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  با نام او

  

  »نداده ايد؟ ���اشتر كه يك نشريه داخلي است داده ايد و چرا به  چرا مقاالت پژوهشي را به مالك«

  

  :توان در مراحل زير خالصه نمود و اما موضوع ارسال مقاله را مي

 پژوهش و رسيدن به نتايج علمي .1

 نگارش نتايج علمي .2

 قصد نشر نتايج علمي .3

 اي كه قصد نشر آنها را داريم نتايج علمي تنظيم و طراحيِ چگونگي نشر .4

 اقدام مطابق طراحي انجام شده كه معموالً شامل .5

 ارسال براي ناشر .5,1

 منتظر ماندن و گرفتن نظرات ناشر .5,2

 هاي شما در نشر مغايرت نداشته است بررسي نظرات ناشر و به دست آوردن آن نظراتي كه با انگيزه .5,3

 دام در راستاي نظرات غير مغايرپاسخ دادن به نظراتي كه مغاير است و اق .5,4

  ادامة دور باال تا رضايت طرفين براي نشر يا انصراف از نشر .5,5

 تا آخر ولي اين بار با توجه به تجربيات حاصل 4در صورت انصراف، پيمودن دوبارة مراحل  .6

 گرفتن بازخورهاي نشري كه صورت پذيرفته است .7

 ازخورهااصالح و يا بازنگري در نشر انجام شده با توجه به ب .8

 گيري از فرآيند انجام شده براي هر چه بهتر شدن كل فرآيند عبرت .9

 ها اعمال بهبود در فرآيندهاي بعدي با توجه به عبرت .10

  

خواهيم پرداخت كه شايد  4و  3،  2اي از مالحظات مربوط به مراحل  در اينجا از موارد باال فقط به خالصه
  .بتوان اخالق در آن مراحل نام گذاشت

شويم كه نيت در اعمال اصل ركين قبولي اعمال است و چنانچه غير از در نظر گرفتن خدا چيز  مي يادآور
ديگري دخيل گردد شرك است و عمل مورد نظر هرچند ظاهري آراسته بيايد مشركانه است و به همين 

  .سبب موجبات تباهي عمل را در مراحل گوناگون فراهم خواهد آورد

» !تان را به بند بكشيد علم«: المؤمنين چنين آموختند، فرمودند نتايج علمي اميردربارة نيت در نگاشتن 

شود نيت درست خداپسندانه در نگاشتن،  در اينجا معلوم مي» !بنگاريد«: فرمودند» !چگونه؟«: پرسيدند
  .محافظت از نتايج علمي از گزند فراموشي و از دست رفتن است

ترتيب نگاشتن بايد در هر چه بهتر محافظت و دربند كشيدن باشد تا  در اينجا بايد توجه داشت كه به اين
اي كه  هرگونه و هرگاه مراجعه به آن نوشته، ما را به تمامي جوانب آن نتايج دوباره رهنمون سازد به گونه

تواند  لذاست كه مخلوط كردن هر انگيزة ديگري در اين نوشتن مي. ايم احساس كنيم هيچ از دست نداده



2 

 

مثالً اينكه كسي هنگام . تباهي انگيزه و نيت اصلي و الهي گردد كه بايد مراقبت نمود تا چنين نشودباعث 
اي قرار گيرد و يا  اش حتماً مورد توجه عده خواهد نوشته نوشتن همزمان ذهنش درگير اين شود كه مي

همه ... اند و  ون انجام ندادهاش نشان دهد كه او كاري نو انجام داده است كه ديگران تاكن خواهد در نوشته مي

و همه شرك است و هرگز راهي خداپسندانه طي نخواهد شد و به مقصد مورد نظر آسيب جدي وارد خواهد 
  .ساخت

اند كه اين، زكات علمي است كه خداوند ارزاني داشته  اما اگر كسي بخواهد نتايج علمي را نشر دهد، آموخته
همانگونه كه در هر . ود را به خرج دهد تا هرگز اين نيت فاسد نگرددپس دوباره بايد تمام هم و غم خ. است

انفاقي و زكات دادني بايد به قول قرآن در راه خدا باشد و لذا آدابي مترتب است كه بايد رعايت گردد تا اين 
و هاي گوناگون هم هست  انفاق در راه طاغوت. تعالي قرار گيرد، در نشر هم چنين است كار مورد قبول حق
هايي كه غير  بر ما الزم و واجب است كه نشر نتايج علمي خود را از آلوده شدن به انفاق. البته زياد هم هست

لذا براي اين منظور بايد ابتدا قصد خود از نشر را فقط و فقط انجام . راه خداپسندانه است، محفوظ بداريم
يم كه اين بدين معني است كه در مسير و راه كن دوباره تأكيد مي. فريضة زكات دادن و قرب الهي قرار دهيم
اي كه نگذاريم اين انگيزه را  هاي ديگر را بايد كنار گذارده بگونه تا اينكه نشري انجام پذيرد همة انگيزه

اهللا بايد  سبيل شود كه قصد نشر بر اساس قصد زكات و انفاق في پس خالصه اين مي. مخدوش و فاسد كنند
  .شكل گرفته باشد

ترتيب همانگونه كه همة اموال را نبايد انفاق كرد بلكه بايد باندازه، بجا و با روشي توحيدي باشد، همة  به اين
مندي توحيدي دارد كه بايد با آن آشنا شده و  نتايج علمي را نيز نبايد نشر داد بلكه آن نيز، اندازه، جا و روش

يد براي نشر گزينش نمود و نشر متناسب را پس همواره قسمتي از نتايج علمي را حسب مورد با. بكار بست
  .ها شفاهي است و برخي نوشتاري است نشر، انواع گوناگون نيز دارد برخي از نشر. اقدام نمود

زكات از طرف دارنده و . هايي داشته باشد كه مستحق آن گردد گيرنده بايد ويژگي پر واضح است كه زكات
از طرف ديگر زكات بين مسلمين است . واقعي آن روزي استاختيار روزي است به كسي كه نيازمند  صاحب

در واقع برطرف كردن نياز كفار و يا مشركين هرچند كه . و دادن زكات به غير مسلمان تقريباً منتفي است
فقهاء  .اي نيست كه بتوان از آن بسادگي گذشت پا افتاده نيازشان مبرم باشد توسط مسلمين، مسئلة پيش

پرداخت زكات به غير مسلمانان در صورتي كه موجب « :ت به غير مسلمان مي گوينددربارة پرداخت زكا
چگونه » .هاي احتمالي، مسلمانان را ياري كنند، جايز است به اسالم شود يا در روابط و جنگ گرايش آنان

د آوردهاي علمي خو شود تا آخرين دست مسلماني كه حتي از طرح دوستي با كفار منع شده است، مجاز مي
  !را دو دستي تقديم همان كفار كند و نيازهاي علمي آنها را برطرف كند؟

پس دقت شود كه اوالً نشري كه قرار است زكات باشد، بايد از ابتدا با نيت رفع مشكل و نيازِ نيازمند واقعي 
حاال ببينيد . باشد ثانياً بايد به مستحق داده شود و او واقعاً نيازمند. آغاز گردد و نه خودنمايي و از اين قبيل

  !كداميك از اين شرايط بر وضعيت انتشار مقاالت ما منطبق است؟

كنيم  گويند در اين مراوده مقدار كمكي كه ما از آنها دريافت مي در اينجا برخي به بحث باال ايراد گرفته و مي
بايد حتماً مقاالت خود را كنند و لذا به صرفه است و ما  بسيار بيشتر از كمكي است كه آنها از ما دريافت مي



3 

 

اگر اين اظهار نظر را بپذيريم، بايد در نظر بگيريم كه پس اين كار ما زكات . در نشريات آنها به چاپ برسانيم
  .اي با كفار شكل گرفته است علم و انجام آن وظيفة الهي نبوده است بلكه اين موضوع در راستاي يك معامله

آن اينكه وظيفة روي زمين ماندة نشر علم همچنان روي زمين مانده شود و  حال دو نكته حائز اهميت مي
از طرف ديگر بايد . است و بايد به نحو مناسب به دادش رسيد و تصور نكرد كه آن مهم بانجام رسيده است

شود و  وارسي جدي نمود كه آيا در اين معامله چه در حال رخ دادن است و آيا سود واقعي عايد ما مي
يا برعكس به بهانة اين معامله ! پردازيم واقعاً عايدي دارد؟ نگفتي كه در راستاي اين معامله ميهاي ه هزينه

هايي كه براي زكات واقعي و نشر واقعي بين مسلمين بايد صورت گيرد مورد غفلت جدي واقع  تمامي فعاليت
و معامله است پس بايد قواعد اگر زكات نيست ! آيا اساساً قواعد معامله با كفار رعايت شده است؟! شده است؟

آيا واقعاً اگر مسلمين در داخل كشور تقريباً در فقر تعامل علمي ! و آيا هست؟! معامله با كفار برقرار باشد
نيازهاي واقعي خود دست و پا بزنند و دانشمندان ما به بهانة معامله با كفار، صبح تا شام با آنها در حال 

آوريم كه حاصل  و ما از آنها چيزي به دست مي! ايا پايي صورت پذيرفته است؟مراوده باشند، واقعاً معاملة پ
آيا كسي كه دغدغة داخل و مشكالت علمي داخل كشورش را آنقدر فراموش نموده و ! اين مراودات است

نپرداخته كه كشورش به فقر رسيده، پذيرفته است كه برود و اكثر مراودات خود را با دشمنان اين مردم سر 
آيا مردم چنين چيزي را از آن اعضاي هيئت علمي . د و اين مردم همچنان در فقر و فاقه بسر برندكن

اند و او نيز  اين چه جامعة علمي است كه مردمش در فقر دانش فني و داشتن فنون مختلف! پذيرند؟ مي
  !بجاي صرف وقت براي حل اين نيازها به آن معاملة با كفار مشغول باشد؟

دانند كه داستان واقعاً اين معامله نيست بلكه عموماً فقط نوعي خودنمايي و ايجاد  خوب مي هرچند همگان
  .وجهه نمودن بين ديگران براي خود است اما بگذاريد به همان معامله بيشتر بپردازيم

! كرديم كه كرديم اوالً ما در اين معامله نبايد به دشمنان خدا و دشمنان قسم خوردة خودمان اعتماد مي

دهند و نه  خط اصلي را آنها مي! دهند نه ما گزينش را آنها انجام مي! كنند نه ما موضوعات را آنها تعيين مي
ايد كه اميدواريد بُردي داشته باشيد و نفعي براي  خالصه شما در اين ميدان معامله كجايش تعيين كننده! ما

كنيد  جا حاصل شده همين است كه تصور مي بييكي از ضررهاي بزرگي كه از همين اعتماد . خودتان بياوريد
اين . دهند آنها صادقانه نتايج علمي واقعي و بدرد بخور خود را به رايگان در اختيار شما قرار داده و نشر مي

اش گوشزد كرد كه نكنيد و  گيري نادرست شما از اعتماد شما به آنها كه خداوند بارها و بارها در قرآن نتيجه
آيا اينكه آنها نتايج علمي ناب خود را منتشر . اديد و اعتماد نموديد، ناشي شده استشما گوش فرا ند

آيا كساني كه آنقدر . انگاري ابلهانه نيست كنند و ما برويم آنها را در يك معامله به دست آوريم، يك ساده مي
اند  آنقدر ناشي شدهكنند، حاال  خاردار در زمان جنگ محروم مي حواسشان جمع است كه شما را از يك سيم

زهي ! ايد فريبشان دهيد كه نتايج علمي بدرد بخور براي شما را به شما بدهند؟ كه شما در آن معامله توانسته
آنها را «اند از راه همين گوش نكردن شما به حرف خدا و رسولش كه  اتفاقاً برعكس آنها توانسته! خيال باطل

اند كه دور خودتان بچرخيد و  موده و شما را مشغول مطالبي كرده، وارد شده و شما را خام ن»!دوست نگيريد
شما به دليل اعتماد . تر از متوقف نمودن است جهت نادرست نشان دادن همواره راحت. تان را تلف كنند وقت

اكنون حتي باورتان نيست كه آنها ممكن است بسياري را در سطح دنيا سركار گذارده و سرگرم  به آنها هم
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كنند را سوار  كند كه شيطان كساني كه غفلت نموده و به او اعتماد مي اتفاقاً قرآن راهنمايي مي. شندكرده با
  .آرايد تا سرگرم شوند و راه واقعي را نيابند شده و اعمال آنها را برايشان مي

، در هاي هنگفت از ماليات مردم اي است كه ما با منت تمام از آنها و حتي دادن هزينه اين چه معامله
كنيم تا آنها ما را  كنند، حركت مي اي كه باز هم آنها تعيين مي كنند و بگونه راستايي كه آنها تعيين مي

آيا ما در اين معامله درحال سود كردن هستيم يا در . تحويل بگيرند و مورد تفقد و تشويق آنها قرار بگيريم
شد به كارهاي علمي بدرد بخور  آساني مي اگر به چنين! دهند؟ حال سرگرم شدن به هر آنچه آنان خط مي

هاي علمي و تعامالت درست علمي آنها مسلط شد و جزوي از آن جريان علمي  آنها دست يافت و به روش
  .يافت هاي علمي موجود در جهان معني نمي شد، آنقدر جاسوسي

اند و  ات سطحي كردهواقعيت اين است كه ايشان از طرفي ما را و بسياري را در دنيا، سرگرم همين نشري
تواند شكل گيرد را در جاهايي خارج از حيطة دسترسي ما در  تعامالت علمي كه زير ساية نشر واقعي مي

هاي زيرين اساسي كه در تعامالت علمي ايشان وجود دارد اساساً بر ما سالهاست كه حرام  اليه. اند حال انجام
  !كنند، زهي خيال باطل المللي مي ه نماية بينكنيم ك اما ما با كمال سادگي تصور مي. اند كرده

شوند كه  كنند كه گاهي آنقدر سوار بر گردة ما مي هاي انحرافي ما را سرگرم مي دهي اينها نه تنها با جهت
مان، اسامي دقيق  حتي به اين ترتيب تمامي اطالعات ما را اعم از موضوعات مورد پژوهش و عالقة دانشمندان

چقدر سادگي . گيرند قات آنها و محل دقيق كار و زندگي آنها را به آساني در اختيار ميمان، تعل دانشمندان
است كه كسي نداند و توجه نكند كه جنگ اصلي مدتهاست كه جنگ اطالعات است و ما بايد چقدر خام 

يار آنها هاي زياد با كمال مسرت در اخت شده باشيم كه تمامي اطالعات خود را با تالش بسيار و تحمل هزينه
  !اي است؟ واقعاً اين چه معاملة يك سويه! دهيم؟ قرار مي

آنها اگر فقط همين يك موفقيت را به دست آورده باشند كه ما را از ايجاد چرخة علم بدرد بخور خودمان و 
حل كنندة موضوعات و مشكالت خودمان كه بايد در درون خودمان شكل بگيرد منصرف كرده باشند و به 

  .اند هاي خارجي و داخلي كشانده باشند، كامالً برده اييورطة خودنم

هاي آن چرخة علمي مورد نياز خودمان كه در داخل كشور با مديريت نيازهاي خودمان بايد تاكنون  نشانه
اي بين دانشگاهيان موجود  ردپاي آنها در كجاست؟ آيا اساساً چنين دغدغه! شكل گرفته باشد، كجاست؟

  است؟

شود و بر اساس همين عقايد به چرخة علمي دانشگاه  عكس است و اگر كسي هم يافت ميبينيد كه بر مي
كند، مورد تهاجم قرار  المللي دوري مي آباد نشريات بين آورد و از افتادن به ورطة ناكجا اشتر رو مي مالك

ذا نه تنها دغدغة ل. كاهند اش فقط به همين دليل مي شود و حتي رسماً از نمره گيرد و تحقير و توهين مي مي
ساختن خود از درون و استحكام خود از درون با تكيه بر خداوند در ما مرده است بلكه اگر هم كسي چنين 

  .گيرد اي را بخواهد داشته باشد، مورد هتك قرار مي دغدغه

كنندگان به  دهيم اوالً به آنها هيچ اعتمادي نداريم و اعتماد المللي مقاله نمي واقعيت اين است كه ما كه بين
تر  اشتر و امثال اين روندهايي كه تا حدي سعي در خودي ثانياً ما كه به مالك. دانيم آنها را حداقل جاهل مي

آوريم، بدين سبب است كه دغدغة تقويت خودي خود در تمامي وجوه را داريم كه وظيفة  بودن دارند، رو مي
  .ما بوده است
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خوردة ما و خدا، بايد بدانند كساني در چنين  ار و دشمنان قسمدر واقع مدعيان آن معاملة خيالي با كف
  !توانند اميد پيروزي داشته باشند كه سالهاي سال در درون خود را مستحكم كرده باشند اي مي معامله

خواهيم چرخة تعامالت علمي را در خودمان ببنديم تا اوالً تجربه كنيم تا بزرگ شويم و ضمناً مطمئن  ما مي
دهي و نه در روش علمي و نه در هيچ  اش بخوبي نظارت گردد و فريبي نخوريم نه در جهت ة وجوهباشيم هم

  !قسمت از چرخه

نه . دهي كنيم و اين مهم را تجربه كنيم خواهيم سطوح دسترسي گوناگون را در درون خودمان سازمان ما مي

سال دفاع استفاده نموده و هرگز  8تجربة  ما قصد داريم از. اينكه اعتماد به بيگانه را در خودمان عادي كنيم
ترين فرزندان  اي چون صدام و حزب بعث را تا دندان مسلح كرده و به جان گل هايي كه درنده به سيستم

تان به آنها ادامه داديد، به  و البته ما تصميم داريم اگر شما به اعتماد كردن! كشورمان انداختند، اعتماد نكنيم
هاي خود  ما بر اساس داشته. شان اعتماد نداريم ما نه به تأييدشان و نه به تكذيب! نكنيمشما هم ديگر اعتماد 

كنيم و هر آنچه مورد تأييد خدا و رسولش  شود، با دقت نظر مي مان مي كه از جانب خداوند هر روز ارزاني
نخواهيم داد تا آنها مرجع  ما خدا و رسول خدا و قرآن داريم و هرگز اجازه. ريزيم باشد اخذ و مابقي را دور مي

  .ما گردند

 
 


