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 6931بیانیه اپیانی کنگره اخالق رد علوم و فناوری تهران ،آرذ ماه 
کاری ارد آستاهن میالد خجسته ی پیامبر اکرم )ص( و امام صادق )ع( که اخالق را بنای تحول انسان و رسالت دانشمندان اعالم داشته اند، انجمن   52ریانی اخالق رد علوم و فناوری با هم

ربگزار  -مرکز همایش اهی بین المللی کتابخاهن ی ملی جمهوری اسالمی اریان -رد تهران 6931 آرذ ماه 61ات  69نهاد علمی، مدنی و رسمی، کنگره ی بین المللی اخالق رد علوم و فناوری را از 
 کرد. 

لوم خالق رد ع ا تن از ژپوهشگران، اندیشمندان و دانشمندان اریانی و غیر اریانی هب موضوع " اخالق ربای علوم و فناوری" رد پنج حوزه ی "مبانی و مبادی 611رد این کنگره ی چهار روزه 
 52است عمومی"، رپداختند و با اراهئ و سی و فناوری"، "مدرییت علوم و فناوری" ، "توسعه علوم و فناروی اهی نوین"، اخالق حرفه ای رد علوم و فناوری" و "اخالق رد علوم و فناوری

 احت اهی میان رشته ای و مستقل هب صورت نظری و عملی مطرح کردند.میز گرد؛ زمینه اه، ، راهبرداه و آاثر اخالقی را رد س 61پوستر و  965مقاله، و  21سخنرانی، 
 حوزه اهی علوم و فناوری و ررنن  رد کنگره ی تهران که ربای نخستین بار توانست رد یک اجتماع زبرگ علمی، گفت و گو اهی جدیدی رب سر ضرورت رپداختن هب مسائل بنیادین اخالق

 بند ذیل اعالم می دارد: 61عرصه اهی ژپوهش و آموزش بگشاید، مهمترین رنیافت اهی خود را رد  و جامعه سامان دهد و افق اهی نویی رد
خاص، نظری و عملی و جهانی و محلی نیازمند  وجهاِن کنونی که دستخوِش تغییرات رپشتاب علمی و فناوراهن است، عمال هب تدوین و تبیین مبانی و ساز و کاراهی اخالقی رد قلمرواهی عام  .6

 از پیش است. رت
نیزهست. بنارباین هب  یاخالق رد علم و فناوری ررارت از اندیشیدن، دانستن و آموختن صرف است، اخالق سرچشمه ی معناداری و معنابخشی و تنظیم رفتار رردی و جمع  .5

 حوزه ی همه دانش اه و فناوری اه تسری دارد.
اسی اخالقی قرار می گیرد، از این رو کنشگران حوزه ی علوم و فناوری رد تحقق عینی این مفانیم مسؤولیت اس عمل اخالقی رد داریه ی کنش اهی آزاداهن، آگااههن و ارادی .9

 دارند.
ه اه نیز می شامل مبارزه با این زمین  ،قر، انرباربی، تبعیض و تحقیر موّلد و مقوم زمینه اهی ضد اخالقی هستند، هب این سبب دستور کار اخالق رد حوزه ی همه علوم و فناوری اه .4

 .شود



 

 

قوق شهروندی و ح  هم سرشتی " اخالق و عدالت"  و " اخالق و همدردی" ایجاب می کند که حوزه ی اخالق رد علوم و فناوری اهداف صیانت از انسان و کرامت او، .2
هش آسیب اهی اجتماعی را رد ررآیند توسعه ی علوم و جامعه و کا مدنی و نسلی و جنسیتی و قومیتی و مذنبی، ارتقای کیفیت زندگی و رافه و امنیت و خیر عمومی، توانمند سازی

 .فناوری اه هب طور مستمر رصد کند
قی رد پهنه ی همه ی دانش اه و فناوری توسعه ی اپیدار، همه جانبه، متوازن، موزون و همزمان نیازمند اشتراک نظر رب سر اصول و الزام اه و کد اهی روشن، رراگیر و روزآمد اخال .1

 .جدید از جمله محیط زیست، تغییرات اقلیمی، فناوری اهی زیستی، ارتباطات و اطالعات و جامعه ی شبکه ای و مجازی است اهی
گران حوزه اهی علوم و ش رابطه ی متقابل میان اخالق و دین، اخالق و حقوق، اخالق و ررنن ، اخالق و اجتماع، اخالق و ررد، اخالق و سیاست و اخالق و اقتصاد، کن  .2

 .فناوری را وا می دارد که رد مسیر کاهش جهل و خرافه، خردستیزی و ارراطی گری، خشونت طلبی و انامنی حساس و فعال باشند
گاه اه، مراکز رتبیتی و آموزشی پیش از دبستان ات مدارس، نهاداهی مولد اندیشه، مراکز ژپوهشی و فناوری،رس .1 گان، نهاداهی مدنی، دانش گاه  هن اهی جمعی و شبکهانخب اهی مجازی، دست

ی این نهاداه ¬ت مشترک همهی گذار و ربانمه رزی حاکمیتی نقش اهیی مورث و هب هم پیوسته رد گسترش و تعمیق حوزه اخالق رد علوم و فناوری دارند، از این رو رب مسئول اهی سیاست
 .میان سازمان اه و رد متن حرفه اه و مهارت اه اتکید می شودرد ارتقای اخالق رد گستره ررنن  عمومی و حوزه ارزش اه و ننجاراه و نگرش اه، رد 

لمللی و تقویت بنیان ا ی پیشبرد و توسعه ی اخالق رد علوم و فناوری؛ رراهم آوردن زمینه اهی گفت و گو، ارتباط، تفاهم و تعامل رد سطوح ملی و منطقه ای و بین¬الزمه .3

یی منمم را ربای است. نهاداه، شبکه اه و مراکز فعال حوزه ی اخالق رد علوم و فناوری می توانند و باید ربانمه اه آزادی اهی علمی، امنیت اندیشه و گسترش ررنن  نقد
گاه اهی سیاست  .و مورث آنها یاری رسانند گذاری و مجری نیز هب انجام مستقل، غیرتشریفاتیایجاد شبکه اه و نهاداهی محلی و جهانی طراحی و پیگیری کنند و دست

این حوزه هب معنای کشف ررصت اه  مام هب حوزه ی اخالق رد علوم و فناوری رب آمده از نگرانی نسبت هب امروز و آینده و یا محدود ماندن رد گذشته نیست. تمرکز رب اخالق ردانت  .61
ی توان رد رپتو این رویکرد جدید آنها را نهفته ای هست که م  رد کنار توجه هب تهدیداهست. رد ررنن  و تمدن اریانی و اسالمی همانند جوامع و ملل دیگر ظرفیت اهی اخالقی

 .بازخوانی و باز آررینی کرد
 کنگره اخالق رد علوم و فناوری

 6931آرذ ماه 


