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گزارش جلسه مجمع عمومی فوقالعاده
انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری

جلسات نوبت اول و دوم مجمع عمومی فوقالعاده انجمن ایرانی اخالق
در علوم و فناوری در تاریخهای  89/4/10و  89/5/3برگزار شد .دستور
جلسه مبنی بر بررسی اصالحات پیشنهادی اساسنامه مطرح و پس از
بحث و تبادلنظر ،تغییرات اساسنامه به شرح زیر مورد تصویب قرار
گرفت.
 در صورت عدم رسميت جلسات مجامع عمومي در نوبت اول ،جلسهنوبت دوم مجمع عمومي به فاصله حداقل  20روز بعد تشکيل و با
حضور هر تعداد اعضاء رسميت خواهد يافت.
 هر يک از اعضاي پيوسته انجمن حاضر در جلسه مجمع عمومي،فقط ميتوانند از يک نفر از اعضاي پيوسته انجمن براي احراز رسميت
جلسه و دادن رأي وکالت داشته باشند.
 اعضايي حق شرکت در جلسات مجامع عمومي انجمن را دارند کهتا قبل از برگزاري جلسات مجامع عمومي حق عضويت خويش را
پرداخته باشند.
 دوره تصدي هيأت مديره سه سال است و عضويت در هيأت مديرهبيش از دو دوره متوالي ممنوع است و فقط حداکثر دو عضو مشمول
قاعده مذکور در صورت کسب بيش از  3/4آراي حاضرين در جلسه
مجمع ميتوانند براي يک دوره ديگر به عضويت هيأت مديره در آيند.
در ضمن در جلسه نوبت اول مجمع عمومی فوقالعاده انجمن آقای
دکتر مصطفی دلشاد تهرانی در زمینه اخالق در سیره نبوی با تأکید بر
نهجالبالغه به ایراد سخن پرداختند که گزارش آن در پی میآید.

دکتر دلشاد در ابتداي سخنانش ضمن اشاره به تعريفهاي مختلف که در
زمينه اخالق وجود دارد ،گفت :نوع نگاه ما به اخالق بدون سازوکارهاي
مناسب بوده و به همين دليل بياخالقي در جامعه رواج پيدا کرده است.
وي اخالق در آموزههاي معصومين را مجموعهاي از بينشها ،ارزشها،
گرايشها ،روشها ،کنشها و گويشها دانست .وي سپس به تعريف
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واژه سيره پرداخت :معناي واژه سيره نزديک واژه سبک است ،سبک
روشها و حاالت پايدار در هر حوزهاي است بنابراين وقتي گفته ميشود
پيامبر داراي سيره است يعني در حوزههاي مختلف زندگي خود داراي
سبک است و عوض نميشود .پيامبر اکرم و معصومين سيرهاي را بنا
نهادهاند که هيچگاه از آن عدول نکردهاند .وي افزود :ريشه اصول سيره
در قرآن کريم است و خداوند پيامبر را الگوي خوب و نيکو معرفي
کرده است .در امتداد قرآن کريم ،احاديث نبوي و معصومين به خصوص
نهجالبالغه الگوي برتر مسلمانان و منبع بسيار خوبي براي اخالق است.
اميرالمؤمنين فرمودهاند :گراميترين چيزي که در انسان لحاظ ميشود
اخالق خوب است و در تمام حوزهها نياز به اخالق و مکارم اخالقي
احساس ميشود .دکتر دلشاد ادامه داد :بينشها ،ارزشها ،گرايشها،
روشها ،کنشها و گويشها يک سازمان اخالقي است .براي دستيابي
به رفتار و سلوک اخالقي بايد از بينشها آغاز کرد .اگر انسان نگاهش
عوض نشود ،رفتارش عوض نميشود .بعد از بينشها ،ارزشها بايد
اصالح شود تا انسانها ارزش واقعي پيدا نکنند اخالقشان تغيير نميکند.
بر اساس بينشها و ارزشها گرايش پيدا ميکنيم که اين گرايش يا به
امور متعالي است يا گرايش به امور پست .چهارمين عامل در اين ساختار
روشهاست .خود روشها تعيينکننده اخالق يا عدم اخالق است.
پنجمين مورد کنشهاست .هر عملي که صورت ميگيرد نبايد در آن
نافرماني خدا باشد .ششمين عامل گويشهاست در واقع گويش انسان
بيانگر روح و درون اوست .وي ادامه داد :انسان و جامعه اخالقي که در
پرتو سيره نبوي بخواهد شکل بگيرد بايد اصولي را به عنوان اصول کلي
ثابت و عملي تعريف کند که بر تمام حوزههاي زندگي حاکم باشد.
دکتر دلشاد در پایان سخنانش گفت :بر اساس سيره نبوي و نهجالبالغه
دوازده اصل در تمام حوزهها مطرح است که اگر حفظ شود آن ساختار
تحقق پيدا ميکند .اين اصول عبارتند از:
1 .1اصل نفي خودکامگي :خودکامگي يعني خودبزرگبيني ،به
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محض اينکه انسان قدم اول را در وادي خودکامگي بگذارد قدم در
ساير مراحل نيز ميگذارد.
2 .2اصل مرزباني ،حريمداري و پرواپيشگي :يعني انسان
در همه امور حدود و مرزها را بشناسد و حق کسي را مورد تعدي
قرار ندهد و فراتر از قانون نرود .اگر اين حدود و مرزها رعايت شود،
اخالق در جامعه تحقق پيدا ميکند.
3 .3اصل پايبندي به کيفيت استخدام وسيله :زماني که
انسان وسيله نادرستي را به کار ميبرد يعني با دروغ کاري را
پيش ميبرد ،هالک ميشود .در منطق معصومين کسي کاري را با
بياخالقي و بداخالقي پيش نميبرد.
4 .4اصل اعتدال :در همه امور از افراط و تفريط پرهيز شود ،اخالق
قرآنی اين است که در تمام حوزهها معتدل باشيم .وقتي از ميانهروي
دوري ميکنيم ،به ستم گرفتار ميشويم.
5 .5اصل زهد :زهد در منطق معصومين يعني انسان در حوزههاي
مادي و معنوي رابطه نفساني برقرار نکند .اگر در حکومت ،سياست
و مديريت مناسبات زاهدانه نداشته باشيم به قدرتزدگي گرفتار
ميشويم و در معرض خطر قرار ميگيريم.
6 .6اصل نزاهت :انساني که خودش را منزه ميدارد يعني بتواند
خالف کند اما نکند ،راه نزاهت و تقواپيشگي را رعایت کرده است.
7 .7اصل تکريم :تکريم يعني انسان حرمت ديگران را حفظ کند.
انسانهايي که ديگران را کرامت کنند ،خدا را کرامت کردهاند.
پيامبر هم خودش کريم بود و هم با ديگران با کرامت رفتار ميکرد.
8 .8اصل صداقت و صراحت :راستگويي در زندگي از اصول
راستين در سيره نبوي است .صراحت يعني روشني در زندگي،
افرادي که در زندگي مخفيکاري ميکنند به آلودگي دچار ميشوند.
9 .9اصل رحمت و محبت :هندسه عالم ،هندسه رحمت و محبت
است حتي با معصيتکاران هم بايد با رحمت رفتار کرد.
1010اصل رفق و مدارا :رفق و مدارا يعني نرمي ،تحملکردن و
بردباري ،اخالق بدون رفق و مدارا معنا نميدهد.
1111پايبندي به عهد و پيمان :به تمام عهدها پايبند باشيم و تعهد
داشته باشيم .حتی اگر با دشمنان هم پيمان شويم جانمان را سپر
پیمانمان قرار دهيم.
1212اصل عدالت :معناي رايج عدالت يعني قراردادن هر چيز در
جاي خود و رساندن هر ذيحقي به خودش .اخالق بدون عدالت
نميتواند شکل بگيرد و پايدار بماند.

گزارش سخنرانی " اخالق و رسانه"
در بیست و دومین نشست علمی انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری
که در تاریخ  7اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد ،دکتر هادی خانیکی
عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
سخنرانی با عنوان «اخالق و رسانه» ایراد نمودند .ایشان در ابتدای
سخنانشان اظهار داشتند :اخالق در رسانه به سه بخش تأثير اخالق
بر رسانه ،تأثير رسانه بر اخالق و نقش اخالق رسانهاي تقسيم ميشود.
علت اين تقسيم بيشتر متأثر از مسائلي است که در جهان امروز با آن
روبرو هستيم .وقتي صحبت از رسانه به عنوان يک متغير در هر حوزه
ديگري غير از اخالق ،مث ً
ال حوزه سياست ،قدرت ،فرهنگ ،اقتصاد و
نظاير آنها ميکنيم از جهاني سخن ميگوييم که گويي وارد پارادايم
جديدي شدهايم که تحت تأثير ارتباطات و اطالعات است .يعني اين
شتاب و شدت انتقال اطالعات ما را با مجموعه سؤالهاي جديدي مواجه
کرده است که در عالم ارتباطات از اين تغيير پر شتاب به عنوان فشردگي
زمان ،مکان و فضا ياد ميشود و باعث شده است تا امروز تفکيک بين
سياست ،فرهنگ ،اقتصاد و نظاير آنها بسيار دشوار باشد.
دکتر خانیکی ادامه داد :تا دو سال پيش وقتي از رسانهها صحبت
ميکرديم ،حداکثر درجه تأثيرگذاري رسانهها را تا حد رسانههاي جمعي
ميديديم .از سه سال پيش تاکنون زمينهاي در حوزه ارتباطات پيدا
شده است که به تعبير حوزه ارتباطات ،رسانههاي خودگزين در واقع به
گونهاي بين رسانههاي فردي و رسانههاي جمعي قرار گرفتهاند .از تلفن
همراه تا فضاهاي مجازي در واقع فناوري و يک دايره جديدي را در عالم
ارتباطات مطرح کردهاند که شبکههاي کامپيوتري ستون فقرات آن است
و زبان آن ديجيتالي است و گستره آن توزيع و تعامل جهاني است .يک
نمونه خيلي ملموس آن که در تحوالت ايران و جهان با آن مواجه شديم
پديدهاي است که از آن به عنوان روزنامهنگاري شهروندي ياد ميشود
و در مقايسه با روزنامهنگاري گذشته ،غيرحرفهاي ،سادهتر و تأثيرگذارتر
است .با يک تلفن همراه و عکس ،ميتوان جهاني را تحت تأثير قرار داد.
روزنامهنگاري شهروندي ،فضاي مجازي و وبالگها و پيامكها نمونه
ديگري از آن است .رسانههاي خودگزين ،از جنس مطبوعات ،راديو و
تلويزيون نيستند گفته ميشود اينها در محتوا خود توليد هستند .وقتي
رسانهها ميتوانند توليد خرد داشته باشند از کدام اصل اخالقي ،حقوقي و
قانون تبعيت ميکنند .در چنين شرايطي سؤال کالسيک اخالق و رسانه
مطرح ميشود بخش اول که تأثير اخالق بر رسانه است به شش سؤال
کالسيک که در حوزه ارتباطات مطرح است پاسخ ميدهد .وقتي جريان
انتقال پيام از يک منبع به هر مخاطب را در نظر ميگيريم معمو ًال به
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شش عامل توجه داريم .از چه منبعي اين پيام را ميفرستد؟ چه پيامي
فرستاده ميشود؟ اين پيام براي چه کساني فرستاده ميشود؟ مخاطبشان
چه کسي است؟ چگونه اين پيام فرستاده ميشود؟ و از چه کانال و
مجرايي ميگذرد؟ به اين ترتيب در حوزه اول به تأثير اخالق بر رسانه
بايد توجه کرد يعني تأثير پيام و تأثير اخالق بر فرستنده پيام .در حوزه
دوم که تأثير رسانه بر اخالق است بحثها معکوس ميشود .اين که
رسانه چه تأثيري بر اخالق خانواده دارد در جامعه ايران ملموستر است.
متأسفانه هر جا در جامعه امروز ايران مشکلي پيش ميآيد سراغ رسانه
ميرويم و ميگوييم تلويزيون ،مطبوعات ،راديو ،ماهواره ،اينترنت و
نظاير اينها هستند که اخالق را خراب ميکنند .رسانه بر اخالق خانواده،
اخالق اقتصاد ،اخالق سياسي ،اخالق تعليم و تربيت ،اخالق حقوق و
قانونگذاري تأثير ميگذارند.
دکتر خانیکی با اشاره به نقش اخالق رسانهای گفت :وقتي اخالق از
طريق رسانه انتشار مييابد نقش رسانه در تخريب بنيادهاي اخالقي
آشکارتر است .خود آسيبهاي اخالقي مهمترين آسيبهاي رسانهاي نيز
هستند .مطالعات نشان ميدهد اخالق حرفهاي تأثير مستقيم بر افزايش
تأثير رسانه داشته است.

وی ادامه داد وقتی وضعيت جامعه اخالقي نيست ميتوان از يک نظام
حرفهاي اخالقي در رسانهها سخن گفت؟ به نظر ميآيد نه ،نميتوان
انتظار داشت به همين دليل است که وقتي صحبت اخالق و رسانه در
مبحث سوم ميکنيم بيشتر فراهم آوردن امکان يا وضعيتي است که
او ًال قواعد اخالقي زير پا گذاشته نشود يعني نابهنجاري ،هنجار تلقي
نشود .بدين ترتيب از مجموع آنچه انجام گرفته است ميتوان  4اصل
را به عنوان مبناي اصول اخالق دانست که توسط دولتها ،نهادهاي
مدني و نهادهاي حرفهاي و تخصصي و روزنامهنگاران بايد دنبال شود:
اصل اول :آگاهيدهي عمومي يعني از آنجا که رسالت اصلي رسانهها
انتقال اطالعات است در پاسخگويي به حق همگان براي دريافت
اطالعات بايد خودشان را متعهد بدانند يعني بر اساس الگوي مسؤوليت
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اجتماعي خودشان را متعهد به آگاهيدهي عمومي و آزادي بيان ،انتقاد،
بازتاب آزادانه افکار عمومي از طريق رسانههاي متعدد و متنوع خبري
بدانند .اصل دوم :آزادي رسانهها به عنوان شرط اساسي فعاليت
رسانهاي يعني براي تحقق حق همگان در شناخت اطالعات يعني اصل
قبلي .تأمين استقالل عملي اصحاب رسانه و تضمين حرفه و حيثيت
روزنامهنگاري در مجموعه مقررات اخالقي يک جايگاه ويژهاي دارد.
اصل سوم :بيان حقيقت است که اين بيان حقيقت به عنوان رسالت
اجتماعي روزنامهنگار ايجاب ميکند که روزنامهنگار يا دستاندرکار
رسانه به دنبال کشف و بيان حقيقت باشد يعني به دنبال اين باشد که
آنچه به راستي روي داده منعکس کند .طبيعت ًا نبايد گزارش مغرضانه
دهد نبايد کتمان حقيقت و پردهپوشي کند .در صورت ارتکاب اشتباه
بتواند اصالح کند و اين مسئله با اخالقي شدن نهادها و فرآيندهاي
جامعه ممكن است و باالخره اصل چهارم :احترام به حيثيت فردي
و زندگي خصوصي است که اين به خصوص در رسانههاي جديد خيلي
اهميت دارد که چطور به حيثيت اصل خصوصي زندگي افراد به عنوان
يک فعاليت حرفهاي توجه شود چطور جلوي توهين و افترا گرفته شود
اين پديدهاي است که در بخشي از جامعه نميتواند موفق شود مث ً
ال در
خود کشور ما يکي از نقيصههاي حقوقي که وجود دارد این است .ما به
اتکاي قانون مطبوعات ميتوانيم بيشترين سختگيريها را نسبت به
مطبوعات داشته باشيم در حالي که کمترين توجه را به راديو و تلويزيون
داريم .يعني مطبوعات ميتوانند با شکايت يک فرد تعطيل شوند و يا با
محدوديت مواجه شوند در حالي که راديو و تلويزيون ميتواند نسبت به
جريان يا گروهي هر چه ميخواهد بگويد و پاسخگو نیز نباشد .بنابراين
وقتي جايي سخت ميگيريم و جايي آسان ،طبيعت ًا نميتوان انتظار داشت
امر اخالقي در جامعه محقق شود .با اين جمعبندي ميتوان در بحثهاي
مستقل ديگري که توسط صاحبنظران انجام ميگيرد عمل اخالقي را
در وادي رسانهها ريزتر کنيم و بگوييم چرا کار در رسانه يا روزنامهنگاري
امري حرفهاي است ،زيرا يکي از مشکالتي که ما داريم اين است که در
دو حوزه جداگانه اخالق و رسانه از دو نظام ارزشي و هنجاري متفاوت
برخوردار باشيم .به سادگي فکر ميکنيم يا ميپذيريم که دروغ ،تهمت،
غيبت چقدر بد است ولي همين دروغ گفتن و تهمتزدن وقتي شکل
تکنولوژي به خود ميگيرد شکل رسانهاي ميگيرد ديگر حساسيتي
نداريم .وقتي رسانهاي دروغ ميگويد اين مسئله شناخته شده نيست.
چطور ميتوان مباني اخالقي را در حوزه رسانهاي ديد و بعد موانعي را
که در اخالقي شدن وجود دارد ،بشناسيم .نتيجه اخالقي که از اين بحث
ميتوان گرفت ،اين است که زوال اخالقي براي جامعه بسيار خطرناک
و خطرناکتر از زوال سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي است و زوال اخالقي
در واقع زمينه بقيه انحطاطهاست .در نتيجه شايد بتوان گفت فکرکردن
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درباره اين که چگونه با کمک به تقويت بنيانهاي اخالقي ،رسانهها
ميتوانند خطر زوال اخالقي را به عنوان فرصت کاهش دهند آن هم
ممکن نيست مگر بپذيريم که چون زيربناي هر عمل اخالقي اختيار و
آزادي است ،رسانهها بتوانند به ميزان باالرفتن آزادي کمک کنند.
وی در پایان گفت :جامعه اخالقي ،جامعه گزينههاست نه جامعه گزيدهها.
به ميزاني که تالش کنيم جامعه اخالقي را بر اساس گزيدهها تعريف
کنيم آن جامعه جامعه غيراخالقي ميشود و ميتوان آثار و شواهد

اجتماعي اين زوال اخالقي را ديد.

گزارش سخنرانی

"اخالق و قضا :زمینهها و مبانی نظری"
در بیست و سومین نشست علمی انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری
که اول تیرماه سال جاری برگزار شد دکتر هادی وحید عضو هیأت علمی
دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی با عنوان «اخالق و قضا:
زمینهها و مبانی نظری» ایراد نمودند که خالصهای از آن در پی میآید.

وقتی سخن از اخالق و قضا به میان میآید ،مسئله اخالق را در دو سطح
درگیر میسازد که هرکدام دو الیه دارد :در سطح نسبت میان علم و
فلسفه علم ،اخالق در برابر فلسفه اخالق قرار میگیرد و در سطح علم،
اخالق نظری (محض) در برابر اخالق کاربردی قرار دارد .آنچه به عنوان
«اخالق حرفهای قضات» شناخته میشود به این الیه اخیر که «اخالق

کاربردی» است ،مربوط میشود در حالی که برای داشتن یک بحث
نسبت ًا کامل میبایست سه الیه دیگر بحث را نیز درنظر داشته باشیم
یعنی :اخالق محض (در ارتباط با اخالق کاربردی) ،اخالق (در نسبتی
که علم اخالق با فلسفهی اخالق دارد) و فلسفه اخالق .این سخنرانی با
عنوان «اخالق و قضا :زمینهها و مبانی نظری» تلفیقی از مباحث را در
این سه الیه نظر مورد توجه قرار میدهد.
در سطح نظری ،رابطه میان اخالق و قضا مسائل در هم تنیدهای از
فلسفه اخالق ،فلسفه حقوق و فلسفه سیاست را به میان میکشد .این
مالحظات ایجاب میکند روش کار از منطق مطالعات میان رشتهای با
تأکید بر تحلیل جامعه شناختی کارکردگرا توأم با نقد نظری پیروی کند.
دادههای تاریخی با تأکید بر میزان احتمال تغییرات نهادی نیز مورد توجه
بوده است.
به نظر میرسد از میان نظریات گوناگون اخالقی نظریه اخالقی فضیلت
محور بهتر از بقیه وضع موجود در جامعه ما را توضیح میدهد .بهرغم
توسعه ظاهری نهادهای رسمی در پی مدرن شدن نسبی جامعه و اینکه
جامعه پویای امروزی شکلگیری منطق ارگانیک حاکم بر روابط اجتماعی
را اقتضا دارد ،هنوز زیر ساخت جامعه و بافت اصلی آن را فرهنگ سنتی
خلقیات غالب روستایی قبیلهای تشکیل میدهد .این بافت سنتی
بومی با ّ
به ضمیمه ایدئولوژی مذهبی اسالمی دو پایه اخالق فضیلت محور حاکم
بر جامعه را تعریف میکند که آن را هم در ساختار و هم در کارکرد به
شدت مشروط میسازد .از آنجا که قضاوت به عنوان یک نهاد اجتماعی
از نوسانات ناشی از تعارض میان سنت و مدرنیته در امان نیست ،اخالق
حاکم بر قضاوت نیز تابعی از این نوسانات است.
فقدان نظریه عمومی حقوق از موانع عمده در راه شکلگیری یک نظام
حقوقی کارآمد است .این فقدان نظری به نوبه خود ناشی از فقدان نظریه
در حوزه سیاست ،فلسفه و اخالق است .نظام حقوقی ما از فقر نظری
رنج میبرد .نظریهپردازی حقوقدانان بیشتر در حوزه فنی و دگماتیک
حقوق بسط و توسعه یافته است ،در حالی که معماری نظام حقوقی
نیاز به کاوش و کنکاش در سطح کالن تئوریها ()Mega Theory
دارد .در سطح کالن تئوری ،مالحظات نظری برخاسته از فلسفه حقوق،
فلسفه اخالق و فلسفه سیاسی با تأکید بر واقعیتهای عینی اجتماعی و با
رویکرد تحلیل تاریخی نهادگرا میتواند ما را در دستیابی به یک نظریه
بومی کارآمد و منسجم رهنمون شود .اخالق قضایی در چنین بستری
قابل شناخت و مطالعه خواهد بود.
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خوشامد به اعضاي جديد انجمن

جلد اول مجموعه سخنرانیهای انجمن
منتشر شد

در بهار و تابستان سال جاري 15 ،تن به اعضاي جديد
انجمن افزوده شدند:

•آقاي دکتر سيد ربيع مهدوي ،عضو هيأت علمي دانشگاه علوم
پزشکي ايران
•آقاي سيد برديا جبلي ،دانشجوي کارشناسي حقوق دانشگاه
شهيد بهشتي
•آقاي محمدمهدي خصالي ،دانشجوي کارشناسي حقوق دانشگاه
شهيد بهشتي
•آقاي محمد معين ،دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت ()MBA
دانشگاه صنعتي شريف
•آقاي دکتر محمدتقي گودرزي ،استاد دانشگاه علوم پزشکي
همدان
•آقاي دکتر غالمرضا مشتاقيان کاشانيان ،دانشيار دانشگاه علوم
پزشکي کرمان
•آقاي دکتر تقي گلمحمدي ،استاد دانشگاه پزشکي تهران
•آقاي دکتر محسن آني ،استاد دانشگاه پزشکي اصفهان
•آقاي دکتر سهراب حاللخور ،عضو هيأت علمي دانشگاه علوم
پزشکي بابل
•آقاي عليرضا کوشکي ،مسؤول بخش منابع انساني مرکز
کارآفريني دانشگاه عالمه طباطبايي
•آقاي دکتر کمال ياوري ،عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و
فنون هستهاي
•آقاي دکتر حسن احمدوند ،مدير گروه بيوشيمي دانشگاه علوم
پزشکي لرستان
•آقاي دکتر هوشنگ اميررسولي ،دانشيار دانشگاه علوم پزشکي
شهيدبهشتي
•آقاي دکتر علياکبر صبور يراقي ،استاديار دانشگاه علوم پزشکي
تهران
انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري حضور اين عزيزان را در جمع
خود گرامي ميدارد.
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در این جلد  12موضوع مطرح شده است که عبارتند از :اخالق در علوم
و فناوری ،کرامت انسان در حکمت اسالمی ،اخالق زیستی از دیدگاه
ادیان ،اخالق مهندسی ،فرهنگ دانشگاهی ،زندگی دانشجویی در ایران
با تأکید بر اخالق علمی ،اخالق دانشگاهی ،اخالق و حقوق ،جهانی
سازی و اخالق زیستی ،اخالق پزشکی ،اخالق در اقتصاد ،خود شیفتگی
فرهنگی و ناکامی قومی و مالحظاتی پیرامون رابطه اخالق و جامعه.
انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری امید دارد که پس از این نیز بتواند
بهصورت منظم جلدهای بعدی را منتشر کند .این مجموعه به همراه این
شماره از خبرنامه برای تمامی اعضای انجمن ارسال میشود.

اصول اخالقي مؤسسه مهندسي

برق و الکترونيک آمريکا ()IEEE
مؤسسه مهندسي برق و الکترونيک آمريکا ( ،)IEEEبزرگترين مؤسسه
علمي  -تخصصي است که بهمنظور توسعه و پيشرفت نوآوريهاي
علمي بشر شروع به کار کرده است .اين سازمان در حال حاضر بيش از
 370000عضو در بيش از  160کشور جهان دارد و يکي از برجستهترين
سازمانها در زمينه استاندارد در تکنولوژيهاي پيشرفته ميباشد .داراي
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 38انجمن و  7شوراي فني ميباشد 144 .روزنامه و مجله به چاپ
ميرساند و از  900کنفرانس علمي در سال حمايت ميکند .سازمان
مذکور اصول اخالقي خود را در سال  2006به شرح زير تدوين کرده
است:
 متعهد ميشويم که تصميمگيريهاي ما در جهت ايمني ،بهداشت ورفاه عموم باشد و عواملي را که ممکن است جامعه و محيطزيست را
به مخاطره اندازد ،به سرعت فاش نماييم.
 از تضاد منافع واقعي يا متصور در صورت امکان دوري کرده و درصورت وجود آنها را براي طرفهاي ذينفع فاش نماييم.
 در هرگونه طرح ادعاها يا اظهار نظرها با توجه به اطالعات موجودصادق و واقعبين باشيم.
 رشوهخواري را در تمامي اشکال آن رد نماييم. دانش خود را در ارتباط با فناوري ،کاربرد مناسب و ظرفيتهايبالقوه آن افزايش دهيم.
 مهارتهاي فني خود را حفظ کرده و توسعه دهيم و تنها در صورتيکه از طريق آموزش و يا تجربه مهارتهاي الزم را کسب کرده باشيم،
انجام کارهاي فني ديگران را قبول نماييم.
 انتقاد سازنده از انجام کارهاي فني را بپذيريم ،اشتباهات را قبول وآنها را اصالح نماييم و بهطور مناسب مشارکت ديگران را ارج نهيم.
 بدون در نظر گرفتن نژاد ،مذهب ،جنس ،معلوليت ،سن و يا مليت ،باهم رفتار منصفانه داشته باشيم.
 از صدمهزدن به اموال ،شهرت يا اشتغال ديگران از طريق ادعاهاينادرست اجتناب کنيم.
 به ارتقاي حرفهاي همکاران کمک کرده و از آنها در پيروي ازمقررات داخلي حمايت کنيم.
منبعwww.ieee.org :

برگزاری کنگره ساالنه اخالق پزشکی
مركز تحقيقات اخالق و تاريخ پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران،
اولين كنگره ساالنه اخالق پزشكي را با محور حقوق بيمار و شعار
«حقوق بيمار :از آيين تا بالين» در تاريخ  27 - 29مهرماه سال جاری در
تهران برگزار میکند .در اين كنگره صاحبنظران و انديشمندان كشور
پيرامون موضوعات گوناگون اخالق پزشكي همچون اخالق پزشكي و
حقوق ،مباني فلسفي اخالق پزشكي ،آموزش اخالق پزشكي با محوريت
حقوق بيمار به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

عالقهمندان میتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به وبگاه مركز
تحقيقات اخالق و تاريخ پزشكي يا وبگاه کنگره به نشانیهای زير
مراجعه نماييد.
http://mehr.tums.ac.ir
http://imec.tums.ac.ir

برگزاری سمینار

ژنتیک ،حقوق ،اخالق و روانشناسی

پژوهشگاه فناوريهاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي ابن سينا با
کمک دانشکده حقوق دانشگاه شهيدبهشتي ،پژوهشکده بيوتکنولوژي
کشاورزي و مرکز تحقيقات اخالق و تاريخ پزشکي دانشگاه علوم پزشکي
تهران سمينار ژنتيک ،حقوق ،اخالق و روانشناسي با هدف بررسي
جنبههاي حقوقي و اخالقي مربوط به تحوالت علم ژنتيک را در آبان ماه
سال  1389برگزار ميکند .از اهداف سمينار ميتوان به بررسي جنبههاي
اخالقي استفاده از تکنيکهاي ژنتيک در درمان و دستکاري ويژگيهاي
فيزيکي در انسان و شبيهسازي در حيوان و گياه نام برد .محورهاي
سمينار عبارتند از :ژنتيک و آغاز حيات ،ژنتيک در تشخيص و درمان
بيماريها ،ژنتيک گياهي و جانوري ،عرصههاي جديد علم پزشکي.
عالقهمندان براي کسب اطالعات بيشتر ميتوانند به پايگاه اينترنتي
سمينار به نشاني http://www.genetics.avicenna.ac.ir :مراجعه
نمايند.
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برگزاري دومين کنگره بينالمللي
اخالق زيستي
پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيستفناوري با همکاري و مشارکت
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي دومين کنگره بينالمللي اخالق زيستي را با تأکيد بر
اخالق ،معنويت و اعتقاد به خلقت در روزهاي  29آبان تا  1آذرماه سال
جاري برگزار نمايد.

محورهاي اين همايش شامل« :اصول و مباني نظري و فلسفي اخالق
زيستي»« ،اخالق زيستي در اسالم و ديگر اديان ابراهيمي» و «مباحث
کاربردي اخالق زيستي» است .از اهداف کنگره ميتوان به :آگاهي
و استفاده از جديدترين پژوهشهاي اخالقي در حيطه علوم زيستي و
زيستفناوري و ايجاد انگيزه و دغدغههاي رعايت اصول اخالقي در
عرصههاي مختلف علمي بويژه زيستفناوري اشاره نمود.
عالقهمندان براي کسب اطالعات بيشتر ميتوانند به پايگاه اينترنتي
کنگره به نشاني http://www.iranbioethics2010.ir :مراجعه
نمايند.

گزارش همايش حقوق و اخالق در
زيست فناوري
همايش ملي حقوق و اخالق در زيست فناوري به همت کميته حقوق،
اخالق و استاندارد ستاد توسعه زيست فناوري و با همکاري جمعي ديگر
از انجمنها و مراکز علمي ذيربط در روزهاي  28و  29ارديبهشت ماه
سال جاري در دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد .در اين
همايش شش نشست تخصصي با موضوعات :مهندسي ژنتيک و اخالق
زيستي ،مهندسي ژنتيک و حقوق زيست فناوري ،ايمني زيستي و اخالق
زيستي و استانداردها در زيست فناوري ارائه شد .در بيانيه پاياني همايش

8

بر ضرورت تدوين منشور ملي و مرامنامههاي تخصصي اخالق در زيست
فناوري ،حمايت از طرحهاي پژوهشي و برنامههاي آموزشي کوتاه مدت
و بلند مدت در زمينه اخالق و حقوق زيست فناوري و طراحي واحدهاي
درسي اخالق زيستي و حقوق زيست فناوري در رشتههاي مرتبط با
زيست فناوري در کليه مقاطع دانشگاهي تأکيد شده است .عالقهمندان
براي دريافت گزارش کامل اين همايش ميتوانند به پايگاه ستاد توسعه
زيست فناوري به نشاني www.biodc.ir :مراجعه نمايند.

معرفی کتاب
کتاب درسنامه اخالق زندگی نوشته
دکتر مصطفی دلشاد تهرانی است
که نشر دریا آن را در  119صفحه با
شمارگان  3000نسخه و بهای 20000
ریال در پاییز  1388به چاپ رسانده
است.
نویسنده در مقدمه کتاب آورده است:
بهترین جلوه اخالق خانوادگی در سیره
نبوی ظهور دارد؛ سیره نبوی؛ یعنی
مجموعه اصول کلی ،روشن ،عملی و ثابت که در عرصه زندگی خانوادگی،
همچون دیگر عرصهها ،راه و رسمی نیکو برای پیروی و بهترین قواعد
برای دستیابی به مطلوبهاست .این سیره برخاسته است :از قرآن کریم و
آموزههای پیامبر اکرم (ص) و روششناسی زندگی آن حضرت به عنوان
برترین سرمشق برای زندگی سعادتمند و در امتداد وجود خاتم پیامآوران
(ص) ،آموزههای دیگر معصومان (ع) و روششناسی زندگی آنان مطرح
است .این اصول در مجموع ،اصولی راهنما برای تنظیم روابط خانوادگی
و سلوک اعضای خانواده بهشمار میآیند.
چنانچه خانواده بر اساس آموزههای نبوی ،مبتنی بر شناختهای صحیح،
آمادگیهای الزم و تواناییهای ضروری شکل گیرد و زندگی خانوادگی
بر اصول سیره نبوی سامان یابد ،روابط اعضای خانوادگی بر مدار مو ّدت
و رحمت ،رفق و مالیمت ،نیکرفتاری ،تکریم ،تفاهم و توافق ،مدارا و
سازگاری ،بخشش و گذشت ،همکاری ،صراحت و صداقت ،شکیبایی و
بردباری نظم میگیرد و با پاسداشت حقوق خانواده و تأمین نیازهای همه
به خوبی پیش میرود و هیچ تع ّدی و آزار و خشونتی ظهور نمییابد و
خانواده تدبیرمندانه بهسوی مقاصدش طی طریق میکند و از استواری و
استحکام کامل برخوردار میشود.

