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 "سخن نخست"

 کرونا داستانی فراتر از بیماری

شاید کمتر کسی باور داشت که در قرن بیست و یکم و با وجود پیشرفت های شگرف در حوزۀ بهداشت و سلامت، جهان باز هم 
 91کووید با نام علمی  ویروس کرونااما امروز شاهد آن هستیم با چالش همه گیری جهانی و پاندمی یک بیماری مواجه شود. 

 9211اسفند ماه  92تاریخ تا  و بنا به گزارش سازمان جهانی بهداشت آغاز شد، در استان هوبی چین 9191که از دسامبر سال 
 . تبدیل شده است 99، به پاندمی قرن نفر را گرفته است 7124مبتلا نموده و جان بیش از  نفر را در جهان 999111بیش از 

رم . آنچه باعث تاسف و شیل شده است در این همه گیری جهانی کشور ما به یکی از کانون های اصلی شیوع این بیماری تبد
های  ویروسمیدان مبارزه با کرونا در کشور ما چیزی بیش از  یک ویروس بیماری زا وجود دارد و ما باید با است که در  است آن
الیجناب ز عاباید  شایدحتی که بدنه جامعه و فرهنگ ما را به شدت فرسوده و ناتوان ساخته نیز دست و پنجه نرم کنیم.  اخلاقی

بسیاری از ویروس های درونی اخلاقی و اجتماعی ما در سطح مدیران، منجر به آشکار شدن  کرونا صمیمانه تشکر کنیم که 
 شد. ویروس هایی چون: نخبگان و در فرهنگ عمومی 
 ویروس پنهان کاری و دروغ!!

 ویروس دورویی و ناصداقتی  !!
 ویروس ریاکاری و نفاق!!

 احتکار!!ویروس گرانفروشی و 
 ویروس نفع شخصی و بی تفاوتی اجتماعی !!

 ویروس وعده دادن و نقض عهد !!
 ویروس فرصت طلبی و رانت خواری!!

 ویروس ژن خوب و آقازادگی !!
 ویروس رابطه و رفیق بازی!!

 ویروس تملق و چاپلوسی!!
 عتمادی و سوءظن!!اویروس بی 

 صص!!ویروس خود علامه دهر پنداری و اظهار نظر بدون تخ
 ویروس خودشیفتگی و تکبر!!

 ویروس عوامی و خرافه گرایی!!
 !!مقدس مابیویروس تحجر و 

 ویروس..... !!!!!!
ی که مانند خوره به جانمان افتاده ـــویروس کرونا آمد و روزی خواهد رفت اما آیا ما راهی برای رهایی از ویروس های اخلاق

و تدبر در خویشتن و خود مراقبتی بیشتر به اصلاح اخلاقیات فردی و اجتماعی مان که با مطالعه داریم ؟! تنها راه ما آن است 
به ویژه در اوضاع اضطراری کنونی و شرایطی که در پیش  ،در برابر رذایل و آفات اخلاقیخود را  اهتمام نماییم و با آمادگی بیشتر 

 واکسینه کنیم. ، داریم 

 

Available at: https://www.instagram.com/p/B9hdDCEpLWs/?igshid=11qg05sy3hkst 

 

https://www.instagram.com/p/B9hdDCEpLWs/?igshid=11qg05sy3hkst
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 هادی خانیکیدکتر 

 عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 و

  عضو هییت مدیرۀ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ید برجسته کشور تاز اسا، ایشاندر گناباد است.  0331متولد دکتر هادی خانیکی 
 .می باشندعلوم ارتباطات  حوزۀ در

از اعضای هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه  دکتر خانیکی
است. در دولت اصلاحات، مشاور سید محمد خاتمی در امور رسانه و طباطبایی 

 مطبوعات، و سپس مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی بود. از دیگر فعالیت
های وی می توان به ریاست پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، عضویت 

، هیأت منصفه مطبوعات، شورای 01در شورای سردبیری روزنامه کیهان در دهه 
ها و وگوی فرهنگالمللی گفتمرکزی جهاد دانشگاهی و مدیریت موسسه بین

 .ها اشاره کردتمدن
 

 سوابق تحصیلی

 (0331) دبیرستان شاهرضا، ریاضی دیپلم 

 (0333) دانشگاه شهید بهشتی ،پژوهشگری علوم اجتماعیی کارشناس 

 (0303) دانشگاه علامه طباطبائی، علوم ارتباطات کارشناسی ارشد 

 (0310) دانشگاه علامه طباطبائی ،علوم ارتباطات دکتری تخصصی 
 

 المللی های اجرایی ملی و بینسوابق و مسئولیت
 (0301و  0300مشاور رییس جمهور در امور مطبوعات و رسانه )  

 (0301مشاور رییس جمهور ) 

 (0310و  0301عضو کمیته ملی ارتباطات در ایران ) 

 (0310-0311) عضو شورای عالی یونسکو در ایران 

 (0311) عضو شورای اجرایی یونسکو در ایران 

 (0310-0300) معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 (0311-0301) کشور 2منطقه  یمراکز پژوهش یامنا اتیعضو ه 

 (0310) جمهور در امور مطبوعات و رسانهمشاور رئیس  

-0312) عضو کمیته علمی و هیات موسس مرکز پژوهشهای ارتباطات 
0313)  

ران، یونسکودر ای عضو کمیته ملی ارتباطات وابسته به کمیسیون ملی 
(0311-0313.) 

 (0313-0311) عضو هیات امنای بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی 

عضو کمیته ملی برنامه بین المللی علوم اجتماعی مدیریت دگرگونی های  
 (0313-0312) در ایران اجتماعی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو

 (0313-0313) عضو هیات امنای دانشگاه علامه طباطبائی 

 عضو کارگروه مناسبات و پدیده های اجتماعی، ایران 

 عضو هیات مدیره و رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 
(0312) 

 (0312) عضو هیات مدیره انجمن ایرانی جامعه اطلاعاتی 

مدیر مسئول و سر دبیر فصلنامه های علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی و  
 (0312) ارتباطات و علمی تدریجی جامعه رسانه و فرهنگ

 (0313)مدیر هسته پژوهش دانشگاه علامه طباطبایی 

  (0313)وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عضویت در شورای مشورتی 

 عضو شورای علمی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران 
(0310)  

 عضو شورای علمی و رییس گروه علمی علوم اجتماعی و علوم ارتباطات 
(0310) 

 (تا کنون 0311ایرانی اخلاق در علوم و فناوری )عضو هییت مدیره انجمن  

 همکاری در نشریات

 عضویت هیات تحریریه فصلنامه علوم اجتماعی 

 عضو هیات تحریریه دوفصلنامه نسل نامه 

 مطالعات فرهنگی و ارتباطات، علمی پژوهشی عضو هیات تحریریه  

-0312) فرهنگ، جامعه و رسانه، علمی ترویجیعضو هیات تحریریه  
0310) 

 اخلاق در علوم و فناوری، علمی پژوهشیعضو هیات تحریریه فصلنامه  
(0313-0311) 

 تحریریه فصلنامه جامعه، فرهنگ رسانه یاتعضو ه 

 رسانه های نوینعضو هیات تحریریه  

پژوهشی  اعضای هییت مدیرۀ انجمن –علمی  ۀکوته نوشت زندگینام  
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 ید 0روز شنبه،  ،ینیاخلاق و فرهنگ شهرنش شیهما شیپ نینخست
انجمن (، ی)دفتر خراسان رضو رانیا یشناسبه همت انجمن جامعه 0311

شهر مشهد و  یاسلام یشورا یهامرکز پژوهشاخلاق در علوم و فناوری، 
 رشهر در قالب دو پنل د نیا ییو اجرا یعلم یاز نهادها گرید یبرخ

 برگزار شد. یدانشگاه فردوس یو علوم انسان اتیدانشکده ادب
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 پنل اول 
هانیه  ،حسین ایمانی جاجرمی، اسدالله نقدی ،علی یوسفی ، حسین اکبری
حسین اکبری و محمدرضا حیدری از  ، سیدحسین بحرینی ،هژبرالساداتی

  .جمله سخنران پنل اول این پیش همایش بودند

سخنرانان در این پنل به موضوعات مختلفی از جمله، وضعیت شهرنشینی 
روی زندگی شهری در ایران، وضعیت  نظریات مرتبط با آن، مسائل پیشو 

نشینی در ایران، زنان سرپرست خانوار در محلات حاشیه شهر، توسعه حاشیه
شهرنشینی در ایران، مطالعات اجتماعی در حوزه شهر، بررسی جایگاه زنان 

 های اخلاقی درهای، چالشها و نابرابریدر زندگی اجتماعی، تبعیض
زندگی شهری و شهرنشینی، نوع نگاه و ادراک شهروندان نسبت به یکدیگر 

های مدیریتی در آن در زندگی شهری و وضعیت شهرنشینی و چالش

  .پرداختند
 

 پنل دوم 

پنل دوم و تخصصی این پیش همایش نیز در تالار حائری، دانشکده ادبیات 
  .و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

پویا، سید این پنل، آقایان هادی خانیکی، سیدمحسن حسینیدر 
سالاری و سید حسین اطهری به بیان محمدمهدی معینی، تقی ابراهیمی

ها و نظرات خود در ارتباط با محورهای همایش و همچنین منشور دیدگاه

   .های شهرنشینی شهر مشهد پرداختندحقوق و مسئولیت

 

 عضو هییت مدیرۀ یکیخان یدکتر هاد یسخنرانمشروح  

  انجمن اخلاق در علوم و فناوری
 اقدامات انیکه در جامعه ما وجود دارد ارتباط ناموزون م یاز مشکلات یکی

ر که معمولا کا کیمراکز آکادم انیطرف م کیمختلف انجام شده است. از 
 ییاجرا ینهادها گریپردازند در طرف د یخود را انجام داده و به مسئله م

دهند و دنبال راه حل هستند.  یقرار دارند که آن ها همکارخود را انجام م
کنش گران  ای یعلم یهمچون انجمن ها ییمجموعه ها نیب نیدر ا
 انجیآن ها ارتباط برقرار کنند. موضع من در ا انیخواهند م یکه م یمرز

 ینیارزنده دکتر حس یتلاش ها انیارتباط برقرار کردن است. هم در جر
 اندتو یبودم که م ینیمنشور حقوق شهرنش نیدر تدو یو دکتر جلال ایپو

غدغه د انیباشد و هم در جر یبه برنامه حقوق دهیا لیدر تبد ینقطه عطف
همچون موسسه رحمان،  یو موسسات یانجمن اخلاق در علم و فناور یها

 یو ارتباطات و بعض یانجمن مطالعات فرهنگ ران،یا یانجمن جامعه شناس
 یکه دغدغه آن ها جد رندیگ یکه در کنار آن قرار م گرید یاز نهادها

   .بود یگرفته شدن مسئله اخلاق و نسبت اخلاق، علم و فناور
وم توسط انجمن اخلاق در عل یالملل نینشست ب کی شیحدود دوسال پ در

به  «یاخلاق در علوم و فناور یالمللنیگنگره ب»تحت عنوان  یو فناور
 یادیگرد، تعداد ز زیم 03مقاله،  01 ،یسخنران20با حدود  مدت سه روز

و  شمندانیاند ،یو داخل یتن از پژوهشگران خارج 011پوستر و حضور 

 .داختندپر یبرگزار شد که به اخلاق و نسبت آن با علوم وفناور نداندانشم

ه ک راستا انجام شد نیدر ا یارزنده ا یتلاش ها زیگذشته در مشهد ن سال
 یپ را در ینیشهر نش یها تیو مسئول یحقوق شهروند هیانیب نیتدو

   .داشت
ه برقرار کرد ب یوندیدو پ نیا نیشود ب یکردم که چطور م یفکر م من

کلان شهر  گرید یمعنا که هر دو طرف کار خودرا انجام ندهند. از سو نیا
 یترکمسائل مش گریکدیکلانشهرها با  ریسا نیمشهد و تهران و همچن یها

ک ینزد گریدیاست که آن ها را به  نیا یافتگید. از الزامات توسعه دارن
 یاز مسائل یبرخ نیتهران و همچن هیانیماده ب 01از  ی. من به برخمیکن

 گزارش پیش همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی
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ز ا یفیتعر نجایپردازم. در ا یمطرح شده است م یکه در حقوق شهروند
آن در سه بند ارائه شده که به آن ها  یها نهیو زم یاخلاق و عمل اخلاق

   :پردازم یم
 دانستن و آموختن دن،یشیفراتر از اند یبند اول: اخلاق در علوم و فناور 

 یردرفتار ف میو تنظ یو معنا بخش یصرف است. اخلاق سرچشمه معنا دار

   .هست زین یو جمع
 یقرار م یآزادانه، آگاهانه و اراد یکنش ها رهیدر دا یدوم: عمل اخلاق بند

 یاساس تیمسئول میمفاه ینیدر تحقق ع یرو کنش گران اخلاق نیاز ا ردیگ

   .دارند
ضد  یها نهیمولد و موقم زم قیو تحق ضیتبع ،یسوم: فقر، نابرابر بند

علوم و  یسبب دستورکار اخلاق در همه حوزه ها نیهستند. ا یاخلاق

  .شود یها م نهیزم نیا یها شامل مبارزه با همه  یفناور
مبارزه با  و ضیمبارزه با تبع ،یزه با فقر، مبارزه با نابرابرمبار نهیزم نیا در

 یخلاقا یها تیجزو مسئول زین ردیگ یکه کمتر مورد توجه قرار م ریتحق

  .است
 کهنی)با توجه به ا یاخلاق و عدالت و اخلاق و همدرد یچهار: هم سرشت بند

 که در یدر حال میکن یاز موارد ما اخلاق را محدود به عدالت م یاریدر بس
دالت است حقوق، ع یاصل هیبه مسئله حقوق توجه کرد. پا شتریب دیبا نجایا

کند  یجاب میباشد.( ا زین یاز عدالت، همدرد ریتواند غ یاما اخلاق م
حقوق  ،یاز انسان ها و کرامات، حقوق شهروند انتیهمچون س یاهداف
ارتقاء  ،یحقوق مذهب ،یتیحقوق قوم ،یتیحقوق جنس ،یحقوق نسل ،یمدن

اهش جامعه و ک یتوانمند ساز ،یعموم ریو خ تیرفاه و امن ،یزندگ تیفیک
ستمر م وربه ط یتوسعه اخلاق وعلوم و فناور ندیدر فرا یاجتماع یها بیآس

 شود. یرصد م
به ارتباط متقابل اخلاق و فرهنگ،  یماده ا 01 هیانیب نیا یتمام بندها

 است،یو فرهنگ و ارتباطات، اخلاق و س اخلاق و حقوق، فرهنگ و حقوق
 ینیگردد. در منشور حقوق شهرنش یآن ها بر م ریاخلاق و اقتصاد و نظا

حق بر ارتباط، حق بر فرهنگ و  یفصل به طور مشخص رو ازدهیدر  زین
 آنچه به حوزه نجایشده است. در ا یخاص یها دیاجتماع تاک برحق 

ما  یگردد ارتباط است. ارتباط، مسئله گمشده شهرها یتخصص من برم

که در بالا اشاره  همانطور .است ینیمسئله گمشده شهر نش دیشا ایاست 
وق علم حق یمسئله توجه داشت که اگرچه عدالت مبنا نیبه ا دیشد، با

اخلاق و حقوق دو  رایتوان اخلاق را به حقوق فروکاست. ز یاست اما نم
حال مرتبط باهم که هر کدام  نیاز هم ودر عو مستقل  یمقوله جد
 یرگیرا بر د یکی یطیدر شرا دیخاص خود را دارند. اگرچه شا یکارکردها

  .ردک نیگزیجا یگرید یتوان به جا یکدام را نم چیدانست اما ه یمبتن
سئله م کی. ما با میپرداز یجا به حوزه اخلاق و نسبت آن با ارتباط م نیا در
است و  ینیکه عمدتا در حوزه فرهنگ و شهر نش میمواجه هست یدیجد

دو قسمت  نیدر ا لیدخ یرهاییاخلاق و حقوق را به عنوان عوامل و متغ
روابط  بیتخر یدر نوع نگاه ما با نوع ینی. شهرنشمیریدر نظر بگ دیبا

رانسه( ف میمق یرانیهمراه است. خانم دکتر فولادوند )جامعه شناس ا یاخلاق
نجام ا رانیا یدرس یمطلوب توسعه در کتاب ها ریدر مورد تصو یقیتحق

 یها مطلوب توسعه در کتاب ریبود که تصو دهیرس جهینت نیداده بود و به ا
با  میترفگ یشهر را مساو شهیکه هم لیدل نیبه ا ستین یشهر ریما، تصو

 .میبازگشت به روستا ها را داشت ینوستالژ شهیدوز و کلک و دروغ و ... و هم

 
 
 یرانیامروز جامعه ا رایز ستیجامعه امروز ما سازگار ن تیبا واقع هیقض نیا

مطلوب را که مدام  تیآن وضع دیاست. لذا با نیو شهرنش یجامعه شهر
ردن ک ستیزو قابل  یرا به سمت دوست داشتن میاز شهر دلتنگ هست

وب را مطل یشود به اعتبار اخلاق وحقوق جامعه شهر ی. ممیده رییشهر تغ
رود  یاش بالا م یقدرت ارتباط یجامعه مطلوب شهر نکهیا یعنیتر کرد. 

 و قدرت گفتگو دارد.
و  ینیی،آی)ارتباط انسان یبر سه وجه ارتباط ینیدر منشور حقوق شهرنش

 نیتوان از ا یکه به نظر من م یشده است. در حال دی( تاکیگفتگو محور
، روبه رو به خشنونت ریکه تصو میباش نیسه وجه فراتر رفت و به دنبال ا

 است،یس ریاست و تحت تاث یریکه در شهر در حال شکل گ نهیتنفر، روبه ک
کننده شهر است را کنترل کرد.  دیتهد یها رییاقتصاد، اجتماع و همه متغ

تواند مقدم  یکه م یو اخلاق غمخوار یوجه دوم اخلاق )اخلاق همدرد
 از خشم را در شهر زانیم نیتواند ا یبر عدالت( م یباشد بر اخلاق مبتن

 کنترل کند.
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ریاست محترم هییت مدیرۀ انجمن ایرانی اخلاق در دکتر مصطفی معین 
 تجلیل از خودگذشتگی پزشکان، پرستاران به یادداشتی علوم و فناوری در 

در شرایط حساس همه گیری بیماری کرونا و سایر کادرهای پزشکی 
منتشر در صفحه اول روزنامه ایران  0311پرداختند که در دهم اسفندماه 

 :زیر استشد. متن یادداشت به شرح 

علم طب همزاد انسان، ارزش های اخلاقی همراه جدائی ناپذیر طبابت، و 
طبیب از بدو امر از نظر اخلاقی، آگاهانه تعهد داده است که دانش و مهارت 
و همه توان و زندگی خود را وقف بهبود بیمارانش نماید. تندرستی بیمار 

 ، اجتماعی، فکریتنها به سلامت جسم او محدود نمی شود و سلامت روانی

و معنوی اش نیز در بهزیستی و کیفیت زندگی او اهمیت دارد. از دیدگاه 
فرهنگ دینی و قرآنی ما، آفرینش و حیات انسان به اذن الهی بوده و بهبود 
بیماری نیز با اراده خداوند ولی با دم مسیحائی پزشک رقم میخورد. این 

اند پیوند ا انگیزه ای پاک بتوتوفیق و افتخار، به پزشکی اختصاص دارد که ب
همین منزلت (. 11آیه  -دهنده اراده الهی با شفای بیماران باشد)سوره شعرا 

و رسالت معنوی است که قداست دانش پزشکی، اعتماد به دست شفابخش 
پزشک و اثربخشی امر طبابت را از دیرباز تا این زمان به میراث گذاشته 

 .است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 "ایثارگران خط مقدم سلامت"

 دیدگاه دکتر مصطفی معین ریاست هییت مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

همه گیری بیماری کرونا و نقش کادر پزشکی ۀدربار   
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  هر که را جامه ز عشقی چاک شد"

 او ز حرص و عیب کلی پاک شد

 شاد باش ای عشق خوش سودای ما

 "ای طبیب جمله علت های ما
در فرآیند تکاملی علوم و اخلاقیات پزشکی از دوران باستان تا عصر فرهنگ 
و تمدن اسلامی و تا دوره معاصر، رابطه میان پزشک و بیمار با محوریت 

یافتن بیشتر حقوق و مصالح بیماران متحول شده است. اصول اخلاق حرفه 
ای در پزشکی مدرن مانند گذشته بر نقش از خود گذشتگی و 

 پزشک نسبت به بیماران، و اصول اخلاق زیستی (Altruism)انهایثارگر

(Bioethics)  هم بر مسئولیت اجتماعی بیش از پیش پزشک نسبت به
  .دفاع از حق زندگی سالم و حقوق اساسی آحاد جامعه تاکید دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخلاقی، آگاهانه متعهد می  خلاصه اینکه در این زمان هم پزشک از نظر

 : شود که نسبت به بیمار و جامعه در هر جای جهان که باشد

 .آنها را نسبت به خود مقدم بدارد "سلامتی و آسایش"در هر شرایطی  -0

 .نرساند "آسیب"کند و هیچگاه  "خدمت"در همه حال به همه  -2

 .دهد "آرامش"اگر کمک امکانپذیر نبود حداقل بتواند به آنها  -3

به آنها را  "همدردی، همدلی و شفقت"و اظهار  "هنر جلب اعتماد" -3
 .داشته باشد

و استقلال بیماران احترام گذارد و بگونه ای رفتار کند  "حق انتخاب"به  -1

 .که دوست دارد همانگونه با خودش رفتار شود

 .همه را به یک چشم ببیند و برخورد برابر داشته باشد "عدالت"با  -3

و خدمت به انسان  "خط مقدم ایثارگری"چه در جنگ و چه در صلح در  -0
قرار گیرد و در این راه حتی جان و سلامت خود  "دردمند و بی پناه"های

 .را به خطر اندازد

کارنامه جامعه خدوم پزشکی ایران چه در دوره انقلاب، چه در دفاع مقدس 
دورافتاده ایران بسیار و یا انجام تعهد خدمت در اقصا نقاط محروم و 

 افتخارآمیز بوده است. در همه گیری کنونی عفونت ویروسی کرونا

(COVID-19)  نیز فداکاری و قربانی شدن مظلومانه و ابتلای چندین تن
از پزشکان، پرستاران و سایر کادرهای پزشکی به نمادی از قداست طب و 

 .ردیدشکی تبدیل گدرمانگری و اعتبار اجتماعی و معنوی شایسته جامعه پز

بی تردید سخنان اخیر رهبری و قدرشناسی مردم فهیم ایران نسبت به 

را در بین  "بیشترین رای اعتماد"جامعه پزشکی طی چهار دهه گذشته که 
همه گروههای اجتماعی به آنان داده اند، بازتابی از قدر و اجر معنوی ایشان 

.ر آن هستیمو رضایت پروردگار است که شکرگذا
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 : با عنوان ماه  دی میزگرد

 " تاملی اخلاقی در مساله فساد در ایران امروز "

 : انسخنران

 دکتر مجتبی امیریحسن عابدی جعفری و دکتر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دکتر با حضور  0311در سال  یاخلاق در علوم فناور یرانیانجمن ا ماه دی میزگرد
 به بررسی ابعاد اخلاقی مساله فساد در مجتبی امیری و دکتر حسن عابدی جعفری

 ایران پرداخت. 
 :لب پرداختندطبه ارایه م دکتر حسن عابدی جعفری در بخش نخست میزگرد 

 قدرت به ودیعه نهاده شدهتعریف و ماهیت فساد: اگر کسی که در موقعیت  
به جای آن که آن را در حوزۀ منافع عمومی استفاده کند، از آن   قرار دارد،

کاری ای معمولاً با نقص قانون و پنهاناستفادۀ خصوصی کند. چنین پدیده
 .همراه است

 های مختلف وجود دارد. یکی از آنهاگیری فساد شاخصبرای اندازه 

«CPI»  سنجد. این شاخص معمولاً کشورها را می 2111است که از سال
است  «BPI» گیری یگریک ملاک اندازه  .سنجدفساد چند وجهی را می

که ارکان یک  کز دارد. شاخص هایی هم وجود داردکه بر رشوه تمر
شاخص می سنجد و محصول آن سلامت ملی  03حاکمیت را مبتنی بر 

 .خواهد بود

پیدمی و مسئلة عمومی است و همة متاسفانه فساد در دنیای امروز یک ا 
 .نیست ایران خاص و اندگریبان به دست آن با  کشورها

بود.  011از  31نمرۀ ایران در نخستین گزارش سازمان جهانی شفافیت،  
سقوط  01به  31سال از  1-3ظرف حدود  2111متأسفانه پس از سال 

سال پیش  2دود کردیم. در سال های اخیر البته نمره ما ارتقاء یافت و ما ح
رسیدیم یعنی قدری سالم تر شدن را تجربه کردیم اما نتوانستیم از  21به 

 .خود را دوباره به دست بیاوریم 31این بالاتر برویم، و حتی همان نمره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحلیل فساد یک امر چند رشته ای است. یعنی تقریباً هیچ حوزه ای نیست  
نداشته باشد؛ از اقتصاد تا سیاست و امور های فساد در آن وجود که زمینه

« فساد»شناسی. امروز برخی جامعه شناسان از قضایی و حقوقی و نیز جامعه
  .نظام یاد می کنند« ابر چالش»با تعبیر 

مراقبت -2پیشگیری -0برای مبارزه با فساد سه مرحله قابل ملاحظه است:  
 برخورد -3

سالها به این بهانه که موجب در جامعه ایرانی مشکل اول این است که  
دادیم فساد دیده شود و مشکل دوم این که وهن نظام می شود، اجازه نمی

 .ها برخورد شدپس از دیدن فساد هم به جای برخورد با ریشه، با شاخه

 :ی اضافه کرددکتر مجتبی امیردر ادامه میزگرد 

ی م فیلسوفان بزرگ مانند ارسطو اخلاق و سیاست را دو روی یک سکه 
 .دانستند. اخلاق یک جنبه فردی دارد و یک جنبه اجتماعی

کنیم متعلق به جنبه اجتماعی زندگی ما در معنایی که ما بررسی می «فساد 
است. چالش مهم اخلاق، چه در عرصه زندگی فردی، چه خانوادگی و چه 

گیرد؛ دوراهی اجتماعی هنگامی است که فرد بر سر یک دو راهی قرار می
 قلانی یا نفسانیاتکمالات ع

بخش  -3اداری  -2سیاسی  -0نظام یک کشور چهار رکن نهادی دارد:  
بخش مدنی. در این میان، نظام سیاسی تنظیم کننده خط  -3خصوصی 

های کلی. متأسفانه مشی های کلی است، نظام اداری مجری آن خط مشی
ند دو با شاخص فساد ما امروز در این هر دو وجه کلان مشکل داریم. میما

بخش غیردولتی یعنی بخش خصوصی و بخش مدنی. با کمال تأسف این 
 .اندهای غیردولتی هم از فساد مبری نماندهبخش

 سخنرانی های انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در فصل پاییز
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 :با عنوانماه  بهمن نشست

 " انتخابات و اخلاق "  

 محمود صادقیسخنران: دکتر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
با   0311در سال  یاخلاق در علوم فناور یرانیانجمن ا ماه بهمن نشست

نماینده  ،محمود صادقیدکتر  .برگزار شد محمود صادقیسخنرانی دکتر 
تهران در  مجلس شورای اسلامی و عضو هییت علمی دانشگاه تربیت 

مورد تحلیل قرار دادند که گزیده ای  انتخابات و اخلاق راموضوع  ،مدرس
 از نشست در ادامه ارایه شده است:

توان گفت، اخلاق انتخابات، سازوکاری است که در مقام تعریف می 
شود منجر به انتخاب اصلح شود. اخلاق انتخاباتی شامل قواعدی می

 .که به انتخابی منصفانه و سالم منجر شود

که به اخلاق هم مرتبط است، « انتخابات»گاه حقوقی و فقهی تکیه 

 .است "اوفوا بالعقود"

تواند در مداخله مردم در حاکمیت است که میانتخابات، طریقه  
سطوح مختلف مطرح شود؛ از انتخابات شورای یک روستا یا شهر تا 

ترتیب مردم رکن اصلی انتخابات انتخابات مجلس و مانند آن؛ بدین
ان شوندگهستند. از همین رو حاکمیت باید آزادی را هم برای انتخاب

 .و آن را تضمین کند کنندگان به رسمیت بشناسدو هم انتخاب

 
 
 
 

 
یک بُعد مهم موضوع، الزامات اخلاقی نامزدها است. شفافیت مالی و  

حامیان مالی نامزدها و اجتناب از فساد، تقلب و خرید و فروش رای 
های اخلاقی اتخابات هستند. و همچنین پرهیز از فریب، از جمله الزام

ل مندان را به فصهای ناظر بر این بحث، نظر علاقهدر تفصیل الزام

کنم که جلب می "قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی "ششم 
 .یابی استدر اینترنت هم قابل دست

 
 
 
 
 
 
 
 

 
اند. با یک جستجوی آشکار های انتخاباتی در دنیا متفاوتنامهنظام 

نامه ترین نظام انتخاباتی از آنِ هند است. این نظامشود که مفصلمی

به رفتار احزاب سیاسی، مربوط «code of conduct» یا همان
آن در دسترس  2101پیش از انتخابات، در هند است که ویراست 

دو هدف مهم تنظیم  "منصفانه بودن"و  "آزادانه بودن"است. دو امر 
تنظیم شده بود که  0131نامه در این کدها است. اولین نسخه نظام

 .تاکنون چندین اصلاحیه بدان خورد

اخلاقی، که همان انتخابات آزاد و منصفانه است، _انتخاباتبرگزاری  
گام مهمی برای تحقق دموکراسی است و ملاحظة تجربة انتخابات 

 .دکننده باشتواند در این مسیر کمکدر کشورهایی مانند هند، می
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فقه اسلامی حاوی قواعدی است 
که بر اساس آن قواعد کلی، 
فقیهان حکم مصادیق و فروعات 
را استخراج می کنند. در میان 
این قواعد کلیه قواعدی که 

گر احکام ضمانات است، نه بیان
تنها برگرفته از منابع نقلی است، 
بسیاری از آنها مستندبه احکام 
مسلّمه عقلیه می باشد. مبحث 
ضمانات قهریه فقه اسلامی 
انصافا عقلائی و بسیار پیشرفته و 
عمیق است. این احکام در 
مجموع حاوی یک پیام کلی 
انسانی است و آن عبارت است از 

حیات آدمی اعم از خود و دیگران و نیز احترام به کرامت  حرمت نهادن به
در این قواعد بسیار جالب است، جان « دیگری شناسی»و آسایش دیگران. 

دیگری، آسایش دیگری، آبروی دیگری، حیثیت و شرف دیگری و بالاخره 
مال دیگری همه محترم و هر کس باید نهایت احتیاط در رعایت آنها را 

اضرار و ورود خسارت مادی و معنوی موجب ضمان و بنماید و در فرض 
مسئولیت مدنی می گردد و شخصی که عامل زیان شده مکلف به جبران 

 .و جلب رضایت خسارت دیده می باشد

 رد را خود عمر  اینجانب نه در مقام صدور فتوا بلکه در مقام کسی که
مباحث صرف کرده با استناد به همان قواعد در زیر احکامی  این فراگیری

را می آورم که شاید خوانندگان ارجمند را در این ایام قبول افتد و در نظر 
 :آید

دفع ضرر از خود عقلا و شرعا واجب است، خواه ضرر یقینی و خواه  
 .به نحو عقلائی احتمالی باشد

و مسئولیت مدنی اضرار به غیر مطلقا حرام است و موجب ضمان  
 .است

چنانچه شخصی بداند و یا شخصا و یا از طریق اخطار کارشناسان  
مربوط احتمال عقلائی بدهد که حضور و یا شرکت در جلسه ای و یا 
ملاقات با فرد و یا افرادی موجب اضرار به آنها می گردد، شرعا واجب 

است که مطلقا اجتناب کند و در صورت تخلف چنانچه ثابت شود 
ه تماس او موجب اضرار شده و بیماری وی سرایت به دیگران ک

کرده، در فرض اقدام عمدی موجب مسئولیت کیفری و ضامن کلیه 
خسارات وارده به زیان دیده خواهد بود و در صورت غیر عمد ضامن 
کلیه خسارات وارده و اگر موجب فوت شده ضمان دیه برعهده اوست 

رعی به عهده او باقی است و و اگر خودش نیز فوت کند، ضمانت ش
متعلق به ترکه او می گردد و وارثان متوفی بایستی از محل ترکه 

 .وی خسارات را ادا نمایند تا ذمه متوفی بری گردد

با توجه به اینکه حسب نظر متخصصین ویروس کرونا مدتها در بدن  
بطور مخفی قرار دارد، چنانچه ثابت شود که فردی در زمان خفاء 

وجب انتقال به دیگری شده ، هر چند به علت جهل بی بیماری م
گناه است ولی ضمان و مسئولیت خسارات وارده را بر ذمه دارد و 

 .بایستی از عهده خسارات وارده برآید

دراین ایام مراقبت از والدین سالخورده، وظیفه ای سنگین تر از سایر  
 اوقات است. سالخوردگان حسب نظر کارشناسان پزشکی با خطر
جدی تر مواجهند. پیشگیری و مراقبت آنان در درجه نخستین به 
عهده فرزندان است. آنان با رعایت تمام ملاحظات بهداشتی و گرفتن 
دستورات لازم از متخصصین واجب است که نهایت مراقبت را از آنان 
به عمل آورند. آنان ممکن است به علت کهولت سن احتیاطات را 

واجب شرعی است که با گفتگوهای  جدی نگیرند، بر فرزندان
مهربانانه و رعایت کمال ادب و احترام آنان را به رعایت دستورات 
بهداشتی وادار سازند و در شرائط خاص ناتوانی آنان، دستورالعملهای 
لازم را از مشاورین پزشکی برای برخورد با آنان اتخاذ نمایند. این 

رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا  ىَوَ قَض :متن قرآن مجید است که فرموده است
إِیَّاهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَنًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَکَ الْکِبرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا 

وَ       اسراء(23َو لَا تَنهْرْهُمَا وَ قُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا ) تَقُل لهَّمَا أُفٍ
 ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانىِ  مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُل رَّبّ  نَاحَ الذُّلّ اخْفِضْ لَهُمَا جَ

 (.23) صَغِیرًا

و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر 
رفتار نیکو کنید؛ اگر هر یک از آن دو یا هر دو، نزد تو به پیرى رسند 

با ایشان سخن به نکویى  به آنان اف مگو و بر آنها بانگ مزن و

 ! بگوى

 فقه بیماری های واگیر

 

 

 مصطفی محقق دامادسید دکتر 

رییس دپارتمان الهیات پزشکی دانشگاه 
 علوم پزشکی شهید بهشتی

و رییس کمیته اخلاق زیستی کمیسیون 
 ملی یونسکو
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و از سر مهر براى آنان به خاکسارى افتادگى کن و بگو پروردگارا! بر آنان 

 .بخشایش آور چنان که آنها مرا در کودکى پروردند
درخصوص کودکان نیز چنین وظیفه ای برای مراقبین وجود دارد.  

ت سمراقبین و سرپرستان باید کودکان را از کارهائی که ممکن ا
موجب انتقال بیماری به دیگران بشود، محافظت کنند که در صورت 
کوتاهی و ورود خسارت به دیگران ضمان و مسئولیت به عهده اولیاء 

 .آنان است

 و قلن  انجام مسافرت چنانچه با احتمال عقلائی تحمل بیماری و یا 
بیماری مواجه باشد، حرام است و احکام سفر حرام بر آن  شیوع

مترتب می گردد. البته در فرض اضطرار قطعی اگر هم جایز است، 
ولی ضمان و مسئولیت خسارات اضرار به دیگران در جای خود باقی 

 .است

انجام اعمال مستحبی نظیر حضور در مجامع چنانچه به نظر  
، ئی سرایت بیماری مواجه باشدکارشناسان بهداشتی با احتمال عقلا

نه تنها از استحباب برخوردار نیست، بلکه با حرمت جدی و اکید 
روبرو خواهد بود. بنابراین به رغم استحباب موکد و فضیلت نماز 
جماعت و عبادت در مشاهد مشرفه هر گاه حسب نظر کارشناسان 
بهداشت احتمال عقلائی باشد که حضور دراین اماکن مقدس سبب 

ر به خود یااضرار به دیگران میشود نه تنها مستحب نیست بلکه ضر
دربرخی فروض عبادت مورد نهی شارع قرار می گیرد و بنابر نظر 

 .بسیاری از فقیهان بزرگ باطل و اعاده یا قضای آن واجب می گردد

دیدار ارحام، دوستان و آشنایان البته در شرائط عادی امری مستحب  
لی به یقین در شرائط فعلی که موکد و با فضیلت است و

عقلائی است، نه تنها از رجحان  و جدی بیماری انتقال  احتمال
برخوردار نیست، بلکه حرام و خلاف شرع است و در صورت ثبوت 

 .انتقال موجب ضمان خواهد بود

یعنی انبار کردن مطلق مواد مورد نیاز مردم به قصد  "احتکار" 
حرام است ولی در شرائطی  سودجوئی بیشتر، همیشه عملی زشت و

مانند وضعیت حاضر کشورمان احتکار وسائل مورد نیاز کادر پرشکی 
و بیماران گناهی بزرگتر است و چنانچه به علت عدم عرضه یکی از 
کالاهای مورد نیاز، خساراتی متوجه شخص و یا اشخاص گردد، 

 .ضمانت شرعی برعهده شخص محتکر است

غیر منصفانه در مواد مورد نیاز مردم  گران فروشی کالاها و سودجوئی 
همیشه عملی زشت و کریه و غیر انسانی است و خداوند هرگز به 
این گونه سوداگری ها برکت عطا نخواهد فرمود. ولی در مورد مواد 
مورد لزوم کادر پزشکی و بیماران در شرائط کنونی که گرانی باعث 

کریه تر و غیر عدم توان تهیه برای نیازمندان گردد، زشت تر و 

انسانی تر است و وجدان ملی را جریحه دار می سازد و چنانچه 
موجب گردد که به علت عدم توانائی نیازمندان، خسارتی بر آنان وارد 

 .آید موجب ضمان است

در این ایام افرادی که مسئولیتهای پزشکی به عهده آنان است و یا  
 نجام وظیفه امریبرای تمشیت امور متصدی کارهای اداری هستند، ا

واجب و کوتاهی عمدی حرام و در فرض ورود خسارت به شهروندان 
موجب ضمان است. البته حمایت از خدمتکاران به بیماران کرونائی 
بویژه در اختیار قرار دادن ابزار و خدماتی که به حفظ سلامت و جان 
آنان مربوط می شود هم به خودی خود و هم از باب مقدمه واجب، 

 .استلازم 

در این ایام که عده ای به علت مشکلات شغلی بدهکار می شوند و  
هستند، « مُعسِر»در ادای بدهی دچار دشواری و به اصطلاح فقهی 

مهلت دادن واجب شرعی است و مطالبه و پافشاری طلبکاران مادام 
که بدهکاران در شرائط ناتوانی می باشند، حرام و گناه کبیره است. 

مَیْسَرَۀٍ وَ  وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَۀٍ فَنَظِرَۀٌ إِلى :ه استقرآن مجید فرمود
 (211أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )بقره/

و اگر )بدهکار( تنگدست بود پس )بر شماست( مهلت دادن او تا وقت 
توانایى و صدقه دادن شما )گذشت از اصل بدهى( براى شما بهتر 

 .بدانید است اگر

زندانیان که محکوم به تحمل زندان در مقابل جرائم ارتکابی خود  
هستند و در حال تحمل به سر می برند، چنانچه با احتمال عقلائی 

 برای باید امور متصدیان شوند،  خطرناک مواجه بیماریهای  ابتلا به
نهایت سعی خود را بکار گیرند.  آنان سلامت و جان حفظ و مراقبت

متهم و محکوم از نظر حقوق اسلامی از کرامت و حقوق انسانی 

 .برخوردار است و هرگز نباید به بیش از کیفر خود، معاقب گردد

شفا از ناحیه خداوند است ولی شفای الهی از طریق داروهای پزشکان  
و عمل به دستورات آنان صورت می گیرد. تخلف از دستورات 
پزشکان معتبر در امور پزشکی همچون تخلف از دستور مراجع معتبر 

 .تقلید در امور دینی است

و بالاخره به درگاه خداوند بی نیاز دست نیاز برداریم و دعای مأثور و  
منقول به سند معتبر از امام صادق )ع( را سه بار صبح و 

ا تَجعل فیهاللّهم اجعلنی فی دِرعِک الحَصینة الّتی  :بخوانیم  شام
مَن تُرید. )خداوندا! مرا در پوششی که از هربلا و آفتی حفظ می کند 

)کافی « و هر کس را بخواهی در آن قرار می دهی، قرار ده
 (133ص2/ج

 والسلام
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 یاها نقش برجستهامروز، رسانه یِایدر دن
 فی. وظاکنندیم فایجامعه ا میدر تحک

آموزش دادن  دن،یبخش یها آگاهرسانه
 رِیو سرگرم کردن افراد است و تاث

 یبر رو یقدرتمند یِو اجتماع یفرهنگ
 تیقابل لیدلو به گذارندیجامعه م

 ۀدر دسترسِ عد توانندیکه م شانیذات
در  رند،یجامعه قرار بگ راداز اف یادیز

و  امیانتقال پ یاز موارد برا یاریبس
. رندیگیمورد استفاده قرار م یبخش یو آگاه یدادن افکار عمومشکل

 آنست که؛ مردم را آگاه رندیبر عهده بگ دیها باکه رسانه یرسالتِ بزرگ
ند. به عمل آور یریو تفرقه انداز جلوگ یگروه ،یحزب یهاشیکرده و از گرا

 است. یاتیو ح یضرو امری ها توجه به اخلاق در رسانه ن،یبنابرا
ها ، رسانهمواجه هستیم» کرونا  روسیو»با رخداد  برهه از زمان که  نیدر ا

ست نادر یشهروندان توجه کنند و از نشر خبرها «یسلامت روان»به  دیبا
و  یو خودمراقبت یریشگیپ یها وهیشتلاش برای آگاه سازی . زندیبپره

 یهاارائه گزارش در مورد ویروس و ها بیکنترل و کاهش آس یروش ها
به شهروندان و لزوم  ی بر اساس منابع معتبر علمیموثق، درست و واقع

 است. یضرور یهراس افکن و یها از ترس، نگرانآن یدور
 باید برای انتشار اخبار همواره خبرنگاران ، روزنامه نگاران  و رسانه ها 

صحیح تلاش کنند و بی طرفی را در انتشار اخبار مرتبط با بیماری کرونا 
 رعایت کنند.

 در مورد رخداد ویروس کرونا  یینمااهیو س ییاز بزرگنما دیها بارسانه
با  دیبا آنها .کنند یو همراه یردم و جامعه ابراز همدردو با م هزکردیپره
 کنندکمک  این رخداد  تیریر مدد یامور جار یبه اجرا یلو همد یاریهم

 ندیاشواقعه که نمک پ یتلخ ندیکش ریو به تصو عاتین به شاامن زدو از د
 باشند. بخشامیه و التبه زخم است، حذر کرد

 
 
 
 

ر و د اشندب بندیپا خود یاجتماع تیبه مسئول دیرسانه بااصحاب همچنین 
 تیاسحس و ندکار ببندقت را بهد تیهاها ناز بحران ریانتشار اخبار و تصاو

 .نشان دهند انیمبتلا یخصوص میبه حفظ حر یخاص
ان، در سراسر جه دیجد یکرونا روسیاز و یناش یعفون یماریبروز ب یدر پ

 یهاها در ارائه گزارشنگاران بر نقش رسانهروزنامه یالمللنیب ونیفدراس
که  هیجانها از آن یبه شهروندان و لزوم دور یموثق، درست و واقع

 کرد. دیمنجر شود، تأک یبه ترس و هراس عموم تواندیم
عمل به مفاد منشور  ر،یگهمه یهایماریب ای عیمواجهه با فجا طیشرا در

از هر  شینگاران بروزنامه یالمللنیب ونیدراسف ینگاراخلاق روزنامه یجهان
 .ابدییم تیاهم یگریزمان د

 نگاران،روزنامه یالمللنیب ونیفدراس ی( منشور اخلاق0بر اساس ماده )
مه ه فهیوظ نیاول قتیدانستن حق یو حق مردم برا تیبه واقع احترام»

 «نگاران است.روزنامه
  و ینگاران از همه مقامات دولتروزنامه یالمللنیب ونیفدراساز این رو 

موقع و بهرخداد ویروس کرونا را اطلاعات  خواهدیم یمؤسسات پزشک
به  زیها ننگاران قرار دهند تا آنروزنامهخبرنگاران و  اریشفاف در اخت

 داشته باشند. یدسترس برای اطلاع رسانی شفاف اطلاعات موجود

 تیحارج گرید تیمسئولقبال عموم مردم بر هر  خبرنگاران در  تیمسئول
ا کرون روسیورخداد نسبت به  ی را عموم یتوانند آگاه یدارد. رسانه ها م

در  .دهند شیافزا در این باره  حیصح اخبار فیلم های آموزشی و قیاز طر
ه را ب یاخلاق اهمیت رسانه های می توان است که  موقعیت هایی نیچن

 داد.ان شهروندان نش
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 رسانه ها و اخلاقی مسئولیت اجتماعی

 «روسیکرونا و»اخبار  یدر اطلاع رسان 

 

 محبوبه آطاهریان
 کارشناس ارشد

 علوم ارتباطات اجتماعی 
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کتاب این فصل می باشد.  20بخش و  3شامل بنیان های اخلاق کتاب 
موضوعات اساسی و به روز اخلاق را مطرح می کند و بیش از آن که فلسفی 

 باشد عملی است.
لانداو از شیوه نگارش -، نویسنده راس شفر بنیان های اخلاقدر کتاب 

با ایده های اساسی منحصر به فردی برای آشنایی دانشجویان  جذاب و
فلسفه اخلاقی استفاده می کند. این کتاب پوشش جامع تری از زندگی 
خوب ، اخلاق هنجاری و فراشناخت نسبت به هر متن دیگری در نوع خود 

تر در بیشاین کتاب همچنین به موضوعاتی می پردازد که  . ارائه می دهد
اثر  ۀانجام و اجازه ، آموز ۀدیگر حذف می شوند ، مانند آموز از متون موارد

 ةظریزیستی ، ندربارۀ  نیکرضایت /میل ةدوگانه ، خاصیت اخلاقی ، نظری
 راس درباره وظایف اصلی.  ةخطای اخلاقی و نظری

اخلاقی را در سطحی که برای دانشجویان  لانداو با دقت مسائل عمیق-شفر
 تشریح می کند. رک استبدون پیشینه فلسفی قابل د

کتاب "فیلیپ رابینز از دانشگاه میسوری درباره این کتاب گقته است: 
بنیانهای اخلاقی، کتاب ساده ای است که به طور کامل به معرفی اخلاق 

 "می پردازد.

شیوه  "اسکات جیمز از دانشگاه کارولینای شمالی درباره کتاب گفته است:
های آن زنده و به یاد ماندنی است و نگارش کاملاً پیچیده است ، مثال

 "مفاهیم کاملاً مورد بحث قرار می گیرند.

لانداو  -وضوح نگارش شفر یکا از دانشگاه تگزاس، الکساندر شوالبه باور 
تقریباً بی نظیر است و نمونه هایی که او استفاده می کند )چه واقعی و چه 

ته در توضیح او یک کار برجس .تصور شده( گنجینه های آموزشی است
تئوریهای بسیار پیچیده فلسفی با روشی جذاب و در عین حال واضح انجام 

 می دهد.
: دارد اظهار میدرباره کتاب  یمتیو فیتسیمونز از دانشگاه آلابامای شمال

این یک کار  .کتاب بنیانهای اخلاقی یک متن مقدماتی برجسته است"
مقدماتی است ، ضمن اینکه ماهرانه عالی با ارائه ایده های پیچیده در سطح 

به دانشجویان کمک می کند تا بنیانهای عملی نظریه اخلاقی را درک 

تجزیه و تحلیل آن در مورد نقاط قوت و ضعف هر یک از نظریه  .کنند
شاید برجسته ترین ویژگی آن  .های هنجاری به طور دقیق ارائه می شود
ه ستقیماً با پیش فرض هایی کاستفاده از مباحث استعاره ای باشد ، که م

دانش آموزان اغلب در مورد استدلال اخلاقی صحبت می کنند، صحبت می 

لاندائو تجربه کسی را نشان می دهد که این مطالب را -رویکرد شفر .شود
در کلاس تدریس کرده و فرضیات و نگرانی های رایج دانش آموز را درک 

 "این یک معرفی بسیار چشمگیر است. .می کند
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 کشوری دانشجویی اخلاق حرفه ای  اولین همایش

 8911تیرماه  81و  81زمان برگزاری : 

 مکان: دانشگاه علوم پزشکی گلستان

برگزار کننده: معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم 

 پزشکی گلستان
اولین همایش کشوری دانشجویی اخلاق حرفه ای به منظور گسترش و 
حمایت از پژوهش در حیطه اخلاق با همکاری معاونت فرهنگی وزارت 

انجمن اخلاق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کانون اخلاق حرفه ای، 
وزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ای، معاونت آمحرفه 

جامعه   نهاد مقام معظم رهبری، بسیج  ت و فناوری،تحقیقا  معاونت
 پزشکی برگزار می شود. 

 

 
 

 :محورهای اصلی

 اخلاق و آداب دانشجویی .0

 اخلاق پزشکی  .2

 اخلاق و آموزش .3

 اخلاق و پژوهش، .3

 اخلاق و شهروندی، .1

 اخلاق در سرطان و موارد خاص،  .3

 اخلاق و سایر حیطه های مرتبط .0

 

 دف:ه های گروه
علوم پزشکی و  PhDدانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و الف( 

  غیرعلوم پزشکی
عضای هیات علمی که در راستای اخلاق حرفه ای فعالیت پژوهشی ب( 

 داشته اند

 :ارسال خلاصه مقاله مهلت 
  0311خرداد ماه  03

 
 
 

 صفحه همایش  آدرس
www.ethics.goums.ac.ir 
 ارسال مقاله از طریق پست الکترونیک

ethics98goums@gmail.com 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 همایش کشوری دانشجویی اخلاق حرفه ای
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 International Journalزبان اخلاق و جامعه )فصلنامه انگلیسی 

of Ethics & Society همکاری انجمن ایرانی با  2101( که از سال
گاه دانش اخلاق در علوم و فناوری و مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

شماره از آن منتشر شده است،  چهارراه اندازی و تا کنون  شهید بهشتی
 ان در محور های زیر می باشد: آماده پذیرش مقالات نویسندگ

 

 اخلاق در علوم پزشکی و زیست شناسی .0
 اخلاق در علوم زیست محیطی و بوم شناختی .2
 اخلاق در علوم اجتماعی .3
 اخلاق در علوم فلسفی .3
 اخلاق در علوم فنی و مهندسی  .1

  اخلاق در علوم اقتصادی  .3

 
 نشانی الکترونیکی:

info@ijethics.com 
 وب سایت:

www.ijethics.com 
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