
 

 

 (11یک فنجان فرهنگ )

 حسین سروقامت

 عضوهیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی

                                                                                                                                                                                

 چرا ما ایرانیان از پژوهش جمعی گریزانیم؟

                            

العه آنها برای این یادداشت ها در وهله اول برای استادان دانشگاهها نوشته شده اند. هرچند امید است مط

 اهل علم و خرد و یا همه کسانی که با فرهنگ این مرز و بوم سروکار دارند، نیز خالی از فایده نباشد.

فرض بر این است که عده ای استاد از دانشگاههای گوناگون با طرز تفکرهای مختلف در یک نشست هم 

 اندیشی مجازی حاضر شده و به بحث و گفتگو می پردازند.

 عالمانه ای را مطرح نموده، به نکات بدیعی اشاره می کنند.حرف های 

آنان در حقیقت با سخنان خویش دفتر فرهنگ این سرزمین را ورق می زنند. به رشد و بالندگی خویش 

 افزوده، طرحی نو در می اندازند...

 «.یک فنجان فرهنگ»و حاصل همه این بحث ها می شود نیوشیدن کلی حرف خوب و نوشیدن: 

 ارزشمندی در ادبیات عرب وجود دارد که من همیشه از یادآوری آن لذت می برم: شعر

مردمان، روغن صاف و زاللی را در جامی بلورین مشاهده می کنند... اما از عمق جان ادراک نمی کنند که 

 ]در این مسیر سخت و ناهموار[ چه بر سر کنجد آمده است!

 اند تا ما به این گنجینه ها دست یابیم. باور کنیم، استادانی عمر خویش را گذاشته

 .شماره پیشین را البد دیده اید. امید است مطالعه این مطالب خالی از فایده نباشد

 چیزی نیست. اگر هست، برگ سبزی است، تحفه درویش!

 سرتان سبز، دلتان گرم....توفیق الهی بدرقه راهتان

  

 چهره هایی که دوست دارند دیده شوند!        
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جانبه مهمترین عامل در دستیابی به حقیقت و جلوگیری من هم قبول دارم؛ تحقیق و بررسی علمی همه»

 از ارتکاب اشتباه و خطاست.

 ها فراگیر و گسترده نیست؟اید چرا روحیه تحقیق و پژوهش در ما ایرانیاما تاکنون فکر کرده

 وهش جمعی گریزانیم؟و حتی بر فرض تحقیق و جستجوی علمی، چرا ما این همه از پژ

ها از آنِ واندیشه  السالم برترین آراءبن ابیطالب علیهمگر نه آن است که به تعبیر امیر مُلک سخن، علی

 نیاز و مستغنی نداند!کسی است که هیچگاه خود را از مشورت و همفکری با دیگران بی

 ها مر عقل را یاری دهد.و مگر نه آن است که به قول موالنا عقل

 کشد:ها و تدبیرها را به زیباترین وجه ممکن به تصویر میاو خود در جای دیگری حاصل انضمام عقل

 مانع بدفعلی و بدگفت شد                              زان که با عقلی چو عقلی جفت شد

 ها و تضارب خردهاست:گوید که نورافزایی و راه نمایی نتیجه همگامی عقلو می

 نور افزون گشت و ره پیدا شود                                          گر دو تّا شودعقل با عقل د

 «موافقید اکنون که دامنه سخن به اینجا رسیده است، قدری پیرامون پژوهش جمعی گفتگو کنیم؟

ارند. گرایی بیشتر دوست دها فردگرایی را از جمعموضوع جالبی است. این یک باور عمومی است که ایرانی

 دهند.های جمعی کمتر نشان میدهند، به فعالیتای که به تالشهای فردی نشان میاهتمام و عالقه

کنند. اگر از تر از ما ارزیابی میاند، آنان را در این مشخصه جدیها کار کردهبسیاری از کسانی که با غربی

هرچند ر پژوهش جمعی وجود دارد،حق نگذریم، در جهان اول هم دغدغه کافی و هم شهامت جدی برای ام

 آن کار به نتیجه مورد انتظار منجر نشود. 

های علمی و پژوهشی هنگامی به پختگی و آنان همچنین از نقادی هراس کمتری دارند و معتقدند یافته

 رسند که در معرض نقد و چکش کاری دیگران قرار گیرند.کارآمدی الزم می

آیند. شما اند که گاهی خودشان درصدد نقادی کار خویش برمیش رفتهآنان در این زمینه تا بدانجا پی

بینید که پس از انجام فعالیتی آن را پردازان غربی را میبسیاری از دانشمندان یا سیاستمداران و یا نظریه

 گویند که پروژههای جمعی و در مقابل دوربین خبرنگاران به صراحت میناکارآمد معرفی نموده، در رسانه

 اید؟پیشه ایرانی چنین سخنی را شنیدهآنها شکست خورده است. اما تاکنون از هیچ دانشمند یا سیاست



های تحقیقاتی ما با موفقیت همراه بوده اند؟ قطعاً پاسخ منفی است و ما توان باور کرد که همه پروژهمی

 ناچاریم اذعان کنیم که این فرهنگ هنوز در کشور ما نهادینه نشده است.

دست یابند. این تعریف « پژوهش جمعی»خوب است همکاران عزیز در وهله نخست به تعریف مشترکی از 

همچنانکه در سایر تعاریف علوم انسانی مصطلح است، ممکن است جامع افراد و مانع اغیار نباشد، اما 

 تر خواهد کرد.تردید دیدگاههای ما را به هم نزدیکبی

فهم عبارت است از تالش مسئوالنه، گروهی و یک تعریف ساده و همهبه اعتقاد من پژوهش جمعی در 

ای مشترک با تعیین سهم مشخص هر فرد در گروه، جهت دستیابی تیمی تعدادی افراد صاحبنظر در زمینه

 ای تازه به دنیای علم و فناوری.به هدفی واحد و گشودن دریچه

تالش ارزنده و مورد قبول چرا دانشمندان و ممکن است شما همکار گرامی سئوال کنید با وجود این 

 صاحبنظران ما از پژوهش جمعی گریزانند؟

طلبد که من به قدر وسع خویش از برخی عوامل بازدارنده قطعاً بررسی چرایی این مسئله مجال وسیعی می

خویش، جمع  دارم. امیدوارم دوستان دیگر نیز به یاری برخاسته، از نقطه نظراتاز چنین پژوهشی پرده برمی

 استادان را آگاه نمایند.

پُرواضح است که لزوماً همه این عوامل در همه دانشمندان و صاحبنظران ما وجود ندارند. قصد ما نیز بیان 

 اندیشی نموده درصدد رفع این دشواری ها برآیند.فهرستی از این عوامل است تا همکاران عزیز چاره

نظری است. همین که هرکسی دوست ر گریز از پژوهش جمعی تنگترین عامل ـ داولین ـ و شاید کلیدی

خواهیم حقوق مادی و معنوی فعالیت پژوهشی دارد نام خودش روی تحقیق یا پژوهش باشد، اینکه ما می

 فقط به خود ما تعلق داشته باشد.

ایم این فرهنگ هتر رفتفرهنگ ما نیز از کودکی بر فرد متمرکز بوده است، نه جمع و گروه! هرچقدر هم پیش

 ترنموده است!گریزانگسترش بیشتری یافته، ما را از جمع

کنند. همکاری و همفکری جای کنند جای هم را تنگ مینظری است، آدمها احساس میوقتی سخن از تنگ

 دهد.خود را به اتکاء به نفس کاذب می

جای کافی برای همراهی سایر تر بگیریم تا چاره آن است که دایره فعالیت تحقیقی خود را گسترده

 پژوهشگران نیز وجود داشته باشد.

باشند،  پروری در کشور ماست. طبیعی است قهرمانان وقتی یکه تاز میدان عامل دیگر وجود فضای قهرمان

 شوند.بهتر دیده می



دقیقاً به شوند تا زمین فوتبال، نیز تر ظاهر میگفت اینکه قهرمانان ما در تشک کشتی موفقدوستی می

گردد. روی تشک کشتی دو نفر حضور دارند و تمرکز بر همین دو نفر است اما در زمین همین عامل بازمی

فوتبال بیست و دو نفر حضور دارند. از این جهت وقتی بازیکنی توپ را تصاحب می کند، عالقه به پاس 

ها روی او زوم کنند و م دوربینخواهد قدری با آن کار کند تا در همان فرصت کوتاه هدادن ندارد. می

 از وی نمایش دهند.« کلوزآپ»ای چهره

هرچند میان میدان ورزشی و دنیای پژوهش و تحقیق تفاوت از زمین تا آسمان است، اما ورزشکاران و 

پژوهشگران در این نقطه با هم اشتراک دارند که هردو دوست دارند دیده شوند و معموالً آدمها در جمع 

 شوند.می کمتر دیده

 *** 

 وقتی تجارت پیشگان و دغل بازان جای پژوهشگران را می گیرند! 

من از یک سو عالقه دارم نکاتی را عرض کنم و مؤیدهایی بر سخنان همکار خویش در باب پژوهش »

 بیاورم. از سوی دیگر می ترسم خدای نکرده همکاران، این حرفها را به خود بگیرند و تلقی به اهانت کنند.

اما واقعیت این است که برخی قضایا آفت کار ما و آفت کار همه دانشوران و پژوهشگران است. بیان این 

 ام نشانه روم.نه آنکه خدای نکرده انگشت اتهام به سمت دوستان فرهیخته نکات نیز از باب پیشگیری است،

و غرور از سوی دیگر است. از مهمترین عوامل گریز از پژوهش جمعی آز و طمع از یک سو و خودشیفتگی 

شود گاهی تجارت پیشگان جای پژوهشگران را طمع و تالش در جهت دستیابی به سود بیشتر باعث می

بازی و فریبکاری خلط شود. طمع حاصل نگاه بگیرند و حتی در برخی قلمروها بین پژوهش واقعی و حقه

پیشگانی هستند که گاهی نام استاد را جارتکاران تتاجرمآبانه به فرهنگ و پژوهش است. از این منظر طمع

 کشند. چنین افرادی طبعاً در کار انفرادی فرصت جوالن بیشتری دارند.به ناحق یدک می

شود پژوهشگر غیر از خودش احدی را قبول نداشته باشد. گرگ غرور و غرور و خودشیفتگی نیز باعث می

انگارد و م و دانش و پژوهش دیگران را به هیچ میدَرد و علخودخواهی پرده آزادگی و آزادمنشی را می

 چنان توهمی برای انسان مغرور ایجاد می کند که گویا دست احدی به دامن علم و دانش او نمی رسد!

 «چنین کسی دیگران را قبول ندارد که با آنان در فعالیت پژوهشی همکاری و تعامل نماید.

نسبت به تفکر و تعلم و پژوهش بایستی از دوران کودکی ها درست؛ اما رویکرد صحیح ما همه این حرف

ها باید مراقبت کنند که به انحای مختلف کودکان و نوجوانان خویش را از تک روی و شکل بگیرد. خانواده

فردگرایی برحذر دارند. آنان الزم است وسایلی را فراهم آورند که فرزندانشان به کار جمعی ترغیب شوند و 

 و تعامل سازنده را بچشند.شیرینی همکاری 



باید به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود که برخی نتایج جز در سایه همکاری و تعامل به دست 

 آیند. نمی

شوند و یا به نتایج مطلوب اقتضای فعالیت های جمعی اینگونه است که اگر فردی انجام شوند، یا خراب می

 رسند، نمی

های اساسی و بنیادین پژوهش جمعی در کودکی و نوجوانی چیده پایهامروزه روانشناسان معتقدند 

 شوند.می

انگیزگی برای مشارکت در گروه، عدم سازش با همساالن، ترس از شکست و... هراس از تمسخر دیگران، بی

 ای اندیشیده شود.از نکاتی است که در دوران کودکی و نوجوانی باید برای آنها چاره

م است در جمع همکاران عزیز مطرح نموده، آن را مورد بررسی قرار دهیم روشی است که نکته دیگری که الز

 ای صریح با روایات و منابع اسالمی ما در تقابل و تضاد است.و اتفاقاً به گونه  ایمما در پژوهش پیش گرفته

ـ « ما قال»باید به مستحضر هستید که در احادیث معتبر سفارش شده است که تمرکز ما در بیان و گفتگو 

 کند. ــ آنکه بیان می« من قال»شود ـ باشد، نه آنچه بیان می

 باشد!نفسه مهم است. گوینده هرکه باشد، زیرا در مکتب اسالم سخن و کالم فی

 تا آنجا که در روایتی آمده است حکمت را بیاموزید هرچند از اهل ضالل و گمراهی باشد.

 است.« من قال»ه بیشترین تمرکز بر آن قرار گرفته، اما در پژوهش، کانون اصلی ک

کنند. دهند، اگر مشهور باشد، اثرش را چاپ میشود. به او رفرنس میاین پژوهشگر است که مهم تلقی می

 کنند.از شهرت و اشتهار او بهره برده، کارش را ترویج می

گروهی گم کند و یکی از چند آید در پروسه پژوهش جمعی، خود را میان با این وجود آیا کسی می

پژوهشگر به شمار آید؟ تا بعدها اگر اثر پژوهشی آنان چاپ شد، به جای نام او که باید درشت در جای 

 روی کتاب درج شود؟!« به قلم جمعی از نویسندگان»مناسب قرار گیرد، عبارت 

ز پژوهشگران را درآورده است. را نیز بیفزایید که فریاد برخی ا« هادزدیده شدن ایده»بر همه این موارد 

گفت قصد انجام پژوهشی را با گروهی از همکاران و یکی از همین دوستان محقق، چندی پیش به من می

دوستان داشتم. با یکایک آنان درباره پروژه تحقیقاتی خود سخن گفتم، اما به جهت عدم توافق در 

 یم و این کار مشترک را با هم به انجام رسانیم.های مالی نتوانستیم در آن پروژه کنار هم قرار گیربحث

ای را که من برای پژوهش جمعی مدتی از طرح این بحث گذشت. من متوجه شدم یکی از آن همکاران ایده

 مطرح کرده بودم، مبنای یکی از تحقیقات خویش قرار داده و کار ناقص و سخیفی را ارائه نموده است.



 توانست مبنای کار تحقیقی معتنابهی قرار گیرد اما حیف...!شد، میاده نمیآن ایده اگر اینگونه ناروا استف

برای همین است که اگر شما اکنون پای درد دل بسیاری از محققان و اندیشمندان بنشینید می بینید که 

 هر یک به زبان حال ندا در می دهند که :

 وگر غم اندکی بودی، چه بودی؟                                               اگر دردم یکی بودی چه بودی؟

  

*** 

 آینده پژوهی و نقش سازمان های مردم نهاد 

توان کرد؟ باید گاهی دردها را دید و لب گزید و تحمل نه غم اندکی... اما چه می آری، نه درد یکی است،»

 کرد!

ارنده از پژوهش جمعی سخن گفتند. کارگردان اغلب این عوامل آدمها اساتید ارجمند از برخی عوامل بازد

 شویم.رویم و یا دچار اشتباهات استراتژیک میهستند. برخی از خود ما که راه را خطا می

ورزان در امر پژوهش رغبتی پژوهشگران و اندیشهها، سازمانها و یا سایر دستگاهها در بیاما آیا وزارتخانه

 رند؟جمعی نقشی ندا

باور کنیم که اگر اهتمام این نهادها و دستگاهها بر انجام پژوهش جمعی بود، باز هم همین اوضاع و احوال 

اندرکار بر پژوهش ما حاکم بود؟ چنین باوری برای من سخت است. بویژه آنکه من خود دست

ها ن در این زمینهتواهای اجرایی چه گامهای مهمی میدانم در عرصههای اجرایی هستم و میمسئولیت

 برداشت.

های کشورهای پیشرفته حاصل همگامی بسیاری از افراد، گروهها، ها و کامیابیاین درست است. موفقیت

خوانده  NGOاست که اصطالحاً  (NoN-governmental organization)نهاد ها و سازمانهای مردمکمپین

 شوند.می

شود و دولت یا سازمانهای وابسته به دولت از آنها گاه پیشنهاداتی از سوی افراد یا مؤسسات مطرح می

شود و مردم ـ علیرغم ای مطرح میکنند. گاهی نیز از سوی بدنه نظام حکومتی طرحی یا ایدهحمایت می

 خیزند. ایت آن برمیبرخی دشواریها و شرایط ناهموار و با عنایت به فواید و منافع محتمل ـ به حم

اول است که   ای در دانشگاههای کشورهای جهانرشتهپژوهی یکی از مهمترین مباحث میانآینده

پژوهان را به خوشبختانه مدتی است در کشور ما نیز جای پایی باز کرده و افکار برخی دانشمندان و دانش

 خود معطوف نموده است.



گیرد. خلق یک ایده و طرح آن در مجامع علمی و اس شکل میسازی بر همین اسدقیقاً روند نهادینه

  سازی آن از سوی نخبگان و...آنگاه عزم ملی بر انطباق رفتارهادانشگاهی و سپس پردازش و بهینه

 براساس آن!

نهاد همگی در کنار ها و سازمانهای مردمها و دولتگیرد که ملتتردید این اتفاق هنگامی شکل میبی

ؤید و مقوم هم باشند واال اگر بخشی از سیستم حرفی را مطرح کند، بخش دیگر آن را نفی کند و یکدیگر و م

 شدن شکل نخواهد گرفت. سازی مخالف با آن بزند، هرگز روند نهادینه

های افراد شناسم که نظام حاکم بر آنان درخصوص حمایت از پژوهشمن مؤسسات پژوهشی بسیاری را می

 ست.یا گروهها یکسان نی

وقتی سروکار این مؤسسات با شخص پژوهشگر ـ بویژه پژوهشگر شهیر ـ باشد، همه امتیازات پژوهشی به 

گیرد، اما اگر قرار باشد پژوهشگرانی کنار یکدیگر قرار گرفته، پژوهشی را به صورت جمعی و وی تعلق می

به هریک از آنان تعلق  گروهی انجام دهند، این امتیازات بین آنها سرشکن شده و طبعاً سهم کمتری

 گیرد.می

گیرد. برخی افراد های فاحشی صورت میعدالتیگاهی حتی در تقسیم این سهم از امتیازات پژوهشی بی

صرفاً به جهت آنکه چهره هستند و از اشتهار و معروفیت بیشتری برخوردارند ـ حتی اگر فعالیت کمتری هم 

برند و برخی دیگر چوب گمنامی خود را امتیازات بهره میانجام داده باشند ـ از سهم بیشتری از این 

 شوند!خورده ـ علیرغم تالش و کوشش قابل توجه در پژوهش ـ از سهم کمتری برخوردار می

بدیهی است با چنین سیاستگزاری غلطی، پژوهشگران به پژوهش فردی سوق داده شده، از پژوهش جمعی 

 گیرند.فاصله می

التألیف آنان به گروه نویسندگان نیز رتباط با ناشران و نحوه اختصاص حقشما همین شرایط را در ا

توانید مشاهده کنید. همان کسانی که در کسب امتیازات پژوهشی پیشگام بودند، در این بخش نیز از می

شود که ای که در برخی شرایط کمترین سهم نصیب کسی میالتألیف بیشتری برخوردارند. به گونهحق

 فعالیت علمی و پژوهشی را به انجام رسانده است.بیشترین 

 کار!انگار سَمبَلدر احواالت پژوهشگر سهل

 سپاس؛ از همه دوستان و همکاران سپاس...

کنند ، شاید کسی به فکر پاسخ بیفتد و های آماده ایجاد میکه با طرح این مباحث عالمت سؤالی در ذهن

 شود و کاری کند، کارستان!شاید از مجموعه یاران همدل، کسی پیدا 



به یقین اگر کاری هم از دست کسی برآید، به مدد همین نکات نغز و سخنان شیرین است. به تعبیر زیبای 

 مولوی:

 رود، آید به بامهرکه زین برمی                           نردبان آسمان است این کالم

 بل به بامی، کز فلک برتر بود                          نی به بام چرخ، کو اخضر بود

حکایت انسانهای عصر ما، حکایت غریبی است. آنان اینقدر صبور نیستند که تحمل کنند سیصدسال بگذرد، 

 ای ظهور کند و جهانی را با نبوغ خویش متحول سازد.شاید نابغه

اند که گاهی جای نبوغ و خالقیت را بگیرد و میان هانسانهای عصر ما متدولوژی ـ روش تحقیق ـ را ایجاد کرد

 بر بزند به مقصدی که همیشه هم معلوم نیست.

 برای آدمهای امروزی مهم آن است که کار پیش برود، ولو یک اپسیلون!

ای تلقی توانیم برای دانشوران و پژوهشگران حساب خاصی باز کنیم و آنان را تافته جدا بافتهآیا واقعاً می

زند کاسه و کوزه توانستیم. اما واقعیت آن است که این سرعت و شتاب چشمگیر که می؟ کاش میکنیم

 های ما نیز نفوذ کرده است.شکند، متأسفانه در پژوهشمی  دقت و تأمل را

کاری با فردگرایی تناسب کاری است و سَمبَلانگاری و سَمبَلنماید، سهلآفتی که در این میان رخ می

کار با خودش میانه بهتری دارد تا گروهی از این دست انگار سَمبَلرد. یک پژوهشگر سهلبیشتری دا

 پژوهشگران با خودشان!

خورد... و بگیرید و پیش برید این اینجا نیز از جمله مواضعی است که تیشه به ریشه پژوهش جمعی می

 «جریان را که: این رشته سر دراز دارد!

کاری در فرهنگ ما ریشه دوانده و بسیاری از مناسبات اجتماعی ما را و سَمبَلمباالتی متأسفانه فرهنگ بی

 دگرگون کرده است.

های تمدن ملی و یا مذهبی ما استواری و استحکام جای پای محکمی اگر ملتی بودیم که در البالی ریشه

دارد. گرفتاری از عادات نداشت، مالمت بر آن تمدن بود و آیین کهن... اما ملت ما از این ناحیه چیزی کم ن

 فردی ناروا و آداب اجتماعی ناکارآمد ماست.

از آنان خواست که در چهار چیز وی را  سال پیش امیر مؤمنان یاران خویش را مورد خطاب قرار داد و 1011

 یاری نمایند: ورع و پرهیزگاری، کوشش و تالش، عفت و پاکدامنی و همچنین اتقان در عمل و درستکاری!

گردد. بویژه بیان کلمه است که دو عنصر از این چهار عنصر مهم به استحکام در رفتار و عمل برمی جالب

 کاری تعریف شده است.که درستکاری و محکم« سداد»



شود که پژوهش تر تلقی میهای بنیادین از آن جهت مهماین امر در پژوهش و تحقیق، بویژه پژوهش

های خویش را نسل به پژوهشی اتکا کنند و رفتارها و کنش دستمایه رفتار است و ممکن است چند

 براساس آن تنظیم نمایند. 

 های آتی است.انگاری در پژوهش نه تنها خیانت به نسل حاضر، بلکه جفا و ستم به نسلاز این رو سهل

اغلب  بر عوامل بازدارنده از پژوهش جمعی، سیره بسیاری از بزرگان علم و پژوهش را نیز بیفزایید که

تواند در ها میاند. این الگوسازیهای پژوهشی خود را به صورت فردی ـ و نه جمعی ـ رقم زدهفعالیت

 پژوهشگران دیگر نیز ایجاد بازدارندگی نماید.

ای دارد و اسباب غنای رزومه پژوهشگران و استادان همچنین تکیه بر آمار ، که در کشور ما جایگاه ویژه

های هایی رو آورند که بتوان از آنها آماری تراشید. فعالیتن قبیل افراد به فعالیتطلبد که ایاست ، می

 نیستند!  جمعی پژوهشگران اغلب آمار ساز


