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چکیده
از منظر اخالقی ،مهمترین هدف پاالیش محتوا یا فیلترینـگ پیشـگیری از نقـض اخـالق در فضـای
مجازی اس ؛ ولی تحقق چنین هدفی مستلزم آن اس که همۀ مرتبطان با فیلترینگ با تکالیف خـود
آشنا باشند و برای عمل به آنها تالد کنند .تا این وظایف و دشـواریهـای آنهـا شناسـایی نشـود،
نمیتوان انتظار داش فیلترینگ هم در خدم اخالق باشد و هم اخالقـی اِعمـال شـود .ایـن مقالـه
افزونبر معرفی مهمترین وظایف شهروندان و نهادهای حاکمیتی دربارۀ فیلترینگ ،دشـواریهـای آن
را تحلیل میکند و برای کاهش آنها راهکارهایی میدهد .وظایفی چون اطالعرسـانی ،نظـارت ،دور
نزدن فیلترینگ ،همدلی و همراهی کاربران و نهادها و رازداری و امان داری ،و دشـواریهـایی چـون
خطای انسانی و فنی ،تعارض وظایف اخالقـی و ضـعف انگیـزه را معرفـی مـیکنـیم .بـرای تبیـین
هرچهبهتر ،وظایف را به مشترك و اختصاصی تقسیم کردهایم .مبحـ دیگـر مقالـه ،تعریـف وظیفـۀ
اخالقی ،اهمی آن و مبانی و منشأ الزام وظیفۀ خالقی اس .
کلیدواژهها :فیلترینگ ،پاالیش محتوا ،وظیفۀ اخالقی ،اخالق فناوری اطالعات و ارتباطـات ،اخـالق
اسالمی.
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مقدمه

ریشه دواندن فناوریهای نوین ارتبـاطی و اطالعرسـانی ،بـهویژه اینترنـ  ،در زنـدگی
ِ
انسان امروز اگرچه منافع فراوانی دارد ،همچون هر ابزار دیگر ،از آن سوماستفاده نیز میشـود
و مجالی برای وارد کردن آسیبهای مادی و معنوی به دیگران اس ؛ ازاینرو تقریباا در همۀ
کشورهای جهان ،دول ها بیشتر با فیلترینگ مانع دسترسی کـاربران بـه برخـی محتواهـا یـا
انجام دادن برخی کارها در فضای مجازی شوند 1.فیلترینگ فرایندی اس

که یك طـرف آن

افراد و نهادهای سیاس گاار و مجری هستند و طـرف دیگـرد کـاربران فضـای مجـازی.
ازآنجاکه هردو گروه متشکل از انسانهای عاقل و مختار هستند ،باتوجهبه اصل وظیفهمندی،
همۀ انسانها وظایفی دارند که تا به انجام دادن درس
داش

آنها ملتزم نباشـند ،نمـیتـوان انتظـار

فیلترینگ به رشد اخالق در فضای مجازی کمک کند؛ امـا مسـئله ایـن اسـ کـه تـا

بسترها فراهم نشود ،نمیتوان انتظار داش

مردم بـه وظایفشـان عمـل کننـد .ایـن مقالـه بـه
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بررسی و تحلیل یکی از این مقدمات (تعریف وظایف و دشواریهای آن) میپردازد.

اخالقی مرتبطان فضای مجازی دربارۀ فیلترینگ چیس

۱۴۶

مقاله ناظر به معرفی سه دسته وظیفه اس  :اول ،وظایف مشترک کـاربران عـادی و نهادهـای

بهباور نگارنده اخالق فیلترینگ به اخالق کاربردی (و اخالق هنجـاری) مربـوط اسـ ؛
پس پژوهش حاضر با پایرد دیدگاه کسانی که یکی از وظایف این اخالق را تطبیق اصـول
و ارزدهای اخالقی بر موضوعات خاص (در بح

حاضر ،فیلترینـگ) مـیداننـد (طد ری و

ش ریفی )۱۹۳1 ،و مفروض میگیرنـد کـه فیلترینـگ «فـیالجملـه» و حـداقلی ،مقبـول و بـرای
اخالقیتر شدن فضای مجازی (و حقیقی) الزم اس  ،میخواهـد بدانـد مهمتـرین وظـایف
و چه دشـواریهـایی دارد .فرضـیۀ

حاکمیتی (مهمترین عوامل سیاس گااری و اعمال فیلترینگ)؛ دوم وظایف خاص نهادهـای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1تقریباا در همه کشورها فیلترینگ وجود دارد؛ ولـی میـزان و مصـادیق آن در کشـورهای مختلـف ،بسـته بـه وضـعی

فرهنگی و ارزدهای اخالقی و موازین قـانونی متفـاوت اسـ (بـرای بررسـی گـزارد نسـبتاا جـامع از فیلترینـگ در
کشورهای مختلف در همۀ قارهها ر.ک  Deibert and others, 2008و .http://peyvandha.ir/0-5.htm

حکومتی؛ سوم وظایف خاص کاربران عـادی .در ادامـه نیـز بـه مشـکالتی چـون تعـارض
وظایف اخالقی ،توجیهات نظری ،ضعف اخالقی ،ناآگـاهی و خطـای غیرانسـانی پرداختـه
خواهد شد .پسازآن برای رفع (یا کاهش) این مشکالت ،راهکارهایی میدهیم.
کاربرد و اهمی

این تحقیق ،ناظر به اهمی

تالد برای اخالقی شـدن فضـای مجـازی

ازطریق اعمال فیلترینگ و لزوم آگاهی مرتبطان آن از وظایف خود همچون مقدمـهای (البتـه
فقط یکی از مقدمات) برای عمل به آنها اسـ  1.ایـن آگـاهیبخشـی اگـر درحـد کلیـاتی
ازایندس

باشد که باری مثال« ،همۀ ما درقبال فیلترینگ وظیفه داریم و باید به وظایف خـود

عمل کنیم» کافی نیس ؛ چون مخاطب نمیداند دقیقاا چه کارهایی را باید انجام دهد یا تـرك
کند؛ ازاینرو باید این وظایف را بهتفصیل آورد و برای دشواریهای آن چارهاندیشی کرد.
دربارۀ ضرورت تحقیق باید گفـ

تاآنجاکـه نگارنـده در پژوهشهـای چندسـالۀ خـود

هنوز کاری انجام نشده اس ؛ ازاینرو امید این مقاله ،غنا بخشیدن به موضـوع اسـ  .رود
پژوهش ازنظر گردآوری اطالعـات ،کتابخانـهای و میـدانی (پـیجـویی مطالـب در فضـای
مجازی) و ازنظر دادن اطالعات ،تحلیلی و کاربردی اسـ  .در بررسـی موضـوع افـزونبـر
تحلیلهای عقلی و فلسفی ،از آموزههای اخالقی اسالم نیز بهره بردهایم.
مفاهیم

 .۱فیلترینگ :ممانع

از دسترسی کاربران به محتوای فضای مجازی یا امکانات آن اسـ .

هرچند پژوهش حاضر بیشتر ناظر به نهادهای رسمی اس  ،برای فیلترینگی هم کاربرد
دارد که برای مثال ،مدیران سازمانها یا حتی والدین اعمال میکنند؛ زیـرا ماهیـ

کـار

یکی اس  ،اگرچه دامنۀ تأثیر آنها متفاوت اس .
 .۱مرتبطان فیلترینگ :کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم بر فیلترینگ تـأثیر میگاارنـد یـا از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ
 .1این مطلب جدای از حکم عقل ،پشتوانۀ نقلی هم دارد .امامعلی 7میفرماید« :العِل ُم َمق ُرونٌ بِال َع َم ِ
ل»
ـم َعمِـ َ
ـل ف ََمـن َعل َ
(نهجالبالغه ،ك.)۰۶۶
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دربارۀ اخفا (اخالق فناوری اطالعات) جس وجو کرده ،برای وظـایف اخالقـی فیلترینـگ

۱۴۵

آن متأثر میشوند؛ اعم از نهادهای حاکمیتی که سیاس گاار و مجری فیلترینگ هستند
و کسانی که فیلترینگ برایشان اعمال میشود؛ مانند کاربران عادی.
وظیفۀ اخالقی :1کارهایی که شخ

ازنظر اخالقی ملـزم بـه انجـام دادن یـا نـدادن آن

اس ؛ صرفنظر از اینکه منشأ الزام چه باشد.
وظیفۀ اخالقی ،مسئولیت اخالقی و الزام اخالقی

وظایف اخالقی فیلترینگ با اوامر اخالقی ،الزام اخالقـی 2و مسـئولی اخالقـی 3مـرتبط
اس  .وقتی میتوان کسی را بازخواس

کرد که وظیفهای برعهده داشته باشد .افزونبر حکم

عقل ،ازنظر دینی نیز انسان درقبال وظایف و افعال اختیاری خود مسئول اس  4و بازخواس
میشود 5.ازآنجاکه فعالی های فیلترینگ نیز جزم رفتارهـای اختیـاری انسـان اسـ  ،آدمـی
درقبالش هم وظایفی برعهده دارد و هم بازخواسـ مـیشـود .بـا تجزیـه و تحلیـل فراینـد
فیلترینگ فضای مجازی و با حصر استقرایی میتـوان دو گـروه کـاربران عـادی و نهادهـای
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حاکمیتی را مسئول و موظف دانس .

سیسرو چهار منشأ را برای وظایف اخالقی ذکر میکنـد .۱ :وظـایف ناشـی از انسـان بـودن

۱۴۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

نکتۀ دیگر این اس

که وظایف اخالقی فیلترینگ را چـه کسـی «تعیـین» میکنـد و چـه

چیزی ما را به انجام دادن آنها «وادار» میکند؛ بهعبارتدیگر ،منبع الـزام مـا بـه انجـام دادن
وظایف اخالقی چیسـ ؟ همانگونـهکـه کسـانی چـون شـریفی ( )۱۹۳۱گـزارد کردهانـد،
دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که از هرکدام میتوان دربارۀ فیلترینگ استفاده کرد .ابتـدا بـه
چند مورد از این نظریهها اشاره و سسس دیدگاه مقبول خود را مشـخ

مـیکنیم .مـارکوس

1. moral duty.
2. moral obligation.
3. moral responsibility.

وال ( ،اسرا.)۰۶ /
ك کَانَ َعن ُه َمسئُ ا
ص َر َوالف َُؤ َاد کُل ُأولَئ ِ َ
ِ .4إنَّ َّ
السم َع َوالبَ َ
ِ
ُوهم ِإن َُّهم َمسئُولُونَ ( ،صافات.)۱۴ /
َ .5وقف ُ

انسان؛  .2وظایف ناشی از نقش خاص فرد ،برای مثال در خانواده ،کشور یا شغل؛  .۰وظایف
ناشی از منش و شخصی

فرد؛  .۴وظایف ناشی از انتظـارات اخالقـی شـخ

از خـودد

( .)Cicero, 1928قائالن نظریۀ امر الهی نیز معتقدند خداوند هم تعیینکنندۀ وظیفـه اسـ

و هـم

اوامرد الزامآور ( .)Wainwright, 2005واقعگرایان ،قراردادگرایان و پیروان اصال فرهنـگ نیـز
منشأهایی را برای الزام ذکر کردهاند ( .)Mellema, 2005: 413-414وظیفهگرایانی چـون کانـ نیـز
عقل و قانون اخالق را منبع الزام میدانند ( .)Stratton-Lake, 2000: 45-59ما باتوجهبه مبنایی که در
تحقیق حاضر انتخاب کردهایم ،معتقدیم برای وظایف اخالقـی دربـارۀ فیلترینـگ نمیتـوان
فقط به یک منبع بسنده کرد ،بلکه بایـد گفـ
(هرچند ممکن اس

برخـی وظـایف اخالقـی ،منشـأ الـزام عقلـی

شرع هم آن را تأیید کند) و برخی هم فقط پشتوانۀ نقلی دارنـد؛ 1بـرای

مثال ،مسئول بودن انسانها درقبـال یکـدیگر ،لـزوم همکـاری در کارهـای نیـك و پرهیـز از
نقل 3تأیید میکند؛ ولی مسئول بودن انسان دربرابر خداوند (که موجب شـکلگیری وظـایف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اگرچه ضرورت اطاع

از این احکام هم درنهای

مستند به حکم عقل اس .

 .1دربارۀ مسئولی همگانی میتوان این مثال را مطرح کرد که نهادهای حاکمیتی مرتبط با فیلترینگ هم درقبال سـالم و
امنی

اخالقی و روانی جامعه مسئول هستند (ازاینرو وظیفۀ اخالقی دارند که سای ها و شبکههایی را فیلتر کنند کـه بـه

این امنی آسیب وارد میکند) و ازسویدیگر ،درقبال فراهم کردن زمینههای رشد علمـی جامعـه نیـز مسـئولانـد و بایـد
فیلترینگ را طوری اعمال کنند که نخبگان جامعه از منابع علمـی محـروم نشـوند .دربـارۀ همکـاری نکـردن در کارهـای
ناشایس مرتبط با فیلترینگ نیز میتوان این نمونه را اورد که آموزد راههای دور زدن فیلترینگ اگر بهدلیل دسترسـی بـه
سای های مستهجن یا نقض حریم خصوصی دیگران باشد ،از مصادیق تعاون بر اثم و عـدوان اسـ و وظیفـۀ اخالقـی
کاربران فضای مجازی ،پرهیز از آن اس .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
 .3پیامبر گرامی اسالم 6دربارۀ مسوولی همگانی میفرماید« :کُلکُم َراع َو کُلکُم َمسئُولٌ َعن َرعیَّته َو اْلَمی ُر الَّای َعلَـی
اس َر ٍاع َو هو مسئُولٌ عن َرع ِیت ِ ِه َو الرج ُل َر ٍاع علَی َأه ِل بیت ِ ِه َو هو مسئُولٌ عنهم َو المر َأ ُة َراع ِی ٌی علَی َأه ِل بی ِ بعلِها َو ُول ِ
النَّ ِ
ـد ِه
َ َ َ
َ َ
َ ُ
َ
َّ ُ
َ
َّ
َ
َُ َ
َ
َُ َ
َو ه ِی مسئُولَ ٌی عنهم َو العب ُد َر ٍاع علَی م ِ
ال َسیِّ ِد ِه َو ُه َو َمسـئُولٌ َعنـ ُه َأ َال فَکُلکُـم َر ٍاع َو کُلکُـم َمسـئُولٌ َعـن َرع ِیَّتِـه« (دیلمـی،
َ
َ ُ
َ َ
َ َ
۱۴۱۱ق .)۱۹۴/۱ :از این روای  ،مسئول بودن همۀ افراد جامعه را اعـم از افـراد عـادی و حاکمـان و مـدیران مـیفهمیم.
دربارۀ مساعدت در کارهای نیک و پرهیز از همکاری در کارهای ناپسند نیز قرآن تصریح میکند یـا َأی َهـا الَّـای َن َآمنـوا
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مشارک

در کارهای زش

و ناپسند (که در بح فیلترینگ کاربرد دارد)  2را هم عقل و هـم

۱۴۷

اخالقی ازقبیل تضییع نکردن حق لال در فیلترینگ میشود)  1فقط برای کسانی الزامآور اسـ
که مبانی دینی را باور داشته باشند.
نکتۀ دیگر اینکه وظایف اخالقی مبتنی بر مبانی مختلف انسانشناختی و الهیـاتی اسـ .
در اینجا فقط به چند مورد اشاره میکنیم:
 .۱اراده ،اختیار و امکان :بنابراین اگر برای مثال ،مجریان فیلترینگ «امکـان» ایـن را داشـته
باشند که با فیلتر کردن بخشی از شبکهای اجتماعی ،مانع رفتارهـای غیراخالقـی در آن
شبکه شوند ،موظفاند به همین میزان بسنده کنند و نباید با فیلتر کـردن کـل آن شـبکه
دیگران را از منافع آن محروم کنند.
 .۱محترم بودن جان و مال و آبروی انسانها 2و لزوم پرهیز از ضرر زدن به آنهـا :بـه ایـن
مبنا از چند منظر میتوان نگریس  .یکی اینکه انسان به دیگران آسـیب یـا زیـانی وارد
نکند و دیگر اینکه مانع وارد شدن ضرر (مادی و غیرمادی) به آنهـا شـود 3 .برمبنـای
سال پنجم ـ شماره دوم ـ پیاپی  21ـ بهار و تابستان 2316

۱۷۳

این حکم عقلی و شرعی 4میتوان مجموعهای از وظایف را بـرای مرتبطـان فیلترینـگ

الع ِ
عاونوا َعلَی ِ
دوان (مائده.)۱ /
عاونوا َعلَی الب ِ ِّر َوالتَّقوى َوال تَ َ
[َ ]...تَ َ
اإلثم ِ َو ُ
 .1تضییع حق لال در فیلترینگ ،مصادیق گوناگونی دارد؛ برای مثال ،سای ها و شبکههایی که بـا محتـوای غیراخالقـی یـا
سس

به اسم دین ،موجب تضعیف باورهای دینی افراد و دوری آنان از عبادت خداونـد میشـوند ،حـق خداونـد را بـر

بندگانش (ایمان به خدا و اطاع از او) نقض کردهاند؛ ازاینرو ،مجریان فیلترینگ اگر مانع دسترسی افراد به ایـن محتـوا
نشوند و کسانی که با فرود فیلترشکن موجب دسترسی به این محتواها میشوند ،هردو در وظیفۀ اخالقی خود کوتـاهی
کردهاند.
ِ ِ
اضکُم َعلَیکُم َح َر ٌام ،ک َُحر َم ِی یَومِکُم َهـاَ ا
امکُم َو َأم َوالَکُم َو َأع َر َ
 .1پیامبر اکرم 6در آخرین حج خود تاکید کردند «فَإنَّ د َم َ
ف ِی شَ ه ِرکُم َهاَ ا ،ف ِی بَل َِدکُم َهاَ ا ِإلَی یَومِ تَلقَونَ َربَّکُم» (محدث نوری.)۱۳۹/۹ :۱۴۳۹ ،
 .3یکی از مؤیدات این نظر ،آیۀ  ۶سوره تحریم اس « :یا َأی َها ال َِّای َن َآمنُوا قُوا َأنف َُسکُم َو َأهل ِیکُم ناراا» ایـن آیـه نـهتنهـا بـه
مسئولی

انسان درقبال خود ،بلکه با «اهلیکم» بر حفظ دیگران از چیزی تأکید کرده اس

که موجب سقوط آنها در آتش

هالکتشان میشود.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المؤم ُن َم ِ
لمسلمون علی أموال ِهم و أنفُسـ ِهم»
ن ائتَ َمنَ ُه ا
سلم َمن َسل َم ا
 .4امامصادق« :7ا ُلم ُ
ُ
لمسلمون من لسانه و یَده [...] ،و ُ
ُ



تعریف کرد؛ برای مثال ،متصدیان فیلترینـگ بایـد سـرمایۀ مـادی یـا معنـوی افـراد یـا
شرک ها و مؤسسات صاحب سای

یا شبکه را محترم بداننـد و در فیلترینـگ آنهـا

بهشدت احتیاط کنند 1.البته ضرر به دیگران ممکن اس غیرمادی باشد .در ایـن مـوارد
هم باتوجهبه مبنا ،مرتبطان فیلترینگ باید از آن هم جلوگیری کنند؛ برای مثـال ،والـدین
موظفاند نظارت کنند مبادا فرزندانشان با دور زدن فیلترینگ به محتـوای غیراخالقـی
دسترسی پیدا کنند و دچار مشکالت اخالقی و روحی شوند.
 .۰بهرهمندی انسان از حق آزادی و امنی  :بـرایناسـاس ،ازیکسـو شـهروندان (کـاربران
فضای مجازی) باید امکان عرضۀ اندیشههای خود و اسـتفاده از نظـرات دیگـران را در
این فضا داشته باشند و اصل عدم ممانع از این حـق بـا اسـتفاده از فیلترینـگ اسـ ؛
ازسویدیگر ،هم شهروندان و هـم حکومـ بایـد امنیـ همهجانبـه داشـته باشـند و
شوند که به این امنی

آسیب میرسانند.

وظایف اخالقی فیلترینگ

پیشازاین گفتیم مرتبطان فیلترینـگ بـر دو دسـتهاند .یکـی کسـانی کـه عمـدتاا وظیفـه
سیاس گااری و اجرای فیلترینگ را برعهده دارند که مصداق بارزشـان نهادهـای حـاکمیتی
هستند ،و دیگر ،کاربرانی که با فیلترینگ مواجه میشوند .برخـی از وظـایف اخالقـی بـرای
هردو گروه اس

و برخی هم مخت

هرکدام؛ ازایـنرو ابتـدا برخـی از مهمتـرین تکـالیف

اخالقی مشترك و سسس تکالیف خاص را بیان میکنیم.
الف) وظایف مشترک

 .۱پرهیز از آسیب و زیان بیدلیل به دیگران :همۀ مرتبطان فیلترینگ باید از انجام دادن یـا

(کلینی.)۱۰۴/۱ :۱۰۶۷ ،
 .1بدیهی اس مواردی که فقط در خدم نقض اخالق هستند (مانند سای های مستهجن) از شمول این حکم خارجاند.

بایستههای اخالقي فیلترینگ و پاالیش محتوا در فضاي مجازي

باتوجهبه مبنا ،نهادهای حاکمیتی موظفاند مانع دسترسـی بـه سـای ها و شـبکههایی

۱۷۱

ندادن هر کاری خودداری کنند که موجب تضییع حق لال یا حقالناس (از افراد عادی جامعـه
تا نهادهای خرد و کالن آن) میشود؛ بـرای مثـال ،اسـتفادۀ کـاربر عـادی از فیلترشـکن اگـر
موجب به خطر افتادن حریم خصوصی یا امنی

فرد یا سازمان شود ،یا فیلتر کردن سای

یـا

شبکهای اجتماعی اگر موجب وارد شدن ضرر غیرالزم به فـرد یـا جامعـه شـود ،همگـی از
مصادیق ضرر زدن به دیگران و تضییع حقالنـاس اسـ  .همچنـین اگـر کسـی بـا آمـوزد
شیوههای دور زدن فیلترینگ موجب دسترسی افراد به محتوای غیراخالقی یـا مطـالبی شـود
که باع

عصیان آنها دربرابر فرامین الهی شود ،درواقع حق خداوند را بـر بنـدگانش ضـایع

کرده اس .

1

 .۱جبران آسیبها و زیانها :گفتیم با فیلترینگ ،امکان ضـرر زدن بـه دیگـران و تضـییع
حقوق آنها وجود دارد .حال اگر چنین اتفاقی افتاد ،وظیفۀ کسی که موجب چنین وضـعیتی
شده آن اس
سال پنجم ـ شماره دوم ـ پیاپی  21ـ بهار و تابستان 2316

۱۷۱

که بههرصورتی میتوانند این آسیبها را جبران کند؛ باری مثـال ،اگـر سـایتی

بهاشتباه فیلتر شده اس  ،باید در اولین فرص

امکـان دسترسـی بـه آن فـراهم و ضـررهای

مادی و معنوی احتمالی آن جبران شود .نهادهای متولی فیلترینگ میتوانند با تـدوین فراینـد
مشخ

 ،این امکان را فراهم کنند که کاربران خطاهایشان را جبران کنند تـا تضـییع حقـوق

دیگران کاهش یابد؛ 2ازسویدیگر ،جبران خسارت برای کـاربران هـم مطـرح اسـ ؛ بـرای
مثال ،چنانچه کارمندی بهدلیل استفاده از فیلترشکن موجـب انتشـار اطالعـات سـازمانی یـا
سرق

اطالعات شخصی مشتریان شد و به آنـان خسـارتی وارد کـرد ،موظـف اسـ

آن را

جبران کند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1دسترسی متخصصان و صاحبنظران به محتوای فیلترشده از شمول قاعدۀ فوق بیـرون اسـ ؛ حتـی در مـواردی الزم
اس

امکان دسترسی این گروه از افراد به سای های فیلترشده حتماا فراهم شود.

 .2ندادن فرص

برای اصالح خطاهای احتمالی ،یکی از نقدهای فعاالن فضای سایبر هم اس ؛ برای نمونه ،مـدیر یکـی

از سای های خدمات وبالگی معتقد اس

بیش از ۷۷درصد از آنچه تخلف در فضـای سـایبر نامیـده مـیشـود ،بـا دادن

مستندات به مدیر محتوا و دادن بازه زمانی مناسب اصالح میشـود و نیـاز بـه ورود قـوه قضـاییه و فیلتـر کـردن نیسـ
(فخری.)۱۰۷۱ ،

 .۰دانشافزایی :ناآگاهی فاعل اخالقی از اصل وظایف خود یا آنچه بـر انجـام دادن بهتـر
وظایفش تأثیرگاار اس  ،موجب میشود یا بهکل از انجام دادن وظایفش غافل شود یا آنهـا
را نادرس

انجام دهد و گمان کند کارد درس

اس  1.شاید بههمیندلیل اس

که گفتهاند

در قیام  ،کسی که در فراگیری وظیفهاد کوتاهی کرده اس  ،مؤاخاه میشـود 2.باتوجهبـه
تأثیر «معرف » بر «فضیل » ،یکی از وظایف مرتبطان فیلترینگ این اس

کـه در ایـن حـوزه

آگاهیهای الزم را کسب کنند؛ برای مثال ،کاربران موظفاند دربارۀ رذایل اخالقی در فضای
مجازی یا پیامدهای استفاده از فیلترشکن و  ...آگاهی کسب کنند .سیاس گااران و مجریـان
فیلترینگ نیز باید ضمن شناخ

وظایف اخالقی خود ،با کسب اطالعات تخصصـی و فنـی

دربارۀ چگونگی پاالیش محتوا ضمن کاهش احتمال خطا ،از حقوق فردی و اجتماعی مـردم
محافظ

کنند.

آشنایی با فیلترینگ ،در یک سطح نیستند؛ ازسویدیگر ،مباح فیلترینگ (چه در اخالق و چـه
غی ِرآن ،ازقبیل مسائل فنی) بسیار گسترده و گاه تخصصی اس و نمیتوان انتظار داشـ خـود
افراد بهتنهایی بتوانند متوجه آنها شوند؛ ازاینرو ،الزم اس هریـک از مرتبطـان بـا ایـن فضـا،
اطالعرسانی را وظیفهای اخالقی بدانند .البته بدیهی اسـ افـراد تحصـیلکردهها یـا نهادهـای
فرهنگی و اجتماعی و رسانهها بهدلیل امکانات یا آگاهیهای بیشـتری کـه دارنـد ،وظیفـهشـان
خطیرتر اس ؛ برای مثال ،نهادهای حکومتی به مردم ،والدین به فرزندان ،مدیران سـازمانها بـه
کارمندان و هریك از کاربران عادی نیز درحد توان و اطالع خود به افـراد دیگـر (بـرای مثـال،
اعضای گروهی تلگرامی یا صفحهای در فیسبوک و توییتر) آموزدهای الزم را ازقبیـل اصـل
وظایف آنها ،حفظ امنی

شبکه و رفتارهای مجرمانه بدهـد .دانشافزایـی بـهموقع و درسـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اة الدنیا َو هم یحسبونَ َأنَّهم یح ِ
 .1بهتعبیر قرآن « ال َِّاین َض َّل سعیهم ف ِی الحی ِ
سنُونَ ُصنعا (کهف.)۱۳۴ /
َ
َ ُُ
َ
ُ ُ
ُ َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
ال تَعالی یَقُو ُل لل َعبد یَو َم القی َامیَ :عبدى؛ أکُن َ عالماا؟ فَإن قالَ ن ََعم قالَ لَ ُه :أفَال َعملـ َ بمـا َعلمـ َ ؟ َو
 .1امامصادق« :7أنَّ ل َ
ل [( »]...مجلسی.)۱۵۹ /۱ :۱۴۳۴ ،
ِإن قالَ :کُن ُ جاهِال قالَ لَ ُهَ :أفَال تَ َعلَّم َ َحتی تَع َم َ

بایستههای اخالقي فیلترینگ و پاالیش محتوا در فضاي مجازي

 .۴اطالعرسانی :مرتبطان فضای مجازی ازنظر سـطح سـواد رسـانهای و امکـان و انگیـزۀ

۱۷۰

شهروندان موجب محروم نشـدن آنهـا از فضـای مجـازی میشـود .اطالعرسـانی نهادهـای
حاکمیتی دربارۀ موضوعاتی چـون «مصـادیق» رفتارهـای مجرمانـه (ر.ک «فهرس ت مص ادیق محت وای

مدرمانه» ،سایت پلی /فتا 27 ،بهم  )۱۹۳0 /موجب کاهش فیلترینگ و مـانع هزینـههای غیرضـروری بـر
حکوم  ،و در جامعۀ ما بهدلیل وجود حکوم
 .۷نظارت :گاه ممکن اس

دینی بر دین ،میشود.

افراد باوجود آگاهی از نادرسـتی فـالن رفتـار ،بـه دالیلـی

چون غلبۀ هوای نفس ،رقاب های ناسالم ،حـس کنجکـاوی ،سـرگرمی ،کسـب درآمـد و
شهرت ،رفتارهای نادرستی انجام دهند که به فیلترینگ منجر میشود یا به کارهـایی چـون
فرود فیلترشکن و  VPNاقدام کنند .همچنین گروههایی چـون کودکـان و نوجوانـان بـه
دالیلی چون نداشتن تجربه و آگاهی کافی از تبعات رفتارهای خود ممکن اسـ

درصـدد

دور زدن فیلترینگ و دسترسی به محتوای غیراخالقـی فضـای مجـازی برآینـد .همچنـین
مجریان فیلترینگ ممکن اسـ
سال پنجم ـ شماره دوم ـ پیاپی  21ـ بهار و تابستان 2316

۱۷۴

از موقعیـ

خـود بـرای مثـال ،ایجـاد محـدودی

بـرای

دسترسی به سای ها و صفحات رقبای سیاسی خود برآیند؛ ازاینرو ،نظارت بر رفتارهـای
دیگران در فضای مجازی نیز وظیفه اخالق ِی همۀ مرتبطان فیلترینگ اسـ  .مصـادیق ایـن
نظارت بسیار متنوع اس ؛ برای مثـال ،والـدین بایـد نظـارت کننـد مبـادا فرزندانشـان بـا
فیلترشکن به محتواهای غیراخالقی دسترسی پیدا کنند یا مدیران سـازمانها بایـد نظـارت
کنند مبادا کارمندان با فیلترشکن موجب نقض حریم خصوصی مشتریان شوند .متصـدیان
سیاس گااری و مصداقیابی فیلترینگ نیز وظیفه دارند ضمن نظارت بر فضای مجـازی،
با تاکر و اخطار یا مسدود کردن دسترسی ،همچنین نظارت بر افراد مجموعۀ خـود ،مـانع
تضییع حقوق مردم شوند 1.نظارت فقط وظیفۀ نهادها یا سیاس گااران و مجریان نیسـ ،
بلکه کاربران عادی نیز چنین وظیفهای دارند؛ برای مثال ،استاد دانشگاه یا معلم دبیرستان یا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1جلوۀ بارز نظارت بر کارگزاران و مواظب

بر حفظ حق لال و حقالناس را در سیرۀ حکومتی امامعلی 7مـیبینیم .نامـه

عتابآمیز امام به عثمانابنحنیف ،کارگزار او در بصره ،نشاندهندۀ سیستم نظارتی حضرت بر کـارگزاران خـویش اسـ
(نهجالبالغه ،ن.)۴۷

امامجماع

مسجد میتواند با جلب اعتماد مخاطبان خود ،بهویژه نوجوانان و جوانان ،بـر

آن رفتارهای آنان که به فیلترینگ مربوط اس  ،نظارت و آنان را راهنمایی کنند.
 .۶همدلی ،همکـاری و اعتمـاد متقابـل فیلترکننـدگان و کـاربران .سیاسـ گااری،
مصداقیابی و اجرای فیلترینگ باید بهگونها ی باشد که ضمن جلب اعتماد کاربران ،آنان
قانع شوند ازباب «همکاری در کارهای نیك» 1با این سیاس ها و برنامه ها همراه شـوند
و ازباب «معاون

نکردن در کارهای ناپسند» از انجـام هـر کـاری خـودداری کننـد کـه

موجب فیلترینگ میشود 2.تجربه نشان داده اس

درصورت نبود این اعتماد و همراهی

متقابل ،وظایف و برنامههایی که برخی برای حاکمی

تعریف کردهاند (شهریاری )۱۹۳0 ،به

نتیجۀ الزم خود نمیرسد و در مواردی حتی انگیزۀ برخی برای نقض قوانین فیلترینـگ
افزایش مییابد.

ب  .1وظایف اخالقی کاربران

 .۱دق

در تولید محتوا :کاربران باید با رفتـار مسـئوالنه و اخالقـی و پرهیـز از تولیـد و

توزیع محتوای نامناسب ،مانع فیلتـر شـدن سـای ها و شـبکهها بشـوند کـه عـده فراوانـی
بهدرستی از آنخا استفاده میکنند .فراهم کردن موجبات فیلترینگ ،درواقع سـد کـردن بـاب
خیر اس

و دیگران را از مزایا و منافع فضای مجازی محروم میکند .بررسیهـای میـدانی و

تصریح برخی افراد مطلع ،مانند وزیر اطالعات ،نشان میدهـد در کشـور مـا نقضکننـدگان
اخالق در این فضا درمجموع در اقلی

اند («وزیر اطالعا  :به تمام  ،»...سایت عص ر ای ران ۱7 ،بهم ،۱۹۳0 /

کد خب ر)02۱۳1۳ :؛ ولی همین افراد گاه موجب میشوند برخی سای ها یا شبکهها فیلتر شوند و
اغلب افراد از منافع غالب آن محروم شوند .اگـر بخـواهیم بـا زبـان اخالقـی اسـالم سـخن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الع ِ
عاونوا َعلَی ِ
دوان (مائده.)۱ /
عاونوا َعلَی الب ِ ِّر َوالتَّقوى َوال تَ َ
 .1یا َأی َها الَّای َن َآمنوا [َ ]...تَ َ
اإلثم ِ َو ُ
 .1امروزه مجامع جهانی نیز بر مسئولی و همکاری متقابل شهروندان و دول ها دربارۀ فیلترینگ و استفادۀ درس از فضـای
مجازی تأکید میکنند .توصیهنامۀ کمیتۀ وزیران شورای اروپا یکی از نمونههاس (.)Recommendation CM/Rec, 2008

بایستههای اخالقي فیلترینگ و پاالیش محتوا در فضاي مجازي

ب) وظایف خاص

۱۷۷

بگوییم ،باید بگوییم رفتار چنین کسانی از مصادیق «ممانع

از خیر» و غیراخالقی اس .

 .۱پرهیز از دور زدن فیلترینگ :در هر جامعهای ،افراد به دالیل و با انگیزههـای مختلـف
(مانند اعتقاد نداشتن به اصل فیلترینگ یا دسترسی بـه سـای های مفیـ ِد فیلترشـده) سـامانۀ
فیلترینــگ را دور میزننــد؛ امــا صــرفنظر از درس ـ

ی ـا نادرس ـ

بــودن ای ـن انگیزههــا،

همانگونهکه دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی گفته ،دور زدن سامانۀ فیلترینـگ کشـور
جرم اس

(اخوان بهابادی ،سایت انتخا

 27 ،تیر  ،۱۹۳2کد خب ر)۱2۱۹22 :؛ پس میتـوان گفـ

بـه چنـد

دلیل این کار غیراخالقی هم اس  .یکی اینکه در هـر جامعـهای ،قـانون پیمـان حکومـ

و

شهروندان اس ؛ ازاینرو نادیده گرفتن آن ،نقض پیمان اس ؛ ازسویدیگـر ،همانگونـهکـه
مكنیون گفته اس « ،احتمال اینکه در جامعهای تابع قانون ،خوشحالی به حداکثر و رنـج بـه
حداقل برسد ،بیشتر از این احتمال در جامعـهای بـیقـانون اسـ ( ».م /نی ون)۱0۳ –۱08 :۱۹۳0 ،؛
بنابراین ،یکی از وظایف اخالقی شهروندان ،خـودداری از دور زدن فیلترینـگ و اسـتفاده از
سال پنجم ـ شماره دوم ـ پیاپی  21ـ بهار و تابستان 2316

۱۷۶

فیلترشکن اس  .البته این دیدگاه مخالفانی نیز دارد که الزم اس ادلۀ آنها را در جـای خـود
بررسی کنیم.

1

 .۰نقد سیاس ها و رفتارها :همۀ افراد جامعه ،بهویژه فرهیختگان و اندیشـمندان وظیفـه
دارند ازیکسو رفتار خود و دیگر شـهروندان و ازسـویدیگـر ،سیاسـ گااریهـا و شـیوۀ
فیلترینگ را نقد و بررسی کنند تا هم اخالقی باشد و هم در خدم

اخالق.

2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مخالفان ممکن اس به شیوۀ اعمال فیلترینگ اعتراض کنند یا با اسنادی چون اعالمیه جهانی حقوق بشر دربـارۀ آزادی
بیان ،فیلترینگ را در تعارض با حقوق شهروندی بدانند؛ ازاینرو بهباور نگارنده یکی از عوامل تقید کاربران بـه اخـالق و
قانون در فیلترینگ ،عملکرد درس نهادها و مسئوالن اس  .برخـی از ایـن وظـایف بـا کـاربران مشـترک و برخـی هـم
مخت

این نهادهاس ؛ افزونبراین ،فیلترینگ گاه موجب تعارض اخالقی دو یا چند وظیفه (برای مثال ،صیان از حـریم

خصوصی شهروندان و حفظ حقوق شهروندیشان در دسترسی به اینترن ) میشـود .نگارنـده ایـن مسـئله را جداگانـه
بررسی کرده و امیدوار اس امکان انتشار بیابد.
 .1نقد کردن را نهتنها عقل و عقال ،که شرع هم تأیید میکند .امر به معروف و نهی از منکر یکی از جلوههـای تأییـد ضـرورت
انتقاد در جامعه اس  .قرآن کریم نهتنها امر به معروف و نهی از منکر را ویژگی امـ هـای صـالح میدانـد ( کُنـتم خیـر ُأم ٍ
ـی
ُ َ َ َّ



ب  .2وظایف اخالقی نهادهای حاکمیتی

نهادهای حاکمیتی سیاس گاار ،برنامهریز ،تعیینکنندۀ مصداق و مجری فیلترینگ ،مانند
شورای عالی فضای مجازی ،کمیتۀ تعیین مصادیق مجرمانه ،پلیس فتا و وزارت ارتباطـات و
فناوری اطالعات ،مسئولی

سنگینی برعهده دارند و عملکرد آنان بر رفتار اخالقی و زندگی

تکتک افراد جامعه و حتی بر نسلهای بعدی تأثیر میگاارد .اکنون بـه برخـی از مهمتـرین
وظایف این دسته اشاره میکنیم.
 .۱مراعات عدال
شرایط دوام حکوم

و پرهیز از تبعیض :در دین ما عدال

جایگـاه واالیـی دارد و یکـی از

اس  .1مسئوالن در فیلترینگ نیز باید همواره به عـدال

توجـه کننـد؛

برای مثال ،اگر محتوایی خاص یا توهین به دیگران موجـب فیلترینـگ میشـود ،بایـد همـۀ
سای ها و صفحات مشابه را فیلتر کرد 2.همچنین دادن اطالعات الزم به افراد ذینفع دربـارۀ
عل

 .۱دق

در تعیین مصادیق :تشخی

مجرمانه بودن برخـی رفتارهـا بـرای فیلتـر کـردن

پایگاه یا شبکهای مانند تولید و توزیع مطالـب و تصـاویر مسـتهجن ،کـار چنـدان دشـواری
نیس

و معموالا هم خرد جمعی جامعه آن را میپایرد .مشکل در مواردی اسـ

کـه چنـین

که بیتوجهی و کمدقتی ممکن اسـ

منجـر بـه

وضوحی وجود ندارد .در این مرحله اس

نقض اخالق شود؛ برای مثال ،در آییننامۀ تعیین مصادیق مجرمانۀ فضـای سـایبر« ،اهانـ

و


ِ
ِ
ِ
ُأخ ِر َج للنَّاس تَأ ُمرونَ بِال َمعروف َوتَن َهونَ َع ِ
ن ال ُمنکَ ِر ؛ آل عمران )۱۱۳ /بلکه یکی از دالیل ملعـون شـدن برخـی جوامـع را
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ُوه ؛ مانده .)۵۷ – ۵۹ /
ترك نهی از منکر میداند ( لُع َن الَّای َن کَف َُروا من بَنی إس َرائی َ
ل  ...کَانُوا ال یَتَنَ َ
اهونَ َعن ُمنکَر ف ََعل ُ
ِ
ِ
ِ
ات الـد َول ب ِ ِإق ََامـی ُسـنَ ِ
ن ال َعـدل» (تمیمـی آمـدی:۱۰۶۶ ،
ال ُملکَ ُه» و «ثَبَ ُ
 .1امامعلی 7میفرمایدَ « :من َعم ِ َ
ل بالعدل َح َّ
ص َن ل ُ
)۰۴۳
 .2یکی از مصادیق تبعیض این اس

که تا این تاریخ (تابستان  )۱۰۷۶در کشور مـا شـبکههـای تلگـرام و اینسـتاگرام در

دسترس هستند؛ درحالیکه فیسبوك و توییتر فیلتر شدهاند .وقتی این سای ها ازنظر کارکرد و امکانـات و حتـی اسـتقرار
سرورها در خارج از کشور شبیه هم هستند ،چندان روشن نیس

که عل این تفاوتها چیس .

بایستههای اخالقي فیلترینگ و پاالیش محتوا در فضاي مجازي

فیلترینگ یا راههای رفع آن نیز از مصادیق رفتارهای عادالنه اس .

۱۷۵

هجو نسب

به مقامات ،نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی» یکی جرمهاسـ

(«فهرس ت

مصادیق محتوای مدرمانه» ،سایت پلی /فتا 27 ،بهم  .)۱۹۳0 /حال در تعیین مصادیق چنـین مـواردی بایـد
مواظب بود مبادا برای مثال ،نقد ،توهین یا طنز ،هجو تلقی شـود .بایـد از معیارهـای روشـن
استفاده کرد؛ حتی تاجاییکه مقدور اس

از استانداردهای مشـترك جهـانی بهـره گرفـ تـا

امکان رفتار سلیقهای به کمترین حد برسد.
 .۰رازداری و امان داری :مسئوالن در بررسی سـای ها و شـبکههای اجتمـاعی ممکـن
اس

به اطالعات گوناگونی از زندگی شخصی ،کاری و اجتماعی افراد یا حتـی مشخصـات

فنی سای

یا شرک

و سازمان دسترسی پیدا کنند .آنان وظیفۀ اخالقـی دارندکـه مـانع قـرار

گرفتن این اطالعات در دس

افراد غیرالزم شوند.

 .۴نگرد بـه فیلترینـگ همچـون آخـرین راهحـل :ازآنجاکـه فیلترینـگ بـا اخـالق و
حقالناس سروکار دارد ،برای احتیاط درس تر آن اس
سال پنجم ـ شماره دوم ـ پیاپی  21ـ بهار و تابستان 2316

۱۷۹

کـه درصـورت مواجـه شـدن بـا

خطای کسی یا سایتی یا شبکهای ،ابتدا تاکر و اخطارهای الزم داده شـود .اگـر هیچکـدام
مؤثر واقع نشد ،فیلتر کنند .این رود بهویژه برای خطاهایی مؤثر اس

که بـهگفتـۀ مـدیر

«پارسی بالگ» ،ناشی از ناآگاهی کاربران یا شیطن هایی اسـ

کـه مقتضـای سـن

سای

کاربران جوان و نوجوان اس  .بسیاری از آنها با تاکری ساده یا بـهکمـك کسـانی چـون
مدیران شبکهها یا خدماتدهندگان وبالگی حل میشود و به دخال
نیازی نیس

قضایی و فیلترینـگ

(فخری.)۱۹۳۱ ،

 .۷استفاده از خرد جمعی :جدای از تأیید عقل ،در آموزههای دینی نیز بر اصل مشـاوره و
همفکری و تأثیر آن بر کاهش خطاها تأکید شده اس ؛ 1ازاینرو ،نهادهای سیاسـ گااری و
ساماندهی فیلترینگ ،همانطورکه یکی از اعضای کمیتۀ تعیین مصـادیق محتـوای مجرمانـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1جدای از آیاتی چون دستور خداوند به پیامبر 6که َوشَ ـا ِور ُهم فِـی اْلَمـ ِر (آل عمـران )۱۷۷ /در روایـات نیـز

پیامدهای مشورت و ویژگیهای مشاوران آمده اس ؛ برای نمونه ،امامعلی 7میفرماید« :مشاوره با عقال موجب در امـان
ماندن از خطا و پشیمانی میشود( ».تمیمی آمدی.)۴۴۱ :۱۰۶۶ ،

دربارۀ شورای فضای مجازی گفته اس  ،اگر بخواهند به گروهی منحصر شوند ،نمیتواننـد
تمامی اهداف خود را محقق کنند .وی میگوید« :استفاده از افراد دیگر و نخبگان این حـوزه
میتوانـد موجــب جــدی کــاری و پرهیـز از تصــمیمات ســلیقهای شــود( ».آق امیری.)۱۹۳2 ،
بهرهگیری از نظرات افراد آگاه به زمان و فضای مجازی و متخص

در رشـتههای مختلـف

ازقبیل اخالق ،جامعهشناسی ،روانشناسی ،علوم سیاسی و حقوق عمومی ،امکان خطـا را در
سیاس گااری و اجرای فیلترینگ کـاهش میدهـد؛ درنتیجـه ،اصـول اخالقـی بیشازپـیش
مراعات میشود.
 .۶تهیه کدها و منشورهای اخالقی :عامل اخالقی در عمل به بیان روشـن وظـایف نیـاز
دارد و کلیگویی گرهای از کار او باز نمـیکنـد .امـروزه کمیتـههای اخـالق در کشـورهای
مختلف سعی میکنند وظایف اخالقی هر رشتهای را واضح و جزئی و در قالب منشـورها و
ِ
اخالقـی اعضـای
مانند منشـورهای
 .)۱۹۳2برای فیلترینگ نیز الزم اس

 ACM4 ، BCS3 ، IEEE1و ( . ACS5ابراهیم ی و نیس تانی،

نهادهای حـاکمیتی چنـین کـاری کننـد تـا فیلترینـگ و

تبعاتش کاهش یابد.
 .۵حسن ظـن ،سـعۀ صـدر و انتقادپـایری :نهادهـا و مسـئوالن فیلترینـگ بایـد بداننـد
فعالیتشان همچون هر تالد انسانی دیگر ،در معـرض خطاسـ  6.بهتـرین راه اصـالح ایـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Moral Codes.
2. the Institute of Electrical and Electronics Engineers.
3.the British Computer Society Code of Conduct.
4.the Association for Computing Machinery.
5.the Australian Computer Society Code of Ethics.

ِ
ِ
ِ
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 .6وقتی امامعلی 7دربارۀ خود میفرماید «فَإنِّی لَس ُ فی نَفسی بِفَوق َأن ُأخط َ
ك من فعلی إ َّال أن یَکفـ َی ل ُ
مِن نَف ِ
سی»(نهجالبالغه ،خ ،)۱۱۶تکلیف دیگرانی چون ما روشن اس  .از سخن امام دو نکته بهدسـ مـیآیـد کـه بـرای
مردم و مسئوالن مفید اس  .یکی اینکه امام احتمال خطا را جدی میگیرد که موجب میشود که به نظارت و نقـد اهتمـام



بایستههای اخالقي فیلترینگ و پاالیش محتوا در فضاي مجازي

کدهای اخالقی 1تدوین کنند .در فناوری اطالعات هم تاکنون چندین منشور تهیه کردهانـد؛

۱۷۷

اس

که عالوهبر نظارت خود این نهادها بـر سیاسـ ها و عملکردهـای خـود ،از نقـدهای

کاربران فضای مجازی نیز استفاده کنند؛ بهویژه اگـر از فرهیختگـان و شخصـی های دینـی،
علمی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماع ِی شناختهشده باشد .نگـاه دسـ اندرکاران فیلترینـگ بـه
آنها باید با حسن ظن و سعۀ صدر کافی باشد 1تا بـرای هـر انتقـادی الزم نباشـد پایگـاهی
اینترنتی مسدود و یك یا چند نفر از فضای سایبر از حقوق خود محروم شوند .همچنین باید
تدبیری اندیشید که کاربران امکان اعتراض به فیلتر کردن سـای

یـا صـفحۀ خـود را داشـته

باشند و به این اعتراضها رسیدگی شـود .تجربـه نشـان داده مسـدود کـردن ایـن سـای ها
معموالا نارضایتی ،بدبینی و گاه اعتراض فرهیختگان جامعه را بهدنبال داشته اس .

2

 .۹انتخاب ضـابطان و مـدیران مناسـب :بـرای برنامـهریزی ،سیاسـ گااری و اجـرای
فیلترینگ الزم اس

کسانی انتخاب شوند که چنین ویژگیهایی داشته باشند :اخـالق مـدار،

واقعبین ،آشنا با شرایط فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اجتماعی جامعه و بهویژه جامعۀ هدف
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۱۶۳

(مرتبطان فضای مجازی) و از آن خاصتر ،نسل جـوان و تحصـیلکرده .بـا ایـن کـار ،هـم
فیلترینگ سامان بهتری پیدا میکند و هم تبعات اخالقی و نااخالقی 3آن کمتر میشود.
 .۷شفق

به دیگران و چارهاندیشی برای کاهش فیلترینگ :باتوجهبـه تبعـات گونـاگون

اخالقی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی فیلترینگ برای شهروندان و کشـور ،وظیفـۀ
مسئوالن اسـ

کـه بـرای کـاهش ایـن تبعـات تـالد کننـد .برنامـهریزی بـرای تربیـ

و


بورزد و دیگر اینکه از اعالم کردن آن ابایی ندارد و آن را موجب کسر شأن خود نمیداند.
 .1فرامود نکنیم که در فرهنگ اسالمی ،سعۀ صدر یکی از ویژگی های مدیران جامعه اس  .امامعلی 7میفرماید« :آلَـ ُی
ِ
الصد ِر» (مجلسی)۰۷۵ /۵۱: ۱۴۳۴ ،
الرئاسی َس َع ُه َّ
 .2مطالب تحلیلی و انتقادی که در فضای مجازی قرار میگیرد ،از دو حال خارج نیس  :یـا درسـ اسـ یـا نادرسـ .
ِ
ـوان ِی ِإلَـ َّی َمـن
مدیران باید تولیدکنندگان اولی را «بهترین دوستان» خود بدانند که به مصداق کالم امامصادقَ « 7أ َحب إخ َ
َأه َدی ُعیُوب ِی ِإلَ َّی» (همان )۱۹۱/۵۱ :به وظیفۀ اخالقی خود عمل کردهاند .بهترین رفتار با گروه دوم ،توضیح دادن و گفـتن
حقیق اس .

3. nonmoral.

توانمندســازی شــهروندان بــرای حضــور ســالم در فضــای مجــازی و پرهیــز از رفتارهــای
غیراخالقی ،یکی از مصادیق این تالدهاس .
مشکالت و موانع عمل به وظیفۀ اخالقی

هرچند مطلوب آن اس
واقعی

این اس

که همۀ مرتبطان فیلترینگ به وظایف اخالقی خود عمـل کننـد،

که نباید گمان کرد بهصرف معرفی وظایف ،کار تمام شده اس  .همچـون

دیگر عرصههای فضای مجازی (و فضای حقیقی) ،عمل به وظایف اخالقی با دشواریهایی
روبهروس

که باید برای رفع یا کاهش آنها چارهاندیش کـرد .در اینجـا بـه برخـی از ایـن

دشواریها اشاره میکنیم.
 .۱تعارض اخالقی :تعارض اخالقی« 1موقعیتی اس

که فاعـل اخالقـی همزمـان دو یـا

چند وظیفۀ اخالقی دارد که هرکدام بـهتنهایی وظیفـۀ او اسـ ؛ ولـی اتفاقـاا و فقـط بـهدلیل
همزمانی نمیتواند همۀ آنها را انجام دهد( ».بوس لیکی )۹۱ :۱۹۳۱ ،تعارض اخالقـی آنگونـهکـه
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ازسوی دیگر عدهای خطا میکنند و مدیران خود را ملزم میبینند با فیلترینـگ مـانع کارشـان

۱۶۱

هوگلی ( )2۹۱-2۱۹ :۱۹۳1گزارد کرده اسـ  ،در همـۀ مکاتـب اخالقـی امکـان وقـوع دارد و
دس کم در فلسفۀ غرب میتوان آن را از یونان باستان تا عصر حاضـر ردیـابی کـرد (هم ان).
تعارض در فیلترینگ هم امکان وقوع دارد؛ بـرای مثـال ،اسـتاد دانشـگاه یـا پزشـك حـاذق
ازیکطرف خود را موظف به ارتقای دانش خویش میداند تا بتواند به مـردم خیـر بیشـتری
برساند و ازسویدیگر ،در مواقعی برای دسترسی به این منابع با سای هایی مواجـه میشـود
که فیلتر شدهاند و او نباید فیلترینگ را دور بزند .یا در شبکهای ،اجتماعی هزاران نفر خطایی
نمیکنند و مسئوالن فضای مجازی موظفاند امکان استفاده از این شبکه را به آنهـا بدهنـد؛
شوند .این کار (اگر امکان تفکیك نباشد) مستلزم مجازات و متضرر شدن افراد بیگناه اس .
اینجا مسئوالن فیلترینگ درواقع با تعارض دو وظیفۀ مجازات کردن افراد خطاکار و مجازات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Moral dilemma.

نکردن افراد بیگناه مواجه میشوند.
 .۱ناآگاهی از وظایف :تاجاییکه نگارنده متوجه شده اس  ،نگاه بیشـتر کـاربران عـادی
فضای مجازی به امکانات این فضا ،کاربردی و سودانگارانه اس ؛ یعنی هـر کـاری میکننـد
که برایشان جااب یا در راستای عالیقشان باشد و معموالا هیچگاه خود را در این فضا «فاعل
اخالقی» درنظر نمیگیرند؛ پس چندان دنبال شناخ

وظایف خود یا حساس به اجرای آنها

نیستند.
 .۰شکاف معرف

و عمل :الزمۀ عمل به وظایف این اس

که فاعل اخالقـی از وظـایف

خود مطلع باشد؛ ولی اینگونه نیس که هر آگاهی «لزوماا» به عمل منتهی شود؛ یعنی ممکـن
شخ

اس

به وظـایف خـود آگـاهی پیـدا کنـد؛ ولـی بـه دالیلـی ،کـه بخشـی از آن بـه

روانشناسی اخالق برمیگردد ،به وظایف خود عمل نکند .مسئولی گریزی و منفعـ طلبی
ازجملۀ این دالیل اس ؛ برای مثال ،شخ
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۱۶۱

میتواند بـا فیلترشـکن هویـ

واقعـی خـود را

پنهان و آزادانهتر رفتار کند ،درقبال رفتارهـای خـود بـه کسـی پاسـخگو نباشـد و هزینـهای
پرداخ

نکند.

 .۴مقدور نبودن عمل به وظیفه :گاه ممکن اس

شـخ

انگیـزۀ کـافی بـرای عمـل بـه

وظیفه خود داشته باشد؛ ولی بهدلیل شرایط خاص فضای مجـازی امکـان آن را پیـدا نکنـد؛
برای مثال ،اگر با فیلتر شدن سایتی دسترسی اندیشـمندان بـه منـابع علمـی محـدود و رشـد
جامعه و خیر رساندن به مردم دچار مشکل شد یا اگر کسی بـا ابـزار دور زدن فیلترینـگ بـه
دیگران زیان رساند ،باتوجهبه عواملی چون گسـتردگی فضـای مجـازی ،متعـدد و ناشـناس
بودن و در دسترس نبودن بسیاری از کاربران ،مشخ
دیگران زیان زده اس

نبودن شـعاع زیانهـا ،کسـی کـه بـه

نمیتواند بـه وظیفـۀ خـود عمـل کنـد .ممکـن اسـ

بگوینـد بایـد

«بههراندازه» که برایش مقدور اس  ،جبـران مافـات کنـد .ایـن راهکـار هرچنـد تاانـدازهای
راهگشاس  ،میزان تأثیر این کار نیز در فضای مجازی چندان روشـن نیسـ ؛ بـرای مثـال،
شخ

نمیتواند متوجه شود چند نفر از فیلترشکنی استفاده میکنند که او به دیگران داده یـا

برای چند نفر هزینهساز بوده اس ؛ پس اگر در سایتش یا شـبکههای اجتمـاعی توضـیحاتی

هم بدهد ،باز مشخ

نیسـ کسـانی کـه بـا کـار او دچـار مشـکل شـدهاند ،متوجـه ایـن

توضیحات و دیگر تالدهای جبرانی آن بشوند؛ حتی اگر مطلع شوند ،معلـوم نیسـ

ایـن

تالدها بتواند ضررها را جبران کند.
 .۷توجیهات نظری :برخی نظریههای اخالقی و فلسفی میتواند مانع عمـل بـه وظـایفی
شود به آنها اشاره کردیم؛ برای مثال ،کسانی که فیلترینگ ،بهویژه فیلترینگ دولتی را مخالف
آزادی انسان و توهین بـه عقالنیـ

او میداننـد ،دور زدن فیلترینـگ را نـهتنها غیراخالقـی

نمیدانند که معتقدند کمـك بـه آن وظیفـۀ اخالقـی اسـ  .همچنـین اگـر کسـی طـرفدار
«نسبیگرایی اخالقی» باشد ،ممکن اس
میدانند ،مخت

آنچـه دیگـران وظیفـۀ اخالقـی دربـارۀ فیلترینـگ

خود آنها بداند و از آن سر باززند.

 .۶مشکالت ناشی از خطاهـای غیرانسـانی :اگـر ماشـینهای هوشـمند بـهدلیل عوامـل
اخالقی جبران این ضررها پیشمیآید و اینکه چه کسی باید پاسخگـو باشـد .ایـن موضـوع
تابعی از بح

جدی و امروزی «اخالق ماشینهای هوشمند» اس  1.مقصود از ماشـینهای

هوشمند ،سامانهها یا پایانههایی اس

که حاوی فهرستی از واژهها و اصطالحات خـاص یـا
حاضر را دربـارۀ

آدرسهای اینترنتی هستند و خودکار مانع دسترسی به آنها میشوند .بح

«فیلترینگ هوشمند» نیز میتوان پیگیری کرد« .فیلترینگ هوشـمند سـامانهای پیشـنهادی در
ایران اس

که برای حاف محتوای نامناسب در اینترن پیشـنهاد شـده اسـ

بهصورتخودکار بخشهای نامناسب از محتوای تبادلشده در اینترنـ

و قـرار اسـ

را تشـخی

داده و

آنها را حاف نماید«( ».فیلترینگ هوشمند اینترنت» ،ویکی پدیا 27 ،بهم.)۱۹۳0 /

۱۶۰

راهكارهایی برای كاهش دشواریها

هرچند به دالیل گوناگون نمیتوان رفع همۀ دشواریهـای فیلترینـگ را انتظـار داشـ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
نبودن اخالقی بودن ماشینهای هوشمند را بررسی کـرده (
 .1برای نمونه ر.ک :واالد و آلن که ممکن بودن یا
 )and Allen, 2009یا آثاری که به بررسی «اخالق ربات ها» پرداختهاند (.)Tzafestas, 2015
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مشخ

یا نامشخ

با اعمال کردن یا نکردن فیلترینگ به دیگران آسـیب بزننـد ،ضـرورت

Wallach

نگارنده معتقد اس

با بهرهگیری از موارد زیـر میتـوان بـه کـاهش برخـی از آنهـا کمـک

بسیاری کرد.
 .۱استفاده از نظریات رفع تعـارض :راهکارهـای برخـی فیلسـوفان اخـالق بـرای رفـع
تعارضهای فیلترینگ هم کاربرد دارد .استفاده از قاعدۀ اهم و مهم (رضوانی )۱۹۳2 ،یـا تفکیـك
وظایف در نگاه نخس

و وظایف در مقام عمل (از دیوی د راس) جـزم ایـن نظریاتانـد؛ بـرای

مثال ،با نظریۀ سودگرایی ،هرگاه متخصصی سر دوراهی مراعات قانون فیلترینـگ و افـزایش
اطالعات تخصصی خود قرار گرف  ،میتواند به دومی عمـل کنـد .براسـاس دیـدگاه راس
(اترك )۱۹87 ،در نگاه نخس  ،شخ

هم وظیفه دارد قانون فیلترینـگ را مراعـات کنـد و هـم

برای مثال ،از کشور خود (با سایتهای فیلترشد )/دفاع کند .ایـندو وظیفـه تعـارض دارنـد؛ ولـی
هنگام عمل ،او با سنجیدن موقعی

اخالقی خود نتیجـه میگیـرد کـه فقـط یکـی از ایـندو

مهمتر ،درس تر و الزامی اس ؛ بهاینترتیب ،تعارضی در عمل پیشنمیآید.
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۱۶۴

 .۱فیلترینگ حداقلی :مقصـود از فیلترینـگ حـداقلی ،اعمـال محـدودی

دسترسـی بـه

کمترین میزان و در کمترین مـوارد و پرهیـز از گشادهدسـتی اسـ ؛ بـرایناسـاس ،مجریـان
فیلترینگ میتوانند بـرای مثـال ،هنگـام تعـارض وظیفـۀ جلـوگیری از رفتارهـای نادرسـ
بخشهایی از سای

یا شبکهای اجتماعی و وظیفۀ امکان دسترسی به کسانی که در آن سای

خطا نمیکنند ،بهجای فیلتر کردن دامنۀ اصلی ،فقط صفحات و کانالهـای غیراخالقـی آن را
فیلتر کنند .این کار بهگفتۀ وزیر ارتباطات امکانپایر («توض یح وزی ر درب ار ،»... /س ایت ف رارو ۱8 ،آب ان
 ، ۱۹۳1کد خبر ،)20220۳ :برای تلگرام انجام شده («تلگرام کاناله ای غیراخالق ی  ،»...س ایت پارس ینه 21 ،آب ان

 ،۱۹۳1کد مولب )2۹۱02۹ :و برای بسیاری از سای ها و شبکههای دیگر هم شدنی اس .
دیگـری

 .۰جبران خطای ماشینهای هوشمند :بررسی تفصـیلی ایـن موضـوع ،فرصـ
ِ
اعمـال نادرسـ فیلترینـگ هوشـمند ،چنـد عامـل نقـش دارد.۱ :
میخواهدگاارد؛ امـا در

اطالعاتی که عامل انسانی به ماشین داده اس ؛ برای مثال ،سامانۀ فیلترینگ پایگـاهی را فیلتـر
کرده اس

که آدرسش را متصدیان در بانك اطالعات او قرار دادهاند؛  .۱عامل انسـانی خطـا

نکرده اس ؛ ولی خود سامانه به دالیلـی ماننـد مشـکالت نرمافـزاری یـا سـخ افزاری یـا

حمالت سایبری ،در فیلترینگ خطا و حقوق دیگران را ضایع کرده اسـ  .در اولـی ،عامـل
انسانی تقصیر اخالقی دارد و موظف اس

آن را جبران کند .در دومـی ،باتوجهبـه ضـرورت

جبران حقالناس ،آن نهاد و چنانچه نهاد دولتی اس  ،درواقع بی المال ،موظف اس
را جبران کند.

زیانها

1

 .۴طبقهبند ی محتوا متناسب با نیاز کاربران :میتوان در راستای نیازهای هر دسـته از
کاربران (پزشکان ،صنعتگران ،محققان حوزوی و دانشگاهی و سیاستمداران) امکان دسترسی به امکانات
و محتوای الزم را برای آنها فراهم کرد تا دیگر به فیلترشکن یا VPNهـای غیرقـانونی
نیازی نداشته باشند .برخی از مدیران و برنامهریزان فضای مجازی در کشورمان به ایـن
نکته توجه
دق

(«چگونگی ثبتنام برای  ،»...سایت انتخا

 ۱2 ،بهم ،۱۹۳۱ /کد مولب )۳1۱70 :و بر ضرورت

به نیازهای متفاوت اقشار مختلف جامعه ازنظـر سـطح دسترسـی تأکیـد کردهانـد

نتیجهگیری

اگرچه فیلترینگ حداقلی برای اخالقی شدن فضای مجازی ضروری اس  ،برای تحققـش
هم کاربران و هم سیاس گااران و مجریان فیلترینگ وظایفی دارند که باید به آنها عمل کنند.
وظیفۀ اخالقی منشأ الزام عقلی و دینی دارد و با مسئولی

انسان در ارتباط اس .

برخی وظایف اخالق ِی فیلترینگ ،مشترک شهروندان و نهادهای حاکمیتی اس ؛ البتـه بـا
تفاوت دامنه و مصداق .برخی وظایف هم مخت

هر گروه اس .

عمل به این وظایف ،دشواریهای عملی و نظری دارد .برای کـاهش آنهـا راهکارهـایی
هس  ،هرچند نباید توقع داش

همۀ آنها کامل رفع شوند.

اهتمام مرتبطان فیلترینگ به وظایف اخالقی خود مـیتوانـد موجـب اخالقـیتـر شـدن
فضای مجازی و درنتیجه ،کاهش فیلترینگ و تبعات آن شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در سیرۀ معصومان :هم مواردی بوده اس
محمدی.)۱۰۹۶ ،

که ایشان دستور داده اند ضررهای افراد از بی المال جبران شود (رفیعـی
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