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  مخرب "ت"چهار :پژوهش در دهه هشتاد یشناس یبآس

  1یتیهدا يدکتر مهد

  مقدمه

است متفکر؟  یوانیاست ناطق؟ انسان ح یوانیحق است؟ انسان ح ینکدام یبراست. باالعرض انسان یااست و ثان یواناوال بالذات ح آدمی،

است  یوانیاست مرگ آگاه؟ انسان ح یوانیاست مسئول؟ انسان ح یوانیاست محق؟ انسان ح یوانیانسان ح ؟َّاست مکلف یوانیانسان ح

صحت، سقم و . اند یدهگذران فوتفلسۥ، تفقد ۥرا به تفکر یشست که عمر خو یلسوفانیاز انظار ف ياز جمالت فوق نظر یکپرسشگر؟ هر 

است  یوانیپژوهش، موخر آنان، انسان ح يدر واد یکل یست،نبشتار ن یناز آنان مورد بحث ا یقیتلف یاگفتار و  یناز ا یکهر یصواب

تواند مبتال  یم یزپژوهش ن ي،بشر یدهاما به مثابه هر پد. گردد یم یتلق يبشر ییا یدهلذا پرسش و پژوهش پد. است یرفتنیپرسشگر پذ

 يو اقتصاد یاسیس ی،اعاجتم یخی،تار یطبا شرا یقوث یمهم، ارتباط یطهح ینا یبهاينمودن آس یداو هو یینتب. گردد ییا یدهبه آفات عد

شناسانه به  یبآس یبررس ینبه مصداق بوده و ا یصدق و بررس دقتو پرداخت به  یی،گرا عامۥییاز عام گو یزلذا منظر نظر،پره. دارد

جهت حذف  یشنهادهاییپ يبتوان در مقام درمانگر یدشا. به دهه هشتاد ثغور خواهد داشت یشمس ینمناسب قرابت به حلول سال نو

جوانب  ینبوده و در ا یو روان شناخت یاخالق شناس ی،ناظر بر جوانب شناخت شناس یزپژوهش ن. نهاد لَّدر کف حال یبهاآس ینبالمره ا

 یانه،گرا یفهوظ یکردمنبعث از رو یاجتماع یشناس یبمجمل ازآس یشیگشا ِّمقال صرفا متکفل یناما ا. یدبالقوه دستخوش آفات تواند گرد

  ).3-1(د باش یپژوهش م یث محاط در اخالق شناساز مباح

  یپژوهش یتفعال يها مولفه

باشد، فلذا  یم یو مرکب يناجوهر یقاز مصاد یمصداق یپژوهش یتفعال. بساط ۥمرکب اند یطیابس ۥجوهر اند یکه امور جمله گ ییآنجا از

. امر مترتب است ینبر ا یسه مولفه اصل یات،صرفنظر از فروع. نخواهد بود یمبر آن دور از ذهن سل یک،از  یشب يتصور مولفه ها

 ینقد علم يجهد برا) 2 ی،فهم علم يتالش برا) 1زند،  یم يدست به تفقد و جستار یی،ا یهپا یطهدر سه ح داقلپژوهشگر ح ییکبعبارت

  .مولفه ها، مدخل بحث گردند ینمنهج ذکر و بسط ا یاقیاست بدوا به س یستهشا. یعلم یشزا يکوشش برا) 3و 

  یفهم علم مرحله

. را فهم کند یعلم یداريشن یاگفتار  یستبا یم يو. است یاول، ناظر بر مسلح شدن پژوهشگر به سالح فهم متون و مطالب علم تقالي

و خواننده  یسندهمفاهمه نو يابزارها ینتر ياز بدو ی،علم یمعرفت واژ گ ینولوژییاترم یق،چون، روش تحق يو نه تسلط بر امور ییآشنا

 یلنا یها و رقاع علم یاههاست تا به فهم کامل س یستهدانستنش شا یزهاییبداند چه چ یدمولفه پژوهشگر با یندر ا. باشند یپژوهشگر م

را فهم  يواد ینخواهد بود که اصول اربعه در ا یسربر پژوهشگر فهم اش م یبه شرط یمطالعه متون علم یاهاو  یاستماع سخنران.گردد

 یی،چرا ي،فلذا مولفه ها ید؟گو یچرا م) 4 ید؟گو یچگونه م) 3 ید؟گو یکه م يبرا) 2 ید؟گو یچه م یسندهنو یندهیاگو) 1: کند

با رنگ و بو و  ییفهم و درك گفتارها و نبشتارها يبرا ياصول ابزار ینا. نحو و مخاطب، اصول اربعه مفاهمه خواهند بود ی،چگونگ

در مراتب سه گانه احساس، ادراك و افهام، حواس پژوهشگر منجر به . رواستۥپرده برداشتن از راز ممارست نغز ینجاا.هستند یصبغه علم

مراتب سه گانه . درك به فهم خواهد بود لِّکنکاش بر مطلب مبد ۥمطلب و تکرار احساس منجر به درك موضوع ، ممارست یافتدر

که همانا فهم باشد به ثمر و  یق،مهم تحق ینمحقق است تا نخست یهبر جستار یوستار،پ یموکد بر تالش یدياحساس، ادراك و افهام تاک

  ).4(یندبار نش

  ینقد علم مرحله

 یدپژوهشگر با. است ینقاط ضعف و قوت مطالب علم یصو تشخ ییزشدن به مقام فهم، قدرت نقد، تم یلمتعاقب،پس از نا مرتبت

و  یداییهو ۥییزتم یضاو ا یستهبا يو استفاده از تازه ها يجذب ، نگهدار ی،مطالب علم يها یستهها و نابا یستهکشف و نهج با ییتوانا
 

  یبهشت یدشه یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک دانشیار. 1
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هرچند . ییو نه آشنا تسلطِّمرحله لوازممطرح در مرحله فهم، الزم بوده اما به حد یندر ا. مکشوفه را داشته باشد ياز نادرستها یزپره

ست که بعضا بدون فهم  یهمگان یفهم است، اما وقوف یهبه ال یو متعال متعاقب ديَّرسد که مرحله نقا یو مبرهن به نظر م یهیبد

از آفات  ِّبه جد یشینیو پ ینیدو امر پس ینا یتعدم رعا. گردد یم مَّمقد م،َّبه تقد خرُّات یشود و به عبارت یدست به نقد آن زده م ی،مطلب

و امثالهم،بعضا صواب بوده و  یمل يطرحها ی،پژوهش یشنهادهاينامه ها، پ یانمقاالت، پا يداور. گردند یمحسوب م یمراحل پژوهش

 یموضوعات ییاز سو. گردند یعدم تقدم فهم بر نقد م یحمذکور ذب تمذکور، مذبوح و موضاعا یطهپژوهشگران ناآشنا با ح یغمحتمال به ت

سوء تقدم  یغمايکشور را به  پژوهشیِّبه حد محصور ياستعدادها یزپایانه،به موضوع، به دور مانده و گر یمناصواب، از نقد نقادان فه

را فهم کرد اما در  یچه بسا بتوان مطلب دند،گر یم یمجزا و متعاقب تلق یمراحل و سطوح یو نقد علم یپس فهم علم. برند یمذکور م

 یبکه نصب ع یراد،است با اکه نقد، اصالح مخلوق است نه خالق اثر و آنرا فرق  یمچشم دار یشپ. رد نمود ییدیامقام نقد نتوان آنرا تا

به حد  يلذا استقبال از نقد، آنهم نقد. شود یدهنقد به تساهل و تسامح کند گردان یغت یستن یستهبا. یراست بر خالق موضوع و فاقد توف

  .هست یزنه شرط عقل، بل حکم اخالق ن یراد،از ا یزفخامت و پره

  یعلم یشزا مرحله

 یتخصص يتا در واد یرودکمال رسالت پژوهشگر متاخر به فهم و متعاقب به نقد است، او م. دارد یآغاز و کمال یقی،طر یندهپو هر

نو و  یشیو رهسپار و دست بکار  زا یندمطلب گز یکنقد، شرحه شرحه ن یغبخواند، بشنود، بفهمد، ارتسام و امتثال را وا نهد، به ت یش،خو

و طاقت فرسا تر از فهم و نقد خواهد  پیچیدهۥبس صعب ی،بسان هفت خوان یشمسلما زا. در اندازد یننو یخرق ۥخرع وگردد  یدجد یابداع

و  یشصد البته ابزار پو یزه،خواهد و انگ یم يقدر، انرژ یفانمملو از حر ییدر عرصه ا یشی،زا یماژو حرکت با آمال و ا يرهسپار. بود

 ینبر گرده پژوهش دارند، اما ا یگ یهما یضرب شالق ب یاماند و اقتراح الت يصادغالب پژوهشگران تخت بند اطناب کمبود اقت.یزن یشزا

است نه  یممختوم ناصواب و عق يصحبت آفت در خصوص پژوهش ها. یدمزاحم در نظر آ يترمز یتگردد، که نها ینم یتلق یامر آفت

. یدنه به سر انگشت اشاره و انتظار فحوا، که فاش گفتن رس ی،آفات پژوهش رانحال نوبت به ذکر عامالن و آم. آهسته رو یاانواع ناآغاز و 

 یافتناستنکاف، معرفت  یچه یپس ب. دارد یرورتو ص یتبه دانشجو سرا ياز استاد یگر،د یبه محقق ياز پژوهشگر یبهاآفات و آس ینا

  ).5( یستاز لطف ن یته یان،سار ینبد

  یآفات پژوهش ساریان

از عوامل  ُّو تاثر یرباز، تاث یستماصطالح س ینند؟آفات کدام ینا یانکنند؟ سار یم یتسرا ي،آلوده مجار یناز کدام یآفات پژوهش براستی

به . گرداند یثواب م یرا ناصواب و ب یکصنف،اغماض هر  ینمنصفانه به ا یلیرو تحل یناز ا. را بار معنا بدوش دارد یرونیو ب یدرون

. یستخبط ن یکه هر خلط ینجاستا. است محدود يگر هر دو خبط نباشد حد یرونی،ب ییامعطوف بودن صرف، به امور درون یعبارت

در سطوح دانشکده  یپژوهش یریتمد يها یستمگردند، س یم یتلق یمجموعه درون يهمانگونه که تک تک پژوهشگران به عنوان اعضا

از عوامل  یکبه هر یرخصت مجمل نگاه جایندر ا. گردند یاطالق م یستمس ینا یرونیب عناصرِّاهم ین،ها، دانشگاه ها و وزارت

تغلب بر آنانست نه  یت،غا.وز پرده برون افتد یان،بوضوح بر پرده ع یکرسان هر  یبباشد تا نقش مخرب و آس. گردد یمذکوراقتراح م

  .تقلب آنان

  یدرون یانچارگانه سار یااربعه  ارکان

 یشب يشدت، تصور. یردگ یبه خود م یاخالق يصفت و موصوف، جهتدار یبترک. ینداز ارزش گذار یزچون ابزار مستقل و گر صفات

مالزم و مساوق  ۥکنند تا به مدغم فعل، اکمل گردد یم يذهن را کم کم صورتبند یشدت خشم و شدت مهر، جهت اخالق یکل یست،ن

  .باشد یبه عوامل، گام اول و پله نخست م ِّصفات متصف یصتشخ یز،آفات ن يسار یدرون يمولفه ها ییندر تب. سازد

 یمحسوب م یازا یپژوهش یبو چهار ستون آفات و آس "ت"از کاربرد،چهار صفت آغاز به یته) 4تکرار، ) 3ي،تک رو) 2 یل،تعج) 1

 يها یزهر انگرا د یازا یو پژوهش یپژوهش یشچهارستون آفات مربوط به زا یحتمل. علل تام نباشند یدگردند، هر چند به استقصاء شا

گرا،  یلبه سبب سهل نقل مطلب، شرحه وار و تقل یکل یستبر انکار اثر متقابل مولفه ها بر هم ن يجهد. کرد يناصواب، بتوان صورتبند

  ).6( یمافکن یبه هر مولفه به استقالل نظر م

  چارك نخست یااول  ربع

جز درد  یحکم خربزه و عسل است و عاقبت یلباشد با تعج یشزا یستهبه حد و مرز دانش که شا یکنزد یاو  يمرز یموضوع گزینش

همه جانبه  يجامع و نظر یبررس. و اوصاف محقق است یقو تفکر، شرط تحق ُّتحمل ،ُّو تامل يصبور. به بار نخواهد نشاند یپژوهش

 یزچ یچه یرانگر،است مخرب و و یزمان عامل. به ارمغان نخواهد آورد یفیتک یب یاکم  یجز محصول یلوقت و زمان است، تعج یازمندن
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 يتوان اثر یرفت، با صرف زمان م یدهمسان به مصاف او با یبا سالح. در برابر آنرا نداشته و ندارد یستادگیتاب توان ا یقت،جز حق

داشت که  یداز گذاشت وقت نبا یپس هراس. ب و انکار آنرا نداشته باشدیقدرت تخر یززمان ن ینآورد که ماش یدو در خور پد یقیحق

   .مبارزه از او بر او یوهاست بر ش یلیبل تمث یستمنظور ن یبر هومئوپات ییدقصد تا. گذشت آن هراسناکترست

  ُّیمچارك د ییاثان ربع

درخور، جز با  یعلم یشهايحصر علم و دانش به سر آمده و زا یبه ذنب گستره ب یزدانی،همه چ ی،و تک دان یناییس یبوعل زمان

دارد و  یمنافات ذات يبا جمع کار ییپژوهش ما بسان ورزشمان به صد افسوس گو یند،نش یبه بار نم یو عقل جمع یتخصص، کارگروه

 یدنکش یرونفرهنگب. فرهنگ و تمدن یانفرق است م.ناصواب است یهروح ینملموس از ا تمثیلیفوتبال،  یشرفتیپ یب ی،مدال کشت

از نهاد و درون انسان، و جلوه گر ساختن آنها در جهان  ی،انسان یدنو و نو پد يوشها ها و ترا یدهنهفته، پد يدانش، معرفت، استعدادها

و  يماد یازهايپاسخ گفتن به ن يجامعه ها و ملت ها برا یخیو تار یتکامل یرروشن ساختن س یویالزاسیونس یااما تمدن . است یانسان

آفت تک  ینا. آن نخواهد بود یدهعد ياز فرهنگ در شاخه ها یازن یتمدن چند هزار ساله ب یشنهکشورمان با ب. باشد یم يامور شهر

بر  یستو متصور ن یسرم یسرانجام یکخرد، ن احبانبه نقل از ص. است یو فرهنگ یآموزش یی،ا یشهر یاصالح یازمندن ي،و تک رو یدان

و  یرمس ینفوت زمان قدمگذار ا یب يشگرکه هر محقق و پژوه ی،صواب است و ثواب در پ یماژيا. گام برداشته شود ینامور، مگر اول

  .فرهنگ گردد ینسازنده ا

  ُّیمچارك س یاثالث  ربع

 يساز یهشب یاتکرار  يآر. است یدهکسان، منجمله محققان گرد یارمرزشان خلط موضوع نزد بس یکینزد یلبه دل یش،و زا یدتول تفریق

ختم گردد  ينبشتار یدمحتمال به تول یروري،ص یجدر نتا یرگذار،نه چندان تاث يمولفه ها یبرخ ییربسان گزارشات موجود، با تغ ی،پژوهش

 صرفۥخرج یستگیبا. آن دارد يبردن مرزها یشفارق با به پ یدانش فرق يتطور حرکت در داخل مرزها. شد ینخواهدنو تلق یشیکه زا

در موضوعات  یتام موارد مذکور، جهت رژه ثبت یبانیمواد و پشت یزات،تجه ی،انسان یرويکشور اعم از ن پژوهشیِّمحصور به حد یلپتانس

 یچه یب. است یشموثر و سازنده در مراحل فهم و نقد، اما مخرب در سطح زا صرينو کجاست؟تکرار، عن یموجود و فارغ از خلق

درخت  ین،ه خون آن مذبوحداشته شوند تا ب یلفوت وقت به مسلخ گس یبه ب یستبا یم ي،فاحش و آشکارا تکرار يطرحها ی،اغماض

   .هست یزاز عمر و زمان صاحب طرح ن یانتبه مسلخ، کمتر بهره اش ص یلتعج. یدگردد و به فخامت گرا یاريدانش آب یايزا

  چارك چارم یارابع  ربع

 برانهَّو صرف مد یازهاو ن یطبه شرا یراز تدب یتهذه،حکا یاالهم، واجب و مستحب، تقدم و تاخر و قس عل یچون اهم و ف ییها آموزه

رفاه و  ینرا مرتفع ساخته و به مرحله تام یعلم يمحتاج به پاسخها یازهاییکه ن یعلم یشرفتهجوامع پ یاربس. ها دارد ینهاستعدادها و هز

ان احتجاج به آن ید،آنان دو یعقب نماندن از قافله علم در پ يتوان برا یاما تا چه حد م. علم ورود کرده اند یاريبه  دودرجه  یازهاين

در چهارچوب  یط،و نه به تفر یمدانش تقدم کن يجامعه مان چشم بر بست؟ اگر نه به افراط، صرفا در مرزها یهاول یازهايکرد و بر ن

برقرار و  یستبا یدو مهم م ینا یانم یعاقالنه و منطق یعیتوز یت،و درا یربه تدب یم،و محبوس کن ورخود را محص يکاربرد یازهاين

آفت باشد،  ینا یشگیريو پ ییمنطبق و متالئم بر شناسا یدبحث نظر، شا. یردتعلق گ يبه امور کاربرد یتنمود و چه بسا اولو یریتمد

 يبه ذکر حرکت در چارچوبها يضرور یدشا.مهم نبوده است ینا یعمل یحام ذشتهو رقاع منتشره پژوهشگرانمان در دهه گ یاههس یکل

و  یبه حصر عقل ی،نمودن انواع صور کم اخالق یدکردن و در ق یرنباشد، که به کمند قانون اس یهشمراحل امور پژو یهدر کل یاخالق

  .دارد یو اخص از علم یاعم از علم يدر هر واد خالقیا یراندوبال ط ی،مطلق و ناظر درون ییحس حضور ناظر باال. نباشد یسرم یمنطق

  یرونیب ساریان

 ی،فرافکن یچه یب یدخانواده پژوهش تعلق گرفت، اما نبا يپژوهشگران به عنوان اعضا ییعنیشناسانه فوق به امور درون یبستون آس چهار

از مکمن خود  یدبا یزپژوهش را ن یشیزا یتنه چندان متالئم با غا یرونیب يها یزهانگ. را از نظر دور داشت یلیو تحم یرونیعوامل ب یرتاث

 یاستهايس یروپ یقاتتحق. است یامبرشانبسته به اعتقاد پ یرواناعتقاد پ یندگو. منهج آشکار گردد یاقیس تا نقش آن به یدکش یرونب

وفاقها و فراقها در  یتمام. اند یندر وزارت یه،ال ینتا زبر یرینز يها یهدر سطوح و ال یپژوهش یریتمد يواحدها یو پژوهش یقاتیتحق

 یرتاث یزو ن یتبار مسئول ینیاز سنگ یامر حاک ینمذکور خواهد بود و ا يکانونها یاستگذارياطناب بند س ۥبو چارچو یدامر پژوهش در ق

: چون یاستهاییس. شده است یاداز منشاء  ينامه ها، بخشنامه ها، دستوالعملها و هرگونه صادرات مصدر یاستژرف و بلند مدت س يگذار

با  یبه مقاالت یشترب یازاتامت یصبه تعداد مقاالت ساالنه، تخص یازاتامت یوابستگ ژوهشی،به انتشارات پ یدر بند بودن ارتقائات علم

است  یزهاییاز اهم انگ یو مشاوره تخصص یبه نسبه صرف، به نفر اول و کمرنگ نمودن نقش عقل جمع یازدهیکمتر، امت یسندگاننو
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آنان است، در حد  یدغل و ق يجامعه که پژوهش، بندگشا یازهاين ییشناسا. گردند یتلق یشینازا یستبا ینباشند م یشیکهاگر ضد زا

 یرسا یرنقاط مثمر و توف ینشخطاست، گز یمودنپ یمودهاستناد به، ره پ. گنجد ینم يتک پژوهشگر یچنگاه ه یطهکالن و جامع در ح

سطح  یترینعال ياز سو ژوهشیساالنه موضوعات پ یستارائه ل ییکه چرا ینجاستانگارد، ا یجوامع را نه تنها مجاز که واجب م

موضوعات به انگشت اشاره صاحب  یقانطر یو ط یروانکه محققان پ ینستگردد، ا یم یداکشورها هو یبرخ یموسسات بهداشت

  .گردند یم برُّمد یاستانس

  یريگ یجهو نت خالصه

مهم  یناست و ا یعلم یشو رو یشپژوهش زا یتغا یست،ن یو عمل ينظر یعوامل عفون یتمصون و فارغ از سرا یزپژوهش ن وادي

 يواد ینآفات ا یانبه جد از سار یش،سه گانه فهم، نقد، زا یقطر یپس از ط. است یمقدم به نقد علم ی،و فهم علم یمتاخر به فهم علم

از  یتکرار و ته ي،تک رو یل،بودند اعم از تعج "ت"چهار  يستونها ی،آفات پژوهش یدرون یانارکان اربعه سار. بود یدبرحزر و مبرا با

 یمن جمله وابستگ یقیو خالف تشو یقیتشو یرجامع و کالن، نقص تداب یاستامر پژوهش نه نبود، بل کمبود س یرونیاز آفات ب. کاربرد

 یف یو علم یمال یازاتامت یمارج و قرب به مقاالت کم تعداد نگار، تقس ین،مع ماندر ظرف ز یبه انتشارات پژوهش یتام ارتقائات علم

 یهبه اصول ثالث یاست با توسل و دست بدامان یدام. یستدر اجتماع پژوهشگران و استناد عقل جمع یکه سخت مانع ان،یسندگنو ینماب

 یتااخالق، و نها یهدر سا یاز عقل و خرد پژوهش یرويات موجود، پیواقع یدنبتوان با د ییو نقد گرا ییعقل گرا یی،فلسفه علم، واقع گرا

باشد تا حالوت . یمرهسپار باش یاهداف جامعه انسان ینتام يدر راستا یرن اضعاف، به اصالح مسمکشوف نمود ینی،و به گز ينقاد

  .و آرامش بخش جانمان باشد یازهابخش جراحات و مرتفع ن یاممان التپژوهش يدستاوردها
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