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نص  ؛المخاوف الفلسفية المرتبطة بها ة الكامنة فيها، ونقد فلسفالو  شبكات التواصل االجتماع  حول مدخل 

جم لد   موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )، و فالور شانون . متر
جمة ه  للنسخة المؤرشفة ف  (. ننوه بأن التر

 عن هذا الرابطالموسوعة عىل 
ا

  قد تختلف قليًل
ة للمقالة، حيث أن النسخة الدارجة، والتر ه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة  بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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الوسائط اجلديدة للشبكات االجتماعية  تقنياتُ  جعلتْ يف العقد األوؿ من القرف احلادي والعشرين، 
ادلمارسات االجتماعية والسياسية وادلعلوماتية  : فيسبوؾ، وماي سبيس، وتويًت، ويوتيوب ُتغَتِّ مثل

ؤلخبلؽ اجلماعة العلمية لاستجابة فلسفية من  أوجد العادل، شلا أصقاعلؤلفراد وادلؤسسات يف صبيع 
تواجو ربدايت بسبب الطبيعة  االستجابة العلمية هذى ؿاز تام ُتح يف. التقنيةالتطبيقية وفبلسفة 

تعيد كوهنا احلاجة ادللحة لبلىتماـ هبذه الظاىرة   دكأتت االجتماعية،السريعة التطور لتقنيات الشبكات 
أو ػلتفظوف فعلًيا بكل نوع من الروابط االجتماعية أو /وف وأتشكيل عدد األشخاص الذين يبد

يف خر آومن زميل إذل زميل  الطفل،الوالدين إذل  صديق، ومناألدوار ادلهمة أخبلقيًا: من صديق إذل 
ومن ابئع إذل  جار،ومن مدرس إذل طالب، ومن اجلار إذل  صاحب العمل إذل ادلوظف ، العمل، ومن

كما أف اآلاثر األخبلقية ذلذه التقنيات  لتقدمي قائمة جزئية فقط. ؛مريض ومن طبيب إذل ،مشًتٍ 
ستستمر شبكة التفاعبلت ادلعقدة بُت مستخدمي خدمة الشبكات  إذليست شخصية حبتة. 

اإلنًتنت، ومطوري الشبكات االجتماعية، وخارج نطاؽ االجتماعية ورلتمعاهتم عرب اإلنًتنت 
الدوافع وادلصاحل ادلتنوعة وادلتضاربة أحياًًن اذل جانب  -والشركات، واحلكومات وادلؤسسات األخرى 

 يف طلب ربليل فلسفي صاـر لعقود قادمة. -ألصحاب ادلصلحة ادلتعددين 

 

 Socialالجتماعية خلدمات الشبكات ا اإلجرائييستعرض القسم األوؿ التاريخ والتعريف 
Networking Services  ُي( شار إليهاSNS .)  ػلدد القسم الثاين األسس الفلسفية ادلبكرة

 ادلتعلقة ابلتفكَت يف أخبلقيات الشبكات االجتماعية عرب اإلنًتنت، شلا أدى إذل ظهور معايَت 
القسم يقدـ طورة ابلكامل. ادل SNSو )الداعمة لتفاعبلت ادلستخدمُت( Web 2.0"" 2الويب.

الثالث ادلوضوعات األخبلقية األساسية اليت تقاربت حوذلا األفكار الفلسفية ادلتعلقة خبدمات 
وية واجملتمع، الصداقة، والفضيلة واحلياة الطيبة، الشبكات االجتماعية حىت اآلف: اخلصوصية، اذلُ 
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قسم الرابع بعض القضااي ادلتعلقة دبا وراء ال يتناوؿالدؽلقراطية، واجملاؿ العاـ، واجلرائم اإللكًتونية. وأخَتًا 
 أف تتأثر بظهور خدمات الشبكات االجتماعية. ؽلكناليت  ،(ؽبلخأ-اتيدلا) خبلؽاأل

 
   وتعريفاهتا اتريخ خدمات الشبكات االجتماعية - 1 

   " Web 2.0االجتماعية عرب اإلنرتنت وظهور "الشبكات  1.1

   ادلعاجلة العلمية ادلبكرة ادلتعلقة خبدمات الشبكات االجتماعية 1.1

   ادلخاوف الفلسفية ادلبكرة ادلرتبطة ابلشبكات االجتماعية عرب اإلنرتنت -1

   للواقعية االجتماعية ادلفرطة بورغمان نقد 1.1

 1.2 أتمالت هربت دريفوس للتواصل االجتماعي عرب اإلنرتنت: اجملهولية مقابل االلتزام 1.1
  االجتماعيةاالرث النقدي الظاهرايت للشبكات 

  ادلخاوف األخالقية ادلعاصرة ادلتعلقة خبدمات الشبكات االجتماعية. 2

   خدمات الشبكات االجتماعية واخلصوصية 2.1

   الشبكات االجتماعيةأخالقيات اذلوية واجملتمع يف خدمات   2.1

   الصداقة والفضيلة واحلياة اجليدة على خدمات الشبكات االجتماعية 2.2

   الدميقراطية واحلرية وخدمات التواصل االجتماعي يف اجملال العام 2.3

   دمات الشبكات االجتماعية واجلرائم اإللكرتونيةخ 2.4

   خدمات الشبكات االجتماعية وقضااي ما وراء األخالق -3

 ببليوغرافيا  
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 األدوات األكادميية 
 مصادر شبكية أخرى 
  ادلداخل ذات الصلة 

 

 

 

 وتعريفاهتا الشبكات االجتماعيةاتريخ خدمات  -1
، شلا غلعلو حباجة إذل قدر من بطبيعتو غامضاً  مصطلح "الشبكات االجتماعية" مصطلحاً  يُعد

ضلن البشر اجتماعًيا بطريقة أو أبخرى طواؿ فًتة وجودًن على ىذا الكوكب،  َتشبَّكنا. لقد اإليضاح
لتسهيل تكوين ىذه الشبكات ؛ ولقد استفدًن اترؼلًيا من العديد من التقنيات واألدوات ادلتتالية

مشل ذلك االنتماءات وادلؤسسات االجتماعية ادلنظمة مثل النوادي اخلاصة  وقدواحلفاظ عليها. 
دلساكن والكنائس، فضبًل عن تقنيات االتصاالت مثل أنظمة الربيد والربيد السريع والتلغراؼ والعامة، وا

واذلواتف. وعندما يتحدث الفبلسفة اليـو عن "الشبكات االجتماعية واألخبلؽ"، فإهنم عادة ما 
واليت يشَتوف بشكل أضيق إذل التأثَت األخبلقي جملموعة متطورة وغَت زلددة من تقنيات ادلعلومات، 

" واليت ظهرت يف العقد األوؿ من القرف احلادي Web 2.0 تستند يف معظمها إذل معايَت بررليات "
 والعشرين.

 

 "Web 2.0 الشبكات االجتماعية عرب اإلنرتنت وظهور " 1.1
ولعقود كوسيلة دلختلف أشكاؿ الشبكات  احلاسوباستخدـ  "Web 2.0"قبل ظهور معايَت 

التابع  "ARPANET"االجتماعية، وذلك بدًءا من السبعينيات مع االستخدامات االجتماعية لػ 
 Internetاإلنًتنت "على خبار األ لتسهيل اآلالؼ من رلموعات طُوِّرللجيش األمريكي حيث 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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Newsgroups" اإلعبلًنت  والقوائم الربيدية اإللكًتونية، وأنظمة لوحات"BBS bulletin 
board systems"والعوادل االفًتاضية متعددة ادلستخدمُت مثل ، : "MUDs multi-user 

dungeons"  من ادلوضوعات واذلوايت االجتماعية  منتقاةوغرؼ الدردشة ادلخصصة جملموعة
(Barnes 2001; Turkle 1995). 

كانت كانت ىذه الشبكات االجتماعية احلاسوبية ادلبكرة عبارة عن أنظمة عضوية النشأة، حيث  
تعمل كطرؽ لبلستفادة من الربامج التجارية أو األكادؽلية أو غَتىا من الربامج ادلؤسسية ألغراض 

وذلك لتسهيل زلتوى  ""Web 2.0 اجتماعية على نطاؽ أوسع. وتطورت يف ادلقابل تقنيات
 نشئو ادلستخدموف، حيث كانت األىداؼ األولية دلطوري برامجنت التعاوين وادلشًتؾ الذي يُ اإلنًت 

Web 2.0" " ادلعايَت اجلديدة بشكل  ُصممتْ ذبارية إذل حد كبَت، وبعد ذلك مؤسسية تزاؿ ام
 صريح هبدؼ تسخَت اإلمكاًنت اخلاصة ابإلنًتنت والداعمة لعملية التواصل االجتماعي.

" أعادت تعريف الطبوغرافيا االجتماعية "Web 2.0ر أف الواجهات االجتماعية لػ جدير ابلذك
سبكُت ادلستخدمُت من بناء اتصاالت سلسة بشكل متزايد بُت وجودىم  عربوذلك  ،لئلنًتنت

االجتماعي عرب اإلنًتنت وشبكاهتم االجتماعية احلالية يف وضع عدـ االتصاؿ ابإلنًتنت، وىذا التوجو 
وايت اجملهولة إذل حد كبَت أو اذلٌ  مبلذَ  كونو مثبلً   ،بدأ يف ربويل اإلنًتنت بعيًدا عن وظيفتو األصلية

 (.Ess 2011شبكات اجتماعية فريدة من نوعها )منها واليت ذبعل  ،مساء ادلستعارةاال

ىداؼ الشبكات االجتماعية أاليت استخدمت ادلعايَت اجلديدة لدعم األوذل لكًتونية من بُت ادلواقع اإل
و  Habboو  Beboو  Friendsterو  LinkedInو  MySpace و (Orkutالعامة

(Facebook االذباىات احلديثة يف الشبكات االجتماعية عرب اإلنًتنت ظهور ادلواقع . كما تشمل
( وظهور YouTube, Flickr, Instagram, Vineادلخصصة دلشاركة الوسائط مثل )

(، والشبكات القائمة على ادلوقع مثل Tumblr ،Twitterمواقع ادلدوًنت الصغَتة مثل )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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(Foursquare, Loopt, Yelp, YikYak )ة على االىتمامات ادلشًتكة و القائمأ
(Pinterest.) 

 

  ادلعاجلة العلمية ادلبكرة ادلتعلقة خبدمات الشبكات االجتماعية 1.1
" جزًءا فرعًيا من "SNSؽلكن اعتبار دراسة اآلاثر األخبلقية خلدمات الشبكات االجتماعية 

هنًجا متعدد  خبلقيات ابلتأكيدىذه األ تعد(. Bynum 2008وادلعلومات ) احلاسوبأخبلقيات 
بتحديد اذباه ىذا اجملاؿ ومشكبلتو إذل حد كبَت.  ف فلسفياً و التخصصات، حيث قاـ العلماء ادلدرب

ومع ذلك، دل يكن ىذا ىو النمط ادلبكر ألخبلقيات الشبكات االجتماعية. ويرجع ذلك جزئًيا إذل 
ناشئة ألظلاط االستخداـ ادلصادفة الزمنية لظاىرة الشبكات االجتماعية مع الدراسات التجريبية ال

، ويطلق على ىذا اجملاؿ اآلف "دراسات اإلنًتنت" (CMCوأتثَتات االتصاؿ بوساطة الكمبيوتر )
(Consalvo and Ess, 2011)   اآلاثر ادلًتتبة على تقنيات الشبكات  استهدفتْ ، حيث

وعلماء النفس  ،من علماء االجتماع مكوف فضفاضوفحصها من قبل ربالف  ،االجتماعية يف البداية
)انظر ،  وعلماء السياسة  ،وعلماء اإلعبلـ ،وعلماء اإلثنوغرافيا  ،وعلماء األنثروبولوجيا  ،االجتماعي

 Giles 2006; Boyd 2007; Ellison et al. 2007; Itoعلى سبيل ادلثاؿ ، 
لذلك كاف على ىؤالء الفبلسفة الذين وجهوا انتباىهم إذل الشبكات االجتماعية  . وتبعاً (2009

واألخبلؽ أف يقرروا ما إذا كانوا سيواصلوف استفساراهتم بشكل مستقل، وذلك ابالعتماد فقط على 
ئهم ، أو العمل على تطوير آراالتقنيةادلوارد الفلسفية التقليدية يف أخبلقيات احلاسوب التطبيقية وفلسفة 

ابلفعل من قبل  أنشئتْ من خبلؿ االسًتشاد دبجاميع البياًنت واالستنتاجات التجريبية اليت 
التخصصات األخرى. يف حُت أف ىذا ادلدخل سيقتصر يف ادلقاـ األوؿ على مراجعة األحباث 

ت الفلسفية احلالية حوؿ أخبلقيات الشبكات االجتماعية، بينما الروابط بُت تلك األحباث والدراسا
 يف سياقات زبصصية أخرى ال تزاؿ مهمة للغاية.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  لشبكات االجتماعية عرب اإلنرتنتاب ادلرتبطةادلخاوف الفلسفية ادلبكرة  -1
ىوبَت دريفوس ،  Albert Borgmann للتقنية ألربت بورغمافكاف الفبلسفة الفينومينولوجيوف 

Hubert Dreyfus  بُت الفبلسفة األوائل الذين اىتموا ابألعلية األخبلقية لبلستخدامات  من
Heidegger  (1954/1977 )  ىيدجر ىؤالء ادلفكروف بنظرة وأتثر لئلنًتنت.االجتماعية 

متجانسة ذات أتثَت شليز وقوة سبيل إذل تقييد أو إفقار التجربة اإلنسانية للواقع  قوة تعدىااليت  للتقنية،
 Web 2.0"سبيل اذل االستجابة ادلباشرة لشبكات  بورغماف وديفوس بينما اىتمامات بطرؽ معينة.

غرؼ الدردشة ورلموعات األخبار واأللعاب عرب اإلنًتنت والربيد  ادلثاؿ،االجتماعية )على سبيل " 
لتواصل االجتماعي عرب اإلنًتنت ذات صلة بتفسَت وفهم ا ادلتعلقةاستنتاجاهتم  ولذا فإف (،اإللكًتوين

 .""SNSخبدمات الشبكات االجتماعية مباشرة 
 

 :للواقعية االجتماعية ادلفرطة بورغمان  نقد 1.1
تقنًيا  اويوضح فيه ،ظلوذج اجلهاز( ما أمساه 1984)للتقنية احلديثة، تناوؿ بورغماف  ادلبكر هنقديف 

ما بعد  ذلإ عبوراً  1992ويف عاـ  .السهل للنموذجمع االستهبلؾ و  دلواءمة تفاعبلتنا مع العادلَ الطريقة 
مستخدًما  ادلعلومات،أكثر تركيًزا على التأثَت األخبلقي واالجتماعي لتقنيات   بورغماف أصبح احلداثة
و أ تدمرادلعلومات الطريقة اليت قد  لتقنيةلنقد )من بُت جوانب أخرى  وذلك ادلفرطةالواقعية مفهـو 
خبلؿ السماح للناس  االجتماعي منطبيعة الواقع هبا الشبكات االجتماعية عرب اإلنًتنت تزيح 

( بداًل من 92 ,1992"بتقدمي نسخ مبسطة لبعضهم البعض من أجل الًتفيو العاطفي أو البهيج" )
الواقعية أبف   بورغماف يعًتؼ والتعقيد. بينما ابالنفرادوايهتم اليت تتمتع حقيقة ىُ  بظهور السماح

( ، حيث يؤكد أف اخلطر األخبلقي 94 ,1992خبلقي  )االجتماعية يف حد ذاهتا تتسم ابلقصور األ
 ومهزومُت" عندما نضطر إذل العودة من الربيق الزائف شلتعضُتللوقائع ادلفرطة يكمن يف ادليل إذل تركنا "

من خبلؿ وذلك  ،منوعلينا بشكل ال مفر مطالبو  يقر الذي على الرغم من فقره ،احلقيقيلواقع اذل ا
ال يزاؿ ىذا التناقض حيث  ،(96 ,1992) وتعزز القوه لدى الناس ،اليت تتطلب الصربتوفَت ادلهاـ 
 التشبثبعنواف "  1999الواقع" حافًزا يف كتابو الصادر عاـ  صبلبة" و "االفًتاضيةبُت "بريق 

-MUDs "MUDs multiاإلنًتنت يف يصف فيو التواصل االجتماعي عرب  حيث، ابلواقع"



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 Copyright 2020© حكمة  8 

 

user dungeons"  ضباب افًتاضي" ، مقرراً أبهنا حد العوادل االفًتاضية متعددة ادلستخدمُتأوىو"
 (.91–190 ,1999يتسرب إذل جاذبية الروابط البشرية احلقيقية وػلجبها )

ادلنافسة مع وجودًن حيث ؼلربًن أف ،  بورغمافغموض متأصل يف ربليل  شبةومع ذلك، قد يكوف 
وادلتعة،  ،االجتماعي الطبيعي ادلتجسد ىي اليت ذبعل البيئات االفًتاضية االجتماعية مصممة للراحة

 "أبهنا أكثر إرضاًء من البيئة االجتماعية  شلا غلعل احلكم عليها ة؛األخبلقيمن ادلشاكل  والتخفيف
 .لكنو يستمر يف االدعاء أبف البيئات االجتماعية عرب اإلنًتنت ىي نفسها معيبة أخبلقياً  '.احلقيقية '

 اً حاضرين بغض النظر عن مكاف وجودىم على الكرة األرضية، فبل أحد موجود يُعّدوفإذا كاف اجلميع 
ننا بشكل مؤكد. فأولئك الذين يصبحوف حاضرين عرب رابط االتصاؿ لديهم حضور متناقص، ألنو ؽلك

عبلوة على ذلك، ؽلكننا ضباية أنفسنا من  دائًما أف صلعلهم ؼلتفوف إذا أصبح وجودىم مرىًقا.
األشخاص غَت ادلرغوب فيهم ابستخداـ أجهزة الفحص، كما تفصلنا الشبكة اليت تتمتع ابلذكاء 

والتجمعات الفائق عن األشخاص الذين سنلتقي هبم مصادفة يف احلفبلت ادلوسيقية وادلسرحيات 
السياسية. كما ىو احلاؿ، ضلن مرتبطوف دائًما وابلفعل ابدلوسيقى والًتفيو اليت نرغب فيها ومصادر 

إنو  يف حياتنا. اً مضاعف ادلعلومات السياسية. حيث يولد ىذا االرتباط الثابت بشبكة االتصاؿ حرماًنً 
 من االخرين لنا وحكمهم الصادروجيو التػلرمنا من نو أا كم  ،رؤية الناسػلوؿ بيننا وبُت االستمتاع ب

إنو يسلبنا الصدى االجتماعي الذي ينشط تركيزًن وفطنتنا عندما نستمع إذل ادلوسيقى أو  .ناعلي
ذاننا الفائقة الذكاء يف كل مكاف ؽلكننا ربقيق آعيننا و أ. مرة أخرى يبدو أنو من خبلؿ نشاىد مسرحية

 الذي انتشر بذكاء شديد أمامنا فقد قوتو ذلا. لكن العادلَ ادلواطنة العادلية من نطاؽ ودقة ال مثيل 
 (6–105 ,1992ومقاومتو. )

شؤوف لقوة فردية وحتمية بوصفها  للتقنيةاجلوىري ادلتجانس  ىيدجر أنو تبٌت ظلوذج  بورغمافيرى نقاد 
ؽلثل ىذا النموذج، ادلعروؼ ابسم  (.Feenberg 1999; Verbeek 2005اإلنسانية )

للتغيَت االجتماعي والثقايف، وتشكيل ادلؤسسات  مستقبلً  اً زلركابعتبارىا  التقنية، التقنيةاحلتمية 
وادلمارسات والقيم البشرية وذلك بطريقة خارجة عن إرادتنا إذل حد كبَت. سواء كانت ىذه ىي وجهة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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من النوع التارل:  يو(، فمن ادلرجح أف تكوف استجابة منتقدىيدجروجهة نظر  )أو  بورغماف نظر
ستؤدي إذل كما ابلفعل يف ربويل النسيج االجتماعي ...   (الواقعية االجتماعية ادلفرطة)"بدأت 

وزبنق  تكثف،تو من الواضح أهنا تنمو و شوشة ... ادلنوع من احلياة خلق و  ذبسيد،بللاالنفصاؿ، وا
 (Borgmann 1992, 108–9البشرية أقل وعًيا وذكاًء. " ) الواقع، وذبعل

تعاين من قلة اىتمامو ابالختبلفات اجلوىرية بُت   بورغماف يؤكد النقاد أف القوة األخبلقية لتحليل
 نشطةاألفضبًل عن الدوافع وأظلاط  ادلتنوعة،ا اهتتقنيات شبكات اجتماعية معينة وسياقات استخدام

  بورغمافف أ. على سبيل ادلثاؿ، كما ادلختلفة اليت يعرضها ادلستخدموف الفرديوف يف تلك السياقات
ل دائًما االتصاؿ، كما أنو ال يفعل ذلك على ن أو يسهِّ متهم بتجاىل حقيقة أف الواقع ادلادي ال ؽلكِّ 

أف  Andrew Feenberg" (1999) "يدعي لذلكنتيجة  ؛قدـ ادلساواة جلميع األشخاص
ف توفر مواقع للمقاومة الدؽلقراطية أف الشبكات االجتماعية عرب اإلنًتنت شلكن أ سىقد ن  بورغماف
 من قبل العديد من شبكات "العادل احلقيقي". أو سياسياً  تمكنُت جسدايً ادلغَت ألولئك 

 

 للتواصل االجتماعي عرب اإلنرتنت: اجملهولية مقابل االلتزام دريفوس أتمالت 1.1
يف ادلشاركة النقدية ادلبكرة لئلمكانيات األخبلقية  بورغماف( اذل 2001) دريفوس انضم الفيلسوؼ

حوؿ البعد األخبلقي للتواصل االجتماعي عرب أتمبلت دريفوس  تظهر بورغماف،  لػ وتبعالئلنًتنت. 
 .اإلنًتنت شكوًكا عامة يف مثل ىذه الشبكات

أيًضا من جذوره  دريفوس شكوؾ  ، تنبثق بورغماف لػ وفقاً كبديل فقَت عن الشيء احلقيقي. 
شلا دفعو إذل تركيز انتباىو النقدي على تعليق اإلنًتنت للوجود ادلتجسد  ،(الظاىراتيةالفينومينولوجية )

  ( إذل2004) دريفوس يعودىيدجر، لػ  ابلكامل. ولكن بداًل من االعتماد على اإلطار ادليتافيزيقي
أف ما تفتقر  دريفوس يقًتح للحياة على اإلنًتنت.يف تشكيل انتقاداتو " Kierkegaard"كَتجارد 

ؽلكن العثور  ال دريفوسكما ؼلربًن   سلاطربدوف إذ  ،للمخاطرإليو التفاعبلت عرب اإلنًتنت ىو التعرض 
ننجذب إذل البيئات االجتماعية عرب  ،ذلكعوض على معٌت أو التزاـ حقيقي يف اجملاؿ اإللكًتوين. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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دوف ادلخاطرة  وادلعٌت،وية وااللتزاـ دبفاىيم اذلُ  ابلتبلعبتسمح لنا  ألهناالتحديد؛ اإلنًتنت على وجو 
.. شبكة " دريفوس ابلعواقب اليت ال رجعة فيها واليت تؤسس اذلوايت والعبلقات احلقيقية. كما قاؿ 

نًتنت ربرر الناس لتطوير ذوات جديدة ومثَتة. ومن ادلؤكد أف الشخص الذي يعيش يف اجملاؿ اإل
ادلرء فإف  ،كل شيء  وإمكانية وجودادلعرفة  من جراء" كَتجارد  وفًقا لػولكن  سيوافق،للوجود  اجلمارل

، ادلوارل(. عندما يتحدث من وجهة نظر رلاؿ الوجود األعلى ٨٦مع نفسو" )العصر احلارل ، يتعارض 
 Dreyfusبل "احلـز والتوازف والثبات" ) "،أف الذات ال تتطلب "التباين والذكاء كَتجارد  ؼلربًن 

2004, 75). 

يف عملية  ادلبدأااللتزاـ غَت ادلشروط وقبوؿ ادلخاطرة ال يتم استبعادعلا من حيث  أبف دريفوس بينما يقر
 مدفوعإال أنو يصر على أف "أي شخص يستخدـ اإلنًتنت  اإلنًتنت،التواصل االجتماعي عرب 

سيتعُت عليو التصرؼ ضد اذباه ما جذبو أو جذهبا إذل  ،للمخاطرة هبويتو احلقيقية يف العادل احلقيقي
 (.78 ,2004” )شبكة اإلنًتنت يف ادلقاـ األوؿ

 

 االرث النقدي الظاهرايت للشبكات االجتماعية 1.2
حوؿ الشبكات االجتماعية  الفلسفي النقاشيف إثراء   بورغماف و دريفوس  بينما تستمر آراء

 ةالتنبؤيالظاىرة تظهر بعض اإلخفاقات  حياؿالفلسفية ادلبكرة  ادلعاجلاتمن ىذه  فإف كبلً  واألخبلؽ،
 دريفوس جديدة وسريعة التطور(. دل يتوقع  تقنيةواليت )ردبا ال ؽلكن ذبنبها عند التفكَت يف أنظمة 

 LinkedInو Facebook)الطريقة اليت ستتحوؿ هبا وسائل التواصل االجتماعي الشهَتة مثل 
وية، وبداًل من ذلُ اب والتبلعبادلتعلقة ابجملهولية نًتنت لئلالسابقة  عراؼاألبعيًدا عن  +(Googleو

من الوجود اجلسدي  قليبلً  زواالً  أبطأالذي يكوف  ،عرب اإلنًتنت وجوداً ذلك، أعطت اذلوايت الواقعية 
أو ، )كما يشهد على ذلك أولئك الذين ًنضلوا من أجل زلو آاثر األعماؿ السابقة على اإلنًتنت

 (.Facebookحذؼ ادللفات الشخصية ألحبائهم ادلتوفُت على 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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بياًنت ادلتدفقة عرب اإلنًتنت دل تتوقع ظهور ل" لادلرفق الثابتلػ " بورغماففإف انتقادات  ابدلثل،
اليت ال تشجعنا فقط على البحث عن  ،تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي عرب اذلاتف احملموؿ

اليت صورىا ، أصدقائنا واالنضماـ إليهم يف نفس احلفبلت ادلوسيقية وادلسرحيات واألحداث السياسية
ادلادية التلقائية يح أيًضا التجمعات تت اولكنه لكًتونية،اإلسليب من خبلؿ التغذية  كاالستيعاب ،لنا

ال تتحوؿ مثل ىذه اإلخفاقات التنبؤية، يف ادلدى الطويل  قدومع ذلك،  بطرؽ دل تكن شلكنة من قبل.
حد الباحثُت األوائل واألكثر إصلاًزا يف رلاؿ إذ يتعُت التذكَت أبنو أ هلكة ألحكامهم.إذل كوهنا مُ 

 Turkleمكاًنتو االجتماعية احملررة )التواصل االجتماعي عرب اإلنًتنت والذي دافع مبكًرا عن إ
وجهة نظر  يف حينها أابف(، وقد 75 ,2004) دريفوس مت ربديها مباشرة من قبل  اليت (1995

يًتدد صداىا اآلف ، وىي نظرة (Turkle 2011أكثر تشاؤًما دلسار التقنيات االجتماعية اجلديدة )
 متناـوىي حوؿ الشبكات اإللكًتونية اليت تؤدي بشكل  ،السابقة بورغماف يف عدة نواٍح مع سلاوؼ

 .التواصليف  االغًتابإذل ذبارب 

 

 ادلخاوف األخالقية ادلعاصرة ادلتعلقة خبدمات الشبكات االجتماعية -2
 االجتماعيةيف العلـو االجتماعية والطبيعية إذل الًتكيز على أتثَت خدمات الشبكات  ادلعرفةبينما سبيل 

أو رأس ادلاؿ  االجتماعي،أو التكيف النفسي  للرفاىية،على ادلؤشرات النفسية واالجتماعية للسعادة / 
الفلسفية حوؿ الشبكات االجتماعية  ادلخاوؼفإف  احلياة،أو الشعور ابلرضا عن  االجتماعي،

 ،ادلثاؿواألخبلؽ تركز بشكل عاـ على موضوعات أقل قابلية للقياس التجرييب )على سبيل 
برأس ادلاؿ ادلتعلقة "ترتبط ادلواضيع  الدؽلقراطية(. اجليدة، واحلريةواحلياة  ،وية، والصداقةاخلصوصية، واذلُ 

وثيًقا ابالىتمامات التقليدية للنظرية األخبلقية )مثل  " ارتباطًااالجتماعي" أو مشاعر "الرضا عن احلياة
ترتبط ىذه ادلوضوعات أيًضا ارتباطًا وثيًقا ، كما (والدوافع، والعواقبوالواجبات،  ،الفضائل، واحلقوؽ

، أكثر من بعض القضااي خدمات الشبكات االجتماعيةابلسمات اجلديدة والوظائف ادلميزة لػ 
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وادلعلومات اليت تتعلق بوظائف اإلنًتنت العامة )على  احلاسوباألخرى ذات األعلية يف أخبلقيات 
 .ة الفكرية(قضااي حقوؽ النشر وادللكي ادلثاؿ،سبيل 

 

 خدمات الشبكات االجتماعية واخلصوصية 2.1
أضافت تقنيات الشبكات االجتماعية إحساًسا جديًدا ابإلحلاح والتعقيد إذل نقاشات الفبلسفة احلالية 

ما  حوؿ ما يتمحورالدائمة  مثلة تلك النقاشاتأوخصوصية ادلعلومات. ومن  احلواسيب حوؿ الدائرة
(، أو تقييد Elgesem 1996إذا كاف غلب ربديد اخلصوصية من حيث التحكم يف ادلعلومات )

حيث ( Nissenbaum 2004) السياؽ سبلمة ( أوTavani 2007الوصوؿ إذل ادلعلومات )
 االجتماعيةخدمات الشبكات  و الفيسبوؾ وتويًت  شلارسات يتوجب إعادة فحص اخلصوصية يف ضوء

 أصبح موضع اىتماـ نقدي كبَت. الذياألخرى 

تتضمن بعض ادلمارسات األساسية ادلثَتة للقلق ما يلي: التوفر احملتمل لبياًنت ادلستخدمُت ألطراؼ 
نفاذ إلأو  ،أو ادلراقبة االستخباراتأو  ،أو التنقيب عن البياًنت ،اثلثة ألغراض التسويق التجاري

 اتقدر ال ،ضُبّلتْ على األشخاص يف الصور اليت  قدرة برًنمج التعرؼ على الوجو تلقائياً  .القانوف
االستخداـ  ،معرفتهمصبع ونشر بياًنت ادلستخدـ دوف إذهنم أو  اليت تتضمن طرؼ الثالثلل التطبيقية

 ،"ابخلصوصية التلقائية "لبلشًتاؾ ادلتكرر من قبل خدمات الشبكات االجتماعية لعناصر التحكم
استخداـ "ملفات تعريف االرتباط" لتتبع أنشطة ادلستخدـ عرب اإلنًتنت بعد تركهم خلدمات 

االستخداـ احملتمل للشبكات االجتماعية القائمة على ادلوقع للمطاردة أو  ،االجتماعيةالشبكات 
مشاركة معلومات ادلستخدـ أو أظلاط  ،روعة لتحركات ادلستخدمُت اجلسديةغَتىا من ادلراقبة غَت ادلش

على تشجيع  االجتماعيةوأخَتاً وليس آخراً ، قدرة خدمات الشبكات  ،هات احلكوميةالنشاط مع اجل
دروسة أو غَت ادلكيمة أو غَت احلادلستخدمُت على تبٍت شلارسات مشاركة ادلعلومات الطوعية غَت 

ة أو مشاركة البياًنت ادلتعلقة ابألشخاص والكياًنت تعلق دبشاركة بياًنهتم الشخصيت اليتخبلقية ، األ
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 Spinelloمصدًرا النتقاد ) لفيسبوؾلػ ت ادلمارسات اخلاصة ابخلصوصيةاألخرى. لطادلا كان
خرى لكنو العضو األكثر وضوًحا يف شبكة أوسع بكثَت وأكثر تعقيًدا من اجلهات الفاعلة األ( 2011

وقة من البياًنت مكانية الوصوؿ إذل كميات غَت مسبفيما يتعلق إب على مواقع التواصل االجتماعي
 .الشخصية احلساسة

ؼللق ىؤالء الفاعلوف اجلدد يف بيئة ادلعلومات مشاكل خاصة فيما يتعلق دبعايَت اخلصوصية. على سبيل 
ذبعل وسائل ادلثاؿ، نظًرا ألف القدرة على الوصوؿ إذل ادلعلومات اليت يشاركها اآلخروف حبرية ىي اليت 

ف غالًبا ما يقللوف أو يفشلوف يف فهم و ادلستخدمو  فريد،التواصل االجتماعي جذابة ومفيدة بشكل 
فقد صلد ذلك سلالًفا لوجهة  اآلاثر ادلًتتبة على مشاركة ادلعلومات على مواقع التواصل االجتماعي،

من  مزيًداالنظر التقليدية ادلرتبطة خبصوصية ادلعلومات، حيث يؤدي ذلك ابلواقع إذل منح ادلستخدمُت 
اخلصوصية ألنفسهم أو لآلخرين. عبلوة  تقليلالتحكم يف ادلمارسات اخلاصة دبشاركة ادلعلومات إذل 

( Web 2.0نشأىا وصاهنا ادلستخدموف )أوائل على ذلك، يف التحوؿ من ادلواقع والشبكات اليت أ
(، ال يزاؿ يتعُت على العديد من ادلستخدمُت Web 2.0إذل شبكات اجتماعية شللوكة )أواخر 

والدوافع الرحبية  SNSالستخداـ  ؛معاجلة إمكانية التعارض بشكل كامل بُت دوافعهم الشخصية
 " Jared Lanier "جَتد النَت يعكس حيث (. Baym 2011للشركات اليت سبتلك البياًنت )

: "األمل الوحيد دلواقع الشبكات االجتماعية من وجهة نظر األعماؿ ىو أف بقولوىذه النقطة بسخرية 
 .(Lanier 2010تظهر صيغة سحرية ُتقبل فيها طريقة ما النتهاؾ اخلصوصية والكرامة" )

خلدمات الشبكات اخلاصة  تعمارايادلبلحظ العلماء أيًضا الطريقة اليت غالًبا ما تكوف هبا يُ 
 ,Hullلتفاصيل اجملتمع البشري وتقسيماتو )متصفة ابحلساسية  غَت "SNS "االجتماعية

Lipford & Latulipe 2011 وىذا يعٍت أف مثل ىذه البٌت سبيل إذل التعامل مع العبلقات .)
العبلقات االجتماعية  أنواعاإلنسانية كما لو كانت موحدة النوع، متجاىلة االختبلفات العميقة بُت 

نتيجة لذلك غالًبا ما تفشل ضوابط اخلصوصية دلثل  ؛مهنية ، صباعية ، ذبارية ، مدنية ، إخل.( عائلية،)
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ىذه البٌت يف مراعاة تنوع معايَت اخلصوصية داخل اجملاالت االجتماعية ادلختلفة وادلتداخلة. من بُت 
 السياؽ بسبلمةادلرتبطة Nissenbaum" (2010 )" التفسَتات الفلسفية للخصوصية، بدت رؤية

ابخلصوصية الناذبة عن وسائل  ادلرتبطةتوقعات الللكثَتين مناسبة بشكل خاص لشرح تنوع وتعقيد 
 ;Grodzinsky and Tavani 2010التواصل االجتماعي اجلديدة )انظر على سبيل ادلثاؿ 

Capurro 2011.) 

حيث ال  للسياؽ،اخلصوصية احلساسة  معايَتَ  يةادلعلومات ادلمارساتُ ًـت تتطلب سبلمة السياؽ أف ربَ 
وساط ولكن إذل رلموعة أغٌت بكثَت من األ ،يشَت "السياؽ" إذل التمييز ادلفرط بُت "اخلاص" و "العاـ"

 ادلعلومات اليتاالجتماعية اليت تتميز أبدوارىا ومعايَتىا وقيمها ادلميزة. على سبيل ادلثاؿ، صلد أف نفس 
ؽلكن اعتبارىا معلومات  الفيسبوؾ لعائلة واألصدقاء يفل" يف سياؽ ربديث احلالة للعامة" ُنشرتْ 

"خاصو" يف سياقات أخرى، دبعٌت أهنا قد ال تتوقع تقدمي نفس ادلعلومات إذل الغرابء الذين يبحثوف 
 أو دلوظفي البنك الذين يفحصوف رصيدىا.زلرؾ قوقل عن امسها على 

زلاوالت إنتاج ادلزيد من عناصر التحكم يف اخلصوصية  فأ يعٍت ىذا التعقيدف إف م،التصميمن ًنحية 
البساطة  :موازنو بُت احلاجة إذل شبةغلب أف تكوف ، ولذا  - االستخداـ" تواجو ربداًي صعًبا سهلة"

فإف  مثواحلاجة إذل سبثيل أفضل للهياكل الغنية وادلعقدة لعوادلنا االجتماعية. ومن  ،وسهولة االستخداـ
الشبكات  اخلصوصية خلدماتالسؤاؿ الرئيسي اخلاص ابلتصميم ىو كيف ؽلكن جعل واجهات 

 أكثر بديهية اجتماعًيا للمستخدمُت. و ،االجتماعية أكثر سهولة

الواضحة دلواقف ادلستخدمُت حوؿ اخلصوصية يف  الطواعية( 2011) " وآخروفHull "الحظو 
من خبلؿ ظلط الغضب ادلنتشر على اتضحت  واليت االجتماعية،اخلاصة خبدمات الشبكات سياقات ال

نطاؽ واسع بشأف شلارسات اخلصوصية ادلتغَتة أو اليت مت الكشف عنها حديًثا دلقدمي خدمات 
 Boydمن التكيف مع ادلمارسات اجلديدة وقبوذلا ) ذلك فًتةبعد  بعهاوتالشبكات االجتماعية، 

and Hargittai 2010.) 
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حيث يبدو أف تصرفات ادلستخدمُت التطوعية  "،أحد ادلخاوؼ ذات الصلة ىي "مفارقة اخلصوصية
تثَت ىذه الظواىر العديد من ادلخاوؼ و عرب اإلنًتنت تتناقض مع قيمهم ادلعلنة بشأف اخلصوصية. 

د يكوف أكثرىا عمومية ىو: كيف ؽلكن استخداـ ادلفاىيم ادلعيارية الثابتة لقيمة قواليت  األخبلقية،
ومن  ويف اآلونة األخَتة، اليت تزعزع استقرار تلك ادلفاىيم ذاهتا؟ SNSاخلصوصية لتقييم شلارسات 

( الطريقة اليت يتجسد هبا ظلوذج 2015) Hullفوكو اكتشف ػ ل خبلؿ العمل الكتايب ادلتأخر
عزز ت اليتت "اإلشعار وادلوافقة" القياسية شلارسا اإلنًتنت يف"اإلدارة الذاتية" حلماية اخلصوصية عرب 

 للبيع والتبادؿ.جاىزة كسلع   وألنفسنا، للخصوصية،الضيق  النيوليربارلفقط ادلفهـو 

( أف 2000)  Feenbergو  Bakardjievaاقًتح  اإلنًتنت،يف دراسة مبكرة للمجتمعات عرب 
ظهور اجملتمعات القائمة على التبادؿ ادلفتوح للمعلومات قد يتطلب منا يف الواقع نقل تركيزًن يف 

أي استغبلؿ ادلعلومات ألغراض ال ؛ االغًتابأخبلقيات ادلعلومات من سلاوؼ اخلصوصية إذل سلاوؼ 
 ادلتزايدة بشأف التنقيب عن البياًنت واستخدامات األطراؼيقصدىا اجملتمع ادلعٍت. يبدو أف ادلخاوؼ 

تم مشاركتها على مواقع التواصل االجتماعي تعطي وزًًن أكرب تالثالثة األخرى للمعلومات اليت 
مثل ىذه االعتبارات تؤدي إذل احتماؿ قياـ  . Feenberg""و Bakardjieva""حلجة

من خبلؿ تزويد مضيفي  ادلثاؿ،على سبيل  للتضليل،ادلستخدمُت بنشر "تكتيكات حرب العصاابت" 
أو معلومات توظيف  ،مدف  ميبلد، أوتواريخ  عناوين، أو أبمساء، أوخدمات الشبكات االجتماعية 

فساد ظهور "مشولية رقمية" جديدة تستخدـ قوة ادلعلومات إوهتدؼ مثل ىذه التكتيكات إذل  مزيفة.
 (.Capurro 2011سياسية )بداًل من القوة ادلادية كوسيلة ربكم 

مشاكل فلسفية واسعو  SNSتربز قضااي اخلصوصية ادلرتبطة خبدمات الشبكات االجتماعية  أخَتًا،
Rafael Capurro  (2005 )الحظ  حيثتشمل األبعاد الثقافية ألخبلقيات ادلعلومات، 

الطريقة اليت تغطي هبا ادلفاىيم الغربية الضيقة للخصوصية ادلخاوؼ األخبلقية ادلشروعة األخرى 
يشَت إذل أنو ابإلضافة إذل ادلخاوؼ  ادلثاؿ،على سبيل  ادلتعلقة دبمارسات وسائل اإلعبلـ اجلديدة.و 
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 العاـعلى ضباية اجملاؿ  غلب علينا أيًضا احلرص العاـ،الغربية بشأف ضباية اجملاؿ اخلاص من االنكشاؼ 
 التطفليةخلاصة. على الرغم من أنو وضح ىذه النقطة بتعليق حوؿ االستخدامات ابمن التدخل ادلفرط 

إال أف ظهور شبكات التواصل االجتماعي عرب  (،47 ,2005للهواتف احملمولة يف األماكن العامة )
 دما يتعُت على ادلرء التنافس معفعن اذلاتف احملموؿ قد ضاعف ىذا القلق من خبلؿ عدة عوامل.

السائقُت، ليس فقط جلذب انتباه رفقاء العشاء وأفراد األسرة، ولكن أيًضا زمبلئو  الفيسبوؾ وتويًت 
ستبدو سبلمة اجملاؿ العاـ ىشة مثل ىنا وأفراد اجلمهور،  ،السينما، وادلرضى والطبلب، ورواد ،وادلشاة

 .طة ابخلاصتلك ادلرتب

 

 :وية واجملتمع يف خدمات الشبكات االجتماعيةأخالقيات اذله  2.1
اذلوايت الشخصية  تُنشأتفتح تقنيات الشبكات االجتماعية نوًعا جديًدا من الفضاء األخبلقي حيث 

واجملتمعات، "احلقيقية" واالفًتاضية، وتقدؽلها والتفاوض بشأهنا وإدارهتا وتنفيذىا. وفًقا لذلك، قاـ 
ل االجتماعي من حيث استخداماهتا كػ "تقنيات الذات" الفوكوية الفبلسفة بتحليل وسائل التواص

(Bakardjieva and Gaden 2012 ) ُوذلك من ئهاوأدا ل بناء اذلوية الشخصيةسهَّ اليت ت ،
حيث األنواع ادلميزة للمعايَت اجملتمعية وادلمارسات األخبلقية اليت تولدىا خدمات الشبكات 

 . (Parsell 2008) االجتماعية

القضااي األخبلقية وادليتافيزيقية الناذبة عن تشكيل اذلوايت واجملتمعات االفًتاضية اىتماًما  جذبتْ 
 Patrick(. حيث أشار Rodogno 2012و Introna 2011اذل فلسفًيا كبَتًا )انظر

Stokes" " (2012)  على عكس األشكاؿ السابقة للمجتمع عرب اإلنًتنت اليت كاف فيها إذل أنو
 مثل SNS"وبناء الذات ادلتغَتة أمًرا ظلوذجًيا، فإف خدمات الشبكات االجتماعية " إخفاء اذلوية

تعمل بشكل متزايد على ترسيخ ىوايت األعضاء واتصاالهتم أبنفسهم احلقيقية وادلتجسدة  الفيسبوؾ
ومع ذلك، ال تزاؿ خدمات الشبكات االجتماعية  وشبكات "العادل احلقيقي" غَت ادلتصلة ابإلنًتنت.
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يف كثَت  غَت متاحوكن ادلستخدمُت من إدارة عروضهم التقدؽلية الذاتية وشبكاهتم االجتماعية بطرؽ سب
والنتيجة  ادلنزؿ أو ادلدرسة أو العمل.مثل تصلة ابإلنًتنت ادلاالجتماعية غَت  من األحياف يف الفضاءات

وانعكاسية وطموحة" وية متأصلة يف الواقع ادلادي للشخص ولتجسيده ولكنها أكثر وضوًحا "ىي ىُ 
(Stokes 2012, 365 :يف عرضها. يثَت ذلك عدًدا من األسئلة األخبلقية )،ما ىو مصدر  أواًل

التوجيو ادلعياري أو القيمة اليت يستمدىا احملتوى الطموح ذلوية مستخدـ خدمات الشبكات 
 تماعيةاالجوىل سبثل عروض اذلوية عموما على خدمات الشبكات  االجتماعية بشكل أساسي؟

"SNS" وىل تعكس نفس مبلمح القيم للمستخدمُت كما يف وضع عدـ  ؟نفس التطلعات
ىل  "؟"SNSوىل تعرض أي اختبلفات ملحوظة عن اذلوايت الطموحة لغَت مستخدمي  االتصاؿ؟

القيم والتطلعات ادلوضحة يف سياقات خدمات الشبكات االجتماعية أكثر أو أقل تغايًرا يف األصل 
األخرى؟ وىل تؤدي عروض اذلوية األكثر طموًحا والصرػلة يف السياقات  التعبَت عنهامن تلك اليت يتم 

تجسيد ىذه على مواقع التواصل االجتماعي إذل تشجيع ادلستخدمُت على ازباذ خطوات معينو ل
 التطلعات فعلًيا يف وضع عدـ االتصاؿ، أـ أهنا سبيل إذل إضعاؼ احلافز للقياـ بذلك؟

وىناؾ ظاىرة أخرى وذات صلو على مواقع التواصل االجتماعي وىي استمرار إحياء ذكرى صباعية 
حيث ال يؤدي ىذا إذل تنشيط عدد من األسئلة  ادلستخدـ؛بعد وفاة   الفيسبوؾ دللفات تعريف

بل إنو غلدد أيًضا أسئلة  فحسب،األخبلقية الكبلسيكية حوؿ واجباتنا األخبلقية لتكرمي وتذكر ادلوتى 
وما إذا كاف  ادلتجسدة،حوؿ ما إذا كانت ىوايتنا األخبلقية ؽلكن أف تستمر بعد انتهاء ىوايتنا 

 .(Stokes 2012) الشهرة وأؿ االجتماعي مات مستمرة يف ادلثو للموتى اىتما

( سلاوؼ بشأف اإلغراءات الفريدة جملتمعات الشبكات 2008) " "Mitch Parsellأاثر 
بغض النظر عن رأيك أو  سباًما،االجتماعية "ذات البث احملدود" اليت "تتكوف من أشخاص مثلك 

ميل  شبة  Web 2.0( حيث يقلق من أف من بُت ما توفره أدوات 41شخصيتك أو ربيزاتك". )
زلة.  والتحامل والعُ  الزائد بإذل تقييد ىوايتنا دبجموعة مغلقة من ادلعايَت اجملتمعية اليت تدمي االستقطا
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شخص الأو عبلقات  ابألشخاصشخاص الاأبف عبلقات  النظريةكما يعًتؼ من الناحية 
 وادلواقف،اليت تتيحها وسائل التواصل االجتماعي تسمح ابلتعرض جملموعة أكرب من اآلراء  ابألشخاص

 de"وبناء على  من أف يكوف ذلا غالًبا أتثَت معاكس. Parsell" "ؼلشى العملية،ولكن من الناحية 
Laat" (2006)،  الذي يقًتح أف أعضاء اجملتمعات االفًتاضية يتبنوف بشكل واضح أسلوب اتصاؿ

أنو يف حالة "  Parsell "وذلك للتعويض عن اإلشارات ادلعلوماتية ادلتضائلة، يدعي شديد النشاط
 قد تعزز لوجو،عدـ وجود رلموعة كاملة من ادلعّرفات الشخصية الواضحة من خبلؿ االتصاؿ وجهًا 

اذلوية الشخصية من خبلؿ ادلبالغة يف أعلية السمات  ةإمعي  أيًضا خدمات الشبكات االجتماعية
إخل.( شلا يقودًن إذل رؤية أنفسنا  كاثوليكي،زلافظ، مثلي اجلنس،   ليربارل،وتدعيمها ) الفردية ادلشًتكة

شلثلُت جملموعة أكثر من كوننا أشخاًصا فريدين بوصفنا نا على وسائل التواصل االجتماعي واتصاالت
(2008, 46.) 

بواسطة  ربسَّنأو  سبكَّنقد اليت  بطبيعتها ضارةأيًضا وجود ىوايت ورلتمعات  Parsell"  "يبلحظ
"، أو apotemnophiliacsادلبتورين " حيث يستشهد دبثاؿ ،Web 2.0بعض أدوات 

التحقق من  يتم فيهاإلنشاء شبكات دعم متبادؿ  ؛الذين يستخدموف ىذه ادلواردادلبتورين احملتملُت 
-Pro(. وقد أثَتت سلاوؼ ذات صلة حوؿ مواقع "48 ,2008صحة رغباهتم ادلدمرة للذات )

ANA الذي يوفر شبكات تدعم بشكل متبادؿ مرضى فقداف الشهية الذين يبحثوف عن معلومات "
 Giles 2006; Manders-Huitsوأدوات تسمح ذلم بًتسيخ اذلوايت ادلضطربة وضبطها )

تتيح أنواًعا فاسدة هنا أىي  Web 2.0 مكانياتإمن أف  Parsell" "عتقد(. بينما ي2010
على مقابلة؛ األخرى تقدـ حلواًل  Web 2.0إال أنو يدعي أف أدوات  الشخصية،ومدمرة من احلرية 

جل وادلرتبطة هبوايت العادل على ادللفات الشخصية طويلة األ الفيسبوؾ يصف اعتماد ادلثاؿ،سبيل 
 (.54 ,2008دلكافحة عدـ التفرقة وتعزيز ادلساعلات ادلسؤولة يف اجملتمع )احلقيقي كطريقة 
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ىي قيمة ضرورية و ومع ذلك، فإف مثل ىذه األدوات أتيت على حساب استقبللية ادلستخدـ وحريتو، 
 ( 2010وذلك كما لوحظ من قبل  للهوية،حًتاـ ادلطالب األخبلقية تتطلب ايف ظروؼ أخرى 

"Noemi Manders-Huits"يستنبط .)" "Manders-Huits  التوتر احلاصل بُت
بوصفهم  نظامياً  االعًتاؼ هبمموصوفوف وؽلكن  "ادلستخدمُت على أهنم SNSالطريقة اليت تعامل هبا "

( وبُت ما تقدمو يف نفس الوقت ذلؤالء ادلستخدمُت 52 ,2010"كائنات حسابية )خوارزمية(" )
خدمات  مطورييستوجب على  و. وذبادؿ أبنةستمر ادلمساحة جذابة لبناء اذلوية ذلم هنا تقدـ أحيث 

هم وإدارهتم للهوايت األخبلقية ئضباية وتعزيز مصاحل ادلستخدمُت عند بنا الشبكات االجتماعية
  والعملية بشكل مستقل.

 "SNS"بقيود  ادلرتبطةادلخاوؼ األخبلقية عن ) (Gaden"2012 و Bakardjieva"كما عرب
ىا ما إذا كاًن يرغباف يف تشكيل ىوايهتما واستخدامها هبذه الطريقة أـ الستقبللية ادلستخدـ حيث نوَّ 

 حددىا مطوريعرب اإلنًتنت تتكوف من فئات  ""SNSذوات مستخدمي  فأهنم يروف أل، ال
"SNS "، عات ويتم تصنيفها وتقييمها وفًقا للعملة اليت ربرؾ "االقتصاد األخبلقي" الضيق جملتم 

"SNS"( 410 ,2012: الشعبية). ف ال يصبحوف عاجزين و ادلستخدمفنو مع ذلك أ أيضاً  الحظا
ادلخطط بل ػلتفظ ادلستخدموف وؽلارس العديد منهم "احلرية يف ازباذ خيارات واعية ىذا  بسبب ؛سباًما

(. سواء عن طريق 411 ,2012مع اآلخرين" ) الذايت، والتفاعلوالتفاوض على شروط دستورىم 
استخداـ وسائل دلقاومة "الضرورات التجارية" دلواقع خدمات الشبكات االجتماعية )ادلرجع نفسو. ( 

 ".SNSأو عن طريق تقييد نطاؽ ومدى شلارساهتم الشخصية يف" 

اتحة ادلوثوقية بطرؽ مهمة. يف حُت أف ميزة إ الفيسبوؾ مثل االجتماعيةوؽلكن لشبكات اخلدمات 
عرض السجل الشخصي الكامل اخلاص يب على اإلنًتنت لَتاىا صبيع ي ذيالزمٍت" )ال"اجلدوؿ 

أفكاري واستيعاب  دفعٍت إذل مواجهةي شلا ؛ماضٍ زلتوى طالبٍت بػ "تعديل" يأصدقائي( ؽلكن أف 
 ،وؽلكن إدارة التصادـ الفوضوي بُت عائليت اليت قد تُنسى بسهولة.و وأفعارل ادلتعلقة بتصور الذات 
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 ؛ادلوقعابستخداـ أدوات سلتلفة يقدمها الفيسبوؾ  وزمبلئي يف العمل والذي ػلدث على ،وأصدقائي
األبسط واألقل  سًتاتيجيةاالحددىا. لكن أشلا يسمح رل بتوجيو ادلنشورات إذل شبكات فرعيو 

 شلا يسمح لكل عضو يف الشبكة ابحلصوؿ على حملة -للوقت ىي التعامل مع التصادـ  استهبلكاً 
نفسي يف ذات الوقت عما إذا كانت ىذه العروض التقدؽلية ادلوسعة  سائبلً  لآلخرين، أكوف عمن

أو شخًصا غَت صادؽ بشكل واضح. وذلك كما  لبلىتماـ، اً تصور شخًصا متعدد األبعاد ومثَت 
 :Anthony Beavers"و "Tamara Wandelوصفها 

غلب أف أصبح لذا وابلتارل، دل أعد حًرا بشكل جذري يف االطلراط يف إنشاء ذات متخيلة سباًما، 
ل ديناميكية دقيقة ظىو القابل للتفاوض يف  وما ،ىو ادلسموح رل أف أكوف شخًصا حقيقًيا، ولكن ما

حوف رل الذين يرونٍت ويسم اجلماىَتيةومن ىم أصدقائي من تلك الفئات  ،بُت من أريد أف أكوف
 (.93 ,2011)ويريدونٍت أف أكوف 

ف تضخيم العديد من البيئات االجتماعية إDean Cocking" (2008 )" ومع ذلك، يقوؿ 
ض الوظيفة ادلهمة لؤلظلاط تقوّ  ادلباشرة،عرب اإلنًتنت للجوانب النشطة للعرض الذايت ربت سيطرتنا 

والعروض  الوجو،تعبَتات  اجلسد،مثل لغة  الواعية،د خارج سيطرتنا للعرض الذايت ادلتجسّ  اخلفية
دوًرا حامًسا يف  وتلعبف ىذه مؤشرات مهمة للشخصية أ(. حيث يعترب 130التلقائية للعاطفة )

رصد أنفسنا من خبلؿ  نفهم هبا اليت ، وابلتارل التعرؼ على الكيفيةالطريقة اليت يراًن هبا اآلخروف
 SNSستمرار "حياؿ ا" Cockingويف حاؿ صحة وجهة نظر"  تصورات اآلخرين وردود أفعاذلم.

فقد يتم إعاقة قدرتنا على استخدامها لتنمية  متزامنة،" يف منح امتياز لبلتصاالت النصية والغَت 
 اذلوايت األصلية والتعبَت عنها بشكل كبَت.

 على طاؽ االنًتنتخارج ناذل افًتاض االنقساـ خاطئ بُت اذلوايت على اإلنًتنت وىوايتنا قد يُنظر 
الذايت وسبثيلنا شواغل األخبلقية وادلنبثقة من أتثَت وسائل التواصل االجتماعي على دستورًن حد الأ هناأ

 Luciano Floridi (2011)"" فالنظرية ادلعلوماتية للهوية الشخصية اليت قدمها األصيل؛
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ىذه ادليتافيزيقيا  Soraj" Hongladarom ( "2011)ويستخدـ ىذا التمييز.  سُبشكل
 تنّمى اليتوأنفسنا نًتنت خارج نطاؽ اإلادلعلوماتية إلنكار إمكانية رسم أي حدود واضحة بُت أنفسنا 

ىوايتنا الشخصية عرب اإلنًتنت  بداًل من ذلك، يتم اعتبار .ةخدمات الشبكات االجتماعي عرب
 األشياء األخرى. معاألحداث و مع خارجًيا من خبلؿ عبلقاتنا ادلعلوماتية مع الذات و  مشكلة

 "أرسطو وكونفوشيوس"النماذج العبلئقية للذات ادلوجودة يف  بُت Charles Ess" "يربط ،وابدلثل
ابعتباره "ذااًت  الذات الشبكيةوالعديد من ادلفكرين النسويُت ادلعاصرين وبُت ادلفاىيم الناشئة عن 

" Ess" يشَت .ادلعلوماتيةلت من خبلؿ شبكة متغَتة من والعبلقات ( تشكَّ 111 ,2010مشوىة" )
الذي أتسست عليو الدؽلقراطيات الليربالية ض النموذج الذري وادلزدوج للذات إذل أنو من خبلؿ تقوي

الغربية، فإف ىذا ادلفهـو اجلديد للذات غلربًن على إعادة تقييم ادلقارابت الفلسفية التقليدية للمخاوؼ 
وقد يشجعنا على توليد "أخبلقيات ادلعلومات العادلية"  -ية ادلتعلقة ابخلصوصية واالستقبللية األخبلق

" قد تفقد ادلشوىةفهو قلق من أف "ذواتنا  ذلك،(. ومع 112 ,2010واليت تشتد احلاجة إليها )
العبلقات اليت تشكلنا تتكاثر بشكل متزايد وتتناثر بُت شبكة واسعة وموسعة من  االتساؽ؛ ألف

فهل ؽلكن دلثل ىذه الذات أف ربتفظ بقدراهتا العقبلنية النقدية ادلطلوبة دلمارسة  القنوات الشبكية.
رية معوقة ابلسلبية السياسية والفكو لشبكية بشكل متزايد ابأو ىل ستتسم ذواتنا  ؟الليرباليةالدؽلقراطية 

على التعامل مع احلجج النقدية"  والقدرة االقل القصَتةىتماـ اال"فًتات  بسببيف احلكم الذايت 
أننا أنمل ونعمل على سبكُت ظهور "الذوات اذلجينة" اليت تنمي "  Ess"يقًتح و  (؟114 ,2010)

 ,2010ادلًتابطة وادلتجسدة )الفضائل األخبلقية والعملية الفردية البلزمة لبلزدىار داخل عبلقاتنا 
116.) 
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 :الصداقة والفضيلة واحلياة اجليدة على خدمات الشبكات االجتماعية 2.2
اللينكدف  العديد من أنواع االتصاالت العبلئقية: فمثبل يشجع االجتماعيةخدمات الشبكات  تسّهل

"LinkedInيف إنشاء خطوط تويًت   " العبلقات االجتماعية ادلنظمة حوؿ حياتنا ادلهنية ، ويفيد
لفًتة من الوقت  ماي سبيس اتصاؿ بُت األفراد العاديُت والشخصيات ذات النفع العاـ ، كما كاف

الذي بدأ   - الفيسبوؾ  وشهد التواصل مع معجبيهم ،عة للموسيقيُت للًتويج ألنفسهم و وسيلة شائ
زايدة يف ملفات تعريف  -ادل كوسيلة لربط رلموعات جامعية وربط الناس اآلف يف صبيع أضلاء الع

األعماؿ اليت هتدؼ إذل إنشاء روابط للعمبلء احلاليُت وادلستقبليُت. ومع ذلك، فإف ادلفهـو العبلئقي 
" كاف وال يزاؿ "الصديق"، وذلك كما يتضح من االستخداـ الشائع اآلف ذلذا SNSالشامل يف عادل" 

 ".SNSعلى العبلقات ادلوجودة يف " ادلصطلح كفعل يشَت إذل أفعاؿ التحريض أو التأكيد

" قدًرا كبَتًا من االىتماـ األكادؽلي SNSأاثر ىذا التخصيص والتوسع دلفهـو "الصديق" من قبل" 
ركزت  من الفبلسفة وعلماء االجتماع، أكثر من أي اىتماـ أخبلقي آخر ردبا ابستثناء اخلصوصية.

على توقع استخداـ مثل ىذه ادلواقع بشكل " SNSات يف " صداقبناء الادلخاوؼ ادلبكرة حوؿ 
"العادل احلقيقي" أو  اتصاؿأساسي لبناء صداقات "افًتاضية" بُت أفراد منفصلُت جسداًي يفتقروف إذل 

ف ىذا التصور ادلفاىيمي مستنبط من األظلاط السابقة للتواصل االجتماعي عرب أ لوجو". كما"وجهًا 
ت سلاوؼ فلسفية حوؿ ما إذا كانت الصداقات عرب اإلنًتنت وتلك األظلاط ىي اليت أاثر  اإلنًتنت،

 ةأو زلكـو عليها أف تكوف بدائل ابىت جيدة مثل الشيء احلقيقي"األايـ "ؽلكن أف تكوف يف يـو من 
(. ويعارض ىذا Cocking and Matthews 2000لبلتصاالت ادلتجسدة "وجًها لوجو" ) 

أشار إذل أف الصداقات عرب اإلنًتنت قد  حيثAdam Briggle   "(2008 )"الرأي بشدة 
عرب اإلنًتنت ادلكّونة أف الصداقات  "Briggle" يؤكد ادلثاؿ،تتمتع ببعض ادلزااي الفريدة. على سبيل 

خارجها، وذلك بفضل الشعور ابألماف الذي توفره  ادلتشّكلةقد تكوف أكثر مصداقية من الصداقات 
(. كما يشَت إذل الطريقة اليت ؽلكن هبا لبلتصاالت الكتابية غَت ادلتزامنة 75 ,2008ادلسافة ادلادية )

  (.77 ,2008) والعميقةأف تعزز عمليات التبادؿ ادلدروسة 
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ما إذا  و  خارجها،ادلكونة حوؿ كيفية قياس الصداقات عرب اإلنًتنت مع الصداقات والتساؤالت ادلتنوعة 
مع  مادلستخدمُت بتجسيد عبلقاهت التزاـ تكوف على حساب كانت الصداقات عرب اإلنًتنت 

عملت على ربديد ادلبادئ األخبلقية  ،يف "العادل احلقيقي" األسرة، واجملتمعاتوأفراد  ،األصدقاء
ستغرؽ تلكن دل  اليت بدأت مع ظهور خدمات الشبكات االجتماعية. دلشكلة الصداقة عرب اإلنًتنت

 وقتاً  الفعلية خدمات الشبكات االجتماعيةالذباىات استخداـ يف االدراسات التجريبية ادلتخصصة 
 ويف غضوف اخلمس سنوات من إطبلؽ ادلشكلة.ىذه إعادة التفكَت العميق يف مساحة  لتقرر طويبلً 

"كانوا يعتمدوف على ىذه ادلواقع  SNS، كاف من الواضح أف غالبية كبَتة من مستخدمي" الفيسبوؾ
على العبلقات وتعزيزىا مع أولئك الذين لديهم أيًضا اتصاؿ قوي خارج ىذه يف ادلقاـ األوؿ للحفاظ 

 العمل األصدقاء، وزمبلءوالكلية  ،وادلدرسة الثانوية ،يف ذلك أفراد األسرة ادلقربُت ادلنصة دبا
(Ellison, Steinfeld and Lampe 2007; Ito et al. 2009; Smith 2011  .)

اإلنًتنت، عرب  البحتة ال ُتستخدـ لتسهيل عمليات التبادؿ ف خدمات الشبكات االجتماعيةأكما 
ادلواقع؛ تلك يعتمد العديد من مستخدمي مواقع الشبكات االجتماعية اليـو على وظائف  حيث
 ،الثقافية الرايضية، أوكل شيء من حفبلت الكوكتيل إذل ليارل األفبلـ والنزىات إذل األحداث   لتنظيم

 ماعات اجملتمعية.واالجت ،مشل األسرة ودلَِّ 

 Loopt" و"Foursquareللهاتف اجلواؿ مثل " خدمات الشبكات االجتماعيةتعمل تطبيقات 
"على توسيع ىذا النوع من الوظائف بشكل أكرب، من خبلؿ سبكُت  Google Latitude"و "

شلا يتيح عقد اجتماعات  ؛الفعلياألصدقاء من ربديد موقع بعضهم البعض يف رلتمعهم ويف الوقت 
 التجارية واليت قد ربدث ابلصدفة. واحلاًنت، واحملبلت ،عفوية يف ادلطاعم

ف تصرؼ هبا خدمات أومع ذلك، ال تزاؿ ىناؾ سلاوؼ أخبلقية مستمرة بشأف الطريقة اليت ؽلكن 
ي ادلباشر الشبكات االجتماعية انتباه ادلستخدمُت عن احتياجات أولئك ادلوجودين يف زليطهم ادلاد
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وسائل  موجزات ادلهووسُت بتفقددلستخدمُت من انطاؽ واسع ل ادلؤسف)ضع يف اعتبارؾ االذباه 
 ،الرومانسية وادلواعيد ،واجتماعات العمل ،التواصل االجتماعي اخلاصة هبم أثناء العشاء العائلي

الظواىر  ( من مثل ىذه2011) "  Sherry Turkle"ويقلق العلماء مثل (.ادلوسيقيةعروض الو 
شلا غللب تعقيًدا جديًدا للمخاوؼ  ؛واليت تشَت إذل ظهور تسامح ثقايف متزايد لظاىرة "الوحيدوف معا"

الفلسفية السابقة حوؿ ظهور لعبة زلصلتها صفر بُت العبلقات خارج ادلنصات اإللكًتونية ومنافسيهم 
الًتكيز األخبلقي بعيًدا عن خدمات الشبكات االجتماعية االفًتاضية. لقد دفعوا أيًضا إذل ربوؿ 

 Cocking andصداقات "حقيقية" ) تعتربعرب اإلنًتنت  الصداقاتمسألة ما إذا كانت 
Matthews 2000أي مدى يتم خدمة الصداقات احلقيقية اليت ضلضرىا إذل  ذلإلة أمس (، إذل

ويستمر اجلدؿ حوؿ قيمة وجودة الصداقات  (.Vallor 2012) خدمات الشبكات االجتماعية
( إذل Sharp 2012; Froding and Peterson 2012; Elder 2014عرب اإلنًتنت )

ألف النمط ادلعتاد لتلك الصداقات يستمر يف التطور وذلك تبعا دلعظم ظواىر الشبكات  ؛حد كبَت
 االجتماعية.

ف ينخرط أابإلمكاف  كاف  ما إذا حياؿسع تتقاطع مثل ىذه االىتمامات مع األسئلة الفلسفية األو 
 "عييدّ  النموذج األخبلقي الكبلسيكي "للحياة اجليدة" يف القرف احلادي والعشرين وكيف ؽلكن ذلك.

Pak-Hang Wong" ىذا السؤاؿ يتطلب منا توسيع النهج القياسي ألخبلقيات ادلعلومات  أف
( الذي ػلدد اإلجراء األخبلقي 29 ,2010والتحوؿ من الًتكيز الضيق على "احلق / العادؿ" )

حقوؽ التأليف والنشر ، وما إذل  اخلصوصية،فيما يتعلق ابنتهاكات  ادلثاؿ،)على سبيل  سليببشكل 
  Edward" "Spenceخلياراتنا التكنولوجية. ويقًتح  إغلابيًاذلك( إذل إطار يتصور مساًرا أخبلقًيا 

وتقنيات ادلعلومات واالتصاالت  خدمات الشبكات االجتماعية ( كذلك أنو دلعاجلة أعلية2011)
ذات الصلة من أجل حياة جيدة بشكل مناسب، غلب علينا أيًضا توسيع نطاؽ البحث الفلسفي إذل 
ما وراء اىتمامو احلارل ابألخبلقيات الشخصية الضيقة ليشمل السؤاؿ األخبلقي األكثر عادلية وىي 

وسائل التواصل االجتماعي والتقنيات ذات الصلة على تنمية الفضيلة . ىل تساعدًن احلكمة احلصيفة
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هنا سبيل إذل أوماىي أفضل طريقة للوصوؿ لذلك؟ أـ  جيد،الفكرية األوسع دلعرفة ما ىو العيش بشكل 
 ؟اتطورى عرقلة

 بتوظيفوىذا القلق بشأف احلكمة احلصيفة واحلياة اجليدة ىو جزء من االىتماـ الفلسفي ادلتزايد 
سواء كانت ىذه  الصلة،"والتقنيات ذات  SNSأخبلقيات الفضيلة الكبلسيكية لتقييم أتثَت " مصادر

 Essو كليهما )أ( Wong 2012(، الكونفوشيوسية )Vallor 2010أرسطو )صادر ادل
كما يشجع برًنمج البحث التساؤؿ عن أتثَت وسائل التواصل االجتماعي على تنمية   (.2008

الصدؽ، عن تنمية رلموعة من الفضائل األخبلقية والتواصلية األخرى، مثل الفضيلة احلصيفة، و 
 .والعدالة، والوالء، واإلحساف، والتعاطف ،والصرب

 

 الدميقراطية واحلرية وخدمات التواصل االجتماعي يف اجملال العام 2.3
غلب  االجتماعي،والصداقة على مواقع التواصل  ،واذلوية، واجملتمعاخلصوصية، وكما ىو احلاؿ مع 

النظر إذل ادلناقشات األخبلقية حوؿ أتثَت وسائل التواصل االجتماعي على اخلطاب ادلدين واحلرية 
اليت تسبق ع حوؿ اآلاثر السياسية لئلنًتنت والدؽلقراطية يف اجملاؿ العاـ على أهنا امتدادات لنقاش أوس

وضوع مركزة على مسألة ما إذا كاف . حيث تركز الكثَت من األدبيات حوؿ ىذا ادلWeb 2.0معايَت 
من خبلؿ وذلك  ،احلرة للعقل العاـ التداورل بطريقة مستنَتة اتاإلنًتنت يشجع أو يعيق ادلمارس

( ألخبلقيات اخلطاب والدؽلقراطية 1992/1998)  "Jürgen Habermas" ىربماس وصف
 Ess 1996 and 2005b; Dahlberg 2001; Bohmanالتداولية يف اجملاؿ العاـ )

اجملاؿ العاـ من  ذبزئةوأحد ادلوضوعات ذات الصلة وادلثَتة للقلق ىي قدرة اإلنًتنت على  (.2008
خبلؿ تشجيع تكوين رلموعو متعددة من "غرؼ الصدى" و "فقاعات االقصاء": الصوامع ادلعلوماتية 

ىو أف  ىنا القلقو  ة.بديللؤلفراد ذوي التفكَت ادلماثل الذين ػلموف أنفسهم عمًدا من التعرض آلراء 
بينما سبنع مواطٍت الدؽلقراطية من  ذلا،مثل ىذه العزلة سوؼ تعزز التطرؼ وتعزيز اآلراء اليت ال أساس 
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ىناؾ تساؤؿ حياؿ مدى  وأخَتًا، (.Sunstein 2008االعًتاؼ دبصاحلهم وخرباهتم ادلشًتكة )
والعصياف ادلدين والثورات الشعبية  ،قدرة وسائل التواصل االجتماعي على تسهيل النشاط السياسي

اليت تؤدي إذل اإلطاحة ابألنظمة االستبدادية. وتشمل األمثلة الشائعة ادلشار إليها ثورات مشاؿ إفريقيا 
 Marturanoعلى التوارل )الفيسبوؾ وتويًت  واليت ارتبطت هبا وتونس،يف مصر ـ  2011عاـ 

2011; Frick and Oberprantacher 2011.) 

يف خدمات الشبكات االجتماعية على وجو اخلصوص يف ضوء ىذه األسئلة، تظهر بعض  يُنظر عندما
تسهل ادلشاركة والتعرض اذل رلموعة متنوعة الفيسبوؾ وتويًت  ف ادلواقع مثلأ :االعتبارات ادلميزة. أوالً 

اخلطاب )على عكس أدوات خدمات الشبكات االجتماعية الضيقة مثل  أنواعللغاية من 
LinkedIn رابطًا دلقاؿ يف رللة  ةخباريو متضمنإيف أي يـو تغذية الفيسبوؾ مستخدـ (. قد يواجو

 مصحوابً سياسية زلًتمة متبوًعا بفيديو لقط يف زي سخيف، متبوًعا برابط لدراسة علمية جديدة، 
 ،شخصية سياسية مشهورةلصورة جبانب و ، ئبعرض مطوؿ حلالة حديثو نشرىا أحدىم بشأف غدا

كما سبتزج صور اإلجازات ابلصخب السياسي والدعوات إذل   إليها تعليق ذكي وىداـ. اً ضافم
األحداث الثقافية والرسائل التذكَتية أبعياد ادليبلد والرسـو البيانية القائمة على البياًنت اليت مت إنشاؤىا 

االقتصادية ادلشًتكة. وىكذا يف حُت أف ادلستخدـ يتمتع  األخبلقية، أولتقويض السياسة العامة، أو 
واألدوات اليت ؽلكن  أكرب،بقدر كبَت من احلرية يف اختيار أشكاؿ اخلطاب اليت غلب أف يوليها اىتماًما 

ال ؽلكنو بسهولة أف  حيث شبكتو،من خبلذلا إخفاء أو إعطاء األولوية دلنشورات أعضاء معينُت يف 
ل من ادلعرفة السطحية جملموعة متنوعة من االىتمامات اخلاصة والعامة لزمبلئو. ػلمي نفسو على األق

والتجزئة الشديدة  ،وىذا من شأنو أف يوفر على األقل قدًرا من احلماية ضد االنعزالية الشديدة
 للخطاب الذي ال يتوافق مع اجملاؿ العاـ.

منشورات أولئك الذين  و حجبأ" ةصداق لغاءإبينما ؽلكن للمستخدمُت يف كثَت من األحياف " :اثنًيا
ؽليلوف إذل االختبلؼ معهم أو إخفائها بشكل منهجي، فإف الرؤية العالية والقيمة ادلتصورة للروابط 
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وغالًبا ما يتحدث   سًتاتيجية متسقة.ااالجتماعية على ىذه ادلواقع ذبعل ىذا اخليار أقل جاذبية ك
( طادلا Vallor 2010تقنيات معينة يف سياقات معينة ) تدرجاتأو  إمكانياتعن  التقنيةفبلسفة 

مبلئمة للمستخدمُت )مع عدـ جعل  أكثر هنا تقدـ أظلاطًا معينة من االستخداـ أكثر جاذبية أوأ
 األظلاط البديلة مستحيلة(.

، واليت غلب على الفيسبوؾ يف ىذا الصدد، قد يُنظر إذل الشبكات االجتماعية مثل تلك ادلوجودة على
ستخدمُت فيها ازباذ إجراءات تتعارض إذل حد ما مع غرض ادلوقع من أجل ضباية أنفسهم بشكل ادل

دؽلقراطي متواضع مقارنة  تدرجفعاؿ من اآلراء غَت ادلرغوب فيها أو ادلخالفة، على أهنا ذات 
ىذا  يقّوضومع ذلك، قد  ابلشبكات اليت مت إنشاؤىا عمدًا حوؿ قضية أو ىوية سياسية معينة.

اخلاصة ابدلستخدمُت بطرؽ اليت تنظم خبلصة األخبار  ، لػ الفيسبوؾ اخلاصة وارزمياتاخل عربالتدرج 
اليت من ادلؤكد تقريًبا أهنا تعطي األولوية جلاذبية "ذبربة ادلستخدـ" على ادلنفعة ادلدنية أو غامضة، 

 سبلمة اجملاؿ العاـ.

إبمكاف وسائل التواصل االجتماعي أف تتجنب سلاطر غلب على ادلرء أف يسأؿ عما إذا كاف  :اثلًثا
ظلوذج االستفتاء للخطاب الدؽلقراطي، حيث تتشتت أصوات األقليات بشكل حتمي ويغرقها 

مقارنًة بقنوات االتصاؿ "واحد اذل كثَت" واليت تفضلها وسائل اإلعبلـ التقليدية،  وابلتأكيد،الكثَتوف. 
الذي يبدو أنو يقلل من احلواجز اليت ربوؿ دوف كثَت" د إذل  "ظلوذج اتصاؿ "متعد SNSتسهل "

عدد  ذا كاف لدى الشخص إومع ذلك، ادلشاركة يف اخلطاب ادلدين للجميع، دبا يف ذلك ادلهمشُت. 
"تتابعهم"، فقد تظل آراء األقلية مسموعة كأصوات  شخاصأ" أو الفيسبوؾكاٍؼ من "أصدقاء 

وردبا قد تكوف ذات قيمة لتوفَت بعض "التوابل" واجلدة للمحادثة األوسع ولكنها وحيدة يف الربية، 
تفشل يف تلقي اىتماـ عاـ جاد دبزاايىا. حيث تفتقر وسائل التواصل االجتماعي احلالية إذل اذلياكل 

ؿ النوعية يف الوصو  ادلساواةولكن ، ابحلريةليس فقط ادلؤسسية البلزمة لضماف سبتع أصوات األقليات 
 إذل الوظيفة التداولية للمجاؿ العاـ.
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غلب على ادلرء أيًضا أف أيخذ يف االعتبار جودة التبادالت ادلعلوماتية على وسائل التواصل  :رابًعا
حقيقي يتميز دبمارسة العقبلنية النقدية. وعلى الرغم من  حوارياالجتماعي ومدى تعزيزىا جملاؿ عاـ 
من خبلؿ العديد من أشهر  يسرتمستنَتة ومصادر أدلة موثوقة  أننا الحظنا أعبله أف التعرض آلراء

على سبيل ادلثاؿ، عدد  التعرض ال يضمن االىتماـ أو االستهبلؾ. ولكنوسائل التواصل االجتماعي، 
رؤية كل منشور  الستحالةكبَت دبا يكفي الفيسبوؾ   جهات االتصاؿ يف شبكة ادلستخدـ العادي يف

عدد يستعرض دلوجز األخبار اخلاص هبم، حيث  الفيسبوؾذي صلة حىت تلك اليت زبتارىا خوارزمية 
، SNS" "ويشعر العديد من العلماء ابلقلق من أنو يف بيئات .اعليه يُردضئيل منها عن كثب أو 

لى حبر افًتاضي من ع متزايد كاحلطاـف ادلساعلات اجلوىرية للخطاب ادلدين تعمل على ضلو إحيث 
شلا يضعف العادات وادلمارسات ادلدنية للعقبلنية النقدية واليت  ؛احملتوى ادلسلي أو الضحل بشكل اتفو

(. Carr 2010; Ess 2010لكي نعمل كمواطنُت دؽلقراطيُت مطلعُت ومسؤولُت ) ؛ضلتاجها
، ادلراعيةعلى ذلك، يف حُت أف أكثر وسائل التواصل االجتماعي شيوًعا تروج دلعايَت ادلمارسة إضافة 

كما االتصاؿ؛  فإف ىذه ادلعايَت سبيل إذل تفضيل اإلغلاز والتأثَت الفوري على اجلوىر والعمق يف 
تلك فيما يتعلق بزراعة  خصوصاً ال يبشر ابخلَت  الشيء أف ىذاإذل Vallor"  (2012 )"يشَت

ويتعزز ىذا القلق من خبلؿ البياًنت التجريبية اليت  الفضائل التواصلية الضرورية الزدىار اجملاؿ العاـ.
تشَت إذل أف وسائل التواصل االجتماعي تدمي ظاىرة "دوامة الصمت" اليت تؤدي إذل القمع السليب 

 .Hampton et. alة )لوجهات النظر ادلتباينة بشأف ادلسائل السياسية أو ادلدنية ذات األعلي
أف قدرة وسائل  Oberprantacher ("2011)و  "Frick(. ويف نقد ذي صلة، يزعم 2014

التواصل االجتماعي على تسهيل "ادلشاركة" العامة ؽلكن أف ربجب الغموض العميق بُت ادلشاركة 
 (22 ,2011) . "ادلشًتكةالتوافو "أفعاؿ متداخلة ومفككة من عتبارىا "عملية تشاركية واعدة" واب

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 Copyright 2020© حكمة  29 

 

الذي ينشأ على منصات اإلنًتنت ابلنقاش ادلثَت للجدؿ  وتتعلق القضية اخلامسة للدؽلقراطية عرب
وسائل التواصل االجتماعي حوؿ ادلدى الذي غلب أف يتم فيو التسامح مع اخلطاب ادلثَت للجدؿ أو 

اجلهات الفاعلة اخلاصة، خاصة عندما تظهر العواقب يف من الذي ال ػلظى بشعبية أو معاقبة 
معايَت احلرية  ُزعزعتْ على سبيل ادلثاؿ،  مثل اجلامعة. خارج االنًتنتالسياقات واألماكن التقليدية 

" والعديد من احلاالت األخرى  Salaitaاألكادؽلية يف الوالايت ادلتحدة إذل حد كبَت بسبب "قضية 
دؽليُت أو معاقبتهم من قبل مؤسساهتم نتيجة منشوراهتم ادلثَتة للجدؿ على وسائل اليت مت فيها لـو األكا
ويبقى أف نرى ما ىو التوازف الذي ؽلكن إغلاده بُت التحضر وحرية التعبَت يف  التواصل االجتماعي.

 اجملتمعات اليت تتوسط فيها اتصاالت خدمات الشبكات االجتماعية بشكل متزايد.

فيما إذا كانت وسائل التواصل االجتماعي ستحافظ ابلضرورة  اً خاص ساؤالً ة تإف شبذل ذلك إويضاؼ 
ف أكما  تعكس بشكل متزايد شبكات اجتماعية دولية تعددية. ألهناوذلك  ؛على روح الدؽلقراطية

الشبكات  ادلهيمنة يف اجملتمع الليربارل الغريب والفيسبوؾ وتويًت  االنقساـ احلارل بُت شبكات مثل
نظمة األمع و ( VKontakte) مثل ( وروسياRenRenمثل )الصُت  ادلوجودة يف االجتماعية

وإذا أصبحت خدمات الشبكات االجتماعية على  ؛  قد ال يستمر و / أو استبدادية شيوعيةكثر األ
ضلو متزايد متعددة اجلنسيات أو عادلية النطاؽ ، فهل سبيل تلك التنمية إذل نشر وتعزيز القيم 

ف تعجل إبعادة صياغة سياؽ القيم أذل إوادلمارسات الدؽلقراطية ، أو زبفيفها وإضعافها، أوىل سبيل 
 (؟Ess 2010عادلية" جديدة ) الدؽلقراطية الليربالية يف "أخبلقيات

والتساؤؿ األكثر إحلاًحا ىو ما إذا كاف اخلطاب ادلدين والنشاط على مواقع التواصل االجتماعي 
سيتعرضاف للخطر أو التبلعب هبما من قبل ادلصاحل التجارية اليت سبتلك حالًيا البنية التحتية التقنية 

والتأثَت السياسي للشركات يف قطاع  ادلتزايدة،ة وتديرىا. حيث ىذا القلق مدفوع ابلقوة االقتصادي
واآلاثر اليت ػلتمل أف تؤدي إذل حرماف وإضعاؼ حقوؽ النموذج االقتصادي والذي  التكنولوجيا،

(. ويف الواقع، أصبحت العبلقة Floridi 2015يلعب فيو ادلستخدموف دوًرا سلبًيا بشكل أساسي )
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حيث  متزايد،بُت مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي ومقدمي اخلدمات مثَتة للجدؿ بشكل 
يكافح ادلستخدموف للمطالبة دبزيد من اخلصوصية وأمن بياًنت أفضل وضباية أكثر فعالية من 

ومت توضيح  قليلة أو معدومة. بقدرة تفاوضية فيو ادلضايقات عرب اإلنًتنت يف سياؽ اقتصادي يتمتعوف
إبجراء ذبارب نفسية  الفيسبوؾ "عن قياـ ابحثي 2012ىذا اخللل بقوة من خبلؿ الكشف يف عاـ 

والتبلعب دبزاجهم عن طريق تغيَت توازف العناصر اإلغلابية أو  علمهم،على ادلستخدمُت دوف  متأنية
يف الدراسة بعًدا آخر للمخاوؼ تض (. كماGoel 2014السلبية يف موجز األخبار اخلاص هبم )

بواسطة  أنشئتادلتزايدة بشأف أخبلقيات وصحة أحباث العلـو االجتماعية اليت تعتمد على البياًنت 
 (.Buchanan and Zimmer 2012) ةالشبكات االجتماعي

ومن ادلفارقات يف الصراع على السلطة بُت ادلستخدمُت ومقدمي خدمات الشبكات االجتماعية، 
أصبحت منصات الشبكات االجتماعية نفسها ساحة ادلعركة الرئيسية، حيث يقـو ادلستخدموف 

حيث ابلتنفيس عن غضبهم اجلماعي يف زلاولة إلجبار مقدمي اخلدمة على االستجابة دلطالبهم. 
بعد سنوات من  تويًت إغلابية، كما حدث عندما قاـ مستخدمويف بعض األحياف ائج تكوف النت
لتقدمي أدوات إببلغ أفضل عن التحرش عرب ودفعتها ـ  2015الشركة يف عاـ  خجلتأالشكوى 
ومع ذلك فإف العملية بطبيعتها فوضوية ومثَتة للجدؿ يف كثَت من األحياف، كما ىو احلاؿ  اإلنًتنت.

يف ادلطالبة إبسقاط الرئيس " "Redditمن ذلك العاـ، عندما صلح مستخدمو  يف وقت الحق
" subredditحبظر بعض منتدايت " "Reddit"   إدارة، حيث  "Ellen Pao"  التنفيذي

"، ادلكرسة لتشهَت ومضايقة األشخاص الذين يعانوف من  للبدانةالكراىية األكثر إاثرة لبلمشئزاز )مثل "
 زايدة الوزف.(

واإلصباع الواضح الوحيد الناشئ عن االعتبارات ادلوضحة ىنا ىو أنو إذا كانت وسائل التواصل 
االجتماعي ستسهل أي تعزيز للمجاؿ العاـ اذلابرماسي، أو الفضائل وادلمارسات ادلدنية للخطاب 
العقبلين الذي غلب أف يفًتضو أي رلاؿ عاـ فاعل، فسيكوف على ادلستخدمُت حشد جهودىم 
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(. وقد يعتمد ىذا Frick and Oberprantacher 2011ط الستغبلؿ ىذه الفرصة )بنشا
( الذي Bar-Tura, 2010, 239احلشد على مقاومة "اإلحساس الزائف ابلنشاط واإلصلاز" )

إعادة توجيو  او مغزى،قد أييت من رلرد النقر على "أعجبٍت" رًدا على أفعاؿ خطاب سياسي ذي 
"متابعة" ًنقد اجتماعي  اليت ال يلتف ادلرء أبًدا للتوقيع عليها، أو ببساطة ادلكادلات لتوقيع العرائض

، وأتييد منتجات " للعمل يف موجة من إعبلًنت الشركاتتويًتتغرؽ دعواتو "على  تويًت صريح على
ادلشاىَت والتعليقات الشخصية. وجادؿ البعض أبنو سيتطلب أيًضا تنمية معايَت وفضائل جديدة 

واليت بدوهنا ستظل "الدؽلقراطيات" عرب اإلنًتنت عرضة للتدمَت الذايت  اإلنًتنت،دنية عرب للعقلية ادل
 .(Ess 2010) الغوغائيوالطغياف الغَت العقبلين للسلوؾ 

 

 خدمات الشبكات االجتماعية واجلرائم اإللكرتونية 2.4
كادلضيف جملموعة واسعة من "اجلرائم اإللكًتونية" واجلرائم ذات   ةخدمات الشبكات االجتماعي تعد

التحرش اإللكًتوين، وادلطاردة و /  لكًتوينالتنمر اإلدبا يف ذلك على سبيل ادلثاؿ ال احلصر:  الصلة،
وادلراقبة غَت القانونية ،  اإللكًتوين،واالحتياؿ  اإللكًتوين،واالبتزاز  األطفاؿ،اإللكًتونية، واستغبلؿ 

حقوؽ النشر ، والتجسس اإللكًتوين ، والتخريب و  ،وية ، وانتهاكات ادللكية الفكريةوسرقة اذلُ 
كل شكل من أشكاؿ السلوؾ اإلجرامي أو غَت االجتماعي لو   اإللكًتوين و اإلرىاب اإللكًتوين.

وردبا نتيجة لذلك ، ماؿ الفبلسفة إذل ترؾ العبلقات احملددة بُت  ،"Web 2.0 "اتريخ يسبق معايَت
كمسألة ذبريبية لعلماء االجتماع ، وادلكلفُت إبنفاذ   خدمات الشبكات االجتماعيةاجلرائم اإللكًتونية و 

تعد اجلرائم اإللكًتونية موضوًعا دائًما ذا أعلية  ذلكالقانوف و شركات أمن اإلنًتنت للتحقيق. ومع 
ية للمجاؿ األوسع ألخبلقيات الكمبيوتر، ويثَت االنتقاؿ إذل مثل ىذه اجلرؽلة وتطورىا على فلسف

قضااي أخبلقية جديدة وشليزة. ومع ذلك تعد اجلرائم اإللكًتونية موضوًعا دائًما ذا  SNSمنصات 
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 "منصاتانتقاؿ ىذه اجلرؽلة وتطورىا على كما  الكمبيوتر،أعلية فلسفية للمجاؿ األوسع ألخبلقيات 
SNS" قضااي أخبلقية جديدة وشليزة. يثَت 

من بُت تلك التساؤالت واليت ذلا أعلية أخبلقية ىو التساؤؿ اخلاص ابلكيفية اليت غلب أف يستجيب 
هبا مقدمو خدمات الشبكات االجتماعية عند مطالب احلكومة لبياًنت ادلستخدـ ألغراض التحقيق 

ة يف أو مكافحة اإلرىاب. كما إف مقدمي خدمات الشبكات االجتماعية عالقوف بُت ادلصلحة العام
وكثَت منهم ينظر إذل احلكومات على  مستخدميهم،منع اجلرؽلة وحاجتهم إذل احلفاظ على ثقة ووالء 

كما اختارت العديد من الشركات  ،هنا ابلغت يف زلاوالهتا لتأمُت سجبلت النشاط عرب اإلنًتنتأ
ت الشبكات خدماطراؼ دلبادالت تفضيل أماف ادلستخدـ من خبلؿ استخداـ التشفَت التاـ بُت األ

اثر استياء الوكاالت احلكومية اليت تصر على الوصوؿ من "الباب اخللفي" أي إذل أشلا  ؛االجتماعية
 (.Friedersdorf 2015بياًنت ادلستخدـ لصاحل السبلمة العامة واألمن القومي )

 

 قلق أخبلقي آخر ًنشئ ىو الطابع السياسي ادلتزايد للتحرش اإللكًتوين وادلطاردة عرب اإلنًتنت. وشبة
وألعاب  التقنيةويف الوالايت ادلتحدة، كانت النساء اللوايت يتحدثن عن نقص التنوع يف صناعات 

ة منازذلن الفيديو أىداًفا خاصة، حيث غلربف يف بعض احلاالت اذل إلغاء مظاىر التحدث أو مغادر 
بسبب التهديدات اجلسدية بعد نشر عناوينهن ومعلومات شخصية أخرى عرب اإلنًتنت )شلارسات 

"(. كما ظهرت لغة سياسية عامية جديدة بُت الوحدات عرب اإلنًتنت مثل doxxingتعرؼ ابسم " 
"MRAsد " )نشطاء حقوؽ الرجاؿ(، الذين يروف أنفسهم زلاصرين يف معركة أيديولوجية شرسة ض

" )"زلاربو العدالة االجتماعية"(: األشخاص الذين يدافعوف عن SJWsمن يسموهنم بسخرية أبهنم "
 ة لضحااي االستقصاء عن ادلعلوماتادلساواة واألمن والتنوع من خبلؿ وسائط اإلنًتنت. وابلنسب

"doxxing"  ،القانوف تقدـ ىيئات إنفاذ حيث والتهديدات اإللكًتونية ادلرتبطة ابلعنف اجلسدي
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ألف ىذه الوكاالت غالًبا ما تكوف غَت رلهزة أو غَت زلفزة لضبط احلدود  وذلك ؛التقليدية ضباية ضئيلة
 .واالفًتاضيالضبابية بُت األذى الفعلي 

 

 خدمات الشبكات االجتماعية وقضااي ما وراء األخالق -3
  االجتماعيةخدمات الشبكات الظهور السريع لػ زاءإمن التساؤالت ًا كبَت   اً عدد خبلؽطرح ماوراء األت

 ةعلى سبيل ادلثاؿ، تقدـ خدمات الشبكات االجتماعي كوسيط مهيمن للتواصل بُت األشخاص.
( حوؿ ما إذا كانت Tavani 2005; Moor 2008بياًنت جديدة للنقاش الفلسفي احلارل )

طية أو أخبلؽ الفضيلة سبتلك مصادر  التقاليد األخبلقية الكبلسيكية مثل النفعية أو األخبلؽ الكان
كافية إللقاء الضوء على اآلاثر األخبلقية لتقنيات ادلعلومات الناشئة، أو ما إذا كنا حباجة اذل إطار 
أخبلقي جديد للتعامل مع مثل ىذه الظواىر. وأحد األساليب اجلديدة ادلستخدمة بشكل شائع 

 ;Light, McGrath and Gribble 2008االجتماعيو )لتحليل خدمات الشبكات 
Skog 2011 فشاءإلأخبلقيات ا( ىي "Philip Brey" ((2000 حيث يهدؼ ىذا اإلطار .

شلا يسمح  ؛معينةاألخبلقي متعدد التخصصات إذل ربليل كيفية تضمُت قيم أخبلقية معينة يف تقنيات 
Ess"  (2006 )"واقًتح  لتشكيل ادلمارسة األخبلقية. وذلك؛ ابلكشف عن ادليوؿ ادلبهمة لتقنية ما

أف "أخبلقيات ادلعلومات العادلية" اجلديدة والتعددية قد تكوف ىي السياؽ ادلناسب الذي ؽلكن من 
" SNSخبللو تتم مشاىدة تقنيات ادلعلومات الناشئة. كما اقًتح ابحثوف آخروف أف تقنيات مثل" 

( van den Eede 2010اغماتية )تستدعي اىتماًما متجدًدا للمناىج األخبلقية احلالية مثل الرب 
 ;Hamington 2010( النسوية أو أخبلقيات الرعاية )Vallor 2010، أخبلقيات الفضيلة )

Puotinen 2011 ادلصادر من قبل علماء األخبلؽ التطبيقية لصاحل  توجهلت( واليت غالًبا ما
 النفعية واألخبلقية التقليدية.
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ىو التطوير الصريح ألخبلقيات  SNSبػ  وادلرتبطةوأحد ادلشاريع ذات صلو دبا وراء االخبلؽ 
 Ess 2005a; Capurro 2008; Honglaradom and) الثقافات ادلتعددةادلعلومات 

Britz 2010 فخدمات الشبكات االجتماعيو وتقنيات ادلعلومات الناشئة األخرى ال ربصر .)
دود الوطنية أو الثقافية، وىذا ؼللق ربداًي خاًصا لعلماء األخبلؽ نفسها بشكل موثوؽ يف احل

، غلب ربليل ادلمارسات يف سلتلف البلداف مقابل اخللفية ادلفاىيمية اليت تعًتؼ فمثبلً التطبيقية. 
 ومثاؿ على ذلك، الصلةذات وتستوعب االختبلفات ادلعقدة يف ادلعايَت وادلمارسات األخبلقية 

وتشمل ظواىر خدمات . (Capurro 2005; Hongladarom 2007)اخلصوصية 
الشبكات االجتماعية األخرى واليت قد يتوقع ادلرء االستفادة من جراء التحليل ادلتعدد الثقافات 

األظلاط الثقافية ادلتنوعة والتفضيل / التسامح : ٣ألخبلقية ادلوضحة يف القسم رقم وادلرتبط ابالعتبارات ا
النقد بُت و  السياسي،والتعبَت عن النقد  الشخصي، والتجريب والنقاش،ي واحلجج مع العرض العاطف

. بداًل من ذلك إمكانية وجود ومشاركة ادللكية الفكرية الديٍت،والتعبَت  الثقايف،أو النقد  العائبلت
على سبيل ادلثاؿ ومن وجهة نظر بنائية مفادىا أف  ربداًي،أخبلقيات معلومات تتمتع ابلتماسك يعترب 

ادلعايَت األخبلقية  إعادة تعريفتعمل على  "SNS "الناشئة مثل والتقنيةادلمارسات االجتماعية 
والتقنيات ذات الصلة على العمل  ربليل شبكات اخلدمات االجتماعيوابستمرار حبيث ال يقتصر دور 

 .االخبلقي من التحليل ادلقصودعلى اذلدؼ  التحليل بناءً  اىذ ػلوؿفقط بل 

لحة حوؿ ما إذا كاف ؽلكن للفبلسفة أف يكوف ذلم أتثَت فعلي على ادلبلمح سلاوؼ عملية مُ  شبةأخَتًا، 
توجيو ربليبلهتم  على. حيث إذا كاف الفبلسفة يعملوف SNS""األخبلقي للتقنيات الناشئة مثل 

 خبلقياأل كالتشريحاألخبلقية إذل فبلسفة آخرين فقط، فإف مثل ىذه التحليبلت قد تعمل ببساطة  
فرصة لبلستباؽ أو لئلصبلح أو إلعادة توجيو حيث ال يكوف ىناؾ ، والتقنيةلعبلقات بُت اإلنساف ل

 دلستخدميوؼ األخبلقية: ىل ولكن دلن ينبغي توجيو ىذه ادلخا غَت األخبلقية. التقنيةادلمارسات 
؟ "SNS"ـ دلطوري برامج أو للهيئات التنظيمية وادلؤسسات السياسية؟ أمواقع التواصل االجتماعي؟ 

وكيف ؽلكن جعل احملتوى النظري واالستَتاد العملي ذلذه التحليبلت يف متناوؿ ىذه اجلماىَت ادلتنوعة؟ 
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ويصبح اإلحلاح العميق دلثل ىذه األسئلة واضًحا دبجرد ما ىي القوة احملفزة اليت يتوقع أف تكوف لديهم؟ 
إدراكنا أنو على عكس ادلعضبلت األخبلقية اخلاصة بػ "احلياة أو ادلوت" واليت ينشغل هبا علماء 
األخبلؽ التطبيقيوف )على سبيل ادلثاؿ، اإلجهاض والقتل الرحيم وعقوبة اإلعداـ(، فإف تقنيات 

 يف وقت قصَت مع النسيج األخبلقي اليومي لكل حياتنا تقريًبا،ملت تعا SNSادلعلومات الناشئة مثل 
العادات وادلمارسات األخبلقية اليت و ،شلا أدى إذل تغيَت ادلشهد االجتماعي، لديها يف غاية األعلية

الضوء عليها ىنا ىي يف حقيقة االمر، أي شيء عدا ُسلط واالىتمامات األخبلقية اليت  نتعامل معها.
الفبلسفة وال اجملتمع البشري األوسع ربمل ترؼ معاملتها على ىذا  يطيقواليت ال  "،"األكادؽلية

 النحو.
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