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داوری علمی در فعالیتهای پژوهش��ی و آموزش��ی نقش راهبردی دارد.
برحسب گوناگونی اين فعالیتهای ،داوری علمی تنوع عرضی مییابد .داوری
در تنوع طولی به داوری درجه اول و درجه دوم تقسیم میشود .توجه به این
تنوع طولی نقش مهمی در دغدغههای اخالقی داوران دارد .داوری علمی از
طرفی با تولید علم در کشور و توسعه دانشگاهها (منافع ملی و سازمانی) و از
ط��رف ديگر با حقوق اعضای هیئت علمی ارتباط دارد .داوری علمی محتاج
دوگونه ترازو اس��ت :داوری درس��ت (مصاب به واقع) و داوری اخالقی (به
دور از اجحاف به حقوق افراد و منافع ملی و سازمانی) .در این مقاله پس از
تعریف داوری علمی و بیان گونههای آن به ارائه اصول عمده داوری درست
و نيز داوری اخالقی میپردازیم .در هر دو مورد ،مطالعه به ش��يوه تحلیلی ـ
منطقی انجام ميشود.
واژگان کلیدی:
داوري علمي ،داوري درجه اول ،داوري درجه دوم ،داوري درس��ت ،داوري
اخالقي

اخالق داوری علمی

احد فرامرزقراملكي

دانشیار دانشگاه تهران
ghmaleki@ut.ac.ir
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علم و داوری اخالقی ارتباط دوس��ویه دارند .از طرفی رش��د و توس��عه علم مرهون داورهای
اخالقی اس��ت و از طرف دیگر علم ابزار داوری به دس��ت میدهد(ادل 348 :1955 ،1و كرتز،2
 .)2004داوری گونهای رفتار ارتباطی اس��ت که هم به نحو بس��یار متنوعی رواج دارد و هم در
زندگی فردی و اجتماعی س��خت مؤثر و در مواردی سرنوشتس��از است .داوری ابعاد گوناگون
دارد .توجه به برخی از ابعاد آن ضرورت بحث از آسیبپذیری اخالقی در آن را نشان میدهد:
داوری امری زمینه وابسته است و به تبع تنوّع زمینهها ،گوناگونی مییابد .گونههای مختلف
داوری ،مباحث خاص اخالقی را به میان میآورد .امروزه داوری از مفهوم عرفی فراتر رفته و به
صورت یک حرفه درآمده اس��ت .مفهوم حرفهای داوری به داوری حقوقی (قضا) محدود نیست
بلکه شامل داوری در نظامهای جامع ارزیابی منابع انسانی ،الگوهای ممیزی سازمانها ،داوری
ورزشی ،داوری علمی و امثال آنها میشود.
مس��ئله پژوهش حاضر شناخت آس��یبپذیری اخالقی در داوری علمی و ارائه اصولی برای
پیشگیری و درمان آسیبهای داوري است .رهیافت این مقاله ،مبانی و آموزههای اسالمی است.
اگرچه در زمینه اخالق داوری و داوری اخالقی مطالعات متعددی با مبانی غیراس�لامی منتشر
3
شده است اما با رهیافت اسالمی تاکنون مطالعه نظاممندی منتشر نشده است.
همچنين در زمینههای وابسته همچون اخالق نقد (اسالمي ،)1383 ،اخالق مناظره (اسالمي،
1389الف) و اخالق مخالفت (اسالمي1389 ،ب) مطالعات نظام مندی منتشر شده اما در اخالق
داوری تاکنون مطالعه نظام مندی به زبان فارسی منتشر نشده است.
 .2تحلیل مفهومی داوری

واژه داوری در زب��ان فارس��ی به معانی مختلف به کار م��یرود :قضا ،حکومت ،حکم دیوانی
کردن ،حکمیت ،محاکمه کردن (برهان) ،یکسو نمودن میان نیک و بد (شرفنامه) ،حکم میان دو
خصم (منتهی االدب) ،خصومت ،نزاع ،کینه و دشمنی (دهخدا) از معانی این واژهاند .همچنین
در لغت فارسی داور ،یکی از اسماء خدا است.
بیا کاین داوریها را به پیش داور اندازی��م
یکی از عقل میالفد یکی طامات میبافد
مراد ما از داوری در اینجا ،شامل همه موارد ذکر شده جز کاربردهای اخیر (خصومت ،نزاع،
کینه و دشمنی) است .داوری در این معانی بیش و کم با قضا ،حکمیت در عربی و judgment
در انگلیس��ی هم معنا اس��ت .داوری در این معانی صرفاً به نحو اشتراک لفظ نیست بلکه ارتباط
1. Edel
2. Kurtz

 .3این سخن شامل اخالق دادرسی و اخالق قضا نمیشود .در این خصوص مطالعات فراوانی منتشر شده
است .در باب داوری به طور کلی از منظر اسالمی نیز مجموعه چهل حدیث منتشر شده است :محمدحسین
بریموندی .)1389( .داوری .قم :انتشارات زائر.

اخالق داوري علمي

مفهومی بین معانی یاد ش��ده وجود دارد .داوری غالباً فعل مس��بوق به س��نجش و تحلیل است
که تردید ،بالتکلیفی و نزاع را رفع میکند .کس��ی در انتخاب بین دو امر و یا گزینش بین دو
شخص مردد است و داوری شما را میطلبد .داوری در این مقام به معنایی است که در شرفنامه
آمده است :یکسو نمودن میان نیک و بد .البته نیک و بد در این معنا ،از باب نمونه است و آن
را باید در مفهومی اعم و شامل حق و باطل ،شایست و ناشایست:ادق و کاذب ،روا و ناروا بدانیم.
داوری در این معنا بررسی و رسیدگی است و میتواند یکسو نمودن میان بد و بدتر و یا خوب
و خوبتر نیز باشد .چنین مفهوم عامی را در قضا ،حکومت ،حکمیت ،حکم میان دو خصم نیز
میتوان یافت .این مفهوم عام را میتوان هسته اصلی مفهوم داوری دانست و موارد ذکر شده را
گونهها و یا مصادیق آن انگاشت .در ابیات زیر چنین مفهومی از داوری آمده است:
ببـد گوهـر و ناس��ـزا داوری (فردوس��ی)
چو برجستی از برتری کمتری
رضای خدا بین ز آزرم خویش (نظامی)
در این داوری کاوری راه پیش
س��تمکـاران را مکـن یـاوری	که پرسند روزیت از این داوری (نظامی)
داوری به معنای یکسو نمودن امور متخالف و متشابه از خوب و بد و امثال آنها اساساً فرایند
ذهنی از گونه تفکر اس��ت که به جامه زبان و به ش��کل گزاره بیان میشود .هر داوری در شکل
یک حکم و گزاره به میان میآید .البته این سخن انعکاس ندارد یعنی هر گزارهای داوری نیست.
مفهوم داوری با مفهوم نقد مرتبط اس��ت اما این ارتباط نباید موهم یکس��ان انگاری این دو
امر گردد .برخی از س��ازمانها بر تمایز این دو امر تأکید دارند 1.همچنين با ممیزی ،س��نجش و
ارزیابی 2ارتباط دارد .ارزیابی فرایندی است که به داوری میانجامد .اما هر داوری لزوماً حاصل
ارزیابی نیست .همچنین این مفهوم با مفهوم میانجیگری 3به منزله یکی از معروفترین شیوههای
مدیریت اختالف 4ارتباط دارد .میانجیگری ناگریز از داوری در امر مورد اختالف طرفین است.
موفقیت میانجیگری در گرو داوری شایسته است.
 .3نقش تمایز داوري درجه اول و درجه دوم در اخالق داوري

همانگون��ه كه داوري بر حس��ب متعلق خود به تعدد عرضي اقس��ام فرواني دارد ،به تعدد
طولي نيز حداقل دو گونه داوري قابل تمايز اس��ت :داوري درجه اول و داوري درجه دوم ،مراد
از داوري درجه دوم ،داوري بر داوري است ،يعني داوريي كه متعلق آن خود داوري است .فرد
ال��ف فعالي��ت علمي ارائه ميدهد و فرد ب يا گروه ب به داوري در آن ميپردازند (داوري درجه
اول) اگر كس��ي (ج) يا كس��اني درباره داوري ب به داوري بنش��ينند ،در واقع داوري درجه دوم

 .1نک :هیئت کرسیهای نظریهپردازی ،آییننامه.

2. Assessment
3. Mediation
4. Conflict Management

تفصیل سخن در این مقام :گرشاسبی ،اصغر .)1388( .هنر و فن میانجیگری .تهران :نشر مهاجر.
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انج��ام ميدهن��د .پس داوري متعلق به داوري را درج��ه دوم ميخوانيم و داوري غير متعلق به
داوري را درجه اول ميانگاريم.
داوري درجه دوم صورتهاي مختلف دارد :داوري رسمي كه غالباً به درخواست فرد صاحب
فعاليت مورد داوري و بر اساس مقررات و در يك سازمان رسمي انجام ميشود و داوري غيررسمي
كه بر پايه عرفِ مربوط به همان فعاليت ،در بحث ما عرفِ علمي ـ و غالبا بدون درخواست فرد
مورد داوري انجام ميشود .بخشي از تاريخ علم سلسله داوريهاي غيررسمي و درجه دوم است
كه دانشمندان پسين به داوري در داوريهاي پيشينيان پرداختهاند.
گاهی داوریهای علمی درجه دوم موضوع رسالههای مهم شده است .به عنوان مثال ،عالمه
حلی در المحاکمات بین شرح االشارات به داوری در خصوص داوریهای مخالفان و موافقان آراء
1
بوعلی در اشارات میپردازد .المحاکمات بین شرحی االشارات قطبالدین رازی نیز چنین است.
بح��ث از داوري درج��ه دوم در اخ�لاق داوري از چن��د جهت اهمي��ت دارد :يك ،توجه به
داوريپذيري داوري ،اساس��اً غفلتزدا و س��بب دغدغه اخالقي نسبت به مسئوليتهاي داوري
است .اينكه من (داور درجه اول) بدانم كه داوريام مورد داوري (درجه دوم) قرار خواهد گرفت،
هشياري من نسبت به مسئوليتهاي اخالقي داوري و خودارزيابي من را نسبت به فرايند داوري
افزايش ميدهد.
دو ،داوري درجه دوم به داوري معاصران پايان نمييابد بلكه سلسله داوريها در تاريخ علم
تداوم مييابد و اين سلسله داوري بيپايان نيست .بر حسب آموزههاي اسالمي داور نهايي خداوند
متعال است كه از طرفي ،فعاليت هيچ كسي در هيچ لحظه از او پنهان نيست ،از طرف ديگر او
را هر لحظه ش��أني اس��ت و از طرف ديگر او ظلم را دوست ندارد و از مظلومان حمايت ميكند.
ب��ه روز داوري ،احكمالحاكمين به داوري درباره همه داوريها خواهد پرداخت ،داوري بينقص
و فراگير .اين آموزه ضمانت اجرايي اثر بخش براي داوري اخالقي است.
 .4آسیبپذیری اخالقی در داوری علمی

توسعه جامعه در گرو رشد ،سرآمدی و تعالی نظام آموزش عالی در دو عرصه آموزش و پژوهش
است 2.رشد علم در مراحل مختلف و به صورتهای گوناگون با امر داوری مرتبط است .داوری
در ح��وزه دان��ش به دو گونه فردی و نظاممند صورت میگیرد .داوری علمی در هر دو گونه یاد
شده یا به سنجش فعالیت علمی یک شخص (اعم از دانشجو ،استاد ،محقق) و یا ارزیابی فعالیت
علمی یک سازمان و مؤسسه آموزش و پژوهش معطوف است .بر این اساس میتوان گفت :داوری
علمی از تنوع و پیچیدگی برخوردار است .جمله گرانبهای «اگر عالمی فاسد شود ،عال َمی فاسد
 .1تفصیل ماجرای داوریهای درجه اول و درجه دوم معطوف به فعالیتهای علمی ابنس��ینا در اش��ارات
در :فرامرزقراملکی ،احد .االشارات و التنبیهات سرآغاز منطق دو بخشی .آینه پژوهش .شماره  .24ص .13
 .2درباره پیوند توسعه علمی با توسعه جامعه و نیز تعاریف مختلف از توسعه علمی را رجوع کنید به :ذاکر
صالحی ،غالمرضا .)1383( .دانشگاه ایرانی .تهران :کویر .ص .33-57

اخالق داوري علمي

میشود» اهمیت توجه به نتایج داوری علمی نسبت به فعالیتهای آموزشی پژوهشی را نشان
میدهد .برخی از گونههای مهم داوری علمی و آسیبپذیری اخالقی هریک را بر میشماریم.
 .4.1داوری در توانایی علمی و شایستگی افراد متقاضی ورود به مقاطع تحصیلی در آموزش
عال��ی ،به وی��ژه در تحصیالت تکمیلی ،یکی از مواضع داوری علمی اس��ت .داوری ناروا در این
مقام نقش مخرب در تعالی فرهنگی و توس��عه علمی کش��ور دارد .سوگیری ،مواجهه هیجانی،
سلیقهگرایی ،رانت اطالعاتی ،سهلانگاری ،شتابزدگی ،فقدان نظام جامع از عوامل آسیبزا در
این مقاماند .از آنجا که چنین داوری در واقع به داوری رقابتی معطوف اس��ت ،بد داوری س��بب
تبعیض و ظلم به افراد نیز میشود.
 .4.2داوری در پایاننامهها و رسالهها نقش مهمی در نظام آموزش علمی دارد .پایاننامههای
ارش��د و س��طح سه و رسالههای دکتری و س��طح چهار نتیجه فعالیت علمی گروهی (دانشجو/
طلبه ،استاد یا استادان راهنما ،استاد یا استادان مشاور) است .مواجهه هیجانی با رسالهها ،نقد
دانش��جو و احیاناً اس��تاد راهنما به جای نقد رساله ،عدم مطالعه دقیق و کامل رساله ،کمانگاری
محصول دیگران سبب بد داوری و بیانصافی میشود .بد داوری در این مقام سبب سرخوردگی
جوانی میش��ود که در آس��تانه ورود به خدمات علمی و پژوهش��ی در جامعه است .دانشجو در
جلس��ه دفاعیه از طریق آموزش غیرمس��تقیم 1،شیوه مواجهه با رس��الهها و نحوه داوری را نیز
میآموزد :داوری بهس��زا یا داوری غیرمنصفانه .داوری ش��تابزده و سهلگیرانه میتواند سبب
بیحاصلی و افت علمی در این بخش از تولید علم باشد .مهمترین مسئولیت اخالقی در حرفه
مدی��ران و رهبران نظام آم��وزش عالی ایجاد نظام جامع امور رس��الهها برای هدایت ،نظارت و
حمایت از پژوهشهای پایاننامهای اس��ت .یکی از ابعاد نظارت ،نظارت بر درس��تی دقت داوری
علمی و منصفانه بودن است.
 .4.3داوری در خصوص فعالیتهای پژوهش��ی اعضای هیئت علمی امر رایج در دانش��گاهها
است .داوری در خصوص یک مقاله رسیده به مجله علمی پژوهشی رایجترین گونه داوری است.
داوران نش��ریههای علمی پژوهش��ی و علمی ترویجی ،همچنین داوران انتش��ارات دانشگاهی و
علمی ،مس��ئولیت خطیري در قبال حقوق پژوهشگران و تعالی نظام آموزش عالی دارند .تولید
علم به لحاظ عاطفی همانند فرزند اس��ت و اعضای محترم هیئت علمی تولیدات خود (مقاله یا
کتاب) را عزیز میدارند .داوری در فعالیتهای پژوهش��ی از طرفی با حقوق صاحبان اثر ،مانند
اعتبار پژوهش��ی (گرانت) ،تبدیل وضعیت و ارتقاء ،مرتبط اس��ت و از طرف دیگر توسعه علمی
کشور در گرو کیفیت پژوهش است .به همین دلیل داوری در این مقام امری حساس و محتاج
دقت ،روش و ضوابط است .داوری اعضای هیئت تحریریه در فرایند تصمیم سازی جهت انتشار
مقاله نیز ش��امل همین بحث اس��ت .سلیقه گرایی و خلط نقد و داوری دو آفت عمده در داوری
مقالهها است.
1. Indirect Learning
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داوری مقالهها و آثار علمی از جهات مختلفی قابل نقد و تأمل اس��ت :س��لیقهگرایی ،اعمال
مبانی و دیدگاهها توسط داور (اینکه داوران مقاله را صرفاً بر ترازوی مبانی و آراء خود میسنجند)
در آمیخت��ن مق��ام نقد و داوری ،مواجهه هیجانی با محصوالت علمی ،در مواردی غیرمتخصص
ب��ودن داور در موضوع مقاله (و نه گس��تره معرفتی) نمونههای��ی از مواردیاند که برای اخالقی
شدن فرآیند داوری مقالهها و آثار باید پیشگیری شوند.
 .4.4داوری در هیئت ممیزه ابعاد پیچیدهتری دارد .فعالیتهای چند ساله آموزشی ،پژوهشی
و اجرای��ی اعض��ای محترم هیئت علمی در هیئت ممیزه مورد بررس��ی قرار میگیرد .هر یک از
اعضای هیئت ممیزه بر اس��اس داوری کلی در پرونده متقاضی به رأی میرس��د .س��هلانگاری
در این مقام ،به دانش��گاه و نظام آموزش عالی آس��یب میزند و س��ختگیری خالف مقررات و
غیرمنصفانه حقوق افراد را تضییع میکند .پیچیدگی داوری در هیئت ممیزه در این اس��ت که
اعضای منتخب دانش��کدهها از طرفی ش��أن قاضی و داور را ایفا میکنند و از طرف دیگر ش��أن
وکی��ل اعضای هیئت علمی دانش��کده را دارند .این دو مق��ام در موارد فراوانی تعارض مییابند.
حل اثر بخش این تعارضات ،محتاج مهارتهای خاصی است.
هدایت ،نظارت و حمایت سه وظیفه اخالقی سازمانهای علمیاند .توجه سازمان به این سه
وظیفه سبب میشود تا نظام دقیقی برای داوری درجه دوم نسبت به داوری هیئت ممیزه ایجاد
شود به گونهای که اگر عضو هیئت علمی نسبت به داوری هیئت ممیزه اعتراض داشته باشد ،مرجع
سومی به صورت داوری رسمی (بر اساس مقرارات و الزام حرفهای) به داوری درجه دوم میپردازد.
یکی از آس��یبهای رایج در تاریخ هیئتهای ممیزی در نظام آموزش عالی کش��ور سنجش
فعالیت علمی در همه رش��تهها (علیرغم تنوع اساسی) با مقیاس واحد (غالباً مقیاس پیشنهاد
شده استادان علوم فنی و پایه) است .به تعبیر کانت بدترین آفت در علم به هم ریختن مرز علوم
است (کانت .)24 :1362 ،البته چنانچه در مواضع دیگر توضیح داده شده است این سخن منافاتی
با اخذ رهیافت بین رشتهای در چارچوب نظری گسترهها ندارد .به عنوان مثال ،تصحیح انتقادی
و علمی یک اثر ارزش و جایگاه خود را نمییابد .در حالی که احیای میراث علمی گذشتگان هم
مهم است و هم محتاج دانش تخصصی ،مهارت پژوهش و تالش فراوان است .نگارنده که هم در
تألیف و هم در تصحیح فعالیت داشته است ،تصحیح علمی را به مراتب صعبتر از تألیف علمی
یافته است و همه محققان علوم انسانی که تجاربی در امر تصحیح دارند بر این سخن باور دارند.
اعضای محترم هیئت ممیزه حق رأی دارند و رأی آنان حاصل تحلیل و داوری در خصوص
کارنامه علمی ،پژوهشی و اجرایی همکاران است .تحلیل کارنامه بر اساس عناصر خاصی است.
همه این عناصر مورد تصریح آیین نامههای مرتبط نیست .به عنوان مثال ،چاپ شش مقاله در
پنج نشریه وزن بیشتری نسبت به چاپ ده مقاله در یک نشریه دارد .برخی از عناصر دخیل در
داوری نانوشتهاند و همین نانوشته بودن به لحاظ اخالقی قابل تأمل است .حق بودن و درست
بودن عناصر مور بحث امری اس��ت و نانوش��ته بودن آنها امر دیگری است .اعضای هیئت علمی
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حق اطالعیابی دارند و این حق شامل همه عناصری است که به منزله شاخص در داوری مورد
لحاظ قرار میگیرند .اطالع رسانی وظیفه اخالقی سازمان است (فرامرزقراملکی1388 ،ب).
یک��ی از مس��ائل مهم در داوریه��ای علمی معطوف به ممیزی ،تغییر س��ریع و زود هنگام
آییننامهها و ضوابط اس��ت .اگر چه تغییر آییننامه بر ادله و الزاماتی اس��توار است .اما میتواند
دانشگاهها را نسبت به اعضای محترم هیئت علمی غیرقابل پیشبینی سازد .پیشبینی ناپذیری
یک س��ازمان آس��یبهای زیادی به بار میآورد ،مانند بالتکلیفی و اضطراب و تشویش در منابع
انس��انی 1.مراد از پیشبینی پذیری 2وجود خصلتی در سازمان است که محیط درونی و بیرونی
بتوانند عملکرد س��ازمان را در خصوص حقوق خودش��ان [حقوق محیط] پیشبینی کنند .این
خصلت ،اساس��اً و بنا به تعریف یاد ش��ده ،خصلت اخالقی اس��ت و نقش مهمی در اعتماد منابع
انسانی نسبت به سازمان دارد.
داوری علمی منجر به ممیزی ،بدون تردید ،بر ضوابط و قوانین اس��توار اس��ت .برای حفظ
خصلت پیشبینی پذیری یا نباید قوانین را تغییر داد و یا اعمال ضوابط جدید را به اطالعرسانی
و سپری شدن مدت معین ،منوط کرد.
توج��ه به جنبههای احساس��ی و عاطفی نیز میتوان��د داوری علمی را به ویژه در ممیزی از
بیطرفی خارج کند .به همین دلیل ،طرح مس��ائل خصوصی و عاطفی افراد در بررس��ی کارنامه
علمی ،امر ناروایی است مگر آنکه در تبیین کارنامه علمی ،مفید باشد .البته در این استثناء نیز
میزان طرح مسائل خصوصی و نحوه آن باید بر اصل احتیاط باشد.
 .4.5سنجش در رقابتهای علمی گونه دیگری از داوری علمی است .امروزه نهادهای گوناگونی
برای تش��ویق محققان برجس��ته عرصه دانش و پژوهش به معرف��ی و تقدیر مبادرت میکنند.
جش��نوارههای علمی فراوانی مانند خوارزمی ،فارابی ،کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ،کتاب
فصل جمهوری اس�لامی ایران ،کتاب سال استانها ،کتاب سال دانشگاهی ،حوزوی ،پژوهشگر
نمونه ،برجس��ته ،چهرههای ماندگار ،آیین بزرگداش��ت حامیان نسخ خطی و امثال آنها وسعت
اهتمام به این امر را نشان میدهد.
پایبندی به انصاف و مدیریت احساسات منفی همچون رشک و حسد و پرهیز از اقدامهای
تالفیجویانه در این مقام دشوار است و با شکوه ،زیرا غالب داوران در این گونه داوری خود به
نحوی با سایر دانشمندان در رقابت علمیاند .به طور کلی داوری در همه عرصههای رقابت ،اعم
از تجاری ،علمی ،سیاسی و  ...به لحاظ اخالقی محتاج احتیاط ،حزم و بیطرفی بیشتر است.
 .4.6پیچیدهتری��ن گون��ه داوری علمی ،داوری در خصوص مجموعه فعالیتهای علمی یک
دانشگاه یا مؤسسه علمی است .امروزه در جهان نظامهای مختلف ارزیابی در این مقام وجود دارد.
 .1تفصیل سخن در خصوص پیشبینیپذیری:
 فرامرز قراملکی ،احد .)1386( .درآمدی بر اخالق حرفهای .تهران :سرآمد. -فرامرز قراملکی ،احد .)1388( .اخالق سازمانی .تهران :سرآمد.

2. Predictability

13

راهبرد فرهنگ  /شماره هشتم و نهم  /زمستان  1388و بهار 1389

 .5نقش اخالقی تمایز داوری علمی و ارزش داوری

14

یکی از رایجترین داوریها ،حکم در خوبی و بدی کردار یا گفتار افراد است .چنین داوری را
که ارزش داوری یا داوری اخالقی میانگاریم ،غالباً به نحو ابتدایی و نه در پاس��خ به درخواس��ت
کسی انجام میدهیم .رفتاری را نکوهش و کرداری را ستایش میکنیم .فردی را متخلق ،منصف
و ش��ریف میانگاریم و کس��انی را غیر اخالقی و بيمباالت میدانیم .رفتار ،گفتار ،ش��خصیت،
خلقوخوی و خصلتهای افراد را پیوس��ته مورد ارزش داوری قرار میدهیم .داوری اخالقی در
زندگی شخصی ،محیط شغلی ،تعامالت اجتماعی و سیاسی رواج دارد .ارزش داوری درباره رفتار
یک فرد تلقی ما را از وی سامان میدهد و تلقی ما از کسان منشأ مواجهه خاص و رفتار معین
با آن کس میشود .تأمل در این زنجیره علّی اهمیت احتیاط در ارزش داوری را نشان میدهد.
فعالیت علمی اساس��اً آکنده از آثار و لوازم فرهنگی و اخالقی اس��ت و لذا داوری علمی را
نمیت��وان صرف��اً به داوری در ابعاد علمی یک فعالیت محدود کرد اما س��خن این اس��ت که در
این مقام باید دو گونه داوری را متمایز از یکدیگر و توسط متخصصان دو گونه داوری به انجام
برسانیم .درآمیختن این دو مقام آسیبزاست.
ارزش داوری در شخصیت صاحب نظریه به جای داوری علمی نظریه وی ،اخذ ارزش داوری
ش��خصیت فرد به جای داوری اخالقی در رفتار وی و پناه آوردن به ارزش داوری ناقد به جای
تحلیل و نقد ،از مواضع خطا در ارزش داوری است.
 .6داوری عرفی

در گ��زارش از گونهه��ای مختل��ف داوری نباید داوری عرفی را از قل��م انداخت .در زندگی
ش��خصی و تعامالت اجتماعی درباره بس��یاری از مسائل به نحو غیرحرفهای داوری میشود .در
عرف درباره کس��ان ،فایده یا بیفایدگی تصمیمها ،شایس��تگیها و نا شایستگی اشخاص سخن
میگویی��م .فعالیتهای علمی نیز مورد داوری عرفی قرار میگیرد .مراد از داوری عرفی در این
مقام عرف دانشمندان و محققان یک گستره معرفتی است.
برترین گونه داوری عرفی ،برچس��ب زدن اس��ت .مخربترین ب��د داوری در داوری عرف،
اظهارنظرهای ناسنجیده والدین در خصوص توانایی ،استعداد و رفتار فرزندان در حضور ديگران
است .تملق و چاپلوسی غالباً با داوری مبالغهآمیز استوار است که به خودباختگی و پندار کمال
میانجامد .داوریهای عرفی نقش مهمی در پیوس��تگیها و گسس��تگی خانوادهها ،همسایهها،
اصناف و سایر گروههای اجتماعی دارد .وقتی درباره اشخاص و تواناییهای آنان سخن میگوییم
به این اصل باید توجه کنیم که تمجید بیش از اس��تحقاق ،چاپلوس��ی و تملق اس��ت و کمتر از
1
استحقاق تنگ نظری و حسد است.
عی و حسد»؛ رضی ،شریف.
 .1برگرفته از روایت «الثناء باکثر من االستحقاق ملق و تقصیر من االستحقاق ٌّ
( .)1387نهج البالغه .ضبط :صبحی صالح .بیروت .حکمت .248
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 .7ترازوی داوری

همیش��ه در معرض داوری افراد قرار میگیریم و داوریها را مورد س��نجش و دادرسی قرار
میدهیم .داوری در میدان بازی داوری میکند و کارشناس داوری درباره وی به داوری مینشیند
و تماش��اگران و عالقهمندان بازی درباره هر دو ،داور و کارش��ناس داوری به داوری میپردازند.
ترازوی س��نجش داوری چیست؟ آیا علیرغم گونههای مختلف داوری میتوان ترازوی واحدی
در سنجش آنها به کار بست؟
مهمترین ترازوی داوری اصابت به حق یا مطابقت با واقع اس��ت .داوری در جامه یک گزاره
«الف ب اس��ت» ارائه میش��ود و این گزاره یا صادق اس��ت یا کاذب .صدق ،توقعی اس��ت که از
داوری داریم .اما چگونه میتوان به داوری صادق و دقیق رسید؟
وصول به داوری دقیق را در گرو دو گونه اقدام میتوان دانست .اقدامهایی از جنس ضوابط
منطقی و روشها و ابزارهای حرفهای .مراد از ابزارهای حرفهای ،چارچوب نظری گسترهای است
که داوری به آن گستره متعلق است مانند ورزش و رقابت علمی .گونه دوم ،مهارت اخالقی است
که انصاف در داوری را تامین میکند.
 .8اصول مهم در داوری درست
 -1اصل تقدم فهم کامل بر داوری .تا از امر مورد داوری فهم قابل اعتماد نداریم ،نمیتوانیم

به داوری شایس��ته دس��ت یابیم .مواجهه هیجانی و شتابزدگی سبب میشود بدون فهم کامل
امری به داوری درباره آن بپردازیم .داوری باید براساس تصدیق علمی ،دانستن و معرفت 1باشد
و ن��ه ص��رف باور و اعتقاد 2.معرفت یا علم ،باور صادق ثابت یا موجّ ه اس��ت و لذا هرگونه داوری
بدون مس��تندات الزم و ادله کافی مس��ئولیت اخالقی دارد .شتابزدگی ،مطالعه بخشی از یک
فعالیت علمی ،اکتفاء به گزارش دیگران از آن فعالیت علمی ،از عواملي است كه مانع فهم کامل
فعالیت علمی مورد داوری میشود.
 -2اصل برخورداری از اطالعات شایسته و پرهیز از تکیه حصرگرایانه بر دادهها و مواد خام.

غالباً بین داده 3،به عنوان مواد اولیه خام ،و اطالعات 4به عنوان مواد اولیه شایسته تمایز مينهند
(فرامرزقراملک��ی )1386 ،توج��ه به این تمایز و بنا نه��ادن داوری بر اطالعات (نه صرفاً دادهها)
یکی از شرایط درستی داوری است.
 -3نظاممن�د ک�ردن داوری .داوری حاص�ل ارزیابی دقی�ق و قابل اعتماد اس�ت .ارزیابی در
زمینهه��ای مختل��ف محتاج الگوی علمی اس��ت .امروزه در برخی از ش��ئون حرفهای به چنین
نظامهایی دس��ت یافته ایم ISO، EFQM .نمونههایی از نظامهای س��نجش و ارزیابیاند .در هر
1. Knowledge
2. Believe
3. Data
4. Information
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نظام ارزیابی ،مفاهیم کلیدی به صورت واضح و متمایز تعریف میشوند ،مالکها و زیرمالکهای
سنجش و نشانگرهای معین و منطق تحلیل دادهها طراحی میشوند .تا بتوان به داوری درست
دست یافت.
 -4اصل تمایز اطالعات مش�اهدهای و اطالعات تبیینی .در داوریهای عرفی ،غالباً ،دو مقام
تبیین و مش��اهده در آمیخته میش��ود .افراد امری را مش��اهده میکنند و به تحلیل ذهنی و
تبیینی از آن امر دست مییابند ،اما فاصله بین مشاهده و تبیین را مورد توجه قرار نمیدهند و
تبیین خود را مشاهده میپندارند .میگویند :خودم دیدم که فالنی حسودی میکرد؟ در حالی
که حسودی امر مشاهدهای نیست بلکه تبیینی از یک رفتار است .جستجو از مستندات و ادلة
داوری ،فاصله بین مشاهده و تبیین را نشان میدهد.
 -5اصل س�نجشپذیری .داوری برحسب مفاهیم کلی ،لغزنده است .داوری درست محتاج
درستی مفهوم و مالکهای سنجش است .به عنوان مثال وقتی میخواهیم در فرایند انتخاب
اس��تاد نمونه ،داوری کنیم .این داوری بر چه مفهوم روش��ن از «نمونه» اس��توار است؟ از این
طریق میتوان به داوری مس��تند و مس��تدل دس��ت یافت .همچنین است پژوهشگر برجسته،
اس��تاد ممتاز و . ...
 .9اصول مهم در اخالق داوری

انص��اف در داوری مهمتری��ن اص��ل اخالقی در هر گونه داوری اس��ت .توصیههای زیر را به
مسامحه میتوان اصول اخالقی خواند که رعایت آنها میتواند سبب انصاف در داوری باشد.
 -1اصل توجه به مس�ئولیت اخالقی در امر داوری .داوری علمی فعالیتی اس��ت که با حقوق
بس��یاری از کس��ان (صاحب فعالیت ،جامعه علمی و منافع ملی) مرتبط اس��ت .حقالناس در
آموزههای اسالمی جایگاه بسیار مهمی دارد 1.فرد اخالقی نسبت به مسئولیت اخالقی خویش در
امر داوری وقوف دارد و این مسئولیتپذیری سبب شناخت و پایبندی به حقوق فردی میشود
که در خصوص وی یا محصوالت وی به داوری مینشینیم.
 -2دوری از داوری در خصوص امری که در حوزه تخصصی فرد قرار ندارد .فرد منصف ،پایبند
به تخصصی بودن داوری است و ورود به حوزههای غیرتخصصی ،را عامل وقوع خطا میداند.
 -3اصل واکنش هوش�مندانه و پرهیز از عکسالعم�ل هیجانی .مقابله به مثل ،تالفی کردن،
روی کمکنی و امثال این واژهها نشانگر مواجهه هیجانی با فرد مورد داوری است و سبب انحراف
داوری از طریق انصاف است .واکنشهای برخاسته از هیجانات ،بیطرفی در داوری را به مخاطره
میاندازد و سوگیری در داوری به بد داوری میانجامد.
 .1درب��اره ابتن��اء مس��ئولیتهای اخالقی بر حقالناس نک :ف�لاح ،محمدج��واد .)1389( .نقش راهبردی
رس��الهالحقوق در اخالق کاربردی .در اخالق کاربردی در ایران و اس�لام .احد فرامرز قراملکی .تهران:
پژوهشگاه مطالعات فرهنگی ،اجتماعی .بخش دوم .فصل نهم.
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بد داوري

سو گيري در
داوري

واكنش هيجاني

واکنش هیجانی عکسالعمل ما در برابر محرکهای عاطفی است که به صورت خشم ،حب،
بغض ،کینه و مانند آنها بروز میکند .فرد اخالقی به تعبیر مولوی میگوید« :تیغ حلمم گردن
خشمم زدست» (مولوي :1380 ،دفتر اول ،بند .)3800
زیرا خشم ،مانند دیگر هیجانات سبب نابینایی نسبت به واقعیات عینی میشود و فرد را از
تعادل در داوری باز میدارد.
زاستقامت روح را مبدل کند
خشم و شهوت مرد را احول کند
 -4پرهی�ز از ش�تابزدگی .تقاضای فراوان در عرصه داوریهای حرف��های ،اعم از حقوقی،
علمی و  ..و تعداد اندک متخصص صاحبنظر نباید سبب شتابزدگی در داوری شود .پذیرفتن
مسئولیت داوری دهها مقاله ،رساله ،کتاب و طرحهای تحقیقاتی فرصت بررسی دقیق را از بین
میبرد و شتابزدگی سبب سهلانگاری و خروج از طریق انصاف میگردد .متأسفانه جمله «البته
من وقت نکردم این رس��اله را بخوانم اما باید بگویم که  »...بارها در جلس��ات دفاعیه از برخی از
داوران و حتی مش��اوران شنیده میشود .مطالعه نکردن کتاب مورد داوری یا مطالعه موردی و
نمونهای سبب بد داوری میشود.
 -5اصل استقالل داور .امروزه این اصل به لحاظ تصدیقی بدیهی مینماید اما تحلیل دامنه
و ابعاد آن هنوز محتاج بررس��ی اس��ت .عوامل ناپیدای فراوانی استقالل داور را تهدید میکنند.
فضای ساختگی له و یا علیه اشخاص مورد داوری یکی از این عوامل است که سبب سوءگیری
داوری میشود .کسانی که افراد را به یا با من یا علیه من تقسیم میکنند ،در واقع استقالل در
داوری را نیز از دست میدهند.
صد حجاب از دل بسوی دیده شد
چون غرض آمد هنر پوشیده ماند
		کی شناسد ظالم از مظلوم زار (مولوی:1380،
چون دهد قاضی بدل رشوت قرار
دفتر اول بيت )334
 -6اصل طالیی بر دیگران بپسند آنچه خود میپسندی .یکی از شاخصهای سنجش بیطرفی
و انصاف در داوری جابجا کردن جایگاه داور با شخص مورد داوری است .اگر در حق من چنین
داوری میشد ،آن را روا میدیدم؟ این آزمون از حیث تردیدآوری در منصفانه بودن داوری مفید
است .البته علم قطعی به آن نمیآورد .این اصل توصیه میکند در مورد افراد چنان داوری کن
که دوست داری درباره تو همان داوری انجام شود.
 -7اصل پرهیز از پیشداوری .داوری فرایندی اس��ت که پایان آن حکم اس��ت و نه آغاز آن.
کسی که با حکم جزمگرایانه پیشین به داوری میپردازد ،از بیطرفی محروم میشود .این سخن
به معنای آن نیس��ت که داوری با فرضیه آغاز نمیش��ود .داوری نظاممند ،غالباً با فرضیه آغاز
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میش��ود .اما فرضیه پاس��خ حدسی (و نه حکم جزمگرایانه) داور است که بر اساس مستندات و
ادله میتواند رد یا اثبات شود.
عوام��ل دیگ��ری نیز وجود دارند که انصاف و بیطرف��ی در داوری را به مخاطره میاندازند.
وقوف خود شناس��انه بر این عوامل میتواند نقش پیشگیری داش��ته باشد .رشک به ویژه حسد
نق��ابدار ،ذوق ه��زل و طنز به جای نقد و داوری ،خوی بدبینی و بدگمانی ،خصلت عیبجویی
از جمله این عواملاند.
 -8اص�ل پرهی�ز از حقیرانگاری 1.یکی از مصادیق ب��د داوری ،حقیرانگاری دیگران و ناچیز
پن��داری تواناییها ،داراییها و تولیدات و محصوالت افراد اس��ت .ناچی��ز انگاری در واقع نوعی
پیشداوری است و به ویژه در داوریها و ممیزهای علمی آسیبزا است .در قرآن مجید توصیه
بسیار مهم از زبان حضرت شعیب بارها به میان آمده است (مانند سوره انعام ،سوره هود ،سوره
شعراء :وال تبخسوا الناس اشیاءهم) .غالباً مفاد این آیه را بر اساس قرائن و سیاق به کم فروش
تفسیر کردهاند :در معامالت ،کاالی مردم را کم نکنید .اما آیه مفهوم عامی دارد :اشیاء مردم را
حقیر ندانید و کم ارزش تلقی نکنید و این در واقع ترس��یم یکی از ش��رایط داوری منصفانه در
خصوص تواناییها و محصوالت افراد اس��ت .به همین دلیل است که برخی از مفسران مفاد آیه
را به معنای «در حق مردم ظلم نکنید» تفس��یر میکنند 2.مراد این اس��ت که در مقام داوری
نباید صرفاً به عیوب نظر دوخت بلکه باید محاسن و معایب را با هم مورد تحلیل قرار داد .حافظ
درباره کس��انی که صرفاً نظر به عیب میاندازند و بد دیدن الگوی رفتاری آنان اس��ت ،تبییني
جالب دارد :که هر که بيهنر افتد نظر به عیب کند.
 -9اصل رازداری .در فرایند داوری ،اطالعات فراوانی فراچنگ داور میافتد .افشای این اسرار
حقوق فرد را تضییع میکند .سازمانها به لحاظ اخالقی موظفاند برای حفظ اسرار در فرایند
داوری تدابیر امنیتی را اخذ کنند.
 -10اص�ل پرهی�ز از مبالغه و اغراق .مراد از مبالغه ،زیادهروی ،افراط و بزرگ نمودن واقعیت
است .دانشمندان علوم بالغت ،مبالغه و اغراق را به عنوان تزئین سخن ستودهاند اما در مواضعی
مبالغه ناروا است و داوری یکی از این مواضع است.
 -11اصل مشورت .تکیه حصرگرایانه و مستبدانه بر تشخیص خویش گمراه کننده است .در
داوری منصفانه نیازمند به دیدگاه جمعی و بهرهمندی از مشاوره هستیم .در برخی رقابتهای
ورزش��ی ،هنری و علمی این اصل نهادینه ش��ده اس��ت و به جای داور ،هیئت داوری یا شورای
داوری مسئولیت امر خطیر داوری را بر عهده میگیرد.
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