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پژوهش استوار: اخالقمداري و روشمندي  
  

توسعه پايدار در گرو تحقيق استوار است. تحقيق استوار نيز حاصل روشمندي 
و اخالق ورزي در فرآيند پژوهش است. مرحوم دكتر عبدالحسين زرينكوب، 
در مرداد 1377 توصيف و تبيين از پژوهش روزگار خود را به قلم آورده و آن 
را با سه دهه قبل مقايسه كرده است: «اگر با اين همه محقق كه در روزگار ما 
هست، هنوز ادب تحقيقي ما، سست و بيمايه بنظر ميآيد، جاي دريغ است 
(توصيف). اما علت آنست كه داعيهداران زمان ما كار تحقيق را زياده آسان و 
خوارمايه گرفتهاند. تا سي سال پيش كه هنوز اينهمه محقق در بين ما ظهور 
نكرده بود، كساني مانند محمد قزويني و همگنان او، اگر تحقيقي در مسائل 
انديشهها، ص 9)   و ها يادداشت( ادبي و تاريخي ميكردند دقيق و استوار بود.» 
  زرين كوب در توصيف از وضعيت آن روزگارِ تحقيق چند نكته را نشان 
ميدهد: شتابكاري، بيدردي، از دست رفتن احتياط علمي، بي رسمي، بيدقتي، 
سرقت و انتحال، سوءاستفاده از مآخذ و پرونده دروغين، كژذوقي، 
خودفروشي، گرانجاني، فضل فروشي. حاصل اين رخنهها سرگشتگي محقق 

است (همان، صص 17-9).  
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  امروز كه در آغاز دهه پاياني سده چهاردهم هجري شمسي قرار داريم، 
پژوهش به لحاظ كمي توسعه فراوان يافته است. اعضاي هيات علمي بسيار 
بيشتر از دهه چهارم (زمان مقاله "تحقيق درست" از زرين كوب) هستند و 
دورههاي تحصيالت تكميلي، اعم از كارشناسي ارشد و سطح سه حوزوي و 
دكتري و سطح چهار حوزوي توسعه فراوان يافتهاند و كسان زيادي را به 
پژوهش پاياننامه و رساله الزام كردهاند. اينكه وضعيت تحقيق در اين روزگار 
چگونه است و حاصل آن چيست، محتاج مطالعه نظاممند است: پژوهشي 

ضروري در وضعيت پژوهش.  
  آنچه مشكل را در اين راه افزونتر كرده است، سلطه سازمان بر بسياري از 
شوون حرفهاي از جمله حرفه پژوهش است. سلطه سازمان آثار متعددي از 
تهديدها و فرصتها به ميان آورده است و دستيابي به تحقيق درست را دشوار 
كرده است. تحقيق درست عالوه بر دانش محقق بر دو امر اساسي استوار است: 
روشمندي و اخالقورزي. دهه نود، دهه اقبال دانشمندان علوم اسالمي و به 
طور كلي علوم انساني به اين دو ركن است. كتابها و حتي نشريههايي در حوزه 
روش تحقيق و روششناسي معارف اسالمي و علوم انساني و همچنين در 
زمينه آيين نگارش مقاله علمي و شيوه تدوين پاياننامه در اين دهه منتشر 

شدند. همچنين در اين دهه، چند كتاب در اخالق پژوهش منتشر شدند.   
نقد اين آثار از چشم منتقدان دور نماند. برخي از آثار روش شناسي و روش 
تحقيق راهي نو باز كرد و بر جريان پژوهش، به ويژه در الهيات، موثر افتاد. اما 
نقد آثار مربوط به اخالق پژوهش بيش و كم يأس آورند.  به بيان يك نمونه 
بسنده ميكنم. تازهترين اثر در اخالق پژوهش مجموعه مقاالتي است كه به 
اهتمام دكتر محسن جوادي به وسيله پژوهشگاه علوم انساني منتشر شده 

(1390) و مورد نقد قرار گرفته است.   
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دو جمله از منتقدان و يك جمله از نويسندگان مقالهها در مقام دفاع و پاسخ 
قابل توجه است. مهدي مهريزي: سه مقاله در اثر ترجمه شده است. اين 
موضوع تنها با خواندن مقدمه فهميده ميشود. اما در فهرست منعكس نشده 
است و در مقاالت هم هيچ اشارهاي به آن نشده است كه اين مقالهها ترجمه 
شده است (بلكه ايهام تاليف گرديده است) و البته هيچ يك از اين سه مقاله نيز 
منبع ندارد. مختاري؛ منتقد ديگر رضا مختاري است كه كتاب را به واسطه 
شتابزدگي از حيث مستندات نقلي معيوب دانسته است. سيد حسن اسالمي در 

دفاع مي گويد: ما دچار فقر منابع در زمينه اخالق پژوهش هستيم.   
دو كتاب در زمينه اخالق پژوهش نوشته شده است كه هر كدام ضد اخالق 
پژوهش است. يكي منبع ندارد و يكي سرقت ادبي است (كتاب ماه دين، ش 
174، صص 4-9). مراد اسالمي از سرقت ادبي كتابي است كه در مقاله زير نقد 
شده است: ابوالحسني فرشته، «امانتداري در پژوهش با مالحظات و نقدي بر 

فصل اول كتاب اخالق پژوهش»، كتاب ماه دين، ش 155، صص 49-41.  
  بدون آنكه داوري كنم، چند كتاب موجود در اخالق پژوهش، خود در دو 
ركن استواري پژوهش يعني روشمندي و اخالق ورزي متهماند. عامل اصلي، 
شتابزدگي است. همان عنصري كه در مقاله «تحقيق درست» زرين كوب عامل 

سرگشتگي محقق و سستي پژوهش دانسته شده است.  
  اخالق پژوهش، بر اين مبنا كه پژوهش خود يك حرفه است، از شاخه هاي 
اخالق حرفهاي است و نظر به سلطه سازمان بر حرفه ها، رهيافت سازماني از 
رهيافت فردگرايانه متمايز مي شود. برايناساس چند جملهاي درباره اثر حاضر 

كه اين نوشته مقدمه آن است، سخن بگويم:  
  وقتي مولف فاضل اين اثر، از بنده مقدمه اي را خواستار شدند به ياد مقاله 
«مقدمهاي كه درخور قدر بلند شاعر نبود» از جالل آل احمد افتادم كه بنا بوده 
است مقدمه آلاحمد باشد بر مجموعه شعري از نصرت رحماني به درخواست 
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شاعر. همين، مقاله سيمين دانشور، «شوهرم جالل» را تداعي كرد اما نه به اين 
سبب كه ضياء موحد هر دو مقاله را از جهت عنوان مثال آورده است (البته 
نويسي، صص 53-54) بلكه به  مقاله در واضح و مبرهن است كه ... رسالهاي
سبب مشابهت سيمين و جالل با ناديا و حسين با اين تفاوت كه ناديا مفتوني 
را بدون حسين نوري نمي توان شناخت. او عاشق نوري هنرمند و جانباز 
شمس،  ديوان است. اين عشق پاك «را گذر بر عشق حق است انتها» (مولوي،

بيتهاي 43-40)  
عشقي كه بر انسان بود، شمشير چوبين آن بود  

آن عشــق با رحمـان بود، چون آخر آيد ابتال  
عشــق زليــخا ز ابتـدا بر يوسف آمـد سالها  

شد آخر آن عشق خدا، مي كرد بر يوسف قضا  
  
  اين زوج هنرمند و متفكر الگوي زيست در خوشبختي هستند. مفتوني از 
نوري از جمله نقاشي را فرا گرفت اما فراتر از يادگيري، نقاشي در ذهن و 
انديشه و به تبع آن در قلم وي به الگوي حذف نشدني تبديل شد. مفتوني 
سخت كوش و پركار است. تحصيالت دانشگاهي را در زماني اندك و با 
موفقيت پشت سر نهاد و اينك استاديار گروه فلسفه و حكمت اسالمي دانشگاه 
تهران است. مقالههاي مختلف و دو كتاب كوتاه هم منتشر كرده است. وي 
آنچه را كه در پژوهش از رخنه ها و سستيها مي ديد، در اين اثر نقاشي كرده 
است و براي پيشگيري و درمان آنها تدبيري انديشيده است. به همين سبب 
شيوه وي در اين اثر با ديگر كتابهاي هم موضوع متفاوت است: نقاشي و 
توصيف تجربههاي مولف از پژوهش و لقمان وار از بيادبان درس ادب 
گرفتن. زبان آن همانند خود مولف ساده و صميمي است. چيرگي مفتوني در 
نقاشي اين اثر را آينه تمام نماي خود مولف هم كرده است. از خواندن اين 
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كتاب، خسته نخواهيد شد و آنچه در مقام پيشگيري و درمان آسيبهاي 
پژوهش، اعم از آفتهاي مربوط به استواري، روشمندي و اخالقي بودن، آمده 
است، برگرفته از فرهنگ و تمدن اسالمي است، نكتههايي كه مولف از 

دانشمندان مسلمان آموخته است.  
  به آغاز سخن گفتيم استواري پژوهش در گرو دو امر است: روشمندي و 
اخالق ورزي. و گفتيم زرينكوب هر دو را در عنوان «تحقيق درست» جمع 
ميكند. امروز مي پرسند: آيا توصيه به روشمندي و پاي بندي به ضوابط تحقيق 
از مسائل اخالق پژوهش است؟ مرز روش شناسي و اخالق پژوهش كجاست؟ 
حرفهاي عمل كردن يك خصلت اخالقي در هر مسئوليت شغلي است. بنابراين 
در هر شغلي توصيه به استوار و متقن عمل كردن، دعوت به مسئوليت اخالقي 
در آن شغل است. براين اساس پژوهشگر اخالقي از قواعد تحقيق فرو 
نميگذارد و دقت و اعتبار علمي را فداي شتابزدگي نميكند و در امر خطير 
پژوهش اهمال نميورزد. شرط پايبندي به ضوابط تحقيق، شناخت اصول و 

فنون پژوهش در گستره معرفتي است.   
بر اين مبنا كتاب حاضر شامل هر دو گونه بحث است و از استواري پژوهش 
در هر دو شطر آن، روشمندي و اخالقورزي، سخن رفته است. اميدوارم اين 
اثر براي نويسنده محترم و خوانندگان گرامي آغازي در توسعه روشمندي و 

اخالق پژوهش باشد.  
  

احد فرامرز قراملكي  
دانشگاه تهران   
تابستان 1391  
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پيشگفتار  
براي آنكه ناسپاس نباشم و نيز شرط امانتداري به جا آورم، بايـد تصـريح 
كنم آن مقداري از روش كه دريافتهام، در دانشكده الهيـات و معـارف اسـالمي 
دانشگاه تهران از سال 1379 تا 1385 در كالسهاي جنـاب آقـاي دكتـر احـد 

فرامرز قراملكي بوده است، به ويژه هنگام كار بر رسالههاي كارشناسي ارشـد و 
دكتري خود كه به راهنمايي آن دانشمند بزرگوار بـه انجـام رسـاندم و بـيش از
ـ پژوهشـي مشـترك، از محضرشـان همه اينها، هنگام تـدوين مقـاالت علمـي
آموختم و تجربه اندوختم. به همين سبب هرگونه شـباهت ميـان مطالـب ايـن 
بهـرهاي كـه از اسـتاد  كتاب و سخنان و آراي استاد غير تصـادفي اسـت! قطعـا ً
بردهام نشان همه دانش و مهارت اسـتاد نيسـت، بلكـه نشـان بضـاعت مـن در 

شاگردي است.  
  اين كتاب به يك تعبير، روايتي است از كالسهاي درس روش تحقيـق 
كه از سال 1384 تا امـروز در دانشـكده الهيـات دانشـگاه تهـران بـر عهـده 

داشتهام. با اين ويژگي كه در اينجا امر تحقيق را از وجهه اخالقـي آن، مـورد 
تمركز و تأكيد قرار دادهام. زيرا در طول سالهايي كه بـا دانشـجويان متعـدد 
سر و كار داشتهام، به اين نتيجه رسيدهام كه خأل و خلـل مشـهود در گسـتره 
پژوهش، بيشتر از هر چيز معطوف به ضعفها و سستيهاي اخالقـي اسـت.  
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ظريفي به من گفت: بيشتر مشكالت اهل علم در منش است، نـه روش. چـرا 
كه اگر منش اشخاص، انساني و اخالقي باشد، روش را جستجو مـيكننـد و 

مييابند.  
ــاد شــده، دانشــجويان دو مقطــع  ــدگان در كــالسهــاي ي   شــركت كنن

كارشناسي و كارشناسي ارشد هسـتند.  البتـه بسـياري از دانشـجويان مقطـع 
كارشناسي ارشد را طالب فاضل حوزههاي علميه تشكيل ميدهند. به همـين 
سبب، در اين كتاب هر جا لفظ دانشجو را به كار ميبـرم، صـرفاً بـه معنـاي 
دانشجوي رسمي دانشگاه نيست، بلكه ميتواند طالب حـوزههـاي علميـه و 

امثال ايشان را نيز مخاطب قرار دهد.  
  اگر نبود ابراز لطفهـا و اظهـار نظرهـاي دانشـجويان معـزز، كـه ايـن 
درسها و كالسها را مفيد فايده ميدانند و مايـه دلگرمـي معلـم خـويش را 
فراهم ميآورند، هرگز دست به نگارش اين وجيزه نميبردم و مشتاقان را به 

آثار مفيد موجود حواله مينمودم.  
  هــر چنــد مخاطبــان ايــن كتــاب بيشــتر، اهــالي فلســفه هنــر و فلســفه 

اند، اما بسياري از مطالب آن به كار ساير رشتههاي علوم انسـاني نيـز  اسالمي
ميآيد. البته علوم زمان ما بسيار گسترش يافتهاند و به طور قطع هر رشـتهاي 
مسائل ويژه خود را نيز دربردارد كه بايد از متخصصان و محققان همان رشته 
طلب نمود و دانشجويان نبايد از كالسهاي روش تحقيق خاص رشته خـود 
غافل شوند. همچنين جلسات روش تحقيـق بـا برنامـههـاي مختلـف ماننـد 
پاياننامهنويسي يا مقالهنويسي براي دانشجويان مفيد، بلكه ضروري اسـت.   
بنابراين هر دانشجويي معموالً به كارگاهها و كالسهاي متنوع روش تحقيـق 
نياز دارد تا تجربههاي گوناگون محققان را بـه چنـگ آورد و نبايـد بـه يـك 

درس دو واحدي روششناسي قناعت كند.  
  اين كتاب مشتمل بر يك مقدمـه دربـاره پيشـينه اخـالق پـژوهش و دو 
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فصل درباره ابعاد كلي و جنبههاي اختصاصي اخالق تحقيق است. غرض در 
مقدمه، اين است كه سابقه سخن پيرامون وجوه اخالقي پـژوهش، نـزد قـدما و
معاصران تذكر داده شود و عالقمندان به سهولت بتوانند مباحث مرتبط را بيابند 

و استفاده كنند.  
   در فصل اول وجوه كلي اخالقي تحقيق مطرح شده است. اين وجوه، در 
موفقيت محقق نقش كليدي و اساسي دارند و حتي بيشتر از آموختهها و علـوم
رسمي و مدرسي، مـورد نيـاز پژوهشـگرانند. امـا اينهـا را وجـوه عـام و كلـي
اموري هستند كه در همه فعاليـتهـاي انسـان و در همـه ناميدهام، زيرا عمدتا ً

بخشهاي زندگي به كار ميآيند و مفيدند.   
 در فصل دوم اخالقيات اختصاصي پژوهش مورد توجه قرار گرفتـهاسـت. 
براي اين كار ناچار بودهام تصويري از پژوهش ارائه نمايم تا بتوانم بـر اسـاس
آن تصوير، نكات اخالقي تحقيق را توضيح دهم. مطالب اين فصل خود شـامل
دو قسمت است. در قسمت نخست مراحـل تحقيـق را بيـان كـردهام و در هـر
مرحله بر ابعاد اخالقي تمركز نمودهام. در قسمت دوم، يكـي از خروجـيهـاي
ـ پژوهشي را معرفي و اخالقيات معطوف به آن  مهم پژوهش، يعني مقاله علمي
را بيان داشتهام. البته رابطه ميان مقاله و پاياننامه را هم اجماالً توضيح دادهام تـا
قابـل عمده مطالب براي خوانندگاني كه در كار تدوين و تهيه پاياننامهانـد نيـز

استفاده باشد.  
  در اينجا از همه دستاندركاران مؤسسة خانه كتاب كه در تهيه اين اثـر 
سهم داشتهاند، به ويژه جناب آقاي علي شجاعي صائين مدير عامـل محتـرم 
خانه كتاب و جناب آقاي علي اوجبي معاون فرهنگي ايشان بسيار متشـكرم.  
همچنين سركار خانم الهه رجبي فر و سركار خـانم مژگـان حقـاني و واحـد 

انتشارات در مراحل مختلف كار مدد رساندند و ايفاي نقش نمودند.  



  

  



  

  
  
  
  
  

مقدمه: پيشينه اخالق پژوهش  
تكنگارهها و سرفصلهاي قدما  

اهميت علم و دانش در قرآن و روايات و سنت نبـي اكـرم صـلي اهللا عليـه 
وآله و سلم و ائمه اطهار عليهم السالم بر خوانندگان اين سطور پوشيده نيست. 
اما براي تبرك جستن، به اين آيه شريفه سوره زمر مثال ميزنم كه فرمود: «هـل 
يستوي الذين يعلمون و الذين اليعلمون»:1 آيا كساني كه ميداننـد بـا آنهـا كـه

نميدانند برابرند؟   
كتاب است و در پي آن الجهل و العقل كتاب با  كافي اصول همچنين آغاز 
قرار دارد كه با اين حديث نبوي شروع ميشود: «طلب العلم فريضـة  فضلالعلم
علي كلّ مسلم اال انّ اهللا يحب بغاة العلم.»2 جستجوي دانش بـر هـر مسـلماني

واجب است. آگاه باشيد كه خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.  
جايگاه ويژه علم و دانش در اسالم سـبب شـده اسـت بسـياري از دانشـمندان 
مسلمان متقدم و متأخر يك اثر يا فصلي از آثار خود را به آداب علم آموزي و ابعاد 
مختلف آن اختصاص دهند. بالطبع وجوه اخالقـي علـم آمـوزي و تحقيـق نيـز در 
گوشه گوشه اين آثار مطرح شده است. قصد اصلي اين كتاب پرداختن به اين قبيـل
آثار و تفحص در آنها نيست، بلكه صرفاً اشارهاي اجمالي به آنها از نظـر مـيگـذرد

                                                            
1. سورة زمر، آية ,9  

كافي، ج 1، ص ,35   2. اصول
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تا پيشينه بحث مذكور افتد و دسترسي عالقمندان به منابع مرتبط آسان گردد.  
شـهيد منيةالمريـد از تك نگارههايي كه در اين باب تأليف شده ميتوان به

نگاشته شده مثال زد. اين دو  منيةالمريد كه بر اساس تعلم و تعليم آداب ثاني و
اختصاص به موضوع دانش و آداب و احكام آن از زوايـاي گونـاگون  اثر تماما ً
المقـدمات جامع خواجه نصيرالدين طوسي كه در حاشيه المتعلمين آداب دارد.

را به  المتعلمين آداب به چاپ رسيده نمونه ديگري از اين گونه آثار است. البته
برهان الدين زرنوجي نيز نسبت دادهاند.1   

همچنين براي آثاري كه بخشي از آنها بـه آداب و احكـام مختلـف علـم و
احيـاء مثال زد. غزالي كتاب الدين علوم احياء دانش اختصاص دارد، ميتوان به
شروع كرده كه مشتمل بر هفت باب است. وي در  العلم كتاب را با الدين علوم
باب اول درباره فضيلت دانش و تعليم آن و فراگـرفتن آن سـخن گفتـه اسـت.
باب دوم به علم محمود و مذموم و اقسام اين دو علـم و سـپس احكـام آن دو

اختصاص دارد. غزالي در باب سوم به بررسي علومي پرداخته كه مردم آنهـا را 
علومي پسنديده و محمود ميپندارند، در حالي كه چنين نيسـت. بـاب چهـارم
آفات مناظره و جدل و شروط مباح بودن آن را بيـان كـرده اسـت. احياءالعلوم،
باب پنجم، ويژه آداب معلم و متعلم است. باب ششـم، پيرامـون آفـات علـم و
نشانههاي علماي آخرت و علماي سوء است. غزالي در بـاب هفـتم و آخـرين

باب به عقل، شرافت آن، حقيقت آن و اقسام آن پرداخته است.2  در البالي اين 
در بخشـي از مباحث، مطالب اخالقي بسياري مورد توجه قرار گرفتهاست. مثال ً

باب چهارم مهلكات اخالقي مناظره به تفصيل بيان شدهاست.3  

                                                            
استاذ به المتعلمين آداب انتساب در ديگر درنگي 1. براي اطالعات بيشتر در اين باره ر. ك: جهان بخش،

البشر، صص 177- ,190  
الدين، ج 1، صص 5-  ,79   علوم احياء .2

3. همان، صص 40- ,43  
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نيز در ركن اول مسلماني تحت عنوان عبـادت، سعادت كيمياي   غزالي در
نام نهاده است.1   كردن علم طلب در ده اصل را بيان نموده و اصل دوم را

   
اخالق در مباحث منطق: خطابه، شعر، جدل، مغالطه  

عالوه بر آثار و تأليفاتي كه بخشي مستقل معطوف به علم و دانـش دارنـد، 
قسمتهايي از رسالهها و آثار منطقي همچون صناعات مغالطه، جدل، خطابه و 

حتي شعر نيز مشتمل بر ابعاد اخالقي است.  
  

1) اخالق در خطابه  
يكـي از آن  اخالقيات در صناعت خطابه از دو حيـث مـورد توجـه اسـت.
جهت كه اخالق يكي از محورها و موضوعات اصلي خطابه و استدالل اقنـاعي 
را تشكيل ميدهد و خطيبان درباره مسائل اخالقي اهتمام ورزيدهاند و ديگـر از 
آن حيث كه در فنون خطابي انفعاالت نفساني و ويژگيهاي اخالقي خطيبـان و 

مخاطبان، مورد تأكيد قرار گرفته و جايگاه مهمي دارد.2  
كه به مسـائل و مباحـث خطابـه سخنوري آداب   مرحوم فروغي در كتاب
مربوط است، نكته سنجي در اخالق مردم و توجه به اقسام تمايالت و حـاالت

نفساني انسان را مورد بررسي قرار داده است.3  
  

2) اخالق در شعر  
 اخالق در صناعت شعر هـم جايگـاه وااليـي دارد و منطقيـان مسـلمان در 

                                                            
سعادت، ج 1، صص 131- ,138   1. كيمياي

النضيد، في الخطابة، صص 410- ,428   الجوهر .2
سخنوري، صص 163- ,176   3. آداب



26  □  پژوهش در آينه اخالق  
 

 

شـعر اساسـا ً صناعت شعر مباحث اخالقي جالبي را به ميان كشيدهانـد. فـارابي
پسنديده را شعري ميداند كه فضايل واقعي و افعال خـدايي را نيكـو و بـزرگ
جلوه دهد و كيفيات و حاالت افراطي و تفريطي نفـس را تعـديل نمايـد و بـه

حالت ميانه دگرگون سازد.1  
  

3) اخالق در جدل  
مباحث اخالقي در صناعت جدل نيز جاي مطالعه دارد. در صـناعت جـدل
تكنيكهايي رواني و اخالقي براي افزودن مهارت جدلي مطـرح مـيشـود كـه
جـدلي بايـد محل بحث است.2 البته قدما تصريح نمودهاند كه در هـر صـورت

جانب انصاف را نگاه دارد.3  
  

4) اخالق در مغالطه  
خواجه نصيرالدين طوسي در بحث مغالطه اموري غيـر اخالقـي مـرتبط بـا
صناعت مغالطه را مورد توجه قرار داده و از آن بـه اجـزاي خـارجي صـناعت 
مغالطه تعبير نمودهاست.4 عالمه حلي نيز در شـرح و توضـيح مطلـب خواجـه
طوسي چند سطري به آن افزوده است. مغالطات خـارجي يـا تبكيـت بيرونـي 

يعني اموري كه به شكل غير مستقيم زمينه مغالطه را فراهم ميآورنـد و خـارج 
از متن استدالل قرار دارنـد، همچـون تقبـيح طـرف مقابـل و نسـبت نـاداني و 
كندفهميُ به وي دادن، سخن او را به نحوي تأويل كردن كـه حاصـلش كـذب 

                                                            
در ديني هنر منتزعه، ص 53. براي اطالع بيشتر از شعر و هنر، ر. ك: مفهومسازي 1. ر. ك: فصول

فارابي، صص 103- ,113   فلسفه
2. درباره شرايط اخالقي مناظره، آفات و مشروعيت مناظره كه بخشي از جدل است ر. ك: اخالق

مناظره، صص 249-  288.  
النضيد، الجدل، ص 397.    3. ر. ك: الجوهر

4. ر. ك: همان، ص ,400  
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باشد، چيزي بر سخنش افزودن يا از آن كاستن كه منجر به كذب شود، پيچيـده 
و غامض نمودن مطلب و متحير نمودن مخاطب، ...1  

نيز به زبان فارسي اين گونه مغالطـات را االقتباس اساس خواجه طوسي در
در چهار قسم بيان نموده است:  

الف) تشنيع بر مخاطب به آنچه مسلم داشته باشد يا به آن اعتراف كرده.  
ب) سوق سخن او به دروغ يا خالف مشهور به زيادت الحقي يا تأويلي.  
بـه ج) ايراد آنچـه او را متحيـر و بـد دل گردانـد، ماننـد خجالـت دادن و
حقارت منسوب كردن نفس او يا سخن او و استهزاء بـا او و قطـع سـخن او و

سفاهت و استعمال الفاظ غريب و مصطلحات نامتداول.   
د)  ايراد حشو و زوائد از هذيان و تكرار و بر جمله آنچه به مقصود متعلق نبود.2  

خواجه در بيان فايده بحث مغالطـات بـه نقطـه ضـعف اخالقـي برخـي از 
كساني كه در رديف اهل علم و فضل به شمار ميآيند، اشاره دارد و ميگويـد: 
«باعث بر مغالطة صرف، كه نه به سوي امتحان يا مدافعت معاندان مبطل باشـد، 
بـه علـم و تشـوق بـه حكمـت و  اغراض فاسده باشد. مانند مـراآت (تظـاهر)

انخراط در سلك فضال و طلب تفوق بي سرمايه علم و حكمت.»3  
از نظر وي در طبيعت اكثر انسانها اين خصلت نهفته است كه از خودشـان 
خوششان ميآيد و از اينكه ديگران بر نقايص آنها واقف شـوند پرهيـز دارنـد. 
چنين اشخاصي اگر پيش از تهـذيب و تاديـب و تحصـيل شـرايط اخالقـي در 
رديف اهل علم در آيند و در معـرض سـوال و جـواب عـوام قـرار گيرنـد، از 
اعتراف به جهل ننگ دارند و در قيل و قال خطا ميكنند تا نـزد عـوام شـهرت 
يابند. چنين اشخاصي در مواجهه بـا علمـا بـه انـواع حيلـه و مغالطـه تمسـك 

                                                            
1.  ر. ك: همان، في الخطابة، صص 407-398.  

االقتباس، ص 517.   اساس .2
3.  ر. ك:  همان، ص 516.  
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ميجويند تا سخن خود را رواج دهند و نزد ظاهر بينان دانشمند انگاشته شوند. 
اهل تحقيق بايد مانند پزشك حاذقي كه به ويژگيهاي سموم آگاهي مييابد تـا 
از آن اجتناب ورزد و مبتاليان را معالجه كند، فن مغالطه را بياموزند تـا گرفتـار 

مغالطه نشوند و مغالطه ديگران در آنها تأثير نكند.  
نكتهاي رواني كه در بحث مغالطه مورد توجه خواجـه بـوده آن اسـت كـه 
برخي افراد به علت لجباز بودن مغالطه مـيكننـد و عـالج لجاجـت، لجاجـت 
است. بايد در مقابل افراد لجوجي كه از مغالطه استفاده ميكنند، مغالطه به كـار 
برد. همانگونه كه گفتهاند: «الحديد بالحديد يصلح»: «كار آهن به آهن درسـت

ميشود»، مغالطهگران را هم بايد با مغالطه در هم شكست.1   
يكي از معاصران در بحث از عوامل رواني مغالطه به اخالقيات و انفعـاالت
دروني محقق توجه نموده و تحت عنوان آفات رهرو طريـق شـناخت، عوامـل

زير را بر آنچه قدما گفته اند افزوده است:   
يك) ساده انگاري و عافيت طلبي: بايد دانست كه حقيقـت بـه آسـاني بـه 
دست نميآيد. بنابراين عافيتطلبي با حقيقتجويي نميسازد. رهروي كه هنوز 
چند گامي در راه شناخت برنداشته خسته و كـم حوصـله شـود و خـود را بـه 

مقصد رسيده پندارد، هرگز به مقصد نخواهد رسيد.   
دو) پيروي از هوي و هـوس: بـراي رسـيدن بـه حقيقـت بايـد در ضـمن 
بي طرف بود و تنها خود را تسليم دليـلهـا و مـدارك  جستجو و بررسي كامال ً
نمود. گرفتاري به دام هوسها و خواهشها سبب ميشود تا پويندة راه به جاي 
آنكه تنها متوجه حقيقت باشد، چشم و دلش متوجه هوس و ميل خود باشد....  
سه) خودباختگي در مقابل قدرتها، شهرتها، شعارها ... خودبـاختگي در 
برابر صاحبان انديشههاي گذشته، طوق تقليد را بر گـردن محقـق مـيافكنـد و 

                                                            
1. ر. ك: همان.  
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قدرت ابتكار را از او سلب ميكنـد و سـبب مـيشـود تـا همـان انديشـههـاي
اشخاص پرآوازه را برگيرد....  

چهار) پيروي كوركورانه از عادت و سنن: اكتفا به آنچه ديگران پيش از مـا
يافتهاند و بيعيب و نقص دانستن عقايد گذشتگان بـه معنـي مـرگ تحقيـق و

توقف تكامل علوم است....  
پنج) جدا نكردن جنبههاي گوناگون از هم: ... ممكن اسـت حقيقـت بـودن
مسـئله، غافـل سـازد و يك جنبه ما را از باطل بودن جنبـههـاي ديگـر همـان
همچنين ممكن است حقيقت يك امر كثيـر االضـالع را تنهـا در يـك بعـد آن

محدود سازيم (مغالطة كنهُ و وجه).  
شش) درآميختن انگيزه و انگيخته: ... نميبايد به جاي نقد سـخن بـه نقـد
سخن گو پرداخت و نميبايد به رقيب گفت چـون انگيـزة تـو از گفـتن فـالن

سخن، پاك نيست، پس خود سخنت هم درست نيست. ...  
هفت) خيال پردازي به جاي استدالل و تكيه بر ظن و گمان به جاي علم و 
يقين: ... سود بردن از تشبيه و تمثيل در مقام بيان مقصود بسيار مفيد است و در 
فهم مطالب به ذهن كمك ميكند، اما آنچه نادرست و مردود است، اسـتفاده از

تشبيه و تمثيل به جاي استدالل است. ...1  
  

تك نگارهها و مقاالت معاصران  
برخي معاصران در تك نگارهها و مقاالت خويش به اخالق پژوهش اهتمام 
نشان دادهاند. بحث درباره عوامل رواني و اخالقي مغالطه در مقالهاي با عنـوان 
«تبكيت بيروني آفت گفت و گوي اثربخش» مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.    2 
راهبـرد ـ پژوهشـي تعدادي از مقاالت اخالق پژوهش نيز در فصـلنامه علمـي

                                                            
1. ر. ك: منطق، ج 2، صص 173 ـ 175.  

بررسيها، ش ,68   و 2. ر. ك: مقاالت
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شماره 8-9 به چاپ رسيده است. برخـي از ايـن مقـاالت بـه مسـائل  فرهنگ،
درجه يك اخالق پژوهش و بعضي از آنها به مسايل درجه دو اخالق پژوهش1 

پرداختهاند. اسامي اين نويسندگان و مقاالتشان عبارت است از:  
علمي؛   داوري فرامرز قراملكي: اخالق

پژوهش؛   اخالق در معاصران به ارجاع اسالمي: مسئله
هويـت و اضـالع در جستجو دانش، يك منزله به پژوهش بحريني: اخالق

پژوهش؛   اخالق معرفتي
مبناي بر انسان به معطوف پژوهشهاي در خصوصي افشار و نعمتي: حريم

اسالمي؛   آموزههاي
اسالمي.   ارزشهاي بر استوار پژوهش، اخالقي قدردان قراملكي: منشور

مبـاني پژوهش، اخالق   عالوه بر اينها مجموعه نهُ مقاله در كتابي با عنوان
به چاپ رسيده است كه نويسندگان و مقاالت ايشان عبارتند از:   مسائل و

پژوهش؛   اخالق بر اسالمي اردكاني: درآمدي
مجازي؛   فضاي در پژوهش اخالق بر ثقه االسالمي: درآمدي

پزشكي؛   پژوهشهاي در احمدي نسب: اخالق
انساني؛   پژوهش در اخالقي عمل درباره ملي ناجي و سالمتي: بيانية

پژوهش؛   اخالق نقلي اصغرزاده: مستندات
اخالقي؛   نظريههاي و پژوهش خزاعي: اخالق

علمي؛   پژوهشي اخالق ديواني: ابعاد

                                                            
1. منظور از مسائل درجه يك اخالق پژوهش، مسائلي است كه مستقيماً به سراغ احكام و ابعاد اخالقي 
پژوهش ميرود و مقصود از مسائل درجه دو اخالق پژوهش، مباحثي است كه اخالق پژوهش را به مثابه 
يك دانش مينگرد و درباره اموري همچون روش، مسائل، موضوع و مبادي آن سخن ميگويد. مثالً ر. ك 
پژوهش. اصطالح مسائل  اخالق معرفتي هويت و اضالع در جستجو دانش، يك منزله به پژوهش اخالق
درجه يك و دو در همه علوم به كار ميرود و گفته ميشود كه فلسفة يك علم به مسائل درجه دو آن علم 

شناسي، صص 40-  ,41   علم در مسلمان دانشمندان ميپردازد. براي توضيح بيشتر ر. ك: رهيافتهاي
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پژوهش؛   اخالق جديد بخشنده آبكنار: دنياي
پژوهش.   اخالق بنيادي ضوابط اسالمي: پيشنويس

  
اخالقيات در خالل مباحث علمي ديگر  

گذشـت، در البـالي آثـار دانشـمندان مسـلمان در  عالوه بر مواضـعي كـه
حوزههاي مختلف تذكرات اخالقي براي اهل تحقيق به چشم ميخورد.  

     
1) حق محوري  

اسفار، حق محوري و اجتنـاب  صدرالمتألهين در خالل مباحث فلسفي مثال ً
از جوگير شدن را مورد تأكيد قرار داده ميگويد: «مرد حكيم به مشـهور توجـه 
نميكند و هنگامي كه به حقيقت نايل ميشود، به مخالفت جمهور اعتنا نميكند 

و در همه زمينهها به گفته توجه دارد، نه به گوينده.»1  
  

2) محفوظ نگاهداشتن دانش از نااهالن  
برخي دانشمندان مسلمان توصيههاي جدي ناظر به حفظ برخي معـارف از
نااهالن نمودهاند. ظاهراً اين توصيههـا بـا سـخن قبلـي دربـاره حرمـت پنهـان
نگهداشتن علم در تعارض است. اما ميتوان اين تعارض را با نظر بـه مصـاديق
رفع نمود. يعني آنچه تعليم آن واجب و مخفي نگاه داشتن آن حرام است، غير 

از علومي است كه بايد به متعلمان خاصي تعليم شود.    
وصيت ميكند كه اين  تنبيهات و اشارات شيخ الرئيس ابوعلي سينا در پايان
اشارات از افراد نادان و خواركنندة علم و سفيه و فالسفة ملحد حفاظت شود و 

                                                            
1. «و الرجل الحكيم اليلتفت الي المشهور و ال يبالي اذا اصاب الحق من مخالفة الجمهور و ال يتوجه في 

اربعه، ج 6، ص 8.   اسفار كل باب الي من قال بل الي ما قيل.»
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خداوند را ميان خود و كساني كه اين علم را منتشر يا تبـاه كننـد، وكيـل قـرار
ميدهد.1 فخر رازي در شرح اين سـخن ابـن سـينا بـرادران دينـي را سـفارش

ميكند به اين وصيت او عمل نمايند.2  
  شيخ اشراق هم بر محفوظ نگه داشتن علم از نااهالن تأكيد نموده اسـت.

وي پس از بيان داستان تمثيلي سمندر و بط چنين ميگويد: «اكنون تو نميداني 
كه چون با نااهل سخن گويي سيلي خوري و سخني كه فهم نكننـد بـر كفـر و
ديگر چيزها حمل كنند و هزار چيز از اينجا تولـد كننـد؟ ... مثـال دل نااهـل و
بيگانه از حقيقت همچنان است كه فتيلهاي كه به جاي روغن آب بـدو رسـيده

باشد، چندان كه آتش به نزد او بري افروخته نشود.»  
  البته سهروردي رساندن دانش به اهلش را نيز مورد توجه قرار داده ميگويـد:
«سخن از اهل دريغ نبايد داشت كه نااهل را خود از سخن مردان مالل بـود. ...

دل آشنا چو شمعي است كه آتش از دور به خود كشد و افروخته شود. ... پس 
نور در شمع گيرد، نه در فتيلة تر.»3 

  آنچه در اين موضع شايسته تذكر است توجه دادن اهل علم و تحقيق بـه
شاگردپروري است. به هر حال استاد با هر معياري كه دانشجو را اهل تشخيص 
دهد، بايد توجه داشته باشد كه با تربيت شـاگردان، دانـش خـود را بـه صـدقه

جاريه تبديل مينمايد و بدين ترتيب با مرگ خويش نيز زنده ميماند.   
  البته همانطور كه در ابتدا تصريح شد، مقصود ما پرداختن مفصل به آثـار

از بـاب  پيشـينه  قدما و معاصران در حوزه اخالق پژوهش نيست، بلكه صـرفا ً
مباحث، شمهاي از آن را بيان كرديم. اصل سخن ما، تحليل ابعاد اخالقي روش، 

فرآيند و اصول پژوهش است.  
                                                            

التنبيهات، ج 3، ص ,416   و االشارات 1. ر. ك: 
التنبيهات، ج 2، ص ,666   و االشارات 2. ر. ك: شرح

اشراق، ج 3، رسالة في حالة الطفولية، ص ,254   شيخ مصنفات مجموعه .3
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فضاحت پيشرفت علمي بدون پيشرفت اخالقي  
فارابي نهايت كمال انسان را در گـرو ادراك معقـوالت و نيـل بـه سـعادت 
معقول ميداند.1 سعادت عقلي امري است وراي سعادتهاي وهمي و خيـالي. 

ــاتي و .... از ســنخ  ــروژه تحقيق پيشــرفت شــغلي و صــنفي و تصــرف يــك پ
خوشبختيهاي وهمـي و خيـالي اسـت. خوشـبختي غـايي انسـان دانشـمند و 

پژوهشگر در اموري باالتر و واالتر از اينها است.  
توجه به سعادت و كاميابي حقيقي سبب ميشود محقق از مواجهات سـخيف و 

غير اخالقي براي ناكام نمودن رقبا و پيشي گرفتنهاي ظاهري اجتناب نمايد.  
علم چندان كه بيشتر خواني  چون عمل در تو نيست ناداني  

اگر آدمي همراه با پيشرفتهاي علمي به رفع نقاط ضـعف و رذيلـتهـاي 
اخالقي خود اهتمام نورزد، ارتقاي صنفي به زيان وي تمام ميشود. شايد شـما 
مخالف اين ادعا باشيد و بگوييد چنين فـردي الاقـل در يـك جهـت پيشـرفت 
نموده است. ولي اين نكته را در نظر بگيريد كه انتظـار مـردم از يـك شـخص 
عادي بسيار متفاوت است با توقعاتي كه از يك فرد دانشمند و فرهيخته دارنـد. 
به همين ترتيب ميزان انتظارات اخالقي مردم از اقشار گوناگون فرق دارد. مـثال ً

                                                            
السعادة، صص 109- 112.   سبيل علي 1. ر. ك: التنبيه
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اگر يك دانشجو در كالس درس شوخي بيجايي بكنـد، آنقـدر زشـت تلقـي 
نميشود كه يك استاد چنين كند. همان شـوخي از خيلـي اقشـار امـري نسـبتا 
عادي تلقي ميشود. از نظر مردم اگر يك استاد حسد بورزد بسـي ناپسـندتر از 
آن است كه يك دانشجو يا يك كارمند رفتار حسادت آميـز نشـان دهـد. پـس 
ميتوان گفت كه انباشتن علم تهي از وارستگي و متانت اخالقي باعث ميشود 
انسان سبك مغزتر به نظر آيد.1 در واقع اهل علـم و تحقيـق از همـه مـردم بـه 

اخالق و ادب محتاج ترند.  
  

توفيق در امر تحقيق، مرهون برخي خصوصيات اخالقي است  
نقشي كه اخالق و هوشمنديهاي اخالقي در موفقيـت انسـان دارد، از هـر
عامل ديگري پر رنگ تر است. آيا شما گمان ميكنيد يك محقـق موفـق حتمـا ً
آيـا بيش از شما وقت آزاد دارد؟ يا بهتر از شما از وقت خود استفاده ميكنـد؟

تصور ميكنيد بيش از شما پول دارد و به راحتي كتـاب مـيخـرد؟ چـه بسـيار 
كتابهاي رايگان در كتابخانهها منتظر شما هسـتند و حسـرت دسـتان شـما را
ميخورند. آيا فكر ميكنيد محققان موفق، آدمهايي بدون مشكل و بي خيـال و
بيغم هستند كه كار مهمي ندارند و ميتوانند با آسودگي به تحقيـق بپردازنـد؟

                                                            
1. هنگام نوشتن اين سطور خاطرهاي مناسب با اين بحث به ذهنم خطور كرد. حدود 13 ـ 14 سال پيش 
در معيت همسرم حسين نوري و گروه تئاترمان براي اجراي تئاتر به دانشگاه يكي از شهرستانها رفته 
بوديم و در مهمانسراي آن دانشگاه مستقر بوديم. اساتيد پروازي نيز در همان مهمانسرا پذيرايي ميشدند. 
شب هنگام همه گروه تئاتر و اساتيد كه يك استاد خارجي هم در ميان ايشان بود، در سالن به تماشاي 
يوسف بودند. ناگهان يكي از  پيراهن بوي تلويزيون نشسته بودند و همه غرق تماشاي فيلم سينمايي
اساتيد بدون توجه به ديگران و بدون اجازه يا اعتنا به كسي كنترل تلويزيون را برداشت و شبكه را عوض 
كرد و به گردش در شبكهها مشغول شد. افراد گروه با تحير نگاهي به يكديگر انداختند و هيچ نگفتند. 
اين رفتار در محيط يك خانواده معمولي زشت و غير قابل تحمل محسوب ميشود. البته چنين حركتي از 
يك استاد دانشگاه و در محيط مهمانسراي دانشگاه به قدري زشت بود كه براي گروه تئاتر ما خاطره و 

  ضربالمثل شد.
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نميتوانم در اينجا نمونه ذكر كنم. زيرا ناچار خواهم شد از مشكالت فكـري و
شخصي افراد مثال بياورم. ولي مطمئن باشيد آدمهاي گرفتارتر و مشكلدارتـر، 

از اوقات خود بهتر استفاده ميكنند.   
  

استفاده از نشاط و شور و پرهيز از تعلل و تأخير  
يكي از رموز توفيق محقق، تعلل نكردن در كارهاست. وقتي اشـتياق بـراي 
كاري هست انجامش دهيم. آن را به زمان ديگر وا نگذاريم. معلوم نيسـت ايـن 

انگيزه و شور و حال دوباره پيدا شود.   
اگر اآلن انگيزه مطالعه يا فيش برداري را احساس كرديد، معطل نكنيد. اگـر 
به اندازه پنج دقيقه براي مطالعه فرصت داريد، از همان پنج دقيقه استفاده كنيـد 
و منتظر فرصت و فراغت طوالني نباشيد. من هيچ گاه يك نيمروز كامـل بـراي 
تحقيق وقت نداشتهام و فيش برداريها و تأمالت خود را در زمانهـاي كوتـاه 
به دانشجوياني كه ميگويند وقت نداريم، مـيگـويم  كوتاه انجام دادهام. معموال ً

مشكل شما وقت نيست، انگيزه و شور و حال است.  
ابوحامد امام محمد غزالي سخني درباره به تأخير انـداختن كارهـا و زيـان 
مترتب بر آن دارد كه ما ميتوانيم در كار پژوهشي خـود ايـن سـخن را نصـب 
ميگويد: «اندر تأخير، آفات بسيار باشد  سعادت كيمياي العين قرار دهيم. او در
و بود كه عايقي افتد و از اين خير محروم ماند و چون اندر دل، رغبت چيـزي 
پديد آيد، به غنيمت بايد داشت كه آن، نظر رحمت است و زود بود كه شيطان 

حمله آرد.»1  
 شيخ اشراق نيز نصيحت مفيدي در اين زمينه دارد: «... و ال تؤخر الـي غـد
بمشاغله و لعلكّ لن تلحقه.»: «كـار امـروز را بـه  يوم آت كل ّ شغل يومك؛ فان ّ

                                                            
1. ج 1، ص 196.  
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فردا نينداز. زيرا هر روزي با كارهاي خودش از راه ميرسد و شايد تو هرگز به 
آن كار نرسي.»1    

  
اجتناب از تنبلي و سادهانگاري   

ميخواهد و تصميم ميگيرد، به لوازم تصميم خـويش  آري، كسي كه واقعا ً
پايبند است. در درجه اول محقق بايد توجه داشته باشد كه رسيدن به حقيقت، 
حتي گاهي در يك مسئله به ظاهر كوچك، سهل الوصول نيست. ساده انگاشتن 
تحقيق پيرامون انديشهها و نظريات علمي منجر به اَبتر مانـدن تحقيـق خواهـد 
شد. فرض كنيد دانشجويي تصميم ميگيرد پيرامون نوآوريهاي فلسفي عالمـه 
طباطبايي تحقيق كند. چند مطلبي را كه اينجا و آنجا از اساتيدش شـنيده يـا در 
مكتوباتي خوانده جمع آوري ميكند و هنگامي كه حجم مطالب از نظر خودش 
سي چهل صـفحه شـد، آن را بـه اسـتادش  به ميزان راضي كنندهاي رسيد، مثال ً
اين دانشجو ميتواند به تنهايي مطلب علمي دقيقي  تحويل ميدهد. اما آيا واقعا ً
تحت عنوان نوآوريهاي عالمه طباطبايي تدوين نمايـد؟ نـوآوريهـاي عالمـه 
يعني چه؟ يعني محقق بر آراي حكماي قبل از عالمه اشراف داشته باشد و آن-

گاه بتواند داوري كند كه كدام مطلب در فالسفة پيشين هم وجود داشته و كدام 
مطلب خاص عالمه و نوآوري او به شمار ميآيد.  

  
بيان شيخ اشراق  

شيخ اشراق معتقد است كسي كه طالب حكمت اشـراق اسـت، بايـد ابتـدا
همه حكمت مشائي را فرا بگيرد و عالوه بر آن مدتي رياضتهـاي خاصـي را 

                                                            
تلويحات، ص ,119   اشراق، ج 1، شيخ مصنفات 1. مجموعه
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نيز انجام دهد.1   
دربـاره كسـي كـه  هـم مطارحـات و مشـارع شيخ شهابالدين سـهروردي در
ميخواهد عالم الهي شود سخن ميگويد و طلب و مجاهدت را شرط قرار ميدهد. 
البته موضوع بحث ما تحقيق علمي به شكل مطلق است. اما ميتـوانيم از بخشـي از 
اين سخن شيخ اشراق استفاده كنيم و تالش براي توفيق علمي را به صـورت كلـي 
نصب العين خود قرار دهيم. شيخ شهابالدين سهروردي ميگويد: « اگر ميخواهي 
دانشمند الهي شوي، بدون آنكه بر امور مقرب به قدس زحمت و مـداومت ورزي، 
خود را به محال يا شـبيه محـال مشـغول كـردهاي.»2  ترجمـه ايـن سـخن بـراي
عالقمندان تحقيق و پژوهش اين است: «اگر ميخواهي محقـق مـوفقي شـوي، 
بدون آنكه بر كار علمي زحمت و مداومت ورزي، خود را بـه محـال يـا شـبه 

محال دلخوش كردهاي.»  
 البته بايد اين را هم اضافه كنم كه گاهي بعضيها زحمت بيشتري ميكشند 
و نتيجه كمتري به دست ميآورند. زحمت حتماً بايد روشمند باشـد. بـه بيـان
ديگر توفيق در تحقيق متوقف بر زحمت است. اما عكس ايـن قضـيه بـه نحـو
ايـن  موجبه كليه صادق نيست؛ يعني هر زحمتي منجر به توفيق نميشود. دقيقا ً

زحمت بايد معطوف به دو چيز باشد: 1. آموزش، 2.  روش.   
  

آموزش و تداوم بر طلب علم  
آموختههاي علمي، مواد خامي هستند كـه محقـق بـدون آنهـا هـيچ كـاري 
نميتواند انجام دهد و در فضاي خالي سير ميكند. محقق در هـيچ مقطعـي از 
عمر از فراگرفتن مطالب علمي فراغت نمييابد. از يـك سـو علـوم گذشـتگان 

                                                            
االشراق، ص ,258   حكمة اشراق، ج 2، شيخ مصنفات 1. ر. ك: مجموعه

المطارحات، ص 443.   و المشارع 2. همان، ج 1،
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فراوان است و از ديگر سو علم پيوسته در حال توسعه و فزوني مسائل است و 
پژوهشگر نياز دارد كه دانش خود را به روز نمايد.  

  
روش و به كار بستن آن  

روش تحقيق، مطالبي آموختني دارد كه بايد آنها را در جاي خود فراگرفت. 
اما محقق بايد شروع به كار كند و به صورت عملي روش را بيازمايد تا كم كم 
تبديل به مهارت شـود. روش تحقيـق هـر چنـد آمـوختني اسـت، ولـي صـرفاً 
آموختني نيست، همانگونه كه يك هنرجوي نقاشي تنها بـا نشسـتن سـر كـالس و 
شنيدن اصول و روش نقاشي، نقاش نميشود.  او بايد قلم مو به دست گيرد و رنگ 
بر بوم گذارد و آنچه را آموخته مكرراً به كار بندد تا كم كم به هنرمندي چيرهدسـت 
تبديل شود. تحقيق هم از جهت عملي بودن، يك هنر است و پـس از ممارسـت و 

تكرار، از خامي در ميآيد و به مهارت بدل ميگردد.  
  پس ميتوان گفت به تعبير دقيقتر، تحقيق پختـه حاصـل تـالش در سـه 

جهت است:  
1. آموزش علمي فراوان و پيوسته  

2. فراگرفتن روش 
3. تمرين و تكرار در راه به كار بستن روش.   

  
نقش تواضع در پيشرفت محقق  

دانشمندان اخالق درباره فضيلت تواضع بسيار سخن گفتهاند. اما بخشـي از
آثار تواضع به صورت خاص با پيشـرفت علمـي مـرتبط اسـت. در حـديثي از
ـ خطاب به حواريـون ـ علي نبينا و آله و عليه السالم حضرت عيسي روح اهللا
نقل شده است: « حكمت با تواضع تعمير ميشود، نه با تكبر، همـانگونـه كـه
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زراعت در دشت ميرويد، نه در كوه.»1  
  خواجه نصيرالدين طوسي مثال زيبايي را در مبحـث خطابـه ذكـر مـينمايـد: 
متعلم متواضع بزودي مجتمع علوم شود، مانند زمين نشيب كـه آبهـا در او مجتمـع 
جهل، تواضـع را از جنـود  و عقل جنود حديث شرح شود."2 و امام خميني در

عقل و تكبر را از جنود جهل برميشمارد.3   
  

دانشجوپروري و تربيت شاگرد   
نكته مهمي كه شايسته است اهل علم و تحقيق در نظر داشته باشند، جايگاه 
شاگرد پروري و تربيت دانشجو است. عالوه بر آنكه پنهان داشتن علم حـرام و 
آموختن آن واجب است، منافع و ثمرات شاگرد پروري بـيش از هـر كـس بـه
خود انسان باز ميگردد و تعليم دانش به ديگران سبب افزايش علـم و مهـارت

خود اساتيد ميگردد.  
العلـوم احيـاء در غزالـي   اما درباره وجوب تعليم دانش و حرمـت كتمـان آن،
كريم را به اين امر تفسير نموده است. مثالً اين آيه شريفه «و اذ أخـذ قرآن آياتي از
اهللا ميثاق الذين اوتوا الكتاب ليبيننّه للناس و ال يكتمونه»4 را به معناي واجب بـودن
تعليم ميداند. همچنين آيات شريفه «إنّ فريقاً منهم ليكتمون الحق و هـم يعلمـون»5 

و «و من يكتمها فانّه آثم قلبه»6 را به حرام بودن كتمان علم تفسير ميكند.   

                                                            
ر الحكمة ال بالتكّبر و كذلك في  كافي، ج 1، كتاب فضل العلم، ص 45: «بالتواضع تعمُ 1. ر. ك: اصول

السهل ينبت الزرع ال في الجبل.»  
االقتباس، ص 540.   اساس .2

3. ر. ك: ص ,353  
غزالي اين آيه اشتباه ثبت شده است و اصل آيه  العلوم احياء 4. سورة آل عمران، آية  187. البته در كتاب

شريفه در قرآن كريم چنين است: «لتبيننه للناس و ال تكتمونه.»  
5. سورة بقره، آية  ,146  
6. سورة بقره، آية  ,283  
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وي در رابطه با وجوب تعليم روايتي از پيامبر اكرم صلّي اهللا عليه و آله و سـلمّ 
أخـذ علـي نيز نقل مينمايد: «ما آتي اهللا عالماً علماً االّ و أخذ عليه من الميثـاق مـا
النبيين أن يبينوه للناس و ال يكتموه.»1: «خداوند دانشي به عالمي نـداده مگـر اينكـه
همان پيماني را كه از پيامبران بر آموزش مردم و پنهان نكردن علم گرفته، از او هـم

گرفته است.» غزالي نقلي هم بدون راوي مشخص بيان ميكند كه پراكنـدن و نشـر 
 االسـتماع ثـم ل العلم الصمت ثـمعلم را بخشي از علم به شمار ميآورد: «و قيل أو
الحفظ ثم العمل ثم نشره.»2: «گفتهاند آغاز دانش، سكوت، سـپس گـوش فـرا دادن،

آنگاه حفظ نمودن، آنگاه عمل نمودن و سپس منتشر ساختن است.»  
  اما نكته دقيق ديگر اين است كـه تعلـيم و آمـوختن دانـش بـه ديگـران،

بيشترين بازدهي و سود را براي شخص استاد به دنبال دارد. تأثير تعليم دادن به 
ديگران در رشد و ارتقاي خود معلم به اندازهاي اسـت كـه يكـي از معاصـران
هنگـام شـنيدن، ميگويد: ما هنگام خواندن، ده درصـد مطلـب را مـيآمـوزيم.

بيست درصد آن را ميآموزيم. هنگام ديدن، سي درصد ميآموزيم. هنگام ديدن 
و شنيدن، پنجاه درصد، هنگام مباحثـه، هفتـاد درصـد، هنگـام تجربـه، هشـتاد
درصد، هنگام آموختن به ديگران، نود و پنج درصد فـرا مـيگيـريم. 3 بنـابراين
حتي در خودخواهانهترين حالت، استاد بايد براي رشد خويش و عدم ركـود و

در حال تعليم و تربيت شاگردان باشد.   درجا زدن، دائما ً
                                                            

الدين، ج 1، ص ,9   1. ر. ك: احياءعلوم
2. همان، ص ,11  

3. We Learn: 
10% of what we read, 
20% of what we hear, 
30% of what we see, 
50% of what we see and hear, 
70% of what we discuss, 
80% of what we experience, 
95% of what we teach others. 
William Glasser: www.ccf.edu/services (2/26/2012) 
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دنبال راز نگرديد، موفقيت در پژوهش، رازآلود و پيچيده نيست  
دانشجويي برايم ميگفت از يكي از اساتيد اهل تحقيـق برجسـته و موفـق 
«راز نـداره آقـا جـان! پرسيدم: « راز موفقيت شما چيست؟» در جواب گفـت : 

زحمت كشيدهام.»   
  به راستي بايد اذعان نمود كه راز و رمـزي دسـت نيـافتني در پـس پـردة 
توفيق پنهان نشده است. من در طي سالهايي كه با دانشجويان مقاطع مختلـف 
سر و كار داشتهام، دريافتهام كه توفيق در پژوهش به يك معنا فقط مرهون يـك 
ويژگي اخالقي است: تصميم. آنها كه ميخواهنـد موفـق شـوند، مـيشـوند و 
نمـيخواهنـد موفـق باشـند. روزي يكـي از  كساني كه موفـق نيسـتند، اصـوال ً
دانشجويان تحصيالت تكميلي به من مراجعه كرد و براي پاياننامـهاش كمـك 

خواست. چون در مقطع كارشناسـي همكـالس بـوديم، راحـت تـر از معمـول 
حرفش را زد و گفت: «من ميخواهم اين پاياننامه جمع و جور شود و مدركم 
را بگيرم. حاال اگر پاياننامه خوبي نشد، مهم نيست. فقط ميخـواهم از شـرش 
خالص شوم.» البته من از وي عذرخواهي كردم و گفتم: «سرهم بندي كـردن و 
خالص شدن در تخصص من نيست. من فقط يك روش را در كـار تحقيـق و 
تدوين پاياننامه بلدم.» سخن آن دانشجو حرف عده قابـل تـوجهي اسـت. امـا 
بيشترشان خجالت ميكشند به اين صراحت حرف دلشان را در مقابل اساتيد بر 
تصميم ندارند تحقيق روشمند انجام دهند. اگرنه  زبان بياورند. اين گروه اصوال ً
توفيق در اين مسير، رازآلود و پيچيده نيست. دوباره از مـن بپرسـيد پـس چـرا 
تعداد موفقها زياد نيست؟ خواهم گفت: چون تعداد آنها كه ميخواهند موفـق 
باشند زياد نيست. راز موفقيـت، خواسـتن اسـت و البتـه كسـي كـه چيـزي را
ميخواهد، به لوازم اين خواستن، مانند فرا گرفتن روش و عمـل كـردن بـه آن 

ملتزم و پايبند خواهد بود.    
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عالقه و تمركز  
مشغول تنظيم اين سطور بـودم كـه مصـاحبه يكـي از دانشـمندان موفـق و
چهرههاي شاخص كشورمان را از تلويزيون شنيدم.1 پرفسور مجيد سـميعي در

پاسخ مجري گفت: «موقعي كه كسي به رشتهاي عشق و عالقه داشـته باشـد و 
آن را دنبال كند، مسلماً موفق ميشود. ايـن شـرط اول اسـت. شـرط دوم هـم
تمركز افكار است. من در جوانها بعضي وقتها ميبينم چند هفته دربـارة يـك

مسئله، چند هفته دربارة مسئله ديگر خودشان را پخش و پال ميكنند. افكارشان 
را روي مسئلهاي كه به آن عالقهمندند متمركز نميكنند. به ايـن ترتيـب موفـق
پيشـنهاد نخواهند شد. تمركز افكار و عشق و عالقه؛ من اين دو چيز را به آنهـا

ميكنم.»  
مجري: «يعني اگـر در هـر حـوزهاي ايـن دو را داشـته باشـيم، مـيتـوانيم

پيشرفت كنيم.»    
پرفسور: «من غير از اين، چيز ديگري را مؤثر نميدانم.» 

  
تقويت تمركز و توجه  

تمركز چگونه به دست ميآيد و تقويت ميشود؟ شـايد روشـن باشـد كـه
براي داشتن ذهني فعال و خالق و پويا، بايد ذهن خود را بپيـراييم و خيلـي از

زوائد را از آن دور بريزيم. ذهني كه پر از افكار آشفته است، جايي براي تمركز 
بر مسائل علمي و نوآوري ندارد. ياد خدا، آرامش روحي و بي توجهي به امور 
سطحي و خيلي از مطالب دنيوي، ظرفيت ذهن را، چه در زمينه يـادگيري چـه

در خالقيت پژوهشي، به شدت افزايش مـيدهـد. در نقطـه مقابـل، ذهنـي كـه 
انباشته از قيل و قالهاي روزمره است، مانند اينكه فالني چه گفت، فالني چـه

                                                            
  1. شبكه پنج، دهم مهر ماه 1390.  
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امـور بـيفايـده را مـرور مـيكنـد، پوشيده بود، فالني چه و چه و چه، و دائما ً
كمترين استعداد را در آموزش و كمترين پويايي را در پـژوهش از خـود نشـان
ميدهد. البته مديريت ذهن، نياز به تمرين و توجه دارد و مواجهه با هر مشكل 
جديدي در زندگي، مديريتي خاص را ميطلبد. يك مثال از خودم ميزنم. مـن
در سالهاي نوجواني، وقتي ميشـنيدم كسـي پشـت سـرم حرفـي زده، خيلـي
ناراحت ميشدم و فكرم تا مدتها آشفته ميشد. يك بـار در محضـر اسـتادي
حكيم و فرزانه از سخني كه پشت سرم گفته بودند ابراز تأسف كـردم. وي بـه

من گفت: « همين اآلن كه اينجا نشستهايم، آنقدر حرفها پشت سرمان ميزنند 
كه ما خبر نداريم و هيچ ناراحت نميشويم. اين يك حرف را هم بگذار پـيش
آنها.» اين كالم حكيمانه براي هميشـه در يـاد مـن مانـده و در مـوارد مشـابه،

آرامش و امنيت رواني را برايم به ارمغان آورده است.   
  به عنوان مثالي ديگر: انسان فرصتها و زمانهاي فراواني را صرف غيبت 
ذهني از ديگران ميكند و در خيال خود توقعـات بجـا و بـيجـا از ديگـران را
پردازش مينمايد. با قدري تمركز و توجه، ميتوان همه آن ظرفيـتهـا را بـاز
كرد و به سمت كار علمي جهت داد. ذهن مشـوش و فكـر مشـغول بـه امـور

متشتت و پراكنده، در تحقيق علمي ضعيف و ناتوان خواهد بود.  
  به عنوان آخرين جمله اين بخش بايد بگويم: هـوش هيجـاني1 و هـوش 
اخالقي2 براي پيشرفت محقق مهمتر از هـوش شـناختي اسـت. ايـن ادعـا بـه 
راحتي قابل اثبات است. شما اشخاص فراواني را با هـوش شـناختي مشـابه در 
اطراف خود ميبينيـد. امـا تعـداد انگشـت شـماري از آنهـا محققـان موفـق و 

برجستهاي هستند.  

                                                            
1. emotional intelligence. 
2. moral intelligence. 
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اهميت روش تحقيق  
در بخش پيشين كتاب به نكات اخالقي معطوف به پژوهش پرداختيم، البته 
عالوه بـر پـژوهش در بسـياري از امـور  نكاتي كه كاركرد عام دارند و معموال ً
ديگر زندگي آدمي، به كار ميآيند. اما اين بخش به اخالقيـات خـاص تحقيـق 
نظر دارد. صرفنظر از عاليترين آرمان اخالقي پژوهش كه همان غايت علم و 
معرفت يعني نيل به حيات معقول و سعادت معقول است، پـژوهش در فرآينـد 
خود و در  زواياي گوناگون خود نيز برخوردار از نكات اخالقي اسـت يـا بـه 

عبارت دقيقتر با نگاه اخالقي قابل تحليل است. اين فصل از كتاب معطوف به  
اين وجوه و نكات است.  

  ضرورت پرداختن به وجوه اخالقي تحقيق، هنگامي ملموستر ميشود كه 
ضرورت و جايگاه تحقيق و پژوهش قابل درك باشد. زيـرا اگـر تحقيـق  اساسا ً
فعاليتي بيهوده و بي ثمر باشد، اولين گام اخالقي معطوف به آن اين اسـت كـه 
رهايش كنيم. تعجب نكنيد. بعضيها چنـين تصـوري از پـژوهش دارنـد. يـك 
دانشمند آلماني موشكسازي گفته است: تحقيـق كـاري اسـت كـه مـن انجـام 

ميدهم، هنگامي كه نميدانم چه كاري انجام ميدهم!   
 



50  □  پژوهش در آينه اخالق  
 

 

Research is what I’m doing when I don’t know what I’m 
doing.1  
نتيجـه و محصـول    تلقي برخي دانشجويان از تحقيق همـين اسـت. طبعـا ً
تحقيقاتشان هم متناسب با همين تصور است. سـخن آن دانشـمند آلمـاني هـم 
گزارهاي پسيني و ناظر به كارهـاي ايـن دسـته اسـت. البتـه تحقيـق در  احتماال ً

معناي اعم شامل مطالعات پراكنده نيز ميشود.2    
  

سخن فارابي در ضرورت تحقيق  
فارابي ضمن گزارشي از فلسفه افالطون به معناي بسيار شـريفي از تحقيـق

توجه نموده است. وي درباره دانشي كه انسان را به سعادت حقيقي ميرساند و 
بخشي از كماالت انساني محسوب ميشود، دو نگرش را مطرح ميكند:  

1. برخي برآنند چنين دانشي با تحقيق و تعليم و تعلم به دست ميآيد.  
2. برخي معتقدند فحص و تعليم و تعلم باطل است و علم به شكل اتفاقي 

و طبعي حاصل ميشود.  
  البته وي عقيده دوم را مردود ميداند.3  

  
سخن بيكن در اهميت تحقيق  

بر اساس اين تصوير از پژوهش، روش تحقيق علـيرغـم اينكـه در مقابـل 
دروس تخصصي دانشكدهها ابهت و منزلت ويژهاي نـدارد، جهـاني گسـترده و 

                                                            
1. اين جمله از Wernher von Braun (1912-1977) است. بنگريد به:  

BrainyQuote.com  (2/9/2012)  
2. واژه هاي تحقيق و پژوهش به صورت مشترك لفظي بر معاني مختلفي اطالق ميشود. براي مطالعه 

صص 25-24.   مهارتها، و شيوهها پاياننامه، تدوين بيشتر ر. ك:
3. «فبان له انّ هذا العلم يمكن أن يحصل بفحصٍ و بقوة صناعةٍ يكون بها ذلك الفحص.» (ر. ك: 

اجزاءها، صص 9-7)   و افالطون فلسفة
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متنوع و جذاب با گوشه گوشههاي پيدا و پنهـان اسـت. در اهميـت روش، دو 
مثال زيباي فرانسيس بيكن، مثال پرگار و مثال خط كش، جاي تأمـل و درنـگ 
دارد. من مثال او را در راستاي توضيح كاركرد روش تحقيق، البته با زبان خـود 
تقرير ميكنم. معلم هندسهاي را در نظر بگيريد كه سالها تمرين كرده تا بتواند 
روي تخته سياه دايرهاي دقيق يا خطي راسـت بكشـد و انـرژي و وقـت قابـل 
توجهي را سرمايه كسب اين مهارت قرار دادهاسـت. پـس از مـدتها زحمـت و 
ممارست، اينك خرسند است كه ميتوانـد در مقابـل چشـمان دانـش آمـوزان، 
دايرههايي بينقص رسم كند. ناگهان به ابـزاري بـه نـام پرگـار دسترسـي پيـدا 
ميكند كه ميتواند به وسيله آن، بدون زحمت و تمرين، با يك حركـت سـريع 
دايرهاي رسم كند. كمترين حسرت او اين است كه اگر سالها پيشتر به اين ابزار 
آگاهي مييافت، وقت و انرژي خويش را صرف كارهاي مهمتر ميكرد. فقـدان 
روش مانند اين است كه در كشيدن خط راست يا دايره فقط متكي بر نلرزيـدن 
دست و چشم باشي و داشتن روش يعني به دست گرفتن خطكش و پرگار.1   

آشنايي با روش تحقيق  صرف وقت و انرژي كمتر نتيجه بهتر  
نـاآگـاهـي از روش  صرف وقت و انرژي بيشتر  نتيجه نازلتر  

خيلي از دانشجويان به جاي اينكه در پي فراگيري روش تحقيق باشند، دور 
خود ميچرخند و مدت زمان زيادي از فرصتهاي مفيدشان صرف حيرانـي و
نگراني و چه كنم چه كنم ميشود. اين نگرانـيهـا در مـورد كسـاني كـه بايـد

پاياننامه تدوين كنند، ملموستر است.   
امري مفيـد، بلكـه ضـروري  پس از بيان اجمالي اينكه روش تحقيق اصوال ً
است، نوبت به بيان ابعاد اخالقي تحقيق در فرآيند روشـمند مـيرسـد. عمـده 
اصول و فنون پژوهش بار اخالقي دارد يا به عبارت ديگر مـيتـوان در فرآينـد 
تحقيق از منظر اخالق وارد شد و مراحـل گونـاگون آن را در تـرازوي اخـالق 

                                                            
1. see: Novum Organum, Bk 1, Aph 61; Ibid, Aph, 122. 
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توزين نمود. از آنجا كه يكي از مهم ترين خروجيهاي تحقيق، مقاله علمـي ــ 
پژوهشي است، وجوه اخالقي پژوهش را در دو بخش بيان خواهيم كرد:  

بخش اول: اخالقيات در فرآيند پژوهش  
بخش دوم: اخالقيات در نگارش مقاله علمي ـ پژوهشي  



  

  
  
  
  
  
  

بخش اول  

اخالقيات در فرآيند پژوهش  
  

معناي امروزي تحقيق  
ما در صفحات پيش رو بر معناي خـاص امـروزي تحقيـق كـه در محافـل
علمي رواج دارد، تمركز خواهيم نمـود. در ايـن اصـطالح، تحقيـق بـه معنـاي
فعاليتي روشمند در جهت توليد علم و نوآوري در گستره دانش اسـت. 1 يـا بـه
ديگر سخن: پژوهش يعني طراحي يك مسئله علمي و تالش براي يافتن پاسخ 
آن كه اين مسئله علمي خود ميتواند جستجو از يك نظريه، نقـد يـك نظريـه،

توجيه يا تبيين آن، طراحي مسـئلهاي جديـد، تقريـري نـو از مسـئلهاي كهنـه، 
پاسخي نو به مسئلهاي كهنه، تحليلي جديد از نظريـهاي قـديمي و ماننـد اينهـا

باشد. در همه اين مسائل، مقوم پژوهش، نوآوري و برداشتن گام تازه است.  
  
  

                                                            
(صص 25 ـ 45) دكتر فرامرز قراملكي چنين تعريف شده  ديني مطالعات روششناسي 1. تحقيق در كتاب
است: «تحقيق پردازش اطالعات برخوردار از انتظام، متعلق به گستره خاصي از علوم و داراي هويت 

جمعي است كه به نوآوري ميانجامد». قيود تعريف در همانجا شرح داده شده است.   
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پژوهش چه هست و چه نيست؟  
براي آنكه تصور دقيقتري از پژوهش داشـته باشـيم، نيـاز بـه توضـيحات
بيشتري است. ابتدا از اينجا شروع ميكنيم كه پژوهش چه نيست. يعني برخـي
فعاليتهاي مطالعاتي مشابه با پژوهش وجود دارد كه ممكن است شـما گمـان
كنيد از سنخ پژوهش است، درحالي كه عنـوان تحقيـق و پـژوهش بـه معنـاي

خاص بر آن قابل اطالق نيست.   
فرض كنيد شما دانشجويي هستيد اهل مطالعه و در هر فرصـتي دسـت بـه
كتابي ميبريد و چند صفحهاي از آن يا همـه آن را مـيخوانيـد. بـه ايـنگونـه 

مطالعات پراكنده پژوهش گفته نميشود.   
شايد شما مدرس و معلم يك مؤسسه آموزشي هستيد و قبـل از رفـتن بـه
كالس درس مقداري از وقت خود را صرف مطالعـه پيرامـون مطالـب درسـي
ميكنيد. سعي ميكنيد به موضوعاتي كه قرار است تدريس كنيد، مسلط باشـيد

و در اطراف آن نيز مطالعه كنيد تا بتوانيد از عهده پرسشهاي شاگردان خود به 
خوبي برآييد. به اين قبيل مطالعات هم پژوهش اطالق نميشود.  

ممكن است از شما درخواست شده باشد مقالهاي براي يك دايرةالمعـارف
فراهم آوريد. اطالعاتي كه براي مقاالت دايرةالمعارفي جمع آوري ميكنيد نيـز

مصداق تحقيق و پژوهش نيست.   
شايد شما نويسنده يك برنامه هنري راديـويي يـا تلويزيـوني يـا نويسـنده
صفحهاي از يك روزنامه يا مجله هستيد. مطالعات شما براي نوشتن آن برنامـه

يا مقالة روزنامهاي هم تحقيق به معناي خاص مد نظر ما به شمار نميآيد.   
گذشـت، پس پژوهش چيست؟ پژوهش، همـانطـور كـه اشـارهاي بـه آن

فرآيند طراحي يك مسئلة علمي و يافتن پاسخ آن است.   
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مراحل تحقيق  
در اين بخش فرآيند پژوهش را به اختصار مرور كرده به مـوازات آن ابعـاد 
اخالقي تحقيق را مورد بررسي قرار ميدهـيم. بـه ايـن ترتيـب خواننـده عزيـز 
عالوه بر وجوه اخالقي پژوهش تا حدود معتنابهي بـا رونـد تحقيـق نيـز آشـنا 

خواهد گرديد.  
1. نقطه آغاز: توجه به معضالت و دغدغهها  

2. گذر از مشكل به مسئلة علمي  
3. جمع آوري منابع و اسناد  

4. جمع آوري اطالعات از درون منابع  
5. تحليل و فهم اطالعات  

6. نقد   
7. جمع بندي و اخذ نتيجه  

8. تهيه گزارش تحقيق  
  

1. نقطه آغاز: توجه به دغدغهها و مشكالت  
 محقق بايد از مشكالت پيرامون خود شروع كند و در انديشـة انجـام تحقيقـي 
مفيد باشـد.1 هـر كسـي دغدغـه مشـكالت خاصـي را دارد و بايـد بـر مهـمتـرين 
دغدغههاي خويش تمركز نمايد. ممكـن اسـت دغدغـه شـما مشـكلي معرفتـي يـا 
اعتقادي يا اخالقي باشد كه در ذهن خود يا در افراد جامعه مشاهده ميكنيد. به هـر 
حال نكته مهم اين است كه شما در مقابـل جهـان اطرافتـان بـي تفـاوت نباشـيد و 
دوست داشته باشيد مشكلي را حل كنيد و انرژي و وقتي كه صرف ميكنيد، نتيجـه 
بخش باشد و سودي به  خودتان و ديگران برساند. يكي از نويسندگان حوزه روش 

                                                            
مطالعات روششناسي 1. تأكيد بر اثربخشي به معناي مفيد بودن و داشتن اولويت را مالحظه كنيد در: 

ديني، صص 98-96.  
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تحقيق ميگويد: «از طرحي كه كمكي نميكند بپرهيـز و بـه نيازهـاي خواننـدگانت
توجه كن.»1 البته دقت كنيد براي حصول نتيجه عجله نكنيد. مراحل بعـدي تحقيـق 

را هم به ترتيب انجام دهيد تا به بهترين نتيجه دست يابيد.  
  

2. گذر از مشكل به مسئلة علمي  
قدم بعدي در فرآيند پژوهش، تبديل مشكالت به مسائل علمـي و طراحـي 
مسئله علمي است.2 در اين گام، توفيق محقق در گـرو اجتنـاب از دو رذيلـت 
اخالقي است: جهل و تعجيل بيجا. محقق نبايد جاهالنه و عجوالنـه بـه ارائـه
پاسخ مشكالت بپردازد و بايد بضاعت علمي كافي براي ورود به يك معضل و 

رفع آن را در خود فراهم آورد.  
  

تأثير جهل و تعجيل  
پاييني برخوردارنـد، بـه محـض مواجـه  افرادي كه از هوش اخالقي3 نسبتا ً
شدن با هر معضل و مشكلي، احساس ميكنند بايد پاسخي آماده داشته باشـند. 
هر جا يك مشكل سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي، اخالقـي، ... مطـرح 
ميشود، حرفي براي گفتن دارند و واژه «نميدانـم» در قـاموس لغاتشـان پيـدا 
نميشود. حتي سكوت در قبـال طـرح معضـالت و مشـكالت، عكـسالعمـل 
رايجي نيست. در حالي كه هرچه دانش انسان بيشتر ميشود، براي گشودن يك 
معضل و پاسخ به يك مسئله خود را محتاج به اطالعات بيشتري مـيبينـد. بـه 
عبارت دقيقتر دانشمند پس از روبه رو شدن بـا يـك مشـكل، ابتـدا آن را بـه 

                                                            
1. "Avoid unhelpful plans. Create a plan that meets your readers’ needs". 
(Turabian, p. 62) 
صص  ديني، مطالعات شناسي 2. براي اطالع بيشتر دربارة تبديل مشكل به  مسئلة علمي ر. ك: روش

  134, -123
3. ethical intelligence. 



فصل دوم ـ وجوه اخالقي خاص تحقيق   □  57  
 

 
 

مسئله علمي تبديل ميكند و سپس در صدد حل آن مسئله بـر مـيآيـد. بـراي 
اينكه تصور روشني از دو اصطالح مشكل و مسئله داشته باشيد، مثالي ميزنـم: 
فرض كنيد يك روز وقتي از خواب بيدار ميشويد به شـكل غيرمنتظـره دچـار 
مشكل سرگيجه ميشويد. هنگامي كه بـا دوسـتان خـود در محـل تحصـيل يـا 
كارتان برخورد ميكنيد، ايـن مشـكل را بـا آنهـا در ميـان مـيگذاريـد: «سـرم 
بدجوري گيج ميرود.» يكي از دوستان استراحت را به شـما توصـيه مـيكنـد. 
ديگري استفاده از نوعي قرص را پيشنهاد ميكنـد. سـومي مـيگويـد فشـارتان 
پايين افتاده و آب قند ميآورد. چهارمي ... در واقع دوستانتان به محض شنيدن 
مشكل، راه حل و پاسخ پيش پايتان قرار ميدهند. حـاال فـرض كنيـد بـه يـك 
پزشك متخصص مراجعه مينماييد. پزشك با ابزاري كـه دارد كارهـايي انجـام 
فشار خونتان را اندازه گيـري و بـا چـراغ قـوه درون گوشـتان را  ميدهد. مثال ً
مشاهده ميكند و نگاهي به چشمانتان مياندازد. عالوه بر اينهـا چنـد سـؤال از 
شما ميپرسد: آيا حالت تهوع هم داريد؟ آيا به تازگي سرما خـوردهايـد؟ آيـا... 
گاهي يك پزشك متخصص شما را نزد پزشك ديگري كه فوق تخصـص دارد 
فشار گـوش داخلـي  ميفرستد و او آزمايشات پيچيدهتري انجام ميدهد و مثال ً
را اندازه ميگيرد تا به علت سرگيجه شما پي ببرد. همه اين كارها به ايـن معنـا 
است كه پزشك اطالعات خود را براي حل مشكل شما كافي نميداند و سـعي 
ميكند اطالعات خود را از طرق گوناگون افزايش دهد. به عبارت كامـلتـر او 

چند كار انجام ميدهد:  
 1. مشكل شما را به مسئلة علمي در حوزه تخصص خود تبديل ميكند.  

 2. فرضيههايي در مقابل آن مسئله قرار ميدهـد. منظـور از فرضـيه پاسـخ 
احتمالي مسئله است.  

 3. با آزمايش و مشاهده فرضيات خويش را به بوته آزمون ميگذارد.  
 4. سرانجام به پاسخ، راه حل و عالج بيماري شما ميرسد. البته گاهي هم 
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به نتيجه نميرسد و شما را به همكاران ديگرش ارجاع ميدهد.  
  

تفاوت برخورد جاهالنه و عجوالنه با برخورد خردمندانه  
دو برخورد متفاوت با مشكل را مقايسه كنيد:  

1. برخورد جاهالنه و عجوالنه  
2. برخورد عالمانه و خردمندانه  

در برخورد از نوع اول، افراد ميخواهنـد بـه محـض مواجهـه بـا مشـكل، 
جواب و عالج  دهند.  

در برخورد دوم، دانشمند مشكل شما را به مسئله علمي تبـديل مـيكنـد و 
بسته به رشته علمي كه در آن فعاليت دارد، اين مسئله ميتواند متفـاوت باشـد. 
فرض كنيد ميخواهيم مشكلي را در حوزه مطالعات نظري هنر رصد كنيم و آن 
را به مسئله يا مسائل علمي تبديل نماييم. مشـكل مـورد نظـر مـا نـوع ارتبـاط

هنرمندان با حوزه سياست و حكومت است. آيا هنرمند مجاز اسـت در مسـائل 
حيطه حاكميت وارد شود؟ آيا اگر هنرمند در ارتباط مثبتي با حكومت به توليـد
آثار هنري بپردازد، آنگاه تبديل به هنرمند دولتي و فرمايشي خواهد شد؟ رابطه 

ايدهآل هنرمند با حاكمان جامعه چگونه است؟  
  

هشداري درباره مواجهات خام و عجوالنه  
سعي نكنيد اين مشكل را به همين صورت خام به عنـوان موضـوع تحقيـق
مثالً پاياننامهتان انتخاب كنيد. ميتوان پيشبيني كرد كه چنين كـاري موضـوع
محور خواهد شد. يعني مجموعهاي از مطالب پراكنده را بدون انتظام علمـي در
خود جاي خواهد داد. معموالً به بچههاي كالس روش تحقيق ميگويم اگر تـا

آخر ترم بتوانم اين مطلب را جا بيندازم كه «تحقيق را بايد بر مدار مسئله انجام 
دهيد نه موضوع»، براي يك ترم بس است. اما به شـما مـيگـويم اگـر محقـق، 
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مسئلهشناسي و مسئلهيابي را دريابد، براي نجات، كاميابي و سعادتمندي همـة 
تحقيقاتش بس است.  

شما بايد مشكلي را كه با آن درگير شدهايد، با توجه بـه تخصـص و رشـته
علمي و تحصيلي خودتان به يك يا چند مسئله علمي تبـديل كنيـد. آيـا رشـته
شما جامعهشناسي است؟ يا علوم سياسي؟ يا تاريخ هنر؟ يا فلسفه؟ رشـته مـن
فلسفه است. بنابراين مشكل ياد شده را به مسئلهاي فلسفي تبديل ميكنم. توجه 
من بر اساس مطالعات قبلي به دو فيلسوف خاص جلب مـيشـود كـه دربـاره
مدينه فاضله و نظامهاي اجتماعي و سياسي سخن گفتهاند و نظريـاتي پيرامـون

جايگاه سياسي اجتماعي هنرمندان دارند.   
  

دقتي در بضاعت و اندوخته  
از  دقت كنيد: اين «مطالعات قبلي» در تنظيم مسئله بسيار رهگشاست. قطعـا ً
ذهن خالي و بدون مطالعه يا كم محتـوا چيـزي تـراوش نمـيكنـد و در نقطـه
مقابل، هرچه آموختههايتان فراوانتر باشد، در مسئلهيابي قـويتـر و خـالقتـر

خواهيد بود. من به علت اينكه برخي آثار افالطون و فارابي را خواندهام ميدانم 
كه اين دو فيلسوف به رابطه هنرمند با حكومت و نيز ارتباط هنرمند با اجتمـاع

اهميت دادهاند.   
يك تفـاوت مسـئله و موضـوع در ايـن اسـت كـه از ذهـن خـالي مسـئله

نميتراود، ولي موضوع چرا! انتخاب موضوع احتياج بـه هزينـه زيـادي نـدارد. 
ذهن خالي و خلوت، با نگاهي به فهرست يك كتاب مثالً فلسـفي موضـوعات
فراواني ميبيند و ميتواند درباره هر يك از آنهـا مطـالبي گـردآوري كنـد. امـا
طراحي مسئله نياز به احاطه بر مسائل علم و تاريخچـه و سـير تطـورات آنهـا

دارد.  
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نكتهاي درباره مطالعات تطبيقي1   
ديـدگاه افالطـون در درباره مثال افالطون و فارابي نكتهاي قابـل تـذكر اسـت.
كتابها و مقاالت متعددي مطرح شدهاست. اما نظريه فارابي در اين مطلب خـاص
مورد تحقيق منسجم قرار نگرفته است. در مطالعات تطبيقي و مقايسهاي، حتي اگـر
يك طرف مقايسه، كه در مثال ما افالطون است، خوب تحقيق شده باشد، با داخـل
كردن طرف جديد مثل فارابي ميتوان به نوآوري رسيد و پژوهش خوبي انجام داد. 
منابع و اسنادي را كه مشتمل بر تحقيقـات قبلـي اسـت و مـورد اسـتفاده مـا قـرار
اخالقـي مـا در جهـت صـداقت و ميگيرد، حتماً ذكر مـيكنـيم. ايـن كـار وظيفـه

امانتداري است و عالوه بر اين نشان دهنده احاطه ما بر پيشينه مسئله است.  
نكته ديگر: توجه داشته باشيد مسئلهاي كه من از مشـكل اسـتخراج كـردم،
كامالً مرتبط با تخصص من در رشته فلسـفه اسـت. مـن چـون علـوم سياسـي
نخواندهام، نميتوانم مسائل آن رشته را طراحي كنم. كار پژوهش يـك فعاليـت
مطالعاتي سطحي و عمومي نيست كه به راحتي بتـوان بـه رشـتههـاي مختلـف

دستاندازي كرد. با توجه به تخصصهاي گوناگون از يـك دغدغـه و مشـكل 
واحد، مسائل متعددي به دست ميآيد.2  

  
صورتبندي فرضيه  

پس از صورت بندي مسئله نوبت به تنظيم فرضيه مـيرسـد. البتـه تـدوين
هميشه ميتوان يك يا چند فرضيه داد.  فرضيه هميشه ضرورت ندارد. اما تقريبا ً

                                                            
دينـي، صـص 249- مطالعـات روششناسي 1. درباره چيستي و فرآيند و فنون مطالعات تطبيقي ر. ك: 

  273,
2. يك تذكر ويژه هنرمندان: پژوهش در حوزه مطالعات نظري هنر، كاري از جنس توليد علم است، نه از 
جنس توليد آثار هنري. شما براي آنكه دست به پژوهش هنري بزنيد عالوه بر هنرمند بودنتان، نياز داريد 
كه در يك رشته علمي مرتبط، متخصص باشيد. مثال فلسفه هنر، جامعه شناسي هنر، اقتصاد هنر، تـاريخ

هنر، ... هنرمند بودن شما براي توليد اثر هنري شرط كافي است، اما براي توليد علم نه.  
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به ويژه در طرح پاياننامه و مانند آن فرضيه را از شما مطالبه ميكنند. بنـابراين
معموالً مجبور هستيد فرضيه سازي كنيد. به هر حال ساختن فرضيه كار سختي 
نيست. چون فرضيه يعني پاسخ احتمالي مسئله و شـما مـيتوانيـد بـا تـأمالت 

سطحي و مطالعات اوليه يك يا چند فرضيه تنظيم كنيد.  
  

نكتهاي درباره فرضيه  
يـك مسـئله نداشـته باشـيد و صـرفا ً اگر كارتان مسئله محور نباشد، يعنـي
موضوع كلي انتخاب كرده باشيد، تدوين فرضيه هم بي معني خواهد بود. براي 
پژوهش واقعي، ناچاريد مسئله سسطراحي كنيد. هرچند در بسـياري از مسـائل

منطقي است كه با ذهن خالي  علوم انساني تنظيم فرضيه ضرورت ندارد و كامال ً
از فرضيه در جستجوي پاسخ مسئله برآييم. اما اگـر طرحنامـه يـا پرپـوزالي در

مقابل شما بگذارند كه يك قسمت آن مربوط به فرضيه باشد و شما هم مجبور 
باشيد آن را پر كنيد، در يك كار موضوع محور هيچ چيزي براي نوشتن نداريد. 

اما براي پژوهش مسئله محور و مسئله مدار دستتان باز است.  
براي مسئله بررسي مقايسهاي جايگاه سياسي هنرمند در مدينـه فاضـله مثال ً
ميتـوان چنـين فرضـيهاي  داد: افالطـون هنرمنـدان را تحـت مميـزي شـديد
در حـالي كـه فـارابي حكومت قرار ميدهد يا از مدينه فاضله اخراج مـيكنـد.
هنرمندان را به عنوان بازوي حكومت در مدينه فاضله به رسـميت مـيشناسـد.
البته درباره افالطون بايد اشاره كرد كه  آنچه گفته شد، تنهـا تحليـل و آخـرين
نظر نيست و ديدگاههاي خوش بينانهتري هم نسبت به افالطون وجود دارد.   
ما اين فرضيه را با مطالعات اوليه خـود شـكل دادهايـم. مطالعـات دقيـق و
جستجوي اسناد و منابع ميتواند منجر به اثبات اين فرضيه شده يا آن را ابطـال
نمايد يا تغييراتي در آن ايجاد نمايد. پس قرار نيست فرضيه شـما حتمـا اثبـات

شود. اگر پاسخ قطعي مسئله روشن شده بود، ديگر نيازي به تحقيق نبود.  
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آزمودن فرضيه: آزمودن اين فرضيه با مراجعه به آثـار افالطـون و فـارابي و
جمع آوري اطالعات از آنها صورت خواهد گرفت. در اين بـاره بيشـتر سـخن

خواهيم گفت.   
توجه: هرچه عالمتر و متخصصتـر مـيشـويد، مسـائل شـما جزئـيتـر و
خاصتر ميشود. مسائل كليتـر، كمتـر علمـي هسـتند. مـثالً وقتـي «سياسـت

همـه آراي  فارابي» را موضوع كار خود قرار مـيدهيـد، بـه سـختي مـيتوانيـد
سياسي او را از همه آثارش بيرون بكشيد و بحـثهـاي پيرامـون آن را اسـتيفا
هنرمنـد در جامعـه را مسـئله خـاص مثـل نقـش سياسـي كنيد. اما وقتي يـك
صورتبندي ميكنيد، ميتوان اميدوار بود كه مطلبي را از قلم نيندازيـد و همـه

منابع مرتبط را بررسي كنيد.  
  

دغدغههاي شريف و اخالقي  
بسياري از دانشجويان به من ميگويند: «اين شيوه پژوهش خيلي تخصصي 
است و تحقيقاتي كه تا اين اندازه تخصصي باشد، به درد مـردم نمـيخـورد و
فقط عده اندكي از آن استفاده ميكنند. ما دوست داريم كارمان مشكالت مـردم

را حل كند و برايشان قابل فهم و قابل استفاده باشد.» من اين دغدغه را تحسين 
ميكنم و به ايشان ميگويم: نوشتن و ساختن اثري كه مخاطب عام داشته باشد 
و به شكل مستقيم با مشكالت و دغدغههاي مـردم ارتبـاط داشـته باشـد، كـار
خيلي خوبي است و كسي جلوي شما را نمـيگيـرد و از چنـين فعـاليتي منـع
نميكند. ولي توجه داشته باشيد كـه آن مقـام، مقـام ديگـري اسـت و آن نـوع
مطالعه و تحقيق، مربوط به دو مقام خطابه و شعر است و خيلي هـم شـريف و
ضروري و مورد نياز جوامع بشري است. هنرمندان يكي از اقشاري هستند كـه
در مدينه فاضله فارابي موظف به چنين فعاليتي شدهاند. مقام خطابه كه محـدود
به سخنراني نميشود و حتي مـيتوانـد در سـينما و تلويزيـون در قالـب فـيلم
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تجسم يابد، مقام ارتباط نزديك با مشكالت مردم است.   
  اما پژوهش به معناي توليد علم و نوآوري علمي، نوع ديگري از مطالعه و 
تحقيق است كه بسيار تخصصيتـر و مخاطـب آن كمتـر اسـت. البتـه اهميـت
زيربنايي دارد و جايگاه آن را ميتوان با مسامحه به جايگـاه برهـان نسـبت بـه

خطابه و شعر تشبيه كرد. مثالي ميزنم: دانشمندان علوم تجربي تحقيقاتي روي 
سلولهاي بنيادي انجام ميدهند كه مردم عادي از آن سر در نميآورنـد و تنهـا
عده اندكي از دانشمندان همان رشته ارزش كارشان را مـيفهمنـد. در سـطحي

ديگر، از اين تحقيقات استفاده ميشود و مثالً برخي بيمـاريهـا بـر اسـاس آن 
معالجه و بعضي داروها توليد ميگردد. مردم در ايـن مرحلـه ارزش و اهميـت

دانش را درمييابند.   
البته ممكن است به من بگوييد «خودت اعتراف كردي كه تحقيقـات علـوم
تجربي عالوه بر سطح اول، به سطح دوم هم منتقل ميشوند و شكل كـاربردي
پيدا ميكنند.» بله، ما بايد در تحقيقات علـوم انسـاني چنـين دغدغـهاي داشـته
باشيم. براي همين، همانطور كه گفتيم، طراحي مسئله علمـي همـواره از يـك
دغدغه شروع ميشود و محقق نبايد در توهمات و خيالبافيهاي بـيربـط، بـه

مسئلهسازي بپردازد.  
    

رعايت تقدم و تأخر منطقي مسائل تحقيق1  
رعايت ترتيب منطقـي مسـائل، گـامي ديگـر در راسـتاي رفـع نـزاعهـاي 

بيحاصل و جلوگيري از اتالف انرژي ذهني و فكري است.   
  منظور از رعايت ترتيب منطقي مسائل تحقيق آن است كه شايد پـژوهش
شما شامل چند مسئله باشد كه جـنس آنهـا از لحـاظ منطقـي تفـاوت دارد. در

                                                            
ديني، صص 139-  203.    مطالعات 1. براي اطالع بيشتر از انواع علمي ر.ك: روششناسي
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چنين حالتي به تقدم و تأخر مسائل اهميت دهيد و ترتيب منطقي ذهن را مورد 
توجه قرار دهيد. مثالً  تصور دقيق از يك مفهوم يا شيء بر اثبـات آن اولويـت

ـلُ دارد. فرض كنيد شما در حال ابطال استداللهـاي محققـي ديگـر دربـاره مث
هستيد. پس از نوشتن مقالهتان، تازه متوجه ميشويد آن محقق در صدد اثبـات
ة شـيخ ـلُ معلقـّ ُل نوريه افالطوني بوده، در حال كه شما به نفـي و ابطـال مث مث
اشراق پرداختهايد. اشكال از آنجا ناشي شده است كه از نظـم و ترتيـب منطقـي دو
ُل را  مينموديد. سپس وارد مقام استدالل  مسئله غفلت كردهايد. ابتدا بايد تعريف مث
ميشديد. چه بسا با  تعريف مفهوم و امر مورد بحث، متوجه شـويد كـه نزاعـي در

ميان نيست و اگر هست، به تعبير قدما، محل نزاع به خوبي تقرير ميشود.  
البته منظورم اين نيست كه هميشه از تعريف شروع كنيد، به اين معنا كه مسـئله
تعريف را مسئله اصلي پژوهش خودتـان قـرار دهيـد.    گـاهي يـك مفهـوم در آثـار
ديگران تحقيق شده و شما ميتوانيد آن را به عنـوان مبنـا و مفـروض خـود مـورد
استفاده قرار دهيد. گاهي يك واژه، معاني متعددي دارد و شما يك معناي روشـن و
بديهي آن را مد نظر داريد و فقط كافي است به اين معناي بديهي اشاره كنيد. البتـه
پيرامـون در بسياري موارد نيز تحقيق مدون و منسجمي درباره چيستي يك امـر يـا

يك مفهوم صورت نپذيرفته است و شما به اين كار اقدام مينماييد.  
پس به طور كلي آنچه دربارهاش تحقيق ميكنيد، از جهت تصور و چيستي:  

1. يا بديهي است؛  
2. يا بديهي نيست، ولي ديگران دربارهاش تحقيق روشمندي انجام دادهاند؛  

3. يا بديهي نيست و ديگران نيز درباره آن تحقيق نكردهاند.  
در شكل سوم، نقطه شروع پژوهش، در بهترين حالت پرداختن به تعريـف
و چيستي است. البته  تصوير دقيق از امور و اشيا ميتواند توسط بيان اوصـاف
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و آثار و افعال آن صورت گيرد.1  
 به عنوان مثالي براي روشن شـدن مطلـب يـاد شـده، اشـارهاي بـه رسـاله
دكتراي خويش ميكنم كه با مسئله چيستي خيال آغاز ميشود. پـس از تحقيـق
مفصل درباره چيستي خيال كه فصـل اول رسـاله را بـه خـود اختصـاص داده

است، در فصل دوم به بيان و ارزيابي و نقد استداللهاي مربوط پرداختهام.   
  مثال ديگر: به دانشـجوياني كـه دربـاره رد و اثبـات وجـود خـدا بحـث
ميكنند، ميگويم تصوري از خداوند، هر چند يك تصـور اجمـالي، مقـدم بـر
اثبات وجـود اوسـت. بسـياري از خـداها را مـا هـم رد مـيكنـيم و از ابطـال
وجودشان خرسند ميشويم! فقط يـك خـدا بـا اوصـافي ويـژه اسـت كـه بـه
وجودش باور داريم. پس اين مسئله كه خداونـد چگونـه موجـودي اسـت بـا

چگونه اوصافي، بر استداللهاي نفي و اثبات وجود خدا تقدم منطقـي دارد. در 
واقع ميتوانيم بگوييم واژه خدا به اشـتراك لفـظ بـر مفـاهيم متعـددي اطـالق

ميگردد. بت پرستان هم بت خويش را خدا ميخوانند.   
تعريف دقيق و مفهوم واضح و متمايز به معناي پرهيز از دام اشـتراك لفـظ 
اختالفـات فراوانـي را محـو مـيكنـد و نشـان است و رهايي از اشتراك لفـظ،

ميدهد بسياري از نزاعها، دعواي اوزوم و انگور و عنب است.   
خود سخن زيبايي در اين باره آوردهاست: «علـت  منطق  مرحوم مظفر در كتاب
بسياري از منازعات علمي و غير آن حتي منازعات سياسي، اجمال و ابهام در معاني 
الفاظي است كه به كار ميرود و ريسمان تفاهم مضطرب ميشود، زيرا طرفين دعوا 
درباره معناي الفاظي كه استعمال ميكنند، اتفاق نظر ندارند و هر يك به معنايي كـه 
در خاطرش خطور كرده، فكر مـيكنـد. گـاهي يـك طـرف بحـث، اصـوالً معنـاي 
مشخص و دقيقي در لوح ذهن خويش ندارد... گاهي سياستمداران و اهل جـدل از 

                                                            
ديني، صص 148- ,154   مطالعات 1. براي اطالع از اقسام تعريف و توقعات از آن ر. ك: روششناسي
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روي عمد و حيله واژههاي فريبنده را بدون روشن كردن معاني آنها به كار ميبرنـد 
تا از جمال و اجمال اين الفاظ براي تأثيرگذاري بر مردم بهـرهبـرداري كننـد و هـر 
كسي هر طور كه ميخواهد درباره آن واژه فكر كند، خطا يا صحيح. به اين ترتيـب 
معناي كلمه بين افكار مردم چون دريايي مضطرب بـاقي بمانـد.» مرحـوم مظفـر در 

اين بحث به واژههايي نظير آزادي و وطن مثال زدهاست.1  
 

جايگاه مسئلة توجيه و استدالل  
مسئله تحقيق شما ميتواند از جنس توجيه2 و  استدالل باشد. مقـام اسـتدالل

نيز جايگاه و اهميت خاص خود را دارد. اصـطالح توجيـه در اينجـا متـرادف بـا 
اثبات و استدالل است و بر خالف محاورات روزمره فاقد بار منفي است. محقـق 
ادعاي ديگران را بدون دليل نميپذيرد و نبايد انتظار داشته باشد ديگـران ادعـاي 
او را بدون دليل بپذيرند. شايد تصور كنيد اين سخن كـامالً روشـن و بـينيـاز از 
تأكيد است. اما من با دانشجويان بسياري مواجه ميشوم كه گمان مـيكننـد بايـد 
هر سخني را كه از دانشمندان بزرگ، قدما، معاصران مشهور و خـوشنـام صـادر 
ميشود، پذيرفت و چون و چرا در آن روا نيست. در واقع بسياري اشـخاص، بـه
گونهاي مرعوب و شيفته بزرگان ميشوند كـه اجـازه تفكـر و نقـد انديشـههـاي

ايشان را به خود نميدهند. غافل از اينكـه بزرگـان همـواره در سـخنان يكـديگر 
چون و چرا كردهاند و همين بحثها موجب توسعه و تعميق علوم شدهاست.  

  
آزادگي و استدالل  

سهروردي ميگويد: «از من و غير من تقليد مكن كه مالك، برهان است.»3   

                                                            
1. ر. ك: المنطق، صص 112ـ 113.  

2. justification. 
لويحات)، ص ,121   ت( اشراق، ج 1،  شيخ مصنفات، مجموعه .3
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 صدرالمتألهين نيز سخن زيبايي در باره برهـان و اولويـت و ارجحيـت برهـان بـر 
اشخاص و افراد و نظريات دارد. او پس از  نظريه خود درباره تجـرد ادراكـات خيـالي 
ميگويد: «اين سخن گرچه مخالف نظر جمهور حكما حتي شيخ و پيروان اوست، لكن 

بايد از برهان پيروي نمود و حق فقط با برهان شناخته ميشود، نه با اشخاص.»1   
مطلبي برهاني و استداللي نيست. مـثال  البته گاهي مسئله تحقيق شما اصوال ً
در پي  تعريف و مفهوم سازي هستيد يا ميخواهيد نظريه دانشـمندي را  صرفا ً
تدوين كنيد. در چنين مسئلهاي شما مطالب خود را به منابع و كتب آن دانشمند 
و شارحان مهم وي مستند ميسازيد. اما اگر در صدد اسـتدالل بـر يـك گـزاره 
هستيد، اين كار همانطور كه بيان شد، در مرحله متأخر از تعريـف و توصـيف 

قرار ميگيرد.   
  

3. جمع آوري منابع   
پرهيز از كمكاري و تنبلي  

توجه به همه منابع دامنه بدون كمكاري و تنبلي، بدون سهلانگـاري و سـر 
هم بندي، رجوع به منابع دست اول، نه دست دوم.  

به مثال افالطون و فارابي بر ميگرديم. مـيخـواهيم جايگـاه هنرمنـد را در
مدينه فاضلة اين دو فيلسوف تحقيق كنيم. اين مسئله از جنس توصـيف اسـت. 
ديدگاه افالطون را با مراجعه به آثار خودش و نظريه فارابي را با جستجوي آثار 
خودش تدوين ميكنيم. يعني ابتدا شروع ميكنيم به جمع آوري منابع و كتب و 

سپس ميپردازيم به جمع آوري اطالعات و فيش برداري از درون منابع.  
براي چنين پژوهشي همه آثار افالطون و همه آثار فـارابي را الزم داريـم و 

                                                            
مخالفاً لما عليه جمهور الحكماء حتي الشيخ و من يحذو  كان 1. ر. ك: اسفار، ج 3، ص 372: «هذا و ان
حذوه، لكن المتبع هو البرهان و الحق ال يعرف االّ بالبرهان ال بالرجال؛ ألنّ المحسوس ال يفيد المعقول و 

ال يسلط عليه، بل المعقول قاهر علي كلّ محسوس.»  
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براي تدوين ديدگاه آنها به كتابهايي كه انديشههاي آن دو را نقـل كـردهانـد، 
مراجعه نميكنيم. در اصطالح روششناسي به كتـب مـثالً خـود فـارابي منـابع
دست اول اطالق ميشود و به كتبي كه نظريات فارابي را نقل كـردهانـد، منـابع

دست دوم گفته ميشود.  
  منابع دست دوم و ضعيف، به تحقيق شما ضربه ميزنند و گاهي منجر به 

خطاهاي سنگين ميشوند.   
غزالي دربـاره حـرام بـودن العلوم احياء در آغاز همين كتاب، من مطلبي از
كتمان علم نقل كردهام و از همان منبع آيـاتي را كـه غزالـي آوردهاسـت، ذكـر
مجيد مقابلـه نمـودم، متوجـه قرآن نمودهام. پس از آنكه آيات شريفه را با متن
شدم غزالي، يا احياناً نويسنده نسخه، در نقل آية كريمـة 187 سـورة آلعمـران
«ليبيننـه دچار خطا گرديدهاست و به جاي « لتبيننه للناس و التكتمونـه» گفتـه : 
به غزالي اعتماد مـينمـودم و بـه قرآن للناس و اليكتمونه». اگر من در ذكر آيه
مراجعه نميكردم، آيهاي را غلط نقل ميكردم و اگر شما نيز به كتاب مـن قرآن
اكتفا ميكرديد و اين آيه را از كتاب من نقل مـيكرديـد، ايـن اشـتباه همچنـان

تكثير ميشد.   
كـريم حساسـيت بـااليي وجـود دارد و قـرآن البته خوشبختانه نسـبت بـه
در دسـترس و مـورد مراجعـه بيش از مـثال كتـاب غزالـي قرآن همچنين خود
محققان است. لكن اينگونه خطاهاي مكرر، در نقل نظريات دانشمندان بسـيار
پيش آمدهاست. به عنوان نمونه يكي از معاصران درباره نظريه فـارابي پيرامـون
كشورداري و حكومت گفتهاست: «رئيس اول مدينه فاضله فارابي افعال و رفتار و 

صفاتش يكسره دنيوي هستند.»1   
حال اگر شما در تنظيم نظريه فارابي به اين سخن اعتماد كنيد، دچار خطاي 

                                                            
االشراق، ص 48.   حكمة شرح 1. مقدمة
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آشكاري خواهيد شد. زيرا رئيس اول مدينه فاضله به تصريح خود فارابي كسي 
جز پيامبر نيست. از نگاه فارابي رئيس اول علياالطالق، كسي است كه در هيچ 
چيزي، هرگز احتياج ندارد كه انساني بر او رياسـت كنـد، بلكـه همـه علـوم و
معارف براي او بالفعل حاصل است و نياز به راهنمايي هيچ انسـان ديگـري در

هيچ امري ندارد. به چنين انساني وحي ميشود و واسطهاي بين او و عقل فعال 
باقي نميماند و امت فاضله، امتي است كه چنين كسي بر او رياست كند.1  

  تنبلــي در جمــع آوري همــه منــابع و اكتفــا بــه برخــي آثــار فــارابي نيــز 
حنـا گمراهكننده است. براي تدوين دقيق ديدگاه او همه آثارش را الزم داريـد.
تـاريخ كه با عنـوان فلسفةالعرب تاريخ فاخوري و خليل جر، نويسندگان كتاب
ترجمه شدهاست، فارابي را فيلسـوفي نظـري و دور از اسالمي جهان در فلسفه
واقعيت دانستهاند كه «ميپندارد كه هر كس به عقل فعال پيوست، ميتوانـد بـر
همه مشكالتي كه در اداره مدينه پيش ميآيد، غلبه يابد. حتـي مـردم مدينـه را
تعليم خواهد داد و رهبري خواهد كرد و ايشان را به راه سـعادت كـه آخـرين
هدف آنهاست راه خواهد نمود.»2 اين برداشت از فارابي بـه وضـوح نادرسـت
است. فارابي در بحث پيرامون مسئله حكومت و رهبري، خيلـي بـيش از اينهـا

حرف دارد. او جانشينان بالفصل پيامبر با عنوان امامـان ابـرار و ائمـه هـدي را 
مطرح كرده و حتي به جانشينان با واسطه ايشان يعني فقهـا و مجتهـدان واجـد

شرايط پرداخته است.3  
منابعي كه خود اين دو نويسنده، فاخوري و جر، در پايـان مطالبشـان ذكـر

                                                            
المدنية، ص ,203   السياسة 1. ر. ك:

اسالمي، ص 445.   جهان در فلسفه 2. ر. ك: تاريخ
المدنية،  السياسة الملة، ص 56، منتزعه، صص 55-56؛ 3. براي مطالعه بيشتر در اين باره ر. ك: فصول

فارابي، صص 272-  سياسي فلسفه مضاداتها، صص 125- 126، و الفاضلة المدينة اهل آراء ص 204؛
فارابي، ص 83، 223-,224   سياسي انديشه 276؛
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و  منتزعـه فصـول كردهاند، نشان ميدهد كه آنها به برخي آثار مهم فارابي مانند
تحليـل انديشـه مراجعه نكردهانـد.  آن نويسـندگان، خـود در اساسا ً الملة كتاب
فارابي به خطا رفتهاند و شما اگر به جاي مراجعه به آثار خود فارابي، به كتـاب

ايشان اكتفا كنيد، روشن است كه كارتان چه از آب در ميآيد. در مرحله بعد از 
منابع و آثار فارابي، آثار شارحان مهم و برخـي كتـب ديگـر بـه تناسـب قابـل

استفاده است. مثالً در تأييد و تقويت برداشت خودتان از فارابي، سخن محققان 
ديگر را كه با شما همداستان هستند ميآوريد يا خطـا و خلـل نظـر ديگـران را
نشان ميدهيد. ولي در تدوين ديدگاه فارابي هرگز به تحليـلهـا و تفسـيرهاي

ديگران اعتماد نكنيد و به جمع آوري آنها نپردازيد.  
ابن خلدون خطر اعتمادهاي بيجا و نقلهاي نادرست را گوشزد نموده اسـت : 
مفسـران و پيشـوايان روايـات، وقـايع و «بارها اتفاق افتاده كه تاريخنويسـان و
حكايات را به صرف اعتماد به راوي يا ناقل، خواه درست يا نادرست، بيكم و 
كاست نقل كرده و مرتكب خبطها و لغـزشهـا شـدهانـد، چـه آنـان وقـايع و

حكايات را بر اصول آن عرضه نكرده ... در وادي وهم و خطا گمراه شدهاند.»1    
  

محدود كردن مسئله يا دامنه به جاي تباهكردن تحقيق  
اگر انرژي يا بودجه يا وقت كافي براي چنين كار دقيقي نداريد، كار تحقيق 
را تباه نكنيد، بلكه مسئله را كوچكتر يا دامنه را محدودتر نماييد. اگر يك بخش 
كار را اصولي و صحيح انجام دهيد، ميتوانيـد در فرصـتهـاي بعـدي بخـش 
ديگري از كار را ادامه دهيد. اگر يك خشت را اصولي و تراز كار بگذاريـد، در

پروژههاي آينده ميتوانيد خشتهاي ديگري روي آن قرار دهيد. اما اگر خشت 
اول كج نهاده شود، هيچ ديواري نميتوانيد بر آن بنا كنيد. وقتي يك دانشجو به 

                                                            
خلدون، ص,13   ابن مقدمه .1
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من پيشنهاد ميدهد ديدگاه حكماي مسلمان را درباره شـعر و خصوصـيات آن 
تحقيق كند، به او ميگويم: «اين مسئله خوب است. ولي همـه آن برايـت زيـاد 
است. تو ميخواهي در همين ترم يك تحقيق بياوري و به مـن تحويـل دهـي. 
پس براي آنكه كار خوبي انجـام دهـي و همـه منـابع دامنـه را جسـتجو كنـي، 
دامنهات را كوچكتر در نظر بگير و فقط ديـدگاه فـارابي را تحقيـق كـن. بـراي 

پاياننامهات ميتواني چند نفر از ساير حكما را هم اضافه كني.»  
نكته: آنچه گفتيم، درباره منابع دست اول و دوم بود. برخي دانشجويان نـه
تنها به منابع دست دوم مراجعه ميكنند، بلكه در ميان منابع دست دوم هـم بـه
سمت منابع خيلي ضعيف و دم دستي ميروند كه اصالً شايسته پژوهش بـراي
پاياننامه يا مقاله نيست. آنها مخصوصاً گاهي با اين انگيزه كه تعداد منـابع مثال ً
را افزايش دهند هر چه به دستشان ميرسد، در ليست منـابع مـيگنجاننـد. بـد
نيست اين را بدانيد كه معموالً اساتيد داور ابتدا نگاهي به منـابع مـياندازنـد و
اولين قضاوت را درباره تحقيق، از روي منابع كارتان انجام ميدهند. بـراي بـاال
بردن ارزش كارتان، منابع ضعيف و كم ارزش را حذف كنيد. البته در تشخيص 
ضعف و قوت منابع، از استاد راهنمـا و مشـاور و امثـال آنهـا كمـك بگيريـد.

معموالً شناخت ارزش منابع براي خودتان دشوار خواهد بود.   
  

4. جمعآوري اطالعات از درون منابع و اسناد  
اجتناب از سهلانگاري و بيدقتي   

پس از آنكه همه منابع را جمعآوري كرديد، با دقت و پشتكار هـر يـك از 
به فهرست يك كتاب اكتفا نكنيد. بسياري مطالـب  آنها را جستجو كنيد و صرفا ً
باريك و مهم در يك منبع يافت ميشود كه هرگز با نگاه انداختن بـه فهرسـت 
به چشم نميآيد. البته خيلي از متون قديمي اساساً فهرست ندارنـد. مـثالً آثـار
فارابي يا فهرست ندارند يا در فهرست آنها مطلبي به عنوان جايگاه هنرمنـد يـا
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فصـول يـا مـدني سياست چيزي شبيه آن يافت نميشود. ولي هنگامي كه متن
كبيـر موسـيقي را ميخوانيد، مطالب جالبي در اين باره مييابيد. كتـاب منتزعه
مقدمهاي دارد كه در خالل آن تعريفي براي هنر ذكـر شـدهاسـت. همچنـين در 
پايان اين كتاب نكات مهمي پيرامون اخالق هنر مورد بحث قرار گرفتهاست كه 

به هيچ وجه در فهرست خود را نشان نميدهد.  
حتـي  شايد به نظرتان برسد كه تحقيق با اين شرايط كار دشواري است يـا
براي برخي افراد كار ناممكني است. اين يـك واقعيـت اسـت كـه بسـياري از 
ناكاميهاي تحقيق، ناشي از ويژگيهاي اخالقي مذموم و نكوهيده است، ماننـد 
تنبلي، ساده انگاري، عجله و بسياري از توفيقات محقق وامـدار خصـلتهـاي 

پسنديده اوهمچون جديت، دقت و همت بلند ميباشد.  
دوباره تأكيد ميكنم اگر وقت كافي براي بررسي همه كتابهاي مربوط بـه
مسئله تحقيق نداريد، يا به هر دليل نميخواهيد وقت و انـرژي خيلـي زيـادي
براي اين پژوهش اختصاص دهيد، هرگز دست به مطالعه ناقص و مرور گـذرا
و سطحي منابع نزنيد، بلكه مسئله را به شكلي محدود كنيد و دامنه را ببنديـد و
كوچك تر كنيد تا به زمان كمتري نياز داشته باشيد. اگر يك تكليـف و تحقيـق
سادة كالسي را با دقت و درست انجام دهيد، هميشه مـيتوانيـد از آن اسـتفاده
كنيد و در پروژهها و فرصتهاي بعدي آن را كاملتر نماييد. ولي از يـك كـار 
سطحي و غير دقيق كه خودتان ميدانيد مطالبش قابل اعتماد نيست و به منـابع
اصلي و دست اول مراجعه نكردهايد يا مطالب هـر منبـع را سرسـري و بـدون
همـه آن را شـويد و دقت جستجو نمودهايد، به هيچ شكل نميتوانيد بهرهمنـد

بايد از ابتدا آغاز و كنترل كنيد. به همين علت، آن را از استادتان پس نميگيريد 
يا پس ميگيريد و دور مياندازيد. در زمان دانشجويي وقتي استادي تحقيقي از 
ما ميخواست، به همدرسهايم ميگفتم: «كي تحقيقهايمان را پـس بگيـريم؟» 

برخي دوستان ميگفتند: «براي چي پس بگيريم؟!»  
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يك غفلت يا تنبلي  
گاهي اوقات حتي يك مورد غفلت، سهلانگاري تنبلي يا بيدقتي ميتوانـد

كار شما را زمين بزند و نابود كند. زيرا ممكن است شما يك اطالعات غلط را 
مثالً با نقل قولي با واسطه و بدون مراجعه به منبع اصلي، وارد مقدمات تحقيـق
خود نماييد و سپس تحليلها و نقدهايي را بر آن اطالعات غلط مبتني سازيد و 
بقيـه تحليـلهـا و متوجه نباشيد كه به علت نادرسـتي همـان اطالعـات اوليـه

نقدهايتان هم بياساس و خطاست.  
مايكل وينر (متولد 1935) فيلمساز انگليسي تعبير جـالبي دربـاره مقـدمات
«اسـتحكام فيلمسازي دارد كه در بحث ما قابل اسـتفاده اسـت. وي مـيگويـد : 
زنجير به محكمي ضعيفترين حلقة آن است و حلقـة ضـعيف، خطـر بزرگـي

براي همه و نه فقط كارگردان اسـت. »1 و منطقيـان مسـلمان در هـر اسـتداللي، 
ـ استدالل مـيداننـد .  ـ يعني ضعيفترين مقدمات مقدمات  َنتيجه را تابع اخس
مراقب باشيد! اگر يك حلقه ضعيف وارد زنجيرتان شود، همه حلقههاي محكم 
يـك نقطـه را  بيارزش و سست ميكند و هنگام كشيده شدن زنجير از همـان

ضعيف و سست كنده خواهد شد.  
  

5. تحليل و فهم اطالعات  
پس از جمعآوري اطالعات نوبت به دو كار بعدي يعنـي تحليـل و سـپس
نقد اطالعات ميرسد. تحليل اطالعـات و نقـد اطالعـات واقعـاً دو كـار و دو
بخش از امر تحقيق است. اما ناچارم اين دو مطلب را با هم توضيح دهم. زيـرا
اين دو بخش كامالً به هم وابستهاند و بزرگترين ضعفي كه در كار نقـد بـه آن

آنكـه بـه  مبتال هستيم، اين است كه دچار خامي و تعجيل ميشويم و پـيش از
                                                            

1. البته بخش اصلي اين سخن، يك عبارت مشهور در انگليسي است:  
A chain is no stronger than its weakest link. 
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فهم و تحليل بپردازيم، اقدام به نقد ميكنيم. در حقيقت يكـي از اخالقـيتـرين
اصول نقد، رعايت تقدم فهم بر نقد است.   

  
دشمني با آنچه نميدانيم  

بـاره بـه چشـم مـيخـورد. سخن زيبـايي در ايـن الصفا اخوان رسائل در
اشخاصي كه با آنچه نميدانند مخالفت ميورزند، در آنجا مورد نكـوهش قـرار
گرفتهاند و به عنوان حديثي از پيامبر اكرم صليّ اهللا عليـه و آلـه و سـلمّ چنـين

أخوف ما أخاف علي اُمتي رجلُ عليم اللسان جاهلُ القلب»: «بر  آمدهاست: « ان ّ
امتم بيش از هر چيز از كسي ميترسم كه زبانش دانا و قلبش نـادان اسـت.» در 
كتاب ياد شده چنين كسي با تعبير معاند و دشمن آنچه نميداند و منكـر آنچـه

نميفهمد، وصف شدهاست.1    
 شما در واقع قبل از نقد و قبل از فهـم، گزارشـي دقيـق فـراهم كـردهايـد.
چگونه؟ با مراعات نكات دو بخش قبلي يعني بند سه و چهار. بـا مراجعـه بـه
منابع دست اول و آثار صاحبان نظريه و جمع آوري دقيق و كامل اطالعـات از
درون اين منابع موفق شدهايد مطالـب مـورد نظرتـان را بـه خـوبي گـزارش و
توصيف نماييد. شايد كارتان به همين جا ختم شود. يعني قصد شما فقط  يـك
گزارش دقيق باشد. اما اگر در برنامه تحقيقي خود عالوه بر گـزارش، در صـدد
نقد مطالب هم هستيد، بايد توجه داشته باشيد كه قبل از نقد يـك كـار مهـم و

ضروري داريد: تحليل يا فهم مطالب.  
  

گزارش دقيق نظريه   تحليل نظريه  نقد نظريه  
حتي يك كار تحقيقي خوب ميتواند با تحليل پايان يابد و مشتمل بر نقـد

                                                            
اخوانالصفا، ج 4، ص 99.   رسائل 1. «فما هو االّ معاند عدو لما يجهل، منكر لما ال يفهم.»
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نباشد. اما تحقيقي كه دست به نقد ميزند و فاقد تحليل است، در واقع از يـك
نقص بزرگ رنج ميبرد.   

  
هشدار: اگر به اين نتيجه رسيديد كه تحليل يك نظريه برايتان دشوار اسـت
يا از تحليل يك نظريه عاجز هستيد، قطعاً نميتوانيد به نقد آن بپردازيد و بايـد

از نقد چشم بپوشيد.  
  

تحليل، اخالقيترين وظيفه منتقدان    
اخالقيترين و شايد سادهترين وظيفه محققي كه در مقام نقد است، همـانطـور
كه گفتم، توجه به تحليل پيش از نقد است. تحليل پيش از نقد، به اين معناست كـه 
قبل از شروع نقد، معنا و مفهوم نظريه را توضيح دهيم. اين اصل به همان اندازه كـه
ساده و منطقي و روشن به نظر ميرسد، مورد غفلـت واقـع مـيشـود و البتـه ايـن
معضل اختصاص به پژوهشگران يك منطقه و كشور ندارد، بلكه نقد و نقادي بدون 
فهم و تحليل، منجر به بيانصافيهاي فراواني در تـاريخ نقـد علـم و انديشـه شـده 
است. به تعبير يكي از صاحبنظران اين حـوزه «بيشـتر انتقادهـاي نـاروايي كـه از
آنهـا انديشمندان روزگار باستان شده، ناشـي از آن اسـت كـه پرسـشهـايي را كـه
كوشش به پاسخ گفتنشان داشتهاند، درست درنيافتهاند.»1 يعني پيش از فهم درست 

و دقيق يك انديشه، مبادرت به نقد آن شده است.  
شايسته است قبل از نقد، اثر يا نظريه را چنان تفهيم و تحليل كنيم كه اگـر 

تشـكر كنـد و بلكـه بگويـد  صاحب آن اثر يا نظريه حضور داشته باشد، از مـا
سخنم را بهتر از خودم توضيح داديد.   

  

                                                            
علم، ص ,34   فلسفة و تاريخ .1
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انواع تحليل: تحليل مفهومي، گزارهاي و سيستمي1  
يك نظريه، سامانه و مجموعهاي از چنـد گـزاره اسـت و هـر گـزاره يـا قضـيه
موضوعي دارد و محمولي. به اين ترتيب تحليل را ميتوان به سه نوع تقسيم كرد:  

الف) تحليل مفهومي  
ب) تحليل گزارهاي  
ج)تحليل سيستمي  

  
الف) تحليل مفهومي  

تحليل مفهومي به معناي تحليل مفاهيم سازنده نظريه است. يعني معاني موضوعهـا
و محمولها را بيان كنيم. سعي ميكنم اين مطلب را با مثالي توضيح دهم.  

متكلمان و فالسفه مسلمان همگي قائل به معاد جسـماني هسـتند. يكـي از
مفاهيم اصلي نظريه معاد جسماني، مفهوم جسم پس از مرگ يا جسم رستاخيز 
است. شايد بهترين نقطه ورود به نظريات معاد جسماني، تحليل مفهـوم جسـم
رستاخيز باشد. به عنوان نمونه، جسم رستاخيز نزد عمده متكلمان از سنخ بـدن
دنيوي مادي است. ابن سينا بدن پس از مرگ را از جنس موجودات سـماوي و

فلكي ميداند. سهروردي برآن است كه جسم رستاخيز از سنخ عالم مثال است 
كه جهان واسطه ميان ماديات و مجردات است. البته اين ابدان مثالي، مظـاهري
از همان موجودات فلكي دارند. در واقع جسم رسـتاخيز در ايـن سـه ديـدگاه
نوعي مشترك لفـظ اسـت. خـوب، قبـل از اينكـه نظريـات معـاد جسـماني و
استداللهاي مربوط به آنها را بررسي و نقد كنيم، بسيار مهم است كـه مفـاهيم

اساسي اين نظريات مانند جسم معاد را تحليل نماييم.  
مثال ديگر: گاهي برخي دانشجويان از من ميپرسند شما سـنخيت علـت و

                                                            
ديني، صص 215- 217 و  مطالعات 1. براي تحليل مفهومي و گزارهاي همچنين ر. ك: روششناسي

دينپژوهي، صص 156-,160   گستره در پژوهش فنون و براي سه نوع تحليل ياد شده ر. ك: اصول
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معلول و خالق و مخلوق را قبول داريد يا نه؟ ميگويم قبـل از پاسـخ بـه ايـن
سـنخيت سؤال، بايد مسائل ديگري را جواب دهيم. مثالً سـنخيت يعنـي چـه؟
ميتواند به مفهوم اشتراك در ماهيت باشـد، مـيتوانـد بـه معنـاي اشـتراك در
اعراض باشد، ميتواند صرفاً اشتراك در معقـوالت ثانيـه باشـد.    قبـل از اينكـه
منظور از سنخيت روشن شود، نميتوان به سرعت حكم بـه سـنخيت يـا عـدم
سنخيت ميان علت و معلول يا خالق و مخلوق نمود. سنخيت در برخي معـاني
آن بيشك مردود است و در برخي مفاهيم مشكلي ندارد. بسياري از دعواهـا و
مناقشات پس از تحليل و بيان مفاهيم، خود به خود از ميان ميرود و نوبت بـه

نقد نميرسد.    
ب) تحليل گزارهاي  

شايد بگوييد هر قضيهاي يك موضوع دارد و يك محمـول و هنگـامي كـه
موضوعها و محمولها را توضيح داديم، همه گزاره را بيـان كـردهايـم، كارمـان

تمام شده و چيز ديگري براي تحليل باقي نميماند. اما بايد بگويم قضيه عالوه 
بر موضوع و محمول خيلي چيزهاي ديگر هم دارد. بعضـي از ايـن چيزهـا در
منطق بيان ميشود. مثالً دو گزاره با موضـوع و محمـول يكسـان مـيتواننـد از
فـرض كنيـد شـما معلـم لحاظ كم، كيف، جهت و نوع حمل متفـاوت باشـند.
هستيد و سعي ميكنيد براي دانش آمـوزان خـود اثبـات كنيـد انسـان موجـود
مختاري است. هم شما و هم دانش آموزان ميفهميد اختيار بـه چـه معناسـت.

ولي هر چه تالش ميكنيد، آنها سخن شما را نميپذيرند و ميگويند ما خيلـي 
از كارها را دوست داريم، ولي نميتوانيم انجام دهيم. دوست داريم اآلن بـاران

بيايد يا اآلن باالي ابرها باشيم. « انسان مختار است» در ذهن دانش آموزان يك 
اسـت. بـه قضيه كلي است. به اين معنا كه انسان در همه امور صـاحب اختيـار
همين علت زير بار آن نميروند. ولي منظور شما از «انسان مختار اسـت» ايـن

است كه انسان در برخي امور مختار است. اگر كميت قضيه يعني كلي يا جزئي 
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بودن آن را بيان كنيد، با شاگردانتان به توافق ميرسيد.  
ج) تحليل سيستمي  

هر گزاره در ارتباط با ساير گزارهها و قضاياي يك نظريه بهتر فهميده ميشـود
و براي فهم كاملتر يك نظريه بايد آن را در ارتباطي كه با نظريههاي اطـرافش دارد

تحليل كرد. مثالً فارابي در ساختار مدينه فاضله پنج بخش ذكر ميكند كه در بخش 
نخست آن حاكمان و فرمانروايان الهي يعني انبيـا، امامـان ابـرار، فقهـا و مجتهـدان
واجد شرايط قرار دارند. بخش دوم مدينه به خطبـاي مـذهبي، شـعرا، آوازخوانـان،
نويسندگان و امثال ايشـان اختصـاص دارد.  1 مفهـوم شـاعر و نويسـنده و اصـحاب
موسيقي و آواز مفهوم پيچيدهاي نيست. ولي فهم اينكه اين گـروههـا در طبقـه دوم
مدينه فاضله و در كنار خطباي ديني چه ميكنند، منوط به شناختي از سـاير اجـزاي

انديشه فارابي مانند تعريف هنر و كاركردهاي آن است.  
  

6) نقد   
بيشترين معضالت اخالقي پژوهش  

به طور كلـي بيشـترين معضـالت اخالقـي تحقيـق، در حـوزه نقـد بـه چشـم
ميخورد. نقد بخش مهمي از امر پژوهش است. چـرا كـه محقـق پـس از طراحـي 
مسئله علمي، يك يا چند پاسخ احتمالي يعني فرضيه تنظيم ميكند و در گام بعـدي 
ناچار است آن فرضيه يا فرضيهها را بررسي، تحليل و ارزيابي نمايـد تـا بـه پاسـخ 

صحيح و دقيق برسد. ارزيابي فرضيهها تعبير ديگري از نقد و نقادي است.  
  
  

                                                            
در فرهنگي راهبرد مثابه به منتزعه، ص 55 و براي تحليل و تبيين آن ر. ك: هنر 1. ر. ك: فصول

فارابي، صص 113- ,126   انديشه
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اقسام نقد: نقد نظريه، نقد مباني، نقد لوازم  
شامل تحليل باشد و  همانطور كه اشاره شد، يك تحقيق ممكن است صرفا ً
وارد مرحله نقد نشود. اما در صورتي كه پژوهش شما پس از تحليل مشتمل بر 
نقد هم باشد، اين نقدها ميتواند به نحو منع خلو به خود نظريـه يـا بـه مبـاني
نظريه يا به لوازم و آثار و نتايج نظريه بپردازد. منظورم از منع خلو اين است كه 
و  نقد، خالي از اين اقسام نيست. البته شما ميتوانيد بـه اقتضـاي تحقيـق خـود
بسته به مسئله پژوهش خود، يكي از اين نقدها، دو نوع از آنها يا هر سـه نـوع

آنها را انجام دهيد.  
  

الف) نقد نظريه  
هنگام نقد خود نظريه ميتوانيد سازگاري و عدم تعرض ميان اجزاي نظريه 
را مورد بررسي قرار دهيد. از آنجا كه نزد دانشمندان مسـلمان، علـم شـامل دو
سنخ تصور و تصديق است، بخشهاي مختلف نظريه نيز ميتوانـد از دو سـنخ
تعريف و استدالل باشد. به اين ترتيب كه مسئله تعريف، به تحصـيل تصـوري
خاص ميانجامد و مسئله استدالل به حصول تصـديقي كـه در پـي آن هسـتيم
نقـد روبـرو هسـتيد: نقـد منجر ميشود. پس شما در نقـد نظريـه بـا دو گونـه
داشـته باشـد كـه هنگـام نقـد تعريـف، تعريف، نقد استدالل. منتقد بايد دقـت
موازين منطقي تعريف را رعايت كند و زمان نقد اسـتدالل، مـوازين صـحت و
درستي استدالل را مد نظر قرار دهد. به عنوان مثال اگر شما توجه داشته باشـيد
كه از جهت منطقي ميتوان بر حسب مقاصد متعدد تعـاريف گونـاگوني بـراي
يك مفهوم  داد، نحوه داوريتان متفاوت خواهد شد و سعي نخواهيد كرد مثال ً

از ميان دهها تعريفي كه براي هنر  شده، همه را نفي كنيد تا به تعريفي واحد و 
قطعي برسيد. همچنين اگر دقت داشته باشيد كه مالك و ترازوي نقـد تعريـف،
صدق و كذب نيست، بلكه جودت و شايستگي و كارآمدي است، هنگـام نقـد
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يك تعريف آن را كاذب و غلط و نادرست نميناميد.1    
   در ارزيابي يك نظريه از حيث ادله آن، ميتوانيد به استداللهاي دانشمند 
بر نظريهاش و مغالطاتي كه در آن استداللها وجود دارد، توجه كنيد.2 يـا مـثال ً

اگر صاحب نظريه ادعا نمـوده كـه نظريـهاي قابـل اسـتدالل نيسـت، شـما بـا  
اقامه دليل عقلي، ادعاي او را نقد كنيـد. بـه نظريـه ابـن سـينا در مسـئله معـاد
چنين جملـهاي دارد: « ال سـبيل شفا الهيات جسماني دقت كنيد: وي در اواخر
صـورت الي اثباته االّ من طريق الشريعة و تصديق خبر النبوة»3 ايـن جملـه بـه
مشهور چنين ترجمه ميشود كه شيخالرئيس معتقـد اسـت معـاد جسـماني بـه
برهان عقلي قابل اثبات نيست. ولي به دليل نقل و سخن دين و پيامبر پذيرفتـه
ميشود. شما در نقد اين نظريه، استدالل عقلي صدرالمتألهين بر معاد جسـماني
سـؤال مـيبريـد و نقـد را بيان ميكنيد و ادعاي شـيخ را بـه ايـن شـكل زيـر

مينماييد.4  
ب) نقد مباني نظريه  

مباني يك نظريه، مفاهيم و گزارههايي هستند كه پذيرش آنها بر قبـول ايـن
نظريه تقدم دارد و اين نظريه بر آنها سوار و استوار است. به تعبير ديگر، مبـاني
يك نظريه، مفروضات آن نظريه به شـمار مـيآينـد.  هنگـام نقـد نظريـه معـاد
جسماني ابن سينا، ميتوانيد به نقد مباني آن بپردازيد و به عنوان يكي از مبـاني

ميتوانيد بر نظريه جسمانيت خيال دست بگذاريد.  
اثبات ميكند كه قوه خيال آدمـي قـوهاي  شفا طبيعيات نفس كتاب   ابنسينا در

                                                            
ديني، صص 154-,157   مطالعات 1. براي مطالعه مغالطاتي كه در تعريف رخ ميدهد ر. ك: روششناسي

2. براي مغالطات استدالل ر. ك: همان، صص 174-,184  
شفا، ص ,460   الهيات .3

الربوبية، صـص  الشواهد 4. براي استدالل صدرا بر معاد جسماني ر. ك: اسفار، ج 9، صص 161- 171 ؛
  346, -342
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جسماني است.1 از سوي ديگر شيخ الرئيس معتقد است كه اكثر انسـانهـا پـس از 
مرگ به مرتبه تجرد عقلي نميرسند و از ادراك خيالي جدا نميشوند و تنها توسط 
قوه خيال ميتوانند دركي از لذت و رنج و پاداش و عذاب داشته باشند.2 الزمه اين 
سخن در كنار جسمانيت خيال آن است كه اكثـر انسـانهـا پـس از مـرگ نيـاز بـه

جسمي دارند كه به وسيله آن دريافتي از لذت و عذاب داشته باشند.  
  پس آن نظرية ابن سينا كه معاد جسماني قابل اثبات عقلي نيست، با اين مباني 
تعارض دارد. زيـرا ايـن مبـاني، خـود اسـتدالل بـر معـاد جسـماني را در بـردارد.
ناسازگاري در نظام فكري يك دانشمند به خودي خود نقطه ضعف تلقي ميشود.3  

ج ) نقد لوازم و آثار و نتايج نظريه  
تفاوت لوازم يك نظريه و مباني آن به اعتبار است. يعني در مثال پيشين كـه
جسمانيت خيال از مباني معاد جسماني محسوب ميشود، ميتوان گفـت معـاد
جسماني از لوازم جسمانيت خيال است. بنابراين نيازي نميبيـنم كـه در اينجـا

مثال جداگانهاي بيان كنم.   
  

                                                            
(الطبيعيات)، صص167-171. براي مالحظه تقرير و تحليل هاي نگارنـده بـر اسـتدالل 1. ر. ك: الشفاء
سهروردي، صص 45-47. همچنين در آنجا دربـاره و فارابي ديدگاه از خيال شيخ الرئيس ر.ك : خالقيت

پيرامون تجرد يا جسمانيت خيال بحث نمودهام.   المباحثات نظر ابن سينا در
نجـات، ص  شـفا، ص 472؛ الهيـات تنبيهات، ج 3، ص 355؛ و اشارات معاد، ص 114؛ و 2. ر. ك: مبدا

  695,
3. البته من اين نقد را صرفاً به عنوان مثال بيان كردم. اما در تحقيقات خود سخن را در اينجـا بـه پايـان

معـاد، صـص 114-115؛   و نبردهام. اسناد متعددي در آثار شيخ الرئيس جمع آوري نمودهام (ر. ك: مبـدا
نجـات، صـص 695-696.) و جملـه شفا، صـص 472-473؛ الهيات تنبيهات، ج 3، ص 355؛ و اشارات
«ال سبيل الي اثباته اال من طريق الشريعة و تصديق خبر النبوة» را به گونـهاي ديگـر شفا الهيات مشهور
ـ 52) معاد جسماني را نفي ميكند، نـاظر بـه (صص 35 اضحويه رساله تحليل كردهام. آنجا كه شيخ در

بدن عنصري است. وي بازگشت بدن عنصري را تناسخ قلمداد و ابطال مينمايد. از نظر او بدن رستاخيز، 
جسمي فلكي يا شبيه آن است.  

  



82  □  پژوهش در آينه اخالق  
 

 

چند نكته اخالقي در نقد  
الف) پرهيز از شهوت در نقد  

بعضي افراد عالقه دارند درباره هـر چيـزي سـخني بگوينـد و نقـدي وارد
سازند. اينها درباره همه مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، هنري، ... 

به انتقاد ميپردازند. گويي مبتال به شهوت نقد هستند.  
  منتقد نبايد در حيطهاي كه اطالعات كافي ندارد وارد شود و نبايـد در نفـي و 
رد آنچه نميداند بكوشد يا بر اثبات چيزي كـه نمـيدانـد پافشـاري نمايـد. گفـتن 
«نميدانم» نبايد سخت يا بلكه غير ممكن به شمار آيد. مسلم است كه نادانستههاي 
محقق بسي بيشتر از دانستههاي اوست. اجتناب از گفتن «نميدانم» و اظهار نظر در 
هر آنچه كه از محقق ميپرسند يا داوري وي را طلب ميكنند، سبب ميشود محقق 
به ورطه خطاهاي متوالي گرفتار آيد. عالوه بر اين محقق را از تعمـق و متخصـص 
شدن در يك حوزه خاص باز ميماند. زيرا سعي ميكند درباره هر چه از او سـؤال 
ميكنند چيزي بخواند و چيزي بداند تا به اصطالح هيچ گاه كم نياورد. در حالي كه 
فرصت و انرژي آدمي محدود است و براي متخصص شدن ناچـار اسـت محـدوده 
معيني را برگزيند. به ويژه كه امروزه علوم بسيار گسـترش يافتـهانـد و شـاخههـاي 
اصلي و فرعي فراوان پيدا كردهاند و ديگر در زماني زندگي نميكنيم كـه يـك نفـر 
بتواند جامع همه دانشها باشد. در دوراني كه مثالً براي دنـدان يـازده رشـته فـوق 
تخصصي وجود دارد چگونه يك فرد قادر است هم فيلسوف باشد، هم متكلم، هـم 

رياضيدان، هم منطقدان، هم پزشك، هم ... ؟   
  شما هر چه متخصصتر و عالمتر شويد، نمـيدانـمهـا و سـكوتهايتـان
بيشتر خواهد شد. زيرا متوجه خواهيد شد براي نقد يك اثر بايد خيلـي چيزهـا
را بدانيد و نقـد صـرفاً ابـراز يـك سـليقه و عقيـده شخصـي نيسـت. يكـي از
معاصران، سخني درباره نقد هنري دارد كه قابل تعميم و استفاده در نقد علمـي
است. وي ميگويد: «كساني كه در ايران به نقد هنر پرداختهاند، فكر كردهاند كه 
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نقد هنر يعني اظهار عقيده شخصي و بس و چه بسا كه ايـن منتقـدان حتـي از
اصول اوليه هنرها نيز بياطالعاند. اين چنـين پنـدارها از خـامي و نـاپختگي و
عدم آگاهي كافي از هنر و از تاريخ هنر و تاريخ نقـد هنـر اسـت. نقـد، اظهـار

نقـد، اصـول و مقـدمات و مـوخرات و  عقيده شخصي هـر نويسـنده نيسـت.
محتوايي دارد.»1  

از نقـد آرا و در نقد علمي هم منتقد بايد به ملزومات نقد پايبنـد باشـد و
آثاري كه در حيطه تخصص وي نيست خودداري كند.  

  
ب) شجاعت و تواضع در نقد  

گفتن «نميدانم» احتياج به دو ملكه شجاعت و تواضع دارد و از عهده هر كسي 
بر نميآيد. خوب است كه اهل دانش به ويژه در برابـر شـاگردان بـه صـراحت بـه 

نادانستههاي خويش اعتراف كنند تا اين خصلت را در آنان پرورش دهند.2  
شجاعت و تواضع همچنين باعث ميشود محقق از نقد خودش واهمه نداشـته
بـه خطاهـا و باشد و به آن اقدام نمايد. به عنوان نمونه در تحقيقـات بعـدي خـود
لغزشهاي قبلي خود اعتراف كنـد و مـثالً تصـريح نمايـد كـه بـه برخـي منـابع و

اطالعات دسترسي نداشته و دچار اشتباهي در تحليل، استدالل يا نقد شدهاست.  
  

ج) بزرگنمايي و كوچكنمايي در نقد  
نمونه نقد غير اخالقي آن است كه يك وجه اثر هنري، كتاب يا نظريه را به 
نحو اغراق آميز و بدبينانه شرح دهيم تا موفـق شـويم نقـد جالـب تـوجهي را  
در جلسه نقد يك نمايش، برنامه مهيجي را توليـد كنـيم و توجـه  نماييم و مثال ً

مخاطبان بيشتر به سوي ما جلب شود.  
                                                            

هنري، ص ,26   نقد مختلف شيوههاي .1
اسالم، صص 316ـ 322.   در تعلم و تعليم 2. ر. ك: آداب
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د) اجتناب از نفي بالجمله و اثبات بالجمله   
در مقام تصديق، هيچ اثر يا سخن بشري غلط محـض يـا درسـت محـض 
تعاريف و مفهـومسـازيهـا مقـول بـه تشـكيك  نيست و در مقام تصور اساسا ً
ميباشند. زيرا ارزيابي آنها به صدق و كذب  نيست كه دو سويه و صفر و يكي 
سنجيده شوند، بلكه به تعبير ابن سينا ارزيابي تعريف به جودت و عدم جودت 
است.1 ممكن است امر واحد داراي دهها تعريف باشد كه هر كـدام در حـوزه 

انسـان بـراي فيلسـوفي چـون ارسـطو  خاصي كارآمدتر و شايستهتر باشد. مثال ً
عبارت است از حيوان ناطق. در حالي كه انسان براي يـك جـراح عمـومي يـا 

ارتوپد مجموعهاي از رگ و پي و استخوان و ... است.   
  به بيان ديگر، اثري كه تصميم به نقد آن ميگيريد نميتواند خالي از جنبه 
داستان حضرت عيسي علـي نبينـا و آلـه و عليـه  مثبت يا بعد منفي باشد. حتما ً
السالم و حواريون وي را شنيدهايد كه بر سگ مردهاي عبـور مـيكردنـد و هـر 
يك از حواريون به نحوي از الشه اظهار تنفـر و انزجـار كردنـد. امـا حضـرت

عيسي بر خالف ديگران از دندانهاي سفيد الشه تعريف كردند. نميتـوان اثـر 
يا نظريهاي را خالي از نقطه سفيد دانست. حتي در الشه متعفن سگ هـم چنـد 
دندان زيبا يافت ميشود. وقتي شما در ابتداي نقد به نقاط سفيد و مثبت اشـاره 
ميكنيد، اين آمادگي روحي را در مخاطب كه يا صاحب اثر اسـت يـا شـخص 
ثالث، ايجاد ميكنيد كه  نقاط منفي را نيز از شما بپذيرد. چرا كه انصـاف را در 
شما احساس ميكند. اما اگر به هيچ بعد مثبتي اشاره نكنيد و مخاطبتان متمركز 
بر يك نقطه سفيد اثر باشد، در اساس قضاوتتان ترديد خواهـد كـرد و خواهـد 
گفت اين نقاد همانطور كه اين جنبه مثبت را نديد، بقيه داوريهايش هم قابل 

اعتماد نيست. اين مسئله در تأييد مطلق يك اثر نيز اتفاق ميافتد. يـك اثـر هـر 

                                                            
1.  ر. ك: اشارات، ج 1، ص102.  
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قدر قوي و قابل دفاع باشد، بدون نقطه ضعف نيست. دست كم ميتوان در آن 
ابعادي يافت كه قابل ارتقا و پيشرفت باشد. اگر شما به شكل مطلـق و يكسـره
اثر را تأييد كنيد، نزد مخاطبي كه متوجه نقطه ضـعف اثـر شـده، مشـكوك بـه

تعصب و جانبداري خواهيد شد.  
  

هـ) انصاف در نقد  
توجه به اينكه يك اثر هنري يا كتاب يا نظريه آميختهاي از وجـوه مثبـت و 
منفي است، انسان را به سمت انصاف در نقد سوق ميدهـد و البتـه بـه شـكل 
متقابل، وجود ملكه انصاف در نقاد باعث ميشود او ابعاد گوناگون اثر را مـورد 

توجه قرار دهد و چشمانش فقط به نقصها و زشتيها خيره نباشد.  
  

سخن شهيد بهشتي درباره نقد منصفانه  
گاهي در كالس روش تحقيق به دانشـجويان مـيگـويم محقـق نـذر نكـرده از 
نظريه و ديدگاهي دفاع كنـد يـا نظريـهاي را منكـوب سـازد. شـهيد بهشـتي تـذكر 
دلنشيني در بحث حق و باطل دارد كه شايسته اسـت در اينجـا از آن بهـره جـوييم. 
دارد،  وي در گفتگو و مباحثهاي كه با تعدادي از دوستان خود درباره حـق و باطـل
هشدار ميدهد كه در همين گفتگو بايد از خود محوري اجتناب نمود و حق محـور 

بود و نبايد كسي انديشه خويش را ترازوي مطلق حق و باطل تلقي كند.  
«آيا ما آماده آن هستيم كه اگر بر انديشه ما، بر گفتار ما و بر رفتار ما نقـدي 
منصفانه شود، آن را به راحتي بپذيريم و آيا آماده آن هستيم كه اگر ميخـواهيم 
گفته ديگري، انديشه ديگري و رفتار ديگري را انتقـاد كنـيم، انتقـادي منصـفانه 
انتقادي كرده باشـيم و حرفـي زده  داشته باشيم؟ يا هدف ما اين است كه صرفا ً
اين گفته، اين انديشه و اين رفتار را منصفانه سنجيده باشيم  و اگـر  باشيم؟ قبال ً
ديديم كه اشكالي و ابهامي در آن به نظر ميرسد، آن را به صـورت يـك  واقعا ً
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اشكال و ابهام مطرح كنيم؟»1   
  از ديدگاه اين شهيد دانشمند، رفتار منصفانه در بحـثهـا و برخوردهـا و 

داوريها و موضع گيريها هنوز حد اعال نيست، بلكه حداقل است.2  
  

و) آهنگ و لحن نقد  
تأثير نقد مرهون عوامل متعددي است كه يكي از آنها لحن و آهنـگ كـالم 
است. چه در نقد شفاهي و چه در نقد نوشتاري ميتوان لحنـي پرخاشـگرانه و 
ستيزهجويانه به كار برد يا با آهنگي دوستانه و مالطفتآميز به انتقـاد پرداخـت. 
آهنگ سؤال داشته  به تعبير شهيد بهشتي «آيا عادت داريم كه انتقادهاي ما اصال ً
باشد، نه آهنگ كوباندن؟»3 به بيان ديگر بسياري از انتقادها را ميتوان با حفـظ 

محتوا و مضمون، خيلي مؤدبانهتر و با پرهيز از اهانت و ناسزاگويي مطرح كرد.   
  

ز) نقد يك نويسنده يا هنرمند به خودش  
يكي از بهترين و اثرگذارترين شيوههاي نقد، نقد يك نويسنده يا هنرمند به 
خود اوست. به اين معنا كه اثري از وي را بـا اثـر ديگـري از خـودش محـك

بزنيم. در يك خانواده هنگامي كه پدر و مادر رفتار يك فرزنـد را مـالك قـرار 
ميگويند ببـين بـرادرت  ميدهند و رفتار فرزند ديگر را بدان نقد ميكنند، مثال ً
با عكسالعمل خوبي از سـوي فرزنـد  چهقدر پر تالش است، ياد بگير، معموال ً
نقد شده مواجه نميشوند. عدم پذيرش اين گونـه نقـدها علـل موجـه و غيـر 
موجهي دارد. از علل موجه ايـن اسـت كـه حتـي دو فرزنـد يـك خـانواده از 
امكانات و شرايط اجتماعي يكساني برخوردار نيستند و نبايد توقعات يكسـاني 

                                                            
قرآن، ص 63.   ديدگاه از باطل و حق .1

2. ر. ك:  همان، ص 64.  
3. همان، ص 63.  
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از آنها داشت. از علل غير موجه ميتوان بـه نقـاط ضـعف اخالقـي انسـانهـا 
همچون حسادت اشاره نمود. از اين شيوه ناكارآمد نقد، ميتوان به شيوه موفـق 
و اثرگذار نقد پي برد و آن نقد شخص بـه خـود اوسـت. شـما مـيتوانيـد بـه 
فرزندتان بگوييد فالن كار را با همت و پشتكار بيشتري انجام دادي. اين كار را 
هم ميتوانستي به همان خوبي انجام دهي. اين شيوه نقد نه تنهـا حسـدبرانگيز 

نيست، بلكه مشوق است و با تأكيد بر نقاط مثبت شخص، در او ايجـاد انگيـزه 
ميكند. به همين منوال ميتوان يك اثر نويسنده يا هنرمندي را با اثر ديگـري از 
خود او سنجيد. البته شايد در مواردي اين طريق نقد مقدور نباشد. يعني بگوييد 
اين شخص هيچ كار به دردخوري ندارد! ولي بـه نـدرت مـيتـوان بـه چنـين 
هنگامي كه شما به نقد اثري ميپردازيد، بـه ايـن مواردي برخورد نمود. اصوال ً
معناست كه آن اثر ارزش نقد كـردن را دارد و مـيارزد كـه دربـارهاش حـرف 

آثار درخور نقدي را توليد كردهاست.    بزنيد. پس صاحب اين اثر طبعا ً
  اين نكته ما را به مطلب مهمي منتقل ميكند كه براي نقد شوندگان باعـث 
دلگرمي است. آثار زيادي توليد ميشود كه كسي آنها را نميخواند و نميبينـد 
و درباره آنها حرفي زده نميشود. اصوالً منتقدان هنري معمـوالً آثـاري را نقـد
ميكنند كه از استاندارد مشخصي باالتر باشد. اينكه اثر شما نقد ميشود مسبوق 

به اين است كه ديده شده و مورد توجه قرار گرفتهاست.   
يكي از معاصران، درباره آثار ادبي و هنري سخني دارد كه ما مـيتـوانيم در 
بحث خود به آن استناد كنيم. وي در اين باره كـه نقـد شـدن يـك اثـر نشـانه
باارزش بودن آن است ميگويد: «آنچه در عـالم ادبيـات مـيتوانـد در معـرض
گفـت انتقاد قرار گيرد، اثري است كه واجد مرحلهاي از كمال باشد. مـيتـوان
كتابي يا شعري فرود انتقاد است. يعني بحث و فحص دربـاره آن مايـه اتـالف
عمر و وقت است. اما هرگز هيچ اثري هر قدر عـالي و ارزنـده باشـد، برتـر از
انتقاد قرار نميگيرد و آن را نميتوان از دسترس نقادي برتـر شـمرد. زيـرا اثـر
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ادبي و هنري، هر قدر بيشتر با كمـال و جمـال مقـرون باشـد، بيشـتر درخـور
عنايت و عالقه است و هر چه كمتر از لطف و جمال بهره داشته باشـد، كمتـر

مورد توجه و نظر واقع ميشود.»1       
  

ح) تنبلي در نقد  
در مقابل نقد يك نويسنده به خودش، راحت ترين راه نقد ايـن اسـت كـه 
يك اثر را با ايدهآلهاي ذهني و كلي بسنجيم. مثال بگوييم: «بهتـرين نوشـته آن 
است كه خواننده را ملول نسازد و تا آخر با خود همـراه سـازد. امـا فـالن اثـر 
خستهكننده و مالل آور است.» نقد مفيد و كاربردي آن است كه نقاط ضعف و 
قوت اثر را با مالكها و شاخصهاي جزئي بيان كند. البته همانطور كه اشـاره 
شد، بهترين حالت نقد آن است كه نقاط ضعف يك اثر با نقاط قوت همان اثـر 
يا اثر ديگري از همان صاحب اثر سنجيده شود. اما در هر حال، از  نقد دقيق و 
مشخص طفره نرويد. مثالً اگر به عنوان يك داور مـيگوييـد منـابع ايـن مقالـه
ضعيف است، منابع قوي و مهمي را كه نويسنده بايد به مقاله خـويش بيفزايـد،
نام ببريد. يا اگر اين پاياننامه ضعف نگارشي دارد، چنـد جملـه آن را اصـالح

كنيد و نگارش درست را به شكل روشن و عملي نشان دهيد.   
بـا نقـاط اوجـي مقايسـه   گاهي به ويژه در بررسيهـاي تـاريخي دانشـمندان
يـا بـا توقعـاتي كلـي و مـبهم نقـد ميشوند كه اصوالً مقتضاي دوران آنهـا نيسـت

ميشوند. هرچه نقد جزئيتر و مشخصتر باشد، چنين مشكالتي كمتر پيش ميآيد.  
يكي از نويسندگان تاريخ علم تأكيد دارد كه ما نبايد با معيارهاي جديد دربـاره
«بيشـتر انتقادهـايي كـه از كارهاي عالمان قديم داوري كنيم.2 و ديگري مـيگويـد : 
انديشمندان روزگار باستان شده، ناشي از آن است كه ... آنها را متهم بـه ناكـامي در

                                                            
ادبي، ص ,17   نقد .1

علم، ص ,34   فلسفه و 2. ر.ك: تاريخ
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كارهايي ميكنند كه در واقع هيچ گاه به فكر آن كارها نبوده اند. حال آنكه منتقـدان
به خطا تصور ميكنند آنها در پي چنان كارهايي بودهاند.»1  

  توجه به اين مطلب، راهگشاي انصاف در نقد نيز خواهد بود.  
  

ط) ملزومات نقد اخالقي   
نقد اخالقي از عهده هر كسي بر نميآيد. نقـد اخـالقمـدار بـه ملزومـات 
خاصي احتياج دارد كه مهم ترين آنها عبارت از سعه صدر و تواضع است. اين 
خصوصيات باعث ميشود انسان بتواند نقطه ضعف و خطا را در سـخن و اثـر 
خود ببيند و تالش نكند همه ابعاد اثر يا نظريه خويش را به هـر قيمتـي اثبـات 
نمايد و به كرسي بنشاند. چنين انساني توجه دارد كه اگـر خطـايي در خـود او 
ثابت گرديد، آسمان به زمين نميآيد و در اركان آفرينش خللي واقع نميشود.   
  سعه صدر و تواضع همچنين سبب ميشود انسـان نقـاط قـوت و وجـوه 

مثبت را در انديشه طرف مقابل خويش تحمل كند و ببيند.   
  برخي رذايل اخالقي كه حسد اصليترين آنها است موجب ميگـردد كـه 
انسان تاب ابعاد موفق يك اثر يا نظر را نيـاورد و حتـي گـاهي چشـمانش بـر 

وجوه مثبت و موفقيتهاي ديگران نابينا شود.   
  

ي) اجتناب از موضعگيري پيشيني هنگام نقد  
گاهي محقق هنگام نقد گرفتار قضاوتي پيشيني ميشود. به اين ترتيـب كـه
در پي علل و عواملي خارج از متن نظريات يك دانشـمند، پيشـاپيش انتخـاب
ميكند كه اين دانشمند يا فيلسوف، آدم خوبه است يا آدم بده؟ اگـر آدم خوبـه
است، حكم ميكند كه همه حرفها، آرا و اسـتداللهـايش درسـت و بـينقـص

                                                            
1. همان، نقل از كالينگ وود.  
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عيـب و است. اگر آدم بده است، حكم ميكند كه هر چه وي مـيگويـد حتمـا ً
ايراد و اشكالي دارد.   

يكي از معاصران در مبحث مغالطات منطق، اين سـخن را بـا عنـوان اصـل 
نياميختن انگيزه و انگيخته سخن مطرح كرده و تأكيد نموده است كه نبايـد بـه

جاي نقد سخن، سراغ نقد سخنگو رفت.1   
از اين آيه شريفه نيز ميتوان چنين درسي را آموخت:    

«وال يجرمنّكم شنئان قوم علي أن ال تعـدلوا إعـدلوا هـو أقـرب للتقـوي»2: 
«دشمني با گروهي ديگر وادارتان نكند كه عدالت نورزيد. عدالت ورزيد كه به 

تقوا نزديك تر است.»3  
  

ك) اهميت ترويج نقد روشمند در جامعه  
در عصري كه اطالعات و افكار در لحظه گسترش مييابد و منتشر ميشود 
بـا ايـدههـا و آثـار متنـوع آشـنا  و اقشار گوناگون جامعه با سرعت و سـهولت
ميگردند، مردم بيش از هميشه نياز به قدرت نقادي و تشخيص وجوه مثبـت و 
منفي دارند. به ديگر سخن: افزايش توان نقادي سبب مـيشـود مـردم بـا آثـار 
فكري، فرهنگي، هنري هوشيارانه برخورد كنند و تأثيرگذاري ابعاد انحرافي بـر 
مخاطبان كاهش يابد. به عنوان مثال جوانان به مشاهده فيلمهاي سينمايي عالقه 
دارند و از طرق مختلف آنها را تهيه ميكنند و به تماشاي آنها مينشـينند. شـما 
خـارج جوانـان هرگز نميتوانيد اين فيلمها را به كلي نابود كنيد يا از دسـترس

سازيد. ولي ميتوانيد با نمايش آن و ضميمه يك برنامه تحليل و نقد روشـمند 
مخاطبان را به تماشاي هوشيارانه و هوشمندانة فيلم عادت دهيد. مخاطب شـما 

                                                            
1. ر. ك: منطق، ج 2، ص 174.  

2. سورة مائده، آية  8.  
3. ترجمه عبدالمحمد آيتي.  
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كم كم عادت ميكند كه هنگام ديدن فيلم متوجه آنچه كه نويسنده، كارگردان و 
تهيه كننده قصد القاي آن را دارند، باشد. ايـن فـيلم جـذاب و پرماجراسـت و 
گروهي از مخاطبان نميتوانند از ديدن آن صرفنظر كنند. اما حواسشـان هسـت 
كه سازندة فيلم، قصد تحقير سرخپوستان و وحشي نشان دادن آنهـا و بـر حـق

جلوهدادن اشغالگران سرزمينهاي سرخ پوستان را دارد.    
    

ل) موانع نقد  
خود كمبيني و خود باختگي يكي از عواملي است كـه محقـق را از نقـادي 
آثار بزرگان و مشاهير باز ميدارد. بسيار ديدهام دانشجوياني را كه جـرأت نقـد 
نظريات ابن سينا و مالصدرا و ... را ندارند و عدهاي از آنها حتي بـه نقـد آرا و 

آثار بزرگان نينديشيدهاند.  
  

م) چند توصيه اخالقي به نقد شوندگان  
هنگامي كه نقد ميشويد خود را نبازيد!   

معموالً تحمل نقـد آسـان نيسـت. يكـي از معاصـران سـنگيني نقـد بـراي
هنرمندان را مورد تأكيد قرار داده درباره عكسالعمـل رافائـل، نقـاش و معمـار
ايتاليايي، درمقابل انتقاد چنين ميگويد: «ميگويند دو تن كاردينال نامآور كـه از
كارگاه رافائل ديدن ميكردند، وقتي درباره يك اثرِ او گفتنـد كـه در آن چهـره

حواريها بيش از اندازه سرخ است، نقاش با لحني ماليم، اما ظاهراً نه خالي از 
كردهام. گمان نميكنيد حـواري در بهشـت وقتـي خشم، گفت اين كار را عمدا ً

ميبيند كليسا تحت فرمان امثال شماست، از خجلت سرخ ميشود.»1  
  شما سعي كنيد هنگام نقد از رافائل صبورتر باشيد! نقد شونده نبايد گمان 

                                                            
بينقاب، صص 17- ,18   شعر بيدروغ، 1. شعر
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كند اگر كسي به او اشكالي گرفت، بايد به هر ترتيبي كه ميتواند پاسخ دهـد و
خود را تبرئه كند. اشكالي كه به شما ميگيرند، يا وارد است يا وارد نيست. اگر 
اشكال وارد باشد، ديدن و پذيرفتن آن موجب پيشرفت مـا خواهـد شـد. اگـر 
اشكال وارد نباشد، يا به سرعت پاسخ آن به ذهن مـا مـيرسـد يـا نمـيرسـد. 
بدترين حالت اين است كه نتوانيم به سرعت از خود دفاع كنيم و پاسخ نقـد را 
بدهيم. در چنين حالتي هم بايد بـه خـود بگـوييم فاجعـهاي رخ نـداده و الزم 
نيست همگان من را نويسنده يا هنرمند يا آدم بيعيبي بدانند. اگر انسـان قـواي 
نفساني خويش را مراقبت و مديريت ننمايد، قواي مخيله و واهمه، انتقـادات و 
تأثيرات آن را بزرگ كرده و به انسان چنين القا مـينمايـد كـه مـورد تحقيـر و 
توهين و ظلم قرار گرفتهاي و مصيبتي واقع شده و مسير دانش منحرف گرديده 
و آسمان به زمين آمده است و بايد به پا خيـزي. قـواي خيـال و وهـم آنقـدر 
مسئله را مهم جلوه ميدهد و تحريك ميكند كه هيجانات نفساني بـه خـروش 
درميآيد و سد خويشتنداري را در هم ميشكند و عكس العملهاي نـاروا يـا 

ناالزم از انسان صادر ميشود.  
  

ن) نقد به مثابه پلكان پيشرفت  
نقد شونده ميتواند نقد را به چشم پلكان ترقي خود ببيند و با خود بگويد: 
يا من بر آخرين پلة پيشرفت ايستادهام يا هنـوز راه ترقـي پـيش روي مـن بـاز 
نرسيدهام، پس راه پيشرفت  است. اگر به آخرين مرحله كمال نرسيدهام كه قطعا ً
من چيست؟ مسلماً آن است كه بر عيوب و خللهاي كارم واقف شوم و آنها را 
اخـواني   رفع كنم. شايد يكي از تفاسير اين حديث شريف همين باشد: «أحـب
عيوبي»: «دوستداشتنيترين برادرانم كسي است كـه عيبهـايم را  ن أهدي اليم

به من هديه كند.»   
برخي هنرمندان جوان پيشرفت سريعي دارند كه ميتواند مرهون نقدپذيري 
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آنها باشد. گاهي تازه كارهـا و جـوانترهـا غـرور كمتـري دارنـد و نصـايح و 
انتقادات اهل تجربه را به جان ميخرند و چه بسا از اساتيد خويش پيش مـي-

افتند. در مقابل، برخي حرفهايها  گمـان مـيكننـد بايـد در مقابـل هـر نقـدي 
مقاومت كنند تا آبروي حرفهاي خود را از دست ندهند و اين مواجهه با نقد به 

نوعي لجبازي تبديل ميشود.    
  

س) ترازوهاي نقد  
يكي از عواملي كه ميتواند انصاف در نقد را تقويت كند، توجه به مـالكهـاي
گوناگون نقد است. معناي اين سخن آن است كه منتقد بتوانـد ترازوهـاي مختلـف
نقد و وجوه گوناگون يك اثر فكري يا هنري را از هم تشخيص دهد: ابعادي چـون 
زيبايي و زشتي، خوبي و بدي، راست و دروغ، ابعادي متمايزند كـه در عـين حـال 
ميتوانند به يكديگر ارتباط داشته باشـند. امـا گـاهي درآميخـتن ايـن ابعـاد سـبب 

ناكارآمدي نقد و نزاعهاي بيپايان و بيحاصل ميشود.  
لمـس بهتـر   تمايز و ارتباط ترازوهاي نقد را در قالب چنين پرسشهايي ميتـوان
كرد: آيا يك اثر ميتواند زيبا باشد و در عين زيبا بودن، دروغ باشد؟ آيا يك سخن يا اثر 
هنري ميتواند راست و صادق باشد اما زشت؟ آيا هر خوبي زيباست؟ آيا هـر زيبـايي 
خوب است؟ آيا هر بدي زشت است؟ آيا هر زشتي بد اسـت؟ اينهـا مسـائلي اساسـي 
است كه پاسخ به آنها در تعريف مالكهاي نقد، نقش تعيينكننـده دارد. البتـه در اينجـا
نميتوان به تفصيل وارد اين مباحث شد. خوانندگان عالقمند را به مقالهاي از نگارنده با 

عنوان « صور خيال در ترازوي نقد از نگاه فارابي» ارجاع مينمايم.1  
  
  

                                                            
1. مشخصات كامل اين مقاله در فهرست منابع موجود است.  
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ع) سخني در آداب باطني نقد  
پژوهش و نقد، بخشي از توليد علم است. پس بايد آداب اهـل علـم را در 

فرآيند تحقيق و نقد مورد توجه قرار داد. به ويژه براي كساني كـه آداب بـاطني 
و سـخناني هـم از شـيخ  اهل علم در نظرشان اهميت دارد، يك حديث علـوي
اشراق تقديم ميشود. اين كالم به حضرت علي عليـه السـالم منسـوب اسـت: 
«ليس العلم في السماء فينزل بكم و ال في تخوم االرض فيصعد اليكم. بل العلـم 
مجبول في قلوبكم، تادبوا بآداب الروحانيين يظهر لكم.» اين روايت بـا الفـاظي 
متفاوت نيز نقل شده: «ليس العلم في السماء فينزل إليكم وال في تخـوم األرض 

، فتخلقواّ بأخالق اهللا يظهر لكم.»   فيصعد إليكم وإنماّ جبل في جبلتكمّ
به هر حال معنا تقريباً يكسان است: «علم در آسمان نيست تا به سويتان فرود آيـد 
و در اعماق زمين نيست تا به سويتان باال آيد، بلكه علم در دلهايتان سرشته شـده؛ بـه 

آداب اهل معنا (به اخالق الهي) آراسته شويد تا علم براي شما آشكار شود.»  
ميگويد: لم يجتمـع ضـوء الحكمـة و  مقاومات   سهروردي در پايان كتاب
ت المفلـة.»1 يكـي از محبة هذه الكوخ الغسق في نفس منذ اظلّت المظلمة و افلـّ
معاصران، اين جمله را چنين ترجمه كردهاسـت: تـا جهـان بـوده و باشـد نـور

حكمت با دنيا دوستي در يك جا نميگنجد.2   
«اول  نيـز مـيگويـد: المطارحـات و المشارع   شيخ اشراق در مقدمه كتاب
الشروع في الحكمة هو االنسالخ عن الدنيا»: «اولين نقطة آغاز حكمـت كنـدن و

بريدن از دنياست.»3  
توصيههايي كلي بـراي  حكمةاالشراق   وي در وصيت خود در پايان كتاب

جويندگان حكمت اشراقي دارد كه اهل ادب ميتوانند در حوزه تحقيـق و نقـد 
                                                            
اشراق، ج 1،  ص 192.   شيخ مصنفات 1. مجموعه

سهروردي، ص 20.   اشراق 2. حكمت
ج 1، ص 195.   اشراق، شيخ مصنفات، مجموعه .3
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از آن بهره جويند. شيخ شـهابالـدين سـهروردي بـرادران خـويش را سـوگند 
را فقط در اختيار اهل آن قـرار  حكمةاالشراق ميدهد و سفارش مينمايد كتاب
دهند و اهل آن را به اين شكل معرفي ميكند كه بر روش مشائي مسلط هستند 
و عالوه بر آن، نور خدا را دوست دارند. همچنين بايـد قبـل از آغـاز آمـوزش 
حكمت اشراقي، چهل روز رياضت كشيده خوردن گوشت را ترك و بـه طـور 
كلي خوردن را كم نمايند و توجه ايشان يكسره به تأمل در نور خداي عزّوجل ّ

و اوامر مرشد و راهنماي الهي مصروف گردد.1  
  در اينجا به جزئيات روش شيخ اشراق كاري نداريم. فقـط همـين انـدازه

متذكر ميشويم كه توجهات باطني و نفساني براي اهل تحقيق موجب ميشـود 
محقق هنگام نقد و ارزيابي آثار ديگـران، از جـاده انصـاف منحـرف نگـردد و 
تحتتأثير تحريكات و وسوسههاي شيطاني و رقابت و حسادت و لجاجت بـه 

تخريب يا تأييد شخصي يا اثري اقدام ننمايد.   
 

7) جمعبندي و اخذ نتيجه پژوهش  
نتيجه پژوهش، همان نوآوري و دستاورد تحقيق است. در امر پـژوهش اعتمـاد 
به نفس داشته باشيد و اميدوار باشيد كه مـيتوانيـد بـه نـوآوري برسـيد. ابتـدا بـر 

نوآوريهاي كوچك و اندك تمركـز داشـته باشـيد. مـيتـوان اطمينـان داشـت كـه 
گامهاي كوچك و درست به نوآوريهاي بزرگ تر بيانجامد. ولي گامهاي خطا هـر 

چند بزرگ باشد، حاصلي در بر ندارد، بلكه انسان را از مقصد دورتر ميسازد.  
 پس به محققان جوان سفارش ميكنم: به فكر كار بـزرگ و مهـم نباشـيد!

                                                            
1. «فال تمنحوه االّ اهله ممن استحكم طريقة المشائين و هو محب لنور اهللا و قبل الشروع يرتاض أربعين 
جلّ و علي ما يأمره قيم الكتاب.  يوماً تاركاَ للحوم الحيوانات مقلّالً للطعام منقطعاً الي التأمل لنور اهللا عزوّ

ةاالشراق، ص 258)   حكم(
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پايـاننامـه يـا تحقيقـي بـزرگ و شايد قبل از هر چيز به فكر اين هسـتيد كـه
استثنايي و توجه برانگيز سامان دهيد. اين توصيه را جدي بگيريـد: در انديشـه
كار خارق العاده نباشيد. بلكه به دنبال كار درست و روشمند باشـيد. گـامهـاي
كوچك اما درست، شما را به آرزوهاي بزرگتان خواهد رساند. اما گـام بـزرگ
بدون يادگيري مرحله به مرحله پژوهش و بدون كسب مهـارت در مراحـل آن

اساسا محقق نميشود و بي معناست.   
رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود     

مثال براي نوآوريهاي كوچك:   
نوآوري هميشه لزوما  يك راه حل بالكل جديد و قطعي براي مسئله علمي 
نيست. به ويژه در مسائل علوم انساني غالبا  راه حل قطعي دشوار يـا نـاممكن 
است و محقق نبايد از خود انتظار داشته باشد كه يك تنـه همـه يـا بسـياري از 
مسائل جهان علم را حل كند و انفجاري از دانش ايجاد نمايد. پژوهشـگر بايـد 
قابليتهاي خويش را بشناسد و از خـودش توقعـات واقعـي و منطقـي داشـته 
تحليلـي  باشد. نوآوري او ميتواند بيان و تقريري نو از يـك مسـئله كهنـه، يـا

جديد از يك نظريه، يا نقدي تازه بر يك جنبه خاص از يك نظريه باشد.  
  

8) تهيه گزارش تحقيق  
حاصـل  پس از همه اين مراحل، نوبت به تنظيم گزارش تحقيـق مـيرسـد.
تحقيق را ميتوان به اشكال مختلفي همچون مقاله، كتاب، پايـاننامـه و رسـاله
گزارش نمود. پس دقت داريد كه تهيه يك مقاله يا رساله آخـرين گـام از يـك

فعاليت پژوهشي است و نميتوان در قدم اول، قلم برداشت و شروع به نوشتن 
مثالً پاياننامه كرد. بخش بعدي درباره اين گام آخر است.  



  

  
  
  
  
  
  

بخش دوم  

اخالقيات در نگارش مقاله علمي ـ پژوهشي  
  

يكي از انواع بسيار مهم گزارش تحقيق، مقاله علمي ـ پژوهشـي اسـت. در 
تنظيم مقاله علمي ـ پژوهشي عالوه بر ابعاد علمي و روشي، جنبههاي اخالقـي 

گوناگوني هم جلب توجه مينمايد كه در اين بخش مورد بررسي قرار ميگيرد.   
پس از توضيحات مربوط به مقاله، مختصري هم درباره پاياننامه خواهم گفـت.
زيرا پاياننامه ارتباط خاصي با مقاله دارد. به اين ترتيب كه يك رساله تحقيقي قابـل
ـ پژوهشي اسـت. مقـداري در بـاره ايـن ارتبـاط تبديل به يك يا چند مقاله علمي
توضيح خواهم داد تا دانشجوياني كه اين كتاب را ميخوانند بتوانند از همه مطالـب

اين كتاب در جهت تدوين پاياننامهها و رسالههاي خود استفاده كنند.  
   

بخشهاي مقاله علمي ـ پژوهشي  
يك مقاله علمي ـ پژوهشي از بخشهاي زير تشكيل ميشود:  

1. عنوان 
2. چكيده 

3. كليدواژه 
4. طرح مسئله 
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5. متن اصلي يا بدنه مقاله 
6. نتيجه  

7. تشكر (در صورت لزوم) 
8. يادداشت (در صورت لزوم)1 

9. منابع (در صورت لزوم)2 
  10. چكيده و كليدواژه انگليسي3

  
اهميت ساختار ظاهري مقاله: تأثير ظاهر در باطن  

ـ  پژوهشـي بسـيار مهـم و رهگشاسـت،  توجه به ساختار ظاهري مقاله علمـي
همانگونه كه رعايت آداب ظاهري در بسياري از ابعاد زندگي انسان را به سـعادت
كتـاب در آغاز احياءالعلوم باطني هدايت ميكند. امام محمد غزالي جمله زيبايي در

دارد: «فإنّ آداب الظواهر عنوان آداب البواطن.»4      النبوة اخالق و المعيشة آداب
  و امام خميني در سخني كاملتر و رساتر تأكيد دارند كه راه باطن از ظاهر 
ميگذرد: «و بدان كه هيچ راهي در معارف الهيه پيموده نميشود مگر آنكه ابتدا 
كند انسان از ظاهر شريعت؛ و تا انسان متأدب بـه آداب شـريعت حقـه نشـود،
هيچ يك از اخالق حسنه از براي او به حقيقت پيدا نشود و ممكن نيسـت كـه

                                                            
1. اگر ارجاعات و يادداشتها به صورت پاورقي يا درون متني باشد، ديگر در پايان مقاله يادداشت 

  نخواهيم داشت.
2. در يكي از شيوه هاي ارجاع، اطالعات كامل كتاب شناختي هنگام اولين استناد ذكر ميشود و ديگر در 
پايان مقاله فهرست منابع افزوده نميشود. بسته به اينكه چه شيوهاي را براي ارجاعات برميگزينيد، در 
پايان مقاله سه حالت ميتواند شكل يابد: فقط فهرست منابع داشته باشيد، هم يك سري يادداشت و هم 

  يك فهرست منابع داشته باشيد، نه يادداشت داشته باشيد و نه ليست منابع.
پژوهش، صص 287ـ 293. در اين منبع براي مقاله پژوهشي هشت بخش به  فنون و اصول 3. ر. ك: 
اين ترتيب ذكر شده: 1ـ عنوان؛ 2ـ چكيده؛ 3ـ كليدواژه يا واژگان كليدي؛ 4ـ طرح ؛ 5ـ بدنه اصلي مقاله؛ 

  6ـ نتيجه؛ 7ـ تشكر؛ 8ـ منابع. و توضيحاتي كاربردي ضمن هر بخش ارائه گرديده است.
الدين، ج 2، ص 312.   علوم احياء .4
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نور معرفت الهي در قلب او جلوه كند و علم باطن و اسرار شريعت از براي او 
منكشف شود.»1  

  شايد بگوييد اين تعابير مربوط به سـلوك و آداب حيـات آدمـي اسـت و 
از آن در مقولـه پـژوهش ربطي به بحث ما ندارد. درست است.  اما من شخصا ً
هم بهره بردهام. يعني به دانشجويان تأكيد ميكنم كه ساختار ظاهري كار تحقيق 
را جدي بگيرند و براي دانشجويان و محققان تازه كار، تكليفي در قالـب مقالـه

علمي _ پژوهشي معين ميكنم. آنها ميگويند: «ما تحقيق بلد نيستيم. فقط كپي، 
پيست (paste ،copy) بلديم.» به آنها ميگـويم اشـكالي نـدارد. كپـي، پيسـت 
كنيد. هر چه را از هر جا كپي ميكنيد و در مقاله خودتان مـيگنجانيـد، آدرس

بدهيد. ساختار ظاهري مقاله را رعايت كنيد و در واقع يك ماكت مقاله درست 
كنيد. مثالً در ارجاعات و همچنين فهرست منابع، يكي از شيوههـاي اسـتاندارد
را مراعات كنيد. براي مقاله خودتان حتماً چكيده و كليدواژه و نتيجه بنويسـيد . 
بسـياري از اگر نوآوري در كارتان نيست، نباشد. بقيـه نكـات را لحـاظ كنيـد.
بـار يـك دانشجويان پس از تهيه چنين تكليفي احساس ميكننـد بـراي اولـين
تحقيق جدي انجام دادهاند و با بسياري از ابعاد روش پژوهش آشنا مـيشـوند . 
البته مسلم است كـه موفقيـت در كـار تحقيـق، متوقـف بـر مطالعـه فـراوان و

ممارست پيوسته است.  
  اين ماجرا از يك جهت چيزي شبيه سير و سلوك و آداب آن است. آداب 
اوليه و ظاهراً سادهاي به ما گفتهاند كه اساس آن دو كلمه است: اداي واجـب و
موجـب ترك حرام. هيچ ورد و نافله و زهد و رياضتي به اندازه ايـن دو كلمـه
توفيق نميشود. خيلي از ما به واجبات و محرمات توجه نميكنيم ولـي دنبـال
اذكار خاص و اعمال غريبي هستيم كه يك شبه ما را به سعادت قصوا برسـاند . 

                                                            
حديث، ص 8.   چهل شرح .1
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مشكالت جدي محقق نيز معموالً ريشه در نكتههـاي سـاده، امـا كليـدي دارد.
ارزش اين نكتهها را كساني بهتر لمس ميكنند كه دست به كار شده و در عمل 
با مشكالت تحقيق دست و پنجه نرم كردهاند. مثالً دانشجوياني كه براي اتمـام
مقطع تحصيلي خويش، مكلف ميشوند پاياننامه  دهند يا محققـاني كـه بايـد
هـر دو نيـاز در يـك نفـر جمـع مقاله علمي- پژوهشي تدارك نماينـد. گـاهي

ميشود، به اين شكل كه دانشجويان دكتري در بسياري از دانشگاهها براي دفاع 
از رساله خويش ملزم به فراهم نمودن مقالهاند.   

  
1. عنوان  

عنوان مقالهتان چيزي نيست جز همان مسئلة علمي شما. براي عنوان رساله 
مـيتوانيـد آن را تـا و پاياننامه نيز  مسئله اصلي و محوري را انتخـاب كنيـد.
از انتخـاب تعـابير هنـري، كنايـه و حدي مختصر كنيد. اما مراقـب باشـيد كـه
استعاره و مجاز و خالصه صنايع ادبي پرهيز نماييد. مقاله علمي بـا اثـر هنـري

متفاوت است و بايد همه چيزش، از جمله عنوانش خالي از ابهام باشد. به ويژه 
اگر هنرمند و نويسنده شعر و قصه و امثال آنها هستيد، بيشـتر دقـت كنيـد كـه

ساده است و گزينههاي  ميان دو گونه نگارش خلط نكنيد. در واقع كارتان كامال ً
متعدد در پيش رو نداريد. مثالً اگر مسئله شما بررسي نقش سياسي هنرمنـد در

مدينه فاضله فارابي است، عنوان مقاله تان چيزي نيست جز:   
«نقش سياسي هنرمند در مدينه فاضله فارابي»  

اصـلي و نيـز عنـاوين لطفا از چسباندن عبارات زائد و اضـافي بـه عنـوان
نگوييد:    بخشهاي فرعي مقاله خودداري كنيد. مثال ً

«بحثي پيرامون نقش سياسي هنرمند در مدينه فاضله فارابي»  
يا:  «جستاري درباره نقش سياسي هنرمند در مدينه فاضله فارابي».  

چون همة كار پژوهشي، بحث و جستار است. بله، شما ميتوانيـد تعبيـري
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كه مشير به روش تحقيقتان باشد استفاده كنيد، تعابيري مانند بررسـي تـاريخي
«بررسي تطبيقي ديدگاه افالطون و فارابي درباره جايگاه سياسي  يا تطبيقي. مثال: ً

هنرمند»  
    

2. چكيده  
احترام به وقت و انرژي ديگران  

چكيدهنويسي در راستاي احترام به وقت و انرژي خوانندگان و تباه نشـدن
عمر آنها است. يك چكيدة خوب به خواننده كمك فراواني مـيكنـد. او بـراي 
اطالع يافتن از محتواي مقاله شما سراغ چكيده ميرود و مجبور نخواهـد بـود 
همه مقاله را بخواند. شايد چنين فرصتي نداشته باشد يـا خوانـدن همـه مقالـه 
برايش مفيد نباشد. چكيده، مقاله را در كمتر از نصف صفحه منعكس مينمايـد 
و به خواننده كمك ميكند در كوتاهترين زمان به محتواي مقاله اشراف يابـد و 
سپس در صورت نياز و عالقه براي مطالعه متن كامل مقاله وقت بگذارد. به اين 

ترتيب يك چكيدة خوب و استاندارد بايد شامل اين موارد باشد:  
 ـ جملهاي يا چند جملهاي درباره مسئله؛   

ـ جملهاي يا جمالتي درباره فرضيه يا فرضيهها؛  
ـ خالصه و اجمال بررسي و تحليل فرضيهها؛  

ـ  نقد آنها؛  
 ـ پاسخ مسئله و نتيجه.  

  خالصه، هر چه كه در مقاله آمدهاست به اجمال در چكيده ديده ميشـود. 
بله، چكيدهنويسي نياز به مهارت دارد. هنگام نوشتن چكيده همواره ايـن جنبـه
را كنترل كنيد كه آيا مهم ترين حـرفهـايي كـه در مقالـه زدهايـد، در چكيـده 
ـ پژوهشي مانند خالصه فيلم و نمـايش  منعكس شده يا نه. چكيدة مقالة علمي
به آغاز داستان اشارهاي گذرا مينمايد و با گذاشتن سه نقطـه  نيست كه معموال ً
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بقيه ماجرا را در بوته ابهام رها ميكند.   
  وظيفه اين قبيل خالصهها ايجاد شوق تماشاي فيلم يا تئـاتر در مخاطـب 
نبايد همه داستان را لو بدهند. در حالي كه چكيـده مقالـه داراي  است و اساسا ً

كاركردي متفاوت است و بايد همة مقاله را به نحو بسيار خالصه معرفـي كنـد. 
پس چكيدههايي كه به مسئله اشاره ميكنند و سپس ميگويند اين مقالـه بـر آن 
است كه فالن كار را بكند، چكيدههاي خوبي نيستند. چكيدة خوب بايد «فـالن 
بگويد  كار» ي را كه در مقاله صورت گرفته، به شكل خيلي كوتاه بيان كند. مثال ً
پاسخ ديگران به مسئله اين است، اما اين پاسخ داراي اين اشكال يـا اشـكاالت 

است و پاسخ درست آن است.   
  

مثال چكيده نارسا  
فرض كنيد مسئله مقاله شما «بررسي تطبيقـي ديـدگاه فـارابي و ابـن سـينا
درباره نبوت» است. در يك چكيده نارسا و نامناسب گفته ميشود: «ايـن مقالـه
ميخواهد به ديدگاههاي فارابي و ابن سينا درباره نبوت بپردازد و شباهتهـا و

تفاوتهايي را كه ميان اين دو ديدگاه وجود دارد، بيان نمايد.»   
  

مثال چكيده رسا و گويا  
در همان مسئله و مقاله مثال قبلي، يك چكيده خـوب و مناسـب، محتـواي 
مقاله را خالصه ميكنـد و بـه جـاي جمـالت پـيش گفتـه و ماننـد آن، چنـين
ميگويد: «برخي به فارابي اشكال كردهاند كه بـا وارد كـردن خيـال در فرآينـد
وحي جايگاه نبي را نسبت به فيلسوف تنزل داده و برخي به ابن سينا اعتـراض

نمودهاند كه با داخل كردن حدس در فرآيند وحـي از تبيـين معلومـات جزئـي 
وحي عاجز مانده و تنها معارف كلـي وحـي در نظريـه وي تبيـين پذيرنـد، در
حالي كه فارابي قوه ناطقه نبي را مدرك تمامي معقوالت و مفارقات ميدانـد و
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ابن سينا هم به نقش قواي خيالي در وحي و نبوت توجه كرده و از عهده تبيين 
جزييات بر آمده است.»  

  شايد نياز به ذكر نباشد كه چكيده در پاكنويس مقاله در آغاز ميآيـد. امـا  
در فرآيند نگارش مقاله آخرين مرحله كار است.  

نكته مهمي كه مايلم در اينجا بر آن تأكيد كنم اين است كـه بـراي كسـب مهـارت در 
نوشتن چكيده و البته نوشتن مقاله خوب، بايد مقاالت محققان موفق را بسيار مطالعه نمـود 
و در نحوه كارشان دقت و تأمل ورزيد. البته نبايد هر مقالهاي را خواند. مخصوصـاً كسـي 
كه در آغاز راه است و هنوز در ارزيابي نقاط قوت و ضـعف تحقيقـات ديگـران مهـارت 
ندارد، بايد از مطالعه نسنجيده هر مقالهاي اجتناب ورزد، همانگونه كه به شاعران تازه كـار
توصيه ميشود شعر خوب زياد بخوانند و شعر ضعيف اصال نخوانند. من بـا كسـاني كـه 
تصور ميكنند هر نوشتهاي به يك بار خواندنش ميارزد، موافق نيسـتم و بـه دانشـجويان 
روش تحقيق ميگويم آن مقاله يا كتابي ارزش يك بار خواندن را دارد كه ارزش چند بـار 

خواندن را داشته باشد. درباره آثار سينمايي نيز گفته ميشود فيلمي كه ارزش دو بار ديـدن 
را ندارد، ارزش يك بار ديدن را هم ندارد. هيچ محققي هر قـدر هـم كـه طـوالني بزيـد، 

آنقدر فرصت نمييابد كه همه كتابها را بخواند.  
سهروردي بيان جالبي در باره ارزش وقت و عمر دارد كـه شايسـته اسـت 

اهل تحقيق آن را مورد تأمل قرار دهند: «سخن باطل فراوان است و عمر كوتاه 
و وقت براي خواننده و نويسنده تنگ است.»1   

 وي همچنين در جاي ديگر به تلف نكردن عمر توصـيه كـرده مـيگويـد: 
«عمرت را تباه مكن كه ديگر آن را نخواهي يافت.»2    

                                                            
1. «فإنّ الباطل كثير و العمر قصير و الوقت ضيق للقاري و للمؤلف. كيف و سكينة نورية من شعاع 
و القدس «خير للنفس الفاضلة من تفاريع كثيرة سيما اذا وقع االستغناء عنها بضوابط كلية. (مشارع

مطارحات، طبيعيات، ص 167)  
، ص111)     تلويحات( 2. ال تضيع عمرك؛ فانكّ لن تجده بعد فواته.» 
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خواننده ابتدا چكيده و نتيجه مقالـه را مـيخوانـد تـا در كوتـاهترين زمـان 
دريابد كه آيا اين مقاله به درد كار او ميخورد يا نه؟ اگر پاسـخ مثبـت بـود بـه 

مطالعه كامل مقاله ميپردازد. درباره نتيجه سخن خواهيم گفت.  
اسـتناد و ارجـاع بـه نكته: مطالب چكيده و همچنين مطالب نتيجه، بـدون
منابع بيان ميشود. اين كار منافاتي با امانتداري و صـداقت نـدارد. زيـرا ايـن

آوردهايـد.  مطالب را به شكل مفصل و همراه با اسناد و مـدارك در مـتن مقالـه
يك نمونه ديگر از چكيده را مالحظه كنيد: 

 خيال نزد فارابي قوهاي اسـت كـه عهـده دار حفـظ صـور محسوسـات و

تجزيه و تركيب آنها و محاكات از محسوس و معقول توسط صـور محسـوس
است. فارابي خيال را واسط ميان ادراك حسي و عقلي  و تنها راه دستيـابي 
جمهور به حقايق معقول ميداند و نيز خيال از ديدگاه وي تنها طريق هدايت 
مردم به سعادت عقالني است. او خيال را در تبيين نبوت به كار بـرده اسـت.   
حقايق و سعادت معقول به واسطة وحي به عقل و قواي خيـالي نبـي افاضـه 

ميشود. 
  خيال در انديشـه فـارابي داراي كاركردهـاي سياسـي اجتمـاعي اسـت. 

سياستمداران و رؤساي مدينة فاضله، افعـال اجتمـاعي را كـه در رسـيدن بـه 
سعادت نقش دارند، به قواي خيالي جمهور منتقل ميكنند.»1  

عنوان اين مقاله «جايگاه خيال در نظام فلسـفي فـارابي» اسـت و آنچـه در
بـراي خيـال مـورد چكيده ذكر شده همان نقشهايي است كه در طـول مقالـه

تحقيق قرار گرفتهاست، نه چيزي بيشتر و نه چيزي كمتر.  
  
  

                                                            
فارابي، صص 97-,112   فلسفي نظام در خيال 1. ر. ك: جايگاه
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3. كليدواژه  
مقاله علمي- پژوهشي فهرست نـدارد. امـا بعـد از چكيـده در يـك سـطر
كليدواژهاي گنجانده مـيشـود كـه شـامل اصـطالحات مهـم مقالـه شماسـت،
اصطالحات و واژههايي كه حرفهاي اصلي مقاله پيرامون آنها دور ميزند. بـه
شكلي مهمترينها را انتخاب كنيد كه اين واژهها از پنج، شش تا تجاوز نكند.  

چكيده و كليدواژه، احترام به وقت و انرژي ديگران و دادن حق انتخاب به آنها   
مهمترين جنبه اخالقي چكيده و كليدواژه، احترام گذاشتن به انرژي و زمان 
ساير محققان و دادن حق انتخاب به آنهاست. مقالهاي كـه چكيـده و كليـدواژة 
صحيح و اصولي ندارد، خواننده را ناچار ميكند براي اطالع از محتوا، همـه آن
را بخواند. شما با نوشتن چكيده و كليدواژة روشمند، به خواننده حـق انتخـاب

ميدهيد و اجازه ميدهيد اگر به محتواي مقالهتان نياز داشت، آن را مطالعه كند.  
  

4. طرح مسئله  
طرح مسئله را در تعابير قدما با اصطالح تقرير محل نزاع ديـدهايـم.  طـرح
مسئله، اطراف و زواياي بحث را روشن ميكند و به اين ترتيب مانع بسياري از 
نزاعهاي بيحاصل و مغالطهآميز ميشود. برخـي مجـالت بـراي طـرح مسـئله 
عنوان مقدمه را ميپسندند. به هر حال توجه داشته باشيد كه اسـمش را مقدمـه

بگذارند يا هر چيز ديگر، محتوايش چيزي جز طرح مسئله نيست. اگر در آغاز 
كار، به خوبي مشخص نكنيد كه در پي پاسخ به چه پرسشي هستيد، در درجـه
نخست خودتان سرگردان و مغشوش ميشويد و در درجه بعدي خواننـدگانتان

را گيج و متحير ميسازيد و وقت و انرژي ايشان را تلف ميكنيد.  
  يكي از روشهاي تقرير و بيان مسـئله، ايـن اسـت كـه تفـاوت آن را بـا

مسائل مشابه توضيح دهيد و بگوييد كه در اين تحقيق از آنها صحبت نميكنيد، 
بلكه از اين يكي حرف ميزنيد. فرض كنيد در خيابان به دنبال جايي ميگرديد 
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و از رانندهاي آدرس ميپرسيد و ميگوييد: « فلكه دوم تهرانپـارس كجاسـت؟» 
او به شما پاسخ ميدهد: «اين چراغ قرمز نه، چـراغ قرمـز بعـدي بپـيچ سـمت

چپ!» اگر فقط بگويد: «چراغ قرمز بعدي بپيچ سمت چپ!» شما ترديد ميكنيد 
در واقـع او بـه نحـو منظورش از بعدي همين چراغ اولي است يـا بعـد از آن .  

واضح و متمايز به شما آدرس ميدهد.  
در مقاله «رهيافتهاي دانشمندان مسلمان در علمشناسي»1 از آنجا كـه واژه
علم در مسئله تحقيق به كار رفته است، در آغاز طرح مسئله توضيح دادهايم كه 

واژه علم كاربردهاي مختلفي دارد، مانند:  
1. هر گونه آگاهي؛  
2. معرفت گزارهاي؛ 

3. باور صادق موجه؛ 
4. مجموعه آگاهيهاي منسجم و همخانواده كه به نحو روشـمند اثبـات يـا

اقناع پذيرند.  
و بيان كردهايم كه منظور ما در آن مقاله، علم به معناي اخير است، نه معاني ديگر.  
  البته طرح مسئله، در ضمن تقرير محل نزاع، تكليف دو چيز ديگـر يعنـي

ضرورت و روش را هم روشن ميكند. در واقع شما در طرح مسئله سه مطلب 
را توضيح ميدهيد:  

الف)  از چه سخن ميگوييد؟ كه بيان مسئله پژوهش است.  
ب )  چگونه سخن ميگوييد؟ كه بيان روش تحقيق است. 

ج  )  چرا از اين مسئله سخن ميگوييد؟ كه بيان ضرورت تحقيق است.   
به اين نمونه توجه كنيد:2     لطفا ً

                                                            
علمشناسي، ص ,40   در مسلمان دانشمندان 1. رهيافتهاي

2. اين طرح مسئله مربوط به مقالهاي است كه با مشاركت يكي از دانشجويان كالس روش تحقيق 
سامان يافته و در آستانه چاپ است.  
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معاد جسماني از مواضع مسئلهخيز فلسفه و كـالم اسـت. يكـي از مسـائل
اساسي اين حوزه كه نسبت به ساير مسـائل تقـدم منطقـي دارد، اخـذ چيسـتي
جسمانيت ملحوظ در معاد جسماني اسـت. آيـا فيلسـوفان و متكلمـان تصـور
يكساني از جسم معاد دارند؟ جسم معاد در ديدگاههاي گوناگون چه نسبتي بـا
جسم دنيوي دارد؟ تعبير جسم دنيوي در اينجا، مفهومسازيهاي مختلـف اهـل
كالم و فلسفه درباره جسم، همچون جـزء ال يتجـزا، تركيـب جسـم از مـاده و

صورت و بساطت جسم را در بر ميگيرد.  
 تصور واضح و متمايز از جسمانيت معاد، در تحليل ساير آراي حوزه معاد 

جسماني، به ويژه ارزيابي احكام و ادله معطوف به آن، نقش اساسي دارد.  
اخذ چيستي جسم معاد با دو رويآورد مستقيم و غير مستقيم ميسر اسـت.

رويآورد مستقيم در مواضعي به كار ميآيد كه تعاريف حدي و رسمي و مانند 
آن  شده است. رويآورد غير مستقيم به معناي استنباط تعريف از ساير انديشه-
هاي فالسفه و متكلمان است. به عنوان مثال، تأمل در برخي استداللهاي نـاظر
به معاد جسماني، نشاندهندة تصوري است كه استداللكننده از ماهيـت جسـم
معاد دارد. اين پژوهش با اشاره به چيستي جسمانيت معاد از نگاه متكلمان، بـه

ديدگاههاي ابن سينا (370-428)، سـهروردي ( 549-587) و صـدر المتـألهين 
(979-1050) به عنوان سه حكيم مؤسس در مفهومسازي جسم معاد ميپردازد 

و آنگاه تحليل تطبيقي آراي ايشان را ارائه مينمايد.1  
اين طرح مسئله شامل سه پاراگراف است:  

الف) پاراگراف اول در صدد بيان و توضيح مسئله است.  

                                                            
1. شايد روشن باشد كه اعداد درون پرانتز، سال تولد و مرگ دانشمند را نشان ميدهد. خوب است كه 
اولين باري كه نام يك دانشمند را ميبريد و البته فقط در اولين مرتبه، به سال تولد و مرگ وي اشاره 
كنيد تا تصويري از موقعيت تاريخي و تقدم و تأخر زماني صاحبان انديشه، در ذهن خود و خواننده ايجاد 

نماييد.  
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ب  ) پاراگراف دوم به ضرورت مسئله اشاره ميكند.  
ج  ) پاراگراف سوم، روش پاسخ به مسئله را توضيح ميدهد.  

به اقتضاي مسئله شما، ممكن است حجم هر بخش قدري كمتر يا بيشتر باشد.  
  

5. بدنة مقاله  
مسـئله  بدنه مقاله كه طبعاً ميان طرح مسئله و نتيجه قرار دارد، بـه اقتضـاي
شامل بخشهاي مختلفي است. همة كارهايي را كه در راه پاسخ به مسئله انجام 
دادهايد، در اينجا ميآوريد: تحليل و بررسي فرضيههـا، ارزيـابي و نقـد آنهـا و
هرآنچه براي رسيدن به نتيجه الزم است. يكي از اخالقيترين اصولي كـه بايـد

در اينجا در نظر داشت، اين است كه هر چه از ديگـران نقـل مـيكنـيم، آدرس 
بدهيم و منبع آن را ذكر كنيم. فقط همانطور كه گفتيم مطالب چكيده و نتيجـه

بدون استناد و ارجاع است. زيرا چيزي افزون بر بدنه مقاله در چكيده و نتيجـه 
بيان نميشود و منابع و اسناد همه مطالب، در بدنه ذكر ميشود. 

  نكات فراواني درباره شيوه نگارش متن مقاله وجود دارد كه بـه برخـي از
مهمترين اين نكات اشاره ميكنم. متن علمي بايـد بـا زبـان علمـي و خـالي از

صنايع ادبي نگاشته شود. حتي اگر مسئله مقاله شما، مسئله پژوهش هنر، فلسفه 
هنر و مانند اينهاست، باز توجه داشته باشيد كه مكتوبات پژوهش هنر از جنس 
مطالب علمي است، نه آثار هنري. ايهام و دو پهلـويي و كنايـه و مجـاز، بـراي
همـه اينهـا نوشتههاي ادبي و هنري حسن و امتياز تلقي ميشود، در حالي كـه
نقطه ضعف مقاالت علمي به شمار ميآيد. زيرا باعث پيچيدگي و ابهام مطلـب

ميشوند و سخن علمي بايد واضح و روشن و خالي از اشتراك لفظ و هر گونه 
ابهام و دو پهلويي باشد.   
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تفاوتي ميان نگارش علمي و نگارش هنري  
مخصوصاً اگر شما شاعر و اديب هم هستيد، نياز به دقت بيشتري داريـد و
بايد ميان دو گونه نوشتههاي خود تمايز قائل شويد. يعني نگارش يك تحقيـق
درباره مسائل نظري هنر يا حكمت هنر را به مثابة سرودن يك شعر يـا نوشـتن

يك قطعه ادبي نپنداريد. به عنوان مثال ميخواهيد در مقاله خودتان تعريفـي از 
خالقيت هنري  دهيد. ميگوييد: «خالقيت هنري آن است كه شرارههاي شعور 
بشري از درونت شعله كشد و آسمان ذهنت را با گرماي خود ارغـواني كنـد.» 
من نميدانم اين جمله از نگاه اديبان چه وزني و ارزشي دارد. ولي در يك متن 
علمي هيچ جايگاهي ندارد. چرا كـه هـيچ مفهـومسـازي و تصـور روشـني از

خالقيت هنري به دست نميدهد.  
  

6. نتيجه  
نتيجه مشتمل بر نوآوري مقاله است. البته شـما در بدنـه مقالـه خـود بـه ايـن 
نوآوري رسيدهايد. مثال راه حل و پاسخي تازه يـا نقـدي جديـد مـيكنيـد. همـين 
دستاورد را در قسمت نتيجه به شكل جداگانه، مستقل و مشخص بيـان مـيكنيـد.
اين سومين بار است كه ميگويم مطالب نتيجه بدون ارجاع و استناد است. چراكـه
اين مطالب درون بدنه مقاله هست و درآنجا اسنادش را ذكر كردهايـد. پـس توجـه

داشته باشيد كه در بخش نتيجة مقالة خود نميتوانيد چيزي اضافه كنيد كه در متن 
مقاله مطرح نشدهاست. درباره نوآوري باز هم تأكيد ميكنم اعتماد به نفـس داشـته

باشيد. با رعايت آنچه درباره طراحي مسئله، احاطه بر منابع، مراجعه به منابع دست 
اول و دقت در جمع آوري اطالعات گفته شد، در بيشتر موارد محقق به نگاهي نو، 
تحليلي تازه، نقدي نو  يا پاسخي جديد دست پيدا ميكند. مشكل محققـان عمـدتاً 

در مراحل پيشين است، نه آنكه نوآوري في نفسه صعب الوصول باشد.  
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7. تشكر (در صورت لزوم)  
گاهي در تحقيق خود از كمك مالي يا امكانات اشخاص حقيقـي يـا حقـوقي
استفاده ميكنيد و احساس ميكنيد، اين كمـك در حـدي اسـت كـه بايـد از آنهـا
و  تشكر نماييد. در اين صورت تشكر خود را بعد از نتيجه و قبل از يادداشـتهـا
منابع جاي ميدهيد. البته گاهي اين كمك در واقع همكاري در تحقيقات اسـت و
مقالـه، پـس از عنـوان مقالـه ذكـر نام همه همكاران به عنوان نويسنده در ابتـداي

ميشود.  
8 . يادداشت (در صورت لزوم)  

ارجاع و استناد، يكي از اخالقيترين وظايف محقق  
يادداشتهاي شما شامل برخي نكات و توضيحات، استنادها و ارجاعاتتـان 
است. ارجاع به سند و منبع و مأخذ يكي از اخالقيترين وظايف نويسنده مقاله 
است. چرا كه تأكيد بر استناد و ارجاع كامـل و دقيـق بـه معنـاي امانـتداري، 

صداقت و سرقت نكردن است. برخي دانشجويان تصور ميكنند اگر از اسـتناد 
پرهيز نمايند و دست كم برخي مطالب را  ارجاع ندهند، مطالبي كه جمعآوري 
كردهاند به حساب خودشان گذاشته ميشود و برعكس اگر همه مطالـب را بـه 
منبع اصلي مستند نمايند، چنين تلقي خواهد شـد كـه دانشـجو هـيچ زحمتـي 
نكشيده و همه مطالبش از آن ديگران است. به ديگر سـخن چنـين دانشـجويي 
ميپندارد كه موفقيتش در گرو سرقت مطالب و زحمات و دستاوردهاي ايـن و 
آن است. اگر محقق بداند كـه راز موفقيـت چيسـت، هرگـز بـه سـرقت فكـر 
نميكند. البته بهتر است به جاي راز موفقيت بگوييم راه موفقيت. زيرا موفقيـت 
در پژوهش امر پيچيده و رازآلودي نيست، بلكه راه و روش معيني دارد كه همه 
جويندگان علم ميتوانند آن را فرا بگيرند. توفيق تحقيق در گرو نوآوري اسـت 
و نوآوري از طراحي صحيح مسئله علمي شـروع مـيشـود و طراحـي مسـئله 
علمي، مسبوق به دغدغه واقعي و توجه به ضرورتهاي معرفتي يا كاربردي يا 
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... متناسب با رشته علمي محقق است. توجه به اين فرآينـد از جهـت منطقـي، 
اولين گام اخالقي نمودن پژوهش است و به محقق كمك ميكنـد كـه در عـين 
استفادة حداكثري از يافتهها و مطالب ساير محققان، امانتدار باشد و بـه نحـو 

دقيق و كامل به منابع و مآخذ مورد استفاده ارجاع دهد و استناد نمايد.   
  

استناد در مطالب سلبي  
آنچه بسيار مورد غفلت واقع ميشود، سند و مأخذ براي سخنان و ايدههاي 
يكي از معاصران گفته است: «فارابي و ابنسـينا در پرسـش از سلبي است. مثال ً

ماهيت و غايت شعر و هنر سخني مغاير با آراي ارسطو نگفتهاند.»1    
مرعوبِ اينكه چنين سخني را در كتـابي معـروف يـا از نويسـندهاي مشـهور

مسـتند نمـودن چنـين ادعـايي خيلـي  ميخوانيد، نشويد. واقعيت اين اسـت كـه
دشوارتر از اثبات يك ادعاي ايجابي است. براي  چنين مطلبي در يـك پـژوهش، 
بايد همه آثار فارابي و ابـن سـينا را جسـتجو كـرد و همـه  آثـار ارسـطو را نيـز 
مالحظه و سپس مقايسه نمود و آنگاه نتيجه گرفت كه  فارابي و ابن سينا چيـزي 
بر ارسطو افزودهاند يا نيفزودهاند. اگر اين كـار برايتـان سـخت يـا محـال اسـت، 

چارهاش آن است كه از اين گونه جمالت صرف نظر كنيد.  
ايـن نكتـه را در نظـر داشـته باشـيد مطـالبي كـه در مقالـه خـود  پس لطفا ً

ميآوريد، از دو صورت بيرون نيست:  
1. مطالب ديگران: مطالبي كه به شكل مستقيم يا غيـر مسـتقيم از ديگـران 

نقل ميكنيد.  
2. مطالب خودتان: هر تحليل و نقد و نظري كه از خودتان  ميدهيد.  

مطالب نوع اول يعني نظريات و حاصل زحمات ديگران بدون ذكر سـند و 

                                                            
ص ,253   هنر، دربارة متفكران آراي با 1. آشنايي
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منبع نه تنها هيچ ارزش و اعتبار علمي ندارد، بلكه كاري ضد اخالقي است. قيد 
به اين معنا نيسـت كـه مـا  در صورت لزوم كه در عنوان اين بخش آمده، اصال ً
گاهي بتوانيم از استناد صرفنظر كنيم، بلكه ناظر به اين نكته است كه روشهاي 
متنوعي براي استناد وجود دارد و در بعضي از اين روشها يادداشتهـا بخـش 
مستقلي از مقاله را به خود اختصاص نميدهند و به شكل پاورقي يا ارجاعـات 
درون متني در سراسر مقاله جاي داده ميشود. زيرا شما ميتوانيـد بـه يكـي از 

سه شكل مدارك و اسناد خود را بيان كنيد.  
شيوههاي استناد و ارجاع  

1. ارجاع درون متني1   
2. ارجاع به شكل پاورقي2 

3. ارجاع به شكل يادداشتهاي پاياني3  
هر يك از اين سه روش ميتواند به سبك «نام مؤلف، سال نشر»4 باشد يـا 
به شيوه «نام مؤلف، عنوان كتاب».5 پس در مجموع شش سبك اصلي در استناد 

وجود دارد.6 
  نكته مهم اين است كه از اول تا آخر تحقيق، وحدت رويه داشته باشيد و 

                                                            
1. in - text citation. 
2. foot note 
3. end notes 
4. name, year يا author, date.    
5. author, title. 
6. براي رشتههاي مختلف شيوههاي مختلفي توصيه ميشود. مثال براي هنرهاي زيبا و برخي حوزه هاي 
علوم انساني همچون فلسفه، الهيات و تاريخ، ارجاع بر حسب "نام نويسنده، نام كتاب" را به ارجاع بر 

حسب "نام نويسنده، سال نشر" ترجيح ميدهند. نك:  
Lester, 7th ed., p. 332-333.  
Lester and Lester, Jr. 12th ed.,p. 337  
در اين دو كتاب و كتب مفصل نظير اينها ميتوانيد عالوه بر سبكهاي گوناگون ارجاع، روش استناد به 

منابع مختلف همچون روزنامه، لوح فشرده، منابع اينترنتي، برنامههاي تلويزيوني و مقاالت را بيابيد.  
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از يك شيوه ثابت استفاده كنيد و دو روش را مخلوط نكنيد. ايـن خطـا، يعنـي
درآميختن دو شيوه، حتي در برخي مجالت به چشم ميخـورد. مـثالً در طـول 
مقاله روش «نام مؤلف، سال نشر» به كار رفته، ولي در فهرست منابع سبك «نام 

مؤلف، نام كتاب» استفاده شده است.     
در روش درون متني، هنگـام اسـتناد كمتـرين اطالعـات مـورد نيـاز بـراي 
شناسايي منبع ذكر ميشود. به اين ترتيب كـه بالفاصـله پـس از بيـان مطلـب، 
پرانتزي قرار ميدهيم و در سادهترين حالت نام نويسنده، نـام كتـاب و شـماره 
صفحه را مينويسيم. اگر منبع بيش از يك جلد باشد، شماره جلد را هـم ذكـر

ميكنيم. مثال:  
كافي، ج 1، ص 56.   اصول كليني رازي،

اگر در سراسر مقاله فقط يك كتاب از اين نويسنده مورد استفاده قرار گرفته 
باشد، الزم نيست نام كتاب را هم در ارجاعات بياوريم. مثال:  

كليني رازي، ص 56.  
مطلـع مـيگـردد .  زيرا خواننده با مراجعه به فهرست منابع از نام آن كتـاب

اطالعات كامل اين منبع در فهرست منابعي كه به صورت الفبايي مرتب ميكنيد 
و در پايان مقاله قرار ميدهيد، نوشته ميشود. مثال:   

كافي، جلد اول،  اصول كليني رازي، ثقه االسالم ابوجعفر محمد بن يعقوب،
ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوي، تهران، بينا، بيتا.  

«بينا» هنگامي ذكر ميشود كه نام ناشر معلوم نيست و «بيتـا» وقتـي قيـد
ميشود كه تاريخ نشر نامشخص است. اگر از ذكر اين واژهها خودداري كنيـد،

اين ترديد به وجود ميآيد كه نام ناشر يا تاريخ نشر در شناسنامه كتاب موجود 
بوده، ولي شما در ذكر آن سستي ورزيدهايد.  

در ارجاع به شيوه پاورقي ميتوانيد اطالعات كامل منبع را در اولين پاورقي 
مربوط به آن منبع ذكر كنيد و در ارجاعات بعدي اطالعات حداقلي را بياوريد. 
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در اين شيوه نيازي به  يـك فهرسـت منـابع در پايـان مقالـه نيسـت. همچنـين 
ميتوانيد در همه پاورقيها اطالعات حداقلي را بياوريد و اطالعات كامل را در 
فهرست منابع پاياني بنويسيد. پاورقيها ميتوانند شماره مسلسل و پياپي داشته 

باشند يا شماره آنها در هر صفحه از عدد يك آغاز شود.  
در استناد به شكل يادداشتهاي پاياني همه پاورقيها را جمع كرده به آخر 
مقاله منتقل ميكنيد. اينجا هم ميتوانيد در اولين يادداشـتي كـه بـه يـك منبـع 
مربوط است، اطالعات كامل آن را  دهيد و از تهيه يك ليسـت منـابع بـينيـاز 
شويد يا در همه ارجاعات اطالعات حداقلي را ذكر كنيد و اطالعـات كامـل را 

ضمن يك ليست كامل از منابع كه در آخر مقاله ميآوريد بيان نماييد.  
در ارجاع بر اساس سال نشر، همان نكات گفتـه شـده را در نظـر خواهيـد 
داشت، جز آنكه پس از نام نويسنده، به جاي نام كتاب، سـال انتشـار كتـاب را

ميآوريد. مثالً در شيوه استناد درون متني كه حداقل اطالعات را ذكر ميكنيـد، 
مينويسيد:  

مطهري، 1376، ص 43.  
خواننده با مراجعه به فهرست منابع، متوجه خواهد شد كتابي كه سال نشـر

آن 1376 است، نامش چيست. اگر در يك سال دو يا چند اثر از شهيد مطهري 
منتشر شده، تمايز آنها را با حروف الف و ب و ج و ... نشان ميدهيد. مثال:   

مطهري، 1376 الف، ص43.  
مطهري، 1376 ب، ص 1.127  

نگران تعدد و تنوع شيوههاي ارجاع نباشيد. زيرا هـر مجلـهاي كـه بـرايش

                                                            
1. روشن است كه در منابع انگليسي هم از حروف الفباي انگليسي استفاده ميكنيد. مـثالً اگـر دو كتـاب 

منتشر شده در سال 1995 از آقاي لستر داريد، اينطور مينويسيد:  
Lester, 1995a, p87. 
Lester, 1995b, p327. 
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مقاله ميفرستيد، يك شيوه بيشتر ندارد و شما ناچاريد همان را مراعات كنيد.  
  

اطالعات غيرضروري، اما مفيد  
يك اشاره اخالقي در پايان اين بخش، ميتواند مفيد واقع شود. ذكر برخـي 
اطالعات در ارجاعات ضروري است و اطالعات خاصي نيـز وجـود دارد كـه 

بيان آنها ضرورت ندارد، اما اشاره به آنها لطف و محبتي از سوي شما محسوب 
مـال هـادي منظومـه ميشود. به عنوان مثـال فـرض كنيـد تعريـف نفـس را از
سبزواري نقل كردهايد. ميتوانيد صرفاً بـه نـام نويسـنده، نـام كتـاب و شـماره
صفحه ارجاع دهيد. اما اين كتاب تقسيمات خاصي دارد. شامل هفت مقصـد و
هر مقصد شامل تعدادي فريده و هر فريده مشتمل بر تعدادي غررُ اسـت. اگـر
«سـبزواري، اطالعـات را بيفزاييـد و بگوييـد :    شما قبل از شـماره صـفحه ايـن
رر اول، ص 164» بـه خواننـدهاي كـه منظومه، مقصد چهارم، فريده ششـم، غـُ
نسخهاي غير از نسخه شما در اختيار دارد و شمارة صـفحاتش بـا كتـاب شـما
مغايرت دارد، كمك ميكنيد كه به راحتي مطلب را بيابـد و كمتـر بـه زحمـت
اثر شـيخالـرئيس ابـوعلي سـينا شفا بيفتد. به عنوان مثال ديگر ميتوان به كتاب
اشاره كرد. در استناد به مطالب آن منبع خوب است عـالوه بـر شـماره جلـد و
است، بيفزاييد.   شفا صفحه، شماره فن، مقاله و فصل را كه نام تقسيمبنديهاي

  
9. منابع  

يك وظيفه و سه حق  
همة اسناد و منابعي كه از آنها اسـتفاده كـردهايـد، در فهرسـت منـابعي كـه 
آخرين بخش مقالهتان است نام برده ميشود. البتـه روشـن شـد كـه در برخـي 
شيوههاي استناد، نيازي به  فهرست منابع نيست و مشخصات كامـل منـابع، در 
طول مقاله هنگام نخستين ارجاع بيان ميشود. ذكر منابع هم وظيفـه و تكليـف 
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است، هم حق هست. شما به عنوان وظيفه امانتداري، همـه اسـنادي را كـه از 
آنها بهرهبرداري كردهايد، ذكر ميكنيد. اما ذكر منابع از يك جهت ديگـر شـامل 

سه گونه حق است:   
حق شما؛    .1

حق خواننده مقاله؛  .2
حق نويسندگان آن منابع.   .3

حق شماست، زيرا شما را به عنوان يك محقق اهل دقت و امانت و مسـلط 
به حوزه پژوهشي خاصي معرفي ميكند. حق خواننده است، چـون او را قـادر 
ميسازد كه به منابع شما دسترسي يابد و از صحت و دقت آنچه نقل كردهايـد، 
اطمينان حاصل كند. حق نويسندگان آن منابع است، زيرا زحمتي كشـيدهانـد و 

ايدهاي  نمودهاند و بايسته است كه از ثمرات آن بهره مند شوند.  
  توجه داشته باشيد كـه همـة مآخـذي را كـه مـورد اسـتفاده شـما بـوده در 
فهرست منابع قيد كنيد، چه اين استفاده در حد يك عبارت كوتـاه باشـد، چـه در 
حد استفادههاي مكرر و متعدد يا استفاده از مضمون و خالصه بخشي طـوالني از 
يك منبع، چه حتي ارجاع سلبي. يعنـي ممكـن اسـت بگوييـد: «در فـالن كتـاب 
سخني پيرامون اين مسئله به چشم نميخورد.» اين به معنـاي آن اسـت كـه شـما 
همه كتاب را مطالعه كردهايد و اين مستلزم ذكر آن كتاب در ليست منابع است.1  

   
10. چكيده و كليدواژه انگليسي  

همه مجالت فارسي به يك چكيده و كليدواژه انگليسي از مقاله شـما نيـاز
دارند تا براي اطالعرساني در سطح جهاني از آن استفاده كنند. در واقع، همـان

چكيده و كليدواژه فارسي مقالهتان را به زبان انگليسي هم ترجمه ميكنيد و در 
                                                            

نوشته دكتر محمود فتوحي  پژوهشي ـ علمي مقاله نگارش آيين 1. براي مطالعه بيشتر ميتوانيد به كتاب
اثر دكتر عباس حري مراجعه نماييد.    علمي نگارش آيين و نيز كتاب
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پايان مقاله قرار ميدهيد.   
  متأسفانه در برخي از دانشجويان علوم انسـاني تنبلـي مزمنـي نسـبت بـه 
فراگرفتن زبان انگليسي وجود دارد. هر چه  نظـر شـما بلنـدتر باشـد، دوسـت
قـرار دهيـد و در ايـن خـود داريد افراد فراوانتري را در سطح دنيـا مخاطـب

صورت، انگيزه و عالقه به آموختن زبان ساير انسانها و برقراري ارتباط با آنها 
در وجودتان جديتر خواهد شد.  

  
پاياننامه1   

پژوهشـي را پاياننامه يا رساله2 با ارزش، رسالهاي است كـه يـك فعاليـت
گزارش ميكند. از اين جهت، رساله و مقاله از هويتي مشابه برخوردارند.   

  
پاياننامههاي كشكولي و يك بيماري اخالقي  

البته بسياري از پاياننامههاي موجود از چنين جايگاه مطلوبي فاصله دارنـد.
با يك نگاه سريع و تورق چند پاياننامه، خواهيد ديد كه بيشتر آنهـا بـه نـوعي
گردآوري و چيدمان مطالب تحت موضوعي خاص پرداختهاند. تا اينجا خيلـي
اشكال ندارد. ولي مشكل از آنجا ناشي ميشود كه هيچ معلوم نيست فايده اين 
چيدمان چيست و قرار است اين مطالب كدام مشكل را حل كننـد و بـه كـدام
مسئله جواب دهند. من نام اين قبيل پاياننامههـا را پايـاننامـههـاي كشـكولي

ميگذارم. زيرا مانند كشـكولي هسـتند كـه اشـياي گونـاگون درون آن انباشـته 
متأسـفانه تعـداد پايـاننامـههـاي كشـكولي يـا موضـوعمحــور در  شـدهاسـت . 

                                                            
مهارتها. و شيوهها پاياننامه تدوين 1. براي اطالعات كامل تر درباره پايان نامه ر. ك: 

2. «پاياننامه و رساله را به ترتيب براي دو سطح كارشناسي ارشد و دكترا (سطح سه و چهار حوزه) به كار 
ميبريم، هر چند كه بر اساس اذ اجتمعا افترقا و اذ افترقا اجتمعا، پاياننامه را گاهي در مفهوم اعم و شامل 

مهارتها، ص 20)   و شيوهها پاياننامه، تدوين( هر دو سطح نيز به كار ميبريم.» 



118  □  پژوهش در آينه اخالق  
 

 

كتابخانههاي ما اصالً كم نيست و از اين نظر به توليد انبوه رسيدهايم! ريشـه آن
هم يك بيماري اخالقي است و آن بيتوجهي به نيازها و دغدغهها و غفلـت از

مشكالت پيرامون خود اعم از نيازهاي نظري و عملي است.  
  

پاياننامه پژوهشي  
اگر قصد طراحي يك پاياننامه را داريد، اين نكته را در نظر بگيريد كـه در
واقع مراحل يك تحقيق را طراحي ميكنيد. برخي دانشجويان گمان ميكنند بـه

محض اينكه تصميم گرفتند پاياننامه فراهم كنند، بايد شروع كنند به نوشـتن و 
در حـالي كـه نوشـتن، گاهي ميگويند نوشتن پاياننامه خيلـي سـخت اسـت.
آخرين مرحله كارتان است. شما بايد ابتدا يك فعاليت پژوهشـي را كـه شـامل

مراحل چندگانهاي است كه قبالً گفتيم انجام دهيد و بعد از اتمام آن مراحل، به 
نوشتن گزارش و تهيه خروجي كار بپردازيد. پاياننامه، خروجي و حاصل يـك
سلسله كارهاي ديگر است. شما قبل از آن كارهـاي زنجيـرهوار، حرفـي بـراي
گفتن نداريد و احساس ميكنيد نوشتن پاياننامه خيلي سخت است. امـا وقتـي

مراحل تحقيق را به درستي انجام داديد، آنقدر حرف گفتني خواهيد داشت كه 
ديگر دست به قلم بردن و نوشتن، كمترين نگراني شما خواهد بود.  

  
نكتهاي درباره پيشينه تحقيق  

البته فرآيند رساله، فرآيند ويژهاي است. دانشجويان قبل از شـروع بـه كـار
روي رساله، طرح پيشنهادي1 را به اساتيد گروه خود ميدهند تا تصويب شـود . 
اساتيد ممكن است تغييراتي را از دانشجو مطالبه كنند. شايد يكي از مهـمتـرين

كارهاي دانشجو اين باشد كه اساتيد را در رابطه با تكراري نبودن مسئله تحقيق 

                                                            
1. proposal. 
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متقاعد سازد. وي براي اثبات نو بودن طرح خود، نميتواند به يك جمله اكتفـا
كند كه: «كسي روي اين مسئله كار نكردهاست»، بلكه بايد به شـكلي اشـراف و
احاطة خود را به پيشينه تحقيق نشان دهد. مثالً به كارهايي كه از يك جهت بـا
طرح او شباهت و اشتراك دارند اشاره نمايد و وجه تفـاوت طـرح خـودش را
مشخص كند. به دانشجوياني كه در پرپوزال خود مينويسند: «اين تحقيق هـيچ
پيشينهاي ندارد»، ميگويم: بگرديد و چند كتاب، مقاله يا پاياننامه پيدا كنيد كـه
به نوعي با طرح شما مرتبط باشد. حتي اگر اين ارتباط ضعيف و نـاچيز باشـد،
باز هم نشاندهنده تسلط شما بر اطراف بحث است. به عنوان مثـال اگـر طـرح
شما درباره «جايگاه سياسي هنرمند در مدينه فاضله فارابي» است، به چند نمونه 
از آثار متعددي كه درباره سياست و مدينه فاضله فارابي اسـت، اشـاره كنيـد و
سپس اضافه كنيد كه: «لكن در اين تحقيقات نقش هنرمند مـورد بررسـي قـرار

نگرفتهاست و تأكيد و تمركز تحقيق ما بر اين جنبه انديشه فارابي است.»  
  

هشداري اخالقي درباره پيشينه پژوهش  
گاهي دانشجو گمان ميكند اگر به كارهاي مشابه اشاره نكند و بدينوسيله آنها 
را پنهان سازد، به سود اوست و ديگران فكر ميكنند طرحش جديد است. امـا ايـن

تصور خطايي است. چنين كاري، غير از آنكه ميتواند به سرقت ايدهها و تحقيقات 
ديگران منجر شود و از اين حيـث اشـكال اخالقـي داشـته باشـد، فرآينـد تحقيـق
دانشجو را نيز مختل ميكند. زيرا هنگامي كه دانشـجو بـه دقـت پيشـينة تحقيـق را
مالحظه ميكند و اشتراكها و افتراقهاي تحقيقات ديگران را با طرح خودش مـي-
سنجد، به اين سمت حركت ميكند كه ابعاد نو را در طرحش تقويـت نمايـد و بـه 
نوعي تكامل ذهني ميرسد. اين باعث ميشود زحمات دانشجو هدر نرود و عـالوه

ـ پژوهشي هم از رساله فراهم آيد. براي  بر يك رساله خوب، مقاله يا مقاالت علمي
آنكه اين نكته قدري روشنتر شود، ارتباط ميان رساله و مقاله را توضيح ميدهم.  
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نسبت رساله و مقاله علمي ـ پژوهشي  
بـا ايـن رساله خوب و پژوهشي در حكم مجموعهاي از چند مقاله اسـت.
تفاوت كه براي همه آن فقط يك چكيـده مـينويسـيد و همچنـين فقـط يـك

فهرست منابع در پايان رساله تنظيم مينماييد. به هر حال رساله شما مجموعـة 
چند فصل است كه هر فصل يا مثالً دو فصل قابل تبديل به يك مقاله علمـي- 
پژوهشي است. البته مسائل اين فصول با يكـديگر نـوعي ارتبـاط دارنـد. مـثال ً
رساله دكتري من شامل چند فصل است كه به ترتيـب دربـاره چيسـتي خيـال،
توجيه و تبيين خيال، كاركردهاي خيال و نقـد خيـال اسـت. هـر فصـل آن بـا

تغييرات مختصري به مقاله تبديل شده و به چاپ رسيده است.  
  

فيشبرداري1  
مطلــب مهمــي كــه مــايلم در اينجــا متــذكر شــوم، يــك تجربــه در زمينــه
يادداشتبرداري يا فيشبرداري است كه در هـر فعاليـت پژوهشـي مـورد نيـاز

است. اما شايد بيان اين تجربه بيش از هر تحقيقي، براي تهيه رساله و پاياننامه 
راهگشا باشد.  

  فيشبرداري همان كاري است كه هنگـام جمـع آوري اطالعـات از درون
منابع انجام ميدهيد و در مرحلـه چهـارم فرآينـد پـژوهش توضـيح داده شـد .    

فيشبرداري فرمول ثابت و يگانهاي ندارد و شما ميتوانيد در شكل جمعآوري 
اطالعات از ذوق و سليقه هر محققي استفاده كنيد. مهم ايـن اسـت كـه نحـوه

فيشبرداري به گونهاي باشد كه وقت و انرژي شما را تلف نكند و بـه دقـت و 
تمركزتان كمك نمايد. من شيوهاي را كه از استاد خودم آموختهام و از آن بسيار 

بهره بردهام با يك مثال برايتان توضيح ميدهم.  

                                                            
  .fiche :1. فيش واژهاي فرانسوي به معناي يادداشت است
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 قبل از شروع يادداشتبرداري، مسائل اصلي تحقيـق خـود و بخـشهـاي
فرعي آن را دست كم به صورت تقريبي مشخص كنيد. مثالً اگر مسـئله اصـلي
شما  «بررسي تطبيقي جايگاه هنرمند در مدينه فاضله افالطون و فارابي» اسـت،
اجزاي كارتان را ترسيم نماييد. من اين مسئله را براي يك رساله به ايـن شـكل
خُرد ميكنم كـه قسـمت اول كـار را بـه  «چيسـتي هنـر نـزد افالطـون و فـارابي» 
اختصاص ميدهم. سپس جايگاه يا نقش هنرمنـد را بـه دو بخـش مـثالً اخالقـي و

اجتماعي تقسيم ميكنم. به اين ترتيب شش برگ يادداشت را عنوان نويسي ميكنم:  
1. چيستي هنر نزد افالطون؛  

2. چيستي هنر نزد فارابي؛ 
3. نقش اخالقي هنرمند در مدينه فاضله افالطون؛ 

4. نقش اخالقي هنرمند در مدينه فاضله فارابي؛ 
5. جايگاه اجتماعي هنرمند در مدينه فاضله افالطون؛ 

6. جايگاه اجتماعي هنرمند در مدينه فاضله فارابي. 
يا هر مسئله ديگري كه شما انتخاب كـردهايـد. مهـم آن اسـت كـه بتوانيـد
بخشهاي تحقيق را تشخيص دهيد و البته در اين كار بايـد از تجربـه محققـان

حوزه كاري خود استفاده كنيد. نقش استادان راهنما و مشاور همين است كه به 
دانشجو در تشخيص مسئله علمي و صورتبندي و تنظيم آن كمك كنند.  

هميشه دو دسته فيش هم عالوه بر مسائلتان تهيه كنيد. در مثـال يـاد شـده،
شش دسته فيش با عناوين ششگانه داريد. دسته هفتم: فيش كليات يا متفرقه يـا
حاشيه هر نامي كه ميپسنديد. در اين فيشها، مطـالبي را كـه مطمـئن نيسـتيد
جزء مسائل شش گانه هست يا نـه يادداشـت كنيـد. چـون مرزبنـدي مطالـب
هميشه قطعي و صد در صد نيست و گاهي ترديد ميكنيد كـه ايـن مطلـب بـه
كارتان ارتباط دارد يا نه. از طرفي كتاب را به كتابخانه پـس مـيدهيـد يـا اگـر
متعلق به خودتان است، تورق آن و يافتن دوباره مطلب، وقت گير خواهد بـود . 
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پس مطالب مشكوك را در فيشهاي كليات ثبت كنيد. اما دسـته هشـتم: فـيش
منابع است كه مشخصات كتـاب شـناختي هـر منبـع را بـه طـور كامـل در آن

مينويسيد تا در هنگام فيش برداري مجبور نباشيد روي هر فيشي اين اطالعات 
را تكرار كنيد. به اين ترتيب در انرژي و زمان صرفهجويي كردهايـد و بـر روي
فيشهاي ششگانه مسائل، فقط كمترين اطالعات مورد نياز، مانند نام نويسـنده
منتزعه، ص 55.   فصول فارابي، و كتاب و شماره صفحه را ذكر مينماييد. مثال: ً
  شما ميتوانيد مسائل يادشده را براي يك مقاله تحقيق كنيد، به اين شكل كـه
تعداد مسائل را كاهش دهيد و مثالً فقط روي مسئله جايگاه اجتماعي هنرمنـد نـزد

افالطون و فارابي متمركز شويد. آنگاه مسائل شما به اين ترتيب خواهد بود:  
1. ديدگاه افالطون درباره جايگاه اجتماعي هنرمند  

2. ديدگاه فارابي پيرامون نقش اجتماعي هنرمند 
3. بررسي تطبيقي نظريه افالطون و فارابي   

اگر بخواهيد بخشهاي چنين مقالهاي را شماره بزنيد، همانطـور كـه قـبال ً
گفتم، شماره يك براي طرح مسئله و شماره آخر براي نتيجه خواهد بود. پـس

در چنين مقالهاي براي پنج بخش شماره ميزنيد:  
1. طرح مسئله  

2. ديدگاه افالطون درباره جايگاه اجتماعي هنرمند  
3. ديدگاه فارابي پيرامون نقش اجتماعي هنرمند 

4. بررسي تطبيقي نظريه افالطون و فارابي  
5. نتيجه  

  روشن است كه قبل از طرح مسئله، چكيده و كليـدواژه و بعـد از نتيجـه،
فهرست منابع را قرار ميدهيد. بخشهاي ديگري هم محتمل است كه در جاي 

خود توضيح داده شد.  
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تأثير تميزي و نظم ظاهري فيشها در نظم فكري  
من هميشه درباره شكل ظاهري فيشبرداري نيز به دانشجويان توصيههـايي 
ميكنم. مثالً اين مهم است كه از كاغذ كالسور در اندازه بزرگ1 اسـتفاده كنيـد. 
زيرا در كالسور ميتوانيد تعداد فيشها را به راحتي افزايش دهيد. عالوه بر اين 
گاهي در طول تحقيق به اين نتيجه مـيرسـيد كـه تغييـر مختصـري در تنظـيم
مطالب ايجاد كنيد و بخشي از كار را مقدم يا مؤخر داريد. ايـن جابجـاييهـاي

احتمالي در كالسور به راحتي انجام ميشود.   
يادداشتها را خيلي فشرده ننويسيد و ميان خطوط قدري فاصله بگذاريد. گـاهي
الزم ميشود چيزهايي بين آنها بيفزاييد. با خودكار بنويسيد، نه با مداد يا خودنويس و 
رواننويس و مانند اينها، تا پس از گذشت چند سال، فيشهايتان تميزتر باقي بماند و 
رنگ نوشتهها پخش نشود و ثابت بماند. پشت صفحات را خالي و سفيد رهـا كنيـد.  

پس از زمان طوالني، خطوط به پشت صفحه بازتاب مييابد.   
رعايــت تميــزي و شــكل ظــاهري فــيشهــا را دســت كــم نگيريــد. كالســور 
فيشهايتان، چهره و نما و معرّف كـار شماسـت. وقتـي تعـدادي كاغـذ پراكنـده و 
چركنويس پيش استادتان ميبريد، يك چهره به او  مي دهيد و هنگـامي كـه يـك
كالسور مرتب و تميز شامل فيشهاي منظم به وي نشان ميدهيد، چهرهاي ديگر به 
نمايش ميگذاريد. اين ظاهر تميز نشان ميدهد شما كار تحقيق را جدي گرفتـهايـد
و باعث ميشـود طـرف مقابلتـان هـم شـما را جـدي بگيـرد. برخـي دانشـجويان
يادداشتهاي خود را بر روي تكه كاغذهاي نامرتب كه گاهي از دفتري كنده شـده،
موكـول بـه وقتـي مينويسند و نزد من ميآورند. من مرحله بعدي كـار را هميشـه
ميكنم كه فيشها به شكل استاندارد در آمده باشد. وقتي فيشهايتان منظم و مرتب 
باشد، ميدانيد هر يادداشت جديد را كجا بايد قرار دهيد و هر مطلبـي را كـه بـراي

                                                            
1. A4. 



124  □  پژوهش در آينه اخالق  
 

 

مقاله يا رساله الزم داريد، از كجا بايد پيدا كنيد. در پروژههاي آينده نيز ميتوانيد از 
مطالب و يادداشتهاي قبلي خود استفاده كنيد. عالوه بر همه اينها، نظم ظاهري بـه

نظم ذهني و فكري شما كمك فراواني ميكند.  
  نكته آخر اين كه برخي در لپ تاپ خود فيشبرداري ميكننـد. اگـر ايـن
كار به تمركزشان لطمهاي نميزند يا حتي كمك ميكند، هـيچ اشـكالي نـدارد.

مهم تمركز و دقت و سرعت در استفاده از يادداشتهاست.  
  

نكته: استفاده بهينه از وقت، انرژي و عمر  
اينطور فكر نكنيد كه اگر وقت خود را صـرف تـدوين رسـالهاي بـا محتـواي
زمـان زيـادي را پژوهشي نماييد و فيشبرداري را با حوصله و نظـم انجـام دهيـد،
خرج كردهايد. حتي اگر ترجيح ميدهيد در وقت و انرژي خود صرفهجـويي كنيـد، 
در اين ساختار كاميابتر خواهيد بود. اگر به دنبـال آن باشـيد كـه پايـاننامـهاي را 
سرهم بندي كنيد، اوالً مدت زيادي را صرف حيرانـي و سـرگرداني خواهيـد كـرد .    
ثانياً پاياننامهاي كه تهيه ميكنيد زايندگي نخواهد داشت. در حالي كه ميتوانيـد بـا
تنظيم يك رسالة روشمند و تحقيقـي، راه خودتـان را بـراي توليـد مقـاالت متعـدد
علمي- پژوهشي هموار نماييد. در واقع هم از رساله چند مقاله استخراج مـيكنيـد،
هم از اطالعات و فيشهايي كه به صورت اصولي و صحيح جمع آوري كردهايـد و
احياناً در رساله جايي پيدا نكردهاست،  در كارهاي بعدي استفاده خواهيـد كـرد.   در 

يك جمله: رسالة روشمند، سرمايه علمي ـ پژوهشي شما خواهد شد.  
  

نمونه مقاله 
نسـبت چكيـده و يك نمونه مقاله در اينجا ذكر ميكنم تـا سـاختار مقالـه،
نتيجه با مقاله، نحوه ارجاع، شيوه منبعنويسي و جزئيات ديگري ماننـد اينهـا در

آن قابل مراجعه و استفاده باشد.  



  

  
  
  
  
  

  تبيين جايگاه هنرمند در فلسفه سياسي فارابي
ناديا مفتوني1  
  

  چكيده:
فارابي حكومت و پادشاهي مدينه فاضله را مختص انبيا و جانشينان ايشـان
لة ديـن در ميداند. او هنرمندان را در كنار خطيبان و تحت عنوان باربران و حم
مرتبه دوم مدينه فاضله قرار دادهاست. تبيين اين جايگـاه متوقـف بـر مقـدماتي
است: پيامبر و جانشينان او سعادت معقـول را  بـه قـواي خيـالي مـردم انتقـال
ميدهند. زيرا جمهور براساس طبيعت يا عادت، عمدتاً قادر بـه ادراك معقـول
نيستند. تخييل و محاكات در چيستي هنر اخـذ شـده و هنرمنـد مدينـه فاضـله

تالش ميكند سعادت حقيقي و معارف عقلي را كه از انبيا دريافت نمودهاست، 
با شيوههاي تخييلي به اذهان جمهور انتقال دهد.  

ـ اجتمـاعي هنـر، تخييـل، مدينـه فاضـله، كليدواژه: فارابي، نقش سياسـي
رياست اولي، رياست ثانيه.  

  
  طرح مسأله

فارابي مدينه فاضله را شامل پنج بخش ميداند. صدر مدينه فاضله به رئيس 
                                                            

nadia.maftouni@ut.ac.ir .1  (عضو هيأت علمي دانشگاه تهران)  
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اول و حكما و صـاحبنظران در امـور مهـم اختصـاص دارد و پـس از ايشـان،
حامالن دين و صاحبان زبان قرار دارند كه شامل خطبا، بلغا، شعرا، آوازخوانان، 
منتزعـه، ص 55) بقيـه فصـول نويسندگان و امثال آنها ميباشند. (نك: فارابي،
اقشار جامعه در مراتب بعدي قرار دارنـد. مسـأله ايـن اسـت كـه چـرا شـعرا،
آوازخوانان و امثال ايشان كه به اختصار هنرمندان ناميـده مـيشـوند، در چنـين
جايگاهي قرار گرفتهاند؟ چرا از يـك سـو بالفاصـله تحـت بخـش رياسـت و
  هنرمند با چـه حكومت و از ديگر سو فوق ساير اجزاي اجتماع واقع شدهاند؟
آيـا هنـر در تبييني در كنار خطباي ديني و مبلغان مذهبي جـاي گرفتـه اسـت؟

مدينه فاضله ميتواند از كاركرد سياسي ـ اجتماعي برخوردار باشد؟ براي پاسخ 
به اين مسأله، تصوير مدينه فاضله و ساختار حكومت و رياست در آن و سپس 
چيستي هنر نزد فارابي گزارش ميشود. آنگاه به كاركرد سياسـي ــ اجتمـاعي 

هنر در مدينه فاضله پرداخته خواهد شد.  
  اينگونه تأمالت مـيتوانـد در تعيـين سياسـتهـاي راهبـردي نهادهـاي

فرهنگي ـ هنري جوامع اسالمي نقش بنيادي ايفا نمايد.  
  

  مدينه فاضله
فارابي اجتماعات بشري را بر دو گونه كامل و غيركامل مـيدانـد. اجتمـاع

كامل سه نوع است: اجتماع بزرگ كه معموره نام دارد، اجتماع متوسط كه امت 
ناميده ميشود و جامعه كوچك كه آن را مدينه خوانند. مدينه بخشي از امـت و
امت بخشي از معموره است. معموره شامل همه جوامع ساكن در مناطق آباد و 
مسكوني كره زمين ميشود. اجتماعات غيركامل عبارتند از قريه و محله و كوي 
و منزل. منزل قسمتي از كوي و كوي قسمتي از محله و محله قسمتي از مدينـه

است. قريه در خدمت مدينه است و مدينه كوچكترين واحد اجتماعي است كه 
ميتوان در آن به خير و كمال دست يافت. مدينه فاضـله گونـهاي از مدينـههـا 
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است كه هدف از زندگي در آن، همكاري و همراهي در راه رسيدن به سعادت 
حقيقي است. امتي كه مداين آن در راه سعادت همكاري ميكنند امـت فاضـله
ناميده ميشود و به همين ترتيب، امتهاي فاضله ميتوانند معمـوره فاضـله را

فاضله، صص 112 ـ 113).    مدينه اهل آراء تحقق بخشند (نك: همو،
  فارابي مدينه فاضله را مشتمل بر پنج بخش ميداند. در بـاالترين جايگـاه
رئيس اول مدينه فاضله و حكمـا و صـاحبان رأي در امـور مهـم قـرار دارنـد.
لة دين و صاحبان زبان است. فـارابي خطبـا و بلغـا و جايگاه دوم متعلق به حم
ن يجـري شعرا و آوازخوانان و نويسندگان را در اين جايگاه ذكر نمـوده و «مـ
مجراهم و كان في عدادهم» را بر آنها افزوده است. مراتب بعدي مدينه فاضـله

به ترتيب از آن مهندسان و پزشكان و ستارهشناسان و امثال ايشان، مجاهـدان و 
نگهبانان كشـور و امثـال آنهـا، پيشـهوران و كشـاورزان و دامـداران و هماننـد

منتزعه، ص 55).   فصول آنهاست (نك: همو،
  

رياست و حكومت در مدينه فاضله  
فارابي پيوند عميقي ميان دين و حكومت قائل است. اين پيونـد، بـا شـرح

انواع حكومت در مدينه فاضله روشن خواهد شد. او رياست مدينه فاضله را بر 
پادشـاهي  دو نوع اولي و ثانيه تقسيم كرده است. رياست ثانيه، رياست تابعـه و
الملة، ص 56). رئيس  سنّي (منسوب به سنت) هم ناميده شده است (نك: همو،
اول كسي جز پيامبر نيست كه سلطنت او مقرون به وحـي الهـي اسـت و همـه
انديشهها و برنامههايي كه در ملت فاضله اجرا ميكند، بـه يكـي از دو طريـق،
برگرفته از وحي الهي است: يا همه امور به شكل معين و مشخص بر او وحـي
ميشود و يا او توسط قوهاي مأخوذ از وحي، امور را تدبير وتقدير ميكند و بـا

اين قوه، شرايط مورد نياز براي تنظيم آرا و افعال فاضله بر او آشكار مـيشـود. 
ممكن است برخي تدبيرها از راه نخست وبرخي ديگر، از راه دوم حاصل شود 
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(نك: همان، ص 44). فارابي تأكيد ميكند رئيس اول در هيچ امري احتيـاج بـه
رياست و هدايت هيچ انسان ديگري نـدارد و همـه علـوم و معـارف بـه نحـو

بالفعل براي او محقق است. زيرا به او وحي ميشـود و ميـان او و عقـل فعـال 
المدنيـة، ص 203) و امـت فاضـله امتـي السياسـة واسطهاي نيست (نك: همو،
 در بـاب بيسـت و است كه چنين كسي بر او رياست ميكنـد (نـك: همانجـا).  
كه به بيان ويژگيهاي طبيعـي و ارادي رئـيس اول فاضله مدينه اهل آراء هفتم

اختصاص دارد نيز به دريافت وحي ازعقل فعال توجه و تأكيد شده است (نك: 
فاضله، صص 116 ـ 121).   مدينه اهل آراء همو،

ي،ّ رياست هر كسي به جز رئـيس اول اسـت كـه رياست تابعه وثانيه و سن
البته بر اسـاس شـرايع و قـوانين الهـي و سـنت و سـيره رؤسـاي اول پيشـين
مدينـه اهـل آراء الملـة، ص 56؛ همـو، حكومت را سامان ميدهد (نك: همـو،

المدنية، ص 204). فارابي از عهدهداران رياست  السياسة فاضله، ص 125؛ همو،
ثانيه با عناوين ائمه ابرار، ائمه هدي، ملوك افاضل، رؤساي ابـرار، ائمـه حـق و
تحصيلالسـعادة،  الملة، صص 45ـ46، 50؛ همو، امام ياد كرده است (نك: همو،
ص 73، 79). البته تعبير امام براي رئيس اول هم به كار رفته است (نك: همـو،
فاضله، ص 122). رئيس ثاني بايد از شش خصـلت برخـوردار مدينه اهل آراء
ـ عالم و حافظ شرايع و سنن و روشهايي باشـد ـ حكيم باشد؛ دو باشد: يك
كه رؤساي اول، مدينه و جامعه را توسط آنها اداره ميكردند و همه افعال خـود 
ـ نسبت به مسائلي كه شريعتي از گذشتگان  را به دقت بر آنها منطبق نمايد؛ سه
دربارة آنها باقي نمانده است، قدرت استنباط داشته و دراين استنباط كامالً پيرو 
رهبران نخستين باشد؛ چهارـ بتواند نسبت به مسائلي كه درطول زمـان حـادث
ميشود و اساساً در دوران پيشوايان اول مورد ابـتال نبـوده اسـت، احكـامي بـه
ـ قادر باشد با زبان و سخن نافذ، مردم را بـه مصلحت مدينه استنباط كند؛ پنج
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سوي شرايع پيشين و نيز به سوي آنچه بر اساس آن شرايع استخراج و استنباط 
ـ از توانايي جسماني بر جنگـاوري و فنـون رزمـي بـر كرده هدايت كند؛ شش
ـ 125). آنگاه كه همـه ايـن شـرايط در خوردار باشد (نك: همان، صص 124
يك تن جمع نشود، ولي دو نفر درمدينه باشند كه يكي حكيم و ديگري واجـد

پنج خصلت ديگر باشد، اين دو رؤساي مدينه خواهند بود (نك: همان، صـص 
125 ـ 126) و نيز اگر هر يك از اوصاف ششگانه در يك نفر يافت شود و آن 
شش تن با يكديگر هماهنگ باشند، آنها رؤساي جامعهاند و به ايشان رؤسـاي

افاضل گفته ميشود (نك: همان، ص 126).  
بـا تفصـيل بيشـتر مطـرح و بـه منتزعـه فصـول   رياست مدينه فاضله در
ـ رؤسـاي اخيـار و افاضـل؛ ـ رئيس اول؛ دو چهارگونه تقسيم شده است: يك
منتزعـه،  فصـول ـ ملك يا پادشاه سنّت؛ چهارـ رؤساي سنّت. (نك: همـو، سه
صص 55 ـ56) اين اقسام به همان دو قسم پيش گفته باز ميگردند. رئيس اول، 
پادشاه حقيقي هم ناميده شده است. هر چند در اينجا لفظ پيـامبر بـراي رئـيس

اول به  كار نرفته است، لكن از ويژگيهايي كـه بـراي او ذكـر شـده مـيتـوان 
دريافت كه او كسي جز پيامبر نيست. اين ويژگيها عبارتند از: حكمت، تعقـل

تام، توانمندي براقناع و تخييل، سالمت و قدرت جسمي و عدم ضعف و موانع 
كتـاب بدني نسبت به جهاد. اگرچه برخي از اين اوصاف با شرايط رئـيس دوم
يكسان است، اما از آنجا كه سخني از استنباط احكام و تبعيت از شـريعت الملة
يا شرايع قبلي نرفته ميتوان فهميد كه رئيس اول و پادشـاه حقيقـي مـذكور در

همان پيامبر صاحب شريعت است. تعقل تام و اقناع و تخييل تام  منتزعه فصول
نيز در ساير آثار فارابي به عنوان اوصاف پيامبر مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت

فاضله، ص 110، 121، همچنين براي تفصيل بحث  مدينه اهل آراء (نك: همو،
آن راهبردهـاي و شرايع تكثر تبيين پيرامون تعقل و تخييل و اقناع نك: مفتوني،

فارابي، صص 5 ـ 23).   فاضله مدينه در
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رؤساي اخيار و افاضل يعني گروهي كه در مجمـوع داراي شـرايط پادشـاه
حقيقياند و چنين رياستي زماني ضرورت دارد كه همه شرايط رياست اولي در 
يك نفر يافت نميشود و دو يا چند تن همراه با هم كار پادشاهي را بـه عهـده

غير از رياست گروهي  منتزعه فصولِ ميگيرند. به نظر ميرسد رياست گروهي
نـاظر بـه رياسـت آرا است. زيـرا سـخن فاضله مدينه اهل آراء مطرح شده در
غيرانبيا است. اما در اين موضع هنوز نوبت بـه رياسـت غيرانبيـا يعنـي فقهـا و
مجتهدان نرسيده و سخن پيرامون پيامبران است. شايد بتوان به حضرت موسـي
و برادرش هارون مثال زد كه موسي از خداوند تقاضا كـرد بـرادرش را بـا وي

همراه سازد. زيرا در فصاحت لسان و جودت اقناع به ياري او نياز داشت (نك: 
سورة قصص، آيات 34 ـ 35).  

  قسم سوم يعني رياست سنيّ معطوف به رياست فردي است كه به شرايع 
و سنني كه پيشوايان گذشته آورده و تمدنها را بدان رهبري كـردهانـد، آگـاهي
دارد، قدرت تشخيص مواضع و موارد كـاربرد آن سـنن را بـر اسـاس اهـداف
رؤساي اول داراست، از توان استنباط آنچه كه در سنن قبلـي بـه آنهـا تصـريح
نشده برخوردار است و اين استنباط را كامالً مطـابق بـا همـان سـنن و شـرايع

انجام ميدهد. ملك سنت همچنين در زمينه مسائل جديد كه توسعه و پيشرفت 
جامعه به آنها وابسته است و به تدريج تحقق مييابد و اساساً در سيره و سـنت
گذشتگان وجود نداشته است، صاحب قدرت تفكـر و تعقـل اسـت. قـدرت و
جودت اقناع و تخييل و توان جسمي بـر امـور جهـادي نيـز از ديگـر شـرايط
رياست سنّي است. نوع چهارم يعني رؤساي سنّي ناظر به وضـعيتي اسـت كـه
شرايط ياد شده در يك فرد يافت نميشود و در ميان يك گروه پراكنـده اسـت
منتزعه، صص 55 ـ 56). اين ويژگيها همان است كـه در فصول (نك: فارابي،

براي رياست ثانيه، تابعه يا سنيه مطرح شده است.    الملة كتاب
  ازآنچه گذشت روشن ميشود كه در مدينـه فاضـله هـيچ مغـايرتي ميـان
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حكومت و رهبري ديني وجود ندارد. به اين ترتيب تفسير برخـي معاصـران از
رئيس اول مدينه فاضله فارابي كـه همـه افعـال و رفتـار و صـفاتش را دنيـوي
قلمداد نمودهاند (نك: ضيائي، ص 48) خـالي از دقـت اسـت. درآثـار فـارابي
رئيس اول و پيامبر و فيلسوف حقيقي تعابيري از مصـداق واحدنـد. او خـاص
مطلق و اخص خواص را در مقابل جمهور و عامه مـردم، تنهـا بـر رئـيس اول

ـ  السـعادة، صـص 64 تحصـيل مدينه فاضله قابل اطالق ميداند (نك: فـارابي،
66) و از ديگر سو خاص مطلق را كسي جز فيلسوف مطلـق نمـيدانـد (نـك:
ـ 134). درعـين حـال تصـريح دارد كـه فيلسـوف الحروف، صص 133 همو،
السـعادة، ص 68) و رئـيس تحصـيل مطلق همان رئيس اول است (نك: همو،
مدينه اهل آراء الملة، ص 44، 64؛ همو، اول كسي جز پيامبر نيست (نك: همو،
فاضله، ص 142). وجه اينكه فيلسوف حقيقي جز پيامبر نيسـت، آن اسـت كـه
تمامي معقوالت توسط عقل فعال بر عقل هيوالني پيامبر افاضـه مـيشـود و از 
فاضـله، ص  مدينـه اهل آراء آنجا به قوه خيالي او سرازير ميگردد (نك: همو،
121) و پيامبر همه حقايق عالم را هم به نحو معقول و هـم بـه شـكل متخيـل
و فـارابي ديدگاه از خيال خالقيت درمييابد (براي تفصيل مطلب نك: مفتوني،
فـارابي نزد نبوت و وحي تطبيقي بررسي سهروردي، صص 138 ـ 140؛ همو،
فـارابي ـ 24؛ درباره رابطه نبـي و فيلسـوف نـك: داوري، سينا، صص 5 ابن و

اسـالمي،  فلسـفة مؤسـس فـارابي فرهنگ، صص 121ـ 122 و همـو، فيلسوف
ص83). به اين ترتيب معلوم ميشود باور كساني كه ارتباط نبي را با عقل فعال 
صرفاً به واسطه متخيله ميدانند و او را در مقابـل فيلسـوف قـرار مـيدهنـد و 
ارتباط فيلسوف و عقل فعال را توسط عقل تبيين ميكنند (نك: بوملحم، صص 

18 ـ 19) نيز قابل مناقشه است.   
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رابطه حكومت و جامعه  
حاكم يا پادشاه مدينه فاضـله كسـي اسـت كـه هـدفش از سياسـتمداري و
مملكتداري، به نيكبختي رساندن خود و ساير اهل مدينه است (نك: فـارابي،
منتزعه، ص 34) و وظيفه رئيس مدينه فاضله و هر كسي كـه مسـئوليتي فصول
را در مدينه فاضله بر عهده ميگيرد، ايجاد فضايل نظري، اخالقـي و عملـي در
تحصـيلالسـعادة، ص 55). ميـان حاكمـان و امتها و شهرهاست (نك: همو،

مردم هيچ گسستي متصور نيست و پادشاه يكي از اهل مدينه است كه در كنـار
ايشان به سعادت ميرسد. فارابي در جاي ديگـر نيـز تصـريح دارد كـه ملـوك

الحـروف، ص  جمهور و رؤساي جمهور، خود از جمهور هستند (نـك: همـو،
149). بنابراين حكومت و سياسـتمداران، بخشـي از جامعـهانـد و برنامـههـاي
حكومتي تماماً در جهـت سـعادت جامعـه اسـت و حاكمـان و مـردم در ايـن

برنامهها و در اين سرنوشت يكسان تلقي ميشوند.  
اما حاكمان چگونه مردم را به سوي سعادت سوق ميدهند؟ فارابي بر ايـن
باور است كه پادشاهان و ملوك بايد به امور نظري كه شناخت آنها بـا بـراهين
يقيني حاصل ميشود، مأنوس و معتاد باشند. پادشاه در عين حال كـه خـود بـه
فهم ذات امور نايل شده و باورش نسبت به امور مبتني بر براهين يقيني اسـت.

اما در هر يك از اين امور، تمامي راههاي اقناعي ممكن را جستجو ميكند و در 
اين جستجو، بر مشابهات و مثالهاي امور تكيه ميكنـد، مثـالهـايي كـه امـور
نظري را نزد همه امتها و شهرها به طور مشترك به بند خيال بكشند و مـردم

تحصـيلالسـعادة، ص 58).  از طرق اقناعي آنها را تصديق نمايند (نـك: همـو،
روشهاي اقناعي و تخيلي كه براي تعليم علوم عقلي و براهين يقينـي بـه كـار
گرفته ميشود، براي آن است كه آموزش اهل شهرها و كشورها سهولت يابد.   
  فارابي در اينجا تأكيد دارد كه مردم داراي عوام و خواصاند. عوام كساني 
هستند كه يا خود كوتاهي ميكنند و يا به هر دليل ديگر، راه درست مواجهه بـا
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ايشان اين است كه در تعـاليم نظـري، بـه آن مقـداري كـه در نظـر اوليـه راي
مشترك مردم ايجاب ميكند اكتفا شود و زياده بر آن را با طرق تخييـل و اقنـاع
ـ 65).  «اگر چه سرآغاز دانشها، علمي است  فرا گيرند (نك: همان، صص 64
كه موجودات را به طور معقول و با براهين يقينـي ارائـه مـينمايـد، امـا بـراي
آموزش جمهورِ امتها و اهل شهرها علومي ديگـر كـارآيي دارد. علـومي كـه
همين معلومات يقيني را عيناً اخذ كرده و روش اقناع را پيش گرفته يـا آنهـا را

تخيل مينمايند تا تعليم مردم تسهيل شود.» (نك: همان، ص 64)  
  به همين دليل يكي از شرايط رئيس مدينه برخـورداري از نيـروي تخيـل ِ
قوي و قدرت اقناع است. وي با تخيل نيكو امور مفارق، حتـي ذات مبـدأ اول
موجودات و ذوات مبادي ثانوي و غايت نهايي و جز آن را كه خود با تعقـل و
برهان يقيني به معرفت آنها نايل شده، توسط مثالها و محاكياتي كـه از مبـادي

جسماني اخذ شده و يا در مبادي مدني تحقق دارد، محاكات ميكند و در خيال 
مخاطبان ميافكند (نك: همان، ص 70). در واقع حكومت، حقـايق و سـعادت
معقول را از طرق اقناعي و تخييلي به مردم معرفـي مـيكنـد و آنهـا را در پـي

سعادت سوق ميدهد و به حركت وا ميدارد.   
  يكي از شؤون و وظايف حكومت كه قانونگذاري است نيز بـا تخييـل و 
اقناع همراه است. فارابي قانونگذاري را صناعتي ميداند كه افعال اجتمـاعياي 
را كه در رسيدن به سعادت سودمند ميباشد، يك به يـك از معقـوالت نظـري
استنباط ميكند و به خوبي در خيال مردم ميافكند و با روشهـاي اقنـاعي بـه
الحـروف، ص 152). قـانونگـذار ايـن امـور را آنان تعليم ميدهد (نك: همو،
تخيل ميكند، ولي اين تخيل براي خود او نيست و اقنـاعكننـدة او نمـيباشـد، 
بلكه او به علم عقلي و يقيني دست يافته و امـور متخيـل و اقنـاعي را اختـراع

السـعادة، ص 75؛  تحصـيل ميكند تا در نفوس مردم جاي دهـد (نـك: همـو،
مفتوني و قراملكي، صص 112-97).     
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چيستي هنر نزد فارابي  
فارابي در آثار خود در چند موضع تعاريفي از هنر به نحو كلي و يا هنـري
خاص  دادهاست. از آنجا كه تعريف بـه اوصـاف يـا اغـراض، نـزد منطقـدانان

مسلمان از انواع تعريف رسمي قلمداد ميشود، تعاريفي كه فارابي در آنهـا بـه 
بيان خصوصيات يا اهداف پرداختهاست، در اينجا مورد تأمل قرار ميگيرد.  

«گفتـار شـعري، او شعر را با بيان ويژگيهـايش چنـين تعريـف مـيكنـد : 
سخناني است كه حالتي را در شنونده برميانگيزد يـا چيـزي را برتـر از آنچـه

هست نشان ميدهد يا چيزي را پايينتر از واقع مينماياند. اين حاالت، ناظر به 
توصيف زيبايي، زشتي، شكوهمندي، خواري و مانند اينهاست. هنگـام شـنيدن
سخنان شعري، چنان تخيلي در ما ايجاد ميشود كه درست شبيه حـالتي اسـت
ناراحتكننـده احسـاس مـيكنـيم. » (نـك: كه هنگام نگريستن به اشياي (مثال) ً
احصاءالعلوم، صص 66-67) فارابي در اين تعريف شعر، بـر دو مؤلفـه فارابي،

انگيزش عواطف نفساني و ايجاد تخيل قوي تأكيد دارد.   
نغمهها و الحان و ترنمها را مـورد كبير موسيقي   فارابي در مواضع متعددي از
بحث قرار دادهاست. او الحان را سه گونه ميداند: 1. الحاني كه از شنيدن آنها لذت 
و فرح و آسايشي در نفس پديد ميآيد و تأثير بيشتري ندارند. 2.  الحاني كه عالوه 
بر اين، تخيالت و تصوراتي را در نفس ايجاد مـيكننـد و امـوري را محاكـات
مينمايند. 3. الحان ملهم از انفعاالت نفساني فرح بخش يا دردناك (نك: همـو،
كبير، صص 19-20). تقسيم الحان به لذتآور، خيالآفـرين و انفعـالي موسيقي
كمي جلوتر هم تكرار ميشود (نك: همـان، ص 22). وي در بررسـي اغـراض
ترنم و موسيقي نيز آن را سه قسم ميداند: 1. برخي ترنم ميكنند تا آسـايش و
2. غـرض برخـي آن لذت يابند و خستگي و گذشت زمان را احساس نكننـد.
است كه حال يا انفعالي را تقويت كنند و بپرورانند و يـا آرام يـا زايـل سـازند.    
3. برخي به ياري ترنم، سخنان را مفهومتر و خيال انگيزتر مـيسـازند. ( نـك:
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همان، ص 24) فارابي اين غرض سوم را در بحث الحان بـه عنـوان دو هـدف
مستقل مطرح كرده و چهار غرض براي الحان مطرح مينمايد: الحان، يـا بـراي
ايجاد لذت است، يا پديدآورنده انفعـاالت نفسـاني همچـون خشـنودي، مهـر،
خشم، بيم، اندوه و امثال اينهاست، يا صور خيالي مانند آنچه در صناعت شـعر
بيان شده را در نفس ايجاد ميكند و يا آدمي را بر فهم معـاني سـخناني كـه بـا

نغمههاي لحن همراه شده، توانا ميسازد. البته فارابي تصريح ميكند كه بسياري 
از نغمهها در چند حالت اشتراك دارند. به ديگـر سـخن منفصـله فـوق، مانعـه

الجمع نيست (نك: همان، صص 555-554).  
  فارابي به هنرهاي تجسـمي نيـز عطـف توجـه نمـوده و انـواع تصـاوير،
تنديسها، نقش و نگارها را همچون الحان به دو قسم كمفايده و مفيـد تقسـيم

ايجـاد لـذت باشـد و گونـة  كردهاست. قسم كمفايده آن است كه هدفش صرفا ً
مفيد آن است كه عالوه بر لذت، تخيالت و انفعاالتي هم در نفس ايجاد كند و 

از اين طريق، امور ديگري را محاكات نمايد ( نك: همان، ص 559).  
پـس كبيـر موسيقي  او درباره هنر به نحو كلي هم تعريفي  داده و در آغاز
ازتقسيم موسيقي به صناعت موسيقي عملي و صناعت موسيقي نظري، صناعت 
را عبارت از ذوق و استعدادي همراه با عنصر عقالني ميداند (نك: همـان، ص 
13). اين استعدادها برخي بر پايه تصور و تخيل صادق حاصل در نفـس عمـل

ميكنند و برخي ديگر بر پايه تخيل كاذب حاصل در نفس (نك: همانجا).    
  در مجموع فارابي در تعاريف هنر بـر مؤلفـههـاي ذوق، عنصـر عقالنـي،
تخيل، انفعاالت نفساني و ايجاد لذت تمركز دارد. از اين ميان عناصـر خيـال و
ـ اجتماعي هنر كارآمدي دارند. فـارابي ارتبـاطي نطق در يافتن كاركرد سياسي

ميان خيال و قوه ناطقه قايل است، به اين ترتيب كه وي سه فعاليت عمده براي 
متخيله بيان نموده: يك، حفظ مدركات حسي پس از قطـع ارتبـاط حسـي. دو،
پيوند يا تجزيه آنها. اين تجزيه و تركيبها بسيار متنوعاند و متخيله بـه دلخـواه
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در آنها حكم ميراند و بي نهايت تفصيل و تركيب انجام ميدهد كـه نتيجـة آن
مدينـه اهـل آراء گاه با امور محسوس مطابقت دارد و گاه نـدارد (نـك: همـو،
فاضله، ص 84، 95). سه، محاكات و تصـويرگري. از ميـان قـواي نفـس، تنهـا
متخيله قادر است كه از روي محسوسات و نيز از روي معقـوالت تصـويرگري
كند. متخيله حتي ميتواند از معقوالتي كه در نهايت كمال قرار دارند، همچـون

مبدأ اول و مفارقات و موجودات سماوي محاكات كند. البته تصويرگري از آنها 
را توسط عاليترين و كاملترين محسوسات از قبيل اشياي زيبا انجام ميدهد و 
در مقابل، معقوالت ناقصه را به وسيله محسوسات پست و زشت محاكات مي-
كند (نك: همان، صص 106-107). پس قوة خياليه يا متخيله قوهاي اسـت كـه
صور محسوسات را حفظ و تجزيه و تركيب ميكند و آنها را در محاكات امور 
محسوس و معقول به كار ميبندد. فـارابي تعـابير ديگـري همچـون مقايسـه و
تحصـيل مناسبت و تمثيل را نيز براي محاكات استفاده كردهاست (نك: فارابي،

المدنيـة،  السياسة فاضله، ص 143، همو، مدينه اهل آراء السعادة، ص 68، همو،
كبير، ص 43). به عنوان مثال در اين بيت:    موسيقي ص 225، همو،

مــزرع سبـز فلك ديدم و داس مه نو   
يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو  
  حافظ يكي از عاليترين تشبيهات معقول بر محسوس را آوردهاست. عمر 
آدمي چون مزرعهاي است كه اعمال وي در آن مانند بذرها سر بـر مـيآورد و 
دروگر زمان، داس به دست به سراغ آن محصول مـيرود. مولـوي نيـز در ايـن

بيت:  
ســوي ما آيـــد نداهــا را صدا    اين جهان كوه است و فعل ما ندا

اصل معقول عمل و عكسالعمل را به بهترين وجهي بـه محسـوس تشـبيه
كرده است. (مثالها از: عالمه جعفري، صص 218- 219 )  

  فارابي خيال و متخيله را در عمده آثارش به يك معني به كار برده و قواي 
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ادراكي را تحت سه قوه حس و خيال و عقل تقسيم كردهاسـت (نـك: فـارابي،
فاضـله، ص 43، 84-83،  مدينـه اهـل آراء التعليقات، ص 51، 58، 148؛ همو،
العقـل، ص 32؛  فـي رسالـة المدنية، ص 33، 71؛ همو، السياسة 87-88؛ همو،
منتزعه، صص 10-11). ابن سينا مفهومسازي ديگري از خيال داده  فصول همو،
او عهـدهدار نقـشهـاي خيـال و چهار قوه خيال، متخيله، واهمه و حافظه نـزد
فارابياند. شيخ الرئيس در بحث فعاليتهاي قواي خيـالي سـخني از محاكـات
التنبيهـات، ج2، صـص 308-404؛ همـو، و االشـارات ندارد (نك: ابـن سـينا،
الشفاء، الطبيعيات، كتـاب الـنفس، صـص51-53، 145-171؛ همـو، طبيعيـات
رسـاله النجاة، صص 344-346؛ همـو، عاليي، صص 82-100؛ همو، دانشنامه
عيـون نفـس، صـص30-33؛ همـو، رسـاله روانشناسي، صص 7-10؛ همو، در
المعـاد، صـص 102-103؛ همـو، و المبـدأ الحكمة، صـص 277-278؛ همـو،
اشـراقي خيال مشايي خيال التعليقات، ص 23 و تفصيل سخن را نك: مفتوني،

خالقيت، صص 44-32).             و
 خالصه سخن اينكه فارابي قواي خيالي را قادر به محاكـات امـور معقـول
توسط صور خيالي و حسي ميداند. روشن شد كـه تخييـل چـه ضـرورتي در
انتقال معارف وحي و سعادت معقول به جمهور دارد و نيز گفته شد كه ديـن و

حكومت هيچ انفصالي ندارند و نقش پيامبر و پادشاه و جانشينان حقيقي پيامبر، 
انتقال حقايق و سعادت معقول به مردم از طريق تخييل و اقناع است. همانطور 
كه گذشت، از آنجا كه جمهور بر اساس طبع يا عـادت قـادر بـه ادراك عقلـي
سعادت حقيقي نيستند بايد سعادت معقول را به شيوههاي تخييلي و اقناعي بـه
ايشان انتقال داد. اقناع در خطابه به كمال ميرسد و به عبارت ديگر خطابـه بـه
معني جودت و نيكي اقناع است، همانطور كه تخييل در شـعر و ماننـد آن بـه
كمال ميرسد و به تعبير ديگر، شعر و هنرهاي ديگر بـر اسـاس تخييـل شـكل
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ميگيرند. از مجموع اين نكات، نقش خطيبـان و هنرمنـدان در انتقـال سـعادت
معقول به جمهور تبيين ميشود. اين دو گروه نسبتي بـا حكومـت و پيشـوايان
دين دارند و نسبتي با مردم. سعادت معقول را اگر چه خـود بـه يقـين و ادراك
عقلي نايل نشوند، با اعتماد و وثوق به پيامبر و جانشينان او اخذ ميكننـد و بـه
صور متخيل و طرق اقناعي به اقشار گوناگون اجتماع انتقال ميدهنـد. بـر ايـن
اساس ميتوان گفت هنرمند حقيقي در مدينـه فاضـله كسـي اسـت كـه حامـل
معارف ديني باشد و حقايق ديني و سعادت معقول را در خيال مردم افكند. بـه
اين ترتيب هدف اساسي هنر، از نگاه فارابي، تخييل حقايق معقـول و سـعادت

معقول و محاكات نمودن از آن است.   
  

نتيجه  
فارابي جمهور را بنا به طبيعـت يـا عـادت، از دريافـت معقـوالت، نـاتوان
ميداند و در عين حال، سعادت جمهور را متوقف بر انتقال سعادت معقول بـه
قواي خيالي ايشان دانستهاست. بنابراين انبيـا و جانشـينان ايشـان كـه حاكمـان
مدينه فاضلهاند و همه حقايق عقلي را با قوه ناطقه خويش و با بـراهين يقينـي

دريافتهاند، آنها را با شيوههاي تخييلي و اقناعي به اذهان جمهور انتقال ميدهند. 
نمـودهاسـت و هنرمنـد فارابي مؤلفههاي تخييل و نطق را در چيستي هنر اخـذ

مدينه فاضله، در كنار خطبا كه حقايق عقلي را با روشهـاي اقنـاعي و خطـابي 
انتشار ميدهند، سعي در ترويج سعادت معقول و معارف عقلي بـا شـيوههـاي

تخييل و محاكات دارد.    
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اسالم، چ12، تهـران، كرامـت،  ديدگاه از هنر و زيبايي جعفري، محمد تقي،

1378ش.  
فرهنگ، تهران، ساقي، 1382ش.   فيلسوف فارابي داوري اردكاني، رضا،

اسالمي، چ4، تهران، پژوهشگاه علوم انسـاني و فلسفه مؤسس همو، فارابي
مطالعات فرهنگي، 1377ش.  

االشراق، مقدمـه و تصـحيح حسـين حكمة شرح شهرزوري، محمدبن محمود،
ضيايي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چ2، 1380 ش .  

ضيايي، حسين، نك: شهرزوري، مقدمه حسين ضيايي.  
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1. نوبت چاپ را در اين مقاله قبل از نام شهر نوشته ام و در فهرست منابع كتاب بعد از تاريخ نشر 
آوردهام. مجالت مختلف شيوههاي گوناگون دارند و شما براي هر مجلهاي، شيوهنامه همان مجله را 
رعايت ميكنيد. همچنين "جلد" را با حرف "ج" و "چاپ" را با حرف "چ" قيد نمودهام. اين قبيل 

جزئيات هم بستگي به دستور مجله دارد.  
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سينوي، ش39، بهار و تابستان 1387ش.   حكمت
حكمـت همو، «تبيين تكثر شرايع و راهبردهاي آن در مدينه فاضله فارابي»،

سينوي، شماره 38 ، تهران، 1386 ش.  
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راهنمايي دكتر احد فرامرز قراملكي، دانشگاه تهران، دانشكده الهيات، 1385ش.  
صدرا، ش 55، بهار  خردنامه همو، «خيال مشايي خيال اشراقي و خالقيت»،

  1388ش.
مقاالت همو و احد فرامرز قراملكي، «جايگاه خيال در نظام فلسفي فارابي»،

بررسيها، دفتر 83، بهار1386ش.   و



  

  
  
 
 

  
  
  
  

نكته پاياني  
  

شايد بتوانيم همه اخالقيات پژوهش را در يك جمله از رسول اكـرم صـليّ 
اهللا عليه و آله و سلم خالصه كنيم كه فرمود:   

«رحم اهللا امراً عمل عمالً فأتقنه.»  
  شايسته است انسان هر كاري را كه به دست ميگيرد، با توجه و دقـت و
از ايـن قاعـده رعايت اصول و روش صحيح آن كار انجام دهد. پـژوهش نيـز

خود توجه به روشمند بودن تحقيق، اخالقيترين وظيفه يا  مستثنا نيست. اساسا ً
دست كم از اخالقيترين وظايف محقق است. عالوه بر ايـن، ثمـرات اخالقـي

متعددي هم بر تحقيق اصولي و روشمند مترتب خواهد شد. به عنوان برخي از 
ممانعـت از بودجـههـا، اين ثمرات ميتوان به جلوگيري از هدر رفتن امـوال و
اتالف وقت و انرژي افراد، كمك به حـل مشـكالت و معضـالت حـوزههـاي

پژوهشي به جاي درجا زدن و عقب گرد نمودن، اشاره كرد.    
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پـژوهش، اخـالق بخشنده آبكنار، حميد، «دنياي جديد اخالق پـژوهش»،
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از شهيد ثاني)، دفتر نشـر فرهنـگ  المستفيد و المفيد آداب في منيةالمريد كتاب
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