
  اخالق در زندگي كنوني و شرايط اخالقي پيشرفت و اعتالي علوم انساني
  1رضا داوري اردكاني

  
 ؛ميان علم و اخالق را از وجهه نظرهاي مختلف مي توان بررسي كردنسبت 

عبارت ديگر ه ب. شودهاي پژوهشي آمده است ربطي به اخالق ندارد و با آن اشتباه نميها و گزارشصورتي كه در كتابه علم ب- 1
كرد اما احكام اخالقي احكام انشائي توان آنها را تصديق يا تكذيب زبان علم و احكام علمي همه از سنخ احكام خبري است و مي

 .توان بر مبناي علم يك سيستم و نظام اخالقي بنا كردشوند بنابراين نمياست و اين احكام به صفت درست يا نادرست متصف نمي

و  كه معموالً پس از اتمام پژوهش(علم تابع روش است و روش قواعد و دستورهايي است كه پژوهشگر براي رسيدن به نتيجه - 2
پس در واقع پژوهش سير در راهي است كه با پيروي از قواعد روشن . كنداز آن پيروي مي) اثبات، نام حقيقت به آن داده مي شود

پژوهشگر . شود يا شايد درست تر اين باشد كه بگوئيم علم پيروي از روش است اما دستورها و روش علمي خبري نيستندپيموده مي
مختصر بگوئيم . شودد صبور و امين و رازدار و مستعد قبول هر نتيجه اي باشد كه پژوهش به آن منتج ميدر راهي كه مي پيمايد باي

آيا اين خدمت و تالش اخالقي نيست؟ مگر شخص اخالقي . كندپژوهشگر خدمتگزار حقيقت است و براي حقيقت تالش مي
آيا كسي كه . كندت و براي تحقق آن ارزشها تالش ميسا كند؟ شخص اخالقي وابسته و تابع واالترين ارزشهاكيست و چه مي

دهد؟ كار دانشمند از آن جهت كه ناظر به كوشد، كاري اخالقي انجام نميمي) كه واالترين ارزش ها است(براي تحقق حقيقت 
 .اخالقي استحقيقت و براي وصول به آنست حتي اگر يك فعل اخالقي به معني متداول لفظ به حساب نيايد واجد شأن و ارزش 

يكبار به علم به اعتبار زبان آن نظر كرديم و ديديم كه زبان علم غير از زبان اخالق است و به اين جهت از يكي به ديگري راه - 3
تواند بر خالف توان برد اما وقتي به تلقي دانشمند از كار علمي نظر كرديم ديديم كه دانشمند اخالق خاص خود دارد و نمينمي

توان به نسبت ميان دانش و دانشمند و عدي كه براي پژوهش علمي مقرر شده است عمل كند اما نگاه سومي نيز ميرسوم و قوا
قواعد و قوانين علم خشك و سخت و انعطاف ناپذير است و كساني كه با دانش سروكار پيوسته ندارند حق .جهان دانش انداخت

علم از اين جهت نوعي زهد است و صاحبان اين زهد دانشمندانند كه . خاضع باشنددخالت در كار علم را ندارند و بايد در برابر آن 
گذرانند اما از سوي ديگر علم قدرت است و با آن جهان مسخر مي شود و عالمي قوام مي يابد كه عمر را در خدمت علم مي

 .باشدسازمان و نظام خاص دارد و اخالق آن نيز نمي تواند مستقل از نظام علمي ـ تكنيكي 

  :هاي مطرح در اين تحقيق عبارت است از پرسش 
 آيد و چرا در زماني دچار ضعف و انحطاط مي شود ؟اخالق از كجا مي - 1

 چه تفسيري فلسفي از مناسبات علم و اخالق باتوجه به وضع توسعه نيافتگي مي توان ارائه داد ؟ - 2

 شرايط اخالقي پيشرفت و اعتالي علوم انساني كدامند ؟ - 3

  مقام اخالق در جهان متجدد و جهان مايل به تجدد چه وجوه اشتراك و افتراقي دارند ؟ - 4
  .توان به شرح زير بيان كردنتايج حاصل از اين تحقيق را مي

ي و ماهيت علوم انسان ثمرات معرفتي آن در فهم بهتر. تجويزي داشته باشد - ثمرات معرفتي و سياستگزارانه مي تواند نتايج اين تحقيق 
 نتايج سياستگزاري و تجويزي. خواهد بودنهادي ـ  نسبت به اين حوزه معرفتي انتقادي و خودآگاهي شرايط اخالقي پيشرفت و اعتالي آن

شوراي عالي انقالب فرهنگي و وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري  - و سياستگزاران حوزه علوم انساني و اجتماعيريزان  براي برنامه آن هم
  .بودخواهد 
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