
  -15، ص1389، تابستان 46فصلنامه آموزش مهندسي ايران، سال دوازدهم،  شماره 

    

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ∗مالحظاتي درباره اخالق در جهان علم و مهندسي

رضا داوري اردكاني
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مهندسي و اخالق دو حوزة متفاوت و مستقل هستند و در كار علم و مهندسي معموالً اخالق و حكم اخالقي دخالت نـدارد،               :چكيده

پردازد كاري كرده است كه از نظر     است، كسي كه به علم مي     اما از آن جهت كه علم با حقيقت سر و كار دارد و حقيقت باالترين ارزشه               

انـد كـه در سرنوشـت كـشورها و     هاي اخير، در طراحيهايي وارد شدهمهندسان در جهان جديد و به خصوص در دهه    . اخالق ارزش دارد  

ـ  نكننـد و آثـار و   گاهي در زندگي همه مردم روي زمين تأثير دارد، از اين رو بايد بينديشند كه چـه مـي                   اكنـون  . ايج كارشـان چيـست  ت

  . اين مقام و مسئوليت را بايد درك كنند،سرنوشت جهان و مردم جهان به فناوري و سير آن بسته شده است و مهندسان

  

  

  اخالق، مهندسي، حكمت، حقيقت، فضيلت، فضائل چهارگانه :هاي كليديواژه
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  مقدمه .1

» اخالق آموزش و پژوهش در مهندسي «شدة سخني است كه در سمينار اين يادداشت متن ويرايش 

با اينكه كميت نوشته در قياس با گفتار مزبور چند برابر شده است، هنوز ابهام و . ايراد شده است

صورت مشروح بنويسم، ديگر اطالق عنوان خواستم هر مطلبي را بهاگر مي. اجمال در آن كم نيست

  . سخن آغازين يك سمينار بر آن مناسبت نداشت

ته را مقدمه  گفتگو و گشايش زبان همداستاني ميان فلسفه و مهندسي بايد دانست كه زمينه اين نوش

فرهنگستان جايگاه . آن را گروه علوم مهندسي با برگزاري سمينار اخالق مهندسي فراهم آورده است

دان دانشمن ميان همزباني مجال است كه، سمينارهايي چنين در و دانشهاست، و دانشمندان ميان گفتگو

  .آيد مي پيش مختلف هاي رشته

خواستم از نسبت دانشگاه و علم با اخالق و سياست بحث كنم اما در مراسم افتتاحيه معموالً من مي

فرصت بحث مفصل وجود ندارد من هم كوتاه سخن گفتم و در بازنويسي نيز روا نبود كه پيش از حد 

 مجمل را به همكار عزيز و استاد گرانمايه اين. تفصيل بدهم به اين جهت اين نوشته هم مجمل است 

جناب آقاي دكتر محمود يعقوبي كه صفا و دانش و فضيلت در وجود ايشان توأم شده است، تقديم 

از ايشان و جناب آقاي دكتر دوامي سردبير مجله و اعضاي گرامي گروه علوم مهندسي كه با . كنممي

اند،  صورت مرتب چاپ و منتشر كرده مجله را بهدوستي خويش در مدت دوازده سال اينت و علمهم

  .كنمتشكر مي
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اين مطلب . امبارة اخالق و دين چيزي ننوشته شود اين است كه دريكي از مالمتهايي كه به من مي

رست بودن آن اين وجه د.  درست است و از جهت ديگر درست نيستنظروجه و گزافي، از يك بي

بارة اخالق و دين كار مشكلي است و مخصوصاً از آن جهت كه دين و  است كه چون بحث فلسفي در

اخالق در تحقق به فلسفه نياز ندارد، واجب نيست كه همه اهل فلسفه به آن بپردازند و من هم كمتر 

 آن چيست و اخالق با أنش و مدهدميمع هذا اينكه اخالقي بودن آدمي چه معني . امبه آن پرداخته

 همواره در ، دارد و در دوره تجدد چه وضعي پيدا كرده استي و علم و هنر چه نسبت، دين،سياست

اي اما بحث در اخالق حرفه. ام پرداخته، هر چند غالباً به اجمال،و به آناست نظر من مطرح بوده 

ار خوشوقتم كه گروه علوم مهندسي  و بسيستا هشدمطلب ديگري است كه در اين اواخر به آن توجه 

فرهنگستان به اين امر مهم توجه كرده و از من نيز شايد به اعتبار مسئوليتم خواسته است كه چند 

ش فلسفه است، سخن بگويم و از ادهم به عنوان كسي كه كار اصليولي من ترجيح مي. اي بگويمكلمه

 يعني ؛وجه در شرايط كنوني يك ضرورت استبه نظر من اين ت. كنماقدام گروه مهندسي استقبال 

  پيش آمده باشد كه دانشمندان و مهندسان به اخالق مهندسيفناوري بايد خللي در گردش نظم 
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.  غافل باشند،شودكنند كه نبايد از نتايج كار كه در عالم مهندسي انجام ميانديشند و احساس ميمي

خالق عملي در زمانهايي نوشته شده است كه مردم و كه كتابهاي ا  چنان،تاريخ هم گواه اين معناست

. اكنون هم ظاهراً ما به طرح اين مباحث نياز داريم. اندقواعد اخالق را مهمل گذاشتهرعايت جامعه 

 پس قبل از صدور احكام اخالقي و بيان نصايح مفيد بايد بينديشيم ،اين احساس نياز يك نشانه است

 اما بحث آن در يونان وقتي ،اخالق هميشه بوده است. شود توجه ميكه چرا اين همه به مسئله اخالق

  اين سياست در نظر يونانيان. آغاز شد كه تدوين يك نظم سياسي جديد مطمح نظر قرار گرفت

اي مطرح در آن زمان اخالق حرفه. ل اخالقي باشديبايست مجالي براي نيل اهل مدينه به فضامي

اما چيزي مثل اخالق مهندسي نداشتند . ري داشتنديه رسوم و شعا اصناف و اهل حرف،البته. نبود

  .  تكنولوژيك تعلق داردـ اخالق به جهان ما يعني جهان علمي اينجا 

 به در اصطالح اهل اخالق. اخالق هر جا باشد عمل آزادانه به تكليف و زندگي بر وفق فضيلت است

 انجام ياوان آن را انجام داد و انجام دادن م بتوان و هم نتشود كه هت اخالقي اطالق ميفعلي صف

پردازند، گرچه مشهورات اهل فلسفه وقتي به اخالق مي. شدباندادنش موجب مالمت و مايه شرمساري 

فيلسوفان بايد بگويند كه اخالق چيست و قواعد آن . پردازند به تكرار آنها نمي،اخالقي را در نظر دارند

در يك زمان، اخالق متين و استوار دارند و گاهي بنياد اخالقشان و چرا مردمي است از كجا آمده 

 يعني هر كدام به پژوهش ؛كننددانشمندان و پژوهندگان معموالً در اخالق بحث نمي. شودسست مي

.  رعايت روش علم خود نوعي اخالق است،كنند و البتهپردازند و روش علم را رعايت ميخود مي

 حقيقتي كه پاسداري ،البته. د و بستگي به حقيقت، چگونه اخالقي نباشددانشمند به حقيقت نظر دار

اي از  ولي رو كردن به هر مرتبه، همواره عين حقيقت علمي نيست،از آن باالترين فضيلت است

داشته باشند در داعيه اخالقي بودن پردازند، بدون آنكه كساني كه به علم مي. حقيقت، فضيلت است

مع هذا . زيرا موضوع و متعلق دلبستگي ايشان حقيقت است. كنندر اخالقي ميند و كااراه اخالق

شود و دانشمند گرچه در كار تحقيق حقيقت است، در بحث اخالق و دانش با اخالق اشتباه نمي

   گاهي در مرزهاي علم و در طرحهايي كه موجب تغييرات بزرگ،البته. شودمسائل آن وارد نمي

 اگر از ما بپرسند كه آيا .بيند و بايد تصميم بگيردا با مسائل اخالقي مواجه ميشود، دانشمند خود رمي

يك . توانيم بدهيم چه پاسخي مي،دانشمندان اتمي و مثالً اوپنهايمر در قضيه هيروشيما مقصر بودند

 راستي آيا ؛فيلسوف آلماني گفته است كه بمب هيدروژني در شعر پارميندس منفجر شده است

اند، ي كه در فاصله دو هزار و پانصد سال از عهد يونانيان تا زمان كنوني در كار علم كوشيدهدانشمندان

مسئول فاجعه هيروشيما هستند؟ آيا واقعاً فيزيكدانان و مهندسان اتمي را از بابت اين قضيه بايد 

آمد، مثال در حلبچه پيش راي اي كه بمحاكمه كرد؟ آيا شيميدانان و مهندسان شيمي در حادثه

  اند و بايد مواخذه شوند؟ مسئول
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مردم  بلژيكي گفته است كه ما  ـ بزرگ فرانسوي)انتروپولوگ( مردم شناس وسولوي استرا

آيا واقعاً امثال . ايم، بايد استغفار كنيمخدمتي كه به استعمار كردهبه مناسبت ) انتروپولوگها(شناسان 

قهر استعماري در آسيا و امريكاي التين و لوي استروس مسئول مستعمره شدن كشورها و اعمال 

اينيشتين كه همگان او را نه فقط يك دانشمند . آفريقا هستند؟ اين مسائل، مسائل نظري اخالق است

اي به رئيس جمهوري آمريكا شناسند، در اواخر جنگ جهاني دوم در نامه بلكه مرد اخالق مي،بزرگ

آيا او . تر از سالحهاي موجود ساختالحي بسيار مخربتوان براي پايان دادن به جنگ سنوشت كه مي

باره اقدام اينيشتين بايد جداگانه بحث  ي مقصر دانست؟ دركتوان در حادثه هيروشيما و ناكازارا مي

توان آنان را متهم  نمي،ظاهراً تا زماني كه تلقي سياسي در كار دانشمندان دخيل نشده باشد. كرد

خدمت دانشمند خدمت به علم و پيشرفت علم است و .  گناه نيست، پژوهش علمي هرچه باشد.كرد

در مورد مهندسان هم . ظاهراً به دانشمند ربطي ندارد كه از علم او استفاده يا سوء استفاده شده است

برداريهايي برند، مسئول بهرهكار ميه آنها از آن حيث كه قواعد روش علم را ب. همين حكم جاري است

يم هركس يت كلي بيان كنيم و بگورصوه حكم را ب. شود، نيستندو پژوهشهاي آنان ميكه از طراحيها 

 اگر وظايف مربوط به شغل خود را انجام دهد، مستحق تحسين است و بر هستدر هر مقامي كه 

اما وقتي شاغالن در خدمت . توان گرفتخرده نميكه وظيفه شغلي خود را ادا كرده است كسي 

. شوددانند، قضيه متفاوت ميراي رسيدن به سودهاي كالن هر كاري را مباح ميمؤسساتي باشند كه ب

خصوص مهندسان ه سسات بزرگ نظامي و سوداگري هستند و بؤكه مهندساني كه در خدمت م چنان

 بلكه ، نه فقط ممكن است در كار خود اصول و قواعد ناظر به توسعه پايدار را مهمل بگذارند،مشاور

به مؤسسات و كشورهاي ديگر و حتي به فضاي زندگي مردمان آسيب اي طرحهايشان اجرشايد بر اثر 

دانشمند در چه جاهايي با مسئله اخالق كه شود  كم و بيش معلوم مي،با مثالهايي كه ذكر شد. برسد

آنها تقريباً همواره با مسائل اخالقي .  دارندي در اين مورد پزشكان وضع خاص،البته. شودمواجه مي

از اين حيث . ندادر معرض و موضع آزمايشوي تا پايان درمان بيمار آنها از آغاز معاينه . نداهمواج

 ،پزشكان با صاحبان مشاغل ديگر تفاوت دارند و شايد اقوام و اعتباري كه پزشك از قديم داشته است

ص خود را پيدا اي در زمان ما جاي خابا اينكه هنوز هم اخالق حرفه.  بازگردداتا حدي به همين معن

هاي هاي اخير بحث اخالق مهندسي مطرح شود، در دانشكدهدهه نكرده است و پيش از اينكه در

شده است، پزشكان با مرگ و زندگي بيماران و انتخابهاي پزشكي درس اخالق پزشكي تدريس مي

  .ندادردناك ميان بد و بدتر مواجه

 و مردم هميشه با  استبودهنو يكسان مطرح نحه نكتة ديگر اين است كه مسئله اخالق هميشه ب

 در يونان Ethicsاخالق به معناي . نگريماند كه ما امروز به آن مينگريستهمينهمان نگاهي به اخالق 

 اين حرف آن اييك معن. سقراط گفته بود كه من فلسفه را از آسمان به زمين آوردم. به وجود آمد

يم مدينه زميني و سياست مدني چنان بايد سامان يابد يتر بگواست كه بايد بشر را آسماني كرد يا به
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وجود پيش از سقراط حكمت . سقراط بنيانگذار قواعد اخالق بود. ل در آنجا آسان باشديكه كسب فضا

حكمت مجموعة رفتارها و قواعد منظم .  اما حكمت با اخالق تفاوت دارد،بودندنيز و حكيمان داشت 

كه سقراط مطرح كرده   چنان، اما در اخالق،ام اجتماعي و سياسي نداردنيست و نسبت مستقيم با نظ

خير چيست؟ ما شود مي هديرسپ پيش از آن ،شود كه انسان خوب كيست؟ البتهمي پرسش،است

كنون نيز در اين كه تا چنان. توانيم در پاسخ اين پرسش چيزي بگوييم كه همه از ما بپذيرندنمي

دانند خير چيست، كسي پندارند كه ميف بوده است و با اينكه همه مي اختال،مسئله كه خير چيست

كرد كه مثال انسان خوب را سقراط هم به اين اكتفا مي. تواند آن را تعريف كندنمي نتوانسته است و

در دوره يوناني با اينكه .  عفيف و عادل باشد، شجاع،او گفت كه انسان خوب بايد دانا. تصوير كند

 مدينه جايگاه فضيلت بود و ،د ناخواسته و نادانسته اخالق را در سياست منحل كردافالطون شاي

در دورة جديد اخالق از فلسفه . شد بلكه مقصد سياست نيز تلقي مي،فضيلت نه فقط مقصد اخالق

 علم در ،دانيمكه مي تقريباً حذف شد و سياست جديد در تناسب با علم و تكنولوژي پديد آمد و چنان

 هرچند كه اساس آن بر يك تلقي ارزشي و اعتباري بنا ،نداشته استكاري صد سال به اخالق طي سي

 بشري به وجود آمد كه خود را مدير و مدبر ،ست كه در دوره جديد اتوضيح مطلب اين. شده بود

بود جديد اين بشر مهندس جهان . پذيرفتدانست و مالكي بيرون از خود براي رفتارش نميجهان مي

كرد كرد و در اين تصرف استنادش به علم بود و با مدد علم عمل مير طبيعت و جامعه تصرف ميو د

توان از بايد و نبايد  يعني در علم نمي؛يكسره احكام خبري استدر ظاهر دانيم كه  احكام علم و مي

 اما ،ضمر استيم بايد و نبايدهاي علم در روش ميي ندارد يا درست بگويبايد و نبايد در علم جا. گفت

مقتضاي وجود . بايست آن وظايف را انجام دهدانسان سقراطي انساني بود با وظايف معين كه مي

اين ميراث هنوز كم . ل چهارگانه آراسته شونديمدينه و سياست هم اين بود كه مردمان در آن به فضا

اما عالم جديد . كنيمميما هنوز اندكي سقراطي فكر . و بيش براي ما و در خاطر ما باقي مانده است

چيزي كه معموالً در . اصل اين قدرت كجاست. كندآدم ديگري دارد و اين آدم ديگر با قدرت عمل مي

   بلكه بيشتر انتخاب،شود، اين است كه آدمي صرفاً انتخابگر نيستعالم جديد به آن توجه نمي

 او ،البته. كندواهد انتخاب مي هرچه را كه بخ،كنيم كه آدمي چون آزاد استما گمان مي. شودمي

توانند يك شخص يا يك گروه كوچك مي. فرصت انتخاب دارد، ولي از انتخاب شدنش غافل نبايد بود

 نظم و نحوه زندگي مردمان را تغيير دهد و تواند همه كس نمي اما ،هر طور كه بخواهند زندگي كنند

 تكنيكي زندگي  ـ ما در نظام و جهان علمياكنون. از نظم تاريخي و زباني غالب و حاكم تخطي كند

 ما انتخاب شدگان جهان تكنيك. رسدكنيم و استعدادهاي ما در تناسب با اين جهان به فعليت ميمي

  .هستيم

اي بود كه اين انسان مظهر اراده. مختصر بگويم در پايان رنسانس آدم و عالم ديگري به وجود آمد

 در بارهتوانست در اين وضع فيلسوف چگونه مي. ن قدرت بودگرفت و اين علم عيبه علم تعلق مي
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در وجود موجودي كه احساس تكليف و شرمساري و همواره  درد آزادي ،البته. اخالق بنويسدكتاب 

اسپينوزا نام مشهورترين . توانست از ميان برودبرد باقي بود و چگونه ميكرد و رنج ميپشيماني مي

فلسفه . اخالق بوددرباره شايد او در حسرت نوشتن يك كتاب .  گذاشت»اخالق«كتاب فلسفه خود را 

نظر كردني نبود، كاري به اخالق  جديد تا قرن بيستم كه بحران شروع شد و مسئله اخالق ديگر صرف

كانت در فلسفه خود سه . اخالق نوشت و او كانت بوددر يك فيلسوف در اين دوره كتاب فقط . نداشت

توانم بدانم و يكي اينكه من چه مي.  اين هر سه پرسش بهم بسته و پيوسته بودپرسش را مطرح كرد و

 و ؟توانم داشته باشم و سوم آنكه چه اميدي مي؟ دوم اينكه چه بايد بكنم؟حد علم من كجاست

باالخره هر سه سؤال را در اين پرسش جمع كرد كه انسان كيست و چيست؟ كانت در سؤال اول حد 

در كتاب دوم يا نقد دوم به اخالق پرداخت كه اين . د و گفت علم با اخالق پيوند نداردعلم را معين كر

در كتاب سوم به نقد قوه حكم و بيان .  بود، متفاوت بودهاخالق، با اخالقي كه سقراط بنيان گذاشت

يا درست بگويم صاحب خردي شده [نظر كانت اين بود كه آدمي صاحب خردي است . هنر پرداخت

. شود و توانايهاي متفاوت دارده در مواقع و مقامهاي مختلف به صورتهاي مختلف ظاهر ميك] است

 است و فهم كه مقام ضرورت است، كاري به 1 نام و صفت آن فهم،شودكه اگر در علم ظاهر  چنان

شود و آن وقتي است كه شخص بر سر دو اين خرد يك بار هم در مقام عمل ظاهر مي. اخالق ندارد

اي دارد، اين مقام، مقام آزادي گيرد و بايد تصميم بگيرد كه چه بايد بكند و چه وظيفهقرار ميراهي 

 يعني علم و عمل كه با هم نسبتي ندارند ؛پردازد كه جمع اين دو ميابه بيان اين معنو باالخره . است

ر و يثتأاريخ جديد اين پرسشها در سير ت. و آزادي و ضرورت كه در مقابل هم قرار دارند، چگونه است

كه كانت با همه  چنان. توان دادب اما در زمره پرسشهايي كه پاسخ صريح به آنها ،انداهميت داشته

بود، برنيامد و مشكل كرده  طرح خودي كه ياز عهده پاسخ دادن به پرسشها مقامش در فلسفه، عظمت

  .همچنان باقي ماند

او به تصوير صورت نوعي بشر در . هميشه حل كندولي كانت نيامده بود كه مسئله اخالق را براي 

اخالق كانتي كه مجموعه قوانين . ر مدارش علم نظام بخش و عقل قانونگذار بوديجهاني پرداخت كه دا

ل سقراطي قدرت علم يفضا. كلي تفاوت دارده ل سقراطي بي با اخالق فضا،موضوعه عقل عملي است

كانت .گفت كه چه بايد كرد نمي،گيرانه بودچند سخت  ولي اخالق كانت هر،كردرسمي را محدود مي

اما  اشخاص . اخالق قلمرو آزادي فردي و شخصي است. دانستحكم اخالق را بانگ باطن اشخاص مي

  كانت آزادي فردي را تصديق. ندنكبه يك عالم تعلق دارند و به مقتضاي نظام عالم خود عمل مي

دانست و بشري را در نظر داشت كه در عالم فهم و ش ميااديكرد و اخالقي بودن آدمي را دليل آزمي

درست است كه كانت احكام اخالقي را . اين بشر به تعبير او بشر شبه متعالي بود. علم او را يافته بود

____________________________________________________________________ 
 

1. understanding 
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. گرفت يعني علم قرار نمي؛ اما اين احكام در تعارض با وجهه نظري عقل،قطعي و تنجيزي خوانده بود

دارد كه آدمي ل اخالقي خود بنا را بر اين گذاشت كه عقل عملي از ابتدا مقرر ميكانت در بيان اصو

اخالق كانت اخالق خاص جهان منورالفكري . هيچ غايتي بيرون از خود ندارد و بايد خود را غايت بداند

كانت كاري كرد كه دكارت و اسپينوزا در زمان . بايدها، بايدهاي من و جهان من است. و تجدد است

 گرچه به ؛دكارت كه روش علم و بايدهاي راه آن را بنياد گذاشت. توانستند انجام دهندودشان نميخ

 اما راه هر اخالق بيرون از علم را بست و ديديم ديري نگذشت كه ديويد ،تأسيس اخالق نپرداخت

اخالق نياز مقصود او اين نبود كه ما به . هيوم كوشيد تا نشان دهد از علم هيچ راهي به اخالق نيست

. تواند مبناي استواري براي آن بيابد اخالق كجاست و نميأداند منشگفت كه نمي بلكه مي،نداريم

او .  مع هذا روش دكارت نوعي اخالق بود،دانستهرچند كه او بنياد علم را هم چندان استوار نمي

پيروي از اصول عقل . ار شودك مگر آنكه حجت آن بر ما آش،كرد كه هيچ چيز را نپذيريمسفارش مي

 بلكه براي توجيه پيروي از ،كانت فقط اين اصل را در عمل به كار نبسته بود. خود نوعي اخالق است

 كار بردن عقل را از كجاه پرسيدند كه بايدهاي روش باگر از دكارت مي. اين اصل نيز راهي يافت

شتيبان علم و جايگاه بايدهاي روشن  زيرا عالمي كه پ،توانست پاسخ صريحي بدهداي، شايد نميآورده

 هنوز تحقق نيافته بود و شايد حتي فيلسوفان و هنرمندان هم هنوز صورت روشن آن را نديده ،او باشد

 در ، او كه علم را استوانه جهان جديد يافت.كانت صورت عالم منورالفكري را درك كرده بود. بودند

او اين [ه اين نتيجه رسيد كه در عالم جديد و متجدد اصول و قواعد حاكم بر نظام آن تحقيق كرد و ب

 انساني صاحب اراده و قدرت و خرد به وجود آمده است كه جهان خود ]خواندعالم را منورالفكري مي

تر اينكه اين بشر بايد جهاني را كه در آن اعمال تر و طرفه كند و مهمرا خود به استقالل اداره مي

» نقد حكم«و » نقد عقل عملي«او در كتابهاي . صلح و سالمت نگاه داردقدرت اصل و قاعده است، در 

كلي بركنار از بينش  هوصفي كه ب. اين انسان را وصف كرده است» دين در حدود صرف عقل« و 

كلي ه اما دشواري كار جهاني كه طرح آن در فلسفه كانت آمده بود، چيزي نبود كه ب. رمانتيك نيست

فيلسوف آلماني . دانست اما تحقق آن را دشوار مي،م بودياو طالب صلح دا. اشداز نظر فيلسوف پنهان ب

در وجود بشر جديد سه ساحت علمي، اخالقي و هنري تشخيص داده بود و ساحت هنر را ضامن 

كرد كه وحدت عالم جديد با اين تعادل بخشي دانست و فكر ميارتباط ميان دو ساحت ديگر مي

نيم كه آيا  هنر قادر به وحدت بخشي ميان دو قلمرو ضرورت تكنيك و داما نمي. شودمي حاصل

از اين . ي باشديرسد كه هنر زمان ما واجد اين توانااما اكنون به نظر نمي. آزادي اخالق شده است يا نه

. شنويماي بسيار ميكنيم و اخيراً از اخالق حرفه همه ما ضرورت نوعي اخالق را حس ميروست كه 

 وجه ظاهر آن رعايت دقيق اصول و قواعد و :د، دو وجه داردشكه قبالً اشاره  نان، چايفهاخالق حر

. آميزداينجا قانون و اخالق با هم در مي. اي است كه شخص به آن اشتغال دارددستورالعملهاي حرفه

يك   اما هر،هندند كار خود را به درستي انجام داا كارگر و پيشه ور قانوناً و اخالقاً موظفييك كارمند 
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ست كه گاهي ميان حقوق و  ا كارمندان قضيه دشوار اينخصوص در .ها وظايف خاص نيز دارندآناز 

 با استناد به مقررات و دستورالعملهاي وقتي كارمندان دولتبراي مثال، . آيداخالق تعارض پديد مي

اندازند، مشكل شدن كارها  مياداري و اقتضاهاي بوروكراتيك كار امروز را به فردا و فرداهايي ديگر

اينكه گاهي آنان را .  اخالقي مقصر نيستندنظر كارمندان ديگر از ،كند و بنابراينوجه قانوني پيدا مي

كنند كه كار مردم را بي تعلل انجام دهند، متوجه نيستند كه تعلل در نظام اداري است و نصيحت مي

ظام بوروكراسي به سختگيري كه معموالً نام دقت و كارمند در ن. گيردنه در تصميمي كه كارمند مي

 از بابت اين سختگيري خود :كند و البتهمحكم كاري و رعايت درست مقررات و قانون دارد، عادت مي

كند كه بر وفق قانون عمل كرده است و عمل درست بگويم او گمان مي. داندرا قاصر و مقصر نمي

 از هر قانوني بايد اطاعت كرد؟ در اينكه تخلف از حكم قانون آيا. كردن بر وفق قانون يك فضيلت است

 فضيلت است، قدري تأمل ]هر قانوني باشد[ اما در اينكه رعايت قانون ،كنيمروا نيست چون و چرا نمي

خواستند او را از زندان بيرون آورند گفت سقراط وقتي به اعدام محكوم شد به كساني كه مي. بايد كرد

به او گفتند كه اجراي . پذيرد كه حكم اعدام او اجرا شود يعني مي؛گذاردن را زير پا نميكه او قانون آت

 او گفت قانون را بايد اصالح كرد و اگر ظالمانه است ظالمانه بودنش را نشان داد ،اين قانون ظلم است

م قانون ست كه حك ا از نظر سقراط اقتضاي اخالق و اخالقي بودن اين،پس. و كوشيد تا ملغي شود

 متهم خصوصدر . دانستبر طبق اين اصل او كار قاتالن خود را نيز غير اخالقي نمي. اجرا شود

 براي پاسخ دادن به اين پرسش بايد فاصله ؟كنندگانش چه بايد گفت؟ آيا كاري خالف اخالق نكردند

 در حال و هواي آن دو هزار و پانصد سال تاريخ را در نورديم و به آتن زمان سقراط برويم تا بتوانيم

بينيم كه نسبت ميان حقوق و مي. نظري برسيمه  متهم كنندگان سقراط و حكم اعدام او ببارهشهر در 

اخالق هم پيچيده است و در جايي كه بايد قانون اجرا شود، اخالقي بودن يا از اخالق گفتن كار آساني 

دهند و اگر روال كار آنان انجام ميكارمندان معموالً و در شرايط عادي كار موظف خود را . نيست

 شغل و حرفه نسبت ،از اين وجه كه نگاه كنيم. صالح و نفع كشور را تأمين نكند، آنها مقصر نيستند

فعالً به پزشكاني كه در كار و درمان با مسائل اخالقي خاص و حاد مواجه [مستقيم با اخالق ندارد 

اينها وقتي قواعد و . ن هم مشمول همين حكم است كار عالمان و مهندسا.]شوند، كاري نداريممي

اند و قوانين حاكم بر جهان علم را مراعات كنند و از قواعد روش پژوهش سر برنتابند، كار درست كرده

اي است كه در مورد عالمان و اين همان وجه اول اخالق حرفه. تواند اخالقي باشدكار درست مي

آيا [كرد درك توان اي را با فهم عادي نميق حرفهوجه ديگر اخال. مهندسان هم صادق است

دانستند كه تاريخ كار آنان را بيداد خواهد كشندگان سقراط كه نمايندگان مردم آتن بودند، مي

 كسي از يك كارمند توقع ندارد كه بداند اجراي هر قانون چه نتايجي دارد و بتواند نظامهاي ]دانست؟

از عالمان و مهندسان هم نبايد توقع داشت .  نظم اداري را در اندازداداري را نقد كند و طرح بهترين

شود و چه هايشان چه نتايجي حاصل مي كه بينديشند و مدام نگران باشند كه از كار علمي و طراحي
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انديشيدن به خطرهايي كه . رسدبرند و چه زيانهايي از كار آنان به ديگران ميكساني از آن سود مي

اگر يك عالم در كار پژوهش . اي طاقت فرساست وظيفه،ك طرح و پژوهش پنهان باشدتواند در يمي

مباالتي آنان به دانش و مهندسي مباالت باشد، اهمال و بيبي اهمال كند يا يك مهندس در كار خود

در هر جا در  و ست كه هركس ا زيرا اصل اين، بلكه مربوط به ضعفهاي شخصي آنان است،ربط ندارد

 با .شود تخلف كند، كار خالف اخالق كرده است اما اين خالف ضرورة به حرفه او مربوط نميكار خود

خصوص اخالق اهل دانش و پژوهش ه اي و بشود كه طرح مسئله اخالق حرفهاين مقدمات معلوم مي

عمل حرفه  اي از دستورات كلي اخالقي را دستوراينكه هركس در هر شغلي مجموعه. آسان نيست

اي نبايد گذاشت و آن را براي حل مسائل را اخالق حرفه وي  اما نام كار،ست اخود قرار دهد خوب

  شود و پند و اندرزها وهمه وعظ و سخنراني كه در مجالس مي مگر اين. دانستكافي نبايد 

ان و پژوهندگان ها پر از آنهاست، چه اثري دارد كه ما مثالً به مهندسهايي كه صفحات روزنامهخطابه

. خوب باشند و خالف نكنند و احياناً نصيحت اين يا آن بزرگ را به گوش آنان بخوانيم. يميخود بگو

تواند و در شرايطي وظيفه دارد كه ديگران را به مي  ميدان وعظ و نصيحت باز است و هركس،البته

 و نهي از منكر به شغل و حرفه  ولي باز تكرار كنيم كه امر به معروف،معروف امر و از منكر نهي كند

كنند كه اخالق در معرض خطر قرار گرفته اگر كساني در عالم علم احساس مي. خاص اختصاص ندارد

اي روي داده و ند كه چه حادثها بايد بينديش،كندآيد يا علم را آلوده مياست و اين خطر از علم برمي

 يعني از قرن ؛از آغاز دوران تجدد. دا شده استچه شده است كه ديروز خطر پيدا نبوده و اكنون پي

 بلكه ،كنون مسئله علم و اخالق نه فقط به جد مطرح نشده استهيجدهم و حتي از ابتداي رنسانس تا

 نويسنده ،رومن روالن. اگر در جايي هم از آن سخني به ميان آمده به شدت رد و طرد شده است

 به مالقات او رفت و در ،ارنست رنان را خواند» ده علمآين« در جواني پس از آنكه كتاب ،فرانسوي

ايد قدري اي كه شما تصوير كردهكنيد كه اين آيندهضمن گفتگو از او پرسيد كه آيا شما فكر نمي

ارنست رنان پاسخي به اين مضمون داده . نشاط باشد و بشر در آن احساس آسايش نكندخشك و بي

نظر از اينكه در لحن سخن ارنست رنان   صرف. علم پيشرفت كندبگذاريم! دركه بود كه آينده بشر ب

 حتي بعدها كه حدس شاعرانه رومن روالن .يابيم مطلب او را عجيب نمي،نوعي بدخلقي ظاهر است

كم و بيش تحقق يافت و معلوم شد كه دانشمندان چه بخواهند و چه نخواهند از پژوهشهايشان براي 

 ايدئولوژيك رأيشود و حتي گاهي براي اثبات يك ه برداري ميتخريب و نهب و قتل مردمان بهر

 .سازندقول برتراند راسل جهنم علمي ميه دارند و بدانشمندان را به تقلب و جعل و دروغ وا مي

كه در شوروي براي به كرسي نشاندن تفوق اثر محيط و تربيت بر عوامل زيستي و ارثي در  ن چنا[

كاري كه ميچورين و خانم الگالپشينسكي و همكاران او . صورت گرفتزيست شناسي گياهي تقلبهايي 

باز هم چنانكه بايد به نسبت ميان اخالق و علم ، ]كردند چندان شهرت دارد كه نياز به شرح آن نيست

ش االمللي دوم يكي از نامدارترين دانشمندان كه احياناً از بابت صفات اخالقي در جنگ بين.توجه نشد
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توانند اي به رئيس جمهور وقت آمريكا نوشت و اعالم كرد كه دانشمندان مي نامه،شوديهم تحسين م

اتفاقاً در زماني كه جنگ رو به . اين سالح ساخته شدو سالحي بسازند كه با آن جنگ خاتمه يابد 

جمعي  نبود، بمب اتمي آمريكا آزمايش ه پايان بود و نيازي به استعمال سالح كشتار وحشتناك دست

آيا فرماني كه با آن . شدنديا ناقص و عليل گناه نابود شد و بر اثر اين آزمايش صدها هزار انسان بي

سوزند چندان ضد اخالقي نيست كه چهره تاريخ معاصر را زشت صدها هزار غير نظامي در آتش مي

 زشتي اوريفن شايد قدرت علم و 1بينيم كه اين چهره را زشت تصوير كرده باشندكند؟ ولي كمتر مي

ام كه كسي اينيشتين را از بابت نوشتن نامه كذايي من در جايي نديده. اين چهره را پنهان كرده باشد

اوپنهايمر هم به اتهام .  فرويد از اين كار راضي نبود،البته. به رئيس جمهور آمريكا مالمت كرده باشد

  من. ساختن بمب اتمي داشت اسرار اتمي آمريكا محاكمه شد و نه از بابت سهمي كه در يافشا

چه كسي صالحيت مالمت . كردندبايست دانشمندان مزبور را مالمت يا مواخذه ميگويم كه مينمي

كنند و در مقياس متعارف نه  علمي ميكار غرضانهتوان دانشمنداني را كه بيكردن داشت و چگونه مي

ته پيش از اين اشاره شد كه ميراث اخالق در اين نوش. ند، مواخذه كردا بلكه مرد اخالق،فقط دانشمند

شود كسي فلسفه ارسطويي همچنان در آثار فيلسوفان و نويسندگان كم و بيش وجود دارد و مگر مي

ل مدار ارسطويي در عالم ياما صورت متعين اخالق فضا. اش به نحوي به ارسطو باز نگرددبگويد و گفته

گذارند عنصر خارجي و نامناسب ند، نمياار كار اين جهان كه دائرمدفناوريعلم و . متجدد جايي ندارد

اين . كوشند آنچه را كه از قديم مانده است، بيرون برانند يا از اثر بيندازنددر آن وارد شود و مي

اي كه از آغاز رنسانس و بخصوص از قرن اراده. هاي اخير كم و بيش موفق بوده استكوشش تا دهه

برد و به تدريج صورت اراده به قدرت پيدا كرد، يك اراده د را راه ميهيجدهم جهان جديد و متجد

 و فلسفه فناورياين اراده در علم و .  متداول در روانشناسي نبوداي اراده به معن،كليطوره سياسي و ب

اراده به قدرت به «ست كه نيچه اثر مهمي به نام  ا دار اينايافت و نكته معنكرد و تحقق ميعمل مي

جهاني كه در شعر و هنرش نيز اراده به قدرت پنهان است، چه نسبت و نيازي به . نوشت» ه هنرمثاب

خصوص اگر اين جهان نظم و ثبات خاص خود را ه ب. تواند بكنداخالق دارد و اخالق در آن چه مي

غرب در طي . شود نياز به ناظم احساس نمي،چرخدوقتي يك جهان خوب و منظم مي. داشته باشد

.  منظم تر و كم فسادتر از هر جامعه ديگر بود،ار نشده بودكست سال و تا زماني كه بحرانهايش آشدوي

آيا . ارتر شده استكقدرت آن هم آش. تر دارداكنون علم از هر زمان ديگري بيشتر است و انتشار وسيع

اما دهها سال تر باشد؟ علم پيشرفت كرده است تر و سامان يافتهبايست كه جهان منظمقاعدة نمي

____________________________________________________________________ 
 

د و به اين ش ژاپن تسليم نمي،ني و تسليم آلمانيلوت ايتاليا و اعدام موسنوشته بودند كه با وجود شكساي اخيراً  در روزنامه  .1

تيار داشت در هيروشيما و ناكازاكي به كار برد تا ژاپن را به تسليم وادارد در اين تفسير خاتمي را كه در اجهت امريكا ناگزير دو بمب 

داشتن ژاپن تنها و دور افتاده كه هر روز در معرض شصت هزار ه تسليم واآيا بتوان ديد  را ميرااكشآرا نشان نفوذ قدرت در فهم 

  !بوداتمي ميسر ناران  جز از طريق بمبشده بود و شوروي نيز آماده حمله به آن شتبمباران قرار دا
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 به دليل  شايد به همين ، تناسب ندارد]گويم عدلو نمي[است كه پيشرفت علم ديگر با استقرار نظم 

 اكنون ،عبارت ديگره  ب؛هاي جهان را تدارك كندايم كه ناماليمات و ناهماهنگيطلب چيزي برخاسته

در اين وضع وقتي به نظر . دارددر جهان اصول و قواعدي كه همه بتوانند به آنها تكيه كنند، وجود ن

صوص به خكلي و رسد كه ممكن است جانب نابودگري قدرت غلبه كند، ناگزير فكر اخالق به طورمي

دانيم از ايم و هنوز نميولي ما تازه خطر را احساس كرده. آيدفكر اخالق در علم و مهندسي پيش مي

خواهيم ضوابط آيا مي. داشته استرا خود جهان علم جديد اخالق خاص . يميگوميسخن كدام اخالق 

اند و مگر ند و از كجا آمدهااخالقي بيرون از جهان علم را بر اين جهان حاكم كنيم؟ اين ضوابط كدام

 كه قواعد و ضوابط فته شودتوان بر يك جهان حاكم كرد؟ ممكن است گضوابط و قواعد خارجي را مي

اين سخن گرچه در فهم .  اعم از قديم و جديد اعتبار داردم است و در همه جهانهاياخالقي عام و دا

   زيرا پاسخ به هيچ، اما انديشيده نيست و اثر و ثمر هم ندارد،نمايدعادي و عامي ما درست مي

هر عالمي فرهنگ و اخالق . كنداي نيست و اگر پذيرفته شود، شايد تحقيق و تفكر را منتفي مسئله

كانت هم كه در دوره .  كه كسي براي يك جهان نسخه اخالق بنويسددارد و الزم نيسترا خاص خود 

 بلكه در ،اي ننوشتهجديد تا قرن بيستم تنها فيلسوفي است كه در اخالق تحقيق كرده است، نسخه

كتاب نقد عقل . حقيقت، جهان جديد و بشر متجدد را در افق تفكر خويش يافته و شناخته است

 بلكه وصف بشر مناسب جهان جديد است كه بايد بر طبيعت ،عملي كانت يك كتاب اخالق نيست

 ]ست اكه بشر مثال و نظم دهنده آن[بشري كه قدرت علمي خود را نيز از طبيعت . مسلط شود

ست  ايم و گاه لحن او چنانا بلكه گفته است كه ما مكلف،او نگفته است كه ما چه بايد بكنيم. گيردمي

چون و ما نيروي تكليف و باطني داريم كه حكم بي. ليف آزادي استيم و تكاكه گويي ما عين تكليف

 اين نيروي تكليف ؛كندچراي اخالقي فارغ از سود و زيان و عاليق و اميال و غايات را صادر مي

دهد  بلكه چندان در شرايط اخالقي بودن آنها وسواس به خرج مي،كندمشهورات اخالقي را نفي نمي

اين سخن كه در هر شرايطي . گيرداز افعال مردمان در دايره اخالق قرار ميكه موارد بسيار نادري 

  اما. راستگو بايد بود، حكم اخالقي مورد قبول همگان و در زمره مشهورات اخالقي است

اخباري كه هر روز اينجا و .  ضرورة كارش اخالقي نيست،نظر كانت هر كس سخن راست بگويده ب

اند، دروغگويان اگر عمداً دروغ گفته.  از سخنان راست و دروغ استايشود، مجموعهآنجا نقل مي

 كسي كه يك .اند اما راستگويان به حكم رعايت اخالق راست نگفته،اندخالف اخالق رفتار كرده

 وظيفه ،كندمينويسد و آنچه را كه روي داده است حكايت گزارش اداري يا خبري براي روزنامه مي

نظر كانت راستگويي ه ب. كار او صفت اخالقي نبايد داده انجام داده است و باداري و شخصي خود را 

 از بدون هرگونه غايت و غرض و نفعيو وقتي اخالقي است كه گوينده فارغ از هر گونه مصلحت بيني 

رسد كه نظر ميه گاهي ب. راست گفتن، راست گفته باشد و اين شايد در عمر آدمي كمتر اتفاق بيفتد

همه يك درس بزرگ   ولي از اين،ق و تكليف اخالقي را با وضع تراژيك اشتباه گرفته استكانت اخال
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اين اخالق، اخالق . خورد اتفاقاً اخالق كانت به درد زندگي عمومي و عامه مردم نمي.توان گرفتمي

دان و مرداني است كه بايد براي آينده تصميم بگيرند و شايد بتوان آن را پايه و اساس اخالق دانشمن

ه ب زيرا سياست ،البته هنوز زود است كه از اخالق در سياست چيزي بگوئيم[سياستمداران قرار داد 

اما كسي كه با فلسفه كانت آشناست، خواهد  .]كندپروا آن را مصرف ميگذارد و بينميوقعي اخالق 

   فارغ و مبري زيرا او فعل اخالقي را از غرض و غايت،گفت كه اين قول خالف نظر فيلسوف است

من هم نگفتم صاحبان تصميم و مشاوران طرحهاي بزرگ تكنولوژيك سود و زيان . دانسته استمي

 بلكه در عالم مهندسي كساني بايد باشند كه بينديشند ،كارها و تصميمها و طرحهايشان را بسنجند

تي ساختن يك وق.  در جهان و در زندگي مردمان چيست آنكند و آثار غير مستقيمي چه ميفناور

   چگونه خيالمان،مند و آباديهايي خشك و ويران شوداي آباد و بهرهشود كه منطقهسد موجب مي

بينند جهانشان ممكن است دانشمندان زماني كه مي.  طرحهاي بزرگ تكنولوژيك آسوده باشدبارهدر 

اشند و نپرسند كه اين گيرند علم زير و بر شود، نبايد چندان غافل ببا تصميمي كه غير اهل علم مي

شايد در نظر كانت . خصوص دانشمندان چه بايد بكننده رود و در آن مردمان و بجهان به كجا مي

كار بردن اين سالح و آثار ويرانگر آن ه دانشمندي كه سالح اتمي و هيدروژني ساخته است، مسئول ب

كرده پيشنهاد  بردن آن را كاره  دانشمندي كه به سياستمداران ساختن و بخصوص اما در ،نباشد

؟ خلبانهايي كه بمب اتمي بر سر مردم شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي انداختند  چه بايد گفت،است

آيا آدمكش و تبهكارند و اگر چنين است تبهكاريشان در كدام حرير پوشيده شده . چه حكمي دارند

آيا سياست هم در . آيدساب نمياست كه در نظام دموكراتيك مدعي رعايت حقوق بشر تبهكاري به ح

عرض علم قرار دارد و تصميمات سياستمداران مانند نتايج پژوهشهاي علمي از حكم و محاكمه 

 اخالقي قبيح است و در قانون جرم نظر يعني مثالً قتل و كشتاري كه از ؛ استااخالقي معاف و مستثن

  ر وقت بخواهند و مقتضي بدانندشود براي دولتها و حكومتها ممنوع نيست و آنها هشمرده مي

 و چون خوشايند ،دانم كه طرح اين مسائل خوشايند نيستتوانند هر جرمي را مرتكب شوند؟ ميمي

ست كه علم و سياست جديد تحت احقيقت اين ولي،شود انگاشته ميامعنوجه و بينيست احياناً بي

اي اگر محكمه[اي شهاي هيچ محكمهنظارت يك نظام اخالقي جدا و مستقل قرار ندارند و به پرس

 زيرا اين فكر اصول حاكم بر نظم موجود ،كندكسي هم به اين مسئله فكر نمي. دهند پاسخ نمي]باشد

در اين جهان نقد و . شوداندازد و موجب تزلزل در كل جهان جديد و متجدد ميرا از مطلق بودن مي

در جهان توسعه نيافته هم . توان نقد كردهان را نمي اما اصول و مبادي و نظام اين ج،نقادي آزاد است

اي از رشد رسيده است كه با  قوه نقد كمتر به مرتبه،شودمي گرچه گاهي با اصل جهان تجدد مخالفت

 بلكه با آثار و ،شوددر اين جهان معموالً به جوهر تجدد تعرض نمي. آن بتوان ذات تجدد را نقد كرد

ر اين وضع نبايد توقع داشته باشيم كه مردم جهان توسعه نيافته نظم د. شودعوارض آن مخالفت مي

 ولي پست مدرنها هم ، تكرار سخنان متفكران پست مدرن كار دشواري نيست،البته. تجدد را نقد كنند
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كنند هنوز مسئله اخالق در جهان مدرن و نسبت اين جهان با اخالق را به كه جهان متجدد را نقد مي

درباره شما كي يك كتاب كه بار جواني از مارتين هيدگر پرسيده بود  يك. اندهدرستي طرح نكرد

به همان اندازه كه پرسش . توانم كتاب بنويسممي نويسيد و او پاسخ داده بود من چگونهاخالق مي

 .بنويسدكتاب اخالق درباره چرا يك فيلسوف در زمان ما نتواند . روشن است، پاسخ فيلسوف ابهام دارد

هركس كه .  براي وعظ و نصيحت و گردآوري مشهورات اخالقي الزم نيست فيلسوف باشيم،تهالب

تواند از اخالق بگويد و  مي، كنداسحسااي به خوبي و درستي  خود عالقهدرسوادي داشته باشد و 

  اخالق چهباره  در ، اما فيلسوف كه تكرار كننده مشهورات نيست،حتي كتاب در اخالق بنويسد

اخالق كتاب نوشتند و چرا آنها خصوص گويند افالطون و ارسطو چگونه در مي. د بگويدتوانمي

. آيد اما فيلسوف معاصر از عهده نوشتن كتاب اخالق بر نمي،توانستند نظر اخالقي داشته باشند

بايست تقدير آنها عالمي را در افق زمان ديدند كه مي. سقراط و افالطون طراحان علم اخالق بودند

پيش از آنان .  سياسي آنان طرح گذشت از عالم يوناني بودـطرح اخالقي . نددزميريخ غرب را رقم تا

در فلسفه يونان طرح نظام مدني و . حكمت و رسوم و آداب و احكام شرايع راهنماي مردمان بود

. ست، مطرح شد اتوان خوب زيست و راه سعادت كدامسياست عقلي و به تبع آن پرسش چگونه مي

 با سياست مطرح ،كنون كمتر توجه شده باشد كه مسئله اخالق از ابتدا اگر نه به تبع سياستايد تاش

اي در خدمت سياست باشد و از سياست شده و در زمانهاي اخير به جايي رسيده است كه بايد وسيله

قدرت  به اين نكته رسيد كه ،انديشيدافالطون وقتي به طرح مدينه مي. پاسداري و حفاظت كند

 پس بايد ضامني باشد كه حكومت و قدرت .كشد كار به تجاوز و فساد مي،حاكمان اگر مهار نشود

 گفت كه حاكمان روين از ا او اين عنصر بازدارنده را در عقل و علم يافت و .سياسي را از فساد باز دارد

ستند كه افعال اخالقي دانمي  او و شاگردش ارسطو هر دو.بايد از قبيله دانايان و خردمندان باشند

شود صورت فعل اخالقي متحقق ميه گاه ب مردمان به ارده آزادشان بستگي دارد و اين اراده آزاد آن

اراده دانستند و اين سخن ارسطو  ن ترتيب عقل و علم را مقدم برديآنان ب. كه با عقل ميزان شده باشد

 اين بيان صورت انسان همان نطق و عقل در. عنوان تعريف مشهور شده كه انسان حيوان ناطق است، ب

در تاريخ جديد و در دوره تجدد در تلقي انسان و عالم انساني . است و حيوانيت در حكم ماده قرار دارد

 اراده در وجود بشر بر علم و عقل تقدم ،اراده مقدم شد يا درست بگويم در تحولي كه به وجود آمد

صورت اراده ه آورد، ب توان آن را يك امر اخالقي به حسابميدر اين تاريخ اراده به حقيقت كه . يافت

. بايست با اراده تصرف و تسخير جمع شودمي آمد و حتي اراده به خير كانت نيزبه غلبه و تسخير در

 حس كرده بود كه اراده هرچه باشد، اافالطون شايد چيزي از اين معن. اين اراده، اراده به قدرت بود

اصل افالطون اين بود كه در وجود و گردش كار .  مبدل شود" اراده به قدرت"بهست كه امستعد آن

دانست  او آدمي را عالم صغير مي.شودجهان عدالت و تعادلي وجود دارد و اين تعادل با عقل حفظ مي

 اما وقتي ،شودكرد كه عدالت در وجود مردمان و در مدينه و سياست به حكم عقل برقرار ميو فكر مي
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جهان جديد نسبت ميان عالم و آدم دگرگون شد و جهان و طبيعت، موجود بيجان قابل تصرف در 

تلقي شد و با تكانهايي كه طرحهاي كپرنيك و داروين و فرويد در عالم انساني پديد آوردند،  

ن در اي. هماهنگي عالم و آدم از نظر افتاد و اراده و فكر و علم آدمي ميزان نظم و قانون و رفتار شد

اين حادثه را .  مبدل شد" اراده به قدرت"ووضع اراده از قيد محدوديت عدل جهاني آزاد شده بود 

نيچه به صورتهاي مختلف تعبير كرده و از جمله به وارونه شدن تعبير ارسطو از ماهيت انسان اشاره 

طق تغيير نيچه گفت كه جاي حيوان و نا. انسان حيوان ناطق استكه ارسطو گفته بود . كرده است

در . شودميمبدل گيرد و اراده به قدرت  يعني اراده است كه عقل و دانايي را به خدمت مي؛كرده است

قبالً پرسيديم كه . دهداين وضع  فيلسوف چه بگويد و مگر اراده به قدرت به سخن فيلسوف گوش مي

متجددان هم .  متحقق شدتوانست بگويد كه اراده بايد تابع عقل باشد و اين امرچگونه افالطون مي

توانستند براي جهان و زندگي مي اگر آنها قادر به تغيير بودند و. توانستند اين نسبت را تغيير دهند

ست كه گذشتگان واضع  ا چرا معاصران ما از عهده اين كار برنيايند؟ حقيقت اين،اصولي وضع كنند

افالطون و فرانسيس بيكن و دكارت و . ادندديافتند و گزارش مي بلكه آنها اصول را مي،اصول نبودند

اينها مقام نبوت . انديافتند، گزارش كردهكانت هر يك عالم خود يا عالمي را كه در افق آينده مي

ديدند كه  ميا منته،توانستند به مردمان دستور بدهند كه چگونه زندگي كنندخاصه نداشتند و نمي

  اكنون اگر در آثار فيلسوفان گذشته طرحهايي. شودراه زندگي از كدام سو و چگونه گشوده مي

و خبردار شدن زود هنگام   آن را نتيجه تنبوء،بينيم كه به تدريج در تاريخ بشر متحقق شده استمي

 اما ،تاريخ، تاريخ بشر است و شايد بشر تنها موجود مختار و آزاد باشد. فيلسوفان و شاعران بدانيم

كه درك آنها بدانيم يست و بهتر است آن را مقيد و محدود به شرايطي قدرت و اختيار بشر نامحدود ن

س مثالً از اين گفته كه در زمان تجدد زمام عقل و دانايي در دست اراده به قدرت ، پآسان نيست

اصالً اراده . كنداست، نتيجه نبايد گرفت كه اراده اشخاص احكام خود را بر عقل و علم تحميل مي

اگر تاريخ دويست . شودمي ندارد و حكمش همواره به زبان عقل و علم بيان ميبدون علم و عقل حك

ه بينيم كه ب آن را يك نظم علمي تكنيكي مي،سال اخير جهان متجدد را اين چنين درك كنيم

در اين نظم تكنولوژيك كه بنيادش . شودتدريج جلوه قدرت در آن بيشتر شده است و مدام بيشتر مي

خصوص پزشكان و مهندسان دست اندركار تغييرهاي بزرگ ه  دانشمندان و ب،تقدري سست  شده اس

اكنون ديگر مسئله براي پزشكان فقط اين نيست كه بايد ميان بد و بدتر يكي را . شوندشناخته مي

 آنها بايد به عواقب تسلط ،شودايشان دشوار ميانتخاب كنند و در بسياري موارد تشخيص و انتخاب بر

 اما ، بلكه مثالً در دستكاري ژنهاي آدمي بينديشند،فقط در كار پزشكي و تشخيص بيماري نه فناوري

 بعضي از آنها در بنگاههاي بزرگ مالي و تجاري و شركتهاي چند مليتي .كار مهندسان دشوارتر است

ند كه محيط زيست اآنها در كارهايي شريك. كنند و در ساخت و سازهاي بزرگ مشاركت دارندكار مي

ارتباط . آكندكند و فضاي زندگي مردم و آب و هوا و خاكشان را از سموم خطرناك ميرا آلوده مي



  رضا داوري اردكاني                                                                                                          

 

15 

وف ساخته خ با پژوهشهاي آنان سالحهاي م،زند و باالخرهمردمان در شهرها و كشورها را بر هم مي

د كه چه اثري ولي اگر قرار باشد كه دست دانشمندان و پزشكان و مهندسان مدام بلرز. . . . شود و مي

دانم كه دانشمندان دچار  مي،آيد و البته در كار علم خلل پديد مي،شودبر كارهايشان مرتبت مي

سسات علمي بزرگي مثل ؤاكنون م. سر برنده اصالً آنها نبايد در نگراني ب. چنين نگرانيهايي نيستند

د و پژوهشگر به پژوهش كيپ كندي در جهان وجود دارد كه در هر يك از آنها دهها هزار دانشمن

ند و نتيجه پژوهشهاي آنان يكسره براي اصالح حال بشر نيست و بسياري از آنها ممكن است امشغول

اين . كار تخصصي خود اشتغال دارنده  ولي پژوهشگران در آنجا ب،حتي امنيت جهان را به خطر اندازد

آمده به تصور پژوهشگر هم در نمي آثاري دارد كه ،شودوقتي در يك سيستم وارد مي تخصصي كارهاي

 ولي فيلسوفان و نويسندگان و دانشمنداني كه در مرزهاي علم ،پس آنها چه مسئوليتي دارند. است

 به خطرهاي سكونت ،قرار دارند بايد به آنچه در جهاني كه كارش به علم و پژوهش بسته شده است

تواند  طرح مسئله اخالق و علم مي، و البتهاي بينديشندهاي هستهآدمي بر بام و در حاشيه زرادخانه

كه به اجمال و اشاره گفته شد،   ولي چنان.مقدمه توجه به نسبت ميان اخالق و سياست هم باشد

يي كوشد همه مشكالت را در لفاظيها و زبان بازيهاتابد و ميجهان ما طرح جدي اين مسائل را بر نمي

گيرد و گويي هيچ چيز برخالف قاعده عدل صورت نمي. شاندكند، بپوتر مي غفلت را بيشتر و عميقكه

تواند دوام داشته باشد؟ وقتي  آيا اين وضع مي.آيدصالح ميه  با حرف و لفظ ب،اگر صورت گيرد

 در آن صورت خردمندان هم سعي در ،شود ديگر پوشاندنشان ممكن نيست و البتهمشكالت حاد مي

 بشر و مردم سراسر روي زمين در آستانه يك بحران بزرگ و اكنون نوع. كنندنميمشكالت پوشاندن 

  بايد به اين بحران كه. تر از بحران پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم قرار دارندبسيار بزرگ

العاده ظاهر شده است، خردي و فساد و خشونت خارق صورتهاي بيه هايش در همه جا بنشانه

 .انديشيد


