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حقوق اخالقی و جایگاه آن در فضای مجازی
کریمی1*  حسین 

چکیده 
واژۀ  اســت.  حق  از  خاصی  نــوع  دربــارۀ  آن  موضوع  برمی آید،  پژوهش  عنوان  از  چنان كه 

فضیلت های  و  قاعده ها  اما  دارد؛  فراوانی  معناهای  و  كاربردها  و  است  لفظی  مشترک  حق، 

كه این واژه بر آن ها صدق می كند و می توان آن  اخالقی از مصداق های بسیار مهمی هستند 

تبیین دالیل  گون،  گونا رواج فضای  مجازی میان قشرهای  با توجه به  نامید.  را حق اخالقی 

اطالق حق بر موضوعات اخالقی و جست وجو و تبیین مصداق های آن در فضای مجازی از 

وظیفه های اصلی این نوشتار بود. در این پژوهش برای تبیین حقوق اخالقی، حقوق اخالقی 

با انواع دیگری از حقوق، از جمله حقوق قانونی تطبیق داده و مقایسه شد. در این مقایسه 

كلی و جزئی بودن  به نمونه هایی اشاره شد، از جمله تفاوت در ضمانت اجرا و انگیزه و نیت، 

و تفاوت در نتیجه. در این پژوهش برای تبیین بیشتر این نوع از حق، به دیگر تفاوت های 

حقوق اخالقی و قانونی نیز اشاره شد. در نخستین تقسیم بندی، حقوق اخالقی به حق درونی و 

كه از جمله اقسام حقوق درونی، حقوق انسان بر خود و بر اعضای خویش و  بیرونی تقسیم شد 

از جمله حقوق بیرونی، حقوق انسان درخصوص رابطه اش با سایر انسان ها و حیوانات و حتی 

غ التحصیل فلسفۀ اخالق از دانشگاه قم. *فار
hosseinkarimy1352@yahoo.com
تاریخ تأیید: 1394/12/24              تاریخ دریافت: 1394/10/16



72

13
95

ان 
ست

/ زم
هار

 چ
ت و

یس
ق/ ب

خال
ا

اجسام بود. نگارنده معتقد است، همان طوركه در فضای واقعی و حقیقی، این حقوق اخالقی 

ارزش و اعتبار دارند، در فضای مجازی هم می توان مصداق هایی برای آن ها یافت. بی تردید، 

گاهی و آشنایی افراد با این مصداق ها آن ها را به رعایت بیشتر اخالق در فضای مجازی ملزم  آ

ک تر و اخالقی تر ساخت. كرد و از این مسیر می توان فضای مجازی را پا خواهد 

واژگان کلیدی
حقوق، اخالق، حقوق اخالقی، حقوق قانونی، فضای مجازی. 

طرح مسئله
كه ملزم به رعایت آن ها هستیم و می توان  گونی وجود دارد  گونا برای ما انسان ها حقوق 

آن را یکی از تفاوت های انسان با سایر موجودات دانست. حقوق اخالقی از جملۀ این حقوق 

و شاید به نوعی مهم تر از سایر حقوق هاست. یکی از ضرورت های این پژوهش، تبیین اخالق 

تا در پرتو آن اهمیت حقوق اخالقی و ضرورت توجه و  از حقوق است  به عنوان مجموعه ای 

به  برای حل مشکالت فضای مجازی،  باید  آشکار شود. همچنین،  بیشتر  آن،  به  پرداختن 

جایگاه این حقوق در فضای مجازی توجه كرد و به آن اهمیت داد. »بیش از 85درصد كاربران 

كه  فضای مجازی در معرض آسیب های اخالقی و ناهنجاری های فّناوری اطالعات قرار دارند 

كودكان و نوجوانان در این میان، بیش از بقیه است« )رحمتی، 1392، ص62(. ارزش  سهم 

كه افراد جامعه در آن حضور می یابند، باید تبیین شود  گون  گونا و جایگاه اخالق در عرصه های 

در  پژوهش های جدیدی  نیستند. ضروری است،  این مقوله جدا  از  و فضاهای مجازی هم 

گیرد و اخالق در فضای مجازی و واقعی بیشتر بررسی و ابعاد جدید  زمینۀ حقوق اخالقی انجام 

كتاب های اندیشمندان  آن را بتوان شناسایی شود. درخصوص حقوق اخالقی و اقسام آن در 

تبیین  مجازی  فضای  در  را  آن ها  مصداق های  باید  كه  دارد  وجود  مطالبی  اروپایی  و  ایرانی 

این پژوهش  كتابخانه ای است و نتیجه های  اثر،  این  كرد. روش تحقیق در  و جست وجو 

به صورت توصیفی تحلیلی بیان می شود. 
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1. تعریف ها
1. 1. تعریف های موجود از حق و حقوق

كه به اجمال به مهم ترین  گاه متفاوتی عنوان شده است  درخصوص واژۀ حق معانی زیاد و 

كلمه، نخست به معانی لغوی و سپس  گستردگی معنای این  آن ها اشاره می كنیم. باتوجه به 

به بعضی معانی علمی و فلسفی این اصطالح می پردازیم: 

واژۀ حق به صورت مصدر و صفت به كار می رود. در اصل لغت هم به معنی ثبوت و ثابت 

كار  و  واقــع  با  مطابق  اعتقاد  و  واقــع  با  مطابق  سخن  چون  نیز  دیگری  معانی  در  ولی  اســت؛ 

هدف دار و شایسته و همچنین در معنای امتیاز مالی و غیرمالی هم به كار رفته است )قراملکی، 

1387، ص130(.

كه به هم نزدیک هستند، آمده است، از جمله راست كردن  حق در لغت به معانی زیادی 

سخن یا قول یا فعل، درست وعــده دادن، یقین نمودن، حکم مطابق با واقع، مرادف سزا و 

كار )مدنی، 1370،  روز  برای یک  عدل، مال، سهم و در معنی بهره و سهم معین، دستمزد 

ص24 و 25(. 

كاربردی  كه هریک  كتاب های حقوقی معانی دیگری شبیه این واژه ها به كار رفته است  در 

گون هم تعریف های خاص خود را دارد و  دارد.1 عالوه بر این معانی لغوی، این واژه در علوم گونا

تعریفی كه در این پژوهش مدنظر است و ما با آن سروكار داریم، تعریفی است كه در فقه و اصول 

آمده است؛ ازاین رو از سایر تعریف ها صرف نظر می كنیم. 

كه بنا به نظر بعضی اندیشمندان، یکی از منابع حقوق اسالمی است؛  حق در فقه و اصول 

یعنی نوعی تسلط و سلطنت و شاید نوعی حکومت كردن. »حق در زبان حقوقدانان اقتدار و 

هستند؛  آن  رعایت  به  مکلف  دیگران  و  اعتبارشده  شخص  برای  كه  است  امتیازی  و  سلطه 

معنا  این  در   .)25 و  ص24   ،1370 )مدنی،  كتشاف«  ا و  ابوت  زوجیت،  مالکیت،  حق  مانند 

كــه انــکار آن روا نباشــد، همچنیــن به معنــای  1. در قامــوس لغــت به معنــای ثبــوت، ضدباطــل، موجــود ثابــت، وجــود ثابتــی 
وجــود مطلــق و غیرتقیــد، یعنــی ذات اقــدس بــاری آمــده اســت. )عبــداهلل جــوادی آملــی، حــق و تکلیف در اســالم، ص24(.
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حق دو طرف دارد و رابطۀ بین دو طرف، حق نامیده می شود. حضرت علی؟ع؟ می فرمایند: 

گذارده شود و هیچ  كسی منظور نمی شود، مگر اینکه وظیفه ای بر عهدۀ او  »هیچ حقی برای 

تکلیفی برای كسی درنظر گرفته نمی شود، مگر اینکه درمقابل،  حقی برای او منظور شود« )نهج 

البالغه، خطبۀ 216(. 

كه از آن حق  در صورت وجود یک طرف، حقی ایجاد نمی شود. یک طرِف حق، كسی است 

كه ممکن است خدا، انسان، حیوان یا  بهرمند می شود و درواقع، صاحب حق و نفع برنده است 

كه ادای  كسی است  جماد باشد؛ پس صاحب حق فقط انسان نیست. طرف دیگر این رابطه 

كه اغلب، انسان است و از موجودات دیگر، اعم از حیوان و جماد انتظار  حق بر عهدۀ اوست 

كه قابلیت ها و شایستگی های انسان بیشتر از سایر  كمتری در انجام این وظیفه وجود دارد؛ چرا

موجودات است و بر همین اساس، حقوق بیشتری بر عهدۀ اوست. برای این مضمون در فقه 

آملی، 1388،  واحد« )جوادی  بشخص  طرفیها  فعلیه الیعقل  سلطنه  »الحق  عبارتی وجود دارد: 

گونی  گونا كریم هم آمده است و مفسران معانی  ص25(. واژۀ حق در آیات متعددی از قرآن 

گمراهی،1 حق در مقابل سحر و  گفته اند: »حق در برابر باطل، حق در مقابل ضاللت و  برای آن 

جادو2 و حق در مقابل هوا3« )همان، ص29(. حقوق هم ادای حق كسی یا چیزی است؛ یعنی 

كسی كه حق كسی یا چیزی برعهدۀ اوست، باید آن را ادا كند كه البته با سختی نیز همراه است.

1. 2. تعریف اخالق
كه به تعریف های  كوشش ما بر این است  برای اخالق تعریف ها و انواعی بیان شده است. 

كه میان عالمان مسلمان رایج است، بپردازیم و از پرداختن به اقسام غیرضروری  كلی و عامی 

كار یا فعلی ادامه دار است. دلیل  كه اخالق،  كنیم. براین اساس، در تعریفی آمده  آن خودداری 

این استمرار این است كه این عمل ریشه در اعماق جان دارد و این ریشه داری در اعماق جان را 

1. یونس، 3۷.
2. همان، 80. 

3. مؤمنون، ۷1. 
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گفته نمی شود؛  كارهای خوب و فضیلت ها اخالق  ُخلق و اخالق نامیده اند. همچنین، فقط به 

گفته می شود، فالنی اخالق  كارهای بد هم اخالق اطالق می شود و مثاًل  بلکه به رذیلت ها و 

كه  آنچه در اخالق و اعمال اخالقی مشهود است، جنبۀ اختیاری بودن آن است  بدی دارد. 

بیشتر عالمان مسلمان و سایر ادیان آن را پذیرفته اند. وجه مشترک در اعمال فضیلتی و رذیلتی 

كه این اعمال  كرده اند، این است  كید  كه شاید بیشتر عالمان مسلمان به آن توجه و بر آن تأ

در انسان رسوخ می كنند و بعد از مدتی بدون اندیشه از انسان سرمی زنند. »خلق همان حالت 

كارهایی دعوت می كند، بی آنکه نیاز به تفکر و اندیشه  را به انجام  كه انسان  نفسانی است 

كه از انسان خواسته می شود، به  داشته باشد« )مکارم شیرازی، 1381، ص24(. ازاین روست 

كارها در نفسش رسوخ  كارهای ارزشمند و فضیلت های اخالقی اهتمام ورزد تا این گونه  انجام 

كند و مانع رسوخ رذائل در نفسش شود. 

2. تبیین حقوق اخالقی و اقسام آن 
این  اصلی  هــدف  به  بحث،  ایــن  مقدمات  بیان  و  اخــالق  و  حقوق  و  حق  تعریف   از  پس 

كه همان تبیین حقوق اخالقی است، می پردازیم. واژۀ حق در ادیان و فرهنگ اسالمی  نوشتار 

حقوق  اصطالح  كاربرد  شاید  اخالقی.  موضوعات  زمینۀ  در  جمله  از  دارد،  فراوانی  كاربردهای 

اخالقی رواج چندانی نداشته باشد و تا حدودی جدید باشد. درحقیقت، در زندگی روزمرۀ خود 

كه ممکن است فضیلت یا رذیلت محسوب شوند؛  كارهایی انجام می دهیم یا ترک می كنیم 

گر ارزش های اخالقی را به عنوان  كارها و رفتارها از جنبۀ حقوق ننگریم. درواقع، ا اما به این 

و  بیابند  دیگری  اعتبار  و  ارزش  شاید  شده اند،  گذاشته  ما  برعهدۀ  كه  بگیریم  درنظر  حقوقی 

كارهایی اخالقی نام ببریم.  اجرای آن ها ضروری تر شود تا اینکه فقط از آن ها به عنوان 

كسی مسئولیت دارد، حقی برعهده  كه در مقابل چیزی یا  كسی  از نظر اندیشمندان اسالمی 

دارد كه باید آن را ادا كند؛ در غیر  این  صورت، بازخواست می شود. »هركسی از حق های فراوانی 

برخوردار است. این حق ها طبیعی اند و اخالقی بودن در گرو رعایت حق افراد است« )قراملکی، 

1387، ص132(. »ما درمورد برخی چیزها مفهوم حق را به كار می بریم؛ درحالی كه این گونه 
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كه این گونه حقوق  گر شخص آن ها را رعایت نکند، قابل پی گیری و مجازات باشد  كه ا نیست 

را اخالقی می نامند« )مصباح یزدی، 1387، ص100(. درمجموع، حق با اخالق رابطۀ بسیار 

كند، حق جایگاه  بیشتر رشد  اخالقی  در فضائل  انسان  كه هرچه  معنا  این  به  دارد؛  نزدیکی 

كه حق و اخالق الزم و ملزوم همدیگرند و رشد و تعالی هریک  گفت  بهتری می یابد. می شود 

باعث رشد دیگری می شود. همچنین، دایرۀ حقوق اخالقی  گسترده است و حوزه های متعددی 

كنیم، شاید بخش زیادی  گر ما این حوزه ها را از یکدیگر جدا و مشخص  كه ا را شامل می شود 

ج از این دایره ارزش اخالقی مهمی باقی نماند.  از اخالقیات، داخل این دایره قرار بگیرند و خار

2. 1. اقسام حقوق اخالقی 
2. 1. 1. حقوق اخالقی درونی 

یک جنبه از حقوق اخالقی به رفتار انسان با خود مربوط می شود. در این نوع از حقوق، 

كه جنبۀ شخصی و خصوصی دارد،  انسان باید حقوق اخالقی مربوط به جسم و روح خود را 

كند. در ُبعد جسمانی مهم ترین مصداق این نوع حقوق، رفتار با اعضای بدن است  رعایت 

كه باتوجه به اینکه در اختیار انسان هستند، شایسته است با هریک از آن ها درست و مناسب 

كه حق هریک از اعضا ادا  كند. در آیات و روایات اسالمی توصیه های زیادی شده است  رفتار 

 
َ

اد
َ

ؤ
ُ

ف
ْ
 َو ال

َ
ر َبصَ

ْ
 َو ال

َ
ع

ْ
م

 السَّ
َّ

ٌم ِإن
ْ
 ِبِه ِعل

َ
ک

َ
سَ ل

ْ
ي

َ
ا ل

َ
 م

ُ
ف

ْ
ق

َ
 ت

َ
و از آن ها به درستی نگهداری شود: َو لا

كه  ح بدن  و جوار اعضا  برای  )اســراء، 36(. »خدای متعال   1
ً
ولا

ُ
ئ سْ

َ
م  

ُ
ه

ْ
ن

َ
ع  

َ
ان

َ
 ک

َ
ِئک

ٰ
ول

ُ

أ  
ُ

ّل
ُ
ک

گرایش های حیوانی و طبیعی انسان غالبًا توسط آن ها ارضا می شود، حقوقی ترسیم می كند و 

گناه می داند« )سبحانی نیا، 1392، ص229(.  پایمال كردن آن ها را خطا و 

میان اعضای بدن انسان ازنظر ارزش و اهمیت و رتبه تفاوت هایی وجود دارد و درواقع، 

حواس  میان  از  روایــی،  و  قرآنی  متون  بیشتر  »در  اســت.  دیگر  برخی  بر  مقدم  بعضی   حقوق 

پنج گانه، فقط نام گوش و چشم برده می شود؛ زیرا نقش این دو حس از بقیه مهم تر و اساسی تر 

میان  ص103(.  )سبحانی نیا، 1392،  است«  مهم تر  شنوایی  نقش  دو،  این  بین  از  و  است 

گوش و چشم و قلب پرسش می شود.  كه به آن ها علم نداری پیروی مکن؛ زیرا از  1. و از چیزهایی 
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كرده و  كانت نیز به حقوق جسمانی و طبیعی انسان اشاره  فیلسوفان و اندیشمندان غربی، 

از ذات  مراقبت  قبال خویش،  در  است. »نخستین وظیفه  را الزم شمرده  این حقوق  رعایت 

ح یا نقص عضوست« )اترک،  كار، خودكشی و جر طبیعِی حیوانی خویش است. نقیض این 

از مشکالت جوامع جدید  یکی  كه  مانند خودكشی  رفتارهای غیراخالقی،  1392، ص236(. 

است، نوعی نقض حقوق اخالقی انسان در مقابل جسم خود محسوب می شود. در ادامۀ بحث 

كنیم.  الزم است برای تبیین بیشتر حقوق اخالقی، آن را با حقوق قانونی مقایسه  

2. 1. 2. حقوق اخالقی بیرونی

گذر از حقوق درونی به حقوق اخالقی بیرونی می رسیم. در تعامل  انسان با دنیای بیرون  با 

رعایت  به  ملزم  انسان  قانونی،  ازنظر  گاه  و  اخالقی  ازنظر  كه  می شود  ایجاد  حقوقی  خود،  از 

آن هاست. دایرۀ این حقوق بیرونی گسترده تر و عام تر از حقوق درونی است و شامل تمام افراد و 

گروه كه  كه انسان به نوعی با آن ها مرتبط است. از نخستین  حتی حیوانات و اجسامی می شود 

گروه ها، مانند اقوام، دوستان، همکاران و همسایگان و حتی  اعضای خانواده هستند تا دیگر 

حیوانات و اجسام و نباتاتی كه در اطراف انسان هستند، حقوقی بر وی دارند. بر همین اساس، 

كرده اند.  تقسیم  محیط زیست  و  اجتماعی  به  را  بیرونی  اخالقی  حقوق  صاحب نظران  برخی 

به سایر  انسان نسبت  اخالقی  ح خود، حقوق  و جوار اعضا  به  انسان نسبت  اخالقی  »حقوق 

همنوعان خود، ]یعنی[ همسایگان، همکاران، دوستان و اقوام، حقوق اخالقی انسان نسبت 

به خانوادۀ خود، حقوق اخالقی انسان نسبت به حیوانات و محیط زیست خود و حقوق اخالقی 

انسان نسبت به جمادات« )جوادی آملی، 1388، ص302 (. 

است  حق الناس  رعایت  اجتماعی،  اخالق  و  بیرونی  حقوق  مصداق های  بهترین  از  یکی 

كید فراوانی به آن شده است. حق الناس، تنها شامل موضوعات مادی و مالی نیست و  كه تأ

دایره ای وسیع تر از آن دارد. »رهایی از مسئولیت شرعی در قبال حق الناس بسیار دشوار است 

فرد  آن  حق،  صاحبان  آنکه  مگر  نمی بخشد؛  را  مردم  حقوق  تضییع]كنندۀ[  هرگز  خداوند  و 

كه رعایت حقوق  كمی تأمل معلوم خواهد شد  را ببخشند« )قراملکی، 1387، ص135(. با 
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كه انسان نتواند به وظایف درونی خود  درونی، بر رعایت حقوق بیرونی مقدم است و تا زمانی 

بپردازد، از پرداختن به وظایف بیرونی خود هم ناتوان خواهد بود. بیشتر اندیشمندان و عالمان 

رعایت حقوق درونی را بر حقوق بیرونی مقدم داشته و نخست به حقوق درونی و سپس به 

كه ورود افراد را به حریم خصوصی عیب  كرده اند. به عنوان مثال، »كسی  حقوق بیرونی توجه 

كه غم خوار  و غیراخالقی نداند، از ورود به حریم خصوصی دیگران ابایی نخواهد داشت؛ كسی 

خود نیست، چگونه می تواند غمخوار دیگران باشد« )قراملکی، 1387، ص147(. بعد از تبیین 

حقوق اخالقی و انواع آن، برای مشتبه نشدن با حقوق قانونی الزم است به بررسی و تطبیق این 

دو نوع حقوق و بیان تفاوت های آن ها بپردازیم.

3. تفاوت های حقوق اخالقی با حقو ق قانونی 
3. 1. تفاوت در ضمانت اجرا 

گر  ا كه حقوق اخالقی  از تفاوت های اصلی و مهم بین این دو نوع حقوق این است  یکی 

این  رعایت نکردن  به دلیل  را  افــراد  نمی توان  و  نیست  ممکن  آن ها  پیگیری  نشوند،  رعایت 

حقوق بازخواست و مجازات كرد. »ما در برخی چیزها مفهوم حقوق را به كار می بریم؛ درحالی كه 

را رعایت نکنیم، قابل مجازات باشد؛ مانند حق همسایه، حق  گر آن ها  ا كه  این طور نیست 

گرد و صلۀ رحم و حق حیوانات« )مصباح یزدی، 1388، ج1، ص100(. همچنین،  استاد و شا

»قواعد حقوقی جنبۀ مادی قوی تری دارد و اشخاص را به اجبار وادار به انجام یا عدم انجام 

 ،1370 )مدنی،  می شود«  تعیین  مجارات  اشخاص  بــرای  كیفری  امــور  در  و  می نماید  اصــول 

نوع  این  پشتوانۀ  قانون  و  دارد  وجود  اجرایی  ضمانت  قانونی  حقوق  در  بنابراین،  ص57(. 

كه از این قانون ها  كسانی  ضمانت و دولت مجری و ناظر بر اجرای این حقوق است و برای 

گرفته می شود.  سرپیچی می كنند، مجازات هایی ازقبیل جریمه، زندان، تبعید و اعدام درنظر 

گونی دارند. حقوق اخالقی  گونا حقوق قانونی در طول تاریخ مدون شده اند و مکتب های 

در مقایسه با حقوق قانونی ضمانت اجرایی مادی و قانونی ندارند؛ اما جنبه هایی معنوی 

گــاه، این ضمانت درونــی از ضمانت های  آ افــراد  كه به طبع برای  و درونــی و وجدانی دارنــد 
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قانونی برتر و اجرایی تر است. »كلسن وصف بارز حقوق را الزام اجتماعی همراه با آن می داند. 

ندای وجدان درونی است؛  اخالق  متمایز می كند.  اخالق  از  را  كه حقوق  همین وصف است 

ج بر اشخاص تحمیل می شود و به دلیل همین اجبار مطاع  كه از خار ولی حقوق فرمانی است 

است« )كاتوزیان، 1371، ج2، ص13(. بنابراین در جمع بندی بنا به نظر بیشتر حقوقدانان و 

اندیشمندان، مشخصۀ اصلی حقوق قانونی داشتن ضمانت اجرایی بیرونی است و ضمانت 

اجرایی حقوق اخالقی، عوامل درونی و وجدان و موضوعات معنوی در انسان است.

3. 2. تفاوت در انگیزه و نیت 
یکی دیگر از تفاوت های این دو نوع حقوق، انگیزه و نیت در انجام این حقوق و تکالیف 

انگیزه و نیت فاعل در اعمال و  اندیشمندان مسلمان و حتی غربی ها  از نظر بسیاری  است. 

قاعده های اخالقی تأثیر زیادی دارد. »در ارزش اخالقی انگیزه و نیت فاعل تأثیر دارد؛ ازاین رو 

كاری و خودنمایی انجام گیرد، فاقد ارزش اخالقی است« )جامعۀ مدرسین  كاری كه به قصد ریا

اخالقی،  اندیشمندان  بیشتر  میان  پذیرفته شده  حوزۀ علمیۀ قم، 1364، ص178(. موضوع 

كه  اروپایی  مشهور  اندیشمند  كانت،  حتی  است؛  اخالقی  رفتارهای  در  نیت  و  انگیزه  وجود 

مطالب مفصلی درخصوص قاعده های اخالقی نوشته است، مهم ترین عامل در شکل گیری 

كانت بر اصل اراده در افعال و اعمال اخالقی  افعال اخالقی را ارادی بودن آن می داند. »توجه 

اخالقی  افعال  درخصوص  موشکافی هایی  چنین  و  اســت  تحسین برانگیز  و  درخورستایش  

كه در آن ها جبر و اجبار بیرونی  از افعالی  را  گاهانه و ارادی  بی نظیر است و افعال اخالقی و آ

وجود دارد، جدا می سازد« )اونی بورس، 1381، ص41(. اما در حقوق قانونی طبیعتًا انگیزه و 

نیت درونی نقشی ندارد یا نسبت به حقوق اخالقی نقش كمتری دارد و این حقوق با اهرم  اجبار 

كاسته می شود.  و قانون  اجرا می شوند و درنتیجه از ارزش عمل 

3. 3. عام تربودن حقوق اخالقی 
كه حقوق قانونی بیشتر به حقوق  یکی دیگر از تفاوت های این دو نوع حقوق این است 
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و  حدودها  و  حد  و  مباحث  و  می پردازد  محیط زیست  و  حیوانات  حقوق  به  كمتر  و  انسان ها 

مجازات ها بیشتر به محدودۀ روابط انسان ها با یکدیگر برمی گردد. درحالی كه حقوق اخالقی 

دایره و مفهوم وسیع تری دارد و تنها به یک شاخه محدود نمی شود و روابط بین انسان ها فقط 

یک شعبه از آن است و در آن به حقوق حیوانات و حتی جمادات و محیط زیست هم توجه 

كه  انسان و حیوان و محیط زیست حقوقی بیان شده است  آیات و روایات برای  می شود. در 

گرسنگی درحال مردن باشد، آن  گر حیوانی از  بیشتر این حقوق بر عهدۀ انسان هاست؛ مثاًل »ا

كه به او غذا دهیم؛ حتی زمین و درخت هم بر ما حق دارند« )مصباح  حیوان بر ما حق دارد 

گفته اند،  اخالقی  حقوق  برای  كه  مصداق هایی  از  دیگر  یکی  ص101(.  ج1،   ،1388 یزدی، 

كند؛ درحالی كه  كه به آن توجه  رعایت حقوق اعضای بدن انسان است و بر ذمۀ انسان است 

كه حقوق  توجه نشده است. درمجموع مالحظه می كنیم  این موضوع  به  قانونی  در حقوق 

كه ملزم به رعایت آن  هستیم.  گسترده دارد  اخالقی دایره ای 

3. 4. تفاوت در نتیجه 
گر این حقوق رعایت و اجرا  كه ا یکی از پیامدهای بی توجهی به حقوق قانونی این است 

ج و ازهم گسیختگی خواهیم بود. مثاًل  ج ومر نشوند، در جامعه و اجتماع شاهد بی نظمی و هر

بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و اجرانکردن آن باعث بی نظمی و ناهماهنگی در 

عبور و مرور شهری خواهد شد و قانون پشتوانۀ رعایت این حقوق در جامعه است. اما دربارۀ 

حقوق اخالقی، رعایت نکردن آن ها پیامدهای خاص خود را دارد كه این پیامدها با پیامدهای 

ج  ج ومر بی توجهی به حقوق قانونی متفاوت است و به طبع نتیجۀ رعایت نکردن این حقوق هر

در جامعه نخواهد بود.

»ترک حقوق اخالقی وجدان درونی را جریحه دار می سازد؛ مانند بی حرمتی به پدر و مادر و 

گاه،  ترک ادب نسبت به شخصیت های علمی و اجتماعی« )جوادی آملی، 1388، ص241(. 

و آخرتی  رعایت نکردن حقوق اخالقی، عالوه بر عذاب وجدان درونی، عقوبت های دنیایی 

كردیم. در پایان  هم درپی دارد. تا اینجا، به تفاوت های اجمالی این دو نوع حقوق اشاره 
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كه هدف ما بررسی قوت و ضعف این دو  تطبیق و مقایسۀ این دو نوع حقوق باید یادآور شویم 

نوع حقوق نبوده است كه اساسًا این بحث در حوصلۀ این مقاله نمی گنجد؛ بلکه هدف از بیان 

كتاب های خود،  این بحث، تبیین و شناسایی بیشتر حقوق اخالقی بوده است. حقوقدانان در 

كرده اند و  دربارۀ فلسفۀ حقوق، به وجود رابطه های محکم و عمیق بین حقوق و اخالق اشاره 

بیشتر اندیشمندان، چه در اروپا و چه در جهان اسالم، این رابطه را انکار نکرده اند. 

4. نقش حقوق اخالقی در فضای مجازی 
كاركرد فراوانی در زندگی ما دارد و براساس  همان طوركه اشاره شد، حقوق اخالقی نقش و 

گذشته  گون رعایت می كنیم. در دوران  گونا كه این حقوق را در میدان های  الزام درونی است 

كید می شد و آیه های زیادی از قرآن به این موضوع  به این حقوق توجه و بر رعایت آن ها تأ

با  برشمرده اند.  حقوق  نوع  این  برای  زیادی  مصداق های  مسلمان  اندیشمندان  و  پرداخته  

ظهور فضای مجازی به حقوق اخالقی در این فضا هم توجه شد؛ هرچند مدت زمانی طول 

كاربرد اخالق در فضای مجاری احساس شد. »فضای مجازی نیز مانند  كشید تا ضرورت لزوم و 

دنیای واقعی نیازمند اصول و ضوابط اخالقی خاص خود است« )رحمتی، 1392، ص245(. 

در چند دهۀ اخیر، باتوجه به بروز بعضی رذایل اخالقی در فضای مجازی، لزوم توجه جدی و 

كاربرد و نقش اخالق در این فضا بیشتر احساس شده و شاخۀ جدیدی در اخالق با  عمیق به 

كاربردی كردن اخالق در  گرفته است. نقش این حوزه  عنوان اخالق فّناوری اطالعات شکل 

كمبودهای اخالقی در این محدوده است. در ادامه نخست، تعریفی  فضای مجازی و شناخت 

از فضای مجازی بیان كرده و سپس حقوق اخالقی در فضای مجازی را بررسی می كنیم. 

4. 1. چیستی فضای مجازی
كسی  كمتر  كاربرد و استفادۀ فراوانی یافته است و شاید  در دنیای معاصر، فضای مجازی 

كه مستقیم یا غیرمستقیم از این فضا و امکانات آن استفاده نکند. »واژۀ فضای  پیدا شود 

فّناوری  كه در آن،  گسترده استفاده می شود  الکترونیکی  مجازی برای توصیف یک جهان 
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كامپیوتری با سیستم های ارتباطی پیشرفته پیوند می خورد« )جفریس، 1381، ص4(. ظاهرًا 

برده  به كار  را  اصطالح  این  بار  نخستین  علمی تخیلی،  كتاب های  نویسندۀ  گیبسون،  ویلیام 

است. او در كتابی تخیلی، این تصور را به مخاطبان خود القاء كرد كه مردم می توانند مستقیم، 

كنند.  كامپیوتری متصل  مغزهای خود را به شبکه های 

گوشی همراه، به دنیای مجازی وارد  كامپیوتر خانگی و یا  امروزه هركسی می تواند به وسیلۀ 

كنارش ارتباط برقرار می كند، می تواند  كه با شخص  شود. در این فضا هركس به همان آسانی 

كاربران فضای مجازی  با فردی در دورترین نقطۀ جهان مرتبط شود. پس در سراسر جهان، 

كنند. در جهان امروز، به حدی استفاده از این فضا  به راحتی می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار 

»واقعیت  می برند.  به كار  آن  بــرای  را  مجازی  واقعیت  اصطالح  گاهی  كه  است  شده  فــراوان 

كامپیوتر طوری ایجاد می شود  كمک یک  كه تصاویر مردم و یا حوادث به  مجازی جایی است 

گستردگی  باتوجه به  به نظر می رسد« )جفریس، 1381، ص4(.  واقعی  نمونۀ  كاماًل مشابه  كه 

استفاده از فضای مجازی، ضرورت توجه به حقوق اخالقی در این فضا و رعایت آن، بیشتر 

احساس می شود. در ادامه مصداق های حقوق اخالقی را در فضا مجازی بیان می كنیم.

4. 2. مصداق های حقوق اخالقی درونی در فضای مجازی 
كه  شاید نخستین حق اخالقی در این بخش مربوط به حقوق اعضای بدن انسان است 

رابط   نخستین  ما  پنج گانۀ  حــواس  بعضی  بازمی گردد.  انسان ها  ما  درونــی  اخــالق  رعایت  به 

كه باید آن ها  میان ما با فضای مجازی هستند. هریک از این اعضا بر عهدۀ ما حقوقی دارند 

كنیم. در آیات و روایات اسالمی نیز توصیه شده  را ادا و از استفادۀ نامناسب از آن ها خودداری 

كه در صورت استفادۀ  كنیم. در آیات قرآن آمده است  كه از این اعضا به درستی استفاده  است 

كرد و حتی بدون درنظرگرفتن  نادرست از این اعضا، در روز قیامت آن ها از ما شکایت خواهند 

كارهای خیر و  كه از این اعضا در انجام  این آموزه های دینی، از جنبۀ اخالقی نیز شایسته است 

نیکوكاری استفاده كنیم. نیکوكاری و كمک به خلق كه بیشتر ادیان مهم و آسمانی انسان ها 

كرده اند، به وسیلۀ این اعضا انجام می شوند؛ از همین رو، در فضای مجازی  را به آن دعوت 
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كنیم.  گوش ها و زبان و سایر اعضا به درستی استفاده  هم باید از دست ها، چشم ها، 

كه تجاوز  ح، حقوقی برای آن ها تعیین شده  »در سایۀ مسئولیت اعضا و هدفمندی جوار

برای  كه  اخالقی  حقوق  تمامی  ص302(.   ،1388 آملی،  )جــوادی  است«  ظلم  حقوقشان  از 

زبان  به عنوان مثال »حق  دارد؛  نیز مصداق هایی  بیان شده است، در فضای مجازی  اعضا 

بیان حقایق نیکو و سخنان نیکو، دوری از مطالب مستهجن، كذب، تهمت، غیبت، فحاشی، 

پرگویی، سخن چینی، صداقت و راستگویی ]است[« )جوادی آملی، 1388، ص302(. شاید 

گرچه  كه  كنیم  اما باید توجه  از زبان استفاده نمی كنیم؛  كه ما در فضای مجازی  گفته شود 

كه  كی از حرف های ما هستند؛ پس شایسته است  مطالب به وسیلۀ دست  نوشته می شوند، حا

اما »حق چشم و  آوریــم.  را به جای  كنیم و حق آن  از زبان خود در این فضا درست استفاده 

گوش، پوشاندن چشم از نگاه حرام و آنچه خداوند امر فرموده و نگاه به قرآن و پیشوای علم و 

ربانی، حق گوش هم دوری از امور حرام، استماع تهمت، غیبت، شنیدن كلمات ركیک و زشت 

]است[« )جوادی آملی، 1388، ص304(. 

كه شایسته است بیشتر  یکی دیگر از مصداق های حقوق اخالقی اعضا در فضای مجازی 

فــراوان  امکانات  باتوجه به  از حــرام خــوردن.  بــدان توجه شــود، حق شکم اســت؛ یعنی پرهیز 

استفاده  راه های حرام  این فضا در  از  كاربران  فضای مجازی و در دسترس بودن آن، بعضی 

را حق  آشامیدنی های حرام  و  از خوردنی ها  پرهیز  رسالۀ حقوق  در  »امام سجاد؟ع؟  می كنند. 

شکم و انسان را به رعایت آن مکلف می داند« )سبحانی نیا، 1392، ص267(. پرواضح است 

كرد؛ یعنی هم می توان در  كه از اعضای خود در فضای مجازی به هر نحوی می توان استفاده 

كرد و هم می توان از آن ها در تبلیغ و توسعۀ فضائل  توسعه و تبلیغ رذائل و نشر آن ها استفاده 

كه در صورت استفادۀ ناصحیح از آن، حقوق اعضای خود را ادا نکرده ایم.  گرفت  اخالقی بهره 

از دیگر مصداق های حقوق اخالقی درونی، توجه به موضوعات روحی است. استفادۀ نادرست 

كه محتوای غیراخالقی و غیرانسانی دارند، به روح و روان  از بعضی شبکه های فضای مجازی 

كه در این صورت نیز حقوق اخالقی  ج می سازد  انسان لطمه می زند و او را از حالت تعادل خار

روح و درون انسان مراعات نشده است. 
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4. 3. رعایت حقوق اخالقی انسان ها با همدیگر 
در دین اسالم به رعایت حقوق اخالقی انسان ها در مرحلۀ اول و حقوق مسلمان ها در مرحلۀ 

كه این حقوق اخالقی مصداق های متعددی در فضای  كید شده است  بعد توصیه و بر آن تأ

اقوام،  و  برادران  مادر، همکاران،  پدر،  بنابراین، حقوق خانواده، همسایگان،  دارد.  مجازی 

نه تنها در فضای واقعی، بلکه در فضای مجازی هم باید رعایت شود. امروزه، یکی از مشکالت 

كل  موجود در فضای مجازی رعایت نکردن حقوق اخالقی در آن است. در چند دهۀ اخیر، در 

دنیا به اخالق و رعایت آن در فضای مجازی بیشتر توجه شده است. از جمله مصداق های 

كپی رایت های معمول  مهم نقض حقوق اخالقی در این فضا، نقض مالکیت های خصوصی، 

كاری عادی محسوب شده است، دادن  كاربران  كه زشتی آن از بین رفته و میان  و متعارف 

اطالعات نادرست و غیرواقعی كردن اطالعات است. 

كه در این فضا رعایت  نمی شود، حقوق خانواده است. اغلب، اشخاص در  یکی از حقوقی 

پی استفادۀ زیاد و بدون برنامه از فضاهای مجازی و اینترنت و رایانه، از توجه به حقوق معنوی 

گسترش شبکه های اجتماعی  و حتی مادی خانوادۀ خود غافل می شوند. باتوجه به وجود و 

به چشم  زیــاد  حق،  این  رعایت نکردن  و  نادیده گرفتن  همراه،  تلفن  گوشی های  پیشرفت  و 

كید اسالم است و در سیرۀ پیشوایان  می خورد. »هرچند رعایت حقوق مادی در خانواده مورد تأ

معنوی  بر حفظ حقوق  اساس خانواده  اما  است؛  بوده  و عنایت  توجه  مورد  بادقت  نیز  دین 

استوار است« )همان، ص306(. »یکی از مشکالت فضای مجازی اعتیاد مجازی یا اعتیاد به 

كاربران  این شبکه های عظیم جهانی است كه دارای تأثیرات روحی روانی بسیار مختلفی روی 

است« )رحمتی، 1392، ص247(. درواقع، اعتیاد اینترنتی اشخاص را از پرداختن به حقوق 

اولیۀ خود و خانواده باز می دارد. 

4. 4. حقوق اخالقی حیوانات و اشیا و محیط زیست در فضای مجازی 
گفتیم، حقوق اخالقی در روابط بین انسان ها منحصر نیست و  همان طوركه پیش ازاین 

دایره ای وسیع دارد. در عالم واقعیت، محیط زیست و حیوانات و اشیا هم بر ذمۀ ما حقوقی 
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كه در آن  كید زیادی بر ادای این حقوق شده است. محیط زیست، محیطی است  كه تأ دارند 

موجودی  هر  شامل  و  است  و...  جمادات  و  نباتات  و  حیوانات  دربردارندۀ  و  می كنیم  زندگی 

می شود، به غیراز انسان. در چند دهۀ اخیر، این نوع حقوق بسیار تضییع شده؛ ازاین رو برای 

باتوجه به  است.  شده  پیشنهاد  قانونی  راهکارهایی  حیوانات  و  محیط زیست  حقوق  احیای 

اینکه انسان ها از این مجموعه و موجودات داخل آن بهره می برند، حقوقی نیز بر عهدۀ انسان 

كه انسان ها ملزم به رعایت آن ها هستند. رعایت حقوق محیط زیست به عنوان  قرار می گیرد 

است.  مسلمان  و  غربی  اندیشمندان  میان  مشترک  مباحث  از  یکی  انسان،  اخالقی  تکلیف 

دین مبین اسالم به انسان ها اجازۀ هر نوع دخالت و استفاده از محیط زیست را نداده است. 

»براساس روایات اسالمی انسان در محیط زیست حق هرگونه تصرفی ندارد و حتی حیوانات 

برعهدۀ صاحبان خویش حقوقی دارند« )جمعی از نویسندگان، 1388، ص133(. 

در فضای مجازی هم باید به این حقوق توجه شود. درواقع، رعایت نکردن این حقوق چه در 

دنیای واقعی و چه در فضای مجازی، ظلم به صاحب آن حق محسوب می شود. برای تشویق 

امکانات موجود در فضای  از  و رعایت حقوق حیوانات می توان  افراد به حفظ محیط زیست 

مجازی بهره جست و آسیب ها و عامل های تهدیدكنندۀ محیط زیست و راه های پیشگیری از 

كرد. همچنین می توان مشکالت ناشی از تخریب محیط زیست و در معرض نابودی  آن را بیان 

كرد  گونه های جانوری را تا حدودی ازطریق امکانات فضای مجازی بررسی  قرارگرفتن بعضی 

سایت های  و  گ ها  وبال و  اجتماعی  شبکه های  ازطریق  مشکالت،  این  كاهش  و  رفع  برای  و 

گاهی دورانداختن ابزار ورود  كرد. حتی  مفید، راهکارهای حفظ محیط زیست را بیان و منتشر 

مــی آورد. همچنین،  به بار  در محیط زیست، مشکالتی  آن ها  و قطعه های  به فضای مجازی 

كه در اختیار ما قرار دارد، به نوعی تضییع حقوق  استفادۀ نامناسب و نابجا از همین امکانات 

كه درخصوص این گونه حقوق در تمام ادیان  جمادات است. راهکارها و توصیه های خاصی 

و مذاهب وجود دارد، اهمیت آن ها را بر ما آشکارتر می سازد و این آموزه ها را می توان بر فضای 

مجازی هم تعمیم داد. 
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نتیجه 
1. مفاهیم و ارزش های اخالقی معنا و محتوایی بیش از آنچه فکر می كنیم، دارند و ارتقای 

گاه، فقط به ظاهرشان توجه می شود، به حقوق اخالقی ممکن  كه  آن ها از جمله های اخالقی 

را  خاصی  توجه  و  می كنند  پیدا  حقوق  و  حق  جنبۀ  اخالقی  مفاهیم  درایــن صــورت،  اســت. 

كنار حقوق  می طلبند. حقوق، تنها به حقوق قانونی ختم نمی شود و اخالق هم می تواند در 

قانونی، جنبۀ حقوقی بیابد.

2. حقوق اخالقی در عالم واقعیت مصادیق و شمول گسترده تری دارد، مانند حقوق اخالقی 

اعضای بدن انسان، خانواده، اجتماع و محیط زیست. هركدام از این جنبه های اخالقی، باهم 

و  بر خود  مانند حقوق اشخاص  این جنبه ها،  از  بعضی  دارنــد.  درونــی  رابطه ای  و  مرتبط اند 

اعضای خود، بر سایر جنبه های دیگر حقوق اخالقی تقدم دارند.

نیز ممکن  3. بحث و پیگیری حقوق اخالقی، عالوه بر عالم واقعیت، در فضای مجازی 

گفتار انسان در عالم واقعیت، در فضای مجازی هم  گون رفتار و  گونا است. تمام حوزه های 

می شود.  توجه  واقعی  فضای  از  بیش  مجازی  فضای  به  گاه  معاصر،  دنیای  در  و  دارد  نمود 

فضای  در  واقعیت،  عالم  در  اخالقی  حقوق  گون  گونا جنبه های  رعایت  عالوه بر  بنابراین، 

مجازی هم امکان بحث و بررسی این حقوق وجود دارد.

ح،  جــوار و  اعضا  حقوق  مانند  اخالقی،  حقوق  گون  گونا جنبه های  مجازی  فضای  در   .4

حقوق خانواده، حقوق جامعه و محیط زیست، دارای مصداق هستند. در حقوق اخالقی اعضا 

ح در فضای مجازی، به رعایت حدود شرعی و اخالقی و به كار نبردن اعضای بدن در  و جوار

راه های خالف موازین اخالقی توجه می شود.

گروه ها و  5. در حقوق اخالقی خانواده و اجتماع، به رعایت حدود و حریم شخصی افراد و 

موازین اخالقی و عرفی درست، همانند حقوق اخالقی عینی و واقعی توجه می شود و استفادۀ 

مناسب از این فضا و جلوگیری از ضایع شدن حق خانواده و افراد جامعه در آن مدنظر است.
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6. در حقوق اخالقی محیط زیست در فضای مجازی، می توان به حقوق حیوانات و حتی 

كاربران به رعایت آن پرداخت و پیامدهای  كرد و به تبلیغ این حقوق و تشویق  اجسام توجه  

گون،  گونا عناوین  بــه  و  بــررســی  و  بیان  را  محیط زیست  بــه  آســیــب  زدن  جــدی  و  نامطلوب 

اطالع رسانی كرد.
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