
 (31یک فنجان فرهنگ )

 حسین سروقامت

 عضوهیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی

 

 گام هایی در راه پژوهش آینده نگر

 

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

 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 

  ضر شده و به بحث و گفتگو می پردازند.اندیشی مجازی حا
  

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

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»نیوشیدن کلی حرف خوب و نوشیدن:  و حاصل همه این بحث ها می شود
  

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

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

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

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

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

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

 الهی بدرقه راهتانسرتان سبز، دلتان گرم....توفیق 
  

 

 

 
  

 مؤسسه ای که پنج سال از رقبای خویش جلوتر است!
  
 جویی و نقش آن در استمرار پژوهش سخن گفتند.چه خوب شد که همکار عزیزم درباره حقیقت»
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تردید یکی از مهم ترین آنها هایی درنظر بگیریم، بیاگر قرار باشد برای تحقیق و پژوهش بایسته

است. این امر چنان اهمیت دارد که در روایتی سلمان فارسی عرضه می دارد که پیامبر جویی حقیقت

اکرم)ص( مرا به هفت چیز توصیه کرده، فرمودند در هر همه عمر و در شرایط گوناگون به هیچوجه از آنها 

 دست برندارم. یکی از آنها بیان حقیقت است، هرچند سخت و تلخ و دشوار باشد!
  

هست، اما به اعتقاد من کافی نیست. آنچه شایسته تحقیق و پژوهش است و بایستی این امر مهم 

گذاری کنند، این است که اگر کسی را به عنوان پژوهشگاهها و مؤسسات تحقیق و پژوهش روی آن سرمایه

ست ـ محقق و پژوهشگر شناختند و از کار و تالش او ـ و اینکه در امر تحقیق به قدر کفایت خبره و کارآمد ا

اطمینان حاصل کردند، دست او را باز بگذارند تا در هر موضوعی با هر اندازه امکانات که نیاز دارد، به کار 

 پژوهشی بپردازد.
  

کنم ، به این جهت است که تحقیق به انحراف نرود و محقق ره اینکه این همه بر پژوهشگر خُبره تأکید می

 :خالف نپوید، چنانچه مولوی بزرگ گفته است
  

 گهر را علم و فن آموختن دادن تیغ است دست راهزنبی

 تیغ دادن در کف زنگی مست به که افتد علم، ناکس را به دست

 علم و مال و منصب و جاه و قِران فتنه آرد در کف بدگوهران

 چون قلم در دست غداری فتاد الجرم منصور بر داری فتاد
  

 «و سویی رفته است، کمی به این موضوع بپردازیم. بد نیست اکنون که بحث و گفتگو به چنین سمت
  

محدودیت و کار سفارشی، از آفات پژوهش است، مگر آنکه پیش از اقدام به دقت جوانب امر را سنجیده 

 باشیم.
  

 پژوهش سفارشی اغلب با عجله و شتاب همراه است و شتاب با روح تحقیق سازگار نیست.
  

دارد، شود، ثانیاً آدمی را از هدف بازمیآمده است اوالً باعث لغزش می شتاب آنچنانکه در برخی روایات ما

 گیرد.ثالثاً ندامت و پشیمانی به بار می آورد، رابعاً قوّه درک و فهم دقیق و منطقی را از انسان می
  

ه شود مگر آنکه عالم و محقق ـ در راه دستیابی بدر حدیث معتبری وارد شده که علم و دانش احراز نمی

 فرایند تحقیق مدتی به طول انجامد. آن ـ حوصله به خرج داده، 
  

حتی ممکن است محقق در طول دوره حیات خویش آثار تحقیقات علمی خویش را نبیند. مهم آن است که 

 اثری بیافرینیم و ردّ پایی از خود بجا بگذاریم، نه آنکه لزوماً و بالعیان اثر وجودی خویش را مشاهده کنیم!
  

اید و با اصول و راهکارهای تید و همکاران گرامی؛ برخی از شما سالها در خارج از کشور زندگی کردهاسا

  تحقیقات علمی و پژوهشی در کشورهای پیشرفته دنیا آشنایید.
  



های مطالعاتی خویش را در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی معتبر جهان برخی از شما نیز فرصت

 اند.گذرانده
  

دانید، و این سخن بر شما پوشیده نیست که در امریکا مؤسساتی وجود دارند که پژوهشگرانی را با دقت می

دهند که درباره هر موضوعی گزینند و آنگاه تمامی امکانات الزم را در اختیار آنان قرار میو وسواس برمی

ا انجام دهند . سپس حاصل پژوهش دانند، در هر زمانی که خود درنظر دارند، پژوهشی رکه خود مصلحت می

الزحمه اغلب چنان مکفی الزحمه خویش را بگیرند. این حقخویش را به آن مؤسسات واگذار کنند و حق

 کند.است که زندگی یک پژوهشگر را بخوبی تأمین می
  

خود شود، هم سایر شرایط تحقیق را او بدین ترتیب هم موضوع تحقیق و پژوهش با نظر محقق انتخاب می

شود و او تحت تأثیر عوامل متعدد، فعالیت پژوهشی خویش کند. فشاری بر محقق تحمیل نمیتعیین می

 دهد.زده انجام نمیرا ناقص و شتاب
  

دوستان عزیز؛ ممکن است در وهله اول اینگونه به نظر آید که در پیش گرفتن چنین روشی اغلب صرفه 

 ست و واقعیت حاکی از امر دیگری است.اقتصادی ندارد. درحالی که ابداً چنین نی
  

های دنیاست. بی تردید بسیاری از محصوالت این ترین شرکتشرکت معتبری را می شناسم که از موفق

  و مورد استفاده قرار داده اید.شرکت را شما از نزدیک دیده 
  

روزآمد کردن  از بودجه خویش را صرف پژوهش و %31این کمپانی بزرگ اقتصادی و تجاری ساالنه 

(updateخویش می ) کند. از این رو معروف است که این شرکت همواره پنج سال از سایر رقبای خویش

 جلوتر است. برخالف ما که پژوهش در کشورمان اغلب اوقات چرخ پنجم ماشین است.

نیست. شما اعتقاد دانید یعنی چه؟ یعنی اگر نباشد نیز اتفاق خاصی نخواهد افتاد... این امر برازنده ما می

 دیگری دارید؟
  

 پژوهش و آدم های خودی، بیخودی و نخودی

دوستان مهربان؛ همکاران شایسته! یکی از عوامل مهم در فراز و فرود کار پژوهشی برخورد با محققان و »

پژوهشگران است. در کشور ما بویژه در سالهای اخیر اقدامات ارزشمندی در این خصوص انجام شده، اما 

ای وجود ندارد، مواجهه ای کامالً متفاوت با این مقوله به گذاری ثابت و روند نهادینه شدهن سیاستچو

 العاده مشهود!خورد. یک روند سینوسی فوقچشم می
  

 انگیزگی!بخشی به محقق و پژوهشگر گرفته تا گاهی ایجاد سرخوردگی وبیاز تشویق و انگیزه
  

تازه  تبط و مؤسسات علمی، پژوهشی برای پژوهش های برتر، طرح های های مرمهم آن است که وزارتخانه

  و خالق و تحقیقات مبتکرانه و نو ، تره خرد کرده و حسابی باز کنند!
  



گیرد، نه! بلکه نمایی داشته، بگوییم چنین کاری در شرایط حاضر صورت نمینه اینکه خدای ناکرده قصد سیاه

شود به یک نهضت علمی و و گریخته در گوشه و کنار مملکت انجام می الزم است این روال درست که جسته

 پژوهشی عظیم مبدل شود و آثار خویش را در گوشه گوشه سرزمین بزرگ ما به جای گذارد.
  

چنانچه این عزم ملی برای پیشرفت نانوتکنولوژی صورت پذیرفت، دولت و نهادهای علمی جامعه دست 

وایز نفیس و ارزشمندی درنظر گرفته شد، و بدین ترتیب ما شاهد تحول دانشمندان جوان را گرفتند، ج

 عظیمی در صنعت نانوتکنولوژی بودیم.
  

توانیم امید این حرکت و جهش علمی باید به صورت فراگیر در سایر علوم و فنون نیز بوجود آید. آنگاه می

 «گ تولید و توسعه علمی مبدل شود.های بزرداشته باشیم که در سالهای آینده، کشور ما به یکی از قطب
  

یابد، فاصله از کنیم و آنچه در عمل تحقق میها به زبان آسان است! گاهی میان آنچه بیان میاین حرف

 زمین تا آسمان است.
  

کنند. همچون دو امدادی کارها را از های تحقیقاتی خود را از صفر شروع میبسیاری از محققان ما، فعالیت

دهند، درحالی که این امر در پژوهش قاعده تغییر ناپذیر بازی گیرند و دست به دست نمیهم تحویل نمی

که بودجه مصوب دارند و نگاه  تازه، از این گذشته بسیاری از مؤسسات پژوهشی، طرحهای پژوهشی را است. 

  سپارند.سیستمی بر آنها حاکم است، به هر گروه یا شخصی نمی
  

شوند و اغلب ها عمدتاً انتخاب میو... در این پروژه 2، پژوهنده  3مسئول پروژه، پژوهنده ارشد، پژوهنده 

گیرد. ای شکل میی ویژههاقواعد خاصی بر انتخاب و گزینش آنان حاکم است. گاهی در همین قضایا رانت

شوند. به تعبیر جالب یکی از محققان اینجاست که افراد به خودی، غیرخودی، بیخودی و نخودی تقسیم می

 آیند!شوند و بعضی دیگر به حساب نمیبعضی آدمها به وفور به بازی گرفته می
  

خواهند به او آویزان شوند و گیرد، اما دهها نفر میگاهی حتی پژوهشگر کارآمدی تصدی کار را بعهده می

های خویش را ببرند! این آدمها اغلب توانایی فکری ندارند، از عهده یک تجزیه و تحلیل از کنار او استفاده

 آیند، چه رسد به ایفای نقش در یک فرآیند پژوهشی!ساده برنمی
  

 شود.اغذ میچه بگوییم که اگر بخواهیم این موارد را شرح و بسط دهیم مثنوی هفتاد من ک
  

اما کار به اینجا خاتمه نمی یابد. خدا نکند بخواهند زیرپای کسی پوست خربزه بیاندازند. گاهی چنان پیش 

 کنند.روند که او را از هستی ساقط میمی
  

رود.  های مطرح مشاوره و روانشناسی در کشور به شمار میمن دوست روانشناسی دارم که اکنون از چهره

منچستر انگلستان تحصیل کرده و مدرک دکترای خویش را نیز از یکی از دانشگاههای معتبر  او سالها در

 انگلیس گرفته است.
  

( از quizگفت ما در منچستر روشهای آموزشی جالبی داشتیم. از جمله هشت نوع امتحان )روزی به من می

 آوردیم تا سطح علمی آنها را دقیقاً مشخص کنیم.دانشجویان بعمل می



  
باری از این تجربیات و اطالعات به کشور بازگشتم و به عضویت هیئت علمی یکی با کوله 3131من در سال 

از دانشگاههای بزرگ درآمدم. همان سال بخشی از آن تجربیات را در دانشگاه به کار بستم و دانشجویان از 

صاویر مرا همراه با دیدگاههایم در ها به وجد آمدند. با من مصاحبه کردند. تها و تکنیکمشاهده این روش

 نشریات دانشجویی منتشر کردند و طبعاً ترم بعد دانشجویان زیادی با من کالس برداشتند.
  

این گذشت تا اولین روز برگزاری کالسها که با کمال تعجب دیدم معاونت آموزشی دانشگاه بصورت 

 است.ی دیگر احاله دادهجانبه کالسهای مرا حذف کرده و دانشجویان را به کالسهایک
  

من سالها بود در ایران زندگی نمی کردم. از عرف و عادات کشورم دور افتاده بودم. بعدها فهمیدم اینجا 

اند و اگر بخواهند کنند دیگران جای آنها را تنگ کردهشرایط به گونه ای است که گاهی افراد احساس می

 بردارند! خودی نشان دهند اول باید آنها را از سر راه
  

همچنین فهمیدم نباید در کشور ما از کسی بت ساخت واال همیشه آدمهایی هستند که تبر بردارند و این 

  ها را بشکنند.بت
  

رسد که آدمها برای باال رفتن و ترقی کردن فهمیدم که گاهی کار تحقیق ، پژوهش و آموزش به جایی می

 ان را نردبان ترقی خویش قرار دهند.دهند پا روی دیگران بگذارند و آنترجیح می
  

و سرانجام فهمیدم که چرا یکی از عوامل مهم در فراز و فرود کار پژوهشی برخورد با محققان و پژوهشگران 

 است!
  

 ها در بنیان مرصوص پژوهش!وجود موریانه

  
شید، آنگاه قدم به ای خوش آب و هوا به سر برده بادوستان و همکاران عزیز؛ اگر چندروزی را در منطقه»

رمق را بیشتر حس های بیشهری چون تهران بگذارید، این تغییر آب و هوا و آلودگی و سرب و نفس

 خواهید کرد!
  

کنیم. های کار پژوهشی و علمی دست و پنجه نرم میدر مثال مناقشه نیست. ما روزانه با مشکالت و سختی

کند. استاد ارجمند من از دوست چندان خودنمایی نمی گیر شده است،اما چون این شرایط اپیدمی و همه

روانشناسی گفتند که به اقتضای رشته دانشگاهی خویش تغییرات روحی ـ روانی انسان را در برخورد با دو 

 های همکارم کامالً نمودار بود. یابد که در صحبتکند و به نتایجی دست میمحیط کامالً مختلف رصد می
  

ام را بهم ریخته است. اما چه ام که نظم و انسجام فکریکاری گاهی چیزهایی دیده من در این فضاهای

  توان کرد؟می
  

همین یکی دوماه پیش سردبیریکی از مجالت علمی ـ پژوهشی به من زنگ زد و گفت ما فالن مقاله شما را 

ام، چیزی به خاطر ای به آنها دادهایم. من هرچه فکر کردم که چه مقالهدر شماره اخیر خود چاپ کرده

ه من گفت که شما پنج سال نیاوردم. ناگزیر این مطلب را با وی در میان گذاشتم. او با کمال ناباوری ب



اید، که در طول این سالها موفق به چاپ آن نشده ایم. مقصود ما همان مقاله پنج ای به ما دادهپیش مقاله

 سال پیش است!
  

 «شود.اینها از جمله عواملی است که باعث دلسردی و سرخوردگی پژوهشگران بویژه محققان جوان ما می
  

های علمی زنده باشد. متأسفانه بخشی از آرزو در تحقیقات و پژوهش ترجیح آن است که روح امید و

های علمی افتادن پژوهش در سیکل کار اداری و ها در روند تحقیق و بررسیها و ناامیدیسرخوردگی

 سازمانی است. همچنین گره زدن کار پژوهش با بودجه و پول و اعتبار!
  

ای را نصیب خود کند. پژوهشی که شود که بتواند بودجهمیدر انگلستان پژوهشی مهم و اساسی شمرده 

 اعتباری به آن تخصیص نیابد، چندان اهمیتی ندارد!
  

با این طرز تفکر و تلقی ما از پژوهش، بایستی منتظر چه عواقبی باشیم؟ اگر محقق ما دست به پژوهش بزند 

 ی از این پژوهش داریم؟تا وظیفه اداری ـ سازمانی خویش را به انجام رساند، چه انتظار
  

میرند! زایا نیستند و شوند و در خود میها در خود زاده میبینیم پژوهشبه این ترتیب است که می

های علمی و های امروز پژوهشتوانند موجود دیگری را در درون خویش بپرورند. اینها بخشی از دغدغهنمی

 صنعتی ماست.
  

ره شد که پژوهش فرآیندی برای رسیدن به مجهول است. چنین همکاران عزیز؛ پیش از این نیز اشا

بینی داشته باشد، دانش جدیدی را ابداع کند و روند انجام آن به حل تحقیقی باید نتایج غیرقابل پیش

 مشکالت جامعه علمی بیانجامد.
  

نگر( تهتتبع و تدبر شرط اصلی چنین پژوهشی است. گاهی نگاه این پژوهش به گذشته است)پژوهش گذش

ها و اختالف نوع نگاهها پژوهش را از جوهر اصلی نگر(. اما این تفاوت تلقیو گاهی به آینده)پژوهش آینده

 دارد!جویی است، بازنمیخود که حقیقت
  

اگر چنین پژوهشی را به منزله درختی بلندباال و بالنده تصور کنیم و پژوهشگران و محققان را باغبان این 

های هرز و انیم، یکی از وظایف اصلی این باغبان هرس کردن مداوم این درخت از علفدرخت سروقامت بد

 اندازد.آفات و موانعی است که حیات آن را به مخاطره می
  

طلبی است، آفت مهم و ها که بگذریم، همانگونه که روح پژوهش حقیقتها و دلزدگیاز بحث سرخوردگی

 و حقه و نیرنگ است.اساسی آن، آمیخته شدن پژوهش به فریب 
  

کند، تراوشات ذهنی اوست. اتفاقاً این حیطه، همان آنچه یک پژوهشگر خبره را از سایر مردم متمایز می

بخشی است که نبایستی آغشته به فریب شود. امانتداری جوهره تحقیق است. به تعبیر برخی از 

یق امانت در نقل رعایت نشود، آن ( اگر در تحق231نویسندگان معاصر)محمدرضا حکیمی/ حماسه غدیر/ 

کند در نقل یا استناد)حتی( از نقل تقطیعی تحقیق ارزشی نخواهد داشت. امانتداری در پژوهش اقتضا می

 پرهیز کنیم؛ بیان همه سخن با دقت و امانت بدون کم و زیاد کردن.



  
دهد. در قلب را نشان مییاب وجود دارد که وجود حتی یک خط تهای تقلبدر برخی کشورهای دنیا سیستم

تقلب صورت گرفته باشد، آن پروژه مردود اعالم  %21این کشورها اگر در یک پروژه تحقیقاتی بیش از 

 شود.می
  

رود. امروزه غلّ و غش منحصر به برخی صنوف نظیر اما در کشور ما گاهی کار از این هم فراتر می

 ... نیست. بلکه در کار تحقیق و پژوهش هم رسوخ کردهنمایشگاههای اتومبیل و بنگاههای معامالت ملکی و

اند، اما هنگام چاپ شناسم که اثری را به صورت انفرادی تحقیق کرده و ارائه نمودهاست. پژوهشگرانی را می

نویسند تا عالوه بر اسامی تعدادی از دوستان پژوهشگر خویش را هم روی کتاب یا اثر تحقیقی خود می

ژ پژوهش جمعی، آن دوستان وفادار نیز بعدها جبران نموده، اسم ایشان را روی اثر خود استفاده از پرستی

بیاورند. طبعاً هریک از آنان صاحب آثار متعددی وانمود شوند، بدون آنکه حتی یک خط از این کتاب ها 

 متعلق به ایشان باشد.
  

 کردید؟هایی را در بنیان مرصوص پژوهش باور میوجود چنین موریانه

  
  
  
  

 


