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  چكيده
ي  هدف از اين مقاله، بررسي مسائلِ اخالقيِ مطرح در مديريت اطالعات از منظر چهار نظريه: هدف
  .است) محور محور و فضيلت محور، حق محور، وظيفه هاي نتيجه نظريه(ي اخالق هنجاري  عمده

  .ده از روش تحليلي مفهومي انجام پذيرفتاين پژوهش با استفا: روش
هاي اخالقي را براي حل مسائل و  توان نظريه شود كه چگونه مي در اين مقاله نشان داده مي: ها يافته
شود كه هر يك از  همچنين مشخص مي. هاي انضمامي مديريت اطالعات به كار گرفت چالش
  .شوند ها مواجه مي چالشي خاص خود با اين  هنجاري، به شيوهق هاي اخال نظريه

ي اخالق  بندي فلسفه اخالق، تاريخچه ي تعريف و تقسيم اين مقاله ضمن توضيح درباره: اصالت
هاي اخالقي  دهد كه هر يك از نظريه نحو مستدل و روشن توضيح مي اطالعات و مباحث اصلي آن، به

  .پردازند العات ميي مديريت اط اي به توجيه مسائل اصليِ اخالقي در عرصه از چه زاويه
اخالق اطالعات، اخالق كامپيوتر، اخالق سايبر، اخالق توصيفي، اخالق هنجاري، : واژگان كليدي

  . فرااخالق، استدالل اخالقي، مالكيت فكري، حريم خصوصي، محرمانگي، آزاديِ فكري
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  مقدمه
. شود يم» تيهو«ش واجد يو اراد يارياست كه با افعال اخت يانسان موجود

زيرا ؛ دانستابيِ انسان ي تيمربوط به هو يرا امر »اخالق« توان ب مييترتن يبد
ار و اراده از ياخت ياست كه در آن، افعال انسان از رو ياخالق عبارت از قلمرو

آداب و «و » 1سنن«اش  يها، در صورت جمع ن افعال و كنشيا. دنزن يسر م يو
مورد  moralsن انگليسي با لفظ سازند و اين هماني است كه در زبا را مي» 2رسوم

به معني آداب و ( moresي يوناني  از ريشه moralsي  واژه. گيرد اشاره قرار مي
گوييم، بدين معني  در انسان سخن مي moralityوقتي از وجود . است) رسوم

از آداب و  منتزعتوان او را  موجودي اخالقي است و نمي» خَلقاً«است كه انسان 
اينكه كساني مانند راغب . دانست» انساني«واقع  جودي بهرسوم و سنن، مو

، به همين )1388مدرسي، (اند  را در اصل يكي دانسته» خُلق«و » خَلق«اصفهاني 
اما آيا هنگامي . است» اخالق«اللفظي  بيانگر معني تحت Morals. معني اشاره دارد

ن اخالق به معني گوييم، مرادما سخن مي» ي اخالق فلسفه«يا » علم اخالق«كه از 
morals است؟  

به  moralsاگر . شوند تفاوت قائل مي ethicsو  moralsدر زبان انگليسي بين 
ي  مند درباره به معني تأمل نقادانه و نظام ethicsو سنن است، آداب و رسوم معني 

morals  اخالق به معني ). 2005، 3كاپورو(استmorals ي تاريخ با بشر  هميشه
از سقراط به بعد ) ethosي يوناني  از ريشه( ethicsا اخالق به معني بوده است، ام

را بيانگر  ethicsتوان  بر اين اساس مي). 1383داوري اردكاني، (شود  آغاز مي
اي از  دانست؛ يعني حوزه» ي اخالق فلسفه«معني اصطالحيِ اخالق يا همان 

افعال «تأكيد بر . درگي بررسي ميبه را معارف انساني كه افعال اختياري انسان 
ي  زند برآمده از اراده از آن رو است كه اگر فعلي كه از انسان سرمي» اختياري

درونيِ شخصِ وي نباشد و از خارج به او تحميل شده باشد، فعلي اخالقي 
ي اجبار يا تسلط قوانين قضايي  عنوان مثال، افعالي كه انسان به واسطه به. نيست

. استفرق  lawو  ethicsبين  يعني. يت اخالقي نيستنددهد، داراي ماه انجام مي
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ي نفس  ناظر به افعالي است كه بر اساس اراده و اختيار ملكه ethicsكه  در حالي
هاي حكومتي  نحو رسمي توسط قدرت هكه ب است قوانينيناظر به  lawشوند،  مي

كه  قوانيني). 2005كاپورو، ( اند المللي وضع شده هاي سياسي بين تئيا هي
  .نيستند سازگارشوند لزوماً با قوانين اخالقي  ترتيب وضع مي بدين

كارگرفتنِ اصول و  و متضمن به» ي اخالق فلسفه«، از فروعات 4اخالق اطالعات
يكي از . رساني است استدالالت فلسفي در بررسي مسائل اخالقيِ مرتبط با اطالع

در اين فرايند ما با . اتي استرساني، فرايند مديريت منابع اطالع هاي اطالع حوزه
، بر ها آني  اي مواجه هستيم كه بررسي دقيق و نقادانه ها و مسائل اخالقي چالش
ها و مسائل  در اين مقاله، برخي از اين چالش. ي اخالق اطالعات است عهده

  .گيرند مورد بحث قرار مي
  

  بيان مسئله
وان توليد، گردآوري، ت هاي اصلي مديريت اطالعات را مي طور كلي، زمينه به

ها،  در هر يك از اين زمينه. ي اطالعات دانست سازماندهي، دسترسي و اشاعه
مستلزم آشنايي  ها آناي وجود دارد كه حلّ  هاي اخالقي مسائل و چالش

هاي مطرح در اخالقِ  ها و استدالل رساني با نظريه متخصصان كتابداري و اطالع
ي مديريت اطالعات ورود  طالعات در عرصهترتيب اخالق ا بدين. است 5هنجاري
هاي اخالقيِ  گويي به مسائل و چالش كند و درصدد فهم، تبيين و پاسخ پيدا مي

ي حاضر، مسائلِ اخالقيِ مطرح در  در مقاله. آيد موجود در اين عرصه برمي
ي اطالعات از منظر  ي توليد، گردآوري، سازماندهي، دسترسي و اشاعه حوزه

اين چهار . گيرد ي اخالق هنجاري مورد بررسي قرار مي عمدهي  چهار نظريه
 8محور ي حق ، نظريه7محور ي وظيفه ، نظريه6محور ي نتيجه نظريه: نظريه عبارتند از

  . 9محور ي فضيلت و نظريه
  

  هاي اساسي پرسش
  :است، عبارتند از ها آندادن به  اي كه اين مقاله درصدد پاسخ هاي اساسي پرسش
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 ات چيست؟اخالق اطالع .1
ي كتابداري و  ي اخالق اطالعات، در ارتباط با حوزه تاريخچه .2

 رساني چيست؟ اطالع
آموزش اخالق اطالعات، با تأكيد بر اخالق هنجاري چه ضرورتي در  .3

 رساني دارد؟ كتابداري و اطالع
هاي اصليِ  مسائل اخالقي مربوط به توليد اطالعات، از منظر نظريه .4

 شوند؟ مي اخالق هنجاري چگونه تحليل
مسائل اخالقي مربوط به گردآوري و سازماندهي اطالعات، از منظر  .5

 شوند؟ هاي اصليِ اخالق هنجاري چگونه تحليل مي نظريه
ي اطالعات، از منظر  مسائل اخالقي مربوط به دسترسي و اشاعه .6

 شوند؟ هاي اصليِ اخالق هنجاري چگونه تحليل مي نظريه
هاي آن و  ي اخالق، شاخه ي چيستيِ فلسفه بارهدر ادامه، پس از بيان مقدماتي در

ها پاسخ داده  شود به اين پرسش ي اخالقِ هنجاري، تالش مي هاي چهارگانه نظريه
  . شود
  

  ي اخالق چيستيِ فلسفه
من پس از ذكر تعدادي . مطرح شده است ي اخالق آراء متعدد عريف فلسفهدر ت

كنم به قدر امكان تعريفي جامع و  ي، سعي مها آناز اين تعاريف، و با استفاده از 
  .ي اخالق ارائه دهم مانع از فلسفه

 برهاني، استداللي و ي اخالق را عبارت از تفكر فلسفه) 1380( 10ويليام فرانكنا 
در نظر فرانكنا، . داند ي اخالق، مسائل اخالقي و احكام اخالقي مي فلسفي درباره
افعالِ انسان از حيث : ن قبيل استي اخالق مشتمل بر مسائلي از اي قلمرو فلسفه

برنارد  .نيكي و بدي، احكام اخالقي، تجارب اخالقي، وجدان اخالقي و نظائر آن
هاي  ي ارزش ي فلسفي و متأمالنه ي اخالق را مطالعه فلسفه) 1383( 11ويليامز

. داند كه در تالش است انواع خاصِ داليلِ اعمال را بشناسد ها مي مربوط به انسان
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طور كامل از ساير  تواند خود را به ي اخالق نمي ي ويليامز، فلسفه دهبه عقي
ي  ي سياسي، فلسفه مطالعات فلسفي جدا كند و بايد با موضوعاتي همچون فلسفه

ي  هاي گوناگونِ علوم اجتماعي رابطه شناسي فلسفي و نيز بخش حقوق، روان
ا متولي بررسي ي اخالق ر فلسفه) 1383( 12ناتن ديويد مك .فعال داشته باشد

ي ارزش  ي وي، تجربه عقيده به. داند ي ارزشيِ انسان مي تفكر اخالقي و تجربه
يكي از وجوه اساسي زندگي انسان است و لذا هر فهم درستي از خود ما و 

بيان اين تجربه با مفاهيمي مانند . جهان، بايد اين تجربه را مد نظر قرار دهد
 ها ينا. شود ، ظالمانه و غيره انجام ميخوب، بد، درست، نادرست، عادالنه

ي اخالق، معطوف به بررسي اين احكام  ي احكام اخالقي هستند و فلسفه سازنده
ي  درباره 14آوردن ورزي، دليل با اشاره به اينكه فلسفه) 1387( 13هري گنسلر. است

 ي آوردن درباره ي اخالق را به معنيِ دليل هاي بنيادينِ زندگي است، فلسفه پرسش
ي اخالق با مسائلي  ي وي، در فلسفه عقيده به. داند هاي بنيادينِ اخالقي مي پرسش

بايد چگونه زندگي كنيم؟ چه اصولي را بايد در زندگي : از اين قبيل مواجهيم
مايكل  .دنبال كنيم؟ و چرا بايد از اين اصول پيروي كنيم، نه از اصول ديگري؟

ي صدور احكام اخالقي در ارتباط  ربارهي اخالق را تأمل د فلسفه) 1388( 15پالمر
مردان و زنان عموماً رفتار و . داند با بايدها و نبايدهاي رفتار و منشِ انسان مي

منش خود و ديگران را با الفاظ عامي مانند خوب، بد، درست، نادرست و غيره 
ي معني و قلمرو اين اوصاف به تحقيق  كنند و فيلسوفان اخالق درباره توصيف مي

هايي است  ي استدالل ي اخالق، تحقيق درباره تر، فلسفه به بيان دقيق. پردازند مي
ي توجيه مواضع  تحقيق درباره. كه در پشت باورهاي اخالقيِ انسان نهفته است

  .ي اخالق است ي فلسفه اخالقي نيز بر عهده
اي مطالعاتي دانست كه  ي اخالق را حوزه توان فلسفه بر اساس تعاريف فوق، مي

ي باورهاي اخالقي، احكام اخالقي،  عطوف به بحث عقالني و استداللي دربارهم
، تجارب اخالقي، )از قبيل خوب، بد، درست، نادرست و غيره(مفاهيم اخالقي 
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هاي مربوط به انسان و اصول، مباني و داليل رفتارها و كردارهاي انساني  ارزش
  . است
  

  ي اخالق هاي فلسفه شاخه
ي اخالق با منش و رفتارِ اختياريِ انسان كه متصف به نيكي  اشاره شد كه فلسفه

توان مواجه شد، و  با اين مسئله به چند شيوه مي. شود، سر و كار دارد و بدي مي
ي اصلي براي  توان سه شاخه گيرد مي اي كه صورت مي بر اساس نوع مواجهه

 : ي اخالق برشمرد فلسفه
درصدد پژوهشِ توصيفيِ  اين شاخه از اخالق، : 16اخالق توصيفي. 1  

و تبيين  مورد قبول مردم و بايد و نبايدهاي ها ارزش تجربي، تاريخي يا علمي از
شناسي و  به مردماخالقِ توصيفي  ).1380فرانكنا، (هاي اخالقي است  پديده
و شايد به همين دليل در برخي از  شود شناسي اخالق نزديك مي جامعه
عنوان  آن را به) 1383ناتن،  ؛ مك1387؛ گنسلر، 1388مانند پالمر، (ها  بندي تقسيم

  . اند ي اخالق لحاظ نكرده ي فلسفه زيرمجموعه
خوب و بد  افعالبه بررسي اين شاخه از اخالق،  : 17اخالق هنجاري. 2  

 .پردازد مي ي يا درستي و نادرستي افعالو بد ينيك ي قضاوت دربارهو معيارهاي 
قي از زمان سقراط و افالطون و ارسطو تا اخالق هنجاري سنت اصلي تفكر اخال

توان داراي دو سطح  اخالق هنجاري را مي). 1388پالمر، (زمان حاضر بوده است 
كه در جستجوي  18ي هنجاري اخالق هنجاريِ نظري يا نظريه) الف: دانست

هميشه بايد كاري كرد كه خوشيِ «: اصول اخالقيِ بسيار كلي است؛ مانند اينكه
هنجاري اخالق ) ب. )1387گنسلر، (» به بيشترين حد خود برسدي افراد  همه

اخالقيِ  مسائل بررسيبراي  هاي اخالقي نظريهكاربرد  كه به معني 19كاربردي
ترين  در اخالق كاربردي، به جاي تعيين اينكه چه چيز در كلي. خاص است

 مثالً در -پرسيم كه چه چيز در مواردي خاص حالت درست يا نادرست است، مي
، حقوق حيوانات، نژادپرستي، 21، مالكيت فكري20كُشي مورد سقط جنين، آسان
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از ). 1385هولمز، (درست يا نادرست است  -تبعض جنسي، خشونت و جنگ 
آنجا كه اخالق هنجاري راهنماي عملِ انسان و ناظر بر افعال اختياري اوست، 

  ). 1375جوادي، (نيز ناميده شده است  22ي اول اخالق مرتبه
شناختي يا  منطقي، معرفتبه تحليل اين شاخه از اخالق،  : 23اخالق فرا. 3

اخالق پرسش  عنوان مثال در فرا به. پردازد مي ياخالق احكام شناختي معني
كنند؟ آيا اين احكام  شود كه آيا احكام اخالقي، اعتقادات معتبري را اظهار مي مي
اين احكام را اثبات يا توان  توانند از جهت عيني صادق باشند؟ چگونه مي مي

، »مختار«، »درست«، »نيك«، »خوب«توجيه كرد؟ معني يا مورد استعمال تعابير 
از آنجا  .)1383؛ ويليامز، 1380فرانكنا، (و ساير تعابير اخالقي چيست؟ » مسئول«

كه موضوع فرااخالق احكام و جمالت اخالقي است، نه افعالِ اختياريِ انسان، آن 
   .)1375جوادي، (اند  نيز ناميده 24دوم ي اخالق مرتبهرا 
  

  هاي اخالق هنجاري نظريه
: توان از هم متمايز كرد ي شاخص را مي ي اخالق هنجاري چهار نظريه در حوزه

ي  و نظريه 27محور ي حق ، نظريه26محور ي وظيفه ، نظريه25محور ي نتيجه نظريه
سط فيلسوفان ها تقريرهاي مختلفي تو از هر يك از اين نظريه. 28محور فضيلت

ها  هاي اصليِ هر يك از اين نظريه در اين بخش، ايده .مختلف ارائه شده است
ها در توجيه برخي از مسائل  هاي بعد، كاربرد اين نظريه شود و در بخش بيان مي

  .گيرد اخالقيِ مديريت اطالعات مورد تأمل قرار مي
ل بد آن است كه افعال محور، وجه تمايز افعال نيك از افعا ي نتيجه مطابق نظريه

بر اين اساس، حامل اصلي ). 2007، 29فاليس(آورند  نيك نتايج بهتري به بار مي
است؛ يعني كاري نيك است كه به ايجاد يك » 30وضعيت خوب«ارزش اخالقي 

ي  هاي اصليِ نظريه يكي از نمونه). 1383ويليامز، (بينجامد » وضعيت خوب«
برحسب ميزان » 32خوبي«انگاري،  اساس فايدهبر . است 31انگاري محور فايده نتيجه

 35و جان استوارت ميل 34جرمي بنتام). 2007فاليس، (شود  سنجيده مي» 33خوشي«
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كرد كه اخالق مبتني  بنتام استدالل مي. انگاري هستند از مشهورترين مدافعان فايده
است؛ بدين معني كه از بين افعال مختلف بايد فعلي را » مندي اصل فايده«بر 
ي افراد مربوطه  جام داد كه حداكثرِ خوشيِ ممكن در اين جهان را براي همهان

ي كار بنتام را گرفت و در  جان استوارت ميل دنباله). 1387ريچلز، (داشته باشد 
مطابق نظرِ ميل . ي اخالقي پرداخت به شرح مباني اين نظريه »انگاري فايده«كتاب 

، هم به )لذت و نبود رنج(وشي ، مبناي اخالقيات، حصول بيشترين خ)1388(
تا جايي كه  - لحاظ كميت و هم به لحاظ كيفيت براي بيشترين افراد بشر و بلكه

  .براي تمامي مخلوقات جاندار است -دهد طبيعت چيزها راه مي
ها بايد  محور، وظايفي اخالقي وجود دارد كه انسان ي وظيفه مطابق نظريه

بر اين اساس، حامل ). 2007فاليس، (نهند گردن ب ها آننظر از نتيجه به  صرف
اي  است؛ كاري نيك است كه مطابق با پاره» 36عمل درست«اصلي ارزش اخالقي 
ي  ترين نظريه مهم). 1383ويليامز، (به حساب آيد » درست«از تكاليف و وظايف، 

ي  بنياد مابعدالطبيعه«وي در كتاب . محور توسط كانت ارائه شده است وظيفه
قيد و شرط خوب دانست،  توان آن را بي گويد كه تنها چيزي كه مي مي» 37اخالق

در نظر وي، خواست خوب نه به دليل نتيجه يا . است 38نيت يا خواست خوب
اي كه موجب آن شده است، خوب دانسته  آثارش، بلكه صرفاً به حكم اراده

» وظيفه«او اين خواست خوب را . شود؛ يعني به خودي خود خوب است مي
ما بايد كار نيك انجام دهيم؛ نه از روي حس سودخواهي، بلكه به حكم . امدن مي

كردن  وظيفه، ضرورت عمل«: كند او در ادامه وظيفه را اينگونه تعريف مي. وظيفه
اما اين قانون، چگونه ). 24، ص 1369كانت، (» از سر احترام به قانون است

آن آييني رفتار كن كه در عين  ي تنها بر پايه«: قانوني است؟ پاسخ كانت اين است
و اين ). 60، ص 1369كانت، (» قانوني عام باشد] آن آيين[حال بخواهي كه 

البته كانت در همين كتاب، امر مطلق را با اصل . كانتي است» 39امر مطلق«همان 
چنان رفتار كن تا بشريت را چه در شخص «: كند و آن اينكه ديگري همراه مي
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شمار آوري، و نه  عنوان يك غايت به ي هميشه بهخود و چه در شخص ديگر
  ). 74، ص 1369كانت، (» اي هرگز تنها همچون وسيله

در نظر كانت تمامي وظايف و تكاليف اخالقي مطلق هستند و هيچ استثنائي 
هايي كه ما با  محور كانتي را در موقعيت اين امر، اخالق وظيفه. دارند برنمي

ناپذير  شويم، بسيار خشك و انعطاف جه ميتعارض ميان وظايف اخالقي موا
گناه  عنوان مثال، مطابق نظر كانت اگر يك قاتل كه در تعقيب فردي بي به. سازد مي

شدنِ آن فرد سؤال كند،  ي مكانِ مخفي است و قصد كشتنِ او را دارد، از ما درباره
ايم،  داده گناه را به كشتن دانيم اگر راستش را بگوييم فردي بي با وجود اينكه مي
گفتن پرهيز كنيم و راستش را بگوييم، زيرا اگر قرار است  اما بايد از دروغ

اي عمل كنيم كه رفتار ما به قانوني عام بدل شود، در هيچ شرايطي نبايد  گونه به
 40اين اشكال باعث شده است كه كساني مانند ويليام ديويد راس. دروغ بگوييم

ي اخالقي راس را جمع  توان نظريه در واقع مي .در اخالق كانتي تجديد نظر كنند
  ). 1388دباغ، (انگاري دانست  انگاري و وظيفه بين فايده

كند كه وظايف كانتي را نبايد مطلق گرفت، بلكه بايد وظايفي  راس استدالل مي
. نامد مي» 41وظايف در نگاه نخست«او اين وظايف را . دانست كه استثنابردارند

ي  ظيفهتواند محكوم و اي غيرمطلق است و مي ، وظيفه»توظيفه در نگاه نخس«
بندي  طبقه راس اين وظايف را در شش گروه اصلي. آورتري قرار بگيرد الزام
كنم؛  ام عمل مي وظايف مربوط به وفاداري كه در آنها طبق قول قبلي) الف: كند مي

) ؛ بكنم ام را جبران مي و وظايف مربوط به جبران كه در آنها عمل خطاي قبلي
هايي كه ديگران به من  وظايف مربوط به سپاسگزاري كه در آنها در قبال خدمت

كوشم تا  وظايف مربوط به عدالت كه در آنها مي) ؛ پكنم ديني را ادا مي ،اند كرده
وظايف مربوط به نيكوكاري ) ؛ تتوزيع برابري از لذت و سعادت به دست آورم

؛ ز لحاظ فضيلت يا عقل يا لذت بهتر كنمكوشم سهم ديگران را ا مي كه در آنها
كوشم از لحاظ فضيلت يا عقل خودم  وظايف مربوط به اصالح خود كه مي) ث



  1389، پاييز 53رساني دانشگاهي، شماره  تحقيقات كتابداري و اطالع   _______________________   96

 

وظايف مربوط به عدم شرارت كه بر اساس آنها از ضررزدن ) ؛ جرا اصالح كنم
  . )213-212، ص 1388پالمر، ( ورزم به ديگران امتناع مي

ها را به  است كه احترام به حقوق انسان محور، عملي اخالقي ي حق مطابق نظريه
» 42حقوق طبيعي«بر اين اساس، حامل اصلي ارزش اخالقي، . همراه داشته باشد

 43محور توسط فيلسوف انگليسي، جان الك ي حق مؤثرترين نظريه. ها است انسان
مان واجد حقوقي هستيم كه اين حقوق را  بودن ما به صرف انسان. ارائه شده است

الك حقوقي ). 2007فاليس، (نشدني انسان ناميد  حقوق طبيعي و سلب توان مي
. داند نشدني انسان مي را حقوق اساسي و سلب» حيات، مالكيت و آزادي«مانند 

گيري وضع مدني، قرارداد اجتماعي است كه  وي معتقد است كه اساس شكل
يق اش ناامني است، از طر مردم توسط آن بر معضالت وضع طبيعي، كه عمده

با چنين فرايندي است كه اعضاء جامعه با رضايت . آيند تشكيل حكومت فائق مي
توافق » جان و مال و آزادي«ي قرارداد، يعني حفظ  خود بر حفظ اصول اوليه

  ).1386شريعت، (كنند  حاصل مي
 44ي جان راولز توان به نظريه محور در قرن بيستم مي هاي حق از جمله نظريه

ي سياسي و اخالقي خود را در تكميل سنت قرارداد  ظريهراولز ن. اشاره كرد
ي راولز، مردمان اغلب توافقي صريح براي  عقيده به. اجتماعي ارائه كرده است
چنين توافقي داشته باشند، ممكن است  ها آناگر هم . مشاركت در اجتماع ندارند

افراد نباشد، زيرا افرادي كه قدرت بيشتري دارند، نسبت به ساير  45منصفانه
ي  توانيم نظريه در نتيجه ما نمي. كنند ها و سهم بيشتري را طلب مي فرصت
در مقابل، راولز . را بر توافق يا قراردادي واقعي بين مردم بنا كنيم يماناخالق
اين توافق . كند ي اخالقي خود را بر توافقي فرضي، اما منصفانه بنا مي نظريه

نامد؛ يعني  مي» 46حجاب جهل«را  فرضي، مبتني بر چيزي است كه راولز آن
 مثالً. دانند كنيم كه مردمان چيزي از موقعيت خود در جامعه نمي اينگونه تصور مي

دانند  ، نمي)چقدر است ثروتشان(هايشان چيست  دانند كه دارايي نمي ها آن
يا چه اهدافي را در ) و غيره باهوشاندچقدر (هايشان چه ميزان است  توانايي
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ي خودشان و هرآنچه  چيزي درباره ها آنبه عبارت ديگر، . كنند ميزندگي دنبال 
). 2007فاليس، (دانند  را تحت تأثير قرار دهد نمي يماتشانتصمكه ممكن است 

وضعيت «شوند، از آنجا كه مبتني بر  اصولي كه با طي اين روند پديدار مي
تبعيض بين هاي ناشي از موقعيت اجتماعي و عاري از  و فاقد سوگيري» نخستين

در نهايت، راولز به دو اصلِ اساسي دست پيدا . افرادند، جاي چون و چرا ندارند
ي مايحتاج  كند، كه يكي مربوط به آزادي و ديگري مربوط به توزيع عادالنه مي

هاي  ي افراد جامعه بايد در برخورداري از آزادي بر اساس اصل آزادي، همه. است
در غير اين صورت ممكن است فرد قربانيِ  .اساسي حقي برابر داشته باشند

ي مايحتاج است مشتمل  اصل دوم راولز كه مربوط به توزيع عادالنه. تبعيض شود
ها و در نظرداشتنِ بيشترين منافع براي اغلب اعضاي  ي فرصت بر برابري منصفانه

  ). 1383واربرتون، (محروم جامعه است 
ست كه در جهت پرورش و رشد محور، عملي اخالقي ا ي فضيلت مطابق نظريه

بر اين اساس، حامل اصلي ارزش . شخصيت و منشي مبتني بر فضائل باشد
؛ كاري نيك است كه به پرورش )1383ويليامز، (است » 47شخص خوب«اخالقي 

. محور ارسطو است آغازگرِ اخالق فضيلت. اشخاص خوب و بافضيلت بينجامد
، دوستي و )اعتدال(روي  جاعت، ميانهفضائلِ مورد نظر ارسطو، فضائلي از قبيل ش

ي دوم قرن بيستم با آثار السدر  محور در نيمه ي فضيلت نظريه. سخاوت است
ي  وجه تمايز نظريه). 2007فاليس، (احيا شد  49و فيليپا فوت 48اينتاير مك

محور اين است كه به جاي تأكيد  محور و وظيفه هاي نتيجه محور با نظريه فضيلت
، بر نقش كنشگرِ اخالقي تأكيد ها آنو آثار و نتايج مترتب بر بر اصول اخالقي 

محور، اين كافي نيست كه افرادي داشته باشيم كه  از منظر اخالق فضيلت. كند مي
ساز و بدسازِ  ي انواعِ نظريات اخالقي، خصوصيات خوب مهارت كافي درباره

بايد در مقام كنشگرانِ  داشته باشند، بلكه افراد ها آنبودنِ  افعال و موجه يا ناموجه
بايد فردي . فعل را در خود بپرورانند» انجام«ي الزم براي  اخالقي، انگيزه

  ). 1388دباغ، (بافضيلت داشته باشيم؛ يعني فردي كه واجد فضايل اخالقي باشد 
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  چيستيِ اخالق اطالعات
و  كارگرفتنِ اصول در مقدمه اشاره كردم كه اخالق اطالعات، به معني به تر يشپ

. رساني است ي اخالق در بررسي مسائل اخالقيِ مرتبط با اطالع استدالالت فلسفه
  .پردازم ي معرفتي اخالق اطالعات مي در اين بخش به ترسيم هندسه

ي متعدداالضالع درآمده است كه  امروزه اخالق اطالعات به صورت يك پديده
يِ مختلف بر سر مسائل هاي علم توان آن را متأثر از همگرايي شماري از حوزه مي

اينكه برخي از مسائل . اخالقي مربوط به اطالعات و تكنولوژي اطالعات دانست
. ي اخالق اطالعات، ناشي از تكنولوژي اطالعات است جاي انكار ندارد در حوزه

اخالق «هايي مانند  اما بايد توجه داشت كه اخالق اطالعات اعم از حوزه
در واقع، بسياري از مسائل . است» 51ي اطالعاتاخالق تكنولوژ«يا » 50كامپيوتر

اخالقيِ مربوط به كاربرد تكنولوژي اطالعات، خود مواردي خاص از مباحثي 
عنوان مثال اينكه آيا  به. آيند ي اخالق اطالعات به شمار مي تر در حوزه وسيع

 52ي كاركنان يك سازمان از اينترنت را تحت نظارت بايسته است كه استفاده
همچنين اينكه آيا بايسته است . است» 53حريم خصوصي«، فرع بر مبحث بگيريم

نصب كنيم، فرع بر مبحث  يلترفي عمومي بر روي كامپيوترها  در يك كتابخانه
مسائلي نظير حريم خصوصي و آزادي فكري، خود از . است» 54آزاديِ فكري«

توان موضوع اصلي اخالق  مي. مباحث مطرح در اخالق اطالعات هستند
. »چه كسي به چه اطالعاتي بايد دسترسي داشته باشد«: العات را اين دانستاط

آزاديِ : با فرض چنين موضوعي، مسائل عمده در اخالق اطالعات عبارتند از
، حريم خصوصي 56 بودن اطالعات همحرمان به اطالعات، 55فكري، دسترسي برابر

  ).2007فاليس، ( 57اطالعات و مالكيت فكري
اي توصيفي در نظر  مثابه نظريه توان اخالق اطالعات را به به يك اعتبار مي

ها و  در اين معني، اخالق اطالعات ساختارهاي قدرت كه در فرهنگ. گرفت
را مورد  اند رساني اثر گذاشته هاي اطالع ها و سنت بر نگرشادوار تاريخيِ مختلف 

ي  ريهتواند به يك نظ ترتيب اخالق اطالعات مي بدين .دهد بررسي قرار مي
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، بخش ي رهايي نظريهعنوان يك  اخالق اطالعات به. تبديل شود 58بخش رهايي
ح فردي و ورا در سط رساني ي اطالع هاي اخالقي در حوزه ها و سنت نگرش

اخالق اطالعات در سطح توصيفي و . دهد جمعي مورد نقادي قرار مي
د و گسترش رش: بخش مستلزم بررسي و ارزيابي مسائلي از اين قبيل است رهايي
رساني؛ تكوين ساختارهاي جديد قدرت در  ي اطالع هاي اخالقي در حوزه ارزش
هاي اطالعاتي؛ تناقضات و مقاصد مكتوم در  رساني؛ اسطوره ي اطالع حوزه
رشد و گسترش تعارضات اخالقي در  رساني؛ و هاي اطالع ها و كنش نظريه
  ).2005كاپورو، (رساني  ي اطالع حوزه

توان گفت كه اخالق اطالعات مسائل اخالقي  ق كاربردي، مياز منظر اخال
هاي اطالعات را  رساني و تكنولوژي هاي اطالع برخاسته از اطالعات و محيط

هاي مختلفي از  در اين معني، اخالق اطالعات با حوزه. دهد مورد بررسي قرار مي
ي در هاي اخالق توان آن را محل تالقي دغدغه ها سروكار دارد و مي دانش
رساني، علوم كامپيوتر  علم كتابداري و اطالع: هايي از اين قبيل دانست حوزه

اخالق (، اينترنت )افزار افزار، نرم سخت(، مهندسي كامپيوتر )انفورماتيك(
نگاري،  ، مطالعات رسانه و روزنامه60هاي اطالعات مديريت ، سيستم)59سايبر
اخالق (ستي و پزشكي و علوم زي) 61وكار اخالق اطالعات كسب(وكار  كسب

  ).2005كاپورو، ) (62اطالعات زيستي
. تري نيز باشد هاي نظري خاص گيري تواند داراي جهت اخالق اطالعات مي

را مطرح كرده » 63فرهنگي اخالق اطالعات بين«عنوان مثال، رافائل كاپورو  به
فرهنگي، متعاطي وجوه تاريخي و فرهنگي اخالق  اخالق اطالعات بين. است
هاي مختلف در ادوار تاريخي مختلف  ها و فرهنگ رساني، با توجه به سنت اطالع
كه امروزه در محافل و مجامع دانشگاهي  مبادي اخالق اطالعات، آنچنان. است

ويژه  ي اروپايي، به هاي تاريخ غرب، يعني سنت فلسفه مطرح است، به ريشه
ما آنجا كه صحبت برانگيز نيست؛ ا اين به خودي خود مسئله. يوناني راجع است

ها و  ي ارزش شود و پاي گفتگو درباره ي جهانيِ اطالعاتي مي از جامعه
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ي تكثر فرهنگي مواجه  آيد و ما با مسئله هاي اخالقي به ميان مي استدالل
در چنين شرايطي اكتفا و اقتصار به سنت غربي . شود برانگيز مي شويم، مسئله مي

اي همچون چين، هند، ايران و  فكري هاي المثل حوزه صحيح نيست، چراكه في
هاي اخالقي، مبادي و مباني خاص خود را  جهان اسالم براي مواجهه با چالش

هاي غربي درباب مسائل  اگر متفكران غربي بخواهند از منظر برتري ارزش. دارند
اين . اند اخالقي حكم كنند، كاري خودبينانه و از روي خودبرتربيني انجام داده

» فرهنگي اخالق اطالعاتيِ بين«ني مانند رافائل كاپورو به طرح است كه كسا
هاي  هاي فرهنگي و فرهنگ اين كار مستلزم آن است كه تفاوت. اند پرداخته

احترام  ها آنهاي تاريخي  متفاوت در جهان به رسميت شناخته شوند و به سنت
از يك  64انگاري البته ذكر اين نكته ضروري است كه چندفرهنگ. گذاشته شود
در يك سنت است و از سوي ديگر منوط به همدلي و » داشتن ريشه«سو منوط به 

داشتن به يك سنت  ها است؛ يعني شخص در عين تعلق همزباني با ساير سنت
خاص، بايد بتواند فراتر از مرزهاي سنت خويش نيز بينديشد و به گفتگو و 

  . ها بپردازد همزباني با ساير سنت
  

  اطالعات ي اخالق تاريخچه
مباني اخالق اطالعات در سنت غربي به فرهنگ شفاهي يونان باستان 

از ) آزادي گفتار(» 66پارهسيا«و ) محل اجتماعات عمومي(» 65آگورا«. گردد برمي
 67مثابه صورتي از بيان كلبيون آزادي گفتار را به. لوازم دموكراسي آتني بودند

افالطون در . پروريد عمومي ميهاي  سقراط تفكر خود را در مكان. پرورش دادند
عبور از فرهنگ شفاهي به فرهنگ كتبي را مورد بحث قرار » فايدروس«ي  محاوره

اما تحت تأثير مسيحيت، فرهنگي مبتني بر كتاب رشد كرد كه عمدتاً حول . داد
اختراع ماشين چاپ توسط . متمركز شده بود» كتاب مقدس«يك كتاب، يعني 
ي فراوان  ر جريان اصالح دين كه از اين اختراع بهرهو ظهو 15گوتنبرگ در قرن 
ي آزادي ارتباطات را در غرب مدرن احيا كرد كه تحت عنوان  برد، مجدداً ايده
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هاي اشراف و  در جريان انقالب فرانسه، كتابخانه. مطرح شد» آزادي انتشارات«
لمعارف ا دائره«هايي مانند  پروژه. ي مردم مصادره شدند كليساها به نفع عامه

هاي عمومي، آگاهي جديدي از آزادي اطالعات را  و جنبش كتابخانه» 68فرانسه
عنوان يكي از اصول دموكراسي غربي  رقم زدند كه در اصلِ آزادي انتشارات، به

توان گفت كه اخالق اطالعات از يونان باستان تا  ترتيب مي بدين. ريشه داشت
. آزادي گفتار و آزادي انتشارات: تشده اس آغاز قرن بيستم با دو ايده مشخص مي

هاي اطالعاتي و  ي ديگري نيز مطرح شده كه در پيوند با شبكه اما امروزه ايده
حق برقراري «و » آزادي دسترسي«ي  اطالعات الكترونيكي است و آن، ايده

  ).2005كاپورو، (است » ارتباط
ي  سابقه ي تاريخي، اخالق اطالعات در معني اخص لفظ با وجود اين سابقه

. رسد سال مي 25ي اخالق اطالعات به  در اياالت متحده، سابقه. چنداني ندارد
ها در اين زمينه، در كتابداري ايجاد شدند و سپس به اخالق  اولين جريان

 69يكي از افراد شاخص در اين حوزه رابرت هوپتمن. كامپيوتر منتهي گشتند
هاي اخالقي  چالش«توان به كتاب  يترين آثار هوپتمن در اين زمينه م از مهم. است

ها و مسائل  در اين اثر، برخي از بخش. اشاره كرد) 1988هوپتمن، ( »در كتابداري
سانسور، : در كتابداري كه داراي ماهيت اخالقي هستند، مورد بررسي قرار گرفت

سازي، حق مؤلف،  حريم خصوصي، دسترسي به اطالعات، تعادل در مجموعه
برخي  72دار كنندگانِ مسئله و مراجعه 71هاي اخالقي نامه ، نظام70ي منصفانه استفاده

  ). 2005، 73فروليچ(بودند  ها آناز 
توان به  را به كار بردند مي» اخالق اطالعات«از اولين كساني كه اصطالح  

الذكر اين اصطالح را استعمال  رابرت هوپتمن اشاره كرد كه در همان كتاب فوق
از ديگر . را راه اندخت »74ي اخالق اطالعات مجله«نيز  1992وي در سال . كرد

از اين  1988توان به رافائل كاپورو اشاره كرد كه در سال  پيشگامان اين حوزه مي
. استفاده كرد» 75اتوسِ اطالعات و اتيك اطالعات«اي با عنوان  اصطالح در مقاله

 1980ل ي برخي از مباحث مطرح در اخالق اطالعات به سا الوصف، سابقه مع
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اي  مقاله) 1980( 77يمها اپنو چارلز  76در اين سال باربارا كوستروسكي. رسد مي
منتشر كردند و در آن مسائلي مانند » رساني اخالق در علم اطالع«با عنوان 
در اطالعاتي كه براي مشتريان يا  78بودنِ اطالعات، سوگيري محرمانه
شده توسط فروشندگانِ  عرضههاي  كنندگان فراهم شده است، كيفيت داده مراجعه

فروليچ، (آنالين، استفاده از تسهيالت كاري و غيره را مورد بحث قرار دادند 
2005 .(  

در ) 1992(فروليچ  .اشاره كرد فروليچ توماستوان به  از ديگر افراد مي
مالحظات اخالقي «اي با عنوان  مقاله »ي علم و تكنولوژي اطالعات سالنامه«

اي كه در ارتباط با  منتشر كرد و در آن اصول اخالقي» انيرس متخصصان اطالع
اند را مورد تحليل قرار  رساني قابل استفاده هاي اخالقي متخصصان اطالع دغدغه

اي براي ايفال منتشر كرد كه عنوان  مجموعه 1997همچنين فروليچ در سال . داد
دمات ي اخالقي و قانونيِ پيشِ روي خ بررسي و تحليل مسائل عمده«آن 

  ). 2005فروليچ، (بود » رساني كتابداري و اطالع
رساني، متخصصان علوم كامپيوتر  عالوه بر متخصصان علوم كتابداري و اطالع

ي اين آثار  از جمله. اند نيز آثار متعددي درباب اخالق اطالعات تحرير كرده
 اشاره كرد كه اصول اساسيِ اخالق اطالعات را) 1997( 79توان به سورسون مي

و عدم  80احترام به مالكيت فكري، احترام به حريم خصوصي، بازنمايي منصفانه
است كه در قياس با سورسون ) 2003( 82ي ديگر، وودبري نمونه. داند مي 81ايذاء

رايت، حريم خصوصي،  تري همچون جرايم كامپيوتري، كپي موضوعات متنوع
. كند كي را مطرح ميافزار، هوش مصنوعي و تجارت الكتروني قابليت اطمينان نرم

توان در امتداد سنتي دانست كه پس از انتشار كتاب  كتاب وودبري را مي
از ديگر . پا گرفت) 1985( 83تأليف دبورا جانسون »اخالق كامپيوتر«ساز  دوران

تأليف ريچارد  »اخالقِ مديريت اطالعات«توان به  آثار قابل اعتنا در اين زمينه مي
اهميت اين . اشاره كرد) 1995( 86ماري كولنانو  85، فلورنس ماسون84ماسون

كتاب از اين جهت است كه مؤلفان بين اخالق كامپيوتر و مباحث اخالقي مربوط 
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ها پيوند  هاي اطالعات مديريت و برخي از مباحث مربوط به كتابخانه به سيستم
  ).2005فروليچ، (اند  ايجاد كرده

ي آن  كار برده و آثاري دربارهرا به » 87اخالق سايبر«برخي از محققان اصطالح 
كه معتقد است اخالق سايبر ) 1996( 88اند؛ از جمله پاتريك سوليوان منتشر كرده

اخالق سايبر بيشتر با مسائل اخالقي . تواند جاي اخالق كامپيوتر را بگيرد مي
برخي از موضوعات مطرح در . در ارتباط است 89مربوط به اينترنت و مكان سايبر

هاي خبره و  هاي اخالقيِ هوش مصنوعي، سيستم جنبه: بارتند ازاخالق سايبر ع
 90توان به بويل از جمله آثار مهم در اين حوزه مي. ها براي استدالل توانايي ربات

  ).2005فروليچ، (اشاره كرد ) 2003( 92و اسپينلو) 1999( 91، لسيگ)1996(
  

  رساني اهميت اخالق اطالعات براي متخصصان كتابداري و اطالع
رساني اين  اصلي متخصصان كتابداري و اطالع 93اي، مأموريت از جهت حرفه

. پذير كنند است كه دسترسي به اطالعات مورد نياز را براي اعضاي جامعه امكان
اخالقيِ خاصي مواجه  94در انجام اين مأموريت با معضالت ها آنممكن است 

آيا بايسته است : اشاره كردتوان به معضالتي از اين دست  عنوان مثال، مي به. شوند
نصب كنيم؟ آيا بايسته  رتيلفي كامپيوترها  ي عمومي، روي همه كه در يك كتابخانه

كننده در  مثالً اينكه فالن مراجعه(كنندگان  ي مراجعه است كه اطالعات محرمانه
را در اختيار ) جستجوي چه اطالعاتي بوده يا چه منابعي را به امانت گرفته است

كنند، قرار دهيم؟ آيا  ي يك موضوع امنيتي تحقيق مي قضايي كه دربارهضابطان 
گرا يا داراي افكار  ي قوميت هايي را كه توسط يك فرقه بايسته است كتاب

ي كتابخانه اضافه كنيم؟ آيا  انحرافي به كتابخانه اهدا شده است، به مجموعه
ي  دهد، اجازه مي خواب كه بوي بسيار بدي بايسته است به يك ولگرد يا كارتون

استفاده از كتابخانه را بدهيم؟ آيا بايسته است متوني كه حاوي اهانت به مقدسات 
ي خدمات  ي كتابخانه بگنجانيم؟ آيا موظف به ارائه اديان هستند را در مجموعه

ي  هاي عمومي هستيم؟ آيا زماني كه كتابخانه رسانيِ تخصصي در كتابخانه اطالع
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هاي متعدد از يك كتاب را تهيه كند، بايسته است  نسخهتواند  آموزشگاهي نمي
هايي از آن را براي كالس درس تكثير كنيم؟ آيا بايسته است  هايي از بخش نسخه

المعارفي كه حاوي اطالعات پزشكيِ غيردقيق است، برچسب هشدار  روي دائره
ايِ  رفهبزنيم؟ موفقيت در حلّ اينگونه معضالت اخالقي، مستقيماً با مأموريت ح

ناگزير از تعليم و  ها آنرساني در ارتباط است و لذا  متخصصان كتابداري و اطالع
  ). 2007فاليس، (تعلم اخالق اطالعات هستند 

ي استدالل  ي مؤثر با اين معضالت، كتابداران بايد با نحوه براي مواجهه
اري از با اين وجود، بسي. ي آن برآيند آشنا شوند و بتوانند از عهده 95اخالقي

و عمل » هاي اخالقي نامه نظام«رساني تنها به داشتنِ  متخصصان كتابداري و اطالع
كننده براي  اي از اصول راهنمايي ي اخالقي سياهه نامه نظام. كنند اكتفا مي ها آنبه 

شوند،  ي اخالقي آورده مي نامه هايي كه در يك نظام گزاره. رفتار اخالقي است
شما بايد «: عنوان مثال به(» ا بايد كار الف را انجام بدهيدشم«: اند نوعاً اينگونه

» شما نبايد كار ب را انجام بدهيد«يا ) »حقوق مالكيت فكري را پاس بداريد
هاي اخالقي  نامه نظام). »شما نبايد منابع كتابخانه را سانسور كنيد«: عنوان مثال به(

رساني را  و اطالع ي رفتارِ مقبول توسط متخصصان كتابداري نه تنها شيوه
كنند، بلكه كاركرد ديگري نيز دارند و آن اينكه عموم مردم را از  مشخص مي

  ). 2007فاليس، (كنند  هاي اين حرفه آگاه مي ها و ارزش مأموريت
اي از موارد با هم  رساني در پاره هاي اخالقيِ كتابداري و اطالع نامه گرچه نظام

ي  ها درباره نامه بسياري از اين نظام مثالً. اند فقمتاختالف دارند، اما در اصول كلّي 
حمايت از آزدايِ فكري، ممانعت از سانسور منابع كتابخانه، حفظ حريم 

داشتنِ حق  بودنِ اطالعات مربوط به كاربران و پاس خصوصي كاربران، محرمانه
همه از اهم مسائل مطرح در اخالق  ها ينا. مالكيت فكري وحدت نظر دارند

هاي اخالقي كتابداري و  نامه با اين وصف، نظام. روند ات به شمار مياطالع
منطبق نيستند، بلكه بيشتر » اخالق اطالعات«رساني از تماميِ جهات با  اطالع

مباحثي همچون  ها آنعنوان مثال  به. روند شمار مي به» اي اخالق حرفه«نوعي 
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گيرند كه  اركنان را دربرميايِ ك ي برخورد با كاركنان، مشتريان و رشد حرفه نحوه
ترتيب، بايد گفت كه نسبت  بدين). 2007فاليس، (ها مشتركند  در بسياري از حرفه

، نسبت عموم و »رساني ايِ كتابداري و اطالع اخالق حرفه«و » اخالق اطالعات«
  .وجه است خصوص من

 اي در كتابداري و ي اهميتي كه از حيث حرفه هاي اخالقي، با همه نامه نظام
برند، از جمله اينكه  هايي رنج مي ها و محدوديت رساني دارند، از ضعف اطالع
اول اينكه معلوم نيست كه . گذارند پاسخ مي ها را بي ترين پرسش اي از مهم پاره

واضح نيست كه  مثالً. دهند دقيقاً چه معنايي مي ها آناصول اخالقيِ مطرح در 
دقيقاً » شمردنِ حقوق مالكيت فكري ممحتر«يا » داشتنِ اصول آزاديِ فكري پاس«

ي كتابداري و  به چه معني است؟ و روشن نيست كه شاغالن به حرفه
و مصداقي چگونه بايد اين اصول را به كار  96رساني در موارد انضمامي اطالع
اي مشخص نشده است كه وقتي  هاي حرفه نامه دوم اينكه نوعاً در نظام. بگيرند

رساني  گيرند، متخصصان كتابداري و اطالع قرار مي اين اصول با هم در تعارض
شمردنِ حريم خصوصي و  المثل ممكن است اصلِ محترم چه بايد بكنند؟ في

با ) ها آني امانت كتاب توسط  مثالً پيشينه(بودنِ اطالعات كاربران  محرمانه
داشتنِ حقوق  و يا پاس. ي حمايت از امنيت ملي كشور در تضاد افتد وظيفه

كردنِ بهترِ دسترسي به اطالعات در  تواند با فراهم فكري، اغلب مي مالكيت
اصول » 97توجيه«هاي اخالقي، سخني از  نامه سوم اينكه در نظام. تعارض باشد

ها  نامه عبارت ديگر، در اين نظام به. اخالقي مطرح در آنها به ميان نيامده است
ي  اغالن به حرفهرعايت اين اصول از جانب ش» دليل«معلوم نشده است كه 

شود كه اهل اين حرفه در  رساني چيست؟ و اين باعث مي كتابداري و اطالع
هاي  نامه اغلب موارد درك روشني از چرائيِ رعايت اصول اخالقيِ مطرح در نظام

  ). 2007فاليس، (اي نداشته باشند  اخالق حرفه
هاي اخالقي  نامه كردن به نظام هاي اخالقي، با خواندن و عمل كردنِ انتخاب مدلل

اخالق «ترين مباحث مطرح در  شود، بلكه اين مسئله يكي از مهم حاصل نمي
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كردنِ اصول اخالقي، عالوه بر ارزشِ  ي توجيه يا مدلل مسئله. است» اطالعات
ذاتيِ نظري، آثار عملي مهمي نيز دارد؛ از جمله اينكه وقتي متخصصان كتابداري 

قي را بدانند، كاربرد آن اصول در موارد عمليِ رساني داليلِ اصولِ اخال و اطالع
همچنين آگاهي از داليِل اصول اخالقي به . تر خواهد شد انضمامي آسان

رساني كمك خواهد كرد تا از تصميماتشان،  متخصصان كتابداري و اطالع
تر  خصوص در هنگام مواجهه با تعارضات اخالقي، بهتر دفاع كنند و راحت به

و در نهايت . اقشارِ مخالف با اين اصول اخالقي را متقاعد نمايند بتوانند افراد يا
بايد توجه داشت كه فعلي اخالقي است كه فرد آن را از روي آگاهي و اختيار و 

هاي اخالق هنجاري كه ناظر  آشنايي با نظريه. بنا به داليلِ موجه انجام داده باشد
متخصصان كتابداري و اند، اين قدرت را به  هاي اخالقي به توجيه گزاره

دهد كه براي تطبيق اصول اخالقي با موارد انضمامي، استدالل  رساني مي اطالع
هاي اخالق هنجاري است  در واقع به كمك آشنايي با نظريه. اخالقي انجام دهند

اي غلبه كرد  هاي اخالق حرفه نامه هاي نظام ها و محدوديت توان بر ضعف كه مي
  ).2007فاليس، (

توان هدف از آموزش اخالق اطالعات به متخصصان  الصه، ميطور خ به
قادرساختنِ متخصصان  )الف: شرح دانستاين رساني را به  كتابداري و اطالع
ي  رساني به تشخيص و بيان تعارضات اخالقي در حوزه كتابداري و اطالع

بيداركردنِ حس مسئوليت در قبال نتايجِ تعامالت فردي و  )؛ برساني اطالع
بهبودبخشيدن به مهارت گفتگوي  )؛ پرساني ي اطالع عي در حوزهجم
هاي  ها و ارزش شناختنِ انواع مختلف فرهنگ بر مبناي به رسميت 98فرهنگي بين

ها و مفاهيم اخالقي و  ي نظريه كردنِ دانشِ پايه درباره فراهم )؛ ترساني اطالع
  .)2005كاپورو، (رساني  ي اطالع در كارهاي روزمره ها آنشأن 

  مسائل اخالقي مربوط به توليد اطالعات
ترين مسائل  ترين و بغرنج ي حمايت از مالكيت فكري يكي از مهم مسئله

هاي مختلف، قوانين  سنت. ي توليد اطالعات است اخالقي و حقوقي در حوزه
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سنت  عنوان مثال، به. اند حمايتي مختلفي را در نواحي مختلف جهان رقم زده
شخصيت پديدآورنده، ميزان (پديدآورندگان قوق معنوي اروپايي بيشتر بر ح

اين حقوق به  .كند تأكيد مي) نظائر آن خالقيت اثر او، شهرت و موقعيت او و
سنت . شوند شخص پديدآور راجعند و به درستي و حجيت كار او مربوط مي

اين . كند تأكيد مي) رايت كپي( و اقتصادي مريكن بيشتر بر حقوق ماديا-انگلو
مطابق اين سنت، آثار تأليفي اصيل . هستند به غيريا واگذاري قابل انتقال  حقوق

اصوالً به  شرقيهاي  سنت. اند بايد مورد حمايت قرار گيرند كه صورت عيني يافته
اند، بلكه  كرده برداري از منظر اخالقي و حقوقي نگاه نمي ي تكثير و نسخه مسئله
اند  دانسته وي ميراه  دادنِ ادامهو » استاد«برداري را نحوي پيروي از  نسخه

ي مالكيت  با اين وجود، امروزه در كشورهاي شرقي نيز مسئله .)2005كاپورو، (
  . فكري به صورت مدرن مطرح و محل بحث است

هايي پيشنهاد شده كه  حل هاي مختلف، راه براي ايجاد هماهنگي بين اين سنت
المللي  ها انعقاد معاهدات بين هيكي از اين را. توانند محل بحث باشند خود مي

در اين سال . دانستانعقاد چنين معاهداتي را بايد آغاز  1884سال . بوده است
 1886در سال . شد ءبراي حفاظت از مالكيت صنعتي امضا »پاريس ي معاهده«

هاي كوتاه، اشعار،  ، داستانها رمان امضاء شد كه بر اساس آن، 99رنكنوانسيون بِ
 موردمعماري  آثارها و  ها، مجسمه ها، نقاشي ، طراحياييموسيقآثار ، ها نمايشنامه
امضاء  »100رايت كنوانسيون جهاني كپي« 1952در سال . گرفتند ميقرار حمايت 

. استآثار فكري و هنري  101مربوط به تكثيرحقوق  شامل اين كنوانسيون .شد
جهاني  سازمان« تحت مديريت رايت كنوانسيون جهاني كپيكنوانسيون برن و 

  ). 2005كاپورو، (هستند » 102مالكيت فكري
 اول اينكه. هايي نيز مواجهند هاي مورد اشاره امروزه با چالش كنوانسيون

را  103برداري و بازسازي نسخهو ورود به دنياي مجازي، تكثير،  سازي ديجيتال
به آن  اينترنتكه توسط شدن  المللي فرايند بين و دوم اينكه .تر كرده است آسان

اري و كنترل ملي را تغيير داده ذگ اندازهاي قانون ابعاد و چشم امن زده شده،د
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آيا : هايي از اين دست قرار داده است اين وضعيت ما را در معرض پرسش .است
در نظر گرفت؟ آيا مفهوم را يك دارائيِ فكري ) اعنوان محتو هب(توان اطالعات  مي

چگونه  و ؟غلبه پيدا كند» 105شدان مالكيت«مفهوم  بايد بر» 104اشتراك دانش«
كاپورو، ( توان دسترسي عمومي به اطالعات الكترونيكي را تضمين كرد؟ مي

ي  ي مسئله در اغلب محافل علمي و آكادميك درباره يمباحثچنين  ).2005
ويژگي اين نوع طرح مسئله اين است كه . اند مالكيت فكري مورد بحث بوده

نياز از توجيه اخالقي  شده و بي شتهمالكيت فكري را يك امر بديهي پندا
ي استدالل  آنچه از منظر اخالق اطالعات كمتر مورد بحث بوده، نحوه. پندارد مي

ي  هاي چهارگانه با پذيرش هر يك از نظريه. در توجيه مالكيت فكري است
مورد اشاره قرار گرفتند، از منظر متفاوتي به مالكيت  تر يشپاخالق هنجاري كه 

  . ه خواهد شدفكري نگريست
محور بهترين توجيه براي حقوق مالكيت فكري بوده  ي نتيجه تا كنون نظريه

است، زيرا با تكيه بر آن، حق مالكيت فكري بر اساس اثرگذاريش در توليد و 
ي اصلي اين است  در اين مورد ايده. ي اطالعات، توجيه شده است ارتقاء عرضه

، نويسندگان نخواهند توانست كه اگر حق مالكيت فكري پاس داشته نشود
هاي فكري را بازيابند و در نتيجه ميلي به خلق محصوالت  هاي توليد دارائي هزينه

نخواهند داشت و واضح است كه اين ) ها ي محتوا به كتابخانه عرضه(فكري 
رساني را از انجام  ي بدي است؛ چراكه متخصصان كتابداري و اطالع نتيجه

پذيركردنِ اطالعات مورد نياز براي اعضاي جامعه  ترسمأموريتشان كه همانا دس
  ). 2007فاليس، (دارد  است، بازمي

از جمله اينكه . تواند با انتقاداتي مواجه شود اين نحو توجيه مالكيت فكري مي
ي كثيري از مراجعان از دستيابي  تواند باعث شود كه عده حق مالكيت فكري مي

ي بدي محسوب  محروم شوند و اين نتيجهبه منابع اطالعاتي مورد نيازشان 
اي كه از نقض حق مالكيت فكري  انگارانه، ميزان خوشي از منظري فايده. شود مي

  . شود، از ميزان خوشي ناشي از رعايت آن بيشتر است نصيب بيشترين افراد مي
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هاي اخالق هنجاري كه در توجيه حق مالكيت فكري كاربرد  از ديگر نظريه
ي جان الك،  محورانه ويژه اخالق حق محور، به ي حق به نظريه توان داشته، مي
داند، چراكه  جان الك مالكيت را يكي از حقوق طبيعي انسان مي. اشاره كرد

؛ بنابراين بهره ببرد» ثمرات كار خويش«ي او هر فرد حق دارد از  عقيده به
ود ش برخورداري از حق مالكيت فكري يكي از حقوق طبيعي انسان شمرده مي

بوده » ي جهاني حقوق بشر اعالميه«اين ايده مبناي برخي از مواد ). 2007فاليس، (
هر شخص به تنهايي يا به «: گويد اين اعالميه مي 17ي  عنوان مثال، ماده به. است

هيچ كس را نبايد خودسرانه از حق مالكيت . صورت جمعي حق مالكيت دارد
چنين  23ي  در بخشي از ماده همچنين). 93، ص 1378جانسون، (» محروم كرد
بخشي  كند حق دارد مزد منصفانه و رضايت هر كسي كه كار مي«: آمده است

اش را موافق حيثيت و كرامت انساني تأمين  دريافت دارد كه زندگي او و خانواده
جانسون، (» كند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعي كامل شود

  ). 94، ص 1378
محور نيز با انتقاداتي مواجه است،  ي حق ت فكري با اتكا به نظريهتوجيه مالكي

از جمله اينكه مالكيت فكري با ساير اقسام مالكيت، نظير مالكيت زمين يا 
گيرد،  وقتي كسي ايده يا فكري را از كس ديگري مي. مالكيت پول، تفاوت دارد

فكر يا ايده  شوند و اينگونه نيست كه تصاحب يك همزمان هر دو صاحبِ آن مي
عالوه بر اين، انتقاد . ي فرد ديگر ايجاد كند توسط فردي، نقصاني در فكر و ايده

ديگري هم وارد است و آن اين كه ممكن است حق مالكيت فكري با حق 
عنوان مثال، حق من مبني بر اينكه  به. مالكيت ساير چيزها در تعارض قرار بگيرد

تكثير كرد، با حق شما مبني بر استفاده از ي من  توان بدون اجازه كتابم را نمي
معلوم نيست در چنين . ايد در تعارض است قيمتي كه خريده ماشين تكثير گران

مواردي كدام حق بر ديگري بايد مقدم داشته شود تا تعارضِ پيش آمده مرتفع 
  ). 2007فاليس، (گردد 
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  مسائل اخالقي مربوط به گردآوري و سازماندهي اطالعات
ي سانسور و  ين مسئله در مورد گردآوري و سازماندهي اطالعات، مسئلهتر مهم

هاي سياسي،  پاسخ به اين مسائل، بسته به عالئق و منافع قدرت. كنترل است
هاي  سنت. اقتصادي، ديني و نظامي در ادوار مختلف تاريخي متفاوت بوده است
ف عفت و فرهنگي و اخالقي نيز در مسائلي مانند اينكه چه چيز زشت، خال

معموالً در متون كتابداري و . اند شود، نقش مهمي داشته آميز محسوب مي اهانت
اي كه نبايد  نكتهاما  .شود فرق گذاشته مي» انتخاب«و » سانسور«رساني بين  اطالع

انتخاب با توجه  هاي و رويه فرايندها از نظر دور داشت اين است كه ممكن است
هاي انتخاب دچار  مشي ها و خط تو سياس خاص هاي موضوعيِ بندي به دسته

ي  در زمينه .ترتيب توازن اخالقي را مخدوش سازد و بدين سوگيري شود
. »را محدود كرد؟ فكري توان آزاديِ آيا مي«اين است كه  ترين مسئله مهم سانسور،

دهند، چراكه معتقدند اراده به طرد و  برخي به راحتي به اين سؤال پاسخ منفي مي
هرگونه  زيرا، خود يك پارادكس اخالقي است، »106طالعات بدا«دفعِ 

  .)2005كاپورو، ( خالف حقوق بشر است فكري آزاديِ محدودكردنِ
ها، موتورهاي جستجو و ساير  بندي، اصطالحنامه هاي طبقه در ارتباط با سيستم

خنثي و الاقتضاء  ها آنابزارهاي مشابه ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه 
. گيرند ند، بلكه همواره در خدمت اهدافي خاصند و ساير اهداف را ناديده مينيست

داراي سوگيري  ها آنشود كه  طرفي، صرفاً به اين واقعيت مربوط نمي اين عدمِ بي
هاي غيراخالقي  داوري هستند، بلكه به اين معني هم هست كه تعصبات و پيش

الگوريتمي خاص براي يك  مثالً). 2005كاپورو، (مكتوم است  ها آنخاصي در 
پذير  موتور جستجو، نوع خاصي از اطالعات را كمتر از ساير انواع مشاهده

بندي در  ي رتبه شود كه حتي مسئله ترتيب، مالحظه مي بدين. خواهد كرد
اين امر موتورهاي جستجو . موتورهاي جستجو نيز داراي تضمنات اخالقي است

در اين . كند كردن دخيل مي اي د و حاشيهرا نيز در مباحث اخالقي مربوط به طر
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گيرد و عالئق  حالت، كشف اين امر كه عالئق چه كساني مورد حمايت قرار مي
   .شود، اهميت فراوان دارد چه كساني ناديده گرفته مي

ترين مسئله هم در مورد گردآوري و سازماندهي اطالعات و هم  از آنجا كه مهم
ي آزادي فكري و عدم سانسور  ات مسئلهي اطالع در مورد دسترسي و اشاعه
هاي اخالق هنجاري در توجيه  ي كالم، كاربرد نظريه است، براي پرهيز از اطاله

  .را يكجا در بخش بعد ذكر خواهم كرد ها آن
  

  ي اطالعات مسائل اخالقي مربوط به دسترسي و اشاعه
ومي به دسترسي عم: ي دسترسي به اطالعات عبارتند از مسائل اصلي در زمينه

ي دسترسي به اطالعات هم در سطح  مسئله. اطالعات و حق برقراري ارتباط
افراد خواهان دسترسي آزادانه و . فردي و هم در سطح جمعي قابل طرح است

از . خواهند آزادانه با ديگران ارتباط برقرار كنند برابرانه به اطالعات هستند و مي
يك فرد يا يك گروه » كار«صل طرف ديگر، اطالعات در بسياري از موارد حا

در اين حالت . است و لذا ارزش اقتصادي دارد و بايد مورد حمايت قرار بگيرد
مسئله اين است كه چه ترتيبي بايد اتخاذ شود تا حمايت از مالكيت فكري، 

ي  در سطح اجتماعي، مسئله. ي اطالعات را محدود نكند دسترسي و اشاعه
هاي مختلف در  ها و ملت ي برابر براي گروهها دسترسي ناظر به ايجاد فرصت

دسترسي به اطالعات است، به نحوي كه از شكاف بين غني اطالعاتي و فقير 
  ).2005كاپورو، (اطالعاتي در ميان جوامع و كشورها اجتناب شود 

ي اطالعات، حفظ حريم خصوصي  اشاعه ارتباط بادر  ترين مسائل يكي از مهم
ها از متخصصان  ممكن است سازمان. كاربران است بودنِ اطالعات و محرمانه

جويي و  ي اطالع ي محرمانه رساني بخواهند كه حفظ جنبه كتابداري و اطالع
در هر صورت، متخصصان كتابداري و . يابيِ كاربران را نقض كنند اطالع
هايشان آگاه كنند  هاي منابع و روش رساني بايد كاربران را از محدوديت اطالع

  ). 2005 كاپورو،(
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ل در گردآوري، سازماندهي و ترين مسائ از مهمگونه كه اشاره شد،  همان
ي آزادي فكري، سانسور و حفظ حريم خصوصي  ي اطالعات، مسئله اشاعه

. دارند ها كاربرد هاي اخالق هنجاري نيز در اين زمينه نظريه. كاربران است
فكري بسيار به كار رفته، هايي كه در توجيه آزادي  عنوان مثال، يكي از نظريه به

از آنجا كه جان . ي آن است انگارانه ويژه تقرير فايده محور، به ي نتيجه نظريه
فرسايي كرده است،  استوارت ميل راجع به آزاديِ فكري و پرهيز از سانسور قلم

تواند در توجيه  انگاري چگونه مي توان با مراجعه به آثار او دريافت كه فايده مي
او : استدالل ميل در اين زمينه شامل دو مرحله است. به كار رود آزاديِ فكري

كند كه اگر سانسور نباشد، احتمال دستيابي ما به عقايد  ابتدا اينگونه استدالل مي
كند كه كسب عقايد صحيح  ي دوم او استدالل مي در مرحله. صحيح بيشتر است

ل به ياز سانسور، مز يپره ي نهيدر زم. ش خواهد داديرا افزا »107خوشي عمومي«
زالخطا است، اگر به سانسور اقدام كند يكند كه چون انسان جا ين نكته اشاره ميا
اگر  يز خواهد گرفت؛ حتيرا ن» اطالعات درست«گمان سانسورش دامن  يب

م ياگر ما موفق شو يبه عالوه حت. را سانسور كند» اطالعات غلط«بكوشد صرفاً 
بعد به  يزمان حِ ما اندكيد صحيم، عقايكنصرفاً اطالعات غلط را سانسور 

توانند در  ينم ها آنرا ي، ز»زنده يقيحقا«بدل خواهند شد نه » مرده ييها جزم«
انگارانه  دهيالبته بنا به اصول فا .)2007س، يفال(رشد كنند  ينقادانه و رقابت ييفضا
م كه يباش را داشته يرا اگر موارديتوان از منع مطلقِ سانسور دفاع كرد، ز ينم

از  يميا نيك كشور ي يات جمعيتواند ح يا خبر ميك فكر يبتوان گفت نشر 
توان آن فكر  يشود، م ها آنك كشور را به مخاطره اندازد و موجب رنج يمردمان 

  .ا خبر را سانسور كردي
ا حفظ ي يفكر يآزادهمچون  يمسائلتوان  يمحور، م فهيوظ ي هياز منظر نظر

و  يكوكاري، عدالت، نيهمچون وفادار يفيدر كنار وظا را افراد يم خصوصيحر
 يت آزاديرعاكه  ين معنيبددانست؛ » ه نخستوظائف در نگا«از  ،يسپاسگزار

با  ها آنكه  يآور است، منتها در موارد الزام يا فهيافراد وظ يم خصويا حري يفكر
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 ي عهت جاميمثالً حفظ امن(رند يگ يدر تعارض قرار م يآورتر الزام ي فهيوظ
  . ديچشم پوش ها آنتوان موقتاً از  ي، م)يانسان
 يعياز حقوق طب يم خصوصيو حر يفكر يمحور، آزاد حق ي هيبر نظر يمبتن
نحو مستقل  انسان است كه بتواند به يعين از حقوق طبيا. شوند يها دانسته م انسان

 يبرا ياتو ذ يعيطب يحق يما دارا؛ لذا برخوردار باشد يشد و از آزاديِ فكرينديب
م، يبه اطالعات منع شو يابياگر ما از دست. مينامحدود به اطالعات هست يدسترس
انسان در تضاد عت يبا طب و اين شود يتفكر مستقل مخدوش م يمان برا يتوانائ
م يحفظ حر يبرا يعيطب يتوان استدالل كرد كه ما حق يب مين ترتيبه هم. است

را ن يا ي ن است كه اگر دغدغهيا يساسا ي دهينجا ايدر ا. ميمان دار يخصوص
تحت ) ميرا مطالعه كن يزينكه چه چيمثالً ا(مان يها م كه انتخابيداشته باش

  ). 2007س، يفال(م ينحو مستقل فكر كن م بود بهي، قادر نخواهاند نظارت
. كنند يت ميحما ي فوقها دهيي جهاني حقوق بشر از ا از مواد اعالميه يبرخ

شوند و  يتمام افراد بشر آزاد زاده م«: ديگو يه مين اعالميا 1 ي عنوان مثال ماده به
عقل و وجدان  يدارا يهمگ. ت و كرامت و حقوق با هم برابرنديثياز لحاظ ح
، ص 1378جانسون، (» برادرانه رفتار كنند يا هيگر با روحيكديد با يهستند و با

» دارد يت شخصيو امن ي، آزاديحق زندگ يهر فرد«: ديگو يم 3 ي ماده). 90
 يم خصوصيت حريحاً از لزوم رعايصر 12 ي ماده). 91، ص 1378جانسون، (

ا ي، اقامتگاه ي، امور خانوادگيخصوص يد در زندگينبا«: ديگو يافراد سخن م
، ص 1378جانسون، (» رديخودسرانه صورت گ يها كس مداخله چيمكاتبات ه

حق  يهر فرد«: شده است حيصرتان يده و بيعق يآزادبه  19 ي و در ماده). 92
د ياز داشتنِ عقا ين حق مستلزم آن است كه كسيان دارد و ايده و بيعق يآزاد

افت و انتشار اطالعات و افكار، ينداشته باشد و در كسب و در يم و نگرانيخود ب
، 1378جانسون، (» و بدون مالحظات مرزي آزاد باشد انيل ممكن بيبه تمام وسا

اي نشده است كه اگر يكي از اين  ك از اين موارد اشارهالبته در هيچ ي). 93ص 
  .حقوق با حقوق ديگر در تعارض قرار گيرد چه بايد كرد
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 ي هينظر بر يمبتن. محور اشاره كرد تليفض ي هيد به نظريت بايدر نها
 يش فضائلو عدم سانسور از آنجا كه به پرور يفكر يمحور، آزاد لتيفض

ز ينجا نياما در ا. هنديكنند، قابل توج يكمك م در انسان ييهمچون حكمت و دانا
مانع از ممكن است اطالعات،  ي آزادانه ي م كه ارائهيبانيگر به ن تناقض دستيبا ا

. بشوند يرو انهيو م يدار شتنيگر از فضائل، مانند عفت و خويد يپرورش برخ
افق  هب هين نظرين است كه ايمحور ا لتيفض ي هينظر ي ان توجه دربارهيشا ي نكته

ن حوزه يمتفكران ا يتر است و كارها كيدر جهان اسالم نزد ياخالق سنت
ه و يمسكو يهمچون ابوعل يتواند به همزبانيِ بهتر با آثار متفكران اسالم يم

، اند قلم زده يكه در اخالق اسالم ين دوانيالد و جالل ين طوسيرالدينصخواجه 
  .كمك كند

  سخن آخر
 ياخالق يها با چالش شان يزندگحات مختلف ان در سادر عصر حاضر مردم

. بهره ببرند ياخالق يها هيتوانند از نظر يها م چالش نيارفع  يمواجهند و برا
با استفاده  ها آن. ستندين ين امر مستثنيز از اين يرسان و اطالع يمتخصصان كتابدار

. م برسانندايِ خود را بهتر به انجا ت حرفهيتوانند مأمور يم ياخالق يها هياز نظر
را چگونه در مسائل و  ياخالق يها هياموزند كه نظريد بيبا ها آنن منظور يبد

به كار  شوند، يمواجه م ها آنخود با  يكه در روند كارها يا يانضمام يها چالش
، يد، گردآوريها مربوط به تول ن چالشيت اطالعات، ايرياق مديدر س. ببرند

ر ينظ يها، مسائل ن چالشياهم ا. ات هستنداطالع ي و اشاعه ي، دسترسيسازمانده
بودن اطالعات  و محرمانه يم خصوصي، سانسور، حريفكر ي، آزاديت فكريمالك

با اين  خود خاص ي وهيبه شهاي هنجاري،  هر يك از نظريه. كاربران است
   .شوند يمواجه مها  چالش

 لكهي اخالقي خاص نبود، ب ي حاضر، دفاع از يك نظريه هدف من در مقاله
 يا هياز چه زاو ياخالق يها هيك از نظريكه هر  ي را برسانمن معنيا خواستم مي

پردازند، تا از  يت اطالعات ميريمد ي در عرصه يه مسائل اصليِ اخالقيبه توج
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ن يبا ا رسانيِ ايران ي و اطالعمتخصصان كتابدار ييآشنا ينه برايق زمين طريا
بر ايشان روشن  ياستدالل اخالق ت كسب مهارتيو اهم فراهم شود ها هينظر
  . دگرد

ها و  يكاست بااخالق اطالعات،  ي در عرصه ياخالق هنجار يها هينظرالبته 
 يها ها صرفاً به سنت هين نظرينكه اياز جمله ا ،همراهندنيز  ييها تيمحدود

ما در جهان . دهند يرا پوشش نم يرغربيغ يها و سنت ارجاع دارند ياخالقيِ غرب
 يها هيتواند از درِ گفتگو با نظر يم كه ميدار يا افتهيرشد يت اخالقاسالم سن

سهيم انسان معاصر  يمعضالت اخالق ي بهيپاسخگودر د و يدرآ يغرب ياخالق
اما . دارد يشتريمحور قرابت ب لتيفض ي هي، با نظرين سنت اخالقيا. شود
، يهنجار اخالق يها هير نظرياس با سايمحور در ق لتيفض ي هيسف نظراأل مع

در اين زمينه بايد تالش اخالق اطالعات مطرح بوده و لذا  ي كمتر در عرصه
  .بيشتري صورت گيرد

  
  ها                             نوشت پي

  
1 traditions 

2 costumes 

3 Capurro 

4 information ethics 

5 normative ethics 

6 consequence-based theory 

7 duty-based theory 

8 right-based theory 

9 virtue-based theory 

10 William Frankena 

11 Bernard Williams 

12 David McNaughton 

13 Harry Gensler 

14 reasoning 

15 Michael Palmer 

16 descriptive ethics 

17 normative ethics 

18 normative theory 

19 applied/practical normative ethics 

20 euthanasia 



  1389، پاييز 53رساني دانشگاهي، شماره  تحقيقات كتابداري و اطالع   _______________________   116

 

  
21 intellectual property 

22 first-order ethics 

23 metaethics 

24 second-order ethics 

25 consequence-based theory 

26 duty-based theory 

27 right-based theory 

28 virtue-based theory 

29 Fallis 

30 good states of affairs 

31 utilitarianism 

32 goodness 

33 happiness 

34 Jeremy Bentham 

35 John Stuart Mill 

36 right action 

37 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 

38 gutter Wille: good will 

39 categorical imperative 

40 William David Ross 

41 prima facie duties 

42 natural rights 

43 John Lock 

44 John Rawls 

45 fair 

46 veil of ignorance 

47 good person 

48 Alasdair McIntyre 

49 Philippa Foot 

50 computer ethics 

51 information technology ethics 

52 monitoring 

53 privacy 

54 intellectual freedom 

55 equal access 

56 confidentiality 

57 intellectual property 

58 emancipatory theory 

59 cyberethics 

60 Management Information Systems (MIS) 

61 business information ethics 

62 bioinformation ethics 

63 intercultural information ethics 

64 multicultiuralism 

65 agora 



 117   _________________   ي مديريت اطالعات هاي اخالقي در عرصه اخالقِ هنجاري و چالشهاي  نظريه

 

  
66 parrhesia 

67 expression 

68 French Encyclopédie 

69 Robert Hauptman 

70 fair use 

71 codes of ethics 

72 problem patrons 

73 Froehlich 

74 Journal of Information Ethics 

75 Informationsethos und Informationsethik 

76 Barbara Kostrewski 

77 Charles Oppenheim 

78 bias 

79 Severson 

80 fair representation 

81 nonmaleficence 

82 Woodbury 

83 Deborah Johnson 

84 Richard Mason 

85 Florence Mason 

86 Mary Culnan 

87 cyberethics 

88 Patrick Sullivan 

89 cyberspace 

90 Boyle 

91 Lessig 

92 Spinello 

93 mission 

94 dilemma 

95 ethical reasoning 

96 concrete cases 

97 justification 

98 intercultural dialogue 

99 Berne Convention 

100 Universal Copyright Convention (UCC) 

101 reproduction 

102 World Intellectual Property Organization (WIPO) 

103 remaking or remodelling 

104 knowledge sharing 

105 knowledge ownership 

106 bad information 

107 overall happiness 

  

  



  1389، پاييز 53رساني دانشگاهي، شماره  تحقيقات كتابداري و اطالع   _______________________   118

 

  
  منابع 

سازمان مطالعه و تدوين كتب : تهران). رضا آل بويه، مترجم علي. (مسائل اخالق). 1388(پالمر، مايكل 
  ).  1995نشر اثر اصلي (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي : ؛ قم)سمت(ها  علوم انساني دانشگاه

). محمدجعفر پوينده، مترجم. (ي آن شر و تاريخچهي جهاني حقوق ب اعالميه). 1378(جانسون، گلن 
  .ني: تهران

مركز انتشارات دفتر : قم. )بحثي در رابطه ارزش و واقع(مسأله بايد و هست ). 1375(جوادي، محسن 
  . تبليغات اسالمي حوزه علميه قم

  .33-4، )3( 53، نامه فرهنگ. اخالق و فرهنگ). 1383(داوري اردكاني، رضا 
  .مؤسسه فرهنگي صراط: تهران. گفتارهايي در فلسفه اخالق درس). 1388(دباغ، سروش 
  ). 1993نشر اثر اصلي (حكمت : تهران). آرش اخگري، مترجم. (فلسفه اخالق). 1387(ريچلز، جيمز 

  . ني: تهران. مباني انديشه سياسي در غرب از سقراط تا ماركس). 1386(شريعت، فرشاد 
  .حكمت: تهران). انشاءاهللا رحمتي، مترجم. (ه اخالقفلسف). 1380(فرانكنا، ويليام 

حميد عنايت و علي . ()گفتاري در حكمت كردار(بنياد مابعدالطبيعه اخالق ). 1369(كانت، ايمانوئل 
  ). 1875نشر اثر اصلي (خوارزمي : تهران). قيصري، مترجمان

آسمان خيال، : تهران). رجمحميده بحريني، مت. (درآمدي جديد به فلسفه اخالق). 1387(گنسلر، هري 
  ). 1998نشر اثر اصلي (نقد قلم 

هاي زباني، فطري، تجربي، نظري و  پژوهش در بنيان: فلسفه اخالق). 1388(مدرسي، سيد محمدرضا 
  .سروش: تهران. ديني اخالق

: تهران). حسن ميانداري، مترجم. (درآمدي به فلسفه اخالق: نگاه اخالقي). 1383(ناتن، ديويد  مك
  ). سمت(ها  ازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهس

  ). 1998نشر اثر اصلي (ني : تهران). ، مترجمها يمردمرتضي ( گرايي فايده). 1388(ميل، جان استوارت 
  .ققنوس: تهران). مسعود عليا، مترجم. (آثار كالسيك فلسفه). 1383(واربرتون، نايجل 

  . دفتر نشر معارف: قم). زهرا جاللي، مترجم. (اخالق فلسفه). 1383(ويليامز، برنارد 
  .ققنوس: تهران). مسعود عليا، مترجم). (3ويرايش ( مباني فلسفه اخالق). 1385. (هولمز، رابرت ال

 
Boyle, J. (1996). Shamans, software and spleens: law and the construction 

of the information society. Cambridge: Harvard University Press. 
Capurro, R. (2005). Information ethics. Computer Society of India 

Communications, 28 (12) , 7-10. 
Fallis, D. (2007). Information ethics for twenty-first century library 

professionals. Library Hi Tech, 25 (1) , 23-36. 
Floridi, L. (2001). Ethics in the infosphere. The Philosophers' Magazine, 6, 

18-19. Retrieved July 8, 2010, from 
http://www.philosophyofinformation.net/publications/pdf/eixpm.pdf  



 119   _________________   ي مديريت اطالعات هاي اخالقي در عرصه اخالقِ هنجاري و چالشهاي  نظريه

 

  
Froehlich, T. (1992). Ethical considerations of information professionals. 

Annual Review of Information Science and Technology, 27, 291-324. 
Froehlich, T. (2005). A brief history of information ethics. Computer Society 

of India Communications, 28 (12) , 11-13. 
Hauptman, R. (1988). Ethical challenges in librarianship. Phoenix: Oryx 

Press. 
Johnson, D. G. (1985). Computer ethics. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 
Kostrewski, B. J. & Oppenheim, C. (1980). Ethics in information science. 

Journal of Information science, 1 (5) , 277-283. 
Lessig, L. (1999). Code and other laws of cyberspace. New York: Basic 

Books. 
Mason, R. O., Mason, F. M. & Culnan, M. J. (1995). Ethics of information 

management. Thousand Oaks: Sage publications, Inc. 
Severson, R. J. (1997). The principles of information ethics. Armonk: M. E. 

Sharpe. 
Spinello, R. A. (2003). Cyberethics: morality and law in cyberspace. 

Boston: Jones and Bartlett Publishers. 
Sullivan, P. F. (1996). Ethics in the computer age. In J. M. Kizza (Ed.), 

Social and ethical effects of the computer revolution. Jefferson: 
McFarland & Co. 

Woodbury, M. C. (2003). Computer and information ethics. Champaign: 
Stipes Publishing 


