
فصلنامه نشاء علم، سال اول، شماره 1 ـ ديماه 89 36

چكيده

با رشد علم و فناورى كه متعاقب انقالب صنعتى اتفاق افتاد، مباحث اخالق در علم و فناورى 
ــرفت هاى علم ژنتيك و  نيز مورد توجه قرار گرفت. حوادثى چون انفجار اولين بمب اتم،پيش
ــه ژنتيكى انسان به نگرانى هاى اخالقى عمق بخشيد و باعث ايجاد جنبش  ــتيابى به نقش دس
ــكل  ــاخه اى از علم اخالق تحت عنوان اخالق حرفه اى ش هاى اخالقى در جهان گرديد و ش
ــد. به  گرفت. كانون ها و كميته هاى متعددى در حمايت از اخالق در علم و فناورى ايجاد ش
ــاورى پا به عرصه محيط علمى  ــن تحوالت مباحث مربوط به اخالق در علم و فن ــوازات اي م
گذاشت و به طور جد مورد توجه دانشگاه هاى جهان قرار گرفت و واحدهاى درسى در زمينه 
اخالق در علم و فناورى در سطوح مختلف دانشگاهى براى رشته هاى گوناگون ارايه گرديد. 
ــوى اخالق آغاز شده اما تا اخالقى شدن علم و فناورى راه زيادى در پيش  اگرچه حركت بس
ــازى ها، دست كارى هاى ژنتيكى در انسان  ــت. چرا كه بسيارى معضالت از جمله شبيه س اس
ــت، توليد  ــا، حيوانات و گياهان، عرضه داروهاى ناآزموده به بازار، تخريب هاى محيط زيس ه
ــاير موضوعات رو به رشد هستند. ضرورى است كه يك نهاد  ــالح هاى كشتار جمعى و س س
ــاد گردد تا موضوع اخالق در علم و فناورى را  ــطح جهانى ايج موجه قانون گذار و ناظر در س

هشدار و نظارت نمايد. 
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 مقدمه
ــتره آن رفتار و كنش انسان  ــان برمى گردد و گس اخالق به اراده انس
ــت. علم به فهم انسان  ها در مواجهه با موضوعات پيش روى آنهاس
يعنى تجربه و خرد او برمى گردد و گستره آن شناخت مى باشد. بشر 
در حوزه هاى مختلف زندگى اش همواره با تعارضاتى مواجه است در 
حقيقت بر سر دو راهى هايى قرار مى گيرد كه مي بايد يكى را انتخاب 
نمايد و اينجاست كه علم اخالق به كمك بشر مى آيد. اخالق اصول 
و قواعدى هستند كه تعيين كننده رفتار خوب از بد و عمل شايسته از 
ناپسند مى باشد در حقيقت اصول اخالق بيان كننده اعمال و رفتارى 
است كه انسان بدون تامل و دغدغه مى تواند آنها را انجام دهد [1].

به طور كلى اخالق1 را به سه حوزه تقسيم بندى مى كنند. اول اخالق 
ــود و مواردى چون راست  فردى2 كه به آن پرهيزگارى گفته مى ش
گويى، درست كارى و ساير را شامل مى گردد. دوم اخالق حرفه اي3 
ــغل افراد مربوط مى شود.  ــر از حرفه و ش كه مربوط به انتظارات بش
ــده اجتماعى مثل  ــامل قوانين وضع ش سوم اخالق اجتماعى4 كه ش
ــند كه اين  ــن حقوقى و يا قوانين راهنمايى و رانندگى مى باش قواني
قوانين براى زندگى راحت تر و بهتر بشر وضع شده اند [2]. بحث ما 
در اينجا اخالق حرفه اى بوده كه به جوانب مختلف آن مى پردازيم.
ــاره شد اخالق حرفه اي بخشى از علم اخالق است  همانطور كه اش
ــايل اخالقى حرفه هاى گوناگون پاسخ دهد.  ــد به مس كه مى كوش
مهم ترين تحوالتى كه باعث ايجاد جنبش جهانى اخالقى و پيدايش 

اخالق حرفه اي گرديد به شرح ذيل مى باشند:
الف) انفجار اولين بمب اتم در هيروشيما در سال 1324ه.ش.

ب) دادگاه جنايات جنگى نورنبرگ در سال 1326 ه.ش.
ج) ايجاد معضالت زيست محيطى.
د) پيشرفت هاى مهندسى ژنتيك

ــدى ميان  ــاجره ج ــث ايجاد تعارضات و مش ــوع اول باع ــه موض س
دانشمندان گرديد و باعث شوكه شدن آنها گرديد اما حركتى سازمان 
ــد [3]. اولين حركت سازمان يافته كه منجر به ظهور  يافته ايجاد نش
جنبش اخالقى گرديد پيشرفت هاى ژنتيك در سال 1339 ه.ش. بود.

ــا تحوالت عظيم اتفاق افتاده در دنياى علم و فناورى نگرانى هاى  ب
ــت. طورى كه  ــده اس ــر در خصوص اخالق ايجاد ش جدى براى بش
امروز نگرانى بشر اين نيست كه از انسان بعنوان خوك آزمايشگاهى 
1 Ethics
2 Personal Ethics (Morality)
3 Professional Ethics
4 Social Ethics

ــخن از تغيير ماهيت انسان و حتى هتك  ــتفاده مى شود بلكه س اس
ــى آن از جمله توليد مثل و ايجاد نسل، وراثت،  حرمت جوانب اساس
هوش و خرد مصنوعى را در بر گرفته است. از طرف ديگر به كمك 
ــواره و اينتر نت حريم خصوصى افراد به طور جدى مورد تهديد  ماه
ــاخت  ــت. آموزش هاى غير اخالقى، تكنيك هاى س قرار گرفته اس
ــيار  ــاد و خرابكارانه از طريق اينترنت بس ــب و ايجاد باندهاى فس بم

نگران كننده شده است. 
نگرانى هاى ايجاد شده كه ناشى از رشد سريع علم و فناورى هستند 
ــاخه اى در علم اخالق تحت عنوان "اخالق حرفه  باعث پيدايش ش
ــتى، اخالق رايانه و  ــه خود مباحثى چون اخالق زيس ــد ك اى" گردي
ــانه و  اطالعات، اخالق مالكيت فكرى، اخالق حيوانات، اخالق رس
ــات مختلفى در  ــى گيرد. كميته ها و موسس ــاير موارد را در بر م س
ــطوح  ــت از اعمال و بكارگيرى اخالق در علم و فناورى در س حماي
ــكل گرفتند و به موازات آن مباحث اخالق در علم  ملى و جهانى ش
ــت و بطور جد مورد توجه  و فناورى پا به عرصه محيط علمى گذاش
ــيارى از دانشگاه  ــگاه هاى جهان قرار گرفت طورى كه در بس دانش
هاى مطرح جهان، دانشجويان رشته هاى مختلف واحدهاى درسى 
اخالق در علم را در حوزه تحصيلى خويش مى گذرانند و بسيارى از 

رساله هاى دانشجويى در اين حوزه تعريف مى گردد[4].

اخالق زيستى5 
اين حوزه از اخالق حرفه اى تحت عنوان اخالق پزشكى سابقه ايى 
2500 ساله دارد كه مبتنى بر سوگند بقراط مى باشد. سنت بقراط در 
اواسط قرن بيستم با چالش هايى مواجه شد كه اين چالش ها ناشى 

از تعييرات شگرف در علم پزشكى و فناورى بود. 
ــت سنت  دادگاه جنايات جنگى نورنبرگ (1328-1324ه.ش.) شكس
ــكى در آلمان بر مال  ــيارى از اعضاء حرفه پزش بقراط را از طرف بس
ساخت چرا كه پزشكان از قدرت خود سوء استفاده كرده و بسيارى از 
آزمايش ها را روى انسان ها انجام دادند. البته نتايج اين دادگاه منجر 
به تصويب قانون نامه نورنبرگ6 در سال 1326 ه.ش. توسط انجمن 

پزشكى جهان، در حمايت از انسان گرديد.
ــى  ــت شناس ــه 1340ه.ش. به بعد عرصه ديگرى در علم زيس از ده
ــتى داشت و آنهم  ــيار مهمى بر اخالق زيس بروز پيدا كرد كه اثر بس
پيشرفت هاى عظيم در زمينه مهندسى ژنتيك و بيو فناورى بود. اين 
5 Bioethics
6 Nuremberg Law
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پيشرفت ها تاثير شگرفى در پزشكى، داروسازى، تغذيه و كشاورزى 
داشت. اگرچه اين روش هاى نوين چشم اندازهاى وسيعى براى حل 
ــر قرار داد اما از طرفى هم مباحثى از قبيل  معضالت پيش روى بش

سود جويى و سوء استفاده هاى غير انسانى را بوجود آورد.
ــط وان پاتر  ــتي" توس ــال 1352 ه.ش. اصطالح "اخالق زيس در س
ــيميدان عضو  مطرح گرديد. وان پاتر1 فيلسوف نبود بلكه يك بيوش
هيات علمى دانشكده پزشكى دانشگاه ويس كانسين2 امريكا بود. او 
ــتى بعنوان پلى ميان علم و انسانيت ياد كرد و معتقد  از اخالق زيس
بود كه اخالق زيستي نه تنها شامل اخالق پزشكى و اخالق محيط 
زيست است بلكه شامل اخالق اجتماعى و مذهبى نيز مى شود[5].

ــيعى از تصميم گيرى هاى فردى  ــتى شامل طيف وس اخالق زيس
مشكل ساز بوده كه از مسايل بالينى پزشكى گرفته تا مسايل مختلف 
ــارورى مصنوعى، تحقيقات با  ــون تحقيقات بنيادى، فناورى ب پيرام
موضوع انسان و توزيع منابع مالى را به چالش مى كشد. در حقيقت 
ــى چند وجهى و بين رشته اى است  ــاخه از علم اخالق دانش اين ش
كه تركيبى از حقوق، فلسفه و پزشكى است كه براى حل مشكالت 

ناشى از مداخله علم و فناورى در زندگى بشر بكار مى آيد.

اخالق رايانه3
ــه با فناورى  ــت ك ــاخه اى از اخالق حرفه اى اس ــالق رايانه ش اخ
ــد سريع  ــاخه علمى به همراه رش ــت. اين ش اطالعات در ارتباط اس

فناورى كامپيوتر رشد كرده است.
ــات اتفاق افتاد و در خيلى از  ــدن جهان، انقالب اطالع با صنعتى ش
ــب و كار، پزشكى، سيستم  حوزه ها از جمله بانكدارى، تجارت، كس
دفاعى، حمل و نقل و تفريحات وارد شد. اين پيشرفت ها در شكل 

گيرى شاخه علمى اخالق كامپيوتر نقش مهمى داشته اند.
بنيانگذار اين حوزه نوربرت وينر4 مى باشد كه در خالل جنگ جهانى 
دوم ( حدود سال 1319ه.ش.) به همراه همكارانش حوزه ايى از علم 
ــيبرنتيك" يا علم فرمانش را بنيان گذاشت. آنها در  تحت عنوان "س
سال 1327ه.ش. كتابى تحت عنوان "سيبرنتيك : يا كنترل و تبادل 
ــتگاه ها" را تاليف نمودند. اين  اطالعات در خصوص حيوانات و دس

علم بعدها " اخالق رايانه" ناميده شد.

1 Van Rensselaer Potter
2 University of Wisconsi
3 Computer Ethics
4 Norbert Wiener

در اواسط دهه 1350 ه.ش. والتر مان5 كه استاد درس اخالق پزشكى 
در دانشگاه اولد دومينيون6 امريكا بود براى اولين بار اصطالح "اخالق 
ــگاه درس اخالق  ــه" را بكار برد. او براى اولين بار در اين دانش رايان

رايانه را ارائه نمود كه بسيار مورد استقبال قرار گرفت[6].
پس از آن در دهه هاى شصت و هفتاد هجرى شمسى كارگاه هاى 
آموزشى، همايش ها، نشريات تخصصى و مراكز تحقيقاتى در زمينه 
اخالق رايانه در سراسر اروپا و امريكا رواج يافت و باعث ايجاد حوزه 
ــگاه ها و  ــطح دانش اى از اخالق تحت عنوان "اخالق رايانه" در س

حتى در اجتماع گرديد.
مهم ترين چالش هاى پيش روى در اين حوزه عبارتند از:

هك كردن رايانه ها و پيامدهاى خوب و بد آن  -
حمله هاى اينتر نتى و تعريف تروريسم مجازى  -

نقص حريم خصوصى افراد و خانواده ها  -
ــق گردش آزاد  ــوى از طريق بحث هاى ح ــض مالكيت معن نق  -

اطالعات.
ــان نهادهاى  ــت نمودن بني ــاى غير اخالقى و سس آموزش ه  -

اجتماعى

اخالق و فناورى شبيه سازى انسان
براى اولين بار لقاح آزمايشگاهى در سال 1357 ه.ش. توسط لويس 
بروان7 در كشور انگستان صورت پذيرفت. در فناورى شبيه  سازى، 
ــلول هاى سوماتيك به داخل تخمكى كه هسته آن  هسته هاى س
ــوماتيك به شكل  ــت وارد مى گردد. سلول هاى س ــده اس خارج ش
ــت ها، نرون  ــف در بدن وجود دارند از جمله فيبروبالس هاى مختل
ــيت ها. تخمك ها داراى توانايى منحصر به فردى براى  ها، هپاتوس
ــند. هسته سلول  از بين بردن الگوى ژنتيكى قبلى خود دارا مى باش
سوماتيك درون تخمك تهى از هسته قرار مى گيرد و با استفاده از 
ــروع به تكثير مى نمايد و منجر به ايجاد  تحريك هاى مصنوعى ش

بالستوسيت مى شود.
جنين حاصل از شبيه سازى چنانچه به رحم گيرنده انتقال يابد قادر 
ــك موجود كامل گردد. توليد  ــد بوده و مى تواند تبديل به ي به رش
مثل از طريق شبيه سازى در دوازده گونه از حيوانات مختلف انجام 
ــهورترين حيوان شبيه سازى شده "دالى"  ــده است. اولين و مش ش

5 Walter Manner
6 Old Dominion University
7 Louise Brown
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ــه سلولى از پستان  ــول نهايى انتقال هست ــد. دالى1 محص مى باش
ــته مى باشد كه منجر به جنين  ــفند بالغ به تخمك بدون هس گوس
شبيه سازى شده گرديد. اين جنين به رحم گوسفند گيرنده منتقل 
گرديده و به مرحله تولد رسيده است[7]. سلول هاى بنيادى جنينى 
ــيت جنين در روزهاى  ــان از موروال يا از توده داخلى بالستوس انس

پنجم و ششم رشد آن بدست مى آيد[8].
ــلول هاى بنيادى  نگرانى اخالقى زيادى در خصوص تحقيقات س
ــان براى  ــود دارد از جمله نابود كردن جنين انس ــان وج جنين انس
ــلول هاى بنيادى كه در بسيارى از فرهنگ هاي  بدست آوردن س
ــاله بعنوان  ــد. از طرف ديگر اين مس جهان امرى نكوهيده مى باش
ــتكارى در آفرينش و دخالت در منشاء حيات به حساب مى آيد  دس

كه باعث نگراني بسياري از افراد بشر مي گردد.
بحث ديگر در اين خصوص كمبود شديد تخمك انسانى و چگونگى 
بدست آوردن آن مى باشد و اينكه براى بدست آوردن تخمك مي 
ــرد و همين طور  ــرايط فرا فيزيولوژيك قرار گي ــد فرد تحت ش باي
ــى در خصوص دادن تخمك وجود  ــايل مالى و حقوقى مختلف مس
ــد[7].  ــه هريك به نوبه خود باعث نگرانى اخالقى مى باش دارد ك
البته در سال هاى اخير پيشرفت هاى علمى زيادى صورت گرفته 
و اين تصور ايجاد شده كه شايد بتوان مباحث اخالقي در خصوص 
ــان را كاهش داد. از جمله فناورى جنين  ــلول هاي بنيادي انس س
ــا برنامه نويسى  ــان و حيوان) و فناورى الق ــه2 (تركيب انس آميخت
ــوند  مجدد 3، كه اين فناورى ها باعث تخريب جنين انسان نمى ش
ــات حقوقى كه در سطح بين  و انجام اين روش ها از طرف موسس
المللى فعال هستند4 از سال 1388ه.ش مجاز شمرده شده اند [9]. 
ــث انگيز اين تحقيقات موجب بروز مباحث اخالقى  اما طبيعت بح
ــت و نشان داده شده است كه همچنان تحقيقات  ديگرى شده اس
ــلول هاي بنيادي انسان در مشاجرات اخالقي غوطه  مربوط به س
ــاورى جنين آميخته  ــاي اخالقي زيادي در برابر فن ورند. بحث ه
ايجاد شده است. بسياري از مردم احساس مي كنند از نظر فطري 
اختالط انسان و حيوان ناسازگار است. بحث ديگر وضعيت اخالقي 
ــت. برخي احساس مي كنند  و حقوقى جنين حاصل از اختالط اس
ــاني را تضعيف مي كند و باعث  كه ايجاد چنين جنيني كرامت انس

نامشخص شدن مرز ميان انسان و حيوان مي گردد.
1 Dolly
2 Admixed embryos
3 Induced pluripotent stem cells
4 Human Fertilisation and Embryology Bill/Act

ــى مجدد هم كه غالبا از خون بند ناف  در فناورى القا برنامه نويس
ــتفاده مى شود نيز نگرانى هاى  ــلول هاى مغز استخوان اس و يا س
ــت مي آيد.  اخالقى وجود دارد. خون بند ناف از طريق جفت بدس
ــاب مي آيد البته در همه جا اينگونه  جفت بعنوان ضايعات به حس
ــت. به عنوان مثال  ــت و در فرهنگ هاي مختلف متفاوت اس نيس
ــط مادر مصرف مي  در بعضي فرهنگ ها جفت بعد از زايمان توس
ــود و يا در برخي از كشورها با تشريفات خاصي كفن و دفن مي  ش
ــتفاده از آن موجب نگراني فرهنگي مي شود. عالوه  ــود. لذا اس ش
ــكالت ديگري نيز در اين خصوص وجود دارد از جمله  بر اين مش
ــگاهي قبل و بعد از  ــاله رضايت والدين در آزمون هاى آزمايش مس
ــب گردد. بحث ديگر عاري بودن از هپاتيت  زايمان كه مي بايدكس
ــت به هر حال آزمايش در خصوص بيماري هاي مسري  و ايدز اس
ــي خصوصا در ارتباط با  ــت معضالت غيرقابل پيش بين ممكن اس
حريم خصوصي افراد ايجاد نمايد. مساله ديگر مباحث مالي مربوط 
به خون بند ناف است كه اخذ آن از نگاه اخالقي جاي بحث دارد. 
ــتخوان هم براى اهدا كننده خطراتي دارد اين  ــت از مغز اس برداش
ــيب فيزيكي مي باشد. همچنين  ــي و آس ــي از بيهوش خطرات ناش
ــاز مي باشد و ممكن  ــاله س ــايل مالي در اين خصوص نيز مس مس
ــخصى فرد اهدا كننده گردد.  ــايى اطالعات ش ــت باعث شناس اس
ــت.  ــايل ايمني اين فنآوري اس نگراني هاي ديگر در خصوص مس
ــت بصورت نا آزموده وارد بدن انسان گردد و معضالت  ممكن اس

زيادي از جمله سرطان و يا ديگر بيمارى ها را ايجاد نمايند[9].

مراكـز ملـي و بين المللي ناظـر بر تحقيقات 
سلول هاي بنيادي

ــلول هاي بنيادي و شبيه  كنترل و نظارت بر تحقيقات در حوزه س
سازي در كشورهاي مختلف از هم متفاوت است. انگلستان خود را 
بعنوان رهبر و پيش كسوت جهان در تحقيقات سلول هاي بنيادي 
ــتفاده  ــعه اين فناورى به منظور اس ــي مي داند به دنبال توس جنين
ــا توجه به مباحث  ــت در حالي كه امريكا ب ــاي درماني از آن اس ه
ــي با مالحظه و محافظه كارانه به تحقيقات 5HESCs نگاه  اخالق
ــلول  مي كند [10]. در آمريكا چندين مركز نظارتي بر تحقيقات س
هاي بنيادي جنيني وجود دارد از جمله مى توان از كميته راهبردي 
براى تحقيقات سلولى بنيادى جنينى 6(CGESCR)، شوراى ملى 
5 Human Embryonic Stem Cells
6 Committee on Guidelines for Embryonic Stem Cell 
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ــاوره سلول هاى بنيادى  تحقيقات 1(NRC)،كميته پژوهش و مش
جنينى انسان 2(HESCRAC) نام برد[9].

در اتحاديه اروپا نيز تحقيقاتي كه منجر به شبيه سازي انسان با هدف 
توليد مثل يا تغيير ميراث ژنتيكي انسان باشد حمايت مالي نمي شود[8].
ــلول هاي بنيادي  ــي در ارتباط با تحقيقات س ــطح بين الملل در س
ــن المللي براي تحقيقات  ــي مركزي تحت عنوان" انجمن بي جنين
ــب از  ــه مرك ــود دارد ك ــادي" (ISSCR)3 وج ــاي بني ــول ه سل
ــكي، اخالق و حقوق چهارده كشور جهان  ــان علوم، پزش كارشناس
ــتورالعمل هايي را براي مسايل اخالقي مربوط به  ــد و دس مي باش
ــلول هاي بنيادي جنيني انسان صادر مي كند و باعث  تحقيقات س
ــئوليت پذيري، شفاف سازي و نيز يكسان سازي  افزايش حس مس

تحقيقات اين حوزه در جهان مي گردد.

كميته ها و كانون هاى حامى اخالق حرفه اى
ــمندان دغدغه گسترش و تقويت رشته هاى  در قرن گذشته دانش
ــتند و بدين منظور سعى مى كردند كه حمايت عمومى  خود را داش
از اين رشته ها را افزايش دهند بعنوان نمونه انجمن انگليسى براى 
ــرفت علوم در سال 1210ه.ش. و مشابه آن در امريكا در سال  پيش

1227ه.ش. تاسيس گرديد.
اما امروزه تا حدودى اهداف پژوهشگران تغيير كرده است و دغدغه 
ــتر جنبه بين المللى  هاى اخالقى پيدا كرده اند و همكارى ها بيش
به خود گرفته است بنابراين در حال حاضر هدف جوامع علمى تنها 
تشويق توسعه علم و فناورى نيست بلكه بررسى تاثير اين پيشرفت 
ها بر جامعه و اعالم نظر جوامع علمى در خصوص مسايل مختلف 

ضرورى شده است.
ــت ايجاد كميته هاى اخالقى كه آغاز فعاليت آنها  الزم به ذكر اس
به سال 1339ه.ش. بر مى گردد، در بسيارى از كشورها رو به رشد 

مى باشد. 
فرانسه اولين كشورى بود كه كميته مشورتى براى اخالق در علوم 
ــتى و سالمتى در سال 1362ه.ش. ايجاد كرد. در حال حاضر  زيس
ــوليت هاى متعدد در  چند صد كميته ملى اخالقى با عناوين و مس

جهان شكل گرفته اند.
Research
1 National Research Council
2 Human Embryonic Stem Cell Research Advisory 
Committee
3 International Society for Stem Cell Research

اين كميته ها در سطح بين المللى نيز ايجاد شده اند از جمله گروه 
ــاوره اتحاديه اروپا در زمينه اخالق در بيوفناورى است كه زير  مش
نظر كميسيون بروكسل فعاليت مى كند. اين كميته تعداد نه عضو 
ــور  ــوفان و حقوق دانان نه كش ــمندان، فيلس دارد كه از ميان دانش

انتخاب مى گردند.
دومين كميته اخالق بين المللى و تنها تشكل جهانى در اين زمينه 
ــد كه در سال  ــالق زيستىIBC 4 مى باش ــه بين المللى اخ كميت
1371ه.ش. توسط يونسكوتاسيس گرديده است. اين كميته پنجاه 
عضو دارد كه از 36 كشور مختلف از رشته هاى متعدد انتخاب مى 

گردند ( به وبگاه شماره [1] مراجعه شود).

تدريس دروس اخالق در علم و فناورى
ــطوح  ــاى تحصيلى مختلف اخالق در علم و فناورى در س دوره ه
ــگاه ها يعنى كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترى و  مختلف دانش
حتى دوره هاى پيش دانشگاهى در بسيارى از نقاط جهان تدريس 
ــرفته و  ــن دروس بصورت مبانى و دروس پيش ــود [11]. اي مى ش
ــاى غير تخصصى مطالبى  ــى ارايه مى گردند. در دوره ه تخصص
ــم، نگاهى به فناورى، فناورى و  ــر مبانى اخالق، نگاهى به عل نظي
ارزش هاى انسانى و ميزان هزينه و مقدار سودمندى علم و فناورى 
ــدف از آموزش اين دوره ايجاد تفكر انتقادى در  ارايه مى گردد. ه
خصوص مفاهيم اخالقى مى باشد. در دوره هاى تخصصى اخالق 
در علم و فناورى با نگاهى دقيق و موشكافانه تر موضوعى خاص 
ــرار مى گيرد [12].  ــم و فناورى، مورد كنكاش ق ــالق در عل از اخ
ــى كه در سطوح كارشناسى  بعنوان نمونه برخى از واحدهاى درس

ارشد و دكترى ارايه مى گردند عبارتند از:
مسايل قانونى و اخالقى در تحقيقات بالينى  -

اخالق در آزمايشات روى انسان  -
اخالق در آزمايشات روى حيوانات  -

اخالق بيوفناورى مدرن  -
اخالق زيستى و جامعه  -
اخالق زيستى و قانون  -
اخالق زيست محيطى  -

اخالق در پژوهش  -
اخالق در علوم رايانه  -

اخالق در ژنتيك  -
4 International Bioethics Committee
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تعارض ميان منافع و تعهد  -
ــتراك  ــت، مالكيت و به اش ــات، مديري ــت آوردن اطالع بدس  -

گذاشتن آن (به وبگاه شماره[2] مراجعه شود)
ــس دوره (واحد)  ــرفصل براى تدري ــه بعنوان يك مدل، س در ادام

درسى بيان مى گردد:
بخش اول : مبانى شامل: تاريخچه، فلسفه و سياست عمومى

ــه ايى و اخالق اجتماعى،  ــف: اخالق فردى، اخالق حرف تعاري  -
انسانيت، طبيعت، فناورى، علم و جامعه.

مبانى تاريخى: جهان پس از جنگ جهانى دوم  -
مبانى فلسفى : علم وظايف اخالقى، فايده گرايى، نظريه هاى   -

عدالت
ــت عمومى : اعالميه جهانى حقوق بشر، اعالميه جهانى  سياس  -

حقوق ژنتيك، اعالميه يونسكو
ــتيابى اطالعات، مالكيت، حريم  ــايل اصلى : دس بخش دوم : مس

خصوصى، امنيت و جامعه
ــاس جهانى : آمادگى براى  ــوم: اخالق حرفه ايى در مقي بخش س

آينده
تاثير فناورى اطالعات و ارتباطات و شبكه جهانى  -

ــترش اطالعات حر فه اى : قانون نامه هاى انجمن هاى  گس  -
بين المللى

ــى از نبود زير ساخت هاى  بخش چهارم : چالش هاى اخالقى ناش
الزم اطالعات جهانى

زبان، سطح سواد و عدم ارتباط دجيتالى  -
چگونگى به اشتراك گذاشتن دارايى هاى فكرى  -
بخش پنجم : آينده علم اخالق و اطالعات جهانى

روندهاى اخير در تحقيقات علمى  -
سياست هاى عمومى و آينده  -

ــالق كامپيوتر،  ــاى اخالق كاربردى: اخ ــده ديگر زمينه ه آين  -
ــى، اخالق پزشكى، اخالق زيستى،  اخالق اينترنت، اخالق مهندس

اخالق زيست محيطى و اخالق اطالعات زيستى [13].

بحث و نتيجه گيرى
رشد سريع علم و فناورى بعد از انقالب صنعتى و دور ماندن از اخالق 
ــر ايجاد كرده است. بعد از جنگ جهانى  معضالت جدى را براى بش
ــالش هاى در خور توجه و حركت هاى مثبتى براى بكارگيرى  دوم ت

اخالق در علم و فناورى صورت گرفته است. قوانين خوبى در بسيارى 
از زمينه ها مصوب و به مرحله اجرا در آمده است اما به نظر مى رسد 
ــت چرا كه هنوز در جهان  ــده اس كه بخش كوچكى از كار انجام ش
ــدن كره زمين و رقيق  ــاهد توليد انبوه گازهاى گلخانه اى، گرم ش ش
شدن اليه اوزون هستيم. بسيارى از دولت ها به دنبال سوء استفاده از 
نقشه ژنتيكى انسان بوده و خيلى دولت ها به دنبال سالح هاى كشتار 
ــتند. هنوز در گوشه و كنار جهان  ــته اى هس جمعى ميكروبى و هس
ــواع ميوه  ــت. ان ــيدن اس ــاى آتش جنگ در حال زبانه كش ــعله ه ش
ــيارى از  ــوند. بس ــبزيجات به روش هاى غير اصولى توليد مى ش و س
داروهاى بدون آزمون در انسان مورد استفاده قرار مى گيرند و هنوز هم 
محيط زيست به اشكال مختلف تخريب مى گردد. بنابراين تا نهادينه 
ــدن اخالق در علم و فناورى راه زيادى است. بسيارى از تحقيقات  ش
ــايد در نگاه نخست با هدف كمك به بهبود زندگى بشر باشند اما  ش
ــانى به ميان مى آيد. لذا براى  ــتفاده پاى اهداف غير انس به هنگام اس
نهادينه شدن اخالق در جهان اقدامات اساسى الزم است. دانشمندان 
ــته باشند. اول  به چند دليل مى توانند نقش مهمى در اين زمينه داش
دانشمندان مشكالت ناشى از علم و فناورى را به طور متوسط بهتر از 
سياست مداران و شهروندان مى دانند. دوم دانشمندان بهتر مى توانند 
ــر از ديگران قادرند  ــى را ارايه نمايند و بهت ــه هاى علمى و فن توصي
ــى از فناورى را حل نمايند. سوم دانشمندان مى توانند  مشكالت ناش
ــفيات جديد ايجاد گردد را هشدار  خطراتى كه در آينده از طريق كش
ــر از ديگران مى توانند يك  ــمندان راحت تر و بهت دهند. چهارم دانش

شبكه جهانى در جهت تامين منافع مشترك بشر ايجاد نمايند.
ــگاه ها و مراكز  ــد كه در حوزه علمى دانش ضرورى به نظر مى رس
ــى مركب از افرادى با تخصص  ــى جهان، يك نهاد نظارت تحقيقات
ــكل بگيرد و در هر  ــون و با مديريت موجه جهانى ش ــاى گوناگ ه
ــد. اعضاى اين مركز جهانى از  ــته باش ــگاهى شعبه اى داش دانش
ــردد، يك بانك  ــيوه انتخابى تعيين گ ــمندان و به ش برترين دانش
ــگاه ها و مراكز تحقيقاتى  ــيس و همه دانش اطالعاتى جهانى تاس
موظف باشند قبل و بعد از انجام تحقيقات پروژه خود و نتايج مثبت 

و منفى احتمالى آنرا روى وبگاه قرار دهند. 
شروع اين حركت جهانى مي بايد از خود دانشمندان و دانشگاهيان 
ــد و هر فردى بايستى در حوزه تخصصى خويش پيشگام باشد  باش
ــد و در نتيجه زمينه و  ــكار عمومى را دخيل نماي ــعى نمايد اف و س
امكانات كار براى انجام حركت جهانى اخالق سهل تر خواهد شد.
ــطح ملى اقدامى  ــد كه در ايران هم در س ضرورى به نظر مى رس
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ــاورى صورت گيرد  ــردن اخالق در علم و فن ــت نهادينه ك در جه
ــر بر تحقيقات علمى و  ــاز، قانون گذار و ناظ و نهادهايى قانون س
كاربردهاى آنها در حوزه هاى مختلف علمى و فناورى بوجود آيند 
ــته  هاى مختلف با طرح معضالت و مشكالت  ــمندان رش و دانش
ــت از طريق حوزه تخصصى آنها ايجاد شود  اخالقى كه ممكن اس
ــازند. همچنين پيشنهاد مى گردد  ــگيرى آنرا فراهم س زمينه پيش
ــم و فناورى در  ــت عنوان اخالق در عل ــى تح كه واحدهاى درس
دوره  هاى تحصيلى مدارس و دانشگاه به صورت عمومى و نيز به 

تناسب رشته دانش آموزان و دانشجويان ارايه گردد.

معرفى چند سـايت مفيد در زمينه اخالق در 
علم و فناورى:

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-
sciences/themes/bioethics/international-bioethics-
committee.
http://www.wisconsin.edu/
http://www.onlineethics.org/
http://www.ethicscenter.net/
http://www.ethics.org/
http://www.websiteethics.org/coe.shtml
http://ec.europa.eu/european_group_ethics/
index_en.htm
http://www.ethicsweb.ca/resources/sci-tech/
issues.html/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-
sciences/themes/science-and-technology/
http://www.ethicsandtechnology.eu/people/90
ht tp: / /www.nsf .gov/pubs/2010/nsf10547/
nsf10547.htm
http://www.vanderbilt.edu/CenterforEthics/
resources.html
http://temp.onlineethics.org/codes/index.html
http://ethics.od.nih.gov/
http://ethics.senate.gov/

http://ethics.sc.gov/
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