نشست علمی -پژوهشی
پژوهشگری تقوا مدار

شناسنامه نشست علمي – پژوهشي:

شماره نشست01 :
نوع نشست :عمومي
استاد نشست :حجت االسالم و المسلمین دکتر موسوی نسب کرماني
تعداد شرکت کنندگان 011 :نفر
زمان :پنجشنبه مورخ 0930/00/00
مكان :سالن حسینیه موسسه آموزش عا

اهم اقدامات انجام شده:
 .0هماهنگي با جناب آقای دکتر موسوی نسب کرماني و دعوت از ایشان جهت حضور در
نشست؛
 .0سفارش طراحي و چاپ پوستر و بنرهای تبلیغاتي نشست؛
 .9اطالع رساني در سطح موسسه؛
 .4هماهنگي سالن برگزاری نشست از لحاظ نور ،صوت ،تهویه و  ...؛
 .5ثبت و ضبط نشست؛
 .6پیاده سازی و ویراستاری متن سخنراني استاد؛

 .7تهیه گزارش نشست.

اهم مباحث:
امیرالمؤمنین ،علي(ع) ميفرماید« :گنجهای رزق و روزی انسان در وسعت اخالق انسان عطا شده است» .اگر
انسان به موازین اخالقي توجه کند ،گنجهای رزق و روزی را نیز به دست ميآورد.
اخالق پژوهشي شاخهای از اخالق حرفهای و زیرمجموعه آن است و به اصول اخالقي که پژوهشگران باید از
ابتدای ساماندهي تحقیق به آن توجه کنند ،ميپردازد .تقوا و اخالق پژوهشي ،رعایت موازین اخالقي در مراحل
مختلف تحقیق است.

چرا اخالق پژوهشی مطرح شد؟
این موضوع در حوزه علوم تجربي بیشتر مطرح است؛ زیرا در پژوهشهای تجربي میداني به ویژه در حوزه
علوم پزشکي و اجتماعي کارهایي انجام شده که ظلم به انسان و بشریت را در پي داشت .به عنوان نمونه
سلولهای سرطاني را در کبد انسان قرار دادند تا بتوانند مورد بررسي و پژوهش قرار دهند .در بررسي یرقان و
هپاتیت واکسن ،را بر روی بچهها به ویژه ،عقبماندگان ذهني آزمایش کردند .این موضوع سبب شد نظامها و
منشورهای اخالقي مبني برمنع انجام این کار نوشته شده و در صورت ارتکاب ،پیگردهای شدید قانوني داشته
باشد.
مشکلي که هم اکنون در عرصه پژوهش وجود دارد ،پدیده کتابسازی و رسالهنویسي است که در واقع
کپيبرداری از کتابها و رساله های مشابه با تغییرات اندکي که در تیترها و موارد اصلي آن ایجاد ميکنند ،مي
باشد .یا کتاب را با نام دیگر و یا با طرح جلد دیگری ،به چاپ ميرسانند.

وظایف اصلی طالب در برابر پژوهش چیست؟
دینشناسي ،دینپژوهي و دینگستری سه وظیفه اصلي طلبه ميباشد .در عرصه دینپژوهشي که با پژوهش
روبهرو است ،اخالق حرفهای پژوهشي باید مورد توجه قرار گیرد.
یکي از مسائل اخالقي مهم در پژوهش این است که اطالعات پژوهشگر باید در حوزه موضوع مورد پژوهش
کافي و وافي باشد؛ یعني بدون علم ،دانش و تجربه کافي در حوزه مورد پژوهش ،پژوهشگر حق پژوهش در آن
زمینه را ندارد.
البته باید توجه کرد که در برخي موارد هدف از پژوهش کارآموزی است .مثل تحقیقات پایاني که طالب در
انتهای دوره کارشناسي خود انجام ميدهند ،که این تمرین پژوهش است.
دو نکته مهم در اخالق پژوهشي عبارتند از:
پژوهشگر در جریان پژوهش باید دغدغه حقیقت داشته باشد؛ یعني حقیقت جو باشد.
پژوهشگر در جریان پژوهش باید دغدغه انصاف داشته باشد .یعني انصاف در پژوهش.
اگر محقق صادقانه در پي حقیقت نباشد ،مطالب را در ذهن تفسیر کرده و آن گونه که دوست دارد بیان ميکند
و این همان بداخالقي در پژوهش است.

یکي از مهم ترین مشکالت در عرصه اخالق پژوهشي ،سرقت علمي است .سرقت علمي یعني ،بیان مطالب
علمي در پژوهشها و نوشتهها بدون ذکر منبع آن .در برخي کشورها اگر مطلب علمي را در مقاله یا کتاب بیان
کنند و مستند نباشد ،پیگیری قانوني دارد.
ابوالقاسم قشیری در کتاب الرسالة القشریه هنگام بیان مطالب به طور مکرر به نام خود یعني ،ابوالقاسم و
قشیری اشاره ميکند .وقتي دلیل این کار را از وی ميپرسند ،بیان ميدارد که چون چند کتابم را دیگران به نام
خود چاپ کردند ،در این کتاب به طور مدام از خود نام ميبرم تا به نام کسي دیگر منتشر نشود.
مرحوم آقا سید عباس کاشاني بیان مي کند در نجف کتابي نوشته و آن را چاپ کردم ،بعد از مدتي تجدید نظر
مختصری برروی آن داشتم و وقتي برای چاپ مجدد آن اقدام کردم ،دیدم همین کتاب بنده به نام کسي دیگر
چاپ شده است.
علي(ع) ميفرماید« :اگر حدیثي را نقل ميکنید حتما آن را به کسي که از او حدیث نقل ميکنید ،مستند
نمایید» .حتي در روایت هم بزرگان اصرار داشتند که سلسله روایات را ذکر نمایند تا هم تبلیغ کار علمي راویان
باشد و هم استناد این حدیث اثبات شود.
مهمترین مصادیق سرقت علمي عبارتند از:
مطلبي بدون ارجاع نقل شود.
گاهي این کار به دلیل ناآگاهي نویسنده و پژوهشگر از غیرقانوني بودن این کار است.
آدرس مطالب نقل شده اشتباه ذکر شود.
پژوهشگر باید در بیان آدرس مطالب نقل شده و استفاده شده در پژوهش دقت داشته باشد که هم آدرس
درست نقل شود و هم شماره صفحات.
رعایت نکردن شیوه درست ارجاعات مستقیم و غیرمستقیم.
برای مثال گاهي مطلبي به طور مستقیم از وسائل الشیعه ذکر ميشود .ولي ممکن است در برخي موارد کتاب
المیزان را خوانده و در آن کتاب از وسائل الشیعه مطلبي نقل شده باشد.
در مورد دوم اگر در ارجاع مطلب نوشته شود وسائل الشیعه ،مصداق سرقت علمي است .ارجاع درست مورد
دوم بدین گونه است :عالمه طباطبایي نقل از وسائل الشیعه.
بي توجهي به عالمت نقل قول.
نقل قول یا مستقیم است یا غیر مستقیم .در مطالبي که ذکر ميشود باید کامال مشخص باشد که کدام نقل قول
مستقیم و کدام غیر مستقیم است که با استفاده از عالئم ویرایشي این نقل قولها را مشخص ميکنند.
امانتداری در پژوهش
رکن حیاتي علم و تحقیق رعایت امانتداری است .هر پژوهشگری موظف است منبع مطالبي را که از آن ذکر
ميکند ،بیان نماید.

امام صادق(ع) ميفرماید« :خدا هیچ پیغمبری را به پیامبری مبعوث ننموده مگر چند چیز را در او امتحان کرده
باشد که یکي راستگویي و دیگری امانتداری است».
چند نکته درباره امانتداری:
در جایي که باید استناد کرد ،استناد کنید .دانش عمومي نیاز به استناد ندارد .مانند ضربالمثلها.
نقل قولهای مستقیم مشخص باشد .برای مثال درون گیومه قرار بگیرد.
زماني که مضمون بیان و کالم از کسي یا کتابي گرفته ميشود ،آدرس آن باید ذکر شود.
گاهي ساختار یا چینش پژوهش از کتاب یا پژوهشي دیگر گرفته ميشود ،ولي محتوای بحث مربوط به خود
نویسنده است ،در این مورد نیز باید به کسي که ساختار مطالب از آن گرفته شده است ،اشاره شود.
هرگاه ایدهای از جایي دیگر گرفته ميشود و پژوهشگر آن را تغییر داده و پر و بال ميدهد ،باید به نام
ایدهساز اصلي اشاره کند.
در هنگام پژوهش باید نام مجریهای اصلي تحقیق ذکر شود.
چند نکته درباره تقوای پژوهش
گاهي در انجام کارهای پژوهشي ممکن است بین چند پژوهشگر نزاع ایجاد شود و مطالبي از پژوهش را
کتمان نمایند .این امر از امانت داری به دور است .اگر کسي به حقیقتي رسید ،وظیفه دارد آن را ابراز نماید .پیامبر
اکرم(ص) ميفرماید« :هرگاه دانشمندی چیزی را ميداند ،از او سؤال شود و آن را کتمان کند روز قیامت
افساری از آتش بر او ميزنند» .امام معصوم(ع) ميفرماید« :دانشمنداني فاسدند که باطل را اظهار و حق را
کتمان ميکنند».
پژوهشگر نباید به دنبال خودنمایي ،شهرتطلبي و قدرتطلبي باشد .کساني که زندگي دنیا را بخواهند و
تمام تالش خود را برای آن هزینه کنند ،خداوند هم در این مورد برای آنها کوتاهي نميکند و دنیای آنها را آباد
مينماید ،ولي ثواب آخرت را به آنها نميدهد.
در پژوهش ،فرد نباید شتابزده عمل نماید؛ یعني به مطالبي که هنوز به طور دقیق انجام نشده ،استناد ننماید .یا
برای اتمام سریع کار ،دقت الزم را ننماید .پیامبر اکرم(ص)ميفرماید« :از عجله بپرهیزید زیرا هر گاه عجله کنید
نصیب و بهره خود را از دست ميدهید» .حضرت علي(ع) ميفرماید« :لغزشهای انسان ،در عجله زیاد ميشود».
بيعالقگي در پژوهش سبب سست شدن پژوهش ميشود.
برخي موارد فرد برای زیاد شدن حجم پژوهش ،مقدار زیادی مطالب تکراری بیان ميکند.
پژوهشگر باید از دخالت خواسته های گروهي و شخصي خود در پژوهش جلوگیری کند؛ یعني تفسیر به رأی
درباره مطالب ،بيتقوایي در پژوهش است.
پژوهشگر حق ندارد مطلبي را که خوب متوجه نشده ،نقد کند.
پژوهشگر باید نقد صحیح دیگران را بپذیرد و پژوهش خود را اصالح نماید.

نوشتن پیشینه پژوهش از نظر اخالقي ،احترام به پژوهشگراني است که درباره آن موضوع تحقیق و پژوهش
انجام دادهاند .پیامبراکرم(ص) ميفرماید« :هر کس دانشمندی را گرامي بدارد ،مرا گرامي داشته و هر کس مرا
گرامي بدارد خداوند را گرامي داشته است».
اخالق پژوهشي ميطلبد که نیت انجام پژوهش ،الهي باشد .حضرت علي(ع) ميفرماید« :عطایای الهي به
اندازه نیت است».
در کارهای پژوهشي باید به خداوند توکل داشت و از معصومین(ع) استمداد طلبید .حضرت علي(ع)
ميفرماید« :کسي که به خداوند توکل کند ،مشکالت در برابر او خاضع ميشوند».

