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  زند پژوهش، در نيت، آفت مي
  

  1جعفر حيراني نوبريدكتر 
  عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

Nobari@eetd.kntu.ac.ir  
  

  چكيده
. زده شدن آن اتفاق نظر هستديدن و آفت با كم و بيش اختالف نظر، بر سر وضع نامطلوب پژوهشي در كشور و آسيب

كه در  اي استنكته قرآن و عترت شناسي آن و همچنين ارائه راهكار، استفاده از منابع اصيلِآسيبدر بررسي وضع پژوهش و 
اخالص در . آن عنوان شده استاخالص در جدي نگرفتن پژوهشي در اينجا آفت اصلي . ايمشدهاين نوشته به آن متمسك 

 در مقابل عملِ. ايي از تباهي و رشد و بالندگي استكليد رهعمل در امور فني و مربوط به فنĤوري همانند ديگر موارد شاه
توسط ، شرح داده شده است كه عملِ مشركانه .اش در نيت رخ ميدهدو شروع تباهي ها استي تباهيمشركانه، سرچشمه
ر اعضاي جامعه دانشگاهي به وفور د. طلبدميفوق العاده مراقبتي  و فريب نخوردن،شود، ظاهرسازي ميشيطان آراسته و 

در ابتدا بايد راهكارهاي . باشندمي) شودكه در اين مقاله چندتايي از آنها برشمرده مي(هاي موارد ذكر شده معرض مصداق
ها و قسمتبه جد مورد توجه قرار گيرد كه عمدتاً اصالح قوانين و مقررات با از بين بردنِ سلبي برآمده از منابع اصيل 

ي اجرا از آن است كه راهكارهاي ايجابي درست تشخيص داده شده و به مرحله پس. دهنده به شرك است سوقروندهايِ 
  .اندتعدادي از اين راهكارها در اين مقاله ارائه شده. رسندمي

   
ي بهبود بشناسي پژوهش، ارتباط صنعت و دانشگاه، شرك در پژوهش، راهكارهاي سلبي و ايجاآفت :هاي كليديواژه

  پژوهش
  

  مقدمه - 1
ژوهشي به هاي پ در پوستر همايش نيز بخوبي اشاره شده بود، موضوع عدم گره خوردنِ فعاليتهمانگونه كه 

  .بوده است همواره از موضوعات جدي هاي پژوهشي، پيشرفت پايدار و هدفمند نبودنِ پژوهش و يا عدمِ تعريف درست پروژه
ها با عنوان ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح  فنĤوريهاي مرتبط با  تر و بويژه براي پژوهش اين موضوع در سنوات گذشته

  .ديگرد مي
غير بنيادين مشكلي را كه حل  در اين نوشته بر اين تكيه داريم كه پرداختنِ به اين موضوعات بصورت شكلي و

پرداختنِ به اصالح در شاخ و برگ درحاليكه داستان از ريشه دچار . افزايد كند بلكه مشكلي نيز بر مشكالت موجود مينمي
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ها، هم  اي و اصلي و كشف سرآغاز تباهي هاي ريشه و بر عكس يافتنِ مفسده. آسيب و آفت است، آب در هاون كوبيدن است
تر خواهد نمود و هم نورافكني خواهد شد براي يافتنِ راه درست و  هاي ملي و خصوصي را آسان اتالف بودجه جلوگيري از

  .چگونگِي پيمودنِ آن
يابي و هدايتمان از سكه افتاده و هرگاه در  هاي موجود استفاده از منابع اصيل، براي راه سفانه در گفتمانمتأ

گردد، دو نكتة آزار دهنده، كار را بر شنونده و گوينده  السالم استفاده مي معصومين عليهمها از قرآن كريم و يا روايات  استدالل
  .كند مشكل مي

كنند كه برداشت از اين منابع براي فقط مواردي خاص است و آن هم  نكتة اول اين است كه بسياري تصور مي
كران علم و حكمت را بر خود  هاي بي ه از اين اقيانوسمتخصصيني بسيار خاص دارد و لذا به نوعي ورود به اين منابع و استفاد

به ديگر سخن اين دسته در بهترين حالت، از ترسِ تفسير به  .اند و سپس بر بسياري و در بسياري از موضوعات حرام كرده
ست را براي همة اند كه در واقع نتيجة كار آنها چيزي نشده جز اينكه د رأي و امثال اينها، آنقدر جانب احتياط را برگزيده

كه  كارهايِ خود را اند تا در اين خأل، به اصطالح راه باز، باز گذارده نماهايِ دغل گويانِ انحرافي و شيطاني و چاه انواع سخن
  .براحتي بخورد مردم دهند عموماً نيز باطل است،

: گويند يابد، بسياري در دل مي ها با ادبيات قرآن و عترت آغاز شده و ادامه مي نكتة دوم اين است كه هرگاه استدالل
اند، البد آنها از  ها ندارند، مانند دنياي غرب، از قرآن و خدا و عترت استفاده نموده مگر آنهايي كه از اين دست مشكالت و گره

لذا نيازي به چنين : دهندكه نموده و ادامه مي لوحانه جا شروع به يك مقايسة ساده همين ازاند و  عقلشان استفاده نموده
از اساس غير الزم و نحوة استدالل را نيز كنار گذارده و  اين نحوة ورود به مسئله رابه اين ترتيب ،هايي نيست و  استدالل

  .كنند درك نمي
آيند ولي در دورانِ كنونِي ما، بسيار شبيه دو لبة يك  نظر ميهر چند دو نكتة باال آمده، دو نكتة جدا از هم به 

داند سر به كجا بگذارد كه تا اين حد الزم  نكتة اول دردي است كه آدمي نمي. كنند قيچي عمل نموده و حق را پاره پاره مي
اما نكتة دوم نيز دردي . طلبد باشد توضيح واضحات داد و دردي است كه سخن گفتن دربارة آن خود يك مقولة جداگانه مي

اوالً نبايد تصور كرد كه : است كه شايد با يك خواهش و توضيح بتوان حداقل تا حدودي از بند آن موقتاً رهيد و آن اينكه
رد اند كه شواهد و قرائن فراواني براي اين وجود دا اين مبناها را نداشتهاند و  هاي اصيل دور بوده حتماً و يقيناً آنها از اين منبع

ثانياً ما در آنجا نيستيم و مشكالت خود را با فرهنگ خودمان داريم و با فرهنگ و ادبيات خودمان نيز . اند و دارند كه داشته
اند و با فرهنگ خودشان به جنگ مشكالت خودشان رفته و  آنها نيز همين كار را كرده. بايد به آن بپردازيم و حل كنيم

خواهيم قضاوتي به اين مهمي را انجام دهيم لذا  م آيا ما فرهنگ آنها را مسلط هستيم كه ميلذا بايد از خود بپرسي. روند مي
لوحانه و غير عالمانه را رها نموده و آنرا بس دشوار تلقي نموده و لذا  دهيم اين مقايسة ساده كنيم و پيشنهاد مي خواهش مي

  .آنرا به وقت مناسبش موكول كنند
عدمِ پيگيريِ اخالص  آفت اصلي را،  2در بخشمات به موضوع اصلي خود بازگشته و ابتدا به اين ترتيب و با اين مقد

تعريف نموده و رادقيقاً  شدنِ انگيزة پژوهش براي غير خدا فت زدهآ، اين  3در عملِ پژوهشي معرفي نموده و سپس در بخش
هاي  به برخي نمونه 5در بخش. يم كشيد، آرايش نمودنِ اعمال توسط شيطان را پيش خواه 4سپس در بخش .دهيم شرح مي

  .گردد اي مي كارها اشاره به راه 6بندي و پيشنهادات در بخش موجود خواهيم پرداخت و در پايان بعنوان جمع
  

 نيت و اخالص در پژوهش - 2
كه با به غير از همة آياتي . اينكه در قرآن تا چه اندازه به موضوع توحيد و عدم شرك توجه شده بر كسي پوشيده نيست

تر شده  براي اينكه كمي جدي. را نيز به جستجويِ خود اضافه كنيد "من دون اهللا"كنيد بايد عبارت  كلمة شرك جستجو مي
  :كنيم تر شود فقط چند نمونه از آيات را اشاره مي تان حساس و ذهن
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ظيماً ثماًعفتري اك باهللا فقد اشرِشاء و من ين يمذلك ل دون ما فرُغه و يبِ كشرَي ناَ رُغفي ال اهللاَ نَّا": 48-النساء •

بخشد و هر كس كه محققًا خداوند گناه شرك را نخواهد بخشيد و سواي شرك را براي هر كه خواهد مي("
 .)شرك به خدا آورد، به دروغي كه بافته گناهي بزرگ مرتكب شده است

زقاً م رِكُكون لَملاهللا ال ي ن دونِعبدون مالذين تَ نَّفكاً اخلقون اتَوثاناً و ن دون اهللا اَم عبدونَما تَنَا": 17-عنكبوت •
پرستيد هايي را ميو بدانيد كه شما به جاي خدا بت( "عونرجليه تُه اروا لَو اشكُ دوهزق و اعباهللا الرِ ندغوا عبتَافَ

ادر بر رزق شما قپرستيد آنچه را جز خدا مي) نهيد، اينك بدانيد كهكه نام خدا بر آنها مي(سازيد يو دروغي م
رجوع شما ) و بدانيد كه(وي به جاي آريد ) نعمت(نيستند، پس روزي را نزد خدا طلبيد و او را پرستيد و شكر 

 .)به سوي اوست
انُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبيلِ وجدتُها و قَومها يسجدونَ للشَّمسِ منْ دونِ اللَّه و زينَ لَهم الشَّيط ":24-النمل •

كنند، و شيطان اعمالشان  خدا براى خورشيد سجده مى غير ازاو و قومش را چنين يافتم كه ( "فَهم ال يهتَدونَ
 ).را برايشان آراسته و آنان را از راه بازداشته بود، در نتيجه راه نيافته بودند

) ياد كن(و (  "ظيمع لمظُلَ ركالش نَّاهللا اك بِشرِيا بني ال تُ هظُعي وه و هبنال قمانلُ قالَذ �ا و": 13-لقمان •
اي پسر عزيزم ، هرگز شرك به خدا نياور كه شرك : وقتي كه لقمان در مقام پند و موعظه به فرزندش گفت

  ).بسيار ظلم بزرگي است
  

اياك نعبد و اياك نستعين و همة : داريد برائت از شرك، آنگاه كه رسماً اعالم ميدقت كنيد كه نماز آكنده است از 
  .بريد به پايان مي "وحده الشريك له"است و تا آنجا كه با گواهيِ بر  "عما يشركون"اهللا ها كه  سبحان

. راقبت از آن حصن استكليد است كه م اهللا يك شاه اال الاله اصلِيعني اينها همه نشان از آن است كه اصلِ عدم شرك 
گفته  كه درود خداوند بر او و آلش باد، فرمايند كه در حديث قدسي به پيامبر السالم مي توجه كنيد كه حضرت امام رضا عليه

خواست  اينها چه چيزي را مي .كند اهللا حصنِ خداوند است كه هر كه داخل آن شود امنيت پيدا مي اال اله شد كه كلمه ال
  .است "حنيفاً و ما انا من المشركين"اش در  اين است كه فرهنگ ابراهيمي و غير ابراهيمي تفاوت اصلي آيا جز. بگويد

سخن ما در اين نوشته اين است كه پژوهش كه عملي بسيار مقدس است و همگان به ناچار در مراتب گوناگون به آن 
تر شود از روايتي كه  براي اينكه اين موضوع روشن. آفت زده است "براي غير خدا شدن"اند، مانند هر عمل ديگري با  مشغول

قل كل يعمل علي "سنجي از ايشان دربارة آية نكته. كنم م نقل شده استفاده ميالسال حضرت امام حسن عسكري عليهاز 
قل ": فرمايند مي دهند، در پايان پرسد، كه ايشان در پاسخ طي يك شرح مبسوطي كه دربارة اخالص در عمل مي مي "شاكلته

اي دارد كه  كنند كه عملِ انسان شاكله كنند و راهنمايي مي بعبارت ديگر خالصه مي. يعني علي نيته "كل يعمل علي شاكلته
  .است بر همان شاكله يا همان نيت اش است و اين عمل استوار همان نيت

اش سنجيده  ه تأييد ديگري است كه عمل به نيتك "االعمال بالنيات": ايد البته آن روايت معروف را نيز بسيار شنيده
اخالص در عمل را هر چند به اين ترتيب كنند كه اين فقط جنبة قبوليِ عمل دارد در آخرت و  بسياري تصور مي. شود مي

 .بينند نميريزي و همة شئون عمل تا حصول نتيجه  كنند ولي آنرا داراي اثر وضعي و عملياتي و كاربردي در برنامه تأييد مي
آنها و فقط  "المفلحون اولئك هم"گيرند كه  اند كه نتيجه مي اين درحاليست كه قرآن همواره تأكيد دارد كه فقط اين گروه

  . گيرند همانها هستند كه نتيجه مي
  :هفت مرحله استشامل به ترتيب توان نتيجه گرفت كه عمل انسان  مي با كمك آيات و روايات

 .سازد هاي آدمي را مي نگراني نش انسان است كه دل نگرانِ آنهاست و دلكه ديدگاه و بي :نظر -1
 .سازد هاي انسان را مي بستگي بندد و اصطالحاً دل كه دل خود را به آنها مي :عقيده -2
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 .پذيرد ها صورت مي دادگي در آن است كه دل كه دل :حال -3
 .سازد كه رفتار را مي :خلق -4
 .ريزد است كه مياي  كه برنامه:صنع -5
 .شود بند مي آنچيزي است كه به آن پاي :قول -6
 .رسد آنچيزي از عمل است كه نهايتاً بانجام و فعليت مي :فعل -7

گيرد و اين دو نيز، حالي  لذا فقط و فقط اگر ديدگاه و بينش توحيدي سرآغاز باشد، عقايد توحيدي در ادامه شكل مي
كنيم، بدنبال حال  مان را به بهترين حال درخواست مي اينكه در آن دعاي شريف تحول حال. كنند توحيدي ايجاد مي

علم  نور سپس دلي كه به اين حال رسيده باشد دلي است كه خداوند در آن .آلود است، هستيم توحيدي كه حالي غير شرك
  .  "العلم نور يقذفه اهللا في قلب من يشاء". اندازد را مي

گيرد، دچار  افيست آنرا در ديدگاهي كه دارد براي آن عمل شكل مينرسد ك خواهيد كارِ پژوهشي به نتيجه برعكس اگر مي
شود را  كافيست شيطان تالش كند تا نيت يا شايد آنچه كه در فارسي بنام انگيزه گفته مي. شرك كنيد و براي غير خدا كنيد

و خالصه  نيز جايي باز كند و اصطالحاً ما را به شريك گذاردن با خدا بياندازد "غير خدا"كند يا در آن براي  "غير خدا"براي 
فالتجعلوا هللا "مالحظه كنيد كه اولين نهي خداوند در قرآن چيست؟ . به اين ترتيب نطفة ناپاكي و فساد و تباهي را بكارد

  .دانيد خوبي ميبراي خداوند انواع همتايان نگذاريد درحاليكه خود ب "انداداً و انتم تعلمون
ايم موضوعِ شرك فقط موضوعي  توجهي به چنين موضوع كليدي از آنجا شكل گرفته باشد كه تصور كرده شايد بي

شود و ما از  ايم كه به ما مربوط نمي انگاري نتيجه گرفته شده است و لذا با ساده پرستي و از اين قبيل مي بوده كه مربوط به بت
. تواند نفوذ كندهاي ما مي شرك براحتي در نيت .ض كنم كه ابداً چنين تصوري صحيح نيستولي بايد عر. آن مبرا هستيم

چه اگر چنين سهل بود تا اين حد . تواند نفوذ كند و حالي مشركانه و رفتاري مشركانه پيدا كنيم براحتي در عقايد ما مي
شد  و يا به اهل ايمان نيز نهيب زده نمي "نوال تكونن من المشركي"شد كه  حتي به شخص پيامبر خطاب و نهيب زده نمي

گيرندگان، از كساني كه فرق دادند  و نباشيد از شريك ":وال تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعاً"كه 
  .گرديدند ها دينشان را و شيعه

هاي غير الهي جستجو نمود و  بايد در سر منشأ نيت را ها در پژوهش كنيم كه ريشة همة نابساماني پس تأكيد مي
  .هاي پژوهشي را پاك و خدايي نمود ريزيِ پژوهشي صحيح بايد نيت رسيدن به پژوهش و برنامهبراي 

  
 زده شدن در انگيزة پژوهش يعني چه؟ غير خدايي و آفت - 3

هاي الهي و  تعريف كنيم تا بتوان انگيزه خواهيم بطور دقيق، وارد كردنِ غير خدا در انگيزة پژوهشي را در اين قسمت مي
ها را خدايي  چراكه وقتي بطور كلي گفته شود بايد براي خدا باشد، بسياري از ما گاه همة انگيزه. يز داديغير الهي را از هم تم

شين اشاره درحاليكه چنانچه در بخش پي. شود ناميم و گاه همه را هم غير خدايي و به نوعي موضوع به تمسخر گرفته مي مي
  .كليد است براي تشخيص سره از ناسره شد اين اكسير يك شاه
تر بگويم بسياري  روشن. براي كارهاي گوناگون به ما آموزانده نشده است ي الهيهاانگيزهكنند كه اين  برخي تصور مي

؟ و اين پيشتر به باشدالي اهللا  هبرق كه كنند بايد بگرديم و خودمان پيدا كنيم كه هر كاري را با چه نيتي انجام دهيم تصور مي
هاي اعمال انسان از  و نيت درست و نادرست در همة زمينه! بايد صراحتاً عرض كنم كه چنين نيست .ما آموزانده نشده است

  .هاي علمي و فني به ما توسط ثقلين آموزانده شده است و فقط ما بايد پاي درس آنها نشسته و آنها را بياموزيم جمله پژوهش
هاي علمي، آيا كم روايت داريم كه بايد نيت اهل علم و جويندگانش چه باشد و چه  در همين موضوعِ بحث يعني پژوهش

هاي ظاهري گفته شده  طور آيا كم در مورد اهل علم آيا در قرآن كم در مورد حالِ اهل علم واقعي گفته شده و همين .نباشد
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 شان داده شده استاي هايِ كساني كه علم واقعي به  گيدر قرآن آمده و آيا ويژ ها كم ها و هامان آيا داستانِ قارون !است؟
  .در قرآن كم آمده است) الذين اتوالعلم(

جويي و جلوتر از ديگران شدن به دنبال علم، پژوهش خودنمايي و يا برتريايم عاقبت كساني كه براي  يدهنآيا نش
آيا  .روز، نياموختند كه از علمي كه نفعي ندارد به خدا بايد پناه برديا در دعاي پس از نماز عصر هر ت؟ كنند چيس مي

  .بدنبال علم باشد و پژوهش كند، سر از جهنم در خواهد آورد تي،ايم كه اگر كسي براي فخرفروشي در آ نشنيده
شود شرك و  ميپژوهش كنيم و فقط به همان نيت وارد شويم و غير آن  يعلمهر بايد ديد اجازه داريم با چه نيتي در 

اي مجاز است  از ابتدا تا انتها  و در تمامي مراحل پژوهش نيز چنين است بايد مالحظه نمود و ديد چه نيت و انگيزه! غير خدا
  .شود غير خدا را شريك دادن و فقط آنرا بگيريم و غير آن مي

اي درمان نمودنِ به موقع و درست براي پژوهشِ علمي فقط درست تشخيص دادنِ درد و نيازِ مردم و همينطور تالش بر
وال تقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و ": مالحظه كنيد .آن درد و نياز، انگيزة الهي است و غير آن، غير الهي است

، همه مورد پرسش دلچيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن، زيرا گوش و چشم و ، و  "الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئوالً
 دانش بي پيگيريِو  ملم الزم را داشته باشيپس براي آنكه هر كاري را دنبال كنيم الزم است پيشتر ع .قع خواهند شدوا

طلب العلم فريضه علي كل مسلم و ": از اينجاست كه رسول اكرم كه درود بر او و خاندانش باد فرمود و آموخت .نادرست است
يعني مانند نماز كه واجب است پژوهش علمي نيز براي همة همه . "المهد الي اللحداطلبوا العلم من ": و نيز آموخت "مسلمه

اند جايز  پس هرگز مخلوط كردن هر نيت ديگري جز آنچه ايشان گفته. واجب است و زمان نيز ندارد تا گور بايد ادامه يابد
  .آلود شود شرك باشد و اگر شد مي نمي

انگيزة شما آينده است و نه هيچ چيز ديگر و اگر هر چيز ديگري  يا پيش و آمده پس پژوهش علمي براي رفع نيازِ پيش
. پژوهشِ علمي كن ،يك موقعيت اجتماعيآيا قرآن گفته و يا معصومي فرموده كه براي گرفتنِ . شد، باطل و غير خداست

براي پذيرفته  گفته شده است كجا! كجا گفته شد كه براي گرفتنِ فالن درجة دانشگاهي يا دانشجويي برو پژوهشِ علمي كن
هاي غير  و بسياري از اين انگيزه. اي بنويسم تالش كنم تا در پژوهشي علمي مقاله شدن در مجامع علميِ داخلي يا خارجي

  !الهي را كدام آيه گفت يا كدام پيامبر يا امام معصوم گفته است؟
  

 توسط شيطان آرايش اعمال -4
كنند به توجيه  اند، شروع مي هاي باطل شده كنند، و احياناً مرتكب اين انگيزه مي برخي، هنگاميكه با مطالب باال برخورد

  .كنند به اينكه اعمالِ آنگونة خود را براي خودشان و براي ديگران موجه جلوه دهند يعني شروع مي. آنها
رة ملكة سبا و قومش كه هدهد آن پرندة مأمورش دربا ، كارِ شيطان است، مالحظه كنيدآموزد كه اين كار قرآن مي

وجدتُها و قَومها يسجدونَ للشَّمسِ منْ دونِ اللَّه و زينَ لَهم الشَّيطانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ  :)24:النمل( چگونه دريافته است
كنند، و شيطان اعمالشان را  خدا براى خورشيد سجده مى غير ازاو و قومش را چنين يافتم كه ، السبيلِ فَهم ال يهتَدوَن

  .بازداشته بود، در نتيجه راه نيافته بودند آراسته و آنان را از راه برايشان
پر واضح است كه عملِ . آلودگي، آراستنِ اعمال توسط شيطان است آموزد كه مرحلة بعد از شرك اين آية شريفه مي

مهري مواجه شده و نابود  اگر به همان صورت زشت در بين مردم جلوه كند، سريعاً با بي آلود حتماً زشت و قبيح است و شرك
آرايد تا ديگر در نزد ظاهربينان  اي مي شود و اين عملِ زشت را بگونه لذاست كه شيطان در اينجا دست به كار مي. گردد مي

  .زشت جلوه نكرده و حتي به نظر زيبا نيز باشد
وسيله آدميان را راه پيشرفت و ين آرايش نيز براي ماندگار كردنِ آن عمل زشت است تا بدينكند كه ا قرآن روشن مي

آيد خواهيم ديد كه چگونه اين  هايي كه در بخش بعد مي در مثال. ها را نيز نيابند بست تعالي ببندد و گم شده و راه گريز از بن
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آلود  نتايج همگي از شركلبته همين جا بايد يادآور شد كه اين ا. مراحل در ما طي شده و چگونه راه پيشرفت را بسته است
  .نمودن عمل توسط خودمان شروع گشته است و مشكل را از آفتش در ريشه بايد سوزاند

  
 ها نمونه - 5

  :نمونة اول
به نوعي آنرا آيا اين موضوع امروزه كامالً ما را در بر نگرفته است و هر يك از ما . ايم گرايي را بسيار شنيده عنوان مدرك

از آنجاييكه در قوانينِ . آلود نمودن را در اين فرآيند يافت هاي شرك توان ريشه خوب كه دقت گردد، مي ؟كنيم توجيه نمي
ايم تا براي  ايم، همگان را سوق داده مقامي و ماليِ بيشتري را نهادهازاي هر مدركي كه باالتر باشد، امتيازِ شغلي و ه اداري، ب

  .، بدنبالِ علم بروند و در نتيجه پژوهش كنند و الي آخري بااليك از امتيازات اشاره شده رسيدنِ به هر
از همان . معلوم نيست چه كسي به ما اجازه داده بود كه اينچنين نيت و انگيزة مردم را به فساد و تباهي سوق دهيم

ت ولي براي اينكه كار را موجه جلوه دهيم، نامِ ابتدا معلوم بود با نيت چنين بازي كردن چقدر خالف دستورات الهي اس
داند كه اين فقط يك آراستنِ زيركانة شيطاني، بيش  مان نمي كدام. ايم گرايي ناميده گرايي و علم مان را تخصص اينگونه اعمال

  .نيست
يز بايد چنين پژوهشي را و تا گور ن به اين ترتيب است كه از همان ابتدا بسياري از كساني را كه بدنبالِ علم بايد بروند

بر اساسِ "كار خود و برنامة خود كنند و در اين راه جز انگيزة خدايي و اطاعت فرمانِ رسولِ او و آن هم فقط و فقط براي 
بايد پژوهش كنند و نبايد انگيزة ديگري را مخلوط كنند، به يكباره به واديِ شرك موقعيت  "علم حركت كردن در كارهاشان

  .اندشدهانداخته ... اداري و مالي و 
 توليد. ساالريِ حقيقي نيز به مخاطرة جدي افتاده است گراييِ واقعي و حقيقي و شايسته چنانچه دقت شود تخصص

متخصصِ واقعيِ براي آن هايِ مورد نيازي كه  درك درست از تخصصِ مورد انتظار در كنارِ بسياري از تخصص دارانِ بي مدرك
هاي ما و پژوهشگران ما نه نيازهايِ واقعيِ  مان نيز بلند است كه چرا پژوهش جالب اين است كه داد و فغان. شود يافت نمي

اين داد و فغان را بايد بر سرِ اين . اند اند و نه براي آن تربيت يافته لِ حل مشكالت واقعيدهند و نه بدنبا مردم را تشخيص مي
  .آلود كننده، كشيد و بايد كه عواملِ از سرچشمه آلوده كننده را خشكاند هايِ شرك ريشه

  :نمونة دوم
 .اند مقاالت گره زده نوشتن و انتشارِ ايِ اعضاي هيئت علمي را بهارتقدر ده سالة گذشته، با وضعِ قوانيني،  توجه كنيد كه

خوب دقت . اند مقدس و الزم است، با آرايشي بسيار با ظرافت، به شرك ارتقا يافتنِ دنيوي، گره زده نوشتن را كه كاري بس
قايِ مقامِ چرخاند به ارت پس انگيزة نوشتنِ را مي. خواهي ارتقا يابي، بايد مقاله بدهي اگر مي: كنيد، خالصة داستان چنين است

السالم بسادگي و روشن دستور داده بود  المؤمنين عليه بود كه امير او، درحاليكه انگيزة نوشتن فقط و فقط بايد براي هماني مي
 هگون كه به اين ترتيب از گزند همه. ، بنويسيدبه زنجير بكشيدافسار زده و را  تان ايشان فرمودند كه براي اينكه علم. و ال غير

اين نيت بسيار پاك و روشن را با چنان . ماند فراموشي و غفلت و عدم توانايي براي ارائه به ديگران در صورت لزوم، مصون مي
  .تواند بگيرد كنيم، كه ديگر كسي جلوي آنرا نمي اي مي قوانيني دچار آن تباهي

چه . اند اي دوايِ هيچ دردي نوشته نشدهچه بسيار از مقاالت نوشته شدة پذيرفته شده و نشدة محافل گوناگون كه بر
اند و فرآيند پژوهشي درستي را در پشت خود ندارند ولي چون هدف فقط نوشته شدن و  بسياري كه اساساً فقط نوشته شده

اند و نه روند درستي را براي  پذيرفته شدن در محافلي از پيش معين بوده است، نه بر اساسِ يك نياز واقعي شكل گرفته
هاي هنگفتي بعنوان پژوهش نيز از  تازه براي چاپ و پذيرفته شدنِ آنها در محافلِ خارجي هزينه. اند وهش طي نمودهپژ

به اين ترتيب موضوع  .رود اند، رفته است و مي بودجة مردمي كه چشم اميد خود را به اين پژوهشگران و فرهيختگان دوخته
. ها شده است ها و خودنمايي طلبي ا و در راه خدا بايد باشد، آلودة همان مقامانتشار نيز كه آن هم فقط براي كسبِ رضايِ خد
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اي باشد، چه باليي بر سرِ دنيا و سرانجامِ كار  اي براي خودنمايي چه بسيار روايات بدستمان رسيده كه پژوهشِ علمي، اگر ذره
خره آنها را متقاعد به انتشار و آن بقبوالند و باأل كند به اين و سعي بنويسدآيا اينكه . آورد آن يعني آخرت آن پژوهشگر مي

كند، تا در ارتقاي او مؤثر افتد، آيا اين كافي نيست تا همة زحمات پژوهشي او به تباهي كشيده شود و به قول قرآن حبط 
  .عمل گردد

  :نمونة سوم
اي است بنامِ  را گرفته است، كلمههايِ تحصيالت تكميلي  ها و پژوهش نامه پايانيكي از مقوالتي كه بويژه گريبانِ 

ها حتماً دارايِ  شود كه بايد و الزم است كه اين پژوهش اينگونه اظهار مي. است و جا افتاده كه بسيار باب شده "نوآوري"
هاي ولو اينكه از جنبه !و اگر به قول ايشان نوآوري در كار نباشد اساساً پذيرفته نيست و كاري است دونِ شأن. نوآوري باشد

شود كه نوآوريِ  هاي اين پژوهشگران بسيار اين پرسش شنيده مي مثالً در دفاعيه .گردآوري در خور توجه باشدسازي پياده
  .اي داشته است ظف است به نوعي نشان دهد كه نوآوريست؟ و آن پژوهشگر ناچار و البد مؤشما چه بوده ا

 مورد دانند كه به نوعي نشان دهند كه موضوعِ بر خود واجب مي چنان اين موضوع جا افتاده است كه اساتيد نيز الزم و
، بقيه ن نباشدچنانچه اگر چني. شان كه فالن دانشجويِ ارشد تحت راهنماييِ ايشان كار كرده، حتماً نوآوري داشته است توجه

اين خود باعث . نجام شده استكار ارزشي ندارد چرا كه تكراري است و فالن جايِ جهان، ابه ايشان گويند كه اين  هبه طعن
ها تخطئه شده و هم اساتيد و هم دانشجويان از دست زدن به چنين كارهاي باصطالح  است كه از ابتدا نيز اين نوع پژوهش

هامان در  به اين ترتيب كلمة ديگري نيز درست شده است بنامِ مرزهاي دانش و الزم است پژوهش. غيرِ نوآورانه پرهيز كنند
و انگار نه انگار كه صنعت كشور از  .و اين خود فخري است. هاي علم و تكنولوژي را به پيش برد ش باشد و لبهمرزهاي دان

  .استتر عقبمرزهاي مذكور 
نيت باطل . هاي پژوهشي گرفته شده است حال دقت كنيد كه چگونه با يك نيت كاذب و باطل جلوي بسياري از فعاليت

در اينجا با يك . زة كاذب و باطل نوآوري ما را از كارهاي بسيار واجب و الزم باز داشته استيعني انگي. در اينجا نوآوري است
داند كه  چه كسي نمي .فنĤوريِ الكترونيك را در نظر بگيريد. بريم اين موضوع را پيش مي مان مثالِ روشن و دست به گريبان

افتاده چه بسيار  يابي به آن فنونِ عقب و براي دستهاي جهان عقب هستيم  ما در كشورمان چه اندازه نسبت به پيشرفت
هامان قرار دهيم و اتفاقاً فشار و انگيزة فراواني هم داشته باشيم تا  موضوعات پژوهشي كه بايد و ناچار آنها را سرلوحة پژوهش

يك از اين  ته هيچكنند ولي پر واضح است كه الب همه بخوبي اين را درك مي. ها را جبران كنيم افتادگي بتوانيم عقب
يابي به آنها بايد تالش مضاعف پژوهش براي گردآوريِ كارهايِ  شود و برعكس در راه دست ها نوآوري محسوب نمي پژوهش

رحال ه اند استفاده كرده و به ديگران كنيم تا بتوانيم هر چه سريعتر از تجربيات ديگران تا همان حدي هم كه منتشر نموده
  .كنيمنياز خود را برطرف 

بكارگيريِ آنها و يافتنِ  فرسا و بكارگيري و آزمون و خطاهايِ در راه مند طاقت هاي هدف پر واضح است كه اين گردآوري
گويند  رسي همه مي تازه وقتي مي. اي ندارد چراكه همگي پيشتر در جايي بانجام رسيده است همه و همه هيچ نوآوري ،ها راه

فاصلة بين نوشته تا انجام و به نتيجه رسيدن مانند فاصلة زمين تا درحاليكه . ه شده بوداينها كه همه در فالن جا نوشت
كارهاي عملي نموده و فن را ايجاد و از صفر تا صدش را شوند كه  البته اين مفهوم را فقط كساني متوجه مي. آسمان است

  .خود انجام داده باشند
نون چون بسياري از نيازهايِ جامعة ما به قولِ دوستان در مرزهاي دانش اك هم. اما نتيجه براي همگان قابل ارزيابي است

البته . نيست، متولي هم ندارد و برعكس برخي از نيازهاي فنيِ جوامع ديگر چون مثالً در مرزهاي دانش است، متولي دارد
جهان را سرلوحة كارمان داريم و دارند كه ما خدمت به بشريت در  پژوهشگران مربوطه نيز با اين جمله خود را راضي نگه مي

مسئوليت دادرسي به نيازهاي بشرهايِ جامعة  شناسد و به اين ترتيب با يك ژست روشنفكرمĤبانه از زير بارِ دانش مرز نمي
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بسياري از فنون و علوم ديگر نيز هستند كه مانند الكترونيك . روند كنند، طفره مي ارتزاق ميالمال آنها  خودشان كه از بيت
  .باشند موضوع توانند مثالِ اين مي

وظيفة  ؟مان واگذارد اينكه ما به يكديگر فخر بفروشيم كه من چنين و چنان نوآوري كردم، بايد ما را از وظايف اصلي
مان را بدرستي  جامعههاي فني و علميِ  افتادگي عقبباشيم كه اوالً در تكاپو و پژوهش  روزي اصلي ما اين است كه بطورِ شبانه

با يك نه اينكه  .ها را جبران كنيم افتادگي سيج كنيم تا اين عقبتشخيص دهيم و ثانياً همة دانشجويان و عالقمندان را نيز ب
فريبِ  ،اين حد آسانبه چه جامعة غير هوشمندي بايد شده باشيم كه تا . چنين فريفته شويمايننوآوري  كلمة ظاهرفريِب

  .آرايش شيطاني را خورده باشيم
هاي دانش قدم بردارند الزم است به مراكز آنها و  اي براي لبه خواهند در نوآوري هم كه واقعاً دلسوزانه مي آناني
يك از  رسي يابند و در كنار آنها كاري كنند كه آن هم براي جامعة ما نخواهد بود چون هيچ ها و امكانات آنها دست آزمايشگاه
هاي  در واقع بايد به آنها نيز گفت كه براي رسيدن به آن نوآوري. ايم رداختهها را در جامعة خودمان، پيشتر نپزيرساخت

حال چه شده كه نه تنها به اين . اي ندارد گذرد كه ظاهر نوآورانه مان مي جهاني نيز راه درست از همين دردهاي كنوني
  .كشانيم يلي ميپردازيم بلكه با اتهام عدم نوآوري آنها را تخطئه نموده و به تعط ترها نمي اصلي

 بندي و پيشنهاد جمع -6
ترين كارهايي است كه ما به آن بايد بپردازيم،  در اين نوشته سعي شد شرح داده شود كه آفت پژوهش كه يكي از مقدس

اين نيز در نيت ماست كه . تواند آلوده شود و غير خدايي شود مانند همة اعمال ديگرمان از سرچشمة زاللِ الهيِ خود مي
ديگران را  تواند ريشه دواند كه هايي شرح داديم كه اين فساد آنقدر مي در نمونه. تواند به تباهي كشيده شده و فاسد شود مي

  .د شودمفس ،نيز به فساد بكشد و به تعبير قرآن
خواهد  شيطان كه ميچيزي نيستند جز كارِ ... ها مانند ارتقا و نوآوري و  گذاري شرح داديم كه بسياري از تعابير و نام

بايد هوشيار شده و با چنين كلمات ظاهرفريب، فريفته نشده لذا . اعمالِ مشركانة ما را براي ما به نوعي تزيين نموده و بيارايد
هاي علمي و فني نيست  آن هم در پژوهش. اي نيز كوتاه نياييم برگشته و بپردازيم و ذرهمان  خدايي و به اصل و وظيفة اصليِ

  .تر آنهااي اي درمان هر چه سريعتر و ريشهمان و تالش بر مان و جامعه يصِ درست درد خودمان و مردممگر تشخ
از . شاءاهللا  هاي درست نيز رسيد ان به پيشنهاد توان مان نشسته باشد، مي اگر اين موضوعِ اساسي و شاه كليد به قلب

  هاي ها بگرديم و هر آنچه به نوعي نيت ها و روند نامه نين و آيينگذاران و مديرانِ پژوهشي، ابتدا بايد در قوا منظر سياست
درست است كه در نيت، هر كس خود مسئولِ نيت . دهد از بين برده و روند را تصحيح نمود پژوهشي را به ناپاكي سوق مي

وق دهند، يك مسئوليت گذاران از اين جهت كه هرگز نبايد فضا را به سمت ناپاكيِ نيت س خود است ولي مديران و سياست
ها به غيرخداست را فوراً  ها سوق دهندة نيت اين راهكارِ سلبي است يعني آنچه در سياست .تر دارند انكارناپذير و پرمخاطره

  .گذارند نيز دوباره تباهيِ ديگري را بنا نگذارد نابود كنند و همواره نيز مراقب باشند تا آنچه جديد مي
اي  مراقبت كنند كه مجريان مربوطه همواره فضاي پاك را حفظ كنند و همواره برخوردها بگونهضمناً در اجرا نيز بايد 

ها تغييراتي بنيادين صورت پذيرد  نامه يعني ممكن است در آيين. سوق پيدا نكند كه پژوهش با نيت غير خدايي شكل پذيرد
. اي ديگر و از منفذي ديگر رسوخ كند ناپاك، اين بار بگونهولي مجريان در اجرا آنها را باز هم دگرگون كرده و دوباره فضاي 

هاي غيرِ آن را به عنوانِ يك  ها و انگيزه هاي خدايي و پرهيز از نيت ها و انگيزه لذا مراقبت ويژه براي حفظ واقعي فضاي نيت
  .را ببندند ها قرار دهند و در هر زمان آنها را شناسايي و راه نفوذ آنها پژوهشِ هميشگي سرلوحة پژوهش

سلبي به جد سرلوحة مديران قرار نگيرد و اجرا نگردد، راهكارهاي بدردبخورِ ايجابي  به نظر نگارنده تا اين راهكارهايِ
تر بگويم راهكارهاي ايجابي در بسترِِ اجرايِ جدي اين  صريح. و فرصت بروز و ظهور نخواهند يافت پيش نخواهد آمد

هاي گوناگوني كه  از راهرك و تعالي به مرور و به موقعِ خودش به مسئولين مربوطه راهكارهاي سلبي توسط خداوند تبا
  .الهام خواهد شدداند،  خداوند خود بهتر مي
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بگرديد ببينيد، چه كساني دلسوزانه : گويم گذاران فقط ميهكار ايجابي براي مديران و سياستلذاست كه به عنوان را
ر حل آنها دارند، ايشان را يافته و به حرفشان گوش فرا داده و بوسيلة اهميت دادنِ سعي در ديدنِ مشكالت واقعي و سعي د

تان  شان ياري و حمايتي را كه وظيفه به سخنان و پيشنهاداتشان و راهكارهاشان آنها را مشاورانِ امين خود قرار دهيد و در راه
  .است ارائه كنيد

  
 والحمدهللا


