
 

 

 نشست آبان ماه با عنوان:

 "در جهان فناورانه ستنیز یاخلاق"
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 اتیعضو ه ی،دکتر محمدرضا کلاه .برگزار شدبا سخنرانی دکتر محمدرضا کلاهی   8931در سال  یاخلاق در علوم فناور یرانیانجمن ا آبان ماه نشست
وم، موضوع اخلاقی زیستن در جهان فناورانه مورد تحلیل قرار دادند که گزیده ای از نشست در ادامه وزارت عل یو اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگ یعلم

 ارایه شده است:
 .2  یفتگیهمراه با ش ردکیرو. 8:  کرد کیتفک یرا نسبت به تکنولوژ کردیهمرفته دو رو یمعاصر، از دوره مشروطه تا کنون رو رانیتوان در ا یم 

 همراه با تنفر کردیرو

انسان  ستنیز یرا برا یدوم تبعات تکنولوژ کردیحسن نظر دارند و صاحبان رو یو رفاه حاصل از تکنولوژ شرفتینسبت به پ کمی کردیصاحبان رو 
ابد و ی یم انسان اریرا ابزار سودمند در اخت یولوژنخست، تکن کردیدانند. رو یم گرانیشدن انسان از خود و د گانهیو آن را موجب ب نندیب یم یمنف

 .یتکنولوژ اریدر اخت یدوم انسان را ابزار کردیرو

ظور اخلاق من یبه درست دید دیاست، با "اخلاق" گریواژه د دیاست کل "یفناور" ای "یتکنولوژ"گفتار امروز که  یدیاز واژگان کل یکیدر کنار  
 اتیلقخ نیو شرح مختصات ا "انیرانیا اتیخلق"متفکران از  یبرجسته شد. برخ یرانیجامعه ا یمسئله اخلاق برا ریاخ یهاو چرا در دهه ستیچ

  .سخن گفتند ریاخ یدهه ها در

و  "انقلاب"است که ابتدا  یدوران نیچن انیکرد. در م فیتوص "یجمع یآرمان ها"دوران  توانیمعاصر را م رانیا یگذشته از دوره ها ۀچند ده 
و  "آرمان" یاز دهه هفتاد هژمون افت،یرد آن را  توانیم 04 یو حت 04و  04 یهادهد. اما در مقابل آن دوران که دهه یرخ م "جنگ"سپس 

 .دانست "تیموفق"توان آن را گفتمان  یداد که م یگریخود را به گفتمان د یجا "یروزیپ"

تر ند تا موفقبک شتریخود ب یبکند تا شادتر باشد و فرصت ها را برا دیچه با یدارد؛ فرد انسان دیتاک "جمع" یه جاب "فرد"گفتمان متاخر بر  نیا 
هم از  "تیو معنو تیعقلان"مانند  ییما نگاشته شدند. گفتمان ها اتیخلق یدر نقد و بررس ییهااست که کتاب یابحبوحه نیباشد. در چن

 .نامم یم «انهیذره گرا»دوره متاخر است که من آن را  نیا یهایژگیو

متفح  دیشا انیدانست. گفتمان جناب ملک "انیاستاد ملک"توان  یگفتمان متاخر را م نیا ندهینما م،یبدان یعتیدوره اول را دکتر شر ندهیاگر نما 
 ."تیموفق"مرکز بر مت یاست در کنار گفتمان ها انهیگرادوره متاخر ذره نیمتناسب با ا کردیرو نیتر

 
 


