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چكیده
حریم خصوصی از مباحث مهم در حوزه حقوق و اخالق اسالمی است ،که در حقوق
اسالمی با دو مفهوم عدالت و امنيت مرتبط است؛ از سوی دیگر ،این مفهوم با رشد
فناوری اطالعات و نفوذ شبکه های ارتباطی و تأثير بر کنشها و تعامالت انسانها -بهویژه
در مراکز آموزش عالی و دانشگاهها -بهشکل برجستهتری در دهههای اخير مطرح گردیده است.
فضای مجازی آموزش عالی و آموزش های دانشگاهی از یک سو روابط دانشگاهيان را
در نهایت سهولت قرار داده است ،و از سوی دیگر امکان دستاندازی به حریمهایی که تا
آن زمان در دسترس دیگران نبوده را فراهم آورده است.
در این پژوهش هنجارهای اخالقی در سه حوزه کاربران ،مدیران و پردازشگران
محتوای سایبری به روش بررسی اسناد و تحليل اسنادی و بر مبنای آیات قرآنی و روایات
اس المی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج حاکی از آن است که هنجارهای اخالق اسالمی حریم خصوصی در فضای
مجازی آموزش عالی و آموزش های دانشگاهی با مفاهيم کلی صداقت ،امانت ،رازداری،
تعهدپذیری و حریم خصوصی پيوند عميقی دارد ،و می تواند گام جدیدی در تبيين مبانی
اخال قی حق حریم خصوصی در مسائل نوظهور و پيچيده فضای مجازی و اخالق فناوری
اطالعات در آموزش عالی داشته باشد.
واژگان کلیدی :هنجارهای اخالقی ،حریم خصوصی ،آموزش های دانشگاهی،
آموزش عالی ،فضای مجازی
 .1استادیار مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالیofogh557@yahoo.com ،
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مقدمه
امـروزه در فـناوری اطاعـات و ارتباطـات 1انقالب شـگرفی بـه وجـود آمـده ،کـه
زندگـی همه انسـانها را تحــت تأثيــر قــرارداده اســت؛ بهطوری که بــا ورود
رایانــه و اینترنــت در ميــان خانوادههــا ،ارزش هــای اجتماعـی تحـت تأثيـر
قـرار گرفتـه و تغييراتـی در رفتـار و گفتمـان نسـل جـوان بـهوجـود آمـده اسـت.
بـا توجه به نقـش فضـای مجـازی 2در توسـعه جوامـع ،در جامعـه ایران نيز بـه
فـنا وری اطالعـات و ارتباطات اهميـت زیادی داده شـده اسـت؛ 3بهویژه در
ً
دانشگاهها و آموزش عالی کشور که -تقریبا -تمامی استادان و دانشجویان و حتی
کارکنان با اینترنت و شبکههای اجتماعی در تماس بوده ،و در فضای مجازی
مشغول تعامالت علمی،پژوهشی و دانشگاهی و کاری هستند؛ اما از آنجا که
اخالق یکی از ارکان هر پژوهشی است ،الزم است در تعامالت پژوهشی
دانشگاهيان درفضای مجازی نيز اخالق حاکم باشد.
پيامبر اکرم

میفرمایند:

ُ ْ ُ ُ ُ َ ُ ْ
الق»؛ 4همانا من برای تمام کردن مکارم اخالق مبعوث شدم.
كارم الخ ِ
«إني ب ِعثت ِِل ِت ِمم م ِ

بر این اساس ،حجت بر دانشگاهيان در دانشگاهها و نظام آموزش عالی کشور
برای حفظ اخالق در فضای مجا زی و حریم افراد در آن ،تمام است.
بهنظر میرسد -تاکنون -حریم افراد در مباحث سنتی بيشتر مورد توجه قرار
گرفته باشد؛ اما اکنون و با وجود گسترش فناوری اطالعات بسياری از مفاهيم،
رویهها و سنتها دستخوش تغيير شده ،و به تناسب این تغيير باید اخالق استفاده از
فناوری اطالعات نيز وجود داشته باشد؛ چرا که به مدد این فناوریهای نوین
)1. Information and Communications Technology (ICT
2. Cyberspace
 .3خدامرادی و همکاران.1393 ،
 .4حر عاملی ،1372 ،ج ،4ص.174 .
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و شبکههای اجتماعی ،1اطالعات دانشگاهيان در محيطهای دانشگاهی و بين دانشگاهی
بهراحتی در دسترس است.
بنابراین ،یکی از دغدغه های جامعه دانشگاهی و آموزش عالی موضوع
حریم خصوصی در فضای مجازی است؛ این حریم میتواند در خصوص

رایانامه2

دانشگاهيان و یا دوربين های مداربسته در محيط و محوطههای علمی،

تارنمای3

دانشگاهيان ،یادداشت های فضای مجازی دانشگاهيان ،ویدئو

کنفرانسها،4

شبکههای اجتماعی و یا تدریس در آموزش الکترونيکی و حق مالکيت معنوی آنان باشد.
ً
این عوامل با استقالل دانشگاهی که -اخيرا -به دانشگاهها تفویض شده است،
ضرورت حمایت از حریم خصوصی دانشگاهيان در دنيای مجازی و شبکههای مجازی
را دوچندان میکند تا دانشگاهها و آموزش عالی از فرصت استقالل دانشگاهی برای
تصویب و اجرای قوانين الزم در این خصوص استفاده نمایند؛ لذا این پژوهش قصد
دارد صرفنظر از قوانين و مجازات های عدم رعایت حریم خصوصی افراد در فضای
مجازی آموزش عالی  ،بيشتر به اخالقيات و هنجارهای اخالقی حریم خصوصی
در فضای مجازی آموزش عالی و آموزشهای دانشگاهی بپردازد.

تبیین معنایی اخالق

ُُ
ُْ
اخالق جمع «خلق» و «خلق» است؛ به گفته راغب در کتاب «مفردات» این دو واژه در اصل
ُُ
بهیك ریشه باز میگردد؛ چرا که «خلق» بهمعنای هيئت و شکل و صورتی است که انسان با چشم
ْ
میبيند؛ و « ُخلق» بهمعنای قوا و سجایا و صفات درونی است که با چشم دل دیده میشود5.

1. Social Networks
2. Email
3. Website
4. Video-Conferencing
 .5راغب اصفهانی ،1385 ،ذیل واژه «اخالق».
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بر این اساس ،اخالق مجموعه صفات روحی و باطنی انسان است ،و بهنقل
بعضی دانشمندان ،گاهی به اعمال و رفتاری که از خلقيات درونی ناشی میشود نيز
اخالق گفته میشود؛ 1لذا مجموعه صفات روحی و باطنی انسان است.
ابن مسکویه رازی -دانشمند ایرانی -نيز مینویسد:
خلق همان حالت نفسانی است ،که انسان را به انجام کارهایی دعوت میکند
بدون آن که نياز به تفکر و اندیشه داشته باشد.

در تعر یف ابن مسکویه ،اخالق بر دو قسم زیر است:
 .1قسمی از آن طبيعی و به اصل مزاج آدمی بستگی دارد؛ مانند کسی که از
کوچکترین نامالیمی خشمگين میشود ،میخندد و یا افسرده میشود.
 .2قسم دیگر ناشی از عادت و تمرین است ،و چه بسا در آغاز از روی فکر
ُ
ناشی میشده؛ اما بر اثر تکرار -بهتدریج -بهشکل ملکه و خلق و خوی
ثابت درمیآید ،آن گاه بدون فکر و محاسبه عمل میکند2.

در «فرهنگ فارسی معين» اخالق بهمعنی خلق و خویها ،طبيعت باطنی ،سرشت
درونی و نيز بهعنوان یکی از شعب حکمت عملی خوانده شده تا جایی که اخالق دانش
بد و نيك خویها و تدبير انسان برای نفس خود یا یك فرد خاص معرفی شده است3.

از طرف دیگر ،برخی معتقدند اخالق -بيشتر -امری اجتماعی است تا فردی و
یا بستر مناسب اجتماعی است که شرایط رشد و توسعه اخالقی خاص یا بهعبارتی
وابستگی و پایبندی به ارزشی خاص را فراهم میکند.
مطابق با این تعریف ،وقتی صفت اسالمی بر اخالق میافزایيم ،مرزی برای آن تعيين کردهایم
که محتوای آن با مرزبندی دیگر که حاوی صفتهای دیگر است ،میتواند متفاوت باشد4.

 .1ر .ک :مکارم شيرازی ،1377 ،صص24 .ـ.23
 .2ر .ک :همان.
 .3معين ،1364 ،ص.174 .
 .4محسنيان راد.1375 ،
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بهطور کلی ،مباحث اخالقی چهار حوزه متفاوت زیر را شامل میشوند:
 .1اخالق توصيفی 1؛ مطالعه و بررسی اخالق یک شخص ،گروه ،قوم،
کشور ،فرقه ،مکتب ،دین و مانند آن بهروش نقلی -تاریخی و با مطالعات ميدانی.
 .2اخالق هنجاری2؛ بررسی هنجارها و ناهنجاریها در رفتار ،ارزیابی
ملکات انسانی و تبيين آنها به روش تحليلی و استدالل عقلی.
.3

فرا اخالق 3؛ بحث از ماهيت ،معنا و روش شناسی احکام اخالقی4.

 .4علم تعليم و تربيت؛ تعليم شيوه آراستن نفس به فضائل و صفات نيک
نفسانی و پرهيز عملی از رذائل و صفات زشت نفسانی.
نتيجه آنکه علم اخالق رشته ای از فلسفه است که درماهيت خوبی و حق-
به قول فالسفه در باب خوبیها و حقها -بهبحث ،گفتگو ،کاوش و پژوهش
پرداخته ،و می کوشد روشن سازد که انسان چگونه باید باشد یا در زندگی چگونه
باید رفتار کند تا بهخوشی و سعادت دست یابد.
در عين حال ،برخالف علم روانشناسی که حاالت و رفتار انسان را چنانکه هست مورد بررسی
قرار میدهد ،هدف اخالق آن است که دستورالعملهایی برای رفتار انسان در زندگی معين کند،
و بدینوسيله هنر زندگی کردن را به انسان بياموزد؛ بههمين جهت آن را علمی دستوری ناميده اند.
در این ميان خواجه نصيرالدین طوسی -حکيم و متکلم ایرانی -در تعریف
اخالق ،نقش شناخت را برجسته کرده و مینویسد:
علمی است به آنکه نفس انسان ،چگونه خلقی اکتساب تواند کرد که جملگی
احوال و افع ال که به اراده از او صادر می شود ،جملگی جميل و محمود بود5.

1. Descriptive Ethics
2. Normative Ethics
3. Meta-Ethics
 .4شهریاری.1389 ،
 .5طوسی ،1360 ،ص.14 .
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جایگاه اخالق
قرآن کریم برخورداری از اخالق شایسته و تزکيه نفس را از شرایط رستگاری دانسته،
و فساد اخالق را منشأ بدبختی و زیانکاری بشر شمرده و میفرماید:

َْ ََْ
ََ
َْ
َ
خاب َم ْن َد َساها»1؛ هرکه در پاکی آن-روح-
«قد أفل َح َم ْن زکاها * َو قد
کوشيد ،رستگار شد؛ و هر که آلوده اش ساخت ،نوميد گردید.

بر این اساس ،پـيـامـبـران الهـی

بـرای پـی ریـزی اسـاس مکارم اخالق،

تزکيه نفوس و تربيت انسانهای با فـضـيـلت بهسوی بشر فرستاده شدند ،و در طول
قرنهای متمادی -یکی پس از دیگری -در تـحکيم و گسترش مبانی اخالقی
کوشيدند ،شاگردانی را پرورش دادند و در سایه مبارزات و پایمردیهای خویش
نتایج درخشانی به دست آوردند2.

قرآن مجيد درباره فلسفه بعثت پيامبر اسالم

میفرماید:

ُ َ َّ
ََ َ
ْ َ َ ُ ً ْ ُ ْ َْ ُ َ َْ ْ
ایات ِه َو ُی َزک ِیه ْم
«هو الذی بعث ِفی اِلمیین رسوِل ِمنهم یتلوا علی ِهم ِ
َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ
َ
ُ
بین»3؛
و یعلمهم ال ِكتاب وال ِحكمة و ِان کانوا ِمن قبل لفی ضال ٍل م ٍ

اوسـت خـدایـی کـه از مـيـان مردم بیکتاب ،پيامبری از خودشان مبعوث کرد

تا آیاتش را بر آنها بـخـوانـد و آن ـهـا را پـاکـيـزه سـازد و کتاب و حکمتشان
بياموزد؛ هرچند پ يش از آن در گمراهی آشکار بودند.

اميرالمؤمنين علی  -در این ارتباط -میفرمایند:

َ َُ َ َ
ََ َ ْ
ًَ َ َْ َ َ ً َ َ ً َ َ ً َ َ َ ْ
«ل ْو کنا ِل ن ْر ُجو َجن ة َوِل نخشی نارا َوِل ث َوابا َوِل ِعقابا لكان َین َب ِغي لنا أن
َُ َ َ
َْ ُ
َ ْ ْ َ َ َّ
َّ
نطل َب َمك ِار َم الخال ِق ف ِإن َها ِم َّما تدل علی َس ِبیل الن َجاح»4؛
ِ

 .1شمس.9-10 ،
 .2زمانی و ترابيان.1395 ،
 .3جمعه.2 ،
 .4نوری ،1408 ،ج ،11ص.193 .
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اگر اميد به بهشت و ترس از آتش جهنم هم نداشتيم ،باز شایسته بود در جستجوی
مـکـارم اخـالق بـاشـيـم؛ زیـرا از جـمـله اموری است که -انسان را -بهراه
رستگاری راهنمایی میکند.

این مسئله در احادیثی که از پيامبر اکرم

و سایر پيشوایان معصوم

رسيده است،

با اهميت فوقالعاده ای تعقيب شده است1.

تبیین معنایی حر یم خصوصی
هر انسانی دارای حقوق متعددی است ،که یکــی از مهمترین حقوق فردی حق
داشــتن حریم خصوصی اســت؛ در دانشگاهها نيز دانشگاهيان از حق حریم
خصوصی برخوردارند ،که وجــود حریم خصوصی باعث میشــود آزادی
دانشگاهيان در جنبههای مختلف حفظ شود.
«حریم» در لغت بهمعنای منع است« ،حرام»« ،تحریم»« ،احرام» و «حریم»
یک ریشه دارند و چنانکه ابن منظور -لغوی و ادیب مسلمان -مینویسد:
حریم آن چيزی

است که حرام شده و نباید آن را لمس کرد2.

فخرالدین طریحی -مفسر قرآن کریم -درباره معنای آن مینویسد:
اصل در تحریم ،منع است.

3

در «لغتنامه دهخدا» نيز منظور از «حریم» بیبهره گردانيدن ،بازداشت شده
و

حرام کرده شده که مس آن جایز نباشد ،بيان شده است4 .

مطابق با این تعاریف ،حریم به جوانب هر چيز که نياز به آن باشد ،گفته میشود.
 .1متقی هندی ،1419 ،ج ،3ص ،16 .ح.52175
 .2ابن منظور.1416 ،
 .3سيد سعادتی1391 ،؛ بهنقل از :مجمع البحرین.
 .4دهخدا ،1325 ،ذیل حرف «ح».
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در تعریف ی دیگر از حریم خصوصی آمده است:
حق افراد ،گروه ها یا مؤسسات نسبت به این که خود تعيين نمایند که چه زمانی،
چگونه و تا چه اندازه ای اطالعات مربوط به آنها به دیگران قابل انتقال باشد1.

بيان این نکته الزم است ،که معنای اصطالحی حریم فاصله چندانی با معنای
لغوی آن ندارد2.

بنابراین ،مفهوم اصطالحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که
برخی از آن به عنوان حق امنيت فردی ،مصونيت مسکن و حيثيت و تعرضناپذیری
مکاتبات یاد نمودهاند.
حق خلوت عبارت اس ت از حق داشتن یک چارچوب محافظت شده ،امن و
خالی از اغيار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران -شخص -آنطور که ميل
دارد ،زندگی کند3.

از طرف دیگر -در نظــام حـقوقی ایـران -حریم خصـوصی تعریف نشــده
اســت؛ اما در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می توان مجمـوعه فضایی دانســت
که نمیتوان بدون اجازه شــخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد؛ یعنی دسترسی به آن
فضا برای دیگران امکانپذیر نيست؛ هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی
را قـانون باید مشخص کنـد.
بهصورت کلی ،آزادی اندیشـه،کـنتــرل بر جـســم خود ،خلـــوت و تنهـایی
در منـزل ،کنتــرل بر اطـالعات شــخصی ،آزادی از نظارتهای دیگــران،
حمایت از حيثـيــت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرســيها و تجســسها
از مصداقهای

حریم خـصوصی دانسته میشوند4.

 .1انصاری.1386 ،
 .2فاضل هرندی.1367 ،
 .3مصطفیزاده.1385 ،
 .4کوشکی.1386 ،
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جایگاه حریم خصوصی در اخالق
برای اهميت حریم خصوصی در اخالق اسالمی الزم است به کالم خدا و
معصومين

توجه کرد ،که حریم خصوصی فرد را بر سه دسته زیر تقسيم میکنند:

 .1احترام به حریم و حرمت مؤمن؛
در خصوص این اصل ،قرآن کریم میفرماید:

ْ
ْ ُ َ ُ ُ ُ ََٰ َ
« َ َوِل َت ْق ُف َما َل ْی َس َل َك به ع ْلم إ َن َ
الس ْم َع َوال َب َص َر َوالفؤ َاد کل أول ِئك
ِِ ِ ِ
ُ ً
َ َ َْ
کان عن ُه َم ْسئوِل»1؛ چيزی را که به آن علم و آگاهی نداری دنبال مکن؛

زیرا گوش و چشم و دل ،همه در پيشگاه خدای متعال مورد سؤال قرار خواهند گرفت.

همچنين امام جعفر صادق

فرمودند:

ُْ ْ ُ ََْ ُ ُ ْ ًَ َ ْ
«المؤ ِمن أعظم حرمة ِمن
کعبه باالتر است.

َ
الك ْع َبه»2؛

حرمت مؤمن از حرمت

 .2توجه به کرامت انسانی؛
قرآن کریم در ارتباط با این اصل میفرماید:

ْ
ْ
ََ ْ َ
َْ ُ
ْ ُ
« َولقد ک َر ْمنا َب ِني َآد َم َو َح َملناه ْم ِفي ال َبر َوال َب ْحر َو َر زقناه ْم ِم َن
ََ
ِ َ َ ْ َِ َ ْ
ً
َ
َ
َ َ ْ ُ
بات َوفض لناه ْم علی ک ِثیر ِم َم ْن خلقنا تف ِضیال»3؛
الط ِی ِ
ٍ
فرزندان آدم را گرامی داشتيم ،و آنان را در خشکی و دریا برنشاندیم،
و از چيزهای پاك به ایشان روزی دادیم و بر بسياری از آفریدههای
خود ،آنان را بهگونهای برجسته برتری دادیم.

 .1اسراء.36 ،
 .2طبرسی ،1418 ،ص.83 .
 .3اسراء.70 ،
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بنابراین ،ارزش و کرامت انسان در هر صورت باید حفظ شود؛ از جمله مواردی
که باعث عدم رعایت این کرامت میشود ،تجاوز به حریم خصوصی افراد
و دا نشگاهيان و عدم رعایت اخالق حرفهای و دانشگاهی است.
 .3لزوم ع موميت اذن در روابط اجتماعی.
برای حفظ کرامت انسان و رعایت حریم خصوصی افراد و دانشگاهيان باید
اجازه گرفت؛ همان گونه که در سوره نور ،اجازه گرفتن برای ورود به حریم خصوصی
دیگران ،مدنظر قرار داده شده است:

ْ َ
ْ َ َ َ ُ
َ ْ َ َ ُ
َ ً ََ َْ ُ ُ َ
«ف ِإن ل ْم ت ِجدوا ِف َیها أ َحدا فال تدخلوها َح َت َٰی ُیؤذن لك ْم َو ِإن ِقیل
َ
َ
ُ ََْ َ ُ
َ ُ
َ ُ َ َ
لك ُم ْار ِج ُعوا ف ْار ِج ُعوا ه َو أزک َٰی لك ْم َوالل ُه ِب َما ت ْع َملون ع ِلیم»1؛
و اگر کسی را نيافتيد ،باز وارد نشوید تا اجازه یابيد ،و چون -به خانهای
درآمدید و -گفتند :برگردید ،بهزودی بازگردید که این برای تنزیه
و پاکی شما بهتر است ،و خدا به هر چه میکنيد داناست.

تبیین معنایی فضای مجازی و آموزشهای مجازی
فضای مجازی دنيای وسـيع و پيچيـدهای اسـت کـه گـروههـا و افـراد مختلـف بـا
گرایشها ،باورها و اعتقادات گوناگون در آن زندگی میکنند؛ از طرف دیگر ،کليدواژه
زندگی در این فضا -بهاشتباه -به کار نرفته است؛ چرا که توأمان و همگام با دنيای
واقعـی -و شـاید بيشـتر -بـر وجود آدمی و باورهایش اثر میگذارد؛ لذا فضای مجازی
مکـانی اسـت کـه فـرد مـیتوانـد فعاليتهای دنيای واقعی خود را به آن وارد کند.
از خصوصيات بارز این فضا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1بیمکـانی و از بين رفتن فاصله مکانی؛
 .2بیزمانی؛
 .1نور.28 ،
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 .3افزایش بیسابقه توان انسانها بـرای مبادلـه و مراوده با یکدیگر و در نتيجه
دگرگونسازی فرایند هویتیابی جمعی افراد1.

فضای م جازی برای نخستين بار توسط ویليام گيبسون -2نویسنده کانادایی-
مورد استفاده قرار گرفت؛ این ترکيب برای او ،فضا یی تخيلی است که از اتصال
رایانههایی پدیده آمده است.
در ادامه ،محققان دیگر به تکميل معنایی این ترکيب پرداختند از جمله تعاریف زیر:
 کنيزا :محيطی برساخته از اطالعات نامرئی -اطالعاتی است ،که میتوانداشکال مختلفی بهخود بگيرد.
 اندرسون :3واقعيت مجازی ،واقعيت خلق شده توسط رایانه است؛واقعيتی که از آن رو مجازی یا مصنوعی است که در دنيای واقعی محيطی
مادی ،مکانی را اشغال نکرده است ،و در اذهان کاربران در نتيجه تعامل
با واسطه الکترونيکی وجود دارد.
 مایکل بندیکت :4جهانی نو و موازی با جهان واقعی و مخلوق رایانههایجهان و ارتباط های بين آنان است5.

بنابراین ،فضای مجازی یک شبکه گسترده جهانی است ،که شبکههای مختلف
رایانهای در اندازههای متعدد و حتی رایانه های شخصی را با استفاده از سختافزارها
و نرم افزارهای گوناگون و با قراردادهای ارتباطی بهیکدیگر وصل میکند؛
لذا فناوریهای ارتباط از راه دور،

اساس فضای مجازی را تشکيل میدهند6.

 .1خدایاری و همکاران1393 ،؛ به نقل از :منتظرقائم.1381 ،
2. William Gibson
3. Jon Anderson
4. Michael Benedict
 .5ر .ک :سيد سعادتی.1391 ،
 .6دهقان.1384 ،
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جامعه دانشگاهی -امروزه -بهنوعی با این فضای مجازی درآميخته است؛ بهنحوی که
و بسياری از تعامالت از قبيل تيمهای مجازی و تعامالت ملی و بينالمللی در این فضا
صورت میگيرد؛ همچنين ،آموزش مجازی بهمعنای استفاده از شيوههـای پيشـرفته رایانهای
انتقال مواد و مطالب درسـی بـه فراگيـران ،یـادگيران ،دانـشآموزان و دانشجویان است.
این تعریف ،تبيين آمـوزش الکترونيکی است؛ اما از آنجا که -امروزه -نـوع
ً
غالـب ارائـه آمـوزش ایـن شيوه ،روشهای رایانهای است -غالبا -این دو اصطالح
را بهجـای هـم بهکار میبرند 1،که در دو مفهوم زیر استفاده میشود:
 .1مفهوم اعـم؛ هر گونه ارائه و انتقال دانـش و آمـوزش از طریق وسایل و
ابزارهای الکترونيکی از قبيل تلویزیون ،رادیو و اینترنت؛
 .2مفهوم اخص؛ یــادگيری از طریــق اینترنــت و وب بهمعنای آموزش
مجازی و الکترونيک ی؛ این نوع خاص از آموزش ،با مواردی مثل جنبـه
انسـانی یافتن ،نقشها ،هنجارها ،اخالق ،امور خصوصی و امـور
روانشـناختی -جامعهشناختی مواجه است2.

بر این اساس ،فناوری و گستره وسيع آن از یکسو و عدم نظارت و کنترل از سوی
توليدکنندگان فناوری با دسترسی آسان همگان به آن ،مباحث جدیدی را در این حوزه
ً
قبال -در آموزش سنتی و حضوری مطرح نبودند3.
پدید میآورد که-
این مسائل ،جریان آزاد ارتباطات الکترونيکی ،فقدان فرهنگسازی ،عدم تعهد اخالقی
و فقدان جامع نظارتی ،عدم کنترل در رابطه و تعامل ارتباطات و اطالعات را حتی در دانشگاه
نيز موجب شده است ،لذا نقش مدیران و کاربران دانشگاهی فاقد اصول اخالقی یا عدم
پایبندی آنان به ارزشهای اخالقی و انسانی در سوء استفادههای الکترونيکی بیتأثير نيست؛

 .1علیپور و شالباف.1387 ،
 .2همان؛ بهنقل از :چنسی.1976 ،
 .3علیپور و شالباف ،همان؛ بهنقل از :وستر.2005 ،
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چه اینکه استراق سمع ،سوء استفاده از حریم افراد و سرک کشيدن در زندگی کاری مجازی،
دزدی و سرقت حقوق مالکيت فکری ،ترویج و تبليغ ضدارزشها را سبب میشود1.

جایگاه حریم خصوصی در فضای مجازی
یکی از مباحثی که به واقعيتهای آموزش مجازی و دانشگاهی و حریم خصوصی
آن مربوط میشود ،مباحث اخالقی و حریم خصوصی در این فضا است.
بهطور کلی ،اخالق و اصول حریم خصوصی از مباحثی است که -امروزه -در تمامی
حوزهها مطرح است ،که این مهم در آموزشهای دانشگاهی و آموزش عالی اهميت
دوچندانی دارد؛ چه اینکه دسترسی به اطالعات الکترونيکی مثل دسترسی به اطالعات
شخصی فرد ،حریم خصوصی محسوب میشود؛ لذا تعيين اینکه چه کسی چه اطالعاتی
از شخص را در اختيار داشته باشد ،در حوزه حریم خصوصی آن فرد است2.

بر این اساس ،ب رخی از موارد وجود دارد که در مورد زندگی فرد است؛ مثل
زندگينامه ،تعداد فرزندان و نام آنها و نام همسر ،که در دانشگاهها و آموزش عالی
باید این اطالعات حریم خصوصی فرد دانسته شده و از افشای آن در شبکهها
و فضای مجازی خودداری نمود؛ این اطالعات عالوه بر اطالعات شخصی و خانوادگی
عضو دانشگاهی ،شامل اطالعات کاری ،اطالعات پرسنلی ،حقوق و مزایای فرد نيز
میشود؛ البته این موارد -تنها -نمونهای از اطالعات حریم خصوصی افراد است
که در فضای مجازی نباید پخش گردد.

هنجارهای اخالقی حر یم خصوصی در فضای مجاز ی دانشگاهیان
شخ ص دانشگاهی در فضای مجازی آموزش عالی و آموزشهای دانشگاهی بهعنوان
عضو هيئت علمی ،دانشجو و یا کارمند دارای حریم و حرمت است.
 .1علیپور و شالباف1387 ،؛ بهنقل از :ابراهيمزاده و همکاران.1385 ،
 .2سيد سعادتی1391 ،؛ بهنقل از :شهریاری ،1386 ،شماره .18
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بر این اساس ،فضای مجازی در آموزش عالی جایی است که کاربران
دانشگاهی با توجه به آزادی علمی -بدون قيد و بندی -در آن مشغول کار هستند،
و حت ی برخی موارد مثل فيلتر بودن تارنماها و شبکهها و یا هزینهای بودن آنها نيز
در دانشگاه مفهومی ندارد ؛ لذا در چنين وضعيتی ،اگر فرد دارای مؤلفههای اخالقی
نيکو و حسنه نباشد ،می تواند در دام نفس گرفتار آید ،و -خواسته یا ناخواسته-
حریم دیگران را نقض نموده و کرامت آنها را در فضای مجازی خدشهدار نماید.
از جمله مؤلفههای اخال قی الزم در فضای مجازی دانشگاهی ،میتوان به موارد
زیر اشاره نمود:
 .1اخالق علمی و حرفهای
اخالق حرفهای 1شاخهای از اخالقيات در هر علم محسوب میشود ،که انتظار میرود
صاحب آن علم به این اخالقيات و صفات آراسته باشد.
در دانشگاهها نيز اخالق حرفهای حکم میکند دانشگاهيان -فارغ از قيد و بندهای
قانونی -مقيد به رعایت برخی اصول باشند ،و سرآمدی خود در جامعه را بهظهور
برسانند؛ این صفات می تواند شامل عوامل متعددی گردد از جمله:
 پرهيز از تقلب علمی؛ رعایت احترام استادان بزرگتر؛ حفظ حریم خصوصی سایر دانشگاهيان در بعد حقيقی و یا بعد مجازی. .2صداقت
سخن درست گفتن در ذات هر انسانی قرار دارد؛ اما مشاهده میشود که با بزرگتر شدن
و تعامالت در جامعه ،گاهی این صفت نيکو در افراد رنگ میبازد ،و شاید به این
دليل است که گفته اند حرف حق را باید از کودک شنيد.

1. Professional Ethics
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در دنيای واقعی افراد اگر در تعامال ت خود متوجه عدم صداقت فرد شوند،
ناراحت شده و فرد مذکور را مورد سرزنش قرار میدهند؛ اما در دنيای مجازی چون
افراد یکدیگر را نمیبينند ،نفس ،بيشتر در خصوص کنجکاوی و تجسس و عدم
رعایت حقوق دیگران تشویق میکند ،و شاید بهسادگی نتوان متوجه عدم صداقت
فرد شد؛ زیرا برخی در شبکههای اجتماعی ،هویت خود را پنهان کرده و با هویت
جعلی وارد فضای مجازی میشوند.
این در حالی است که اقشار فرهيخته از جمله دانشگاهيان ،به اخالقيات آراسته
َ

َ

َُ

ُ ُ

آم ُنوا اتقوا الل َه َوکونوا َم َع الصاد َ
ذین َ
بوده ،و آیه «یا أ ُی َها ال َ
قین» 1را سرلوحه کار خود
ِ

در فضای مجازی قرار میدهند؛ لذا با فریب و دروغ در تارنماها و شبکههای

مجازی به دنبال اهداف غير معقول و غير علمی نمیگردند ،و حتی چند نام کاربری
را بهنام خود اختصاص نمیدهند.
 .3رعایت حقوق دیگران
عدالت ،مفهومی است که همه انسانها فارغ از هر نوع مذهب و گرایش فکری
و ایدئولوژیکی به آن اعتقاد داشته ،و انتظار دارند با آنها اینگونه رفتار شود.
یکی از موارد عدالت ،رعایت حق و حقوق افراد است؛ چه حقوق پدر بر فرزند
و چه بالعکس و یا حقوق رئ يس بر مرئوس و یا بالعکس.
در فضای مجازی نيز همه افراد جدای از سالیق سياسی و علمی دارای حقوقی
هستند که الزم است از سوی سایر دانشگاهيان -ولو دانشگاهيان مخالف نظرات
آنان -رعایت گردد.

 .1توبه :119 ،ای کسانی که ایمان آوردهاید! از خدا بپرهيزید و با صادقان باشيد.
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مصادیق عدم رعایت حقوق دیگران در دانشگاه نيز متعدد است ،از تأخير استاد در
کالس درس تا گرفتن وقت کالس توسط برخی دانشجویان؛ در کالسهای الکترونيکی نيز
عدم رعایت نوبت و یا گرفتن وقت کالس از موارد عدم رعایت حقوق افراد بهشمار میرود.
از طرف دیگر ،اگر به کالم قرآن و سنت مراجعه شود ،موارد متعددی در خصوص رعایت
حقوق دیگران و قسط و عدل مشاهده میشود؛ به عنوان مثال ،قرآن کریم میفرماید:

َ ً ْ َ َ َْ َ
َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َْ
ام ِة فال تظل ُم نفس ش ْیئا َو ِإن کان ِمثقال
«ونضع المو ِاز ین ال ِقسط ِلیوِم ال ِقی
َ َ ْ َ ْ َ َََْ َ َ َ َ َ
َ
َ
اس ِبین»1؛ و ما ترازوهای عدل را به روز
حب ٍة ِمن خرد ٍل أتینا ِبها وکف َٰی ِبنا ح ِ
قيامت خواهيم نهاد ،و هيچ ستمی بههيچ نفسی نخواهد شد ،و اگر عملی بهقدر

دانه خردلی باشد در حساب آریم ،و تنها علم ما برای حسابگری کفایت خواهد کرد.

بنابراین ،بر هر فرد دانشگاهی الزم است حقوق دیگران را رعایت نماید؛ البته رعایت
عدالت و حقوق دیگران در سایر ادیان ن يز مورد توصيه و تأکيد قرار گرفته است.
بيان این نکته الزم است که رعایت حقوق دیگران -تنها -در کالسهای درس
مجازی نيست؛ بلکه در توليد محتوا نيز باید اطالعات درست و با

منبعدهی2

صحيح صورت پذیرد؛ بهنحوی که حقوق مالکيت معنوی 3افراد حفظ شود ،و یا در
سایر فایلهایی که در شبکههای اجتماعی قرار میگيرد و یا در تارنماها قرار داده
میشود ،حقوق افراد رعایت گردد.
همچنين ،سایرین نيز موظفند هنگام استفاده از این مطالب حق کپیرایت،4
منبعدهی و عدم سرقت علمی 5را رعایت نمایند؛ عالوه بر این ،دوربينهای
تلفن همراه دانشگاهيان و دوربين های امنيتی نصب شده در دانشگاهها و مراکز

 .1انبياء.47 ،
2. Professional Ethics
3. Moral Rights
4. Copy Right
5. Plagiarism
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ً
آموزش عالی و آسانبرهای 1دانشگاهی و -بعضا  -کالسها و محيط کار کارکنان
دانشگاهی و اعضای هيئت علمی نيز از عوامل مهمی هستند که در صورتی که
اخالق حکمفرما نباشد ،می تواند حقوق دیگران را تضييع نماید ،و حتی ابروی
یک فرد را در برابر دیگر دانشگاهيان ببرد.
 .4پرهیز از آزار دیگران
آزار و اذیت خود 2و دیگران 3حرام است ،و مصداق حق الناس و حق النفس بهشمار میآید.
قرآن کریم در دو آیه میفرماید:
-

َ
َ َُ َ َ َ َ َ
َ َ
َْ ُ ُ َ
َ َ
آم ُنوا ِل َی ْسخ ْر ق ْوم ِم ْن ق ْوٍم ع َس َٰی أن َیكونوا خ ْی ًرا ِم ْن ُه ْم َوِل ِن َساء
«یا أیها ال ِذین
ْ َ َ َ َٰ َ ْ َ ُ َ َ ْ ً ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ
ْ
َ
اب ِبئس
ِمن ِنس ٍ
اء عسی أن یك ْن خیرا ِمنهن َوِل تل ِمزوا ُأن ََٰفسكم وِل تنابزوا ِبال لق ِ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ِاِل ْس ُم الف ُسوق َب ْعد ِاْل َیم ِان َو َم ْن ل ْم َی ُت ْب فأول ِئك ه ُم الظ ِال ُمون»4؛ ای اهل

ایمان! مؤمنان هرگز نباید قومی قوم دیگر را مسخره و استهزا کنند ،شاید آن قوم
که مسخره میکنند از خود آنان بهتر باشند؛ و نيز بين زنان با ایمان قومی دیگری

را سخریه نکنند که بسا آن قوم از خود آن زنان بهتر باشند ،و هرگز عيبجویی
خود نکنيد و به نام و لقبهای زشت یکدیگر را نخوانيد که پس از ایمان بهخدا
نام فسق -بر مؤمن نهادن -بسيار زشت است ،و هر که توبه نکند چنين کسانی
بسيار ظالم و ستمکارند.
-

َ
َ
َ
َ َ ْ َ َ
َ
ین َ
« َیا َأ ُی َها َالذ َ
آم ُنوا ْاج َت ِن ُبوا ک ِث ًیرا ِم َن الظ ِن ِإن َب ْعض الظ ِن ِإثم َوِل ت َج َس ُسوا َوِل
َ ْ َ ْ َ ْ ُِ ُ َ ْ ً َُ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ
ًَْ َ َ ْ ُ ُ َ َُ
یغتب بعضك ْم بعضا أی ِحب أحدک ْم أن یأ کل لح َم أ ِخ ِیه میتا فكرهتموهُ واتقوا
ِ
َ َ َ َ
الل َه ِإن الل َه ت َواب َر ِحیم»5؛
1. Elevator
2. Masochism
3. Sadicm

 .4حجرات.11 ،
 .5حجرات.12 ،
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-

ای اهل ایمان! از بسيار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنيد ،که برخی ظن و پندارها
معصيت است ،و هرگز تجسس نکنيد و غيبت یکدیگر روا مدارید؛ هيچیک
از شما آیا دوست میدارد که گوشت برادر مرده خود را خورد؟ البته کراهت
و نفرت از آن دارید ،و از خدا پروا کنيد که خدا بسيار توبهپذیر و مهربان است.

بنابراین ،بسياری از کنجکاویهای بیمورد در دانشگاهها و محيطهای علمی مصداق
تجسس است ،و این تجسس آزار دیگران و غصب حریم شخصی افراد را در پی خواهد داشت.
 .5رازداری و معتمد بودن
قرآن کریم میفرماید:

ََ َ
ََ ْ
َْ
َ
«ع ِال ُم الغ ْی ِب فال ُیظ ِه ُر علی غ ْی ِب ِه

َ

ً
أ َحدا»1؛

خدا به آنچه نزد رسوالن است

احاطه کامل دارد ،و بهشماره هر چيز در عالم بهخوبی آگاه است.

همچنين ،یکی از صفات خداوند« ،ستار العيوب» بودن است که حکایت از
اهميت رازداری دارد.
بر این اساس ،در دانشگاهها نيز یکی از موارد مهم ،اعتماد و رازداری است؛
همانگونه که دانشگاهيان ،مجموعههای حراست و گزینش دانشگاه را امين و رازدار
خود میدانند ،انتظار دارند در فضای مجازی دانشگاهی نيز رازداری حاکم باشد؛
بهعنوان مثال ،مدیران فناوری اطالعات دانشگاه که مسئوليت تارنماهای دانشگاه،
سرویسدهی و خدمات فنی ،مدیریت رایانامههای دانشگاهی و شبکههای مجازی و اجتماعی
و نيز آموزش الکترونيکی را برعهده دارند ،باید رازدار باشند؛ چرا که دانشگاهيان برخی
از اطالعات دانشگاهی و پژوهش های خود را بر روی این موارد ذخيره مینمایند.
در مجموع ،با رازداری دانشگاهيان نسبت به یکدیگر و رازداری مدیران فناوری اطالعات
دانشگاهی -بهتدریج -اعتماد ميان دانشگاهيان شکل میگيرد و این شکلگيری اعتماد ،رابطه
بين دانشگاهيان با مدیران ارشد دانشگاه و عوامل فضای مجازی دانشگاه را تقویت مینماید.
 .1جن.26 ،
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 .6امانتداری ،تعهد و مسئولیتپذیری
قرآن کریم میفرماید:
َ

َ

ُ
«إني لك ْم َر ُسول أمین»1؛ من برای شما پيغمبری امينم.
ِِ

ِ

توجه به مفهوم اخالقی آیه حاکی از آن است ،که افراد امانتدار باید مسئول
اطالعات موجود در فضای مجازی دانشگاهيان باشند ،و سایر دانشگاهيان نيز که از
اطالعات استفاده میکنند باید امانتداربوده و در صورت دسترسی سهوی
به محتواهایی ا ز سایر دانشگاهيان در فضای مجازی ،امانتداری را رعایت نموده و با
تعهد و مسئوليت پذیری خود نسبت به رعایت اخالق دانشگاهی در محتواهای سایر
دانشگاهيان و یا اطالعات آنان ،زمينه ایجاد مدینه فاضله مجازی را بهوجود آورند.

نتیجهگیری
یکی از رسالتهای آموزش دانشگاهی ترویج اخالق است؛ اما در فضای مجازی
آموزش عالی و آموزش مجازی -گاهی -رفتارهای غير علمی و خالف اخالق
دانشگاهی مشاهده میشود ،که لزوم توجه به اخالق دانشگاهی در این خصوص را
تأ کيد مینماید.
بهطور کلی ،فضای مجازی در آموزش عالی کشور -در روابط دانشگاهيان-
روز بهروز نقش تازهای پيدا میکند تا جایی که از تارنماها ،رایانامهها ،آموزش
الکترونيکی ،کانالها و شبکههای اجتماعی فراتر میرود؛ لذا باید سعی نمود
در این ميان سياستگذاری نمود ،و قوانين حقوقی متناسب درباره این موضوع وضع
کرد و فرهنگ استفاده از فضا ی مجازی را برای رعایت اخالقيات تقویت نمود.

 .1شعراء.125 ،
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بر این اساس ،فضای مجازی آم وزش عالی هم تهدید است و هم فرصت،
که این مسئله تهدیدی عليه امنيت دانشگاه و خانوادههای دانشگاهيان و فرد دانشگاهی
بهشمار میرود ،و فرصتی برای رشد و تعالی فرد دانشگاهی ،دانشگاهها و کشور است.
بنابراین ،باید با دقت و ظرافت با این موضوع کنار آمد و همگام با پيشرفت
فناوری های اطالعاتی و رشد جوامع در حوزه مجازی ،از ظرفيتهای این حوزه
برای رشد و توسعه و تعامالت دانشگاهی استفاده نمود ،و با کژیها و موارد مزاحم
حریم افراد در فضای مجازی نيز با جدیت برخورد نمود؛ اما هميشه پيشگيری
راحتتر از درمان است؛ لذا با ید قبل از لزوم به برخورد قانونی ،با فرهنگسازی
و گسترش اخالقيات در فضای مجازی آموزش عالی و رعایت حریم دانشگاهيان
در این فضا ،زمينه های گسترش فضای مجازی را فراهم نمود ،و دانشگاهيان بهعنوان
نماد دانشی جامعه به این فضایل آراسته گردند تا گرفتار رذائل فضای مجازی -از جمله:
سرقت ادبی ،تقلب ،استراق سمع ،تبليغ ضد ارزشها ،گسترش دروغ و تقلب،
تهمت و افترا ،سرک کشيدن به پروفایل و زندگی شخصی افراد و تخریب رقبا -نشوند.
نتيجه آنکه اگر اخالقيات در فضای مجازی رعایت شود ،میتوان انتظار داشت
که فردی بی حرمت نشود و حریم شخصی فردی دستخوش تاخت و تاز سایرین
نشود ،حقوق مالکيت معنوی افراد حفظ گردیده ،سالمت و امنيت اجتماعی و روانی
دانشگاهيان تأمين شده و صداقت ،امانت ،رازداری ،تعهدپذیری و اعتماد ميان
جامعه دانشگاهی تبلور یابد.
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