
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 سخن سردبير 

  در جوامع نخستين، اخالق در اصل . عنوان هنجاري اجتماعي پيوسته مطرح بوده استاخالق از آغاز تاريخ تمدني بشر به

  را ...  وظيفه نسبت به والدين، فرزندان، همسايگان، طايفه و: شد شكل برخي وظايف اجتماعي متجلي مي صورت طبيعي و بهبه

دهندة   طوركلي ـ عنصر تكاملدر اين راستا، باورهاي ديني ـ به. اند شمار آوردهها بهانسان “سرشت اخالقي”هاي طبيعي و متعين شكل

 هاي بنيادين پايداري هر جامعه بهبندي به اصول اخالقي پيوسته از ستون سبب نيست كه پاي بي. روند شمار مياين سرشت اخالقي به

 . آمده استحساب 

استوار هستند كه البته در نحوة سلوك  “ناشايست”از  “شايست”اخالق و منش اگرچه دو مقولة جدا، اما هر دو بر تفكيك و تشخيص 

طوركلي، اخالق بر قواعدي تكيه دارد كه منشاء بيروني دارد، از جمله رعايت قوانين و حقوق ديگران در به. گردند و رفتار متجلي مي

در همين راستا، اخالق . گردد ا منش منشا دروني دارد و به اصول شخصي هر فرد در تشخيص درست از نادرست بازميجامعه، ام

  رود همكاران يك صنف معين، در رفتار و طرز عمل خود استانداردها و  اي مطرح است كه براساس آن انتظار مي حرفه

هر شكلي ناديده  و نيز بيناصنفي به “دروني”و  “بيروني”انچه اين اصول حال، چن. هاي فردي، نهادي و جمعي را رعايت نمايندارزش

  . انجامد انگاشته شوند، به نايايداري اخالقي و بداخالقي اجتماعي مي

رود در توليد و گسترش دانش و دانايي كوشا باشد و با  درست است كه در هر سرزمين، پيش از هر چيز، از جامعة علمي انتظار مي

المقدور در رفع مسايل متنوع جامعه به ياري آيد، اما در كنار آن، به حق، از اين جامعه  هاي علمي خود، حتي يافته از دستگيري  بهره

گذاري در مسير  رود اصول اخالقي را خميرماية فعاليتهاي علمي و پژوهشي خويش سازد؛ بويژه كه جواناني كه خواهان گام انتظار مي

هاي آيند، نه تنها حساسيتهاي علمي، بلكه، حساسيت حساب ميكساني كه مبشر دانش و دانايي به علم و خدمت هستند، نسبت به

  و  -از جمله جغرافيا -سبب نيست كه در دنياي امروز، اخالق در مباحث علوم مختلف رو، بياز اين. شديد اخالقي دارند

  .  اي يافته است هاي علمي جايگاه ارزندهپژوهش

هاي اخالقي كار علمي خويش حساسيت الزم را ندارند، تا جايي كه  آيد، گاهي برخي جغرافيدانان نسبت به جنبه ر مينظبا اينهمه، به

هايي از اين دست را  نمونه. گر است سازند نيز جلوه تنها در تحقيقات علمي ايشان، بلكه، در آنچه منتشر مياين عدم حساسيت نه

پژوهشي 1384صاحب اين قلم در سال . شتي باشد از آنها و بازگشت به خويشتن را كفايت كندتوان برشمرد، اما شايد يك نمونه م مي

براي سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح  “)فرصتها و محدوديتها( فرهنگي توسعه نواحي مرزي -هاي اجتماعي جنبه”علمي با عنوان 

ل بعد، برخي دانشجويان كه از محتواي اين پژوهش از طريق چند سا. تحويل اين سازمان شد 1385انجام داد كه نتايج آن در سال 

  محدوديتها و ”اي با عنوان  هاي كالسي اطالع يافته بودند، خبر آوردند كه براساس رونوشت مطالب اين گزارش، مقالهبحث

اي متعلق به يكي از  فصلنامه) 41-11: 1390بهار(در شمارة سوم از سال دوم “ فرهنگي نواحي مرزي -هاي توسعة اجتماعيفرصت

، مطالب همين گزارش علمي ـ در )1391(متاسفانه اين خبر درست بود، اما در سال بعد . عيناً به چاپ رسيده است 1نهادهاي كشور

همان صورت و بدون ذكر نام توسط انتشارات مرزبانان، به “مرز، توسعه، راهبرد”صورت كتابي با عنوان كنار برخي مطالب ديگر ـ به

 ...گذرم البته اين داستان به شكل ديگري ادامه يافت كه از آن مي...نام نويسندة مقالة باال به چاپ رسيد سندة اصلي و بهنوي

انتظار رعايت اصول اخالقي و صنفي را دارند؛ از  “جامعة علمي”آشكار است كه آحاد هر جامعه، بيش و پيش از همه، از برگزيدگان 

عنوان بخشي از الگوهاي برگزيدة رفتاري، پيوسته در معرض ديد و ن و پژوهشگران هر جامعه، بهروست كه سلوك انديشمندااين

  . ارزيابي قرار دارند

 عباس سعيدي

                                                 
  . هاد، نام فصلنامه، نام نهاد و نيز نام نويسندة مقاله ذكر نشده استشأن اين ن احترام عمد و به در اينجا به.  1
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