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پرسشگري هایي در دامنه علم و اخالق
در منظری از حرفه ی دانشگاهی

چکیده
اخالق، صورتی ازگزینش های الجرم و پیوستة ما در زندگی و جان مایه ای همراه همة کنش ها و واکنش ها و دقایق روحی و شخصیتی 
ماست. در این یادداشت، به دور از مباحث فلسفی یا کالمی متعارف و رایج در نظریه های تبیینی یا توصیفی اخالق، صرفا در منظری از 
حرفه ی دانشگاهی و نسبتی که خواه نا خواه دانشگاه با بحران های جاری این سرزمین دارد و بی آنکه به نقطة قرار و اطمینان و ترجیحی 
اشاره شود، چند و چون های اخالقی مرتبطی مطرح و در حد مجال، به چالش کشیده می شوند. جستجو و ردگیری این معنی که گره های 
قابل تامل اخالق در دامن علم و دانش��گاه، اغلب در لفافی از آداب و مناس��بات رایج و عادی ش��ده رخ می دهند و از این رو پنهان می 
مانند و فرصت ومناس��بت چندانی برای مراقبه و پرهیزهای اخالقی نمی گذارند بخش های دیگری از نکته گیری های البته جدل پذیر این 
نوشتة تجربی و نه نظریه پردازهستند. در پایان، مصادیقی از شبهاِت رفتارها و رویه های جاری، مورد پرسش  و تامل و تردید  و واکاوی 
قرار می گیرند. در عین حال، در همه جای معرفی این مناقشه های آرام جبهه های تنزه و اخالق، داوری نهایی به تجربه وقضاوت مستقل 

خوانندۀ عالقمند و پیگیر این عرصه واگذار می شود.
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سرچشمه ها          
علم واخالق دو گنجينۀ گرانبها و بي نظيراز دسترنج تمدني اَبناي بشر 
هستند. علم،  قدرت،  ثروت  و شکوه معماري اين تمدن را برپا ساخته 
واخالق، برهويت، روح و روان و چگونگي هاي معنايي آن  پرتو افکنده 
است. در تمامي تاريخ تحول و  تکامل حيات نسل بشر، درست همانقدر 
كه درك و تفس��يرعلمی و تجربی از جهان، مهم، حياتي و پيش برنده 
بوده است، رشد و بلوغ  آدمي در ميدان كشف و فهم و تفسيراخالقی 
و ارزشی از جهان و زندگی هم  برانگيزاننده  و نيروبخش 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 آشکاري دارد. در سفر و حضر، در خانه 
و كاش��انه، در كوچه و خيابان، در خورد و خواب، دركار و آس��ايش و 
درهمۀ عرصه هاي كوچک و بزرگ جامعه و در تمام مناسبات جمعي و 
فردي و حرفه اي 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 

سکوت و آرامش و خلوت و تنهايي. 
درمي��ان همۀ باهم يا بي هم بودن ها،  دور افتادگي ها، فقرها و ثروت ها، 
كاس��تي ها و فراواني ها، داشتن ها و نداشتن ها و كاميابی ها و ناكامي ها. 
اين يعني درهمه جا و همه جا، اين برق تجلي اخالق اس��ت كه گاهي 
خيلي بيشتر، خيلی همه جانبه تر و خيلی پوشاننده تر از علم و دانش در 
برابر چشم تيزبين و نگاه نقاد و سايۀ نگراني هاي پُر وسواس و كنش ها 
و واكنش هاي هر يک از آحاد آدمي در هر س��طح و درجه ای قرار دارد 
و ش��اغول س��نجش های هر ريز و درشت آن و جابجايی های حساس 
هر گرد و ذرة آن، همه جا، هم احساس می شوند و هم اثر می بخشند. 
بدون ترديد عالي ترين گوهر فرهنگي، معنوي و روحاني جامعۀ بشری 
همين ُدر يگانه ی اخالق است و بزرگترين برجستگي ها  و درجات هر 
فرد و هر جامعه اي را هميشه  به  قياس داشته ها و دريافت هايي از اين 
گوهر آرمانی سنجيده و مي سنجند. برای بسياری از اَبنای بشر، مستقل از 
تعبير و ارزيابی اشان از مرگ و زندگی، اخالق، هميشه همه چيز و همۀ 

محتوای آمدن، بودن و رفتن، بوده و هست.

امروز
  با تمام اين توصيفات، در دامنۀ سيطرة عادت های روزمرة  زندگي  و 
اقتضاهای عادت ش��دة  بقا و تنازع بقا و هم تندباد  تالطم بحران هاي 
سخت و متنوع  جامعه و امواج سيلي زنندة تاريخ  و فشارهاي فراوان 
ضرورت ه��ای موضعی، زيبندگی و حقانيت چانه ناپذير چنين  گوهر 
درخش��اني، گاه��ي از برخی چش��م ها و تامل ها پوش��يده مي ماند، يا 
فی الجمله فراموش می ش��ود تا روزگار، به روالی مطلوب يا محکوم يا 

تسليم بگذرد.
ح��ال آيا امروز احوال اخالقی بس��ياری، دراكنون اين جامعه، كمابيش 

چنين نيست و نبايد،  قدری نگران بود از اينکه دراين همهمه های گيج 
و گنگ، كرامت و اخالق،  گم ش��ده هايی غريب و پنهانند؟ آيا در پس 
اين همه فشار و مصائب ناشي از حجم عظيمي از آوارهاي اجتماعی، 
اخالق  يکي از آن مهمترين چيزهايی نيست كه خيلي كم، خيلي دير و 
بعد از خيلي از مالحظات و مصلحت های ديگر، چون سايۀ محوی از 
دور ديده مي شود؟  آيا وقتی كه هركسي امروز، هزار اولويت و دغدغه 
و فوريِت شخصی، ويژة خود دارد و جامعه هم درگير هزار هزار ماجرا 
و بحران حياتي ديگر است جايی هم برای آرامش و قرار خيمۀ اخالق 

درميان اين امواج طوفانی هست؟ 
 اخالق، با همۀ سوء تفاهم ها و سوء استفاده هايی كه گاهی از آن می شود 
و هم با همۀ جلوه های آسمانی و زيبايی های جاودانش، در دامنۀ وسيع و 
گستردة  خود،  يکي از مهمترين بحران هاي خاموش اين روزگار و اين 
سرزمين است. اين نوشته فقط درنگ وتامل كوتاهی در احوال شريف 
و روحانی اين همنشين گوشه گير دانايی در ميدان بزرگ علم ودانش و 

دانشگری  و دانشگاه است.

ما دانشگاهیان  
اخ��الق گرايی يا اخالقی گ��ری ازتاملی و ترديدی و س��پس پَروايی 
آغازمی ش��ود، آيا ما دانش��گاهيان اصوال َوجهی را برای چنين تامل و 
تردي��د و پروايی متفاوت از ابعاد فردی و ش��خصی و عرفی، در كار و 
مسئوليت های حرفه ای خود قائليم؟  مثال آيا می توان پرسيد كه موضع و 
واكنش دانشگاهي ما نسبت به  گسترش جراحت های روحی و معنوی 
بسياری از زوايای جامعه، از آن جهاتي كه به طريقي به ما هم مربوطند 
چيست؟ آيا می توان پرسيد كه موضع و نظر و واكنش ما  نسبت به  آن 
همه َرويه هاي نادرستي كه برخالف تجربه و تفسير و تلقي های علمي و 
عقالنی، گاهی رايج هم می شوند و َمحمل خيلي از تصميم ها و هزينه ها 
می گردند و احيانا اخالق علمي يا علم اخالقي مورد ادعای دانشگاه را 

نشانه مي روند چيست؟  
موضوع اخالق در حوزه هايي چون دانش و حرفه پزشکي بسيار جدي 
و جاري  و متاسفانه سخت مصدوم و خدشه دار ومجروح است. اما آيا 
در رشته هاي علمي ديگر، مواجهات  اخالقي، جدي و واقعي  نيستند؟  
آيا علم، دانش و تخصص به معناي دانش��گاهي آن، جوهره و داشته اي 
كافي و وافي از براي كار و مش��غله و زندگي و كار و معاش اس��ت و 
در اي��ن صورت اكتفا به ميانگينی ازعرف های اخالق عمومي برای كار 
و زندگی حرفه ای و تخصصی دانشگران كافی است تا هر گونه مداقه 
و تعمق و بحث و گفتگوي مستقلي دربارة آن بی مورد و بی مناسبت 
باشد؟ آيا امروز كه بيم ازكاركردهاي سنتي وعرفي اخالق در حوزه هاي 
عمومي و سنتی خود، در كوچه و خيابان و خانه و اداره هم، در كشاكش 
نقد و بحران و ماجراهای فراوان است می توان فقط به پشتوانۀ حضور و 
جريان اين عقبه اكتفا كرد و اصل موضوعيت تامل و بحث دربارة آن را 

در ميدان دانش و دانشوری بی مناسبت دانست؟ 



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

120

در جس��تجوی چنين تأنی ه��ا و درنگ هايی به چه جاهايی بايد س��ر 
كشيد و واقعا چه دغدغه های روحانی برانگيزاننده و روشنی، امروز در 

صحنه های علم  و دانشگاه ما زنده و بيدارند؟

پرسشگری
 آيا كار وحرفه ی علمی و دانشگری بايدها و نبايدها و تعبير و تلقي هاي 
اخالقي ويژه ای همراه خود ندارند كه چه بس��ا در متن اخالق عمومي، 
تفسير و تعقيب و مصداق روشني برای آن ها موجود نيست و شايد كه 
به اقتضاي اين حرفه و پيشه، نيازمند توجه و تامل و دقت نظر مستقلي 

هستند؟  
پاسخ به چنين پرسشی البته مثبت است و يکی از آن ها تعهد اخالقی 
اهل علم به رعايت حقوق معنوی صاحبان اثر و وس��واس در رعايت 
اصالت و خلوص محتوا و ذكر دقيق مستندات و ارجاعات، در عرضۀ 
آثار و خالقيت های علمی و پژوهش��ی است. با اين وجود، بر خالف 
نظرغال��ب، اين جنب��ه ،  پُركننده همۀ پرس��ش ها و تامل های اخالقی 
حاضر دردنيای گس��تردة علم و دانش نيس��ت، هر چند كه البته حوزة 
مهمی از اين ميدان بزرگ را شامل می شود. خوشبختانه نگرانی ها هم 
در اين بخش چندان عميق و جدی نيس��تند چ��را كه به اتکای اتفاق 
نظ��ر و همگرايی های ملی و فراملی وس��يعی، عرصه های آن  يکی از 
جبهه های موفق توسعه و ترويج نوعی از فضيلت و اخالق در علم به 

شمار می روند]1و2و3[.  
از اي��ن عرصه كه بگذريم جبهه های اخالق��ی ديگر، همه در مواضعی 
هس��تند كه اجماع و اتفاق نظر چندانی در ميدان های آن موجود نيست 
يعنی كه هم تفس��يرهاي معنايی و مصداقی متنوع��ی مطرح اند و هم 
به   گونه های متفاوت��ی بُروز و ظهور می كنند.  به طور مثال مالحظات 
اخالقی مربوط به آثار فن آوری وعلم بر سرنوشت تاريخی نوع انسان، 
بر آرامش و آالم روحی و روانی آدمی و بر صحت وسالمت زيست و 
زندگی نسل بشر و همۀ گسترة تنوع حضور و بقای حيات] 4و5و6[. 

تقريبا در هيچ يک اين عرصه ها، مس��ئوليت های فردی، سازمانی، ملی 
و فراملی روش��ن نيستند و به عالوه  پيچيدگی وظايف عصری، نسلی،  
موضعی و جهانی و  حتی عرفی و كار به مزدی، از هم باز ش��ناخته و 
تفکيک، نش��ده يا نمی ش��وند. به عبارت ديگر وضعيت  و نقش ها در 
اين مواضع، پيچيده و مش��وه و مبهم اند و با اين همه اتهامی كه  از اين 
جهات بر سر علم  و عالِم  وارد می شود معموال نه می توان اشخاص يا 
سازمان های علمی خاصی را متهم يا مبرا كرد و نه می توان بر گرده ای، 
تقصير يا آرمانی نهاد كه ربط صريح و روشن و تفسير ناپذيری به علم  

و دانش نداشته باشد.
  در غير اين عناوين  و موضوع های مورد اجماع هم، هميشه مسائل و 
زمينه های اخالقی  متنوعی در محيط های علمی و دانشگاهی حاضرند 
و محل مناقش��ه و اختالف و شبهه اند كه فقط مختص همين محيط و 
شرايط  اند . پس همچنان پرسش از بسترهای توصيف و تبيين اخالق در 

صحنه های بازيگری علم و دانشگاه زنده و جاری است. از اين قسم اند 
اين پرسش كه 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 قياس سودمندی زندگي حرفه اي 
خويش باشد؟ آيا تجربه  و آرمان اخالق، با دامنۀ تمام  پويش ها، غليان ها،  
تنازعات و تکامالت خود در امتداد  يا يکی از اهداف دانش��گری های 

متعارف است؟  
آيا وقتی كه دانش پيش��گان، عرصه هاي عل��م و دانش را در مي نوردند 
و خوش��ه هاي درك و داناي��ي  و تجربه را در مي��دان بُروز زحمت ها 
و همت ه��اي گاه بلن��دي بر مي چينن��د واقعا اصال ني��ازی هم به اين 
يادگاری ه��ای كهنه و ُصلِب  ترجيحات و ارزش های اخالقی بيرون از 

دايرة علم و دانش  و دانايی هست؟  
آيا علم، نهاد خود بنياد و مستقلی نيست تا در نهايت، معطل و نيازمند 
بلم ش��ناور و مواج اخالق نباش��د؟  و از اين موضع و نظر، آيا اين علم 
است كه به مالزمِت زيبندگی های اخالق نيازمند است يا اخالق است 
كه نيازمند و مفتخر به همراهي و الگو پذيری از فضيلت های بی منتهای 
علم می باشد؟ اصال چه دليلی ايجاب می كند كه اخالق جزئی ازمسئله ها 
و دغدغه هاي يوميۀ زندگی علمی دانشگاهيان باشد تا طرح همه يا برخی 

از اين تامالت در محضرايشان موضوعيت ومناسبتی داشته باشند؟
 

دنیاي ما 
هم امروزهمۀ ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه عرصه هاي 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 نزديک آن هم هر لحظه  در حضور بي قرار 
و متحول هم قراردارند. دسترسي ها و ارتباطات هر روز سهل تر از روز 
پيش مي ش��وند و  شفافيت ها و صراحت ها هم تا حد زيادي الجرم و 
ناگزير مي گردند آنقدر كه  نه در قفا و غفلت مي توان قدمي برداشت و 

نه بي نياز و بي ارتباط با ديگران مي توان 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 يکديگر هر روز بيش از روز پيش و 
چشم پوشي ناپذير است. اين يعني همۀ ما نياز داريم تا از مساعدت ها، 
همفکري ها و آثار علمي و فرهنگي و اجتماعی يکديگر دربعد ملي و 
جهان��ي آگاه گرديم و از دريافت ها و دس��ترنج  زحمات يکديگر بهره  

مند گرديم. 
اگر روزگاري، دانشمندي در كنج خلوتي با منابع اندكي مي توانست در 
ش��اخه اي از علم كشف هاي بديع  و غريبي دراندازد و مکتبي برپا كند 
و با همت و هوشمندي خود دنيايي را تکان دهد و همه چيز را گامي 
به پيش بََرد 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 
مي توان بدون تماس روزآمد با يک مکتب ملي يا جهاني در تخصصي 
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ظريف كاري كرد و لختي به جلو خزيد. چگونه مي توان بدون حمايت 
نهادهاي ملي و بين المللي و دلگرمي و پش��توانه محفلي از همفکران و 
هم انديشان دور و نزديک 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 يکي از ده ها پرسش طبيعي 
و موجه و درعين حال فوق العاده اخالقي ازهر يک از ما دانش��گاهيان 
چنين است: چه مي كنيد 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 مي زنيد و چه وجهي از آرزوهاي جامعه 
خود را بسط  مي دهيد يا پيگيري مي كنيد و چه بخشي از مخاطرات و 
واهمه هاي ملي را كاهش مي دهيد و چه پناه و برج و باروي مطمئن و 

ايمني را برای مردم خويش يا بشريت برپا ساخته يا مي سازيد؟ 
چنين پرسش هايی، پاسخ هايی در شأن و قدر خويش می جويند. با اين 
وجود يک پاس��خ رس��مي و موجه به چنين پرسش مهمی از اين قرار 
است: اهل علم و دانشگاهيان 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 اين مجادلۀ اَحسن، با پرسش هدفدار و اصلی ديگری دنبال می شود 

تا بحث به ميدان اصلی كارزار خود برسد: 
اخالق، ارزش ها و چش��م اندازهای اخالق معنوی و آرمان های انسانی 
بشر در كجاي  اين كارها و مشغله ها و مسئوليت های تاريخی يا روزمرة 
هس��تند؟ علم و اخالق در چه نسبت و چه مرحله اي از سازگاری ها و 
هماوردی ه��ای اين جنگ و مبارزة هر روزه در ميدان های علم و دانش 
و توس��عه و قدرت و  تفوق و برتری و ت��الش و معاش قرار دارند و 

در نهايت، هر يک از ما دركجای اين كالف تودرتو هستيم؟]7و8و9[

در آستان درب این ایوان
اخالق، بخش مهمي ازمحتواي هر قصد و عملي  اس��ت. گاهي خود 
از جملۀ اهداف تصريح 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 
خواسته ها و نيازهاي متنوع اخالقي را در ميان خويش جدي می گيرد؟ 
آيا احترام، ادب، خوبي ها و بدي ها  نقش و معنای روشني در روش هاي 

طي طريق علمي امروز ما دارند؟  
آيا براي رأي و نظرومشورت وهمفکري و حرمت و كرامت و آرامش 
يکديگر در بس��تري از تکوين زمان، فرصت ومجال و الزام و قاعده اي  
قائلي��م؟  آيا  باور داريم كه اج��زای اين همت و غيرت جمعي ملي را 
تنها از اين  طريق مي توان پش��ت به پش��ت و به مالزمت هم  طي كرد 
تا به مقصدي از همدردي و الفت و همبس��تگي و شکوفايي و پختگي 
و بلوغ رس��يد؟ آيا براي ِخَرد، 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 اندازة  خود مي شناس��يم و آيا  قدرشناس��ي و 
خود شناسي را به عنوان مشخصۀ مهمي از فرهنگ علمي  و اجتماعي، 
نشر و بسط  مي دهيم؟  آيا سياست ورزي وكرسي نشيني را در آستانۀ 
درب اي��ن ايواِن دانايي و درايت، به رك��وع و خضوع  در آورده ايم؟ و 
آيا در بازة اين فرصتي كه به دس��ت داريم و به شدت محدود است از 
براي  فهم و تفس��يرهمۀ نقش هاي ممکن علم ورزي هايي، كه محمل 
معاشمان نيزهس��تند، تعبيرو تفسير روشن و مفيدي عرضه داشته ايم و 
آيا چنين معاني مهمي را درميدان اين تجربه حرفه اي گرانبها آزموده ايم 

و مي آزماييم؟

چند پرسش دیگر
راس��تی اخالقيات جامعه علمي ما  بعد از اين همه تفخر مفروض، در 
اين س��ال هاي انبوهِ آورده های آماری و نمايه دار، چه قدر رش��د داشته 
است؟ هم امروزهمۀ ما خشنود و مفتخريم كه عزيزان بسياري در ميان 
م��ا كارنامه های بين المللي بلند بااليي دارند، برخي ده ها و بلکه صدها 
مقاله علمي معتبر خود را در امتداد  اين كارنامه ارزنده چيده اند، برخي 
و به نيکي، 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 منطقه ای يا جهاني دريافت 
نموده اند. بس��ياري، مراودات علمي وسيع وعميقي را در دامنه اي ملي 
و بين المللي  س��امان مي دهند 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 قرارمي گيرند. 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 تاريخی نيستيم.
حال آيا با همه اين توفيقاتي كه به قدراندكی از آن ها ياد شد در اخالق 
هم  با همۀ ملحقات و بس��ط اجتماع��ي و موضعي اش، گامي به جلو 

نهاده ايم و مي نهيم يا  بهايي براي آن قائليم؟ 
آي��ا به هم��ان اندازه كه دركس��ب آن گونه امتيازها و ت��دارك و تامين 
آنگونه آمارها مي كوش��يم و خود و جامعه خويش را قرين بهره مندي 
و خرس��ندي و عزت مي س��ازيم دراخالق و فهم معرفت معاش��رت 
وهم��کاري و اصول گرايي هم، ازبراي پيش��برد مصالح ملي و آرمانی 
توفيق و پيشرفتي داشته ايم؟ آيا به همان اندازه كه در كسب و آفرينش 
دانش مي كوش��يم، به اندازه آن ده ها همايشی كه هر ساله در كشور برپا 
مي كنيم يا ده ها همايش بين المللي اي كه هر س��اله صدها نفر از ميان ما 
در آن  شركت مي كنند، به اندازة آن همه مقاالت خوبي كه در نشريات 
معتبر و نمايه دار برجستۀ علمي منتشر مي كنيم و به آمار فخر شخصي 
و ملي و دولتي و رسمي و غير رسمي امان مي افزاييم و به آن ها افتخار 
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می كنيم، مصمم هستيم  تا به تن نازك و رنجور اخالق علمي و انساني 
و معاش��رت ها و روابط س��رد و گاهي دلگير محيط هاي علمي امان هم 

روح و نَفسي بدميم؟
  به ديگر س��خن آيا جايگاه اخالق علم��ي، اخالق حرفه اي و اخالق 
انس��اني ما در داخل كش��ور، ام��روز و با مالحظۀ مرتبت شايس��ته و 
آبرومندعلمي امان در منطقه و جهان، در مقايسه با دو سه دهه پيش كه 
خبري از اين تحوالت و اين افتخارها نبود گامي به پيش رفته اس��ت؟ 
آيا امروز و با اين  رش��د و ش��کوفايي علمي، در قضاوت هايمان متر و 
معيارعل��م و اخالق و احترام و قدرشناس��ي و حرم��ت و  بزرگتري و 
كوچکتري، جاي رقابت ها و مقايس��ه هاي بي مناسبت و يا تحکم ها و 
آمريت هاي جاهالنه و فخر فروش��ي ها و غرورهاي پوشالي و كاذبی را 

كه از اوهام نخبگی و خود برتر بينی هستند گرفته است؟ 
آيا 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 
سوال ها را درست وموجه و قابل اعتنا مي دانيم؟ آيا جستجو در احوال 
و آالم مردم جامعه و دنياي امروز را ش��رطي از قوام  دانش و فرهنگ 
اخالقي خود مي دانيم وهزينه اي از روح و وقت و آرزوهاي خويش را 
براي  ترفيع درجۀ درك و فهم آن مي پردازيم تا وجه فوق العاده مهمی از 
مفيد بودن و سودمندي را درعين انجام نافذتر تخصص و مهارتی كه در 
دست داريم جستجو كرده باشيم؟  آيا به وجود كمينه اي از شرط عيار 
كارآمدي و تجربه براي پذيرش يا واگذاري بارهرعهد وقرار ومسئوليت 
وتکليفي قائليم و آن را قدر و قيمتي مي نهيم تا به روش��ني واستحکام 
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 مکان، به خوبي 
و انصاف و بي حب و بغض وغرور و توهم آگاهيم تا هندس��ه وقوع  
و ش��طرنج رفتارهاي اخالقي و تکليفي و آرمان��ي خود را به خوبي و 
روشني ازهم باز  شناسيم و از براي اعتالي درجۀ آن  طرح و نظري در 
پيش گيريم؟ آيا هرگز به اخالق، چ��ون چارچوبي از براي آرمان هاي 
بلند علمي انديشيده ايم تا روح انساني خود را نيز در حين انجام كار و 

تکاليف روزمره در دريای زالل آن سرمست حظ  های شيرينی كنيم؟

در همین نزدیکی
 با اينکه در گوش��ۀ هيچ يک ازمدارك دانش��گاهی اش��اره ای به مدارج 
شعورعمومی و درك و تلقی های اخالقی مکتسبی نمی شود با اين وجود 
يکی ازآفات رايج حاملين مدارك دانشگاهی، غرور شعور عمومی و غرور 
كمال اخالقی اس��ت.  حال آنکه اين مدارك، به خودی خود، واجد هيچ 

معنی و اشاره ای دربارة اين دو صالحيت و شايستگی متفاوت نيستند و 
واقعيت تلخ آن است كه ِصرف كسب اين مدرك نه تنها هنوزهيچ نقطۀ 
وصول��ی در پيچ اول مقصد اين راه هم نيس��ت بلکه گاهی توهم زا هم 
هست. بخواهيم و نخواهيم، هنوزهمۀ بشريت از عالِم وعامی متفق القولند 
كه راه نيل به هردرجه ای دراخالق و ادب و ش��عور، از داالن طی مس��ير 
زندگی، گذر زمان، تلمذ در محضر بزرگان و تجربه و تجربه و تجربه های 
گاه س��خت و گاه تلخی از مسئوليت و كار و  تالش و زحمت و همت 
و استقامت می گذرد و هنوزهيچ مرجعی به ِصرف شاگردی هيچ درسی 
و استادی و مشقت انجام هيچ مشقی و مکتبی و برومندی كشيدگی هيچ 
قدوبااليی و اكتساب و نيل به هيچ منصبی و جاللی، برای اين  دو منزل 

معنوی و ادراكی، مدرك و تصديق و درجه ای صادر نمی كند. 
با اين وجود مدت هاس��ت كه در جامعه ما  نشانگان چنين توهم هايی،  
ب��روز و ظهوري جدي يافته اس��ت. خيلي جاها ي��ک لفظ دكتركه در 
پيش��وند نام كسي بيايد گمان مي ش��ود كه در قله اي از كمال و دانايی 
نشس��ته است. به همين دليل هم خيلي ها در اين يکي  دو دهۀ اخير و 
درعين عهده داري ده ها مسئوليت و تکليف از انواع ديگر، به هر دری 
زدند و خيلی از حريم ها و  معيارها را  له كردند تا اين  نشان سحر آميز 
را هرطوركه ش��ده زينت بخش نام مبارك سازند. بي اخالقي  اين امر 
همان توهم رايج  پيش گفته و خامي ها و خطاهاي  بيشمار ناشي از نيل 
ظاهری به آن عنوان است. راستی آيا از ِصرف اين مدرك  تا  دانايي و 
كارآمدي و س��ودمندي، هنوز راه بلند و گاه بسيار طويلی باقي نيست؟ 
راهی كه برای طی آن قبل از هر چيز بايد دردی و دغدغه ای و آرزوهای 
انسانی بلندی داشت.  در محيط هاي تخصصی دانشگاهی ما گاهي چيز 
ديگري هم بر اين توهم و ُشبهۀ  فريبندة  كمال می افزايد  و آن وزن و 
ضخامت  پوشه هايي از چيزي با نام فرنگي و مصطلح  پيپر يا مقاله های 
علمی بين المللی است. امروزه تفخر استنادِ صرف، به تعداد اين مقاله ها 
يکی از آن چيزهائيست كه اگر به دهها جنبه و مقياِس علمی و محتوايی 
مستقل، به عيار و سنجش دقيقی در نيايد نمونۀ ديگری از نادرستی های 

رايج علم در ميان ما را نشان می دهد.  
مقاله سازی های سطحی يا بازاری بی استناد واتکا به پشتوانه های درست 
و جدی پژوهش��ی هم يکی ديگر از آفت های رايج و رو به گس��ترش 
اس��ت.  اين ه��ا برخی از دامنه های بحراني اخ��الق در جامعه علمي و 
دانشگاهی امروز ما هستند كه با مدل سازی های عوامگرايانه ای، فضاي 
امنيت خاطر تنوع  دانشگري هاي حرفه اي و خالصانه را به قدر موثري 
مش��وه و مغشوش می س��ازند و جز با ميدان داری دانشمندان اصيل و 

متواضع اين حوزه عالج نمی گردند1.

1 . واضح 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 بزنگاه هاي اخالق در دانش��گاه ها، پذيرش مسئوليت 
تعداد كثيري دانشجوي دوره تکميلي بدون فرصت و فراغت رسيدگي 
به حداقل امور علمي و پژوهشي  آن هاست. چيزي كه البته به تکليف 
اجراي سياست گذاري هاي نادرست توسعه كمی وافراطی اين حوزه به 
دست پيش قدمي ها و سرودست شکستن هاي ناصواب خيلي از ما، هر 

روز بيش از پيش پابرجاتر و محقق تر مي شوند. 
مش��وه ش��دن ش��ديد صالحيت هاي مديريتي و تخصصي، به عالوة 
پيآمدهاي نادرست فراوان ناشي از آن بر همه چيز، ازديگر جوالنگاه هاي  
بي  اخالقي در همه جای جامعه امروز و از جمله  در ميدان علم و دانش 
است. آفتی كه هرگاه به دانشگاه رسيده است به قدر موثري بايسته هاي 
آكادميک را  در خردی خود فرو كاسته است و فضيلت های اخالقی را 

در خردی خود معنی و تحقير كرده است.
     پردة ديگري از بُروز آشکار صحنه هايي از درام اخالق در دانشگاه ها، 
گاه��ی در روابط نس��ل هاي متفاوت دانش��گران رخ می دهد وقتي كه 
نس��ل هاي نو همه چيز را صرفا از پنجره معيارهاي خام دست و كوتاه 
مدت و اغالب عجوالنۀ خود مي بينند و حرمِت تجربه و خردمندی های 

ماليم نسل های پيش را پاس نمی دارند. 
اي��ن گونه تصويرها، س��نجش ها و مميزات ناش��ی از آن ه��ا، همواره 
تلخی های خود را دارند اما خيلی اوقات، در محدودة   مناسبات فردی 
و موضعی متوقف نمی مانند وعقبه های معنوی و تجربی دانشگاه را هم 
تخريب می كنند و فرصت رش��د و تعالی متکی به بهره گيری از توشۀ 
تجربه-های انباشته را به تاخير می اندازند. حال اما كدام داناي خردمندي 
اس��ت كه نداند هر نسلی بر گرده دس��ترنج زحمات نسل هاي پيشين 
نشس��ته اس��ت و پس به پاس اين قدر و قيمت، بايد كه الاقل حرمت 
وعزت و ش��أن ايش��ان را قدر گذارد تا هم  نوبت بي قدري خويش را 
از پيش مقدر نکرده باشد و هم مرامنامه اخالق انساني را بر ديدة منت 

نهاده باشد. 
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