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 سخن نخست 

 
  

 بیانیه انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری

  (ساختمان متروپل آبادان زشیفرور ۀحادثۀ دربار)

 .جبران نخواهد شد یآسانبه زدیاست که اگر فرو ر ی»اعتماد« ملت یبنا ست،ی»سازه« ن کیتنها  شودیآنچه آوار م گاه
.  بنددیملت رخت بر م کی یهاانیاز شر اتیح انیاست که اگر از جنبش باز ماند جر د«یبلکه »قلب ام ست؛یچند ن ی تن ایتن،  کیتنها »نبض«  ستد،یایآنچه از تپش باز م گاه
شده  نهینهاد یِناشناست یکارشناسان و هشدارها، به علتِ مسئول  یهای نیبشیرغم پبلکه به  ،ین یبش یپ رقابلیغ یاحادثه ای یعیطب یاکه حادثه و خسارت، نه به سبب واقعه یزمان

 است تأسف  یبس یاز کار افتاده است. جا دیو قلبِ ام ختهیاعتماد فرو ر یفساد رخ دهد، آن هنگام است که بنا وعیو ش «یاخالقیکالم »ب کیو در  افته،یساختار یِانگارو سهل 
و    یو مهندس  یبه ضوابط معمار  ییاعتنا  یاز نقض قانون و ب  یموارد  ،یرسم  یها. بر اساس گزارش می. مباد که ما آن جامعه باشابدیب  یتی وضع  نیخود را در چن  یااگر جامعه

حادثه مرگبار   ایمتروپل و    ختنیساختمان پالسکو، فرور  زشیو ر  یسوزچون آتش  یعیاست، علتِ بروز فجا  یفساد ساختار  افتنیو ساز که خود نشانگر گسترش    و ساخت  یطراح
رخ داده و خسارات    ینظارت لیو طو  ض یعر  یهاانواع دستگاه  ۀارو نظ  ،یاو جاده  یشهر  تیری گوناگون مد  یهااست که در مقابل چشمان مسئوالن سازمان  زدی قطار مشهد به  

بلکه ا  دیپد   ری ناپذجبران   یو مال  یجان آبادان،  نه تنها تهران و  به سوگ نشانده است. انجمن ا  رانیآورده و  فناور  یرانی را   با  قیعم  یضمن ابراز همدرد   ،یاخالق در علوم و 

 .کندیجلب م ریخود توجه همگان را به نکات ز یو اجتماع یرسالت علم یفایحوادث، در جهت ا نیا دگانیدبه سوک نشسته و مجروحان و خسارت زیعز یهاخانواده
مصلحت   ۀە کنند نیتأم و یو اخالق ییاست عقال یاصل مشابه، از موارد یریشگ یمحرز، درس گرفتن از آنها و اهتمام به پ یبرجسته کردن حوادث، اعتراض نسبت به خطاها -۱ 

سخندانِ بزرگِ فرهنگ و زبان    رِیها. به تعببا تذکر مشفقانه و معطوف به عبرت و پند گرفتن از اشتباه  شود،یخوانده م  یینمااهیآنچه س  نیها فاصله است بملک و ملت. فرسنگ 
  ۀ و در راه ادار  دیاین  نیتذکارها سنگ  ن یا  شناسانت یمسئول   وشِین  حت یبه گوش نص  داستیامگلستان(  ،ی)سعد  "به تو پند  گرانید  رندیاز مصائب دگران تا نگ  ریپند گ":    یفارس

 .دیکار آکشور به  نهی به
حوادث خاص،    یابیامر ارز  ژهیوامور، به ۀدر هم  یاحرفه  اخالق  متخصص و متخلق به  انِیدانشگاه  یِعلم  تِیاز ظرف  یری گدر جهان، بهره  کیدانشِ آکادم یِرانشیدر روزگار پ -۲ 

و مسئوالن امر هر  ابد،ین لیتقل یغیتبل نتِیبه شعار و ز ریتعب نیاست ا دیمورد توجه قرار گرفته، ام ان«یبناصطالح »دانش زین یمله . حال که در عرصریاست انکارناپذ یضرورت
گرد آورند و با    دان«ساختمان »متروپل آبا  زشیفاجعه فرور  یو اخالق  یتیری مد  ،یاجتماع  ،یفن  یهانهیزم  ۀهم  ییمنظور شناسامتخصص را به  انیاز دانشگاه  یچه زودتر گروه

  ی هاآموخته درس ،یو همگان شفاف یرساناطالع ابعاد حادثه اقدام کنند. باشد تا ضمن یعلم ن ییو تب ییناصواب، به شناسا ۀ از مسامحه و مصالح اجتناب  کامل از آنان و  تیحما
  .نجامدیمشابه ب یو سازها کالن و ساخت یعمران یهااز حوادث، در طرح رانهیشگیپ یهادستورالعمل  میحادثه به تنظ

و   کندیروزآمد را جلب م  انِیدانشگاهتوجه پژوهشگران، متخصصان و   (case study) «یمورد  ۀ»مطالع  یبرا  ییهانمونه  ۀحوادث بزرگ به مثاب  افته،یدر جوامع توسعه -۳
است استادان و پژوهشگران و   دی. امابد ییراه م  یانشگاهد  یهاو به درس   شودی منجر م  یعلم  یهاش یمقاله و ارائه در هما  دی حوادث به تولۀ  دربار  یعلم  قیو تحق  لیتحل   جینتا

و اورژانس و    یابحران و اخالق حرفه  تیریتا مد  ست،یزطیو مح  یعمران و معمار  یِدانشگاه  یهااز رشته  ؛یمختلف علوم و فناور  ی هادر شاخه  ربطیذ  یهارشته  انیدانشجو
 .موکول نکنند کیخاص و بروکرات یندهایباره را به اشارات و فرآ نیدانش در ا دیشوند و مطالعه و تول شگامیپ  ریمس نیدر ا ،یپزشک یهات یفور

  ا یانتقام    ۀری خواست نه از باب دامن زدن به زنج  نی. امعقول است  یخواست  ،یاسیس  یهای بندحادثه، بدون توجه به مقام و منصب و گروه  یِ با عامالن خاط  یبرخورد قانون -۴
  گلستان( ،یاستاد سخن: »دزدان دست کوته نکنند تا دستشان کوته کنند.« )سعد ریبلکه از آن باب است که به تعب ،یو جناح یاسیس یهاحساب  هیتسو

که الزم است بدونِ فوتِ وقت   یاست اخالق یافهیوظ  ست،یکه جبرانِ کامل آن ممکن ن  ییهازخم  امیالت  یبرا  یو اجتماع  یروان  ،یمال  تیو حما  دگانیدجبران خسارتِ حادثه -۵
 .ردیزخم صورت پذ قِیو تعم

ساختمان و    ادِیعمرِ ز  ایاست،    یری پذبیطرح، عاملِ آس  یِاجرا مانند متروپلِ آبادان قصورِ آشکار در  ایحال،    ستند؛یدر کشور کم ن  بیدر معرض آس  یِهااکنون ساختمانهم -۶
و بر اساس   شوند ییشناسا  یاز خراب  شیدر معرضِ خطر، پ  یِها را به درد آورد، بناهادل  یگریمشابه د  ۀناکرده خبرِ فاجع  یخدا از آن که   شیآن. جا دارد پ  یِجیتدر  یِفرسودگ

  .د یبا آنها اقدام الزم به عمل آ یو هر گونه رفتار اصول یسازمقاوم یضوابط، برا
متروپل، نه در اثر فقدان دانش و کمبود   ۀ همچون حادث  ی حوادث که  ابندیالتفات    قهیدق  نیبد  ، یردولتیو غ  یگوناگونِ دولت  یهاتیقوم در موقع  ی است عقال  دیام  ت،یدر نها -۷

و اهتمام به آموزش  انهیمناسک و مراسم ظاهرگرا یاو اخالق به پاره نیندادنِ آموزشِ د لی. تقلندی آیم د یپد تیریو مد یاحرفه  اخالقِ بلکه در اثر ضعفِ  ،یمصالح و ضعف فناور
 یهافساد، درس  یهانهیمبا ز  زیو ست  یدر امر نظارتِ عموم  یو مدن  یاجتماع  ی نقش نهادها  یفایا  یبرا  یدر مدرسه و دانشگاه، و بسترساز  یاجتماع  ۀشناسانت یاخالقِ مسئول

 .مشابه باشد انباریاز تکرارِ حوادثِ ز رندهیگش یپ تواندیمجدّانه به آن م تیاست که عنا ریاخ ۀاز حادث یمهم اخالق
 

 یاخالق در علوم و فناور یرانیا  انجمن

 1401خرداد 
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 احد فرامرز قراملکیدکتر
 گروه فلسفه و کالم دانشگاه تهران استاد 

 

 
 

مشاور اخالقی ،  ایران ،زتبری در  ۱۳۴۰خرداد    ۱۰زاده   احد فرامرز قراملکی
عضوسازمان و  علمی ها  تهران هیئت  است.   دانشگاه  استادی  درجه  با 

تا از    کنونایشان  تالیفات  و    کردهر  شمنت  همقال  ۳۰۰بیش  و  تحقیقات 
. در ادامه به برخی فلسفه و اخالق منتشر کرده اندهای متعددی در حوزه 

 یفات ایشان اشاره شده است:  از مهم ترین تال
قراملک  ها،ی آشور  فرامرز  احد  و  “  یاحترام  پ .  : امبرانیپ  امیقلمرو   ”.

 .۱۳7۰جوان،  شهیکانون اند
در خلقت    نی. “موضع علم و دهای ، احد و احترام آشور  یقراملک  فرامرز 

 .۱۳7۳ ه،یانسان.” : آرا
 ی ری ت گجه  یکالم  ی. “مبانهای، احد و احترام آشور  یقراملک  فرامرز 

 .۱۳76،  یاسالم شهی.” : پژوهشگاه فرهنگ و انداءیدعوت انب
: پژوهشگاه فرهنگ و امبرانیپ  امی، احد. “قلمرو پ  یقراملک  فرامرز   ”.

 .۱۳76 ،یاسالم شةیاند
قراملک  ها،ی آشور  فرامرز  در پرتو    یستی. “اسوه ساده ز  یاحترام و احد 

 .۱۳76 ،ینهج البالغه.” : وثق ۱6۰خطبه 
قراملک  ها،ی آشور  فرامرز  احد  و  معرفت  یاحترام  “هندسه  کالم    ی. 

 .۱۳78معاصر،  شهیدانش و اند ینگ.” : مؤسسه فره دی جد
 اد یالمنطق.” : بن  یف  حی. “التنق های، احد و احترام آشور  یقراملک  فرامرز 

 .۱۳78صدرا،  یحکمت اسالم

 

 
)تحل  ها،ی آشور  پندار  “پرده   . پرتو خطبه    یلیاحترام  در  غفلت    ۱7۴از 

 .۱۳8۱آفتاب توسعه، نهج البالغه(.” : انتشارات 
  قیو تعل  میتقد  ق،ینژاد . “تحق  یاصغر  نهی، احد و آد  یقراملک  فرامرز 

 .۱۳8۱.” : دانشگاه امام صادق)ع(، یبر منطق الملخص فخر راز
پژوه  یقراملک  فرامرز  “امامت  احد.  اسالمی،  علوم  دانشگاه   :  ی .” 

 .۱۳8۱ ،یرضو
احد  یقراملک  فرامرز  “است،  مطهر.  جد  یاد  کالم  پژوهشگاه دیو   :  ”.

 .۱۳8۳ ،یاسالم شهی فرهنگ و اند
د  یقراملک  فرامرز  گستره  در  پژوهش  فنون  و  “اصول  احد.   ن ی، 

 .۱۳8۳قم،  هیحوزه علم تیری.” : مد یپژوه
ا  یقراملک  فرامرز  حرفه  “اخالق  احد.  مجنون، ی،  نشر  تهران:   ”.

۱۳85. 
. “دوازده رساله در پارادوکس    این   عارف  بهی، احد و ط   یقراملک  فرامرز 

 .۱۳86 ران،یحکمت و فلسفه ا یدروغگو.” : موسسه پژوهش
  یا، احد و رستم نوچ فالح . “موانع رشد اخالق حرفه  یقراملک فرامرز 

 .۱۳86بشرا،  یپژوه نید یها.” : موسسه فرهنگدر سازمان
“سازمانها  یقراملک  فرامرز  احد.  :    یاخالق  ی،  کار.”  و  نشر در کسب 

 .۱۳86مجنون، 
“درآمد  یقراملک  فرامرز  احد.  ا  ی،  حرفه  اخالق  سرآمد، یبر   :  ”.

۱۳89. 
تجربه    ی:مهارت های، احد. “از سنوات تا تجربه شغل  یقراملک  فرامرز 

فرهنگیاندوز کل  اداره  تهران:  اجتماع  ی.”  تهران،    یو  دانشگاه 
۱۳9۳. 

گرا  یقراملک  فرامرز  “حرفه  احد.  تهران:  یی،  فلسفه.”  کل    و  اداره 
 .۱۳9۳دانشگاه تهران ،  یو اجتماع یفرهنگ

کنش با خود در تعامل گونه   یساخت  ری، احد. “نقش ز  یقراملک فرامرز 
و شاکله.” تهران: اداره کل فرهنگ  یرفتار ارتباط  یها انگاره  و    یدر 

 .۱۳9۳نشگاه تهران، دا یاجتماع
ح  یقراملک  فرامرز  محسن  و  احد  اانیدری،  حرفه  “اخالق  ر  د  ی . 

رو  یفناور با  ارتباطات  و  و   یبرا  یکاربرد  کردیاطالعات  مهندسان 
مد  انیدانشجو ICT رانیمد سازمان  تهران:  محققان.”   ت یریو 

 .۱۳9۳ ،یصنعت

 
 

محققان حوزه اخالق   ندان وآشنایی با اندیشم  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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منطق.” تهران:   فی . “تعری، احد و محمد قائم عابد  یقراملک  فرامرز 
 .۱۳95مجنون، 

عل  یقراملک  فرامرز  و  احد  ناسخ  ی،  انگارهانیاکبر  “قدرت  تهران: .   ”.
 .۱۳95مجنون، نشر 

به عنوان کتب برگزیده در سالهای مختلف   برخی تالیفات دکتر قراملکی
اند. گرفته  قرار  تقدیر  جمله  مورد  پژوهشی)  ؛از  روش  ۱۳85امامت   ،)

( دینی  مطالعات  دروغگو  ۱۳85شناسی  پارادوکس  روش ۱۳86) (،   ،)
ران و اسالم  (، اخالق حرفه ای در تمدن ای۱۳86شناسی مطالعات دینی ) 

 (. ۱۳89(، و اخالق سازمانی )۱۳89)
در سال   قراملکی  تهران  ۱۳86دکتر  دانشگاه  نمونه  پژوهشگر  عنوان   به 

دو  درجه  سال  ()نشان  در  دانشگاه    ۱۳89،  برجسته  پژوهشگر  عنوان  به 
یتهران در سال    ک()نشان درجه  برتر    ۱۳9۰و  پژوهشی  مدیر  عنوان  به 

انتخ پژوهش  موسسات  و  ها  شد.دانشگاه  اجراییفعالیت   از    اب   های 
   :ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد

برنامه  دفتر  انسانی  علوم  گروه  الهیات  تخصصی  کمیته  ریزی   عضو 
 ، ایران، تهران۱۳96/۰۳/۱9،  ۱۳9۴/۰۳/۱9آموزش عالی، 

مدیره،    هیات  اعضای  جذب  اجرایی  هیات  ،  ۱۳9۴/۰8/۰2نماینده 
 رانایران، ته

راه  کمیسیون  پژوهعضو  اخالق  تهران، بردی  دانشگاه  فناوری  و  ش 
 ، ایران، تهران ۱۳9۴/۰9/۰6

پزشکی،   اخالق  سراسری  کنگره  چهارمین  علمی  دبیرخانه  عضو 
 ، ایران، تهران ۱۳9۴/۰9/۱5

 
دانشگاه،    ارزیابی کیفیت  ،  ۱۳96/۰7/۱2،  ۱۳9۴/۰9/۱6عضو شورای 

 ایران، تهران

اولی  علمی  کمیته  معضو  همایش  آف ن  کار  دولت  رین، لی 
 ، ایران، تهران ۱۳9۴/۰9/۱8

 ، ایران، تهران۱۳9۴/۰9/22عضو کمیته تخصصی الهیات،  

عضو حقیقی کمیسیون تخصصی فرهنگ و تمدن شورای عالی علوم   
 ، ایران، تهران۱۳96/۰7/۱2، ۱۳9۴/۱۱/۰۴،تحقیقات و فناوری، 

الهیات،    تخصصی  گروه  ایران،  ۱۳98/۰۳/۰۳،  ۱۳96/۰۳/۰۳عضو   ،
 تهران

کمیت  هعضو  علمی  مدار،  ه  اخالق  دانشگاه  ،  ۱۳96/۰۴/25مایش 
 ، ایران، تهران ۱۳97/۰8/2۳

زیستی   علوم  و  پزشکی  آموزش  و  اخالق  فلسفه،  گروه  عضو 
پزشکی،   علوم  ایران،  ۱۳98/۱۱/۰7،  ۱۳96/۱۱/۰7فرهنگستان   ،

 تهران
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  فصل   در  فناوری  و  وم لع  در  اخالق  ایرانی  انجمن  مدیرۀ  هیات  اعضای
  9  ،   ین ماهفرورد  29  های  تاریخ  در  ترتیب  به   جلسه  2  جاری   لسا    بهار

 و  اتجلس  دستور  از  ای  خالصه  ادامه  در  که  دادند  تشکیل  ،  ماه  خرداد
 :شود می ارایه جلسه هر باتمصو

 

 1401 فروردین ماهجلسه 

 :هدستورجلس

  برنامه ادامه کار(  -یی )گزارش نها یطرح اخالق دانشگاه-۱
 (یاسد یدکتر بن شنهادی)پ یاخالق دانشگاه تهیکم -2
 منفرد( یلیدکتر م یشنهادیمطالب پاستانها ) نامه امور نییآ  -۳
  ینی اخالق و فرهنگ شهرنش  شیادامه هما -۴
 ۱8ساعت  بهشتیارد ۱9انجمن  یمجمع عموم -5
 یامور جار -6
 

 جلسه:  مصوبات 

  برنامه   -نهایی  گزارش)  دانشگاهی  اخالق  طرح 

 ( انجمن ای حرفه  القخا کمیته  تشکیل-کار ادامه
منصوری:   که  آقای  را  گربخشی  بود  تحویل  قرار  مردانی  دکتر  آقای  وه 
به   تازه  از بدهند  بعد  هستیم  آنها  بررسی  حال  در  است  رسیده  دستمان 

نمودن  تکمیل  و  میشود  ارسال  استادان  خدمتتان  بررسی  برای  تکمیل 
 نظرات برای دانشگاه شهید بهشتی ارسال میشود. 

ب بر گزارش مکتوب یک سی دی آموزشنی اسدی: عالآقای دکتر  ی وه 
هست همراه با   نیز جهت ارسال به دانشگاه در حال تدوین هست که قرار

 گزارش ارسال گردد.
خصوص  در  خود  پیشنهادی  پرپوزال  اسدی  بنی  دکتر  آقای  شود  مقرر 
تشکیل کمیته اخالق دانشگاهی برای جلسه آتی آماده و داخل گروه قرار 

 دهند. 
ه اخالق پزشکی است  دکتر پارساپور که یکی از استادان حوزمعین:    تردک

 اشد.اخالق دانشگاهی بمیتواند در کمیته 
گردید   ارسال  مقرر  اردیبهشت  اوایل  در  دانشگاهی  اخالق  طرح  گزارش 

صحبت  نصیری  دکتر  آقای  با  دانشگاه  در  طرح  پیگیری  برای  و  شود. 
 شود. 

 
 

 استانها امور نامه آیین 
نوان نمایندگان برای هریک از استانها یک نفر را به ع  ی منفرد:دکتر میل

برای تشکیل شاخه در آن   استان پیشنهاد خواهم داد و همکاری انجمن 
به  باید  لیست  تکمیل  از  بعد  است.  تکمیل  حال  در  لیست  یک  دوستان 
باید   را  انجمن  هی  شاخه  نامه  آیین  و  برویم  آن  هسته  تشکیل  سراغ 

 اصالح کنیم.
ش دکترمقرر  در    د  را  آن  شد  تکمیل  که  لیست  منفرد  قرار میلی  گروه 

 رار گیرد. بدهند تا در جلسه آتی مورد بررسی ق

  شهرنشینی فرهنگ و اخالق  همایش ادامه 
محوریت همایش مطرح شد  برای  متنوعی  موضوعات  گذشته  جلسه  در 

آنها:   جمله  از  شهروند  ،ینی شهرنشکه  رفتار  و  تاث  یاخالق  و   ری)نقش 
آس  ،ینیشهرنش   ،دروغ( و  اخالق  یاجتماع  یهابیمشکالت  مدیریت    و 

نهایت همایش اخالق و فرهنگ شهر نشینی با محوریت   شهری که در 
اخالق   ادامه  موضوع  در  و  تصویب شد.  مدیریت شهری  و  ریزی  برنامه 

برای دبیرعلمی با بحثهای که انجام شد آقای دکتر میرطاهر موسوی به  
شان ا شدند  قرار شد آقای دکتر معین با ایعنوان دبیر علمی همایش ابق

و    صحبت برگزاری  کنند  جاری  سال  زمان  محدودیتهای  به  توجه  با 
 موکول شد.  ۱۴۰2همایش به اوایل سال 

 1۸ساعت  بهشتیارد  1۹انجمن   یمجمع عموم 
قرائت   را  برگزاری مجمع  به  مربوط  فعالیتهای  از  گزارشی  دکتر شامخی 

دعوتنام ارسال  شامل  که  قالب  کردند  در  انجمن  اعضای  به  نامه  ه 
م در  روزنامه ب  ۱۴۰۰اسفند    ۱۳ورخ  الکترونیک  به  آگهی  ارسال  ود. 

روز   در  آن  چاپ  و  یادآوری   29اطالعات  برای  برای  بود.  ماه  فروردین 
مجدد برای اعضا دوباره نامه دیگر و اطالعیه به صورت پیامک نیز انجام 

 جام شده بود.شد. اطالع رسانی ها در فضای مجازی نیز ان
بیشتر   مشارکت هرچه  برای  و مقرر شد  مجازی  به صورت  اعضا حضور 

شود  شرکت   فراهم  سایت  از  استفاده  با  انتخابات  شرکت  در  برای 
غیرحضوری از آقای الوندی و کمیسیون انجمن های پیگیری الزم انجام 
شود. همچنین در صورت صالحدید با اعضای انجمن صحبت تلفنی نیز 

 انجام شود.

 
 
 
 
 

1401بهار  در   خالق در علوم و فناوریانجمن ایرانی ا ت مدیرۀامصوبات هی   
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 1401   هما خردادلسه ج

 :هدستورجلس

 دانشگاهی اخالق طرح-۱
  استانها امور نامه آیین  -2 
 ی انجمن جامعه شناس -رانیدر ا یو نظر یکنکاش مفهوم شیهما -۳
 ی نیاخالق و فرهنگ شهرنش  شیهما -۴
   یامور جار -5
  

 جلسه: مصوبات

  دانشگاهی اخالق طرح 
بنی اسدی به همراه  نسخه ا  ۱۰ه  اده شدزشی آمآمو  بسته:  دکتر  ز کتاب 

درصد کار   7۰شهید بهشتی ارسال شده است حدودا  شگالهه دانسی دی ب
زودترین  در  امیدواریم  که  مانده  باقی  ها  کارگاه  برگزاری  و  شده  انجام 

 برگزار نماییم. حالت ممکن بتوانیم آن مورد 
منصوری:   مشکلآقای  تنها  و  نبود  مشکلی  کار  روش  وجو  یدر  د  شاید 

 مای دانشگاهی بود.  رسم سیباشد در تداشته 
پیشنهادی در خصوص تکمیل بسته: روش تحقیق بهتر است در  ات  نظر

عنوان  طرح  را  موجود  محدودیتهای  و  گزاش  ارائه  نحوه  و  بیاید  مقدمه 
 شود

 نشگاهی:تشکیل کمیته اخالق دا
مست و  تشکیل شود  باید سریعا  اخالق  اسدی: کمیته  بنی  فعال    رمدکتر 

 همیشگی انجمن اخالق باشد. رسالتهای شد و جز با
اسدیاد  افر بنی  دکتر  مالمیر   -پیشنهادی:  شمسی  -دکتر  دکتر    -دکتر 

منصوری   -بیرودیان امیری  -آقای  اترک    -دکتر  نفر دیگر    –دکتر  یک 
 دکتر نصیری معرفی نمایند. 

آن  مورد  در  کمیته  تشکیل  از  بعد  شد  مقرر  کمیته  اجرایی  گروه    برای 
 ی شود. تصمیم گیر
در حوزه اخالق برای    فعالی که   دانشجویاندادند از  ر پیشنهاد  دکتر مالمی

 شود. همکاری مجله مقاالت ارسال میکنند درخواست 
به  انجام شده  رسانی طرح  با اطالع  میتوانیم  بعدی  قدم  در  معین:  دکتر 
سراغ دیگر دانشگاه ها برویم دانشگاه شریف و دانشگاه شیراز را پیشنهاد 

 . مهمید

 هااستان امور مهان آیین 
ده های پیشنهادی ود جهت معرفی نماینمنفرد لیست اولیه خدکتر میلی  

و   وظایف  باید  که  که  داشتند  بیان  ادامه  در  کردند  قرائت  را  استانها  در 
 ها بدانند چه کاری باید انجام دهندنتوقعات از این افراد مشخص شود و آ

 

 
ه آینده تا قبل از جلسرند  دی داهاشن یپاین لیست اولیه است و اعضا اگر   

 مشورت خواهم گرفت. ز آقای دکتر نصیری نیکنند بنده نیز با  اعالم
مقرر شد هیات مدیره یک فرد را به عنوان نماینده انجمن در آن استان  
تا  را  انجمن  شعبه  شهر  آن  در  بتوانند  کار  پیشرفت  با  که  کنند  انتخاب 

خالق  دارای ا یت و فردیمدیر  ی،ندمنتاسیس کنند. ویژگی های افراد توا
 باشد.  و عالقه مند حرفه ای

 نکات و پیشنهادات:
را   -۱ شعبه  کنترل  و  نظارت  چهارچوب  باید  شعبه  تاسیس  از  قبل 

باید  شعبه  و  انجمن  بین  رابطه  و  ساختار  و  تشکیالت  کنیم،  مشخص 
 مشخص شود. سازو کار شاخه ها مشخص شود. 

رابطان    -2 یا  نمایندگان  بگذارس  ۱ه  ور د  کیبرای  ببینیاله  این یم  در  م 
 ه اند.چگونه فعالیت داشت دوره

بصورت آموزشی داشته باشیم   یبعد از تایید لیست یک سری جلسات  -۳
 و دستورالعملهای مربوط به آن را بیان کنیم و پذیرش نهایی انجام شود

برموضوع را    یک علم پیشنهاد شد در هر استان حوزه    -۴ به نند،  پیش 
پیگیری کنیم و به را  صنعتی    القاخ  بخش مرکزی  ستاندر ا  المث  نعنوا

 اینده خود  مطالبه گری داشتیم. مر برسانیم و از نمث
انجمن    -5 تجربه  از  شد  مقرر  نامه  توصیه  و  دستورالعمل  تدوین  برای 

 جامعه شناسی و انجمن فیزیک استفاده شود. 
 پیشنهاد شد در لیست از استادان خانم نیز باشند.  -5
لد  -6 است  زنییست  ر  از  بهدمیتوان  وزارت  داشتادان  حضور  نیز  ه اشت 

 )مانند خانم دکتر وفایی در شیراز( باشد.

مفهوم  شیهما  نظر  یکنکاش  ا  یو    -رانیدر 

 :یانجمن جامعه شناس
نج دکتر  پنل:  آقای  قسخنرانان  و  فراستخواه  مقصود  دکتر  حبیبی،  لی 

 اردشیر منصوری 
 عناوین سخنرانی اعضا: 

 ی رانیدانشگاه ا  گاهیجا قاء منزلت والزامات ارت: یبیحب یلنجفق رتدک

آکادم  ،یاخالقدانشگاه:  فراستخواه  مقصوددکتر   آزاد  کیاستقالل    ی و 
 ی علم

دانشگاه  : یمنصور  ریاردش حداکثر  یحداقل  کردیرو  ،یاخالق  )که   یو 
 درباره دستاورد های انجمن اخالق نیز صحبت خواهم کرد( 

 :ینیششهرن گرهنو فاخالق  شیهما 
همابد دکتریرعلمی  مجدد  بود  یش  خواهند  موسوی  دبیر   میرطاهر  و 

ی نوریان خواهند بود. و برای هماهنگی بیشتر بین  اجرایی مهندس مجتب
 صحبت کنند. دبیران مقرر شد دکتر معین با دکتر موسوی 
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 : امور جاری 

حادثه  - درباره  اخالق  انجمن  جانبیممقرر شد  مسائل  و    یک   آن  تروپل 
 ثر ات مدیره نظرات خویش در حداکشد اعضای هید و قرار نکصادر  بیانیه

 

 
واتسپی    ۳تا   گروه  در  اولیه  رزو  متن  منصوری  آقای  قرار دهند و سپس 

 . بیانیه بنویسد 
راهبردی انجمن در داخل گروه قرار بگیرد و برای به  مقرر شد برنامه    -

 . روزسانی آن در جلسه بعد گفتگو شود
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 ه:تورجلسسد
 بازرس  و دبیر مدیره، اتهی گزارش اعتماس-۱
 بازرسین و مدیره هیات انتخابات-2

 

 :مصوبات جلسه

 یسه:تشکیل هیات رئ

)ناظر اول(، علی  س(، دکتر محسن فرخوی آقایان دکتر محمد توکل )رئی 
در   )منشی(  دهباری  محمدعلی  مهندس  و  دوم(  )ناظر  گلسرخی  اصغر 

 جایگاه قرار گرفتند. 

 س: زربا و دبیر مدیره، هیات رشگزا ماعاست
ق ین رئیس هیات مدیره انجمن اخالجلسه با سخنرانی دکتر مصطفی مع

خصوص   در  کلی  چارچوبی  در  ایشان  گردید  آغاز  فناوری  و  علوم  در 
در اهداف   و  نمودند  گرفته صبحت  فعالیتهای صورت  و  انجمن  تشکیل 

 . آخر از اعضای هیات مدیره دوره پیشین تشکر کردند
ت یتهای هیادبیر انجمن گزارشی از فعالقی شامخی  ی دکتر تمه آقااد ا  در

 ور ششم دادند که در ادامه توضیحات به طور کلی عنوان میشود:مدیره د
مد  هیات  ششم  دوره  اعضای  دکتر  معرفی  اخالق:  انجمن  یره 

مصطفی معین) رئیس(، دکتر سعداله نصیری قیداری )نائب رئیس(،  
)دبیر(، دکتر تقی شامخی    ، دکتره دار(نخزارد )دکتر جعفر میلی منف

خانیک محمهادی  دکتر  ای،  بنی  مالمیردحسین  مریم  دکتر  ،  سدی، 
آقای اردشیر منصوری، دکتر مریم نوری زاده/ دکتر نجفقلی حبیبی 

 بازرس اصلی(، آقای محمد خان احمدی )بازرس علی البدل( )
کمیته  ها:  کارگروه  و  انجمن  بنی   تردک)  ای   حرفه  اخالق   ساختار 

  و   انتشارات   )دکتر خانیکی(؛ کمیته  شیوه پژ-علمی  هی(؛ کمیتاسد
بنی اسدی(؛اجتماعات  کمیته  ارتباطات)دکتر مالمیر(؛    کمیته  )دکتر 

 )دکتر شامخی( ریزی برنامه و طرح
  و  اساسی   هدف هدف با که : دانشگاهی  اخالق طرح طرح مطالعاتی: 

  های هرا  از  ،اهینشگاد اخالق  بهبود و  اصالح  پیشنهادی طرح نهائی
 دانشگاه  رد  پژوهشی  و  آموزشی  اخالق  وضعیت  رسیر ب-:  است  زیر
  و   دانشجویان  و  استادان  عموم  اخالقی  حساسیت  و  آگاهی  ارتقای-

  علمی  هایمحیط در  ای حرفه اخالق ترویج- مدیریت و  اداری کادر 
  در  ایحرفه اخالق  رعایت و شناسی مسئولیت تثبیت و  دانشگاهی و

  همچنین   و  نکناکار  مدیران،  ن،ادااست  از  اعم  ان،دانشگاهی

 های  زمینه  آوردن  فراهم-  دانشجوئی  قالاخ  ارتقای  و  آشناسازی
  در   تقلب  با  مقابله  و  پیشگیری»    قانون  موثر  اجرای  برای  الزم

با همکاری معاونت پژوهشی  «دانشجوئی  اخالق بود  قرار  ؛ در ابتدا 
به علت تغییرات   با این طر  یتیمدیروزارت علوم انجام شود که  ح 

 اه شهید بهشتی انجام شد. مکاری دانشگه
اخال  فرهنگ  همایش  و  میرطاهر  ق  دکتر  دبیرعلمی  شهرنشینی: 

-متوالی  روز  2مه معارف وند بودند که  موسوی، دبیر اجرایی معصو
  شامل   که  اخالق،  حوزه  در  برجسته  استاد  ۳۰  از  دعوت)  مجازی

  در   هشد  یرشذپ  همقال  5۱  سخنرانی،  پنل  ۱۱  در   مقاله    ۴۰ارائه
ت  (همایش، شد   ۱۳99بهمن    ۳۰الی    29اریخ  در  .کتاب برگزار 

 الت در حال چاپ میباشد. مجموعه سخنرانی ها و مقا
ارج  برای  استاد دکتر محمد قریب:  جایزه   مقام  به  نهادن  برگزاری 

در  ه ک   بوده  اجتماعی و  اخالقی  های مسئولیت به پایبند دانشمندان
  ی طب  انبیمارست  قریب  دکتر  نسال  در   ۱۴۰۰  بهمن  یکمتاریخ  

 پژوهشگران  و   اساتید  تن  ۱2  از  برنامه  طی  و  شد  برگزار  کودکان 
رئیس    .گردید  تشکر  و  تقدیر  مختلف  های  حوزه  در  اخالق  برتر

اجرایی   دبیر  شامخی/  دکتر  دبیرعلمی  معین/  دکتر  علمی  شورای 
 دکتر مالمیر 

ها  سخنرانی  و  میزگردها  کتاب  چاپ  فعالیتها:  کنسایر  بین   گرهی 
علومللی  ال در  فناوری  اخالق  و  پژوهشکده  ۱۳96م  همکاری   با 

 مطالعات فرهنگی 
فرهنگ   و  اخالق  ملی  همایش  دوم  دوره  برای  ریزی  برنامه 

 شهرنشینی 

 بیانیه ها:  
  در   آن  انتشار  و  98  آبان  حوادث   با   رابطه  در  خصوص  بیانیه  صدور

 .......و ایسناجماران،  ایرنا، مانند مختلف خبرگزاری
 پساکرونایی  وضعیت   با   جامعه  موثرتر  مواجهه  خصوص  در  هبیانی  رصدو

  مختلف خبرگزاری در  آن انتشار و  ۱۳99 دادرخ
  برای   علمی  و   اخالقی  مسئولیتهای  پیرامون  خصوص  در  بیانیه  صدور

  در   آن  انتشار  و   ۱۳99  شهریور  کرونا  شیوع  گسترش  از  جلوگیری
  مختلف خبرگزاری

  گیری   جاو  از  جلوگیری  ایرب  ملی  یشایراهگ  ضرورت  در  بیانیه  صدور
 مختلف  خبرگزاری در آن ارانتش و  ۱۳99 آبان کرونا شیوع

 ارتباطات: 

0114  اردیبهشتدر   یانجمن ایرانی اخالق در علوم و فناور  گزارش مجمع عمومی   
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 همکاری و مشارکت در جلسات شورای انجمنهای شورای علمی ایران

 همکاری با اتحادیه انجمنهای علوم اجتماعی ایران
ن  جمانات،  همکاری و تعامل با انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباط

 جمن ترویج علم ایراناسی ایران، انعه شنجام
 این دوره تشکر کردند.  حامیان مالی در و در انتها از 

 گزارش مالی انجمن  
 آقای خان احمدی )بازرس انجمن( گزارش مالی انجمن را قرائت نمودند 

 بازرسین: و مدیره هیات انتخابات 
ات  بات هیتخاسیون اندر ادامه با معرفی کاندیداها و در حضور نماینده کمی 

 هفتم:  ازرس انجام گردید و منتخبین دورهو بره مدی

 
  منفرد،   میلی  جعفر  دکتر  معین،  مصطفی  دکتراعضای اصلی هیات مدیره:  

گوشکی، خانیکی،  هادی   دکتر  شامخی،  تقی  دکتر شمسی  احسان    دکتر 
دکتر اشرف    قیداری،  نصیری  سعداله  دکتر  ،اسدی  بنی  محمدحسین  دکتر

 یر لمما ممری ترکدبروجردی، 
علی  عا هیضای  بیرودیالبدل  سعید  دکتر  مدیره:  مجتبی  ات  مهندس  ان، 

 نوریان 
 : آقای اردشیر منصوری  بازرس

 بازرس علی البدل: دکتر نجفقلی حبیبی 
 معرفی شدند. 
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 ماه با عنوان :   دی نشست

 " چالشهای انسانی و اخالقی هوش مصنوعی "
 

 سخنران:

 ی ندرزفاضل  محمدحسیندکتر

 

 

 
 

فناو  یرانیانجمن ا  اهم  دی  نشست با    ۱۴۰۰در سال    یراخالق در علوم 
آقای   جناب  زرندیدکتر  سخنرانی  فاضل  حسین    استاد ،    محمد 

دانشگاه   مدیریت  های  سیستم  و  صنایع  مهندسی  دانشکده  پیشکسوت 
   : نشست در ادامه ارایه شده است مشروح .برگزار شدامیر کبیر 

تشک و  قبل  ربا سالم  ا  هرچیزاز  ،  انجمن  ایاز  را در خالق که  فرصت  ن 
 . ردند، سپاسگزارماختیارم گذا

بسیار تکنیکی است. وقتی که بخواهیم   یحثحث هوش مصنوعی، مبمب
روی   باید  کنیم،  صحبت  زمینه  این  تکنیکی،  در  و الگوریتیممباحث  ی 

پایینتریک سیه در  ترین سطح آن، مباحث کدینگ و غیره صحبت  ها و 
ازکنی که  خار  م  جلسه  این  سعی می حوصله  است.  ساده  ج  زبان  به  کنم 
 له را مطرح کنم.  مسا

چند   در  من  امروز  از   دستهصحبت  تاریخچه مختصری  اول  بود.  خواهد 
گ خواهم  را  مصنوعی  ساختهوش  تحلیل  معنفت.  و  هاری   شوایی 

جوامع،   بر  تسلط هوش مصنوعی  گفت،  خواهم  را  آن  انواع  و  مصنوعی 
 های پیش رو.  و چالشان هوش مصنوعی قوی، در دور وضعیت جهان
ل ثروت مواجه هستیم. اگر بتوان ثروت مل  یک واژه به اسم ما در دنیا با  
بند توان آن را تقسیم کنیم. ره مشخص میوده سه  ی کنیم، برا تقسیم 

شد. به مرحله اول، ثروت ملل براساس نیروی بازوی فیزیکی تعریف می 
ن کننده ثروت بود. ی نظامی جنگجو، تعییوی نیروعبارت دیگر، قدرت باز

با خود  یعنی جنگجویان  نظامی  به    نیروی  فتوحات جدید کرده و شروع 
میگرفتن   ثروت  کردنمالیات  و  مد  توسعه  ی جمع  دوم،  مرحله  کردند. 

به عبارت دیگر،  نیروی بخار و نفت، عامل ثروت شد.  به  صنعتی متکی 
بریتانیای در  مثالً  زمانی،  یک  کشتی کبیر،    در  حرکت  به    هایشقدرت 

می ثروت  و  قدرت  یبریتانیا  صنعت  داد.  شده  گفته  سابق،  شوروی  در  ا 
و فوالد، یعنی    ننی آهیالیسم یعگفت سوسلین میث ثروت است. استاباع

خواهید   بیشتری  ثروت  کنید،  تولید  بیشتری  سیمان  و  آهن  هرچقدر 
مطرح شد، به   ان ثروت ای به عنوداشت. ولی از اواخر قرن گذشته، پدیده 

توانند  طالعات بیشتر که می نا که کشورهای دارای منابع ذهنی و ااین مع
مناب فکتاین  به  را  تبدیل  های  ع  یعنیاقتصادی  بیشتری    ثروت  کنند 

هایی در رابطه با ثروت مواجه هستیم که بدیع  در اینجا ما با پدیده دارند.  
شود. امعه میدر یک جو نو بودند، مثل هوش مصنوعی که باعث ثروت  

تحل دادهیا  دادیل کالن  تبدیل کالن  یا  اینها هها،  البته  دانش، که  به  ها 
 ای خاصی دارند. هروش 

دارد. این واژه   سه قرن ی لدو ا ی در حدود ا عی، سابقهمساله هوش مصنو 
ماشین   بستر  در  مصنوعی  هوش  شد.  تبدیل  مصنوعی  هوش  به  بعدها 

مثل تقلید از    شوددایی هم شروع می ائل ابت گیرد و از مسهوشمند قرار می 
د در آن  نها دوست داشتند و همیشه دوست داشتنطبیعت. طبیعت را انسا

آن پدیدهپرواز کنند. اما  به اس چه عمالً  به وجود    م هوشای  مصنوعی را 
بود. در این قرون یکسری سعی کردند مثالً بازی   ۱8-۱7آورد، در قرون  

از  و  کنند  خودکار  را  ی  شطرنج  مکانیکی  طریق  مسائل  را کسری  اینکار 
آغاز اینکار  بدهند.  آم   انجام  بوجود  تحلیلی  موتورهای  بعد  و  این  د.  شد 
عملیا یکسری  مثل  موتورها  مکانیکی  انجام  تفپیشر   هایچرتکهت  را  ه 

1400زمستان  ن ایرانی اخالق در علوم و فناوری در نی های انجمسخنرا  
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میمی که  انجام  دادند  را  اصلی  عمل  چهار  ریاضیات  محاسبات  توانست 
ظیم  ور کامپیوترها جهش عبود. ظه مرحله بعدی، ظهور کامپیوترها  بدهد.  

پردا عبارتی  به  بود.  محاسبات  میزش در  که  سریعی  وانستد  تهای 
صورت  های  برنامه  به  که  االگوریتم کامپیوترها  تعیهای  قبل  شدز    ، هین 
بعد چاپ میبرنامه  اجرا و  بعدی، واژههایی را  اسم  کرد. در مرحله  به  ای 

تار هوشمند را با ی که رفهای هوشمندهوش مصنوعی مطرح شد. برنامه
نه اطالعات، یعنی ااس از دانش و  به  تفاده  دانش تبدیل کند.  طالعات را 

ای این ککار هوش مصنوعی  بود که  بکنن  را  دار  و  به صورت  ناد  را  ش 
نماد  سمبل پایه  و  البته  تالش  دربیاورد.  مصنوعی،  هوش  های 
بوددانریاضی تورینگ  و  راسل،  گودر، چرچ،  مثل  بزرگی  هنو  های  ز که 

د تورینگ  مسائل  دانشگاههم  مر  الگوریتمی  کتابهای  و  است. ها  طرح 
د خودش  توسط  تورینگ،  ش  ۱95۰ر  ماشین  پردازشگاختراع  یک  و  ر د 

تبدیل کند و این بسیار    و نماد  سمبلتوانست به  داد را میعاد که  ساده بو
پایه دیگر،  عبارت  به  بود.  انسان  مهم  مغز  از  که  مصنوعی  هوش  های 

می تقل زمکید  تا  است.  منطق  منطق  ند،  امکان   نمادینانی که  بود  نشده 
بود که  ایجاد هوش مصنوعی بود. کار ماشین تورینگ این  اعداد را    هم 

با  گمی و  ترکیب میسمبل رفت  انجام میها  را  کارها  یکسری  و  داد.  کرد 
شود  که هنوز هم یک مقدار از آن استفاده میبعد هم تورینگ تست بود  

استو کارش   با   این  کند. هوش انسان مقایسه می  که هوش ماشین را 
قایسه  وش انسان مو با هدهد انجام بدهد  کار را به ماشین می یعنی یک  

بمی تورکند  نام  ته  مکرتی  ت سینگ  جان  توسط  مصنوعی  هوش  واژه   .
یک دیدگاه خوشبینانه مطرح کرد و   IBMمطرح شد. مکرتی با پشتیبانی 

است، بفهمیم. من    انها را که خیلی مهممغز انسخواهیم عملیات  گفت می
بفهمم هوش مصنوعی را میخواستزمانی که می   ۴-۳م،  خواستم خوب 

کنارسال   را  کارهایم  و  همه  ر  گذاشته  ببینم  وی  فقط  کار کردم که  مغز 
ای در مغز وجود دارد که  شناختهگذرد. واقعاً مسائل ناچه چیزی در مغز می

ری کنیم که  خواهیم کاگفت می۱956ی سال  کند. مکرتانسان حیرت می
ه  25ظرف   که  حالی  در  می سال  کامپیوتر  را  کارها  ها  کنند،انسانمه 

گذ تمشغول  و  فراغت  اوقات  خودشران  باشفریح  خیلی   ند.ان  ادعا  این 
بررسی   را  مکرتی  نظر  این  که  اکنون  اما  بود.  متوجه  میعجیب  کند، 

همی اگرچه  است.  بوده  خوشبینانه  خیلی  مصنوشود  همه  وش  در  عی 
بوده اگرچه گسترش  عظیمی داشته ولی این ادعا خیها  زمینه  لی بزرگ 

تحوال مصنوعی  راهوش  بزرگی  است.  ت  کرده  ایجاد  مسا  هم  ئل روند 
تولید  م  هوش و  تحقیقات  از  علی پروتوتایپ صنوعی  و  شد  شروع  ها 

د  های بزرگ مثل استنفورقیقات آن زمان متمرکز روی دانشگاهالقاعده تح
بود. یعنی دانشگو تور ره حرف  هایی که روی مسائل کامپیوتر و غیاهنتو 

  ونه روزه اینگند. البته امکردمی  سازیتوتایپ برای گفتن داشتند. اینها پرو
دانشگاه  ست.نی طریق  از  فقط  تحقیقات  غرب،  دنیای  نیست. در  ها 

ب زرگ مثل آمازون، فیسبوک و مایکروسافت مراکز تحقیقاتی  شرکتهای 
آنها    USERها  و خیلی از مواقع حتی دانشگاه ها دارند  ز دانشگاهتر ایمعظ

ت چقدر هستند. این خیلی مهم است بدانیم شرکتها در ایران روی تحقیقا
مراحل اولیه، تمرکز روی تحقیقات و پروتوتایپ   گذاری کنند.ایه ید سرمبا

ساسازی   ساموئل  مثالً  که  است  شکل  این  به  سازی  پروتوتایپ  ل  بود. 
ر  ر بستر هوش مصنوعی، درست کرد. بعد دیک بازی کامپیوتری د ۱96۳
ت مسائل الجیک را توانسکه می نیوئل و همکارانش، چیزی    ۱96۳سال  

درسرا کند  کردنن  سال  د.  ت  در  که  ۱972بعد  آمد  مسائل  کننده  حل   ،
به آن پاسخ میدادیم ک یکسری مسئله می گفت حل این  داد. مثالً میه 

شکل به  سالریاضی    مساله  است.  چه صورت  گرین،    ۱969  به  توسط 
پاسخ و  سوال  مثل  سیستم  تئوریهای  خالل  این  در  شد.  تئوری    درست 

بعد    فازی ارزیابی کردند  گذارمایه  سال س  2۰-۱۰هم مطرح شد.  و  ری 
است نیاورده  چیزی  کالن،  اقتصادی  زندگی  در  به که  گفتند  بنابراین   .

گ و  برگردید  سابق  ریسرچ  اپریشن  را  روش  و رند  مقدار کم کردند    یک 
نوعی ایجاد شد. تا اینکه سال یک وقفه در سرمایه گذاری در هوش مص

برای  عی  ش مصنور بستر هونفورد، یک سافت وی ددانشگاه است،  ۱978
قادر برنامه  این  دندر آف پروگرام که  نام  به  بود خاک    ناسا گسترش داد 

مساله بسیار خوب و این  سطح کره مریخ را برداشته و آنالیز شیمیایی کند
به طرفپاس را  توجه  پاسخ خوب  این  داد.  از    خ  و  آورد  هوش مصنوعی 

د مصنوعی  ابت هوش  مسائل  سیستم ر  در  بخصوص  خبرهدایی   های 
سیستم ده  استفا میکردند.  ماشین  به  را  خبره  دانش  خبره،  دهد، های 

  دهد و همان کاری که مثالً مل حل مساله را هم به ماشین میدستورالع 
هدیم دهد. امروزه شا، با ماشین انجام میدهدپزشکی انجام می  تشخیص 

مخت فضاهای  مصنوعی،  هوش  خود  دادر  وجود  از  لفی  بسیاری  رد. 
 همگی حمایت کننده هوش مصنوعی هستند.   تکاملیهای یتمالگور

یا   مصنوعی  تن  AIهوش  فضاهای به  بلکه  نیست.  چیزی  خودش  هایی 
تباط با  وعی. هوش مصنوعی، ارهوش مصنشوند در کنار مختلف جمع می 

کامپیوتر،   مثل  مختلف  فلسفه،  جاهای  فیزیولوژی،  سایکولوژی، 
خواهیم گوییم، می می  نکهده، ایه زبان سادارد.ب  ازی، ریاضی و غیرهداروس

به انسان  از  کند  تقلید  ماشین  که  کنیم  مکانیزم    کاری  است؟  معنا  چه 
می  تقسیم  بخش  سه  به  انسان،  حشوداستدالل  اول  مدت .  کوتاه  افظه 

گوش و غیره اطالعات را  این حافظه از طریق سنسورهای چشم و    است.
می خارج  حافظگاز  یک  بعد  و  دائمییرد  دا  ه  حاانسان  دائمی،    فظهرد. 

بدنیا می  که دانش را  برای این است  آید،  انسان در خودش از زمانی که 
قاعده کنید.  سازی  قاعده  و  طریقاندوخته  از  یا  بدست تجربه    سازی 

دیگری هم انسان   شود. مکانیزمدن، که یک جا ذخیره می آید یا خوانمی
مدت.   لنددت و به کوتاه مین حافظای است بکر واسطهدارد به نام فکر، ف

می هادی  المال  الی  المبادی  من  و  المبادی،  من  »حرکت  مراد«  گوید: 
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می فکر  بیعنی  هست،  چیزهایی  چه  مدت  کوتاه  حافظه  در  به  بیند  عد 
بلند مدت رفته  ح بعد هم اگر   ببیند چه دانشی در اینجا وجود دارد،افظه 

نکند،   یدال را پپاسخ سوا ند. اگرکسوال را پیدا میقاعده وجود دارد، پاسخ 
رمی موضوع  قاعده سازی کرد. همین  و  فکر  باید  آن  روی  برای گوید  ا 

وعی سه اند. به عبارت دیگر در هوش مصنهوش مصنوعی هم کپی کرده
جود دارد و  های الگوریتمی که در هم است، ویستم ماژول مجزا علیرغم س
ند. اول داربا هم و ارتباط  ربط م هستند. اما کامالً اینها کامالً مستقل از ه

جو است.  بعد هم موتور جستحافظه کاری است. دوم پایگاه دانش است.  
آخر روز  دو  در  باشد  داشته  سردرد  است  ممکن  انسان  و    مثالً  این ماه 

تارهای از  می موضوع  چشمم  جلوی  که  قوی میی  و  سپس  شوآیند  و  ند 
بعد حالت تکند شروع می سردرد حمله می به حوصلگی  ی هوع و بشود و 

گوید اگر زمانی که کند و دکتر میدهد. به دکتر مراجعه میمی  دستمن  
دهد، ممکن است شما میگرن  شوید این حالت به شما دست مییود می پر

برادارید.   را  حرف  این  میدکتر  خود  دانش  می ساس  شما  د  توانیگوید. 
ا آن را  برای شمو موتور جست وجو    ها را به ماشین بگوییدهمین ویژگی 

کن پ کیدا  هوش  د  در  که  مکانیزمی  یک  دارد.  وجود  سردرد  میزان  چه  ه 
های الگوریتمی  کند و در سیستم چون از انسان تقلید می   مصنوعی است،

اس عبارتکمتر  ا  ت  توضیح  مکانیزم  غرب  از  در  توضیح  مکانیزم  ست. 
ه شما ند و دکتر بگوید کت که اگر یک بیمار به دکتر مراجعه کاینطور اس

بیماریا دا  ین  می ریدرا  بیمار  را ،  حرف  این  چرا  که  کند  سوال  تواند 
طبق قوانین دکتر مجبور است همه موارد تشخیصش را زنید؟ در آنجا  می

نطور است. یعنی  امروز همیدر دنیای  مصنوعی هم  د. هوش  به بیمار بگوی
امروز دنیا، دنیای اطالعات است.  دهد.  ه دارید را توضیح میهر سوالی ک

تقسیم کرد.  توارا میش مصنوعی  هو مختلف  به سه دسته  هوش  -۱ن 
بو محور  خبره  سنتی:  می مصنوعی  را  خبره  نظرات  یعنی  کد  د.  و  گرفت 

داده محور: هوش مصنوعی  -2شاند.  نره میکرد و ماشین را جای خب می
و    در داده  مدلسازی  دیبستر  بیگ  بستر  در  می امروزه  بیگ  تا عمل  کند. 

خورد. دیتا باید به ود به درد نمینش   دلسازیمن، اگر مدیتا را که به نظر  
آن به صورت بتوان تصمیم گیری کرد.  مدل باید تبدیل شود که براساس

خ-۳ از  تلفیقی:  مصنوعی  دهوش  و  خببره  امروزه  و  است  فقط یتا  ره، 
برن از  بسیاری  نیست.  خودشان امه فیزیکی  مصنوعی،  هوش  های 

خبره هستند که  هسیستم  اتوانمیای  عملی  بند  امروزه حوزه دهننجام  د. 
سیاسی و غیره نفوذ هوش مصنوعی،مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی،  

فناوری از  بسیاری  و حتی  ماست  بدون هوش  مدرن  اهای  صالً صنوعی 
که به شدت تحت    ای استمثالً پزشکی، یک شاخهدارند. امکان فعالیت ن
 و دیدمحبت کردم نوعی است. من با چند پزشک خبره صتاثیر هوش مص

ها خودشان یک پایه از هوش مصنوعی هستند. یعنی عمالً یک پزشک  آن
 دانست، این برای مناری از مسائل هوش مصنوعی را از من بهتر می بسی

ج بود  خیلی  معتقد  بود.  پزشکی هوش مصنوعی  الب  مدرن،  پزشکی  که 
ا است.  همه جهان و انسانهور است. هوش مصنوعی، در حال بلعیدن  مح

در   پزشکان عمل مییی  هابخشمثالً  طراز  پزشکی، هم  در مثل  و  کند 
ببخش بسیار  پزشکان عمل میهایی هم  از  کار هتر  برای  پزشکان  کند. 

سن کرونا،هوش مصنوعی  . مثالً در ساخت واکری کنندآینده خود باید فک
یاری از مشکالت نی آنچه بر اساس بیگ لرنینگ است، بسیاد گیرنده، یع

کشد ولی  سال طول می   6-5ولید واکسن  . تا خرید و زمان ر  حل کرد  را
به   را  آن  برای  کشاند.    ماه  9-8هوش مصنوعی  است.  جالب  بسیار  این 

بیشتر   مطال    MIT reviewاطالعات  کنید  را  بسیارعه  جالبی    گزارش 
 دارد.  

برای خواندن، و فهمیدن  ش مصنوعی یاد گیرنده  مطالعات نشان داده هو
شناس آسیب  قتصاویر  اکنون  اسی  بادر  دقت  ت  همه 97ا  درصد 

یا  سرطان  بهتر از پزشک تشخیص دهد.  هوش مصنوعی در  های ریه را 
کند. یا  ل می بهتر عمدرصد از پزشکان    ۱۱خواندن و اسکن رایدولوژی تا  

با استفاده از هوش  IBMو شرکت  MITاز محققان در دانشگاه  ترکیبی
سیستم   در  اخیراً  سیسمصنوعی،  که  معروفیواتسال  ش  هودر    تم 

شناسایی   قبیل  از  مختلف،  موارد  در  فناوری  این  از  است،  مصنوعی 
که در معرض ریسک هستند، مثالً بیماری قلبی    ۱9-یان به کووید  مبتال

دی یا  طو  دارند،  غیره  و  پروتئین ابت  پیراحی  از  جلوگیری  برای  وند  ها 
سلولویروس  با  آها  انسانی،  ماسهای  بخشی  اثر  صکزمون  ورت، های 

ریزی  ر داروهای موجود برای مبارزه موثر با ویروس، برنامهاثیبینی تپیش
ها کرونا، را هوش مصنوعی دارد عمل ها و حتی قرصهیه واکسنبرای ت

مثمی حرفکند.  زمینه  یک  در  تجربه    ۳۰ای  هالً  با  پزشک  یک  ساله، 
ومی کرده  ویزیت  را  بیمار  هزاران  بخوان  تواند  مقاله  بهصدها  که  روز   د 

اما  باشد پایتون،  یک  .  بستر  در  با کدینگ  برنامه ساده هوش مصنوعی، 
  مقاله را ظرف چند دقیقه، بخواند، ا بیمار را بگیرد، صدها هزار داده میلیونه

سهام، صنایع   ه نماید. در پرواز هواپیماها، بازارکند و نتیجه را ارائتحلیل  
بزر و  سیستم کوچک  اینهاگ،  همه  بر  اتوماتیک،  مصنهای  هوش  وعی  ، 

دارد. لط  تس شکست  را  جهان  شطرنج  قهرمان  مصنوعی  هوش  دارد. 
نظامی   مخلص صنایع  هستند.  مصنوعی  هوش  محور  بر  همه  مدرن، 

اند کارهای تحلیلی  توتئوری و عمل، می   نوعی درکالم، اینکه هوش مص
را   پیچیده  موضوبسیار  هرچه  دهد.  انجام  انسان  از  پیچیدهبهتر  تر،  ع 

ی در مسائل فقه، اصول، این مساله  .حتبارزتر ش مصنوعی  های هومزیت 
این است که جامع المقدمات و معالم و  االن مطرح است. کار یک فقیه  

می را  به حدی  غیره  و  بخواند.رسد  می خواند  خارج  بحث  سال    7-8  که 
قرآن و   یک فقیه این است که براساس  هم ممکن است طول بکشد. کار

استنب عقل،  و  اجماع  و  و سنت  است،  رقکند.  حکم    اط  کتاب  یک  آن 
ال است.  کتب  در  رجال  علم  است،  کتاب  همگی  یکسری  احادیث  بته 
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ما امروزه،    اند.دهاجماع و عقل را قبول ندارند که در فقه مدرن آن را آور 
، آیات و احکام را دسته  توانیم تکست را ماشین اسکن کندی می به راحت

جال احادیث م رساس علکند و برابندی  مام احادیث را دسته  بندی کند، ت
صا حکم  اینها  براساس  و  کند  جدا  موثق  از  را  حتی  غیرموثق  کند.  در 
خواهیم شاهد  ما  آینده  در  کند.  اعالم  را  محدثه  خی  احکام  از بود  لی 

 راجعه کنند.  ای مراجعه به فقیه، به هوش مصنوعی مانسانها، به ج
 حتیمن«،  هایی مثلمک ایوان، االن در اثر بدیع خودش به نام »ماشین

ا بهتر  مروزه قادر است بهترین داستانها رکند، هوش مصنوعی ااعالم می
ی ریویو،  ام آی کای بنویسد، یا بهترین اشعار را بگوید. یا  از هر نویسنده 

لیون نفر را کمک می  5۰-۳2که هوش مصنوعی توانسته بین  نشان داده  
و انتقال  از  به همدیگر جلوگکند که  علی  یری ک یروس  ش  هو  القادهنند. 

آنها مصنوعی، دارای یکسری مسائل و چالش است که باید به طریقی با  
است   بسازیم. اولین چالش انسانی و اخالقی درباره هوش مصنوعی این

شود و انسانها م افزارها، به ابزار کنترل تبدیل میبسیار شبیه سایر نر  که
کن  ندارند  دوست  ندارخیلی  دوست  شوند،  دیترل  بدان ند  که  گران  چه ند 

میمی کار  چه  یا  هوش خورند  که  است  این  چالش،  دومین  کنند. 
می مصنو  افزایش  شدت  به  را  وری  بهره  اینکه  دلیل  به  سریعاً  عی  دهد، 

جایگزین  هایامه برن مصنوعی  آبی  هوش  خواهند یقه  سفیدها  یقه  و  ها 
اند  ر بتوکرد. هوش مصنوعی اگ  و انسانهای بسیاری را بیکار خواهند  شد

و واقعیات و الگوها را به سرعت اسکن کند، دیگر نیازی    اردات، مومستند
هواپیما    به وکال ماشین،  لوکومتیو،  اگر  نخواهیم داشت. هوش مصنوعی 

ن  براند، لودیگر  به راننده و  د  کومتیو ران نخواهیم داشت. امکان داریازی 
مل اثر  مدت،  کوتاه  در  مصنوعی،  زمینههوش  این  در  نداهموسی  شته ا 

شک، تغییر دهنده زندگی انسانها است. انسانها باید ینده بیر آولی د باشد،
با تمام سختیآما باشند. کرونا،  بودده  برای انسانها  .  هایش، یک آموزش 

انم، دکنند که من نمیطئه را هم مطرح میهای توالبته تئوری   یکسری
چین   به  نسبت  همیشه  خودم  راهرچند  چین  و  بودم  ه  همیش  مشکوک 

بح میعامل  کارگران داران  تنها  نیست.  بعید  چین  از  هم  اینکار  و  نم 
ها جایشان را خواهند گرفت، بلکه حسابداران،  ستند که رباتها نیکارخانه
بازارپزشکان خیلی ،  و  رایابان،  در   ها  همین  برای  کرد.  خواهد  بیکار 

خوداعت کارگران  نیوکاسل،  در  اخیر  شعرصابات  یک  کردند   روسازی 
باید  »ه  ند که:افیه سرودقبی بار دیگر  نگرانند،به زودی بسیاری از ما  مه 

خود زندگی  کاری    هدف  ما  برای  که  زندگی  در  و  کنیم  فکر  مجدداً  را 
اله در حال فکر روی این مس  دولت فنالندد کنیم«  کار بایوجود ندارد چه  

ز در هفته و برای آینده چه کار باید رو  ۴ساعت کار در روز و    6است که  
 کرد. 

ش مصنوعی این است که امکان دارد باعث شود انسانها هو   عدیش بچال
گم کنند. به عبارت دیگر، وقتی انسان، کار ندارد، چون کار   اهدافشان را

ان هویبه  و  سان  موفقیت  احساس  و  مفید  ت  احساس  و  شان  و  کرامت 
دارد  کند. یا امکان  م میشود، اهدافش را گهد، وقتی بیکار میدبودن می
سمت فراغت بیشتر و مطالعات بیشتر خواهد رفت. اما به  سانها  بگوییم ان

بیشتر، می  فراغت  بین  از  را  شغلی  بیشتر  مهارت  فرد  فراغت  وقتی  برد. 
دیگر   شباشد  نخواهیدمهارت  باال  را  مطرح    غلی  اینطور  اوان  مک  برد. 

برکند:  می را  انسان  دارد  امکان  مصنوعی  امکان  »هوش  کند،  زمان  ده 
رنسدارد   یک  عمکه  دوستی    ومیانس  ورزی،  عشق  آزادی  آید،  پدیده 

ورزش و سرگرمی، بوجود آید، اما در کنارش فلسفه، هنر، طبیعت پرستی، 
های در رینگ  هد آمد، مثل مشت زنی جود خواجرایم خشن آنالین هم بو
مجاز پرنوگرافی  مخمجازی،  مواد  به  آوردن  روی  برخط،  قمار  در،  ی، 

الکلی،   حومشروبات  افبی  و  هوش  ال  سردگی«صلگی  معتقدم  بته 
ممکن است شغل تولید کند. کامصنوعی،  زیادی  اشتغال یک های  هش 

حل   را  معضل  این  بتوان  اگر  حتی  اما  است.  عظیم  هومشکل  ش  کرد، 
است که با    کند.آن هم اینشکل بزرگتری مواجه میمصنوعی ما را با م

د. ما  ل خارج شوکنتر ناوری امکان دارد ازگسترش هوش مصنوعی، این ف
دیگری  دو   ضعیف،  مصنوعی  هوش  یکی  داریم،  مصنوعی  هوش  نوع 

  قوی. در هوش مصنوعی ضعیف، یک ماشین یا کامپیوتر  هوش مصنوعی
برنامه مثل عم   برای تکمیل کار به  می   ریزیل جراحی  شود و این کار را 

 کند. امادهد. مثالً تومور را از بدن انسان خارج می   نجام می نحو احسن ا
مصنو قویهوش  خعی  می،  فکر  تصمیم القانه  و  کرده  قضاوت  کند، 

بنیادین و اساسی  گیرد، یعنی جهش در  می ظرفیت شناختی، یک پدیده 
تئ و  است  مصنوعی  هوش  فازدر  بسیاوری  زمینه  این  در  تاثیرگذار  ی  ر 

 است. 
به بازی  یک  گ  مثالً  تخته  بازی  دارد.  نام  زیادی  داریم که حرکتهای  رد 

برنامه آلفاگو های کره زمین است.  ازه اتماندزی به  ای این بایعنی حرکته
، لیسدون قهرمان جهان 2۰۱6شد، در ماه مارس  که توسط گوگل تولید  
گوزیرو تولید شد که آلفا  2۰۱7ماه مارس    اد و در در برد گیم را شکست د 

مصنوعی، فقط    برنامه هوش  2۰2۰ا شکست داد. در سال  صد بار آلفاگو ر
ها را یاد گرفت و تمام آنها  ر، این بازیبا  در یک  ها بازی۱۰۰هده  با مشا

مندی هوش مصنوعی از هوش و خالقیت انسان  را شکست داد.این قدرت
می اگرسرچشمه  اما  فقطبرنامه  گیرد.  مصنوعی  هوش  تقلید   های  در 

کنند، ولی مساله ا کنترل مییم انسانها آن رگفتشد میقف می انسان متو
تر از انسانها فکر کرده و سریعتر از قعمیبسیار نده آنها این است که در آی
می  عمل  دانسانها  درک کنند.  بدون  کامپیوترها  امروزه  بگیرید،  نظر  ر 

خوانده را  متون  ترجمهمحتوا  زبانهایمی  ،  به  اگر    کنند  حاال  مختلف، 
فهمیده و را  ع  محتوا  آنالیز  این  براساس  و  کنند  کنند، مشکل  آنالیز  مل 

به  خواه  ایجاد شد.  در دیگعبارت  د  معتقدند  دانشمندان  از  ،بسیاری  ر 
کامپیو که  است  انسان  می نهایت  خاموش  یا  و  روشن  را  اگر  تر  و  کند 
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کند.  ش مید، انسان او را خامواکی بکنهوش مصنوعی بخواهد کار خطرن
یا  Userن امر آگاهی پیدا کند و اجازه ندهد اما اگر هوش مصنوعی به ای

خام را  او  چهکارشناس  کند  ماتفاق  وش  به ی ی  فاجعه  دارد  امکان  افتد؟ 
آقای    وجود با  انقالب  اوایل  داشتیم آید.  وزارتخانه  یک  به  شیبانی  دکتر 

اعالم شده بمی بودند خانمود که گرفتیم، تازه  بفته  داشته  ها  اید حجاب 
شیبانی   دکتر  نداشتباشند.  حجاب  خانم  یک  که  شد  جایی  دکتر .  وارد 

خانم آن  به  حجا  شیبانی  بگیر گفت،  داد  ایش  ید.ب  پاسخ  هم  ان 
شوم چه باید  موش نمی هوش مصنوعی هم گفت خاخواهم. حاال اگر  نمی 

مث یا  گرفت.  نظر  در  باید  را  مساله  این  نگاکرد؟  بعدی  الً  چالش  کنید،  ه 
انه قضاوت  کشاندن  چالش  به  مصنوعی،  هوش  وش  توسط  سانها 

عبار به  است.  مصنوعی  مصنوعی  هوش  دیگر،  اسم  امروزت  به  بلک  ه 
دانید کند. یعنی یک ورودی و یک خروجی دارد که نمیعمل میکس  با

 گذرد. در دوران تسلط هوش مصنوعی چنین خواهد بود.  ن چه میدر آ
به کنح میسوال را مطر  ینجر، اکیسنی آیا توسعه هوش مصنوعی  د که 

یان عصر روشنگری و تسلط انسان است؟ جنبش روشنگری که  پا  نایمع
رفت، تعقل انسان را برتر از خرافات، جزمیت  ج گع و اوشرو  ۱8ون  در قر

قرار داد. امانوئل کانت، روشنگری را ظهور انسان از و پرستش کورکورانه  
خود بلوغ  بتحمیلی  عدم  بشریت  گفت  و  عقل  نامید  با  و  کرده  رشد  اید 

حاال اگر هوش مصنوعی، بدون آشکار کردن منطق آن،    .خودش کار کند 
بهتری انسان  پاسخ  به  از  میانسها  اتفاقی  چه  بدهد  اتفاق  انها  این  افتد؟ 

وش مصنوعی را پرستش خواهند کرد و این مساله  افتد که انسانها همی
در بسیاری از مسائل ید روی آن فکر کرد. ست و بابسیار جدی و اساسی ا
ما   دست  از  نمیکاری  جلویبر  که  شدن،  جهانی  مثل  را    آید،  آن 

بگیرد.نمی  شا  توانید  یک  البته  جمعی    راهید  هوش  به  بازگشت  حل، 
  انسانها و کنار گذاشتن خود محوری و خود تکوینی باشد.

مهندسد انقالب  با  اخیراً  پایان، هوش مصنوعی،  زیستیر  شده   همراه  ی 
تر  تر و سالمسانها قوی م خودش مساله است. یعنی باعث شده انکه این ه

طول باشند.  باشند و  داشته  بیشتری  این    عمر  دارند که  را  تکنیک  حتی 
ودن رنگ چشم بچه به دنیا نیامده را انتخاب کنند. یا اصالً دختر یا پسر ب 

بایدرا انتخاب کنند. این یک واقعیت است.   درست است که  بگویم    من 
ولی در طول تش مصنهو به خاطر  وعی این مسائل را دارد  اریخ انسانها 

سخاوت،   ری،وفادا یل شجاعت،ر از قدرت محاسبات، از قبهایی غیویژگی 
ستایش   مورد  غیره  و  خودگذشتی  از  ایثار،  دوستی،  وطن  عشق،  ایمان، 

گ عمیقرفته قرار  از  یکی  شاید  اما  ساند.  پیامدهای  هوش ترین    لطه 
و به آن ارج  به انسانیت و اصالت انسان برگردیم    مصنوعی این باشد که

 . کرمنهیم. از حوصله شما متش
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 : ان با عنوماه   بهمننشست 

ق و مهندسی ژنتیک؛ پیامدهای اخالقی بی نقص الاخ  "

 "سازی
 

 ن:انرسخ

 هوشمند سید مسعوددکتر

 

 
 

ا  ماه  بهمن  نشست     ۱۴۰۰در سال    یفناور  مواخالق در عل  یرانیانجمن 
ا آقای  انی  سخنربا  مسعوددکترجناب  ژنتیک  استاد    ،د شمنهو  سید  گروه 

ارایه  ت  شسن  روحشم  ر ادامهانجام شد. د  پزشکی پژوهشگاه ملی ژنتیک
 شده است:

بیماران مختلف  ژن بتواند  بشر دنبال این است که   های معیوب را که در 
خواهند  میستند که  کسانی ه  با ژن های سالم جایگزین کند.وجود دارد،  

 از آنجا  ه باشند. برای خودشان داشتنقص لشگری از سرباز بی  ار انسان یبا
 

 
ازکه   بشر، کنجکاوی  مس  یکی  بگذاریم،  قانون    هم  هرچقدر  ،  استائل 
 . خواسته ها را بگیریمتوانیم جلوی این  نمی

ا ی  غریبهر از  اگ  پیوند  ین است کهیکی از مشکالتی که در انسان داریم، ا
و  فام باشد  است    کاملآن    HLAیل  ممکن    بخورد.   Rejectنباشد، 

اخیر   ها  مطالعات  اندام  سایر  و  ریه   ، قلب  این هستند که  دنبال  از   رابه 
حیوانات بزنند.    بدن  پیوند  انسان  بدن  توانستهبه  انسان،  اینها  غیر  از  اند 

 کند. چنین کاری را بکنند و هنوز هم آن فرد زنده است و زندگی می 
اد کنیم یا  با دستکاری ژنتیکی ابرانسان ایجگر  ا،  ل اینجاست که  ااما سو
کنیم، آیا خوب است یا بد؟ کرونا نشان داد   ر شبیه به هم درستلشگیک 

بیاید،   ویروس  یک  موجوداگر  باعث می شود   تفاوت های  ها  انسان  در 
 قابلدر مواکنش های متفاوتی در برابر ویروس شکل بگیرد. به طوریکه  

و هم بیماری سخت گرفته    ایردند و عدهیک عده فوت ک  س کرونارووی
عد یک  و  ماندند  فرقزنده  خاطر  به  این  کردند.  رد  سبک  هم  کردن   ه 

نیسویر بلت،  وس  است  همان  اگر ویروس  که  تفاوتهاست  خاطر  به  که 
تواند جمع و جور کند، یک عده یک اتفاقی برای بشر بیفتد، خودش را می

بمانن موازنده  و  البتهد  نگیرند.  باشند  ویروس   ظب  یک  از  است  ممکن 
برایشا ویروس  دیگری  یک  از  ولی  بیاید.  پیش  مشکل  بین  ن  از  همه 

بارو و یا قوی هیکل کنیم همه افراد زیزی  دست ورت. اینکه  نخواهند رف
مدل  یک  و  شکل  یک  همه  چون  بود  نخواهد  جالب  دیگر  اوالً  باشند، 

رایشان در مقابل مشکالتی که ب  است که  اما مهمترین خطر اینهستند.  
ن است از بین بروند و اهند داد و ممکآید یک واکنش نشان خوپیش می

ه  کخوب است  تا جایی ورزی ست این د  در نتیجه کسی دیگر باقی نماند.
 . بکند ،  جراحی های پیوند اعضاهایی مثل بشر کمکبتواند به 
سمت  امروزه،   به  پزشکی  و    Personalize medicineژنتیک 

عنی، دارویی  کردن. اینکار ی  مخصوص هر فرد ایجاد  رود یعنی داروییمی
برای من ممکن اسبدرد شما می که   باش خورد،  با  روی  این  از  د.  ت مضر 

به   فرد  ژنتیکتوجه  غذایی  می  هر  رژیم  چه  فرد  هر  برای  گفت  توان 
است است  مناسب  بهتر  کند  ورزشی  چه  چه  ،  و  مضر  داروهایی  چه   ،

مفدارو م.  ید استهایی  ویژله ای  ساچنین  حوزۀ  به  در  اهمیت   سرطانه 
تستچو،  دارد باید  است،  گران  داروها  حسب  ن  و  شود  انجام  آن  های 

اینکه فرد مشکالتش چیست، داروهای مخصوص استفاده شود که زمان  
 خریداری شود و هزینه کمتر شود.  

نبود و ما هبنابراین،   نبود، اجدادی در کار  د اجداد و  مه در حاگر تفاوت 
ییراتی کردند و توانستند  ماندیم. اینکه یک عده تغیه باقی میانسانهای اول

را   سختی  درخودشان  در  مقابل  که  تفاوتی  خاطر  به  دهند  نجات  ها 
د هستند، بینی آنها  نیمه شمالی در سوئدر  نی که  دارد، کسابدنشان وجود  

 موهایشان  شند. یاباالتر است به این خاطر که بهتر بتوانند نفس بک
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است   تر  باشند.  روشن  داشته  را  خورشید  نور  جذب  که که  حالی  در 

بر آفریقا  سمت  به  میهرچقدر  برعکس  موضوع  این  بنابراین  شویم،  ود. 
می  که  هستند  آتوتفاوتها  در  اانند  دنساینده  نگه  مصون  را  نژاد نها  و  ارد 

کرد.   استقبال  باید  تفاوتی  هر  از  دهد.  نجات  را  میهیخیلبشر  گویند  ا 
است که این    ون دارند، متفاوت هستند. نظر من ایننی که سندرم داکسا

تفاوت خوب است. چون شما هیچ بشری را مثل کسانی که سندرم داون  
نمی با محبت  آنبینیددارند  شاید  فرع هستیهس  ها اصل.  ما  و  اگر  تند  م. 

صوصیات بتوانیم روی مشکالت جسمی این افراد فائق بیاییم، یکی از خ
بینید  لبخند است. شما بچه سندرم داون نمی  بسیار خوب آنها مهربانی و

ا ساده فرض ذیت کند. شاید این مسائل رکه پرخاشگر باشد یا کسی را ا
بودن یکنیم. چون در جامعه ما سا بودن عد اک ایراده  یب  ست، مهربان 

و ما است، ولی به نظر من اینها اصل است. شاید این افراد اصل هستند  
کرد. همه  ر نتیجه از هر تفاوتی باید استقبال  ایم. دع که انقدر بد شدهفر

خارج  از حالت پنهان،  هستند. فقط باید نبوغ آنهاافراد بشر، به نوعی نابغه 
ستند، به عنوان کودن و به نام هندانی که  نشمکثر دا. ادادو گسترش  کرد  

می اخراج  مدرسه  از  نخوان  ادیسودرس  همچون  خیلشدند.  و  های ین 
د. باید دید چه  این افراد در آینده هیچی نخواهند ش  گفتنددیگر، همه می

ر آن  دارد  فرد  خیلی نبوغی  نماییم.  میا شکوفا  است،   IQند  گویها  مهم 
نظر به  ماIQمن    ولی  است  ریبتق  همه  سطح  یک  در  بعضی اً  یک و  ها 

پایین  یا  باالتر  فاصمقدار  اینطور نیست که  ولی  زتر هستند،  از  تا  له  مین 
فاصله باشد.  عدآسمان  خاطر  به  هست،  ما  جامعه  در  که  برقراری  ای  م 

است.   اجتماعی  میعدالت  انجام  نظافت  کار  که  کسانی  از  دادند، یکی 
شماست؟    قی بین من وایشان پرسید چه فر   یکبار  خورم،همیشه چای می 

بدهم انجام  را  شما  کار  من  و  بنشینید  من  جای  شما  بود  ممکن  .  گفتم 
خانوحاال   خرج  بودید  مجبور  درس  شما  نتوانستید  بدهید،  را  خود  اده 

باهبخ من  از  است  ممکن  درصد  صد  و  من وشوانید  از  یا  باشید،  تر 
ا هم در مسیر دیگری، اگر  م و شماشید. من در یک مسیر افتادشجاعتر ب

و یک    افراد باشند، الزم نیست که دست ورزی کنیم  در مسیر خودشان 
ق  وی درستلشگر بسیار ق باید  را  فردی  وی کرد که خاصیت کنیم. هر 

بکنیم. اگر بتوان   و از او بهترین استفاده را بتوانیم  خودش را داشته باشد
برای یک کار، بسیا  ذات درونی هر است را تقویت کنیم ر خوب  فرد که 

خیمی موفقتواند  باشد.  لی  ما  ورزیدستتر  که  آمد  پیش  زمانی  از  ها 
اختر را  میاع کردیکولونیگ  از یک سلول  گفتیم  و  مشابه م  افراد  توانیم 
مشکالتی دیگری داشته باشند.  ند ممکن است این افراد  بسازیم. بعد گفت

منفی قسمت  یک  و  مثبت  قسمت  یک  ورزی،  دست  قسمت    دارد.  هر 
بشر ارضاء شد. بشر همیشه به دنبال این   مثبت این است که کنجکاوی 

 به مثل اینکه ارگان خوک را  ته باشداست که کاری کند که پیشرفت داش

 
دارد هرچق پیوند دهد. دوست  بگیرید،انسان  را  جلویش  را   در هم  اینکار 

  مختلف   ادامه بدهد. در بسیاری از البراتوراهای مخفی که در کشورهای
های تخیلی که بشر  دهند. فیلم یل انجام میوجود دارد، کارهایی از این قب

قتی ژول آینده اتفاق خواهد افتاد. وکه در    سازد، همان چیزهایی استمی
اص هیچکس  نوشت  را  کتابش  نمی ورن  را  زیردریایی  این شالً  و  ناخت 

 خواهد  تخیل ژول ورن در آن زمان بود. انسان هرچه را فکر کند به آن 
، در این  ۱999فیلمی به نام فضا در سال  رسید. زمانی که من بچه بودم،  

وسیله  موبایلفیلم  به  شبیه  می  داشتند  ای  را  همدیگر  تصویر  د.  دیدن و 
ولی االن   بود.  آور  تعجب  ما  داربرای  را  موبایل  آن  استفاده  مشابه  و  یم 

گیرد و به  یدیم که عکس میدهای جمیزباند را میانی فیلم یا زمکنیم. می
می مختلف  هرکس  جاهای  االن  اما  بود  آور  تجعب  برایمان  فرستد 

ن  ها هم خطرات زیادی هست و آین فیلم تواند اینکار را بکند. در هممی
خواهیم همه چیز آنطور که ما میت. همه چیز در کنترل ما نیس هم اینکه 

 رفت.   پیش نخواهد
ویروس خیلی  از  بسیاری  معتقدند،  به ها  و  است  بشر  اثر کنجکاوی  بر  ها 

سهل  یک  از خاطر  بسیاری  است.  شده  پخش  جامعه  داخل  انگاری 
قبلی، را میویروس  است، علت چیسگویند اهای  ت؟ شاید ز آفریقا آمده 

و گفته یک دهکده ایزوله است ولی به  اده  در آنجا آزمایش انجام د   کسی
ها به این یمون یا حیوانی آنجا آمده و پخش کرده و خیلی ه یک میک بار

برای انسان ویروس مبتال شده نتیجه اینکارها مخاطرات بسیاری  اند. در 
ه که  است  سال  دو  ردارد.  ما  منشمه  هنوز  که  کرونا  ویروس  آن أ  وی 

ن به  ی اتحیست که چگونه پخش شده،  مشخص  نباشد و  گر  دست ساز 
یک   از  اتفاقی  خیلی آزمایش طور  توانسته  باشد،  فلج گاه پخش شده  را  ها 

خیلی از کشورها و اقتصادها فلج شدند و زندگی ما را دگرگون کرده کند.  
برایش   امندر  هر چق  ندکار کربنابراین دست ورزی و  است.   باشد، اگر 

چارچقان یک  در  نباشد،  نون  اتفاق  خاص  استوب  ممکن  کسی   یفتد، 
ژوراسیک پارک درست کند که در آن حیوانات خطرناک را درست کرده  

 است. 
نباید ژنتیک را دستکاری کرد و از خودمان سوپرمن درست کنیم.   حتماً 

باشیم،   هم داشته ریخ  لشگر تابزرگترین  چون اگر خودمان مثل همدیگر 
، چون همه شبیه  فتخواهد ر ن  انیه بر اثر ویروس از بیث  ندظرف چ باشیم  

اگر شبیه همدیگر نباشند، ممکن است این   الی کههمدیگر هستند. در ح
بشر وقت   کنیم.  رد  را  ما کرونا  باعث شد  مساله  نیاید.همین  پیش  اتفاق 

بیرو هم  مختلفی  داروهای  واکسن،  تولید  برای  آمد،  گذاشت  این  ن  به 
که    ی استن کارترییستیم و دست ورزی اشتباهن  خاطر بود که شبیه هم 

اسبشر بخواهد انجام بدهد و خی بین انت  ت در حق بشریت. اگر تفاوت 
 یک زندگی افراد مختلف نباشد، زشتی و زیبایی دیگر معنا نخواهد داشت. 
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تفاوت شد.  خواهد  همه  برای  کننده  میخسته  باعث  دها  زندگیشود   ر 

دست سمت    باید قوانینی بگذاریم که به  قیروحیه وارد شود. از نظر اخال
در خدمت بشر و درمان    است که رزی نرویم. دست ورزی زمانی خوب  و

ها باشد. اگر بتوانیم علم را به صورت ارزانتر و متحدتر در جامعه با  بیماری 
کز  ن در مردهیم بیاوریم خیلی خوب است. یک زماکارهایی که انجام می

ن  ت. االن چیسشادانستند بیماری ها نمیدهواطبی کودکان، بسیاری از خان
خوبی به  را  ایمنی  نقص  ا  بیماری  میقبل  تشخیص  تولد  به  ز  و  دهند 

ها جلوگیری  شود و از پاشیده شدن بسیاری از خانوادهها کمک میخانواده
قص ایمنی  نستند نداآمد نمی شان که بدنیا می ها بچهشد. خیلی از خانواده
واک اولین  با  و  میسندارد  که  میی  فوت  بچه  از  کردزدند  ا.  مر  این 

کنم و هر روز بهتر  آنجا تشکر می  انم در جلوگیری شده و از تمام همکار
بیماری می از  بسیاری  برای  استخوان  و  مغز  پیوند  ایران  شوند.  در  ها 

می میاستفاده  که  امکاشود  اگر  باشد.  کننده  کمک  را  تواند  خوب نات 
 برای  یی کهختلف برای درست کردن ارگانهام  هایبدهند، از انیمال مدل 

باشد. شما  ود. امبیماریهای مختلف است استفاده ش قانونمند  باید  اینکار  ا 
اگر بهترین ماشین را هم داشته باشید، ممکن است از آن درست استفاده  

ایم را  انسانها  این ساخته شده که  برای  ماشین  ونکنید.  پیچ    ن کند  اگر 
خود یا   مه به دن صدان قرار گرفت، پیچ را بدون زنسخطرناکی بر سر راه ا

تکنو هر  کنند.  رد  ادیگری  بیاید.  لوژی  آن  از  استفاده  فرهنگ  باید  بتدا 
نباشیم و وارد شویم ممکن  بلد  رمزارزها خوب هستند اگر یک کاری را 

 ت کردن  رای درساست اذیت شویم. کرونا نشان داد، قابلیت کشور ما ب
 

 
از  وقتی زمان یک کالتی که هست، زیاد است. مشواکسن و دارو با وجود 

صحبت    pcrاما االن از تست    شناخت.زدیم، کسی نمیژنتیک حرف می 
فناوری می از  باعث شده  مقدار  استفاده کنیم که  شود. چه  های دیجیتال 

کنیم  یتفاده مکمترین آسیب را برساند. ما االن بیشتر از کارت بانکی اس
 راه دور انجام بدهیم.  ازتوانیم و یا کارها را می

اخگر  ا رما  دیگر  الق  جامعه  بگیریم،  جامعه  از  نا  داشت.  چیزی  خواهد 
کند شما در کجا باشید. تعهدات و اخالق محقق و دانشمند  فرقی هم نمی 

ها در  کند که کارش را درست انجام بدهد. ممکن است خیلی را وادار می
فکر کردزمینه    این اینطور  نباید  میک  اذیت شوند.  بار  دهد ه درختی که 

زسنگ خ اورش  پیشرو هست مشکالیاد  یعنی کسی که  زیست.  اد  تش 
در   هم  کلفت  پوست  افراد  خوشبختانه  ولی  شود.  دلسرد  که  بود  خواهد 
و   دیدیم  را  جنگ  و  انقالب  که  هستیم  کشوری  ما  هستند.  زیاد  ایران 

علم   کسب  برای  زیادمهاجرت  بیا  هم  انسان  سر  بر  بال    ید داریم.وقتی 
می  آبدیده  م،انسان  در  بیشتر    مسائلقابل  شود.  انسان  ایستادگی  مختلف 

اگر یاس و ناامیدی از جامعه برداشته شود، جامعه خوبی خواهیم  شود.  می
است.  اخالق  علوم  تمام  پایه  چون  برود،  بین  از  اخالق  نگذاریم  داشت. 

و  ه  ه نظر من استاد کسی است که از راویند، بگوقتی به کسی استاد می
ب دانشجویانش  او  منش  و  استخواهنروش  کنند.  د  این  فاده  به  هروقت 

استاد هستیم. وگرنه استاد و دانشیار فقط در کاغذ است و    برسیم،مرحله  
هستیم،   که  رشته  هر  در  بگذاریم  کار  پایه  را  اخالق  اگر  ندارد.  کارایی 

 .ت فایده ندارداین صورفایده خواهد داشت در غیر 
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 : اه با عنوان م  اسفندت نشس

بیکاری و   ای سه بحران فقر،راه حل اخالقی بر "

 "ط زیستتخریب محی 
 

 سخنران:

 میدری احمد دکتر
 

 
 

با    ۱۴۰۰در سال    یاخالق در علوم فناور  یرانیانجمن ا  ماه  اسفند  نشست
علمی   ضو هیات اقتصاددان و ع،  یدریدکتر احمد منی جناب آقای  سخنرا

ه ه شداراینشست    مشروحجام شد. در ادامه  ان  مران اهوازدانشگاه شهید چ
  است:

می داده  نسبت  اسمیت  آدام  به  که  اقتصاد  علم  پیدایش  یک از  شود، 
آمد.  بی بوجود  اقتصاد  علم  در  اخالق  به  نسبت  که نیازی  معنی  این  به 

منافع   به جزی  دفو ه  ندکنوقتی انسانها منافع شخصی خود را دنبال می
می فر ندارند،  مدی  اینتوانند  از  و  کنند  تامین  را  همگانی  نظر    نافع 

 حتیاجی نیست که یک زندگی سعادتمند را داشته باشیم چه در فرد و  ا

 
جدا کرد و در همان زمانی   جامعه. درواقع علم اقتصاد را از علوم اجتماعی

بر که  رسید  فکری  چارچوب  این  به  اسمیت  آدم  ی اقتصاد  نظم  ایکه 
منفعاحتیا و  نداریم،  اخالق  به  میجی  کفایت  شخصی  جامعه ت  کند، 

نشان دادند در دنیای مدرن به اخالق جدید احتیاج ورکیم  نی مثل دشناسا
د های  آیین  و  فردی  تعامالت  قدیم  دنیای  در  اگر  و  باورانه داریم  ین 

می  تامین  را  جمعی  انجمن نیازهای  به  ما  همین  برای  است.  ای هکرده 
اخالص احتینفی  دچاق  جمعی  زندگی  که  داریم  گسیختگی  اج  هم  از  ر 

جارهای زندگی جمعی باقی بماند. در غیر این  عی یا هننشود و نظم اجتما
،  شود. این تفکر آدام اسمیتصورت،  جامعه بشری با یک آنمی روبرو می 

دان اقتصاد  سایر  گروه در  به  هم  آنها  و  کرد  پیدا  ادامه  مختلف ها  های 
می سیم  تق آشدند.  بندی  حتی  آنها،  از  هیچکدام  وضعیت اما  که  نهایی 

مارک مثل  را  ریکادموجود  یافته  س،  نظم  یا  آل  ایده  دنیای  کینز،  و  و 
  دیدند و معتقد بودند دنیای امروز پر از بحران است. ولی راه حل آن نمی 

دانستند و معتقد بودند آنچه ممکن است بشر را از را راه حل اخالقی می
سمت که دولت بتواند    یر سیستم بازار آزاد به اینهد، تغینجات بدران  بح

نمایندگی   اقتصادی را حل کند. از آن نظبه  م را ایجاد کند و مشکالت 
نداریم، تا به اخالق  برای نظم اقتصادی، احتیاجی  دهه    این تفکر که ما 

میالدی در اقتصاد، به عنوان جریان اصلی شناخته شده بود وطی   ۱99۰
جود آمده به خاطر تغییر  ه اخالق در علم اقتصاد به ونیاز ب  ه اخیر،د دهچن

 چگونگی کارکرد اقتصاد وجود دارد.  نسبت به نگاهی که 
خیلی   را  اقتصادی  روابط  اسمیت،  می آدام  نظر  در  سادگی  ساده  گرفت. 

ها زیر سوال بردند و دیدگاه دیگری اقتصاد را بعدها اقتصاددان  مبادالت و 
کر ادنمطرح  دیدگد.  این  به  میاه  اسمیت  آدام  بود،  شکل  گفت ین 

انجام می ممعامالتی که  وقتی  دهید،  مراجعه میثل  قصاب  به  کنید،  که 
به خاطر سود  بیاورد  بیشتری بدست  بتواند پول  به این خاطر که  قصاب 

کاال خود،  در  شخصی  و  کرده  فراهم  مختلف  نقاط  از  شما  نیاز  مورد  ی 
جز منافع شخصی را دنبال چ چیزی  ینجا هید. ادهاختیار مشتری قرار می

را به قصاب بدهد، کاالی   سود الزمکند. بنابراین اگر مشتری بتواند  نمی 
می را  خودش  نیاز  دهه  مورد  در  کند.  دریافت  ها  اقتصاددان  ۱99۰تواند 

خیلی  گفتند   میاین  انجام  است که  معامالتی  از  دهیم.  بخش محدودی 
پی واقعی  دنیای  هستندتده چیمعامالت  پر  این  می .  باعث  شود یچیدگی 

نتبدون اخ به خاطر منافع شخصی،  ازهای عمومی و وانیم نیالق و فقط 
می مراجعه  بانک  به  وقتی  مثالً  کنیم.  تامین  را  خود  برای  فردی  کنید 

بانک   س فقط اینکه شما چه قیمتی را پرداخت براسادریافت تسهیالت، 
وقتی به قصاب   د. یعنیا نگذاررد یذاکنید در اختیار شما تسهیالت بگمی

الی مورد نیاز شود کایو قیمت باالتری بدهید، او تشویق ممراجعه کنید  
 اگر کاال در نزدیکی شما کم باشد، به تدریج مجبور شما را تهیه کند. 
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چون برای دریافت آن کاال مجبور هستید به  هستید قیمت بیشتر بپردازید

بروید.فروشگاه نزروشگاف   گرا  های مرکز شهر  باشد قیمت  هی  دیک شما 
میپباالتری می را  خود  و کاالی  آردازید  اخرید.  ینجا هماهنگ  نچه که 

مراجعه  می بانکی  سیستم  وقتی  ولی  است.  قیمت  تغییرات  صرف  کند، 
ا چقدر حاضر به پرداخت نرخ سود  کند شمکنید، سیستم بانکی نگاه نمی

هستید.   دبیشتر  شما  که  است  این  مهم  قدرندآیر  چون  بازه  پرداخت ت 
وقت خیر.  یا  داشت  هخواهید  باشید،  نداشته  بازپرداخت  قدرت  نرخ ی  ر 

بانک  سو بود.  نخواهد  تسهیالت  پرداخت  به  بانک جاضر  بدهید،  دی که 
اشد. یا مثالً یک فردی  باید از کیفیت و صالحدید ما در طول زمان آشنا ب

برای شما واحد مسکونی بسازد، اگر صالح ه  نداشتم را  زال  یتقرار است 
قرارداد نخوا با او  به پزشک مراجعه میباشد، شما  کنید هید بست. وقتی 

ببینید این فرد صالحیت الزم را دارد یا نه، به نکات مهمی باید توجه  که  
و بیمار وجود دارد. پزشک اینجا یک شکاف اطالعاتی بین پزشک  کنید.  

مثالً به یک    . شماندک  دهتواند از بیمار سوءاستفاهای مختلف میبه روش
می  مراجعه  می کندندانپزشک  ایشان  که  آن ید  تجویز  با  بیوتیک    تیتواند 

درمان کند. از طرفی می ندارید و شما را  داند که شما اطالعات الزم را 
شود کند. اینجا چه امری باعث می تواند توصیه  جراحی لثه را به شما می 

ش سود  خاطر  به  و  نکند  غیراخالقی  شمنی  خصرفتار  را افع  پا    ما  زیر 
گر شما  کند. اصی، علیه طرف مقابل عمل می نگذارد؟ اینجا منفعت شخ

ندارد. و وجود  پزشکان  دیگر  به  مراجعه  امکان  باشید  داشته  حاد  ضعیت 
می انجام  زندگی  طول  در  که  بیشتکارهایی  رفدهیم  نوع  از  یک ر  تار 

بیمار است. معلمان حقوق برابر می  با یک  یک  ینکه  ا  لیو  گیرند،پزشک 
دارمع بستگی  به خوبی درس بدهد،  اخالق لم  به  چقدر  معلم  اینکه  به  د 
ها روی دانش آموز و یکسری مسائل . البته به نظارت خانوادهیبند استپا

می باعث  که  چیزی  ولی  دارد.  بستگی  هم  اخالق  از  فرصت  غیر  شود 
عواها  طلبی  از  یکی  که  است  این  کنیم  محدود  واقع  دنیای  در   ملرا 

شکالتی که بشر امروز با  ایبندی به اخالق است. اما آیا مزان پی، میصلا
و   دست  نرمآن  غیر می  پنجه  رفتارهای  یا  دارد  اخالقی  حل  راه  کند، 

از   برخی  پاسخ  است؟  شده  امروز  دنیای  مشکالت  به  منجر  اخالقی 
بحران  صادداناقت سه  است.  مثبت  کردم،  بررسی  را  آنها  از  یکی  که  ها 

کنار سایر   ارد که به کمک اخالق یا باید در قی در اخالغیأ  نشاست که م
بگیریم که این بحرانها را حل ، از اخالاندیشیم تدابیری که می  ق کمک 

زیست  -۱کنیم.   محیط  نابرابری  -2تخریب  و  این   -۳فقر  چرا  بیکاری، 
دارد؟ بحث محیط زیست که همه جا در دنیا و    هابحران اخالقی  ریشه 

ها را  به خاطر منافع شخصی خود، جنگل   افرادتیم،  هسو  برایران با آن رو
بی  و  کردند  ستخریب  از  را های  فرهرویه  هوا  کردند،  برداشت  زیرزمینی 

 کنند، بنابراین با مشکل فراگیر تخریب محیط زیست در دنیا  آلود می

 
. از دولتها انتظار داریم به عنوان نماینده نسل آینده و منافع روبرو هستیم

ادی که شاید کمتر ای اخالق مدار، افربگیرند. اما عدهرا ار ین کا ما جلوی
های حفظ  اند، جنبش خریب محیط زیست بودهر معرض تاز افراد دیگر د

و  فیلم ساختند  مختلف کردند،  اعتراضات  ایجاد کردند.  را  زیست  محیط 
بشر کتا را  روند  این  اگر  که  دادند  هشدار  مردم  همه  به  و  نوشتند  ب 

اد بدامبخواهد  کاک  هد،ه  خواهد شد.  نابود  زمین  جو  و  سانی که وسیستم 
زیس محیط  حفظ  برای  بهحاضرند  دست  منافع    ت  برای  بزنند،  اقدام 

های بعد شاید باشد، اما این  شخصی خودشان نیست. به خاطر منافع نسل 
آن از  بیش  میافراد  هزینه  ببرند  منفعت  که  که  مداری  اخالق  این  دهند. 

زیست محیط  باعث دندکر  یجادا  طرفداران  که  است  عواملی  از  یکی   ،
د بدهند.  ولتشده،  رفتار  تغییر  اها  که  درست  یا  ست  پاریس  در  دولتها 

می  جمع  کیوتو  می پیمان  توافق  و  سالمی  شوند  زیست  محیط  باید  کنند 
در واقع ا باشیم اما  دهند، در پرتو یک جنبش  قدامی که انجام میداشته 

انسانهای که  بوده  زیستی  این  ار  مد  خالقا  محیط  غیر  در  کردند.  ایجاد 
ر الک زندگی ایی سر دکرده هرکدام از ما به تنهحکم می  صورت اخالق

شخصی خود داشته باشیم و محیط زیست را حفظ نکنیم و تخریب آن را  
تواند جهان گاه کنید، آن چیزی که میاگر به مساله فقر نافزایش دهیم.  

ری داشته باشیم، احتیاج به  بهتای نید ما را از فقر و نابرابری نجات دهد و 
تهای بزرگ را  ها و شرکهای ضد فقر است که بتواند دولتبش یکسری جن

کند.   وادار  رفتار  تغییر  که  به  داشته  که  دستاوردهایی  همه  علیرغم  بشر 
را کاهش و سطح آموزش را افزایش بدهد، بی  با آنها سوءتغذیه    توانسته

فزاینده   که  استن  ایت  خانمانی را کم کند، ولی واقعی نابرابری  با  جهان 
اجتماروبرو شد ثبات  است که  عواملی  از  سیاه که  و  تمام  عی  در  را  سی 

دنیا تغییر داده است. آنچه امروز تحت عنوان پوپولیست همه کشورهای 
ش با درآمد سرانه بسیار باال با آن روبرو هستند،  جمله امریکا و اتریدنیا از 

زیاد نابرابری  نوقت.  ستا  زاییده  پیدا  ی  افزایش  اقتصادها  در  ابرابری 
بررسی می براساس  مثال  طور  به  موسسههکند،  امروزه    ای   8آکستون، 

درصد جمعیت جهان دارند. این رقم    5۰خانواده در جهان ثروتی برابر با  
قبل    ۱5حدود    در که    ۳88سال  بود  را  5۰خانواده  جهان  ثروت  درصد 

مال دولت  که  امریکا  در  نابرابری  می  ادی زیت  یاداشتند.  برای  و  گرفته 
درصد مردم امریکا   ۴۰ه اندازه  بداده، خانواده والمارد  انجام می  اقداماتی را

ی ثروت دارد. این نابرابری در کشورهایی است که به خاطر سیستم مالیات
ابری را کاهش دهند. در کشورهایی مثل ایران، این میزان  اند نابرتوانسته 

راگیر  دارد. پیامد این نابرابری، یک یأس فود  وج   تریش ب   نابرابری به شدت
تواند نیازهای اولیه کنیم، نمی یزندگی م است که داخل نظم اجتماعی که 

تلف روبرو های اجتماعی مخما را تامین کند و به همین علت، با شورش 
 دهند، هرچند خودش از ردم یکباره به فردی نام ترامپ رای میهستیم. م 
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ثر نجوکسانی که  را    یموت  شعار که کل سیستم  این  با  اما  تغییر دارد، 

تمدن جدید  می و  نظام  و  می دهد  انتخاب میکخلق  شود. چیزی که ند، 
تلر که فاشیسم روبرو بودیم، همچون هی بعد از جنگ جهانی اول، با ظهور 

من   شعار  قدرت  می با  به  بزنم،  رقم  آلمان  برای  را  بهتری  جهان  توانم 
بارسید.   فزاینده ربنابرا  درواقع  گروهی  فقر  با  که  مختلف  ای  روبرو های 

کند، با ظهور حکامی ا ایجاد میمختلفی رنشین  های حاشیهاست و گروه
را سیاستهایی  عوامگرایانه،  و  عوامزده  آنها  که  هستیم  مردم    روبرو  به 

خواهیم این  کنند، تا صندوقهای رای به دست بیاورند. اگر مییپیشنهاد م
همچنان که    شود، باید انرژی اجتماعی به وجود بیاید  لحرابری  میزان ناب

بوجود   زیست  محیط  فبرای  تا  ما کاهش آمد  دنیای  در  را  نابرابری  و  قر 
ار  به تغییر رفتار وادتواند شرکتها و دولتها را  دهد. این انرژی اجتماعی می 

 کند.  
تکنولو تحوالت  دلیل  به  که  هستیم،  روبرو  بیکاری  با  دنیا  در  به  ما  ژی 

بحثدش است.  کرده  پیدا  افزایش  مت  نظری  مورد  های  این  در  ختلف 
ا یک  دارد.  محمدیونس،    قتصاددانوجود  نام  به  اجتماعی  فعال  یک  و 

را   مشکل  سه  این  بتواند  که  داده  انجام  عملی  کردم، اقدامات  ذکر  که 
شده براسا ترجمه  فارسی  به  کتابی  کند.  حل  را  آنها  اخالقی  اصول  س 

اق  سه صفر، که محمد یونس آن را نوشته و ات  نویای بدتحت عنوان دن
نکاتی درباره فقر فزاینده این کتاب  در  .  بازرگانی آن را ترجمه کرده است

ر دنیا روبرو و نابرابری فزاینده و تخریب محیط زیست و بیکاری جوانان د
برایش شواهد کافی میهستیم  نتیجه راهکار هم  ، وجود دارد که  آورد و 

ک است  زاین  تا  روامه  اسمیت  آدام  اخالقی  اصول  براساس  که  ابط  نی 
توانیم تغییر بدهیم. این را نمین وضعیت  کنیم، ایاقتصادی را طراحی می

منفعوضعیت   براساس  را  بشری  تمدن  که  شده  ایجاد  علت  این  ت  به 
بنا کردیم و  ثروت  شخصی  که  براساس تمام کسانی  دارند  نجومی  های 

 اند به این ثروت دست پیدا کنند.  ته سنمی تواقوانین موجود و اقتصاد رس
ریق ریزیم از طین نظم را به هم میگوییم که اها میمثل پوپولیست یا ما 

گسترده روش  مصادرهای  دولتها  عمل  ابتکار  با  یا  آمیز،  خشونت  های 
این م بود شکل را حل میانجام داده و  دنبال روشی خواهیم  به  یا  کنیم 

با ترغیب   بتوانی  لبه اصوکه افراد را  نودوستانه،  م  اخالقی دگراندیشانه و 
دهیم.   تغییر  را  انسانها  می حمرفتار  دنبال  یونس  چگونه مد  که  کند 

شرکتهای بزرگ و مردم را ترغیب کنیم در کنار اینکه به منافع شخصی  
دنبال منافع جمعی و نوع دوستی باشند. نوع دوستی    اندیشند، بهخود می

  به عنوان یک اصل بپذیرد و منافع شخصی را  اگران رباید بتواند منافع دی
که بانک تاسیس کرد و، به دلیل نس  تعدیل کند. برای این کار محمد یو

نوبل  روش  برنده جایزه  برای فقرزدایی انتخاب کرد  ، شد  2۰۰6هایی که 
 هایی دعوت کرده از شرکتهای بزرگ که جنبش در کشورهای مختلف

 
منافع کنار  در  که  دهند  هم    ،ودشانخ  شکل  را  دیگران  اجتماعی  منافع 

ای بزرگ مثل  از شرکتهه طور مثال، محمد یونس در فرانسه تامین کند. ب
می  دعوت  عنوان  رنو  با  ملی  شعار  پیشنهاد کند  را  فقیر  بدون  فرانسه 

فقکند و میمی کنید  که  گوید کاری  براساس کاری  کند.  پیدا  ر کاهش 
رنو مثل  بزرگی  با شرکتهای  بزرگترین شرکت   اسیلو  و  محمدیونس  که 

ح  راکی مطردر فرانسه است و شرکتهای مواد خو تولید کننده لنز و عینک
سال   از  دادند  نشان  کرد،  فرانسه  به   ۱97۰تا    ۱9۰۰در  فقر  فرانسه  در 

ا کرده  پیدا  کاهش  تشدت  سال  آن  از  ولی  در ست  فقرا  تعداد  امروز  ا 
توان این  چگونه می  رد کهک  اند. او مطرحمیلیون نفر باقی مانده  8فرانسه  

دند به قبول کر اد. هرکدام از این شرکتها مسئولیتتعداد را از فقر نجات د 
تواند جنبه اقتصادی با نرخ سود کمتر داشته باشد یا عنوان کاری که می

قرار دهد،  جامعه جدیدی   به ارا هدف  ز این طریق فقر را کاهش دهند. 
بت اینکه  برای  رنو،  شرکت  مثال،  گرواطور  که  ه وند  درآمدی  کم  های 

های  اممثالً و   اری کنند به دنبال راه حل بوده که توانند ماشین خریدنمی 
طوالنی مدت به آنها بدهد. اما در آخر به این راهکار رسید که بسیاری از 

می دارند ولی هزینه تعمیر ندارند. او هزینه  انسه ماشین رنو قدی فقرا در فر
برای گروه نوع مدل ماشین    5۰یر  فقهای  تعمیر را  درصد کاهش داد. از 

افرا میاین  درآمدشان  سطح  متوجه  از  د  و  طریقشد  شبکه   این 
سیلوا  شرکت  یا  کرد.  ایجاد  فرانسه  در  فقیر  افراد  مختص  تعمیرگاهی 

ه لنز دسترسی ندارند، لنز ارزان المندان فقیری که بعینکهایی را برای س
ب را  لنز  قیمت  یعنی  کرد.  ایجاد  فقرراقیمت  داد.    9۰  ای  کاهش  درصد 

و    جام داده ا در سطح دنیا با شرکتهای بزرگ انمحمد یونس این اقدام ر
نام آن را هم کسب و کار اجتماعی گذاشته است. درواقع ایده اساسی این  

به شرکتها   و  است که  کسب  به صاحبان  بدهیم که  و  را  توجه  این  کار 
هدف اجتماعی بزرگی    ، اماندتوانند به فقرا کمک کنند، زیان هم نبینمی

دام . این اقندهای اجتماعی است را برقرار کنیدکه ایجاد همبستگی و پیو
بانک  چنانکه  کرده  پیدا  بسیاری  طرفداران  امروز  دنیای  در  محمدیونس 

وام که  هم  او  ایج  گرامین  را  وثیقه  جمله  بدون  از  دنیا  تمام  در  کرد،  اد 
به وجود  های زنجیرهایران، وام اجتماعی ارد و  داای را  ین کسب و کار  

 ترم مطرح شده است.   امروزه به عنوان یک
ایب سر  بر  بححث  که  است  سال  ن  همچون  بشر  امریکا،   ۱922ران  در 

آسیا،    ۱997 شرق  کشورهای    2۰۰8در  خیلی  و  امریکا  با  در  که  دنیا 
با بانک سقوط  و  بورس  هرچقدر  زار  دولتها  داد  نشان  شدند،  روبرو  ها 

توانند  ن می دارابانکتوانند بر رفتار انسانها نظارت کنند. ، نمی ندتوانمند باش
دندانپزشکان   کنند ومثل  اخالقی سوءاستفاده  متاسفانه سوءاستفاده    غیر 
ه هرچقدر انتظار داشتهای مالی در دنیا رخ داده است.  گسترده در بخش

   که باشید دولتها منافع عمومی را بتوانند تامین کنند، واقعیت این است 
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ناتوان هستند.هلتدو بر آحاد انسانها    5۰تاریخ بشر، در طول    ا در کنترل 

ن  که هرچقدر دولتها مالیات سبز وضع کردند، جرایم    شان دادهسال اخیر 
 در حال تخریب محیط  بر تخریب محیط زیست وضع کردند، ما همچنان

می نشان  این  هستیم.  نمی زیست  اهرم دهد،  تاکنونتوانیم  که  را   هایی 
شگفت کنترل  ده  ه  مطبوعات،  کنترل  اجتماعی،  کنترل  را  مثل  دولتی، 

باید بهرچند که الزم است، دول برای جلوگیری از تخریب  ت  دون شک 
را   دولتها  آن چه  اما  باشند.  فعال  نابرابری،فقر  زیست،  به حرکت  محیط 

می تخریب  کوادار  بگویند  باید  عده  یک  یعنی  است.  اخالقی  رفتار  ند، 
ه باید از محیط زیست مراقبت کنند و اجازه  هم ت و س اسمحیط زیست ب

 نابود شوند.این حرکت، بی رحم  ندهند همنوعان ما در چرخه اقتصادی
 

 
می و  است  و  اخالقی  زیست  محیط  حفظ  برای  را  انسانها  همه  تواند 

ف ایکاهش  و  نابرابری  و  و  قر  کسب  طریق  از  را  بیکاری  بتوانیم  نکه 
حمدیونس فرامین اخالقی را  کند. م، فعال کاهش دهیمکارهای اجتماعی 

بزرگ شرکتهای  کرده    با  دعوت  آنها  از  و  داده  اینپیوند  در  هم    و  کار 
کانادا،  امریکا،  در  دنیا  بزرگ  شرکتهای  از  بسیاری  است.  بوده  فعال 

آلمان،   محمدفرانسه،  جنبش  به  پیوسته  ژاپن،  جنبش یونس  این  و  اند 
قتصادی که فقط به  تهای است. شرکاخالقی سوار بر مرکب اقتصاد شده ا

فکر می زیست، کاهشکردسود شخصی خود  محیط  به حفظ  امروز   ند، 
ن بیکاری فکر میفقر و  کنند واز این طریق بحرانهای ابرابری و کاهش 

نظری و عملی  است. این یک الگوی  دامن گیر بشری کاهش پیدا کرده  
می جامعه  در  که  اساست  آن  از  بحرانها  حل  برای  کتوان  .نیمتفاده 
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 :اه با عنوان م فروردینت نشس

های  ضد ارزش و هااخالق دینی و نسبت آن با ارزش"

 "دینیغیر

 

 سخنران:

 سید محمدعلی ایازی ة االسالمجح

 

 
 

  ۱۴۰۱در سال  یاخالق در علوم فناور یرانیانجمن ا ماه فروردین نشست
  قرآن پژوه   ،ایازی  سید محمدعلی  ة االسالمجحنی جناب آقای  با سخنرا

 مشروحجام شد. در ادامه  ان  مجتهد شیعه و استاد دانشگاه آزاد اسالمیو  
   ارایه شده است:ت شسن

 

 

 مقدمه 
نقل شده،  مجموعه قرآن و حدیث  در  اخالقی  معارف  از  پرسشی که ای 

مطرح است این که دین اسالم چه سخنی فراتر از عقال و جامعه فرادینی 
اخالق   و   هایکارراه؟  دارددر حوزه  اخالق چیست  عینی  تحقق  برای  او 

تر ابعاد تعالیم مهمست.  هائی اارای چه ویژگیهای اخالقی دینی دآموزه
اخال با  مرزبندی  چه  و  چیست  اسالم  اخالق اخالقی  از  غیردینی  ق 

 سکوالر و غیر سکوالر در جوامع مشرق زمین و خاور دور دارد؟ 

  اوالا بدانیم  دهد که  می  ا نشان خود ر  وقتی اهمیتها  بررسی این پرسش

رش همه  از اخالقیات مورد پذیاخالق جایگاه ماقبل دین دارد و سطحی  

جه استعقالی  از    ثانیاا  . ان  بسیاری  برای  عقال  میان  در  اصول امروز 

الزامی در جهت صیانت آن  قوانینی    ،اخالقی مانند عدالت، کرامت انسان
کرده   مثل  و  وضع  در  زرین  حتی  بر  نمی  خودبر    آنچه)قاعده  پسندی 

مپسند ادیان    (دیگران  و  ملل  همه  در  نظام پذیرش    ردمواصلی  نیز  در 
جامعئی  قضا از  که  احسان  اخالقی  است و همچنین اصل  مفاهیم  ترین 
ا  ،است جوامع  تأکید  مورد  اخالقی  مهم  قاعده  گرفته  ن بمثابه  قرار  سانی 
  است.

که اخالق را  ا نیست تصدیق اخالق ما قبل دین به این معناز سوی دیگر 
سکمی مانند  برخی  چنانکه  کرد،  تفکیک  دین  از  چنین  توان  والریسم 

به این معناست که  ده کرکاری   بلکه  با زبان عقالی جهان این  اند،  دین 
خردمندان برای تحکیم و فهم  از  توان  حتی میاصول را بیان کرده است،  

گفتگو هان به ست و یا به زبان مشترک اخالقی با جتوسعه اخالق سود ج
ج مردم  میان  جنگی  و  نزاع  وقتی  مینشست.  رخ  بهتهان  راه رین  دهد، 

کاری  استدالل برای زیبائی و زشتی  گذاری اخالق است.  داوری و ارزش
نزاع،   دادن  فروکاهش  به  و  جهان ارجاع  مردم  اخالقی  مشترک  اصول 

-است. تصویب قوانین بینقلمرو آن  حدود و  معیار و سنجه  است، بلکه  
درملال همی  لی  مشترک  سایه  اصول  اجتماعات اخالقی  ن  و  بود  خواهد 

با اخالق  جهانی  به  دادن  جهان    ارجاع  پذیرش  مورد  و  ممکن  مشترک 
 است.   

برخی از گزارهای دینی را در دستگاه اخالق مانند اصل عدالت، وانگهی  
در امور دیگر پایه فهم و  توان  را میحق اراده انسان  اصل  اصل کرامت،  

دهد که فهم این فقیه  یعنی اصل اخالقی نشان میار داد.  دین قر  تفسیر
احک آن  از  یا  و  است  یا دینی  گزاره  ام درست  و  بیان شده  برای همیشه 

احوال دوره خاصی   و  به شرایط  ناظر  گفته دینی  و  داشته  تاریخ مصرف 
 ام زنان در ازدواج و  ـــاحک  .بوده است و یا معنا و مفهوم دیگری هم دارد

1401بهار  ر ق در علوم و فناوری دالاخ انجمن ایرانی انی های سخنر  
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شیطالق مجرموه  ،  روش مجازات  کوه(،  از  کردن  پرتاب  ان)سنگسار، 

توان  میعات است که  ین موضوای از اشهادت( نمونهاثبات جرم)قسامه،  
   د. کرگذاری در دستگاه داوری اخالق، سنجه

برای   اخالق  علم  از  موضوعات  میفهم  هم  جست. کالم  سود  توان 
کالمی  گزاره فرستادای  اوصاف  الهی،  صفات  پیامانند  معیار  گان  با  مبر، 

گاه آنان سازگاری شود. مثل این که گناه آنان با جایاخالقی سنجیده می
در زبان قرآن بسیاری از مسائل اعتقادی با استدالل جالب این که    د.دار

-شود. مثال وقتی قرآن در باره شرک سخن میاخالقی تأیید و یا نقد می

میگوید،   استدالل  گونه  »این  بُنَکند:  ال  یا  بِاللََّیََّ  إِنََّ  تُشْرِكْ  هِ 

عَظِیمٌ لَظُلْمٌ  ظلالشَِّرْكَ  است.«  که شرک  بزرگی  وقتی  م  باره  یا   در 

می سخن  میخدا  یادآور  که  گوید  نظام  شود  بر  عدل  و  قسط  حاکمیت 

إاِلَّ هُوَعالم ساری و جاری است: » وَ الْمَالئِکَةُ    شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ 

الْعِ أُولُوا  قوَ  هُوَ  لْمِ  إاِلَّ  إِلهَ  ال  بِالْقِسْطِ  الْحَکِیمُائِماا  ل )آالْعَزِیزُ 

با همین معیار عدل و ستم نکردن معرفی ا نیز  خودش ر(.  1۸ عمران/

است: حَسَنَةا  إِنَّ»  کرده  تَکُ  إِنْ  وَ  ذَرَّةٍ  مِثْقالَ  یَظْلِمُ  ال  اللَّهَ 

   (،. ۴۰ نسا:)«. مااؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراا عَظِییُضاعِفْها وَ یُ

سالم تعالیم اخالقی االزم که ابعاد    ،هابرای پاسخ به این پرسشبنابراین، 
ظرفیتشناسا همچنین  شود.  بررسی  و  و ئی  جریان  هردو  اخالقی  های 

 شناخت دو مفهوم بپردازیم. قلمرو آن مشخص شود. پیش از بررسی به 

 شناسی مفهوم .1
گرفت شکل  مبانی  اساس  بر  اخالقی  است.  مفاهیم  ابراهیمی ه  ادیان  در 

آموزه و  وحی  اخالق  است.  منشأ  پیامبران  درالبتهای  غرب   ه  و  شرق 
آموزاهسنت در  که  دارد  وجود  قوی  اخالقی  مانند  هی  آنان،  ادیان  های 

ها دین شکل گرفته است، چنانکه  بودائی، کنفسیوس، هندو، برهمن و ده
آموزه همین  قرن،  چند  این  در  غرب  اخالقی  در  قالبهای  دیگری   در 

بسا   ه به شدت و صراحت بیان شده که جدای از دین است،ریخته شده ک
ریزی شده  تفسیر و پینی دیگری  ارد، اما بر اساس مباضدیتی با دین ند

 است. 

 مفهوم اخالق دینی الف: 
به فضائل و ارزش آراستگی انسان  هائی است که در  اخالق وارستگی و 

منظور آن دسته  رد. اخالق دینی،  ظهور داقالب رفتارهای هنجاری بروز و 
  رسیده و   به انسان از طریق وحی  هائی است که  ها و ضد ارزشاز ارزش

یا عقال آن را هم میشده  فته  هم پذیر در میان عقال   اما   ،پذیرند است و 
توان به دو  اخالق دینی را می  منبع آن آموزه دینی و الهی و غیبی است. 

تقسیم   اجتماعی  و  فردی  اخالقی    بخش ا  امکرد.  بخش  مسائل  اعظم 
 که جنبه حتی در آنجا  است،گر های دیانسانفرد با رابطه قرآن، ناظر به 

 
مانند    فردی حکمتدارد،  عفت،  اخالص،  دعا،  باز   عبادت،  امیدواری،    و 

انسان   منش  و  بدر  رفتار  اگر طوریبه  ،استهای دیگر  انسان  اپیوند  که 
کند،   زندگی  تنها  تنهای  اینربانسان  نخواهد    یمفهومها  فضیلت  وز 

ظاهر    .داشت درپارهدر  اخالقی  مفاهیم  از  انسانِای  تن  باره   ،هاتنهای 
با غیرن است که هرچند  اما این روش  ؛صادق است فارغ از رابطه  ،  آدمى 

می رذائل تالش  زدودن  و  فضائل  به  آراستن  ذاتی  در  ارزش  خود  و  کند 
)همچون؛  دارد فضائل  همین  کسب  با  ونپی  برای  معند  اداری، جهان، 

و  ،شکیبائیگذاری،  سپاس نفس  عزّت  هاى  رذیلتزدودن    توکل، 
اما این رهنمودها، تنها  است؛ (مغزىو سَبُک پُرخورىانند تحقیرکننده او م

نمی محدود  شخص  خود  شرایط به  یا  ندارد،  فردی  خاصیت  و  شود 
بی او  اخالقی  رفتار  در  میاجتماعی  بلکه  نیست،   آهنگ  تواندتأثیر 

 .به دیگران هم داشته باشد جتماعی و عطفا

 اخالق سکوالر ب: مفهوم 
در  دنیو  اخالق سکوالر  یا  ای  بخشی  سکوالریسمیحقیقت  پدیده   ز 

(secularism) است آمده  پدید  سکوالری  جوامع  در  که  در   .۱است 
جنبهنتیجه   سکوالر،  به  اخالق  که  است  فلسفه  از  از   اخالقیاتای  جدا 

میآیین دینی  می پردازد.  های  گمان  اخالقی  گرایش  و  این  اصول  کند 
بر مبنای حیات این جهان و رفاه اجتماعی و   باید تنها  قواعد اخالقی را 

گونه مرجعیتی در امور اخالقی  و دین هیچ  یین کرد بدون توجه به دین تع
تنها مرجع  علم تجربیعقل خودبنیاد و    ،الرق سکواز دیدگاه اخال  .ندارد

  .تنظیم رفتارهای انسانی است
ابدون شک   فضائی  در  تعارضاخالق سکوالر  و   ز  گرفت  با دین شکل 
تولد   و    آنمحل  عقاید  تفتیش  از  پس  که  بود  غرب  رنسانسدر   دوره 

گرفت می.  شکل  که  آنان  طرفی دانستند  از  و  بود  ناشدنی  اخالق  انکار 
سازیی بود که دین بسیاری از آموزهای اخالقی محصول ادیان و ظرفیت

در میان  انسان منزلت  کرامت انسان،در بستر اندیشه انسان قرار داده بود. 
اپذیر  نکارناصل اگزاری  و سپاساهمیت عفو و احسان  موجودات دیگر و  

ادیان است.    همه  میبوده  دین  انکار  به  وقتی  فکر  پس  به  باید  پردازیم 
مسائل   از  دسته  این  باشیم.  تثبیت  هم  میاخالق  خواست  سکوالریسیم 

 این مفاهیم را بدون اعتقاد به دین داشته باشد.
ازدایدین یا  ی  اخالق  دو  ز  در  غرب  در  اخالق  سکوالریزاسیون  فرایند 

 ای اخالق نفی شد  نه بودن دین بردر مرحله پشتوایکی . د آمد مرحله پدی 

 
عنوان    م سی سکوالر.   ۱ مبان   ک ی به  م  ی مکتب  نظرو  که    دارد  ی خاص  ی قدمات 

عصر   گراییعقل  2٫. یپرستعلم  ای ییگراعلم  هروحی ۱٫آنها عبارتند از:   نیترمهم 
هست  سم اومانی   ۳٫.  یروشنگر در  انسان  بودن  محور  به  اعتقاد    ۴٫.  یو 

اعتقا  (modernism)  یی ( و تجددگرا anti taradition)  ی زستیسنت    د و 
 ( ۴.)سم یبرال یو ل  فردگرایی   6٫. یشیو آزاداند  ی د به آزا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/علم_تجربی
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و   یریگتوان داشت و دو این نکته بیان شد که اخالق بدون دین هم می

جلوتر   مرحله  برای  در  دین  به  گرایش  اساسا  که  یافت  قوت  ایده  این 
. بسیاری از کارهای غیراخالقی جامعه محصول  استدن مضر  اخالقی بو

و   های اجتماعیاریج خشونت، جداانگتروی  شی ازجوامع دینی است. بخ
انسانمذهبی   عقیدهمیان  مخالف  دستگاه های  در  زنان،  علیه  تبعیض   ،

اند اخالق سکوالر برخی نیز گفتهشکل گرفته است.  و جوامع دینی  دینی  
اخالق  بر  جهت  این  ب  از  بر دینی  را  راه  سکوالر  اخالق  که  دارد  رتری 

می باز  بنسبیت  اینگذارد.  اخالتمی  اساس  ر  قوانین  با  وان  را  قی 
میی دگرگون رخ  جهان  در  که  در  هایی  قابلیت  این  ساخت  همنوا  دهد 

 .اخالق دینی وجود ندارد
این سخن نیز از سوی طرفداران اخالق دینی چنین پاسخ داده شده که:  

یابند، هر  اخالق با تغییرات محیط دگرگونی نمی اصلی  های  یهاصول و پا
کان  تواند به زمان و ممیبخشیدن به این اصول  چند که چگونگی تحقق 

باشد.   جدا  وابسته  دین  از  را  اخالق  نیست.  دینداری  نفی  معنای  به  این 
های  بنابراین اگرچه ممکن است مثال عدالت و احسان در زمانکند.  نمی

باشد، اما اصل عدالت و احسان همواره  یق متفامختلف مصاد وتی داشته 
 . ر استاز خوبی اخالقی برخوردا

دیگر   سوی  نظریهاز  که  بنابر  است  اعتباری  امر  ذاتی  بدی  و  خوبی  ای 
گردد.  عقالئی  احکام  تغیییرات  برخی  بردهم  2مجوز  شیوه  داری.  ثل  یا 

زمان دگرگون شود گذر  در  و کرامت  عدالت  ید  تردکسی  امروز    .تطبیق 
نظام  در  تربیت  شیوه  مثالً  است،  تغییر  حال  در  اخالقی  آداب  که  ندارد 

ر با زندانیان و یا حتی چیزی با کودکان و یا رفتا  آموزشی و شیوه برخورد
پائین  در ظافت و ریختن آشغال در  تر از آن، مانند رعایت نکردن نسطح 

قبی  امری  امروز  نبوده،  بد  خیابان، که درگذشته  و  ف حق  ح و خالکوچه 
می محسوب  حق  از  تجاوز  و  دیگران  به  ظلم  و  از  مردم  استفاده  شود. 

اظر از  پیش  یکدیگر  انتقال  ب  ینوف  از  آگاهی  دلیل  به  امروز  و  نبوده  د 
میبیماری شمرده  قبیح  مُسری،  ترهای  کسی  دیگر  که شود.  ندارد،  دید 

قطع   مجازات مجرمان، به شیوه گذشته مانند از کوه پرتاب کردن مجرم،
مجرم، کر چرخاندن  شهر  در  و  زمین  روی  در  مجرم،  پای  و  دست  دن 

ور تغییر  جرم، مجازات علنی و در پیش دیگران، این امسنگسار کردن م
قبیح است، در حالی که پیش   بماهم عقال  از  پیدا کرده و در میان عقال 

 شمردند، بلکه با مناسبات پیشین این بد نبوده و عقال آن را قبیح نمی
 

 
اعتباری بودن احکام اخالقی و  ان:  ای با عنواین بحث در مقالهتفصیل    . 2

از نویسنده در مجله حیات معنوی،  های فقهی دنیای معاصر«.  حل چالش

 .  ۱۳98،  2شماره  
 

 
ست، اما در مناسبات جدید عقالیِ عالم، آن را خشونت م بوده ازگار هاس

 شمارند. میو خالف اخالق 

 های اخالق سکوالر ویژگی .2
ندارد،   با دینداری منافاتی  تردیدی نیست اخالق در سکوالریسم که بسا 

که در جاهائی  اند،  هایی بوده که خود آنان توضیح دادهبرخاسته از دغدغه
دمی این  را توان  چنا  غدغه  دانست،  حق  آسیببه  بحث  در  شناسی نکه 

ا نسبت  اما  است،  مطرح  دینی  قبیل  اخالق  از  سکوالریسیم  با  خالق 
از دین جدایش کرد. در سکوالریسم اقتصاد و س بتوان  یاست نیست که 

مطرح است که نه با اخالق به معنای جامع آن سازگار است  هایی  ویژگی
با اهداف اخالق مناسبت دا نه  باید در این بخش و    رد. عدمو  تناسب را 

 داد.  ناسازگاری را باید در بحث اخالق دینی توضیح 

قلمرو و محدوده این    اخالق سکوالرمهم  ز عناصر  ا  : دنیوی بودن   ( 1

از دیدگاه این مکتب آنچه برای  این جهانی بودن آن است.  یعنی    ،اخالق
دارد نهایی  ارزش  رسیدن    ،انسان  و  دنیایی  زندگی  سعادهمین  و  ت  به 

به طور کلی مورد  .  در آن استهای مادی  کسب لذت یا  سعادت اخروی 
  .استشده ن دیدهدر طرح مسائل اخالقی و یا آنکه  تساانکار 

بُ این  اشکال  اخالقی  اما  غایت  بودن  دنیوی  که  است  این  نظریه  از  عد 
-کسی که احسان مییا غایت اخالقی آن محدود خواهد بود. مثالً ندارد. 

کسی که برای تحقق  نتیجه احسان خود را ببیند.  ارد در جائیع دتوق  کند،
د، اگر خودش فدای دفاع از عدالت و حقوق دیگران  نکعدالت تالش می

اینشود،  می در  نمی  وقتی  نتیجه  با  مواجهه  فرصت  ای انگیزهشود،  دنیا 
گمان عدم اعتقاد به جهانی پس  برای تالش و کوشش نخواهد داشت. بی

 تیجه را محدود کرده است.  دایره ناز مرگ 

اخالق:  (2 در  آزادی  ویژگی  اهمیت  از  دیگر  اخالق  ی  هایکی 

آزادی و اخالق است. در این اخالق   قید   آزادیسکوالر، نسبت  کمترین 
که حداکثر آزادی   این استرا دارد. تالش عمده در این رویکرد از اخالق  

محدود کند تنها   های انسانی راافراد فراهم آید. اخالق نباید آزادیبرای  
دارد آزادی وجود  برای  است  ،قیدی که  آزادی دیگران  طبعا   .عدم سلب 

لذت راستای  در  و  نیست  دیگران  آزادی  جوئی  آزادی جنسی چون سلب 
 مطلق است با اخالق سکوالر مطابقت دارد. 

وبی است. اما هر آزادی منجر به ن امر مطلو آزادی دیگرا  ز حقوقدفاع ا
نمی انسانی  ناسازگار  لذت  د.شوکمال  اخالق  با  بنیادش  مطلق،  جوئی 

همه  که  کسی  است.  ناسازگار  جوئی  لذت  با  شخصی  وارستگی  است. 
برای کسب انواع لذت تواند  کند، نمیناپذیر میهای سیریتالش خود را 

عقالنیت  کنترل کند.  را  خود  های  هواها و هوس آیندهبه  توجه  و  نگری 
گونه  شود. این ی برای خودِ خودش میالزم داشته باشد. همه محور زندگ

 است که دروغ و فریب تا جائی که دیگران از آن با خبر نشوند، اشکالی 

https://fa.wikifeqh.ir/آزادی
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لذت حاشیه  در  فرزندان  و  خانواده  خواهند شد.  ندارد.  آن  قربانی  و  جوئی 

لز  دفاع اوانگهی   با وارستگی اجتماذتاین  ناسازگار است.  جوئی  عی هم 
لذت   کسب  پی  در  همواره  که  میکسی  چگونه  تعارض  است،  در  تواند 

 میان منافع شخصی و منافع دیگران عمل کند. 

اخالق:3 بودن  شخصی  سکوالری  (  امر    ،اخالق  یک  را  اخالق 

به حساب می لذا هیچ کسی حق اظهار نظر درباره رفشخصی  تار  آورد و 
مدیگ مسئله  این  ندارد.  را  مقابل وجب می ری  در  اخالقی  فاعل  شود که 

اح هیچ  به  دیگران  را  گمنامی  نوع  یک  و  نکند  مسئولیتی  و  شرم  ساس 
ن در  گردند. لیکآورد که دیگران برای وی ناشناس محسوب می وجود می

مسئول   دیگران  مقابل  در  هم  و  خدا  مقابل  در  هم  انسان  دینی  اخالق 
به  است و حتی هم رفتارهای ما از چشم آموزد که حتی اگر  ما می  دین 

از چشم بماند،  پنهان  نمی  دیگران  پوشیده    اعْمَلُوا   قُلِ  وَ»  .ماند خداوند 

  عالِمِ   إِلى  سَتُرَدُّونَ  وَ   الْمُؤْمِنُونَ  وَ  رَسُولُهُ  وَ  عَمَلَکُمْ  اللَّهُ  فَسَیَرَى

  عمل : بگو( ۱۰5توبه/)  تَعْمَلُونَ مْ کُنْتُ  ابِم فَیُنَبِّئُکُمْ الشَّهادَةِ وَ  الْغَیْبِ

  نزد   به  شما   و  دید  خواهند  را   ما ش  اعمال  مؤمنان  و  پیامبرش  و  خدا  کنید،
  خواهد   آگاهتان  اعمالتان  از  او  و  شویدمى  بازگردانده  آشکارا  و  نهان  داناى

»  .کرد هستند:  مسئول  یگدیگر  به  نسبت  کلکمْ  لُکُ  همه  وَ  راعٍ،  کمْ 

 (.  ۱8۴، ص۱«)ارشادالقلوب، جهِرَعِیتِمَسْؤُولٌ عَنْ 
ارزیابی رفتار انسان  سنجش و    ،رؤیت اعمالطرح  ترین فلسفه  شاید مهم

سوی   از  آن  اصالح  و  دنیا  همین  بسیاری خود  در  است.  جامعه  و  فرد 
عطش  در  ما  می  مواقع  قرار  قدرت  و  مال  آثار  کسب  به  توجه  و  گیریم 

دیدن   این  از  خبر  اما  نداریم،  خود  و  اعمال  ما  بیداری و هشیاری  باعث 
میدیگرا آناینگردد.  ن  و  دیگران  هکه  که  خاصی  افراد  شائبه هم  یچ 

تحقیر و توهین ندارند و به تعبیر برخی از روایات مرآت او هستند، زشتی  
  . واند تأثیرگذارتر در رفتار باشدتکار را به او بنمایانند، می کار و یا خوبی 

 ابعاد تعالیم اخالقی اسالم.3
صول اخالقی فرادینی در تعارض نیست.  تعالیم اخالقی اسالم هرچند با ا

-هائی است که مرزبندی با اخالق غیر دینی ایجاد مییاما دارای ویژگ
ن نیست، یا دایره اخالق  به تعبیر دیگر تفکیک اخالق از دین ممککند.  

 کند.  طلبانه میبه امور اجتماعی، و بلکه منفعت محدود
و ذکر این موارد به این    استقصا نشدهدر حوزه اخالق دینی    هااین ویژگی

ابعاد دیگری نیست که  نکاتی   معنا  امور  این  انتخاب  مبنای  ندارد.  وجود 
هم برای   شدهشود و روشی منقحآیات قرآن استفاده میخود  است که از  

    ه و زمینه نقد و بررسی را دارد. انتخاب آن نبود

 اخالقیمختلف مسائل و پوشش  جامعیتیکم: 
که   است  این  ویژگییمنظور  از  جامع  کی  تبیین  اسالمی  اخالق  های 

 در قرآن به لحاظ کمی و کیفی سطح  است. این تعالیم خالقی مفاهیم ا

 
قالب   در  مرگ  از  پس  تا  تولد  از  پیش  را  انسانی  حیات  از  بسیاری 

مسائل و مباحثی از اخالق که در  مطالب و  است.  پوشش داده  انی  دستور
جه نشده حکایت از این واقعیت  وارف بشری جایگاهی ندارد و به آن تمع

در حوزه فردی  ات انسانی را ایره بسیار زیادی از حیاخالق دینی ددارد که  
اجتماعی   است.  و  کرده  حوزهاشغال  روابطاین  از  اعم   بین  اخالقی  ها، 

 جزء  عقاب   آن  عقاب، که  بد،  کارهای   و  ثواب  خوب،  روابط  خدا،  با  انسان
و حتی    یعنی  شود؛می  محسوب  اخالقیّات عبادیات  مانند  فقهی  احکام 

)وضو( مانند  آن  یا    نماز  ،مقدمات  روزه  ازو  هرچند  ارث،    فقه   احکام 
می واردمحسوب  اما  از  همچنین    .شودمی  اخالقیّات  شود،  معارف  این 

اخال فرد  مسائل کالن  یک  دادن  مانند جای  مسائل جزئی  تا  گرفته  قی 
 .  شودمی مجلستازه وارد در 

موضوعات متنوع و بسیار پرمعنا  همراه با  ی، چنان  در قرآن معارف اخالق
بندی مستقل است. در یک مطالعه فراگیر در آیات هده که نیازمند طبقآم

سوره اینو  و  اخال مفاهیم ها،  فردی  دره ق  چنان  در ماجتماعی،  تنیده 
ها و موضوعات  هبندی کالن در سطح سورها است که نیازمند دستهسوره

باشد. در حوزه  کمتر سورهعام است.   نداشته  است که بحثی اخالقی  ای 
اجتماعی  اخال قرآنمثال  ق  سوره  هفتاد  از  در  بیش  آیه،   25۰و 

از سوی دیگر برخی    .رهنمودهایی مشتمل بر اخالق اجتماعی آمده است
ت است.  از  انسان  تولد  از  پیش  به  مربوط  اخالقی  مادر  عالیم  و  پدر  به 

را  توصیه کارهائی  چه  که  کرده  بکن بهائی  خود  آینده  فرزند  در  نرای  د 
چه   گذاری و توجه به ابعاد معنویدوران بارداری و نامتغذیه، نگهداری در 

چیزهائی بوده است که سیر و    ها. هدف این دستوربینی داشته باشندپیش
او قرار و کنترل رفتار  به عنوان پایه  لوک و هنجار اخالقی را در انسان  س

اثت و سالمت خانواده تأثیر فراوان در سلوک  امروز ثابت شده که وردهد.  
به این موضوع اهمیت داده شده اخالقی   شخص دارد. در فرهنگ دینی 

وقتی شخصی میاست.   توصیههمچنین  بازماندگان  به  برای  میرد،  هائی 
یادآوری  حفظ مرده،  خوب)استغجسد  بنمهای  صدقه(  این  ایند.فار،   زیرا 

آنان اثر رفتار در حفظ و کیان خانواده و اع به نفس و الگوگیری از  تماد 
 دارد. 

ای پیونددار و گسترده از عناصر قرآن در بردارنده مجموعهدیگر  از سوی  
برای ایجاد نظام اخالقی است.  توان  ، میدینیبرای اخالق  لذا    ضروری 

ش که  شد  قائل  اخالقی  عام  امل  نظامی  حاکم  اصولی  همه  که    است و 
بخآموزه این  به  را  اخالقی  مورد  های  که  اخالقی  اصولی  داد،  ارجاع  ش 

عقال  همه  طبقههستن  توافق  مقام  در  و  جزئیات،  د  تعیین  به  بندی 
تزاحم مقام  در  اولویت  مصادیق،  کمک    تشخیص  مناسبات  در  تغییر  و 

به آن ا داده شود؛کرده و  بزرگی  زیرا در    ستناد  از این  قرآن شاهد دسته 
 مانند:  گشا است؛ن معیار راهها و تعییکه نسبت میان آن ا هستیمرهنموده
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دیگر به  احترام  امانتمحبت،  رازداری،  خلق،  حُسن  حفظ  ان،  داری، 

شخصیت و حفظ کرامت دیگران، اصالح بین مردم، وفای به عهد، رفق  
رحم صله  مدارا،  و  و  نصیحت  تعاون،  و  همکاری  و ،  عفو  خیرخواهی، 

خ گذش فرونشاندن  مهمان)  شمت،  غیظ(،  حاجتکظم  رفع  و   نوازی، 
دیگران،   با  عذرپذیری،  کردن  سالم  ترویجهمدردی  از  ،  دفاع  فروتنی، 

به  تذکر  دیگران،  )امربه حقوق  زشتی  و  منکر(،  خوبی  از  نهی  و  معروف 
سخن از  حوپرهیز  در  تجسس  از  نهی  خصوصی،  چینی،  از  زه  اجتناب 

ایجاد تفرقه، غیبت، تهمت،    اهانت، اذیت،ز  منع اتکلف،  نداشتن    سوءظن،
برای این مجموعمیاین موارد    در تمامو...    نتدروغ، خیا ه اصولی توان 

آموزه این  گفت  و  قائل شد  برخی  عام  دارند و صدفی،  گوهری  آیات ها 
پایهنظامی که در آن عن.  ۳غُرر هستند و برخی غیر غرر  و  ای  اصر اصلی 

مشخکه   را  مجموعه  این  میپیوند  برجسص  معنائیِ  کند،  آن  بطن  و  ته 
م کاویده  قابینهفته،  و  دارد  دیگر مجموعه  با  پیوند  چگونه  که  ل  شوند، 

مفاهیم   آن  به همه  تسبیحی که  نخ  )بمانند  است،  آن  اجزای  به  تسری 
 کند(. ارتباط برقرار می

آموزه از  مانند  برخی  دینی  مایه  های  و  پایه  اخالقی    دیگرعدالت  اصول 
بر و  تع  بع.تاخی  هستند  و  به  هستند  کلیدی  مفاهیم  برخی  دیگر  از  بیر 

می تبعیت  آن  بر  حاکم  می  .کنداصول  نظر  دبه  و رسد  عدالت  مفهوم  و 
احسان، در مجموع رهنمودهای اخالقی قرآن، نقش کلیدی دارند و این  

 . اجتماعی هستند در نظام قرآندو اصل بنیادین دو مفهوم، 

شدن:  معیاره فرعی  و  اصلی  بتوان  شایای  مسد  را  این    از ئله 
 : های زیر به دست آوردویژگی

 ،عنوان در آیات دیگر پربسامدی(۱
 ، نسبت به موضوعات دیگرموضوع  شمول( 2
مجموعه  ،عنوان  (گستردگی۳ زیر  که  احسان  مفهوم  بسیار  مثل  های 

 خواهد داشت.
   ها.ه عرصهدر هم جانبه( حضور همه۴
 . بر موضوع (تأکید در میان همه عقال5
آنارج  امکان(  6 به  دیگر  مفاهیم  ماع  سقف  و  سطح  را  که  قرآن  فاهیم 

 . دهد تشکیل می

ارشاد به همان درک    اوالاباره عدالت سخن گفته،    اگر شرع دربنابراین،  

بسا تبیین ابعاد و  و است تر در جهت تأکید و اهتمام به آن عقالئی و بیش
 چون زبان قرآن  جزئیات و خصوصیات است و بیان مصادیق و توجه به

 
گرفته شده است و  . اصطالح جواهر در غزالی در کتاب حواهرالقرآن بر ۳

  آثار  در باز( ۱۴۱ ص  ،۱2ج المیزان، ) طبائی طبا اصطالح غرر آیات از عالمه 
  -96:ص ، ۱2ج  -۳۳5:ص ، ۱۱ج  :شود مراجعه   المیزان، به  نمونه  ن عنوا به عالمه

 . ۱۱9:ص ، ۱۴ج-22۴:ص ، ۱۳ج -7:ص ،۱۳ج -۱۴۳:ص ،۱2ج

 
به خیر است، از   خواهد حافظ و این طریق میجذب و انجذاب و دعوت 

با ذکر اجر و پاداش، ضمانت دینی درست کند،    دهنده عدالت باشد.توسعه

می توصیه  آن  به  بارها  قرآن  اگر  دلیل  همین  »به  کُمْ  لَعَلَّکند: 

ا  «:ونَتَذَکَّرُ وَ  بِالْعَدْلِ  یَأْمُرُ  اللَّهَ  لَعَلَّکُمْ    ... لْإِحْسانِ  إِنَّ  یَعِظُکُمْ 

مع9۰نحل:)»تَذَکَّرُونَ بیان  همان  برای  یادآوری  و  تذکر  باب  از  روف ( 

 : از این اصل برای سایر موارد اخالق سود بجوید.ثانیاا بودن است.

 کارکرد اعتقاد به خدا در اخالق  اهمیتم: دو
جه مسدر  متن  و  اسالم  ویژه  به  ابراهیمی  ادیان  بینی  قرآنان  آن    ، تند 

معارف  م این  پیوند همه  ااخالقی  حور  بسامد  ست،  اهلل  از  نکته هم  )این 
بمانند نخ تسبیح  شود(، و اصل شمول استفاده میباالی این کلمه در قرآن

اعتقادا  با همه  با هم این حقیقت)اهلل(  که نظام اخالقی را  ت و تشریعات 
ت  دگی اسما و صفاکند، پیوندی که از جهتی با خود دارد )گسترل میوص

انسانی،   مفاهیم  همه  با  جهتی  از  و او(و  عدالت  علم،  صفت  همچون 
  در   باید  انسان  شودگفته می  وقتى  زیراد.  حکمت این پیوستگی وجود دار

  و   باشد  داشته  رفتارى  چنان  و  چنین  تعالى  بارى   اراده  و  خواستبه  پاسخ
  را   دین  مه  دهد،  تطبیق  شارع  نواهى  و  اوامر  با  مطابق  را  دخو  باید

  که   را  مفاهیمى  آن  همه  نتوامی  معنا  بدین.  را  اخالق  هم  و  ایمهآموخت
 کرد  تبدیل  دوم  دسته  به  هستند،  اول  دسته  نهگو  از   و  دارند  اخالقى  صبغه

  اخالق   و  احکام   با   رابطه  در  را  قرآنى  بینىجهان  این  اگر  زیرا  ;برعکس  و
  بر   رهنمودها  و  دستورها  تعالیم،  همه (  است  مرکزى  خدا  که)  فتیمپذیر 

 حضور  تعالیم  این   جاى   همه   رد  خداوند  و   گردد می  تعالى  بارى   ذات   حورم
 .  دارد

کارکرد   و  خدافایده  به  ندارد،   -اعتقاد  وجود  دینی  غیر  اخالق  در  که 
دهی، انسجام بخشی و معناداری کردن مسائل اخالقی است. قرآن جهت
ی، جهتی خاص به مجموعه این معارف اخالقرح مسئله اهلل محوری  با ط
میو   انگیزش)معنادار  ایجاد  سطح  از  و  بیان  دهد  به  شدن(  الهی 

وجهت معنادهی  تقرب(و  )قصد  می  گیری  ارتقا   .دهدمعناداری)اخالص( 
اخ انسان  به  ویژگی  میاین  کمک  را  القی  الزم  نشاط  همواره  که  کند 

های آن ایستادگی کند و ته باشد، در برابر سختیبرای رفتار اخالقی داش
مبارز موانع  توقعبا  بدون  اخالقی  عمل  نهایت  در  و  کند  از   ه  پاداش 
شود که هویت مستقل از  ی میااز آن کشف نظریهتر  مهمو دیگران باشد 

مینظام پیشنهاد  را  دیگر  اخالقی  مرکزیت های  )با  را  معارف  آن  و  دهد 
 د.کنترسیم نظام اخالقی میاهلل( در مقام توصیف و 

 در اخالق دینی  پشتیبانی الهیسوم: 
با زمینه و پشتوانهانسان هرچند در سیر حیات معنوی و انسان ای ی خود 

به خوبی و نیکی برخوردار است؛ چون خوبی و قوی از فطرت و گرایش  
 کند، به سمت آن تمایل دارد. اما نباید فراموش کرد که  بدی را درک می
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هستهمین   هم  غرائزی  دارای  فط  موجود  گرایش  آن  برای  ری که 

گا و  دهندهشکننده  برباد  شو    ،هی  مانند  است،  جنسی،  دردسرساز  هوت 
ه او را از مسیر طبیعی و خواهی که گاغضب، کینه، حرص، طمع و قدرت

می خارج  عادی  نمیروال  آسوده  را  او  و  و  کند  زشتی  به سمت  و  گذارد 
دهد. از طرفی حتی جرم و جنایت سوق میپلیدی و سقوط و انحطاط و  

ن از و نشیب فراوان همراه است که برای رسیدبا موانع و فر  چون زندگی
واسته و نادانسته به کمال با سختی و دشواری مواجه است که برخی ناخ

بیماری طوفان،  طبیعی،  حوادث  مانند  جنگاست،  فقر،  واگیر،  که   ،های 
ر او  درست  انتخاب  و  موقعیت  میعمالً  لرزان  زندگی  در  آن   کندا  و 

اندازد و معلوم نیست  نخ دیگر به خطر میهائی از سچالشها را با  خواسته
و گاه در شرایط ه به چه سرنوشتی مبتال خواهد شد. در چنین موقعیتی  ک

پشتیبانی و حمایت و اعتقاد به وجود موجودی بس خطیری انسان نیازمند 
نکته  پیام این پشتیبکند.  می  است که او را راهنمائی و دستگیری انی دو 

 اساسی است: 
است و    انسان در معرض (۱ در نظام الهی انسان  خطا و ضعف 

خویشتن نیا تهاجزمند  این  برابر  در  بتواند  که  است  مات بانی 
 گوناگون خودنگهداری و ایستادگی کند.  

یکی از مبارزات اصلی انسان در نظام اخالقی الهی مبارزه با  (2
است کبر  و  دغرور  انسان  مبارزه  محوریت  مذموم .  ر صفت 

شخصیت  خودبرتربین کیش  و  موجب ی  که  چیزی  است، 
،  تواند درهم بشکندرا می  بیرونی  های، کششگرددمی  غفلت

نابود آن خواسته طبیعی و بسا آن مقاومت را تواند هرکدام می
 .  کند

باره پشتیبانی  گانههفتاز میان آیات     یه ، مفهوم »فضل الهی« در آدر 
بیشتری    ۳۱ تأکید  و  صراحت  وضوح،  با  نور  وسوره  اهمیت  جهت   در 

در   فضل  آن  حیاحفظ  کارسازی  پاکی  و  معنوی  سالمت  شده ت  بازگو 

مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ    عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَکىوَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ»  :است

؛ و اگر فضل هُ سَمیعٌ عَلیمٌکِّی مَنْ یَشاءُ وَ اللَّأَبَداا وَ لکِنَّ اللَّهَ یُزَ

ب او  رحمت  و  نمى خدا  نمى   بود،ر شما  پاک  از شما    ؛ شدهرگز هیچ کس 
 .انا استدارد و خداوند شنواى دوند هر کس را بخواهد پاک مى ولى خدا

این پشتیبانی، چیزی است که در نظام اخالقی دینی معنا و مفهوم دارد،  
 تر است.  ش بسیار فراوانوالر زمینه سوختگی و لغز و در اخالق سک

 مفاهیم اخالقی درمستمر م: توسعه چهار
ارهای نیکی که بشریت در  ها و هنجکار دیگری که دین کرده آن ارزش

پایه   داشته،  قبول  آن  و  ارتقای  سطحی  معنوی  حیات  درجات  و  مراتب 
بخش اخالق حسنه و  هر دو این توسعه در اخالقی انسان قرار داده است. 

 ای  ه واژهکلمه استکبار و خودبرتربینی کمثالً: . جود داردواخالق سیئه 

 
است،  اخ عقایدالقی  غیر  و  عقاید  در حوزه  را  است.  آن  برده  چون    بکار 

مورد آن    ۴بار در قرآن کریم آمده است.    ۴8با مشتقات آن،  استکبار  واژه  
دارد اشاره  انسان  استکبار  به  بقیّه  و  ابلیس  استکبار  چون    .به  استکبار، 

و  در فخرفروشی  بینی،  خودبزرگ  مفاهیم  به ی برتربردارنده  است،    طلبی 
مذموم   و صفتی  ناپسند  خُلقی  کلّی،  محطور  اخالقی و  انحراف  مهم  ور 

ری  ،استانسان   که  جهت  این  انسانی    یبسیار  شهبه  مشکالت  مانند  از 
غارت   جنگ،  اشکال  استبداد،  در  روحیه  همین  غیردینی  رفتارهای  و 

 مختلف است. 
ات دیگر  ش اخالق حسنه صفت عدل و احسان پایه توسعه موضوعدر بخ

اس قرآن  ت.  شده  نمونه  عنوان  خود  به  بیان  بر  قسط  افزون  و  عدل 
  . ال عدالت در حق ثروتمندانرا برشمرده است مث  آن مصادیق فراوانی از  

روشن است که مبادا ثروت آنان باعث رانت، قدرت و سوء استفاده شود.  

یا »: عدالت بشوداز تحقق هی ایجاد ترحم به فقیر مانع اما در باره فقرا گا

بِ  أَیُّهَا قَوَّامِینَ  کُونُوا  آمَنُوا  وَ  الَّذِینَ  لِلَّهِ  شُهَداءَ  عَلىالْقِسْطِ   لَوْ 

فَاللَّهُ  أَنْفُسِ فَقِیراا  أَوْ  غَنِیًّا  یَکُنْ  إِنْ  الْأَقْرَبِینَ  وَ  الْوالِدَیْنِ  أَوِ  کُمْ 

إِنْ    تَتَّبِعُوا الْهَوىبِهِما فَال    أَوْلى  وَ  تَعْدِلُوا  أَوْ  أَنْ  تُعْرِضُوا  تَلْوُوا 

تَعْ بِما  کانَ  اللَّهَ  خَبِیراافَإِنَّ  )نساء:مَلُونَ  کسانى .  (135  «.  اى 

به عدالت قیام کنید و براى خدا   پیوستهاید،  ن آوردهکه ایما

پدر و مادر    گواهى دهید، هر چند به زیان خودتان یا به زیان 

ا[ توانگر خویشاوندان شما باشد. اگر ]یکى از دو طرفِ دعو و

اوارتر است؛  یازمند باشد، باز خدا به آن دو ]از شما[ سزیا ن

نروی پىِ هوس  از  از ح پس  نتیجه  و    عدول کنید؛  قد که در 

آنچه   به  نمایید، قطعاا خدا  یا اعراض  انحراف گرایید  به  اگر 

مى استانجام  آگاه  استدهید  این  جالب  برای   .  آیه  این  در  که 

ر است، یا غنی. پس باید به ید چون این فقی مجازات و یا تقسیم مال نگو
به تساوی کنند، باید  جرا میشود، خیر مدیرانی که قانون را ااو امتیاز داده  

 «. بِهِما إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیراا فَاللَّهُ أَوْلى این قانون را اجرا کنند: »

کسی  دالتی چنان است که حکومت در برابر کار زشتی که اهمیت چنین ع 
داکثر عمل به مثل خواهد مقابله کند، این مقابله حهد، اگر میدانجام می
فر دهد، به زن و بچه او هم رحم نکند خواهد کیکه وقتی میاینباشد نه  

را   او  و کاشانه  خانه  داشته،  یا چون جرمی  نهم  و  یا حقوق  دمایخراب   ،

او  کند  قانونی  پایمال  سَیِّئَةٌ »:  را  سَیِّئَةٍ  جَزاُء  فَمَوَ  مِثْلُها  وَ    عَفا  نْ 

اللَّ عَلَى  فَأَجْرُهُ  اأَصْلَحَ  یُحِبُّ  ال  إِنَّهُ  زیرا  (  ۴۰)بقره:  «.  لظَّالِمِینَهِ 

اجرا   مقام  در  عدالت  از  مصداقی  هم  پنهان این  اصلی  به  دادن  توجه  و 
 . است
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های یک اصل  نشان دادن صورت الا اواهمیت توجه به این بخش توسعه 

نوآوری در حوزه اخالق میزمینه تجدید  یاثاناخالقی است.   -پذیری و 

قرآن ارزشی مثل قاعده زرین هستیم که  شاهد  در میان عقال  گردد. مثال  
بر پایه آن ابعاد بیشتری از این اصل را بیان کرده که عقال به آن توجه  

است.را  اصل    نکرده، اما در قرآن زوایای دیگر این آیه:   بیان کرده  مثالً 

جَزاءُ » الْإِحْسانِ  هَلْ  الْإِحْسان«ُ  پاداش    (.55)الرحمن: إاِلَّ  آیا 

نیکی است این است    ، یکی از این آیات است. مفهوم ایننیکی جز  آیه 
نیکی می به او که اگر کسی کار  برابر آن  کند، توقع دارد که دیگران در 

که خوب   ها اشاره دارد ن درک عقالیی انسانقرآن بارها به ای نیکی کنند.
احسوقتی   به کسی  او  ان میشما  دارید که  توقع  احسان کند. کنید،  هم 

دیگران هم آن  حال اگر برای خودتان چیزی را دوست دارید، پس برای  
-را دوست بدارید. مثالً در بحث انفاق به همین شیوه استناد کرده و می

آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیَِّباتِ ما کَسَبْیا أَیَُّهَا الََّذِی»فرماید:   ا  تُمْ وَ مِمََّنَ 

الْأَ مِنَ  لَکُمْ  تَأَخْرَجْنا  ال  وَ  وَ  رْضِ  تُنْفِقُونَ  مِنْهُ  الْخَبِیثَ  یَمََّمُوا 

.  «مْ بِآخِذِیهِ إِلََّا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ وَ اعْلَمُوا أَنََّ اللََّهَ غَنِیٌَّ حَمِیدٌلَسْتُ

آوردهاى کس(  267)بقره:   ایمان  که  پاکیزهانى  از  چیزهایاید!  ى که  ترین 
  ایم، انفاق کنید و هز زمین رویانیداید و از آنچه ما براى شما اهبدست آورد

قسمت به سراغ  انفاق  نروید؛  ناپاکهاى  براى  به   آن  اگر خود شما  زیرا 

بودید: » آنان  بِآخِذِیهِ«جای  لَسْتُمْ  نمی  وَ  آن  پذیرش  به    شدید. حاضر 

می  نای تأیید  دیگری  آیه  با  میمعنا  که  تَنالُ»د:  فرمایگردد  الْبِرََّ لَنْ  وا 

  شوید به برّ هرگز نایل نمى  (.97عمران:  )آل  «ونَا مِمََّا تُحِبَُّحَتََّى تُنْفِقُو

و احسان و تفضّل الهى تا اینکه انفاق و بذل کنید از چیزهایى که دوست 
 ران بدهید. به دیگهستید به آن مند دارید و عالقهمى

 اخالق  کنندهتضمین دین  :مپنج
اخال  دین به از  آنها رکند که  قیات ارشاد میاموری  ا  هرچند عقل انسان 

در حوزه بخش است.  کند، اما دین تضمیندرک می اخالق معرفت   دین 
دهد، به  گوید خدا به عدل و احسان فرمان میدهد. وقتی میمستقیم می

می تقدس  اخالقی  دارد.  نقش  بخشد.  عمل  پاداش  انگیزشی  آن  برای 
 ند. کخالقی کیفر تعیین میی ناهنجارهای اکند. براتعیین می

جوامع   است که  تأیید میدرست  و  تأکید  اخالقی  به اصول  کنند،  بشری 
نیست.  تنها  ر بسیاری از مواقع مشکل بشریت  اما د ندانستن  نفهمیدن و 

-تضاد باعث می  های اخالقی است. ایننزاع منافع و تضاد آن با ارزش
-نصاف خوب است، میداند اذرد. میشود که نتواند از هواها و هوس بگ

د ستم به دیگران بد است و ثروت و قدرت دانعدالت خوب است، می داند
  دست بکشد. آن  از منافع سرشار    دتوانارزش نیست، اما نمی  به هر قیمتی

   و اهللُ»ند: خدا او را به سمت محبت خدا جلب کنقش دین با اعتقاد به 

 

دهد می ؤمنین دستور  خداوند به م(.  ۱۳عمران:  « )آلحسنین المُ  حبُیُ

ن  حسِأ  وَ»  :ها، به یکدیگر احسان نمایندآنتا به شکرانه احسان خدا با  

خداوند .  نیکی کن چنانکه خدا با تو نیکی کرد«  لیکَإ  اهللُ  نَحسَأکما  

«.  حسنینالمُ  حبُیُ  اهللَ نَّ إوا حسنُأ وَ»دارد نیکوکاران را  دوست می

 (  ۱95)بقره: 
-کننده ارزشخواهد تضمیناداش و کیفر میمعاد پتقاد به  و همچنین اع

یا  از این طریق  قی  های اخال یادآوری مرگ  باشد.  بر با  فرض که بگوید 
دست به  انبوه  ثروت  و  کردی  طمع  و  زدی  چه  ،آوریحرص  باید    ؟آخر 

کند که هائی را تربیت میساندین انفانی را ترک کنی.    روزی این دنیایِ
بتتا ج را آموخته  درس ایثار و گذشت     های شخصی از لذت  انندوائی که 

نکند و آنجا که پلیس  ز جهنم موجب میبگذرند و ترس ا شود هرکاری 
ندارد، در الیه پنهان از درون نگهدس باشد.  ترسی  قرآن وقتی  دارنده وی 

کم احتکار،  تقلب،  میربا،  منع  را  نفکنفروشی  از  گذشتن  جهت  در  ع  د، 
مصالح  شخصی   رعایت  ف   است.جمعی  برای  قرآن،  در   ، اخالقرهنگ 

ی اخرو ثواب کسب و انسان خودسازی جبمو ،آن   معنوی بُعد بر افزون
مثال  گرددمی خود  خویشتن:  برای  که  شخصی  نتایج  بر  افزون  داری 

داش الهی اکند، پگذارد و او را در رسیدن به هدف کمک میشخص می

« داشت:  خواهد  لَاهم  اللََّهَ  فَإِنََّ  أَجْرَ   وَاصْبِرْ  الْمُحْسِنِینَیُضِیعُ   .  
 . (۱۱5)هود: 

 اخالق دینی بیشتر م: قدرت مانورشش
د غیر  اخالق  مواقع  از  بسیاری  میدر  قانون  به  تبدیل  در  ینی  این  شود، 

وقتی اخالق دینی حالی است که در بسیاری از موارد قانون گریزگاه دارد. 
قرار میکه   مورد خطاب  را  ندر درون وجدان شخص  قانون  دهد،  باشد، 
هائی هست گریزگاهتضمین کننده امنیت نخواهد بود. زیرا در قانون    هم

هد. اخالق های پنهان را پوشش دیهتواند الکه این اخالق است که می
نباشد،   وجودکه  با  همسایه    ،قانون  حتی  به  نسبت  امنیت همسایه  هم 

داشت دیگری    .نخواهد  به  نسبت  بود. تفاوت  بی هرکس    خواهد 
 .هنددمی  انجام  فریبانهعوام  رفتار.  دهندمی  فریبی  به راحت  مدارانسیاست

اخالق دینی است که  خوا  این  را  مانور  قدرت  کنترل  این  هد داشت که 
 .   بیشتری نسبت به شخص و جامعه داشته باشد

-در قالب قانون درآوردهرا امور اخالقی دنیوی امروز در بسیاری از جوامع 
و به عنوان فراهم  زنند  ا دور میقانون رکسانی    شود که دیده میاما  ،  اند

س در حوزه خصوصی های شخصی و یا تجسافشاگری  کردن رأی مردم،
آبر میبا  بازی  افراد  این  کننوی  در  در  د.  که  است  سیاسی حالی  عرصه 

انگتخریب   میو  آسیب  جامعه  نشاط  و  امید  به  عرصه  .  زندزدن  در 
زنند. در به زمین می  رقابت رقیب را   به عنوان بازار آزاد، ایجاد  ،اقتصادی

 های فردی  شخص که بخشی از آزادی اصل اصل رقابت و حق اراده 
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کنندگان یا تولید ملی است. خوب ن حقوق مصرفاست، موجب ضایع شد

ناجوان ان این  توکنند، چگونه میمردانه زیر پای رقیب را خالی میوقتی 
کرد.   اخالقی  تفسیر  را  فزون  فساد  ،تقلبرفتار  مو  سالمت  خواهی  انع 

 جامعه خواهد بود. رشد اقتصادی و 

 الق اجتماعیپیوند اخالق فردی با اخم: هفت
به مسئله اخالق فردی توجه میدر اخالق غیر د یا در  ینی کمتر  شود و 

می شخصی  جنبه  را  سلوک  و  سیر  این  جوامعی    بخش اما  دهند.  میان 
  است، دیگر  های  انسانبا    فرد رابطه  قرآن، ناظر به  اعظم مسائل اخالقی  

مانند   دارد،  فردی  جنبه  که  آنجا  در  دعا،  حتی  عفت، عبادت،  اخالص، 
های دیگر ا انسانپیوند بدر  ار و منش انسان  رفت  و امیدواری، باز  حکمت

ها  لتبروز این فضیکه اگر انسان تنهای تنها زندگی کند،  طوری به  است،
  درباره انسانِ مفاهیم اخالقی  ای از  پارهدر ظاهر    .نخواهد داشت  یمفهوم

تنها است  ،تنهای  روش  ؛صادق  این  که هرچاما  است  از  ند  ن  فارغ  آدمى 
کند و خود  ستن به فضائل و زدودن رذائل تالش می، در آرارابطه با غیر

دارد ذاتی  )همچون ؛  ارزش  فضائل  همین  کسب  جهان  برای  با  ،  پیوند 
ن  ،شکیبائی گذاری،  سپاسمعناداری،   عزّت  و توکل،  زدودن    فس 

مانند  هاى  لترذی او  سَبُکتحقیرکننده  و  است؛ مغزىپُرخورى  ا  (  ین  اما 
ن به خود شخص محدود  ندارد،  میرهنمودها، تنها  شود و خاصیت فردی 

بی او  اخالقی  رفتار  در  اجتماعی  شرایط  مییا  بلکه  نیست،  تواند  تأثیر 
ناخواه این وعی و عطف به دیگران هم داشته باشد، زیرا خواهآهنگ اجتما

دیگران نسبت   ها، هم واکنشی است از رفتارارزش  زدودن ضدها و  ش ارز
 ن. دیگراابط ورو هم تأثیرگذار بر  به او

 دفاع از حقوق مخالفانم: شته
دینی و نژادی و قومی و اقشار خاص مانندزنان، کودکان، حقوق مخالفان  

جامعه به ای پذیرترین محورهیکی از آسیبدگان، بیماران خاص، افتاعقب
یعنی  دسته اول    است. زیرا برای حمایتژه جوامع دینی و جوامع بسته  وی

یکی سکوالرکردن جامعه تا نسبت ،  است  دو پیشنهاد داده شدهمخالفان  
حساسیت مخالف  دیگری  به  کند.  پیدا  کاهش  آموزهها  از  های استفاده 

حقوق رسمیت شناختن مخالف و ضرورت احترام و دفاع از    دینی برای به
ر تحقق  این که کدام راه د  دهد.ی است که قرآن پیشنهاد میروشآنان.  

باید مسئله  از  جنبه  دو  به  است،  بیشتر  واقعیت    عدالت  یکی  کرد،  توجه 
به   را  خود  سکوالر  جوامع  است.  سکوالر  جوامع  تحلیل  دیگری  جوامع، 

فرهعنوا و  عقیده  یک  مین  جدا  جریانات  دیگر  از  جوامع نگ  و  کنند 
 های جوامع بسته و نابردباردانند، لذا همان آسیبرا رقیب خود میمذهبی 

ای با  باشد،  دینی  تربیت  اگر  که  حالی  در  دارند.  را را  دگراندیشی  که  ن 
را ضروری می آنان  از  دفاع  و  رسمیت شناخته  به  اما  گرفته،  -مفروض 

   شمارند. 

 
دگراندی  میقرآن  گروه  دو  را  مخشان  عقیده  تنها  که  گروهی  الف  کند، 

گوید  گروه میکه تهاجم و رفتار ستمگرانه هم دارند. در باره این  ندارند، بل
این وصف  که  سبت به گروهی دیگر  باید آنان را سرجای خود نشاند. اما ن

، زیرا تهاجم و ستمگری را ندارند در این صورت تنها عدالت کافی نیست
آنان  دن،  بواقلیت   ی اجتماعی  در فضانوعی کاستی و تأخیر را در حقوق 

تحمیل  د  ایجا پیشنهاد  میو  لذا  است،  خطر  خود  این  و  که    داردکند 

باشدنیکی مسلمانان  رفتاری  دستور  در  عَنِ  »  :کردن  اللَّهُ  یَنْهاکُمُ  ال 

یُخْرِجُ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ  ارِکُمْ أَنْ  وکُمْ مِنْ دِیالَّذِینَ 

إِلَیْ تُقْسِطُوا  وَ  التَبَرُّوهُمْ  إِنَّ  )هِمْ  الْمُقْسِطِینَ  یُحِبُّ  إِنَّما ۸لَّهَ   )

الدِّیَنْهاکُ فِی  قاتَلُوکُمْ  الَّذِینَ  عَنِ  اللَّهُ  مِنْ  مُ  أَخْرَجُوکُمْ  وَ  ینِ 

عَلى ظاهَرُوا  وَ  تَوَلَّوْهُمْ  دِیارِکُمْ  أَنْ  یَتَوَ  إِخْراجِکُمْ  مَنْ  لَّهُمْ  وَ 

الظَّالِمُونَ هُمُ  آ  .(9-8نه:  ممتح)  «.فَأُولئِکَ  که  از  کسانی  که  نجا 

ل ذمه باشند و یا پیرو هر دینی سرجنگ ندارند را مشخص نکرده که اه
آیه باشند.  مرامی  غیرمسلمانانی  و  هر  شامل  و  دارد  از شود،  می  اطالق 

ندارند و سر  داشتند، یا    معاهده  مسلمانان  با  که  مشرکینى  اهل کتاب و یا
 . جنگ هم ندارند

ا به  دوم  روش  کهاهمیت  است  دلیل  شهروندی    ین  حقوق  رعایت 
کردن امری الهی و به کسب فیض و  کوئیدگراندیشان و ضرورت بّرّ و نی

خواه الهی  میاجر  مؤمن  شد. شخص  او  د  با  دگراندیش  عقاید  که  داند 
با   اما  ندارد،  مهرسازگاری  او  با  یافته که  از  این همه دستور  و  بانی کند 

این  روا داشته نشود.    دالتی در حق اوع حقوق او دفاع کند و تبعیض و بی
خوا اخروی  پاداش  او  برای  داشت،  کار  حقوق  هد  از  دفاع  نتیجه  در 

 ش و تربیت دینی خواهد بود.  مخالفان نوعی آموز
 

 گیریبندی و نتیجهجمع
به فضائل و ارزش آراستگی انسان  است که در  هائی  اخالق وارستگی و 

دا ظهور  و  بروز  هنجاری  رفتارهای  دینیقالب  اخالق  از رد.  دسته  آن   ،
هائی است که از طریق وحی به انسان رسیده و در د ارزشها و ضارزش

پذیرفته   هم  عقال  استمیان  غیر شده  اخالق  برابر  در  اخالقی  چنین   .
از سوی دیگر تصدیق اخالق ما دینی مثل سکوالر و غیر سکوالر است.  

اخالق را می به این معنا نیست که  رد،  از دین تفکیک کتوان  قبل دین 
ک معناست  این  به  مشترکی  بلکه  زبان  از  جهان  عقالی  زبان  با  دین  ه 

آنان می با  باستفاده کرده و  اسالم    نشست.  ه گفتگوتوان  تعالیم اخالقی 
هائی هرچند با اصول اخالقی فرادینی در تعارض نیست. اما دارای ویژگی

میاس ایجاد  دینی  غیر  اخالق  با  مرزبندی  که  دیگر کند.  ت  تعبیر  به 
ممکن   دین  از  اخالق  امور تفکیک  به  محدود  اخالق  دایره  یا  نیست، 

 ین ویژگی تعالیم اخالقی ترمهم کند. طلبانه میاجتماعی، و بلکه منفعت
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جامعیت و پوشش مسائل مختلف اخالقی، تأثیر اعتقاد به خدا در استواری 

تد خویشتن و  به  کمک  و  پشتیبانی  اخالق،  توساوم  در  بانی،  مستمر  عه 
پویائی اخالق دینی، پیوند اخالق فردی با  اهیم اخالقی، قدرت مانور و  مف

 عنای خاص، خواهد بود.  ان به ماخالق اجتماعی، دفاع از حقوق مخالف

 

 

 

 

 فهرست منابع 
بودن احکام اخالقی و حل 1 -چالش  . ایازی، سید محمدعلی اعتباری 

، 2شماره    له حیات معنوی،های فقهی دنیای معاصر«. از نویسنده در مج
۱۳98  . 

طباطبائی،2 المیزان،  .  اسالمی    سیدمحمدحسین،  انتشارات  دفتر  قم، 
 ق ۱۴۱7پنجموابسته به جامعه مدرسین، 
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 : اه با عنوان م اردیبهشتت نشس

 "استیاخالق آرمانگرا، اخالق واقع گرا و س"

 

 سخنران:

 سید علی محمودی دکتر

 
 

ا  ماه   اردیبهشت  نشست در    یرانیانجمن  فناوراخالق  سال    یعلوم  در 
سخنرا  ۱۴۰۱ آقای  با  جناب  محمودینی  علی  سید  و    شگرپژوه،  دکتر 
 مشروحجام شد. در ادامه  ان  لملل وزارت خارجهدانشکدۀ روابط بین ااستاد  

   ارایه شده است:نشست 
سم و  اخالق  و  است    یمعضل  کی  استیسئله  انتقادات  با  همواره  که 
  ی اخالق  دیبا  استیکه س  کنندیاصرار م  یت بعضهمراه اس  یجد  یرادهایا

بعض و  م  ندیگو  یم  یباشد  بر   یوقت  .باشد  یاخالق  استیشود س  یمگر 
س منش  بر  دی توانینم  گرید  دیشو  ی م  وارد  استیاساس  و  اخالق  اساس 

اخالق  دین ک  یزیربرنامه  یاخالق کن  یو  ا  دی رفتار  اساس    نجایمن  بر 
توض  استیس اخالق  م  یکوتاه  عیو  ،منظو  میی گویبدهم  کدام اخالق  ر 

   یها یــــسه مکتب از برجستگ یاخالق  یمکتب ها نیب ؟است اخالق

 
پ  برخوردارند  یشتریب ن  یاخالق  ینهیشیو  از  که    خواهم یمآن  خست 

 . صحبت کنم
و ثار افالطون وسپس ارسطآ  ،رسدیباستان م  ونانیگرا به    تیفضل  اخالق

 یها  از مکتب  یکی  نی،ا  دهدیگرا ادامه م  تیو فضل  یمکتب اخالق  نیا
 . کنمیم یگرا طبقه بند آرمان و  یکتب اخالقبه عنوان مکه  یاخالق

ا  یاخالق  مکتب در  که  هم  گذار  نیدوم  به    آرمان کردم    که  ینام  گرا 
 فیتعر  نیدر ا  یادینقش بن  یو منابع مل  ی مل  تیگفتم امن  .  رود یشمار م
شود اما   ی ماستفاده   استیهم است که از اصطالح س یگرید فیعردارد ت

  ؟   ستیچ  استیعلم س  نیا  . ملل قرار داردال  نیو ب  است یس  از علم  ونریب
عارف  کی  نیا و   یامر  که    ی شی،فرما  یشخص  شیها  یژگیاست 

 چیه  استیاست که در علم س  یوممفه   نیچن   نی،خودسرانه است و بنابرا
،در روابط  یرانگریجز و یزی)چ یاستیس نیچنندارد و برون داد  یگاهیجا
  ی مل  تیامن  بیهت تخردر ج  المللن یو ب  یکشور ملکشور و مسائل    آنبا  
نخست که بر  فیهمان تعر است ی(مراد ما از سگذاردیمن یباق یگرید زیچ
س  ی  هیپا ب  است یعلم  روابط  که    المللنیو  کردماست   یفیتعر  .اشاره 

  تواند یکردم م  یکه دسته بند  یاخالق  یشنهادیپسه مکتب    نیفشرده از ا
  م یتقد نجایرا ا یکند طرح یرا اخالق استیسو  بگذارد ریاثت استیس یرو

گرا خواهد بود چرا که ما در اخالق    آرمانطرح ،طرح    نیا  عتایکه طب  کنم
اخالق    فهیو در اخالق وظ  تیضلف با  به نظرم میهست  وروبر  یآرمانگرا   .

با  است  روشن   است یس  میبپرداز  استیبحث اخالق و سبه    دیکه چرا ما 
قد  یو هست  عتی،طب  جوهر وقتاست  رت  سختش  قدرت  توف  یو  نده که 

سرر  واقع  در  در    یطیمح  کند  زیشود  گرفته    آنکه  شده   فیتعر   ایقرار 
و کشور   یو توسعه طلب  زندیبه اجحاف م  دست  زند،یدست به  استعمار م

شود  یم  استیس  یرویه  گرید  یو کشورها  گانیو تجاوز به همسا  ییگشا
خودش    ی  هیسا  ریرا ز  استیس   اور  تن  یکه اخالق مثل درخت  لیدل  نیبه ا

بگ  استیرام شود تا سآ  استیتا س   دبدهقرار    .ردی مهار خود را در دست 

و    میکار را انجام بده  نیمنزل اخالق ا  و در   مین لگام بزنآ  به  مینتوانست 
 ینون و اخالق نمبدون قا  یاستیس  چی ه  م،یو کنترل کن  مهاررا    استیس

اخال مورد  در  باشد  سازنده  فضلتواند  و  تیق  س  گرا  به شما    استیبا  من 
م ا  کنمیعرض  اخالق  نیکه  اخالق  ستیاخالق  فضائل  رذائل    یکه  و 

م  یاخالق ا  یفهرست  که  اس  یکار  نیکند  داده  انجام  افالطون  که  ت 
 رذائل  .است  وعدالت  شجاعت  ،یدار  شتنیاز خو  یحکمت  یفضائل اخالق

دروغ،    یقاخال از  بدتر  و  ستمگر  ظلم  ،ی دشکنعه بدتر  ا  یو   نیاست 
م  یکار انجام  افالطون  اخالق  یعنی  .هدد  ی است که  فضائل  و   یستون 

اخالق رذائل  تنظ  یستون  ارسطویم  میرا  افالطون  از  بعد  و    دیآ  ی م  کند 
دهد در   یگرا قرار متیاخالق فضل  لیبر تکم  یرا مبنا  یرو  انهیم  یهیرو
 ست  ا یطیو تفر یافراط نیب یحد وسط کیکردن  دایال پارسطو دنب عواق
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 نکهیا  ای  دیترسو هست  ا یه شما  ک  گفت:  یمثال افالطون م  قیطر  نیو از ا

  ی طو مارس  دی کنیحساب عمل م  یکه ب  دی هراس و ترس دار  ای  نی متحور
نظر ارسطو هم ترس   از  نیبنابرا  .دهد  یوشجاعت را حد وسط قرار م  دیآ

ناپسند به م  یب  .حساب  یم تحوق بهست و ه  یصفت  رفتن   دانیفکر 
صفت هس  نجایا شجاعت  که  اخالق  ت  خوب  و صفت  نظر از    یمحمود 

اهم فضل  یتیارسطو هست.  اخالق  ا  تیکه  دارد  با    نیگرا  فرد  است که 
 بهکه    کندیکوشش م  یو با شناختن رذائل اخالق  یشناختن فضائل اخالق

 نیچن  . بهدش دور کنداز خو  ی راسته شود و رذائل اخالقآ  یفضائل اخالق
اخ  مییگو  یم  یفرد تراز  بوفرد  و  هستند  و   تیشخص  ،انددهالق  ها 

رذائل    سلوک  و  ریس  قیبودند و از طر  یفضائل اخالق  یکه دارا  یمردمان
  ن یگرا اساسا در هم تیمکتب فضل نیا  .ندرا از خودشون دور کرد  یاخالق

تعار بندیچارچوب  صورت  رذائل  و  فضائل  تگاه دس  چی ه  ،شودیم   یف 
اخ  ینحو  به  ،یانسان شناس  ،یشناس  یهست  ،یمعرفت شناس در  الق  که 

 یاخالق مشاهده نم  نیگرا در ا  دهیفا  یتا حدگفت و    میگرا خواه  فهیوظ
فضل  نیبنابرا  .شود با  و  زنده  فرد  مدار،    استیس   تواندیماست    تیتا 

  باشد یو اخالق خردمند
اخالق  مانوئلیا مکتب  در  که  بحث    یکانت  شده  و    هینظردرباره    ثبت 

آن من    تفسیر  است  بر  زمان  و  نقطه    یاصل  هسته  آنبه  فقط  مهم  و 
ها  کینت  کا  هینظر  یمرکز فا  کنمیم  ییاشاره  اخالق  وارد  بعد  -دهیو 

.ا  یم  ییگرا وظ  ن یشوم  که   فه یاخالق  امر    ا یاست    یآرماناخالق    گرا 
 نیاصول و قواعد ارکان چن  نیاست که ا  یاصول و قواعد  ی مطلق دارا

  م یکن  یاشاره م  آنکه به    یاصول  نیا  نی دهند. بنابر  ی م  لیرا تشک   یبمکت
تجرب  نهی شیپ قبل  ما  کانت  اس  یو  و  قض  آنت    ی عمل  یبیرکت  یهیرا 
از حکم    یکیکه  و عمل محور است یبیترک یکه جنبه بردینام م ینی شیپ

برا  یزیتنج   ن یدارد ا  تیاهم  یلیخ  استیاخالق و س  نیب  وندیما پ  یکه 
را   نییآ  آنرفتار کن که بخواهد    ینییآ  آن   ی  هیه تنها بر پاگذاره است ک

ب  کیصورت  به   در  عام  کن  یعنی. دیایقانون  گرفتار    یفرد  دی تصور 
به زندان افتاده و شخص به قتل  به  مانند کا  یخشونت و دست زدن  نت 

قتل و    ی دار  دوست   آیا  یسراغ او برود و از او بپرسد تو مرتکب قتل شد
دهد که جواب    یبه ما جواب م  کانت؟  دیایم در ببه صورت عا  یدم کشآ

اا  یمنف  یفرد  نیچن من  است  ا  نیست، درست  و  ول  هشتباخطا   یکردم 
چن  خواهمی نم رفتار  نیکه  و  عاد  ،یقاعده  صورت  شود  یبه  و   تبدیل 

 . کار انجام دهند نیهمه ا
است که نهاد خردمند وجود دارد و نهاد     نیا  یزیگذاره حکم تنج  نیدوم

از خودش    یتصور  کیکند و    یخردورز  تواندی است که م  یانسانخردمند  
ک ادارد  م  ن یه  از عقلش  ح   ردیگیرا  مو  فرض   :دیگو  ی ال کانت  ما  اگر 

 افراد   ی  که در انسان ها وجود دارد در همه یتصور ضرور نیکه ا میکن

 
مرحله   در  چون  شود  تصور    یتکرار  که   یذهناول  باشد  قرار  اگر  دارد 

ا  گرانید از  پ  نیهم  هست)کنند    یرویکار  و  ذات  را    یکه  خودشان 
تعر  نوئلایما ب  یم  فیکانت  شمار  به  ا  (اورندیکند  او  ب  نیگر   نیکار 

د  گرانید شود  ذهن  گریتکرار  عموم  ستی ن  یتصور  چون    شودیم  یبلکه 
م ها  ندیگویهمه  ذات  ا  ی اصل  میهست  یخردمند  یما  دوم    نیاز  اصل 

م ا  یاستنتاج  که  گ  نیشود  که  است  سوم  ا  ی ذاره  اصل  به    ن یکانت 
در شخص خود و چه    را چه  تیتا بشرصورت است که چنان رفتار کن  

نه هرگز تنها چون وس  یبشمار  ت یعنوان غابه    گریشخص د  ی.الهیو 

  ی و ف  ی ذات  تیانسان غا  ست،ی ر نانسان ابزا:  دیگو  ی که کانت م  نجاستیا
ار قر  گران یتوان ابزار دست خودش و د  یوقت نم  چیه  یعنینفسه است  

  .ردیبگ
فض  یآرماناخالق    نیا چرا  و  ظرفاس  یآرمان  ییراگ  لتیاست  در    ت یت 

به کار برود   تواندیکه نام بردم م  ییمکتب ها  نیو ااخالق ها    نیا  یفرد
  میکنین عمل م ایگرا  فهیکه وظخودمان اتفاق افتاده  یو ما در زندگ

مغز  یفرد مرگ  ممکن    یدچار  کمتر  است  شده  سال  در   شتریب  ایده 
و    ه او متصل باشددستگاه ب  ،هوش باشد  یکند و ب  یزندگ  ینبات  تیوضع

با ا  ی انتا زم  دیگو  ی گرا م  فهیوظ  کی بماند    تواندیدستگاه م  نیکه  زنده 
ارم که دستگاه از او جدا شود  ا زنده نگه دارم و نگذدارم تا او ر  فهیمن وظ

  .باشد و او زنده بماند یفرج دیکه شا یبرود در حال نیب ازو او 
گرا   تیضلندارد، اخالق ف  یمشکل  چیه  یدر بُعد فرد  ا یگرا    فهیوظ  اخالق

  شودیبه زودودن رذائل و اراستن فضائل خالصه مهم من گفتم که اساسا 
رود و کاربرد دارد خوب    یر مبه کا  اد یز  استیگرا که در سدهیفا  اخالق

 یگرادهیشود که اخالق فا ی ردن به لذت شروع مآو ی م و رواز اال  یدور
ا  کیکالس که  س  نیاست  پ  ریاخالق  ودر  یم  دایتطور  ما    2۰  سدهکند 

آن  بنتام    یجرم  ۱9که در قرن    ی تب اخالقدر مک  میهست  راتییشاهد تغ
کرد که بعد   دیتاک  دیا بادادند ام  آنبه    یدیکه نظم جد وردندآبه وجود    را

ب  علم  لذت  و کمتر  نیشتر ی ب  یبرارا  سود    نیشتریاز    ی برا  انیز  ن یافراد 
نم  نجایا  ما دارد.  افراد  نی کمتر فا  میدیدی قاعده  اخالق  تا   انهیگرا  هدیدر 

به   ا  یتحول  نیخرآرسیدیم  در  و    نیکه  افتاده  اتفاق    ده یفا  آنمکتب 
است    ییگرا  دهیفا  ای  یباور نگر  قواعد  ینعیقاعده  از  جامعه   یافراد 

بتوانند خ  یرویپ برا  یهاری کنند که  ب  آن  یگوناگون را  به وجود   اوردیها 
چ از  منظور  فا  یها  زیکه    مثال:   ییگرا  دهیفا  ای  یباور  دهی گوناگون 

ح  ت،یفضل معرفت،  و    اریمع  نی ا  .هست  یزادآو    یزندگ  ت،ایلذت، 
بس برا  تیاهم  اریچارچوب  فضل  نکهیا  یدارد  مند    ییگرا  تیاگر  قاعده 

که سود   یخشونت و هر عمل ،فقط جلب منفعت و ضرر باشد ترور و نباشد
منافع شرک غ  یاقتصاد  ی هانهاد  ا ی  یدولت  ا ی  یتو  مبنا   باشد  ...رهیو  اگر 

  زیو همه چ کندیعت و ضرر نگاه مباشد و فقط به جلب منف ییگرا هدیفا
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به شرط  زیمکتب مباح و جا  نیدر ا ب  یاست  بار    منافع  نیشتریکه  به  را 

ا  اوردیب هراس    نیکه  و  خطرناک  که   تیبشر  یبرا  یورآتصور  است 
به اخالق   ات و  گرا امکاندهیفا  القاما اخ  ،گرا متصل کنددهیفاخودش را 

 کنمیبخش اشاره م  نین در ارا م  آندهد و  ی قرار م  اریدر اخت  هم  یمنافع
 . خواهم شد یابیشد من وارد ارز لیتکم یکه در واقع بحث ما وقت

  خواهم یزرین هم م یگرا از قاعدهدهیگرا و اخالق فافهیدر کنار اخالق وظ
رغم  ییگراتیفضل   .صحبت کنم  نجایا به  بس  نیا  را  منافع  ارد د  یاریکه 

دن  ،میری بپذ  میتوان ی نم ز  یایدر  ما  که  بس  م یکن  یم  یندگامروز   اریچون 
تغال اش  یو رذائل اخالق  یبه فضائل اخالق ی ادیز یسخت که افراد سالها

 . میپردازیم نیو حاال به بحث قاعده زر داشته باشند
زر  ؟  ستیچ  نیزر  قاعده در    اریبس   نیقاعده  و   گرفته  قرار  توجه  مورد 

توسط   هودی  انت یدر د  یعنیدارد    یطوالن  یلیخ  ی سابقه    ریاخ  ی دهه ها
پ   یسده  انیشوایپ م  شینخست  منابع  ،  الدیاز  اخالق   میدار  یما  به  که 

اسالم    تیحیاز مس  شیپ  ن یتوجه داشته و ا  نیعده زرگرا و قات یفضل و 
-یمشاهده م  ییهاز یلوقا چ  لیو انج  یمت  لیدر انج  تیحیمس  ربوده و د

  .خوانم یشما م یشود که من متن را برا
را از قصار    ییاسالم نمونه ها  امبریه از پاست ک  نیناظر  به قاعده زر  که
با    یکمطالب    یابن اب  یبود  در مکتب عل  نیکه ناظر به قاعده زر  دمید

 نییآ  در  میابراه  انیاز اد  ریداده شد و غ  عیقاعده توض  نیا  یشتریب   ریتفس
قاعده    ذکر شده است.  نیزرتشت هم قاعده زر  نید  هندو ،  ،وس ی کنفوس

در   پسنددیچه بر خود مآناست که    یهورعبارت مش  نیهم   ست؟یچ  نیزر
موقع و    یگرید  یبرا  تیهمان  بپسندد  براآنهم  را    گران ید  یچه 

 . خود هم نپسند یبرا تیدر همان موقع  یپسندی نم
 یاز کلیات سعد  یر مباحث بخشتکرار شده د  نیمختلف ا  ی شکل ها  به

ب ب  فی را تعر  نیرز  یقاعده    نیهمهست که    یتیهم دو  کرده که    انیو 
اخالق  کیقاعده    نیا منظم  یدستگاه  و  ول  یمنسجم  ا  یندارد    ی گذاره 

از سه و چهارهزار  سال از    شیب  یفاصله  نیاو در ا  یرو  اریهست که بس
شد استفاده  خ  هاو  ب  تواندیم  یلیو  کار  س  کی  در.د یایبه   یاسیاخالق 

 یبیربوط به اخالق ترکوارد بحث م آن یریامکان پذ یدرباره  میخواهیم
  ن یو قاعده زر  ییگرا  فهیوظ  دهیکه تحت عنوان اخالق فا  میوش  یقیو تلف
 .است
فا  ن یادر   ها  ،ییگرا  ه فیوظ  دهیاخالق  فا  یی گذاره  اخالق  و  دهیاز  گرا 
قا  نیگرا را من استنتاج کردم و  همفهیوظ   ن یا  بیو ترک  نیعده زرطور 

بر اساس    شنهادیرا پ  یقیق تلفمکتب اخال  کیتواند    یها م  آنکند که 
را از اخالق بهره مند کرد   استیکرد و س  استیاخالق را وارد سشود    یم

نح با  یوبه  باشد  سازگار  س  که  س  یاسیالزامات   نی،ا  یورز  استیو 
 . میندار جهینتبه  ی و کار میهست فهیاستدالل که ما ملتزم به انجام وظ

 
  امد یپ   نکهیا  یببرد برا  به کار تواندیم   یشخص  تیحرف را فرد در ظرف  نیا

  ن یا  دیو نبا  تواندی ور نمکش  کیحاکم    یول. گرددیخود او برمبه    آن  یها
 یما کار  میهست  فهیما مامور به وظ  ،کهکند  القا  یبه ملت  را  یذهن  یانگار
  د یشما مسئول هست   ریخ  .و هرچه خواهد شد  شودیچه م  جهیکه نت  میندار

نت به  با  جهیکه  نت  دیبا  و توجه شما  دیشتوجه داشته  به   یلیخ  جهینسبت 
جنبه   نیا  یاست که رو  یسال  ستیکه من حدود ب  نجاستیا  .باشد  یجد
م و همان طور که عرض کردم  متمرکز شد  استیاخالق س  یسازگار  ی
است،    ررا بدون اخالق رها کرد بدون لگام خسارت با  استیتوان س  ینم
اخالق  ینم فضائل  از  هم  اخال  یشود  از  هم   وظو   یکانت  ییگرا  فهیق 

 یعنیمطابق اخالق رفتار کنند  که افراد  صحبت کرد و بعد انتظار داشت  
باش  یبرنامه ا  ایپروژه    کیشما   ا  دیداشته   تیو امن  یز منافع ملکه هم 

رعا  نیتام  یمل اخالق  هم  و  .  تیشود  برو  شود  سراغ    میحاال    آن به 
  از ،   رح کنم خواهم مط  ی که م  یقیاخالق تلف  شنهادیکه پ  یط اصلخطو

  ی را برا انیز نیو کم تر دهی فا نیشتریب میتوان ی ما م انهیگرا دهیالق فااخ
بپذ  تیاکثر ،که    میریمردم  شرط  با  ا  آن منتها  حتما   نیشرط  که  است 

باشد    ییگرا  دهی فا  ،یی گرا  دهیفا نگر  داشته   یعنیقاعده  وقواعد  چارچوب 
 . موضوع اشاره کردم نیکه من قبال به ا باشد

فااخال  از د  کی  هانیگرا  دهیق  م  یگریاصل  س  میتوانیرا  وارد    ستایدر 
ب  ی که اخالق  میکن  یبرا  انیز  نیو کمتر  دهی فا  نیشتریاست مثل همان 

شما    یعنیاست    دهیفا  نهیقاعده هز  آن ابل قبول است و  مردم ق  تیاکثر
 . دی ریدر نظر بگ را آن دهیفا دی با دیکن نهیهرکجا هز

  چ یکشور باشد و ه  کی  ی اداره    ای  یشرکت تجار  کیچه    یامر جمع  در
ق  یا  نهیهز   م یریبپذ   میتوانینم  ردیگ   یصورت م  یوقت  استیلمرو سرا در 
هم    آنشده باشد،    فیتعر  شیپ  از  آن  یفیو ک  یکم  ی  دهی فا  نکهیا  یبرا

چه من آن  شود نه  فیتعر  دیاست که با  المللن یب  است یعلم س  یرهیدر دا
 کیبه ملتزم  دیباشما  ، دییگو یشما از کجا م ،مییگو یما م ای میگو یم

  ک ی  رشی قابل پذ  یالمللن یب   ینیع  انیب  کیعلم بتواند    آنکه    دیباشعلم  
از   و  باشد  داشته  دنبال  به  را  راه  نیبنابر . کند  یبانیپشت  نآملت   یما 

از زبان علم   میان هرگاه ما نتو  میبا هم صحبت کنکه  جز زبان علم    میندار
ا کن   طهیح  نیدر  مت  گریدیکف  حر  میاستفاده  نم را    ن یبنابرا  .میشویوجه 

ه  نیا گراقاعده  قاعده  از  م  ییم  موظف   یاستخراج  ها  دولت  که  شود 
خرج    ییجا  ررا د  یا  نهیه شما هزرا انجام دهند ک  هاکار  نیهستند که ا

ندان   دیکن فا  دیو  و  یعنیدارد    یا  دهیچه  ها    آن از    دیبا  اموال مردم است 
دارم که    اریا که در اختبودجه ر  اینات  امکا  نیاجازه گرفته شود که من ا

و کجا  مردم    یبرا را کجا مصرف کنم   دادند  من  به  به وکالت  و  است 
مردم اجازه    از   دیدر تمام موارد باچگونه مصرف کنم و    ا یمصرف نکنم و  

   کی نیاست. اخرج شده  یا دهیکجا و با چه فا نهیگرفته شود که هز
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ا اخالق  یقاعده  مکتب  کدام  که  ا  یم  یاست  کند   نیتواند  رد  مگر    ،را 

اخالق بحث    یمکاتب  علم  آنمنشا    میکن  یمکه  کانت   یخرد  قول  به 
سل  ستین عقل  م  میاز  ا  ییگرا  فهیدر خصوص وظ   آیدیبر  چه    نیو  که 

  است که واقعا   نیا  میانجام ده  میتوانیگرا م  فهیاز اخالق وظ  ی استفاده ا
نفسه    یو ف  یذات  تیغابه عنوان ملت ،شهروندان جهان  انسان ،  میریبپذ 

در   ،یاقتصاد  ،ی،فرهنگ  یاسیو س  یماعاجت  یها  نهیرا در زم  نیو ا  است
کار بگ به  با انسان ها  ار حقوق بشر را نقض رفت  نیا  عتایو طب  میریرفتار 

 . وده شودآل به خشونت  دیرفتار نبا نیکند و ا
ما    ییراگفهیوظ   نیا  یستیبا انسان  دیگوببه  غا  یکه  ف  یذات  تیکه    ی و 

با است  آم   دینفسه  صلح  م  زینقش  ما  باشد  ها  میتوان   یداشته   یکمک 
اعتماد    ،یجگر  انیم  ، مشاوره  م یمند انجام دهازیانسان دوستانه به مردم ن

از   توانیم  یاخالق  فهیاست که به عنوان وظ  یزی ها همه چنیا  میکن  یساز
 . کرد یو همگام یراهسخن گفت و با او هم آن

و اخالق به کار   استیدر س میتوانیم ییگراهفیکه از وظ یدستاورد نیسوم
کشور بخواهد به صورت    کیاست که    ینیآی   آن  ی  هیفتار برپار  میر یبگ
به کشور   انهیتجاوز وحش  نیپوت  یقعا وقتوا  یعنی  دیایقانون عام در ب  کی
را لگدمال   یاسیاخالق س  کندینقض مرا    المللن یقواعد ب   کندیم  نیکراوا
بپر  دیبا  کندیم خودش  ا  آیاسد  از  به  حاضرم    نیکراو من  کردم  حمله 

ت  میریبپذ  کشورکه  به  به صورت  جاوز  در    ک یها  عام  هر    آیدقانون  و 
به اندازه او    ا یاست    فیه ضعک  یبه خودش اجازه بدهد هرکشور  یکشور

شود    یر مشود مگ  یهم م  هیشامل روس  نیو اببرد    نیرا از ب  ستی ن  یقو
را   عام  شد  یمورد  درقانون  قائل    ی لیخ  موضوع  نیا،  ن یبنابرا. استثنا 

م نظام  یعنیکند  یکمک  بدر  قواعد  نی ات  و  ملل    یالملل  سازمان  که 
است    ی گرا خال  فهیظاخالق و  ی گذاره  نیا  یواقعا جا  کندیم  نیمتحد تدو

  .اشاره شده است یموارد نیچن نیو قوان هاون یاگر چه در کنوانس
ا  و  ینسل کش  ،،ترورینظام  اوزتج به  نیامثال  خود  ساز  ها   خود دردسر 

  ی به نام معضل تزاحم اخالق  هم   یمشکل  کیمتروک شود و    دیاست و با
کار  ،وجود دارد با  خواهدیکه م  یدو  جام شود همزمان ان  دیانجام شود و 
  ی نم  یوارد بحث تزاحم اخالق  نجایمن ا  ؟ستیو راه حل چ  میچه کار کن

کتا در  اشوم  به  مقاالت  و  ها  ول  نیب  پرداختم  عرض    متوانیم  یمباحث 
ا که  وظکنم  اخالق  فهیخالق  تزاحم  موضوع  مر  یگرا  حل    ی عنی  ،کندیا 

وظ  نیا  یوقت اخالق  ییگرافهیاخالق  تزاحم  اخالق  ،یبتواند  را   یدوفعل 
سان تر خواهد آمکتب ها کارشان راحت تر و    هیل کند خود به خود بقح

 ییگو و راست  ی دارو امانت میباش بندیها پامانیو پ هدعکه ما به  نیا .بود
مسائلنی ا  .میکن  شهیپ م  یها  به همان  ما  امور    یسئلهاست که  به  مربوط 

خوب    ی نفسه خوب اند و به طور ذات  یصفات ف  نینفسه که ا  ی و ف  یذات
 . شودیگرا استخراج م فهیاند از اخالق وظ

 
رفتار   یطور  گرانیکه با داست    نیقانون زر  ،منبع  نیمنبع و آخر  نیسوم

  ن یا  دین یبب  .با تو رفتار شود  تیدر همان موقع  که  رودیم  تیکن که رضا
اقاعده   به  من  کردم  نیرا  استنتاج  را   نیا  ییگرا  دهیفا،  صورت  قاعده 

حق  کیکه    یکار  یعنی  ردی پذیم انجام    ا ی  یحقوق  ای  ی قیشخص  دولت 
کار را انجام بدهد و همان    ،توقع دارد طرف مقابل هم در برابرو    دهدیم

ن  یکشور  کیمثل   کشورا  ازمندیکه  از  ز  یدارا  که  یست    ی ادیثروت 
م وام  انتظ  یکشور  آنو    ردیگ  یاست  متقابال  داد  وام  در    ارکه  دارد که 

 به او وام بدهد و به او کمک کند هرندیدارد کشور وام گ ازیکه او ن یزمان

. 
کرد و   هیتک   آن  بر  شودی م  ییگرا  دهیدر مورد فا  نجایکه در ا  یگرید  نکته

طب   نیا ای م  ییگرا  فهیوظ  مییبگو  میتوانی م  عتایرا  انجام   نیتواند  را  کار 
عنوان    یکشور  ،دهد به کشور  کیبه  انسان دوستانه   گرید  یهاحرکت 

  د یبگو   و  ن کشور به او پاسخ بدهدآکه    کند و توقع ندارد  یم  ییکمک ها
است و گر  فهین او وظچو  یاخالق  ی  فهیدهم به عنوان وظ  یرا م  نیمن ا

ن  یمشکل  چیه انسان   یهاکمک  مایاپهو  نیده که چندش  اریبس   ،ستیهم 
برا ا  یماریب  ،زلزله  ،ل یس  یدوستانه  امثال  کشور  نی و  به  اهدا    ییهاها 

 آن  یول .دیبه من بده  یزیچ  دیاکه شما ب  کندیمطالبه نم  چیکند و هیم
در  یکشور انسان   یهاکمک    یکننده  افتیدر  ایوام    یکننده  افتیکه 

م موظف  را  خودش  است  در   یدوستانه  دچار  ک  آن که    یزمان  داند  شور 
با   ی شواهد  هان یا  برای. ها را انجام دهدکمک    نیاو هم ا  دی مشکل شد 

 ستیمطرح کردن ن یجا نجایا عتایکه طب میدار الملل نیروابط ب خیدر تار
  .میکار را انجام بده نیکه ما ا

درباره  نیخرآ  و من  از سخن  ها  نهیزم  ی بخش  به    ی اصل  ی ها و شرط 
که از اخالق   ییهابخش نیعتقاد دارم امن ا . است یقیفاخالق تل یریگکار

و وظدهیاف زرفهیگرا  قاعده  و  ا  بیترک  نیگرا  منظومه  در  و  که    یکردند 
کند   است یس  یطهیاخالق را وارد ح  یواند به نحوت  یعرضه شد م  نجایا

 استیوبال س  حال دست  نیر عباشد و د  استیس  دانیم  روزیپ  الق که اخ
اداره    یورز مسئولکشور    ی و   یساختارها  حکومت،  ،مقامات  یمل  تیرا 

دستشا امنکشور  از  بتوانند  که  ببندند  را  مل  یمل  تین  منافع  جانب    یو 
بودن   یتواند اخالق  یم  نیا. کنند  یررا حفظ و نگهدا  آن کنند و    یدار
و    کنمیوار عرض مکه فهرست    ییهاکند اما شرط  ریرا امکان پذ  استیس

 .دهم ی م انیبه مطالب خود پا

که به کار  سخنم اشاره کردم    یاست که در ابتدا  یدیترد  شرط  نیخستن 
فا اخالق  پذ  یچطور  ییگرا  فه یوظ  دهیبردن  س  ریامکان  در    است یاست 

  یی شد که رک و راست گو  ییوارد بحث ها  ووغ نگفت  شود در  یمگر م
باشد ا  دی نیبب . همراه  روشننیپاسخ  که    ها  از  است   لسوفانیفبسیاری 
   دی دروغ بگو دیمدار نبا استیند که ساشتراک نظر دارمورد  نیاخالق در ا
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عام در  نبا  نیا  راست  یستی حال  ب  یهر  زبان  به  همان   نیا  و وردآ  یرا 

با  دیگو  یاست که م  نیعبارات زر   د یمدار دروغ بگو   استیس  کی  دیچرا 
بگو اگر دروغ  ن  گرید  دیکه  باور  را  فاصله    کنندیمراستش  و    ی و  دولت 

 ،و مردم  رندیگ  ی قابل هم قرار مو ملت م  دولت. کندیم  دایپ  شیملت افزا
نم از    گرید دولت  همراه  تیحما  تواندیاقتدار  گو کنند  یو  راست    یی اگر 

باشد پ و   کندی م  دایپ   شیها افزا  یشود همکار  یم  تیها تقو  وندیحاکم 
م ها  مشک  تواند،یکشور  خودمان  کشور  جمله  سر  از  پشت  را  خود  الت 
ا و  منطق  نیبگذارند  بگواست    یچه  دروغ  ما  بتوان  مییکه  کار   میتا  در 
 نیا  میبده   بیتا مردم را فر  مییبگو   دروغ. میکن   تشرفیپ  یمملکت دار
  ی و حت  ستین  آندر    ینفع  چیتعجب است که ه  ی  هیور و ماآهم تعصب  

باش هم  طلب  نفع  راست  مییبگو  دینبا  میاگر  هر  نبا  یاما  زبان   دی را  به 
 . میاوریب

  ک ی یستیمداران با است یساست که   نیا مشرط دو ی  نهیدوم و زم نکته
دوران    یقاخال  دید  ی  هیزاو در  م  یموزشآرا  شخص  نندیبیکه   تیدر 

،نگرش    نگرش. باشد  یخالقنگاه ا  دینگاه با  یعنیکنند    یخودشان متجل
ذهن  یاخالق دغدغه  اخالق  یباشد  رو  یاگر   نیاهم    ماتیتصم   یباشد 

 .گذار است رینگاه تاث ی هیزاو
 و پرورش  یموزشآشود در ابعاد    ی م  وبمحسکه باز شرط  سوم    ینکته   
  ی ارزش بزرگ مل  کیو به عنوان    یفرهنگو   یاخالق  یساز  نهیزم  یتسیبا

بگ قرار  کار  ردی هدف  بتوگذاتا  اخالق  انندران حکومت  از    یدر    ک یبودن 
بگ  گرید   ، یخوارراند  ،فساد  ،ییغ گوو درو  یکار  بینه در فر  رندی سبقت 

   یاــبرنامه ه ،یدرس یهاه کتابک یبه شرط ریپذامکان  نیزدن قواندور
 
 

 
کشورموزآو    یدرس پرورش  و  کشورش  و  گرفتار    آن که    یها  قدر 

 . ردیبگ رتوزش ها صومآ نیا یبه شکل کاربرد میمنجالب و فساد شد
به اندازه   یبزرگ  هیسرما  چیاست که ه  نینکته چهارم ا  یبعد  ی  مسئله

  ت یمردم در اولو  یشود برا  نی امکشور و منافع کشور ت  تیکه امن  نیا  ی
و    یستیبا. ستین گفتگو  طریق  افزا  یهمکاراز  هم  پد   نیا  ییو    د یامر 
،دکتر   یل گاندمث ییها  تیبه شخص   دیکن  نگاه شما. و حذف بشود  دیایب

عل محمد  ا  ،یفروغ  یمصدق،  قوام  س  نیاحمد  در    ، یمل  یورز  استیها 
فر را  مردم  تحق  دادند،  بیکجا  را  ملت شان  ر  ،کردند    ریکجا    ی اهکجا 

  ند؟ موفق نشد  آیا شور بود  ک  ی مل  تیو امن  یرفتند که بر خالف منافع مل
ل را به  شمانفت    آیا  ؟ندنکرد  رونیب  رانیاز ارا  حکومت دست نشانده    آیا

  ی ورز  استیو س  یخردمند  نیا؟  که تصاحب کنندروس ها اجازه دادند  
امکان   یعنی  ،اخالق  یعنی   نیهم  بوده  یمل  تیو امن  یهت منافع ملدر ج

 . ریذپ
و نهاد    انینگران و دانشگاهنورزان ،روش  شهیخر نقش اندآ  ی اما نقطه    و

را   ی سایفرهنگ اهداف سکه است مهم  اریبس ی اسی،احزاب س یمدن یها
  یی طور گردهما  نیو هم   ی،پرورش  یموزشآ،  یجیمختلف ترو  یاز راه ها

  بش ننهضت و ج کیما به  . بخشندبتوانند ارتقا    یاجتماع  یهاکارزارها و  
بآنکه    میدار  ازین  یاخالق در  را  ب  ستیچه  گذشته   ستیو  سال  پنج  و 
 نیو در انجمن برتر شماهم در ا  میکشور کار کرد  نیاخالق در ا  یدرباره

عرصه    تیفعال  اریبس  نهیزم وارد  شود  شکل    یعموم  یکرده  و  کرد 
 . گرفت شبه خود یجیترو
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 : اه با عنوان م خردادت نشس

 "ا دیگرانتفاهم ب"

      

 یوسف ثبوتیسخنران: پروفسور 

 

 
 

با    ۱۴۰۱در سال    یاخالق در علوم فناور  یرانیانجمن ا  ماه  خرداد  نشست
آقای  سخنرا جناب  برجسته،  ثبوتی   یوسف  پروفسورنی  عضو  ،  فیزیکدان 

علوم   فرهنگستان  تحصیپیوسته  دانشگاه  استاد  زنجان  الت  و    تکمیلی 
   ست:ارایه شده است نش مشروحجام شد. در ادامه ان

های ابرخس و بطلمیوس به نجوم به معنای بررسی احوال آسمان از زمان
اجرام سماوی  رت  صو رصد  با  انسان کنجکاو  بود.  درآمده  به  علم دقیق 

نظم حاکم بر حرکات آنها پی برده بود و حوادث نجومی، مانند خسوف و 
با دقتکسوف   بل تحسینی قا  و تقویم طلوع و غروب اجرام سماوی، را 

میپیش نخستین  کردبینی  هندسه  روزمره  نیز.  کاربردهای  زاده  که 
ها دقیق و مبتنی بر اصول موضوعه ود، از همان زمانی بحمعماری و مسا

 ی را  ـــــــو در چهارچوب منطق خاص خود مسیر تکاملی آرامشده بود 

 
هر دو  کرد.  س مبانی و احکام این دو علم را انکار نمیپیمود. هیچ کمی

ر نظام فرهنگی و اجتماعی و حکومتی و عقیدتی سازگار بودند.  علم با ه
. موافق و مخالف نداشتند  و به کار بست ا آموختا رهشد آنبه هر زبان می

کرد. در عین حال هیچ یک از مفاهیم علیه آنها قیام نمی یا  له  و کسی بر  
م و  یچ منجه شدند و مقدس نبودند.ریاضی وحی منزل تلقی نمینجوم و 

هممهند پایه  ،سی  بلند  و  دانشمند  چند  ارتقاء    ،هر  تقدس  مقام  به 
باقی  نمی  نقدپذیر  و  دان  ماند.مییافت  ندارد هندسه  یاد  به  به تاریخ  را  ی 

اسطرالب   یهندس  نظراتخاطر   با  اینکه  سبب  به  را  منجمی  یا  اش و 
  اول نجومی بوده محکوم کرده باشند.مشغول تنظیم جد

شد که بنیاد هر دو علم بر مشاهده بود اشی میجا نآن  اها ازهمه این تقو
ند. اگر اختالف نظری بین  اشتیه د و برای تایید احکام خود به واقعیات تک

صاحب میدو  وجود  به  اگر آمنظر  و  ریاضی،  منطق  با  اول  درجه  در  د، 
شد.  عینی حل و فصل می   مشاهداتعه به  کرد با مراجمنطق کفایت نمی 

که  آنچه  زی  در  میدر  و    آیدر  تنش  از  عاری  طبیعت  این  خواهم کوشید 
دو در  و  ریاضیات،  و  نجوم  فیز  ۀدس  تعارض  علوم  اخیر  از  بعضی  و  یک 

شناسم، و پیشنهاد کنم  نها را بهشکافم، روش مرسوم در آدقیقه دیگر را به
تحت   که  هم  مواردی  به  روش  این  طبقهکه  دقیقه  علوم  بندی  عنوان 

 است.  قابل تسریشوند نمی 
های دیگر ذهن آدمی تا یکی دو قرن نجوم و هندسه، آفریدهبر خالف  
بر   نبودند فیزیک، فرزند خلف طبیعیات قدما،  فاهیم دقیق استوار  مپیش 

گالیله و کوششهای  میالدی به بعد به  زدهم و هفدهم  شان  ا از قرنهایهتن
برداشته است و ایماولین گا  ،نیوتن ن  های خود را در جهت دقیق شدن 

ادامه دارد. علوم شیمی و زیستی هنوز در ایام صباوت    نان چهم    ند  فرای
اند  صورت، تنها توانستهانسانی، در بهترین  خود هستند. علوم اجتماعی و  

آ بیابند  ریک  ی مپبه بعضی قواعد  با زمان، مکان، و دیدگاههای دست  که 
در  .تند کمی تغییر  اقوام  اجتماعی   ریشه  که  طبیعی  ماوراء   مفاهیم 

  عقیدتی فراتر نروند. پندارهاید شاید هیچ وقت از تراز ن ات ندارمشاهد
این همه عقب طبیعی  علوم  برداشتهچرا  گام  ریاضی  و  نجوم  از  و  تر  اند 

به دو هزار سا قابل قبول  قریب  به درجه دقت  ل طول کشیده است که 
انگارانه بهشاید    رسند.امروزی به  تهای طبیعشود گفت که آفریده ساده 

ولی یک خصوصیت کلی در   .شان آسان نبوده استفهم   هستند و  پیچیده
که آثار مکتوب کافی از آنها در    ،تهنحوه تفکر اندیشمندان دو هزاره گذش

است شگفت   ،دست  را  می  انسان  می زده  سلف  علمای  اند  خواستهکند. 
ریزه آفرکاریهمة  همه  می های  کمتر  بفهمند.  یکجا  را  یک ینش  توان 
یشتر، اعم از غربی و شرقی، پیدا کرد که به  ائی یا پون وسطقرفیلسوف  

آمده جوابی  ؤالی که پیش میکمتر از این راضی بوده باشد و برای هر س
   و ترـــم مسائل پیچیده به اجزاء کوچکحاضر و آماده نداشته باشد. تقسی
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های تجربی امروزی است  یات، سنت دانشسعی در فهم همه جانبه جزئ

نتیجه این جاه طلبی  ند  ریخی طوالنیو سابقه تا نیافتنی این ارد.  دست 
بر گرفته از واقعیات  بوده است که متفکر، هر جا که دسترسی به شواهد  

متوسل شده   در زیر عنوان تعقل،ی،  ذهن  هایوساخته ها  پندارنداشته، به  
بستگاین ساخته  .است و  های ذهنی  عادات  فرهنگ،  مکان،  زمان،  به  ی 
ل طبیعی مانند شرایط آب و هوائی و وامو حتی عخصی  ، سالیق شرسوم

  . اند باشندتوانستهنمیها  همگان و همه زمانمورد قبول    .انداقلیمی داشته
بوده انگیز  مناقشه  موبالقوه  در  و  متعدد مصیبت  اند  به آفریده هم  ارد  اند. 

 .چند مثال اشاره کنم
هیات  در   یک  برابر  در  سقراط  میالد  از  پیش  پنجم    5۰۰منصفه  قرن 

ناسازگاری    فرین او  اتهام  شد.  محاکمه  آتن  برگزیدگان  های  آموزهاز 
اجتماعی  و  ارزش فلسفی  با  فلسفی  اش  نظرات  بود.  جامعه  مرسوم  های 

عی جامعه آتن در پانصد پیش از میالد هر دو  های اجتماسقراط و ارزش
بودن  رفاعم باشد  مبهمی  قضات  قبول  مورد  که  ملموسی  گواه  متهم  د. 

نند قضات  ارزش یز  اشت.  قبوالندن  برای  متهم راهی  به  جامعه  های 
شوکران   جام  نوشیدن  به  محکوم  سقراط  شاهد  ن رقشد. نداشتند.  بعد  ها 

آموزه هستیم:  بزرگتری  و  مشابه  مسیح  هافاجعه  عیسی  با  )ع(  ی  مغایر 
هر   بود.  یهودیت  سنتی  طرتعالیم  باورهای  دو  به  متعهد  بودندف  .  خود 

نبودی در  مشترکمنطق   برای حل اختالف وجود   یهد ملموسشواو  میان 
 شد.  لوبصمحکوم و م)ع( نداشت. عیسی 

 ۳۳9،پنجم جهان اسالم مثال بیاورم. ابونصر فارابیهای چهارم و  از سده 
سینا    ،هق  26۰  - ابوعلی  بلندپایه   ،هق  ۳7۰-۴28،و  شک  ترین  بدون 

حامد  فیلسوفا ابو  بودند.  مومنی  مسلمانان  و  زمان خود  -5۰5    ،زالی غن 
عالی    ،هق  ۴5۰ فقیه  متفکرو  علوم  نیز  و  فلسفه  به  ولی  بود.  زمان  مقام 

نداشت. می های  پایه  ۴فت علوم فالسفه از جمله ریاضیات گعقلی ارادتی 
می سست  را  علی ایمان  و  سینا  ابوعلی  و  فارابی  همه کنند.  االصول 

را   در  فیلسوفان  خوشبختانه  کرد.  اعالم  ش  های سدهکافر  تا  شم  سوم 
در   امام  جواهجری  فتوای  که  داشت  وجود  کافی  تسامح  مسلمان  مع 

نیافریند فاجعه  و  گرفته شود  نادیده  میان  غزالی  از  آوازه  بلند  فقیه  ولی   .
فراوان  خواص   پیروان  عوام  نظرات  و  و  تعالیم  مدت  دراز  در  که  داشت 

پی   را  تنگنا  مر،  ندفترگاستاد  در  را  آزاد  تفکر  انحطاط    شتندگذااکز  و 
اسر و اجتماعی جوامع مسلمان را در سرزوال اقتصادی    تبعرهنگی و به  ف

فتوای علمایدجهان اسالم سرعت بخش بودن  ند.  به خون ارزان  ی حلب 
به صرافت ری است. شیخ قلندر  نمونه دیگهق،    5۴9-587،  شیخ اشراق

 های اشت که با نظرات رایج در کانونای دهای فلسفیذهن خود، اندیشه 

 
انتشارات    الضالل، ترجمه س.آئینه بند،ابوحامد، المنقذ من  غزالی، محمد  2

 ۱۳6۰بیر، تهران،  کامیر 

 
ود. علیرغم این که شیخ تعلق خاطری به جاه و  بزمان متفاوت  اندیشه آن

ت هر یک از دو طرف  و در هر حال درستی یا نادرستی نظرامقام نداشت  
نمی کم  کسی  آخرت  و  دنیا  از  یا  چیزی  نمیکرد  آن  فاجعه به  افزود، 

 ما به قتل رسید. به فتوای عل اشراق صورت گرفت وشیخ
سده از  هفدههای  مثال  و  بیاورم  شانزده  مرکزی  نظر  .اروپا  زمین  یه 
راه شده و  هم   ،انساناشرف مخلوقات بودن    ،ارسطوئی  بینشبطلمیوس با  

واالئی   مقام  زمین  کره  مبه  به  نظر  این  بود.  داده  آفرینش  نظام  رور  در 
راندن زمین از   بیرون  های مسیحیت و کلیسا درآمده بود.زمان جزو آموزه

از    میالدی،  ۱۴7۳-۱5۴۳،راین کپرنیک مقام شامخ مرکزیت کفر بود. بناب
 De))کتاب    مرکزی خود  خورشیدترازان کلیسائی خود نظرات  ترس هم

revolutionibus orbium coelestium     را تا روز مرگ خود
به قدر کافی  میالدی،  ۱56۴-۱6۴2اخت. خوشبختانه گالیله، به تعویق اند

ند و  کعقاید انکار    قل بود که حرکت زمین را در پیشگاه دادگاه تفتیشعا
یابد.   رهائی  ناخوشایند  پیامدهای  ج از  برونوردولی    ۱5۴8-۱6۰۰،  انو 

نبود  میالدی، اقبال  ممکن  چندان خوش  زمینی  عالم  کنار  در  بود  . گفته 
عالم باشند   دیگری هم وجود  هایاست  باالی  داشته  در  به همین جرم   .

 . زانده شدسودار 
سان ارند، الگو یکروی نمونه از خدر همه مثالهائی که آورده شد، و مشت 

 است
دارد و طرفین  ف، به خاطر موضوع مبهمی که تعریف دقیق نیرحدو  

نمی یکسان  را  میآن  قرار  رو  در  رو  مورد فهمند،  موضوع  گیرند. 
یک مناقش اجتماعی،  ارزش  یک  عقیدتی،  باور  یک  است  ممکن  ه 

گری القی، یک نظر فلسفی، یک نفع مادی، یا هر چیز دیرفتار اخ
 باشد. 

طرف منطق خاص خود را دارد که برای طرف دیگر ک از دو  ی  هر 
نیست.   قبول  به  قابل  نظر  اختالف  نیست.  کار  در  هم  عینی  بینة 

 . انجامدخشونت می

اند. ولی داستان اند و به تاریخ سپرده شدهبه گذشته  موارد یاد شده مربوط
دارد.ادام یکم  ه  و  بیست  سده  آغاز  ا    در  زیادی  طبیعیمباحث  علوم  ،  ز 

شمول  جهان  وضوح  و  دقت  از  قبولی  قابل  درجه  به  اجتماعی،  انسانی، 
اند که موارد  نظران و کاربران آنها بلوغ کافی پیدا کرده، و صاحباندرسیده 

را با منطقی که برای طرفین قابل قبول باشد حل و فصل   اختالف خود
قدکنند به  که  مانده  جا  به  فراوانی  مباحث  هنوز  ولی  علمی  .  کافی  ر 

بذرهای مناقشه و خشونت  ده نش اند و شاید هم هیچ وقت علمی نشوند. 
 اند. به چند مثال زیر توجه شودعلمی نشده نهفته  رفاعدر این معمدتاً 
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پایمال شدن  علم اقتصاد: اقتصا  آزاد و خطر  بازار  د مبتنی بر رقابت 

توان  کرقبای   با  م  مصرف  و  تولید  کننده  کنترل  اقتصاد  همه یا 
 ؟  ایب آن عتقواها و م

منتخب   فن  و  دموکراتیک  دولت  که  کنیم  فرض  حکومت: 
اس بهترین  قبول  مردم  مورد  تنها  است  الزم  دولتی  چنین  آیا  ت. 

 ؟ ندندپسهم باید آن را به مردم خود باشد یا همسایگان و دیگران

 خوی انسان غربی یا شرقیحقوق بشر: سازگار با خلق و  

چنان    آن  مسکه  اخالق  مسیحییک  یک  یک    ،لمان، 
 پسندد؟ یهودی، یا یکی با آئین دیگر آن را می

در جای جحقوق ملت  داور  ها  و تا چه اندازه؟  ای کره زمین 
 ؟  است داوری چگونه یست وک

 های نوظهور؟ تکنولوژی  ها واخالق در دانش 

 حفاظت از منابع طبیعی و  حقوق و تعهدات ملل در استفاده و  
 ؟ کل کره زمین محیط زیست

 
زندگی   از ناپذیرجدائی یه هر یک از مباحث یاد شده بخشکدر عین حال  

رهاست، هیچ کدام مبانی تعریف شده دقیق، همه کشوروزمره همه مردم  
م الزام  دقیقه  علوم  که  تعریفی  و یبا  برانگیزند  مناقشه  ندارند،  کند، 

وری  توانند اختالفات را داافتند. قضات می اتفاق میمناقشات هم روزمره  
احک و  میماکنند  را  اجرا    ندتوانشان  نمی  .رندگذاببه  قضات  توانند  ولی 

است. استخوان    صفانهشان درست و منا قانع کنند که حکمطرفین دعوا ر
 و چگونه سر بر آورد. ماند تا کی در الی زخم می

به آسانی برداشتنی نیست. ولی    مطمئناً مشکل بزرگ است و  پا  از پیش 
 ی و دقیق شدهمرسوم در علوم تجرب شهای حل اختالفشاید توسل به رو

 لوم دقیقه: بتواند آن را تحدید کند. در سنت رایج ع
مقدس نیست و ، هر چند شایع و مقبول،  هیچ آموزه و مفهومی 

 تاسنقد پذیر 

تنی یافهیچ کس، هر چند دانا و دانشمند، مقدس نیست و دست 
 ماند  می

اری خود  دپنگوئی و راستهیچ کس باورهای خود را گواه راست 
 کند. عرضه نمی

اختالف   موارد  در  ساده  ظاهر  به  قواعد  این  غیر مراعات  موضوعات  در 
اشراف به اینکه همین نکات ساده، مباحث   سعلمی آسان نیست ولی نف

زنه امید برای تواند رواند موهبت است و میلمی را عاری از تنش ساختهع
 مرین و توصیه دارد. تارزش  می باشد.تفاهم با دیگران در موارد غیر عل

اذعان کنم موضوع   با دیگران"سخن آخر اینکه  ا بیش از حد ر  " تفاهم 
 آن   ها پیش ازتوان متذکر شد که قرنام. در مقام نقد میسازی کردهساده

 
ث منطقی را پی  که علوم طبیعی دقیق شوند و سنت تفکر تحلیلی و بح

آفریده انسبریزند،  علمی  غیر  ادبیهای  مانند  موسیقی،    ات،ان،  هنر،  شعر، 
هدف    اند.اهم بودهآورده و سبب تفهم می   مردم را فرا  ،دادو ستد  و  ورزش

در حال ش ان است.  تپحاضر است و چگونگی    بض زمانبذل توجه به ن
دانش نیرومندترینحاضر  مشاهده  بر  مبتنی  و  دقیق  همه   و  های 

ژی عاری  ولوالقاعده متدلی اجتماعات هستند. ع  ترین عوامل توسعهجانبه
ع باشد.  بین مردم و جوام  از تنش آنها نیز باید بتواند زبان مشترک تفاهم

در  مایهرس است.این  گزاری  به صالح  می  راستا  نیز  را  اهل  این  دانم که 
دیدگاه تف" مبنای  بر  جامعهسیر  یهرمنوتیک)  "شناختیهای  ادآور ( 

این مقال ت  تر از آن است که شوند که موضوع پیچیده می م شده  رسیدر 
افکارش  و  آراء  باشد  منصف  و  موشکاف  اندازه هم که  هر  انسان  است. 

آموخته مت و  فرهنگی  افق  از  پیشینی اثر  استهای  ویل5ِاش  گفته  به  م  . 
طرفانه  حضور انسان برای تفکر بی   ،س اوائل قرن بیستم شنادلثی، جامعه

  .6همیشه رسوائی آفریده است
این   تنظیم  نقد دتشکر:در  از  دنوشته  پیشه و  فیزیک  ام، محمدرضا وست 

خواجه بهمن فرنودیحیدری  و  بهره پور  ب ،  های صندوق ام. کمکودهمند 
نبین های علمی وهمکاری حمایت از پژوهشگران و مرکز یز مغتنم  المللی 

   اند.بوده
ای برای  دروازه   -دانش  "کارگاه  ر  د  که  این نوشته ویرایش سخنی است

تهرا"تفاهم مهر  ،  گ۱۳87ن،  است.    فته،  در  شده  آن  دوم    اوت ویرایش 

کارگاه    2۰۱7 در  انگلیسی  زبان  دیپلوماسی  دانش  "به  تریست    "و  در 
 .ه استایتالیا در بزرگداشت پائولو بودینیج گفته شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 http://en.wikipedia.org.wiki/Hermenentics 
  http://plato.stanford.edu/hermenentics 
6 http://preso.orange.fr/philopir/Lesson/2.htm 

http://en.wikipedia.org.wiki/Hermenentics
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اره جامعة ایران، در پنجمین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درب
منصور اردشیر  اقای  آقایو  ی  جناب  فراستخواه    جناب  مقصور  به دکتر 

 :"، پنلی را با عنوانانجمن ایرانی اخالق در علوم و فناورینمایندگی از  
برگزار  "از بیم ها  ردانشگاه مستقل، آزاد و احالقی، متضمن امید برای گذ

 است. آن ارایه شده چکیده ای از  کردند که در ادامه 
 

 
 

 در میزان اخالق علم رفتار ما با 
 راستخواهمقصود فدکتر 

 
و  یک    علمْ مشترک  ابواب  میراث  از  بابی  است.  بشری  مشاع  ثروت 

روش  معرفت مبانی،  برای خود  قلمروِکه  و  زبان  متمایزیشناسی،  دارد.    
مهم از  نهادهای  علم  بادوام  .  است  اجتماعیترین  ساختارهای  نهادها 

د که امکان حیات و انتقال قواعد وهنجارهایی را  در طی  اجتماعی هستن 
 تبدالت تاریخی فراهم می آورند. 

به مثابة   علم این مسألة مطالعة حاضر این است که ما چه رفتار اخالقی با 
 مانهایروند تغییرات رفتارداشتیم.    یک میراث انسانی)تاریخی وجهانی(

أمل وتحلیل عِلّی قرار می  مورد ت  اخیر  دهة چند  در نسبت ما با علم، طی  
علم۱گیرد:   به  تفاخر  معرفت   یمسلک  تغلّبِسیر    .2،  انوعالم  .    بر 
ارزشهای خاصعلمی عام)تسلط  ارزشهای  بر  علم(گرا  . تصرف ۳  ، گرای 

 ره ــ)مستعمعلم وقلمروزدایی ازوآزادی عمل  . سلب استقالل۴، نهاد علم

علم،  5،  سازی( شهروندان  وحقوق  حق  بر  لطمه  ابزاری .  6.  استخدام 
با  ما با علم) اخالق در رفتار  هانهدلبخوارفتار . 7علم،  متصرفانةواستعمال 

، . کردار گفتمانی اسالمی سازی و بومی سازی8علوم انسانی واجتماعی(، 
علم9 در  تعداد  به  تظاهر  برای    ۱۰،  .  سازی  وانواع اشاعة  زمینه  فساد 

 ها در علم.  کژکارکردی
  

 
 

 اکثری حدحداقلی و کُنشِ ؛ دانشگاهیاخالق 
 اردشیر منصوری 

سخنرانی نهاد  :چکیده  جامعهکژکارکردهای  یک  ساز زمینه  ،های 

تداوم وضعیتِ  استبحران   امیدِ  و  زوال  موجب  اجتماعیبحران  بروز     و 
مانند: اقتصاد، سیاست، و ،  جامعة مدرننهادهای مختلف  .  خواهد بود  بیم 

( میتربیت(،  تعلیمعلم  اثر  در    و  ارندگذبر هم  تباهی  یا  نهاد  یک  ضعف 
زنجیره می از  تواند  آورد  هابحرانای  پدید  یعنی    تشکیل  .را  چرخه،  این 

ماندن در آن    که ند  زمی  رقمباطلی را    ، دورِبحران در نهادهاتأثیر متقابل  
بست و  . خالصی از این بنانسداد و زوال را برای جامعه در پی دارد  بیم

ای  رخنه ایجاد ، در گروِوضعیت نامطلوباز ایی برای رهشویی برونیافتن 
دو این  کنشگرانِدر  است.  باطل  گوناگون  نهادهای    در  پذیرمسئولیت   ر 

و    ،جامعه آید  برون  غیب  از  دستی  تا  گیرند  پیش  صبر  و  بنشینند  نباید 
 ، برای ریذاـشعاع تأثیرگتوان و  به فراخورِ یک باید کاری بکند، بلکه هر

 

 ایران ۀ جامع ۀهای مفهومی و نظری دربار شهمایش کنکامین پنج

 از بیم ها  ردانشگاه مستقل، آزاد و احالقی، متضمن امید برای گذ :پنلعنوان 



 
 
 
 
 
 

 

39 
 

الق در علوم و فناوری اخ ایرانی انجمنکی خبرنامه الکترونی  

1400 بهار ( 31)شماره    

پیشگام رفتار اخالقی    فساد و خشکاندن آن، و ترویجهای  شناسایی ریشه
چشم  حال.  دن شو اصالح  اگر  و  تحول  برای  پیشران  نهادی  دنبال  به  ها 

در دنیایی که هر روز بیش از دیروز امورش با دانش و فناوری گره  د، اشنب
این نهاد در    لبتها  « بدین منظور در نظر آید.علمخورد، سزاست نهاد »می

اصالحات و ایجاد امید برای رفع مشکالت باشد    پیشرانِ  تواندصورتی می
  و »درستکارانه«   «اخالقی»و به اصطالح    ،مبری  یخود از فساد و کژ  که

کند  آنعمل  از  حاکی  مشاهدات  گوناگون  .  انواع  تأسف  کمال  با  که  اند 
می  سالمتِ  ،رفتارسوء  تهدید  را  نهاد  آشکاراین  اخالق    کند.  که  است 

نباید را  دادبه    دانشگاهی  تقلیل  دانشگاهیان  شخصی  برای  رفتار  بلکه   ،
بایدرسیدن   مطلوب  وضع  علم  رویه  به  نهاد  فرآیندهای  و  اخالق  ها  به 

باشند، از کدام مرجع و  گسترده الل تدچار اخ فرآیندهااین بگرایند. اما اگر 
این نقطة اثر را باید در    ،ملجأ باید انتظار اصالح داشت؟ به گمان نگارنده

نشجویان در میان آحاد استادان، دا  ؛جست  )نهاد علم(  ودِ این نهادمیان خ
ر  یدانشگاه که فراتر از منافع آنی و شخصی، به خ   مدارِو کارمندان اخالق

مواردِ  اندیشندمی عمومی   رفع  و  برای کشف  بکوشند  و حاضراند  و    سوء 
  .ط علمی و سپس جامعه باشندالگویی برای درستکاری، اوالً در محی

حداقلاج »رویکرد  را  آن  ما  که  فساد  شبکة  به  پیوستن  از  ی« تناب 
و  می شفافخوانیم،  برای  برای    ،فرآیندها  سازیتالش  مدنی  فعالیت 

ناسالم روندهای  به   ،افشای  تشویق  تقانون  و  و   درستکاریِ  رویجمداری 
خوانیم، الزمة امیدافزایی  که ما آن را »رویکرد حداکثری« میآکادمیک  

اس شرایطی  که  در  نیست.  هنشانت  کم  آن  در  بیم  این  های  محورهای 
زیستة    یسخنران تجربة  پایة  میافته و    سخنرانبر  کیفی  طهای  العات 

 ،های شهر تهرانویژه دانشگاه، بهایرانی  های مختلفاز دانشگاه  گوناگون
هایی از دیگر در مقام توصیه و تجویز، تجارب دانشگاهو    .دانفراهم آمده 

 ح نظر قرار گرفته است. کشورها نیز مطم
 

 
 ایرانی دانشگاه وجایگاه منزلت ارتقا الزامات

 دکتر نجفقلی حبیبی

 تاریخ  ومجموعه  اطهار  مهئوا  نبوی  واحادیث   کریم  نآقر  شریف  یاتآ  در
  و   د دار  باالیی  جایگاه   وعلمی   علم  که   دهدمی  نشان  ما   اسالمی  فرهنگ

   اهمیت  خیلی  وعلمی  علم  که   است   اسالمی  شده  پذیرفته  هایسنت  جزو
   سعادت   روی   تواند  می  جامعه   که   است   اینها  کمک   به   اینکه  برای  .دارند

  یک   یعنی  .است  جدیدی  فضای  یک  حاال   دانشگاه.  ببیند   خودش  به
  یک   به  و   شده  ایجاد   اخیر  های   سال  این  در  که    جدیدیست  علمی  محیط
 مهم  مرکز  یک    دانشگاه   .  است  جهانی  علم  سوی  به   یی  دریچه  عبارتی

  که   است  ،جایگاهی  دانشگاه  دیگر  طرفی  از   واست    علم  ی  توسعه  برای
  و   کنندمی پیدا دست  عالی مقامات  به و میکنند، تحصیل درآنجا  ها جوان

  وهم   علم   محیط  هم   دانشگاه  پس  .شوند می   کشور  علمی  ی  سرمایه
  .باشد جامعه راهنمای تواندمی  تخصصی لحاظ به وهم علما پرورش

  یک   را   خودش  دانشگاه  که   است   این   یکی  ، دانشگاه  اخالقی   الزامات از  
   جامعه   قلب  در   را   خودش  بلکه  افتاده،  ای  گوشه  در   که  نکند  تلقی  هجزیر
  ی   توسعهطریق    از  هم  .دارد  سنگینی  بسیار  ی  وظیفه  که  کند  تصور
  مسؤالن   راهنمایی  و  ارشاد،  علم،  جوانان  تربیت  همینطور  و  کشور  علمی

 ونئش  ی   اداره   برای  توجه کنند که می بایستو همه باید    امور  تمام   در
  و   وپزشکی  طب  تا  گرفته   صنایع  معادن،  کشاورزی،  از،  کشور   مختلف
   بسیار  جایگاه   یک   دانشگاه  پس کنند.  تکیه    دانشگاه بر    دیگر  عالی  تعالیم
   وقتیکه  حاال .  دارد  جهان  امروز  ی   وجامعه  اسالمی  یشه هایاند  در  مهمی

  هستند   دانشگاه  رکین  حکم  که   استادان  دارد   را  جایگاهی  اینطور   دانشگاه
 های موقعیت آن  به اگر که دارند را خاصی موقعیت یک واقع در ناخودش
  وهم    جامعه   وهم  میبینند  زیان   ن اخودش  هم   قطعا  نکنند  توجه  خاص

  .دانشگاه
  و   کند  پیدا   توسعه   واقعی  معنای  به  باید  علم   که  تسا  این  مسئله  اولین
  داشته   وجود نباید دانشگاه درسطح علمی ارتقا  برای محدودیتی گونه هیچ
  واز   مختلف  های  دانشگاه  از  شدند  مند  بهره   مختلف  علوم  و  باشد

  ی   همه   مختلف  وسمینارهای  ومجالت  ها  وکتاب  مختلف  دانشمندان
 و   دانشگاه  علمی   ارتقا  برای  مرسوم  جهان  در  امروز  که  چیزهایی
می    جامعه  .  بشوند  مند  بهره  ها  موقعیت   این  ی  همه  از  باید   دانشگاه
  .کند استفاده علمی مرکزیت این از خودش شهود درتمام بایست

 امتم  در  باید  که  علم  ارتقا  یکی  دارد  عهده  بر   وظیفه  سه   دانشگاه  پس
  تربیت ؛  دومین.  بدهد  ارتقا   را   علم   که   کند  تالش  مختلف  های  حوزه

 مختلف  ونئش  درکه    جوانان  و   دانشجویان  پرورش  و      انسانی  نیروی
 بر کردند کسب  که وتخصصی دانش  اساس بر را هایی مسولیت اجتماعی

 در  بتواند  که  است  حاکمیت  و  دولت  راهنمایی؛  سومین . بگیرند   عهده
  کارش   بتواند  تا   کند  کمک  دارد   که  وظایفی  و  ها   ونقش  ها  گیری  تصمیم

  این   دانشگاه  که  است  این  مستلزم   اینها  ی  همه  .دهد  انجام   خوب  را
  واگر   باشد  متعهد  و   بشناسد،  بفهمد  را  است  اش  برعهده  که   الزاماتی
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  . باشد  موثر  بتواند  که  نیست  نهادی   نباشد  مسائل  این  به  متعهد  دانشگاه
  داشته    حضور  جامعه   شئونات تمام  در  که کند  تالش باید  دانشگاه  پس
  دانشگاه   ی  جامعه  در   ارتقا   باعث  کند  پیدا  تحقق   اگر   الزامات  این.  باشد
 و  کرد  تعریف  خودش  برای  را   مسولیت  این   دانشگاه  گاه  وهر   شودمی

 متوجه  وجامعه   شودمی   مشخص  جایگاهش  خود  به  خود  شد  فضا  وارد
  .کند زندگی تواندنمی  دانشگاه بدون که شودمی

 همان  مسولیت  آن  که  دارد  سنگینی   ولیتئمس   اخالقی   نظر  از   انشگاهد
 حضور  و   جامعه  انسانی  نیروی  پرورش  و   است   جامعه   علمی   سطح  ارتقا

 .است  جامعه  مختلف  شئونات در  جامعه مشکالت حل در
 
 



 
 
 
 
 
 

 

41 
 

الق در علوم و فناوری اخ ایرانی انجمنکی خبرنامه الکترونی  

1400 بهار ( 31)شماره    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 شد  سیتاس یستیاخالق ز نهیدر زم ونسکوی یکرس

 
ر  ونسکوی  یکرس پزشک  سیرئ  استیبه  علوم  تهران،   یدانشگاه  دانشگاه 

حس امضا  یقناعت  نیدکتر  با  نها  یو  نامه  مرکز    ونسکو،ی   ییموافقت 
تهران به عنوان    یه علوم پزشکدانشگا  ی پزشک  خیاخالق و تار  قات یتحق
( در ونسکویملل متحد ) یو آموزش یفرهنگ ،یسازمان علم یرسم یکرس

  .شد نیی تع یستیاخالق ز نهیزم
 

امضا به  که  مذکور  موافقتنامه  اساس  رئ  ونسکویکل    ریمد  یبر   سیو 
به مدت چهار    یمرکز علم  نیاست، ا  دهیتهران رس  یدانشگاه علوم پزشک

 یستیاخالق ز  یکرس کشور به عنوان  و مقررات  نینسال در چارچوب قوا
 .پردازد یم یالملل نیدر سطح ب تیفعالبه 
 

تقو  یکرس  نیا  اهداف پزشک  تیشامل  اخالق  اطم  یآموزش  از   نانیو 
دانشجو درست  ها  یبرگزار  ان،یآموزش  آموزش    یدوره  مدت  کوتاه 

پزشک ترب  یاخالق  دوره  جمله  ز  تیاز  اخالق    ، یپزشک  -ستیمدرس 
  ج یو نتا  یبه منابع علم  یش عالگاه ها و مراکز آموز دانش  یدسترس  تیتقو
پزشک  اتقیتحق مدرس  نیب  یساز  بکهش  ،یاخالق  و  حوزه   نیمحققان 

 و منطقه است.  رانیدر ا یاخالق پزشک

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ق زیستی کو در زمینه اخالسیس کرسی یونس تا  
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ف یک  فناوری  و  علوم  در  اخالق  مجفصلنامه  با  علمی  وزارت  صلنامه  وز 
مجورهنگ  ف و  اسالمی  ارشاد  علوو  وزارت  از  علمی  و  ز  تحقیقات   ، م 
ام  باناوری  ف ایراتیاصاحب  انجمن  و زی  علوم  در  اخالق  می  فناوری    نی 

 ی شود.  تا کنون به شکل منظم منتشر م ۱۳85باشد که از سال  
به اطالع پژوهشگران حوزه اخالق می رساند که شمبدینوسیل بهار اره  ه 

  نتشر شد. مقاالت چاپ علوم و فناوری  مق در علمی اخالفصلنامه  ۱۴۰۱
 ند:  شح زیر می باه شرشده در این شماره ب

 ب: فهرست مطال
هاای آزمایشاگاهی، محیط  در ایحرفه اخالق راهبردهای اصول و

 کارگاهی و صحرایی
 ۱  ...............................................................دکتر شهره میناپور، دکتر زهرا مختاری

 یطیمحراه و اخالق زیستطراحی منظر 
 7  ........................نصوری، دکترآزاده شاهچراغیسعیــد غالمپور، دکتر سیدامیر م

 تحلیل اخالقی جریمه دیرکرد در گردش پول
 ۱5 .............................................................دمجید حسن نژا، علیرضا باریکلودکتر  

 بوریی در آثار عطار نیشادوستنوعاخالق 
ــمس ــدامین ش ــر محمّ ــدیدکترمنیا، دکت ــدامیر عبی ــین حمّ نیا، دکترمحمّدحس

 2۳ ...................................................................................................محمّدیخان

و  ینقش دادستانی در قضازدائی  نظاام کیفاری از منظار اخالقا

 یوقحق
 ۳۰.....................................................ش، دکتر طیبه بیژنی میرزاامیر حسین آذرمن

قانونی پلیس ناظر بر اصل برائت در جرائم ماواد -الزامات اخالقی

 مخدر در پرتو روانشناسی جنایی
 ۳6 ..................علی دوستی، زهرا علیزاده  دکتر حسام الدینمهدی حریری،  دکتر  

 ا تورانیانخسرو در جنگ بمدارانة کیهای اخالقبررسی کنش
 ۴۳ ................................فریبا دانشور ، دکتر داریوش کاظمی ، دکترمریم شایگان

 1ماره ، ش17( سال  65)پیاپی   بهارانتشار شماره  

 ناوری ر علوم و ف اخالق د  فصلنامه
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و مکان در خاناه  در پیوند اجتماعی مردم های اخالقیتجلی مؤلفه

 های سنتی
 ۴9 ...........................یلیسه  نیر جمال الد،دکت  یالبرز  بایدکتر فرمرمر داودزاده ،  

-وری نیروی انسانی براساس هوش معنوی،خوشبینی بهرهپیش

 گرایانه اخالقی کانتبینی سازمانی و دیدگاه  وظیفه
 58 .........................................................لیال کاوسی کامکار،  دکترمحمود تعجبی

ای باا های اخالق حرفاهفیق مولفهتبار یابی  الگوی تلطراحی و اع

 های فنی رشته مکانیک صنایعستگیشای

 66 ................احمدرضا دوراندیش، دکتر عزت اهلل نادری، دکتر مریم سیف نراقی
های اخالقی شرکت و ای، ارزشرابطه بین جو اخالقی، تعهد حرفه

 خش عمومیایدئولوژی اخالقی با رفتار حسابرسان ب
 75  ..................................................سین مهدوی، دکترتابنده صالحیدکتر غالمح

بینای رفتاار غیراخالقای فروافتادگی شاغلی در پیشتبیین نقش  

 زنی سایبریپرسه
دکتـر  ،یمرتضـو دیسـعدکتـر ، ایـنم یرح برزیفردکتر  ،یدیمز یمیاحمدرضا کر

  85 ..................................................................................................مهرآیینمحمد  
 رابطه دانش، اخالقی پنداری و اعمال سرقت علمی دانشجویان

 92 ......................................................................مریم خسروی ،دکتر رویا پورنقی

بر   یدبا تاک  یرانمطبوعات ا   یریت پذرقاب  یمدل بوم   رسنجیاعتبا

 یتنظارت و شفاف یمولفه اخالق

ی، دکتر حمیدرضا حسـینی دکترعطاء اهلل ابطحسید محمد زهیر غرضی،  
 ۱۰۰ .........................دانا، دکترندا سلیمانی، دکترفاطمه عزیز آبادی فراهانی

 یکار  یگزند  تیفیبا ک  یاخالق  یو باورها  هایرابطه استراتژ  لیتحل

 ق مداراخال یسبک زندگ یانجی: نقش م 
 ۱۱۰ .......................................................................زاده نیاکبر حس یعل  دیدکترس

تحلیل نقاش پیشاایندی رهباری اخالقای و پساایندهای خاود 

زمانی در بین انگیختگی و بهروزی به عنوان مولفه های فضیلت سا

 معلمان

خـالق   یدکتر علـ  ا،یک  ینیمع  یدکترمهدزاهد بابالن،    ،دکترعادلیکاظم  م یسل
 ۱۱8  .................................................................................................................خواه

 اریی در دانشجویان حسابداخالق ی و جهت گیریجانیهوش ه
 ۱26 .......دهم ینب نم،  دکتر بهاریخرد  نایدکتر س  ،یخانسر  یخان  یسیکورش ع

 ها در صنعت بانکداری با تأکیادمسئولیت اجتماعی شرکت  الگوی

 بر متغیر وابستگی به برند و اخالق شهروندی سازمانی
دکترشــادان وهــاب زاده، دکترهرمــز  ،ایندیرضــا ســعدیفرهنــگ، دکترحم نیـآر

 ۱۳2 ............................................................................................................یمهران

 یرهایبر متغ دیکارکنان با تاک یورارتقاء بهره  یهاشاخص  یالگو

 یاخالق
دکتر مرجان واحدی، دکتر حامد چهار ،  دکتر محمد باقر آرایش،  امین علی کرمی

 ۱۴2 .....................................................................................................سوقی امین
آوری دانشاجویان باا تااب  تحلیل رابطه بین هاوش اخالقای و  

 گری سرسختی روانشناختیمیانجی
 ۱52  .........................................................ییزای، دکتر ناصر ناستیزهساناز روشن

 شارکتهای در  باومی  الگاوی  ئاهارا :  اجتمااعی  مسئولیت  و  اخالق

 معدنی
 ۱62 .....................یدکترمحمد جالل کمال،  دکتر سنجر سالجقه  ،یمسعود  م یمر

مدیران مادارس ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اخالق حرفه ای  

 ابتدایی
 نیحسـ تـردک، رکیز یدکترمهد، یپورشافع یدکترهادی، محمد  یمحمد حاج

 ۱72 .............................................................................................ییمهمو یمؤمن
های اخالقی، هویت اجتماعی و ایدئولوژی اخالقی با تاکیاد ارزش

 پذیری اجتماعی شرکتبر مسئولیت
 ۱72 ....................................انی، دکتر علی بیاتزم دکتر زهرا پور  مختار میرزایی،

اثربخشی آموزش کیفیت زندگی فریش بر حریم رعایت اخالقی و 

 پسندرفتارهای جامعه
 م یدکتر مر ،ی، دکتر احمد غضنفریفیشر بهی، دکتر ط  یسورشجان  یدریبتول ح

 ۱9۱ .............................................................................................................یچرام
 باا  ت اجتمااعی شارکتیمسائول و کسب و کاار یاتاخالق رابطه

 نگرش  برند
 ۱96  ..............................آلبونعیمی، حسن افشاریدکتر لیال آندرواژ، دکتر ابراهیم  
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زبان     امهنفصل )اخ  انگلیسی  جامعه   و  یک .I.J.Ethics Socالق   )
شاد اسالمی و مجوز علمی از  هنگ و ارفصلنامه علمی با مجوز وزارت فر

اخالق    یرانیجمن ات علوم ، تحقیقات و فناوری و صاحب امتیازی انوزار
 شود.  ا کنون منتشر می ت   2۰۱9اشد که از سال بدر علوم و فناوری می 

م  هلوسی  بدین اخالق  حوزه  پژوهشگران  اطالع  شماره به  که  رساند  ی 
در  فصل  2۰2۱  تانتابس اخالق  علمی  فنامه  و  شد.  علوم  منتشر  ناوری  

 ه در این شماره به شرح زیر می باشند: مقاالت چاپ شد
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 خالق آب اصول اعنوان کتاب : 

 ت اون و جرمی . جی اشمیپیتر جی برنویسنده : 

 مینا داورانی مترجم:  

 
تر در های گستردهبینیری کتاب اصول اخالق آب از جهانمنطق ساختا

گیرد. کتاب اصول مورد زمین، جایگاه ما در آن و همچنین آب نشات می
مینا   ترجمه  و  اشمیت  جرمی، جی  و  براون  جی  پیتر،  نوشته  آب  اخالق 

سال   در  که  است  فرهنگ،  ت  ۱۳96داورانی  پژوهشگاه  و  وسط  هنر 
 .د اسالمی منتشر گردیدهنگ و ارشاارتباطات وزارت فر

با افزایش استفاده از منابع آبی در جهات مختلف اعم از کشاورزی، انرژی 
و مصارف شهری، انسان با دو واقعیت رو به رو گردید، نخست آنکه منابع  

س انسان قرار ف و متکثرتر از گذشته در دسترآبی جدید به طرقی مختل

مسئله  گرفته و این  دوم،  پی  در درجه  از  این  بیش  آمده که  به چشم  ش 
از این در جهان وجود داشته اند، در  منابع مانند همه منابعی که تا پیش 

رویه روزی از بین خواهند رفت. در واقع افزایش نیاز به صورت مصرف بی
ها و سقف  ودیتها در نهایت محدانواع کاربری آب، از آشامیدن صرف به  

بوجودی   برای  ساخت. اصول اخالقی   شریت آشکارآب را بیش از پیش 
نیز، نتیجه مالحظاتی از این دست هست، مباحثی   وضع شده درباره آب 
در  محدود  منبع  این  برابر  در  را  گروهی  و  شخصی  مسولیت  بحث  که 

آب، صرفه جویی و اخالق آب   گیرند و مسائلی مانند مدیریت منابعبرمی 
به   را داد.  به مهر حال اصول اخالقی آب    در دستورکار  سائل و  پاسخی 

سازی و  ملزومات آب و بحران آب در زمان معاصر است، زمانی که ذخیره
و  قیمت  و  است  تبدیل شده  انسانی  مسئله  یک  به  آب  توزیع  و  انباشت 

 .مصرف آن به محل پرسش تبدیل کرد
نویسندگ نظر  ذبه  آب  حول  سئواالت  کتاب  این  هستند.  ان  اخالقی  اتاً 

دهند که  د تجربی به آب نشان میاز رویکرراون و اشمیت، ضمن انتقاد  ب
پایه  بر  رویکردشان  نوع  از  نظر  صرف  آب،  مدیریت  رویکردهای  همه 

قضاوت  و  فرهنگی  گرفتهمفروضات  شکل  ارزشی  کتاب های  این  اند. 
صل مباحثی درباره رویکردهای دارای شش فصل است که در هر شش ف

بین آب و جوامع انسانکری متفاوت درباره ارف قرار  ی را مورتباط  د توجه 
سودمندگرایی از  است:  تا  ( Utilitarianism) داده  اکوفمنیسم  و 

تشریح شده اسالم  و  مسیحیت  هندویسیم،  مانند  ادیانی  و  هر  عقاید  اند. 
نوشته   اصلی  مقدماتی  مقاله  یک  توسط  کتب  توسط بخش  شده 

 .ه استویراستاران تنظیم شد

مکتاب اصول اخال خوانندگان کمک  به  آب  تایقی  جنبه   کند  و  تاثیر  ها 
های کالن  اندازهای اخالقی متنوع را در هدایت غیرمستقیم سیاست چشم

ای به مسئله حول آب را درک کنند. به عبارتی کتاب رویکردی بین رشته
را  آب  بحران  دارد  تالش  و  دارد  اختیار  آب  در  گوناگون  مناظری   از 

آ دهد.  قرار  فکتمخاطبان  برخی  ارائه  با  دادهها  نها  میدانی ه و  ای 
دادهچشم خود  کار  به  فرهنگی  تاریخی  تنوع،  اندازی  این  خالل  از  و  اند 

می یافتن  نشان  بهبود  در  میزان  تا چه  ما  و کنشگری  فرهنگ  دهند که 
 .تواند موثر باشد وضعیت می

جرمی   و  کتاب  براون  این  نوشتن  با  به  مچش  ۳اشمیت  را  مهم  انداز 
دادهمخ ارائه  در  اطبان  نخساند.  یک  درجه  کتاب  این  نویسندگان  ت 

فوق  چشممجموعه  از  دیسپلینالعاده  و  گردآوری  اندازها  را  متنوع  های 
اند، که هر یک از آنها به طرقی مسائل مهمی درباره اصول اخالقی  کرده
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بیان می درآب  در  چ دارد.  یک  مقاله  نویسندگان  فکری جه دوم،  ارچوب 
اخ کردهدرباره  فراهم  آب  و الق  و  چند    اند  مختلف در  موضوعی  بخش 

بر آب، انسانی  به  (  ۳سودمندگرایی،  (  2یعنی حق حاکمیت و دعاوی  آب 
اجتماعی،   منبع  و  (  ۴عنوان  زندگی  مشترک  ثروت  در  (  5آب:  اخالق 

به تشریح آن پرداختهسیستم  نویسندگان انهای پیچیده  د. در درجه سوم 
به شکل  پایدار آاخالق را در مدیریت منابع  کتاب، در تالشند تا    این ب 

امر  این  که  عملی،  حیثیت  بر  تاکید  یعنی  امر  این  و  سازند  پیاده  عملی 
به مسئله آب می  توان باشد. از این طریق می سومین خدمت نویسندگان 
آورد یک دست نوشته برای دریافت که هدف از نوشتن این اثر، به وجود  

کتاب  دانشج بلکه  نیست  مویان  تعقیب  نیز  را  عملی  به    نماید.یاهداف 

محققان،   آبی،  مدیران  تا  تالشند  در  مقاله  نویسندگان  فالسفه،  عنوان 
 .سیاستگذاران و فعالین را با مسائل اخالقی درگیر کنند

کند.  در بخش مقدمه اشمیت مسئله اخالق را برای مخاطبان تشریح می
پی برد که مباحث مطرح  توان به این امر  می  از خالل مطالب ارائه شده 

بشده   نظر  سیاستبه  مباحث  با  مرتبط یشتر  آشنا  فلسفه  نه  و  آب  های 
چارچوب را  آب  اخالق  اسمیت  میهستند.  هنجاری  بر های  که  داند 

میکنش تاثیر  آب  روی  به  که  ما  که های  است  معتقد  اسمیت  گذارند. 
که هر    زه آب وجود ندارد چراق آب، امکان سیاستگذاری در حوبدون اخال

های ارزشی وابسته است که به آنها در به قضاوتگیری  چارچوب تصمیم
مسائل کمک می قضاوت(  6نماید. )صفحه  حل  تاثیرگذاری  های مسئله 

 .دهداخالقی بر مدیریت آب در عمل، تم اصلی این کتاب را تشکیل می

 
 


