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 علم و فناوری در کشورهای امریکا، در  مراکز فعال در حوزه اخالق    مقایسه 

 هند چین و انگلستان،

 
 دکتر اکرم قدیمی

 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گروه ترویج علم،
 (25/10/96تاریخ پذیرش: ،15/8/96)تاریخ دریافت: 

 

 

 

 سرآغاز

بیرازی  از ر ت ترون  یاززارز  مزه رن اییرزی  ا ر از ضروری  1اخالق
هشکالت فود  ر امتمزع  ینشن اخالق  داید بن امرا  دیارا احرال  

ا  یا کن اییزن، مزه ن. (1)شود اخالق زنوبنز  احال  مزه ن داییتن ه 
 (.2نزبد )شود، دیپذنو ه بز ضوابط اخالق  حفزظت ر ادانت ه 
ارز ی شده بیازی  از یظوات ر تئوبو ان  ا زس بن یوع  آن یا حلقن گم

ارز  کن دی حویت شنزخت تأثاوگرذای  آن برو هقویرن گاویده دی یظو 
بز یشد علرم  (.3)تواید باش از پاش هوید ا تفزده قوای گاود امتمزع  ه 
یار   3کن هت زقب ایقالب حن ت  یخ داد، بحث اخالق دی علم 2ر فنزری 

بحث ه گزهوید تومن قوای گوفت اهز ایفجزی اریا  بمب اتم  دی ژاپ  بن یز
داد ر هومرب انجرزد  اخالق علمر  یا دی  رویوحن یظروات علمر  قروای

 ارزشاوه ا  بو اخالق،بنازن او مزه ن د.شاز  اخالق  دی مهزن منبش
 قردهت برن شزند اخالق  هبزحث پاشانن از  اخالق  قوای داید.ر هنش
  .بزشد زها  کوه یر  اییزن حضوی
 
 
 

 

 
 یفترن بوخر  زا ارز یاپدندای  خرود یفترن تزینخ ا  ازآدهازن دی هوحلن

راید هوحلرن  تفکو ابتدان  اییزن برن انر  حرویت ایزشمند تصوی کودید.
ر ان   شد اییزن ذا  دی خاو نز خوب  هفهوم شدنپدندای ر زز  هفهوم

 1500از  اخالقر  ینشرن دی آهوزه(. 4) ودب زنشورع تفکو اخالق  ایی
کن دی تزینخ آهرده ا رت ده فوهرزن  پاش از هاالد دایید. بن طوی   زل

کن بن ازا  او ده ایگشت د ت  هشهوی هو  ، هاواث قبالن  زه  ا ت
اننگویرن  حزدی شد تز بن آ زی  اهکزن نزدآری  آیهز رمرود داشرتن بزشرد.

از  قبا از دریان کتزبرت ر ین دی هازن تمدنگزهگزین نز دپنج  ازفوهزن
 (.5) آهوزش اییزن یانج بوده ا ت

ا  از تزینخ بن  بب رمود ت زهالت امتمزع ، دی یظو گوفت  دی او بوان
انجزیاز  اخالق  بوا  انجزد ت رزدل ضروری  ا رت. اخرالق احرول 

ا احر  ا  ا ت. زهزیخزح  داید ر یعزنت آیهز  ویوحن شورع او بویزهن
 اید از: بنازد  اخالق  عبزیت

 

 

 

 چکیده

اهورزه ا تفزده از فنزری  دی تمرزم اب رزد  .دایدواگاو علم  ر فنزریاین تکان ف از زنو زخت کنوی  بن شکا یرزاف ری  بوزیدگ  دی یرزگزی زمینه: 

علم گاود. از  علم ر فنزری  حویت ه گاو  دی تمزه  موایب بوا زس شزخص کن فواننداز  تصمامبن طوی  زیدگ  هودم تجل  نزفتن ا ت 
ر  نزفترناز   نت  اخرالق دی عصرو حزضرو اب رزد مدنرد  ئا ر دغدغنهیز بنزبوان الق ر  نت یا  یاه نزفتن ا ت حت  بن هیزئل  امچون اخ

از ت. هبزحث اخالق اهورزه برن کلارن ید. پادانش قلمور پژراش  اخالق علم ر فنزری  یتاجن ان  کنکزشاا از  تززهر کنکزش یاززهند بوی  
هواکر   شنز رزن  هطزی رنانر  ارد   .شود خ  گفتن ه  بشو از  هختلف علوم کن از اخالق دی شزخن یت از  دایش یاه نزفتن، بن حوحوزه

 ا ت.ایگلیتزن، اند ر زا   اهونکز،از  کشوی ر غاودایشگزا  دی حوزه اخالق علم ر فنزری  اعم از هواک  علم  ر دایشگزا  ف زل دی

- علرم ردی حوزه اخالق  هواک  ف زل دی ان کشویاز  دایا بن عنو ر زا  اند ،ایگلیتزن اهونکز،از  کشویتجوبن ان  هقزین، دی  گیری:نتیجه

از تروان بنرزبوان  هر از  ف زل دی حوزه اخالق دی علم ر فنرزری  ا رت. از   ززهزنان  هقزنین بازیگو گیتودگ  ف زیات. بوی   شدفنزری  
 تجزیب هثبت ان  کشویاز ا تفزده کود. 

 

 .فنزری ر اخالق علم   ، هواک اخالق، اخالق علم ر فنزریکلیدواژگان: 
 

 ghadimi2005@gmail.comیونیندۀ هیئول: یشزی  ایکتوریاک : 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
mailto:ghadimi2005@gmail.com
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 از هنجو بن کزاش نز از با  یبزند هداخالت ر بویزهن:  4خودمختاری

 یفت  ا تقالل فود شود؛ 

 دیبوگاویده انده بوابو  بوا  امن ا ت؛ : 5عدالت

دادن بزالتون  دیمن تومن بن  الهت  ر یفزه افواد مزه رن : 6سودمندی

 ا ت؛

ی زی  بن افواد ر نز گوین آ ابپاشگاو  از او ر زبامتن : 7نازیانمندی

 (.6) از  احتمزی  ا تبن حداقا ی زیدن زنزن

ا  ا ت کن افواد دیگاو دی آن بن هنظوی تو  ن دایش اییرزن، علم، حوفن
 .(7) کننردغلبن بو مها ر حا هیزئا علم  برز نکردنگو امکرزی  هر 

وا خروب ر برد دی زنر د کنعلم  ا ت کن از خوب ر بد بحث ه  اخالق،
هیزئا اخالق ، هفهوم هحوی ا ت ر دی علم اخالق یفترزی  ا رت کرن 

(. 8)دانده آن از  و  مزه ن هیرتح   رتزنش نرز هرذهت بزشرد ایجزم
ایدنشمندان ا راله  ت ونفر   تون  کزیبود احطال  اخالق دی هازنیانج

ر خ حرفزت یفیرزی  یا ر  ا ت کن ابوعل  هیکونن بن کزی گوفتن ا رت:
اف زی  هتنز ب بز آن حفزت برن  رهویت از  شویدپزندای  کن هومب ه 

فالیروفزن غوبر   ،بوخال  ایدنشرمندان ا راله  (.9) آده  حزدی شود
گاویرد دی حقاقرت یا بن ه نز  فضزنا اخالق  دی یظو ه  «اخالقراژه»

دنردگزه ایدنشرمندان غوبر  از . دشواخالق تلق  ه حفزت یزهنز ب ضد
یند زبزن، دن  ر کشوی پاش از افواد بوده ر ب رد از آیرزن ارم مزا اخالق

ا  از احول ر قواعد بازیگو بزنداز ر یبزنداز ا رت. خوااد بود ر هجموعن
اخالق دی ان  ه نز دنگو اهو  شخصر  یایرت بلکرن اهرو  امتمرزع  

 (. 10) شودهحیوب ه 
از ر انجزیاز شیزا آند بزنداز ر یبزنداز،رقت  ححبت از اخالق پاش ه 

شرود یمرزد ر هصرزدن  احرل  آن، ر آیگزه کن از علم ر فنزری  بحث ه 
د. پر  هقویرن یشرور زنا ر هصنوعزت  زخت بشو بن ذا  هتبزدی هر 
کند کن از از بحث ه اخالق دی زهانن انجزیاز، بزنداز ر یبزنداز ر ایزش

برز نزری  ف ر ید ر هقوین علمایظو فال فن راالتون  منبن فوانگ اییزی 
گیتوه ر کزیبود ر اع آن باشتو بن اب ایاز، هصنوعزت، فواننرداز ر  رمود
ثاوات أدی علرم ر فنرزری  یار  تر  از  فوانگ هزد  اشرزیه داییرد.یرال

-. بو ان  ا زس اهورزه نک  از هبزحث عمده اخالق،ا ت اخالق یمزنزن

نرز  ه ن دی بوخ  کزیبوداز اخرالق بر  (.11)  تا 8اخالق علم ر فنزری 
 .حزکم ر غزیب دی نک گوره ا ت هوید پیند،یظزم یفتزی  

شود اخالق ا اله  بن ه نز  یظزم یفترزی  هروید کن گفتن ه انگزه  
قبول هیلمزیزن ا ت. نز انگزه  کن اخالق هیاح  ر نز نهرود  بارزن 

. بز عنزنرت برن ا تبن ه نز  یظزم یفتزی  هوید پیند ان  گوره  شوده 
  ا ت بن انگزم  رخ  از اخرالق علمر  هنظروی یظرزم نه بدان  یکتن 

دی حقاقرت اخرالق دایشر  ا رت کرن  یفتزی  هوید پیند دی علم ا ت.
از یا دی قبرزل خرونش ر دنگروان ایگواز  یفتزی ایتبزط  افواد ر  ززهزن

هند کرن برن ایگوارز  یفترزی ایتبرزط  دیرن کند. دایش  یظزمتنظام ه 
 پرودازدو هبنز  ایاده ر عقا ه ب ص شخص ، با  شخص  ر بورن شخ

 (.13ر 12ر هبتن  بو یعزنت حقوق در طو  ایتبزط بزشد ) 

ضم  تغااو ر تحول دی زیردگ   9از  یون ظهوی فنزری  بن رنژه فنزری 
از  مدند  یا یا  دی ذا  آدهر  انجرزد کرود. برززبان  دی اییزن  وال

ا رت، زنروا   ریاز  فنرزهفزاام  نت  ر هدین اخالق حزحا پاشوفت
هحصوالت فنزریاین مدند ضوریت تجدند یظو دی هفزاام  نت  ر هردین 

ارز  مدنرد،  رززد. دی ضرم  بوخر  فنرزری اخالق یا خزطویشرزن ه 
کنرد. یمویرن برزیز آن  رزخت ر هالحظزت اخالق  یا بز ززیش هوامن ه 

از  اتم  دی یزکززاک  ر ااورشامز برود کرن بشرو یا برن ا تفزده از بمب
از ر کداز  اخالقر  مدنرد ر تشرکاا مون  ر تدرن  د تویای ماهزیز

از  گویرزگون دی حروزه اخرالق ر از ر ایجم از،  ززهزنهواک ، هؤ ین
 علم ر فنزری  راداشت. 

ام اکنرون دی هقزنیرن برز بوخر  از  ،پاشانن تزینخ  خود بز رمودانوان 
انر  دی  ،یتیاکشویاز از رض ات قزبا قبوی  دی بحث اخالق بوخویدای 

یا برن عنروان یاابرو  ،از  دنن  ر فوانگ  اخرالقحزی  ا ت کن آهوزه
شنز ند. مزه ن ا راله  انوایر  بروا  د رتازب  برن آیهرزن از ه یاک 
از  وبنگاو  از تجاز هل م ا ت بز بهوههحوی  دی تمزه  ف زیاتاخالق

 ن،هطزی ر انر  ارد    برورد. هشرکل زنو کشویاز بن هقزبلرن برز زنرا  
حوزه اخالق علم ر فنزری  اعم از هواک  علمر   هواک  ف زل دی شنز زن 

، انرد ر اهونکرز، ایگلیرتزناز  کشروی ر غاودایشگزا  دی ر دایشگزا 
 بهوه گوفت.از تجزیب هثبت ر  ززیده آیهز ا ت تز بتوان زا  

 

 علم و فناوری در اخالق 

ر شبن علرم، م علدی عصو علم ر فنزری ، هوزاز  با  طبا ت ر مزه ن، 
علم ر فنزری  بیازی هغشوش،  ازل ر شرنزری ا رت. دی زنرا  شروانط 

از  اخالق  ا  حزحبزن علم ر فنزری  بز تو ا بن اخالق ر یظزمپاچاده
 بزند هوزاز  دقا  علم یا دی پوتو اخالق یرش  کنند.

دارد کرن یگزا  اممزی  بن تزینخ تحوالت علم ر فنرزری  یشرزن هر   
ارز ر دی یهزد علم ر ه وفت علم ، امروایه برز هنزقشرنت وفاوگوین پاش

-کندرکزر دی تزینخ تفکوات مزه ناز  اخالق  امواه بوده ا ت. هجزدین

ر  شنز زنداد کن مزه نگذشتن یشزن ه  هکم دی نک  دشنزخت ، د ت
از ر تأهالت خرود  زنو هتفکوان علوم امتمزع ، بن طوی پاو تن، یگوای 

 -ا ، آداب ر اخرالق علرمهفهوم کالن، اخالق حوفن بنق یا دیبزیۀ اخال
 ایردشنز   بن طوی رنژه یشرزن دادهفنزری  ر هنز بزت آن بز یشتة مزه ن

(14.) 
حزحبنظوان بوا  یفتزی اخالقر  دی علرم ه ازیارز  حرداقت، عانارت، 

، تخصاص عزدالین اعتبزی، احتوام بن امکزیان، احتوام بن زاد گشودگ ، آ
ان، احتروام برن قروایا ، هواقبرت از هنرزبع پرژراش، گرودنح  هزیکات 
احتوام  اییزی  بز حاوایزت هوضوع آزهزنشپذنو  امتمزع ، یفتزیهیئویات
ایرد. ده هروید ارل دی امرن از  هوضوع آزهزنش یا رضع کرودهبن اییزن
یفتزی اییزی  بز حاوایزت ر  از  علم  کزیان  دایید اهز در هوید آخو،یشتن
ازن  اختصزص دایید کن از اییزن وید آزهزنش، تنهز بن یشتنه  ز ااییزن

 (.15)کنند نز حاوان بن عنوان  وژه آزهزنش ا تفزده ه 
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دایشمندان بزند ا تفزده از دایش علم  یا بن یحو  هد یظو قوای داند کن 
دی آن هوضوعزت اخالق  تضما  شده بزشد ر ان   وآغزز یابطن ی رم  

 (.           16ن ه ازی ایزنزب  یفتزی اییزی  ا ت )واعناخالق ر علم بن 
اخالق فقط نک دنیاپلا  خالحن شده یایت بلکن یاا  بوا  پوداخت  

ارز  از   نت  پاشزیر  راق اتاز  هتفزرت یزش  از ایزشبن دندگزه
 (. 17 ا ت ) مدند

یابطن هازن تحقاقرزت عمروه  ر خصوحر  هنرزب   بروا  هوضروعزت 
اید دنده ا ت کن ین تنهز بوا  مزه ن تحقاقزت  بیازی ههمگو  اخالق  آت

ارز ر دانرد. دایشرگزهاز  مزه ن یا  بدان اامات ه بلکن تمزه  بخش
کننرد ترز از هؤ یزت تحقاقزت عموه ، دایشمندان خرود یا توغارب هر 

بخش حن ت اعتبزی الزم یا دیخوا ت کنند. ایدنشمندای  کرن دی بخرش 
ارز  خصوحر  دی طروی یرزاف ریر  برز کمپرزی ن ب کنندعموه  کزی ه 

شویدکن از هنزبع حزئ  اامات دیآهد شموده ه تمزس ایتند. ان  ف زیات
-بوخ  ارقزت مهت اف انش ان  دیآهد، اخالق یزدنده نز کمتو دنده هر 

شود. ان  هوضوع دی حزل حزضو نک  از تضزداز  کزیکود علم دی بخش 
توایرد دی باشتو کن خود بن یوع  ه  زنو حنزنع بز تومن بن دیآهدزان  ا

 (.18) گاودتنزقض بز اخالق علم  بزشد هد یظو قوای ه 
از  ت زها از دی هوید یرشگوانزن بوخ  تنشهازن دایشمندان ر اخالق

-علم ر اخالق شکا گوفتن ا ت. از هنظو دایشمندان آیهز احیرزس هر 

کرزیبود  دی   ارزکنند هیزنا اخالق بن طوی  زده حروفز  تو رط یرش
علم بزند پز خ داده شود. ان  دی حزی  ا ت کن از هنظو اخرالق گوانرزن 
ااچ تمزن   هازن تحقاقزت علم  ر اخالق یبزند رمود داشتن بزشد. حا 
زنا  هشکالت  خود بن ززیش هازن ان  در گوره ایجزهاده ا ت کرن دی 

دی  یشزرزحزل حزضو تفیاو اخالق  از کزیبود علم یاه حا هارزی  انر  
 یظو گوفتن شده ا ت. 

شرد. ا  خطویرز  هحیروب هر کمتو از پزیصد زل پراش علرم حوفرن
بیازی  از عزیمزن بن دیاا داشت  علم بن هوضوع  بن قتا ی رادید. برن 
اما  دیاا بن تدینج هبزحث هوبوط بن اخالق برن هنظروی  رززگزی  دی 

د یا خرو  کزیبود دایش علم  کن ب داز تحت عنوان اشکزل مدند فنزری
یشزن داد اخالق بن علم هلح  شد. دی حقاقت با  احول ا ز   تمردن 

 (.19کن امزیز یزش  از علم بود بز اخالق تواف  کل  حویت گوفت )
اخالق دی علم ر فنزری  از هبزحث مدند  ا ت کن او کشوی  هتنز ب 

کنرد. دی انر  از  خزص مزه ن خود بن آن تومن هر بز یاززاز ر ضوریت
ز عنزنت بن ها ان تومن  از تگذایان او کشوی بن ان  هوضروع ب ر یا تز

-بن تبع هواک  اخالق دی علم ر فنزری  دی کشویاز  هختلف برز کرزیبود

از ر هواکر  اخرالق علرم ر دی راقع  ززهزناید.از  هتفزرت شکا گوفتن
هواک  بن ه وف  فنزری  از تنوع ر گیتودگ  خزح  بوخویدایید. دی اداهن 

اهونکرز، ایگلرا ،  علم ر فنزری  دی کشرویاز دی حوزه اخالق ی د ف زل
 پوداختن شده ا ت.زا  ر اند 

 

 مریکاآ
هوک ، هؤ ین، ایجم  ر  ززهزن دی حروزه اخرالق دی  20دی مدرل زنو  

 کناد.  علم ر فنزری  دی انزالت هتحده اهونکز یا هشزاده ه 

 

ناوری ف  و ها و مراکز مربوط به اخالق علم:  سازمان1جدول 

 در ایاالت متحده امریکا
 سازمان های مرتبط با اخالق در آمریکا 

 هوک  اخالق دی علم ر فنزری 

 ژیتاک  از  هوبوط بنهوک  اخالق، حقوق ر  از ت

 ایتز  

 هوک  حقوق، اخالق ر  الهت دایشگزه هاشاگزن 

 هوک  اخالق زنیت  دایشگزه انندنزیز 

 دایشگزه انندنزیز )ا  پ  پ  ا (  ا نایجم  اخالق کزیبود  ر حوف

 دپزیتمزن اخالق تجزی  ر هطزی زت حقوق  دی دایشگزه پنیالوایاز 

 هؤ ین باوتکنویوژ  آننده 

 از  یوظهوی، کزیج توننات  هؤ ین اخالق ر  فنزری 

 )م  ا  ال ب ( هوک  اخالق ژیوم، قزیون ر  از ت  

 نهودنزن اهونکز ه گزبخش اخالق زنیت  ر علوم طبا   دایش

 ایملل  آهوزش اخالق ایجم  با 

  ا رکِهوک  اخالق  الهت دایشگزه د

  ززهزن غاودریت  اخالق زنیت  فواهوز 

 ا  ر پژراش  هوک  هل  تحقاقزت اخالق حوفن

 شویا  ینز ت ممهوی  دی اخالق زنیت  

  گودننکنیو اوم تحقاقزت  اخالق   

 کزیریانز  شمزی  ه گزهوک  اخالق پزی دایش

 پورژه اخالق زنیت  زیزن 

 ایجم  پ شک  اهونکز 

 
از برن یروع  دی زهانرن اخرالق علرم ر فنرزری  او کدام از ان  هؤ ین

کنند اهز او نک بن شاوه خزح  دی ان  حوزه ف زیارت داییرد. ف زیات ه 
دی ان  بوی   تفزرت ان  هواک  قزبا هطزی ن ا ت. دیان  هواکر  طارف 

از  تحصاالت از  اخالق علم ر فنزری  اعم از بویزهناز ف زیات     ار
ارز  هروتبط برز انر  تکمال  دی حوزه اخالق علم ر فنزری  تز پژراش

از  خزح  هزیند زیزن ر غاوه یار  دی شود. حت  پژراشحوزه ایجزم ه 
ان  بزب حویت گوفتن ا ت. اهورز دی  طح دایشگزه، یا  هوضوع اخالق 

 شود.زری  بن اشکزل هتفزرت  اموا ه فنر دی علم 
 

 انگلستان

از ر هواکر  هوبروط برن اخرالق علرم ر فنرزری  اعرم از هواکر   ززهزن
هالحظرن  2دایشگزا  ر غاودایشگزا  دی ایگلیتزن یا دی مدرل شرمزیه 

 کناد.  ه 
 

ها و مراکز مربوط به اخالق علم و فناوری : سازمان2جدول 

 در انگلستان
 بط با اخالق در انگلستانرتم سازمان های 

 هوک  ت زی  دی آهوزش ر نزدگاو  دایشگزه یادز

 ظهوی دایشگزه  نت هزی  کزیج )   ب  ا  ت (  از  یوهوک  اخالق زنیت  ر فنزری 

 ر هیئویات امتمزع  دایشگزه هویت فویت )      اس آی(   هحز بزت هوک  

 هیاحازن دی علم  

 یت   زن ق شویا  یزفالد دی حوزه اخال
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 دی دایشگزه آیجلاز یا کا   یظزم تزناد اخالقازت  

 هوک  تزینخ پ شک ، اخالق ر پ شک  اییزی   

 هوک  اخالق، حقوق  ر اهوی عموه   

 هوک  اهوی اخالق ، پزندای  ر فنزری   

 ، دایشکده پ شک  ر داهپ شک   دایشگزه ادننبویگ

 اخالق پژراش دی دایشگزه کزیج دایشگزا  یندن  

       ورن  هل  اخالق پژراش

 د توی اخالق  دی ایگلا                 

 
هند بودن هوضوع اخالق علم ر فنرزری  دی کشروی یکتن قزبا تومن، یظزم

ارز ر ایگلا  ییبت بن  زنو کشویاز  هوید هطزی ن ا ت. اکثو پژراش
ارز  هطزی زت دایشگزا  دی ایگلا  یارزز برن تأنارد اخالقر  داید. دریه

گزا  دی  طو  کزیشنز  ، کزیشنز   ایشد، دکتوا ر فوق دکتوا دی یشدا
-هدت، کزیگرزهاز  کوتزهشود. امچنا  دریهبوخ  از ان  هواک  اموا ه 

از  هختلف اخالق دی علرم ر فنرزری  ر اخرالق از  آهوزش  دی حوزه
 شود.ا  یا  بوگ ای ه حوفن
 

 چین 
م ر فنزری  دی زا  ییبت علق ت داد هواک  شنز زن  شده دی حوزه اخال
 بن کشویاز  آهونکز ر ایگلا  کمتوید.

 

ها و مراکز مربوط به اخالق علم و فناوری  : سازمان 3جدول 

 در چین
 سازمان های مرتبط با اخالق در چین 

 (20))گوره اخالق زنیت (  دایشگزه پ شک  شزیک  

 هوک  اخالق کزیبود  آکزده  علوم امتمزع  زا  

 زا   ومعلآکزده  

 دایشگزه یزتانگهزم یانگوبز زا  

 
از  هختلفر  از مملرن دایشرگزه، هوکر  ر از  هوبوط دی حاطن ززهزن

غاوه ف زیات دایید. یکتن قزبا تومن ایگروبودای  از کشرویاز  پاشروفتن 
-از  هشتوک  یا  برز دایشرگزههزیند ایگلا  ر اهونکز ا ت. حت  بویزهن

کنند. شوانط خرزص ر فنزری  اموا ه م علاز  خزیم  دی حوزه اخالق 
مزه ن زا  از مملن بزال بودن ها ان فیرزداز  هرزی  ر  روقت علمر  
هومب شده ا ت تز ایدنشمندان زان  بز تأ ا  هواک  اخالق دی علم ر 
فنزری  گزه  دی یا تز  بهبود ر احال  مزه ن علم  زرا  بوداییرد. دی 

زا  ام ی اده ا رت ت ایضم  داهنن ان  هوضوع حت  بن ح ب کموی
 ا ت.کد اخالق  تدرن  کوده  52بن طوی  کن ان  ح ب 

 

 هند 
از  ف زل دی حوزه اخالق دی علرم ر فنرزری  از دی اند هواک  ر هؤ ین

 ا  بوخویدایید.  تنوع گیتوده

ها و مراکز مربوط به اخالق علم و فناوری  : سازمان 4جدول 

 در هند 
 ند ه سازمان های مرتبط با اخالق در

 از  علم مزه ن ایزش

 هوک  علم اخالق دایشگزه ننپونز 

 اخالق زنیت   لوی ، شویا  پژراش پ شک  اند 

 هوک  هطزی زت اخالق ر حقوق 

 (21)آهوزش اخالق زنیت  دی اند 

 
یکتن شزنزن تومرن، ایگروبودای  انرد از کشرویاز  پاشروفتن دی زهانرن 

-از  هشتو  بز دایشرگزهیگزهکزر از اخالق علم ر فنزری  ا ت. بویزهن

-از  خزیم  هصداق  از ان  اهو ا ت. دی ان  کشوی یار ، د رتویای ما

ا  تردرن  از  اخالق  دی زهانن اخالق علم ر فنزری  ر اخرالق حوفرن
ارز  دایشرگزا  ارز  انر  هواکر  بوگر ای  دریهشده ا ت. از ف زیات

 فنزری  ا ت.    ر م از  آهوزش  دی حوزه اخالق علهدت، کزیگزهکوتزه
 

امریکا، در کشورهای  مقایسه مراکز اخالق در علم و فناوری

 انگلستان، چین و هند
ارز  بانزین ییبت بن ظوفارتتحول دی یظزم علم  هیتل م یگوش  راقع

اقتصزد  ر امتمرزع  ا رت. اهرورزه کشرویاز  پاشروفتن دی  فوانگ ،
 علم ر فنزری ؛ هختلف  ازحوزه اخالق  دی از ید بز انجزد یظزماتالش
 ارز رززهزن اخالقر  عملکرود تومن بن. کنندهنزبع خود ا تفزده بهانن از 

ی رم ایتبزط ر امخروای  عملکرود  رززهزی  برز نک  از ان  هواید ا ت. 
ارز  آهوزشر  دی پاش یفتن کن حتر  دریه  اخالق  تز حد از د توی
 .شده ا رت زدنجابوا  آن  اایشد ر دکتو  عزی  امچون کزیشنز  و ط

از  هوید بوی ر  دی کشرویاز  ارد   ززهزنبن هقزنین  از ان  هنظو
 .پوداختن شد
علم ر فنزری  دی زهرزی دی ف زل دی حوزه اخالق  از ن یؤدی بوی   ه 

ا رزس  توان بن هرواید قزبرا ترومه  د رت نزفرت. بروکشوی اد  ه 
ی  دی زرفنر علم ر  حوزه اخالق دی از  ف زل دیاطالعزت هومود  ززهزن

از  اهونکرزن  ر ایگلایر  ایگروبودای  زا  ر اند بن یوع  از  ززهزن
از  بوه  ر هحل  کمتو تومرن شرده یفنؤه  بناهز دی ان  فوانند اید. کوده

ارز  ف رزل توان حددیحد بن تمزه   ززهزنا ت. ایبتن ان  هوید یا یم 
 دی حوزه اخالق علم ر فنزری  دی زا  ر اند ت مام داد. 

اهرز  شرویداامات زنزد  بوا  هقوین اخالق قزئا هر  ازن یؤین ه گوننا
علرم ر دی هفزاام اخالق  دی حوزه اخرالق  10 زز پاش از آیکن یهزدننن

فنزری  بوا  آیهز اد  احل  بزشد، ایائن ایقزم هوتبط برز اخرالق باشرتو 
بن عنوان هثزل تدرن  ر تهان هجموعرن قواعرد،  ،گاودهوید تومن قوای ه 

ارز  هختلرف ر هواید هشزبن دی حوزه   اخالق از، د تویکزیازیزهنیظزم
 شود. هحیوب ه  ازن یؤاز اادا  احل  ان  ه 
از  اخالق  یاززهند  زختزی زز  دی اشرکزل مدنرد  تومن بن ززیزوب

ترالش کروده ر  ا ت کن هواک  اخالق دی علم ر فنزری  دی انر  زهانرن
از  اییرزی  یا ایتقرز داده ر برن گفتمزن عموه  دی هوید اخالق ر ایزش
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گمزیید. دقا  ر علم  امت ه 11 تدرن  احول یاانمز ر کداز  اخالق 
هواک  هوید بوی   دی کشویاز  اد ، دی  هفزاام اخالقر  دی حروزه 

 گذایید.علم ر فنزری  یا بن اشتوا  ه 
از  گویزگون از مملرن آهروزش، بوی   بز شاوه بن طوی کل  هواک  هوید

هردت، ارز  کوترزهآهوزش ی م  ر غاوی م ، پژراش، بوگر ای  دریه
از  دایشگزا  دی  طو  کزیشنز   ایشد، از  آهوزش ، دریهکنفوای 

کنند تز اخالق دی علم ر فنرزری  دی دکتوا ر فوق دکتوا ر غاوه تالش ه 
از بن عبزیت  ان   ززهزن یهزدننن  ززید.از  گویزگون یا دی مزه ن  حوزه

ایرد ترز  زز  دی حوزه اخالق علرم ر فنرزری  دی مزه رندیحدد فوانگ
یکتن حزئ   گفتمزن هشتوک  از اخالق علم ر فنزری  بن مهزن ایائن کنند. 

اامات، قدهت اکثو ان  هواک  کمتو از نک دان نز کم  باشتو ا رت، دی 
از  مدند  ا رت کرن دی زری  از هوضوعراقع هوضوع اخالق علم ر فن

  طح مهزی  بن آن تومن رنژه شده ا ت. 
دی کشویازن  امچون اهونکز ر ایگلیتزن ر بز عنزنت بن قزیویمند  زخت  

، ضوریت تردرن  یظزهنزهرن اخالقر  بروا  ازیفتزیاز دی کلان حوزه امن
و  آری هطر از  علم  بن حویت اهرو  ایر اماز ر پژراشتمزه  ف زیات

ترز عرالره برو احتروام برن  شروده  هومب قزیوی  ۀده ا ت. ان  قزعدش
از  علم   زنون  یا  گوفتن شود ر ا تفزده از ف زیاتءاخالق، ملو   و

ک  بو رد. دی هقزبرا برن را رطن مدی حقاقت  وقت علم  بن حداقا ه 
هوضروع  ،ارز  علمر برودای  دی عوحرنرمود  از ت کل  زا ، کپ 

پاش یفت کن حت  رض ات رخام   مهزن تز حد  وقت علم  دی  طح
   .آریددی وقت علم  دی زا  زیگ خطو  یا بن حدا 

)کرن اطالعرزت دیبرزیه  بنازد دایش هلر  زرا  دی پکر  2009دی  زل 
گذاید(  ایتم  تحرت عنروان بن اشتوا  ه  یا تحقاقزت  وا و کشوی

قواعرد بزنرد ت کرن کنتول ادبازت غلط دایشگزا  آغزز کود. ان  ضروری
از ان  هنظو اریا  ، از  علم  دی زا  یهزدننن شوداخالق  بوا  ف زیات

بنز  ح  هشتو  عمروه  دی زرا  بروا  ملروگاو  از  روقت  نگ
. ان  ح  بن را طن ت ما  ر توضراح برز حر  هومرود دی ا تعلم  

کشوی  امچون ایگلیتزن هتفزرت ا ت، اهز خود آغززگو بیازی هنز ب ر 
ایملل  هبن  بو و  ن علم  زا  بن دری از غوغز  با نند  بوا  تزخوش
 خوااد بود. از  علم  دی ان  کشویبودای  دادهکپ 

ارز  دخارا دی گاو  دی  مدند از فواهروز  برودن ر  رززهزنبز شکا
گاو  ا ت کرن از  هوتبط بز علم ر فنزری  ان  بزری دی حزل شکاحوزه

هنزبع خزیم  ام تویاد شرده  علم ر فنزری  عالره بو هنزبع داخل  تو ط
توایرد کشرویاز یا دی هیراو تو رر ن ر ا رتفزده از اننگویرن تویاردات هر 

 یانمون  ززد. 
 هنرزبع، 14ین  ، بویزهن13هدنونت،  12اییزی  از  هنزبعیفنؤه بز ا تفزده از 

از  ف رزل بن هقزنین هؤ ین ایملل  ر داخل از  با امکزی ر 15هزی  
  پوداختن ه  شود.ر فنزری  دی حوزه اخالق علم 

 

 منابع انسانی 
او زهزی کشوی هوید بوی   از هنزبع اییرزی  خبروه دی حروزه اخرالق دی 

از  علم  دی در علم ر فنزری  بوخویدایید اهز بن را طن  زختزی هؤ ین

ی د هنزبع اییزی  بن کزی گوفترن شرده کشوی اهونکز ر ایگلا  بن یظو ه 
از  شخصر  کرن خرود هؤیفرن بیرازی ایگا ه دی ان  در کشوی عالره بو

ارز ر اطالعرزت یار  ههم  هحیوب هر  شرود از یرزآهردتون  آهروزش
اید خود از دی زا  ر اند یا  تواییتنشک اننگوین هؤ ینبوخویدایید. ب 

یا بز ه ازیاز  یرز هطزبقت داند اهز بن دالنا هختلف هنزبع اییرزی  برن 
در کشوی اخاو از  طح آگزا  کمتو   از دیکزیگوفتن دی اننگوین هؤ ین

دی حوزه اخالق دی علم ر فنزری  بوخویداییرد ر برن امرا  دیارا ر برن 
را طن رمود هنرزبع اییرزی  برز ایگار ه ر هطلرع دی در کشروی اهونکرز ر 

از  هروید یظرو دی انر  در کشروی تون  هؤ ینایگلا  امچنزن هطو 
 قوای دایید. 

 

 مدیریت 
آهونکز ر علم ر فنزری  دی کشویاز  دی اخالق از  هدنونت دی  ززهزن

یا هوید بوی   قروای شزن از  عملکود بن طوی پاو تن  ایتمایگلا  
، دی زا  ر انردآریید. داد ر بن طواح  هجدد ر دیری  خود یر  ه ه 

ترو  بوخرویدای طروالی  یریرداز ر فواننداز از بززه زهزی  بوی    ایتم
اخرالق دی علرم ر  ارز ن یر ؤ  عملکود ه بززبان علتا ت ر بن اما  
از  رو  هندتوید. یظزمییبت بن اند ر زا  ر ایگلا  فنزری  دی اهونکز 

دی در کشروی یخیرت ارز  اخالقر  دنگو ایگواز  هدنونت  دی  ززهزن
ایگواز  تباان  ا ت. دی حزی  کن ایگواز  هوید ا رتفزده هردنونت  دی 

 . ا ت  ایگواز  تشونح  ر هویداند ر زا  
 

 ریزی  برنامه 

از  اخالق دی علم ر فنرزری  دی در گروره هروید ین   دی  ززهزنبویزهن
ازن  بز ام دایید اهز ییبت بن نکدنگو اختال  بحث ضم  اننکن شبزات

آهونکرز ر ایگلرا  ارز دی ین   اننگوین  رززهزندایید. دی بویزهن ا هرنژ
ارز  کرن  رززهزنحزی  دی د.شوهدت هشزاده ه ایدازاز  طوالی زشم

هردت هدت ر نز کوترزهاز  هازنین  بویزهن هوتبط دی زا  ر اند باشتو
ارز  باشرتو  رززهزنهقط ر  داییرد. بنرزبوان  ایزنزب  عملکود  شتن ردا

اخالق دی علم ر فنزری  دی زا  ر اند بو نک حوزه عملکرود  خرزص 
ین   هروید بویزهناز  یوظهوی دی حوزهآهونکز ر ایگلیتزن دی هتموک ید. 

از  زا  ر اند بن طروی عمرده دی کشوی کندی حزی گاود تومن قوای ه 
 گاود.  ین   هدیظو قوای ه از   نت  دی بویزهنحوزه
 

 مالی منابع 

، دی زهزی کشوی اد   از  اخالق دی علم ر فنزری  دیبز بوی    ززهزن
از، بیازی  از زنعالره بو پشتواین هزی  دریت  ان   ززه در کشوی یخیت 
. ان  دی حزی  ا ت کن دی یداز  هزی  غاودریت  بوخویدایآیهز از پشتواین

بن را طن  ایتم  از   ر اقتصزد  انر  در کشروی زا  ر اند باشتو 
ارز  اخرالق دی علرم ر فنرزری  هبتنر  برو از  هزی   رززهزنپشتواین
  دی پراش ازشود تز یاابودان  اهو هومب ه  .از  دریت  ا تحمزنت

دیحرد شزن حدازناز  کل  دریتگوفتن شده دی ان  کشویاز بز  از ت
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ارز اهونکز ر ایگلا  زرون  رززهزندی حزی  کن دی  .تطزب  داشتن بزشند
ا تقالل عما باشرتو  دی اتخرزذ  ازفقط بن هنزبع دریت  رابیتن یایتند 

 . بوخویداییدیاابوداز 
 

 المللی و داخلیهای بینهمکاری 

اررز  اخررالق دی علررم ر فنررزری ، بنررزبو حرروزه ا ررت  ررززهزن برردنه 
تأثاوگذای  ر ها ان شنزخت  کن دی  طح هل  ییبت بن آیهز رمرود داید 

کننرد کرن انر  ارز  هتفرزرت  امکرزی  هر دی  طح داخل  بز  ززهزن
اید. یکتن حزئ  اامات ر یقطرن از، بن طوی عمده علم  ر پژراش  ززهزن

ق دی علم ر فنزری  دی زهزی کشوی اد  بن ب رد از  اخالتمزن   ززهزن
ازن  کرن دی برزال برن آیهرز گودد. بز دی یظو گوفت  هؤیفنایملل  بوه با 

از  هوتبط دی کشویاز  اهونکز ر ایگلرا  دی  رطح اشزیه شد،  ززهزن
ایملل  ا رتقبزل اید ر بن طوی  کن دی  طح با تو شدهایملل  شنزختنبا 

ایملل  کن دی  طح با   بز آیهز رمود داید. دی حزی باشتو  بوا  امکزی
از  هشزبن دی زا  ر انرد هحردردتو ا رت ر اکثرو امکزی  بز  ززهزن

ارز دی زرا  ر انرد ارقزت بنزبو ضورینزت  از ر  برز اننگویرن  رززهزن
 شود.  امکزی  ه 

 

 گیرینتیجه
 یرید پو شتزب علم ر فنزری  مواهع بشو  یا هتحول  رزختن ا رت اهرز

هند  ر پزنبند  بن احول اخالق  دی علرم ر فنرزری  یهر  بقرز ر ضزبطن
اخرالق؛ اردانت افکرزی، اعمرزل ر .شرودپاشوفت مواهرع هحیروب هر 

یفتزیاز  عموم هودم دی هیاو خاو هشتو  ر هنزفع مم   یا برن عهرده 
هحوی بودن فصا هشرتو  تمرزه  داید. در رنژگ  دیری  بودن ر ایزش

 از هفهوم اخالق ا ت. ت زینف ر ت زباو 
اخالق دی علم ر فنزری  پز خ  بن ان  پو ش ا ز   ا ت کن زگویرن 

دی حقاقرت هردای یا دی علرم ر فنرزری  دخارا  رززنم. ه ازیاز  اخالق
اخالق بن بزنداز ر یبزنداز دی علم ر فنزری  مهت بخشاده ر پاشروفت ر 

دی علرم ر  اخرالقکنرد. تو  ن آن یا دی هیاو خاو ر یاک  اردانت هر 
فنزری  حدرد ر ثغروی یفتزیارز  هنز رب ر یزهنز رب ر اردانت علرم ر 

طوفر ، بان ، بر از طون  احوی  زون اعتمزد، راقعفنزری  دی مواهع یا 
 کند.پذنو  ر غاوه هشخص ه هیئویات

اخالق دی علم ر فنزری  بزند دی امن  طو  یظزم علم ر فنزری  کرزیان  
ین بوا  بززنگوان احل  ر فوع  یظرزم علرم ر داشتن بزشد. بن عنوان یمو

-شرود، امچنرا   از رتاز  اخالق  خزح  ت ونف فنزری  ززیزوب

از  علم ر فنزری  بو هبنز  ه ازیارز ر احرول اخالقر  خزحر  گذای 
بن عبزیت  اخالق دی امن ام ا  یظزم علم ر فنرزری  بزنرد  تدرن  شوید.

-ارز  برا اییزی ، امکزی  زی  ر مزی  شود حت  یظزم هزی ، هنزبع 

از  کالن ر ... یا  بزنرد برز ضروابط اخالقر  امرزانگ  ایملل  ر بویزهن
تواینرد فرزیا از آفوننزن احل  یظزم علم ر فنزری  یم یقش داشتن بزشند.

اخالق بن ف زیات خود اداهن داند. بوا  کزیبود  کرودن اخرالق علرم ر 

کم بو آن دی  رطح مزه رن از  حزفنزری  دی مزه ن بزند احول ر ایزش
 یهزدننن شده ر بن فوانگ تبدنا شود.

ارز   رزز  آن برز زرزیزوبی زیت اخالق دی علرم ر فنرزری  هنطبر 
اخالق  هوید پذنوش مزه ن ر حتر  برن عبرزیت  مزه رن مهرزی  ا رت. 

ا  از احرول ر قواعرد اخالقر  اخالق علم ر فنزری  بز تدرن  هجموعن
شود، بنزبوان  رظافن اخالق م  هحق  ه هوید رفزق ر پذنوش مزه ن عل

دی علم ر فنزری  انجزد ت زها هتوازن اخالقر  هارزن مزه رن برز علرم ر 
 فنزری  ا ت. 

-احوی  هزیند اهزیتدای ، شجزعت، حداقت، ع ت یف  ر پواا  از باگزین

، ، قط ارتیگو  ر دقتبزری ، شک علم ، یقد علم  ر یقدپذنو ، ژی  
از؛ بز تومن بن شأن ر حوهرت ی ایتبزط بز آزهودی یعزنت یکزت اخالق  د

، یازدای ، حفظ حر  گمنرزه ، حفرظ حرونم خصوحر  افرواد ر اییزی 
آگزازین ر آزاداین بودن شروکت دی پرژراش از دنگرو یکرزت اخالقر  دی 

 ایتبزط بز اخالق دی علم ر فنزری  ا ت. 
ارز  نامچون بویزهر د تازب  بن اادا  هصو  دی ا نزد بزالد ت  بوا  

کیب مزنگزه هنز رب علمر   تو  ن، یقشن مزهع علم  کشوی ر ... بوا 
تروان برن مزنگرزه بومیرتن اخرالق یم ، دی  طح هنطقن ر مهزن کشوی

تواید زهانرن گاو  از تجزیب مهزی  ه بهوه بنزبوان ،تومن بود. علم  ب 
اخالق دی حوزه علرم ر فنرزری  یا فرواام  تحق  مزه ن علم  هبتن  بو

ا ت کن بن ین   شده تو  ن علم  کشوی تالش  هنیجم ر بویزهن. د زز
تورنج اخالق علم  ر اتکز بن هواک  اخرالق علمر  ضروریت  را طن آن 

بنزبوان ، برز تومرن برن تجوبرن کشرویاز  ارد   .غاوقزبا امتنزب ا ت
تأ ا  ر نز حت  تقونت هواکر  دایشرگزا  ر غاودایشرگزا  دی حروزه 

 ی  بزند هدیظو قوای گاوید.  اخالق دی علم ر فنزر
ارز  ذکرو شرده توان اذعزن داشت انجزد هواک  ر هؤ یرندی خزتمن ه 
گاو  دی  ر شنزخت هشتو  از هفهوم اخرالق دی علرم ر هومب شکا

فنزری  شده ا ت ر مهزن بز پونش فوانگ  ر گفتمرزن یرونن  دی برزب 
ن ا رت. اخالق علم ر فنزری  هوامن شده کن قبا از انر   رزبقن یداشرت

هدای توبارت تو ر اخالقاخالق دی علم ر فنزری ، شهوریدای  بز هیئویات
-از  اییزی  دی  طح مواهع یا گیرتوش هر کند ر احول ر ایزشه 

گارو  از خرود مم ر ، امکرزی  برز نکردنگو، از یا بن بهوهداد. اییزن
  ززد.  تیزاا ر هدایا ر بن طوی کل  ایتقز  کافات زیدگ  یانمون ه 

 

 های اخالقی  الحظهم
اهزیتدای  علمر  احا اخالق  دی پژراش بز ه وف  هنزبع هوید ا تفزده، 

 ا ت.یعزنت ر ح  ه نو  هؤیفزن آثزی هحتوم شموده 
 

 سپاسگزاری
ارز  ر  رززهزن شنز رزن  هواکر ان  هقزین بوگوفتن از طو  پژراش  »

 ایگلیرتزن، کرز،اهون کشرویاز دی  فنرزری  ر اخالق علمزهانن  ف زل دی
« ا ت کن دی هوک  تحقاقزت  از ت علم  کشوی اموا شرد. اند زا  ر
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هر  ان  پژراش یا فرواام کودیرد تشرکو کن زهانن اموا  از ان  هوک  
 .شود
 

 هنام واژه
 Ethics .1 اخالق

    Science & Technology .2 عزم ر فنزری 

 Ethics in Science .3 اخالق دی علم 

 Autonomy .4  خودهختزی

    Justice .5 عدایت

 Beneficence .6  ودهند 

 Non-Maleficence .7 یززنزیمند 

 Technology .8 فنزری 

 Modern Technologies .9 فنزری  از  یون 

 Institutionalization .10 یهزدننن  زز 

 Moral Codes .11 کداز  اخالق 

 Human Resources .12 هنزبع اییزی 

 Mangement .13 هدنونت

 Planning .14 بویزهن ن  

 Finance Resource .15 هنزبع هزی  
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