابراین اتلاِ مراقت  می؛ شودمی

ِ مراقت انسان  کند  عامل اتلاقی در این رویکردای از روابط  أکید می  ب  شتک اینک  اتلا

محیطی یا محیطی باشد ک  در آن های زیس  واند نظا منیرد نیس   عامل اتلاقی می

عی   وان وضنی  می غیر جاندارعاملان غیرانسانی نقش دارند، بلک  برای عاملان   نهان 

دهد و اتلاِ مراقت ،  ار وب فراچیر ری ارائ  می یب ر اینب اتلاقی در نظر چرف   

های دیایتاا  وضیح دهد  های افراد را در رسان  واند بسیاری از رفتارها و انتخابمی

  بارز نمون« استیادر از  لین همرار جه  سلا  و اروالپرسی با دوس  تود»، مثااعنوانب 

ا و اشتراک موسیقی یا ویدئو یا     ب رفتار اتلاقی بر اساش مراقت  اس   همینین کپی

ماشای نی  از   هاآنهای اجتماعی ب  این دلیل اس  ک  قصد داری،  ا دوستان تود در رسان 

ویدئو یا چوش دادن ب  موسیقی لذت بترند  پس ب  اشتراک چذاشتن )کپی آزاد( مراقت  

 :Ess, 2009) کردن و  وج  کردن اس  و مطابق با اتلاِ مراقت ، فعل درستی اس 

203-205 ) 

ِ فییل  نی  یکی از نظری  ِ اطلاعات جهانی اس   اتلا های هنااری مناسب در اتلا

ی اصلی در اتلاِ فییل  اناا  کارهای لاز  برای رسیدن ب  زندچی توب اس   مسئل 

کرار، در عادت و   براثرهایی ب  نا  فییل ، برای اناا   نین کارهایی باید اولاً ویژچی

ای ب  نا  فرونسیس در او (  ثانیاً، قور22-11الف  1113: 1311فرد شکل ب یرد )ارسطو، 

 شخید دهد    کاری در    شرایطی مناسب اس   فرونسیس ناظر بر امور ج ئی و 

(  11-1الف  1112: 1311کند )ارسطو، اس  و از صدور ارکا  کلی پرهی  می  لییرپذیر

صیتی ی فرونسیس(، رشد شخ ، ب  دلیل  أکید بر شنات  اتلاقی )وظیی اتلاِ فییل

، 1311های اتلاقی( و اهمی  دادن ب  بحث دوستی و روابط اجتماعی )ارسطو، )فییل 

برای اتلاِ ی را  رکتاب هشت، و نه،( نست  ب  وظیی  چرایی و پیامد چرایی نظری  مناسب

اتلاِ فییل ،  وج  ب  نقش  م ی    رین،مهاز نظر اش،  یولدهد  شکل میاطلاعات 

ن(  یکر مدرن ) مای  عقل و بد ان اریدوچان چرایی و عاطی  اس    وج  ب  عاطی  عقل

چذارد  عواطف عامل ان ی ش اتلاقی و پل ار تاطی میان اتلاِ غربی و غیر را کنار می
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لاِ مراقت ، انند ات، هستند  پس اتلاِ فییل ، مبودائیو  کنیوسیوشغربی، مانند اتلاِ 

کردهای  واند بستر مشترکی میان رویاتلاقی، می چیری صمی،با  وج  ب  نقش عاطی  در 

های اتلاقی در سراسر دنیا فراه، کند  این ویژچی برای یک نظری  جهانی اتلاقی در رسان 

های غربی و غیر غربی کار کند ای ک  باید برای سن دیایتاا ضروری اس ؛ نظری 

(Ess, 2009: 211 در نمون  ) برتی فییل  چرایان، مانند  اوانی، رای کپیی ،

آید  سابرب کالای عمومی  عنوانب معتقدند اطلاعات ماهی  اشتراکی دارد  اطلاعات باید 

انی، های انسو دول  از انتشار آن رمای  کند  از طریق کپی و انتقاا اطلاعات، قابلی 

ماعی یابد؛ ثانیاً، ب  هماهن ی اجتکمک ب  یکدی ر ار قا  میمانند ار تاط با دی ران و 

یابی،  التت  لاز  اس  سود اقتصادی افراد مر تط را نی  در نظر ب یری، دس  می  ریب رگ

« منصیان  جتران تسارت»ک  میاهی، اتلاِ فییل  و تیر عمومی با  یابی،دس و ب  رالتی 

های  ولیدکنندر و فروشندر  لییق شود ها و تطرهای افراد و شرک برای ه ین 

(Tavani, 2007: 248-255)  

نظری  هنااری مناسب دی ری برای بررسی مسائل دنیای دیایتاا  کنیوسیوشاتلاِ 

، مانند اتلاِ فییل ، رشد انسانی و رسیدن ب  کماا کنیوسیوشاس   هد  در اتلاِ 

ا هماهن ی بکماا او در  انسان هویتی رابط  مند اس ، کنیوسیوشاس    ون از نظر 

رشد تود را با عشق و ایثار نست  ب   2شود  انسان نمون محقق می 1دی ران و نظ، متعالی

رسد  اتلاِ ب  مراقت  و  وج  ب  هم  آدمیان می درنهای کند و والدین آغاز می

ی وظیی  چرای و پیامد چرایی، ن اهی متیاوت با رای کپی، در رابط  با موضو  کنیوسیوش

ا های مه، تود رکند یافت دارد  انسان نمون ، جون ی، تیرتوار دی ران اس   او  لاش می

د، هدایایی اش نیستنامواا شخصی  نهان های او، بنابراین یافت ؛ در اتتیار دی ران قرار دهد

هستند از سوی تداوند ک  برای سپاس  اری باید ب  دی ران بخشیدر شوند  بدین  ر یب، 

 ,Essادای ارترا  و سپاس  اری، امری اتلاقی اس  ) عنوانب کپی آزاد اطلاعات، 

2009: 216-217 ) 

                                                           
1. larger order /tian 

2. junzi 
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مانند  شترکیبر امور م کنیوسیوشرویکردهای هنااری اتلاِ مراقت ، فییل  و 

د   نین کنن وج  ب  عاطی ، ن ار اجتماعی ب  انسان و اهمی  دادن ب  دی ران  أکید می

ها و ن در  ما  س ک نحویب  واند بنیان یک نظری  عا  اتلاقی باشد امور مشترکی می

 واند بنابراین، ا ا ج در سار  هنااری می؛ آید رسابب قتوا های متیاوت قابلفرهنگ

 از این رویکردها را انتخاب کند یکی 

 ا.ا.ج در ساحت فرا اخلاق  .3-3

 هایهای دیایتاا این امکان را فراه، سااااتت  اسااا   ا افراد بسااایاری از فرهنگرساااان 

های متیاوت با یکدی ر ار تاط داشاات  باشااند  پرسااش فرا اتلاقی ک  از چوناچون و ساان 

ی این اساا  ک  آیا  نها دساات  آیدهای متیاوت ب  وجود میها و ساان ی رساا،مشاااهدر

و هناارها را  ها وان  کثری از ارزشها و هناارها درساا  هسااتند یا میواردی از ارزش

های متیاوت باید   ون  باشدا  ارل  اش ها و ارزشها، رس،پذیرف   مواجه  ما با سن 

را اتلاقی   فنظری درنهای کند و ب  این پرسش را نقد می چرامطلقو  چرانستیهای پاساد

 دهد پلورالیس،  یسیری را ارائ  می

چرا معتقد اس  اس   نستی 1چرانستیپاسد نخس  ب  پرسش فرا اتلاقی فوِ پاسد  

؛ دقتوا و  قلیل ناپذیر هستنهای مختلف قابلها و هناارهای متیاوت در فرهنگهم  ارزش

ا کنی،   ارل  اش دو نقد بر های هنااری و ارزشی مداری  یاوتبنابراین ما باید با هم 

ی چرایی هر عملی در زمین  فرهن کند  اوا اینک ، مطابق با نستیوارد می چرایینستی

 :Ess, 2009داوری اتلاقی کرد )« دی ری» وان دربارر تودش درس  اس ، پس نمی

 اهای  روریستی داعش،  ااوز ب  کودکان و زنان میانمار، ی وان جنای (  مثلاً نمی186

ی منار چرایپایماا کردن رقوِ زنان در جوامع مختلف را محکو  کرد  دو  اینک ، نستی

های شود  در این دیدچار مرزهای نیوذ ناپذیری میان فرهنگمی 2تلاقیب  ان وا چرایی ا

و رسو   ها، باورهاداوری اتلاقی دربارر ارزش  نهان شود  این مرزها، مختلف رس، می

                                                           
1. Relativist 

2. Moral Isolationism 
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 وانند ارزشی را ب  افراد کند، بلک  افراد یک فرهنگ هرچ  نمییرا منع م« دی ری»

در  ک دررالی(  Ess, 2009: 187کسب کنند ) هاآنفرهنگ دی ر آموزش دهند یا از 

ی ورشود  نحهای دیایتاا ایااد کردر اس  ان وا چرایی مشاهدر نمی عاملا ی ک  رسان 

یر ها   ون  از یکدی ر  أثدهد فرهنگها در  ارید معاصر نشان میفرهنگ چیریشکل

نمون ، رری، شخصی برای جوانان  عنوانب (  Midgley, 1996: 119)پذیرند می

های دیایتاا، ب  معنای غربی آن ن دیک شدر اس  ار تاطات در رسان  براثرآسیای شرقی، 

(Ess, 2008 بدین  ر یب  )ب  دلیل عد  داوری دربارر دی ری و ایااد ان وا  چرایینستی

 مناستی برای اتلاِ اطلاعات جهانی باشد  فرا اتلاقی واند نظری  چرایی اتلاقی نمی

شود  از نظر ارائ  می 1ی اتلاقیچرامطلقپاسد دو  پاسخی اس  ک  از جانب 

د دارند و هر رس، های کلی و معتتر وجو،  نها دست  واردی از هناارها و ارزشچرامطلق

 واند چرای اتلاقی میها ملایرت داشت  باشد، مردود اس   مطلقیا سنتی ک  با این ارزش

 واند چرا می، مطلقمثااعنوانب گ دی ری داوری کند  ندربارر هناارهای متیاوت در فره

یاوت را، های متچرا  ما  دیدچاررفتار  مادر  رزا را  حسین و هیتلر را نکوهش کند  مطلق

ان  ک  کند   نین ن رشی این باور قو  چرایب  دلیل اینک  با او موافق نیستند، محکو  می

رهن ی چرایی تطر امپریالیس، فبنابراین مطلق؛ کندرا  قوی  می« رار ما باید رار هم  باشد»

-Ess, 2009: 188) دهد و برای یک نظری  اتلاِ جهانی مناسب نیس را اف ایش می

189.) 

های اوتدر مواجه  با  ی چراییمطلقو  چرایینستیپاسد سو ، با  وج  ب  مشکلات 

   پلورالیس»، ب  نا  هاپلورالیس شود  برتی ها ارائ  میاز جانب پلورالیس ارزشی، 

ارها ب  ها و هنا وان بر سر  برتی ارزشپذیرند ولی معتقدند میها را می،  یاوت« وافقی

ائل های متیاوت قی مشترکی میان رویکردها و دیدچارهیچ زمین   وافق رسید  ایشان

نی ک  شود  اغلب زمانیستند  مشکل پلورالیس،  وافقی این اس  ک  در عمل محقق نمی

شود اینک   وافقی صورت چیرد، قدرت وارد می جایب های ارزشی شدید اس ،  یاوت

                                                           
1. Ethical Dogmatist 
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چردد  انوا   دی ر پلورالیس، اشتراکات بیشتری را مطالت  ها منار ب  تشون  میو اتتلا 

های امیدوار اس  سازچاری میان ارزش 1هینمان «پلورالیس، شدید »، مثااعنوانب کند  می

،  لاش 2 ر پلورالیس،، مانند دیدچار جان رال متیاوت، ن  متناقض، ایااد کند  در انوا   قوی

ها یاف  شود  جان رال  معتقد اس  مرد  ی مشترکی از هناارها و ارزششود دست می

سمی ها ب   وافق برسند  ولی  نین پلورالی وانند بر سر  دست  مشترکی از ارزشمعقوا می

مشکل  اند، ب هایی ک  ب  لحاظ متنایی با یکدی ر متیاوتدر ایااد  پیوند میان ارزش

 ، پلورالیس،  رال  عقلانی  در روشن ری  غرب را فرد چرفت  اس ، نمون عنوانب تورد  می

نو   3 نین فرضی با رویکردهای مذهتی و سنتی در  عارد اس    یلور ک دررالی

نی،؛ ها را  حمل ککند  از نظر او لاز  نیس   یاوت ری از پلورالیس، را معرفی میقوی

معتقد اس   کند   یلورطحی بالا ر باز میزندچی انسانی در س سویب ها راهی بلک   یاوت

هایشان با یاوت  عل   ب کنند، بلک  هایشان با یکدی ر زندچی نمی یاوت علیرغ، ها انسان

نهایی کنند ک  زندچی در  ها، رس میها، ب  عل    یاوتیکدی ر در ار تاط هستند  انسان

هستند  « 2ریکدی  یکنندرکمیل »ها بنابراین  یاوت؛  ر از زندچی اجتماعی اس ناقد

ای متیاوت همطابق با این نو  پلورالیس، نیازی نیس  نظا  اتلاقی مشترک میان دیدچار

 .(Madson and Strong, 2003: 9-12)پیدا شود 

 ری از پلورالیس،، ب  نا  ش، با الها  از دیدچار افلاطون و ارسطو، نو  قوی ارل  ا 

 ک  یک طورهمانی مُثُل افلاطون، دهد  مطابق با نظری را پیشنهاد می 5پلورالیس،  یسیری

توبی یا  یهای متیاو ی، هن ا   لییر در منابع نوری، دارد؛ یک ایدر، مانند ایدرسای   شی

 واند مصادیق و کاربردهای متیاو ی در جهان مادی داشت  باشد  اش، ی عدال ، میایدر

یسیری، کند  پلورالیس،  می بندیصورتس،  یسیری را ب  کمک نظری  مُثل، پلورالی

دیدر ها را ناها،  یاوتهای مشترک میان انسان، ب  دلیل وجود ارزشچراییمطلق برتلا 
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ر دهد ایدر وارد  یسیرهای متیاوت   قلیل ناپذیچیرد  پلورالیس،  یسیری اجازر مینمی

دأ مشترکی مت ازآنااک های متیاوت ،  یسیرچرانستی برتلا ، وجودبااینداشت  باشد  

 وانند با یکدی ر مر تط و منسا، باشند  اش معتقد اس  پلورالیس،  یسیری در دارند، می

ها شود  از نظر ارسطو برتی واژری میهو  اشتراک لیظ نی  دیدر میآرا  ارسطو دربارر

رند  ارسطو نو  سومی ها  ند معنای کاملاً جدا از ه، دا نها یک معنا دارند و برتی واژر

ی روند ولی هم کند ک  اچر   ب  معناهای متیاوت ب  کار میها را شناسایی میاز واژر

اس :  1«موجود»معناها ب  یک میهو  مرک ی دلال  دارند  مثاا  مشهور ارسطو اصطلاح  

 ی  ی هایی ک  ب  معنایی از اینشود ولی هم می کاربردرب موجود در معانی مختلف »

و یک طتیع  معین نست   ی محوریشوند همیش  با یک نقط معانی موجود نامیدر می

(  33الف  1113)متافی یک، « شوند و فقط ب  عل  اشتراک در اس،  نین نامیدر نمی دارند

ان وردت رد وسطی می ،ی اشتراک لیظی ارسطو درباررمانند نظری  ،پلورالیس،  یسیری

 متیاوت   را، مانند معناهای  یسیرهای متیاوتسیری کثرت و کثرت اس   پلورالیس،  ی

های  ها و سنپذیرد؛ ولی معتقد اس   یسیرهای متیاوت برچرفت  از ارزشموجود، می

 ( Ess, 2006: 218مشترکی، مانند معنای مرک ی موجود، هستند )

رهای هناا ها ووجود ارزش»چرا را متنی بر ی  اربی نستیپلورالیس،  یسیری مقدم 

  ها نتیاپذیرد  ولی از مشاهدر این  یاوتمی« چوناچون ایهمکانو  هازمانمتیاوت در 

های معتتر و کلی وجود ندارد  چیرد ک  هیچ دست  واردی از هناارها یا ارزشنمی

های ها، هناارها یا رس،پلورالیس   یسیری معتقد اس  اچر   دست  واردی از ارزش

لف های مختمتیاوت ب  شیور ایمکان و  هازمان وانند در اما می معتتر کلی وجود دارند،

 ( Ess, 2009: 191 یسیر شوند، فه، شوند و بکار روند )

های مختلف را در نظر نمون ، نحور برتورد با بیماری کلیوی در جامع  عنوانب 

رای افراد شود؛ در ان لیس فقط بدیالی  می رای انب ب یرید  در آمریکا بیمار در هر سنی 

ساا ه ین  دیالی  رای ان تواهد بود؛ برای قومی در قطب شماا اچر فرد در  15بالای 

                                                           
1. Being 
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هایی اوت،  نین  یچرانستیکند  از نظر ارادی تودکشی می طورب شرایط توبی نتاشد 

  ولی وجود نداردب  این دلیل اس  ک  هیچ ارزش یا سن  مشترکی میان این س  فرهنگ 

در س  زمین  « سلامتی و رفار جامع »دهد ک  هناار مشترک پلورالیس   وضیح می

های مختلف  یسیر و فه، شدر اس   ب  همین تاطر س  رس، اجتماعی ب  شیور-فرهن ی

  آید  کاربرد/ یسیر سلامتی جامع  در آمریکا، بمتیاوت دربارر درمان بیماری ب  وجود می

ی منابع، دیالی  رای ان برای هم  بیماران اس ، ولی در جامع  قطب، ب  دلیل دلیل فراوان

 کمتود منابع، کشت  شدن فرد اس  

 چرایینستی و چراییمطلق واند مشکلات کند پلورالیس،  یسیری میاش استدلاا می

ها در دهد دست  واردی از هناارها و ارزشرا رل کند  پلورالیس،  یسیری اجازر می

  کار شوند و بهای متیاوت  یسیر میاجتماعی چوناچون ب  شیور-های فرهن ین زمی

 اس  و ارتماا پیدایش جهان  ک ارترا قابلهای ارزشی روند  بدین  ر یب،  یاوتمی

یابد  همینین، زمانی ک  پذیرفت  شود هناارها یا فرهن ی( کاهش می امپریالیس،ارزشی )

فرهن ی و -های متیاوت وجود دارد، چیتمان میانگهای مشترک در میان فرهنارزش

سیری رسد پلورالیس،  یبنابراین، ب  نظر می؛ داوری دربارر دی ری نی  ممکن تواهد شد

 چرایی تارج شود و  ار وب فرا اتلاقی مناستیچرایی و نستی واند از مشکلات مطلقمی

 ( 6Ess, 200) 1برای اتلاِ اطلاعات جهانی فراه، کند

 قدهایی بر ا.ا.جن .4

 ، فییل  و مراقت کنیوسیوشنشاان دادی، ا ا ج در ساار  هنااری رویکردهای اتلاِ 

ن کند  در ایداند و در سااار  فرا اتلاقی از پلورالیساا،  یساایری دفا  میرا مناسااب می

کنی،  در ضااامن  نقد و بررسااای، ج ئیات ش وارد میی  ارل  ا بخش، نقدهایی بر نظری 

 شود آشکار مینی   اونظری  

                                                           
 ری ی دی واند مشااکل داوری دربارردر بخش نقدها تواهی، دید پلورالیساا،  یساایری، علیرغ، مدعای اش، نمی 1.

 را رل کند 
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 نقد نخست: ابهام در پلورالیسم تفسیری .4-3

 ، متنی بر  حمیل دسااات  واردی ازچراییمطلق یساایری قرار اسااا  مشااکل  پلورالیساا،

 یسااا،پلورالنی  نییتد    ون   چرایینساااتی در دا   و را کنار ب ذارد هاهنااارها و ارزش

برای  شااایافی رلرار واند ب   نین هدفی دسااا  یابدا ب  نظر ما  ارل  اش  یسااایری می

  نظر باشااد  ب کنندرقانع واند های او نی  نمیپاسااد ب  این سااؤاا ارائ  ندادر اساا  و دفا 

را رل « ی ریی دداوری دربارر» متنی بر چرایینستی رسد پلورالیس،  یسیری مشکلنمی

پلورالیساا،  یساایری تا  و مته، اساا   ابتدا پاسااد ارتمالی اش ب  این ، جه ازاینکند  

 نیس   کنندرقانعدهی، پاسد او کنی، و سپس نشان میمشکل را طرح می

ی دی ری  واند درباررلورالیس،  یسیری   ون  میپ بااینک در رابط  ش ا پاسد 

ها مدارا ی رس،با هم ، چرانستی برتلا پلورالیس  اتلاقی، » نین اس :  ،داوری کند

ار یا یک هنا/نژاد براندازی، از کشینسلکند      اچر بتوان نشان داد رسمی، مانند نمی

امر  عنوان ب واند  نین رسمی را کند    پس پلورالیس  اتلاقی می خطی می ارزش متنایی

کل « 1ررفا»اش، هناار یا ارزش متنایی (  از نظر 2009:193« )غیراتلاقی محکو  کند 

ر را های دی ها در فرهنگ وان برتی رفتارها و کنشجامع  انسانی اس  و  وسط آن می

 داوری نمود 

های زیادی ب  همرار دارد و مشکل داوری پاسد کو ار  اش نکات مته، و پرسش

دقیقاً ب     معنا اس ا   ون   well-beingکند  اصطلاح ی دی ری را رل نمیدربارر

ر را های ارزشی و هنااری یکدی  وانی،  یاوتاین اصطلاح می از با  یسیرهای متیاوت

 یسیر درستی از نر  مشترک نیس ،  1 ری یس وان نشان داد قتوا کنی،ا   ون  می

 پلورالیس،  یسیری مشکل داوری دربارر دی ری یسیر درستی اس ا  2 ری یسک  دررالی

درس  اس  یا  1فرهنگ در  1هناار را یک چا  ب  عقب بردر اس   این پرسش ک  آیا 

 یسیر درستی از  1هناار ا ب  این پرسش  تدیل شدر اس  ک  آیا 2فرهنگ در  2هناار 

اس ا  2فرهنگ در  N یسیر درستی از  2هناار اس ا و یا  1فرهنگ در  Nنر  مشترک 

                                                           
1. well-being 
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 رواقعدعیاری برای داوری میان  یسیرها پیدا کنی،  بدین  ر یب همینان نیاز اس   ا م

های فرهنگ دی ر ب  مشکل داوری دربارر ها و رس،مشکل داوری دربارر هناارها، ارزش

  یسیرهای دی ری  تدیل شدر اس  

 ، قصد«پلورالیس، اتلاقی و اتلاِ اطلاعات جهانی» با عنوان  ای،مقال  ارل  اش در 

دهد ، نشان می1«رری، شخصی» یدهد  او، با استیادر از نمون دارد ب  این ابها  پاسد 

فاصل   راییچنستیدهد و از های ارزشی را  وضیح میپلورالیس،  یسیری   ون   یاوت

ها و های چوناچون ارزشکند رری، شخصی در فرهنگش مشاهدر میا چیرد  می

ی آید؛ ولمی رسابب های متیاوت دارد  رری، شخصی، در غرب، ارزش مثتتی  وجی 

شود  مثلاً، در جامع  آمریکا، ریظ رری، شخصی های متیاو ی برای آن ارائ  می وجی 

 ون برای  وسع  فردی  انسان مه، اس  و فردی  انسان باعث رشد  ؛ارزش مثتتی اس 

ها برای ریظ رری، شخصی  نین اس : رق شود  دلایل آلمانیجامع  دمکراسی می

روند جامع  دمکراسی اس ؛ اب اری برای آزادی بیان اس ؛ برای  وسع  متنایی برای شه

 اارت الکترونیک ضروری اس   رری، شخصی، در شرِ، ارزش منیی دارد  مثلاً در 

پاک  شود؛ در ژاپن برایویژچی تاالتی بودن نکوهش می عنوانب  ایلند رری، شخصی 

 رین رازهای تود را د درونیشدن از ذهن تصوصی مراسمی وجود دارد ک  در آن افرا

چذارند؛ در  ین نی  ب  تاطر اف ایش کنترا دول ، رری، تصوصی با یکدی ر در میان می

یظ برای ر کنگهنگاتیراً، قوانینی در  ین و  وجودبااینکاری اس   ب  معنای پنهان

 :Ess, 2006رری، اطلاعات وضع شدر ک  دلیل آن  وسع   اارت الکترونیک اس  )

223 ) 

های متیاو ی برای ریظ، یا عد  ها و  وجی های متیاوت ارزشبنابراین در فرهنگ

شود  برای اینک  مشاهدات اش دقیقاً آشکار شود جدوا ریظ، رری، شخصی مشاهدر می

دهد   ون  رری، یک را در دو سطح ارزش و  وجی  رس، نمودی،  جدوا یک نشان می

  وجی  متیاو ی دارد شخصی در کشورهای مختلف ارزش و 

                                                           
1. Privacy 
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حریم 

 شخصی
 چین کنگهنگ چین ژاپن تایلند آلمان آمریکا

 + + - - - + + ارزش

توجیه 

 )تفسیر

یا 

 کاربرد(

اب اری 

برای 

رشد 

جامع  

 دمکراسی

رق  -

 شهروندی

اب ار  -

 آزادی

 اارت  -

 الکترونیک

شرمساری 

و تاالتی 

 بودن

عامل 

رنج 

و 

فساد 

 انسان

مانع 

 کنترا

 دول 

  اارت

 الکترونیک

 اارت 

 الکترونیک

 جدوا یک

کند  یرا  تیین م شدرمشاهدرهای ارزشی اش، ب  کمک پلورالیس،  یسیری،  یاوت

شود: شرمساری، عامل های مختلف بیان میک  رری، شخصی ب  راردهد او  وضیح می

یهو  مکاری، رقوِ شهروندی، اب ار آزادی، اب ار  اارت الکترونیک  رنج و فساد، پنهان

ی دسترس محدود کردن»کند عتارت اس  از: مرک ی ک  ب   ما  این میاهی، دلال  می

ی های چوناچونی درباررهای فرهن ی متیاوت، برداش زمین «  دی ران ب  اطلاعات من

بنابراین  یسیرهای متیاو ی از میهو  رری، شخصی در ؛ کنندفرد می« من»میهو  

بست  ب  اینک  فرهن ی هوی  انسانی را جمعی یا فردی    های متیاوت تواهی، داشفرهنگ

شود  ا این امر ستب می دهد  لقی کند، ب  رری، شخصی ارزش منیی یا مثت  نست  می

های متیاو ی پیدا کند  همینین مواقعی ک  انتظارات از رری، رری، شخصی ارزش

ی ب  این میهو  و آلمان، ن ار ارزشکنگ هنگشخصی سود  ااری اس ، مانند  ین، 

آید رساب میهای متیاوت ب یک ارزش مثت  در میان فرهنگ عنوانب شود و هم را می

(Ess, 2006: 224 ) 

را روشن  راییچنستیی پلورالیس،  یسیری از رسد  وضیحات اش فاصل ب  نظر نمی

های  ارل  اش  نها  یاوت، رل نماید  «ی دی ریداوری دربارر»کند و مشکل اصلی آن، 

« من»فرد اصلی هر فرهنگ دربارر میهو   ارزشی دربارر میهو  رری، شخصی را با پیش

 وانس   نین چرا نی  میها اولین چا  اس  و نستیکند  ولی  تیین این  یاوت تیین می
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متیاوت،  های واند اناا  دهد این اس  ک  میان ارزشچرا نمی تیینی ارائ  دهد  آنی  نستی

بنابراین  ؛ها از رری، شخصی اشتتار اس ار ب ذارد  مثلاً نشان دهد  یسیر ژاپنییکی را کن

از پلورالیس،  یسیری انتظار داری، با ارائ  هناار یا ارزش متنایی با  ما   یاسیر و کاربردهای 

رری، شخصی مدارا نکند   وضیحات اش را در س  سطح  میهومی )رری، شخصی و هوی  

 دهی،:ااری در جدوا دو نشان میانسانی(، ارزشی و هن

زمینه  1 یفرهنگزمینه  متغیر سطح

 2فرهنگی 

زمینه 

 3فرهنگی 

میهو  رری،  1 

 شخصی

 محدود کردن دسترسی دی ران ب  اطلاعات من

 

-فردی کاملاً فردی میهو  من 2

 اجتماعی

 کاملاً اجتماعی

ارزش رری،  3

 شخصی

+ +- - 

رری، شخصی باید  هناار 2

 رعای  شود

رری، تانوادر 

باید رعای  

 شود

فرد نتاید رری، 

شخصی داشت  

 باشد

 جدوا دو

، لای  میهومی 1لای  تلاص ، بر پلورالیس،  یسیری بدین شرح اس    طورب نقد ما، 

 هایفرد، لای  فرهن ی اس  و پیش2دهد  لای  اس  و میهو  رری، شخصی را  وضیح می

، ب   ر یب سطوح 2و لای   3کند  لای  روشن می« من» فرهن ی در هر زمین  را دربارر میهو  

دهند  امر های متیاوت را نشان میارزشی و هنااری دربارر رری، شخصی در زمین 

مشترکی ک  پلورالیس،  اش موفق شدر اس  در س  زمین  متیاوت پیدا کند، در لای  میهومی 

اس  و داوری  2و  3های  ک  دعوای اتلاقی در لایو  عریف رری، شخصی اس   دررالی

بط  میان  واند رامی اچر  بنابراین پلورالیس،  اش، ؛ چیردها صورت میاتلاقی در این لای 

های متیاوت  وضیح دهد، ولی های فرهن ی در زمین فردها را بر اساش پیشاین لای 
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 خدمعیار مشک ب  ی پلورالیس،  یسیریرل کند   2و  3های  واند در لای اصل دعوا را نمی

کند   ا مشکل داوری دربارر دی ری را رل  نیاز دارد (جدوا فوِ) 2و  3های در لای 

ب  معیاری مشخد برای داوری میان  یسیرهای متیاوت نیاز دارد  اچر اش  دی رعتارتب 

را پذیرفت  اس  و اچر از ارائ   نین معیاری سر  چراییمطلق نین معیاری ارائ  دهد آن ار 

بنابراین بخش مه،  پروژۀ او  عیین معیاری رداقلی ؛ افتدمی چرایینستیزند در دا   باز

مذکور بیرون آید   دوراهیاس  ک  بتواند میان  یسیرهای متیاوت داوری کند و از 

  شودنمیاو دیدر  هایپژوهش، این بخش در وجودبااین

 فرهنگی هایفرضپیش های اخلاقی وی میان ارزشنقد دوم: ابهام در رابطه .4-4

 هایردفپیشهای اتلاقی با ی ارزشی  ارل  اش رابط یکی از فرضیات اصلی در پروژر

ای را میان آن دو ، مشاااخد نیسااا  اش دقیقاً    نو  رابط وجودبااینفرهن ی اسااا   

کردر اسااا   های تود ب  فردرساااد، او در اساااتادلااافرد کردر اسااا   با  نظر می

 یلاو دل دهی،نشااان می دهند های اتلاقی را نتیا  میی ل وماً ارزشهای فرهن فردپیش

 دهد این فرد ارائ  نمی برای محکمی

های اتلاقی و فرضیات متنایی فرهن ی برقرار ی تاصی میان ارزشاز نظر اش رابط 

پی اتلاقی دربارر رق ک هایارزش بادربارر میهو  مالکی   اس   مثلاً فرضیات فرهن ی

قائل  انند،د، فیل، و موسیقی را ارزش میاف ارنر هایی ک  کپی آزاد  همتست ی دارد  جامع 

دانند، مالکی  را، از نظر را ارزش می رای کپیهایی ک  هستند  جامع  1ب  مالکی  شمولی

(  در بحث Ess, 2009:73-92کنند ) عریف می 2تصوصی و انحصاری فرهن ی،

ا   ون  ب« من»ی میهو  رری، شخصی نی  مشاهدر شد ک  فرضیات فرهن ی دربارر

بر موضو  رری، شخصی در ار تاط اس   در فرهن ی ک  هوی  انسان را  چذاریارزش

کند، رری، شخصی ارزشی مثت  اس   در فرهن ی ک  هوی  فردی و مستقل فرد می

اش  بنابراین  ارل ؛ منیی اس  کند، رری، شخصی ارزشیانسانی را اجتماعی فرد می

                                                           
1. Inclusive 

2. Exclusive 
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 هایفردپیشو رری، شخصی را ب  کمک  رای کپیی های متیاوت افراد درباررواکنش

 کند:فرهن ی متیاوت  تیین می

 نشرافراد در جامع  الف )مانند کشورهای اسکاندیناوی( رق  :1مشاهدر 

(copyrightرا رعای  می )ان یقایی( کپی رای کنند و در جامع  ب )مانند کشورهای آفر

 ( copy leftو آزاد اس  )

کند مالکی  فردی اس  و در جامع  : فرهنگ غالب در جامع  الف فرد می1 تیین 

 کند مالکی  عمومی اس  فرد می ب

 متیاوت هستند  فرضیات فرهن ی(: دو جامع  الف و ب ب  لحاظ C1) 1نتیا  

: افراد در جامع  الف )کشورهای اروپایی مانند آلمان( رری، شخصی را، 2مشاهدر 

 کنگهنگکنند و در جامع  ب )مانند کشورهای رعای  می شدیداًیک ارزش،  عنوانب 

  آیدمی رسابب  کاریپنهانضد ارزش، شرمساری و  عنوانب و ژاپن( رری، شخصی، 

فردی برای انسان قائل اس  و فرهنگ جامع  ب : فرهنگ جامع  الف هویتی 2 تیین 

 داند انسان را دارای هویتی اجتماعی می

 متیاوت هستند  فرضیات فرهن ی(: دو جامع  الف و ب ب  لحاظ C2) 2نتیا  

 C2و  C1نتایج درستی هستند ولی اش نتیا  بیشتری از  C2و  C1ب  نظر ما، نتایج 

 چرفت  اس :

C3متیاوت هستند  های اتلاقیارزشحاظ : دو جامع  الف و ب ب  ل 

ی متتنی بر یک فرد غلط، رابط  C2از  C3نقد ما بر  ارل  اش این اس  ک  استنتاج 

های برای استدلاا C3ی های اتلاقی و فرضیات فرهن ی، اس   نتیا ارزش میان  الت امی

پلورالیس،  دفا  ازی اصلی اش در او در دفا  از پلورالیس،  یسیری نقش اساسی دارد  مسئل 

های متیاوت نظری  اتلاقی ارائ  شود ک   یسیری این اس  ک  با وجود هناارها و ارزش

بینی، ی دی ری را فراه، کند  ولی  نانک  میفرهن ی و داوری دربارر-امکان چیتمان میان

های فرهن ی دهد؛ بلک   یاوت( را نتیا  نمیC3های اتلاقی )مشاهدات اش  یاوت

(C1,C2را نتیا  می )واند از دهد  اش زمانی می C1  وC2   بC3  برسد ک  فرد کند
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های ارزشی در زمین  اتلاقی اس   های فرهن ی شرط کافی برای  یاوت یاوت

ش هیچ   ادهدهای ارزشی اتلاقی را نتیا  میهای فرهن ی  یاوت یاوت دی رعتارتب 

 نادرس  تود ارائ  ندادر اس   فردپیشدلیلی در دفا  از این 

های فرهن ی میان دو جامع ، دهی، ک  هر  یاو ی در ارزشبا ذکر یک مثاا نشان می

دهد  در شرایط فرهن ی راا های ارزشی اتلاقی میان دو جامع  را نتیا  نمیل وماً  یاوت

 رای انب ا اف ار رها و موسیقی یا نر ها، فیل،راضر ایران، کپی آزاد اس  و اکثر مرد  کتاب

کنند  اینک  در سطح فرهن ی کپی کردن یا دانلود رای ان در ایران ارزش منیی دانلود می

دهد ک  در سطح اتلاقی نی  کپی رای ان مااز اس   فرد کنید از کسی ندارد، نتیا  نمی

فروشی یا بکند بپرسی،: اچر شما ب  کتااف ار یا فیل، یا کتاب را دانلود مینر  رارتیب ک  

ی فروش سی دی بروید و کتاب یا سی دی از آن ملازر بردارید بدون اینک  صارب ملازر

 ادزیارتمااب ایدا ملازر متوج  شود و آن را از ملازر تارج کنید، کار درستی اناا  دادر

نتاید »یا « دزدی کار بدی اس »یعنی فرد با هناار  اتلاقی ؛ پاسد فرد منیی تواهد بود

زش  یا  اف ار راکاملاً موافق اس   ولی در سطح فرهن ی، دانلود کتاب یا نر « ی کنیدزد

داند  دلیلش این اس  ک  فرد نتوانست  استدلاا  مثیلی مناستی میان نمون  ضد ارزش نمی

 مثیل  یریچشکلاف ار برقرار کند  این عد   وانایی در فروشی و دانلود نر دزدی از کتاب

 های تان ی در ایرانهای زیادی از سریااسازی جتران شود  نمون ند با آچار وامناسب می

ای، ک   نها با  قاضای کارچردان یا پیامی در ابتدای فیل،، فروش زیادی داشت  اس  داشت 

پس  تیین دانلود  1اند و افراد بدون علاق  ب  کپی آن ب  ترید نسخ  اصلی علاق  نشان دادر

 واند این باشد ک  افراد آن جامع  کپی آزاد اف ار در یک جامع  نمی رای ان کتاب یا نر

ب  دلیل کمتود آچاهی، مسائل اقتصادی  هاآندانند  بلک  ممکن اس  کنش را اتلاقی می

های فرهن ی در جوامع  واند از  نو  ارزشبنابراین اش نمی؛ یا هر شرایط دی ر باشد

 یا  ب یرد های اتلاقی را نتمتیاوت  نو  ارزش

                                                           
 ها اس  های قهور  لد و شهرزاد از این نمون بالای سریاافروش  1. 
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فرد  دهد  اشهای فرهن ی،  یاوت در  یسیرهای اتلاقی را نی  نتیا  نمی یاوت

ترک های مشدهد ک  این جوامع نر کردر  نو  فرهن ی در میان جوامع مختلف نتیا  می

ولاً  نو  ا ک برند  دررالیکنند و ب  کار میهای متیاوت  یسیر میاتلاقی را ب  چون 

  رک،  وان  صور کرد کچرایی سازچار باشد  می واند با مطلقصوا میالافرهن ی علی

میان دو فرد ک  از لحاظ فرهن ی کاملاً متیاوت هستند ب  یکسان « نتاید دزدی کنی»کلی 

اقی نی  سازچار چرایی اتلالاصوا با نستی یسیر شود و بکار رود  ثانیاً  نو  فرهن ی علی

 ای از هناارهایای، ب  لحاظ فرهن ی متیاوت، دست  معقوا اس  هر جامع  راک اس   

های های فرهن ی ضرور اً  یاوتبنابراین،  یاوت؛ اتلاقی مختد تود داشت  باشد

 دهد  یسیری یا هنااری در اتلاِ را نتیا  نمی

 نقد سوم: ابهام در متاپلورالیسمِ اِس .4-1

ان فرد نوعی متاپلورالیساا، در میهای اش در دفا  از پلورالیساا، متتنی یکی از اسااتدلاا

کند ک  میهو  پلورالیساا، در میان اکثر های اتلاقی در جهان اساا   او اسااتدلاا مینظری 

 واند بنابراین پلورالیس، می؛ های اتلاقی، غربی و شرقی، سنتی و مدرن، پنهان اس نظری 

  نهان ، دی رعتارتب  های اتلاقی جهان باشاااد قتوا در میان نظری هساااتا  مرک ی قاابل

 های متیاوت  یسیرهای متیاوت ب  روشها و هناارهای مشاترکی در میان فرهنگارزش

های چوناچون شاوند )پلورالیس،  یسیری(؛ بلک  میهو  پلورالیس، نی  در فرهنگو فه، می

س، ، پلورالیدرنتیا های متیاوت  یسیر شدر اس  )متاپلورالیس،(  وجود داشات  و ب  شایور

 ( Ess, 2006نظری  فرا اتلاقی مناستی برای یک نظری  اتلاقی جهانی اس  )

های اتلاقی ریور دارد  در سن  کلاسیک پلورالیس،، از نظر اش، در اکثر نظری 

تند  حث اشتراک لیظی ارسطو بیان ر پلورالیس،  یسیری هسبی مُثُل افلاطون و غرب، نظری 

 واند ب  ها در افلاطون و ذات در ارسطو( میدربدین معنا ک  یک میهو  مرک ی )ای

های مختلف بکار رود و  یسیر شود  آکوئیناش نی  با  کی  بر قور فرونسیس موضع شکل

های مدرن غرب نی  مشاهدر پلورالیس، در نظری  کند پلورالیستی ارسطو را ریظ می

قتوا ش مرک ی قابلکنند  ا ارزشود  بسیاری از متیکران امروزی در غرب  لاش میمی
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  های دی ر بسط دهندها و فرهنگهای عاقل را معرفی نمایند و سپس ب  سن میان انسان

 و هماهن ی و مکمل بودن افراد متیاوت در اندیش   یلور عقلانی  افراد در ن ار جان رال ،

 نهایی هستند ک  چرایش ب  پلورالیس، را در میاپذیری باز ابی اشتاا نمون مسئولی 

های در سن  شرِ، میهو  هارمونی یا رزونانس در اندیش  دهد اندیشمندان مدرن نشان می

ا ب  های ارزشی ر واند  یاوت، بودا و کیتارو، همانند ایدر در افلاطون، میکنیوسیوش

سن  مه، دی ر در  عنوانب ( پلورالیس، را در اسلا ، 3002یکدی ر وصل کند  ایکلمن )

ورالیس، اتلاقی، اکثراً، از پل پردازاننظری چیرد بنابراین اش نتیا  می؛ ددهشرِ، نشان می

 ( Ess, 2006: 218-219کنند )استیادر می

  یس  و    کاستی دارد: دهی، متاپلورالیس،  اش دقیقاًبا نمودار زیر نشان می

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

از   ررنگک،دهد، پلورالیس، در سم  راس  نمودار بسیار ک  نمودار نشان می طورهمان

های اتلاقی رسد  ارل  اش، پلورالیس، را در نظری سم   پ نمودار اس   ب  نظر می

نی  ریور پلورالیس، در غرب  درواقعکردر اس  )التت  ممکن اس ،  رؤی غرب بهتر 

ز اتلاِ در شرِ عنوان کردر اس  اتلاِ هایی ک  ا ر بودر اس (  نمون پررنگ

 رالیسم ارسطوپلو

 رالیسم افلاطونپلو

 رالیسم کلاسیکپلو

 غرب

رالیسم مدرن پلو

 رالیسم رالزپلو غرب

 رالیسم اشتالپلو

 رالیسم تیلورپلو

م رالیسپلو رالیسم شرقپلو رالیسم غربپلو

 کنفسیوس

 پلورالیسم

رالیسم اسلام پلو

 )ایکلمن(
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قیق د کنیوسیوشهای اش از اتلاِ و اتلاِ در اسلا  اس   اچر    حلیل کنیوسیوش

هستند ولی اولاً فرهنگ شرقی فقط شامل کشورهای آسیای شرقی مانند  ین، ژاپن و 

ان، تهای اتلاقی در کشورهایی مانند هندوسشود، بلک  لاز  اس  ب  نظری نمی کنگهنگ

و رتی کشورهایی مانند آذربایاان،  رکمنستان و  پاکستان، ایران و کشورهای تاورمیان 

دهد روسی   وج  کرد  ثانیاً، اش دلایل محکمی برای دفا  از پلورالیس، در اسلا  ارائ  نمی

؛ 1311)سروش،  ای ل دانی، ادبیات چستردرکند   نانک  میو  نها ب  مقال  ایکلمن اکتیا می

( انوا  پلورالیس، در 1312؛ قدران قراملکی 1315( و علی  )کاکایی و آویش، 1312صر، ن

  نیس  قتواقابلبنابراین، فرد  پلورالیس، در اسلا  نی  ؛ دین اسلا  وجود دارد

را اتلاقی اس  نتیا  چرفت  پلورالیس، نظری  ف برقرار ارل  اش از فرد اینک  متاپلورالیس، 

ا را نتیا  نیس   رد  دلیل رد  مدع قتواقابلادی، فرد متاپلورالیس،  اش مناستی اس   نشان د

چذارد؛ بلک  دفا  اش از پلورالیس، را بنابراین نقد ما پلورالیس، را کنار نمی؛ دهدنمی

کند  برای دفا  از پلورالیس، لاز  اس  ب  نقد ما پاسد دادر شود یا دلایل  یعیف می

 دد دی ری ارائ  چر

 ابهام در ساحت هنجاری ا.ا.ج. -2-4

ی  ارل  اش اس   نقدهایی ک  بر ا ا ج وارد کردی، هم ی در سار  فرا اتلاقی  نظری 

ر هایی ک  در دفا  از آن ارائ  دادنشان دادی، پلورالیس،  یسیری او مته، اس  و استدلاا

نی  ضعیف اس   علاور بر ابها  در سار  فرا اتلاقی  ا ا ج، در سار  هنااری 

ی هنااری اتلاِ مراقت ، های اش و آرا  او تالی از اشکاا نیس   اش س  نظری استدلاا

پیامد اند و از درا برای رل مسائل اتلاقی دنیای دیایتاا مناسب می کنیوسیوشفییل  و 

 ار اش د یچان س دهی، رویکردهای کند  نشان میو وظیی  چرایی انتقاد می چرایی

  واند در  ار وب هنااری ا ا ج قرار چیرد نی  می پیامد چراییینین، مشکلا ی اس  و هم

نقد   رین مه، واند ب  می کنیوسیوشآیا رویکردهای هنااری اتلاِ مراقت ، فییل  و 

 پیامد چراییبر  و وظیی  چرایی پاسد دهدا نقد اصلی اش پیامد چراییاش بر دو رویکرد 

یامد پقی در دنیای دیایتاا بسیار پیییدر هستند و و وظیی  چرایی  نین اس : مسائل اتلا
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را رل کنند  ب   هاآن وانند و وظیی  چرایی، ب  دلیل  کی  بر قواعد کلی  عقلی، نمی چرایی

اتلاقی نقشی برای عاطی  قائل هستند  چیری صمی،همین دلیل رویکردهایی ک  در 

قی  واند مسائل اتلاعاطی  می، اش  وضیح ندادر اس  ک    ون  وجودباایناند  مناسب

عامل ی اتلاقی در جهان پر  واند محاستات پیییدرپیییدر را رل کند    ون  عاطی  می

عصب -اطلاعات را سادر کندا اش در دفا  از اهمی  عاطی ، متتنی بر شواهد زیس 

دهد اچر عامل اتلاقی ب  دلیل اتتلالات مل ی عواطف تود را از دس  شناسی، پاسد می

ی اتلاقی داشت  باشد   شخید اینک  کنش چیری صمی، واند در زندچی روزمرر دهد نمی

توب، نستتاً توب، بد یا نستتاً بد اس  ب  همان اندازر ک  ب  محاستات عقلی وابست  اس  

(  همینین، عواطف نقش ریا ی Ess, 2009: 203 واند  وسط عواطف رس شود )می

(  ولی دلایل کو ار اش در دفا  ibid: 211ی اتلاقی دارند )در ایااد ان ی ر برای رفتارها

دهد ک  عاطی  محاستات اتلاقی اتلاقی هنوز نشان نمی چیری صمی،از نقش عاطی  در 

  از  وانی، مسائل اتلاقی برتاستکند و با استیادر از آن میدر جهان اطلاعات را  سهیل می

  ای ارائ  ندادر اس  ککنندرقانعبنابراین، اش دلیل ؛ های دیایتاا را رل کنی،رسان 

  وانند در رل مسائل اتلاقی دنیایمی کنیوسیوشهای اتلاِ مراقت ، فییل  و نظری 

 های رقیب کار کنند دیایتاا بهتر از نظری 

 عنوان باتلاقی در مسائل دنیای دیایتاا، مطابق با رویکرد اتلاِ فییل ،  چیری صمی،

های روانشناسی   آزمایش1چیردصورت نمی سادچیب ن نظری  هنااری  ا ا ج،  ریاصلی

                                                           
یکردها  وان  حقیق کرد ک  آیا این رو  در رابط  با دو رویکرد اتلاقی دی ر، اتلاِ کنیوسیوش و مراقت ، نی  می1

  ر نماینداچیری اتلاقی را در مسائل اتلاِ فناوری اطلاعات سادر وانند  صمی،می
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های اتلاقی متتنی بر شخصی ، هموارر نظری  2و سامری نیکوکار 1مانند آزمایش میل ر 

های دهند کنشهایی نشان میکشاند   نین آزمایشرا ب   الش می مانند اتلاِ فییل 

ک  ب  ی دی ران، بیشتر از این، مانند شکنا راتلاقیغیو  اتلاقی، مانند کمک ب  دی ران

 ؛شخصی  کنش ر وابست  باشد ب  موقعیتی بست ی دارد ک  عامل اتلاقی در آن قرار دارد

های خابانت براثردر فرد و ن  عواطیی ک  فرد  چرفت شکلهای بنابراین ن  فییل 

قش موقعی  اقی باشد  اچر نکند کنش او اتلکند،  یمین نمیان  تود  ارب  میفییلتمند

ظیی  چرایی و و پیامد چراییهای اتلاقی بپذیری،، اتلاِ فییل  مانند چیری صمی،را در 

 شود  پیییدچی در مسائل اتلاِهای دیایتاا د ار مشکل میدر رل مسائل اتلاقی رسان 

                                                           
در اناا  کارهایی ملایر با وجدان شخصی افراد بود ک   ا وریت  می ان اطاع  اشخاص از آزمایشی برای سناش.1

در یک مال   1113صورت چرف   نتایج این آزمایش برای اولین بار در ساا  استنلی میل را  ب  ابتکار روانشناش،

 1111در ساا  ای  اربیاطاع  از ا وریت : مشاهدر شناسی  اپ شد و بعداً با ج ئیات بیشتر در کتابی با عنوانروان

 ب   اپ رسید  جه  آشنایی با ج ئیات آزمایش مراجع  کنید ب :

https://en.wikipedia.org/wiki/Milgram_experiment  

در دپار مان الهیات پرینستون، دانشاویان در آزمایشی شرک  کردند ک  ظاهراً آزمایشی دربارر  1113در ساا   2

د ک  ها دستور دادر شای را  کمیل کردند، سپس ب  آنها در یک ساتتمان پرسشنام آموزش و ررف  دینی بود  آن

امری نیکوکار شرک  کنند  ب  ب  ساتتمان دی ری بروند و در سخنرانی دربارر مشاغل یا داستانی دربارر س

 کنندچان چیت  شد ک  عال  کنند، اما با درجات مختلف شرک 

ها روی زمین افتادر بود و ظاهرًا نیاز ب  کمک در راهشان ب  سم  ساتتمان دو ، یکی از همکاران جلوی  ش، آن

چذارد  ر روی آن  أثیر میداش   این آزمایش برای بررسی  مایل مرد  ب  کمک بود و اینک  عوامل محیطی  قد

کنندچان ب  سخنرانی دربارر مشاغل روند یا داستان کرد ک  شرک اولاً محققان متوج  شدند ک  فرِ  ندانی نمی

 وقف و  رفتند،  مایل کمی بیشتری ب سامری نیکوکار، هر ند کسانی ک  برای شنیدن داستانی دربارر کمک می

 دادند کمک کردن نشان می

ال  داشتند، کنندچان بیشتر ع وجهی با رفتار کمک کردن ار تاط داش ، هر   شرک طور قابلب « عال » اما متلیر

قرار داشتند برای کمک متوقف شدند  « پر عال »از افرادی ک  در دست   11۱کردند  درواقع  نها کمتر کمک می

شدت و بسیار ک متوقف شدند  عال  ب ها برای کماز آن 13۱کسانی ک  کمتر عال  داشتند بیشتر کمک کردند، 

تر از رسد ک  عمل مهربانی کردن بیشبیشتر از عوامل شخصی می ان کمک کردن را  ح   أثیر قرار داد  ب  نظر می

 کنی،  ح   أثیر عوامل محیطی قرار دارد آنی  فکر می

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%87:_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%87:_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Milgram_experiment
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ر چیرد  اچهای پیییدر قرار میاس  ک  فرد  کنش ر در موقعی  جه ازآناطلاعات 

ها نی  در فرد  أثیر ب ذارند و موقعی  چیری صمی،در   نهاییب فیایل و عواطف نتوانند 

باشند آن ار کنش ر اتلاقی همینان در رل  الش  پیش رو   أثیرچذار چیری صمی،این 

ی در جهان کند داوری اتلاقبنابراین فرونسیس در اتلاِ فییل   یمین نمی؛ نا وان اس 

، تواهد از اتلاِ فییل چیرد  اچر کسی همینان می ر صورت میادراطلاعات بهتر و س

های مشاب  آن، دفا  کند باید دقیقاً کارکرد فرونسیس را نشان دهد و ب   نین یا نمون 

  1نقدهایی پاسد دهد

ا اتلاِ جهانی ب کنیوسیوشعلاور بر اینک  مناست  رویکردهای اتلاِ مراقت ، فییل  و 

ا پلورالیس، ب پیامد چرایینی  دفا  کرد   پیامد چرایی وان از س ، میاطلاعات محل بحث ا

ی در آن ی فرهن ی ک  کنش اتلاقنست  ب  زمین  پیامد چراییاس    جمعقابل یسیری 

 را در نظر ب یرید  رای کپیی مسئل  مثااعنوانب چیرد، رساش اس   صورت می

دیدی،، میهو  مالکی  در دو فرهنگ متیاوت اس : در  2-3ک  در بخش  طورهمان

 پیامدشود  اصل مالکی  انحصاری  عریف می 2فرهنگ مالکی  عمومی و در  1فرهنگ 

 عتارت اس  از: چرایی

PC  کنشی اتلاقی اس  ک  بیشترین سود را برای بیشترین افراد مر تط با آن کنش داشت :

 باشد 

 لییر  های متیاوت تط با کنش با  وج  ب   عریف مالکی  در فرهنگی افراد مردامن 

داند و فرهنگ دامن  افراد مر تط را، ب  شکل وسیعی، عمو  جامع  می 1کند  فرهنگ می

صل ا درنتیا چیرد  دامن  افراد مر تط را عدر محدود سازندر و رامیان  ااری در نظر می 2

PC   شوند:یسیر میدر دو فرهنگ ب  دو روش متیاوت 

PC1 کپی لی  اتلاقی اس  و بیشترین سود را برای افراد مر تط ب  همرار دارد : 

PC2 :اتلاقی اس  و بیشترین سود را برای افراد مر تط ب  همرار دارد  رای کپی 

                                                           
شود  جه  آشنایی چرایان وارد می( بر فییل situationistsچراها ) نین نقدهایی اغلب از جانب موقعی  1.

 ( 2111 وانید مراجع  کنید ب : ارنس  سوسا )بیشتر با این نقدها و همینین پاسد ب  آن می
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  و پیامدچرا نی  با پلورالیس،  یسیری سازچار هستند چرامنیع بنابراین رویکردهای 

، ا ا ج رنتیا دنی  مشکلا ی دارد   کنیوسیوشو  اتلاِ فییل ، مراقت  هایکارکرد  نظری 

 در سار  هنااری همینان مته، اس  و باید اشکالات آن برطر  چردد 

 گیرینتیجه

ی، یک ، ضرورت   رسشدرراصلفناوری اطلاعات  کار بردنروابط بینا فرهن ی ک  از ب  

 باکند  مسئلۀ اصلی در طراری  اتلاِ جهانی روبرو شدن یم دو نداناتلاِ جهانی را 

یی چرامطلقچرایی و ینستی متیاوت در سراسر دنیا اس   هاسن ، هناارها و هاارزش

یری چلشکدهند؛ ولی پاسد ایشان امید ب  یمیی، جه  رل این مسئل ، پیشنهاد هاپاسد

اوت و هناارهای متی هاارزشاس  همۀ چرا معتقد ینستبرد  یمیک نظری  جهانی را از بین 

مدارا کنی،  پس هرچ   هاآناس  و باید با همۀ  قتواقابلهای فرهن ی تودش ین زمدر 

 چراطلقمکار کند   هاسن  وانی، نظری  جهانی اتلاقی را  رسی، کنی، ک  در میان همۀ ینم

و  هاارزشاس ؛ سایر  قتواقابلو هناارها  هاارزشکند  نها دستۀ واردی از یماصرار 

ای یک  واند متنینمهناارهای ملایر با آن باید کنار چذاشت  شود   نین رویکردی نی  

اش،  شوند   ارل یم حمل و محکو  یرقابلغ هاسن نظری  جهانی باشد؛  ون بسیاری از 

ی میان  رمتعاداپرداز معاصر در اتلاِ فناوری اطلاعات، قصد دارد نظریۀ ی نظر

یی ارائ  دهد  پیشنهاد او پلورالیس،  یسیری اس   پلورالیس  چرامطلقچرایی و ینست

ی مشترک وجود دارد، ولی اجازر هاارزشپذیرد دست  واردی از هناارها و یم یسیری 

های متیاوت  یسیر شوند و ب  کار یورشهای مختلف فرهن ی ب  ین زم در هاآندهد یم

ی مشترک هاارزشارترا  ب ذارد و ه،  ها یاوتآیند  پلورالیس،  یسیری قرار اس  ه، ب  

 چردد یبازمیری یک نظری  جهانی چشکلو واردی را بپذیرد  بدین  ر یب امید ب  

یقًا روشن قد وجود، پلورالیس،  یسیری ا ش با مشکلا ی روبرو اس   نخس  اینک ،ینباا

ی چرایی دارد و   ون  مشکل اصلینستنیس  پلورالیس،  یسیری     یاو ی با 

کند  دو ، دلایلی اس  ک  اش یمرا رل  چرایی، نا وانی در داوری دربارۀ دی ریینست

  دهد  دلیل اوا او متتنی بر یک فرد نادرس  اس یمدر دفا  از پلورالیس،  یسیری ارائ  
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شود نتیا  چرفت  اس  یمی ارزشی ک  در سطح فرهن ی مشاهدر ها یاوتاو از 

سیرها را از طریق  یاوت در  ی هاآنی اتلاقی با یکدی ر متیاوت هستند و  یاوت هاارزش

ی ها یاوتی فرهن ی ها یاوتدهد  پس او ب  نادرستی فرد کردر اس  یم وضیح 

س، ورالیس،  یسیری پیشنهاد  متاپلورالیدهد  دلیل دو  او در دفا  از پلیماتلاقی را نتیا  

کند پلورالیس، نظری  فرا اتلاقی مناستی برای یک اتلاِ جهانی اس  یماس   او استدلاا 

اس   این در رالی اس  ک   شدرپذیرفت  ون در سایر رویکردهای اتلاقی در دنیا 

یس،  یسیری  رالبنابراین پلو؛ محل بحث اس  هاسن بودن پلورالیس، در برتی  قتواقابل

 ا ش مته، اس  و دلایل دفا  از آن تالی از اشکاا نیس  

طراری  نظری  اتلاِ اطلاعات  جهانی با مسئلۀ دی ری روبرو اس   کدا  نظریۀ هنااری 

دهدا از نظر اش، مسائل اتلاقی در فناوری یم ار وب مناستی برای این نظری  ارائ  

در  و وظیی  چرایی، ب  دلیل  کی  بر قواعد کلی، ییچرا یامدپاطلاعات پیییدر هستند و 

را  یوشکنیوسهای اتلاِ مراقت ، فییل  و ی نظررل مسائل پیییدر ناکا  هستند  او 

 این س  رویکرد برای عاطی  و زمینۀ کنش ازآنااک کند یمکند  او استدلاا یمپیشنهاد 

اطلاعات  ی برای اتلاِ رمناسبچیری فرد قائل هستند،  ار وب ی، صماتلاقی نقشی در 

ی چیری، صموجود، اش نشان ندادر اس  ریور عاطی  در ینباادهند  یمجهانی شکل 

کند  همینین اتلاِ فییل  هموارر با مشکلات یماتلاقی   ون  مسائل پیییدر را رل 

 دۀ جهانهای پیییی موقعموقعی  چرایان  روبرو اس  و این مشکل رل مسائل اتلاقی در 

بنابراین اتلاِ اطلاعات جهانی  اش هنوز پاسد کاملی مسئلۀ ؛ سازدیماطلاعات را دشوار 

 مذکور در سار  هنااری ندادر اس  

آن،  یهامؤلی ی الکترونیک و سایر ها اارتزندچی در جهان اطلاعات، روابط آنلاین، 

و نی  متارث ن هاآنی نظری، مانند متارث اتلاقی، دربارۀ هابحثای نوظهور اس   یدرپد

های اتلاقی مانند نظریۀ  ارل  اش نی  ی نظربنابراین، عایب نیس  ک  ؛ ی اس ا ازرو 

آن  ی نظریهاشکا   رینمه،هایی داشت  باشد  در این مقال  برتی از یکاستها و یتام

یری نظریۀ اتلاِ اطلاعات جهانی را کنار چشکلرا نشان دادی،  نقدهای ما امید ب  
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 یی برای  قوی  وهارارکند و یمی اش دربارۀ آن را  یعیف هادفا چذارد؛ بلک  ینم

  کند یمادامۀ طراری یک اتلاِ جهانی باز 
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