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  چكيده
كـه   علـم  اخـالق  ةكتابي است در حـوز  ،كه از عنوان آن پيداست چنان ،اخالق علمكتاب 

منتشـر كـرده    1391علم و دين پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي در سـال   ةپژوهشكد
كتاب  ة. نويسنداست The Ethics of Science: An Introductionاست. عنوان انگليسي كتاب 

كـه   ،. اخالق علـم اند مترجمان آن مصطفي تقوي و محبوبه مرشديان ورسنيك  .ديويد بي
هاي گونـاگوني چـون سياسـت،      با زمينه ،درواقع ،رود  شمار مي  اي به  اي اخالق حرفه  گونه

ولـي ايـن حـوزه از     پوشـاني دارد.   و اقتصاد پيوندهايي نزديك و هم ،جامعه، اخالق، دين
ـ   دارد.  شناسـي علـم سـروكار     اخالق بـيش از هرچيـز بـا جامعـه     نخسـت   ه،در ايـن مقال

اي از مطالـب    . سپس طرح كلـي و چكيـده  يمكن  مي تبيين و توصيف را شناسي علم  جامعه
اختصـار و   كنيم و درپايان نيز ايرادهاي وارد بر كتاب را بـه   را ترسيم مي علم اخالقكتاب 
 كنيم.  بررسي مياجمال 

 منـدي،   شناسي علم، عمـل اجتمـاعي، زمينـه     علم، اخالق، اخالق علم، جامعه ها: كليدواژه
  بومي.  علم

  
  اخالق علممقدمه و رئوس مطالب كتاب  .1

  علم و اخالق 1.1
 اهميـت  بـه  گذشـته  از بيش مداران و سياست مردم، عموم دانشمندان، پيش دهة درطول
 توجـه  ايـن  بـروز  در گونـاگوني  هـاي  جريان. اند برده پي علمي هاي پژوهش در اخالق
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مطبوعـات دربـارة مسـائل اخالقـي برآمـده از علـم        ،نخسـت  :انـد  بودهگذار اثر فزاينده
 متحـده  ايـاالت  دولـت  سـرّي  هاي آزمايش قبيلكنند، خبرهايي از خبرهايي را منتشر مي

 دربـارة جنگ سرد، مهندسي ژنتيك، پروژة ژنوم انسان، مطالعـات   طولها در روي انسان
 ،دوم ؛و افـزايش دمـاي زمـين    ،سازي حيوانات و جنين انسان بنيان ژنتيكي هوش، شبيه

هـايي از كژرفتـاري اخالقـي و رفتارهـاي اخالقـاً       دانشمندان و مقامـات دولتـي نمونـه   
 صـادر  حكـم  هـا آن دربـارة  و ،مسـتند  بررسي، ،ساز را در وجوه گوناگون تحقيق مسئله
پهنة علم ثبـات و تماميـت تحقيـق را تهديـد كـرده       درو كمبود ملموس اخالق  اند كرده

بـرداري، نقـض قـانون،     است. ايـن مـوارد شـامل اتهامـاتي چـون سـرقت ادبـي، كـاله        
نوتركيب،  DNA مربوط بهكشي از زيردستان، نقض مقررات  ها، بهره سوءمديريت بودجه
 افزايش باوجود. بودند آي  .بي . و مشكالتي با آزمايشگاه جنايي اف ،تبعيض، تضاد منافع

 فراوانـي  كـه اسـت   ايـن  از حـاكي  هـا  داده هنـوز  غيراخالقـي،  تحقيقات بر دال مدارك
 تجـارت،  ازقبيـل  هـا،  حـوزه  ديگر در كژرفتاري فراواني با مقايسه در علم در كژرفتاري
  تر است. بسيار پايين يا حقوق، پزشكي،

افزون  افزايد اين است كه وابستگي متقابل و روز سومين دليلي كه بر ضرورت اخالق مي
هـاي علمـي در    هـاي تجـاري بـا ارزش    علم به صنعت و تجارت موجب شده است ارزش

تـاداوري،   هايي را دربارة تأمين بودجة علمي، هم ها دغدغه تعارض قرار بگيرند. اين تعارض
هـا دربـارة    و اشـتراك منـابع پديـد آورده اسـت. دانشـگاه      ،علمي، مالكيت دانـش صداقت 

هـا بـراي انجـام تحقيقـات مخفيانـه در       اند كه از تسهيالت آن دانشمنداني ابراز نگراني كرده
كننـد. در برخـي مـوارد،     خدمت صنعت خصوصي يا نفع اقتصادي شخصـي اسـتفاده مـي   

ي برسر حق ثبت اختـراع و حـق   لهاي مفص چالشهاي تجاري و افراد  ها با شركت دانشگاه
  اند. داشته ها در دادگاه مالكيت معنوي

دادن رابطة اخالق با علم، چنـد نمونـة جديـد از تحقيقـات علمـي را       براي نشان ،اكنون
  اند. كنيم كه به بروز مسائل و مجادالت اخالقي انجاميده  مطرح مي

  
  نمونة بالتيمور 2.1

 ةقضـي «هاي ادعـايي كژرفتـاري علمـي در حافظـة اخيـر مـردم        نهترين نمو يكي از جنجالي
اي كه با مشاركت ديويد بالتيمور، دانشمند برندة جايزة نوبـل،   است كه در آن مقاله» بالتيمور

  هاي تقلبي متهم شد. نوشته شده بود به ارائة داده
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  سازي تحقيقات شبيه 3.1
آنـان در نشسـت انجمـن     كـار  هـم  و سه ،، جري هال، رابرت استيل من1993اكتبر  13در 

هـا در مقالـة خـود     اي ارائـه كردنـد كـه كـل جهـان را تكـان داد. آن       مريكا مقالـه آباروري 
ها در آن  سازي كرده بودند. آن ها جنين انسان را شبيه هايي را توضيح دادند كه در آن آزمايش

يـن خبـر بـه تيتـر     زودي در توفان مجادالت گرفتار خواهنـد شـد. ا   دانستند كه به زمان نمي
و ديگـر  تـايم  هاي سراسـر دنيـا و طـرح روي جلـد مجلـة       درشت صفحة نخست روزنامه

نگـاران و مفسـران تصـوراتي دربـارة كشـت نـوزادان،        نشريات ادواري تبديل شد. روزنامه
سازي نژادي و سناريوهاي گونـاگوني دربـارة    هاي به ، برنامهها ينااينشتنژادهايي از هيتلرها، 

ميـان آوردنـد.    بـه  )آينده (جهاني كه با تغييرات تكنولوژيك سيمايي ديگر يافته استجهان 
نــاك و  ردنــد و آن را هــولمقامــات دولتــي، در سراســر دنيــا، ايــن پــژوهش را محكــوم ك

  خواندند.  غيراخالقي
  
  »اي سرد گداخت هسته«سر  برمجادله  4.1

مدير گروه شـيمي در  ( استنلي پانزدان،  خبرنگاران در سراسر جهان ماجراي دو الكتروشيمي
را گزارش كردند كـه در يـك    )،ساوثمتوناستاد دانشگاه ( من و مارتين فليش )دانشگاه يوتا

اي در دماي اتـاق   دند روش گداخت هستهكراعالم  1989مارس  23مصاحبة مطبوعاتي در 
ي اكثـر  رس بـرا  دسـت  دراند. آنان مـدعي بودنـد كـه بـا اسـتفاده از وسـايل        را كشف كرده

همه، اعالن مطبوعاتي  اي پديد آورند. بااين هسته گداختاند  آموزان دبيرستاني توانسته دانش
گونـه اطالعـات فنـي دربـارة نحـوة تكـرار        آنان بسـيار كلـي بـود و درعمـل شـامل هـيچ      

اي دربارة  هسته گداختزمينة  دردانان آگاه  شد. اكثر دانشمندان و فيزيك هايشان نمي آزمايش
هـا   هـا هماننـد آن   من بدگمان بودند، اما رفتار رسانه عاهاي غيرمعمول پانز و فليشصحت اد

 دربارةگير را بزرگ كردند و اعالم اخبار  نگاران اين كشف چشم سر ناباوري نبود. روزنامه از
  ها اميدهاي بسياري پديد آورد. زبان آن ازاي سرد  مسئلة گداخت هسته

  
  اخالقي و كاربردهاي آن ة. نظري2

ايـن  از روي مـا    هاي پـيش  ترين پرسش اخالق علم را بفهميم، بنيادي ]معناي[اگر بخواهيم 
 .»علم و اخالق چه ارتباطي با هم دارند؟«و  ؛»علم چيست؟« ؛»؟اخالق چيست: «قرار است

  د.شو  درادامه بحث مي ،مطابق ترتيبي كه بيان كردم ،هاي بنيادي اين پرسش ةدربار
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  و دين ،اخالق قانون، سياست 1.2
زيرا بعضي اعمال كه قانوني نيستند ممكن است اخالقي باشند.  ،اخالق با قانون تفاوت دارد

خواهيد بيماري   كه مي زمانيولي  ،براي نمونه، رانندگي با سرعت بيش از مجاز قانوني نيست
كار اخالقي است. برطبق ديدگاه اين را كه نيازمند بستري فوري است به بيمارستان برسانيد 

تفاوت اين ». يأهر فرد، يك ر«اصل سياسي  ،نيز تفاوت دارد. مثالً سياست با اخالق كتاب
هـا يـا     رفتـار گـروه   سياسـي بـر   ةمعيار و يك هنجار اخالقي اين است كه تمركز اين قاعد

. سرانجام، تمايز رفتار فرد متمركزند كه معيارهاي اخالقي بر آن نهادهاي اجتماعي است، حال
توان بدون ارجـاع بـه هرگونـه نهـاد       ميان اخالق و دين مهم است. معيارهاي اخالقي را مي

  يا متن خاص توجيه و تبيين كرد. ،ديني، نظام اعتقادي
  

  نظرية اخالقي 2.2
و فـرااخالق   ،هايي ازقبيل اخالق هنجاربنياد، اخالق كـاربردي  فلسفة اخالق شامل زيرشاخه

هاي اخالقي است.  و نظريه ،ها بنياد مطالعة معيارها، اصول، مفاهيم، ارزش هنجار است. اخالق
و معيارهـاي اخالقـي در مشـاغل و حـرف      ،هـا  ها، انتخـاب  اخالق كاربردي مطالعة دوراهي

هـاي خـاص    هاي عيني و كاربرد نظريات و مفاهيم اخالقي در موقعيـت  گوناگون و موقعيت
و نظريات اخالقـي و نيـز    ،ها، اصول است. فرااخالق مطالعة ماهيت و توجيه معيارها، ارزش

اي فرااخالقـي  هـ  ترين پرسش كندوكاو در معناي مفاهيم و اصطالحات اخالقي است. از مهم
چرا ما بايد از الزامات اخالقي پيروي «و » گرايي عيني است؟ آيا اخالق«اند كه  اين دو پرسش

شـود، زيـرا     بحـث نمـي    هـاي ژرف  صورت جدي درمورد اين پرسش در اين كتاب به» كنيم؟
ن را كند خوانندگا  حال، نويسنده تالش مي . باايناند ها وراي بحث كنوني كتاب گونه پرسش اين

  گذارند. مياثر اند و در آن   نحوي در رابطه با مسائلي در فرااخالق آشنا كند كه با اخالق علم به
  

  انهيگرا  اخالق يها  انتخاب 3.2
آدمي اغلب بايد نه ميان اخالق و منفعت شخصي، بلكه ميان الزامـات و وظـايف مختلـف    

گونه مواقع، پرسش  اين بزند. دراخالقي، حقوقي، سياسي، ديني، يا نهادي دست به انتخاب 
كـار  «، بلكـه ايـن اسـت كـه     »؟انجام دهمآيا من بايد كار درست را «اساسي اين نيست كه 
هـاي اخالقـي يـا      ساز را انتخـاب   هاي اخالقي مشكل  گونه دوراهي اين» درست كدام است؟

  نامند.  گرايانه مي  هاي اخالق  انتخاب
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  گرايي  نسبي 4.2
اهداف اين بحث  راستاي درگرايي اخالقي است.  اخالقي صورتي از عينيگرايي  بديل نسبي

 براسـاس  افراطـي و خفيـف.   :گرايـي را از هـم بازشناسـيم    تـوانيم دو روايـت از عينـي    مي
چند معيار اخالقي كلي وجـود   )1( ،شود گرايي نيز خوانده مي گرايي افراطي، كه مطلق عيني

ها قوانيني محكم و استوارند.  عبارتي آن ندارند؛ بهي ينااستثگونه  اين معيارها هيچ )2(دارد و 
كند: هرچنـد معيارهـاي اخالقـي     را رد مي )2(را باور دارد، اما  )1(گرايي خفيف نكتة  عيني
تـر   رسد روايت خفيـف  نظر مي نمايي براي رفتارند و نه قوانيني مطلق. به ، خطوط راهاند كلي
تـر واقعيـات تنـوع     آن اسـت، زيـرا روايـت خفيـف    تر از روايت افراطي  هجگرايي مو مطلق

نظرهـا و مناقشـات    كند. دليل بروز اختالف را بهتر لحاظ مي نظر اخالقي فرهنگي و اختالف
  اخالقي ممكن است.

هاي سنتي به  ها يا اصول اخالقي كلي چيست؟ موارد ذيل پاسخ پايه و اساس اين ارزش
  :اند گرايي مطالبة پايه و اساسي عيني براي اخالق

و  ،شناسـي  شناسـي جامعـه   گرايي برمبناي بيولوژي انساني، روان گرايي: اخالق طبيعت .1
  مانند آن استوار است؛

كه  اند بر خود خرد است و معيارهاي اخالقي قواعدي گرايي مبتني خردگرايي: اخالق .2
  پذيرد؛ ها را مي هر فاعل اخالقي و عاقلي آن

  ر ارادة خداوند است.ب  مبتنيگرايي  گرايي: اخالق فراطبيعت .3
گرايـان بايـد بـا     آورد. طبيعت هريك از اين رويكردها مشكالت خاص خود را پديد مي

گرايـي را   هـا اخـالق   گرايانه مواجه شوند و توضيح دهند چگونـه نظريـة آن   مغالطة طبيعت
ي شـرح  دبايـ دانـد؛ خردگرايـان    هاي بشري و نيازها و اهـدافش نمـي   صرفاً وابسته به گونه

گرايان بايد بـاور خـود    و كاربردي از خردگرايي ارائه دهند؛ فراطبيعت ،گر غيردوري، روشن
  گرايي و اوامر خداوند را توضيح دهند. رابطة ميان اخالقو  نندبه وجود خدا را توجيه ك

  
  چون يك حرفه . علم هم3

  علم: از سرگرمي تا حرفه 1.3
همانند ديگر نهادهاي اجتماعي براي نيل  و اجتماعي است ينهاد اابتددر علم چيست؟ علم

ي و هماهنگي افراد متفاوتي وابسته كار همتر به  به اهداف مشترك در محيط اجتماعي وسيع
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ي و هماهنگي افراد مختلـف  كار هماست. بسياري از ابعاد گوناگون پژوهش علمي مستلزم 
بسـياري از   .آتـي  اندانشـمند ها، و تربيت  است: ابعادي چون آزمايش، سنجش، تحليل داده

تـوان بـه    كشاند، كه مـي  هاي پژوهش نيز دانشمندان را به ارتباط گسترده با جامعه مي بخش
ها، گواهي تخصصي، پژوهش دربارة موضوعات انساني و  ها به رسانه گزارش نتايج آزمايش

  .اشاره كرد و مانند آن ،كردن بودجة دولتي براي پژوهش  حيواني، فراهم
 اي . هر نهـاد اجتمـاعي  استاز يك نهاد اجتماعي است؛ علم يك حرفه هم  اما علم فراتر

كلـي عبـارت از نـوعي فعاليـت      طـور  بـه كـه يـك نهـاد اجتمـاعي      جا يك حرفه نيست. ازآن
هاي اجتماعي اسـت، نهادهـاي    آورندة الزامات و نقش جمعي و اجتماعي است كه پديد دسته

چون بسكتبال، بازار سهام، نيـروي دريـايي    همهاي بس متفاوتي  اجتماعي دربرگيرندة فعاليت
تـوان از نهادهـاي    هاي بسياري مـي  ها را با استفاده از مالك . حرفهاند و ازدواج ،اياالت متحده

اجتماعي متمايز كرد، اما در سطور زير من صرفاً هفت مالك اصلي را مطـرح خـواهم كـرد.    
ديگـر،   عبـارت  مداد شوند: بـه لحرفه قها نبايد شروط الزم و كافي براي تحقق يك  اين مالك

هـا را هـم نداشـته باشـد و      يـك از ايـن مـالك    ممكن است نهادي را حرفه بدانيم كـه هـيچ  
محسوب   حال حرفه عين ها را داشته باشد و در ديگر نيز ممكن است نهادي اين مالك سوي از

  ها سودمندند. هاي عام و مشترك حرفه ها براي تبيين ويژگي همه، اين مالك نشود. بااين
  
  اهداف علم 2.3

كند كه ازحيث اجتمـاعي   ها كاالها و خدماتي را به مردم عرضه مي چون ساير حرفه علم هم
توانيم يك  نامند. مي دانشمندان اين كاالها و خدمات را مقاصد يا اهداف علم مي .ندارزشمند

انـد (امـا    پـي آن  ها در مقصد و هدف را نتيجه يا حاصل نهايي تعريف كنيم كه افراد و گروه
شوند). اهداف يك حرفه نقش مهمي در تعريف آن حرفه و توجيه  لزوماً همواره محقق نمي

  كنند. ايفا ميمعيارهاي رفتار در آن 
علـم  «يعنـي   ،مـان  ترتيب، به طرحي مختصر از پاسخ به يكي از سـؤاالت اساسـي    بدين
بـرد شـناخت    اي است كه افراد بـراي پـيش   ايم: علم عبارت از حرفه دست يافته ،»چيست؟

  كنند. ي ميكار همديگر  با يك در آن و حل مشكالت عملي ،بشري، زدودن ناداني
  
  محيط پژوهشي در عصر كنوني 3.3
دادن به اين طرح مختصر دستگاه علمي نيازمند فهم بهتري از محيط پژوهش  منظور سامان به

دهـد. در   و آن را پـرورش مـي   ،سـازد  كند، انجام آن را ممكن مي علمي را حمايت مالي مي
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ايـن   پردازنـد.  هاي بسيار مختلفـي بـه علـم مـي     اياالت متحده و كشورهاي غربي در محيط
و معيارهـاي خـود را    ،هـا  دهند اهـداف، ارزش  نهادهاي اجتماعي كه پژوهش را توسعه مي

  ها و معيارهاي علمي مطابقت داشته يا نداشته باشند. بسا با ارزش دارند كه چه
  

  ارتباطات و نظام همتاداوري علم 4.3
نظـر ميـان    تبـادل  بندي مطالب دربارة ارتباطات علمي، بايد دربارة ارتباطـات و   قبل از جمع

دانشمندان و عموم مردم نيز به مطلبي اشاره كرد. اين نـوع ارتباطـات نيـز درطـول سـاليان      
گيري شده است. پـيش از رنسـانس مـردم مسـتقيماً در جريـان       خوش تغييرات چشم دست

گرفتند و روند ارتباطات بسيار كند و عمـدتاً شـفاهي بـود. بـا      دستاوردهاي علمي قرار نمي
ها  رس عموم قرار گرفت و روزنامه آساني در دست علمي به هاي باماشين چاپ كتپيدايش 

ها اطالعات مربوط به ابداعات و اكتشافات جديد را در اختيـار   نيز به عرصه آمدند. روزنامه
  دادند و هنوز نيز اين مسئوليت را برعهده دارند. مردم قرار مي

  
  روش علمي 5.3
شناختي نقش مهمي در مديريت رفتار علمي و  عيارهاي روشتر گفته شد، م كه پيش چنان هم

هـاي   اند كه روش كنند. درواقع، بسياري از نويسندگان نشان داده تعريف اهداف علم ايفا مي
و  ،هاي ديگـر پـژوهش و بحـث ماننـد فلسـفه، ادبيـات، ديـن        علم عامل تمايز آن از حوزه

اي از  توانـد مجموعـه   شناسـيم، مـي   يچنان كه اكنون آن را م علم است. روش علمي، آن شبه
  مراحل زير را توصيف كند:

هاي اوليه و شناخت موجود مسئلة پژوهشي  : پرسشي مطرح كنيد يا برپاية داده1مرحلة 
  ؛خاصي را تعقيب كنيد

  ؛اي كارآمد بپرورانيد : فرضيه2مرحلة 
  ؛هايي كنيد بيني : برمبناي فرضيه و شناخت موجود، پيش3مرحلة 
  ؛آوري كنيد تري را جمع هاي بيش فرضيه را بيازماييد؛ داده: 4مرحلة 
  ؛ها را تحليل كنيد : داده5مرحلة 
  ؛ها را تفسير كنيد : داده6مرحلة 
  ؛كنيدد : فرضيه را تأييد يا ر7مرحلة 
  : نتايج را منتشر كنيد.8مرحلة 
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  . معيارهاي رفتار اخالقي در علم4
، اهـدافي  اند هاي علمي بر اهداف حرفه مبتني كه معيارهاي اخالقي علمگفتيم فصل پيش در 

و رفع مشكالت عملي است. بسـياري از   ،جوي دانش، زدودن نادانيو كه دربردارندة جست
اي اخالقي دارند. نويسنده در اين فصـل از دوازده اصـل    معيارهاي رفتار در علم نيز شالوده

دفـاع و حمايـت    ،صداق دارنديند پژوهش كاربرد و ماكه در ابعاد گوناگون فر ،اخالقي علم
كند. پس از بحث دربارة اين اصول، براي تبيين رويكرد خود به اخالق علمي مطـالبي را   مي

  .استشرح زير  بهافزايد. اصول مذكور   بدان مي
  

  صداقت 1.4
ها را اشتباه تفسير كنند. آنان بايـد رد   يا آن، ها يا نتايج را جعل، تحريف دانشمندان نبايد داده

  گو باشند. و راست ،طرف گرا، بي يند پژوهش افرادي عينياابعاد فر همة
كنند براي اين نوع رفتار خود داليلـي   صداقت عمل مي گاهي اوقات دانشمنداني كه بي

شـايد عملـي غيراخالقـي     اگرچـه صـداقتي اسـت،    تعريف من، هجو نوعي بي بردارند. بنا
 دربارة مطالعـات فرهنگـي علـم را در    دان فيزيك) Alan Sokal( نباشد. هجوية آلن سوكال

اي نوشـته   مقالـه  گرايان اجتمـاعي  نظر بگيريد. سوكال براي دفاع از علم درمقابل برساخت
چيزهـاي  «. ايـن مقالـه حـاوي    كنـد  مـي  را هجـو  است و در آن زبان خاص اين منتقـدان 

معني، اما سردبيران نشرية  ها و جمالت بي زيادي بود، ازقبيل اشتباه در استدالل» آزاردهندة
خـود را در  » تجـارب «آن را منتشر كردنـد. بعـدها سـوكال    ) Social Text( تكست  سوشال
قـوة تشـخيص سـردبيران    او عرضـه كـرد. هجويـة    ) Lingua Fracna( فرانكا لينگوانشرية 
حوزة مطالعـات فرهنگـي علـم را     لچنين معيارهاي فكري ك و هم تكست سوشالنشرية 

دعـواي   ،خنديدند تكست سوشالچالش كشيد. گرچه افراد بسياري به سردبيران نشرية  به
جـوي دليـل،   و هـا نبـود. او ايـن هجويـه را در جسـت      سوكال با آن سردبيران يا نشرية آن

ال در رشتة موسوم به مطالعـات فرهنگـي   عگاشته بود (بسياري از افراد فو منطق ن ،مدرك
و منطـق نقشـي نـاچيز ايفـا      ،كنند كه در اكتشافات علمـي دليـل، مـدرك    علم استدالل مي

آورند). آيا  و واقعيت دليل مي ،بودن دانش، حقيقت كنند؛ آنان در تأييد ذهني و برساخته مي
بسـا ايـن    چه ،صداقتي عموماً غيراخالقي است چه بياقدامات سوكال غيراخالقي بود؟ اگر

هـاي سياسـي و    چـه هجويـه در افشـاگري فسـاد و رسـوايي      استدالل ارائه شود كه چنان
  كار رود.  بهدانشگاهي 
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  احتياط 2.4
ها بايد خطاهـاي   ويژه در ارائة نتايج از اشتباه پرهيز كنند. آن دانشمندان بايد در پژوهش و به

و نيز خطاهـاي انسـاني را بـه حـداقل برسـانند و از خـودفريبي،        ،شناختي روشآزمايشي، 
  سر منافع بپرهيزند. برو نزاع  ،سوگيري

  
  گشودگي 3.4

اشتراك گذارند. آنـان بايـد ايـن     بهو ابزارها را  ،ها ها، شيوه ها، نتايج، ايده دانشمندان بايد داده
ها را بازبيني كنند و دربرابـر انتقـاد و    ر آنامكان را براي ديگر دانشمندان فراهم آورند كه كا

  هاي جديد با گشودگي برخورد كنند. ايده
  

  آزادي 4.4
اي پژوهش كنند. آنـان بايـد    دانشمندان بايد آزاد و مختار باشند تا دربارة هر مسئله يا فرضيه

  بكشند.نقد  بههاي قديمي را  گيري كنند و ايده هاي جديد را پي اجازه داشته باشند ايده
  

  گذاري ارج 5.4
  كه شايسته نيست. گاه آنكه شايسته است، اما نه  گاه آنارج بگذار 
اي كـرديم.   گـذاري اشـاره   تر در مبحث پوشيدگي و گشودگي در علم به اصل ارج پيش

جاكـه بـه    ، تـا آن ي نـدارد برد دانش يا اهداف علـم تـأثير   پيشر داگرچه اين اصل مستقيماً 
دهد و تضمين  ي و اعتماد را افزايش ميكار همند و كندهد كه پژوهش  دانشمندان انگيزه مي

جـه اسـت.   وهـاي علمـي رقـابتي عادالنـه اسـت، اصـلي م       سر پـاداش  بركند كه رقابت  مي
  و جايزه. ،اند از تقدير، احترام منزلت، ثروت هاي علمي عبارت پاداش
  
  آموزش 6.4

هـا يـاد    دهند و اطمينان حاصل كنند كه آندانشمندان كنوني بايد به دانشمندان آتي آموزش 
چنين دانشمندان بايد به مـردم دربـارة علـم     . همبياموزندگيرند كه علم خوب را چگونه  مي

  ها را از مسائل علمي مطلع كنند. آموزش دهند و آن
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  مسئوليت اجتماعي 7.4
. نـد كننتفـع  رساندن به جامعه بپرهيزند و تـالش كننـد جامعـه را م    دانشمندان بايد از آسيب
مـدها  اد و مـردم را از ايـن پي  مـدهاي تحقيقاتشـان مسـئول باشـن    ادانشمندان بايد درقبال پي

  .ندكن  آگاه
  

  بودن قانوني 8.4
  يند پژوهش، دانشمندان بايد از قوانين مرتبط با كارشان پيروي كنند.ادر فر

  
  فرصت 9.4

نبايد به ناحق از دانشـمندان  كردن در حرفة علمي  فرصت استفاده از منابع علمي يا پيشرفت
  دريغ شود.

  
  احترام متقابل 10.4

  رفتاري محترمانه داشته باشند. ان خودكار همدانشمندان بايد با 
  

  كارآمدي 11.4
 طور كارآمد استفاده كنند. دانشمندان بايد از منابع به

  
  ها احترام به آزمودني 12.4

نبايد حقـوق   ،كنند هاي خود استفاده مي آزمايشدر هاي انساني  وقتي دانشمندان از آزمودني
هـاي حيـواني در    ها را نقض كنند. دانشمندان بايد هنگام اسـتفاده از آزمـودني   يا كرامت آن

  هاست برخورد كنند. هاي خود با احترام و دقتي كه شايستة آن آزمايش
  
  . عينيت در پژوهش5

گـذاري   اشتراك حليل، تفسير، بهآوري، ثبت و ضبط، ت يت در جمعندر عرصة علم، وجود عي
هاي مهم علمي ازجمله كارهاي مربوط به نشـر و   چنين در ديگر رويه و هم ،ها و ذخيرة داده

  همتاداوري ضرورت دارد.
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  صداقت در پژوهش 1.5
هـا و   سـاخته  دهـد كـه دانشـمندان دسـت     روي مي يها هنگام آوري داده صداقتي در جمع بي

صداقتي روي  گونه بي چه اين جعلياتي را خلق كنند كه دربردارندة نتايجي مجعول باشد. چنان
ها هنگامي  صداقتي در ثبت و ضبط داده دهد، كل آزمايش يا سنجش دروغين خواهد بود. بي

دار و درست انجام دهند اما بعد، م هايي قانون ها يا آزمايش دهد كه دانشمندان سنجش رخ مي
  ها را نادرست گزارش و شرح دهند. ها، آن بندي (جعل) يا تغيير (تحريف) داده با سرهم

  
  كژرفتاري در عرصة علم 2.5

(آكـادمي ملـي    NAE(آكـادمي ملـي علـوم)،     NAS چندين نهاد و مؤسسة علمـي ازجملـه   
به انحراف فـاحش از اصـل   (مؤسسة ملي سالمت)  NIH ، و(مؤسسة طب) IM، مهندسان)

كژرفتاري در عرصـة  «ها از  زنند. اين سازمان مي» كژرفتاري علمي«صداقت علمي برچسب 
اند تا بتوان موارد ادعاشدة تخطـي از اخـالق پـژوهش را گـزارش،      تعريفي ارائه كرده» علم

 IM و ،NAS، NAE، مؤسسـات  گذاراثرها حكم صادر كرد. در گزارشي  و دربارة آن ،بررسي
اند. اين تعريـف بـر    يا سرقت ادبي در پژوهش تعريف كرده ،ژرفتاري را به جعل، تحريفك

ها ازقبيـل ارائـة    ترين انواع رفتار غيراخالقي متمركز است، اما ساير تخطي اي از فاحش پاره
  شود. يند پژوهش را شامل نمياها يا كژرفتاري نامرتبط با فر نادرست داده

  
  اشتباه و خودفريبي 3.5
متضمن  ،دو هر ،صداقتي و اشتباه . بياست نظر صداقتي اقدامي متفاوت با اشتباه و اختالف بي

ها صرفاً هنگـامي   كاري يا فريب ها اشتباه، از اين حيث كه اند شناختي نوعي توافق نظر روش
نظـر   شـود اتفـاق   چه پژوهش معتبر و صادقانه شمرده مي دهند كه ما درخصوص آن رخ مي

هردو  ،داشته باشند  پي صداقتي و اشتباه نتايج مشابهي در رچه ممكن است بيداشته باشيم. گ
  شوند. جوي دانش عيني ميو يند جستاديدن فر موجب آسيب

  
  سوگيري در پژوهش 4.5

انـد كـه انـواع گونـاگون سـوگيري       گران اظهار داشته در دو دهة گذشته، بسياري از پژوهش
چنـان ادامـه دارد.    جاي گذاشته است و اين تأثير سوء هـم  پژوهش علمي بهر دتأثيري سوء 
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ها را  اي از سوگيري تواند به عرصة علم كمك كند تا پاره آزادي و گشودگي در پژوهش مي
كـه   بگيرند و پذيراي نقد باشند، احتمـال ايـن    هاي متفاوتي را پي بزدايد. اگر دانشمندان ايده

  شود. تر مي د بيشطرف دست ياب وادي علم به دانش عيني و بي
  

  تضاد منافع 5.5
مخـاطره   بـه صـداقتي عينيـت پـژوهش را     يا بـي  ،گاهي اوقات اشتباه، سوگيري، خودفريبي

كند. تضـاد منـافع هنگـامي روي     اندازند، بلكه اين تضاد منافع است كه آن را تهديد مي نمي
ايرت داشته باشد. اي يا سازماني او مغ دهد كه منافع شخصي يا مالي فرد با وظايف حرفه مي

و  ،طرف اطمينان، بي هاي قابل و ارائة قضاوت ها تصميماين مغايرت توانايي وي براي اتخاذ 
كند. قضاوت ناقص هماننـد قضـاوت سـوگيرانه     برد يا آن را ناقص مي تحليل مي بهعيني را 

شـود  را مرتكب  هايي اشتباهنيست و فردي كه با تضاد منافع مواجه باشد ممكن است انواع 
  اند. كه به هيچ سوي خاصي منحرف نشده

  
  گشودگي 6.5

غـرض از ايـن عبـارت ايـن اسـت كـه نظـام        ». گر است اصالح خودعلم «گويند  اغلب مي
 ،ها، خطاها كاري كنند كه فريب هاي كليدي روش علمي تضمين مي همتاداوري و ديگر مؤلفه

ميان خواهند رفت.  ازمدت ازدهند در در كرّات در عرصة علم رخ مي هايي كه به و سوگيري
يـابي بـه دانـش     هرچند روش علمي كامل نيست، اما بهترين ابزارها در كاوش براي دسـت 
گذاشـتن   اشـتراك  عيني است. اما اين روش تنها هنگامي كارگر است كـه دانشـمندان بـا بـه    

  و نتايج گشودگي را عملي كنند. ،ها ها، نظريه ها، ايده داده
  

  ها مديريت داده 7.5
هاي مربوط به  ها در عرصة علم رابطة مستقيمي با پرسش هاي مربوط به مديريت داده پرسش

رس  ها را ذخيره كرد و در دست ها بايد آن گذاشتن داده اشتراك گشودگي دارند، چون براي به
براي مثال، روي كاغـذ، در  ؛ ها را به اشكال متفاوتي ذخيره كرد توان داده ديگران قرار داد. مي

چنين بايد  . هم...و  ،نوار كاست، ميكروفيلم، اساليد، نوار ويدئويي  ت كامپيوتري، رويديسك
ها و انتقال راحتشان تضمين شود:  رسي آسان به آن يافته ذخيره كرد تا دست ها را سازمان داده

  داشت.  رد يا خواند فايدة چنداني نخواهدهايش را پيدا ك اي كه نتوان كتاب خانه كتاب
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  اخالقي در انتشار آثار علمي . مسائل6
پردازد كه وقتي دانشـمندان دسـت    اين فصل به آن دسته از مسائل و مشكالت اخالقي مي

شوند. چون يكي از  ها مواجه مي زنند با آن شان مي به انتشار و اعالم نتايج كار آزمايشگاهي
هـاي   روشاسـت، بحـث ايـن فصـل نـاظر بـه       » اطالع همگان رساندن به» «انتشار«معاني 

اطـالع همگـان     بـه هـاي خـود را    ها نتايج و يافتـه  مختلفي است كه دانشمندان ازطريق آن
هـاي علمـي و مطبوعـات     انـد از انتشـار در نشـريه    هاي مـذكور عبـارت   رسانند. روش مي

پسند. اين فصـل رونـدي    هاي عامه دانشگاهي و نيز انتشار در اينترنت و مطبوعات و رسانه
جا برخي از معيارهاي اخالقي مورددفـاع   در فصل پيش ارائه شد: در اينگيرد كه  را پي مي

  خود در فصل چهار را درخصوص مسائل كاربردي عرصة علم اعمال خواهم كرد.
  

  عينيت در انتشار 1.6
 ،ها يا نتايج را جعل، تحريـف  اين بود كه دانشمندان نبايد داده مبحث نويسنده در فصل پنج

ها بايد از  و تحليل و تفسير داده ،آوري، ثبت و ضبط ين آنان در جمعچن هم ؛يا كژنمايي كنند
دربارة همة آناني كه در انتشار علمي نقش ايفـا   هادستوراشتباه و سوگيري دوري كنند. اين 

رو، در تأليف، ارزيابي و  كند. ازاين نيز صدق مي ،و ارزيابان ،كنند، يعني مؤلفان، سردبيران مي
و ديگر آثـاري كـه بـراي انتشـار عرضـه       ها باايتاً انتشار مقاالت، كتو نه ،بررسي، ويرايش

  .رعايت شودو احتياط  ،شوند بايد صداقت، عينيت مي
  

  ساير مسائل مرتبط با انتشار 2.6
انـد.   زمينة نشر آثار علمي چند مسئلة مهـم ديگـر نيـز وجـود دارد كـه شـايان توجـه        در

منتشرشـده  ثـار  آو كميـت   ،محتـوا، سـبك  نويسنده در اين بخش به مسائل مربـوط بـه   
پژوهش بديع كه  .1توان سه نوع اثر را از هم باز شناخت:  پردازد. ازحيث محتوا، مي مي
پژوهشي كه درمعرض همتاداوري قرار  .2؛ يند همتاداوري را نيز از سر گذرانده استافر

ثـر مقـاالتي   مقاالت مروري. اك .3؛ هاي پيشين است گرفته و هدف از آن تكرار آزمايش
. روشن است اند هاي بديع شوند درواقع خالصة پژوهش كه در نشريات علمي منتشر مي

بـرد دانـش    رساند و بـراي پـيش   هاي گوناگون به علم سود مي كه پژوهش بديع به شيوه
  ضروري است.
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  گذاري مقتضي است وقتي ارج ،بگذاريد  ارج 3.6
ضي است ارج بگذارنـد، امـا وقتـي نيسـت     كه مقت آموزد هنگامي اين اصل به دانشمندان مي

توان نام او  توان به فرد ارج نهاد: مي هاي بسياري مي روش در نشر آثار علمي به .چنين نكنند
دربارة اثر وي بحث  ؛قول كرد نقل اودر مقالة خود از  ؛عنوان يكي از مؤلفان اثر قيد كرد را به
سرقت ادبي  شتنگذان ترين شكل ارج ناپسنديا در بخش تقدير و تشكر نام او را آورد.  ؛كرد

تـوان آن را قسـمي سـرقت     سرقت ادبي را نوعي تقلب ناميدم، اما مي ،است. در فصل پيش
  نيز انگاشت.  انديشه

  
  دارايي فكري 4.6

گذاري با يك مسئلة اخالقي و سياسي مهم ديگر در تعامالت علمي، يعني دارايي  مسئلة ارج
هـاي فكـري را بـا     توان دارايـي  كه مي باط تنگاتنگي دارد. باآنفكري و مالكيت پژوهش، ارت

اند كه دربارة نحوة   اشتراك گذاشت، اما بسياري از جوامع قوانيني را تصويب كرده بهديگران 
هاي فكري  دهد. انواع مختلف دارايي ها اختياراتي مي هاي فكري افراد بدان استفاده از دارايي

حـق نشـر، حقـوق ثبـت      :اند از شناسند عبارت رسميت مي به ها را كه كشورهاي بسياري آن
  هاي تجاري، و اسرار تجاري. انحصاري، عالمت

  
  و عامة مردم ،علم، رسانه 5.6

دقـت و   پردازنـد، بـه   آوري اطالعات مي زيرا هردو به جمع ،يندراهاني آشنا علم و رسانه هم
هـا   هاسـت. رسـانه   دة آنهـاي اجتمـاعي بسـياري برعهـ     و مسئوليت ،نهند عينيت ارزش مي

كننـد.   اي ديگر منتقل مـي  اطالعات را از عرصة علم به مردم و از يك حوزة علمي به حوزه
اي متفـاوتي   و منـابع بودجـه   ،هـا  اهداف، قابليـت  استانداردها،همه، چون علم و رسانه  بااين

نـامطلوبي   مـدهاي ناخواسـته و  اكنند كه پي هايي با هم تعامل مي روش دارند، گاهي اوقات به
ها، مردم اطالعاتي غلـط   درنتيجة اعالن اخبار علمي در رسانه ،پي دارد. بعضاً براي مردم در
شوند. اين تأثير نامطبوع ممكن اسـت بـه    و سردرگم مي ،خورند كنند، فريب مي دريافت مي

و ناتواني در استفادة مناسب از  ،اطالع گذارانة ضعيف، افكار عمومي بي سياست هاي تصميم
مدهاي نامطلوب بايـد  ااطالعات علمي منجر شود. دانشمندان براي جلوگيري از بروز اين پي

  داشته باشند. اي توجه ويژه ها به تعامالت خود با رسانه
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  اند از: چندين روش مختلف ارائة اطالعات به مردم عبارت
 گيـري پـيش  و مـردم  سـاختن منتفع منظوربه اطالعات در بردن دست: افراطي پدرمĤبي ـ

  آسيب؛   از
 ؛آسيب از جلوگيري براي صرفاً اطالعات در بردن دست: خفيف پدرمĤبي ـ
 افـراد  تـا  هـا گونه تغييـري در آن  اطالعات بدون اعمال هيچ كلية عرضة: خودمختاري ـ
 صالح خود تصميم بگيرند. ذي

  
  . مسائل اخالقي در آزمايشگاه7

اخالقـي را كـه ممكـن اسـت در محـيط      اي از مشكالت و مسائل  اين فصل طيف گسترده
دهد. همانند فصول پيش، اصول رفتار اخالقي  آيد فراروي خواننده قرار مي  آزمايشگاه پيش

  .شوند  كار بسته مي در علم دربارة برخي از اين مشكالت عملي به
  
  اخالق در رابطة مربي و شاگرد 1.7

بدانيم كه در آن مربي و شاگرد هـردو از  در بهترين وضعيت، اين رابطه را بايد نوعي مشاركت 
برند. گرچه اين رابطه عموماً بـراي طـرفين و حرفـة علمـي سـودمند       ديگر سود مي كار با يك

بروز مسائل اخالقي هم وجود دارد. نخستين مسئله اين است كه ممكن اسـت   احتمالاست، 
گـاهي   ؛دهـد  گون رخ مـي هـاي گونـا   شيوه كشي به كشي كنند. اين بهره مربيان از شاگردان بهره

  زنند. بازمي ها در پژوهش سر زاي سهم آنگذاري مناسب به شاگردان درا مربيان از ارج
  
  آزار و اذيت 2.7

، امـا در  انـد  و مـؤدب  ،احترام كنيم دانشمندان افرادي فرهيخته، قابل هرچند عموماً تصور مي
اقسـام آزارهـايي كـه     محيط آزمايشگاه بروز اشكال مختلف آزار و و اذيت محتمـل اسـت.  

گري، سـرقت،   توهين، ارعاب كالمي يا جسمي، ويران :اند از اند عبارت تاكنون گزارش شده
  و آزار جنسي. ،حملة فيزيكي

  
  گزارش كژرفتاري در عرصة علم 3.7
خاطرنشان كردم، دانشمندان به اجراي معيارهاي اخالقـي نيـز    مطوركه در فصل چهار همان

كـه دانشـمندان    اسـت كردن اين معيارها حاكي از ايـن نيـز    ه اجراييتعهداتي دارند. تعهد ب
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مـثالً سرپرسـت آزمايشـگاه،    (صـالح   هاي احتمالي را بـه مقامـات ذي   اند كژرفتاري موظف
بر  كه اتهامات مبني جا گزارش دهند. ازآن )گر ارشد يا يك پژوهش ،مديرگروه علمي دانشگاه

 كردنخطر قرار دهد، دانشمندان بايد از واردكژرفتاري ممكن است شغل افراد را درمعرض 
 مقتضـي را پـي   يـة كژرفتـاري رو  هـا  اتهـام ناچيز يا ناموجه بپرهيزند و در بررسي  هاي اتهام

  خود بگيرد. بهرا » شكار مخالفان«ها نبايد شكل  بگيرند. اين رسيدگي 
را نمودهـاي زيـر    رسواگران براي حفظ حقوق متهمان و رعايت روية مقتضـي بايـد ره  

  مراعات كنند:
منظـور گـزارش    هاي اخالقي درستي داشته باشد؛ وي بايد به فرد رسواگر بايد انگيزه .1

كه  يا خالف هنجارهاي اخالقي رسواگري كند، نه براي اين ،اقدامات غيرقانوني، غيراخالقي
  ؛اي خود را ارتقا دهد يا مانع از پيشرفت يك رقيب شود موقعيت حرفه

بستن به ديگران مداركي مستند در دست داشـته باشـد.    فرد رسواگر بايد قبل از اتهام .2
  ؛ها يا مشاهدات فردي باشد اين مدارك بايد چيزي فراتر از شنيده

ربط مراجعه كند و صـرفاً   ، فرد رسواگر بايد به مقامات ذيها هنگام واردساختن اتهام .3
  ؛سازمان خود مراجعه كندعنوان آخرين چاره به مقامات خارج از  به

  زده بپرهيزد. دقت بينديشد و از قضاوت شتاب فرد رسواگر بايد دربارة اقداماتش به .4
  
  تدريس دربرابر پژوهش 4.7
بنـابر تعهـدات و    اند ها شاغل تر گفته شد، اكثر دانشمنداني كه در دانشگاه طوركه پيش همان

  ژوهش را توأمان انجام دهند.شان بايد تدريس به دانشجويان و پ وظايف سازماني
برخي دانشمندان ممكن است پژوهش را بر تدريس ترجيح دهند و بر آن تمركز كننـد؛  

تر از پژوهش تأكيد كنند. بعضي دانشمندان صرفاً به  ممكن است بر تدريس بيش ديگران
دهند؛ ديگران ممكـن اسـت بـه دانشـجويان      دانشجويان تحصيالت تكميلي آموزش مي

  اسي نيز آموزش دهند.مقطع كارشن
  
  مسائل اخالقي در استخدام و جذب نيرو 5.7
شوند، دانشمندان بايد  خوبي مطرح نمي ها به هاي علمي زنان و اقليت جاكه در اكثر رشته ازآن

آوردن فرصـت   ها و فراهم بر رسيدگي به اين نابرابري به وظايف قانوني و اخالقي خود مبني
نشده در جامعه اهميت دهند. براساس قوانين بسياري از كشورها،  هاي مطرح براي اين گروه
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 ...و  ،هـاي اسـتخدام، جـذب نيـرو، آمـوزش      ازطريق رويـه  اند و مدرسان ملزم ،كارفرمايان
كه اين قوانين با اسـتخدام و جـذب    ماداميميان بردارند.  هاي نژادي و جنسي را از نابرابري

 ها پيروي كنند. اند از آن موظفدانشمندان در ارتباط باشد، دانشمندان 
  

  ذاشتن و حفظ منابعگ  اشتراك به 6.7
هـاي علمــي متضـمن تشــريك مسـاعي درون آزمايشــگاهي،     حجـم عظيمـي از پــژوهش  

كنند  . دانشمنداني كه تشريك مساعي مياستالمللي  و بين ،اي رشته آزمايشگاهي، ميان ميان
شـدن در   اغلب با مسـائلي درزمينـة سـهيم   ي ندارند) كار همديگر  كه با يك  چنين آنان (هم

و منـابع   ،هـا، تجهيـزات، وسـايل، مكـان پـژوهش      ، ازجملـه در داده اند مواجه منابع علمي
شـود، زيـرا    شدن در منابع منتفـع مـي   رسد كه علم از سهيم نظر مي چنين به ،انساني. دركل

ــدين ــيش   ب ــمندان ب ــب دانش ــع   ترتي ــات جم ــه ملزوم ــري ب ــل  ت ــا  دادهآوري و تحلي ه
  خواهند داشت. رسي دست

  
  هاي انساني پژوهش دربارة آزمودني 7.7

هايي درخصـوص پـژوهش دربـارة     معاهده مجموعهپس از جنگ جهاني دوم و با تصويب 
گـري روي   نظـم آزمـايش   )، دورة بـي 1949قـوانين نـورمبرگ (   ةانسان، موسوم به مجموع

  ها پايان يافت. انسان
  شرح ذيل است: بهقوانين  همجموعاصول عمدة اين 

توانند در پـژوهش شـركت    هاي انساني فقط درصورتي مي رضايت آگاهانه: آزمودني .1
  ؛كنند كه داوطلبانه و آگاهانه رضايت داده باشند

پـي   هـا بـراي جامعـه نتـايجي سـودمند در      رود آزمـايش  ارزش اجتماعي: انتظار مي .2
  ؛باشند  داشته
طرح مناسـبي داشـته باشـند.     باشند ود ازنظر علمي معتبر ها باي اعتبار علمي: آزمايش .3

  ؛ها را انجام دهند فقط دانشمندان واجد صالحيت بايد آزمايش
رود به مرگ يـا آسـيب منجـر بـه      هايي كه احتمال مي رساني: آزمايش پرهيز از آسيب .4

ــد  ــد نباي ــايشانجــام شــوندمعلوليــت بينجامن ــراي كــاهش خطر  . آزم ــد ب و  هــاگــران باي
  ؛رساندن درد درطول آزمايش اقداماتي اتخاذ كنند حداقل به
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آزمودني ممكن است به هر دليلي به مشاركت خود  آزمايش، خاتمة آزمايش: درطول .5
گران بايد آماده باشند كه اگر ادامة آزمايش احتماالً به آسيب  در آزمايش پايان دهد؛ آزمايش

  ؛يا مرگ فرد آزمودني بينجامد آن را خاتمه دهند
گران بايـد از حـريم خصوصـي و اسـرار افـراد آزمـودني        حريم خصوصي: آزمايش .6

  ؛محافظت كنند
گران بايد براي محافظت از آن دسته از افراد آزمـودني   پذير: آزمايش هاي آسيب گروه .7

، بـراي مثـال   تدابير خاص اتخاذ كننـد   كه ممكن است رضايت آگاهانة آنان خطرساز باشد
  ؛اند يا ازنظر ذهني معلول ،سواد، زنداني يمار، فقير، بيبني كه ساال كودكان و بزرگ

ــراي شــركت در  .8 ــودني ب ــراد آزم ــد   انصــاف: انتخــاب اف ــة مراحــل آزمــايش باي كلي
  ؛باشد  منصفانه

ها را مستمراً زير نظر بگيرند تا دريابند آيا منافع آن  گران بايد آزمايش نظارت: پژوهش .9
و  ،دست دهد اي به مالحظه رود آزمايش دانش قابل احتمال ميغالب است، آيا ش هايخطربر 

  از اين دست.
  
  هاي حيواني پژوهش دربارة آزمودني 8.7

هاي بنيـادي و كـاربردي خـود و بـراي      هاي علمي در پژوهش دانشمندان در بسياري از رشته
له در كنند. اگرچـه تعيـين تعـداد حيوانـاتي كـه هرسـا       مقاصد مختلف از حيوانات استفاده مي

ميليون  هفدهاي بين  روند دشوار است، اما برآوردها باالست و نشان از بازه كار مي ها به پژوهش
گرفته دربارة حيوانات  هاي صورت ميليون حيوان در هر سال دارد. تعدادي از پژوهش هفتادتا 

  ت.شوند، اما هدف اغلب اين تحقيقات منافع انساني اس براي ساير حيوانات مفيد واقع مي
 يانحـا  بـه استدالل اصلي مؤيد پژوهش دربارة حيوانات اين است كه اين نوع پـژوهش  

  هاست. سود انسان بهگوناگون 
  اند: زير را به اين استدالل وارد كرده هايمنتقدان پژوهش دربارة حيوانات ايراد

  ؛دربارة مزايا و منافع پژوهش دربارة حيوانات اغراق شده است .1
چنان  ها الگوهاي آن هاي انساني و درمان آن اكثر اوقات حيوانات براي مطالعة بيماري .2

  ؛خوبي نيستند
  ؛هاي سودمندي براي پژوهش دربارة حيوانات يافت گزين توان جاي مي .3
 توان داليلي اخالقي آورد. كارنگرفتن حيوانات در پژوهش مي براي به .4



 247   ... چون هم علم اخالق؛ علم اخالقبررسي و نقد كتاب 

نفسـه   يـك از ايـن چهـار ايـراد فـي      رچه هيچبندي اين بخش بايد گفت كه گ در جمع
تواننـد داليلـي    استداللي محكم برضد آزمايش روي حيوانـات نيسـتند، دركنـار هـم مـي     

دست دهند كه ما را وادارند پژوهش دربارة حيوانات را دائماً بررسي كنيم و موردمداقّـه   به
هاسـت، امـا    انسـان رساندن به  قرار دهيم. هرچند هدف ما از آزمايش روي حيوانات فايده

هـاي   هـايي داشـته باشـيم، از ارتبـاط مـدل      گـزين  بايد براي پژوهش دربارة حيوانات جاي
هاي شناختي و احساسي حيوانـات   ها درك بهتري داشته باشيم، به ويژگي حيواني به انسان

هـاي شـناختي و احساسـي     به ويژگـي  پيش از بيش كه چنان همو نهايتاً  ،تر وقوف يابيم بيش
كنـيم، مايـل باشـيم     هـاي جديـدي را ابـداع مـي     يابيم و روش ميتر وقوف  حيوانات بيش

  وضعيت موجود را تغيير دهيم.
  

  . دانشمند در جامعه8
اي آشنا خواهد كرد كه درنتيجـة   هاي اخالقي اين فصل خوانندگان را با انواع مسائل و دوراهي

چون سه فصل پيش، مسـائل اخالقـي را    اين فصل، هم ؛كنند عه بروز ميتعامل علم با كل جام
  كند. شد، طرح ميدفاع ها  از آن مپرتو معيارهاي رفتار، كه در فصل چهار در
  

  مسئوليت اجتماعي 1.8
اند به جامعه خدمت كنند. ايدة كلي نهفته در پس مسئوليت اجتماعي اين  دانشمندان مسئول
كـه   مدهاي آن نيز مسئول باشـند. نظـر بـه ايـن    ادانش بايد درقبال پيكنندگان  است كه فراهم

جا تكـرار   ها را در اين از مسئوليت اجتماعي دفاع كردم، آن استدالل متر در فصل چهار پيش
كننـد، برخـي از    نخواهم كرد. اگرچه برخي از دانشمندان از تعامل با عموم مردم اجتناب مي

. اين دانشمندان زمان زيادي را صرف آموزش اند تماعيدانشمندان كنوني مظهر مسئوليت اج
دادن بـه مـردم دربـارة     و آگـاهي  ،مطالبي دربارة علم به مردم، افزودن عالقة مـردم بـه علـم   

مريكا در جنگ جهاني آكه اياالت متحدة  كنند. براي نمونه، پس از اين مدهاي پژوهش مياپي
ي از دانشمندان برجسته ازقبيـل آلبـرت   دوم دو بمب اتمي بر سر مردم ژاپن انداخت بسيار

ين و رابر اوپن هايمر جنبشـي را بـراي اسـتفاده از انـرژي اتمـي درراسـتاي مقاصـد        ااينشت
قرن بيستم، دانشمندان به رهبري ريشل كارسون  1960آميز رهبري كردند. درطول دهة  صلح

چـون مسـئلة    محيطـي هـم   هـاي زيسـت   و بري كامونر آگاهي مردم را دربارة انواع دغدغـه 
هـاي   آلودگي، كثرت جميعت، سموم دفع آفات، دفـع ضـايعات خطرنـاك، انقـراض گونـه     



 1396بان ، شمارة پنجم، آهفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   248

زيسـت نيـز    محـيط حاضر، بسياري از دانشـمندان فعـاالن    . درحالندبرانگيخت ...و  ،جانوري
هـاي   هاي بسياري مشـغول آمـوزش مسـائل مربـوط بـه مراقبـت       اكنون سازمان همهستند. 

. براي نمونه، مركز اند  محيطي به مردم و مخاطرات زيست ،خانگيبهداشتي، تغذيه، خطرات 
و بـراي وضـع   كـرده  اي و بهداشتي آگاه  ها را از مسائل تغذيه علم درجهت مصالح مردم آن

ها رأي نمايندگان را جلب كرده اسـت   غذاها و كنترل تبليغ آن  كنترل برچسب برايقوانيني 
يل كميتة بررسي علمي دعاوي نامتعارف و جامعـة  ). ديگر مجامع علمي ازقب1995(ويليامز 

و  ،هاي نامتعارف اساس، پديده  علم، علم بي اي نقادانه شبه گونه انديشان نيز هستند كه به شك
  كنند. خرافات را بررسي مي

 

  شهادت كارشناسانه در دادگاه 2.8
شاهد كارشناس تر گفته شد، دانشمندان هنگام حضور در دادگاه درمقام   كه پيش چنان هم

بسياري از دعاوي حقوقي به گـواهي يـك شـاهد    ؛ گرا باشند و عين ،بايد صادق، صريح
هـاي علمـي    ت متخصصان رشتهد. دو رويكرد دربارة پذيرش شهااستمتخصص منوط 

گيـر، فقـط    گير. برمبناي رويكـرد سـخت   گير و رويكرد آسان رويكرد سخت :وجود دارد
ـ   د بتواننــد در دادگـاه شــهادت دهنـد. قضــاوت ايــن   دانشـمندان داراي شــرايط الزم باي

براسـاس تصـديق همتايانشـان، آثـار منتشـرة آنـان در نشـريات معتبـر،          بايد دانشمندان
كه در تأييد صـالحيت  باشد هايي  و نيز ساير مالك ،اي خدمت اجتماعي اظهارات حرفه

  علمي كاربرد دارند.
اي منصـفانه   گونـه  شناسانه بايد بهگير قضات در پذيرش شهادت كار برپاية رويكرد آسان

انگيز  شدن شواهد جديد و بحث گير مانع مطرح نظر داشته باشند، زيرا رويكرد سخت وسعت
  شود. در دادگاه مي

  
  علم صنعتي 3.8

را دانشـگاهي  كنند كـه دانشـمندان محـيط     هاي اخالقي هنگامي بروز مي برخي از دوراهي
. هرچند ارتش و بخش صـنعت خصوصـي   كنند ميپژوهش براي صنعت يا ارتش و ترك 

شـوند،   هاي بسياري دارند، اما هردو به بروز مسائل اخالقي مشابهي منجر مي هم تفاوت با
هــايي دارنــد كــه اغلــب بــا اهــداف و معيارهــاي رفتــار  زيــرا هــردو اهــداف و سياســت

  .ندمغاير علمي
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  علم نظامي 4.8
كردنـد، امـا رابطـة علـم و      قبل از قرن بيستم، دانشمندان نقش مهمي در امور نظامي ايفا مي

از جنـگ جهـاني دوم كـه دانشـمندان،      امـا ارتش باز هم عمدتاً غيررسمي و محدود بـود.  
هاي جنگي نقشي اساسي ايفا  و استراتژي ،ها ابداع تسليحات، تاكتيك در فناورانو  ،مهندسان

 ةاي ازقبيـل پـروژ   ير كرد. دانشمندان در اقدامات عظـيم و كـامالً محرمانـه   كردند اوضاع تغي
هاي بسياري در حمايت از پژوهش نظـامي   كار گرفته شدند، و دولت صرف هزينه منهتن به
رحال تكوين دناك اين وابستگي متقابل و  مناسب و هول بسياركرد. بمب اتم نماد  را شروع

هـزار   پانصـد شـود   حاضر، بـرآورد مـي   و بخش نظامي است. درحال ،بين علم، تكنولوژي
   توسـعة چهـارم بودجـة پـژوهش و     يكدانشمند و مهندس در بخش نظامي فعال باشند و 

)P & D (ديكسـون   باشد داشته اختصاص نظامي پژوهش به جهان)فـدرال  دولـت  ).1984 
 صـرف  را )R & D( توسـعه  و پـژوهش  ديگـر  هـاي  بودجـه  برابر دو آمريكااياالت متحدة 

 .كندمي نظامي توسعة و پژوهش
 ايـن  در هـا آن دربارة بحث كه است متعددي اخالقي مسائل بروز سبب نظامي پژوهش

كارگرفتن تبليغات و اطالعـات جعلـي،    ند از: بها ها عبارت از آن اي پاره. نيست ممكن مجال
طلبي، پـژوهش نظـامي در    ها و حيوانات آزمودني در پژوهش نظامي، صلح استفاده از انسان

اي دانشـگاهي و تلفيـق بخـش    و فضـ  ،اي مـدني، تضـاد ميـان بخـش نظـامي      حكم وظيفه
  صنعتي.    و  نظامي
  
 تأمين بودجة پژوهش ازجانب دولت 5.8

هـا   ها ازجانب دولت دانشمندان را از محيط آزمايشـگاه  مسائل مربوط به تأمين بودجة پژوهش
كشاند. هرچند كانون اصلي اين كتاب اخالق است و نه  ميورد و به عرصة سياسي آ بيرون مي

ز اهميت است تـا  ئندان حامشنت پژوهش نيز براي داسسياست، اما داشتن درك بهتري از سيا
گذر براي شـركت در مباحثـات عمـومي و دفـاع از كـار خـود آمـاده شـوند.          ها از اين ره آن

امضا ندارند و بايـد قـادر باشـند كـار      سفيداز دولت چك   دادن پژوهش دانشمندان براي انجام
پژوهش علمي را درك كنند. گرچـه تـأمين    ةبودجخود را توجيه و ديدگاه معترضان به تأمين 

هايي اخالقي  اي عمدتاً سياسي است، گاهي دانشمندان با دوراهي بودجة پژوهش دولت مسئله
  شوند. دربارة تأمين بودجه ازسوي دولت مواجه مي
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  و اخالقي ،جتماعي، سياسيساير مسائل ا 6.8
تري وجود دارد كه برخاسته از رابطة علم و  و اخالقي بسيار بيش ،مسائل اجتماعي، سياسي

  ند از:ا ند. برخي از اين مسائل مهم عبارتا  جامعه
يا اجتمـاعي بايـد از انجـام     ،داليل اخالقي، سياسي محدودسازي پژوهش: آيا اصالً بهـ 

كننـدة ايـن    سازي انسان در فصل نخست مطرح ؟ (مثال شبيهعمل آورد پژوهشي ممانعت به
  ؛مسئله است)

دارد يـا   نژادپرستي و تبعيض جنسـي در علـم: آيـا علـم تبعـيض جنسـي را روا مـي       ـ 
هاي پيشـين مـن درزمينـة سـوگيري در پـژوهش، تحقيـق دربـارة         نژادپرست است؟ (گفته

[اقدام بـراي اسـتخدام زنـان و       و اقدام ايجابي  ،گري هاي آزمودني، آزار جنسي، مربي انسان
  ؛به اين مسئله اشاره دارند ] ها اقليت
رابطة علم و دين: آيا دركنار نظرية خلقت موجـودات بايـد نظريـة تكامـل را نيـز      ـ 

ـ  تاكنونيك؟ ( كند يا حمايت يا هيچ آموزش داد؟ آيا علم دين را تضعيف مي  بـاره  ندراي
ـ    اي بسيار اندك بحث كرده ن موضـوع را در مباحـث علـم و    م، اما شايسـته اسـت كـه اي

  ؛)بگنجانيم  اخالق
تـوان بـراي    هاست؟ آيـا مـي   هاي انساني: آيا علم مستقل از ارزش علم و ارزش ةرابطـ 

و فرهنـگ   ،گرايـي، اخـالق   هنجارهاي اخالقي مبنايي علمي يافت؟ رابطة ميان علم، اخالق
 ،حـال  عين در ؛و وراي محدودة اين كتاب است انساني چيست؟ (اين موضوع بسيار گسترده

  ؛طرح آن ارزنده است)
هـاي درسـي مـدارس     علم و آموزش: علم را بايد چگونه آموزش داد؟ آيـا در برنامـه  ـ 

و تكنولوژي قائل شد تـا آمـوزش    ،تري براي آموزش علوم، رياضي عمومي بايد تأكيد بيش
و هنر؟ (اين موضوع نيز وراي گسترة ايـن   ،ها، تاريخ چون ادبيات، زبان ساير موضوعات هم

  مند است). بحث دربارة آن ارزش ،همه اين با ؛كتاب است
  

  تر  سوي علمي اخالقي نوشت، به  . پس9
و مسائل مـرتبط بـا اخـالق علـم را بررسـي كـردم.        ،در اين كتاب برخي از مفاهيم، اصول

عات به بيش از يـك ديـدگاه   منظور بررسي منصفانة اين مبحث كوشيدم تا در اكثر موضو به
بپردازم. هرچند اميدوارم اكثر خوانندگان از اين رويكرد متوازن بهره ببرند، اما برخـي شـايد   

ام.  هاي مشخص بسيار اندكي ارائـه كـرده   نهادها و توصيه آن را نوميدكننده بدانند، زيرا پيش
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دربارة ايـن مسـائل   سوي اين برداشت بكشاند كه  اين رويكرد ممكن است خوانندگان را به
عقايد راسخ چنداني ندارم، اما چنـين نيسـت. مـن ايـن آرا را از مبحـث كنـوني دور نگـه        

ام تا بتوانم موضوع بحث را روشن سازم. تاكنون بايد روشن شده باشـد كـه اهميـت     داشته
نظر من، براي علم و جامعه هردو مهـم اسـت    اخالق علم درزمرة عقايد راسخ من است. به

هـاي   ندان از معيارهاي رفتاري مناسـبي پيـروي كننـد، نحـوة بازشناسـي دغدغـه      كه دانشم
و علم را بخشي از مـتن اجتمـاعي    ،ها را فراگيرند اخالقي مهم در علم و استدالل دربارة آن

گران  پي دارد. وقتي نگرش پژوهش مدهاي مهمي براي بشريت دراتري بدانند كه پي گسترده
هاي اخالقي   وقفة دانش معيارها و دغدغه جوي بيو تاي جستتوانند درراس اين باشد كه مي

شوند. با بيان ايـن سـخنان بسـيار در     را ناديده بگيرند، وادي علم و جامعه هردو متضرر مي
كارهـاي تـرويج رفتـار     جاست تـا برخـي از راه   هتأييد اخالق علم، در اين بخش از كتاب ب

  اخالقي در وادي علم را مطرح كنم.
چه برخي معيارهـاي   ترين ابزار در تضمين كمال و درستي علم است. چنان آموزش مهم

وركه ط    رفتار به دانشمندان آموزش داده نشود، بعيد است آنان اين معيارها را فراگيرند. همان
گيري را بايد به دانشمندان آموخت تا از اعتبـار   ها و نحوة مشاهده و اندازه نحوة تحليل داده

منظـور   وهش اطمينان حاصل شود، بايد برخي معيارهاي رفتار را نيـز بـه  شناسانة پژ شناخت
زعم من شكي نيست كه دانشمندان بايـد   ها آموزش داد. به تضمين اعتبار اخالقي علم به آن

اخالق علم را به دانشـجويان خـود آمـوزش دهنـد، امـا درخصـوص انجـام ايـن وظيفـه          
تـوان    آيـا مـي  «ين پرسـش فلسـفي كـه    خورد. ما از ا چشم مي توجهي به هاي جالب پرسش

رسـيم كـه    تـر مـي   به اين پرسش كـاربردي  نهيم و ميفراتر را پا » اخالقيات را آموزش داد؟
  .»توان اخالق را آموزش داد؟ چگونه مي«

دهي  كه اخالق با عمل آدمي مرتبط است، هدف از آموزش اخالق بايد شكل نظر به اين
ـ  باشد. اخالق بهر آن دبه رفتار آدمي يا تأثير  كـاربردي نـدارد؛    آرايدسـتگاه انتزاعـي    ةمثاب

دهـي   بخش داشته باشيم. تغيير يا شـكل  اخالق بايد زنده باشد تا اصوالً نوعي ارزش رهايي
رفتار آدمي كار آساني نيست، زيرا بسياري از اعمال ما عموماً ناشي از عادات ماست كه طي 

م موسـيقي  لتوان ناگهان استاد مس كه نمي چنان هم .يمنك ويتقت ياكسب ها را  ساليان بايد آن
رو، شعار ما  مدار بدل شد. ازاين توان به دانشمندي اخالق اي كوتاه هم نمي شد، درطول دوره

  .»تمرين، تمرين!«در آموزش رفتار اخالقي بايد اين باشد كه: 
امـا ايـن    ترين نوع آموزش اخالق اسـت،  كه آموزش غيررسمي احتماالً مهم اينباوجود

نيـز مفيـد واقـع     )feynmanكند و اتكا به آموزش رسـمي اخـالق (   شيوه اغلب كفايت نمي
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و  ،خواهد شد. آموزش رسمي ممكن است دربردارندة آموزش اخالق در كـالس، مطالعـه  
طوركـه   و نيز مواردي ديگر باشد. همـان  ،تأليف دربارة اخالق، بحث دربارة قضايا و مسائل

هاي مختلـف هسـت، آمـوزش     هاي پژوهش در رشته رسمي روش نيازي قطعي به آموزش
رسمي اخالق پژوهش نيز ضـرورت دارد. آمـوزش رسـمي اخـالق دانشـجويان را بـراي       

ها در جهان  نهادن آن سازد كه احتماالً با گام برخورد با مشكالت و مسائلي اخالقي آماده مي
تواند دانشجويان را به مسائل و  اين نوع آموزش مي .گيرند ها قرار مي پيش روي آن» واقعي«

آموزد كه دربارة مسائل اخالقي بينديشند و  ها مي و به آند كنمشكالت اخالقي مهم حساس 
اي براي درك دانشجويان  آوردن زمينه فراهم باچنين  هم .دكننهاي اخالقي را مرتفع  دوراهي

زپيش به داشتن رفتاري اخالقي ا ها را بيش شده براي معيارهاي رفتار در علم آن از داليل ارائه
كند. محيط پژوهشي كنوني احتماالً سهمي در بروز رفتار غيراخالقـي در حـوزة    ترغيب مي

علم دارد. هرچند چاره و درماني فوري براي محيط پژوهشـي در دسـت نـدارم، امـا چنـد      
  دهم: نهاد ارائه مي پيش
نـه كميـت    ،يـت پـژوهش  پايـة كيف گيري دربارة اسـتخدام و ارتقـاي رتبـه بر    تصميم .1
  شده؛منتشر  آثار

گري به بخشـي اساسـي در    گري؛ تبديل مربي زاي مربيدهي به دانشمندان درا پاداش .2
  ؛آموزش علم

هاي تأليف؛ توسعة مقـوالتي جديـد بـراي قـدرداني از      گويي در رويه تأكيد بر پاسخ .3
هـاي   گـر مسـئوليت   درسـتي نمايـان   كـه بـه   نحوي تشريك مساعي در آثار علمي، به ههرگون

  ؛گوناگون باشد
  ؛هاي قانوني در بررسي كژرفتاري هايي براي تحقق رويه تدوين سياست .4
هايي  هاي عادالنه در حوزة علم براي گروه ايجاد فرصت منظور بههايي  تدوين سياست .5
  گران مبتدي. اند و نيز پژوهش خوبي معرفي نشده كه به
  
  پيوست: مطالعات موردي. 10

ست حاوي چند مورد فرضي براي تحليـل و بحـث اسـت. ولـي اكثـر ايـن مـوارد        اين پيو
. پس از عرضة هر مورد نويسـنده چنـد پرسـش    اند طرح شدههاي واقعي  موقعيتاساس بر

تري را طرح كنند. ايـن   هاي بيش مطرح كرده است، اما شايد خوانندگان مايل باشند پرسش
  ظات تطبيقي است.قسمت از كتاب بسيار جالب توجه و مناسب مالح
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  گيري . نتيجه11
اخالق علم  ةكه درواقع درآمدي است به مسئل ،رسنيك .نوشته ديويد بي ،اخالق علمكتاب 
شناسي اخالق علم، كتابي است روزآمد و بسيار مفيد كـه مسـائل     تر جامعه  عبارت دقيق  يا به
توانـد    مـي كند كه در پيشرفت و گسترش علوم انساني و علوم تجربـي    اي را مطرح مي  تازه

شـود كـه     كتـاب حاضـر مالحظـه مـي     ةهمه، ايرادهايي بر ترجمـ  بسيار اثرگذار باشد. بااين
  هاي بعدي اصالح شود.  بسا در چاپ    يادآوري آن خالي از فايده نيست و چه

 هنويسـند  ةمقدمـ  يحترجم و مت ةمقدم جاي يكي از ايرادهاي جدي كتاب اين است كه
كنيم وارد مباحث اصلي اخالق علم آن هم   در سرآغاز كتاب خالي است. كتاب را كه باز مي

شـناختي    مند و جامعـه   اي زمينه  اخالق علم مسئله ةشويم. مسئل  غربي آن مي ةدر بستر و زمين
ائل اخـالق علـم در   مسائل اخالق علم در ايران با مس ؛كند  فرق مي اي هجامعاست و در هر 

اي عـالوه    رو، بهتـر بـود مقدمـه     شود. ازايـن   هايي ديده مي  مريكا تفاوت دارد. البته، شباهتآ
هـدف از نشـر كتـاب چيسـت؟ چـه مقصـودي را        پرداخت: ها مي و به اين پرسش شد  مي

هـايي    كند؟ به چه پرسـش   مدهاي عملي آن چيست؟ چه مشكالتي را رفع مياآورد؟ پي  برمي
 سخن«خواهد پاسخ دهد؟ بدون اين مقدمه، تقويت بعد فرهنگي دانشگاه اسالمي كه در   مي

  تواند محقق شود.  مطرح شده است نمي »پژوهشگاه
كتـاب   ةنويسـند ديگري كه بايد خاطرنشان كـرد (هرچنـد ايـرادي اسـت كـه بـه        ةنكت
كـردن را آغـاز    قول كتاب از همان آغاز نقل ةنه به مترجم) اين است كه نويسند ،گردد  بازمي

ـ    آن بي ،كرده است ليف أكه نخست ديدگاه مختار خود را بازگو كند و مقصـود خـود را از ت
 ،باشـد هاي گوناگون سـودمند    در توصيف ديدگاهتواند   مي قول نقلكتاب بيان دارد. هرچند 

تواند مخل كار علمي صحيح باشد و استقالل نظر نويسـنده را مخـدوش كنـد.      ولي گاه مي
بـه   بايـد آن را خواهند بيان كنند  د كه هر سخني را كه مينكن  نويسندگان جديد احساس مي

 هرچه و بار به اين انديشه رسيده باشند اگر خود نخستين يحت ،اي مستند كنند  كتاب يا مقاله
نظـر   تـر و معتبرتـر بـه     تر ارجاعات عريض و طويل داشـته باشـد موثـق    مقاله يا كتاب بيش

دارد تري  كند كه اثر بدون ارجاع يا اثري كه ارجاعات كم  ن رويكرد چنين القا ميرسد. اي  مي
كه آثار نوآورانه و مبتكرانه درواقع ارجاعات بسـيار كمـي    آن تري دارد، حال ارزش علمي كم

ولـي   ،رود  شمار مـي   ارجاعات متعدد كاري اخالقي در علم بهآوردن دارند. بنابراين، هرچند 
. البتـه، ايـن ايـرادي    دشون احتمال وجود دارد كه مانع نوآوري و آفرينندگي ديگر اي ازسوي

هاي مربوط آن   نوشت  كم پي اي مبسوط يا دست  توانست با افزودن مقدمه  است كه مترجم مي
  .را برطرف كند
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كـه   اينو  ،علمي او ةكتاب و رزوم ةنويسند نامة زندگيكاستي ديگر كتاب اين است كه 
اجتماعي پرورش پيدا كرده است و درواقع كتاب را در پاسخ به چه مسـئله يـا   در چه بستر 

 ةهمه، كتاب متن رواني دارد و بسيار موردنياز جامع شود. بااين  مسائلي نوشته است ديده نمي
هايي نويسـندگان و محققـان آثـاري بـومي       علمي است. اميد است كه با اتكا به چنين كتاب

به مسائل و مشكالت اخالقي و بومي علوم انسـاني و تجربـي در    و تحرير درآورند ةرشت به
  .توجه كنندايران 
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