
 

 

 ماه با عنوان : خردادنشست 

 " ارتقای اخلاق آموزشی، آکادمیک، فرهنگی و سیاسی در جامعه ایران"

 سخنران:

 خانیکیهادی دکتر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یس ری ،خانیکی هادیدکتر  .برگزار شد هادی خانیکیبا سخنرانی دکتر به صورت آنلاین   9911در سال  یاخلاق در علوم فناور یرانیانجمن ا ماه خرداد نشست
لامه عو عضو هییت علمی دانشگاه  علوم و فناوریکرسی ارتباطات علم و فناوری در دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هییت مدیره انجمن ایرانی اخلاق در 

مورد تحلیل قرار دادند که گزیده ای از نشست در ادامه ارایه شده  راارتقای اخلاق آموزشی، آکادمیک، فرهنگی و سیاسی در جامعه ایران موضوع  ،طباطبایی
 است:

 
  احتمام به اخلاقدیگری وی، فضای مجازاستفاده بیشتر از به دهیم یکی احتمام قرار میمورد نظر را وجه که در آن ما دو قابلیت دنیای مجازی  

ها و سنتفضای مجازی در این زمان،  .تولید و توزیع و مصرف نقش فرد خیلی اهمیت دارددر ایم و طات خود انگیز وارد شدهباعصر ارت بهما امروزه  
 .....خرید و  ،کار ،کند مثل آموزشها را دگرگون میآیین

 شده است.  یدا کردن حس بینایی پتماشایی شدن و اولویت فضای مجازی باعث  

داشتیم. نویروس کرونا موجب شد ما به اجبار به جلو پرتاب شویم و مجبور به استفاده از تکنولوژی ای شویم که هنوز زیرساخت های لازم را برای آن  
 یکه در آستانه جنگ اول جهان ییو وبا یداشته؛ از جمله قحط یدیبه ما زده هم فوا یامروز، هم ضرباتاز مشروطه تا به  شیها از پپرتاب شدن نیا

 .تاس نیدارالمعلم سیکه وقت تأس دندیکرد و مسؤولان فهم یزیرهیرا در جامعه ما پا نیآموزش نو یادهایبن یکرد ول ریما را درگ

اص دارند: خ یژگیکه دو و میاشده زی. ما وارد عصر ارتباطات خودانگستیالزاما در امتداد ارتباطات گذشته ن دیجد یارتباط دهیپد نیا گریاز طرف د 
 کرشده؟ من ف یواقع ،یمجاز یایدن ایشده  یما مجاز یایدن ست؟یامروز چ تی. اما واقعییو فردگرا تیخانه و برجسته شدن فرد افتنی تیمرکز

 امروز حاکم است. یایدو، بر دن نیاز ا یبیترک کنم،یم

ت و هوا و محیط زیس اگر چه شرایط به وجود آمده از ویروس کرونا را می توان از زاویه ای مثبت نگریست )توجه بیشتر به خانواده، کاهش آلودگی 
اکن ها از امزیارتکنسرت های بدون مخاطب و حتی  باشیم. ذوق زده بیش از حد نباید پیش امده نیز لاین تغییر زیست فرهنگی و آناز ..( اما 

به شکل آنلاین، دیدار آنلاین از موزه ها و به شکل کلی زندگی در فضای مجازی پیامدهای روانی و اجتماعی دربر خواهد داشت که متبرکه 
 کنند.یگیری و تعقیب باید عواقب و نتیجه این نوع روابط را در فضای مجازی پشناسان روان



 

 

تر به سوی اقتدارگرایی و تمرکزگرایی بیشممکن است محیط اجتماعی و سیاسی را به کنترل و مدیریت در بیماری کرونا وجود دارد و آن میل میل  
 .بکشاند 

گیر شدن فرا و با انسانی خیلی بیشتر شد وابطتوان دید انتظارات از انسان و رمی آندر امتداد  و قرار داد در معرض تغییررا یز چهمه فضای مجازی  
باز شد و مشاهده  زیادی هایزمینهباب و میل به گفتگو در  شدبیشتر  این معاشرت مجازی تمایل به گفتگورتو پدر  آن ظرفیتهای جدیدی کشف شد.

 .قرار گرفتو توجه بیشتر مردم افزاهایی مورد اقبال هایی چه نرمدر فضای مجازی چه شبکهشد که 

ا زنده رشفقت و اینها هستند که جامعه ما  ،عدالت ،اخلاق در گفتگو شوند:هایی از اخلاق خیلی مهم بخشهمه گیر شدن فضای مجازی باعث شد  
 کرده و زنده نگه داشته است.

م. ن شدن بنزین مشاهده کردیکه نمود آن را در گرا  ،بوداقتصاد و فرهنگ و جدایی میان  گیگسیخت داشتیکی از مخاطراتی که در جامعه ما وجود  
این شرایط سخت آماده اما عملکرد حوزه بهداشت در رابطه اجتماع بهتر بود و با اطلاع رسانی های مناسب و به موقع بدنه جامعه را برای پذیرش 

 .نیاز استگرایش به همبستگی و گفتگو بیشتر  شودمیاحساس خطر  که در سطوحیکرد. مطمئنا 

 نیاز ردمو مواد سوی به را تولید خط شرکتها از بعضی و های بزرگ به روی صحنه آمدندهای غیردولتی و شرکتگیری شرکتپس از مسئلة همه 
قش سهم و نشد  دیده هم مردم نیاز مورد مواد این کردن انبار و فروشی گران مثل اخلاقی بی مسائل خود مسائل این کنار و دادند قرار شهروندان
  .شودار بزرگ میچبه نا ها غیردولتی

 که  دیآیبه نظر من م نی. همچنرهیو غ یادار ستمیتا س کیو زائد بوده، از ماندن در تراف خودیما ب یاز زندگ یکرونا نشان داد چه بخش 

ت. گفتگو در جامعه قابل مشاهده اس یکه ارزشمند یاکرد، به گونه دایپ یشتریب یبه گفتگو لیتما یمجاز یهانوع معاشرت نیا یجامعه در پرتو 
که جامعه ما را زنده  نهاستیشفقت، عدالت و ا ،یاز اخلاق مهم شد؛ مثل اخلاق غمخوار ییهاهم بخش یاخلاق یهانهیظهور کرونا، در زم یدر پ
 کرد.

و  استیو س کیآموزش آکادم تیتقو یبرا یاخلاق یمبان یبرا دیبه چشم آمد. البته با یمجاز یفضا یهاتیگفت: بعد از کرونا قابل دکتر خانیکی 
 نیو از جمله ا میبریکه در آن به سر م ییهادر همه عرصه یبازنگر یعنیگشود،  یگرید هیزاو کیکرد. به نظر بحران کرونا،  یفرهنگ فکر

مواجه  ابیبالاخره با منابع کم یبود. مثلا درحوزه درمان یاخلاق یهاپروتکل هیته ،یاخلاق یهایبود و از جمله بازنگر یاخلاق یهایبازنگر ها،یبازنگر
بود. در  منظر مثبت نیاست. کارنامه جامعه ما در ا یمهم یپرسش اخلاق م،یقرار ده مارانیب اریمنابع را در اخت نیا ییهابا چه پروتکل نکهی. امیهست

 رد.اقدام درآو یبرا ییهادستورالعمل توانیها مپروتکل نیمجموع از دل ا

را  یبازنگراین  یاج شتریب کلی که یبازنگر ه یکو پرداختن ب یاخلاق یهاو پرسش یبه تأملات اخلاق دنیرس ستنیز یمقدمه اخلاق نکهیا جهینت و 
 . و جستجو کرد دیدر نهادها د باید

 


