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 اصول اخالقی در توليد علم و دانش 

 1فریدون عبدی

 

 

 چکيده

های مختم  است و همچنین محور برتری، پژوهی و تولید وم  و دانش زمینه ساز پیشرفت و پیشتازی در ورصهدانش

باشد و جزء مسائ  ها و بهترین هدایتگر به سمت موفقیت و سعادت جامعه میوام  قدرت و اقتدار، مانع آسیب و آفت

هاست. در واقع یکی از ووام  اصمی در بررسی مسائ  خوبی  مهمی است که بکارگیری اصول اخالقی در آن، اساس هم

مربوط به وم  و دانش در وصر حاضر، توجه جدی به جایگاه اخالق و بکارگیری اصول اخالقی در تولیدات وم  و دانش،  

کنندگان نتایج پژوهشی و به های پژوهشگران در جامعه و مصر های پژوهشی و مسئولیتکنندگان در فعالیتمشارکت

ر کمی در پیشرفت جوامع است. لیا این مقاله با هد  بررسی اصول اخالقی در تولید وم  و دانش، صورت گرفته طو

آوری اطالوات از منابع ها، توصیفی است و برای گردآوری دادهاست که از نظر هد  کاربردی و از نظر نحوه گرد

های تحقیقاتی اصول اخالقی در تولید دانش و فعالیتدهد که روایت ای استفاده شده است. نتایج نشان میکتابخانه

حائز اهمیت فراوان بوده و نقش اساسی در سیر مراح  رشد واقعی دانش و همچنین هدایت جوامع به سمت موفقیت و 

-کنندگان وم  و دانش به خصوگ محقیق جامعه اسالمی انتظار میترین رفتاری که از تولیدسعادت دارد. بنابرین مه 

های اسالمی و با رجوع به معار  اسالمی، بکارگیری اصول اخالقی را در تولید گیری از آموزهآن است که با بهرهرود 

 وم  و دانش مورد تثکید قرار داده تا به اهدا  واقعی در ورصه دست پیدا کنند.

 

 های کليدی: اصول اخالقی، توليد، علم، دانشواژه

 

 مقدمه -1

-پژوهی به دسدت  نمدی  گیرد و دانایی جزء با دانشهای انسان از دانایی سرچشمه میتوانمندیآنچه مسم  است بیشتر 

آید. شخصیت آدمی در پرتو دانش و معرفت، در تمامی ابعاد وجودی به رشد و تکام  در مسیر خودشکوفایی در جهدان  

ر اسالمی دربداره فضدیمت ومد ، داندش     (. اگر آن مقدار که در آیات و اخبا03:0713رسدارومیانی،بی انتهای معنویت می

                                                           
1
 Abdifridon071@yahoo.com ،دانشگاه آزادکارشناسی ارشد اع( و دانشجوی وضو هیئت وممی دانشگاه امام ومیپژوهشگر و  - 

 -مرتبط با انديشكده هاي: علم 
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های بزرگدی بوجدود خواهدد آمدد و     ومعرفت آمده است، بدون هیچ تفسیر و توضیحی کنار ه  قرار دهی ، کتاب یا کتاب

اگر این اندازه اولیای اسالم بر فضیمت دانش و دانش اندوزی تاکید نکرده بودند هرگز تمدن اسالمی بدین پایه از وظمت 

کممه وم ، بجز مشتقات آن، حدود هشدتاد بدار در قدرآن کدری  در مواضدع مختمد  بکدار رفتده اسدت.          رسید. اص  نمی

اند. خداوند، مؤمندان را از اینکده بدر اسداس     همچنین واژگانی چون حکمت، برهان، فکر و فقه بارها در قرآن به کار رفته

( وم  و ایمان را در کنار هد  قدرار داده   16ت اروم: تقمید کورکورانه به او ایمان آورند، نهی فرموده و حتی در یکی از آیا

اندوزی آیات بسیاری وجود دارد، از جممده  است. افزون بر این به کمیات اکتفا نشده است و در زمینه تولید دانش و دانش

ی در و در احادیگ ماثور از اقوال حضرت رسدول و ائمده اطهدار نیدز مدوارد بسدیار        1، یونس: 33، انعام: 031آل ومران:

شود. این تاکید پیامبر اسالم که دانش آموختن بر هر مرد و زن مسممان واجب و تجمی  از وم  و فضیمت ومما یافت  می

فریضه است، یا ساوتی اندیشیدن از وبادت یکساله نیکوتر است، نمونه های از تاکید بر دانش اندوزی در اسالم است. در 

عفر صادق که دانش و دانش آموزی رونق تمام داشت، آن حضرت یاران خود را بده  دوره حیات ائمه، بویژه از دوره امام ج

ای از فرمودند. اینکه در روز قیامت قم  دانشمندان بر خون شهیدان سنگینی خواهد کرد، نمونهدانش اندوزی تشویق می

ی دارد، اسالم میان وم  و اخالق آموزی در اسالم شرایطهاست. البته باید این نکته را در نظر گرفت که دانشاین تشویق

بیند و همواره بر پیوستگی این دو تثکید فرموده اسدت. در اسدالم دانسشدمند صداحب مسدئولیت اسدت و       ای نمیفاصمه

کند. این موضوع خود از امتیازهای اسالم است کده در زمینده آمدوز  و    اخالق جزء به گمراهی هدایت نمیدانشمند بی

است کده انسدان   (. اما در وصر کنونی، جدایی وم  از اخالقیات موجب شده01:0711او،یتی،پرور  مکتبی خاگ دارد 

تمام قوای فکری خود را برای رسیدن به سود و لیت غیر اصی  به کار بندد و این امربه تدریج به تهی شددن جامعده از   

های انسانی و الهی، تنهدا و تنهدا   و ارز  هاارز  ها منجر شده است. انسانی که تنها در بعد وممی منهای تقید و زیبایی

کند، در حقیقت، انسان توانا و قدرتمندی است که در ی  بعدد رشدد کدرده اسدت، نده انسدان       به افزون خواهی فکر می

بنابراین در وصر کنونی، لزوم  توجه هر چده  (. مقام معظ  رهبری 11:0713وم ارومیانی،نگر و جامعمند، جامعفضیمت

 ول اخالق در تولید وم  و دانش، ی  نیاز مبرم تحقیقاتی وپژوهشی است. بیشتر به اص

 

 بيان مسئله -2

یکی از ووام  اصمی در بررسی مسائ  مربوط به وم  و دانش در وصر حاضر، توجه جدی به جایگاه اخالق و بکارگیری 

های پژوهشگران در و مسئولیت های تحقیقاتیکنندگان در فعالیتاصول اخالقی در تولیدات وم  و دانش،  مشارکت

ترین تواند از پرداختن به اساسیجامعه و مصر  کنندگان نتایج پژوهشی است. در واقع ی  گزار  وممی جهانی نمی

های پژوهشی، با توجه سؤا،ت روز مبتنی بر اخالق وممی، پرهیز نماید. لیا در ورصه تولید وم  و دانش و انجام فعالیت

یابد. لیا با در نظر ای در آن اهمیتی صد چندان میبنیادین این ورصه، لزوم روایت اخالق حرفهبه نقش فرادستی و 

اصول »گیری اخالقی تولید وم  و دانش، محقق موضوع پژوهش خود  تحت ونوان رفتن موارد فوق وضرورت جهت

 قرار داده است.« اخالقی در تولید وم  و دانش

 

 تعریف متغيرهای تحقيق  -3

است، لیا در این قسمت از « اصول اخالقی در تولید وم  و دانش»توجه به اینکه هد  محقق در این پژوهش تبیین  با

 پرداخته است . « تولید وم  و دانش»، «وم  و دانش» ، «اخالق»، «اصول»نوشتار به تعری  متریرهای همانند: 
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پیروان ی  مکتب یا فکرمی باشند؛ هر اصمی در همه اصول امور کمی، قاب  تعمی  و قاب  پییر  برای  الف(اصول:

زمان ها بروز می کند ولی ممکن است ترییراتی را بپییرد؛ ی  ریشه فکری، وقمی، تجربی، فمسفی و یا میهبی دارد؛ 

اصول دارای ارز  و اوتبارند و برای آن می توان بنایی را ایجاد کرد؛ هر اص  تابع ی  هد  مقید به زمان و مکان 

 (.003:0713. ریشه دار است و به زودی نابود نمی شود اقائمی به نق  از کریمی،است

شود و به اومال و رفتاری غرایز و ممکات و صفات روحی و باطنی که در انسان قرار دارد اخالق نامیده می ب(اخالق:

خُمقیات و صفات روحی و نفسانی گویند. وممای اخالق گردد نیز اخالق یا رفتار اخالقی میکه از این خمقیات ناشی می

اند. صفات فطری، غرایز و احساسات و تقسی  کرده« اکتسابی و اختیاری » و « فطری و طبیعی » انسان را بر دو نوع 

استعدادهای است که در طبیعت انسان آفریده شده و اختیار و وم  در تحصی  آنها هیچ گونه دخالتی ندارد، مانند 

و امثال آن. در مقاب ، صفات اکتسابی، صفاتی هستند که در مقاب  وم  و اختیار به تدریج طمبی حس خداجویی، حق

شود تا کاربرد انسان از صفات فطری چه باشد. صفات و ممکات خوب را فضای  و مکارم خالقی و برای انسان حاص  می

 (.07:0710نامندامهدوی کنی،صفات و ممکات بد را رذای  اخالق می

ها و اطالوات است که شود و دانش ترکیبی از دادههای بشر گفته میوم  به مجمووه دانستنی ش:پ(علم و دان

-های متخصصان به آن افزوده شده که نتیجه آن ایجاد دارایی با ارزشی است که در تصمی تجربیات، وقاید و مهارت

ها، ها، نوآوریها، تواناییها، قابمیتمهارت(. دانش وممی است که در تجربیات، 0،013:0116گیری کاربرد دارداچی پای

ها، و تصورات افراد وجود دارد که گاهی نهان و گاهی در غالب مصنووات ممموس، فرآیندهای ها، افکار، فعالیتاستعداد

 سازد.کاری و امور روزمره خود را آشکار می

ام  واژهای مختمفی همچون: خمق، تسخیر، پایان است که شتولید وم  و دانش فرآیندی بی ت( توليد علم و دانش:

آوردن، در اختیار گرفتن، کش ، انتخاب، آوری، شناخت، شناسایی، ایجاد، بدستخالقیت، آفرینش، اکتساب، فراه 

 باشد. آوری دانش میبرداشت و جمع

 

 اهداف تحقيق  -4

نبال آن چرایی است که به صورت ی  محققان اوتقاد دارند که هد  هر تحقیق در موضوع آن نهفته است. محقق به د

(. لیا هد  اساسی از انجام این تحقیق: بررسی اصول 00:0717جممه در آورده استا هومن و نراقی به نق  از موسوی،

 باشد و اهدا  بعدی:های تحقیقاتی میاخالقی در تولید دانش و فعالیت

 و فعالیت های تحقیقاتیبررسی اصول اخالقی مربوط به شرکت کنندگان در تولید دانش  -

 ها و تولیدات دانشی بررسی اصول اخالقی در رابطه با انتشار نتایج پژوهش -

 بررسی اصول اخالقی مربوط به تولید کننده و  و دانش در فرآیند تولید دانش و فعالیت های تحقیقاتی -

 

 گيری اخالقی در توليد دانش اهميت و ضرورت  تحقيق در باب ج ت-5

اصول اخالقی در تولید وم  و دانش  مطالبی زیادی قاب  ذکر است در باب اهمیت این تحقیق و ضرورت بکارگیری 

آمیز  وم  و معنویت، وم  و ایمان، »فرمایند: میمنتها به یکی از فرمایشات مقام معظ  رهبری اشاره می کن  آنجا که 
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شد و استعمار و استثمار دانش غربی مسمط بود، بمب ات  ساخته نمیوم  و اخالق آن خالء امروز دنیاست. اگر ایمان بر 

 «.0آمدمم  بوجود نمی

 

 روش و طرح تحقيق  -6

روشی که در این تحقیق بکار رفته، رو  توصیفی و اسنادی است. به وبارتی دیگراز شیوه نق  و تحمی  محتوا با 

ت که پژوهش حاضر از نظر  نوع  هد  کاربردی است و از توان گفبررسی منابع معتبر استفاده شده است. در واقع می

اصول اخالقی در تولید دانش »ها توصیفی است. طرح تحقیق با ی  پرسش اصمی تحت ونوان  آوری دادهنظر نحوه گرد

آغاز شده است. به منظور پاسخگویی به این پرسش، مطالعات دقیقی با « و فعالیت های تحقیقاتی چگونه است؟ 

 ای انجام شده است.ه از منابع کتابخانهاستفاد

 

 سئواالت تحقيق  -5

سؤال  (. بنابراین01:0710شود.اخورشیدی،سئوال آغاز می تحقیق وممی در واقع با تال  برای پاسخ دادن به ی 

 سوا،ت، نظرگرفتن در با تحقیق طول در محقق بود. خواهد تحقیقاتی کار طول در اصمی پژوهشگر راهنمای تحقیق

دهد. این پژوهش در واقع می را افزایش آن بخشیاثر و دهیبهر ساخته تا همگرا و متمرکز پژوهشی خود را هایفعالیت

های تحقیقاتی چگونه است؟ لیا جهت باشد که اصول اخالقی در تولید دانش و فعالیتمی اصمی پاسخی به این سؤال

 زیر پاسخ گفت پاسخگویی به سؤال فوق نیاز است که به سئوا،ت فروی

 چگونه است؟  وم  و دانش اصول اخالقی مربوط به شرکت کنندگان در تولید  -

 ها و تولید دانش چگونه است؟  اصول اخالقی در رابطه با انتشار نتایج پژوهش -

 های تحقیقاتی چگونه است؟  اصول اخالقی مربوط به پژوهشگر و تولید کننده وم  در فعالیت -

 

 ی در توليد علم و دانش اصول اخالق -8

روایت اصول اخالقی در تولید وب  و دانش ضرورتی انکارناپییر بوده و جنبش تولید وم  و دانش برای تداوم مسیر 

خویش نیازمند اهتمام وممی به اخالق و اصول اخالقی است؛ چرا که جنبش وممی وصر جدید که بر محوریت تولید 

تفاوت باشد. جامعه امروز ما چه از لحاظ دینی و چه از نسبت به مقوله اخالقیات بیتواند وم  و دانش استوار است، نمی

های وُرفی، مقید و متعهد به الزامات اخالقی در سطوح مختم  است. از این رو، کارآمدی و لحاظ انسانی و مؤلفه

دارد تا است. اخالق، ما را بر آن میتاثیرگیاری جنبش تولید وم  در جامعه امروزی در تعام  و پیوند با مقوله اخالقیات 

های وممی، تضمین این امر باشد که وم  و دانش کم  مثبتی به طور مداوم هوشیار باشی  که هد  ما از پیشرفت

(. بنابراین در پاسخ به 17:0713اندیشی استارومیانی،های اجتماوی و آزادها و نیز پیشرفتبرای سعادت مشترک انسان

اصول اخالقی در تولید وم  و دانش چگونه است؟ باید گفت که تولید وم  و دانش  بایستی در راستای این سئوال که 

سعادت  دنیوی و اخروی افراد و جوامع صورت گیرد. در واقع با توجه به اینکه در تولید وم  و دانش سه ونصر اساسی 

گان نتایج مصر  کننده»و « های پژوهشیمشارکت کنندگان در فعالیت»، «گان وم  و دانشهتولید کنند»یعنی 

 ، نقش دارد  لیا محقق قصد دارد نوشتار را حول سه محور زیر، مورد بررسی قرار دهد.«پژوهشی

                                                           

 03/01/0710فرمانده ک  قوا  در دیدار با  دانشجویان دانشگاه امام صادق فرمایشات  -3
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 های تحقيقاتیکنندگان در توليد دانش و فعاليتمحور اول: اصول اخالقی مربوط به شرکت

پژوهش، در بین پژوهشگران به ویدژه در حدوزه پزشدکی و     آنچه مسم  است استفاده از انسان ها به ونوان آزمودنی های

وموم اجتماوی در تولید وم  متداول است. مراد از آزمدودنی انسدانی، افدرادی هسدتند کده پدژوهش بده ندووی براسداس          

( در اختیارآنها گیاشته می شود، شک  میگرد. بده هدر   …مشارکت آنان و اطالواتی که ابه رو  مصاحبه، پرسشنامه و 

 دادی ازاصول اخالقی تولید وم  در ارتباط با شرکت کنندگان در پژوهش وبارتند از:حال تع

اکثر منابع مربوط به اخالق پدژوهش، بده رضدایت آگاهانده مشدارکت کننددگان قبد  از شدروع          الف( رضایت آگاهانه:

نیاز دارد افدرادی کده    پژوهش، اشاره داشته اند. اساس فمسفه اخالقی در پژوهش، براین حقیقت استواراست که پژوهش،

قرار است در آن شرکت کنند، اطالوات خود را با پژوهشگر به اشتراک بگیارند؛ اطالواتی کده اغمدب بسدیار خصوصدی و     

شخصی است. کسب رضایت آگاهانه شاید به نظر راحت برسد، اما بسیاری از پژوهشگرن آن را وممی دشوار دانسته و در 

 لطمه به پژوهش یا پژوهشگر قممداد می کنند.  برخی شرایط کسب چنین رضایتی را 

با این حال، پژوهشگر باید مسئولیت تمامی آثار منفی به جا مانده بر روی مشارکت کنندگان، حتی در صدورت موافقدت   

 آنها بپییرد. اطالع رسانی به افراد هرگز مسئولیت را به طور کام  از دو  پژوهشگر برنمی دارد. 

هر شخصی اطالواتی مربوط به خود در نزد خویش دارد که مای  نیسدت دیگدران از    خصوصی :ب ( ا ترام به  ریم 

رود احترام به حری  خصوصی، افراد را در برابر مداخمه و مشاهده ناخواسته حمایت کند.  ایدن  آن مطمع شوند. انتظار می

اه های سیاسی و میهبی، تعصبات ندژادی،  امر نه تنها در شرایط احساسی کاربرد دارد، بمکه در پرسش هایی که به دیدگ

سالمت و بیماری می پردازد نیز به کار می رود. پژوهشگر باید مهدارت و تددابیر ویدژه ای را بده کدار بدرد تدا دوسدتی و         

صمیمیت را بر فضای پرسش حاک  کند و از کسب اطالوات خصوصی مشارکت کننددگان بده اجبدار خدودداری نمایدد.      

از شخصی به شخص دیگر یا از گروهی به گروهی دیگر متفاوت باشدد؛ چدرا کده روحیدات      اطالوات حساس ممکن است

افراد در بروز دادن یا مخفی کردن حری  خصوصی شان یکسان نیست. هر چه اطالوات حساس تر باشد، نیداز بده نظدام    

 امنیتی برای حفظ حری  خصوصی افراد بیشتر احساس می شود. 

برای هد  پژوهش خاصی گردآوری شده اند، نباید برای اهدا  پژوهشدی دیگدر بده     اطالوات شخصی قاب  شناسایی که

کار روند. پیش شرط طبیعی برای استفاده مجدد از این اطالوات، رضایت مجدد شخص درباره آن اطالودات اسدت. ایدن    

 د.  شود به کار می روشرط برای داده هایی که براساس آن شخص مشارکت کننده در پژوهش شناسایی نمی

ناشناس بودن به این معناست که پژوهشگر و افرادی که نتایج پژوهش او  پ ( ناشناس ماندن افراد مشارکت کننده:

خوانند، راهی برای شناسایی افراد مشارکت کننده در پژوهش نیابند و به هیچ وجه راهی برای شناسایی مشدارکت  را می

ص  در پژوهش های پیمایشدی دشدوار مدی نمایدد زیدرا پرسشدگر       کنندگان در پژوهش وجود نداشته باشد. روایت این ا

اطالوات را از پاسخگو با هویت مشخص دریافت می کند. تحقیق پیشمایشی پستی، که در آن قب  از برگشت بده دفتدر   

 ای از ناشناس ماندن پاسخگو است. راه دیگدر تحققاتی، هیچ شماره شناسایی بر روی پرسشنامه نوشته نشده باشد، نمونه

خواهندد جددا شدود ابده صدورت      برای ناشناس ماندن مشارکت کنندگان، این است که اس  افدراد از اطالوداتی کده مدی    

انجامد، پرهیز یا از نام مستعار سربرگ( یا اینکه از پرسیدن نام یا هر چیز دیگری که به شناسایی افراد در طی تحقق می

 استفاده شود.  

جا ممکن نیست، محرمانه بودن را می توان ضمانت کرد. محرمانه بودن بده ایدن   اگر ناشناسی همه  ت( محرمانه بودن:

معنا است که پژوهشگر هویت شرکت کندگان در پژوهش را می داند، اما قول می دهدد کده هرگدز آنهدا را فدا  نکندد.       

خالقدی توجیده   پژوهشگر و همکاران پژوهشی که به هویت مشارکت کنندگان دسترسی دارند، باید در زمینه پایبنددی ا 
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شوند و آموز  ببینند اگر چه تمام محققان و تولید کنندگان وم  از لحاظ قانونی و اخالقی مجبور به حفظ اطالوات به 

دست امده هستند در برخی موارد مثالًزمانی که اطالوات پژوهشی از سوی مراجع قانونی یا کمیته های قانون گدیار در  

ک  است. لیا بایدد بده طدور دقیدق و واضدح در مدورد حددود محرمانده بدودن          خواست می شود، حفظ این اطالوات مش

 اطالوات، آنها را توجیه کرد.

ای به مشارکت کننددگان وارد نشدود حتدی    آسیب نرساندن بدین معنا است که صدمه ث( آسيب نرساندن )امنيت(:

ای هددایت شدود کده    ولید وم  به گونده کند که فرآیند تاگر به صورت داوطمبانه شرکت کرده باشند. این اص  ایجاب می

های اجتماوی و افراد مشارکت کننده و نیز خویشاوندان و اطرافیان آنها بده حدداق  برسدد. ایدن     آسیب رساندن به گروه

هدای بیوتکنولدوژی و مهندسدی    ای و همچندین پدژوهش  های روان شناسی، پزشکی و تحقیقات هسدته خطرها در حوزه

کنندد؛ کده از لحداظ تشدخیص و     های نهفته وارد میحساس تراست؛ چرا که معمو، آسیب ژنتیکی نسبت به سایر وموم

 (.  10-16:0713شودارومیانی،اندازه گیری بسیار مشک  ترند و اثرهای بمند مدت آنها نیز به سختی ارزیابی می

 های علمی و توليد دانش محور دوم:  اصول اخالقی مرتبط با انتشار نتایج پژوهش

پژوهشگر همان گونه که نسبت به مشارکت کنندگان در تحقیق تعهد اخالقی دارد نسدبت بده جامعده نیدز ید  سدری       

 تعهدات خالقی دارد که باید به آنها پایبند باشد از جممه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

اخالق پژوهش ایجاب می کند که پژوهشدگر در ارائده صدادقانه نتدایج و توزیدع و اشداوه آن بده جامعده          الف( صداقت:

ای برای ارزیابی دقیق نتایج پژوهش خود و ورضه آن به ومدوم دارندد.   پژوهشی کوشا باشد. پژوهشگران، مسئولیت ویژه

و اصدول غیدر منطقدی قرارگیدرد و ،زم اسدت       هدا پژوهشگر در مرحمه تولید دانش نباید اگاهانه تحت تاثیر پیش داروی

های اصمی پژوهش را تایید بکنند و یا نکنند، صادقانه نتایجی را که واقعا از کار پژوهشی به دست آورده است چه فرضیه

منعکس نماید و از دخ  و تصر  درآنها بپرهیزد. در وین حال، پژوهشگر بایدد مندابع اطالوداتی را کده در طدول مددت       

آنها بهره برده و حاص  تال  و اندیشه دیگران هستند، به طور دقق ذکر کند و از حامیان پژوهش نیز بداذکر   پژوهش از

ها را برای خوانندگان شرح دهد. اگدر در  در ارائه نتایج پژوهش، پژوهشگر موظ  است محدودیت نامشان قدردانی نماید.

مونه حی  شده اند، باید واقعیت را بیان کند. هر نقص یدا  اواخر نتیجه گیری و بررسی، متوجه شد که گروهی خاگ از ن

ها، بر روی نتایج تاثیر گیار بوده باشدد، بدرای خواننددگان روشدن شدود.      مشکمی که ممکن است در تجزیه و تحمی  داده

 (.  13:0713ابابی بارل، به نق  از رومیانی،

م  کامالً مستق  از مرزهای ممی، نژادی و اوتقدادی  براساس این اص ، الزام و ب (اصل در اختيار بودن )عام گرایی(:

است و دواوی حقیقت را باید صر  نظر از منابع آنها، با معیارهای غیر شخصی معتبر دانسدت. ومد  خصدمتی جهدانی و     

دارد. ها را بدر روی تمدام اسدتعدادها بازنگده مدی     ماهیتی بین المممی، غیر شخصی و بی چهره دارد، که راه تمام موفقیت

اند، بنابراین به جامعه کمی و به بشدریت تعمدق دارد. منطدق    های جوهری وم ، محصول همکاری اجتماوی و جهانیافتهی

کند و حقوق مالکیت را در نهاد وم  به حداق  خود کداهش  اخالقیات، وم  و دانش را همچون میراثی مشترک تمقی می

باشدند، کده همکداری    ول تاکید نهادی بر اصالت و ابتکار میهای مربوط به حق تقدم در دنیای وم ، محصدهد. جدالمی

گیدرد، احتدرام و قددردانی نیدز نصدیب تولیدد       سازند. اگر چه نتایج رقابت به اجتماع تعمق مدی رقابت آمیز را مشروع می

نیدز، خدواه   شود. در مفهوم غیر فنی و گسترده، اشتراک، مالکیت مشترک کا،ها است و در مورد دانش کنندگان آنها می

هدای وممدی،   افراد جامعه در تولید وممی مشارکت داشته باشند یا نه، مه  این است که این افراد دربهره برداری از یافته

 (.13:0713سهی  باشند؛ چرا که میراثی مشترک است امرتون، به نق  از رومیانی،
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 های تحقيقاتیيتمحور سوم: اصول اخالق مرتبط با پژوهشگر و توليد کننده علم  در فعال

جدا از اصول اخالقی حاک  بر تولید وم  که باید از سوی پژوهشدگران و تولیدد کننددگان ومد  در ارتبداط بدا مشدارکت        

کنندگان و انتشار نتایج پژوهش مورد توجه قرار گیرد، قواود اخالقی دیگری نیز دررابطه بدا شدخص پژوهشدگر وتولیدد     

 در این نوشتار سعی شده است به آنها پرداخته شود. کننده وم  و دانش حائز اهمیت است که 

ای دیگدر بایدد مدنعکس کنندده     اخالق وممی مانند اخالقی در هر نظدام حرفده   ای:الف ( استقالل و مسئوليت  رفه 

ها و نهادهای تخصصی آنها باشد نه آنکه در قالدب  ایهنجارهای درون حرفه و احساس تعهد اخالقی از سوی خود حرفه

ها و نبایدهای اخالقی به آنها تحمی  و گوشزد شود. در واقع صالحیت و نیز مسئولیت بحگ پیگیری اخدالق وممدی   باید

ای و برکنار بودن از مالحظات بیرونی، شرط نخستین با خود اجتماع وممی است. بنابراین مبتنی بودن بر استقالل حرفه

با مسائمی مانند: صداقت، دقت، قاب  اوتماد بدودن، آمدادگی،   مشروویت هر نظام اخالقی وممی است؛ مثال ی  دانشمند  

پییر  انتقاد و ارزیابی، پرهیزاز جزمیت، احترام به کسانی که سوژه آزمایش واقع می شوند، توجه به حری  خصوصدی و  

 مسئمه حفظ اسرار افراد مواجه است. 

. متخصصان تنها بدا درک و فهد  از کدار    پایه و اساس اخالق وممی خودفهمی حرفه ای است ای:ب( خودف می  رفه

وفعالیت حرفه ای خود، فمسفه آن و نسبت دادن آن با زندگی مردم، به درک اخالقی از آن نای  می آیند و در نتیجه در 

مناسبات خود با طبیعت و کائنات با موضووات مورد تحقیق یا تصر  فنی خود نووی احسداس دروندی از تعهدد بده آن     

 کنند.   ارز  ها پیدا می

روایت حق مالکیت فکری در برخورداری از اطالوات به دست آمدده، یکدی از مصدادیق اماندت داری      پ ( امانت داری:

است. حفظ منابع و ابزار تحقیق نیز مصداق دیگر آن است که در تحقیقات معطو  به احیدای میدرا، مکتدوب اهمیدت     

کند حتی اگر نق  به معنا باشد، دقیقا ذکر از دیگران نق  می فراوانی دارد. پژوهشگر موظ  است منابع هر مطمبی را که

گیری از اطالوات به دست مدده، یکدی از مصدادیق اماندت داری     کند. روایت موارد حقوق اخالقی مالکیت فکری در بهره

میت اثدر  توان به مواردی مانند: حق افشای اثر، حق حرمت نام و ونوان پدید آورنده و حق تمااست، در این خصوگ می

 (.13:0713اشاره کرد اصفایی، به نق  از رومیانی،

پژوهشگر ،زم است از تولید دانش مضدر و غیدر سدودمند بده حدال جامعده        ث( پرداختن به مسائل ضروری جامعه:

 بپرهیزد و با انتخاب موضووات مناسب به تولید دانش مفید بپردازد. 

هدای شخصدی   ای از انگیدزه نشدمندان، ممکدن اسدت مجمووده    دا تفاوتی عاطفی:غرضی و بیگرایی، بیچ( عينيت

همچون شوق معرفت جویی، کنجکاوی، والقه به خیر ومومی و بشردوستی داشته باشند، ولدی سداختار هنجداری ومد      

شدود و جامعده را   طوری تعبیه شده است که تحقیق در محیطی آزاد و دور از تعصب وقیدتی فردی یا گروهی انجام می

پردازد. مهدار کدردن   کند و بدون گرایش شخصی به بررسی واقعیت مییت و احساسات خویش مطالعه میجدا از موجود

های کار وممی است. نظام های پادا  و تنبیه کده در ومد    های شخصی به معنای اومال کنترل نهادی بر انگیزهگرایش

 طرفانه داشته است. بیشود که دانشمند، به سود خود، احساس کند که رفتاری وجود دارد، سبب می

کده همده از ید  ریشده اندد ارزشدمندترین و       «  حقدوق »، «حقدایق »، «حقیقت»، «حق»های واژهح(  قيقت جویی: 

ها برای انسان معرفت جو و تولید کنندگان وم  هستند. این حس حقیقت جویی آدمی را از حیوانات جددا  زیباترین واژه

رود و کش  حقیقت با،ترین لیت معرفت را برای او بده  پیوسته دنبال حقیقت میسازد و هر دانش پژوه نیز و ممتاز می

آورد. تولید کنندگان وم  باید تمام تال  خود را در جهت کش  حقیقدت بده کدار گیرندد و هرگدز ترسدی از       ارمران می

چرا حرمت استاد خدود  مشکالتی که ممکن است دیگران برای او به وجود آورند، نداشته باشد. به ارسطو وترا  شد که 
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افالطون را دوست دارم؛ اما به حقیقدت، بدیش ازا   »را نگه نداشته و دیدگاه های او را به نقد کشیده است. وی پاسخ داد: 

 (.  00:0710اشریفی، « فالطون والقه دارم

آنکه اگر در نقدد  یکی دیگر از اصول اخالقی تولید وم  ارائه نقدهای والمانه و متخصصانه است؛ توضیح  خ( نقدپذیری:

های ی  اندیشه است، نخستین شرط این است که آن سخن را به درسدتی  ها و نادرستیوممی، ناقد در پی بیان درستی

فهمیده باشد. پس هیچ کس به لحاظ اخالقی مجاز نیست پیش از فه  درست و دقیق ی  مدوا و به صر  داشتن ید   

-البته باید توجه داشت کسی که اندیشه گفتار یا کردار او نقادی می ود.تصور مبه  و اجمالی از آن، دست به کار نقد ش

شود نباید به سروت ناقد را به فه  نادرست، وجمه در نقد و امثال آن مته  کند. این آفت بزرگی است کده متاسدفانه در   

 ورصه نقد و نقادی و مناظرات وممی مکتوب جامعه ما از هر دو سو به وفور مشاهده می شود. 

ای خدود از سدطح گدیران    زمانی که کنش گران وممی در فعالیت و کسب و کدار حرفده  د ( عبور از مف وم معيشتی: 

 یابد.های وم  و فناوری برای آنها معنا میآیند، حداق  سه سطح دیگر از فعالیتزندگی مادی فراتر می

 -7اس خدمت به مردم و مفید واقدع شددن  احس -0احساس کارایی، اثربخشی و تولید کیفیت به ونوان ارز  افزوده -0

 ها و نقد قدرت .  احساس رها سازی از طریق باز توزیع فرصت

تولید کنندگان و پژوهندگان وم  ،زم است بدانند که در قبال کارفرمایان، حامیان مالی و دیگر  ذ( پاسخ گویی:

 (17-61:0713نی،نهادهای خصوصی و ومومی و به خصوگ در مقاب  جامعه پاسخگو هستندارومیا
 

 نتيجه گيری  -3

نتایج بیانگر آن است که روایت اصول اخالقی در تولید دانش و فعالیت های تحقیقاتی حائز اهمیت فراوان بوده  و نقش 

اساسی درسیر مراح  رشد و پرور  انسانها و همچنین هدایت جامعه به سمت موفقیت و سعادت دارد. به تعبیر مقام 

نیازی از بیگانگان، وم  برای ای برای بیجهت دین، در جهت اخالق، وم  برای انسان، وم  وسیمه وم  در»معظ  رهبری

 «تامین استقالل ممی ما و وم  برای وزت امت اسالمی است

تکیه زدن بر جایگاه دانشمندان واقعی وکسب توفیق در انجام وظای  و ماموریتهای محوله نیازمند وم  و دانش در 

بیند و همواره بر پیوستگی این دو تاکید فرموده است. ای نمیق است. اسالم میان وم  و اخالق فاصمهجهت دین و اخال

 کند. اخالق جزء به گمراهی هدایت نمیدر اسالم دانشمند صاحب مسئولیت است و دانشمند بی

ی به دنبال دارد. مقام معظ  اگر به اخالق و اصول اخالقی در تولید دانش و دانش پژوهی توجه نشود پیامدهای خطرناک

 « جنگ اول و دوم جهانی پیامدهای وم  بدون ایمان بود»فرمایند: رهبری ه  به این پیامدها اشاره دارند و می

رود آن کنندگان وم  و دانش به خصوگ محقیق جامعه اسالمی انتظار میترین رفتاری که از هم  تولیدبنابرین مه 

های اخالقی و اسالمی و با رجوع به معار  اسالمی، بکارگیری اصول اخالقی را در تولید آموزهگیری از است که با بهره

 وم  و دانش مورد تثکید قرار داده تا به اهدا  واقعی در ورصه دست پیدا کنند
 

 منابع

 قرآن کری  .0

مقددا،ت (. مدددیریت واحدددهای تحقیددق و توسددعه در واحدددهای تولیدددی. مجموودده   0731اصددرر ا توفیددق، ومددی .0

(. تهددران: مرکددز آمددوز  و  03-01آذر، اگ.  03-06همددایش سراسددری مراکددز تحقیددق و توسددعه صددنایع کشددور،   

 تحقیقات صنعتی

(، شدیوه هدای تعمدی  و تربیدت در انددرزهای لقمدان حکدی  بده فرزندد ،          0713حسینی لمردی، سدید ابدراهی ،ا   .7

 ات وس نیروی انتظامی، تهران، انتشار06فصمنامه پژوهش و اندیشه، سال هفت ، شماره 
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( . بیانددات  مقددام معظدد  رهبددری  در  0711ای، ومددی ، سددایه سددار و،یددت، نشددر معددار ، جمددد ششدد  ا  خامندده .0

 03/3/0737دیدار با طالب و دانشجویان 

(، راهنمای توین رساله و پیان نامه تحصیمی، تهران ،انتشارات 0710خورشیدی، وباس و سید حمید رضا قریشی،ا .1

 یسطرون

، 06(، اصددول اخالقددی تولیددد ومدد ، فصددمنامه پددژوهش و اندیشدده، سددال هفددت ، شددماره   0713، صددادق،ارومیددانی .6

 تهران، انتشارات سازمان وقیدتی سیاسی نیروی انتظامی

(. بررسددی اصددول مهددارت هددای ارتبدداطی بددر مبنددای سددنت       0713کریمددی، مرضددیه و فیددا ، ایراندددختا    .3

 ، تهران، انتشارات وس نیروی انتظامی06شماره  ، فصمنامه پژوهش و اندیشه، سال هفت ،اع(معصومان

 (، نقطه های آغاز در اخالق وممی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی0710مهدوی کنی، محمدرضا،ا .1

(. بررسی رابطه بین سطوح قضداوت اخالقدی و الگوپدییری از فرمانددهان یگانهدای      0717موسوی، سید وبدالرحی .ا .3

 ، تهران، چاپ دانشگاه افسری06و01نامه ره آورد مدیریت نظامی، شماره دانشگاه افسری امام ومی اع(، فصم

 (،فرهنگ و تمدن اسالمی، تهران، دفتر نشر معار 0711و،یتی، ومی اکبر،ا .01
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