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 سرآغاز

ها و مشهن  دادن حوادثی چون زلزله  و رهرورتن س خهاا  انبا روی
وخاز و تا ها براثر عدم رعاتت اخ انداردهای خااتشدن مقاومت کم آن

ههای منددخهیم مله ا  ااه   عدم رعاتت اخ انداردها در خهاتر حوز 
به  آن تککتهد  جه تومنددخی و رداوری موضوع روز شد  و بهر اه تهت 

شهدن بثهت تقاهل عا هی (. در مورد حوز  عام نتزم بها مرر 1شود)می
گل رد  در اتران در نشرت  نتچر و ه چدتس اشهار  به  رهروق مقاله  و 

ازپهتش نام  در کشور توج  ب  اا   عام نتز ضرورت اود را بتشپاتان
رشد  دری دهد. از طرف دتگر جاتگا  منم عامم رداوری و نوآورنشان می

اق صادی و توخع  کشور مورد توارق ع ومی اخت و اتس مله ا  اهود را 
دهد. برای مثققهان بها بدتان و نوآور نشان میدر تککتد بر اق صاد دانش

توج  ب  نبود مباحت اا قی بر ضرورت توج  ب  مباحت اا قی در کدار 
ی ههاههاتی ه چهون نانوردهاوری و رداوریتوخع  عا ی و رداوری حوز 

 (. 3م2اند )ه گرا اشار  کرد 
 
 
 
 

 

 
رو در اتس نوش   ههدف مشهن  کهردن چتله ی ااه   عاهم و ازاتس

 بعهد گهام در و شد  تعرتف اا   اود اب دا مدظور اتس رداوری اخت. ب 
 قرار بررخی مورد وضعتت قوی اوانش دو قالل در رداوری و عام اا  
 چتله ی اهوانش دو رکمشه  بنهش اخها  بهر نتز در پاتان. گتردمی

 .شودمی معرری رداوری و عام اا  
 

 چیستی اخالق
تهوان به  رر ارههای قهانونیم رر ارهای انلانی را در تعبتری گل رد  می

بددی کرد. الب   بدتنی اخت ک  هم ب  ای و اا قی تقلتمعرریم حرر 
جغرارتهاتی مصهادتق م فهاوتی -لثاظ مفنومی و هم ب  لثهاظ تهارتنی

های بلهتاری پوشهانیع رر ار مرر  اخت و از طرف دتگر هموااندربار  
های رر ار انلان وجود دارد. ب  عدوان مثال م کهس اخهت که  بتس حوز 

زمهانی دتگهر -زمان جزو اا   باشد و در مکهان-رر اری در تک مکان
 انون ب  عدوان تک ارزقم ههههجزو قانون. تا با در نظر گرر س تبعتت از ق

 
 

 چکیده

ای در حوز  منددخی و رداوریم و وجود تقال و خواخ فاد  در حهوز  عاهم ها و مشک تی ه چون عدم رعاتت اخ انداردها و اا   حرر وجود بثرانزمینه: 

نم دقتقی از اا   عام و رداوری وجود ندارد و در بلتاری از موارد باعت اه تت تار س موضوع اا   در عام و رداوری شد  اخت. اما واقعتت اتس اخت ک  ر
رو هدف اتس مقال  بررخی چتل ی اا   عام و رداوری اخت. ب  اتس شود. ازاتسای اش با  گرر   میهای دتگری چون اا   ع ومی و حرر اتس حوز  با حوز 

گترد و در نناتت نتز بر اخها  م و رداوری در قالل دو اوانش قوی و ضعتف مورد بررخی قرار میشد  و در گام بعد اا   عامدظور اب دا اود اا   تعرتف
 شود.بنش مش رک دو اوانش چتل ی اا   عام و رداوری معرری می

-صتفی اخت تا نظهریتو-دهد ک  برا ف روتکردهای جاریم اا   عام و رداوری بتش ر دارای ماهت ی تجربین تج  اتس تثقتق نشان میگیری: نتیجه

تواند ب  شداات و حل ملائل اا قی حوز  عام و رداوری ک ک ن اتد و ه چدتس تجوتزی. از مدظر کاربردی نتزم شداات صثتح از اا   عام و رداوری می
 .اج  اعی داردم نقشی خازند  اتفا کدد-تواند در ختاخ گذاری اتس حوز  ک  جاتگا  من ی در توخع  و رشد اق صادیمی
 

 عامم رداوریم اا  م اوانش قویم اوانش ضعتف کلیدواژگان:
 

  a_chaparak@yahoo.comنوتلددۀ مل ول: نشانی الک رونتکی: 

mailto:a_chaparak@yahoo.com


  علی چاپرک و همکاران: چیستی اخالق علم و فناوری  دکتر   
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قانونی به  نهوعی اا قهی مثلهود گردنهد. الب ه  اتهس  ایرهه   رر ا
که  در –تعبتری وختع از اا   اختم اما در تعبتری مثدودتر از اا   

ای از رر ار اخت ک  اوال اا   مربوط ب  حوز   -اتس نوش   مد نظر اخت
هاخهت و تعبتهر اارج از ش ول قانون اخت و ثانتا بر اخا  نظهام ارزق

 رود. )بد( دربار  آننا ب  کار میط غادرخت )اود( تا 
ای از قواعهد معرهوف اا   در تعرتفی ع ومی عبارت اخت از مج وع 

ها و ها برای انجام رر ار و گرر س تص تم مرابق با ارزقب  ارراد و گرو 
(. ب  عبارت دتگر اا   پرخش از اود و بد 4ها  )اج داد از ضدارزق

رتفم اا   در جاتی مرر  اخت ک  تعس و درخت و غاط اخت. بدا ب  ات
ها مرر  باشدد و لذا اموری ک  امهر ارزشهی در آن مرهر  نباشهد ارزق

های زتهر رو در بثهت ااه   خهوالاارج از حوز  اا   هل دد. ازاتس
انهد،م قواعهد رر هار مداخهل اتهس های اا قی کدممرر  هل دد: ارزق

ها و رر ار اا قی تا زقاراند، و حوز  ش ول و مصادتق ها چتلتارزق
 کجاخت، 

با رنم رو  از اا  م حاال خوال اتهس اخهت که  عاهم و ردهاوری چه  
 ای با اا   دارند؛ ب  عبارت بن رم وق ی عبهارت اااه   عاهم ورابر 

رداوری« ب  کار برد  متشودم ب  طور دقتق به  چه  چتهزی اشهار  شهد  
 دا پرخهتد  شهود که  اب  شود، برای پاخخ ب  اتس خوال الزم اخت کمی

مرر  اخت که   مشکلتا  مل ا مثاب  رداوری ب  چ  چتزی دربار  عام و
 (.5لزوم توج  اا قی ب  آننا را خبل شد  اخت )

 

 مسئله علم و فناوری
 مهاهت ی  -مصهرف  تها تولتهد و تها طراحهی از– ه هوار  عام و رداوری

رند و از طرف آویطرف امکانات و راح ی ب  وجود م ازتک: دارند دووجنی
عدوان به . و ارراتهی بها اهود به  ه هرا  دارنهد دتگر ه هوار  رتلهک

توان ب  رشد صدع ی و اررات ها و ارراتم میهاتی از اتس رتلکمثال
مثتریم گل رق رداوری اط عات و تندتد حرتم اصوصی و تها زتلت
توان ب  مهواردی چهون حادثه  نتروگها  چرنوبتهلم تر میطور مشن ب 
ات ی روکوشت ام انفجار رضاپت ای چادجرم اتجهاد بت هاری اتهدز و  ث ادح

جدون گاوی از تثقتقات پزشکی و بلتاری موارد دتگر اشار  کرد. وق ی 
ها ح هی رداوری مورد توج  قرار گتردم اتس اررات و رتلک آتدد  عام و

کاری ژن تهکم خهازی انلهانم دخهتدهدد؛ شبت اود را بتش ر نشان می
ها هاتی هل دد ک  با اود رتلهکو موارد دتگرم رداوری عیدوهوق مص

رداوری ک   و عدم اط تدان بلتاری دارند. پس مل ا  اصای دربار  عام و
 "رتلهک"کددم مرر  بهودن آننا را ب  موضوعی برای اا   تبدتل می

(. حال خهوال اتهس اخهت که  6وتژ  اثرات آنناخت )دربار  مث وی و ب 
شهوند و اتهس رداوری چگونه  تعبتهر می   عام وارربهای مرر  درتلک

 هارتلک دربار  تعبتر کای کددد، دوتعابتر چ  نلب ی با اا   برقرار می
 اتعابتر با عدوان اتس مقال  در ک  اخت مرر  رداوری از ناشی اررات و

ههای آتهی به  معررهی آننها انهد و در بنشنامتد  شد  قوی« و ضعتف
 پرداا   اواهد شد.

ز پرداا س ب  معرری دو اوانش دربار  اا   عام و رداوریم بتهان ا بلق
اتس نک   نتز مداخل اخت ک  برای مثققان اا   عاهم را م فهاوت از 

اا   رداوری دانل   و بکار بردن عبارت اا   عاهم و ردهاوری را به  
کشدد. آننا دالتهل م عهددی بهرای اتهس ادعهای اهود مرهر  چالش می

اتدک  چون عام معروف ب  کشف حقاتق عبدهی اخهت    اکددد از جمی
امری رارغ از ارزقم اما رداوری ب  دلتل آنک  معروف ب  برآوردن هدری 

(. امهها امههروز  غالههل 8م7بههار اخههت )از قبههل تعتههتس شههد  اخههت ارزق
کددد و در اتدجها پژوهشگران از عبارت اا   عام و رداوری اخ فاد  می

های جزئی دربار  ماهتت رر  شد  و بثتم    رغم آگاهی از نکنتز عای
عام ورداوری و تفاوت آننا با توج  ب  هدف اتس مقال  و ه چدتس تاکتهد 

تدتدگی وختعی داشه   بر اتس نک   ک  امروز  عام و رداوری مدرن درهم
و دتگر قابل ت اتز از هم نتل دد بر کاتت اا   عام و ردهاوری ت رکهز 

دو اهوانش از ااه   عاهم و ردهاوری ی ررشد  و در بنش بعدی ب  مع
 پرداا   اواهد شد.

 

 خوانش ضعیف از اخالق علم و فناوری
های رداوری ن  ناشی از اود مب دی بر اوانش ضعتفم اررات و رتلک

آننام باک  ن تج  کاربرد نادرخت آننا توخط عوامل انلانی اخهت. مب دهی 
ارزق و هدجارهها  بای عام و رداور -ک  تعبتر غالل اخت-بر اتس تعبتر 
ای ندارندم چرا ک  عام پروخ  شداات واقعتهت رهارغ از واخر ارتباط بی
هاخت و لذا ح ی اگر ع ای غتراا قهی )ماندهد تقاهل عا هی تها ارزق

اخ فاد  از آن جنت خاات ب ل ات ی( در حوز  عام رخ دهد اتس ع هل 
ز جامع  ا ویب  دلتل ع ل غتراا قی کاربر عام و رداوری ب  عدوان عض

انلانی اخت و ارتباطی ب  تعاق وی به  جامعه  عاهم و ردهاوری نهدارد. 
 اا قهی مله ا  ههت  عام حوز  در ک  مع قدند دانش ددان از بلتاری"

. اخهت «عتدهیا امهری عام آنان دتد از زترا آتدمن ی پتش توجنی قابل
 و ردگته می کاربه  عتدی هایروق کددممی تثقتق واقع امور دربارۀ عام

 مرالعه  م ضه س ااه   دتگهرم خهوی از. آررتدهدمی اج اع و شداات
 و عقتهد  آررتددهدۀ و گتهردمی کهار به  ذهدهی هایروق هاختمارزق
 را اود دانش ددان ک  ندارد ضرورتی روم اتس از. صرف اخت نظراا  ف 

. کددهد اا قهی ملهائل درگتهر عاومم تدرتس در تا هاپژوهش اجرای در
 اا قهی ملهائل بها ناچارب  جامع م از عضوی مقام در نمدا ددانش الب  م
 به  عا ی جامع  از عضوی مقام در ک  ندارد لزومی امام. شوندمی مواج 
ارتبهاطی ردهاوری به  (. مرابق ه تس روتکردم بی9بپردازند ) ملائل اتس

ب  عدوان عام –ها تر نتز اخت چرا ک  رداوریها و لذا اا   واضحارزق
ماهو ابهزار ربرهی به  ارزق ب  لثاظ نوع ابهزار هله دد و به  -دیکاربر

تواندد ب  صورت اود تا بد مهورد اخه فاد  )اود و بد( ندارند و تدنا می
قرار گترند ک  در اتس حالت هم مله ولتت اا قهی معرهوف به  کهاربر 

 (. 10رداوری اخت و ارتباطی ب  اود رداوری ندارد )
  صورت وتژ  بهرای عاهم و ردهاوری ب  لذا بر اخا  اتس اوانشم اا 

مرر  نتلت و آنچ  دربار  اا   در حوز  عام و رداوری مرر  اخهتم 
زتله یم ختاخهیم ررهدگهی و غتهر ( و ارزتابی اثرات )اج  هاعیم مثتط

روشس خاا س مربوط ب  حوز  اا   بودن برای اثرات و تص تم درخت 
داوری و نشان دادن ر و گرر س دربار  آنناخت. روشس خاا س اثرات عام

مرر  بودن اا   دربار  آننا از ملتر نشان دادن اا قی بودن امهوری 
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رخدد. از مدظهر ااه   اخت ک  در اب دا اارج از حوز  اا   ب  نظر می
 2م غتراا قی1توان ب  خ  دخ   تقلتم کرد؛ اا قیامور و رر ارها را می

 قهی در حهوز  ااه   ااترت هاتز متهان امهر اا قهی و غ 3و نااا قی
ع ومی اخت و آنچ  مربوط ب  اا   عام و رداوری اخهت نشهان دادن 

رغم آنک  در نگا  اول ب  دلتل ابزار اتس نک   اخت ک  عام و رداوری عای
شوندم اما ب  دلتل اثراتهی بودن اارج از حوز  اا   و نااا قی دتد  می

مورد ارزتابی قهرار گترنهد. از ز نتک  در جامع  دارند باتد از مدظر اا قی 
ای اخهت که  در اتس رو در اتس روتکرد هدف گل رق اا   به  حهوز 

 (.11رخد )اب دا نااا قی ب  نظر می
 

 خوانش قوی از اخالق علم و فناوری
برا ف اوانش ضعتف ک  عام و رداوری را ب  دلتل ابزار  بودن اارج از 

نها را نتازمدهد واخهری انلهانی آنط حوز  مل قتم اا   پدداش   و ارتبا
اموری اا قی در نظهر  ماهت ادانلتم در اوانش قوی عام و رداوری می

شوند. اگر اتس ررض در نظر گرر   شود ک  ملال  اصای عام و گرر   می
در اتس اوانش رتلکم "ها و اررات ناشی از آننا اختم رداوری رتلک

توخهط م نصصهان   که  ای مربوط به  اح  هاالتی خهاد  نتلهتملال 
مثاخب  شد  و برمبدای مثاخبات رتاضی اشهک قابهل اج دهاد باشهد. 

ها بنشی از شراتط انلان مدرن اخت ک  در ههر ذر  از باک  اتس رتلک
پتشررت تددتد  شد  اخت. لذا مشکای ک  ب  صورت ضهروری و رهوری 

تهوان در جهوامعی که  به  صهورت وجود دارد اتس اخت که  چگونه  می
تری با رتلک روبرو اخهت زنهدگی اهوبی داشهت. خهواالت پذنااج داد

تواندهد بهر اخها  اخاخی هدجهاری دربهار  مهدترتت اتهس رتلهک ن ی
 (.  6) "بتدی مع ول توخط م نصصان ردی پاخخ داد  شوندابزارهای پتش

از آنجا که  ااه   بدها به  تعرتفهی که  گف ه  شهدم ع هل مرهابق بها 
از اتس اوانش قوی به  وجهود  رین هاختم لذا برای اتدک  درک بارزق

آتد ب  رنم اتس اوانش از رابر  عامم رداوری و ارزق اشار  اواهد شهد. 
طررداران اوانش قوی مع قدند ک م برا ف ادعاهای طرردارن اهوانش 
ضعتفم عام و رداوری ابزار و رارغ از امر ارزشی نتل ددم چرا ک  برا ف 

و ردهاوریم ه هوار  عاهم و  اهمع های اتر اتجادکدددگان و کاربراننتت
رداوری اثرات نامراود بلتاری ب  بار آورد  اخت. اگر رداوری رقط ابهزار 

 هایپذتر بود. اما تارتخ ت قصرف بودم جاوگتری از اثرات بد آن امکان
انجههام شههد  در اتههس مههورد اهه ف آن را نشههان داد  اخههت؛ در اتدجهها 

ابهزار صهرف نبهودن آن ی راناپذتری رداوری ب  عدوان شاهدی به کد رل
تر از رداوری ارائ  کرد  مورد نظر اخت. الب   برای ح ی اوانشی رادتکال

کددد: در اتس اوانش رداوری ن  تدنها صثبت می 4و از جبرگراتی رداوری
ها و نتروی کد رل و هداتت کددهد  ابزار نتلت باک  اود آررتددد  ارزق

غ از ارزق نتلت باک  اهود ارر ت دن بشری اخت و رداوری ن  تدنا ابزار
(. اوانش قهوی الب ه  ههم ابزارگراتهی و ههم 13م12آررتس اخت )ارزق

که  بها رنهم ع هومی و شهواهد تهارتنی -جبرگراتی دربار  ردهاوری را 
تری از عاهم و ردهاوری کدد و ب  دنبال اوانش تجربیرد می -ناخازگارند

وانش اه  راتهوان آن که  می–اخت. دتهدگا  طررهداران اهوانش قهوی 
تهوان چدهتس را می -دربار  عام و رداوری نامتد 5گراتی اج  اعیبرخاات

ا ص  کرد: عام و رداوری ن  ابزار و رهارغ از ارزق و نه  اودمن هار و 
هاتی اج  هاعی آررتس اختم باک  عام و رداوری ب  عدوان برخاا  ارزق
 و دلته تو آن در که  مداخهباتی و خهاا ار ههایارزق هل دد و 6بارارزق
 (.14بنشدد )می تجلم را شوندمی مصرف 

بار بودن ن  ارتباطی با واخهر م با اتس رنمم عام ورداوری ب  دلتل ارزق 
باک  ارتباط مل قت ی با امر اا قی دارند و وظتف  اا   عام و رداوری 

های بار شد  در ههر امهر مربهوط به  عاهم و ردهاوری و شداخاتی ارزق
باری عام و رداوری در اوانش قوی به  ارزق ت.اخروشدگری دربار  آنن 

اتس دلتل اخت ک  در اتس روتکرد عام و رداوری ن  ابهزار صهرفم باکه  
 تکدتکهیم اج  هاعی هایتکدتکی هله دد. ختله م-هاتی اج  اعینظام
 دخهت اتهس عداصهری از واجهد کدهدممی تثاتهل هتوز تامس ک  آنگون 
 : هل دد

 مهی گرر ه  کار ب  ختل م در ک  یمن اف مصدوعات: تکنیکی عناصر 

  .بزرگ هایماشتس تا گرر   اجزاتی کوچک از شوندم

 تکدلتسم م صدیم ماندد من افی هایموقعتت در ک  اررادی: هاانسان

 .کدددمی رعالتت ختل م در غتر  و طرا م قانونگذار

 و ارهراد روابهط که  مقرراتهی و قهوانتس هامخازمان: اجتماعی عناصر 

 .کدددمی را مشن  یتکتکد عداصر

 تثقتقاتی و هایبرنام  و عا ی مقاالت هامک اد: علمی عناصر 

 (.15شوند )می گرر   کار ب  ختل م در ک  طبیعی: منابع

براورداری از عداصر اج  اعی برای هر بنش از عام و ردهاوریم آننها را 
ر ه د.دهها و هدجارهای اج  اعی و لذا اا   قرار میدر ارتباط با ارزق

ررهدگهی به  ه هرا   -اج  هاعی-رداوری جدتد با اود خاا ار ختاخهی
ههای ار د. مثالآورد ک  ب  طور مع ول با خاات پتشتس در تضاد میمی

هاتی چون عکاخیم رادتهوم بهر م تارتنی بلتاری در اتس بار  از رداوری
آهس و قرار در تارتخ کشور موجود اخت ک  مراجع  مدرخ م دانشگا م را 

ننا بلتار آموزند  اخت. ه انگون  ک  مشن  اخت ملال  اصای نه  آ ب 
اا   ع ومی باک  نشان دادن اا قی بودن اموری اخت که  در اب هدا 

رختدند. هرچدد بهرا ف اهوانش جدتهدم در اتدجها اا قی ب  نظر ن ی
بودگی نااا قی پدداش س ن  از ناآگاهی عامل انلانی ک  ب  دلتهل پدنهان

 تکدتکی عام و رداوری اخت.-در اود ختل م اج  اعیی قامر اا 
 

 اخالق علم و فناوری بر اساس بخش مشترک دو خوانش
وج  تشاب  هر دو روتکرد قوی و ضعتف اتهس اخهت که  ههر دو ملهال  

داندد که  در بودن اموری میاا   عام و رداوری را نشان دادن اا قی
رخهدد: اهوانش   نظر میب  نگا  ننلت نااا قی و اارج از حوز  اا 

( و 16بتدهد )ن هاتی را در ذههس عامهل انلهانی میضعتف اتس نااا قی
(. تاکتد هر 17تکدتکی عام و رداوری )-اوانش قوی در خاا ار اج  اعی

دو اوانش بر اتس نک   اخت ک  عام و رداوری بر اخها  رن هی از امهر 
ههای تهس رنما و شهوندآل و امهر ارزشه دد برخهاا   میاودم امر اتد 

شهوند ها پدنان هل دد و تا پدنان میهدجاری نتز در بتش ر موارد از دتد 
تکدتکی و رارغ از امر ارزشی نشهان داد  -و عام و رداوری اموری طبتعی
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شود. از اتس رو مب دی بر اتس بنش مش رک دو اهوانشم موضهوعات می
 نشهان کمته  توان شامل خ  بنش دانلهت؛اا   عام و رداوری را می

 نامرتبط اولت  نگا  در از عام و رداوری ک  هاتیحوز  بودن اا قی دادن
 وتژ  حوز  های اا قیارزق دادن نشان دوم. رخددمی نظر ب  اا   با

 و ههاموقعتت در آننا کاربرد چگونگی دادن نشان خومم و رداوری و عام
عاهم و    در خرور پاتتس اتس خ  حوز  ااه  .ااص هایرداوری و عاوم

 رداوری بتش ر توضتح داد  اواهد شد.
ه انگون  ک  در باال نتز اشار  شهدم مفنهوم کاتهدی بهرای نشهان دادن 

باری عام و ارزق -واخر باواخر  و تا بی–اا قی بودن عام و رداوری
 که  اخهت اتهس کرد توج  آن ب  اتدجا در باتد ک  ایرداوری اخت. نک  

 و عاهم روی بهر نااودآگها  صهورت به  دارمهو اغال در باریارزق اتس
 اتهس از تولتدکددهدگان و طراحهان ک  نتلت چدتس و شودمی بار رداوری
 را کهاری چدهتس غتراا قهی نتهت بها و ع د از و باشدد آگا  باریارزق
 کشف رداوری و عام اا   وظتف  شدم اشار  ک  ه انرور و دهدد انجام
بهرای اتدکه  درک  .اخهت ننهاپد مدهدیاا   اتس دربار  روشدگری و

معروف در  باری عام و رداوری ب  دخت آتدم ب  چدد مثالبن ری از ارزق
ها برای ارراد خالم و بها رهرض اتس بار  اشار  اواهد شد.  اغال رداوری

شوند و در بتش ر اوقاتم ارراد معاول و خرح ااصی از دانش طراحی می
رند؛ به  صهورت مشهن  گتیراقد تواناتی دانشی ااصم مدنظر قرار ن 

شوند ک  اتهس طراحی می "ررد مع ول"های با ررض تک اغال رداوری
های مشنصی مثل راخت دخهت و راخهت پها ررد مع ول دارای وتژگی

بودنم خفتدپوخت بودنم مردبودنم معاول نبهودن و غتهر  اخهت که  در 
ال در نظهر واقع در طراحی رداوری اتس ررد مع ول ب  عدهوان نهوع اتهد 

دخ نا در نشل س (. مشکل چپ18شوند)وخاتر ارراد طرد میگرر   شد  
دخ نا طراحی شد م اخه فاد  های مدرخ  ک  برای راختبر روی صددلی

دخه نام مشهکل معاهولتس در گتر و قتچی تولتد شد  برای راختاز نااس
  های شنری و موارد مشاب  اتس بلتار شهداا   شهداخ فاد  از زترخاات

اند ک  اکثهر داروهها و هل دد. ب  عدوان مثالی دتگرم تثقتقات نشان داد 
تجنتزات پزشکی بر اخا  خاا ار رتزتولوژتهک مردجهوان خفتدپوخهت 

شهوند و بن هرتس اثهرات را دربهار  آننها دارنهد و تها آمرتکاتی تولتهد می
اند ک  زنان در تصادرات رانددگی بتش ر دچار آخهتل تثقتقات نشان داد 

شوند چراک  اودرو برای بدن مرد طراحی شد  اخهت. ه ه  مرگ می و
ها جنانی بودند اما در مورد کشورهاتی با ررهدگ ااصم مثهل اتس مثال

اا قی -تدتدگی عام و رداوری و ملائل اج  اعیکشور اترانم اتس درهم
-تابد چهرا که  تفهاوت اج  هاعیها بتش ر نتز ن ود میدر بلتاری حوز 
هها در ررهدگی که  رداوری-های اج  اعیحاضر با ختل مررهدگی حال
شهوند بتشه ر اخهت: مهوارد تهارتنی از مواجنه  بها عاهوم آننا تولتد می

آههسم مدرخه  و دانشهگا م رادتهوم وتهدئوم های نوتدی چهون را ورداوری
اتد رنت و غتر  و مقاومت و تضاد ررهدگی اتجهاد شهد  در مقابهل آننها 

باری نااودآگا  عاهم هاتی از ارزق  ذکر شد مثالبلتار آشدا هل دد. آنچ
هها به  صهورت اودآگها  در و رداوری بهودم امها در براهی مهوارد ارزق

شوند؛ مثال معروف اتس ملال  طراحی پل متهان مرکهز ها بار میرداوری
توخط رابرت موخس بهود. وی از روی  شنر و پارک جدتد شنر نتوتورک

هها تتس آورد ک  امکان عبور برای اتوبو قصد ارتفاع اتس پل را چدان پا
پوخهت مهورد طور مع ول توخط ارراد ارهراد رقتهر و بتشه ر ختا ک  ب -

وجود نداشه   باشهد و از اتهس طرتهق وی قصهد  -اخ فاد  قرار متگررت
پوخ ان را از بنشهی از شهنر دور نگه  داشت ک  ارراد رقتر و بوتژ  ختا 

ههای غتراا قهی که  چگونه  ارزقدهد (. اتس مثال نشان می19دارد )
تواندد در اتجاد عام و رداوری داتل باشدد. الب ه  چون نژادپرخ ی هم می

ها بر روی عاهم و ه انگون  ک  گف   شد در اغال موارد بارشدگی ارزق
رداوری نااودآگا  و پدنان اخت و تکی از وظاتف اا   عام و ردهاوری 

باری کهار اخت. کشف اتس ارزقهباریاودآگا  و آشکارخازی اتس ارزق
ههای ای نتلت و لذا اود اتس گام نتازمدد توج  م نصصان از حوز خاد 

شداخیم منددخیم عاهوم پاته  و بلتار چون اا  م رالف م تارتخم جامع 
تارتنی اخت و چدتس نتلت ک  ملال  -ه چدتس انجام تثقتقات تجربی

د. در مهورد ههر اا   عام و رداوریم موضوعی مشهن  و خهاد  باشه 
بنش عام و بوتژ  رداوری خواالت اا قی زتر مررحدهد؛  اتهس عاهم و 

هاتی در اود ننف   دارد و تها در جنهت تقوتهت و تها رداوریم چ  ارزق
ها وارهرادی را در نظهر گرر ه  و هاتی اخت، چ  گرو تضعتف چ  ارزق

د و حهذف هاتی را طهرکدد و چ  ارراد و تا گرو جاتگا  آننا را تقوتت می
 کدد،  می

مددی عام و ردهاوریم بنهش باری و لذا اا  بعد از درک ملال  ارزق
ههای دوم اا   عام و رداوری شامل شداخاتی و گف گهو دربهار  ارزق

ااص حوز  عام و رداوری اخت؛ تعدی پاخخ دادن ب  اتس خهوال که  در 
 های وتژ  و ااص مربوط ب  حهوز  عاهم و ردهاوری چتله دد، به ارزق

عدوان مثالی از جواد ب  اتس خوال می توان ب  نظر رابرت مرتون دربار  
 عا هی رر ارههای در دانشه ددان مرتهون نظر اا   عام اشار  کرد. ب 

 و ؛10عا هی طررهیبی ؛9گراتیاشه راک ؛8گراتیعهام ارزق چنار اوتش
کددد تها می ب  عدوان اصول اا قی عام رعاتت را 11تار   خازمان شک
الب   در نظرتات ااتهر مرالعهات عاهم و ردهاوری . (20رعاتت کددد )باتد 

( 22) 13( و چهراش رداورانه 21) 12مب دی بر نظرتات چراش اج  هاعی
خنس گف س کای و پتشتدی دربار  اا   عام و ردهاوری دتگهر چدهدان 

تهارتنی دربهار  -توصتفی-مورد پذترق نبود  و اکدون تثقتقات تجربی
 وری بتش ر مورد توج  اخت. موارد ااص عام و ردا

هام بنش خوم اا   عام و رداوری شهامل ننات ا بعد از شداخاتی ارزق
های م فاوت اخت. گف گو و تدقتق دربار  نثو  کاربلت آننا در موقعتت

های عام و رداوری روبرو شدن با مع اها و ملال  اصای در کاربرد ارزق
 اا قهی هها تها مع اههایهای اا قی اخت. دوراهیتا ه ان دوراهی

 کدددمی پتدا تضاد باهم اا قی هایارزق آن در ک  هل دد شراتری

 وضو ب  و شودمی زامشکل اا قی هایارزق کار بردن ب  ک اتس تا

 تواندهدمی اا قهی دالتهل کهرد. باتهد چ  ک  داد تشنت  توانن ی

 باشهدد. در اا قی م حظات خاتر تا هاالاتد  اترهام وظاتفم حقو م

زتادی مرر   اا قی هایارزق دتگری جای هر ماندد عام و رداوریم
 حهل بگترند. قرار تضاد در باهم شراتری تثت اخت و م کس هل دد

و  کهردن ه اهدهگ یدربهار  اود قضاوت نتازمدد بغرنج ملائل اتس
 که  الزم ب  ذکر اخهت اخت. ظاهرا م ضاد هایارزق کردن تکپارچ 
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 رر ه  ارها ب  ک  چتزی نتلت معدا بدتس اا قی رنجبغ ملائل بروز

 حضهور ههاآن وجهود باکه  اخت و ع هل اشه باهی روی داد  اخهتم

 ملهائل ت هام ب هوانتم اگهر دهد؛ ح هیمی نشان را اا قی پتچتدگی

 ه چدان اا قی هایپتچتدگی کدتمم حذف  جرائم را اج داد مانددقابل

ههای اا قهی در حهوز  وراهیهاتی از اتس دمثال .داشت اواهدد وجود
عام و رداوری عبارتدد از؛ اولوتت دادن ب  امدتت خاا  ان تا ح اتهت از 

شدن ارراد رقتر؛ توج  بتش ر ب  توخع  پاتدار تا درهاع از اتجهاد صاحبنان 
اش غال با صداتع آالتدد ؛ دراع از دخ کاری ژن تکی انلان با هدف بنبود 

امکان تولتهد شهدن موجهوداتی اهارج از  خ مت تا مقابا  با آن ب  دلتل
های بلتار کد رل؛ تلنتل اخ فاد  از چاپگر خ  بعدی با توج  ب  ررصت

آن برای بنبود شراتط زتلت انلان تها مقاباه  بها آن به  دلتهل امکهان 
اخ فاد  از آن برای تولتد غترقانونی خ  ؛ ح اتت از اخ فاد  از پنبادهها 

با آن ب  دلتل امکان اخه فاد  از آن بهرای برای نقل و ان قال تا منالفت 
ههای ح  ت ترورتل ی و بلتاری مهوارد دتگهر. در ه ه  اتهس دوراهی
 اا قی خوال اا قی اتس اخت ک  ان ناد درخت کدام اخت،

 

 گیرینتیجه
توان چدهتس تعرتهف کهرد؛ چتل ی و ماهتت اا   عام و رداوری را می
اولم نشان دادن اتدک  عام  اا   عام و رداوری شامل خ  بنش اخت؛

رخدد( ب  حوز  و رداوری )هرچدد در ظاهر غترمرتبط با اا   ب  نظر می
ههای وتهژ  حهوز  عاهم و اا   مربوط هله دد. دومم شداخهاتی ارزق

های عام و رداوری در رداوری و خومم ب  دخت دادن قواعد کاربرد ارزق
حهوز  عاهم و ردهاوری. های اا قی موارد ااصم بوتژ  در مورد دوراهی

آنچ  دربار  ماهتت اا   عام و رداوری منم اخت تفاوت آن با ااه   
ای روتکهرد ای اخت؛ درحالتک  اا   ع هومی و حرره ع ومی و حرر 
نلبت ب  اا   دارندم روتکرد اا   عام و رداوری  13نظری و تجوتزی
که  ااه   (. ب  عبهارت دتگهر در حالت23باشد )می 14تجربی و توصتفی
ای بر روی ت اتز امر اا قی و امهر غتراا قهی ت رکهز ع ومی و حرر 

دارندم ت رکز اا   عام و رداوری بر روی امهر نهااا قی اخهتم تعدهی 
نشان دادن اتدک  چ  چتزی درحالتک  موضهوع حهوز  ااه   اخهت در 

شی از تواند نان اتی مین اتاند: اتس پدنانظاهر امر اود را رارع از آن می
تکدتکی -ناآگاهی عامل انلانی باشد و تا اتدک  در اود خاا ار اج  اعی

عام و رداوری مل  ر باشهد. از اتهس رو ااه   عاهم و ردهاوری نتازمدهد 
ههای تثقتقات تجربی در حهوز  عاهم و ردهاوری و بهوتژ  حهوز  رداوری

برای روشس کردن  -نانوم باتوم رداوری اط عات و عاوم شداا ی–ه گرا 
تر آنناخهت. اتهس امهر وجو  اا قی آننا ب  مدظور توخع  بن ر و انلهانی

توصتفی بلتار در موارد جزئی و مشهن  -نتازمدد تثقتقات آتی تجربی
هاخهت که  اتهس نهوع ههای رهو  و خهاتر حوز عام و رداوری در حوز 

نزدتک ر بهود   15تواند ب  ادبتات ختاخ گذاری عام و رداوریتثقتقات می
 ملائل اتس حوز  نتز ک ک رخاند.و ب  حل 

 
 

                 خالقیا یمالحظهها
 مانتا د  فاهخه ا ردوهمه  ابعهمد معرری با میها قا لهص ا حاضر مقال  در

  شد د ش ر مرهمث ه  راهثآ ؤلفتسهم  یوهمعد قهحو  تهعاتر عا یداری 
 .ختا
 

 هنام واژه
 Moral .1 اا قی

 Immoral .2 غتراا قی

 Amoral .3 یاا قنا

 Technological Determinism .4 موجبتت رداوران 

 Social Constructivism .5 گراتی اج  اعیبرخاات

 Value-Laden .6 باررزقا

 Universalism .7 گراتیعام

 Communism .8 گراتیاش راک

 Disinterestedness .9 طرری عا یبی

    Organized Skepticism .10 تار   شک خازمان

 Sociological Turn .11 راش اج  اعیچ

 Technological Turn .12 چراش رداوران 

  Prescriptive .13 تجوتزی

 Descriptive .14 توصتفی

15. Science and Technology Policy 

 ختاخ گذاری عام و رداوری
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