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اخالق پژوهش

در مرحله دستیابی به نتیجه


چکیده
در ٔ
همه یوزهها ،اصول اخمر) بر اصول نظری و اصول نظری بر یبان) فرانظالری تکااله دارنال) و باله همالان دلاالل،
کنشگر در صورت) به یک اصل اخمر) یلتزم ی)شود که و اصالل و اعتقالاد از بانشهالای نظالری و پالارادایم) او
ٔ
یریله دستیاب) به نتاجه با دیگر یرایل پژوهش یتفالاوت اسالت و باله تبالع،
بر ی)ه باش) .اصول نظری اخمق در
اصول اخمر) پژوهش در این یریله با دیگر یرایل پالژوهش یتفاوتانال) .ایالن اصالول نظالری ارتضالا دارنال) کاله
پژوهن)ه در این یریله ،جانب یردم را بگارد و یطابق با سود وها نتا ٔ
جاله خالود را ینتشالر یالا کتمالاو کنال) و فعالل و
رفتاری انجام ده) که جایعه از یاصل پژوهش او باشترین ینفعت و کمتالرین زیالاو را ببالرد .بنالابراین ،پژوهشالگر
ٔ
هنگام رسا)و به نتا ٔ
جایعاله انسالان) زیاوبالار
جه پژوهش ،از نظر اخمر) یوهف است اگر نتاجاله کالارش را بالرای
ی)دان) ،به صورت) و را از دسترس خار کن) که راه زیاو بسته شود و اگر چنان ناست ،بال)وو هالراس ،باله زبالان)
ّ
شنا ،با درت و ایانتداری نتاجه را ینتشر کن) و برای پذیرفتن نق)های عالماو ینتظر بمان) .ایالن تحقاالق در صال)د
است اصول نظری اخمق این یریله را به دست ورد و اصول اخمر) و را ت)وین و پاشنهاد کن).
کلیدواژهها
ٔ

اصول نظری ،پژوهش ،نتاجه پژوهش ،اخمق پژوهش ،کتماو نتاجه ،دستیاب) به نتاجه.
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مقدمه

ٔ
یریله دستیاب) به نتاجه است .ایالن یریلاله بالا هماله یرایالل
خرین یریله در فراین) پژوهش،
پژوهش یتفاوت است و به همان دلال اصول اخمر) یتفاوت) دارد .در ایالن یریلاله از چگالونگ)
پژوهش سخن) در یااو ناست ،بلکه در ٔ
باره چگونگ) ابراز یا کتمالاو نتاجاله و یاصالل پالژوهش و
یسئولات صایباو ٔ
نتاجه پژوهش در ربال ثار و سالخن گفتاله ی)شالود .سالؤال اخمرال) در ایالن
یریله این است که چه کس) و در چه صورت) ی)توان) نتاجه پژوهش را ینتشر یا پنهاو کن) و چه
کس) بای) در برابر ثار ٔ
نتاجه پژوهش بر زن)گ) انساو و یحاط زیست ،پاسخگو باشال) .پاسالخ باله
این سؤاالت از راه تکاه بر اصول ناهر به این یورعات و تحلال یورعات پژوهشگر یمکالن اسالت.
بر این اساس  -و برای کشف و ت)وین اصول اخمر) در این یریله  -نخست ،اصول نظالری و را
تباان ی)کنام و سپس به ت)وین اصول اخمر) ،ی)پردازیم.
بخش اول؛ صورتبندی اصول نظری

11
۹۳۱۱
پژوهی | | شماره
اخالقپژوهی
پژوهشیاخالق
پژوهشی
فصلنامۀعلمی۔
فصلنامه
تابستان۹۳۱7
شماره | | ۳3پاییز
علمی ۔

نظری اخمق در هر یالورعات) از راه تحلاالل شالرایط در ذیالل یبالان) فرانظالری و پالارادایم)
اصول ِ
ّ
کنشگر اخمر) به دست ی) ی) .با صرف نظر از یبان) فرانظری یحقق یسلماو که در این تحقاق
به صورت پاشفرض تلق) ی)شون) ،شرایط یریله دستیاب) باله نتاجاله را ی)تالواو ذیالل دو ایالر
بهرهوری و یسئولاتپذیری تنظام کرد .در این یریله پاش از هر چاز انساوها به بهرههالای) ّ
توجاله
دارن) که از یاصل پژوهش انتظار دارن) .به همالان دلاالل ،گروههالای یختلالف باله سالهمخالواه)
بری)خازن) و گروه) هم به دستان)ازی و انتحال ی)پردازن) .در کنار بحال از بهالرهوری ،ایالن
ٔ
جایعاله انسالان) و
سؤال ناز یطرح است که یسئولات پاای)های پژوهش به عهال)ه کاسالت؛ زیالرا
یحاط زیست در یعرض تماس با یحصول پژوهش ررار ی)گارد و از این تماس یمکن اسالت باله
سود یا زیان) برسن).
 .1اصول نظری ناشی از مالکیت و بهرهوری
ٔ
 .1 .1مالکیت نتیجه تحقیق

اثالر ْ
ورنال)ه ْ
ٔ
یالق
یراجعه به تاریخ علم ،هنر و ادباات نشالاو ی)دهال) انسالاوها از دیربالاز باله پ)ی)

✺

ّ
 .5 .1شعاع سلطه محقق بر نتیجه تحقیق

از یااو انواع ایتاازات) که عقم برای پ)ی) ٔ
ورن)ه اثر به رسمات شناختهان) ،تنها اصالل «ساللطه بالر
ّ
ع)م نشر و افشای اثر» یورد استفهام ج)ی ررار ی)گارد .یا پ)ی) ورن)ه ی)توان) از نشالر و افشالای
ٔ
نتاجه پژوهش و اثر علم) ،خودداری کن)؟ این پرسالش از ینظالر اخمرال) و یقالور) پاسالخهای
یتفاوت) دریافت ی)کن) .از ینظر اخمر)ٔ ،
نتاجه پژوهش یق عموی) جایعه به شالمار یال)رود؛
ً
به همان دلال ،پژوهشالگر یوهالف اسالت پالژوهشهالای) را کاله اوال از کافاالت پژوهشال) کالاف)
ً
ٔ
وهافاله
برخوردارن) و ثاناا ،دارای یزایای علم) هستن) ،در دسترس عموم ررار ده) .در برابالر ایالن
اخمر) ،نظامهای یقور) یوجود ،برای پ)ی) ورن)ه «یق افشای اثر» را به عنواو یک یق یعنوی
ی)شناسن) .یق) که «بر اساس و درباره زیاو ،یکاو و چگونگ) افشای اثر خود باله شالخص یالا
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ی)دهن) که اثر به نام او شناخته ش)ه ،از بهرههای یادی و یعنوی اثرش برخوردار باش) .همچنالان
ْ
به او یق ی)دهن) دیگراو را از تصایب و تصرف در اثر خویش بازدارد (عربااو ،جواد ،701۵ ،ص . ۵0
تقباح و نکوهش ا«نتحال» که به درازای عمر علم) و ادبال) بشالر رال)یت دارد و ناالز باله رسالمات
ِ
شناخته ش)و یقوق یالکات فکری در جایعه جهان) ،برخاسته از این تلق) است .به همان دلاالل
یق پ)ی) ورن)ه» اختمف چن)ان) ن)ارنال) و هماله بالر
«نظامهای یقور) یهم در اصل شناسای) « ِ
یمایت از و تأکا) ی)کنن)» (یکمتناالا و یویال)ی ،7017 ،ص  . ۵0انتسالاب نتاجاله کالار علمال) باله
ّ
پ)ی) ورن)ه در نظر جایعه و عرف دانشوراو چناو یسلم است کاله یتال) خالود پ)ی) ورنال)ه را ناالز
یح)ود ی)کن)؛ به طوری که از واگذاری و به دیگری بازش ی)دارد (عربااو ،جواد ،701۵ ،ص . ۵0
از ینظر اسمی) ،هرچن) این عنواو نوپ)ی) است و به صرایت در ینابع یاد نش)ه ،یمنوعاالت
انتساب اثر علم) به غارپژوهن)ه به وساله ادله عام رر ن) (نکٔ :
سوره نجمٔ ،یه  0۵پشالتابان) ی)شالود.
ٔ
نظریاله ینطقالة الفالراغ (یلامال) ،701۴ ،ص  ۵1و
در فقه یذاهب اسمی) ناز دی)گاههای کل)نگر بالا
ٔ
نظریه دین ی)ارل) (یلام) ،701۴ ،ص  ۵۵و دی)گاههای جزئ)نگر از راه توسعه در یفهوم یالکاالت
یا به وساله راع)ه یفظ نظام و دلال عقل یستقل (یلام) ،701۴ ،ص  10به اثبالات یالکاالت فکالری
پژوهن)ه پرداختهان) .با صرف نظر از انتقادات) کاله یمکالن اسالت از ُبعال) فنال) باله بعضال) از ایالن
دی)گاهها و نظریهها داشته باشام ،اصل ّ
توجه دین به «یق یالکاالت فکالری» را از یجموعاله وهالا
استفاده ی)کنام .بنابراین ،یک) از اصول نظری اخمق در این یریلاله «اصالل یالکاالت پژوهنال)ه
نسبت به نتاجه پژوهش» است.

اشخاص) تصمام ی)گارد .وجود این یق برای پ)ی) ورن)ه ،دیگراو را از اجبالار او باله افشالای اثالر
خود باز ی)دارد و هاچ کس نم)توان) پ)ی) ورن)ه را به افشای اثر خود یجبالور سالازد» (یکمالتناالا،
یحمالود ،701۴ ،ص  . ۴۴بنا بر این ،از ینظر یقور) ،پژوهنال)ه یالق دارد از افشالای نتاجاله پالژوهش،
ّ
خودداری کن) ،ول) از ینظر اخمق ،این یالق بالا یسالئولاتهای یحقالق و فوایال) گالزارش نتاجاله
ْ
پژوهش ،در تعارض است و به همان دلال توصاه ی)شود در صالورت) کاله انتشالار نتاجاله تحقاالق
سودی به جایعه انسان) ی)رسان) یا رنج) را تخفاف ی)ده) و یانع زیان) به انسالاوها ی)شالود،
ّ
یحقق از یق سلطه بر نتاجه تحقاق استفاده نکن) و اجازه ده) جایعه از نتایج تحقالاقش بهرهینال)
ّ
شود .در ادایه ،درباره یسئولاتهای یحقق و فوای) انتشار اثر بح ی)کنام .بر این اساس ،دویان
اصل از اصول نظری این یوزه «اصل تسلط یقور) پژوهن)ه بر جلوگاری از افشای اثر» است.
ّ
 .1 .1تأثیر پشتیبانی محقق در ایجاد سلطه بر نتیجه تحقیق
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ّ
اصل یالکات یحقق نسبت به یقوق یعنوی اثر هاچ استثنای) ن)ارد ،ول) در صورت) که شخص)
ّ
یقور) یا یقاق) یحقق را در راه رسا)و به نتاجه یاری و یمایت کن) ،در ثار یالادی نتاجاله بالا او
نظریه کار» جاو الا و « ٔ
شریک ی)شود .نظریههای یختلف از جمله « ٔ
نظریه شخصات» کانت
انحصار یق یعنوی به پژوهن)ه و رابلات اشتراا یق یادی را پذیرفتهان)؛ زیرا بر هر دو یبنا یقوق
یعنوی اثر ،غار رابل واگذاری است .با این تفاوت که طبق ٔ
نظریه شخصات ،اثالر فکالری یظهالر و
ادایه شخصات پ)ی) ورن)ه و جزئ) از وجود اوست و به همان دلال رابل انفکاا از او و انتقال به
شخص دیگر  -اعم از یقاق) و یقور)  -ناست .بنابراین ،ناشر یا یؤسسه یا شخص دیگالر ،تنهالا
ٔ
نظریاله کالار ،یقالوق
ابزار بااو اثر را در اختاار ی)گارد (نالک :یکمتناالا ،701۹ ،ص  ، 07۵ولال) طبالق
ارتصادی اثر به شخص دیگر ینتقل ش)ه و او یالک یقوق ارتصادی اثر ی)شود .چوو طبالق ایالن
کار پ)ی) ورن)ه است و هر کس یالک کار خویش است و ی)توان) کار خالود را
نظریه ،اثر فکریِ ،
به دیگری واگذار کن) (نک :یکمتناا ،701۹ ،ص  . ۵77بر این اسالاس ،هالر کالس باله هالر صالورت) در
ّ
رسا)و یحقق به نتاجه نقش) داشته باشال) ،اعالم از زیودن)هالا ،پژوهشالگراو همکالار و یایاالاو
غار یال)  -اعم از افراد و یؤسسات  -به تناسب نقش خود یقال) پاال)ا یال)کنال) .ادای یالق هماله
عناصر ذیربط به یک صورت اتفاق نم)افت) .برای ادای یق برخ) از عناصر ذیربط ذکر نایشاو در
ّ
گزارش تحقاق کاف) است؛ در یال) که برخ) دیگر یمکن است شریک یحقق در یقوق یعنوی
اثر باشن) ،ول) نقطه یشترا همه این عناصر این است که بای) به یق خود برسن) .بنابراین ،یک) از

✺

اصول نظری در این باب ضرورت رفتار عادالنه با عناصر صایب نقش در پا)ایش اثر ی)باش).
 .5اصول نظری ناشی از مسئولیتپذیری

کسان) که اصرار ی)ورزن) دانشمن)او و علمای علوم دناوی یوهفان) درباره اثر دانش
خود بر جایعه ،تشویش و دغ)غه خاطر داشته باشن) ،لذت ان)یشالا)و و پال) بالردو را
ّ
ّ
در نظر نم)گارن) .یا این لذت و یظ شخص) که دانشمن) ی)برد بالرای کالل جایعاله
ْ
ارزشمن) است؟ پاسخ ینف) است ،ایا بای) به یاد ورد که ارزش خود جایعه چاست.
اگر به ژرفای یطلب برسام ،خواهام دی) که ارزش بناادی جایعه در این است که افراد
ّ
از زن)گ) خود لذت ببرن) .در این یال ،یظ و لذت) که دانشمن) ی)برد ،دستکم باله
ّ
ّ
ان)ازه هر لذت و یظ دیگری بای) ارزشمن) باش) (فاینمن ،7017 ،ص . 70۵

در برابر این رویکرد ،بسااری از دانشمن)او یتال) از افشالای اسالرار طباعالت کاله در یطالعالات خالود
کشف کرده بودن) ،خودداری ی)کردن) .برای یثالال ،ارشالما)س  -ریاضالا)او و فازیکال)او یونالان) -
یاضر نبود ٔ
رساله خود راجع به ریاضاات را ینتشر کن)؛ زیرا ایتمال ی)داد یافتالههای او کاربردهالای
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در شرایط عادی جایعه بشری از یاصل تمش دانشوراو و پژوهنال)گاو سالود ی)بالرد ،ولال) هماشاله
ی)تواو شرایط) را تصور کرد که استفاده نادرست از یاصل یک پالژوهش ،انسالاوها را گرفتالار رنالج
ْ
کن)؛ با این وصف یا پژوهن)ه نسبت به نتاجه پژوهش خود یسئولات) دارد و الزم است دربالاره ناالک
و ب) و دغ)غه داشته باش) یا نه؟ در پاسخ به این پرسش ،دانشمن)او دو یوضع روشن و علن) دارن):
ْ
یطلالوب
برخ) از دانشمن)او با استناد به پارهای گزارههالای اثبالات نشال)ه و نالوع) یصالادره باله
ّ
یسئولات یحقق را انکار کردهانال) .گزارههالای) یثالل «علالم بالرای علالم»« ،یرزناشناسال) تحقاالق
علم)»« ،ب)طرف) علم» و «ع)م ارتباط علم و سااست» که هرگز در یک فراین) صحاح انتقالادی
به اثبات نرسا)ه ،شعارهای) هستن) که برای توجاه عال)م یسالئولات دانشالمن) ،سالاخته شال)هانال).
ً
طرف)اراو این رویکرد ،عم)تا با اتکا بر ینطق تمایز بان علم یحض و کاربردی ،از سااست زادی
ّ
یطلق علم و « ٔ
یسئولات یحقق» طرف)اری ی)کنن) .باله نظالر وهالا تنهالا کالاربرد علالم
نظریه ع)م
ِ
است که ی)توان) زیاوبار باش) و تا نجا که به علم یحض یربوط ی)شود ،یگاناله وهافاله دانشالمن)
گاه ساختن یردم از نتایج پژوهشهای خویش است .این که دیگراو از نتایج یذکور چه اسالتفادهای
ی)کنن) ،ربط) به او ن)ارد .فاینمن  -فازیک)او یریکای)  -در توجاه این رویکرد نوشته است:
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یهن)س) خطرناک) داشته باش) .همچنان لئوناردو داوینچ) (7۴7۵۔ 777۵م ی)ل زیردریای) خالود
را ینتشر نکرد؛ چوو فکر ی)کرد طباعت ّ
شر بشر ی)توان) و را به عنواو ابزاری برای تخریالب بسالتر
دریا به کار ی)گارد (نک :یعم،ب)تا ،ص  . 77۵افسانههای) که از دستیاب) برخال) دانشالمن)او باله اسالرار
طباعت و خودداری از افشای وها بر زباوها جاری است ناز یستن) به این ایالر ارتکالازی اسالت کاله
دانشمن) نم)توان) نسبت به نتاجه تحقاقات خود ب)دغ)غه باش).
طرف)اراو این نظریه اعمم ی)کنن) که یرادشاو از یسئولاتپذیری دانشمن)او نسالبت باله علالم
خود در جایعه ،هماو تأثارات کاربردی علم است (فاینمن ،ریچالارد ،7017 ،ص  ، 707ول) تفکاک علم
یحض از کاربردی  -با توجه به یاهات پژوهش علم)  -دور از وارعات است و هاچ دانشالمن)ی
نم)توان) ادعا کن) ،کارش ربط) باله رفالاه افالراد یالا سااسالت دولتهالا نال)ارد .بالر ایالن اسالاس ،هالر
دانشمن)ی بای) ب)ان) دانش) که تولاال) ی)کنال) ،چاله ثالاری ی)توانال) در طباعالت و جایعاله بشالری
به همراه داشته باش) .یطابق این نظریه ،پژوهشگری که در کار خود یوفق بوده و به نتاجالهای علمال)
دست یافته ،هم نسبت به سودی که در صورت کتماو نتاجه تحقاق از دست جایعه ی)رود ،یسالئول
است و هم نسبت به زیان) که در صورت نشر و افشای و یمکن است ،گریباو انساوها را بگارد.
یسئولات) که دانشمن) بای) و را بپذیرد ،با دو عایل شناخته ی)شود :جایگاههالای) کاله خالود او
در جایعه به دست ی) ورد و فوای)ی که نشر دانش برای جایعاله بشالری بالهدنبالال دارد .در ادایاله،
درباره این دو عایل به طور خمصه سخن ی)گویام.
 .1. 5فواید نشر و گزارش نتیجه تحقیق

ْ
ٔ
جایعاله
در اینجا تنها از فوای)ی نام ی)بریم که انتشار دانش یت) ب)وو توجاله باله کالاربردش بالرای
ٔ
توسعه دانش (پاشالا شالریف) و شالریف) ،701۵ ،ص  0۹۵اصالمح
انسان) به دنبال دارد .از این ربال فوای)
دانش یفظ و انباشت سریایه علمال) (هالروی ،701۵ ،ص  ۵۵7و تشالکال جایعاله علمال) (هو یالت و
کرایر ،701۵ ،ص  777از همه یهمتر است.

ٔ
 .5. 5جایگاه دانشمند در جامعه انسانی

یایکل یته  -ریاضا)او یعاصر  -برای اثبات یسئولات ٔ
ویژه دانشمن)او شئوو و توانای)هالای ایشالاو را
در چهار عنواو ترتاب داده است 7 :درا عماق از یشکمت فن)؛  ۵توانای) توصاه و کمک علمال)

✺

برای یل یشکمت؛  0ایکاو هش)ار دادو به جایعه؛  ۴برخورداری از دی)گاه) جهالان) باله نفالع
نوع بشر و برخورداری از نوع) برادری بانالمللال) کاله فراتالر از یرزهالای طباعال) اسالت (رات بالمت،
 . 70۵1از ینظر اسمی) ،دانشمن) در جایعه دارای سه یورعات است که از نایااله هالر یالک از وهالا
یمکن است یسئولات) داشته باش) :جایگاه انسان) ،جایگاه دانشوری و جایگاه برخورداری.
به خاطر جایگاه انسان) از نظر اخمر) یوهف به خارخواه) است (کلانال) ،۵ ،70۴1 ،ص 7۹۴
و بای) در راستای زدودو رنج انساوها تالمش کنال) ( فالاض کاشالان) ،بال)تالا ،۵ ،ص 70؛ طبرسال)،7017 ،
ص  ۴0و با این تلق) که انساوها همه خانواده خ)این) ،بکوشال) سالودی باله وهالا برسالان) (کلانال)،
 ،۵ ،70۴1ص . 7۹۴

بخش دوم؛ تدوین اصول اخالقی

نتاجه پژوهش خود در دو یورعات ررار ی)گارد :یا ٔ
یحقق در ارتباط با ٔ
نتاجه تحقاق خالود را بالرای
ٔ
جایعه بشری یفا) ی)دان) و تصمام ی)گارد و را ینتشر کن) و یا به دلال زیان) که در و ی)بان)،
تصمام ی)گارد و را یخف) کن) و در هر یک از ایالن دو یوضالع از ینظالر اخالمق ،وهالایف) پاال)ا
ّ
ی)کن) .وهایف) که یحقق در این یریله پا)ا ی)کن)  -چه بر یحور ابالراز و چاله بالر یال)ار کتمالاو
نتاجالاله  -همالاله از یصالالادیق ادای یالالق و ایفالالای وهالالایف و یسالالئولاتهای دانشالالوری ،انسالالان) و
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یسئولات و تکالاف خاص) که به یقتضای جایگاه دانشوری بر عه)ه دانشمن)او نهالاده شال)ه ،در
زباو ق ن ک یم و به تبع و در فرهنگ پاشوایاو یعصوم (ع  ،گاه) به عه) و پاماو اله) یستن) شال)ه
( ٔ
سوره لعمراو ،یۀ 7۵1؛ شاخ صال)وق ،7 ،70۵1 ،ص  770و گاه) به دارای) علم) دانشالمن)( .شالریف رضال)،
 ،7۴7۴ص 70؛ ّیران) ،70۹0 ،ص  . ۵۵7دانشمن) به استناد عه)ی که با خ)ا دارد ،یوهف است باله رنالج و
رایت انساوها ،توجه کن) (شریف رض) ،7۴7۴ ،ص  70و در زیانهای که یالق و باطالل را یال)شناسال)،
ْ
ٔ
(سالوره لعمالراو ،یالۀ 7۵1؛ شالاخ صال)وق ،7 ،70۵1 ،ص  770و بایال) باله خالاطر دارایال)
یق را اههار کنال).
علم)اش زکات و را بپردازد ،یعن) دانشش را به شایستگاو باایوزد (نوری7۴01 ،ق ،۵ ،ص . ۴۹
نعمت دانش ،یوهف است از خ)ا (نک؛ یوسالوی خمانال)،70۵۹ ،
دانشمن) به خاطر برخورداری از ِ
 ،۵ص  770و طبرس) ،فضل بن یسالن ،۵ ،7۴۵0 ،ص  ۵00و انسالاوهالا شالکرگذاری و رال)ردان) کنال).
بر اساس نچه گذشت ،دانشمن) در برابر خ)اون) یتعال یتعه) ،به جایعاله بشالری بالهویژه جایعاله
ٔ
جایعه انسان) است.
خویش ی)یوو و به یثابه شکرگزاری یوهف به فای)هرسان) و رنجزدای) از

ّ
برخورداری است .در ادایه ،وهایف عم)ه یحقالق را در ایالن دو یورعاالت بالا نظالر باله یوزههالای
اخمر) اسمم و اصول نظری پاشگفته ،بررس) و تباان ی)کنام.
 .1موقعیت کتمان نتیجه تحقیق

دربارۀٔ یورعات کتماو به دو تباان ناازین)یم :نخست این که یرجع تشخاص کاست و دیگالر ایالن
که یراد از دانش زیاو ور چاست.
نخست ،اگر ی)توانستام تشخاص دانش زیاو ور را دستکم به جمع) از اهل دانالش واگالذار
ً
کنام ،یتما ضریب خطا در این یسئله به ی)ارل ی)رسا) ،ولال) اطالمع هالر کالس جالز شالخص
ً
پژوهن)ه تقریبا یساوی با ابراز و نشر نتاجه است و با این وصف نم)تواو از اخمر) بالودو کتمالاو
که دیگر در اختاار پژوهشگر ناست ،سخن گفت .بنابراین ،افزوو بر این کاله در فضالای اخالمق و
ایور یعنوی اطماناو شخص کنشگر یعتبر است ،در این یسئله واگذاری تشالخاص باله دیگالری
یساوی با ایحای صورت یسئله است.
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دوم ،دانش به یعنای گالاه) از روابالط یوجالودات ،بالهخالودیخالود نم)توانال) زیالاوبالار باشال).
بزرگترین زیان) که از این نایاه یمکن است گریباو انساو را بگارد ،ب)فایال)ه بالودو اسالت .اطالمق
عنواو زیاوبار بر این ربال دانستهها از این روی صحاح است که انساو برای رسا)و به هر دانسالتهای،
بخش) از ْ
عمر و ایکانات خود را یصرف ی)کن) و اگر نتاجه این تالمش و هزیناله ،گرهال) از کالار او
نگشای) ،و تمش و هزینه به ه)ر رفته است .بالر ایالن اسالاس ،ورتال) از یالک علالم زیالاو ور سالخن
ی)گویام ،در یقاقت ،به کاربردهای و نظر داریم و ینظوریاو دانشال) اسالت کاله ی)تالواو و را باله
زیاو انساوها به کار برد .کاربرد هر چاز در زن)گ) انساو هاچگاه در یک ٔ
نقطه رابل توصالاف یتمرکالز
ناست تا به سان) بر چسب یفا) یا یضر بر و بزنام؛ هر چاز رابل کاربردی در یالک یال)ار فالازی باله
کار ی)رود ،در طاف) از فای)هرسان) یحض تا زیاو وری یطلق .به عبالارت دیگالر ،ضالرر و فایال)ه از
یفاهام تشکاک)ان) .بنا براین ،توصاف نتاجه یک تحقاق به زیاوباری با دو یشکل یواجه است:
ّ
 .7هماشه بای) به تشخاص یک نفر (شخص یحقق واگذار شود که یمکن اسالت بالر شالرایط
گوناگوو جوایع انسان) ایاطه ن)اشته باش).
 .۵هر چاز زیاوباری از نگاه) دیگر و با وجههای دیگر ی)توان) یفا) باش) .به عبارت دیگالر،
سود و زیاو دانسالتن)ها بالا یمیظاله شالرایط زیالان) و یاالزاو رشال)یافتگ) انسالاوها صالورتهای

✺

ٔ
 .5موقعیت اظهار نتیجه تحقیق

ینظور از یورعات اههار نتاجه ،یورعات) است که پژوهن)ه تصمام ی)گارد ٔ
نتاجه پژوهش خالود را
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یختلف) پا)ا ی)کن) .با این یمیظاله ،هرچنال) یمکالن اسالت از برخال) عبالارات ایادیال  ،یثالل
«علم) که سودی نرسان)» ّ
(یران) ،70۹0 ،ص  ۵0و «علم) که دانسالتنش سالودی نال)ارد» (سالاوط)،
 ،۵ ،7۴70ص  . 7۹0دانش ب)وو فای)ه به ذهن تبادر کن) و بنا بر نچاله دربالارۀٔ یسالئولات دانشالمن)
ّ
گفته ی)شود (نک :فاینمن ،7017 ،ص 707؛ یعم ،ب)تا ،ص  77۵نویسن)گاو اخمق ،پژوهنال)ه را یوهالف
به کتماو و ب)انن) ،ول) یقاقت این است که وجود دانش) که یکسره زیاوبار بوده ،هالاچ ینفعتال)
ّ
یت) برای افراد خاص و در زیاوهای ین)ه هم برای و تصور نشود ،یالک فالرض یحقالق نشال)ن)
است .چازی که در عالم وارع وجود دارد و ی)تواو به و اشاره کرد ،این است کاله دانشهالای) بالا
ٔ
صبغه زیاوباری ی)توانن) از جهات یختلف) یفا) باشن) .برای یثالال ،بالرای گروهال) خالاص کاله
توانای) یفظ و را دارن) ،سودین) ،یا یت) ضروری باشن) .در این صورت ،اههار و بالرای همالاو
ٔ
انال)ازه کتمالانش از دیگالراو ،الزم و اخمرال) اسالت .ایالن اصالل را ی)تالواو از
دسته از یالردم ،باله
َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ِّ
سفارشهای) یثل «بذله ِلمست ِحق ِه؛ بخشا)و به کس) که شایسته و اسالت» (لاثال) ،70۵۹ ،ص ۵۵7
َ ْ ِّ َ َ
و «أو ُی َعل َم ُه أ ْهل ُه؛ و را به افراد شایسته باایوزد» (یران) ،70۹0 ،ص  0۹۴استنباط کرد.
گاه) یک دانش ی)توان) در زیاوهای دیگر و شرایط دیگر و در دست افرادی با توانای) باشالتر
خر ْم بن)های که ٔ
سودین) باش) .رسول خ)ا (ص فریودّ « :
گفته یرا بشنود ،یفظ کن) و ب)تغااالری،
به و که نشنا)ه برسان)؛ بسا کس) که خود دانشمن) ناست ،ول) دانش) را به دیگالری ی)رسالان) و
بسا کس) که دانش) را به داناتر از خود ی)رسان)» (کلان) ،7 ،70۴1 ،ص . ۴00
ْ
شای) یک) از فلسفههای تشکال اصحاب س ّر در ٔ
یوزه ایایت ،همان بود که برخ) از یعارف بای)
ِ
به دست دیگراو ی)رسا) و شای) تنها راهش سپردو و یعارف به افراد یوجود بود .به همان دلاالل
است که برخ) از یعارف) که پاشوایاو یعصوم (ع در دورههای یاالان) ایایالت باله اصالحاب ِس ّالر
خود یوخته و وها را از افشای و بریذر داشتهان) ،در دورههای پایان) در ضمن ادعاه و زیالارات
در دسترس دیگراو هم ررار گرفته است .با توجه به این یح)ودیتها ،پاشنهاد یک اصالل اخمرال)
برای فرض زیاوبار بودو نتاجه پژوهش نهتنها ساو ناست ،بلکه یمکن است عالمانه هم نباشال).
با این یال ،به استناد یسئولات دانشمن) در سودرسان) و رنجزدای) افشای دانالش در هروفال) کاله
خمف اخمق است.
نفع) به یال یردم ن)ارد یا یمکن است رنج) برای وها باافرین)،
ِ

ْ
تصمام گاه یستن) به فوای)ی است که او برای خود تصور ی)کن)؛ با صرف نظر از
اعمم کن) .این
فوای)ی که یمکن است برای جایعه در پ) داشته باش) و گاه ناشال) از ایالن اسالت کاله او یاصالل
پژوهش را برای جایعه بشری یفا) ی)دان) .در صالورت اول ،اعالمم نتاجاله از نظالر یالاهوی یالک
یعایله است که انجام ٔ
دهن)ه و به طور طباع) بهدنبال سود باشتر خواه) بود .دانشمن)ی که سالود
یادی را ه)ف ررار ی)ده) از نظر یقور) ،یجرم ناست ،ولال) بالر خالمف «اخالمق دانشالوری»
رفتار کرده و ایتمال این که یرزهای اخمر) دیگری را در پ) سود باشتر درنوردد ،ینتفال) ناسالت.
در صورت دوم ناز با و که نم)تواو به پژوهشگر نسالبت سالودجوی) داد و او را باله ینفعالتطلب)
یتهم کرد ،ناروهای درون) و بارون) (نفسان) و اجتماع) زیادی با گرایشهای ضال)اخمر) او را
ّ
ایاطه ی)کن) .بنابراین ،در هر دو صورت ،اگر یحق ْق یصادیق رفتارهای غاراخمر) را نشناسال) و
از پاش برای یقابله با وها یوزش ن)ی)ه و تمرین نکالرده باشال) ،هرگالز یوفالق باله انجالام وهالایف
ّ
اخمر) خود نم)شود .در ادایه ،در ٔ
باره اصول و ارزشهای) که در این دو یورعات به کالار یحقالق
ی) ی) ،سخن ی)گویام.
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ینظور از «ص)ارت» در ٔ
یوزه پژوهش« ،ص)ارت علم)» است« .صال)ارت علمال)» در برابالر دو
تحریالف دادههالا از بالارزترین
تحریالف داده» 2رالرار دارد .جعالل و
رفتار غار اخمر) «جعل» 1و «
ِ
ِ
یصادیق «تقلب علم)» 3است که در عصر یا به دلال وجود فناوریهای نوین ارتباط) از یکسو
و نقش یؤثر جایگاه علم) در تعاان جایگاه اجتماع) از سوی دیگر ،چهرههای یتنوع) پا)ا کالرده
است( .نک :ذاکر صالح) ،70۵1 ،ص  7۵۔ . ۴7دفتر علم و فناوری ایاالت یتح)ه جعالل در پالژوهش را
«ساختن دادهها یا نتایج و ثبت و ضبط یا گزارش وها» تعریف کرده است (Shamoo, 2009, pp. 15-
 . 32به نظر ی)رس) تأکا) بر ٔ
واژه ساختن که یکایت از غار وارع) بودو داده یا نتاجه ساخته شال)ه

1. fabrication
2. falsification

 .3از نجا که «تقلب» یک اصطمح یقور) است ،بنااد یل) علوم یریکا برای پرهاز از بالار یقالور) و پاایال)های رالانون)
کاربرد این واژه ،به جای اصطمح تقلب علم)« ،ب)رفتاری پژوهش)» را به کار برده و و را در سه شاخه تعریف کالرده
است :ساخت (دادهسازی  ،تحریف (جعل  ،و ارتباس (سررت از ثار ادب).

✺
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دارد ،یا را از را)های) یثل تقلب) یا تأیا) نش)ه (توکل و ناصریراد ،7011 ،ص  ۵ب)نااز ی)سازد.
ٔ
ٔ
یریلاله دسالتیاب) باله
یریله جستوجو و پژوهش اتفاق ی)افتال) و هالم در
تحریف ،هم در
نتاجه .تحریف در زیاو تحقاق به یعنای دستکاری یواد ،وسایل و فر ین) پژوهشال) اسالت و در
ٔ
یریله دستیاب) به نتاجه ،عبارت است از تغاار و یذف دادهها و نتایج ،باله صالورت) کاله سالبب
شود نتایج گزارش ش)ه با نتایج وارع) یتفاوت باشن) و تحقاق به عنالواو یالک یطلالب ثبالت ٔ
شال)ه
ِ
ربل) به شمار ناای) (نوریحمال)ی ،70۵0 ،ص  . ۹تفاوت بان تحریف و جعل دادهها در و است کاله در
جعل دادهها ،تمای) نتایج گزارشش)ه غاروارع) هستن)؛ در یال) که در تحریالف دادههالا ،تنهالا
بخش) از نتایج گزارشش)ه غار وارع)ان) .یبتن) بر اصل ایترام به یقوق پژوهنال)ه وهافاله دارد از
جعل و تحریف خودداری کن) .پژوهن)های که دست به جعل یا تحریف ی)زن) از طرف) باله یالق
جایعه نسبت به گاه) از یقاقت و از طرف) به یق کسان) که در فراین) جعل یا تحریالف نتاجاله
تمششاو به سررت ی)رود ،ب)اعتنای) ی)کن) .افزوو بر این ،هم دروغ ی)گوی) و هالم تال)لاس و
فریبکاری ی)کن)ٔ .
درباره زشت) دروغ الزم ناست سخن) بگالویام؛ زیالرا زشالت) دروغ واضالح و از
ْ
ضروریات عقل) است .فریبکاری ناز از این یا کمتر از دروغ ناست .به همان دلال ق ن ک یم
سوره فاطرٔ ،یه  70و ۴0؛ ٔ
به بهانههای یختلف یاله و یالهگر را نکوهش کرده (از جمله ،نکٔ :
سوره یطففالان،
ٔیه 7۔ ۴و پاشوایاو یعصوم (ع یا ناز به همان روش یالهگری و فریبکالاری را باله یثاباله خصاللت)
ضالال) ایمالالاو سالالرزنش کالالرده (شالالاخ صالال)وق ،70۵۹ ،ص  ۵۵0و یالالالهگر را خالالار از زیال ٔ
الره اسالالمیااو
ررار دادهان) (شاخ صال)وق ،7۴0۹ ،ص  . ۵۵7ایارالمالؤینان(ع ی)فریایال)« :فالریفتن کسال) کاله باله تالو
اطماناو کرده ،کفر است» (لاث) ،70۵۹ ،ص  . ۵۵را)ی که در سخن و یضرت ی)ه (کس) کاله باله
تو اطماناو کرده را) توضاح) است؛ زیرا کس) که اطماناو نکالرده ،فالریفتنش در عمالل یمکالن
ناست .بنا براین ،نم)تواو از این را) جواز فقه) یا اخمر) نوع) از فریبکاری را استفاده کرد.
«ت)لاس» به یعن) خ)عاله ،یالاله و یخفال) کالردو عاالب در فرهنالگ اسالمی) از اصالطمیات
فقه یعایمت ،ت)لاس به یعنای یخف) کالردو عاالب اسالت و بالا همالان
علم فقه و ی)ی است .در ِ
یفهوم در باب باع و نکاح به کار ی)رود .در باب باع به یعنالای یخفال) کالردو عاالب کالاال (جالوهری،
 ،0 ،7۴0۵ص  ۵00و در باب نکاح به یعنای پنهاو کردو عاب زو یا یالردی اسالت کاله رصال) ازدوا
دارد (نک :یرواری) ،7۵ ،7۴70 ،ص  . ۹07در علم ی)ی ناز دارای سه اصطمح است 7 :این کاله راوی
از کس) ی)ی نقل کن) که او را ن)ی)ه است؛  ۵از کس) که دی)ه چازی را نقل کن) که از او نشالنا)ه
است؛  0از کس) چازی نقل کن) ول) وانمود کن) او کس) دیگر است (أبویباالب ،7۴01 ،ص 70۵؛ نالک:

رلعهج) ،7۴01 ،ص  . 7۵۹بر این اساس ،جعل و تحربف هر دو با ت)لاس در علم ی)ی ررابت و بلکاله
یشابهت دارن) .ت)لاس با همه یعان)اش در فرهنگ اسالمی) نالهتنها یوضالوع ینالع اخمرال) ،بلکاله
ً
یوضوع نه) فقه) ناز هست .پژوهن)ه برای اجتناب از جعل و تحریالف بایال) نچاله را وارعالا از کالار
ً
پژوهش) خود به دست ورده ،عانا ینعکس سازد و از پنهالاو کالردو نتاجاله و دخالل و تصالرف در و
بپرهازدٔ .
الزیه ص)ارت این است که اگر یطالعه به هالر دلالال) کایالل نبالوده ،یالوارد نقالص و را ناالز
گزارش کن) ،یت) اگر نارسای) یربوط به طباعت نوع یطالعه و روشهای یوجود باش) .بالرای یثالال،
اگر ررار است ٔ
نتاجه یک یطالعه اکتشاف) را گزارش کن) ،بای) اکتشاف) بودو یطالعه را در گزارش راال)
کن) تا خوانن)ه گزارش ،انتظار نتاجه رطع) و کایل ن)اشته باش) .همچنالان اگالر نتاجاله یالک یطالعاله
توصاف) را گزارش ی)کن) ،بای) توصافهای یربوط به جایعه و نمونه را باله درسالت) گالزارش کنال) و
ٔ
داینه خطای یمکن در توصافهای استنباط) خود را ناز یشخص کن) ( َبب) ،701۵ ،ص . 70۵۵
 .5 .5شهامت و شجاعت
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التزام پژوهن)ه به اصول نظری در یقطع اعمم نتاجه یستلزم شهایت است؛ چوو ب)وو شالهایت،
یمکن است برای پرهاالز از یخالفتهالای ایتمالال) از اعالمم نتاجاله پالژوهش خالودداری کنال).
پنهاو کردو نتاجه پژوهش با یمیظالات شخصال) یخالالف اصالل سودرسالان) تلقال) ی)شالود.
یخالفت با نتایج نو باشتر از نایاه سه رطب اجتمالاع) بری)خاالزد :صالایباو سالریایه و ثالروت،
ر)رتمن)او و سااستم)اراو و جایعه علم) .ینشأ پرهاز از یخالفت این گروهها ترس است یا طمع
ْ
که هر دو در بانش اخمر) اسمم نکوها)ه است .در بانش اسمی) ،انساو یوی) در بالام و ایاال)
هم یوی) است؛ یعن) تنها خ)ا را شایسته ترسا)و ی)دان) ( سورۀ توبه ،یۀ 70؛ دیلم) ،بال)تالا ،ص  7۵0و
تنها به خ)ا ایا) ی)بن)د ،ایام سجاد (ع ی)فریای):
ین تمام خار را در این دی)م که از نچه در دست یردیاو است ،طمع ببری؛ کس) کاله
هاچ به یردم ایا) نبن)د و همه کارش را به خ)ا بسپرد ،خ)ا در هر یالوردی پاسالخ او را
ی)ده) ( کلان) ،۵ ،70۴1 ،ص . 7۴1

بنابراین ،پژوهن)ه بای) با اتکا به خ)اون) یتعال ،ترس از صایباو رال)رت را از دل برانال) و طمالع از
ٔ
جایعاله علمال)
ارباب ثروت ُببرد و دانش) را که برای یردم یفا) است اعمم کن) و در برابر جنجال
با شجاعت و شهایت از ٔ
نظریه خود دفاع کن).

✺

نکتهای که در این یقام نم)تواو ن)ی)ه گرفت ،ررابت شالهایت بالا ب)پروایال) اسالت .پژوهنال)ه
ب)پروا در یقام اعمم نتاجه ی)توان) نتایج) را ینتشر کن) که با یصالالح عمالوی) جایعاله انسالان)
ْ
سازگار نباش) .بر این اساس ،به هماو نسبت که شهایت اخمر) است« ،ب)پروای)» بالر خالمف
ّ
اخمق است .یحقق در صورت) که بترس) ،یصلحت) اخمر) را از دست ی)دهال) و در صالورت)
که ب)پروای) کن) ،یصلحت) دیگر را و خود بهتر از هر کس ی)توان) یرز باریالک بالان شالهایت و
ب)پروای) را در هر یورد بشناس) .برای کس) که اخالمق ی)نویسال) ،بسالاار یشالکل اسالت بالرای
یوضعگاری در یواردی که دو یصلحت با هم تزایم ی)کنن) رفتار و روش) را توصاه کنال)؛ چالوو
هر یورد در شرایط خاص) اتفاق ی)افت) و تنهالا شالخص پژوهنال)ه ی)توانال) راه ینحصالر باله فالرد
بروورفت از تنگنای تزایم را در هر یورد پا)ا کن).
 .1 .5دقت در تنظیم گزارش

در وارع ،دانشمن) با نوشتن یک گزارش دراق ،خواننال)ه خالود را در رسالا)و باله تصالمام کمالک و
راهنمای) ی)کن) .بنا براین« ،بای) نتایج یک کار تحقاق) را با درت زیاد نوشت و اطمعالات یفاال)
برای خوانن)گاو بالقوه را در و عرضه کرد»(کاوی و کایپنهود ،701۵ ،ص  . ۵7۵درت در گزارش به ایالن
یمیظه ذیل «شکرگزاری و ادای زکات علم» رابل طرح است.
در ذیل این اصل اخمر) ،فروع دیگری ناز یطرح ی)شود .از و جمله است :رعایالت یقالوق
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از اصول اخمر) در گزارش نتاجه تحقاالق ،درالت در تنظالام گالزارش اسالت .درالت از طرفال) باله
«ایانتداری» یربوط است و از طرف) به راهنمای) و ه)ایت دیگراو .دانشمن) چوو سع) ی)کن)
یرز دراق ٔ
یافته خویش را ترسام کن) تا یافتههای دیگراو را به خود نسبت ن)ه) ،ایانتدار اسالت و
به این یمیظه درت در گزارش ،ذیل «رعایت یقوق» ررار ی)گارد و چوو تمش ی)کن) نچاله را
به دست ورده به دیگراو عرضه کن) ،در یقام راهنمای) است .چنانکه برخ) تأکا) کردهان):
ً
نتاجه یک کار تحقاق) یعموال پالاش از دیگالر رسالمتها خوانال)ه ی)شالود .در پرتالو
خوان)و همان چن) صفحه نتاجهگاری ،خوانن)ه ب)وو و که یجبور باله خوانال)و کالل
گزارش باش) ،ای)ه کل) از فای)های که تحقاق بالرایش دارد را باله دسالت خواهال) ورد.
ٔ
درباره خوان)و یا نخوان)و تمای) گزارش یا ایتمالاال
بر پایه همان تشخاص سریع ،او
بخشهای) از و تصمام خواه) گرفت (کاوی و کایپنهود ،701۵ ،ص . ۵7۵

و استخ)ام ادباات شنا.
 .1 .1 .5رعایت حقوق عناصر صاحب نقش

اگر «ع)الت» را یک) از اصول نظری این بالاب بپالذیریم ،پژوهنال)ه بایال) بالا «صال)ارت» نالام افالراد و
گروههای صایب نقش در رسا)و به نتاجه را ناز در گزارش بااورد و هماوطور که درت ی)کن) ٔ
نتاجه
کارش را به درست) گزارش کن) ،بای) درت کن) یقوق یادی و یعنوی عناصر ذیربط یثل زیودن)هالا،
پژوهشگراو همکار ،یایااو یال) و غار یال) اعم از افراد و یؤسسات را ناز در گزارش را) کن).
 .5 .1 .5رعایت حق مخاطبان
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یک) از یقور) که به طور خاص در گزارش ْ
تحقاق بای) یراعات شالود ،یالق جایعاله یخاطبالاو و
خوانن)گاو ثار علم) است کاله در دو گالروه یتخصصالاو و عمالوم جایعاله طبقهبنال)ی ی)شالون).
یهمترین یق جایعه یخاطباو و خوانن)گاو این اسالت کاله یقاقالت را بال)کم و کاسالت و بال)وو
ّ
هر گونه جعل و تحریف ب)انن) .بنابراین ،یحق ْق وهافه دارد ،افزوو بر این که نتاجاله کالار خالود را
بهصورت فن) به یتخصصاو رشته خود گزارش ی)کن)« ،ی)ارل بخش) از نتایج تحقاقات خالود
را که یتناسب با یسائل روز و زن)گ) اجتماع) است ،با رویکردی ترویج) و به زبان) ساده بالرای
عموم یردم ینتشر کن) .ه)ف از انتشار ثار ترویج) ،اشاعۀ دانش در سالطوح یختلالف جایعاله و
ناز بررراری پل) یااو دو عرصۀ نظر و عمل است» (ینصوریاو ،70۵0 ،ص . 00

 .1 .1 .5استخدام ادبیات آشنا

وفاداری به ادباات خاص یک علم یعن) یالأنوسگوی) و باله زبالاو دیگالراو سالخن گفالتن ،از اصالول
اخمر) اعمم نتاجه است .پس اگر کس) در گزارش نتاجه پژوهش اصطمح ج)ی)ی استخ)ام کن)،
بای) به اصطمیات شناخته ٔ
ش)ه و علم نزدیک باش)؛ به طوری کاله اهالال) و علالم و را بشناسالن).
یراعات این هنجار چناو ضروری است که طبق دی)گاه برخ) از صایبنظراو« ،اصطمیات) که بالا
فاصله زیاد از فضای اصطمیات یک علم ساخته ی)شود از و علم شمرده نم)شون) و یبایث) کاله
بر یحور وها شکل ی)گارد از یسائل و علم شناخته نم)شون)» ّ
(جباراو ،70۵۹ ،ص . 7۴۵

✺

 .7 .5نقدپذیری

فریدریش آوگوست فون هایک  9911۔9111م

1. Hayek Friedrich August von.
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«نق)پذیری» اصل اخمر) دیگری است که پژوهن)ه بع) از انتشار نتاجه تحقاقش باله و یحتالا
است .نق)پذیری به این یعناست که پژوهن)ه پس از اتمام کار و رسا)و به نتاجه ،نق) دیگالراو بالر
تقابل) یتکبرانه ،نار) را ایترام کرده ،نقال)ش را بالا
کار خود را با غوش باز بپذیرد و بهجای برخورد
ِ
تأیل و تعمق یمیظه کن).
کسان) که یورد نق) ررار ی)گارن) ،در یواجهه با نق) و نارال) راههالای یتفالاوت) را بری)گزیننال):
برخ) نق) را نشنا)ه و نار) را ن)ی)ه ی)گارن) .گروه) نق) را ی)شنون) ،ول) به جای توجه به نقال)،
بر خود الزم ی)دانن) از نار) انتقام بگارن) و به فراخور یال با او یواجه ی)شالون) .عال)های هالم بالا
تواضع نق) را ی)پذیرن) و از نار) تشکر ی)کنن) .یا این روش را یواجهه سازن)ه ی)نایام .یشالهور
ْ
اسالت کالاله اتخالالاذ ایالالن روش کالالاری سالالاده ناسالالت و یسالالتلزم خودسالالنج) ،خودنکالالوه) و یتالال)
ٔ
یقابله نادرست و غارسازن)ه با نقال) در یقاقالت فالرار از
خودشکن) است ( ریاوپور ،7077 ،ص . 770
یقاقت است؛ یقاقت این است که کاسالت)ها و یحال)ودیتهای انسالاو یوجالب ی)شالود هالر
پژوهش) همواره با درص)ی از سهو و خطا همراه باش) و هاچ پژوهش) یا را با عان یقاقت پاونال)
نزن) .افزوو بر این «روشهای تحقاق) و وسایل پژوهش) نق)ر کایل ناستن) که یا را به وارعاالات
چناو که هستن) تماس دهن)» (شریعتم)اری ،70۵۹ ،ص  ۴77و به همان دلال هاچیالک از نظریالههای
علم) عاری از نقاصهای رابل نق) ناست و پاشرفت و تکایل دانش بشری ناز در گرو همان نق) و
انتقادهاست .سر کارل ریمون) پالوپر (7۵۵۴۔  - 7۵0۵اسالتاد ی)رساله ایالور ارتصالادی لنال)و -
یعتق) است« :برخمف نظر رایج پوزیتاویستها ،رش) علم در تأیا) و اثبالات نظریالههالا ناسالت،
بلکه یحصول نقال) و تج)یال)نظر وهاسالت» (بشالاریه ،۵ ،70۵1 ،ص  ، ۹۴یحالض نموناله «نظریاله
عموی) اشتغال ،بهره و پول توسط جاو یانارد کانز در سال  7۵0۹و ٔ
نظریه یحض سریایه توسالط
ّ
اف .ای .هایک 1در سال  7۵۴7یحصول نبرد این دو یحقق و انتقالاد دیگالراو باله یال)لهای و دو
ٔ
است» (کال)ول ،7011 ،ص  . ۵۵۵بروس کال)ول ٔ
نظریاله «سالریایه»
درباره نحوه شکلگاری و تکایل
توسط اف .ای .هایک ،نوشته است:

هایک ،در سراسر دهه  7۵00م یشغول پاسخگوی) به ینتقال)او خالود بالود و در ایالن
راستا به اصمح ی)لهای خود ی)پرداخت و همان ایر انتقادهالای تالازه و اصالمیات
ج)ی) را به همراه داشت (کال)ول ،7011 ،ص . ۵۵۵
همچنان ،داستاو تأثار انتقادات عرفا و یتکلمالان در رشال) فلسالفۀ اسالمی) یشالهور اسالت (نالک:

اسمی) ،701۴ ،ص . 70۵
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پژوهن)ه با ه)ف کشف یقاقت پژوهش ی)کن) .بنا بر این ،اگر خود به هر دلالال) از دریافالت
و بازیان) ،ورت) دیگری و را به او ه)یه ی)کن) ،نبای) از ربولش خودداری کن) .رسول خ)ا (ص
ی)فریای)« :یقاقت گم ٔ
ش)ه انساو یکام است؛ هر جا بر و دست یاب) از هر کس دیگالر باله و
سزاوارتر است» (شریف رض) ،ب)تا ،ص  7۵1کس) که به دنبال گم ٔ
ش)ه خویش ی)گالردد ،ورتال) و را
ْ
پا)ا کن) اهمات) نم)ده) که در دست کاست؛ چوو تنها به گرفتنش ی)ان)یشال) (خوانسالاری،70۹۹ ،
ّ
 ،۴ص  . ۵۵۵انتقاد دیگراو به یافتههای پژوهش) یک یحقق هماو یقاقت) اسالت کاله از نظالر او،
دور یان)ه و دیگراو برایش ی) ورن).
ٔ
یواجهه غارسازن)ه با نق) ،برخاسته از صفات ناپسن) اخمرال) یثالل عجالب و کبالر یالا کاسالت)
یعرفت) است (فرایرز ررایلک) . 7010 ،بنابراین ،برای و کاله بتالوانام نقال) دیگالراو را باله طالور سالازن)ه
بپذیریم در ر)م اول بای) این صفات ناپسن) را ی)ارل در این یاال)او از خالود دور کنالام و باله خالود
بباورانام که دیگراو ناز همانن) یا بهرهای از درا و عقل و هوش و دانش دارن) ،افزوو بالر ایالن کاله
دی)و عاب دیگراو نااز به تخصص و یهارت ن)ارد (نک :اسمی) ،701۴ ،ص  777۔  77۹؛ بسالا کسالان)
که خود کاری را بهخوبانم)توانن) ،ول) فرق بان خوب و ب)ش را ی)فهمن).
افزوو بر این ،بای) تعریفماو را از نق) اصمح کنام .اگر نقال) را باله ینزلاله یملاله دشالمن تلقال)
کنام ،نم)توانام به طور سازن)ه بکارش گاریم .برای برخورد سازن)ه بای) «انتقاد را ینبع اطمعالات
ج)ی)ی ب)انام که بای) به طور عان) ارزیاب) شالود» (وایزینگالر ،؟؟؟؟ ،ص  . ۵۵دشالمنانگالاری نارال)
اگر چه ٔ
بهانه خوب) برای ب)اعتنای) به سخنش ناست ،بهطور طباع) ی)توان) نق)پذیری یا را کالم
کن) .بنا براین ،بای) نار) را چوو برادری دلسوز تلق) کنام که عاب و نقص یا را به یا نشاو ی)ده)
و با این کالار خالود ارزنال)هترین هال)ایا را باله یالا پاشالکش ی)کنال) ،ایالام صالادق (ع ی)فریایال):
«یحبوبترین برادرانم نهاین) که عابهایم را به ین نشاو ی)دهن)» (کلان) ،۵ ،70۴1 ،ص ۹0۵
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ّ
ٔ
یریله سوم پالژوهش ،یعنال) نجالا کاله یحقالق باله
از نچه گذشت ،استفاده ی)شود که اخمق در
نتاجه دست پا)ا ی)کن) ،بر چن) اصل نظری استوار است .اصول) که یا از یالکات نتاجه تحقاالق
ّ
ِ ّ
ناش) ی)شون) و یا از یسالئولاتپذیری یحقالق .یالالک نتاجاله تحقاالق شالخص یحقالق اسالت و
ّ
ّ
پشتابان) یال) از یحقق یوجب ی)شالود کسال) کاله یحقالق را پشالتابان) کالرده اسالت ،در ینالافع
ّ
ارتصادی اثر با او شریک ی)شود ،ول) شعاع یالکات یحقق به ر)ری ناست که از نظالر اخمرال)
یجاز به کتماو اثر پژوهش باش) .اصول) که از یسئولاتپذیری ناش) ی)شون) در یقاقت بر ی)ه
ّ
از ترکاب بانشهای یحقق از خویشتن با فوای) نشر دانش است .نشر دانش یتال) بال)وو کالاربرد
ٔ
ٔ
توسالعه دانالش ،یفالظ و انباشالت
جایعه انسان) یفا) است به این یعنالا یوجالب اصالمح و
برای
ّ
ٔ
سریایه علمال) و تشالکال جایعاله علمال) ی)شالود و یحقالق باله عنالواو یالک انسالاو یوهالف باله
خارخواه) ،رنجزدای) و سودرسان) به دیگر انساوهاسالت .در یقالام یالک دانشالمن) باله خ)اونال)
انسالاو برخالوردار خالود را یوهالف باله شالکرگزاری از
یتعال و بن)گاو او یتعه) است و باله عنالواو
ِ
خ)اون) صایب نعمت و ر)ردان) از یردم به عنواو یجالاری و یقال)یات نعمالت یال)دانال) .پالس
نسبت به نتایج و پاای)های تحقاقش یسئول است و با این که از ینظر یقالوق ی)توانال) از افشالای
ٔ
نتاجه کار خویش جلوگاری کن) ،از ینظر اخمق ،یوهف است در صورت) که نتاجه تحقالاقش را
برای جایعه یفا) ی)دان) به نشر و ار)ام کن) .بر یبنای این اصول ،در یورعات) که نتاجه پالژوهش
خود را برای جایعه یا عصر و نسل خاص) زیاو ور ی)دان) بای) با یح)ود ساختن گالزارش اثالرش
راه زیاو به وها را ببن)د و در صورت) که نتاجه تمشش را برای جایعه یفاال) ی)دانال) .بالا یراعالات
اصول ذیل به نشر و گزارش و ار)ام نمای) :در گزارش خالود صالادق باشال) و از جعالل و تحریالف
بپرهازد .با شجاعت در برابر خواستههای ارباب نفالوذ ،ثالروت و رال)رت ایسالتادگ) کنال) .یقالوق
کسان) را که به هر صورت) در یوفقات او دخال بودهان) در گزارش خود یاد وری کنال) .در گالزارش
خود به اصطمح اهل ْفن سخن بگوی) و نق) نار)او را با روی گشاده بپذیرد.

فهرست منابع
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ابن بابویه ،یحم) بن عل) (شاخ ص)وق  . 70۹۵( .خصال( .تحقاق :عل) اکبر غفالاری  .تهالراو :جایعاله
ی)رسان؛ انتشارات أعلم).
ابن بابویه ،یحم) بن عل) (شاخ ص)وق 70۵۹( .ق  .امالا( .چاپ ششم  .تهراو :کتابچ).
ابن بابویه ،یحم) بن عل) (شاخ ص)وق 70۵1( .ق  .عیون أخبال ال ضا ع یه السالم( .تحقاق و تصالحاح:
یه)ی الجوردی  .تهراو :نشر جهاو.
ابن بابویه ،یحم) بن عل) (شاخ ص)وق 7۴0۹( .ق  .ثوا اوعمال و عةا اوعماال( .چالاپ دوم  .رالم:
دار الشریف الرض) للنشر.
أبو یباب ،سع)ی 7۴01( .۔  7۵11م  .الةاموس ال ةها( .چاپ دوم  .دیشق :دار الفکر.
اسمی) اردکان) ،سا) یسن . 701۴( .اخمق نق) و فرهنگ نقادی .پاووه و حاو ه .شالماره  ۵0و ،۵۴
ص  701۔ .7۴۵
ریاو پور ،ایار یسان . 7077( .کار پژوهش .مةافت و لااها .شماره  ۵7و  .۵۹از ،ص  ۹1تا .7۵7
َبب) .ارل . 70۵1( ،لوشهای سحةیق دل ع وم اوتمااعا( .ترجماله :رضالا فاضالل ( .چالاپ پالنجم  .تهالراو:
انتشارات سمت.
بشاریه ،یسان . 70۵1( .سالیخ اندی ه ایااا ق ن یستم .تهراو :نشر ن).
پاشا شریف) ،یسن و شریف) .نسترو . 701۵( .لوشهای سحةیق دل ع وم لیتالی( .چالاپ هفالتم  .تهالراو:
انتشارات سخن.
توکل ،یحم) و ناصری راد .یحسن . 7011( .دستبرد علم) با تباان) از جایعاله شناسال) علالم .اخاالق دل
ع وم و یناولی .دوره  .۴ش ۴۔ ،0ص  7۔.7۹
تهران) ،یجتب) . 70۵7( .اخالق الها( .ت)وین و تحریر :یحم) رضا جباراو  .تهراو :پژوهشگاه فرهنالگ و
ان)یشه اسمی).
ٔ
جباراو ،یحم) رضا . 70۵۹( .درباره اخالق سولید ع م .تهراو :پژوهشگاه فرهنگ و ان)یشه اسمی).
جوهری ،الصحاح 7۴0۵( .۔ 7۵1۵م  .سصحیح أحمد عبد الغ ول العطاال( .چالاپ چهالارم  .باالروت :دار
العلم للممیان.
ّ
یران) ،ابن شعبه . 70۹0( .سحف العةول( .تحقاق عل) اکبر غفاری ( .چاپ دوم  .رم :جایعه ی)رسان.
یسنزاده .ریضاو . 701۵( .لوشهای سحةیق دل ع وم لیتالی( .چاپ نهم  .تهراو :نشر ساواالو.
یکمت ناا .یحمود .فکری . 7017( .یةه و حةوق .ش  ،1ص .70۴ – 1۵
یکمت ناا ،یحمود . 701۴( .یروری بر یقوق اخمر) یالکات فکری و یبان) اعتبار و .یةه و حةوق .ش
 ،7ص .۹۴ – ۴0
یکمت ناا ،یحمود . 701۹( .مبانا مالکیت یک ی .تهراو :پژوهشگاه فرهنگ و ان)یشه اسمی).
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یلام) ،عمراو . 701۴( .یالکات یعنوی از دیگاه یذاهب اسمی) .مج ه ط وع .ش  ،7۹ص .1۴ – ۹7
خوانساری ،جمال ال)ین یحم) . 70۹۹( .ش ح یالاا غ ل و دلل مادی( .تصالحاح :سالا) جالمل الال)ین
یح)ث  .تهراو :یؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه.
دیلم) ،یسن بن اب) الحسن( .ب)تا  .اعالم الدین یا ص ات المؤمنین .رم :تحقاق و نشر یؤسسه ل البات(ع .
ذاکر صالح) ،غمیرضا( .ب)تا  .سة ب ع ما .تهراو :پژوهشک)ه یطالعات فرهنگ) و اجتماع).
رات بمت ،جوزف . 70۵1( .برادری بانالملل) و وج)او اجتماع) دانشمن)او( .ترجمه ع .فخر یاسری .
ماهنامه مویةیت ،ش ، ۴دی .ص 7۔.7
ساوط) ،عب)الریماو بن اب) بکر7۴70( .ق  .الجاما الصغی  .باروت :دارالفکر.
شریعتم)اری ،عل) .ی س ه70۵۹( .ق ( .چاپ ششم  .تهراو :دفتر نشر فرهنگ اسمی).
شریف رض) ،یحم) بن یسان7۴7۴( .ق  .نهج البالغة (صبح) صالح  .رم :انتشارات هجرت.
شریف رض) ،یحم) بن یسان( .ب)تا  .المجا ات النبویاة( .تحقاالق و شالرح :طاله یحمال) الزیتال)  .رالم:
ینشورات یکتبة بصارت).
طبرس) ،ابوالفضل عل)7017( .ق  .م کاة افنوال یا غ ل افخبال( .تحقاق :صالح جعفری ( .چاپ دوم .
تهراو :کتابخانة یا)ری.
طبرس) ،یسن بن فضل70۵۵( .ق  .مکالم افخالق( .چاپ ششم  .رم :ینشورات الشریف الرض).
طبرس) ،فضل بن یسن7۴۵0( .ق  .وواما الجاما .رم :تحقاق و نشر جایعه ی)رسان.
طوس) ،یحم) بن یسن( .ب)تا  .ایالا( .تحقاق :یؤسسه بعثت  .رم :دارالثقافه.
طاالس) ،سلاماو بن داوود( .ب)تا  .مسند ا ا داوود طیالسا؛ باروت :دارالمعرفه.
عربااو ،جواد .حةوق مالکیتهای یک ی701۵( .ق  .تهراو :یعاونت پژوهش) .انتشارات پژوهشک)ه ایالام
خمان) و انقمب اسمی).
فاینمن ،ریچارد7017( .ق  .سأثی ع م دل اندی ه( .ترجمه :همایوو صنعت)زاده  .تهراو :نشر فروزاو.
یایور ،ف)ریکو  .ع م و قدلت( . 70۵۵( .ترجمه :پری)خت ویا)ی  .تهراو :انتشارات سازیاو برنایه و بودجه.
فاض کاشان) ،یم یحسن( .ب)تا  .محجة البیضاء( .تصحاح :عل) اکبر غفاری  .رم :جایعه ی)رسان.
رزوین) ،یحم)بن یزی)( .ب)تا  .انن ا ا ماوه( .تحقاق :یحم) فؤاد عب) البار)  .باروت :دار الفکر.
رلعهج) ،یحم)7۴01( .ق  .معجم لغة ال ةهاء( .چاپ دوم  .باروت :دار النفائس.
کال)ول ،بروس7011( .ق  .چال هایک( .ترجمه :غمیرضا زاد اریک) و ایار زاد اریک)  .تهراو :نشر ن).
کلان) ،یحم) بن یعقوب . 70۴1( .کایا( .چاپ دوم  .تهراو :درالکتب االسمیاه.
کاوی ،ریموو و کالایپنهود .لالوا واو . 701۵( .لوش سحةیاق دل ع اوم اوتمااعا( .ترجماله :عب)الحسالان
ناکگهر ( .چاپ سوم  .تهراو :انتشارات توتاا.
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لاث) واسط) .عل) بن یحم) . 70۵۹( .عیون الحکم و المواعظ( .تحقاق :یسان یسان) بارجن)ی  .رالم:
دارالح)ی .
یجلس) ،یحم) بارر (عمیه یجلس) 7۴00( .ق  .حالافنوال( .چاپ دوم  .باروت :یؤسسه الوفا .
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