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پرسشگري هايي در دامنه علم و اخالق
در منظری از حرفهی دانشگاهی
مسعودآريننژاد
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چکیده

اخالق ،صورتی ازگزینشهای الجرم و پیوستۀ ما در زندگی و جانمایهای همراه همۀ کنشها و واکنشها و دقایق روحی و شخصیتی
ماست .در این یادداشت ،به دور از مباحث فلسفی یا کالمی متعارف و رایج در نظریههای تبیینی یا توصیفی اخالق ،صرفا در منظری از
حرفهی دانشگاهی و نسبتی که خواه ناخواه دانشگاه با بحرانهای جاری این سرزمین دارد و بی آنکه به نقطۀ قرار و اطمینان و ترجیحی
اشاره شود ،چند و چونهای اخالقی مرتبطی مطرح و در حد مجال ،به چالش کشیده میشوند .جستجو و ردگیری این معنی که گرههای
قابل تامل اخالق در دامن علم و دانش��گاه ،اغلب در لفافی از آداب و مناس��بات رایج و عادی ش��ده رخ میدهند و از این رو پنهان می
مانند و فرصت ومناس��بت چندانی برای مراقبه و پرهیزهای اخالقی نمیگذارند بخشهای دیگری از نکتهگیریهای البته جدلپذیر این
ِ
شبهات رفتارها و رویههای جاری ،مورد پرسش و تامل و تردید و واکاوی
نوشتۀ تجربی و نه نظریهپردازهستند .در پایان ،مصادیقی از
قرار میگیرند .در عین حال ،در همه جای معرفی این مناقشههای آرام جبهههای تنزه و اخالق ،داوری نهایی به تجربه وقضاوت مستقل
خوانندۀ عالقمند و پیگیر این عرصه واگذار میشود.

واژگان کلیدی :اخالق ،علم ،پژوهش ،دانشگری ،دانشگاه.

 .1عهده دار مکاتبات ،دانشیار گروه ریاضی دانشگاه زنجان ،نشانی الكترونيكيarian@znu.ac.ir :
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سرچشمهها

علم واخالق دو گنجينۀ گرانبها و بي نظيراز دسترنج تمدني اَبناي بشر
هستند .علم ،قدرت ،ثروت و شكوه معماري اين تمدن را برپا ساخته
واخالق ،برهويت ،روح و روان و چگونگيهاي معنايي آن پرتو افكنده
است .در تمامي تاريخ تحول و تكامل حیات نسل بشر ،درست همانقدر
كه درک و تفس��یرعلمی و تجربی از جهان ،مهم ،حياتي و پيش برنده
بوده است ،رشد و بلوغ آدمي در ميدان كشف و فهم و تفسیراخالقی
و ارزشی از جهان و زندگی هم برانگیزاننده و نیروبخش بوده ،هست
و خواهد بود .اين اصل و بُنداش��تی بنيادين در نگاه به جوهر و ماهيت
اخالق است.
حال اما در قياس با علم ،اين اخالق است كه در همه جاي زندگي و
حضور انسان ،بُروز روشن و آشكاري دارد .در سفر و حضر ،در خانه
و كاش��انه ،در كوچه و خيابان ،در خورد و خواب ،درکار و آس��ایش و
درهمۀ عرصههاي کوچک و بزرگ جامعه و در تمام مناسبات جمعي و
فردي و حرفهاي و اجتماعي و درهر كنج وخلوت و تنگنايي از زندگي
و درهرعمق و بُعدي از هر ميداني از شور وهيجان و شادي و كاميابي يا
سكوت و آرامش و خلوت و تنهايي.
درمي��ان همۀ باهم يا بيهم بودنها ،دور افتادگيها ،فقرها و ثروتها،
كاس��تيها و فراوانيها ،داشتنها و نداشتنها و کامیابیها و ناكاميها.
اين يعني درهمه جا و همه جا ،اين برق تجلي اخالق اس��ت كه گاهي
خيلي بيشتر ،خیلی همه جانبهتر و خیلی پوشانندهتر از علم و دانش در
برابر چشم تيزبين و نگاه نقاد و سايۀ نگرانيهاي پُر وسواس و كنشها
و واكنشهاي هر يك از آحاد آدمي در هر س��طح و درجهای قرار دارد
و ش��اغول س��نجشهای هر ریز و درشت آن و جابجاییهای حساس
هر گرد و ذرۀ آن ،همه جا ،هم احساس میشوند و هم اثر میبخشند.
بدون ترديد عاليترين گوهر فرهنگي ،معنوي و روحاني جامعۀ بشری
همین ُدر يگانهی اخالق است و بزرگترين برجستگيها و درجات هر
فرد و هر جامعهاي را هميشه به قياس داشتهها و دريافتهايي از این
گوهر آرمانی سنجيده و ميسنجند .برای بسیاری از اَبنای بشر ،مستقل از
تعبیر و ارزیابیاشان از مرگ و زندگی ،اخالق ،همیشه همه چیز و همۀ
محتوای آمدن ،بودن و رفتن ،بوده و هست.

امروز

با تمام اين توصيفات ،در دامنۀ سيطرۀ عادتهای روزمرۀ زندگي و
اقتضاهای عادت ش��دۀ بقا و تنازع بقا و هم تندباد تالطم بحرانهاي
سخت و متنوع جامعه و امواج سيلي زنندۀ تاريخ و فشارهاي فراوان
ضرورته��ای موضعی ،زيبندگی و حقانيت چانه ناپذير چنين گوهر
درخش��اني ،گاه��ي از برخی چش��مها و تاملها پوش��يده ميماند ،یا
فیالجمله فراموش میش��ود تا روزگار ،به روالی مطلوب یا محکوم یا
تسلیم بگذرد.
ح��ال آیا امروز احوال اخالقی بس��یاری ،دراکنون این جامعه ،كمابيش

چنين نیست و نباید ،قدری نگران بود از اینکه دراین همهمههای گیج
و گنگ ،کرامت و اخالق ،گم ش��دههایی غريب و پنهانند؟ آیا در پس
اين همه فشار و مصائب ناشي از حجم عظيمي از آوارهاي اجتماعی،
اخالق يكي از آن مهمترين چيزهايی نیست كه خيلي كم ،خيلي دير و
بعد از خيلي از مالحظات و مصلحتهای ديگر ،چون سايۀ محوی از
دور ديده ميشود؟ آیا وقتی که هركسي امروز ،هزار اولويت و دغدغه
ِ
فوريت شخصی ،ويژۀ خود دارد و جامعه هم درگير هزار هزار ماجرا
و
و بحران حياتي ديگر است جایی هم برای آرامش و قرار خیمۀ اخالق
درمیان این امواج طوفانی هست؟
اخالق ،با همۀ سوء تفاهمها و سوء استفادههایی که گاهی از آن میشود
و هم با همۀ جلوههای آسمانی و زیباییهای جاودانش ،در دامنۀ وسيع و
گستردۀ خود ،يكي از مهمترين بحرانهاي خاموش این روزگار و این
سرزمین است .این نوشته فقط درنگ وتامل کوتاهی در احوال شریف
و روحانی این همنشین گوشه گیر دانایی در میدان بزرگ علم ودانش و
دانشگری و دانشگاه است.

مادانشگاهيان

اخ�لاق گرایی یا اخالقی گ��ری ازتاملی و تردیدی و س��پس پَروایی
آغازمی ش��ود ،آيا ما دانش��گاهیان اصوال َوجهی را برای چنین تامل و
تردی��د و پروایی متفاوت از ابعاد فردی و ش��خصی و عرفی ،در کار و
مسئولیتهای حرفهای خود قائلیم؟ مثال آیا میتوان پرسید که موضع و
واکنش دانشگاهي ما نسبت به گسترش جراحتهای روحی و معنوی
بسیاری از زوایای جامعه ،از آن جهاتي كه به طريقي به ما هم مربوطند
چیست؟ آيا میتوان پرسید که موضع و نظر و واکنش ما نسبت به آن
همه َرويههاي نادرستي كه برخالف تجربه و تفسير و تلقيهای علمي و
عقالنی ،گاهی رايج هم میشوند و َمحمل خيلي از تصميمها و هزينهها
میگردند و احیانا اخالق علمي یا علم اخالقي مورد ادعای دانشگاه را
نشانه ميروند چیست؟
موضوع اخالق در حوزههايي چون دانش و حرفه پزشكي بسيار جدي
و جاري و متاسفانه سخت مصدوم و خدشه دار ومجروح است .اما آيا
در رشتههاي علمي ديگر ،مواجهات اخالقي ،جدي و واقعي نيستند؟
آيا علم ،دانش و تخصص به معناي دانش��گاهي آن ،جوهره و داشتهاي
كافي و وافي از براي كار و مش��غله و زندگي و کار و معاش اس��ت و
در ای��ن صورت اکتفا به میانگینی ازعرفهای اخالق عمومي برای کار
و زندگی حرفهای و تخصصی دانشگران کافی است تا هر گونه مداقه
و تعمق و بحث و گفتگوي مستقلي دربارۀ آن بی مورد و بی مناسبت
باشد؟ آیا امروز که بيم ازكاركردهاي سنتي وعرفي اخالق در حوزههاي
عمومي و سنتی خود ،در كوچه و خيابان و خانه و اداره هم ،در كشاكش
نقد و بحران و ماجراهای فراوان است میتوان فقط به پشتوانۀ حضور و
جریان این عقبه اکتفا کرد و اصل موضوعیت تامل و بحث دربارۀ آن را
در میدان دانش و دانشوری بی مناسبت دانست؟

نشریه نشاء علم ،سال چهارم ،شماره دوم ،خرداد ماه 93

119

پرسشگريهايي در دامنه علم و اخالق در منظری از حرفهی دانشگاهی
در جس��تجوی چنین تأنیه��ا و درنگهایی به چه جاهایی باید س��ر
کشید و واقعا چه دغدغههای روحانی برانگیزاننده و روشنی ،امروز در
صحنههای علم و دانشگاه ما زنده و بیدارند؟

پرسشگری

آيا كار وحرفهی علمی و دانشگری بايدها و نبايدها و تعبير و تلقيهاي
اخالقي ویژهای همراه خود ندارند كه چه بس��ا در متن اخالق عمومي،
تفسير و تعقيب و مصداق روشني برای آنها موجود نیست و شاید که
به اقتضاي اين حرفه و پيشه ،نيازمند توجه و تامل و دقت نظر مستقلي
هستند؟
پاسخ به چنین پرسشی البته مثبت است و یکی از آنها تعهد اخالقی
اهل علم به رعایت حقوق معنوی صاحبان اثر و وس��واس در رعایت
اصالت و خلوص محتوا و ذکر دقیق مستندات و ارجاعات ،در عرضۀ
آثار و خالقیتهای علمی و پژوهش��ی است .با این وجود ،بر خالف
نظرغال��ب ،این جنب��ه ،پُرکننده همۀ پرس��شها و تاملهای اخالقی
حاضر دردنیای گس��تردۀ علم و دانش نیس��ت ،هرچند که البته حوزۀ
مهمی از این میدان بزرگ را شامل میشود .خوشبختانه نگرانیها هم
در این بخش چندان عمیق و جدی نیس��تند چ��را که به اتکای اتفاق
نظ��ر و همگراییهای ملی و فراملی وس��یعی ،عرصههای آن یکی از
جبهههای موفق توسعه و ترویج نوعی از فضیلت و اخالق در علم به
شمار میروند[1و2و.]3
از ای��ن عرصه که بگذریم جبهههای اخالق��ی دیگر ،همه در مواضعی
هس��تند که اجماع و اتفاق نظر چندانی در میدانهای آن موجود نیست
یعنی که هم تفس��یرهاي معنایی و مصداقی متنوع��ی مطرح اند و هم
ب ه گونههای متفاوت��ی بُروز و ظهور میکنند .به طور مثال مالحظات
اخالقی مربوط به آثار فن آوری وعلم بر سرنوشت تاریخی نوع انسان،
بر آرامش و آالم روحی و روانی آدمی و بر صحت وسالمت زیست و
زندگی نسل بشر و همۀ گسترۀ تنوع حضور و بقای حیات[ 4و5و.]6
تقریبا در هیچ یک این عرصهها ،مس��ئولیتهای فردی ،سازمانی ،ملی
و فراملی روش��ن نیستند و بهعالوه پیچیدگی وظایف عصری ،نسلی،
موضعی و جهانی و حتی عرفی و کار به مزدی ،از هم باز ش��ناخته و
تفکیک ،نش��ده یا نمیش��وند .به عبارت دیگر وضعیت و نقشها در
این مواضع ،پیچیده و مش��وه و مبهماند و با این همه اتهامی که از این
جهات بر سر علم و عالِم وارد میشود معموال نه میتوان اشخاص یا
سازمانهای علمی خاصی را متهم یا مبرا کرد و نه میتوان بر گردهای،
تقصیر یا آرمانی نهاد که ربط صریح و روشن و تفسیر ناپذیری به علم
و دانش نداشته باشد.
در غیر این عناوین و موضوعهای مورد اجماع هم ،همیشه مسائل و
زمینههای اخالقی متنوعی در محیطهای علمی و دانشگاهی حاضرند
و محل مناقش��ه و اختالف و شبههاند که فقط مختص همین محیط و
شرایطاند  .پس همچنان پرسش از بسترهای توصیف و تبیین اخالق در

صحنههای بازیگری علم و دانشگاه زنده و جاری است .از این قسم اند
این پرسش که آيا كافي است هر كسي را صرفا موظف به كار و همت
و توفيق خويش بدانيم تا قائم به خود ،مقصد و مقصودي مس��تحصل
و موجه اختيار كند و تنها به همان راه و مرام بينديشد و تنها هم خود
پرسشگر و پاسخگوي خير و بركت و قیاس سودمندی زندگي حرفهاي
خويش باشد؟ آيا تجرب ه و آرمان اخالق ،با دامنۀ تمام پويشها ،غليانها،
تنازعات و تكامالت خود در امتداد یا یکی از اهداف دانش��گریهای
متعارف است؟
آیا وقتی که دانش پیش��گان ،عرصههاي عل��م و دانش را در مينوردند
و خوش��ههاي درك و داناي��ي و تجربه را در مي��دان بُروز زحمتها
و همته��اي گاه بلن��دي بر ميچينن��د واقعا اصال نی��ازی هم به این
یادگاریه��ای کهنه و ُص ِ
لب ترجیحات و ارزشهای اخالقی بیرون از
دایرۀ علم و دانش و دانایی هست؟
آیا علم ،نهاد خود بنیاد و مستقلی نیست تا در نهایت ،معطل و نیازمند
بلم ش��ناور و مواج اخالق نباش��د؟ و از این موضع و نظر ،آيا این علم
ِ
مالزمت زیبندگیهای اخالق نيازمند است يا اخالق است
است که به
که نيازمند و مفتخر به همراهي و الگو پذیری از فضیلتهای بی منتهای
علم میباشد؟ اصال چه دلیلی ایجاب میکند که اخالق جزئی ازمسئلهها
و دغدغههاي يوميۀ زندگی علمی دانشگاهیان باشد تا طرح همه یا برخی
از این تامالت در محضرایشان موضوعیت ومناسبتی داشته باشند؟

دنياي ما

هم امروزهمۀ ما در دنيايي زندگي ميكنيم كه عرصههاي آن در بس��تر
دانش ،تاريخ و جغرافياي پهناوري گس��ترده اس��ت و درعين حال ،آن
س��وي و اين س��وي دور و نزديك آن هم هر لحظه در حضور بيقرار
و متحول هم قراردارند .دسترسيها و ارتباطات هر روز سهلتر از روز
پيش ميش��وند و شفافيتها و صراحتها هم تا حد زيادي الجرم و
ناگزير ميگردند آنقدر كه نه در قفا و غفلت ميتوان قدمي برداشت و
نه بي نياز و بي ارتباط با ديگران ميتوان به مقصدي رسيد.
دوران خل��وت و جلوت اكتش��افات فردي هم درعل��م و دانش ديري
اس��ت كه به س��رآمده و نياز ما به يكديگر هر روز بيش از روز پيش و
چشم پوشي ناپذير است .اين يعني همۀ ما نياز داريم تا از مساعدتها،
همفكريها و آثار علمي و فرهنگي و اجتماعی يكديگر دربعد ملي و
جهان��ي آگاه گرديم و از دريافتها و دس��ترنج زحمات يكديگر بهره
مند گردیم.
اگر روزگاري ،دانشمندي در كنج خلوتي با منابع اندكي ميتوانست در
ش��اخهاي از علم كشفهاي بديع و غريبي دراندازد و مكتبي برپا كند
و با همت و هوشمندي خود دنيايي را تكان دهد و همه چيز را گامي
به پيش ب َ َرد اين كارها امروزه تقريبا ناش��دني اس��ت .ما بدون ارتباط
و همراهي مس��تمر و لحظه به لحظه با هم هيچ هستيم .چگونه امروز
ميتوان بدون تماس روزآمد با يك مكتب ملي يا جهاني در تخصصي
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ظريف كاري كرد و لختي به جلو خزيد .چگونه ميتوان بدون حمايت
نهادهاي ملي و بينالمللي و دلگرمي و پش��توانه محفلي از همفكران و
هم انديشان دور و نزديك هدف درست و دقيقي در علم برگزيد و به
درستي هم به سويش ره كشيد.
در چنين ش��رايطي و درس��ت به هنگامي كه همۀ دنياي ما ناآرامتر و
مخاطره آميزتر از هميش��ه هم شده است يكي از دهها پرسش طبيعي
و موجه و درعين حال فوق العاده اخالقي ازهر يك از ما دانش��گاهیان
چنين است :چه ميكنيد و كجاييد و خير و شر و فايده و اثر و آثار شما
چيس��ت؟ در چه مسيري از توسعه كمي و كيفي و اخالقي يا انساني
زندگي و تمدن اين جامعه گام ميزنيد و چه وجهي از آرزوهاي جامعه
خود را بسط ميدهيد يا پيگيري ميكنيد و چه بخشي از مخاطرات و
واهمههاي ملي را كاهش ميدهيد و چه پناه و برج و باروي مطمئن و
ايمني را برای مردم خویش یا بشریت برپاساخته یا ميسازيد؟
چنین پرسشهایی ،پاسخهایی در شأن و قدر خویش میجویند .با این
وجود یک پاس��خ رس��مي و موجه به چنین پرسش مهمی از این قرار
است :اهل علم و دانشگاهیان عمدتا به نشر و گسترش علم ،فرهنگ،
دانش و پژوهش مشغولند و اين كار كمي نيست! علم ،هم هدف است،
هم سنگر است ،هم پناه است ،هم اَرمان و هم ايمان .اين پاسخ مقبول
در این مجادلۀ اَحسن ،با پرسش هدفدار و اصلی دیگری دنبال میشود
تا بحث به میدان اصلی کارزار خود برسد:
اخالق ،ارزشها و چش��م اندازهای اخالق معنوی و آرمانهای انسانی
بشر در كجاي این کارها و مشغلهها و مسئولیتهای تاریخی یا روزمرۀ
هس��تند؟ علم و اخالق در چه نسبت و چه مرحلهاي از سازگاریها و
هماوردیه��ای اين جنگ و مبارزۀ هر روزه در میدانهای علم و دانش
و توس��عه و قدرت و تفوق و برتری و ت�لاش و معاش قرار دارند و
در نهایت ،هر یک از ما درکجای این کالف تودرتو هستیم؟[7و8و]9

در آستان درب این ايوان

اخالق ،بخش مهمي ازمحتواي هر قصد و عملي اس��ت .گاهي خود
از جملۀ اهداف تصریح ش��ده هم هست ،اما نه پس از نيل به مقصد
يا مس��تقل از آن يا بي واس��طه با آن .واگر اين حرف صحيح است كه
هست حال واقعا چه قدراين جامعۀ علمي ،پرواي فهم وعمل و بسط
خواستهها و نيازهاي متنوع اخالقي را در ميان خويش جدي میگیرد؟
آيا احترام ،ادب ،خوبيها و بديها نقش و معنای روشني در روشهاي
طي طريق علمي امروز ما دارند؟
آيا براي رأي و نظرومشورت وهمفكري و حرمت و كرامت و آرامش
يكديگر در بس��تري از تكوين زمان ،فرصت ومجال و الزام و قاعدهاي
قائلي��م؟ آيا باور داريم كه اج��زای اين همت و غيرت جمعي ملي را
تنها از اين طريق ميتوان پش��ت به پش��ت و به مالزمت هم طي كرد
تا به مقصدي از همدردي و الفت و همبس��تگي و شكوفايي و پختگي
و بلوغ رس��يد؟ آيا براي ِخ َرد ،تجربه و دردمن��دي در كار و بار علم و

پژوه��ش خويش مجال و فرصت و درنگي قائليم؟ آيا قدر و مرتبت
هر چيز و هر كس را به اندازۀ خود ميشناس��يم و آيا قدرشناس��ي و
خود شناسي را به عنوان مشخصۀ مهمي از فرهنگ علمي و اجتماعي،
نشر و بسط ميدهيم؟ آيا سياست ورزي وكرسي نشيني را در آستانۀ
درب ای��ن ايوا ِن دانايي و درايت ،به رك��وع و خضوع در آوردهايم؟ و
آيا در بازۀ اين فرصتي كه به دس��ت داريم و به شدت محدود است از
براي فهم و تفس��يرهمۀ نقشهاي ممكن علم ورزيهايي ،كه محمل
معاشمان نیزهس��تند ،تعبيرو تفسير روشن و مفيدي عرضه داشتهايم و
آيا چنين معاني مهمي را درميدان اين تجربه حرفهاي گرانبها آزمودهايم
و ميآزماييم؟

چند پرسش دیگر

راس��تی اخالقيات جامعه علمي ما بعد از اين همه تفخر مفروض ،در
اين س��الهاي انبوه ِ آوردههای آماری و نمایه دار ،چه قدر رش��د داشته
است؟ هم امروزهمۀ ما خشنود و مفتخريم كه عزيزان بسياري در ميان
م��ا كارنامههای بين المللي بلند بااليي دارند ،برخي دهها و بلکه صدها
مقاله علمي معتبر خود را در امتداد اين كارنامه ارزنده چيده اند ،برخي
و به نيكي ،س��ابقه عضويت و يا وابس��تگي ارشد موسسات تحقيقاتي
ملي و يا جهاني را دارند و برخي هم و به خوبي ،تاييد موسسات علم
شناسي جهاني را به عنوان دانشمند ملي يا منطقهای یا جهاني دریافت
نموده اند .بس��ياري ،مراودات علمي وسيع وعميقي را در دامنهاي ملي
و بين المللي س��امان ميدهند و با خيلي از دانش��مندان خوب و طراز
اول دنيا ارتباطات روزانه و كار و تحقيقات مش��تركي دارند و به يُمن
همين گونه زحم��ات و توفيقات در جريان هر آن و هر لحظۀ آخرين
وقايع و تحوالت علمي حوزه خود نيز قرارميگيرند .ما هم از اين همه
خوشحاليم و خوشحاليم كه درمشاركت جهاني علم نمايندگاني داريم
ودر جايي و نقشي ،صاحب اثر و آثاري هستيم و تماشاچي صرف اين
بازي بزرگ و تاریخی نيستيم.
حال آيا با همه اين توفيقاتي كه به قدراندکی از آنها ياد شد در اخالق
هم با همۀ ملحقات و بس��ط اجتماع��ي و موضعياش ،گامي به جلو
نهادهایم و مينهیم يا بهايي براي آن قائليم؟
آي��ا به هم��ان اندازه كه دركس��ب آن گونه امتيازها و ت��دارک و تامین
آنگونه آمارها ميكوش��يم و خود و جامعه خویش را قرين بهره مندي
و خرس��ندي و عزت ميس��ازيم دراخالق و فهم معرفت معاش��رت
وهم��كاري و اصول گرايي هم ،ازبراي پيش��برد مصالح ملي و آرمانی
توفیق و پيشرفتي داشتهايم؟ آيا به همان اندازه كه در كسب و آفرينش
دانش ميکوش��یم ،به اندازه آن دهها همایشی كه هر ساله در كشور برپا
ميكنيم يا دهها همایش بينالمللياي كه هر س��اله صدها نفر از ميان ما
در آن شركت ميكنند ،به اندازۀ آن همه مقاالت خوبي كه در نشریات
معتبر و نمایه دار برجستۀ علمي منتشر ميكنيم و به آمار فخر شخصي
و ملي و دولتي و رسمي و غير رسميامان ميافزاييم و به آنها افتخار
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میکنیم ،مصمم هستيم تا به تن نازك و رنجور اخالق علمي و انساني
و معاش��رتها و روابط س��رد و گاهي دلگير محيطهاي علميامان هم
روح و ن َفسي بدميم؟
به ديگر س��خن آيا جايگاه اخالق علم��ي ،اخالق حرفهاي و اخالق
انس��اني ما در داخل كش��ور ،ام��روز و با مالحظۀ مرتبت شايس��ته و
آبرومندعلميامان در منطقه و جهان ،در مقايسه با دو سه دهه پيش كه
خبري از اين تحوالت و این افتخارها نبود گامي به پيش رفته اس��ت؟
آيا امروز و با اين رش��د و ش��كوفايي علمي ،در قضاوتهايمان متر و
معيارعل��م و اخالق و احترام و قدرشناس��ي و حرم��ت و بزرگتري و
كوچكتري ،جاي رقابتها و مقايس��ههاي بي مناسبت و يا تحكمها و
آمريتهاي جاهالنه و فخر فروش��يها و غرورهاي پوشالي و كاذبی را
که از اوهام نخبگی و خود برتر بینی هستند گرفته است؟
آیا هرگز و خيلي جدي به خوب و بد شخصيت يا مفيد و بي فايده بودن
دانايي ،دانش و فرهنگ خود انديشيده ايم وآيا طرح اين گونه شبهات و
سوالها را درست وموجه و قابل اعتنا ميدانيم؟ آيا جستجو در احوال
و آالم مردم جامعه و دنياي امروز را ش��رطي از قوام دانش و فرهنگ
اخالقي خود ميدانيم وهزينهاي از روح و وقت و آرزوهاي خويش را
براي ترفيع درجۀ درك و فهم آن ميپردازيم تا وجه فوقالعاده مهمی از
مفید بودن و سودمندي را درعين انجام نافذتر تخصص و مهارتی كه در
دست داريم جستجو كرده باشيم؟ آيا به وجود كمينهاي از شرط عيار
كارآمدي و تجربه براي پذيرش يا واگذاري بارهرعهد وقرار ومسئوليت
وتكليفي قائليم و آن را قدر و قيمتي مينهيم تا به روش��ني واستحكام
از انتظار و مطالبه آن ،در هر جايي پشتيباني كنيم؟ آيا بر رتبه وموقعيت
علمي و اجتماعي خود در اين محيط و اين زمان و اين مكان ،به خوبي
و انصاف و بي حب و بغض وغرور و توهم آگاهيم تا هندس��ه وقوع
و ش��طرنج رفتارهاي اخالقي و تكليفي و آرمان��ي خود را به خوبي و
روشني ازهم بازشناسيم و از براي اعتالي درجۀ آن طرح و نظري در
پيش گیریم؟ آيا هرگز به اخالق ،چ��ون چارچوبي از براي آرمانهاي
بلند علمي انديشيدهايم تا روح انساني خود را نيز در حين انجام كار و
ظ های شیرینی كنيم؟
تكاليف روزمره در دریای زالل آن سرمست ح 

در همین نزديكی

با اینکه در گوش��ۀ هیچ یک ازمدارک دانش��گاهی اش��اره ای به مدارج
شعورعمومی و درک و تلقیهای اخالقی مکتسبی نمیشود با این وجود
یکی ازآفات رایج حاملین مدارک دانشگاهی ،غرور شعور عمومی و غرور
کمال اخالقی اس��ت .حال آنکه این مدارک ،به خودی خود ،واجد هیچ

معنی و اشارهای دربارۀ این دو صالحیت و شایستگی متفاوت نیستند و
واقعیت تلخ آن است که ِ
صرف کسب این مدرک نه تنها هنوزهیچ نقطۀ
وصول��ی در پیچ اول مقصد این راه هم نیس��ت بلکه گاهی توهم زا هم
هست .بخواهیم و نخواهیم ،هنوزهمۀ بشریت از عالِم وعامی متفق القولند
که راه نیل به هردرجهای دراخالق و ادب و ش��عور ،از داالن طی مس��یر
زندگی ،گذر زمان ،تلمذ در محضر بزرگان و تجربه و تجربه و تجربههای
گاه س��خت و گاه تلخی از مسئولیت و کار و تالش و زحمت و همت
و استقامت میگذرد و هنوزهیچ مرجعی به ِ
صرف شاگردی هیچ درسی
و استادی و مشقت انجام هیچ مشقی و مکتبی و برومندی کشیدگی هیچ
قدوباالیی و اکتساب و نیل به هیچ منصبی و جاللی ،برای این دو منزل
معنوی و ادراکی ،مدرک و تصدیق و درجهای صادر نمیکند.
با این وجود مدتهاس��ت كه در جامعه ما نشانگان چنین توهمهایی،
ب��روز و ظهوري جدي يافته اس��ت .خيلي جاها ي��ك لفظ دكتركه در
پيش��وند نام كسي بيايد گمان ميش��ود كه در قلهاي از كمال و دانایی
نشس��ته است .به همين دليل هم خيليها در اين يكي دو دهۀ اخير و
درعين عهده داري دهها مسئوليت و تكليف از انواع دیگر ،به هر دری
زدند و خیلی از حریمها و معیارها را له کردند تا اين نشان سحر آميز
را هرطوركه ش��ده زينت بخش نام مبارك سازند .بي اخالقي اين امر
همان توهم رايج پيش گفته و خاميها و خطاهاي بيشمار ناشي از نیل
ظاهری به آن عنوان است .راستی آيا از ِ
صرف اين مدرك تا دانايي و
كارآمدي و س��ودمندي ،هنوز راه بلند و گاه بسیار طویلی باقي نيست؟
راهی که برای طی آن قبل از هر چیز باید دردی و دغدغهای و آرزوهای
انسانی بلندی داشت .در محيط هاي تخصصی دانشگاهی ما گاهي چيز
ديگري هم بر اين توهم و ُشبهۀ فريبندۀ کمال میافزاید و آن وزن و
ضخامت پوشههايي از چيزي با نام فرنگي و مصطلح پيپر یا مقالههای
علمی بینالمللی است .امروزه تفخر استنادِ صرف ،به تعداد این مقالهها
ِ
مقياس علمی و محتوایی
یکی از آن چیزهائیست كه اگر به دهها جنبه و
مستقل ،به عيار و سنجش دقیقی در نيايد نمونۀ ديگری از نادرستیهای
رایج علم در میان ما را نشان میدهد.
مقاله سازیهای سطحی یا بازاری بی استناد واتکا به پشتوانههای درست
و جدی پژوهش��ی هم یکی دیگر از آفتهای رایج و رو به گس��ترش
اس��ت .اينه��ا برخی از دامنههای بحراني اخ�لاق در جامعه علمي و
دانشگاهی امروز ما هستند كه با مدل سازیهای عوامگرایانهای ،فضاي
امنيت خاطر تنوع دانشگريهاي حرفهاي و خالصانه را به قدر موثري
مش��وه و مغشوش میس��ازند و جز با میدان داری دانشمندان اصیل و
متواضع این حوزه عالج نمیگردند.1

 . 1واضح است که در این سخن هیچ اشاره ای به محتوای مقاله ها منظور نیست .فقط رفع بد فهمی ساده انگارانه ای از اهمیت باال و ممیز بودن صرف تعداد مقاله ها
هدف است .به زبان ساده و روان ،این حجم و شمارش مقاله نیست که فضیلت است این ذات و خلوص اصالت دریافت های محقق است که در سایش زحمت و
ذکاوتش چون ُمشکی خود می بوید و نیازی به قسم بیجای عطار نیست .مقاله های علمی چه با عدد کم و چه با عدد بسیار ،فقط به قدر ارزش و اثرشان بر دنیای علمی
و فرهیختگی و آموزش و پژوهش و مرزهای دانش می ارزند و تاکید های غیر علمی برخی از مدیران دراین سال ها بر بزرگ کردن افراطی سیاهه تعداد و آمار مقاله ها،
یک بیراهه انحرافی آشکار است و آالیش آن البته از دامن دانشمندان خوب و اصیل خطه علم ،چه با تعداد کم و چه با تعداد فراوان مقاله ،کامال مبراست .مقاله ها می
توانند اندک اما غنی و اثر گذار باشند و می توانند زیاد اما سرسری و کم عمق باشند چنانچه عکس آن هم درست است مقاله ها می توانند بسیار اما ذی قیمت باشند و
می توانند اندک اما بی مقدار باشند .این معیار و مقصود اصلی معنی این بخش است.
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تصوير ديگري از بزنگاههاي اخالق در دانش��گاهها ،پذيرش مسئوليت
تعداد كثيري دانشجوي دوره تكميلي بدون فرصت و فراغت رسيدگي
به حداقل امور علمي و پژوهشي آنهاست .چيزي كه البته به تكليف
اجراي سياست گذاريهاي نادرست توسعه کمی وافراطی اين حوزه به
دست پيش قدميها و سرودست شكستنهاي ناصواب خيلي از ما ،هر
روز بيش از پيش پابرجاتر و محققتر ميشوند.
مش��وه ش��دن ش��دید صالحيتهاي مديريتي و تخصصي ،به عالوۀ
پيآمدهاي نادرست فراوان ناشي از آن بر همه چیز ،ازديگر جوالنگاههاي
ي اخالقي در همه جای جامعه امروز و از جمله در میدان علم و دانش
ب
است .آفتی که هرگاه به دانشگاه رسیده است به قدر موثري بايستههاي
آكادميك را در خردی خود فرو کاسته است و فضیلتهای اخالقی را
در خردی خود معنی و تحقیر کرده است.
پردۀ ديگري از بُروز آشكار صحنههايي از درام اخالق در دانشگاهها،
گاه��ی در روابط نس��لهاي متفاوت دانش��گران رخ میدهد وقتي كه
نس��لهاي نو همه چيز را صرفا از پنجره معیارهاي خام دست و کوتاه
ِ
حرمت تجربه و خردمندیهای
مدت و اغالب عجوالنۀ خود ميبينند و
مالیم نسلهای پیش را پاس نمیدارند.
اي��ن گونه تصویرها ،س��نجشها و ممیزات ناش��ی از آنه��ا ،همواره
تلخیهای خود را دارند اما خیلی اوقات ،در محدودۀ مناسبات فردی
و موضعی متوقف نمیمانند وعقبههای معنوی و تجربی دانشگاه را هم
تخریب میکنند و فرصت رش��د و تعالی متکی به بهره گیری از توشۀ
تجربه-های انباشته را به تاخیر میاندازند .حال اما كدام داناي خردمندي
اس��ت كه نداند هر نسلی بر گرده دس��ترنج زحمات نسلهاي پيشين
نشس��ته اس��ت و پس به پاس اين قدر و قيمت ،بايد که الاقل حرمت
وعزت و ش��أن ايش��ان را قدر گذارد تا هم نوبت بي قدري خويش را
از پيش مقدر نكرده باشد و هم مرامنامه اخالق انساني را بر دیدۀ منت
نهاده باشد.
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