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  سرآغاز 

هاي اجتماعی، فرهنگـی و       دم است که بنیان     ، شمشیر دو    فنّاوري
، انـسان  شـناخت  و فهـم . کنـد   اقتصادي را از ریشه متحول مـی      

 باشـد کـه     مـی  واقعیـت  کـشف  براي پایان  بی جستجویی حاصل
 نیـز  فنّـاوري  بنـابراین  ،.اسـت   شـده  »بنیـان  فنّاوري «آن فرایند
 تـازه  کـاربردي  بـه  فهـم  ینا تبدیل براي پایان بی جوییو  جست
، شدن نو این شتاب و است شدن نو حال در مدام،  فنّاوري. است
 بقــدري ســریع فنّــاوري آفرینــی تحــول. اســت افــزایش بــه رو
 تنهـا  و خـارج  هـا   دولـت  دست از،  آن تکامل فرآیند است که   شده

هـاي    فنّـاوري نـه تنهـا     ). 1(باشد    می مدیریت قابل آن از بخشی
هاي متوسط و کوچک نیز منجر به تحـوالت           فنّاوريبزرگ بلکه   

 امـري ،  فنّـاوري اخالق  ). 2(اند    و ماندگار در جامعه گردیده     عمیق

 بـه  و مانـد   نمـی  بـاقی  نظـري  سـطح  در که است مفید و عملی
 و فنّـاوري  بـالقوه  مخـاطرات  از آگـاهی  پیش،  تر  عالمانه انتخاب
 تکـوین  درحـال  رونـدهاي  در پنهـان  هـاي   فرصت از گیري  بهره
   .کند می مکک

ها درحال    هاي علمی و شناخت آن      که مرزهاي میان رشته     درحالی
هاي محو شدن است روند تحول، در جهت ترکیب و تلفیق رشته          

رونـد  . کند  اي حرکت می    علمی و به سمت پیدایش علوم فرارشته      
. سازي است   نیز در جهت ترکیب، تلفیق و یکپارچه       فنّاوريتحول  
بین  .اند کیب چند رشته علمی شکل گرفتههاي نوین از تر فنّاوري
هـاي فرهنگـی      فنّـاوري  و )1مادي فرهنگ( ملموس    هاي  فنّاوري

 یکـی  تغییـر . دارد وجـود  متقابل هاي   کنش) 2غیرمادي فرهنگ(
 دگرگونی که دارند عقیده بعضی. شد خواهد دیگري تغییر موجب

  )مروريمقالۀ (
  

   هاي اخالق اجتماعی در حوزة فنّاوري چالش
  2فراهانی بورقانی سهیالدکتر  ،1∗امینه آهنی زهرا

 جمهوري ریاست فناوري مطالعات گروه جامعه و پیشرفت، پژوهشکده. 1

 فناري و تحقیقات، علوم ي، وزارتریز برنامه دفتر. 2

  )2/10/94: ، تاریخ پذیرش8/7/94: تاریخ دریافت(
  چکیده

 روبرو اجتماعی اخالق هاي چالش جامعه را با ناخواسته یا خواسته صورت به اما است داشته همراهبه را امور در تسریع هاي نو فناوري هرچند :زمینه
 مقاله این . است نگرفته صورت منسجمی اقدام هاآن واکاوي براي هنوز مسائل، این به ریزان برنامه و گذاران سیاست اذعان با وجود،  .است کرده
  . باشد هستند می روبرو آن در ایران با ها فناوري که اجتماعی اخالق مسائل کشف درصدد

  

 صورت عام از طریق مطالعه اسنادي استخراج در ابتدا نظریات مسائل اخالق اجتماعی به. باشد این مطالعه شامل سه بخش می :گیري نتیجه
ترین  باشد از طریق مصاحبه با خبرگان گزینش شده و سپس مهم ها مسائل اخالق اجتماعی که در حوزه فناوري مطرح می از میان آن.  گردید

ن مسائل عبارتند از آسیبهاي اخالقی و تری هاي مطالعه نشان داد مهم یافته. مسائل اخالق اجتماعی حوزه فناوري در ایران از طریق مشخص گردد
هاي  هاي مرتبط با فناوري لزوم توجه به جنبه هاي منفی فناوري ، عدم توجه به توانمندسازي مردم در زمینه فناوري، مشکالت نهادي سازمان

هاي  سازي ماعی به سمت جریانگذاري و برنامه ریزي هاي مناسب براي فناوري مناسب و لزوم تغییر گفتمان غالب اجت جدید، کمبود سیاست
 .اجتماعی

  

  فرهنگی، مواجهه هوشیارانه فناوري، ساختارهاي اخالق اجتماعی، :کلید واژگان
  
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
  ahaniaminehzahra@ tsi.ir: نیکینشانی الکترو: نویسنده مسؤول* 
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 یافتـه  گـسترش  آن تـاثیر  سـپس  شده آغاز ابزار و مادي اشیاء از
برخـی دیگـر    ). 3(گیـرد     مـی   دربـر  را فرهنـگ  معنـوي  هاي  نبهج

هـاي   معتقدند که تغییـرات معنـوي در سـاختار فرهنـگ و ارزش        
  ). 4(گردد  اجتماع منجر به تحوالت فناورانه می

 همـراه  بـه  پیوسـته  به این ترتیب فرهنگ مادي و غیرمادي بایـد   
 العـه مط. باشند داشته یکدیگر با منطقی رابطه کرده رشد یکدیگر
 تغییـر  یـا  رشـد  نـشان داده کـه هـم     کشورها اغلب  توسعه تاریخ
اسـت و هـم       شـده  هاي جدیـد    فنّاوريو تولید    تغییر سبب ذهنیت
 جدیــد منجــر بــه تحــوالت اجتمــاعی گــسترده فنّــاوريگــاهی 
  . )5(است  گردیده

یـا  ( شود زمـانی کـه ابـزار مـادي     با بررسی تاریخی مشخص می    
 ناچـار  بـه  شـدند  توسـعه  حال در کشورهاي وارد )فنّاوريهمان  

فرهنـگ   بـا  هماهنگی داده و به    فرهنگ بومی را تحت تاثیر قرار     
ایـن مـسئله در برخـی مـوارد          .است  مجبور ساخته  بیگانه معنوي

ناپـذیر در کـشور مبـداء         جبـران  3اجتمـاعی  هـاي   آسیب منجر به 
 در کـاربران  درصـد  85 از بـه عنـوان مثـال بـیش        .)6(است  شده
 اطالعـات  فنّـاوري  هـاي   ناهنجاري و اخالقی هاي  آسیب معرض
 بیـشتر  سـایرین  از آن در نوجوانان و کودکان سهم که دارند قرار

  .)7(است 
 هـا   فعالیـت  در تکنیکـی  هاي  مصنوع وقتی اجتماعی سطح در اما
 بـر  اي کننـده  تعیـین  بـیش  و کـم  تـأثیر  از شوند، می گرفته کار  به

 ایـن  بـر . شـد  اهنـد خو برخـوردار  اجتماعی هاي  فعالیت و نهادها
: کـرد  تعریـف  گونـه   این را فنّاوري اخالق وظیفۀ توان  می اساس،

ــاوري آثــار تحلیــل و بینــی پــیش«  و مناســبات ،4نهادهــا بــر فنّ
 اخالقـی  هـاي   نظریه چارچوب در اجتماعی و انسانی هاي  فعالیت
ــۀ و معرفــی« چنــین هــم و »موجــود  تــدابیري و رهنمودهــا ارائ
 هـاي   موضـوع  و مـسائل  دایتهـ  بـراي  مقتـضی  و شمول  جهان
  .)8(» فنّاوري توسعۀ و رشد از ناشی اجتماعی و اخالقی

  
  مسئله اخالق اجتماعی ●

  اجتماعی اخالق نظري مسئله مفهوم

هـا و     اي داراي نـرم      چیـست؟ هرجامعـه    5اخالق اجتماعی  مسئله
هنجارهایی است که این هنجارها را به وسیله نهادهاي آموزشی          

آنگـاه کـه    . کنـد    بعـدي خـود منتقـل مـی        هاي  و تربیتی به نسل   
اي رعایت نشود    ها و هنجارهاي جامعه توسط عده       ها، عرف   ارزش

سـنتی   رویکـرد  کـه  رویکـرد  این. آید  مسئله اجتماعی بوجود می   
 در. داند  می »6بیرونی و عینی امري «را اجتماعی باشد مسئله   می
 کـه  هستند وقایعی و ها  نابهنجاري مسئله اجتماعی،  رویکرد، این
 درگیـر  جامعه افراد اکثریت و زده  برهم را اجتماعی تعادل و نظم
 کـه  وقـایعی  به اجتماعی را  سنتی مسئله  هاي  دیدگاه. هستند آن

  . کردند اطالق می فقر مثل بودند وسیع و گسترده
 »ذهنـی  امـر  «یـک  اجتمـاعی  مـسئله  نوین رویکردهاي در اما 

 یـا  مـشکل  را آن معهجا افراد و مردم اکثر که اي  پدیده هر. است
 حد به بشر امروزه. است اجتماعی مسئله یک بدانند، اخالقی غیر

 عـام  شـیوع  کـه  را اموري جامعه.  است  رسیده حساسیت از باالیی
 در مثـال  به عنـوان  . کند  می محسوب خود مسائل جزء ندارد، نیز

وجـود پزشـک    بـود  محـدود  بـسیار  هـا  بیمـاري  که تعداد  گذشته
در عـصر    چـه   اگـر  امـا  . ضرورتی نداشت  معالجه متخصص براي 

 عـوض  در ولـی  نیـست  خبـري  هـا   بیمـاري  حاضر از گـستردگی   
 ها  آن شدند و مردم از     نمی شناخته بیماري گذشته در که امراضی
 کـرد   نمـی  مراجعـه  پزشـک  کسی بـه   ها  آن برند و براي    نمی رنج
 بلکـه  نـشده  مرتفـع  تنها نه انسان مشکالت. اند  کرده پیدا شیوع
 هاي  جلوه از یکی معتقدند برخی حتی. است  شده پیچیده و متنوع
 مــسایل تعــدد مــدرن، معیارهــاي براســاس پیــشرفت و توســعه
  . است اخالقی جوامع و اجتماعی

 در .اسـت  اجتمـاعی  اخـالق  مـسئله  رویکرد دو تفاوت دیگر این  
 7سـاختاري  امري اجتماعی اخالق کالسیک، مسئله  رویکردهاي
 و ســاختارها از ناشــی را مــدهآ وجــود بــه شــرایط یعنــی اســت؛
ــشه ــاي ری ــق ه ــاعی عمی ــی اجتم ــستند م ــاي در. دان  رویکرده

 بـسیاري  .بود انقالب اجتماعی اخالق مسائل حالّل مارکسیستی
  . آمدند وجود به دلیل همین به هاي قرن گذشته انقالب از

 8ذهنـی  اي  مواجهه سمت به متاخر ذهنی رویکردهاي که  درحالی
 مـسایل  کننـده  تعیـین  هـا   انسان دیگر رتعبا به. دهند  می ارجاع
 نیازي اعتیاد کنترل براي مثال به عنوان . هستند اجتماعی اخالق
 معتاد در بین مـردم بیمـار       فرد اگر. نیست مجرم برچسب زدن به

عـادي خـود ادامـه       به زندگی  جامعه درون در تواند  می شود تلقی
  . بکاهداو بزهکارانه رفتار تشدید تواند از می امر همین. دهد
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 اکثـر  که است کافی یک مساله  تشخیص براي نوین نظریات در
 اگـر . بداننـد  اخالقی غیر و مشکل را چیزي چه جامعه یک افراد
 شـناخته  اخالقـی  غیـر  مـساله  عنـوان  به اکثر افراد  نزد اي  مساله
. دارد وجــود شــده شــناخته حــل مــساله کنتــرل و امکــان شــود،

 برطـرف  امکـان  لهمـسأ  ایـن  بـه  نسبت جمعی وجدان حساسیت
 مساله کوچک، مداخله یک با گاهی. کند  می تسهیل را آن کردن
چیـزي   مـساله  قبلی رویکردهاي در که حالی در. گردد  می مرتفع
  ). 9(بودند  کرده عادت آن به ها آدم بیشتر که بود
  

  اجتماعی اخالق مسئله تعیین چگونگی

 و هبود 9اجتماعی مشخص کننده مسائل   کسانی چه یا و کس چه
 اخالقـی  مـسئله  عنـوان   بـه  را خاصـی  اوضاع یا شرایط ،ها  پدیده

در هر سیستم اجتماعی دو گروه درگیـر مـشکل           کنند؟  تعیین می 
باشند  اجتماعی هستند؛ اول مردمی که مستقیما درگیر مشکل می        

اي که جـزو خبرگـان و متخصـصان اجتمـاعی بـوده               و دوم عده  
  .بینند مسئله را موشکافانه می

رابطـه بـا تعیـین مـسئله         هاي سنتی و مدرن در       دیدگاه بر مبناي 
 رویکـرد . ساخت متمایز هم از را رویکرد دو توان  می نیز اجتماعی

است  جامعه افراد اخالقی دامنگیر مسائل اینکه بر تاکید با - اول
 بـه  کـه  امـوري  بیـان  بـا  »جامعه هر مردم «است باور این بر -

 را اجتمـاعی  مـسائل  اند  تهگرف قرار رنج و درد تحت ها  آن واسطه
 اشاره مهم این به توان می رویکرد این نقد در. سازند می مشخص
 امـا  کننـد   مـی  درك خـوب  را مـشکالت  مـردم  اگرچه که داشت
 دقیـق  و صـحیح  موقـع،  بـه  تـشخیص  براي اي  شایسته عامالن
 یـک ) پنهـان  نـه  (ملمـوس  علـل  برخی حداکثر و نیستند مسائل
 صورت از و شمرند  برمی معضل یک عنوان به را پیچیده موضوع
  .عاجزند مسائل عمیق بندي

 و نهـادي  اجتماعی روابط و امور شناخت قابلیت دوم رویکرد در 
 نقش بر شمرده و  نخبگان صالحیت حیطه در امري اساسی بوده 
 این در... و اقتصادي سیاسی، اجتماعی، اخالقی، علوم دانشمندان

 که  براین مبنی انتقاداتی ویکردر این به البته. شود  می تاکید رابطه
وجـود   نخبـه  هـاي   گـروه  منافع با ارتباط در گویی حقیقت ادعاي

 از ها،  رسانه پیام گواه به ایران کشور در. است  شده دارد نیز مطرح  

 در فرهنگـی  و اجتمـاعی  اخـالق  مشکالت دیدگاه، دو هر منظر
 ارائـه  و شـناخت  آمادگی جامعه و شده تلقی مسئله فنّاوري حوزه

  .)10(دارد  را ها آن کردن برطرف براي نخبگانی راهکارهاي
  

  اجتماعی مسئله گیري شکل نحوه

در چیـست؟ مـسئله اجتمـاعی        اجتماع اخالقی هاي  مبناي چالش 
یک مـسئله پـس از طـی        . گردد  خود تبدیل به مشکل نمی      خودبه

هـاي اجتمـاعی      زمینه پایه  در. گردد  مسیري به مشکل تبدیل می    
 را جامعـه  کالن اول سازمان دیدگاه. دارد وجود اهدیدگ دو مسئله
 اندك هاي  کاستی و نقایص با امري به عنوان  آن از و کرده تبرئه
همـین   رسـمی  منـصبان  اکثر صاحب . کند   می  یاد اصالح روبه و

 افـراد  کـه  باورند این بر اکثر مسئولین . دهند  دیدگاه را ترجیح می   
. کننـد   را ایجاد می   هستند که مشکل   نابهنجار و منحرف سودجو،

 شدت داده، بسط را اجتماعی کنترل و نظارت باید خاطر همین  به
 هـاي   گـروه  حتـی . داد گـسترش  را افـراد  ایـن  با برخورد دامنه و

 مـسائل  ماهیت از ابتدایی و دالنه ساده درکی با مردم از مختلفی
 بـا  قـضایی  دستگاه یا پلیس تر قاطعانه برخورد خواستار اخالقی،
 بهتـر  همـین خـاطر    بـه . هستند مشکل رفع جهت در طیخا افراد
هـا     مشکل ندانست بلکه ان    10تنها محصول  را خاطی افراد است
 این استدالل رویکرد این نقد در.هستند اجتماعی  مسائل 11عامل
 زیاد آنچنان نباید اجتماعی نظام در افراد اختیارات دامنه که است
 مـسائل  بـه  دادن لشـک  بـه  قـادر  را ها  آن که شود  گرفته نظر در

 بنیـادین  سازوکارهاي درحالی که  این بر عالوه. دانست اجتماعی
 افراد از توان می چگونه اند،  عمده معایب و نقایص داراي اجتماعی
 نیازهـاي  رفـع  بـه  هنجارین ترتیبات و نظم مطابق داشت انتظار
 نادیـده  را اجتمـاعی  مـستقر  نهادهـاي  ناکارآمدي و بپردازند خود

   .بگیرند
 شناسـی،  جامعـه  دید زاویه از نگریستن با دوم رویکرد مقابل، رد

ــسائل ــاعی اخــالق م ــتالل حاصــل را اجتم ــاي اخ ــادي ه  و نه
. دانـد   مـی  عمـومی  هـاي   سـازمان  و هـا   دستگاه 12کژکارکردهاي

 و کنتـرل  و دخالـت  حیطه از اجتماعی اخالق مسائل اساس  براین
 نظـر افـراد   از ایـن م   . شـوند   می فرض بیرون جامعه افراد خواست
. شـوند   مـی  تلقـی  اجتماعی دیدگان آسیب و قربانیان تنها خاطی
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 مـسائل  پیدایش عوامل یا عامل از تلقی نحوه این رسد  می نظر  به
 اجتمـاعی  مـسائل  درازمـدت  هـاي   حـل   راه ادامـه  براي اجتماعی
توان  با توجه به این دیدگاه می   . )11(باشد   مثمر ثمرتر  و کارآمدتر
 هـاي   حـوزه  در فنّـاوري  حـوزه  اجتمـاعی  مشکالت چه اگر گفت

 هـاي   دیـدگاه  امـا  باشـد   مـی  تاثیر داراي افراد فردي و شخصیتی
 سـردرگمی  باعث فنّاوري این به مسئولین متضاد حتی و چندگانه
  . است گردیده جامعه آحاد

  
  اجتماعی اخالق مسئله بسترهاي

 شـرایط  و عوامـل  بـه  مربـوط  اجتماعی اخالق مسئله هاي  زمینه
 ترکیـب  و 12ناهماهنـگ    تغییــرات  جامعـه،  در موجـود  مختلف
. باشـد   می جـامعـه بیرونی و درونی هاي  مؤلفه و ارکان نامتـوازن
 هـاي   گـروه  و افـراد  نابهنجار رفتار خانوادگی؛ هاي  خشونت وجود

 تقویت جامعه در اخالقی مسائل گسترش براي را زمینه اجتماعی
 در خصوص  به آن، ايارتق و زندگی وسایل پیشرفت .)12(کند    می

 و فرهنگـی  اجتمـاعی،  سـریع  تغییرات با سوم، جهان کشورهاي
 و تضاد باعث کشورها این در ناگهانی تغییرات و همراه اقتصادي
 فرهنگـی  و اقتـصادي  اجتمـاعی،  اخالقـی،  رویـه   بی هاي  تفاوت
 را اغنیـاء  و فقـراء  بـین  شکاف فوق، هاي  دگرگونی. است  گردیده
 در زنـدگی  سطح هاي  تفاوت و طبقاتی فاختال .نماید  می تقویت
 مـسائل  گـسترش  و شکاف این وجود بیانگر روستـاها و شهـرها
  .)13(باشد  می اجتماعی

   
  اجتماعی اخالق مسئله کننده ایجاد عوامل

 نقـش  اجتمـاع  در مـسائل  این تحقق در مختلفی عوامل شک  بی
 با طهراب در بارزتري نقش عوامل، از برخی میان این در ولی .دارد

  :شود می اشاره عوامل، این از برخی به اینجا، در که دارند مشکل
اخـالق   مسائل گیري شکل در اساسی اقتصادي؛ نقش  عوامل -1

 مـسائل  گیـري   شـکل  را بـراي   این عوامل بـستر    دارد؛ اجتماعی
کمبودها، فقر، عدم دسترسی همگـان       .گرداند  می هموار اجتماعی

تواننـد موجـب تخلـف از     ه میهاي برابر در اشتغال هم      به فرصت 
 .دهاي مالی شون منظور رسیدن به حداقل هنجارهاي اجتماعی به

 و بـروز  در عناصـر  مـؤثرترین  عنـوان  بـه  اجتمـاعی؛  عوامل -2
 فـرد،  .دارنـد  اساسی نقش اجتماعی هاي  آسیب و مسئله پیدایش
 رفتـاري  اختالالت که دهند  می تشکیل را مثلثی جامعه و خانواده

 بسیاري مسئله پیدایش و ها  آسیب ایجاد سبب ها  آن از هریک در
 احـساس  عـدم  درگیـري،  و سیتز گفتن،  دروغ. گردد  می جامعه در

 سرســپردگی و دلبــستگی عــدم اخالقــی، انحرافــات مــسئولیت،
 از تـوان   مـی  را اعتیـاد  و طـالق  هـم،  بـه  نسبت خانواده اعضاي
  .دانست خانواده و جامعه بستر در زا خشونت عوامل

 مسائل گیري  شکل هاي  از پایدارترین مسبب   فرهنگی؛ ملعوا -3
 در نتواننـد  فرهنگـی  مختلـف  هاي  بخش اگر .باشند  می اجتماعی
 فرهنگـی  شکاف کنند، رشد اجتماعی زندگی هاي  جنبه سایر کنار
 در فرهنگـی  تـوازن  صـورت   این در. آمد خواهد وجود  به جامعه در

 جامعـه  در نگـی فره گسست آن، دنبال به و خورده هم  به اجتماع
  .ریزد می هم به جامعه در افراد اهداف و افکار شکل گرفته،

 از فرهنگ مادي و غیر مادي یک    اجزا تمایز  ؛ فنّاوري عوامل -4
 تعادل عدم به ،13یا همان تاخر فرهنگی      آنان حرکت آهنگ نظر

مـادي یـا   (فرهنـگ    عناصـر  از بعضی. منجر خواهد شد   فرهنگی
شـوند، هرکـدام بـه        مـی  بیگانـه  گاه و جدا یکدیگر از )غیرمادي

اي را طـی   صورت موازي و بدون ارتباط بـا هـم مـسیر جداگانـه      
کـه   صورت ممکن است ایـن عناصـر بجـاي ایـن         دراین. کنند  می
افزایی داشته باشند به مـوانعی جهـت پیـشرفت هـم تبـدیل                هم

 . )14(گردند 

  
 فنّاوريمسئله اخالق اجتماعی در حوزه  ●

هـاي    الق اجتماعی روشن گردید، انواع نظریـه      حال که مسئله اخ   
کالسیک و نوین پیرامون مسائل اجتماعی به صورت عام مطرح          

هـاي اجتمـاعی و انفـرادي دخیـل در مـسئله اجتمـاعی        و ریـشه 
شد مناسب است که بصورت خاص بـه مـسائل اخـالق              برشمرده

  .گردد پرداخته شود ها ایجاد می فنّاورياجتماعی که پیرامون 
   
   فرهنگی مسئله اجتماعیخرأت

مادي  بخش یکی. دارد وجود هم از جدا زمینه دو فرهنگ هر در
 دیگري و )جامعه هر فنّاوري یا مادي دستاوردهاي کلیه(فرهنگ  
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 غیر قابل  و کیفی موضوعاتی(معنوي فرهنگ    یا غیرمادي بخش
 و آداب فکـري،  هنـري،  ادبـی،  آثار مانند)  گیري  اندازه و مقایسه
 فرهنـگ  جـزء  جامعه یک معنوي سرمایه کلی طور به ....و رسوم
  .)15(رود  می شمار به جامعه معنوي
 فرهنگی اي تاخر    در هر جامعه   فنّاوري از معنوي فرهنگ گسست
 تـر   گـسترده  و تر  عمیق دارتر،  ریشه معنوي فرهنگ. شود  می  نامیده
. کند تغییر جدید فنّاوري ورود سرعت و شدت   با تواند  نمی و است
 یـا  تغییـر  پـذیرفتن  ،»متفـاوت  فرهنگـی  مقاومـت « اصـل  بنابر

 فرهنگـی  عناصـر  و ها  قسمت و اجزا تمام در آن برابر در مقاومت
 شـرایط  داراي فرهنگـی  تاخر. )15(نیست   اندازه و شکل یک به

  :است زیر چهارگانه
  حداقل )عنصر دو (متغیر دو مطالعه، مورد فرهنگی ترکیب در -1

 شود، رفتهگ نظر در یکدیگر از متمایز

 شده مشخص گذشته در متغیر دو این سازگاري و هماهنگی -2
 باشد،

 و بیـشتر  تغییـر  یـا  عنصر، دو آن از یکی تغییر زمانی، نظر از -3
 باشد، معین و معلوم دو آن از یکی سریعتر

) افتـادگی   پـس  (تغییـر  و اخـتالف  ایـن  گذشته، با مقایسه در -4
  .)16(اشد ب سازگاري و هماهنگی مقدار کاهش باعث
 توسط صاحب نظران امریکـایی     که است مفهومی فرهنگی تاخر
فرهنگـی   خـاطر در اصـطالح تـاخر        همین  به. است  گردیده مطرح
 تطـابق  و براي سـازش  . است  نهفته جدید محیط با تطبیق مفهوم

 و سازش یکی است؛ تصور قابل شکل دو ها  اجتماعی این قسمت  
 سـازش  و مـاهنگی ه دیگـري  و فرهنگ جدیـد،   با انسان تطابق
 تـاخر  نظریـه . فرهنـگ بـا هـم      یـک  مختلـف  هاي  قسمت میان

 هـاي   قـسمت  تطبیق مشکل یعنی دوم حالت به مربوط فرهنگی،
 از تحـول  و تغییـر  سرعت علت به که است فرهنگ یک مختلف
 عناصـر  (فرهنـگ  یک مختلف هاي  قسمت. اند  مانده جدا یکدیگر
  ).17(کنند  نمی تغییر آهنگ یک با) فرهنگ معنوي و مادي

 وجود جهان کشورهاي همه در فرهنگی باید متذکر شد که تاخر     
 آن معنـوي  و مـادي  فرهنگ که ندارد وجود اي  جامعه هیچ دارد،

 در فرهنگـی   البتـه تـاخر    .باشـد  بطور کامـل بـا هـم هماهنـگ        
 صـنعتی  و پیشرفته کشورهاي در و بیشتر سوم جهان کشورهاي

 انـواع  بـا  ابتدا از ع صنعتی که مردم جوام    به دلیل این   .است کمتر

 رشـد  هـا   آن بـا  و شـده  آشـنا  هـا   فنّـاوري  و اختراعات و ابداعات
 و خـود  تـا  انـد   داشـته  بیـشتري  به همین دلیل فرصـت    . اند  کرده

کننـد   همراه فنّاوري تغییرات با متناسب را خود رفتاري الگوهاي
 از  پـس  فنّـاوري هـر    سوم جهان کشورهاي در که  حالی در. )18(

 قـرار  مـردم  اختیار در گردیده کشورها این شده وارد  میلتک آنکه
 رشد ها  فنّاوريآن   تکاملی روند با مردم که  این بدون.  است  گرفته
 بـا  مواجهـه  در سـوم،  جهـان  کشورهاي براي همین مردم  . کنند

 بـا  تـاریخی  در حقیقت مواجهـه   . اند  شده سردرگمی دچار فنّاوري
در .  اسـت   بـوده  مـراه ه غـافلگیري  بـا  اغلـب  جدیـد  هاي  فنّاوري
پیامـدهاي   جدیـد  هـاي   فنّـاوري  از هوشـیارانه  که اسـتقبال    حالی

 تـاخر  نظریـه  البتـه ). 19(دهـد     ناخواسته آن تا حدي کاهش می     
 حـال  در جوامـع  در فنّـاوري  مشکالت فرهنگی بیشتر مربوط به   

 بیشتر کردن هماهنگ براي غربی هاي  نسخه که باشد  می توسعه
 ( مــادي فرهنــگ مــصرف در مــعجوا ایــن غیرمــادي فرهنــگ
 کـشورهاي  رویکـرد دیکتـه    ایـن . باشـد   می) سخت هاي  فنّاوري
هـا بـوده و       محـصوالت آن   بازاریابی مصرف بیشتر   براي صنعتی

ــدگاهی ــه دی ــدگاه ایــن. دارد پدرمآبان ــرون دی ــد نمــی گــرا ب  توان
 لـذا . )20(باشـد   توسعه حال در کشورهاي هاي  چالش پاسخگوي
 درونی مشکالت ابتدا توسعه حال در کشورهاي که دارد ضرورت
 حـل  درصـدد  بومی راهکارهاي با سپس و داده تشخیص را خود
  .کنند عبور آن از بتوانند تا برآیند آن
  

   فنّاورياجتماعی در حوزه  هاي آسیب

 شناسـی  هـستی  لحاظ از است؟ اخالقی خود ذات در فنّاوري آیا
، مورد این در کلی گزاره هر بنابراین. ندارد ذاتی دراساس فنّاوري

 گسترش را ها ظرفیت و امکانات فنّاوري البته. روبروست چالش با
 توسـط  کـه  است سیال چهره دو داراي واقع در فنّاوري. دهد  می
  .)21(شود  می ساخته فنّاوري کردار
وجـود   متقابـل  هاي  کنش فرهنگ معنوي و مادي هاي  جنبه بین
ــر. دارد ــی تغیی ــب یک ــر موج ــري تغیی ــد دیگ ــشتر . خواهدش بی
 و مـادي  اشیا از دگرگونی تحول و  که دارند عقیده شناسان  جامعه
 هـاي   جنبه و یابد  می گسترش آن تاثیر سپس و شود  می آغاز ابزار

 بایـد  هاي دوگانه فرهنـگ     بخش .گیرد  دربرمی را فرهنگ معنوي
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 یکـدیگر  بـا  منطقـی  رابطه و کنند رشد یکدیگر همراه  به همواره
 یا رشد. است  بوده چنین توسعه تاریخ در یزن معموال و باشند  داشته
اسـت    شده ها  مادیت تغییر هم مسبب و هم سبب     ها  ذهنیت تغییر

 اي  جامعـه  هـیچ  در یکدیگر بر بخش دو این کامل انطباق. )22(
 خـود  هـا   آن جزیـی  انطبـاق  عـدم . باشـد   داشـته  وجـود  تواند  نمی

 درشـ  و فرهنگـی  تغییر سبب که آورد  می وجود به را دینامیسمی
 انطبـاق  عـدم  این که داشت دور نظر از نباید اما .گردد  می جامعه
 یکـدیگر  از دو ایـن  گـرفتن  فاصله و است مفید جزیی درحد تنها
 هـایی  فنّـاوري  واقـع  در. باشد دربرداشته زیادي هاي زیان تواند  می
همـراه بـا     شدند توسعه حال در کشورهاي وارد ترتیب این به که

 نطقه وارد کـرده موجـب همـاهنگی       خود بخش غیرمادي را به م     
 موضـوع  این .شدند بیگانه معنوي بخش فرهنگ بومی منطقه با   

  .است ناپذیر را بوجود آورده جبران اجتماعی هاي آسیب
  

اجتمـاعی در    اخـالق  مـسائل  کننـدگان  تعیین
  فنّاوريحوزه 

 دست باید فنّاوري که است وجود دارد این   اکنون هم که چالشی
 آیـا  کـه   ایـن  امـروز  .باشـند  برخـوردار  خالقا از که باشد کسانی
 قـرار  بررسـی  ست بایـد مـورد      او ضرر به یا انسان نفع  به فنّاوري
 پررنـگ گـردد بـه نفـع         فنّاورياگر مسائل اجتماعی     ).23(گیرد  

 را اجتمـاعی  اخـالق  مسئله کسانی یک  چه. دارندگان آن نیست  
 این موضوع باید توسط کسانی کـه درصـدد         دهند؟  می تشخیص

 واکـاوي گـردد تـا      هـستند  تغییـر  و گـذاري   سیاست ریزي،  نامهبر
قابـل   چند نکتـه   در این زمینه  . گردد مشخص آن ابعاد و موضوع
  :باشد می توجه
 اقتـصادي  هایی  پدیده عنوان به رکود یا تورم که همانگونه .1

 عالمـان  و اقتـصاددانان  اظهـارنظر  صـالحیت  حوزه در موضوعی
 خـود  خاص متخصص نیز اجتماعی مسائل بررسی است مربوطه

 .نماید می طلب را

. را تنها از منظر منفـی بررسـی کـرد     اجتماعی نباید مسائل  .2
 سرنوشـت  تحـوالت  توانند  می تاریخی معین در شرایط  ها گاه   آن

 و زده رقـم  هـا   انـسان  جمعـی  حیات درازمدت مسیر در را سازي

خـاطر مـسائل      همین   به .باشند  می آفرین  تحول هاي  پتانسیل واجد
 .هستند نیز مثبتی کارکردهاي دواج

 هـاي NGO 14 جملـه  از و تخصـصی  غیردولتی نهادهاي .3
 بـه  مبـتال  مـشکالت  و مباحـث  طـرح  ساز  زمینه توانند  می متنوع
 از توانـد   می ها  آن گسترش لذا. باشند اجتماعی مختلف هاي  گروه
 اجتمـاع  حـوزه  در اخالقـی  مـسائل  رویـه   بـی  نیـز  و پنهـان  رشد

 مـسائل  طـرح  پیونـد زدن  نظر داشـت کـه  باید در . کند جلوگیري
 قدرت صاحبان منافع با ها  آن پیوند بر اجتماعی عالیق با اخالقی
 .)24(دارد  ترجیح

 اجتمـاعی  مـسائل  توانند  می اجتماعی اخالق مسائل برخی .4
 دید است ضروري لذا سازند پنهان نظر از را تر مهم بلکه و دیگر
 بـه  را تحلیـل  و بررسـی  اولویـت  شناسی جامعه موشکاف و نقاد

 .بدهد تر بنیادي مسائل

 دیگـر  مـسائل  بـا  اجتمـاعی  اخالق مسائل متداخل کیفیت .5
 بـه  توجـه  بـا  اجتمـاعی  مسائل حل کند  می ایجاب جمعی حیات
 کـار  ضرورت لذا و گیرد صورت) آن اعم معناي به (انسانی دانش
 .رسد می نظر به بدیهی امري اي رشته میان و جمعی دسته

 عبارتـست  اجتمـاعی  اخالق مسائل با مقابله هاي  ویژگی از .6
 نداشـتن  هـا و    آن  حـل   راه و اجتمـاعی  مسائل دیدن 15 انسانی: از

 مــسائل اجتمــاعی، مــسئله بــدون اي جامعــه بنــاکردن ســوداي
 . است ناخواسته نتایج با ها کنش حاصل به طور عمده اجتماعی

 اجتمـاعی  توسعه جریان در ناگزیر اجتماعی اخالق مسائل .7
 شـرط  پـیش  اجتمـاعی  اخـالق  مـسائل  توسـعه  لذا. نمایند  می رخ

 توسـعه  سرنوشـت  هـا   آن با مواجهه نحوه. است اجتماعی توسعه
 در جـایی   جابـه  زائیـده  توانـد   می امر این. زند  می رقم را اجتماعی
  .باشد اجتماعی نهادهاي کارکرد
  مخـاطره   به مانند اخالقی مشکالت از برخی به گذشته مطالعات
 هـا بـه     هویت شناسایی عدم محرمانگی، و شخصی حریم افتادن
 توسـط  آگاهانـه  رضـایت  مستعار، دریافت  هویت از استفاده سبب

 شـکاف  تاثیر شمول، جهان اخالقی رهنمودهاي تعیین محققان،
 مجازي هاي  پژوهش بر چهره به چهره تماس عدم تاثیر و قومی
 تـر کم اجتمـاعی  اخـالق  هاي  مطالعات، جنبه  این در. دارند اشاره
  .اند گرفته قرار بررسی مورد
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 مسائل اخالق اجتماعی در ایران ●

 یخـی  کـوه  یک از ملموس و آمده بیرون بخش مثابه به فنّاوري
 درون اجتمـاعی  سـاختارهاي  برآینـدهاي  و فرآینـدها  از که است
 توسـعه  فرهنـگ  بـه   نگاهی که غرب   .)25(آید    می بوجود جامعه
 مـرز  بـه  اجتمـاع  کشاندن بر مبتنی دارد جامعه به نسبت فنّاوري
 باشـد و    مـی  فنّـاوري  اصلی موضوع دیدگاه این در. است فنّاوري
هـاي    در این راه مـدل    . باشد  می آن رشد براي تنها ابزاري  جامعه

هـا بـه منظـور نـشان      از این مدل. است گوناگونی طراحی گردیده  
 در کـشورهاي گونـاگون اسـتفاده        فنّـاوري دادن فرهنگ علـم و      

در کـشورهاي توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه از              .  است  گردیده
گردد تا سطح فرهنگ علـم و   هاي طراحی شده استفاده می      روش
گـذاران بتواننـد بـر مبنـاي وضـع             پایش گردد تا سیاست    فنّاوري

  . )26(ریزي کنند  موجود براي آینده برنامه
 دارد مردم براي که فوایدي از گذشته، جدید هاي فنّاوري ورود
 حل و طرح لزوم که کند می روبرو مسائلی و مشکالت با را آنان
 لذا  کرده پیدا ضرورت جوامع این در فکري رهبران براي ها آن

. است شده مطرح فنّاوري اجتماعی مسائل نام به موضوع جدیدي
 تا پرداخته شده ایران در فکري رهبران دغدغه به بخش این در

 در. کرد  احصاء– آن گستردگی همه  با– را مسائل این بتوان
مشخص شد،  مسائل اخالق اجتماعی  اسنادي برخی مطالعه حین

تا  شد سازي با خبرگان درمیان گذاشته براي تکمیل و بومی
. دیدگاه جامعی در مورد مسائل اخالق اجتماعی ایران بدست آید

لذا کلیه . مسائل بسیار پراکنده و در بعضی مواقع تکراري بودند
  تعدیل به موارد زیر تقلیل یافتند؛مسائل پس از جرح و

 خـاص  حـوزه  یـک  در توسـعه  مـسئول  مراکز کاري تداخل .1
 فنّاوري

 هـاي    سازمان  دهنده آگاهی  پیش و فعاالنه رویکرد وجود عدم .2
 فنّاوري با مواجهه در مسئول

 و مـواردي  در انفعـال  (فنّـاوري  با مواجهه در رفتاري تناقض .3
 )دیگر موارد در مقاومت

 هـاي   فنّـاوري  مورد در آموزشی و ترویجی هاي  برنامه ضعف .4
 جدید

 حوزه در گذاران  سیاست توسط شده ارائه موضوعات به مردم .5
 کنند می اعتماد کمتر فنّاوري

 دارند کمتري اعتماد داخلی هاي فنّاوري به مردم .6
 کشور در فنّاوري توسعه از حمایت در قوانین ضعف .7

ــدم .8 ــه ع ــه الزم توج ــسترش ب ــا، گ ــوآوري نیازه  و هــا ن
 ها فنّاوري در بومی هاي ارآفرینک

 ها فنّاوري براي اي رسانه پیوست وجود عدم .9
ــه .10 ــه غلب ــه روحی ــاري محافظ ــه در ک ــتفاده و مواجه  از اس

 حـوزه  ایـن  در مطلـوب  کارآفرینی مانع فناورانه هاي  نوآوري
 شود می

 راه سـر  بـر  مـانعی  عنوان به غیرعلمی سنتی تفکرات نقش .11
 ها وريفنّا در مفید نوآوري از استفاده

 ها فنّاوري کاربرد در عمومی فنّاوري خرد و عقالنیت کمبود .12
 کشور در فنّاوري توسعه به امر مسئولین الزم اهتمام عدم .13
 کاربرد با طبیعت از بهینه استفاده فرهنگی هاي  ارزش کمبود .14

 فنّاوري
  فنّاوري از عمومی صحیح درك عدم .15
 نهفناورا هاي گذاري سیاست در سیاسی هاي انگیزه وجود .16
 بـه  نزدیـک  ( تقاضـا  طـرف  هاي  سیاست به الزم توجه عدم .17

 فنّاوري توسعه در) بازار
) کـارکردي  کج (ناخواسته و پنهان کارکردهاي به توجهی  کم .18

 فنّاوري تولید و انتقال در
 سـر  بـر  مانع عنوان به پیشرفته جوامع از منفی تصویر تبلیغ .19

 هـا   سـازمان  و هـا   گـروه  بـراي  رفتـاري  هـاي   سازي  شبیه راه
 فنّاوري توسعه درجهت

 هاي  گفتمان در اجتماعی موضوعات و مسائل به توجهی کم .20
 فنّاوري توسعه جاري

 هـاي   فنـاوري  بـازآفرینی  و اجرا از اجتماع عمومی فهم کمی .21
 فنّاوري بوسیله کشور در کلیدي

 موجود هاي پتانسیل براساس فنّاوري در سنجی  اولویت فقدان .22
 بـا  رقـابتی  تـوان  کـسب  بـه  تمایـل  و آینده نیازهاي کشور،

  سطح هم کشورهاي
 ایجـاد  و راهبـردي  پژوهـشی  هاي  حوزه تعیین به توجه عدم .23

 کشور در جدید هاي فناوري پیدایش براي زمینه
 زندگی از ناشی اجتماعی مشکالت و ها  آسیب بر مفرط تاکید .24

 فنّاوري بر مبتنی ماشینی
 عـدم  و بـازار  بر مؤثر فرهنگی ـ اجتماعی سنتی هاي  جریان .25

  پیشرفته و نو هاي فنّاوري با ایران سنتی بازار تطابق
 خلق آن تبع  به و سنجی  نیاز (اجتماعی بازاریابی به توجهی  کم .26

 بـراي  اقنـاع  جهـت  در عمـومی  ترغیـب  بـراي  نو هاي  ایده
 بازرگانی تبلیغات در) بدیع محصوالت و ها ایده از استفاده

 ماننـد  (وريفنّا بر مبتنی بومی بازارهاي توسعه به توجهی  کم .27
 ....) و، دیجیتالی شمار صلوات هوشمند، نماز مهر هاي فنّاوري
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 خـاص  محیط زمان، مکان،  با نو فنّاوري سازي  متناسب عدم .28
 پاك هاي  انرژي از استفاده مانند(هدف   هاي  گروه نیازهاي و

 )کشور در مختلف فصول و هوایی و آب مناطق با متناسب
 بـومی  فرهنگی، الحظاتم با نو فنّاوري سازي متناسب عدم .29

 هدف هاي گروه اقلیمی و
 از اسـتفاده  در محیطـی   زیـست  بـد  اثـرات  از عمومی نگرانی .30

  جدید هاي فنّاوري
 نیازهـاي  بـه  پاسـخگویی  در موجود هاي   فنّاوري ناکارآمدي .31

 جامعه فوري و ضروري
ــود .32 ــأخر وج ــی ت ــاخیر (فرهنگ ــگ ورود ت ــتفاده فرهن  از اس

 ) ها فنّاوري خود ورود زمان با جدید هاي فنّاوري
 جهـت  مجـري  دولتـیِ  هـاي   دسـتگاه  در کارشناسـی  ضعف .33

 هـاي   فنّاوري بوسیله نوآوري و خالق هاي  ایده سازي  تجاري
  موجود

 در »قـدرت  ابـزار  عنـوان  به فنّاوري «به ها  دولت توجهی  کم .34
 المللی بین و ملی هاي سیاست

 در »رقابـت  ابـزار  عنـوان  به فنّاوري «به ها  دولت توجه عدم .35
 المللی بین و اي منطقه خارجی استسی

 در »امنیـت  و رفـاه  بعنـوان  فنّـاوري  «بر ها  دولت اراده عدم .36
 کشور ملی هاي ریزي برنامه

 اجتمـاعی  هاي  آسیب و جرام و تخلفات رشد بر فنّاوري تأثیر .37
ــد( ــات از اســتفاده در اینترنتــی هکرهــاي وجــود مانن  امکان

 )ها شرکت و موسسات و ها بانک دیجیتالی
ــأثی .38 ــاوري رت ــه در فنّ ــر خدش ــریم ب ــصوصی ح ــد ( خ  مانن

 )افراد خصوصی زندگی از تصویري هاي استفاده سوء
 ماننـد (آن   بودن چندمعنایی و مبهم و فنّاوري طرفی  بی عدم .39

 مخاطرات عنوان به اي هسته فنّاورياز  مختلف هاي  برداشت
 )آن از آمیز صلح استفاده و اي هسته محیطی زیست

 در عـدالت  کمبـود  و اطالعـات  بـه  دسترسی در رانت وجود .40
  کارآفرینی و نوآوري کاربرد

 فنّـاوري  در گـسترش  بـراي  حقـوقی  نظـام  در قوانین ضعف .41
 پتنت و مالکیت حق قانون کارآمدي عدم مانند

 جایگـاه  کـاهش  بـر  فنّـاوري  تـاثیر  در عمـومی  هاي  نگرانی .42
 انحـراف  ماننـد  ( فـردي  اخالقی فضایل و خانوادگی اخالق
 ارتباطـات  شـدن  کـم  مجـازي،  اجتماعی هاي شبکه کاربران
 و خـانواده  جایگـاه  تنزل نو، هاي  فنّاوري از استفاده با رودررو
 )کنند می زندگی هم کنار تنها که منفردي افراد به آن تبدیل

 وجـود  و فنّـاوري  رشـد  حـوزه  در انتقـادي  بسترهاي کمبود .43
 فنّاوري کاربرد در اکثري حد و حداقلی دیدگاه

 زمینـه  خـصوصی  بخـش  به توجهی کم و ها   NGO کمبود .44
 ها فنّاوري رشد براي ساز

 هـاي   قهرمـان  خلـق  و سـازي   اسـطوره  هـا در    فنّاوري ضعف .45
 ملی قهرمانان و پیشگامان از اجتماعی

 و فنّـاوري  رشـد  دهنـده   رشد و کننده  تسهیل نهادهاي فقدان .46
 نوآوري

ــود .47 ــه کمب ــت دغدغ ــدرکاران دس ــام ان ــی نظ ــراي فرهنگ  ب
 توسـعه  بـراي  ضروري امري عنوان هب مردمی توانمندسازي

 فنّاوري
ــه عــدم و اجتمــاعی جنــبش فقــدان .48 ــراي عمــومی مطالب  ب

ــاوري موضــوع  جریــان در چــه آن ماننــد (پیــشرفته هــاي فنّ
 منظــور بــه شــعارهایی شــیوع و داد رخ اي در ایــران هــسته
 )آن به دستیابی

 حذف و بومی هاي  فنّاوري کاربرد در تاریخی خودآگاهی عدم .49
 بیگانه هاي فنّاوري با مواجهه در ملی يها فنّاوري

 با متضاد اجتماعی روانی هاي  شخصیت انواع و رفتارها وجود .50
 نفـري   تـک  هاي  ورزش در قهرمانی مانند(کشور   در یفنّاوری
 در تکـرو  شخـصیت  پـرورش  گروهی، کار فواید با مقابل در

 جمعـی  کار روحیه مقابل در مدارس در اولی شاگرد به تمایل
 ...)و

 و پویـا  فعـاالن  عنوان به جوانان و زنان به جدي توجه عدم .51
  فناورانه هاي گذاري سیاست و ریزي برنامه در اثرگذار

  
  گیري نتیجه

نظریات مسائل اخالق اجتماعی به صورت عام از طریق مطالعـه           
ها مسائل اخـالق اجتمـاعی        از میان آن  .  اسنادي استخراج گردید  

ز طریق مصاحبه با خبرگـان  باشد ا    مطرح می  فنّاوريکه در حوزه    
گزینش شده و سـپس لیـست مـسائل اخـالق اجتمـاعی حـوزه               

 در ایران از طریق پرسشنامه در اختیار خبرگان قـرار داده            فنّاوري
فنــاوران و اســاتید . هــا مــشخص گــردد تــرین آن شــد تــا مهــم

 بودنـد همگـی بـه مواجهـه     فنّـاوري دانشگاهی که درگیر حـوزه   
هـاي مطالعـه پـس از     یافتـه . ان داشـتند   اذع فنّاوريهوشیارانه با   

ــاوريشناســی مــشکالت  آســیب  اخــالق مــسائل از ، لیــستیفنّ
حاصل کار پنجاه   . دست داد   در ایران را به    فنّاوري حوزه اجتماعی

و دو مسئله بود که تا تاریخ ارائه مقاله مورد تایید خبرگـان قـرار               
  .داشت
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 هـا  ررسـی صورت مبسوط باید گفت که ب       در تحلیل این مسائل به    
، جامعـه  بـستر  در علمـی  منازعـات  انعکـاس  کـه  دهـد   می نشان

 حمایـــت، تخصـــصی و عمـــومی هـــاي ســـخنرانی انعکـــاس
 ساده زبان به مطالب تألیف و علمی نشریات تبلیغ،  سیاستمداران

 نقـش  نمـایش ،  هنر و مذهبی هاي  آموزه از استفاده،  فهم عامه و
ــان ــه زن ــشار، فرهیحت ــشار، معترضــان نقــش انت ــد انت  هــاي های

 مهــم هــاي عامــل مجموعــه از.... نمــایش و فــیلم، غیرمتعــارف
مناسب است که   . اند  شده شناخته فنّاوري و علم رشد در فرهنگی
ــشارکت ــو، م ــل و گفتگ ــۀ تعام ــان هم ــم در ذینفع ــه از عل  جمل
، علـم  اي  رسـانه  عوامـل ،  مـردم  عامۀ،  گذاران  سرمایه،  دانشمندان
 توانمندسازي. گیرد    قرار ارک دستور در... و گذاران  سیاست،  مدیران
 فناوري و علم گذاري  سیاست به اعتماد افزایش نتیجه در و مردم
 کنتـرل  کـاهش . گـذارد   مـی  تـاثیر  هـا   فعالیـت  از اي  مجموعه بر

 و دانـشمندان  و سیاسـتمداران  توسـط  فنّـاوري  و علم انحصاري
 عمـومی  حوزة گران  کنش و اجتماعی هاي  گروه مشارکت افزایش

 عمـومی  درگیـري  و توانمندسـازي  هاي  شکل یبرخ گسترش از
 متغیرهـاي  بـر  90 دهـۀ  در اروپـا  اتحادیۀ سطح در. دارد حکایت
 نقـش  جملـه  از فنّـاوري  و علـم  در مشارکت و درگیري،  شناخت
 علـم  در درگیر عامالن از تصور،  فنّاوري و علم در زنان و جوانان

 یـت در نها  و فنـاوري  و علـم  در گیـري   تصمیم فرآیند،  فناوري و
 هـا   رسانه توسط آینده در فناوري و بر علم  اخالقیات تأثیر ارزیابی
 فاکتورهـاي مباحـث نظـري اسـتخراج شـده از            .است  شده تأکید

شـد و در نهایـت    مطالعات به محک خبرگان در ایـران قـرار داده         
از ایـن مـوارد بـه اضـافه عناصـر           . آوري گردید   فاکتورهایی جمع 

ایـران بـا آن مواجـه شـدند         دیگري که خبرگان در حین کـار در         
موارد پنجاه و دوگانه بدسـت آمـده کـه گویـاي مـسائل اخـالق           

 .  در ایران استفنّاورياجتماعی در حوزه 

کند ابعاد مختلف      با خود وارد جامعه می     فنّاوريمشکالتی که هر    
تبعات ناخواسته توسعه مـادي     . گیرد  فرهنگ آن جامعه را دربرمی    
 جامعـه اي را بـه سراشـیبی سـقوط           و رفاه بیشتر امکان دارد هر     

رشد و توسعه اگر همراه بـا مالحظـات اجتمـاعی باشـد             . بکشاند
. دارد  هـاي خطرنـاك در امـان نگـه          تواند جامعـه را از آسـیب        می
هـاي نـو      فنّـاوري همین خاطر ضـرورت دارد کـه مواجهـه بـا              به

هاي اخالقی، فرهنگـی و اجتمـاعی        هوشیارانه و همراه با پیوست    

 دانـستن . تا از عواقـب ناخواسـته آن کاسـته گـردد          صورت گیرد   
تواند منجر به درگیري آگاهانه و مـسئوالنه          مشکالت گذشته می  

است که در     به این منظور شایسته   . هاي نو و جدید باشد      فنّاوريبا  
 نـو ابعـاد اخالقـی و    فنّـاوري تهیه مقدمات ورود و یا کاربرد یک   

پیوستی که ابعـاد    . فرهنگی آن در پیوست مورد کاوش قرار گیرد       
 را دربرداشـته و بـا       فنّـاوري اقتصادي، اجتماعی و سیاسـی ورود       

  . باشد ها، هنجارها و عرف جامعه همخوانی دقیق داشته ارزش
ــده  ــر آین ــر  از ســوي دیگ ــاورينگــري ه ــد بخــصوص فنّ  جدی

 منجـر بـه تهیـه سـناریوهاي متفـاوت جهـت        IT15هاي    فنّاوري
. هـا خواهدشـد     ارویی بـا آن   هـاي احتمـالی در رویـ        ارزیابی پاسخ 

اي زیـاد اسـت کـه          نـو بـه انـدازه       هـاي   فنّاوريسرعت و شتاب    
بهتـر  . بینـی کـرد     توان آینده را بر مبناي وضع موجود پـیش          نمی

سـازي خواهنـد شـد نیـز        هایی که در آینده تجـاري       فنّاورياست  
  . مشمول مالحظات اخالقی، اجتماعی و فرهنگی بشوند

  
  ي اخالقیها مالحظه

استفاده گردیـده و در عـدم         این متن از تمامی منابع ذکر شده        در  
  . است داري شده ها رعایت امانت دخل و تصرف در آن

   
  سپاسگزاري

 ریاست جمهـوري کـه      فنّاوريالزم است از پژوهشکده مطالعات      
. هاي مادي این اثر را تامین نموده تشکر و قـدردانی شـود              هزینه

الـه طباطبائیـان، عبدالحمیـد       همچنین از آقایان دکتر سید حبیب     
ها نفیسه آقاجانی، سوده کریمی، عارفه        کاظمی، شهریاري و خانم   

  .گرددسگزاري اند سپا رادفر که این پژوهش را یاري نموه
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