
 

 

 "بسمه تعالی"
 

 بیانیه انجمن اریانی اخالق رد علوم و فناوری ربای مواجهه مورثرت جامعه با وضعیت پساکروانیی
 

ذاری اجتماعی" و "افصله گذاری هوشمند" را پشت گمراحلی تحت عنوان "قرنطینه خانگی"،" افصلهاهی مدرییتی ربای مقابله با شیوع کروان اکنون که جامعه با پشت سرنهادن دستورالمعل
 داهی مورث ربای وضعیت پساکروانیی بود.نگراهن رد اندیشه طراحی و تداوم راهبرسرنهاده و همچنان نگران آاثر زیستی، اجتماعی و اقتصادی آن و بقای وضعیت کروانیی است باید آینده

روداهیی همراه باشد، اما باید نظام مدرییتی ف از وضعیت پساکروانیی توجه هب شرایطی از زندگی فردی و اجتماعی است که رد آن همچنان کروان وجود دارد، ممکن است شیوع آن با فرازاه و  منظور
 ادی و سیاسی را کاهش دهند.یستی، بهداشتی، انسانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصکشور و جامعه و شهروندان قدرت انطباق خود را با این وضعیت باال ربده و تهدیداه و مخاطرات ز

هارت اهی راهگشاست. رد ای از رویکرداهی نظری، راهبرداهی عملی، فراینداه و سازوکاراهی از دانش اه و م توانمندسازی شهروندان و نهاداهی حاکمیتی و مدنی رد این شرایط نیازمند مجموهع
 اهی اخالقی پیش ربنده این ضرورت اه اهمیت بسیار دارد.مبانی و ارزش این میان توجه هب

ّصصی، مدنی و حاکمیتی و عموم شهروندان را هب اتمل و ای، تخ انجمن اریانی اخالق رد علوم  فناوری بنا هب وظیفه علمی و اخالقی رد حّد توان خود هب طرح این مهم رپداخته و نهاداهی علمی، حرفه
 کند:رد این امر دعوت میمشارکت مورث 

رصهآمیز ن، یاهی انشناخته فزاینده و مخاطرهجهان پساکروانیی، مثل جهان کروانیی و جهان پیشاکروانیی ربای غلبه رب دشواری .1 اهی زندگی ازمند فهم اخالقی و کنش اخالقی رد همه ع
 فردی و اجتماعی است.

رصه اهی¬اه و گستره¬دهی هب دامنه¬ت، این دو جنبه رد شتابگیر" اس ¬ای "نوظهور" و "عالم¬پدیده 91-وریوس کووید .2 معرفتی، ذهنی، زیستی،  اهی شیوع آن و تسرّی هب همهء ع
هم ه عالمان، محققان و اندیشمندان است که گیرد، وظیف ¬اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سخت اتثیرگذار بوده و هست و قلمرو اخالق رد علوم و فناوری را رد هم ربگرفته و می

اهی ¬اه و دستورالعمل¬دوین چارچوباهی خالقی را رد این زمینه باز شناسند و هب تناسب آنها هب تبین و ت¬اهی مساعد ربای تقویت بنیان¬تهدیداهی جدید اخالقی و هم زمینه
 جدید اخالق رد علوم و فناوری بپردازند.

ه علمی" هب جای "علم" و هیچ بشر ردباره کروان و ابعاد آن فرارت از معلومات اوست، تالش شود ات هیچ "شب کند رد شرایطی که هنوز دامنه مجهوالت ¬الزامات اخالقی ایجاب می .3
 ."منفعت شخصی و گروهی" هب جای "منافع عمومی و انسانی" ننشیند



 

 

اهی فراگیر و هراس از ¬اس تنهایی، اضطرابرده است: احسالزامات سازگاری زندگی با پدیده کروان و تعلیق و تضعیف روابط اجتماعی ربخی ابعاد وجود انسان را ربجسته ک  .4
 .اه اهتمام ورزید¬آینده از این جمله است، اخالاًق باید هب این مسائل و مواردی از این دست رد همه زمینه

کند که جامعه و ¬ت، مبانی اخالقی ایجاب میس اهی کروانیی را بیشتر کرده ا¬گیری عوارض کروانیی و ضرورت توجه هب طبقاتی بودن و تبعیض آمیزشدن زیستن¬ادامه همه .5
 .نظام حاکمیتی آن بیش از گذشته نسبت هب زندگی فرودستان و گروه اهی ضعیف اجتماعی و اقتصادی حساس باشند

جتماعی" و مقابله با رونداهی گسیخته ساز رد همه ا جامعه پساکروانیی بیش از گذشته نیازمند اخالق مدارا، گذشت، گفتگو، اعتماد، همبستگی و امید است رد این شرایط رتمیم "سرماهی .6
 .زمینه اه ضرورت دارد

گان رد شناخت مسائل و حل و فصل آنها دارد، مهمترین اصل ا .7 القی مقدم این مهم، صداقت خ ربای عبور از بحران اه و وضعیتهای انمعلوم، جامعه و حکمروایی هب مشارکت هم
ی "ردستی سج"" علمی و رامش جامعه اتثیرگذاررت از راست گفتن و ردست عمل کردن نیست. رد این شرایط باید هب تقویت نهاداهو راستگویی است، هیچ عاملی ربای حفظ آ

 .اجتماعی کوشید
کام روشن اخال .8 گاه ی ردق جامعه کنونی و آینده رد کنار مخاطرات و تهدیداهیی که با آنها روهب روست فرصتها و ظرفیتهای جدیدی نیز دارد. بنا هب اح  این شرایط و رد آینده باید بیشتر ن

 .علمی را تقویت کرد و از همه فناوری اهی مورث بهره ربد
صالح رویکرداه و ا اهی اخالقی فرارت از فهم و کنش اهی فردی است، باید رد شرایط دشوار  و بحرانی بیشتر هب اخالقی کردن رفتاراهی نهادی، مناسبات مدنی و¬ضرورت .1

 و همبستگی اجتماعی رد همه طووح شهروندی، اهی نیک اندیشی، دیگردوستی، خیرخواهی مورث¬ائی رپداخت. جامعه کروانئی و پساکروانئی نیازمند تقویت بنیانفراینداهی حکمرو
 .مدنی و حاکمیتی است

 ییوست اراهی شده است،، ضرورت اهتمام بنیادین هب مقوهه منتشر شد )هب 1931المللی اخالق رد علوم و فناوری تهران که هب دعوت این انجمن رد آرذ ¬بیانیه کنگره بین .91
معه مطرح کرده است که امروز اهی علوم و فناوری و فرهنگ و جا¬"اخالق ربای همه و علم ربای توسعه" ده رهیافت را ربای رپداختن هب مسائل بنیادین اخالق رد حوزه

مینه افق اهی نور و امید آنکه نهاداهی علمی، مدنی و حاکمیتی رد شرایط پیش رو و وضعیت پساکروانیی رد این زداند. ¬این انجمن توجه مجّدد هب آنها را ضروری و مفید می
 .امیدبخش بگشایند

 انجمن اریانی اخالق رد علوم و فناوری
 1933خرداد ماه 


