بسمه تعالی

دفتر راهنمای روش تهیه مرامنامه اخالقی در علوم
مقدمه:
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مراحل تدوین مرامنامه اخالقی در علم
دانش بشری شاخه های متعددی یافته است که هر یک اقتضائات خاص خود را دارد .لذا برای تدوین
مرامنامه برای تمامی رشته علمی نمی توان از یک مرامنامه خاص استفاده کرد ولی می توان الگویی ارائه
نمود که بتوان با آن الگو مرامنامه خاص هر رشته علمی را تنظیم کرد .برای تدوین مرامنامه مراحلی باید طی
شود تا به مرامنامه خاص آن رشته رسید .در این جا در نظر است مراحلی که باید طی شود تا مرامنامه یک
رشته علمی تدوین گردد برشمرده شده توضیح داده شود:
مرحله اول :یافتن مواردی که نیاز به تصمیم اخالقی دارند.
از آنجا که اخالقیات در روابط مختارانه انسانی شکل می گیرد لذا در اولین مرحله باید بررسی شود که چه
روابط انسانی در یک شاخه علمی رخ می دهد که در آن فرد باید تصمیمی از روی قصد بگیرد .هم اکنون
در دنیای علم معموال فعالیتهای علمی انسانی در زمینه تولید علم ،ارتقاء علم ،نشر علم ،آموزش علم،
کاربرد علم رخ می دهد .در هریک از این دسته فعالیتها روابطی بین افرادی که مشارکت در تولید یک علم
دارند وجود دارد که می تواند منجر به برخی چالشهای علمی شود .در نتیجه ابتدا باید افرادی که بنحوی
اراده شان در هریک از این شاخه ها تاثیر گذار است مشخص گردند تا در باره روابط آنها بررسی اخالقی
انجام پذیرد .بدیهی است که امری مثل تولید علم فی نفسه روابط چندانی ندارد ولی استلزامهای مهمی دارد
که آن استلزامها مسائل اخالقی را بین مشارکت کنندگان پدید می آورند.
این عوامل انسانی را می توان به شرح ذیل برشمرد:
 -1تولید علم :نسبت مولد علم با خودش
نسبت مولد علم با تامین کننده مالی تولید علم
نسبت مولد علم با جامعه علمی اش
نسبت مولد علم با همکارانش
نسبت مولد علم با نتایج انسانی علم
نسبت مولد علم با انتشار یافته های علمی
 -2ارتقاء علم :در ارتقاء علم همان نسبت های قبلی در تولید علم وجود دارد ولی نسبتهایی دیگر هم
قابل احصاء است مثل:
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نسبت پژوهشگر با پژوهشگران پیشین
نسبت پژوهشگر با پژوهشهای مرتبط
پژوهشگر و انسجام رفتاری وی در پژوهش
نسبت داوران پژوهش و پژوهشگر
نسبت پژوهشگر با ابزارهای پژوهش و تامین کنندگان آنها
 -3نشر علم :نسبت ناشر علمی با پژوهشگر
نسبت مسائل مالی نشر با ناشر و پژوهشگر
نسبت ناشر علمی و عالقمندان دریافت علم
 -4آموزش علم :نسبت استاد و شاگرد
نسبت استاد با منابع علمی
نسبت استاد با تامین کنندگان مالی اش
نسبت استاد با سازمان آموزشی وابسته به آن
نسبت شاگرد با سازمان آموزشی
نسبت استاد و شاگرد با اهداف آموزش در جامعه
 -5کاربرد علم :نسبت تولید علم با کاربرد آن در جامعه
نسبت کاربرد علم و منافع جامعه
نسبت کاربران علم و تولیدکنندگان علم
نسبت کاربرد علم و محیط زیست
اگر بخواهیم فعالیتهای عمده ای که امروزه در علم می شود و نیاز به بررسی برای اخالقیات دارد ذکر کنیم
می توان به اخالق در پژوهش ،اخالق در آموزش ،اخالق در استفاده از علم دسته بندی کنیم.
حال در مرحله اول در شاخه علمی که در نظر داریم مرامنامه اخالقی آن را تدوین کنیم باید کنکاش کنیم
چه روابط انسانی وجود دارد که می تواند در آنها چالش بوجود بیاید .بدیهی است بسیاری از رفتارهای
علمی اتفاق می افتد که بطور معمول تمامی دست اندرکاران آن رفتار طبیعی اخالقی برای آن خواهند
داشت .ذکر این موارد که تحت قوانین عام اخالقی است در مرامنامه فقط در حد تنظیم وظایف و ایجاد
حس اسیت اخالقی (بنا بر نظریه جیمز رست) است .تمامی دانشمندان می دانند که نباید در ارائه مطالبشان
دروغ بگویند .تمامی آموزش دهندگان علم می دانند نباید از آموزش بیننده بهره برداری کرد .همه قبول
دارند که کاربرد علم نباید باعث ضرر به جامعه گردد .تمامی ناشران علم می دانند که حقوق پژوهشگر باید
داده شود .تمامی داوران پژوهشهای علمی می دانند که باید عدالت را در قضاوت خود در نظر بگیرند و
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حب و بغض های شخصی را در قضاوت خود دخالت ندهند .آموزش بیننده می داند که در مواجه با
آموزش دهنده باید احترام را رعایت کند .امانتداری برای ناشر الزم است .اما در مقام برشمردن وظایفی که
اغلب ذکر نمی شود می توانند کاربرد داشته باشند.
آنچه که برای مرامنامه اخالقی مهم است برشمردن چالشهایی است که در روابط انسانی در علم بوجود می
آید .لذا در این مرحله با در نظر گرفتن نسبتهای انسانی پیش گفته باید دیده شود چه ابهامهای اخالقی در
این روابط وجود داشته است که می تواند باعث سردرگمی اخالقی گردد .چه تعارضهایی بین مالکهای
اخالقی در یک رفتار علمی می تواند پیش بیاید که باعث دوراهی های اخالقی گردد .مثال گاهی صفت
اخالقی نشر آزاد علم با رازداری در یک پژوهش علمی در تعارض واقع می شود .یا صداقت موجب
تخریب شخصیت عالمی دیگر گردد .یا تعهد دانشمندی به کارفرمایش با صداقت او در افشای کارهای
مضر آن کارفرما در تعارض قرار می گیرد .یا احترام به استاد با مقابله با رفتارهای غیراخالقی او برای شاگرد
تعارض اخالقی بوجود آورد .برشمردن دسته بندی کردن این چالشهای اخالقی مرحله اول تدوین مرامنامه
است.
برای یافتن انواع معضالت اخالقی نمی توان صرفا با بررسی نظری به نتیجه رسید .این امری استقرائی است
که باید با بررسی واقعیتهای رخ داده آنها را شناخت .به همین منظور از راههای مختلفی می توان به این
چالشهای اخالقی دست پیدا کرد:
 -1گاهی می توان با مصاحبه های عمیق با کسانی که سالیان درازی در یک بخشی از فعالیت علمی
بوده اند و انواع نسبتهایشان با دیگر دست اندرکاران علم را بخوبی تجربه نموده اند ،به یافتن این
چالشها رسید.
 -2گاهی نیز می توان انواع نسبتها را بطور نظری و در پیش اندیشی موارد احتمالی در نظر گرفت چه
چالشهای بالقوه ای در آن روابط می تواند رخ دهد ،سپس این امکان را با دست اندرکاران مطرح
نموده و تحقق انضمامی آن را بررسی کرد.
 -3گاهی نیز با تحقیقهای میدانی می توان برخی از این چالشها را پیدا کرد.
 -4گاهی نیز می توان از کسانی که در فرهنگهای دیگر نمونه هایی از این چالشها را ذکر کرده اند
پرسید و یا از نوشته هایشان فهمید که چه چالشهای اخالقی می تواند در یک شاخه علم رخ دهد
که نیاز به تعیین مالکهای اخالقی است .سایر تحقیقات نیز می توانند مسائلی را جلوی پای ما قرار
دهند تا بر اساس آن بتوان یک یک چالشها را پیدا کرد .این مرحله استقصائی است و باید متناسب
با واقعیتهای انضمامی دست پیدا کرد.
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مرحله دوم :مشخص ساختن دست اندرکارانِ نیازمند به کدهای اخالقی
از آنجا که دستورالعملهای اخالقی ناظر به یک فاعل انتخابگر است لذا این دستورالعملها باید به افراد
انسانی ر اجع باشد .بدین جهت در ابتدا کلیه دست اندرکاران فعالیتهای اختیاری در فرآیند تولید ،نشر،
آموزش ،پژوهش و کاربرد باید مشخص گردند تا وظیفه اخالقی هر ذینفعی بطور مجزا و دسته بندی شده
ارائه گردد .در این مرحله دسته افرادی که هریک فعالیت خاصی را در علم به عهده می گیرند باید معین
گردند تا بتوان وظیفه اخالقی هر فرد را با توجه به نوع فعالیتش مشخص ساخت .توجه داریم که با اینکه
بسیاری فعالیتها در علوم مختلف مشابه است و در نتیجه دست اندرکاران آنها مانند یک دیگر هستند ولی
علوم مختلف با توجه به محدوده فعالیتشان دست اندرکاران متفاوتی می توانند داشته باشند .مثال در
مدیریت نقش مدیران یک سازمان بسیار مهم است و باید به عنوان دست اندرکار ویژه برای این علم دارای
دستورالعمل اخالقی باشد در حالی که این نقش در رشته ای مثل زیست شناسی چندان اهمیت باالیی
ندارد .یا در رشته ای مثل صنایع کارگر نقش خاصی را ایفا می کند که در فیزیک چندان وجهی برای آن
وجود ندارد.
در کل دست اندرکاران یک رشته علمی دو نوع هستند :یا دست اندکار مشابه در تمامی علوم و یا دست
اندرکار خاص متناسب با آن رشته .برای کلیه علوم ذینفعان ذیل را می توان دست اندرکار مشابه برای
تمامی شاخه های علوم در نظر گرفت:
)1پژوهشگر،
 ) 2آموزش دهنده،
) 3آموزش گیرنده،
)4توزیع کننده علم یا ناشر،
)5داور و ارزیاب علمی،
)6تامین کنندگان مالی در علم،
 )7کاربر
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پس از تعریف مشخصی که در هر یک از علوم از عناوین فوق ارائه می شود ،هر شاخه علمی باید
سایر دست اندرکاران مهم علم خویش را که در قالب اشخاص فوق نمی گنجند و در آن علم خاص
باید به آن توجه داشت معین کند تا وظایف اخالقی آنها نیز در آن علم تدوین گردد .این افراد می
توانند عناوینی همچون عناوین ذیل داشته باشند:
)1مدیران،
)2پژوهش شوندگان،
)3کارگران،
)4تکنیسین ها،
 )5طراحان،
)6دریافت کندگان خدمات علمی (مثل بیماران) و..
در تدوین مرامنامه اخالقی وظایف اخالقی بر اساس هریک از دست اندرکاران فوق متناسب با
چالشهای اخالقی که با آن مواجه می شوند معین می گردد و با این تقسیم بندی حیطه وظایف هر دسته
از افراد مشخصا اعالم می گردد.
مرحله سوم :بازشناختن چالشهای اخالقی در آن علم
از آنجا که در نظر است وظایف اخالقی هر دسته از ذینفعان بطور مجزا تنظیم گردد لذا باید در
نسبتهایی که در مرحله اول گفت نسبتهایی که هر یک از دست اندرکاران با سایر عوامل انسانی دخیل
در علم دارند مورد شناسایی قرار گیرند و با توجه به چالشهای گفته شده در مرحله دوم ،نسبت به
تعیین انواع چالشهای اخالقی که هر یک از دست اندرکاران با سایر عناصر دخیل در علم می توانند
داشته باشند اقدام گردد .این چالشها مبنای تصمیم گیری درباره وظایف سلبی و ایجابی هر دسته از
افراد خواهد بود .مثال چالشهایی که پژوهشگر می تواند با توزیع کننده یا ناشر علم داشته باشد ،یا
چالشهایی که می تواند با تامین کنندگان مالی پژوهش داشته باشد ،یا چالشهایی که امکان دارد با
پژوهش شونده انسانی یا حیوانی برای او پیش آید ،یا چالشهای احتمالی با داوران و ارزیابان پژوهش
برای او متصور است ،یا مشکالت اخالقی که در نسبتش با استفاده کنندگان از آثار پژوهشی اش می
تواند داشته باشد و غیره .بدیهی است هریک از این چالشها ،نشان می دهد که چه نوع دستورهای
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اخالقی باید محور توجه باشد (مثل صداقت ،رازداری ،سودمندی ،رعایت حریم خصوصی و غیره) .با
این دسته بندی بخوبی می توان نقشه راهی را بازشناخت که باید در تدوین مرامنامه اخالقی مورد توجه
قرار گیرد.
مرحله چهارم :تعیین اصول اخالقی
از مجموعه اخالقیاتی که دست اندرکاران یک علم باید به آنها توجه داشته باشند برخی عناوین اخالقی
هستند که می توانند به عنوان اصول اخالقی منشا سایر اخالقیات دانسته شوند .با توجه به انواع
چالشهای اخالقی و راه حلهای اخالقی چالشها می توان به چند اصل رسید که مبنای اصلی بقیه
دستورالعملهای اخالقی هستند .در این مرحله این اصول بازشناخته شده و معرفی می گردند .مثال در
اخالق پزشکی برخی اصول چهار گانه ذیل را مبنا دانشته اند (الریجانی ،1381 ،ص:)18
 )1احترام به اختیار انسانها،
 )2سود داشتن کارها،
 )3ضررنرساندن به دیگران،
 )4عدالت.
یا در اخالق در فضای مجازی با رویکرد اسالمی موارد ذیل را اصول این اخالق دانسته شده است
(آیت اللهی ،مرامنامه اخالقی در فضای مجازی):
 -1صداقت
 -2حفظ حریم خصوصی و امتناع از غیبت
 -3امنیت و ضرر نزدن مادی و معنوی به دیگران
 -4امانتداری و احترام به حقوق دیگران
 -5حفظ حریم هنجارهای عرفی و دینی
 -6نیت درست اخالقی
 -7اصل سودرسانی و کمک به رشد و تعالی دیگران
بیان ا ین اصول پس از آن است که انواع مواجهه های اخالقی در علم مورد نظر استقصا شده و اصول عام
اخالقی را بر اساس آن بتوان بدست آورد .درست است که مرامنامه اخالقی برای برطرف کردن چالشهای
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اخالقی تنظیم می شود ولی از آنجا که اخالقیات امری ایجابی است لذا بجای ذکر انواع چالشهای اخالقی
عمده که در یک علم بوجود می آید و امری سلبی است مناسب است که از فضایل اخالقی که برای برطرف
کردن آن مشکل الزم است اسم برده شود نه بداخالقی ها ،تا خود بیان اصول نیز در جهت ترغیب به
خوبیها تنظیم شده باشد.
مرحله پنجم :تعیین رویکرد مبنایی در اخالق
اصول عام اخالقی پیش گفته ،علی رغم پذیرش در بادی امر برای فطرت انسانی و قاطبه انسانها ،ولی در
فرهنگهای گوناگون و با بینش های بنیادی متفاوت تعریف و حدود متفاوتی پیدا می کنند .مثال در تفکر
اخالقی نتیجه گرا ،صداقت با معیارهای نتایج آن سنجیده می شود در نتیجه محدوده ای خاص پیدا می کند
که دیگر در آن غرض عامل اخالقی اهمیتی ندارد در نتیجه اصول اخالقی بگونه ای تعریف می شود و
تنظیم می گردد که این مبنای فکری را تامین کند .یا در یک تفکر لیبرالیستی عناصر توجه به آزادی های
فردی از عدالت جلوه بیشتری می یابد در حالی که برای کسانی که تفکر سوسیالیستی دارند عدالت ارزش
واالتری را نسبت به آزادی های فردی دارد .یا پیروان اخالق سکوالر برخی اصول را بگونه ای می بینند که
قائالن به اخالق دینی آنگونه باور ندارند.
اما بحث و جدل درباره مبنای صحیح اخالقی مثال در فلسفه اخالق چالشی نظری است که تا کنون در
معرض جدلهای طوالنی مدت قرار گرفته است و پیش بینی نمی شود بتوان در آن به اجماعی رسید .از آنجا
که اخالق با رفتارهای امروز و اینجایی و فوری انسانها سروکار دارد و نمی توان منتظر حل این چالشها
برای تصمیم گیری اخالقی شد ،لذا بجای بحثهای نظری دور و دراز ،بهترین کار آن است تنظیم کنندگان
یک مرامنامه اخالقی براساس بینش بنیادی که دارند ابتدا یک تعریفی از مبانی نظری خود ارائه دهند تا
جامعه ای که آن بینش را می پذیرد بتواند مبتنی بر آن اصول اخالقی و سپس دستورالعملهای خاص اخالقی
را تدوین نماید .ولی ضرورت دارد تنظیم کنندگان یک مرامنامه اخالقی ابتدا تعاریفی را از اصول اخالقی
بطور مشخص ارائه کنند تا میان جامعه علمی به عنوان اصل متعارفی پذیرفته گردد.
در این مرحله ضرورت دارد تهیه کنندگان مرامنامه مبانی نظری خودشان را در اخالق مشخص سازند .مثال
در تفکر اسالمی باید ابتدا مشخص گردد که منظور از اخالق با رویکرد اسالمی چیست و در یک فرهنگ
بخصوص چگونه حدود آن تعریف می گردد .نگرش اخالقی در جامعه ای شیعی ،با جامعه ای که نگرش
اشعری را پذیرفته تفاوت می کند (علی رغم پذیرش بسیاری مشترکات) .در این مرحله ،باید مرامنامه
اخالقی بجای کلی گویی دقیقا مشخص سازد که نگرش خاص مورد توجه در آن مرامنامه چه تفاوتهای
معینی با سایر تفکرات اخالقی دارد و وجه متمایز آن چیست ،تا دانسته شود بر اساس چه مبنایی این
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مرامنامه شکل گرفته است .مثال در جامعه ما ضرورت دارد پیش از ارائه مرامنامه ویژگی های رویکرد
ایرانی -اسالمی یا شیعی به اخالق مشخصا بیان گردد و اشاره ای هم به تمایز آن با سایر نحله های اخالقی
بشود تا معلوم گردد اصول اخالقی ذکر شده با چه مبنایی تهیه شده و چگونه محدوده آن مشخص می
گردد.
مرحله ششم :تدوین مرامنامه اخالقی در آن علم
در این مرحله مجموعه دست آوردهای پیشین باید پردازش شوند تا بطور منظم و دسته بندی شده وظایف
اخالقی در آن علم معین گردد .در دسته بندی اولیه ذینفعان آن شاخه علمی یک به یک معین گردند تا بر
اساس نوع فعالیت هریک از دست اندرکاران بتوان وظایف اخالقی آنها را مشخص کرد.
سپس چالشهایی که هریک از این دست اندرکاران با آن مواجه می شوند و در در مرحله اول ذکر شد در
یک مجموعه گردآوری می گردد .حال با توجه به مبانی تفکر اخالقی که در مرحله پنجم مشخص شده
است باید تکلیف اخالقی آن ذینفع را در یک یک چالشها معین نمود و مجموعه دستورالعملهای اخالقی که
آن ذینفع در محدوده فعالیت خود در آن علم دارد بدست آید .این مجموعه برای یکایک ذینفعان نیز به
همین طریق معین می گردند تا کلیه کدهای اخالقی مربوط به آن رشته علمی (و در واقع ،فعاالن در آن
رشته علمی) تدوین گردد.
از این مرحله به بعد با دسته بندی مطالب در یک مجموعه منسجم و با ویراستاری مناسب ،به مرامنامه
اخالقی آن رشته علمی دست پیدا خواهیم کرد.
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بطور خالصه مراحل اجرایی تدوین کدهای اخالقی در هر علمی را می توان به شرح ذیل تنظیم نمود:
مراحل منطقی و اجرایی برای تدوین مرامنامه اخالقی در علم
مرحله اول :یافتن مواردی که نیاز به تصمیم اخالقی دارند.
تعیین نسبت هرفعالیت علمی با سایر فعالیتها در زمینه تولید علم ،ارتقاء علم ،نشر علم ،آموزش علم ،کاربرد علم
مرحله دوم :مشخص ساختن دست اندرکارانِ نیازمند به کدهای اخالقی
دست اندرکاران عام)1 :پژوهشگر )2 ،آموزش دهنده)3 ،آموزش گیرنده)4 ،توزیع کننده علم یا ناشر)5 ،داور و ارزیاب
علمی)6 ،تامین کنندگان مالی در علم )7 ،کاربر
دست اندرکاران خاص)1 :مدیران)2 ،پژوهش شوندگان)3 ،کارگران)4 ،تکنیسین ها )5 ،طراحان)6 ،دریافت کندگان
خدمات علمی (مثل بیماران)
مرحله سوم :بازشناختن چالشهای اخالقی در آن علم
مرحله چهارم :تعیین اصول اخالقی
همانند  )1صداقت)2 ،حفظ حریم خصوصی )3 ،امنیت و ضرر نزدن مادی و معنوی به دیگران )4 ،امانتداری و احترام به
حقوق دیگران )5 ،حفظ حریم هنجارهای عرفی و دینی )6 ،نیت درست اخالقی)7 ،اصل سودرسانی و کمک به رشد و
تعالی دیگران
مرحله پنجم :تعیین رویکرد مبنایی در اخالق
مثل تبیین نگرش اسالمی -ایرانی به اخالق
مرحله ششم :تدوین مرامنامه اخالقی در آن علم
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