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 " موالمن کنت موال فهذا علی "

  بدین وسیله انجمن اریانی اخالق رد علوم و فناوری

گانپیشاپیش   حلول عید والیت و امامت را که هب شکراهن ی تکمیل دین و تتمیم نعمت هم

 با عرشیان و فرشیان است، محضر شما و همه ی شیعیان

 . نمایدتبریک و تهنیت عرض می 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخن نخست
 پاندمی کرونا سلامت روان در

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فراوانی  پاندمی کرونا شرایطی ویژه را برای انسان ها در سراسر جهان به وجود آورد و پیامدهای
بر  میقعتاثیری ، گسستگی اجتماعی و ... ، نگرانیایجاد احساسات منفی، ترسرا به همراه داشت. بی شک این پاندمی به واسطه 

  مردم داشته است.  ی و سلامت روانسبک زندگ
سلامت روان یکی از مولفه های اساسی در سلامت عمومی است و با کاهش ریسک ابتلا به برخی بیماری های مزمن )همچون بیماری 

ه افراد و نرخ مرگ و میر در ارتباط است. سلامت روان حالتی از نیکزیستی است که ب های قلبی، دمانس، دیابت، اضافه وزن و ... ( 
توان مقابله با استرس های زندگی را می دهد و آنها را قادر می سازد در فعالیت های اجتماعی با حداکثر توان خود مشارکت کنند. 
وجوه متعددی در سلامت روان وجود دارد. برای نمونه: آزادی های شخصی، امنیت مالی،  ثبات اجتماعی و فاکتورهای سبک زندگی 
فردی و ... که همه و همه سلامت روان را تحت تاثیر قرار می دهند. متاسفانه با پاندمی کرونا بسیاری از این وجوه دستخوش آسیب 

 خانواده و دوستان ، قرنطینه و قفل شدن فعالیت میان اعضایر به انزوای شخصی و اجتماعی ، قطع ارتباط شده اند. پاندمی کرونا منج
چنین  های اجتماعی شده و در نتیجه افراد بیش از هر زمان دیگری احساس درماندگی ، انزوا ، غم ، اضطراب و افسردگی دارند.

که محدودیت های اجتماعی و تعطیلی های اقتصادی بسیار بیشتر از آنچه پیش  به دلیل پاندمی کرونا طبیعی است. از آنجا احساساتی
راتژی فعالیت ها و استآسیب های روانی آن نیز افزایش داشته است.  با چنین شرایطی در جای خود باقی مانده است ،  شدبینی می 

 آمد نباشند.د ممکن است مانند گذشته کارنا داشتهگذشته به آنها اعتماد  هایبرای گذراندن سال افرادهای مقابله ای که 
 تاثیرات روانی پاندمی برای گروه های مختلف متفاوت است:

پاسخ یکسانی نشان نمی دهند اما بی شک استرس، انزوای اجتماعی و  شرایطکودکان و نوجوانان: همه کودکان و نوجوانان به این 
اثیرات کوتاه مدت و گاه بلند مدت بر آنها دارد. رایج ترتین مشکلات روانی مناسب برای سواستفاده از کودکان ت گاه ایجاد یک محیط

یتهایی که یا اجتناب از فعال عادات تغییر، مشکلات تمرکز و توجه، افسردگیدر کودکان و نوجوانان عبارتست از : رفتارهای ناسازگارانه، 
 .تغییر در عادات غذاییو  در گذشته از آنها لذت می بردند

بنابراین بیشتر  ستند.هبیشتر مستعد ابتلا افراد مسن به دلیل داشتن سیستم ایمنی ضعیف یا سایر شرایط بهداشتی زمینه ای سالمندان: 
ز مهم ترین ا می تواند تأثیرات منفی شدیدی بر سلامت روان افراد مسن بگذارد. ملزم به رعایت فاصله گذاری اجتماعی هستند و این

اندمی در سالمندان می توان به تحریک پذیری، تغییر عادات خواب و تغذیه و طغیان های هیجانی و افسردگی اشاره پیامدهای روانی پ
 کرد.

شکلات ممستعد ابتلا به  در زمان پاندمی هایی از این دستپزشکان ، پرستاران و پیراپزشکان کارکنان حوزه بهداشت و سلامت: 
سترس نبودن ، در دس نبودن تجهیزات و وسایل محافظتیماری ، ساعت کاری طولانی ، در دستر. ترس از ابتلا به بیروانشناختی هستند

انشان و وضعیت وخیم بیماران، این گروه را از خانواده و دوست دوری،  بیماری دارو ، مرگ همکارانشان پس از قرار گرفتن در معرض
 د. در معرض خطر جدی برای ابتلا به بیماری های روانی قرار می ده

عامل اصلی  3همچنین یکی از چالش های اساسی در زمان پاندمی ها مبحث انگ زدن و برچسب زنی است. این برچسب زنی از 
( ما اغلب از چیزهای ناشناخته می ترسیم. 2( بیماری جدید است و هنوز ناشناخته های زیادی برای آن وجود دارد. 1: نشات می گیرد

ه وجود بدر بین مردم سردرگمی ، اضطراب و ترس  ارتباط دهیم. از این روی، متاسفانه "دیگران" هبترس را  ( آسان است که این3و 
باعث تقویت کلیشه های مضر می شود که همین امر پیامدهای روانی برای کسانی که مورد برچسب زنی قرار می گیرند ایجاد  آید و

 .می کند. 
افزایش ی شک ببهداشت روانی می تواند تا چندین سال پس از همه گیری ادامه داشته باشد و طولانی مدت باشد. پاندمی کرونا بر تأثیر 

ت افزایش دسترسی به خدمات بهداش دور از انتظار نخواهد بود.شیوع اختلالات روانپزشکی شایع و خودکشی در زمان پس از همه گیری 
اجتماعی ، غربالگری و پشتیبانی از گروههای -یابی زودهنگام ، درمان و حمایت روانیروانپزشکی ، ارزروانشناسی و روان از جمله 

در صورت لزوم ، اجرای اقدامات طولانی مدت برای کاهش تأثیر رکود اقتصادی بر می بایست مورد توجه قرار گیرند. همچنین خاص 
 برخوردار است. بالاییسلامت روان از اهمیت 

 نویسنده: 
 یردکتر مریم مالم

 روانشناس کودک
 سردبیر
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 محمد خان احمدی

 روانشناس بالینی

 و 

بازرس علی البدل انجمن ایرانی اخلاق در علوم و 

 فناوری
 

 
 
 
 
 
 
 

و عضو پیوسته بالینی  روانشناس،  9531متولد  محمد خان احمدی
بازرس علی البدل  انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری می باشد که 

  هستند.در دوره ششم هیات مدیره 
در رشته روانشناسی بالینی و عمومی از مدارج خود را  مد خان احمدیمح

علاوه بر فعالیت های بالینی و  ند ودریافت کرد علامه طباطباییدانشگاه 
به سه  فعالیت داشته و Scientific Journalismدرمانی، در حوزه 

همچنین ایشان در حوزه . زبان انگلیسی، آلمانی و اسپانیایی تسلط دارند
زشی نیز فعال بوده و در سالهای گذشته در رشته وزنه برداری و در ور

کیلو گرم چندین بار قهرمانی کشور  را به دست آورده و هم  19وزن 
اکنون دارای کمربند مشکی و دان دو در رشته کاراته )کیوکوشین( می 

 باشند. 

 سوابق تحصیلی

-9531علامه طباطبایی )دانشگاه  ، بالینیی ی روانشناسکارشناس 
9511) 

علامه طباطبایی  دانشگاه ، عمومیروانشناسی   کارشناسی ارشد 
(9511-9513) 

 ، تحقیقاتی و عضویت هاسوابق اجرایی 

-9513) یو فناور قاتیعلوم تحق یعال یشورا یروابط عموم کارشناس 
9513 .) 

 (.9511 -9513) یپژوهشگاه مواد و انرژ یروابط عموم ناسکارش 

 International journal of یسیفصلنامه انگل توریو اد داخلی ریمد 

Ethics & Society )اکنون( 

 یفصلنامه اخلاق در علوم و فناور و عضو شورای سردبیری ویراستار 
 ()اکنون( پژوهشی – ی)علم

  ییاستثنا تیربو ت میفصلنامه تعل یسیانگل راستاریو 

 تا کنون( 9511مرکز روانشناسی و توانبخشی لوتوس )مسئول فنی  

 (9519 – 9511فعالیت به عنوان روانشناس در بیمارستان رازی ) 

طرح ملی در فرهنگستان علوم پزشکی و دانشگاه آزاد  3همکاری در  
 اسلامی واحد علوم پزشکی تهران 

 عضو هییت موسس مرکز تحقیقات سالمندی 

 و مشاوره کشور یسازمان نظام روانشناس عضو 

 یانجمن اخلاق در علوم و فناور ۀوستیپ عضو 

 عضو جامعه پیش آهنگان استان تهران 

 ISIپژوهشی و  –مقاله در مجلات علمی  91انتشار  

 تالیف و ترجمه
(. 9511ی )محمد شهسواران ریام ر،یمالم می، مر یمحمد خان احمد 

 دانش آموزنشر  . تهران:خشم در خانواده تیریمد

(. 9513) ریمالم میمر ،یرنجبر، محمد خان احمد نیژفرهود، ب وشیدار 
. تهران:  و جامعه یدانش، فناور یی: همگرایینسل سوم همگرا

 رانیا یفرهنگستان علوم پزشک

 Maryam Malmir, Mohammad Khanahmadi, 
Dariush D Farhud (2017) Dogmatism Fighting 
happiness. Germany: Lambert Publication  

از  یشادکام(. 9511ی )محمد خان احمد ر،یمالم میفرهود، مر وشیدار 
 عادینشر م. تهران: تا عمل هینظر

 یوندهایپ(. 9511) یمحمد خان احمد ر،یمالم میفرهود، مر وشیدار 
 عادینشر م . تهران: و جامعه ماریپزشک، ب انیم یاخلاق

. در خانواده و اجتماع خشونت(. 9111) یمحمد خان احمد ر،یمالم میمر 
 چاپ یارائه برا

ارائه در گستره زندگی .  خواب(. 9111) مریم مالمیر،  یمحمد خان احمد 
 چاپ یبرا

 

پژوهشی   –کوته نوشت زندگینامه علمی   
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 بهاراعضای هیات مدیرۀ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در فصل 
 95 فرودین ماه، 15 جلسه به ترتیب در تاریخ های 5سال جاری 

در ادامه خلاصه ای از که ماه ، تشکیل دادند  خرداد 91و ماه شتاردیبه
 دستور جلسات و مصوبات هر جلسه ارایه می شود:

 

 0011 ماه فروردینجلسه 

 دستورجلسه:
  یطرح اخلاق دانشگاه .9

 9111سال  یها یسخنران یشنهادیپ یبرنامه ها یادامه بررس .1
 بیاستاد قر زهینامه جا وهیش .5
  ینیاق و فرهنگ شهرنشاخل شیهما یگزارش مال .1
 جذب منابع یبررس .3
 کارگروه ها ریمطالب سا .1

 و اخبار یامورجار .3
 

 جلسه: صورت
 یطرح اخلاق دانشگاه 

یک جلسه با پژوهشگران اصلی این طرح  93/9/9111در تاریخ  .9
آقایان حشمتی و خانجانی در خصوص طرح بحث کلی داشتیم و 

هشگران یک جلسه مجازی در خصوص قراردادهای مالی با پژو
 ماه( ارائه گردید  1بود.یک جدول هم برای اقدامات دوره طرح )

پیشنهاد شد یک کارگروه شامل اساتید برتر در حوزه اخلاق و یا  .1
اساتیدی که کاری در این بخش داشته اند تشکیل شود که 
پیشرفت طرح که تعامل نزدیک با دانشگاه باشد و به نوعی 

دکتر نصیری پیشنهاد داد این  پشتیبان طرح باشد که در این مورد
کارگروه همان کمیته اخلاق دانشگاه شهید بهشتی باشد و دبیر 
کمیته به عنوان رابط دانشگاه و مجریان طرح باشد. همچنین دکتر 
نصیری پیشنهاد دادند می توانند نمونه پرونده هایی که در این 

 کمیته بررسی شده اند توسط مجریان طرح مطالعه شود.

شد که معاونین آموزشی و پژوهشی در این کارگروه حضور  پیشنهاد .5
 داشته باشند.

مقرر شد برای اجرای طرح به اعضای انجمن فراخوانی تنظیم شود  .1
 و ارسال شود.

مقرر شد کمیته نظارت بر طرح با معرفی آقایان دکتر معین،  .3
 5نصیری، خانیکی، شمسی تشکیل شوند تعداد جلسات این گروه 

 د بود.جلسه خواه 1تا 

مقرر شد پرپوزال اجرای طرح تدوین شود و در گروه قرارداده شود  .1
 و ظرف یک هفته نظرات دریافت شود.

مقرر شد طرح اخلاق دانشگاهی بطور ماهانه در دستور جلسه قرار  .3
 گرفته شود.

 9111سال  یها یسخنران یشنهادیپ یبرنامه ها یادامه بررس 
آمادگی ارائه برنامه نداشتند  به دلیل عدم فرصت کافی کمیته اجتماعات

 در جلسه آینده لیست برنامه پیشنهادی را ارائه می دهند.
آقای دکتر نصیری آقای دکتر نامور مطلق برای سخنرانی های پیش رو 

 انجمن معرفی کردند.
  ییطرح اخلاق دانشجو 

 به علت عدم حضور آقای دکتر خانیکی دستور بحث نشد
 :بیاستاد قر زهینامه جا وهیش 

اساسنامه جایزه در تخستین جلسه هیات امنا بررسی گردید و نهایی  .9
شد و در گروه واتسپی که برای هیات امنا تشکیل شده است قرار 

 داده شد.

در همین گروه شیوه نامه پیشنهادی قرار گرفته است و از اعضای  .1
 گروه درخواست شد تا یک هفته نظرات خود را اعلام نمایند.

ثر خانم دکتر مالمیر با آقای دکتر نامور در خصوص بخش خلق ا .5
 مطلق صحبت کنند.

مقرر شد با اعضای کمیته علمی پیشنهادی صحبت شود که  .1
سریعتر کارها شروع شود، اولین دوره در یکم بهمن ماه سال جاری 

 برگزار شود.
مقرر شد پیگیری های لازم جهت جذب منابع برای جایزه انجام  .3

 شود.
  ینیق و فرهنگ شهرنشاخلا شیهما یگزارش مال 

 دکتر شامخی گزارش مالی را قرائت کردند

ت مدیرۀ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوریامصوبات هی  
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میلیون وزارت  31) 1153115111منابع دریافتی برای همایش  .9
میلیون  153میلیون شهرداری( که به غیر از  5153بهداشت، 

 شهردای باقی هزینه های حمایتی دریافت شده است.

پرداخت میلیون آن  53بوده است که  3153115111هزینه همایش  .1
 شده است.

 ی انجمن:گزارش مال 

 بوده است. 353115111هزینه ماهانه انجمن در سال گذشته  .9

می باشد که اجاره دوماه را آقای  5151115111اجاره سال گذشته  .1
 دکتر معین جهت کمک به انجمن پرداخت کردند.

میلیون برای  93بدهکار است ) 1153115111به طورکلی انجمن  .5
 اجاره سال گذشته انجمن(میلیون  13همایش، 

 :جذب منابع یبررس 

مقرر شد نامه انجمن برای بسته های حمایتی  آماده شود و در آن  .9
 بخش اعضای هیات معرفی برای جذب افراد اقدام کنند.

مقرر شد یک فراخوان برای جذب کمک کالی برای انجمن انجام  .1
 شود  دکتر بنی اسدی آمادگی خود را اعلام کردند.

ی انجمن تشکیل شود و برای جلسه بعدی هیات مدیره کمیته مال .5
 گزارش خود را تحویل دهند

 

 0011 ماه اردیبهشت جلسه

 :هدستورجلس
  یگزارش طرح آموزش اخلاق دانشگاه .9
 یمال تهیگزارش کم .1

 یسال جار یها یادامه بحث سخنران .5
 کارگروه ها ریگزارش سا .1
 بیاستاد محمد قر زهینامه جا وهیشدن ش یینها .3
 یافتیوزارت علوم درباره حداکثر در دیجد هیانیاره ببحث درب .1

 توسط مجلات

 و اخبار یامورجار .3

 مصوبات جلسه:
 یاخلاق دانشگاهآموزش طرح گزارش  

در ماه گذشته بررسی شد، برنامه و قرارداد برای دو کارشناس نوشته شده 
مدرک از دانشگاه های  91تا  91و شروع به کار کرده اند. سعی کردیم 

طالعه تا برنامه کار را برای دانشگاه شهید بهشتی بنویسیم. دیگر م
روزهای زوج با کارشناسان ارتباط داریم اوضاع کرونا بهتر شود جلسه 

 حضوری با آقای دکتر نصیری.
دانشکده و ده پژوهشکده و تعدادی  91دکتر نصیری عنوان کردند که 

 گروه پژوهشی دارند و خوب است جلسه حضوری بگذاریم.

 یمال تهیرش کمگزا 

نفر را مشخص  5-1حداقل  -9ارائه گزارش کمیته با موارد زیر:  .9
 کنیم که وقت و مهارت جمع آوری کمک و هدایا داشته باشند.

خانم  تابرای جایزه دکتر قریب کمک کننده ها مشخص شوند  .1
مالمیر پیگیری نمایند و هم جایزه تامین شود و هم کمک دکتر 

 به انجمن شود. 

 انم دکتر مالمیر و خانم مظفری برای پرداختی اعضاءپیگیری خ .5

اعضای هیات مدیره حد المکان مبلغی بپردازند )شماره کارت  .1
 انجمن برای هیات مدیره ارسال شود(

 ی:سال جار یها یادامه بحث سخنران 
 برنامه سه ماه تابستان طبق جدول مطرح شد:

ران دکتر محمود تیرماه: پرورش اخلاقی دانش آموزان و دانشجویان؛ سخن
 میرمحمدی

مرداد: مسئولیت اجتماعی و اخلاق دانشگاهیان؛ سخنران دکتر سارا 
 شریعتی

شهریور: سرخط های اخلاق در میان اساتید دانشگاه؛ دکتر مرتضی مردی 
 ها

دکتر نصیری: دکتر مظاهری از شهید بهشتی را برای موضوع مرداد برای 
مچنین آقای مستکین از همراهی با خانم شریعتی مطرح کردند و ه

 یونسکو
 یافتیوزارت علوم درباره حداکثر در دیجد هیانیبحث درباره ب 

  توسط مجلات
قرار شد خانم دکتر مالمیر با توجه به بالا بودن هزینه ها نامه ای جهت 

 اصلاح پیشنهاد وزارت تهیه کنند تا ارسال شود.
 :بیاستاد محمد قر زهیجا 

 کان و نهادهای آنان متمرکز شویم برای جذب کمک کننده روی پزش
مثال دکتر نصیری که برای جایزه در انجمن فیزیک  دو کمک کننده 

 ( IPMدائمی دارند: سازمان انرژی اتمی و موسسه فیزیک و ریاضی )
 

 0011ماه خردادجلسه 

 :هدستورجلس
  یگزارش طرح آموزش اخلاق دانشگاه .9
 همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینیگزارش  .1
 قریب محمد استاد جایزه ناهیات ام .5

 مصوبات جلسه:
 یطرح اخلاق دانشگاه 

خرداد جلسه ای با دکتر نصیری دکتر  91قرار است روز سه شنبه  .9
شکری و دکتر افضلیان در دانشگاه شهید بهشتی جهت ارائه 
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گزارش کار با حضور مجری طرح و دو کارشناس طرح داشته 
 باشیم

کرده اند آقای حشمتی  بخش مطالعات بین المللی شروع به کار .1
استانداردهای اخلاق آموزش در پنج دانشگاه معتبر در دنیا از جمله 
دانشگاه استامبول و مک گیل و..... آغاز کردند، مسئول بخش 
اخلاق دانشگاهی دکتر اترک قرار بود از اوایل تابستان شروع کنند 
که به خاطر مشغله کاری انصراف دادند . از اعضای هیات مدیره 
درخواست که اگر فردی که در حوزه اخلاق دانشگاهی  می 
 شناسند معرفی کنند، آقای منصوری هم مطالعات مستقل دارند.

 کمیته راهبردی انجمن فعال شود. .5
اخلاق جنسیت و اخلاق قومی و استفاده از فضای مجازی مهم در  .1

 حوزه اخلاق مهم است.

 شد.توصیه شده به مسئولیت اجتماعی دانشگاه  توجه با .3
 شهرنشینی فرهنگ و اخلاق همایش گزارش 

گزارش همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی به پیوست صورت جلسه 
 آمده است.

 نکاتی از گزارش: 

 جلسه شورای سیاستگذاری تشکیل شد. 1تعداد  ؛ 11از زمستان  .9

 آغاز کرد. 11کمیته علمی نیز کار خود را از سال  .1
ار شد و به طور همایش در دوبخش آنلاین و آفلاین برگز .5

نفر از بخش اف لاین بازید کرده و دانلود کرده  1911میانگین 
 اند.

قرار هست تمامی سخنرانی های مدعوین و مقالات پذیرفته  .1
 جلد چاپ شوند  1شده در همایش در 

مجموعه سخنرانی های مدعوین پیاده سازی شده و آماده  .3
 ویراستاری است  
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 مقدمه
غیردولتی و   اخلاق در علوم و فناوری به عنوان موسسه ایانجمن ایرانی 

غیرانتفاعی با هدف اعتلای اخلاق در جامعه علمی بر آن شد که هر دو 
سال یک بار در روز درگذشت استاد فرزانه دکتر محمد قریب )یکم بهمن 

به  "جایزۀ استاد دکتر محمد قریب"ماه(، طی مراسمی جوایزی با عنوان 
بنظران، خالقین اثر و پژوهشگران مطالعه اخلاق در حوزه پیشگامان، صاح

  .های مختلف علمی و هنری اهدا نماید

ها، انجمن های از این رو، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، فرهنگستان
خانه های علمی که مجوز از وزارتعلمی، بنیادها و مؤسسات و تشکل

ن و آموزش بهداشت و درما"، "علوم و تحقیقات و فناوری"های 
توانند به طور رسمی دارند می "فرهنگ و ارشاد اسلامی"و  "پزشکی

 نامزدهای مورد نظر خود را به دبیرخانه جایزه پیشنهاد دهند.

 محورهای جایزه 
  اخلاق در علوم پزشکی و زیستی .9
  اخلاق در علوم انسانی و اجتماعی .1

  اخلاق در علوم پایه .5

  و دامپزشکی اخلاق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی .1

 اخلاق در علوم محیط زیست .3

  اخلاق در علوم فنی و مهندسی .1

 اخلاق در علوم معماری و هنر .3

 قوانین و مقرارات 

 دارای مدرک دکترای تخصصی داشته باشند. افراد معرفی شده باید 
موردتأیید وزارت بهداشت؛ معادل  "تخصص و فوق تخصص"های دوره

 .شوندمحسوب می "دکتری تخصصی"با  دوره 
در حوزه علوم معماری و هنر  متقاضیان باید درجه کارشناسی ارشد به 

 هنری باشند . 1یا  9بالا داشته یا دارای درجه 

افراد معرفی شده باید سابقه فعالیت های اثر گذار و با کیفیت در زمینه 
 اخلاق در حوزه تخصصی و علمی خود باشند.

رفتار خلاف اخلاق در حیطه علمی افراد معرفی شده نباید سابقه هیچ نوع 
 و اجتماعی داشته و در کردار نیز به اخلاق مداری شهره باشند.

ها، مراکز تحقیقاتی، انجمن های علمی، بنیادها دانشگاه ها، فرهنگستان
های علمی می توانند افراد مورد نظر خود را از و مؤسسات و تشکل

در سایت انجمن ایرانی طریق سامانه جایزه استاد دکتر محمد قریب که 
اخلاق در علوم و فناوری طراحی شده است معرفی نمایند یا مدارک را 

 به دفتر دبیرخانه جایزه از طریق پست یا ایمیل ارسال کنند. 

مشخصات کامل افراد معرفی شده شامل نام، نام خانوادگی، کدملی ، 
ه شود شماره تماس، نشانی و عکس می باشد که باید به دبیرخانه ارای

(، همچنین لازم است سوابق علمی و فعالیت در حوزه 9 -)فرم شماره
( ضمیمه مشخصات فردی به 1اخلاق  افراد معرفی شده )فرم شماره 

 دبیرخانه ارسال گردد. 
در تنظیم رزومه افراد معرفی شده تالیفات، پژوهش ها ، آثار هنری  و به 

توجه قرار گیرد زیرا این طور کلی فعالیت های آنها در حوزه اخلاق مورد 
 موارد ملاک امتیاز دهی است. 
  مستندات قابل قبول اثر هنری شامل: برای بررسی آثار هنری ارائه

 تصویر با کیفیت و دقیق آثار و گواهی الزامی است. 
نامزدان پیشنهادی باید تمامی شرایط قید شده در اساسنامه برای 

ت پیش از ارائه به شورای علمی از نامزدها را داشته باشند، در غیراینصور
 فهرست شرکت کنندگان حذف می شوند.  

صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه مورد تاکید است و چنانچه در 
ای از بررسی سوابق مشخص شود نامزد مورد نظر اطلاعاتی را هر مرحله

 شود ، از فرایند انتخاب حذف میکرده استخلاف واقع اظهار

 ییتقویم اجرا 

 9111مهلت معرفی نامزدها: تا پایان شهریورماه 
 9111آذرماه  51داوری و اعلام افراد برگزیده: 

 اطلاعات دبیرخانه  
نهادهای مورد نظر می توانند اطلاعات نامزدهای خود را از طرق زیر به 

 دبیرخانه جایزه ارسال نمایند:

  association.ethics@gmail.comالکترونیک:  پست .9
 www.ethicsawards.irسایت جایزه دکتر محمد قریب  .1

، 31نشانی دبیرخانه : میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پلاک  .5
 طبقه دوم، انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری 

 جایزۀ استاد دکتر محمد قریب  فراخوان
Prof. Mohammad Gharib Awards  

mailto:association.ethics@gmail.com
http://www.ethicsawards.ir/
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 منااعضای هیات ا
 عبارتند از:اعضای هیات امنای جایزه استاد دکتر محمد قریب 

o )دکتر مصطفی معین )ریاست هیات امنا 
o  اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری 
o  دکتر غلامرضا خاتمی 
o دکتر رضا فرجی دانا 
o دکتر حسین قریب 
o  نامور مطلقبهمن دکتر 

 

 

 اعضای شورای علمی
 ن )رییس شورای علمی(دکتر مصطفی معی

 دکتر تقی شامخی )دبیر علمی (
 دکتر مریم مالمیر )دبیر اجرایی(

 

 اعضای بخش علوم پزشکی و زیستی 
 دکتر مصطفی معین )دبیر بخش(

 دکتر رضا شروین بدو
 دکتر منصور بهرامی

 دکتر عبدالرحمان رستمیان
 دکتر احسان شمسی کوشکی

 دکتر رضا ملک زاده
 لادکتر احمد علی نوربا

 

 اعضای بخش علوم  انسانی و اجتماعی  
 دکتر هادی خانیکی )دبیر بخش(

 دکتر شهین اعوانی 
 دکتر حسین سراج زاده
 دکتر مقصود فراستخواه

 دکتر اکرم قدیمی
 دکتر محمود مهرمحمدی

 

 اعضای بخش علوم پایه  
 دکتر سعد الله نصیری قیداری )دبیر بخش(

 دکتر اعظم ایرجی زاد
 یاندکتر سعید سمنان

 دکتر علی فرازمند 
 دکتر فتح الله مضطر زاده

 

 اعضای بخش علوم کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی  
 دکتر تقی شامخی )دبیر بخش(

  یحسن فرهود دکتر
 یکوچک رضایعل دکتر

 یدامغان یمهدو دیعبدالمج دکتر
 ینینائ ینور دیدکتر محمدسع

 

 اعضای بخش علوم محیط زیست 
 ر بخش(دکتر تقی شامخی )دبی

  شیمحمد درو مهندس
 یمظفر صراف دکتر

 یاقتیدکتر هومان ل

 مخدوم  دکتر

 مکنون دکتر
 

 اعضای بخش علوم فنی و مهندسی  
 میلی منفرد )دبیر بخش(جعفر دکتر 

 دکتر جعفر توفیقی
 قیصد یخاک یدکتر عل

 حسن ظهور دکتر

 رضا فرجی دانا دکتر
 

  هنر و اعضای بخش معماری 

 بیر بخش(دکتر نامور مطلق )د
  یغلامرضا اکرم دکتر

 یمحمد بهشت دیمهندس س

  یسرسنگمجید  دکتر
 کاتبفاطمه  دکتر

 

 معرفی اعضای هیات امنا و دبیران بخش های مختلف جایزه استاد دکتر محمد قریب
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 : با عنوان ماه  اردیبهشت  نشست

 " اخلاق، دین و چالش خرافت "
 

 : سخنران

 دکتر علی ملک پور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
در سال  یاخلاق در علوم فناور یرانیانجمن ا ماه اردیبهشت نشست
دکتر علی ملک پور ، جامعه شناس و جناب آقای با سخنرانی  9111

نشست از  گزیده ای .برگزار شد دانشگاه آزاد اسلامی عضو هیات علمی
 در ادامه ارایه شده است:

ظر جامعه شناسی و معارف از منرافات بحث های متعددی در مورد خ
، دین  . ما امروز می خواهیم نسبت بینوجود داردو اسلام شناسی اسلامی 

می دانیم که خرافات یک پدیده  .کنیماخلاق و خرافات را بررسی 
ی جوامع وجود دارد و در طول اجتماعی و نسبتا فراگیر است و در همه

تاریخ هم هیچ فرهنگی نیست که عاری از خرافات باشد حتی در جوامع 
من در کتاب خودم با عنوان مدرن هم رگه هایی از خرافات وجود دارد. 

خرافات . بحث کردمدر رابطه با خرافات مفصل  "انه دین و خرافاتدوگ"
 .ستادر واقع انتصاب قدرت تدبیر و تاثیر به اشخاص، پیشوایان یا اشیا 

گرچه بیشتر  .خرافات انواعی دارد خرافات دینی و خرافات غیر دینی
خرافات ریشه در تفکرات دین های مختلف دارد، دین های ابتدایی یا 

ای بزرگ و رایج جهانی آمیخته ای از خرافات را با خودشان هحتی دین
دین و خرافات  ،چه نسبتی بین اخلاق اما سوال این است کهدارند. 

گوییم در دین هست؟ قبل از همه باید توجه داشته باشیم وقتی که ما می
دو تا دیدگاه وجود دارد یکی از منظر جامعه شناسی و یکی دین. از منظر 

با هم فرق دارند. جامعه شناسان هر نوع اندیشه، رفتار و  من این دوتا
گفتاری را که معطوف به ارزش های مقدس ماوراء طبیعه و بحث 

کنند و زیاد تاکید ندارند چه چیزی درست رستگاری باشد را دین تلقی می
ست یا ناحق، یا در دین جعل شده یا خرافات ایا غلط، دین حق است 

ی داوری به ارزشی و قضاوتی دارد در مقولهست این بحث ها چون جنا

 (Weber) و وبر(Durke) های علمی جا نمی گیرد. وقتی که دارک 

که جادو و  کنند مثال هایشان عمدتا از جادو است در حالیتعریف می
سحر از مبحث مقولات دینی می روند . اگر بخواهی دین به معنای ادیان 

که می بینیم جامعه شناسان همان  حق با ادیان الهی بحث کنیم در حالی
رفتارها را در شمار رفتارهای دینی قرار می دهند و جادو و سحر هم یک 
طوری دین تلقی می شود. لااقل صور اخلاقی دینی این طور تلقی می 
شود . در هر حال ما می خواهیم این را بگوییم که بحث ما ترکیبی از هر 

در  معه شناسی، دین و خرافات رادو است یعنی این ها جنبه هایی از جا

. مثال ها و مصداق هایی را باید از محور رواشناسی بگویم بر می گیرند

که برای بیننده ها و مخاطبان ناآشناتر باشد. بله همان طور که گفتم دین 
از نظر جامعه شناسی، دین و خرافات قابل تفکیک نیستند و از منظر 

حق و دین اصیل از خرافات  درون بینی است که ما می گوییم دین
مبراست در صورتی که می توانیم بگوییم یک مجموعه کتاب مقدس یا 

صورت وحی داریم و یک چیزهایی را در طول تاریخ به ه آورده هایی ب
هایی به نام مذهب تاریخی، دین تاریخی، مذهب جاری در زمان پیرایه

افات طبقه بندی آن اضافه شد و آن را می توانیم بگوییم تحت عنوان خر
کنیم. بر حسب تعریف خرافات این گونه است که ما از نظر درون دینی 
که دین را معیار قرار می دهیم و آن پدیده ها به این ترتیب ، خرافات از 
دین متمایز می شود ولی معنای اولیه ی جامعه شناسی، دین و بقیه 

ست که خرافات حقوق نسبی دارند و اصیل و غیراصیل مقوله ای نی
ها به آن بپردازند. در حالت دوم چون که معیار متن معیار جامعه شناسی

زمستانسخنرانی های انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در فصل   
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مثلا در اسلام و قرآن است و یا گفتار پیامبر و ائمه مکمل آن است به 
شرطی که از فیلترهای اعتبارسنجی توسط متخصصین عبور کند این دو 
قسمت اخیر یعنی احادیث و سیره معیار اصلی آن یعنی قرآن مطابق 

 داشته باشد. 
همان طوری که گفتیم خرافات در تعریف قائل شدن به قدرت و تاثیر 

خود پیشوایان دینی باشند می توانند که مثلا آن نیروها  است برنیروهایی
ی مکه  باشند پدیده های ماوراطبیعی یایا خود اشیاء یا ارواح باشند و 

چنینی تلقی از  دخالت داشته باشند. نگاه این انسان توانند در سرنوشت
منظر درون دینی با فلسفه ی محیطی و یگانگی مطلق قدرت خدا و 
سلطنت قدرت خدا سازگار نیست، بنابراین یک جور معارف کاذب و منافع 
شده در طول تاریخ مذهب اصلی یا دین اصلی اگر به تعبیر امروزی 
بگویم که خرافات یک آگاهی کاذب است . در تعریف ایدئولوژی یک 

آگاهی کاذب است ولی خرافات هم یک جور ایدئولوژی قدیم بوده نوع 
حالا در دنیای جدید ایدئولوژی ها خرافات جدید هستند یعنی به این 

نظام   شکل می توان طبقه بندی کرد در دنیای قدیم خرافات ایدئولوژی 
های سیاسی، دینی و اجتماعی و اقتصادی بوده و برحسب کارکردها و 

دامن زده، پذیرفته شده و گسترش هم پیدا کرده است.  خواصی که داشته
معادل آن می توانیم بگویبم شاید ایدئولوژی ها خرافات دنیای جدید 
هستند در واقع اسم که افراد را اسیر خودشان می کنند و نوعی اصالت 
مطلق برایشان قائل هستند پیروانشان در واقع یک جور خرافات جدید از 

، خرافات طیفی از عقاید را در برمی گیرد که در منظر درون بینی هست
حادترین حالت خودش از منظر درون بینی به کفر و شرک نزدیک می 
شود یعنی بعضی وقت ها ما می بینیم افراد برای اشیاء، اشخاص، ارواح و 
موجودات چنان تاثیرات قائل هستند که گاه آن را تا قدرت خدا پیش می 

کفرنزدیک است. بنابراین خود خرافات هم  برند و این مرزهای شرک و
یک امر واحد و با وزن واحد نیستند خرافات طیفی از عقایدی را در برمی 
گیرد که عرض کردم در حادترین شکلش به شرک نزدیک می شود و در 
خفیف ترین شکلش یک نوع سوءبرداشت از معارف دینی است. این دو را 

بت دین و اخلاق را چطور می توانبم هم باید در نظر داشته باشیم اما نس
به اخلاق این یم؟ این است که در واقع دین مزیتش باور و تحلیل کن

اخلاق اجتماعی و ) بدهد است در واقع دین آمده اخلاق انسان ها را ارتقاء 
نسان ها به دین مدعی باشند در واقع دین است که می اگر ا (.فردی را

بر وحی و اصیل که پیروان آن اعتقاد های مبتنی تواند در پرتو آموزه
دارند که جهان گیر باشد برای طی کردن مراحل تا ملاقات خدا، در واقع 
ادعای دین ها است به ویژه دین هایی که ادعای رستگاری دارند و به 

ست که می توانیم بگوییم که اخلاق غایت آموزه های دینی ااین شکل 
 مَّکَّارِمَّ  لِأُتَّم ِمَّ بُعِثْتُ إِن َّمَّا "لام است. نقل است که از پیامبر گرامی اس

و احیای مکارم اخلاقی؛   یعنی من برانگیخته شدم برای ارتقا "الْأَّخْلَّاقِ 

حقایقی که به انسانی می دهد و جامعه را یک جامعه ی اخلاق مدار 
تربیت می کند. پس این نشان می دهد یک چنین هدفی یک راهبردی 

ه است. اگر ما بر همین مبنا قضاوت کنیم اگر در دین دارد و تعریف شد
یک مثلثی بخواهیم رسم کنیم به سه قسمت تقسیم کنیم. آن قسمت 
قاعده ش ایمان یا باور هست مرحله ی بالاتر مساحتش است که قسمت 
بالاتر کمتر می شود سه خط در فاصله های مساوی که بزنیم آن قسمت 

ت وسط احکام می شود و آن تر  باور یا ایمان می شود ، قسمپایین
قسمت بالایی که کمترین مساحت را دارد رآس آن مثلث اخلاق می شود، 
به عبارتی آن قاعده ی پهن مثلث می شود به سمت بالا می رود کمتر 
می شود. من این نظر را دارم که می توانیم از آن دین تفکیکی در 

به سمت اجرای  بیاوریم، دین میخ واحد است که ما از خواستگاه ایمان
احکام که یک درگاه است به سمت آن ها به سمت مقصد یا منزلگاه 
برویم. این رسالت دین یا ماموریت دین یا لااقل ادعای دین است، چه در 
اسلام چه در ادیان دیگر، حالا ما سعی می کنیم برحسب فرهنگ، 

نیم مناسبات اجتماعی خودمان که با آن  درگیر هستیم از اسلام مثال بز
معنای این تفکیک ها چیست؟ ببینید خیلی ها خدا را باور دارند ائمه را 

 آن د من باور دارم، حالا به نسبت نمی گوی دها بپرسی باور دارند اگر از آن
که مسلمان هستند پس در این باور افراد زیادی جا می گیرند ولی  هایی

دارند ولی به آن همه مقید به اجرای احکام و عبادت ها نیستند باورهایی 
احکام و مناسک عمل نمی کنند. دوباره گروهی که به آن احکام و 
مناسک عمل می کنند که مومن تلقی می شوند آن ها هم در مرحله 
اخلاق کمترند دوباره به همین نسبتی که می رویم بالا کم می شود، 
معمایش این است که تربیت اخلاقی که هدف دین است در حداقل 

یعنی شما مومنانی پیدا کنید که هم باور داشته باشند هم خودش است 
احکام و مناسک را انجام دهند و هم در عمل فردی با عمل اجتماعی 
خودشان جز در پی اخلاق مداری نباشند. این ها به نسبت کم می شوند 
من حالا می خواهم نکاتی را بگویم که آن اسم هایی که افراد برای 

ا وقتی که به احکام می رسیم مناسک احکام مثل خودشان باور دارند ام
نماز یا روزه، قربانی کردن حج و عبادت های دیگر، این ها احکام و 

که مردم از آن ها دارند  تصوریدر جامعه ما این  . مناسک دینی هستند
مرحله عبادت و احکام  ،اغلب اشتباه است بعد ازاین مرحله ی ایمان 

ها می آیند  و احکام می شود این هر وقت سخن از عبادت  .است
 کارهای اخلاقی با عمل صالح انجام می دهند . 

خودش را آدم ، نماز می خواند ، خیلی مهم است شخصی روزه می گیرد 
این در حالیست کاردرست می داند و فکر می کند وارد بحث اخلاق شده، 

ین جا بسیاری از مردم هم نشده است. عمل صالحوارد که متاسفانه هنوز 
. فاز دوم که فاز تکرار در واقع عبادت فاز اول است کنند مشکل پیدا می
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 فاز سوم ی آموزد.م فردو تمرین خلقیات نیک در عبادت ها است که تازه 
 است.عمل صالح انجام دادن 

شوند و آن ها فقط ها خودشان به تنهایی عمل صالح تلقی نمیعبادت
شود که منجر به عمل تلقی می اخلاقی تجربه هستند. زمانی آن ها

ما را از فحشا عبادت باید گوید که که در قرآن هم میصالحی باشد، چون
یعنی آن  "وَّالْمُنْکَّرِ الْفَّحْشَّاءِ عَّنِإِنَّ  الصَّ لَّاۀَّ تَّنْهَّى "و کار بد باز دارد 

 این نماز باید ما را از انجام آن باز دارد.  وَّالْمُنْکَّرِ الْفَّحْشَّاءِ
 بهایمان واقعی است شرطش این است که  و که دین هستآن چیزی 
پیدا کند من این جا وجه تفاوت و تمایز خرافات و اخلاق را  راهفاز سوم 

 (9یگانهها با دین، دین در مراحل یا پروسه سه بینم یعنی نسبت آنمی
عمل به اجتماعی به اصطلاح صالحانه و ( 5عمل به احکام ( 1باور 

شود و خرافات چنین مراحلی را طی تکمیل می مصلحانه پروسه اش
ها گفتیم حتی در کند چون به لحاظ نظری و به اصطلاح در باورنمی

طرف در عبادت ها به اصطلاح شود و از آنجهانی به شرک نزدیک می
متمسک به اشیا و افراد و اشخاص و ارواح محال است که در فاز سوم به 

  . عمل صالح و عمل اخلاقی برسد 
خواهیم ببینیم که جایگاه خرافات کنیم میما دستگاه نظری را ترسیم می

در مجموعه اسلام کجاست؟ یا مجموعه دین کجاست ؟ این را به نحوی 
 شود، چرا؟ ببینیم که خرافات مربوط  به اخلاق نمی

یعنی اگر  قرار دارد. گوییم که اخلاق در کشاکش دین و خرافاتما می
طی شود باید منجر به اخلاق شود، اگر نشود آن سریع درست و پروسه 

 چیزی که در جامعه می بینیم  غلبه کمی و کیفی خرافات است. 
کنم آن هایی از خرافات و دین است و من فکر میمجموعه دین آمیزه

با توجه به مستندات  ،است چرا؟ به آن دلیل که اولا بیشتروجه خرافاتش 
 متعلق بهداشتی که مردم از دین دارند، بر، پژوهشی که وجود داد و دوما 

. این دلیلی که با شرایط جامعه کنونی تطبیق ندارد است  گذشتهقرن 
حتی همین ؟چرا مکارم اخلاقی ضعیف است است برای این پرسش که 

که اخلاقیات در  نیمدخود می زیسته با تجربه ها پژوهشهمه الان بدون 
ست کاری، پاک دامنی، تعهد به ردیده همانند راستگویی، دجامعه آسیب

 شرفو جامعه ما ها به شکلی آسیب دیده اند  قراردادها نظم همه ی این

عقیده من این است که این باورهای دینی که  .آسیب های شدید است
گویم شود . من میدر ذهن من و مردم است باید منجر به فاز سوم 

ن باورهایی که داری که شما ایبرای این اخلاق، چرا اخلاق ضعیف است؟ 
گویند واکسن کرونا مثلا درمان به عنوان مثال الان می .کارآمد نیست

واکسن بزنند و خوب هم  ، درمان کند حالا تصور کنید یک عده درمی
گویند این واکسن خالص نبوده و گرنه باید کنند ومینشوند بررسی می
ا هر داروی گرفت تصور کن هم چنین چیزی باشد یجلوی کرونا را می

دیگری اگر خالص نباشد اثربخشی ندارد، دین هم در واقع یک داروی 

درمان بیماری های اخلاقی ماست، منظور ناخالصی های وجدانی ما اگر 
قضیه بعد دهد که این خالص نیست. البته یک نشان مینشود این درمان 

 ها یا عینیت آنیک بعد دیگرو آن نظری است بعد این است یعنی یک 

     پس ما .ما نباید آن را از نظر دور داشته باشیم ، است  عینی عوامل
گوییم در اسلام اخلاق یک چیز واحد نیست، مثلا ما بگوییم که یکی می

کند کارش اخلاقی است یا هرکس به مستمندان می نیکی به پدر و مادر 
 منظور    معلم .اسلامی است کند ما بگوییم یک نظام اخلاقی  می کمک

آن ها چه کسانی هستند؟ ،  ورندآ میکه یک شبکه را بوجود هایی 

ی شمول حتی از ارزش انسانی و اخلاقی دامنه ؟آن ها چیست شغل
شبکه یا نظام اخلاقی که در اسلام هست و  .جامعه مومنان هم فراتر است

هایی است مثل عدل تقوا، صبر، انفاق، احترام به قرآن شامل مولفه
طورکلی مفهوم خیر و ه از مستندان و آن چیزی که بوالدین، حمایت 

گوید قسط و عدل مفهموم عام عمل صالح را دارد، ببینید وقتی قرآن می
پذیرند ها تطابقرا مشخص نکرده یعنی چه؟ معنایش این است که ارزش

ی معارف کند. متاسفانه همهای قسط و عدلش فرق مییعنی در هر دوره
معارف دینی پیشرفت نکردند، هنوز هم یک  علمی پیشرفت کردند ولی

چه. مفاهیم کهنه و قدیمی در آن گویند قسط و عدل یعنیسری می
است، یک سری از علوم دینی و علوم اسلامی پیشرفت زیادی نکرد، 

که علوم انسانی، علوم اجتماعی  متاسفانه در طی این قرون در حالی

بینید ولی شما هنوز می گرفتند و به روز شدند کاره بهای جدیدی روش

 111،  311 که اقلام دینی، بحث های دینی همچنان در بحث های 

-زنند در حالی که قسط و عدل و تقوا، انفاق اینسال پیش دور می311و

ی دانشمندان توانند به روز بشوند. این وظیفهها همه تطابق پذیرند و می

پیش مطرح نبود و  سال 311عدالت زیستی  مثلا مسئله .این رشته است 
اما امروزه ، داری و کشاورزی داشت دامبعد سال پیش عدالت یک  311

ست که مصداق احقوق زنان، حقوق بشر هست، امروز حق حاکمیت ملی 
عدالت و دموکراسی است، امروز روز جهانی عدالت و آزادی مطبوعات 
است که مصداق قسط و مصداق عدل است، این موارد است که باید 

ولی متاسفانه به هرکسی برسی چند تا ، آفرینی و باز شکافی شود باز
شود ها رفتارهای خوب دینی است، و  باعث می کلیشه وجود دارد که این

آن نظام اخلاقی را ما درک نکنیم. من معتقدم نظام را باید درک کنیم 
زمان را دارد. بحثی که هست این است  و عصر با این نظام قابلیت تطابق

از همان ، بحث زیاد شده درباره اخلاق گذشته  93تا  91 قرن ر طولکه د
 کههای اخلاقی زیادی در عرفا و مفسران بودقرون اول و دوم هم بحث

بعدها هم رسید به ترجمه آثار، اخلاق از منظر ارسطو، اخلاق از منظر 
-های یونانی، لایهها ترجمه شدند و ترکیبی از اندیشه افلاطون و.... این

های اخلاق اسلامی جا افتاد های اسلامی تحت عنوان فلسفهایی از آموزهه
های یونانی بود بعدها در کار که بخش اعظمش فلسفهدر حالی
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دانشمندانی مثل فارابی، ابن سینا، غزالی، ابوعلی مسکادی،ابولحسن 
های عامری و بعد ابوالسعید ابوالخیر، مولانا، حافظ و... آمدند و بحث

ی ا در ابعاد فلسفی، دینی و عرفانی توسعه دادند که یک پیشینهاخلاق ر
اسلام دارد. مسئله این است که دنیای قدیم دنیای فلسفه  در ایبرجسته

ی فلسفه بوده بنابراین اخلاق را هم بیش از این بود کلا جهان قدیم سیره
ی فلسفی کردند و این میراث تا امروز هم آمده الان هم بسیاری از افراد

کنند راجع به اخلاق بیش از حد فلسفی بحث که معارف اسلامی کار می
نظری و معرفت شناسانه در اخلاق است بعد در حالی که یک  ،کنند می

خودش ارجاع بدهند و یک  اجتماعی مسائل به بعد دیگر باید اخلاق را
ها چقدر وارد است در آن چیزی بود که فیلسوفان قدیم نمی دیدند به آن

ه تطبیق نگاه فلسفی بر مقولات تجربی رسم نبود، این روش علمی دور
جدید است که ما با تجربه به سوی واقعیت برویم و واقعیت ها را 
شناسایی ، مطالعه و طبقه بندی کنیم. امروز همان بقایای بحث فلسفه 

کنند درباره اخلاق هنوز مطرح است و بسیار اخلاق را استدلالی بحث می
شود، به  کارها را بکنیم این باورها را داشته باشیم این ها می اگر ما این.

که اخلاق یک پدیده اجتماعی است  عنوان مثال عمل اخلاقی، در حالی
بعد نظری و معرفت شناسی غنی دارد ولی بعد اجتماعی و واقعیت گرایانه 

در فرهنگ ما به عبارتی در بستر مناسبات اجتماعی  .آن ضعیف است
-ای که در آن نابرابری باشد، فقر باشد، به ویژه جامعهجامعهکند رشد می

ای که های ناظر باشند، جامعههای توسعه در وضعیتای که شاخص
های جنسیتی در آن وجود دارد، محیط زیست آن آلوده باشد، نابرابری

اشتغال کم باشد خود به خود اخلاق تعطیل است. بنابراین کتاب نوشتن 
کند و ما را به سوی مکارم شکل اخلاق را حل نمیدرباره ی اخلاق م

اخلاقی نمی برد، ما باید بستر اجتماعی را هم در نظر داشته باشیم و به 
ای است که نقطه ضعف مباحث آن فکر کنیم و بپردازیم، این نکته

ماست. هرکس تریبونی دارد در کلاس، دانشگاه،   یاخلاقی در جامعه
ها  ولی آن ،کنندمی   کنند، اندرزبت میمسجد راجع به اخلاق همه صح

مندی باشد، پس ی اخلاقتواند جامعهی فقیر نمیگیرند جامعهدر نظر نمی
های اجتماعی باشیم و این ها را اول فکر فقر باشبم، فکر اصلاح نابرابری

ای که به های رفاه را ترمیم کنیم جامعهسعی کنیم بهبود بدهیم شاخص
خود به خود میل به مکارم اخلاقی هم در آن بیشتر  سطحی از رفاه برسد

ای که باید در نظر داشته باشیم و از آن غافل نشویم شود. این نکتهمی
ولی تا بحال بی شرط نبوده حتی آن هایی که برای اخلاق مبارزه می 
ی کنند تلاش می کنند اغلب از آن یاد می برند که اخلاق یک پدیده

ست، ببینید من الان یک نمونه برای شما بگویم شناسانه نیصرفا معرفت
گذارند، ببینید پژوهشی که در می    ها چگونه بر اخلاق تاثیر که دین
 11ی و یک پژوهش هم در دهه 39و یک پژوهش در سال  31سال 

از آن سه پژوهش ، شده  است که به طرح پیمایش ملی معروف است 

داشت کردم، در آن فرامرز رفیع قبلی نکاتی را از کتاب توسعه تضاد یاد
پور می گوید: که اعتقاد به روحانیت باور به آن از بعد اخلاق و پیشگاهی 

درصد مردم به  59درصد بود، یعنی  59، 31سر مسائل دینی در سال 
درصد  11یعنی اوایل انقلاب به  13روحانیت اعتماد نسبی داشتند. سال 

دقیقا  39داشتند، در سال  یعنی درصد مردم به روحانیت  اعتماد 11رسید 
 31درصد شد که این رقم به رقم سال  51سال بعدش این رقم  1

درصد بود 11، 31برگشت اعتقاد به دین، باور به دین چطور بود سال 
درصد مردم اعتقادات دینی از خفیف تا  11درصد یعنی  11، 13سال 

د بود یعنی درص 15،  39غلیظ داشتند و باورشان خیلی بالا بود سال 
نصف شد خیلی مهم است گرایش مردم از دین و خدا به سوی پول رفته 
است. شاخص اخلاقی خیلی مهم است دما سنج اخلاق مردم جامعه است، 

درصد بود.  91، 31ببینید گرایش مردم از دین و خدا به سمت پول سال 
چه چیزی تغییر کرده است؟ دین تغییر نکرد تازه حکومت هم دینی شد 

شد، اما باور دینی بعد معرفتی و القاعده باز باور دینی بیشتر میلیع
های اجتماعی یعنی تنزل رفاهی اجتماعی، شناسانه است واقعیتمعرفت

که شناسد وقتیافزایش فقر و آن دیگر حکومت دینی و غیردینی نمی
کند اخلاق را به سوی شاخص ها واقعیت های ذهنی تنزل پیدا می

 11دهد و گرنه آن ها این را نشان میبنابراین شاخص رودتخریب می
برد تا آن ها که با ما بود همان سیر صعودش را بالا می درصد و بقیه این

کردند بد نبود به علاوه اینکه باورها های اقتصادی تغییر میموقع شاخص
اما اگر بعد نظری هم ثابت  ،یعنی بعد معرفتی و بعد نظری هم قوی بود

بیند چون که خراب شود آن باورها آسیب می اوضاع قبل از این ماندمی

نکته ای که ما می بینیم تنزل اعتماد و  .باورها از واقعیت نیستند
ها های زیادی در آن کتاب و بقیه کتاباعتقادات را داریم. حالا شاخص

-شده که من خلاصه اش را گفتم ولی تقریبا همه این روند را نشان می

مثال طراحی همایش ملی تحت کشور همه ی استان ها هم  دهند. حالا
این روال را دارد یعنی تنزل ی هم شاخص ها انجام باشد که آمده 

نسبی. پس بنابراین تاکید معرفت شناسانه و ذهنی بر اخلاق همان قدر 
که تلقی خرافات با انکار ذهنی و باور دارد به ، ست اکه مسئله ساز 

خواهیم یک سوء تفاهم نیست حالا ما می عبارت دیگر خرافات صرفا
شناسانه دارند و یک بعد بگوییم هم اخلاق و هم خرافات یک بعد معرفت

زنیم. خرافات اجتماعی و عینی. اخلاق را مثال زدیم و خرافات را مثال می
محصول مناسبات ذهنی منصفانه است، چرا خرافات پایدار ماند؟ چون 

پایدار بود مثل حق نابرابری و ستمگری  های آن و کارکردهای آنزمینه
از آن طرف  ، هایی که گفتیم کم شودوقتی در جامعه همان شاخص

بینند پناهی شود چون مردم می شود و خرافات زیاد می اخلاق کم می
کنند و به ندارند ملجا و مئمل ندارند در ذهنشان عواملی تصور می

شکل خرافات هم ن به اینشوند، بنابرایتسکین دردهایشان باورمند می
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کند پس هم اخلاق بعد نظری و عینی دارند و همین طور رشد نمی
خدا  به موازات ی است کهخرافات؛ بعد نظری خرافات باور به نیروهای

شوند، ممکن است اشخاص، پیشوایان، اشیا، ارواح، اجنه و مطرح می
     و  کنند در سرنوشتشان موثرندها فکر می هرچیزی باشند که آدم

-اش شاخصست. بعد عینیااش توانند سهیم باشند این بعد معرفتیمی

 خرافات رشد های چون  رفاه، معیشت، اشتغال و توسعه تنزل پیدا کند با
شود، در شوند خرافات زیاد میها که کم می رابطه معکوس دارد یعنی آن

ین ایده کند. معنا و برداشت که از اجامعه به این شکل خرافات رشد می
 داریم چیست؟ مبارزه با خرافات، کتاب نوشتن در رابطه با خرافات نیست 

اش مبارزه با خرافات یک مبارزه ملی و مدنی است. یعنی بعد نظری . 
اش این است که ما باید گذارد فکری و ملی باشد ولی بعد مدنینمی

اش برای رفاه جامعه تلاش کنیم برای بهبود اوضاع مردم و معیشت تل
شود با پرداختن به مقوله چه می کنیم. واین که نباید در نظر بگیریم که 

های ها از خرافات نجات پیدا کنیم و به اخلاق بگردیم. منشا ارزش
ها مثل عدالت، برابری گویند ارزشاخلاقی از منظر دینی خدا است و می

 و نوع دوستی یک امر فطری است ولی از لحاظ جامعه شناختی منشا
خودمان اخلاق  ی جامعه برای و مردم برای اخلاق جامعه است، ما باید

هایی را در نظر بگیریم و اخلاق را در اجتماعی تعریف کنیم یعنی شاخص
هایی را که موجب خیر و مصلحت و بستر اجتماعی مطالعه کنیم و ارزش

جا قضاوت دینی نکنیم.  صلاح عموم است به آن پایبند باشیم و در آن
خوب،کار خیر، عمل صالح را ارج دهیم و قدر بدانیم در آن جا کار 

 ،شودمی قضاوت دینی نکنیم. بگوییم اگر کار خوب توسط مومن انجام 
شود و هدف اول در اجتماع می کار خوب توسط غیرمومن نیز انجام 

ست که مومنان عفو یا پاداش مضاعفی اارزش را در بردارد. در نزد خدا 
ید این قضاوت های تنگ نظرانه را در نظر بگیریم، برای ما نبا، گیرند می

دهد و برای توسعه ی اجتماعی نشان  هرکسی که کار نیک انجام می

آن اخلاق مدنی باید  .شویم می دهد برایش ارزش اخلاقی قائل می
توسعه پیدا بکند و به این شکل که آن را سازمان بدهیم و نظام اخلاقی را 

فعالیت نظری یا معرفتی را افزایش دهیم. همین درک کنیم تا بتوانیم 
های کارشناسانه و کار فکری است . از آن سو مبارزه مباحثات جدال

مدنی منظم برای بست وجود دارد . توسعه و مکارم اخلاقی از جانب هر 
گروه و حزبی که باشد ما نباید مومن و غیر مومن بپرسیم، باید همه را به 

یم . برای بهبود مردم، آزادی مردم، برای اخلاقیات مدنی دعوت کن
برابری، اخلاق مداری، عمل صالح که همه ما باید مشارکت داشته باشیم 
و این باید شعار باشد، اخلاق را در بستر عمل اجتماعی رشد دهیم تا 

 داریم آخرت های ارزشی،  دینی را برایبتوانیم به جایی برسیم. قضاوت
تواند با کارهای منطقی رشد پیدا کند و ونه میگکه در جامعه اخلاقی این

گویم و محقق شود .در این دستگاه معرفتی جایگاه خرافات و اخلاق را می
تشابهاتی که از بعد نظری و عملی دارند از نظر تحقق و رشد عقولی که 

در اخلاق ، هم  هایی توانند داشته باشند، شباهت ها و تفاوتدر دنیا می
  های اجتماعی در بینشان  دارند..در واقعیت در بعد نظری وهم



 
 
 
 
 
 
 

13 
 

0011( بهار 72خبرنامه الکترونیکی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری )شماره   

  

 :با عنوانماه   خرداد نشست

 " خرافه با مواجه اخالق "  

 دکتر مهراب صادق نیاسخنران: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0011در سال  یاخلاق در علوم فناور یرانیانجمن ا ماه خرداد نشست

ر دکت .برگزار شد مهراب صادق نیادکترحجت السلام با سخنرانی 

صادق نیا استادیار ادیان گروه ابراهیمی ، دانشگاه ادیان ومذاهب 
  گزیده ای از نشست در ادامه ارایه شده است:

 این برای . است خرافه مسئله با اخلاقی مواجه درباره ما بحث موضوع
 ماهیت تعریف درباره بیشتر که گویم می نکته تا دو شما اجازه با بحث
 های زمینه درباره بعد و خرافه به شناسانه حدسی نگاهی و است خرافه

 دهم ، که می جواب اصلی سوال این به آن از بعد و خرافه پیدایش
 دوستان خدمت و در کردم یادداشت مورد هفت در خرافه با مقابله مواجه
جزئیات این بحث  درباره دارم دوست هم . من دهم می ارائه و هستم

 تعریف از،  نخست نقطه همان از بدهید اجازه کنم . اگر بیشتر صحبت
 شناسی باز معمولا که آن جایی از کنیم . صحبت خرافه ماهیت یا خرافه
 عهده بر معمولا خرافه غیر یا خرافه به چیزی یک تعریف یا خرافه

و  است سختی کار خیلی خرافه تعریف دلیل همین به و است تماشاچیان
بپذیرند کاری  توانند نمی هرگز کنشگر و بازیگر آدم های که معنا این به
 است. آقای خرافه،  دهند می انجام را آن دارند که

 شواهد که هایی پدیده به اعتقاد،  می گوید ( (Ingresonانگریسون

 صرفاو  کندمی ن حمایت را ها آن و گذارد می کنار را عقل معیار،  تجربی
 ای پدیده یک برای دلیل هاده شما اگر یعنی پردازد می تجربی شواهد به

 مورد در مسیحیان که کاری . مثل است پذیر امکان عقلا که بیاورید
 یاها  پدیده اینبا  که آن جایی انگریسون از آقای ولی کنندمی تثلیت
 عمل یک عمل این ایشان نگاه از دارد، ناسازگاری سر تجربی های یافته
 مورد در یمانها داشته باور از بسیاری اسلام در ما مثلا یا باشد می خرافه
 را آن ابطال امکان عقل که نظر این از دارد عقلی خواستگاه صرفا خدا
 ناسازگار تجربی شواهد با که نظر این از ولی سبحانی، معاد مثلا ندارد

 خرافه این ایشان نگاه از داندمی خرافه را این انگریسون آقای .است
 آن که دارند هم سومی معیار تجربه و عقل آن جز به ها متدین اما است.
 است برانگیز چالش خیلی البته دین از آن ها مراد و است دین سوم معیار
 و عقل که است چیزی خرافه گویند می دینی محتویات ظاهرا در  ولی

 یعنی باشد سازگار آن با و برنتابد آن را مقدس متون محتویات یا تجربه
 در شود. می دودترمح خرافه دامنه و تر وسیع خرافه غیر  مقداری دامنه

 من اگر یعنی تفاوت وجود درد. که است جایی همان این دیندارها تعریف
 چون دانم نمی خرافه را چیزها یک سری قاعدتا باشم دینداری آدم یک
 در نفوس دینی کنیم فرض مثال طور به است. سازگار من دینی نفوس با
 ولی به نپذیریم من اصلا است ممکن البته،  پذیرفت را جن وجود بشود ما

 است ممکن یا نیست خرافه این گویم، می قاعدتا دیندار مرد یک عنوان
 هیچ عقل چون نیست خرافه این بگوید و باشد عقل معیارش کسی
 ودر است پارادایم تجربی دنیا ، در که کسی ولی ندارد آن رد برای دلیلی
 هر به ت،پذیرف را آن و نباید است خرافه آن گویدومی کندمی زیست آن
 که تعریفی یک به رسیدن دلیل همین به و است متفاوت معیارها حال
 آن به شود نمی و است سختی کار خرافه مورد در کند راضی را همه
 بخاطر خونینی هایجنگ گاهی که است مهم آن قدر این البته ، رسید
 آن قدر اوقات گاهی خرافه تعریف حال هر به ،افتدمی اتفاق موضوع این
 سر بر ،افتدمی اتفاق نیز خونینی هایجنگ آن بخاطر که است تسخ
 دوگروه: به را خرافه گوید. معمولامی نادرست و درست کسی چه که این
 خرافه. کنندمی بندی بخش رفتاری خرافه(1 شناسانههستی خرافه(9

 چیزیوجود عدم به یا باور چیزی وجود به باور معنای به شناسانههستی
 یا است مخالف آن با دین یا عقل یا علم حالا که،  است تیهس جهان بر
 خرافه یا شناسانه هستی خرافه، دراین صورت به آن  تابدنمی بر را آن

 در است چیزی که کنیم فکر که این بگوییم.می توانیم باور به معطوف
 در سری هفت یا نهنگ جا فلان در سری ده ماهی مثلا هستی جهان

 تجربه یا عقل یا علم که چیزی هر یا فرشته یا جن یاجا  فلان اقیانوس
 اما . می گوییم  شناسانههستی خرافه آن و به ندارد سازگاری آن با که
 که در زمین روی غروب دم ریختن آب کارها هستند مثلا سری یک

 را مسجد چراغ های آدم ها اگر این که ایران داریم یا مناطق از بعضی
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   یا شود می باز( ها خانم دختر) آن ها بخت مییگو یم کنند روشن
 ها آن وبه کنندمی قرار بر نسبتی عمل دو که بین دست این از اموری
 به معطوف بیشتر که  من اول گویند . نکتهرفتار می ضمیمه در خرافه
 .  آن است ماهیت و خرافه ،تعریف بود خرافه ماهیت
 زهایچ یبرخ وجود هب باورو  شناسانهیهست خرافهدوباره  شناخت پرسش:

 در است ممکن که یهااتفاق به باور یکو ی باشد خرافه مصداق تواندیم
 دکتر جناب که رسد یم نظر به ، باشد داشته وجود ما رفتار و ها یزندگ

 ما بحث به چیزی که آن حالا  .کردید متمایز هم از را خرافه نوع دو شما
.  کردید استفاده عقل از جا دو در شما کردم احساس من دارد ارتباط
 آمد می نظر به هم گاهی ،نداند محال آن را عقل که گفتید می گاهی

برای این که منجر به تناقض  ، روید می اثباتی عقل طرف به که

 عقل را اگر .کردید  می اراده را حداقلی عقل اوقات هم گاهینشود 

 هم امآر اقیانوس درته سر هفت هم وجود ماهی وقت آن بگیریم حداقل
 که گزافی ادعای . هر ماندمی بیرون تناقض فقط یعنی نیست ممکن نا

 می خرافه غیر وارد مجموعه شما تعریف این با ،نباشد تناقض مستلزم
 بفرمایید؟ تر دقیق عقلی ضابطه مورد در خواستم می ،شود

 ثابت بتواند که است عقلی یعنی است اثباتی معنای به عقل همین قطعا 
 با تنها دینی آموزهای از برخی دینداران الگوی از برخی رحاله به . کند
 ، لذا باشد نداشته آن با منافاتی عقل این که با سازگارند کمینه عقل آن
 خارج خرافه دایره از خواهند می را امور از ای پاره که است جوری آن

 عقل همان این قاعده واقع در ولی دارند رو موضع همین مثل و کنند
 اثباتی عقل اگر . اثباتی می باشد عقل یا بیشینه عقل معنای به است که

 وجود مثلا برویم بالاتر کنیمنمی جرات ما وقت آن بگیریم نظر در را
 در شما نظر به وجودشان است اثبات قابل اثباتی عقل با فرشتگان
 پارادیم یک در اما ، شودخرافه می آن طبق نه فلسفییک آدم  پارادیم

 دینی نفوس در یعنی نیست که خرافه وجود دارد نفوس که ردیندا آدم
 فراتر گام یک ما نیست. خرافه این لذا،  دارد وجود فرشته گویند می

 بحث جا آن و دهیم قرار سوال مورد را دین آن خود اصلو  برداریم

 بله، درست است  برون دینی ودرون دینی نظر از خرافه بعضی  .کنیم
 . بسیاری خرافه بپردازیم پیدایش های زمینه به اباشد. ام می طور همین

 یا مبدا خود خودی به ها آدم است محال که معتقدند شناسان جامعه از
 زیست عمیقی با پیوند ها خرافه که معتقدند و باشند خرافه مبتکر

 مفهومی ،گرفت شکل جوامع که وقتی آن از یعنی دارند آدم ها اجتماعی
 خود دینی حیات بنیادی ضرر در دورکیم را این آمد پدید هم خرافه نام به

،  جامعه بین معناداری خیلی نسبت گویند می هم دیگران و داشته بیان

 لذا در .وجود دارد ها خرافه ماهیت و هاآدم زیست جهان و گروه طبقه،
 نویسند. می ها پلاک روی 9۱91 شود و نمی نوشته سیزده برخی

 یا دارد وجود مشاهده کردم که، شده معنا خرافه من نظر از که چیزهای

 بسیار آن جا را خرافه نمادهای یا نمودها صنعتی های کشور در مثلا
 مخصوصخرافه  بگوییم ما که ندارد وجود دلیلی لذا مشاهده کرده ام، 

 ندارد وجود دلیلی هیچ و ندارد وجود دیگر جوامع در و است سنتی جوامع
 یا ندارد وجود هاخانم در و است آقایان مخصوص خرافه که بگویم که
 مخصوص یا ندارد وجود سوادها با در و سوادهاست بی مخصوص مثلا

 سیاسی ماهیت خرافه ندارد، وجود پولدار جوامع در واست  فقیر جوامع
 واقعا و دارد وجود اجتماعی طبقات و هاگروه همه در آن شیوع و دارد

 کمتر هادینبی در و زیاد رافهخ دیندارها در بگوییم که ندارد دلیلی وجود
 ایران در  مورد است. چند نشده زمینه این در هم عمیقی مطالعه ، است

 نموده بررسی را مطالعات آن همه بنده بود ، شده در این زمینهمطالعاتی 

 ایران جامعه در بحث این. امکردهومشاهده  بررسی را ها آن بیشتر یا ام
 لذا ندارد، ارتباط آن در شهروندی یزندگ نوع نه سن، نه جنسیت، نه

 به بسته خرافه که رسیممی نتیجه این به دارد زیادی خیلی گستره
 خیلی ، دامنه داریم خرافه ماهیت فیزیکی که از  عنوان به ما که تعریفی
 ای نکته هم این شود، می جامعه مختلف هایگروه شامل و دارد وسیعی

  خرافه بود. پیدایش زمینه مورد در
 که تعریف به توجه با مواجه؛ اخلاقی های چالش مورد در بعدی مسئله اما
 شایع ما بین که ای ، عقیده خرافه ماهیت به توجه با و کردیم خرافه از ما

 این برای نسبی پذیر همه حقیقت یک. است شده پذیرفته گویا،  است
 می بدعت آن به که باشد دین حتی یا عقل یا علم مقابل در خرافه که

 کج نوعی شناسان جامعه قول به ،است  مضمومی بسیار امر یک گویند.
 چهره به نسبت مسئولیت دلیل همین به است، انحراف نوعی یا روی
 به خرافه با مقابله . برای دارند مطالعه اهل علمی هایآدم علمی، های
 از را مختلف جوامع و برد بین از را خرافه کرد، تلاش باید ایشان زعم
 باورو شده  تصور اخلاقی امری مبارزه گویا در این،  کرد رها خرافه

 کار این و کنیم رها خرافه از را جامعه بتوانیم ما اگر که ستا این عمومی
 آن کنیم تلاش و باید شدیم اخلاقی غیر عمل یک گرفتار، ندهیم انجام را
 ها بدعت مثلا که داریم ما دینی رفتار در نفوس آن قدر،  کنیم درست را

 که است واجب عالم بر " عِلْمَّهُ یُظْهِرَّ أَّنْ الْعالِمِ  فَّعَّلَّى " شوند ظاهر
 مراد است روشن ولی کند.  مواجه ها خرافه آن با و کند اظهار را علمش

 ندارد دینی نفوس در ریشه که هایی بدعت،  آمده روایت که خرافه این از
 با که چیزهایی و نیستند سازگارندنا عقل با که هایی بدعت ما در و

 شده پذیرفته همه باور بین این به ظاهرهستند و  سازگارنا نفوس دینی
 کنیم.دقت مبارزه خرافه با ، اخلاق با است لازم که کنیم می فکر ما است.
 دیگر زوایای از خرافهبا  مواجه بودن لازم غیر یا لازم درباره من کنید
 این در .است اقیاخل رویکرد به معطوف سخنم من،  گویم نمی سخن
 جنبه به و کاری است اخلاقی عمل این که بگوییم خواهیممی مسئله
 اما ،کرد دفاع ایده این از بشود دیگر زوایای از شاید نداریم، دیگر های
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 این جا .  بکنیم مرور خواهیممی را ایده با مواجه اخلاقی های چالش
 می توانم را ها چالش این از تا چند نمی دانم که ام نوشته چالش هفت

 اما بدهم. توضیح را ازآن مورد چند می کنم سعی ، اما بدهم توضیح
 هیچ ما واقع به که معنا این به است خرافه،  سنجیچالش مورد اولین

 کردن مشخص برای واقع در یعنی نداریم خرافه سنجش برای معیاری
 بگویید است ممکن ، نداریمنباشد در آن عملیباشد یا  عملی  چه خرافه 
 بین الان زیادی اختلافات که است این واقعیت ولی،  است عقل معیار
 می فکر که معنایی این عقل که دهد می نشان این دارد، وجود عقلا
،  است ممکن ها چیز از بسیاری ندارد. را است ساده و بسیط خیلی کنیم
 غیر امور ای جامعه برای و بشود تصور معقول ی اموریجامعه یک برای

 .شود تصور معقول
 موضوعات درباره مختلف ادبیات ، مختلف هاینظریه و هادیدگاه الان ما

 علم با مسئله فلان بگویم که نیست سادگی این به داریم علم در مختلف
 و شودنمی وارد بکند ارزیابی و داوری نتوانند که هایی علم اما سازدمی

 تواندنمی علم لذا رند،دو علمی ارزیابی دست از خرافه مسائل از خیلی
 چیزی تواندنمی علم جن یا فرشته وجود مورد در مثلا . کند قضاوتی
 که این دلیل به ندارد وجود یا دارد وجود که کند عنوان تواندمی بگوید
 را این مورد در داوری یعنی نیست دستیابی قابل حوزه علم در مسئله این
است یعنی یک  لم دربسته. ع کشد می کنار به را خودش لذا ، ندارد
 آن بدهند قرار ارزیابی مورد توانستند نمی که را چیزی هر ای عده زمانی

 قرن دوم نیمهیعنی  طرف، این به9111 سال از ولی کردند. می انکار را
 در اگر الان و رفت بین از و شده فردی کاسته پارادایم این طرف این به

 نمی ما که کنند می عنوان اشدب نداشته را آن ارزیابی امکان علم جهان
 می و کشند می کنار را خودشان لذا ، کنیم صحبت آن درباره توانیم

 ما که است درست لذا . نداریم باره این در ارزیابیو  قضاوت ما گویند
 دین که است. دین یا علم با عقل، معیار گفتیم . گفتیم را متغیرها این
 است ممکن شیعه مانمسل من برای که ، چیزی است  متفاوت هم

 ممکن سنی مسلمان یک برای بودایی و هندو من برای نباشد خرافه
 سنجش چالش نام به داریم چالش ما این جا لذا بشود، تصور خرافه است
 خیلی این نه . یا است خرافه آن که بگوییم آن طبق بتوانیم ما که خرافه
 هم جدی ایهستیزه پیدایش باعث است ممکن و کندمی دشوار را کار
 یک مورد در اگر ،هستیم  این جا الان که تعدادی همین جامعه بشود ، در

 خرافه که معتقدیم ما همه . است عینی نمونه یک ،بگوییم سخن مسئله
  ومطرح ساده مسئله یک بخواهیم درمورد ما همه اگر اما،  است بدی چیز

 این به ما اوضاع قاعدتا نیست یا است خرافه این که کنیم صحبت
 رخ ما بین هایمشاجره یک و احتمالا بود نخواهد هست الان که مسالمت
 تلاش و نیستند شفاف باز معیارها این که دهدمی نشان این داد، خواهد
 ممکن خرافه سنجش برای معیارهایی عدم دلیل به خرافه حذف برای

 کشتار و وستیز و جنگ بخواند فرا هم غیراخلاقی هایکنش به را ما است
 کنیم می شلیک هم به وقتی ما همه و طالبان. داعش کند مانند وادار
 این بالاخره است اکبر که الله این یعنی بریم می کار به را اکبر الله لفظ
 هم طالبانی یک گلوله هم داعشی یک گلوله هم که است صورت چه به

 که دهد می نشان حال هر به ها این کند،می حمایت راشیعه  من گلوله
 همین ما اخلاقی هایچالش بپردازیم. خرافه مبارزه به نیست ای ساده ارک

 تحریک باعث عرصه این به شدن وارد،  نداریم سنجشی ما است
 در شما ،کنم عرض را ای نکته شود .یک می هاحساسیت و عواطف
 علمی نظریه یک سر بر که دارید سراغ را جنگی کمتر هستی جهان
 ای منطقه و کشوری در جنگی که اید کرده اهدهمش شما مثلا بیفتد اتفاق
ای گونه این علمی نظریه شخص این مثلا که این سر بر بیاید پدید
 ای بر سر آن مناقشه،  است گفته را آن گفته یا را مارکس این قایآدارد.
 آنمی شود ، ایدئولوژی به تبدیل علمی نظریه وقتی اما،  نیست

 است وقتمن آن گفته به .می شود  ماهیت هم خرافه با ایدئولوژی هم
 تواند مارکسیست می یک است . ممکن شود می دربسته گفته این که

 یک مثلا یا خوبیم ما،  گویندمی که این برای بکشاند تباهی به را جهانی
 جهانی است ممکن یدئولوژیا یک به شده دوباره تبدیل که دیگر گرایش

 است دشواری کار لذا،  خوبیم ما دبگوی که این برای ،بکشاند تباهیبه  را
 مشکلی کنیم ستیزه علمی نظریه یک با بود قرار اگر ما که این یعنی

 همان و احساسات و عواطف با درگیری دلیل به خرافه ولی ،نداشتیم

 یک با بخواهید اگر شما .است یدئولوژیا شبیه کردم عرض که طوری
کنش  است ممکن و تسختی اس خیلی کار قاعدتا ، کنید مبارزه خرافه
 که است اول چالش این، باشد داشته دنبال به را زیادی غیراخلاقی های
 خرافه می سنجش تعیین عدم چالش یا خرافه سنجش چالش را آن اسم

 مسئله در میبتوان چون کنیم مشخص را خرافه توانیمنمی ما نامیم.
 این ونیبیر منطق مسئله در . اما شویم ، هم عقیده هم با ذهنی منطقی
 ندارد. وجود ما برای امکان

 چالش عملکردگرایی منظر از بیشتر که است کارکرد چالش ،دوم چالش 
 دارند کارکرد جامعه در که وقتی تا اجتماعی می گویند. مسائل کارکردی
 از طبیعی به صورت ،  بدهند دست از را کارکردشان که وقتی ، هستند
 یا پلیس هاده اگر،  ندارد دیکارکر که ای پدیده یعنی روند می بین

 چون، کندی نگهدار را آن تواند نمی باشد هم امنیتی نیروی صدها
 کارکرد که ای پدیده و رود می بین طبیعی از صورت به ندارد کارکردی

 را آن جلوی که بیاورد هم امنیتی نیروی صدها و پلیس دها اگر دارد

 ای جامعه در اکنون مه مثلا .شودمی محقق باز ،نشود تحقق که بگیرد
 پیش دهه چند که بندی نعل شریف شغل ،کنیم  می زندگی آن در ما که
-شده منقرض الان، بودند  ما جامعه در پیش دهه چند کهها نمکی یا بود

 دوباره تواند نمی،  بدهند هم دست به دست ما جامعه تمام اگر یعنی اند
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 که زمان آن اشتد وجود چیزی یک چون ؟ چرا کنند زنده را هانمکی

 فکر جامعه که دلیل این به،   بودند هانمکی این قدیم  .ندارد وجود الان
 هم مقدس امور وهستند  مقدسی امورها  نمک و نانکه این کردمی

 که  بود شده درست نمکی شغل یک لذا،  است حرام آن ها فروش خرید
      نمک ند،کردمی مبادله هم با را این ها، رفتندمی راه ها کوچه در
 هر نمک و نان فروش و خرید چون ،گرفتند می خشک و نان نددادمی
 . بودند هانمکی دلیل همین به ،بود جایز ها آن مبادله ولی ، بود حرام دو

 آن فروش و خرید یا داندنمی مقدس را ها  آن یا جامعه در اکنون هم اما

 تهیه را خود نمک و نان ، رفته مارکت سوپر به افراد داند.می جایز را ها
 را ها نمکی شود نمی بیایند هم پلیس هاده اگر دلیل همین به کنندمی

 مواد با مبارزه برای جامعه داخل در ستاد و پلیس ها ده اگر اما برگرداند
،  بشود مخدر مواد بردن بین از صرف  هابضاعت تمام و باشد مخدر

 کوبیدن هاون در آب طفق و شود نمی مخدر مواد بردن بین باعث از
 وسیلهبه  ،بشوید هم حتی اگر موفق کنید حذف را آن بخواهید اگر .است
 اید.هبرد بین از را جامعه از بخشیآن 
 یا و سیاستگذار یک که این یعنی باشد داشته ضرر خرافه پرسش:  اگر 

 خود که حالی در دارد ضرر خرافه که بدهد تشخیص علم اهل یک
 است ممکن صورت آن در،  ندهند خیصتش همچنین شهروندان
 تضمینی ما اگر حتی،  وارد مبارزه بشود دستگاه سیاستگذار و دانشمند

 مواد که بشود اثبات ممکن مثال طور به .کنیم کن ریشه را آن که ندهیم
 کنید فرض هستند، مهلک که گردانیروان مخدر مواد .دارند ضرر مخدر
 چنین چیزی که شود مسلم  ینهمچنو هستند  که شیمیایی های نمونه
 مردم که دارد کارکردی ، یک  گرایی کارکرد نظر از طرفی از و دارد ضرر
 نمی کن ریشه اینشود که  بینی پیش اگر حتی کنند می اقبال آن به

 ای پدیده چنین با مبارزه ما وظیفه آیا ؟چیست ما وظیفه شما نظر به شود
 نیست؟

 مواد مثل ،زدند مثال دوستان که زیچی آن با خرافه ،اولا کنید توجه 
 کنید ثابت توانید می طبیعی علوم را بعدا در آن است متفاوت کاملا مخدر
 طبیعی علوم و داند می مضر را سیگار مصرف یا دارو این مصرف مثلا که
 به یعنی بکنید را کار این توانیدنمی برای خرافه اما ،دهد می نشان را این
 نادرستی عملی خرافه که بدهید نشان بیاید شما که نیست سادگی این
 مثلا که بدهد تشخیصرا آن  علمی کهاست  این مهم آن نکته اما ،است

 کار آن تشخیص که گفت خواهم بعدا البته.مضر است و مذوم خرافه
مثلا  که برسند نتیجه این به علما که نیست سادگی این به است سخت
 نیست ای ساده کار بالاخره این ، مضر است ؟ است مضر خرافه وجود چرا
 این موافق خیلی من البته .داد خواهم توضیح بعدی های چالش درو 

 کنممی مطرح را آن چالش یک عنوان به صرفا و نیستم کارکردی چالش
 می  ، است اخلاقی کار غیر عملی که خرافه بگیرم نتیجه  خواهمنمی و

 براعت کار نیست، کنیم می فکر ما که سادگی این به کار بگویم خواهم
 هاییپیچیدگی،  کنیممی گمان ما که نیست بدیهی آن قدر یعنی نیست
 نیست. ساده که دارد
 سامان رفتن دست از چالش ، دارد وجود جا این در که سومی چالش 

 امر با تعریف اخلاقی امرتعریف  شناسان جامعه نظر از است، اجتماع

 جامعه یک نظر از .کندمی رقکند فمی تعریف متدین یک که اخلاقی
 ارزش اصلا و دارد توافق آن بر جامعه که است امری،  اخلاقی امر شناس
 چون و بگوییم کنیم درست فلسفی دستگاه یک مثلا که ندارد را پیشین

 یا است تکلیف چون است مطلوب دارد را نتایج این فلسفی لحاظ به که
 امری هر شناسی جامعه نظر از نه و دارد وجود که مکاتبی فلان با سودی

 اصلا که این مگر  شود می تصور اخلاقی امر ،باشد جامعه توافق مورد که
 نظام نباشد . معقول اساسا مگراین که بفرمایید دقت نباشد، معقول
این گونه ،  شود می توصیف گونه این به شناسان جامعه نگاه از ارزشی

 نا هایکنش بررسیو  کنش علم اساسا شناسی جامعه شود کهبیان می
 اندنامعقول فیلسوف یک نظر از هایی که کنش یعنی است بشر معقول
 است همین هم کارشکه  شناس جامعه یک نظر از ولی اند خرافه یعنی
 ، الاغیرهم قضیه حماریه، قضیه نام به دارم ای قضیه هندسه ، در . ما
 می قدیم ولی .گویندمی را نقطه دو بین فاصله ترین کوتاه و مستقیم خط

 این برسد علف به تا کند می طی گرسنه خر یک که ای فاصله ،  گفتند
 راه ترین کوتاه جامعه در  حالا گویند.می مستقیم خط اصطلاح به را

-نمی طی را راه ترین کوتاه ما از کدام هیچ نیست، مهم هدف به رسیدن

 های هخواست یعنی کنیممی    طی را فاصله ترین مناسب بلکه کنیم
 طریق از را خودمان های خواسته قرار می دهیم سنت داخل را خودمان
 خواستگاری خواهممی پسرم برای من مثلا کنیم، می عمل آن به سنت
این  من که بگویم و بنشینم خانوم دختر منزل در زانو دو بروم باید بروم
 این مثال طور به که کنید قبول غلامی به را پسرم که امآمده جا
 فاصله این نیست مستقیم فاصله ،این شود می تمام و طی ریفاتتش

 عمل آن به قرار می دهیم و سنت در را خودم تقاضای من که این یعنی
 اساسا و باشد اخلاقی غیر است ممکن فیلسوف یک نظر از کنم. این می

 عمل یک کاملا عمل این شناس جامعه یک نظر از اما باشد خرافه
 که خلقیات این یا توافقات این است، حالا شده فتهپذیر کاملا و اخلاقی
 را آن مشاهده کردم من که چیزی یعنی است هااین از بخشی هم خرافه
 را جامعه و کند می عمل چسبیک  مثل آن از بخشی یعنی بدانم خرافه
 این با خواهم می من بگوید و شود بلند آدمی یک اگر حالا دارد. می نگه

 این و کندمی متلاشی را جامعه این چسب زند می کنم مبارزه ها خرافه
 غیر امر قطعا این و دهد می قرار شدن متلاشی معرض در را جامعه
 هم به را جامعه ، فرد که چیزهایی که  است نادرست عملی و  اخلاقی
 می شما حالا زده گره هم به را جامعه مختلف طبقات و دهدمی پیوند
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 می اصطلاح به و برید می بین از و  زنید می هم به را ها این آیید
 این مثل برید، می بین از را جامعه کل کنید حذف را چسب این خواهید

 یعنی است همین کرد، کور را چشمش کند درست ابرو خواست می که
 را جامعه اساس ولی کنید درست را بخش یک خواستیدمی شما که این
 وقتی سوار دوچرخه . یک کردید خراب را اجتماعی سامان و بردید بین از
 عضله فشار چیست؟ که فیزیک داندنمی اصلا رودمی و زندمی پا دارد که

 آورد می فشار سر چهار عضله روی شما عضله کدام بگویید و چیست؟
فرد دوچرخه سوار در  از را سوال اگراین بزنید؟ رکاب توانیدمی شما که

 را سواری دوچرخه لاوک خوردمی زمین به حین دوچرخه سواری بپرسید
 اگر است . شده سامان داده شکل این به جامعه این کند.می فراموش
 ، عملا کنیم حذف زده گره هم به را جامعه افراد که مواردی این میبخواه
 چالشی یک هم و این ایمداده قرار شدن متلاشی معرض در را جامعه
 است.

 یی هستند کهها تینیع یسر کی هانیا،  شد مطرح دونکته پرسش: 
 تیواقع .مینکن توافق اصطلاحبر سر آن ها به  گرید هم با است ممکن

 ممکن ،دانم یم خرافه من که را یزیچ،  دیگویم را نیا ما به یرونیب
 فلسفه میپارادا در اگر اتیب دکتر یآقا.  نداند خرافه اتیب دکتر یآقا است
 علم میپارادا در من اگر . نداند خرافه را عمل کی است ممکن، باشد
 بر را گوو گفت راه نیا ایآ .بدانم خرافه را آن است ممکن ،باشم یتجرب
 سخت ما یبرا را گوو گفت قطعا موضوع نیا؟ بنددینم ای و بندد یم ما
 از و یمستادیا یگاهی جا چه در که مییبگو را منظورمان دیبا ما .کند یم

 به اعتقاد که دیگویم ندارید کی مثلا یوقت .مییگویم سخن یموضع چه
 مییگویم سخن یموضع چه از ما مییبگو دیبا،  ستین خرافه فرشته وجود

 او که رمیبپذ دیبا ام ستادهیا علم میپارادا در که یکس عنوان به هم من و
-یم فکر شکل نیا به یعنی کندیم مشاهده را نیا که ستادهیا ییجا در
 را یزیچ و بدانم خرافه ار آن است ممکن خودم موضع در زین من و کند
 لسوفیف کوی بدانم خرافه من است ممکن پندارد یم قتیحق او که

 تیواقع کی حال هر به ها نیا،  بدهد یگرید نظر کی است ممکندیگر
 . میکن انکار را ها آن میتوان ینم ما و دارد وجود که است ییها

 مشابه میوانت ینم ما واقعا.  باشد یم نه بنده روشن پاسخ،  میبگو ساده
 کی با که میانگاریم خرافه که یزیچ قیمصاد یول میباش ندارید کی

 جامعه کی موضع رد ای باشد یکی لسوفیف کبا ی ای شناس جامعه
 هیشب کاملا، میانگار یم خرافهراکه  چه نآ قیمصاد یول، میباش شناس
 ینیدبه باور های  نسبت و دارد قرار نید موضع که در باشدمی  یکس

 شناس جامعه کی عنوان به   زدمبنده  که یمثال نیهم دیگویم سخن
-یم خرافه کی را آن وجود و رمیبپذ را جن کی وجود توانم ینم مرکز

 در یوقت یحت که هستم مستحکم ام دهیعق نیا بر هم قدر نآ و نگارما
 عنوان به قرآن یها هیآ ریتفس در یحت که کنم یم تلاش نید میپارادا

 شودمین و است یتجرب ریغ ییزیچ هر است قدمعت که یکس کی
 .  است یمنته وجودشو  کرد اشتجربه

 چه اساس بر ببرند نیب از را ها خرافه که اند آمده امبرانیپاین که 
 یبالااگر بروند  کردندیم فکر زمان نآ مردم مثال طور به ؟است یمنطق
 اصطلاح بهبزنند و  آتش وببرند  کوه یبالا به را ینر گاو کی و کوه
 آمدن باعث،  بزند نعره نییپا به بالا آن از و بزنند تشآ را ینر گاو پشت
 خرافه   مییگومی  نیمتد کی موضع از ما مثال طور به .شود یم باران
 موضع از،  است خرافه مییگویم هم یتجرب عالم کی موضع از،  است

 شودیم نید نیهمبعدا در اما .است خرافه مییگویم هم یعقل عالم کی
 عقل موضع از. دوباره  دیآیم باران دیبخوان استغثا نماز اگر شما که گفت
 موضع از و دارد وجود باران آن و نماز نیا به ینسبت چه،  مییگویم من

 آن نظر از یول ستین شده اثبات نیا مثلا که مییبگو است ممکن تجربه
 نگاه از عمل نیا تیماه در که یحال در،  ستین خرافه عمل نیا ندارید
 .شود محسوب خرافه،  است ممکن لسوفیف کی ای یتجرب عالم کی

 علوم و دانشگاه درفتنهستند و  یندارید یهاانسان  هک یکسان درباره
 لاتیتحص نیا ایآ که دمیپرس یم ساده سوال هانیا از،  اند خوانده یانسان
 است کرده زهیست وارد انیتها داشته باور با را شما،  میعلو کیآکادم
 ؟د ه ایکرد دایپ یریدرگ چالش ؟آیا
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در  یاخلاق هوش مصنوع نامههیسند توص نیتدو یاول بررس دور
عضو  یبا حضور کارشناسان کشورها یجهان نیفشرده آنلا یهانشست

 لیاور 51تا  11پنج روز )  یها طنشست نی. ادیرس انیبه پا ونسکوی

 .برگزار شد( 1119

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ابتدا در  یمطابق مصوبه کنفرانس عموم ونسکوی رکلیدب یآزولا یادر

 نینفره از متخصصان را مامور تدو 11گروه  کی 1111مارس 
 اریدر اخت ینیبازب یبرا سینوشیسند کرد و سپس پ نیا سینوشیپ

قرارگرفت تا نظرات خود را اعمال  ونسکویعضو  یکارشناسان کشورها
 خیدر تار سینوشیپ نیکشورها در خصوص ا تظرانکنند و بالاخره نقطه

 .برگردانده شد ونسکویبه  1111دسامبر  59

در دور اول در  سینوشیپ نیا یسازییکشورها در روند نها کارشناسان
 یسازییبه نها نیآنلا یهادر نشست 1119 لیآور 51تا  11 یروزها
 یبرگزار 1119ها در ژوئن نشست ییسند پرداختند. دور دوم و نها نیتدو
 نیکمیوبه چهل یمصنوعاخلاق هوش نامههیمتن توص تایو نها شودیم

 .بگذرد یینها بیارائه خواهد شد تا از تصو ونسکوی یعموم سکنفران
مقدمه و  کی یدارد و دارا ماده 919 یاخلاق هوش مصنوع نامههیتوص

 :است ریهشت بخش به قرار ز
 ییها، شکوفاصول )شامل ارزشها و اکاربرد، اهداف، ارزش دامنه
 زیآممسالمت یستیهمز ،یریتنوع و فراگ نیتضم بوم،ستیو ز ستمیاکوس

انصاف و  ت،یو امن یمنیدر جوامع مرتبط، اصول: تناسب و عدم اضرار، ا
ها، عزم و نظارت و حفاظت از داده یخصوص میحر ،یداریپا ض،یعدم تبع

و  یآگاه ،ییپاسخگو و تیمسؤول ،یریپذنیو تضم تیشفاف ،یانسان
 ی(، قلمروهایانطباق تیو حاکم یمساع کیو تشر ینفعیسواد، چند ذ

نظارت و  ،یاخلاق راتیقلمرو: برآورد تاث ازدهیبرنامه )مشتمل بر  یاجرا
و توسعه،  یالمللنیب یهمکار ،یاداده یهااستیس ،یاخلاق تیحاکم

هش، ارتباطات فرهنگ، آموزش و پژو ت،یجنس ها،ستمیو اکوس بومستیز
 ،یابی(، نظارت و ارزیو اطلاعات، اقتصاد و کار، بهداشت و رفاه اجتماع

 .ندهیآ ینیبشیو پ نامههیتوص یارتقا نامه،هیاز توص یبرداربهره
 

 ایران–منبع: وب سایت کمیسیون ملی یونسکو 

 

 

 

 یاخلاق هوش مصنوع نامههیسند توص یهادور اول نشستبرگزاری 
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علمی با مجوز وزارت فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری یک فصلنامه 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجوز علمی از وزارت علوم ، تحقیقات و 

می با صاحب امتیازی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری فناوری 
این  . تا کنون به شکل منظم منتشر می شود.  9513باشد که از سال 

فناوری  فصلنامه هم اکنون دارای رتبه ب از وزارت علوم ، تحقیقات و
 است. 

 بهاربدینوسیله به اطلاع پژوهشگران حوزه اخلاق می رساند که شماره 
فصلنامه علمی اخلاق در علوم و فناوری  منتشر شد. مقالات چاپ  9111

 شده در این شماره به شرح زیر می باشند: 
 

 فهرست مطالب:

های اخلاق مسئولیت مدنی دولت در فضای سایبر با نگاهی به آموزه

 بریسای
 9 ...........................................یقاسم رضایعلدکتر اسماعیل عباسی، ، یصادق نیدکتر حس

 و معماری اخلاق مدار شمولهمهطراحی 
 1 ........................................................اعتصامایرج  دکتر حمید ماجدی، دکتر لیدا اسلامی،

 اخلاق در مکتب فرانکفورتتحلیلی بر مفهوم 
 91 .................................................مریم اصفهانی، دکترطیبه ماهروزاده، دکترسعید بهشتی

تحلیل سایت های ژئومورفوتوریسم روستایی با رویکرد گردشگری 

 اخلاقی

 11 .............................................................................دکترداود شیخی ،دکترمعصومه پازکی

رابطه هوش اخلاقی و شفقت خود با کیفیت زندگی در بیماران مولتیپل 

 (MSاسکلروزیس )
 51.........................................................................................................دکترفهیمه محمدپور

اخلاق زیستی برای  بر نوآور مبتنی سبز بانکداری هایلفهشناسایی مؤ

 پایدار رقابتی مزیت کسب

 51 ......................فاطمه حجاران، دکتر رضا رادفر، دکتر علی دیواندری، دکتر داوود فدایی
های درسی مطالعات اجتماعی بر پایه رویکرد ارزشیابی محتوای کتاب

 منش در تربیت اخلاقیتربیت
 15 ..........................................................نصراله عرفانی دکترفائزه ناطقی،دکتر، ما عطارشی

ای درگیری تحصیلی در رابطه بین آداب اخلاقی تحصیل: نقش واسطه

 گریزی تحصیلی انگیزش تحصیلی و آداب
 39 .........................................................الاسلامیمحمدمهدی شیرزادی، دکتر راضیه شیخ

در  یو تعهد سازمان یشغل یریبر درگ یاآموزش اخلاق حرفه یاثربخش

 ییمعلمان دوره ابتدا نیب
 11 .....................................دکترمحسن شاکری، دکتر سمیه کهدوئی، شیما عباسی هرفته

  1، شماره 16( سال 61)پیاپی  انتشار شماره بهار

 فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری
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نوآوری در خدمات با توجه به  رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی و

 نقش اخلاق حرفه ای کارکنان
علیرضا حاجی آخوندی، دکتر غلامرضا توکلی، دکتر پیمان اخوان، دکتر منوچهر 

 11 .............................................................................................................................منطقی
رابطه فرهنگ سازمانی  و جواخلاقی در تعالی بخشیدن به سلامت 

 سازمانی -سازمانی: نقش میانجی یگانگی فرد
 31 ...........................................................................................لیلا نعمتی، بابک عبدالملکی

ر خرید مصرف کنندگان در ای در رفتااخلاق حرفه نقش رعایت اصول

 صنعت مد
  11 .........................................................................باقر عسگرنژاد نوری، فهیمه الیکیدکتر 

میانجی نقش الکترونیک:  دیقصد خر با کیاخلاق تجارت الکترونارتباط 

 انیه تضمینگر بیدهان الکترونیک و نقش تعدیلبهتبلیغات دهان

-حق وردیابوالفضل زاده، دکترصمد رحیمی اقدم، دکترناصر صنوبر، امیررضا مهین تقی

 11 ..................................................................................................................................زاده
 مانی با میانجی گری اخلاق سازمانیتفکر انتقادی و نوآوری ساز رابطۀ
 911 ........................ایقلعه کندی، دکترحسن قلاوندی، دکترعلیرضا سلیم اشرفی فرشید

 کنندههای اجتماعی بر رفتار مصرفاصول اخلاقی رسانه نقشمدل بومی 
 911 .........................دکتر سید کامران نوربخش، دکتر حسین صفرزاده، معصومه جلیلیان

 یخط مش یبا اجرا یرانمد اخلاقیو هوش  معنویرابطه هوش  یینتب

 وزارت کشور یها
 993 ........................................................علی رشید فرخیان، دکتر علیرضا منظری توکلی 

مدل تبیین عوامل )اخلاقی، محیطی، طراحی( مؤثر بر تجربیات درون 

 کنندههای موقعیتی و مصرفگرتعدیلی: نقش فروشگاه
 915 ...............................دکتر کمال قلندری، دکتر کریم حمدی، دکتر مریم خلیلی عراقی

طراحی مدل بازاریابی اخلاقی رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک 

 و متوسط

دکتر سید محمود شبگو   نازنین خجسته، دکتر ابراهیم چیرانی، دکتر کامبیز شاهرودی،
 951 ...........................................................................................................................منصف

 رانیمدهای  گیریتصمیم در اجتماعی-یشناختروانهای نقش ویژگی

 یاحرفهمالی: با توجه به نقش میانجی اخلاق 
 دوجی ، دکترعلی خوزین جمادوردی گرگانلیابراهیم دهرویه ، دکترمجید اشرفی، دکتر

 ..................................................................................................................................... 911 
 ان ارتباط هوش اخلاقی با سلامت روان در دانشجوی

 939 .........................................................دکتر سید رضا پورسید، دکتر سید مهدی پورسید

 سواد  از استفاده با مجازی فضای در اخلاق با آشنایی میزان بینی پیش

  فناورانه های شایستگی  و ای رسانه
 933 .............................................................................دکتر مهین چناری،  اعظم شبستانی

 ˛پیش بینی رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق ادراک عدالت اخلاقی

 جو اخلاقی و عاطفه مثبت
 931....................................... احمدی زاده ملک مائده ˛بت شکن ممری ˛مهداد یدکتر عل

آفرین با مدل خود کارآمدی: نقش میانجی ی تحول تحلیل رابطه رهبر

 هوش اخلاقی
 911 ....................................................................مجتبی نصراله پور ، دکتر سنجر سلاجقه

های حسابرسی و رفتار اخلاقی مؤلفهپیش بینی ارزش شرکت بر اساس 

  یرانبر هوش مالی مد با تأکیدن حسابرسا
امین نوشادی، دکتر عطاالله محمدی ملقرانی، دکتر ایرج نوروش، دکتر پیمان 

 911 ............................................................................................................................امینی
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یک فصلنامه علمی با ( IJES)  و جامعهاخلاق  انگلیسی زبان   فصلنامه

مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجوز علمی از وزارت علوم ، 

و صاحب امتیازی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و تحقیقات و فناوری 

این  تا کنون منتشر می شود.   1191می باشد که از سال فناوری 

فصلنامه هم اکنون دارای رتبه ب از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 

 است. 

وسیله به اطلاع پژوهشگران حوزه اخلاق می رساند که شماره  بدین

لنامه علمی اخلاق در علوم و فناوری  منتشر شد. مقالات فص زمستان

 چاپ شده در این شماره به شرح زیر می باشند: 

 
Review Article(s) 

Ethics and Excuse in Contract Execution in 
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International Organizations in the 

International Law System 

Abbas Rafiee.......................................................9 
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Ethical Challenges of School Principals 

during of COVID-19  

Abolfazl Ghasemzadeh Alishahi, Mohsen 
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Provide a Model for Evaluating Public Policy 

with an Emphasis on Professional Ethics 

Nasrin Nejati, Alireza Maetoofi, Ali Farhadi 

Mahalli, Rahman Ghaffari...............................24 

The Effect of Intentions on Ethical 

Purchasing Behavior in Islam: Moderating 

  1، شماره  3(، سال9)پیاپی  بهارانتشار شماره 

International Journal of Ethics & Society 
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 لیه راجعونانا لله و انا ا
 

یاضی، استاد برجسته مهندسی ژنتیک و عضو پیوسته دکتر بهزاد قره

 .انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری دعوت حق را لبیک گفت
در پی ابتلا به بیماری کرونا  9111خرداد  93ایشان در صبحگاه روز  

  .جان به جان آفرین تسلیم کرد
این مصیبت دردناک را به جامعه  انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

علمی کشور و همچنین خانواده آن عزیز تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و 
آمرزش برای آن مرحوم و صبر جزیل برای بستگان وی از درگاه خداوند 

 .متعال مسئلت می نماید
 

 روحش شاد و یادش گرامی باد
 روابط عمومی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

 

 

 

 

 تسلیت
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 Peter, J.Brown and Jeremy کتاب اصول اخلاق آب نوشته 

, J.Schmidt به همت   9511است که در سال  یداوران نایو ترجمه م
 یپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام

 . شده استمنتشر 
درباره  یحثشش فصل است که در هر شش فصل مبا یکتاب دارا نای
را مورد  یآب و جوامع انسان نیمتفاوت درباره ارتباط ب یفکر یکردهایرو

و  (utilitarianism) ییاز سودمندگرا.  توجه قرار داده است
 حیو اسلام تشر تیحیمس م،یسیمانند هندو یانیو اد دیتا عقا سمیاکوفمن

 و نوشته شده یاصل یمقاله مقدمات کیوسط کتب اند. هر بخش شده

 .شده است میتنظ راستارانیوسط وت
انداز مهم را به مخاطبان ارائه چشم 5کتاب  نیبا نوشتن ا نویسندگان

العاده از مجموعه فوق کیکتاب  نیا سندگانینو ، اند. درجه نخستداده
 آن از  کی، که هر  اندکرده یمتنوع را گردآورنظام های اندازها و چشم
. داردیم انیب را آب یاصول اخلاقدرباره  یمسائل مهم یبه طرق  ها

درباره اخلاق آب فراهم  یچارچوب فکر کیمقاله  سندگانیدرجه دوم، نو
و  تیحق حاکم (9یعنیمختلف  یاند و در چند بخش موضوعکرده

( 1 یآب به عنوان منبع اجتماع( 5 ییسودمندگرا( 1بر آب یانساندعوای 
 آن حیبه تشر دهیچیپ یهاستمیاخلاق در س( 3 یآب ثروت مشترک زندگ

تا اخلاق  هستند کتاب در تلاش نیا سندگانینو، . درجه سوم  اندپرداخته
 یعنیامر  نیسازند و ا ادهیپ یآب به شکل عمل داریمنابع پا تیریرا در مد

به مسئله  سندگانیخدمت نو نیسوماین امر که  ،یعمل تیثیبر ح دیتاک
به  اثر نیهدف از نوشتن ا که افتیدر توانیم قیطر نی. از اباشدیآب م

بلکه کتاب ،  ستین انیدانشجو یدست نوشته برا کی نوجود آورد
مقاله  سندگانی. به عنوان فلاسفه، نودینمایم بیتعق زیرا ن یاهداف عمل
را با  نیو فعال استگذارانیمحققان، س ،یآب رانیتا مدهستند  در تلاش

 .کنند ریدرگ یمسائل اخلاق
. از خلال کندیم حیمخاطبان تشر یه اخلاق را برامسئل، بخش مقدمه  در

برد که مباحث مطرح شده به یامر پ نیبه ا توانیمطالب ارائه شده م
آب و نه فلسفه مرتبط هستند.  یهااستیبا مباحث س شتریب می رسدنظر
ما  یهاکه بر کنش داندیم یهنجار یهاآب را چارچوبق اخلا،  تیمشا

معتقد است که بدون اخلاق آب،  اشمیت.ندگذاریم ریآب تاث یبه رو
چرا که هر چارچوب  ؛ در حوزه آب وجود ندارد یاستگذاریامکان س

ها در حل  وابسته است که به آن یارزش یهابه قضاوت یریگمیتصم
بر  یاخلاق یهاقضاوت یرگذاریمسئله تاث .دینمایمسائل کمک م

 .دهدیم لیکتاب را تشک نیا یتم اصل مل،آب در ع تیریمد
 

 https://anthropologyandculture.comمنبع: 
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