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 گفتارپیش
 

در پایدار  مستمر و علمی توسعهها تنها با انسانزندگی کیفیت  جانبههمه ارتقاي
 میسرزندگی  هايسترش مکارمِ اخالق در تمام جنبهو گ هاي متعالیارزش سایه

(ع) بر رعایت موازین اخالقی ر (ص) و ائمه بزرگوا است. تأکید پیامبر گرامی اسالم
است. اگرچه  اي بیانگر همین واقعیتدر تمام رفتارهاي فردي، اجتماعی و حرفه

ه اخالق بهمواره مورد توجه بوده است، اما  و ایرانی در تمدن اسالمی وضوع اخالقم
بدون شک وضعیت توجه درخور نشده است.  ران نویندر دو مهندسی پژوهشی و

کنونی اخالق علمی و مهندسی در کشور شایسته تمدن بزرگ ایران و نام پرآوزه 
دانشمندان اخالق مدار این مرز و بوم نیست. بازبینی دقیق مسائل مربوط به حوزه 

دار هاي اصلی در رسیدن به توسعه پایویتاولاخالق پژوهشی و اخالق مهندسی از 
 است.  

 مورد توجهگذشته  چهار دهه خالق پژوهشی و اخالق مهندسی درا وضوعم
ت. قرار گرفته اس در غرب ايگران و مهندسان حرفهبسیاري از اندیشمندان، پژوهش

توجهی به اخالق پژوهشی و اخالق توجهی یا کمهاي ناشی از بیها و زیانسیبآ
علمی  د توسعهدانش و رون ناپذیر بر پیکرهجبران گاههاي بسیار و مهندسی، خسارت

 سوي دیگر، وارد کرده است. مشکالت زیست ازمردم  و محیط سو و زندگیِاز یک
مهندسی، با پیشرفت علم و يِ اناشی از رفتارهاي نادرست علمی و اخالق غیرحرفه

علمی، دسترسی  جانبهگیر و همهچشم کند. توسعهاي پیدا میآوري، ابعاد تازهفن
هاي اطالع رسانی و اینترنت، نامحدود به منابع علمی، پیچیده شدن سیستم تقریباً

 عوامل دیگر، تبیین مبانی و زوایاي زندگی هاي نوین در تمامآوريوارد شدن فن
 .سازدتر میضرورياخالق پژوهشی و اخالق مهندسی را 

ملتزم به اصول  گران، دانشمندان و مهندسانآموزش و تربیت پژوهش
است. در  علم و مهندسیاخالق کاربردي در  توجه جدي به مبانیِ نیازمند اخالقی،

پژوهشی و مهندسی از  سفانه شاهد فاصله گرفتن بخشی از جامعههاي اخیر متأسال
اتکا به علمی در کشور تنها با  واقعیِ این مبانی هستیم. اگر معتقد باشیم که توسعه

وجود روند موجب نگرانی است. حتی ر است، این علمی میسّ  ارِمدنیروهاي اخالق
سالم علمی  تواند روند توسعه، میتوجه به مبانی اخالقیا مهندسِ بیگر پژوهشیک 

ی مهندسی، به معنرا با مشکل مواجه سازد. توجه به اخالق پژوهشی و اخالق 

 ه 



وزش درست و آمش در مبانی و کاربرد اصول اخالقی در پژوهش و مهندسی، کاو
و برخورد جدي و متناسب با  هاي اخالقیدستورالعمل ارائه، اصولآن  هنگامبه

 رفتارهاي نادرست است. 
اخالق پژوهشی  اصول حاکم بر مبانیيِ کاربرد ارائهاین کتاب، نگارش  انگیزه

اي از بایدها و نبایدها در حوزه اخالق علمی و بررسی پاره تدوین ، و اخالق مهندسی
که در  دنهایی دارتفاوتاخالق پژوهشی   با مباحث اخالق مهندسی است. هاآسیب
ی به طور ویژه به یهابکتا. نددوبه خوبی مشه دو حوزهاین  ها و منابعها، مقالهکتاب
ها امروزه برخی از این کتاباند. پرداختهیا اخالق پژوهشی اخالق مهندسی  لهمسأ

یکی  به به شکل تفصیلیها کتاب این اگرچه ند. هست موضوع خوددر  کتاب درسی
. در پردازدبه هر دو موضوع می حاضر با اختصار مجموعه اند،از دو عنوان پرداخته

طرح مسایل اخالق،  گویی در بارهکلیپرهیز از  با است   هدشتالش این کتاب 
خالق هاي امطالعات موردي که در بسیاري از کتاب یاتِ ئورود به جزو فلسفی 

این  بپردازد.از دیدگاه اخالق کاربردي له جود است، تنها به طرح مسأمهندسی مو
علوم و هاي رشته تواند براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کارشناسیکتاب می

سودمند اي هاي گوناگون حرفهل در بخشو مهندسان شاغ نگرامهندسی، پژوهش
 باشد. 

-کتاب و روش مطالب کتاب به سبک ائهار توجه است که این نکته شایسته
مرجع مورد نظر ع کتاب به صورت نوشتن عدد اجارهاي مهندسی است. براي نمونه، 

  است. آمدهآن پایان هر فصل در لیست مراجع و  در داخل کروشه بوده
را یاري  ندهرنگاکتاب این  تألیفکسانی که در  همهدانم از بر خود الزم می

 اوّلدوستان و همکارانی که در ویرایش از ویژه بهتشکر کنم. صمیمانه اند، کرده
پس از انتشار  .گرددشکر میهاي گوناگون حامیان این پروژه بودند، تصورتکتاب به

هاي علمی و به دنبال فضاي ایجاد شده در محیط 1389 ین چاپ کتاب در سالاوّل
اب مورد استقبال براي آشنایی بیشتر با مساله اخالق پژوهشی و مهندسی، کت

مندان عرضه به عالقهآن نیز در سال گذشته  ومسخوانندگان قرار گرفت و چاپ 
ها سخنرانی و را در دهوط به آنجانب مطالب مرببه همراه چاپ این کتاب، اینشد. 

، موضوع اخالقهاي پیرامون وگوها و پرسش و پاسخسمینار ارائه نمودم و در گفت
  افزوده شد که در ویرایش کنونی آن آورده شده است.  مطالب جدیدي به کتاب

 و 



     کاوش علمی گران راستین که صادقانه این کتاب به پژوهش ،در پایان
و دهند، بشري قرار می در اختیار جامعه مندانهسخاوتدستاوردش را کنند و می

 دیمتقآفرینند مهندسان پرتالشی که در مسیر خدمت به میهن اسالمی افتخار می
 گردد. درورد خداوند بر آنان باد.یم
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