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:  مععُُْ ََبَا عَِْْع للَّهِع عَّهِ لللما  يَُوللوسَ:مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ

َّعهي،،  يَها عَ : كَانَ فعي وَصعهَّةِ للنهِْيِّ صَّى لهلل عَّهِ و آلهِ لععََّعهيع عَّههِ لللهما  ََنا قَهالَ     

، لصِّهِْ و افَََمَّا للاأوولى: للَّههُمَّ ََععناُِ: َووصعهكَ فعي نَفالعكَ بِخعصَالٍ لحْفَظاهَا عَنِّي، ثومَّ قَالَ

بَهِلً؛ وَ  خعهَانَهةٍ ََ ، وَ لَا تَجْتَرِئا عََّهى للالَرَعُمعنا فعهكَ كَذعبَةٌ ََبَِلً؛ وَ للثهانعهَةو وَ لَا تَخاروجَنَ

شاهَةِ للَّهِع كَثارَةو للاُْكَاءع معنا خَكَأَنهكَ تَرَلهُ؛ وَ للرهلبِعَةو -عَزه ذعكاروهُ-للاخَلْفُ معنَ للَّهِعللثهالعثَةو 

نَ بَهذالوكَ مَالَهكَ وَ دَمَهكَ دُو   لَكَ بِكولِّ دَمْعَةٍ ََلافُ بَهٍُْ فعي للاجَنهةِ؛ وَ للاخَامعلَهةو  يُْْنى

.للاأَخاذو بِلُنهتعي فعي صَََّاتعي وَ صَلْمعي وَ صََِقَتعي؛ وَ لللَّادعسَةو دعينعكَ
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تاب ک. یکی از فیلسوفان معاصر استرالیا است( -۱۹۴۶)پیتر سینگر 
د فلسفه او در این کتاب به نق. اخالق عملی مهم ترین اثر فلسفی اوست

.جان استوارت میل پرداخته است
گیاه خواری و حمایت از حیوانات زمین وی تبار یهودی دارد در 

هم چنین وی معتقد است به لحاظ اخالقی،. مقاالتی نوشته است
اوت حمایت نکردن از کودکان فقیر در حال مرگ، با کشتن آدم ها تف

او با همین نوع نگرش از فقیران حمایت می کند و . چندانی ندارد
بنای راه حلی نیز برای از میان بردن فقر جهانی ارائه داده است که بر م

.کمک افرادی است که درآمدی بیش از نیاز خود دارند

،  همچنین معتقد است جلوگیری از اظهار نظر در مورد هولوکاستاو 
.  نقض آزادی بیان است
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**

هُوووا الِووبَی باعاوو   فَووی  
تْلُویالْأُمِّیین  راسُولًا مَنْهُمْ 
مْ عال وویهْمْ آیاتَووهَ وایووز کیهْ

الْکت ووووابا یعالِّمُهُوووومْوا
واالْحَکماة  واإْنْ کانُوا مَونْ  
نم ق بْلُ ل فَوی َ ول الم مُبْوی   

* 2الجمعة*
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3207جآثاراستادشهیدمطهرىمجموعه
شناختدباینوازکهپیغمبرىمحمّدکتابدرگیورگیوورژیلکونستان

:گویدمى
ولمقازصحبتشدهنازلوىبرکهآیاتاوّلیندربود،امّىاینکهبا»
هیچیکدر.استدادنتعلیموگرفتنفراونویسانیدنونوشتنیعنىعلم،
دینىهیچواندنشدهاهمّیّتبهقائلمعرفتبراىاندازهاینبزرگادیاناز
اهمّیّتوارزشاینقدرمعرفتوعلمآن،مبدأدرکهیافتتواننمىرا

(حرا)غاردرآیاتایننزولبود،دانشمندیکمحمّداگر.باشدداشته
سواداوولىداند،مىراعلمقدردانشمندچونکرد،نمىحیرتتولید
تهنیتمسلمانهابهمن.بودنخواندهدرسآموزگارىهیچنزدونداشت
«.شدهتلقّىاهمّیّتبااینقدرمعرفتکسبآنهادینمبدأدرکهگویممى
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:قال رسول هللا صلی هللا علیه و آله

(اطالق متعلم ) العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة طلب

(اطالق زمانی ) العلم من املهد ای اللحد اطلبوا

(اطالق مکانی )العلم و لو بالصین اطلبوا

الحکمة ضالة املومن فخذ الحکمة و لو من اهل النفاق 

(اطالق معلم ) 
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من ینیباال یتذکر ماو 

فرقانایجعل لکم تتقو هللا ان

هللایعلمکمواتقوا هللا و 
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وَلَا تَُافُ مَها لَههسَ لَهك بِهِع ععَّاهمَّ اِنه لللَّهمْ َ       
للًا وَللاَْصَرَ وَللافوؤَلدَ كلُّ َووْلَئعك كانَ عَناهُِ مَلْهئو  

*36لالسرلء*
و چهزی رل كِ بِلن عَّم نِلری دنْال مكهن، 
زيرل گلش و چشم و قَّب، همِ ملرد پرسش

.خللهنِ شِولق 
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نَا ََطَعْنَها  يلْ َ توََُّهبُ وُجُلهُهُمْ فعي للنهارِ يُوللولنَ يا لَهتَ
َ وَََطَعْنَا للرهسُللَ  * 66لالحزلب*للَِّه

روزی كِ چهره هايشان رل در آتش زيرورو مي 
ميلی كاش ما خِل رل فرمان»: كننِ، مي گلينِ

برديم و پهامْر رل لطاعُ مي كرديم
َُّّلنَا وَقَالولل رَبَّنَا اِنها ََطَعْنَها سَهادَتَنَا وَكَْرَلءَنَها فَأَ َه    

* 67لالحزلب*لللَِّْهلَ 
لن پروردگارل، ما رؤسها و بزرگتهر  : و مي گلينِ

   ِ در خليش رل لطاعُ كهرديم و مها رل لز رله به
كردنِ
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«رسوموآداب»و«اخالق»تفاوت
.داردوجوداساسیتفاوتچهار«عاداتوعرفورسوموآداب»و«اخالق»میان

هیچیافتتغییرجامعه ییرسوموآدابمجموعازیکیاگراینکهفرقنخستین
جایبهزنوروتعطیالتدربگباریمقرارفی المثل.نمی آیدپدیدجامعهآندرمشکلی
سوریبهدوشنبرچهارشنبه سوری،جایبهیاباشیم،داشتهدربهپنجدر،بهسیزده
وآدابرهفقبهفقرهویکانیکاناگرواقعدر.نمی افتداتفاقیهمبازکنیم،توافق
وجودشدنعوضاینبرعمومی«اجماع»کهشرطیبهیابند،تغییرجامعهیکرسومْ
ورتص«اخالق»باراکارهمینمی توانآیااما.نمی آیدپیشمشکلیباشد،داشته
پیشهکبرتتواَع،جایبهبورزیم،ریاوتزویرصداقت،جایبهبیاییمفرضبهداد؟
تدار امانآنکهجایبهکنیم،پیمان شکنیووعدهخلفعهد،بهوفایجایبهکنیم،
بهویمباشبی انصافبودن،منصفوعادلجایبهبورزیم،خیانتامانتدرباشیم،
میاناز«اجتماعکیان»شرایطیچنیندربپبیرند،راتغییراتایننیزهمگانفرض،
.رفتخواهد
ادقراردباراباشدقراردادیآنچه.نیستقراردادیاخالقی،احکاماستقرارکهچرا

را(اخالقیاحکام)نیستقراردادیآنچهاما،(رسوموآدابمانند)دادتغییرمی توان
انسان هانبیقرارداد،«اخالق»دیگر،تعبیربه.کردتعویضنمی توانقراردادیهیچبا

.برمی خیزدبشریطبیعتوانسانیامورذاتازبلکهنیست
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بهرسوموآدابواخالق:گفتبایدآنبیاندرکهاستدومیفرقاول،فرقنتیجه
القی،اخقواعدسلسلهیکاگریعنی.ندارندبستگیهیچاحوالواوَاعومکانزمان،
تمصلحمبهبودینرسوم،وآدابحقوق،باشدهخلطنهو-باشنداخالقیواقعبه

دشوعملآنبهخواهوالزام آورنداحوالیواوَاعومکانیزمانی،هردر-...واندیشی
واعاوَوزمانومکانکهگفتبایدالبته.انساننددوشبرنشودعملآنبهخواهو

رااخالقیحکمیکاستممکنامانمی کنندعوضرااخالقیاحکاماگرچهاحوال،
اینمیزشیشهزیربازاردرگاهیکهدیده اید.می دهدرخهمبسیارکهکنند«بالموَوع»
تضایمقاینکهحال،«عظیمااجراالقاعدینعلیمُجاهدینفضل اهلل»کهقرارداده اندراآیه
ضمونمچراکه.شوددادهقرار«الرباحرموالبْیعأحل اهلل»همچونآیه ییکهبودآنصدق
مجاهدهمکانبازار،کهچرا.است«بالموَوع»تاجربرایولیصحیحهرچنداولی
.باشدارزشیقاعدانبررامجاهدانکهنیست

پوشانی هاهمبرخینافیالبتهکهکشوردوبین)مکانازتابعی«رسوموآداب»آنکهحال
وفقرابین)حالووَعو(تاریخیمقطعدوبین)زمانو(نیستهمجوارجوامعدر
.هستند(اغنیا
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اما،ندوابسته ابسیاراجتماعی هاینقشبهرسوموآداباینکهسومفرق
نسانیماآنکهازغیرما.نیستوابستهچنداناجتماعینقش هایبه«اخالق»
سری،همنقشپدری،نقشمانندمی گیریم؛عهدهبررانقش هاییزندگیدر
...وودنبانجمنفالنعضونقشکارمندی،نقشمعلمی،نقشدوستی،نقش

سخننقش هادربارهبیشترواقعدررسوموآدابکهمی کنیدمالحظه
چنان؛رپدبافرزندباشد،چنینخودفرزندباپدرفی المثلکهمی گوید،
آدابگونه؛آنخودشوهرباهمسروباشدگونهاینخودهمسرباشوهر
...وعزاداریآدابصلح؛یاجنگ

همچون.می شوندواقعمضاف الیههموارهآداب،کهمی بینیمپس
.آداب المتعلمینیاآداب المعلمین

سلسلهاخالق.نداردوابستگیچنداناجتماعینقش هایبهاخالقاما
ازفارغاستهمهآناز...وتواَعگفتن،راست.استهمگانیاحکامی
.دارندبرعهدهاجتماعدرکهنقش هایی
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شد،ومرسوآدابتغییربهموفقکسیاگرفرضبهاینکهچهارمفرقسرانجامو
ابربردرمقاومتیهیچاوالآنانوبیاموزدخودفرزندانبهراجدیدانواعمی تواند

.اددنخواهندنشانعملمقامدرآنها«رعایت»ثانیاورسوموآداباین«یادگیری»
درفروردینروزسیزدهمینجایبهکهنوادگانبهنورسماینآموختنمثال

بدلتحالدردائمارسوموآداباینکهکما.بروندطبیعتدامانبهآنروزیازدهمین
بهکهرفتیمگتصمیمروزیاگراما.هستندآنپبیراینیزجدیدنسل هایوتغییرندو

اهدهمشبیاموزیم،نیزخودنوادگانبهراآنوبگوییمدروغگفتن،راستجای
آنپبیرشبهقادرودادهنشانعاطفی-روانیمقاومتخودازآنانکهمی کنید
.بودنخواهند

و«همواَع»و«وَع»حربهبارااخالقیاتبخواهیدجدیتباهرچهکهمی بینید
ازبرخآنکهبابعدنسلبیاموزید،خودنوادگانبهسپسوکنیدعوض«قرارداد»

انبیبه.می دهدنشانمقاومتامااستنهادهدنیااینبهپاتازهونداردچیزهیچ
امامی خوردهمبرافراد«روانیسالمت»اخالقیات،شدنعوضصورتدردیگر،
ایننی،دارویتعبیربه.ندارندآدمیانروانوروحبهتعریضیرسوم،وآدابتغییر

برابردرمقاومتگوییآن،تغییربهاقداموداردَرورتماتکاملبرایاخالقیات
.می تابندبرنرامقاومتیچنینبعدینسل هایرواینازوباشدآدمیزیستیتکامل
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:نتیجه

اشتباه استآداب اخالقی تعبیر 
چرا که؛ اخالق و آداب دو مقوله جدا  

از یگدیگرند
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( :ص ) پیامبر اسالم 

هلل اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمة من قلبه علی  لسانهاخلصمن 

در نظام اخالقی اسالم نیت و انگیزه بیش از خود عمل اهمیت دارد
المومن خیر من عملهنیة

نویو لکل امرء ما النیاتانما االعمال ب
شاکلتههی العمل ، قل کل یعمل علی النیةافضل من العمل اال و النیة
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د نمایي و در حدیث شریف اشاره به هميین مااليم مي    
 النّیّية  أال، و إنّ.و النّیّة أفضل من العمل: آنجا که فرماید

تميام  نیت از عمل افضل است، بلکيه نیيت  ». هی العمل
ت، و ایيين مىنيي  بيير مىال ييه نی يي« .حقیقييت عمييل اسييت

حقیقيت  اند، بلکه مىني  بير  چنانچه بعض  احتمال داده
ل او است، زیرا نیت صورت کامله عمل و فصل محصّ

است، و صحت و ف اد و کمال و نقي  اعميال بيه آن   
ظيی   چنانچه عمل واحد به واساه نیت گياه  تع . است

و گياه  تييوهین اسييت، و گيياه  تييامّ و گيياه  نيياق   
ه است، و گاه  از سنخ ملکيوت اعلي  و صيورت ب یّي    
جمیلييه دارد، و گيياه  از ملکييوت اسييتل و صييورت   

ظاهر نماز علي  بين أبيی باليم،     . موحشه مدهشه دارد
[ و]علیه ال الم و نماز فالن منياف  در اجيزاء و شيرای    

صورت ظاهرى عميل هيیت تتياوت  نيدارد، ليیکن آن     
یييب بييا آن عمييل معييرال إليي  اللّييه کنييد و صييورتش  
ملکوت اعل  است، و دیگيرى بيا آن عميل بيه ج ين      

شدت سقوط کند و صورتش ملکوت استل است و از
ظلمت شىیه ندارد
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ها این تاثیر نیت در ارزشمندی کار
ر و اسييت کييه تيياثیر نیييت روی کييا
 يان و  تاثیر کار در تکامل نتي  ان 

یری رسیدن او به سعادت ابدی تياث 
تعىیير  تکوینی است نه قراردادی به
اييه دیگيير نیييت بیييانگر یييب راب   

حقیقييی اسييت و نييه یييب راباييه    
قييراردادی، عمييل بييدون نیييت در   

کيه  حقیقت یب کالىد مرده است
دا بييا دل و رو   ان ييان ارتىيياط  یيي

نمی کند

  در ارزشگذاری تحصیل علي 
و دانييش انييدوزی بييه عنييوان  
کيياری از کارهييای اختیيياری  
 ده 
اسييت عليي   
اندوزی در صورتی ارزشيمند 
ل بوده ما را به سعادت و کميا 
ه ن ائی نزدیيب ميی کنيد کي    
هييدا اصييلی از تحصييیل آن 



رضایت خداوند

شوق به بهشت

ترس از دوزخ

57

مْ جَنههاتَّ  قولا ََؤونَِّْئوكمْ بِخَهرٍ معنا ذَلعكمْ لعَّهذعينَ لتهَُلْل ععناَِ رَبِّهِ
تَجْرِی معنا تَحْتعهَا للاأَناهَهارُ خَالعهِعينَ فعههَها وَََزْوَلجَّ مََُّهَّهرَةٌ     

*  15وَرِ الَلنٌ معنا للَّهِع وَللَّهُِ بَصعهرٌ بِالاععَْادع آل عمرلن
لاني آيا شما رل بِ بهتر لز لينها خْر دهم؟ برلی ك»: بگل

ي لسُ پروردگارشان باغهايكِ تُلل پهشِ كرده لنِ، نزد
ُ   [درختهان ]كِ لز زيهر   در آن ;آنهها نهرهها رولن لسه

خشهنلدی [نههز ]بماننِ، و هملرلني پهاكهزه و  جاودلنِ
[خهلد ]بنهِگان  [لمهلر ]، و خِلونِ بهِ  [رل دلرنِ]خِل 

.بهناسُ

هَا وَعََِ للَّهُِ للامُؤامعنعهنَ وَللامُؤامعنَاتع جَنهاتٍ تَجْرِی معنا تَحْتع
نٍ للاأَناهَارُ خَالعِعينَ فعههَا وَمَلَاكنَ طَهَْةً فعهي جَنههاتع عَهِْ   

ذَلعههك هُههلَ للافَههلْزُ للاعَظعهههمُ وَرِ اههلَلنٌ معههنا للَّهههِع ََكَْههرو 
*  72للتلبة*

خِلونِ بِ مردلن و زنان با ليمان باغهايي وعهِه دلده  
ُ آن] درختان[لسُ كِ لز زير  در . نهرها جاری لسه

ر سرلهايي پهاكهزه د [نهز]و . آن جاودلنِ خللهنِ بلد
و [بههِ آنههان وعههِه دلده لسههُ]جههاودلن بهشههتهای

بيلين لسُ همان كامهها . خشنلدی خِل بزرگتر لسُ
.بزرگ



اخالق کاربردی 58

روضة الواعظین ُروَِی َعين  عَلييیب ِبيِن أيِبيی بيالييَم ل قييالي قييالي        
ا ازِدَادَ لَّهي لي ِ یُصيمِ مين يهُ بَابياإ إِلَّي   ليرَسُولُ اللَّهي ص مَن  بيليمَ ال عيل  َ 

اليدبینِ  لَّيهي خيوِفياإ وَ فييی   ليفيی نيت  يهي ذُلًّا وَ فييی النَّيا ِ تيوَاضُيعاإ وَ    
 بيلييمَ ال عيل ي َ   اجِتي َاداإ وَ ذيليبَ الَّذيی یَن تيتيعُ بِال عيل  ِ فيل یَتيعَلَّمِهُ وَ مَن 

صييمِ  لدُّن یَا وَ ال مَن زِليةِ عين دَ النَّا ِ وَ ال حُظ وَةِ عين دَ ال ُّيل ايانِ ليي ِ یُ  لي
اليةإ وَ بِاللَّيهي  مين هُ بَاباإ إِلَّا ازِدَادَ فيی نيت  يهي عَظيمَةإ وَ عَلي  النَّا ِ اسِيتياي 
ل  ِ فيل یَکُيف   اغ تيرياراإ وَ ميني الدبینِ جَتياءً فيذيليبَ الَّذيی ليا یَن تيتيعُ بِال عي

ِييز ِی یَيوَِم        َو ل یُمِ يِب َعيِن ال حُج يِة عَليي  نيت  ييهي َو النَّدَاَميِة َو ال 
ال قيیَامَة
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:تاثیر استاد در دانشجو در  زمینه
ارزش ا
نگرش ا
ج ان بینی 
ایدئولوژی

ادایدئولوژی است

ادج ان بینی است

ادنگرش ای است

ارزش ای 
استاد

دانشجو
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در  اسخ از سئوال از بعام در امام باقر علیه ال الم 
آیه فلینظر االن ان الی بعامه

علمه الذی یأخذه عمن یأخذه: فرمود 

:در توصیف استاد شای ته ( ص)رسول خدا 
از تکىر به تواضع دعوت کند-1

از حیله گری و چا لوسی به خلوص و خیرخواهی فرا خواند-2
از ج ل به عل  می کشاند-3
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:در مورد عل  ان اب حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله
ذاک عل  الیضر من ج له و ال ینتع من علمه

: حضرت امیر علیه ال الم 
سل عما البّدلب من علمه و التعذر فی ج له

العل  اکثر من ان یحاط به فِذوا من کل عل  اح نه
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آدمی فربه شود از راه گوش              جانور فربه شود از حل  و نوش

: خوب گوش دادن دانشجو 
ادب در برابر استاد-1
راهی برای ب ره مندی بیش و ب تر  -2

:حضرت امیر علیه ال الم 
ىت به گتتن زمانی که در نزد دانشمندی نش تی    بر شنیدن ن 

ه حری  تير بياش و خيوب گيوش دادن را بیياموز همانگونيه کي       
خوب گتتن را میاموزی و سِن هیت ک  را قاع نکن 
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کشف حقیقتهدا از  رسش

ف   واقعیت

فضیلت اخالقی

واجم شرعی

( :ص)رسول خدا 
العل  خزائن و متاتح ا ال ئوال فاسألوا رحمک  اهلل فانه یؤجر اربعة 

ال ائل و المتکل  و الم تمع و المحم ل  

اظ ار فضلهدا از  رسش
مت گیری

آزار و اذیت
رذیلت اخالقی
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( :ص)رسول اهلل 
قیدوا العل  قیل و ما تقییده قال کتابته

( :ل)امام صادق 
اکتىوا العل  فانک  التحتظون حتی تکتىوا

احتظتوا بکتىک  فانک   سوا تحتاجون الی ا
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سعی ناکرده در این ره به جائی نرسی
مزد اگر می بلىی باعت استاد بىر

احترام به عال ، نشانه ب ره مندی از عقل: روایات 
، همانند حرمت نگ داشتن ش یدان//       

: حدیث قدسی 
یا احمد ان اهل الدنیا کثیر فی   الج ل و الحم  الیتواضعون
لمن یتعلمون منه وه  عند انت    عقالء و عندالعارفین حمقاء
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:امام زین العابدین علیه ال الم 
ه او ح  ک ی که به تو می آموزد این اسيت کي  
ی را بزرگ داری و احترام مجل ش را نگه دار

ی و به او و به نیکوئی به سِنانش گوش  فرا ده
روی آوری و در نزد او بيا صيدای بلنيد سيِن     

د در نگييوئی و اگيير ک ييی از او سييئوالی  رسييی 
ر جييواب دادن بييه آن بيير او  یشييی نگیييری و د 

ر نيزد  محضر او با افراد دیگر سِن نگيوئی و د 
او از دیگران غیىت نکنی
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لخما  پژوهش، شهاخِ لی لز لخهما  حرفهِ لی لسهُ و بهِ      
لصلل لخماقي لی كِ پژوهش رل لز آغاز تا پايان كار هِليُ

  پژوهشتاكنلن، بهشترين تلجِ بِ لخما. مهكننِ، مي پردلزد
رسد در حوزه پزشکی بوده است، در حالی که به نظر می

اخالق پژوهش در حووزه سوائرعلوم چوون مهندسوی،     
ایج این اجتماعی و انسانی، به این دلیل که یافته ها و نت

گونه پژوهشها، هم به فورد و هوم بوه محویط فراتور از      
ی جامعه علمی مربوط میشود و با ابعواد مختلوف زنودگ   

.                 بشر در ارتباط است، اهمیت بیشتری دارد
77
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•–

•

•

•

•

•

•

•(tuskagee)

:رتاريخچه برخي از مسائل اخالقي در تحقيقات قرن حاض
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:قانون نورنبرگ

.1

.2

.3

.4

.5
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.6

.7

.8

.9

.01
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(World 

Medical Association)
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The Declaration of Helsinki



.1

.2

.3

.4
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هشلصلل لخماقي مرتْط با شركُ كننِگان در پژو
(آزملدني لنلاني)

ر استفاده از انسانها به عنوان آزمودنی های پوژوهش، د 
( بوویژه در حووزه علووم اجتمواعی     )بین پژوهشوگران  
د مراد از آزمودنی انسانی، افرادی هسوتن . متداول است 

که پژوهش به نوعی بر اسواس مشوارکت ایون افوراد و    
در...( بوه روش مصواحبه، پرسشونامه و    )اطالعاتی که 

قی بر چندین اصل اخال. اختیار میگبارند، شکل میگیرد
چنین پژوهشی حاکم است

91
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ِ  دلوطَّْان

بلدن

ر ايُ  
آگاهانِ

آسهب  
نرسانِن

محرمانگي

ناشناسي

حريم 

خصلصي

كُ لصلل لخماقي مرتْط با شر
كننِگان در پژوهش

(آزملدني لنلاني)



93

ر ايُ آگاهانِ
اکثر منوابع مورتبط بوا اخوالق پوژوهش، بوه رَوایت        
ته مشارکت کنندگان قبل از شروع پژوهش، اشاره داشو 

ن اساس فلسفی اخالق پژوهش، در نهایوت، بور ایو   . اند
ه حقیقت استوار است که پژوهش، نیاز دارد افورادی کو  
قرار است در آن شورکت کننود، اطالعوات خوود را بوا      
ب، پژوهشگر به اشتراك بگبارنود؛ اطالعواتی کوه اغلو    

.بسیار خصوصی و شخصی است 



حريم خصلصي
ه هر شخص، اطالعاتی مربوط به خود در نزد خویش دارد کو 

ز در یوک تعریوف ا  . مایل نیست دیگران از آن مطلوع شووند  
چیوزی خصوصوی نامیوده    : آموده اسوت  ” حریم خصوصی "

شوته  میشود که فرد بتواند دسترسی به آن را در مهار خوود دا 
باشد

و حمایت از حریم خصوصی یعنی حمایت از فرد در مقابل
ویدسترسی دیگران به چیزهای خصوصی اش، بدون خواست

94
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ناشناسي
ه نتایج ناشناسی به این معنا است که پژوهشگر و افرادی ک

پژوهش وی را می خوانند، راهی بورای شناسوایی افوراد    
وجوه،  مشارکت کننده در پژوهش نداشته باشند و بوه هیچ 
هش نشانه ای برای شناسایی مشوارکت کننودگان در پوژو   

رعایت این اصل، در پوژوهش هوای   . وجود نداشته باشد 
را از پیمایشی دشوار مینماید؛ زیورا پرسشوگر، اطالعوات   

.پاسخگویی با هویت مشخص دریافت میکند



محرمانگي
ا اگر ناشناسی همه جا ممکن نیست، محرمانگی ر

که  محرمانگی به این معناست.میتوان َمانت کرد
پژوهشگر ، هویت پاسخ دهندگان را می داند اما 

ر  پژوهشگ. قول می دهد که هرگز آن را فاش نکند 
ان و همکاران پژوهش که به هویت مشارکت کنندگ

مربوط،  دسترسی دارند، باید برای پایبندی اخالقی
توجیه شوند و آموزش ببینند
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آسهب نرسانِن
ه آسیب نرساندن بدین معنا اسوت کوه صودمه ای بو    
انوه  مشارکت کنندگان حتی اگور بوه صوورت داوطلب   

ی این اصل ، ایجاب م. شرکت کرده اند ، وارد نشود 
د که کند که پژوهش اجتماعی به گونه ای هدایت شو

آسیب رسواندن بوه گروههوای اجتمواعی یوا افوراد       
مشارکت کننوده در پوژوهش و نیوز خویشواوندان و     

.اطرافیان آنها را به حداقل برساند
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:ژوهشلصلل لخماقي مرتْط با لنتشار نتايج پ
پژوهشووگر، همانگونووه کووه نسووبت بووه   
مشارکت کننودگان تعهود اخالقوی دارد،    
ای نسبت به جامعه نیز تعهدات اخالقوی 
:دارد که باید به آن ها پایبند باشد
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صِلقُ
اخووالق پووژوهش ایجوواب میکنوود کووه پژوهشووگر در ارائووه 
صادقانه نتایج و توزیع و اشواعه آن بوه جامعوه پژوهشوی    

یوابی  پژوهشگران، مسؤولیت ویژه ای برای ارز. کوشا باشد
. دقیق نتایج پژوهش خوود و عرَوه آن بوه عمووم دارنود     
أثیر پژوهشگر در مرحله تولید دانش نباید آگاهانه تحت تو 
ت پیش داوریها و اصول غیرمنطقی قورار گیورد و الزم اسو   
ت، نتایجی را که واقعا از کار پژوهشی به دسوت آورده اسو  
ننود،  چه فرَیه های اصلی پژوهش را تأیید کنند و چوه نک 
.زدصادقانه منعکس کند و از دخل و تصرف در آنها بپرهی



همگاني بلدن
ر پژوهشگر باید نتوایج پژوهشوی خوود را د   
ج اختیار جامعه قرار دهد تادستاوردها و نتای
ود علمی او در دنیای علم، اثبات یا ابطال شو 

.و به پیشرفت دانش کمک نماید

104



لخما  مرتْط با پژوهشگر
ش جدا از اصول اخالقی حاکم بر فرایند پژوه

کووه بایوود از سوووی پژوهشووگر در ارتبوواط بووا 
ش مشارکت کننودگان و انتشوار نتوایج پوژوه    
ی مورد توجه قرار گیرد، قواعد اخالقی دیگور 
نیووز در ارتبوواط بووا شووخص پژوهشووگر قابوول

مالحظه است
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رفتارهای شايلتِ
ملؤولهُ حرفِ لی•

ا الزم است پژوهشگر، شورایط الزم و کوافی ر  
پوژوهش  . برای انجوام پوژوهش داشوته باشود    

عه آن غیرحرفه ای، نه تنها به تولید علم و توس
ی محقوق  یاری نمیرساند، بلکه سبب سرگشوتگ 

می گردد



لمانتِلری•
ان نقل پژوهشگر موظف است منبع هر مطلبی را که از دیگر
رعایوت  . می کند،حتی اگر نقل به معنا باشد، دقیقاً ذکر کند

حق مالکیت معنوی در بهره گیری از اطالعوات بوه دسوت   
آمده، یکی از مصادیق امانت داری است

شهامُ•
پژوهشگر ممکن اسوت قبول از اجورای پوژوهش، نگوران      
. نود مشکالت وموانعی باشد که بر سر راه پژوهش قرار دار

وی، الزم اسووت کووه بوواعزمی راسووخ در انجووام پووژوهش، 
شهامت به خرج دهد و شروع بوه کوار نمایود و از بوزرگ     

نمایی مشکالت و موانع بپرهیزد
107
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پردلختن بِ ملائل  روری جامعِ•
حوال  پژوهشگر الزم است از فراگیری دانش مضر و غیرسودمند به"

مفیود  جامعه بپرهیزد و با انتخاب موَوعات مناسب به تولید دانوش 
"بپردازد

حُهُُ جليي•
ت به پژوهشگر الزم است تمام تالش خویش را در جهت کشف حقیق
رای او کارگیرد و هرگز ترسی از مشکالتی که ممکن است دیگران بو 

موت  به ارسطو اعتراض شد که چرا حر. به وجود آورند، نداشته باشد
شویده  استاد خود، افالطون را نگه نداشته و دیدگاههای او را به نقد ک

است 
افالطووون را دوسووت دارم؛ امووا بووه حقیقووت، بوویش ": وی پاسووخ داد

"ازافالطون عالقه دارم



نُِ پذيری•
ه می تواند نقدی که بر آثار پژوهشگر نوشته میشود، بهترین هدیه ای است ک

ا ارج پژوهشگر باید از غرور و نابردباری دوری کرده، نقدها ر. به دست آورد
نهد و از آنها در جهت بهبود کار خود بهره جوید

نشاط•
پژوهشگر الزم است در تمامی مراحل انجام پژوهش، شادابی و ذوق و شوق

  بی از عواملیکه باع. علمی خویش را حفظ کرده، خستگی به خود راه ندهد
ع تحقیق یا انگیزگی در انجام پژوهش میشوند میتوان به بی عالقگی به موَو

ابهام و عدم درك صحیح در موَوع تحقیق ، اشاره کرد
درک و فهم قللنهن، سهاستها و مُررلت•

ی و پژوهشگر الزم است از مقررات و سیاست های حرفه ای، سازمانی، دولت
راهبردهای ملی در طرح، اجرا و گزارش دهی پژوهش مطلع به عنوان نمونه،

امیوان موالی   میتوان به قوانین حق مالکیت معنوی ، باشد و قوانین مرتبط با ح
.پژوهش اشاره کرد
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پاسخگليي•
پژوهشووگران الزم اسووت آگوواه باشووند کووه در مقابوول     
کارفرمایان، حامیان مالی و دیگور نهادهوای خصوصوی و    

بوه  .عمومی و به خصوص در قبال جامعه پاسخگو هستند
ویژه، پژوهشگرانی کوه بوا منوابع موالی عموومی حمایوت       

تفاده بودن اسو ( کارآمد )میشوند، در خصوص نتیجه بخش 
رفودار  در نتیجه، بایود ط . از پول مالیات دهندگان مسئولند

ا یوک  رفتار منطقی و شفاف و مدیریت کارآمد باشند و بو 
الی حسابرس خبره که از طرف کارفرما یا حمایتکننوده مو  

طرح یا از طورف کمیتوه هوای اخالقوی مشوخص شوده،       
همکاری کنند
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رفتارهای ناشايلُ•
ناسی رفتارهای ناشایست که از آن به آسیب ش
های هر پژوهش نیز تعبیر شده است، از َرورت

ت جعل، تقلب، تحریوف، سورق  . پژوهش است
علمی و ادبی، غورض ورزی و زدن اتهوام بوه    

ر اعمال دیگری هستند کوه پژوهشوگ  دیگران،
باید به طور جدی از آنها به دور باشد
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