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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 

 :يك قسمت راجع است به سنت هايي كه امام ما بر جا گذاشته كه آن سنتها شش تا است     .... 

     سنت بحث آزاد، سنت اجتهاد، سنت امامت، به معنايي كه در آن كتاب آمده، سنت روش علمي كار، سنت مبارزه                    

ه، يكـي در مبـارزه بـا آن موانـع           يك وجه در مبارزه با طرز تفكر و شخصيت مطلق شد          : با كيش شخصيت در دو وجه     

در كتاب فوق يك بخش تحت عنوان مراد ما از انسان مجتهـد چيسـت               . ذهني آدمي كه مانع رشد شخصيت مي شود       

چطور آدمي مبتكر، رهبر و پيشاهنگ مي شود؟ و تحقيـق يعنـي آن   . وجود دارد كه در اينجا ما مفصالً بحث كرده ايم   

انواع سانسورهايي كه در اين     : ي، يك قسمت هم بحث كرده ايم درباره سانسور        اجتهاد چه نقشي دارد در امامت آدم      

باشند و چطور بايد با آنها مبارزه كرد؟ تا كسي كه اين اثر را مي خواند و كوشـش مـي كنـد                        جهان است كدامها مي   

ره در اين جـا     حال اگر ما بخواهيم آن كتاب را دوبا       . موافق يك روش درست عمل كند بتدريج محقق بشود و مبتكر          

شما بايد خودتان آن را بخوانيد و اگر چنانكه مشكلي نبود كه خيال مي كـنم                . ع كار شما نيست   وبازگو كنيم اين موض   

در نتيجه ظـاهراً بـراي شـما اشـكالي          . نيست كوشش شده به زبان ساده اي و با بحث و مثال و غيره توضيح داده شود                

جود آورد، آن اشكال را مي شود بنويسيد و بدهيد كه در يك اجتماعي              بوجود نمي آورد، بر فرض هم كه اشكالي بو        

آن ها را رفع كنيم در هر حال عده شما زياد است و اميدوارم كه در آينده بيشتر هم بشود نه اينكـه آغـاز كـار عـده                      

ـ    2000آن طـور كـه در صـورت ديـدم           . زيادي باشند و بعد از مدتي سختي ها عده اي را فراري بدهند             ود و   اسـم ب

 . نفر به يك مسئله بپردازد100خواستم در گروههاي صدنفري تنظيم بشود كه هر  مي

 .    در مورد مسائل هم مي دانيد كه منحصر به تهران نيست و شامل تمام ايران مي شود

شـته هـا را         خوب اگر ما بگوييم شما برويد اين چيزها را تحقيق كنيد و بياوريد و شما هم برويد و تحقيق كنيد و نو                     

همان سئواالت هشت گانه اي هم كه قرار بود، يك عده اي آنرا هم انجام داده اند لكن                  . بدهيد نتيجه مطلوب ندارد   

آنطور كه انتظار مي رفت نتايجش خيلي درخشان نيست كـه چيـزي دسـتگير آدم بشـد، درسـت و حسـابي دسـتگير                         

االتي كرديـد و جوابهـايي شـنيديد و آورديـد و باصـطالح              اين هم معلوم بود، بدليلي كه شما رفتيد و سئو         . شود نمي



آن سـئواالت   . آنها در كشور ما فايـده نـدارد       . همان شيوه پرسشنامه پركردن مكانيكي مرسوم در غرب را عمل كرديد          

يك شما بپرسيد و يك جمله او جواب بدهـد           براي اين بود كه شما بدانيد كه چه سئواالتي را طرح كنيد، اما نه اينكه              

الزم هم نيست كه كاغذ و قلم دسـتتان         . شما بايد دريابيد كه واقعيت چيست     .  بگوييد تحقيق كردم اين تحقيق نيست      و

 سال پيش كه تحقيق مي كردم، يكي دو سه بار هم نزديك بود كتك مفصل نوش جان كنم، چه                    17باشد خود من در     

اج ايراني كه قرنها به رژيم پليسي خو گرفته، از كاغـذ            در آبادان، چه در اهواز و چه در تهران، اين را مي دانم كه مز              

مـثالً  . بمحض اينكه كاغذ و قلم بگيري و بگويي جوابت چيست، زود ترجيح مي دهد كه حرفي نزنـد             . و قلم مي ترسد   

به هر دري زديم و هر چه سئوال        . رفتيم به اهواز و مي خواستيم تحقيق كنيم كه معامالت شركت نفت چطوري است             

. اتفاقاً من آدرس يك كسي را از از رفيق او گرفته بودم، رفتم از او بپرسم وضـع چطـوري اسـت                     . فايده نكرد كرديم  

ظـاهراً  . وقتي من به محل كار آن شخص رسيدم، او با رفيق ديگرش كه در انبارهاي شركت نفت كار مي كرد آمدند               

واقعـاً ايـن    : شـنايي كـرديم و بـاالخره پرسـيديم        ما اظهـار آ   . هر دوتا هم لبي تر كرده بودند و كله شان هم گرم بود            

البته مـا هـم از آن اطالعـات         . وضعيت چطور است؟ و اينها شروع كردند به گفتن و تمام اطالعات الزم را به ما دادند                

البته حسن استفاده كه چه عرض كنم، يعنـي فهميـديم ترتيـب كـار اينكـه      . حسن استفاده كرديم . سوءاستفاده نكرديم 

كار ما تحقيق بـود، مـا كـه نمـي خواسـتيم بـه كسـي                 . طريق دستگاههاي دولتي ميليونر مي شوند چيست      اشخاص از   

حاال شما هم به همـين ترتيـب        . گزارش كنيم اين را فهميديم كه چه جوري مي شود آدم از قبل دولت ميليونر بشود               

 و ببينـيم چـه مسـائلي در ايـن شـهر             بهتر است كه ما مسائل را تقسيم كنيم       . بايد عمل كنيد، حرف خيلي درستي نيست      

مسئله اي كه در حال حاضر در اين شهر مطرح است حتماً مشكل مسكن اسـت در ايـن مسـئله ترديـدي                       . مطرح است 

مي دانيد  . نيست بنابراين اين يك گروه الزم است كه درباره وضعيت مسكن در قسمت هاي مختلف شهر، تحقيق كند                 

ما خواسـتيم   .  متر مربع  14سرانه نفري   .  متر مربع مسكن الزم دارد     14 هر انساني    مثالً: كه در قواعد معماري ضبط است     

چون آنها براي انسان اروپايي مي گوينـد غيـر اروپـايي شـايد يـك                : گفتيم. در مورد ايران يك چنين تحقيقي بكنيم      

 متر مـي رسـد، ايـن        5/1ي  ظاهراً در كشور ما به هر آدم      : نتيجه.  متر در نظر گرفتيم    7كمي توقعاتش كمتر است نفري      

امـا حـاال شـمال    . اين رژيم چه بر سر اين مردم آورده: اين فقط اين معني را داشت كه مثالً بگوييم   . هيچ معني ندارد  

شهر يك حكمي دارد، دروازه غار يك حكمـي دارد، چادرنشـينان يـك حكمـي، و قناتهـايي كـه خشـكيده و مـردم                          

 مي كنند يك حكمـي دارد، اگـر بخواهيـد بگوييـد در تهـران معـدل و                   آب زندگي روند و در راه روها و مسير         مي

ميانگين اين است، اين حرف مفت است، ما يك تحقيقي در قسمت هاي مختلف شهري مي خواهيم كه اين نكات اقالً                     

كان  چند درصد از خانه ها محتاج تجديد بنا است؟ يعني اسماً خانه است ولي ت               -1 :در آن راجع به مسكن معلوم باشد      

حـاال يـك مقـدار      (كه هميشه هم در روزنامه ها       . بخوري مي افتد روي آدم كه اينها از آن زاغه نشينها هم بدتر است             

يا . مثالً مي نوشت كه خانه سه طبقه فرو ريخت و فالن آدم زيرش مرد             ) كارهاي ديگر مانع شده اين چيزها را بنويسند       

و . دانيم كه در چه مناطقي از تهران و اطراف تهران زاغه نشين است             ب -2خانه اي كه زوارش در رفته بود فرو ريخت          

.  برآوردي پيدا كنيم به اينكـه چقـدر واقعـاً خانـه خـالي هسـت          -3چه قدر جمعيت دارند و چطور گذران مي كنند          

 ايـن    فهمد؟ ايراني از خانه چه مي    : بايد اين ها را هم تحقيق كرد و اينكه        ... آب و برق    : تجهيزات خانه هم البته هست    

كيفـي دارد، خانـه را چـه        : و اين، جنبـه كـاري باصـطالح غيرآمـاري دارد          . ماري دارد حاال آنها جنبه آ   . مهمتر است 

. ما در تهران با مسئله تغذيه هم مواجـه هسـتيم  . داند؟ و چه انتظار دارد و مي خواهد چه نوع خانه اي داشته باشد   مي

ما .  بگوييد در تهران سطح تغذيه بطور متوسط اين است، حرف مفت است            باز اگر هم  . مواد غذائي كه توزيع مي شود     

بايد آن را هم در قسمت مختلف شهر بررسي كنيم و ببينيم كه مسائل گوناگون چگونه اند؟ مسئله تغذيـه در قسـمتهاي                       

پرسيد كه امروز نهار    مختلف شهر به چه قرار است؟ در اين زمينه ها زياد هم الزم نيست كه شما در هر خانه را بزنيد و ب                      

چه خورده اند كافي است كه هر كدام از شما در محيطهاي خودتان كه مي شناسيد و مي دانيد كه تركيـب غـذائي                        

شما چيست تحقيق كند، در محيطهائي هم كه مي خواهيد برويد و تحقيق كنيد كه تركيب غذائي شان چيسـت؟ اوالً                     

ويد و از طريق آنها سـعي كنيـد ببينيـد كـه تركيـب مردمشـان چيسـت و                    شناسائي بكنيد يعني قبالً با اشخاص آشنا بش       



اعتقاد بايد انجام بدهيد، چون     كمبودشان كجاست؟ چون اينها اگر سابق هم بوده قالبي بوده است، حاال شما از روي                

ه زمينـه هـايي     ها كه اساس برنامه گذاري آينده ايران را تشكيل خواهد داد و به ما امكان مي دهد كه بدانيم در چ                    اين

در اين مـورد هـم اگـر    . به چه سرمايه ها و سرمايه گذاريهائي نياز است، باز در شهر تهران مسئله زناشوئي مطرح است      

و سطح ازدواج اين طور است در غرب زيادتر است در فـالن             . بگوئيد كه در تهران سطح طالق از همه جا باالتر است          

در شهري مثل تهران الزم است كه       .  چون گفتم اين شهرها همگون نيستند      .جا كمتر است باز چيزي را نشان نمي دهد        

فهمنـد و    در قسمتهاي مختلف شهر تحقيق كنيد و بفهميد كه اصالً مفهوم ازدواج براي مردم چيست و از آن چـه مـي                     

؟ كـه در ايـن      چه انتظاري دارند و چه مي خواهند؟ مثالً فكر مي كنيد كه بايد صبر كند پولدار شود و بعد زن بگيـرد                     

بايـد  . قتصادي اش غالب است باز در تهران مسائلي از قبيـل مـدارس مطـرح اسـت                صورت معلوم مي شود كه وضع ا      

ببينيم اين مدارس تهران اوالً در چه نقاطي قرار دارند و وضع معلمين و شاگردانش چگونه است حتي محيط فكريشان                    

آيـا در   . شاگردان در چه محيط فرهنگي تربيت مـي شـوند         چگونه است و طرز تدريس در آنجا به چه صورت است و             

تربيت خودشان شركتي دارند يا نه؟ نواقص كار چيست؟ باز در شهر كه شما در آن زندگي مـي كنيـد مسـئله دولـت                         

همان كه سـابقاً جـرأت نداشـتند        . د نظراتي دارند  كه دستگاه دولتي چگونه كار مي كن      مردم در مورد اين   . مطرح است 

تنظيم اينها نشان مي دهد كه چه چيزهايي از نظر مردم ما            . حرف بزنند و حاال مي خواهند حرفش را بزنند        درباره آن   

از روي آنها مـا يـك ضـوابطي بدسـت مـي آوريـم كـه چـه         . ضابطه است همين اعتراضاتي كه به انتصابات شده بود 

ند و همين طـور مـردم مسـجد دارنـد و     چيزهايي محرك مردم است البته در موافقت و مخالفتشان با مقاماتي كه دار      

اينكه با مذهب و انتظار و توقعات متقابلي كه از اينها دارند چگونه برخورد مي كنند؟ اينها يك رشته مسـائلي بـود كـه           

اآلن به ذهن من رسيد البد شما خودتان وقتي با محيط برخورد مي كنيد با مسائل تازه اي روبرو مي شويد كه وجود                       

را هم به همين ترتيب تحقيق مي كنيد بنابراين خالصه كالم اين مي شود كه اگر شما بخواهيد تحقيقـي                    دارند و آنها    

فـرض  . موضوع تحقيق براي اين نيست كه نظرات شما را تائيد كند          .  ذهن خود را آزاد كنيد     -انجام بدهيد بايد اول     

 برويد از ديگران طوري سئوال كنيد كه او         اگر. كنيد قبالً چيزي در ذهن شما است كه فكر مي كنيد صحيح مي باشد             

هيچكس بيخود نمي گويد حتـي وقتـي        . صحت آنرا تائيد كند و اگر هم نكرد بگوييد اين بيخود مي گويد، نمي شود              

جواب هم نمي دهد بايد نوشت كه جواب نمي دهد او دليل دارد كه جواب نمي دهـد و بـي دليـل كسـي سـاكت                           

ق مي كند و مشخصات محقق چيست؟ محقق مسلماً نمـي توانـد كسـي               ييست كه تحق  شيند پس اول بايد ببينيم ك      نمي

هر كس هم كه غيـر از ايـن بگويـد دروغ            . اصالً چنين چيزي وجود ندارد    . باشد كه طرز فكر خودش را نداشته باشد       

 كه راجع   و علتش هم روشن است كه تمام سلولهاي مغزي شما دستگاههاي اطالعاتي دارند            . همه مي دانيم  . گويد مي

مسئله اي كه ما داريم اين است كه چه كنيم تا قضاوتهايي كـه   . به امور شما چه بخواهيد و چه نخواهيد قضاوت دارند         

شما داريد در نتيجه تحقيقات كمتر اثر بگذارد، و در تحقيقي كه مي كنيد واقعيت را تا حدودي همانگونه كـه هسـت                       

اقعي تر آنگونه كه هست منعكس كنيـد بـاالخره ذهـن شـما دخالـت                تا حدودي و بكلي هم نمي شود و       . نشان بدهيد 

 .كند ولي بايد حدود دخالت آن كم باشد مي

يعنـي از زور آزاد باشـد و زوري تحميـل نكنـد، بـه               .     كسي كه تحقيق مي كند بايد كه حتماً موازنه اش منفي باشد           

 .ل نكنيديواقعيت چيزي را تحم

هـيچ  . واقعيت را همانطور كه هست مي پـذيرد       . اشد و شما واقعيت را در آن بريزيد            دين ما ديني نيست كه قالب ب      

كـه يكـي از     (فرض كنيد شما رفتيد داخل كارگرها و مطالعه كرديد و خواستيد مسئله مـزد آنهـا                 . ترسي نداشته باشيد  

كار و ميـزان تعـدادي كـه        . مسائل مهم توزيع درآمدها در شهر است  و بايد گروههايي مخصوصاً به اين كار بپردازند               

كار و ميزان تعدادي كه شاغلند و نـوع شغلشـان در تهـران، هـم                . شاغلند و نوع شغلشان در تهران، هم مسئله بپردازند        

 .را تحقيق كنيد). مسئله مهمي است و گروهي الزم دارد

). مثالً بر فـرض محـال      (مزدشان خوب است  .     تحقيق كرديد و دريافتيد كه قضايا به آن نحوي كه مي گفتند، نيست            

نخير نكند من اگر اين مطلب را بنويسم به من بگويند كه اين با كارگرها مخـالف اسـت، پـس مـن بايـد                 : حاال بگوييد 



ـ  . آنوقت شما، از خودتان كم و زياد اضافه كنيد        . طوري بنويسم كه معلوم شود خيلي طرفدار كارگرم        الح يـك   طبا ص

اين فريب است، تحقق    . ديگر به غلظت آن بيفزائيد، بعد گزارشي درست كنيد        جاي قضيه از غلظتش كم كنيد و جاي         

اگر خوب است خوب است و اگر بد است بد است، به مـن و شـما                 : نيست واقعيت را همانطور كه هست بايد باز گفت        

 .پس بنا بر اين محقق اول بايد كه بنياد ايدئولوژي خودش را تصحيح كند. مربوط نيست

د كه اگر بخواهد موضوع تحقيق را با توقعات خودش منطبق سازد، بـه خـودش و بـه آن موضـوع جفـا                        بايد بدان      

البته اين را هم داشته باشيد كه بر فرض اگر وسـيله كشـف              . ق نيست يكرده، خيانت كرده و كاري كه كرده ديگر تحق        

، مي تواننـد    ) علمي داشته باشد   در صورتيكه روش  (حقيقت در دست كساني كه بخواهند نتايج تحقيق را بررسي كنند            

بفهمند كه شما در تحقيقاتتان صادق نبوده ايد از كجا بفهميم كه اين آدم خودش را تصحيح كرده؟ شما از كجـا مـي                     

فهميد كه كلك بكار نبرده ايد و واقعيت را همانطور كه هست ديده ايد؟ فرض كنيم شما رفتيد در يـك كارگـاهي و                        

شما هم خود را مكلف به اين مي بينيد كه هر چه او مـي گويـد                 . ود و حرفهايي مي زد    بقول شما يك چپي هم آنجا ب      

گيرد و كارگر فرضاً طرف آن چپي را گرفته است و خوب شما زورتان مـي آيـد       عكسش را بگوييد آنجا حرف در مي      

بيـرون مـي آييـد و       . ايد و اين را حاضر نيستيد به عنـوان حقيقـت بپذيريـد             قبول كنيد كه در اين مورد پيرو نداشته       

 .درست عكس اين را گزارش مي كنيد

حال از كجا بفهميم كه محقق آن بينش و چهارچوب فكري خـود             .    از اين موارد شدني است و فراوان هم مي شود         

آيا هيچكس از بين شما تحقيق كرده است آنهايي كـه           . اين امر ضوابطي الزم دارد    . را در تحقيق دخالت نداده است     

 اند آيا هيچ پيش آمده كه در خود قضيه دخل و تصرف كرده باشيد؟ از كجا بفهميم كه اينطور است؟ دهتحقيق كر

     

 .اين حرفهايي كه شما مي زنيد همه حاشيه است: سئوال     
خير از متن است براي اينكه اول بايد كار تحقيق را درست بكنيم تا مطمئن باشيم نتيجه تحقيق مـا صـحيح       : جواب     

ست اگر محقق مثل مأموران دولت سابق باشد مثالً ساواكي هم تحقيق مي كرد، چون او از پيش در دسـتگاه ذهنـي                 ا

 .خود داشت كه شما را مجرم بكند، اين بود كه تمام عالئمي كه مي گرفت انطباق با مجرميت شما

بله من در حالي وارد شدم كه       : گرفت كه حاال اگر مثالً وقتيكه وارد شده بود شما مشغول خنديدن بوديد اينرا مي                   

در هر تحقيق ما محقق داريم، موضوع تحقيق داريـم  . داشتند فحش به اعليحضرت مي دادند و همه هم مي خنديدند   

محقق كه شما هستيد بايد كه در موضوع تحقيق دخل و تصرف نكنـد              . و هدف تحقيق، اين سه مسلم و جزء متن است         

رفتن الزم ندارد بنشـين و از پـيش         . (هيد دخل و تصرف كنيد ديگر تحقيق بي معني است         اين نيز مسلم است اگر بخوا     

ما مي خواهيم آنچه را كه هسـت ببينـيم چيسـت؟ اگـر نظـرات شـما را            ) نظر خودت را بنويس، مي روي چكار كني؟       

چيست؟ محقق بـدنبال    تا ببينيم كه واقعيت     ما در پي آن هستيم      . خواستيم از خودتان بپرسيم كه شما چه نظري داريد        

حال حرف ما اين است كه چه كنيم تا محقق دخل و تصرف در واقعيت نكند؟ اگر شـما بـراي ايـن                       . رود واقعيت مي 

سئوال جواب روشني داريد بگوييد آيا براي اين كه محقق در نتيجه تحقيق دخـل و تصـرف نكنـد جـوابي داريـم؟                        

 .ندمحقق بايد با توجه به آن ضوابط خودش را تصحيح بك

     مقداري از آن ضوابط در خود محقق مقداري در موضوع تحقيق، مقداري در روش تحقيـق و مقـداري هـم در                       

پس چهار دسته ضوابط داريم در صورتيكه شما آنها را رعايت كنيد حتي المقدور ذهن شما كمتـر              . هدف تحقيق است  

امـا آن ضـوابطي كـه       . ر از آب در مي آيد     كند در نتيجه تحقيق و حتي المقدور حاصل تحقيق درست ت           دخالت مي 

محقق حتي المقدور بايد در محيطي كه منافع گروهـي يـا ايـدئولوژي معينـي دارد بـه                   : مربوط است به خود محقق    

اگر فرض كنيد شما در يك كارخانه اي كار مي كنيد، در آنجا منافع معيني داريد، نظـر هـم داريـد                      . تحقيق نپردازد 

تمال دارد كه شما تحقيق را بصورتي انجام دهيد كه بعد بگوييد كه بلـه، قضـيه همـين                   چون محيط خودتان است اح    

يا فرض كنيد كه شما اهل نماز و روزه و مسجد هستيد بنابراين اگر قرار شود برويد و ببينيد       . بود كه من فكر مي كردم     

اين به شئونات   : ينيد و بگوييد  كه محيط اجتماعي مسجد چطور جايي است، فرض كنيد كه شما در مسجد مسائلي را بب               



بنابراين شما كه براي تحقيق حاضـر شـديد اول معـين كنيـد              . ديني من صدمه مي زند پس بهتر است كه حاال نگويم          

كجاها هست كه حتي المقدور محيط محيط شما نيست و ذهن شما نسبت بـه مسـائل آن محـيط آزاد اسـت، و خيـال        

را برگزينيد كـه نسـبت بـه        توانيد كم و بيش محيطهايي       هر كدام از شما مي    كنم كه اين ضابطه آساني باشد يعني         مي

 .ا به اصطالح بي طرف باشيدآن محيطه

ضابطه دوم از نظر كسي كه تحقيق مي كند اين است كه بگذارد موضوع تحقيق يـا  . مطلقاً كه نمي شود،     البته نسبتاً  

د به بيان طرفتان جهت بدهيـد داريـد در موضـوع تحقيـق              اگر شما بخواهي  . طرف تحقيق در بيان خودش آزاد باشد      

رديد و او جوابي به شـما مـي دهـد،           مثالً شما سئوالي ك   . بيغرض نيستيد دخل و تصرف مي كنيد و معلوم هم هست كه           

حال در جواب مي بينيد كه اندكي از آن مسائلي كه شما دوست داريد بگويد، نمـي گويـد و سـعي مـي كنيـد او را               

و او هم كه متوجه مي شود شما صاحب عقيده بخصوصي هستيد مي گويد بله همانطور اسـت كـه شـما                      نزديك كنيد   

حال آنكه نظر او نبود نظر شما بود كـه آرام  . مي نويسد كه نظر فالن آدم در مورد فالن موضوع اين بود         . مي فرماييد 

ين است كه خودش را به عنوان محقـق         سومين ضابطه براي كسي كه تحقيق مي كند ا        . آرام به او تلقين كرده بوديد     

 .بيگانه نشناسد

شما بايد اول محيط را بشناسيد و بدانيد كه در چه محيطي قرار گرفته ايد وقتي خوب محيط را شناختيد با محـيط                            

گي مثل اين محققيني كه فرضاًَ به آفريقا مي روند و وارد زندگي يك قبيله اي مي شوند و بـا آنهـا زنـد                    . الفت بگيريد 

: اگر چنانچه شما بـه عنـوان محقـق وارد قضـيه نشـويد             . مي كنند تا بتدريج بفهمد آنها چه مي گويند و چه مي كنند            

اين ذهنيتي كه خود شما هم داريـد كـه آمـده         . نسبت به محيط بيگانه ايد و محيط هم با شما بيگانه عمل خواهد كرد             

و برتان را نگاه كنيد و در نتيجه معاني حرفها و حتي مطالبي را              ايد تحقيق بكنيد و برويد مانع از اين مي شود كه دور             

كه مي شنويد درك نكنيد چون در محيط او اين مطالب معني دارند حال آنكـه بـراي شـما همـان معـاني را كـه او                           

بنابراين بايد در محيطي كه وارد مي شويد يا در جايي كـه مـي خواهيـد تحقيـق         . خواهد بگويد نخواهد داشت    مي

 .د بعد از اينكه با محيط خو گرفتيد اينكار را انجام دهيدكني

براي .      خو گرفتن با محيط موجب مي شود كه شما كمتر در معرض سانسور آن دستگاه ذهني خودتان قرار بگيريد                  

ت اينكه آن دستگاه ذهني اطالعاتي گرفته است كه آن اطالعات مانع از آن مي شود كه ايشان بكلي تحت تأثير ذهني                    

چهارمين ضابطه معنايي است كه اين تحقيق براي محقق دارد به هـدفي             . از پيش ساخته خود با واقعيت برخورد كند       

فرض كنيد كه مي گوييد من رفته ام مي خواهم براي خدمت به خدا              . بعد به آن خواهيم رسيد    . كه جستجو مي كند   

هم براي مطالعات شـهري در دانشـكده علـوم اجتمـاعي            مثالً مي خوا  . (يا فالن دليل در دانشگاه كه هستم تحقيق كنم        

 درصـد از    99هر كدام از اينها در نوع تحقيق شما تأثير مي كند مـي دانيـد كـه بسـياري از مـا، تقريبـاً                         ). تحقيق كنم 

خيال مي كنند كه اگر مثالً براي پيشبرد اسالم حـاال يكـي             . براي عقيده را چيز مطلوبي مي دانند      هموطنان ما، دروغ    

 .يا براي پيش بردن عقيده چند تا كم و زياد گفتيد عيبي ندارد.  تا دروغ هم گفتي عيب ندارددو

روش را به اصطالح مستقل از هدف مي دانند و خود را هم در كاري كه مـي خواهنـد خـويش را عاشـق هـدف                                

 ايـن مطالعـه را انجـام        م بـراي خـدا    من مي خواه  : (يم كه شما مي گوييد    اگر فرض كن  . جلوه بدهند هيچ مي گيرند    

اين براي خدا يا براي اين مؤسسه را بايد براي خودتان روشن كرده باشيد كه معنايش چيسـت ايـن مسـئله در                    ). دهم

كـه  : يد كه مثالً فالن كس مي گفت      ه ا كند و چنانكه مي دانيد در بعضي نوشته ها خواند          ذهنيت محقق كلي تأثير مي    

كردم و فالن تحقيق را كردم و سازماني كه در آن عضو بودم چون اين تحقيـق                 من در فالن كارخانه، مدتي هم كار        

تحقيق براي خودش مسئله تعيين كننـده اي        . را با آن تزهاي خودش مساعد نمي ديد به من گفت تو بورژوا شده اي              

ش آدمي تحت تأثير    و غالباً نتيجه تحقيق را همين دستگاه بين       . است كه اهميت غير از آن سه تاي قبلي كه گفتيم دارد           

قبل از اينكه تحقيقي كرده باشند يك دستگاه فلسفي داشـتند غالـب             ... فرض كنيد كه هگل، ماركس و       . قرار مي دهد  

 .دستگاه دارند. فالسفه و علماي اجتماعي در غرب همينطورند



. روغ مـي گويـد  هر كس هم بگويد د.    دفعه اول هم عرض كردم، نمي شود گفت كه شما نداشته باشيد دروغ است         

اگـر مـي گـويي      . ، براي آنكه بعد دچار تناقض مي شـود         معني اين را اول براي خودت حل كنيد        :شود گفت  اما مي 

براي خدا، معين كن اين براي خدا تحقيق كردن يعني چه؟ به اين معني كه من اينطور مي فهمم كه براي خدا كـار                        

اهد هيچ رابطه اي از طريق اين تحقيـق بـا آن موضـوع تحقيـق           كردن، يعني آدم بيغرض تمام عيار باشد و اصالً نخو         

يعني عالقه اي هم ندارد كه نتيجه تحقيق اين باشد كه مـثالً بعـد در          . براي من اين است   ) براي خدا (اين  . برقرار كند 

هسـتم كـه   اين محيط طرف شناخته بشود و يا روزي به آنجا برود و تبليغاتي بكند، با استناد به اينكه مـن همـان كسـي                  

 .خواهد خود را در آنجا بيندازدبه اصطالح از طريق اين تحقيق ن. مآمده بودم و اين تحقيق را كرده بود

من مي روم آنجا و سر و گوشي آب مي دهـم و اوضـاع را                : بگويد. براي محقق ديگر ممكن است عكس اين باشد            

اين دو نوع برخورد دو نتيجه تحقيق مختلف بار         . امممي سنجم و خودي مي شناسانم و بعد شروع مي كنم به تبليغ مر             

. براي محققي كه بخواهد نتيجه تحقيقش عين واقعيت باشد، بايد كه اين مسئله را براي خودش حـل كنـد                   . مي آورد 

حال آنكه اگر شما كه در اين جا هستيد مثالً مي خواهيد براي خدا تحقيـق كنيـد نبايـد بـراي خودتـان در محـيط                           

 . منظور كنيدتحقيق هدفي 

. اين كار را انجام بدهيد نتيجه كار تحقيق شما باحتمال قريب به يقين غلـط از آب در خواهـد آمـد                         اگر بخواهيد   

مثالً اگر شما يك محيطي را ديديد و آنها گفتند كه ما اين نيازها را داريم و شما هم تصور كرديد كه اگر ايـن نيازهـا           

با فالن مقام آنها را مطرح كنيد نانتان در آن محيط در روغن خواهد بود و اصالً هم                  را خوب چرب و نرم كنيد و مثالً         

تحقيق هم نكنيد كه آيا اين نيازها را دارند يا نه و مي آييد و عمل كنيد و بعد هم برويد، البته نزد آنهـا ممكـن اسـت                             

ر ضابطه كه با اينها هر كسي مـي توانـد           محبوب واقع شويد اما آيا به واقعيت دسترسي پيدا كرده ايد؟ نه اين شد چها              

البته ممكن است بگوييد كه اين چهـارمي        . در كار خودش نظارت كند و اين موارد را در كار تحقيقش دخالت ندهد             

ايـن از لحـاظ خودتـان       . نه فرق دارد در اولي گفتيم محيطهـايي كـه از خودتـان داريـد              . با اولي فرق زيادي ندارد    

ما در آن محيط منافعي داريد مصالحي داريد و زماني هست كه شما اصالً از تحقيق، ايجـاد                  در اولي ش  . منظوري دارد 

دومي غير از اولي است در اولي شـما يـك محـيط             . اين يك موضوع ثانوي است    . آن منافع و مصالح را مي خواهيد      

ي بعـداً مـي خواهيـد در        يكوقت است كه شما در محيطي كه در آن مصالح و منافعي نداشته ايد ول              . نظرهايي ندارند 

 . آنجا ايجاد كنيد و اين مقدمه و پل است

مي دانيـد كـه روشـها    . چه روشي را بكار ببريم كه نتيجه تحقيق ما واقعيت و آنطور كه هست باشد             : در مورد روش       

حث طوالني مي شـود     هر چند ب  ... در دنيا زيادند و اگر بنيادهاي اين روشها را بگيريد اينها بر سه دسته مهم مي باشند                  

ولي از آنجا كه شما مي خواهيد ابزار عملي داشته باشيد كـه توسـط آنهـا كارتـان را انجـام دهيـد وارد ايـن بحـث             

يعني غالباً هم مي بينيم كه سئوالي مي كننـد و جلـويش را هـم                . يك دسته از روشها و روشهاي قالبي است       . شويم مي

اين هم ظاهراً و هم باطناً قـالبي        . ي يا موافق و يك ضربدر مي گذارند       يك چهارگوش يا دايره مي گذارند كه مخالف       

مثالً جمهـوري اسـالمي را   . يعني مواضعي را اعالم مي كند و مي خواهيد كه شما نسبت به آن مواضع فكر كنيد         . است

حاال خـود محقـق   گويد نه  اين يك سئوالي است كه قالب معين است او يا مي گويد بله يا مي           . قبول داريد يا نداريد   

اگر جواب خودش نه باشـد مـي رود         . اگر جوابش بله باشد مي رود دنبال محيط يا كساني كه بيشتر جواب بله بدهند              

دنبال آدمهايي كه بگويند نه و يا بتوانند آنها را راضي كند كه نه بگوييد غالباً هم اينطور واقع مي شود و در غرب هم                         

. شخصي را رئيس جمهـور كننـد      مثالً فرض كنيد مي خواهند يك       . مي همين است  يكي از شيوه هاي ايجاد افكار عمو      

مثالً آقـاي ژيسكارديسـتن كـه بعـد شـد رئـيس       . كنند و به همان شيوه هاي قالبي      اي به آراي عمومي مي     اول مراجعه 

ين محـيط هـا     ا( درصد رأي مي آورد      21آقاي فالن مثالً    .  درصد به او رأي مي دهند      16جمهور فرانسه در دوره اول      

آقـاي  ) را به همين ترتيبي كه گفتم مي توانند سنجش كنند و جور كنند كه آنطـور كـه مـي خواهنـد نتيجـه بدهـد          

كنند و بعد دستگاه تبليغـاتي شـروع          پس اينرا به صحنه وارد مي     .  درصد رأي مي آورد    45 درصد و ديگري     30ديگري  

رئيس جمهور بشود يا نه و اصالً خيلي رقيب خطرناكي خواهد شـد           كند كه اين آدمي كه تا ديروز معلوم نبود مثالً            مي



 درصد  30 درصد و آن     20مي كنند و هفته بعد باز مراجعه مي كنند و مي رساند به              و تبليغات شديدي روي اين قضيه       

ـ                  .  درصد پايين مي آورند    4را   وريش و بعد از دو ماه مي بينيد كه همينطور آرام آرام آقا را كانديـداي رياسـت جمه

خود شما هم در پرس و جواهيي كه داريد . نمونه اش را من گفتم    حاال اين روشها هست نه اينكه نباشد يك         . كنند مي

مثالً فرض  . (از اين نمونه ها فراوان داريد براي اينكه از آن مصون بمانيد جز در مورد سئوالهايي كه جنبه كمي دارند                   

به اصطالح از سئوالهايي كه جـواب بلـه يـا نـه             ( روشهاي تحقيق قالبي     بايد از ) كنيد فضاي مسكوني شما چقدر است؟     

اگر شما سـئوال را بصـورتي       . ضابطه دوم اين است كه سئوال نبايد به جواب دهنده جهت بدهد           . احتراز كنيد ) است

ن چـو . طرح كنيد كه او مجبور بشود به يكي از دو سئوال شما جواب بدهد شما نتيجه تحقيـق را خـراب كـرده ايـد                  

مثالً همين سئوال كه غالب در رفراندوم ها مي شود البته ايـن             . ممكن است او اصالً سئوالي غير از اين دو داشته باشد          

رژيمي در حال رفتن است يا رفته و مي پرسند كه آيا او را قبـول                .  سئوال بنويسند  15 الي   10عمل نيست كه بيايند و      

اما معنايش اين نيست كه اگر كسي گفت رژيم جديد را نمي            )  پذيري؟ رژيم جديد را مي پذيري يا نمي      (داري يا نه؟    

پذيريم يعني كه قبلي را مي پذيريم ممكن است اين نپذيرد قبلي را هم نپذيرد و رژيمهاي ديگري توي ذهنش باشـد                

يران چيست، ايـن از  و شما هم اگر بخواهيد ببينيد واقعاً افكار عمومي ا .  تا باشند  15-10آنها يكي دو تا هم نباشند بلكه        

يقـي اگـر سـئوال مراجعـه كننـده          قپس مي بينيـد در روش تح      . بله و نه بدست نمي آيد اين بر همه شما روشن است           

وقتي بـا ضـوابطي كـه       . نتيجه درست از آب در نمي آيد      ) دهنده بدهيد جهتي را شما به جواب      . (جهت باشد متضمن  

وانيد با او گفتگو را طوري بـاز كنيـد كـه او واقعيـت را بـه شـما                    قبالً عرض شد وقتي شما آن محيط را شناختيد مي ت          

 .بگويد

سومين مسئله اي كه در مورد روش بايد در نظر گرفت اين اسـت كـه روش حتـي المقـدور بازتـاب ايـدئولوژي                            

تيـك  ديالكتيـك اسـتاليني باشـد يـا ديالك        . فرض كنيد روش اصلي راهنماي شما ديالكتيك باشـد        . راهنماي شما نباشد  

انگلسي باشد يا ديالكتيك لوفوري باشد دهها ديالكتيك وجود دارد شما در جايي مي خواهيـد بگوييـد كـه تغييـرات                      

 .كمي به كيفي واقعيت دارد و قانونيت دارد

     پس بنابراين سئواالت را در زمينه كمي بصورتي طرح مي كنيد كه برسيد به آن كيفيتي كه خيال مي كنيد صحيح                    

داريـد بـر اسـاس ايـدئولوژي        ) قالب زنـي  ( خوب اين ديگر تحقيق نيست شما        .فيت به اين كيفيت برسد    است آن كي  

واقعيت را مي خواهيد در قالب بريزيد و در اين روش سوم هم بر شما روشن است كه زود انسـان مـي توانـد            . معيني

 كند و ايـن روشـهايي كـه مـا           چيزي نيست كه احتياج باشد كه كسي بيايد و تحقيق         . بفهمد كه كلك كارش كجاست    

گوييم براي اين است كه خود شما آزاد بشويد و تحقيق شما نتيجه دهد چونكه نتيجه كمتر اهميت دارد و بيشـتر                       مي

به اين دليل كه اگر قضيه درست انجام بگيرد ما پيشاهنگان تـازه اي در جامعـه        . به اصطالح تربيت خود شما مهم است      

 .در جامعه مبشر تغييرات بنيادي و اساسي باشندخواهيم داشت كه مي توانند 

چهارمين كاري كه در مورد تصحيح روشن بايد انجام بشود يعني عوامل ذهني كه در روش باعث تغييـرات مـؤثر                          

 داشـته باشـيد و صـحيح را از       يعني مي تواند به شما امكان دهد كه ضـابطه         . روش ما كار شما را خراب مي كند       . است

غالباً مشكل كار محققين اين است كه روش را مطلقاً صحيح مي بيننـد فـرض           .  و روش قابل تصحيح باشد     سنجيدب غلط  

.  سال پيش كه اينجا بوديم يك همكار فرانسوي داشتيم كه حاال هنـوز هـم بـا مـا همكـاري مـي كنـد                         17كنيد ما در    

 كرد او از فرنگ با خودش شيوه پرسشـنامه           سالي تحقيق و كار    8بتدريج او بيشتر ايراني شد به اين دليل كه در ايران            

اگر محققيني كه ما داريم حوصله كنند و اين پرسشـنامه هـا را ببرنـد در محـيط                   : ما به او مي گفتيم    . اي را آورده بود   

يك كارگر با كارگر در يك قهوه خانه بنشينند و يك چاي قند پهلو هم بنوشند و بعد بپرسند و او هـم جـواب بدهـد،       

ثانياً بر فـرض اينكـه ببـرد        . اين اوالً خودش مي نشيند در خانه پر مي كند و مي آورد            .  ايران مؤثر نيست   اين روش در  

پيش آن طرف او بمحض اينكه كاغذ و قلم را ببيند آنهم در جامعه اي كه ساواك دارد و دستگاههاي فشـار و اختنـاق                    

خو گرفتـه بـود بـا آن روش تحقيـق و بـا آن روش                به دليل اينكه    . سئوال و جواب ديگر نيست او اوائل تن نمي داد         

تربيت شده بود ولي بتدريج كه اين نتايج آمد و مطالعه كرديم ديديم كه همان حرفهاست مثالً راجع به سينما تحقيق                     



 تا پرسـش نامـه پسـت     100فرض كنيد   .  دارد كرده بود و فيلمهايي كه نمايش مي دهند و بازتابي كه در افكار عمومي             

 اين يك ... چه فيلمهايي كه دوست داريد؟ تاريخي موزيكال تاريخي، موزيكال : ور پشت سر  همكرد همينط

جهت است كه قابل تأثير مي باشد يعني اگر شما رفتيد و ديديد كه روشي كه بكار برديد نتيجه نداد بايد از خـود                             

كرد مهمتر از اولي است و آن اين اسـت          ري دومي كه عرض خواهم      تأثيرپذي. ي متناسب را پيدا كنيد    واقعيت روشها 

بنابراين روش علمي آن روشـي اسـت كـه بتوانـد نتـايج              . كه چون نگفتيم روش مستغني از مباني ايدئولوژيك نيست        

يعني اگر چنانچه به اينجا رسيد كه روش باطل است حكم بطالنش صـادر شـود، و شـما حاضـر                     . تحقيق را تحمل كند   

فرض كنيم در همان مثالي كه زديم اگر شما رفتيـد در آزمايشـگاه و يـا در جامعـه و                     . يدباشيد كه اين بطالن را بپذير     

 نفر را امتحان كرده و ديديد كه تغييرات كمي و كيفي يا با هم انجام مي گيرد و يا چنان نيسـت كـه اول كمـي                    100

ر لج كنيد معلوم است كه ايـن        اگ. انجام بگيرد و بعد تبديل شود به كيفي، خوب در اين صورت بايد حكم را بپذيريد               

روش است كه حاكم است و تحقيق وسيله اي است براي اينكه شما مي خواهيد آن روش را بزور تحقيق بـه كرسـي                        

بنشانيد، غالباً هم دليل اينكه تحقيقاتي كه ما انجام داده ايم با واقعيت انطبـاق نجسـته همـين تحميـل روش اسـت بـه                       

همه دستگاههاي عريض و طويل دولتي كه رفتند تحقيق كردند همه كـس كـه قصـد                 تحقيق واال دليل ندارد كه اين       

آنهايي كه بعد مي نشستند روي آنها كار مي كردند به خيال خودشان تقلب مي كردند واال جواني كـه                   . تقلب نداشت 

 آن روش كـار     مي رفت آنجا و طبـق     . رفت و تحقيق مي كرد، او به آن روش زياده از حد وفادار بود              اداره آمار مي  

فرض كنيد كه شما برويد و بپرسيد كـه چـه كسـي در              : مي كرد بعد مي ديد واقعيت آن نيست يك مثال ديگر بياورم           

 ايران زمينه دارد كه براي رياست جمهوري انتخاب شود؟

 %20ظـر   مي بينيد كه شخص مورد ن     .      شما از يك روش استفاده كرده و سئواالتي مي كنيد و بعد انتخابات مي شود              

. هم رأي نياورد پس معلوم مي شود كه روش كار شما نتوانسته واقعيت را سنجش كند بنابراين بايد روش را تغييـر داد                      

اين اصل بايد در ذهن شما هميشـه باشـد كـه روش             . يعني اصل تغييرپذيري يا ابطال پذيري روش را بايد قبول كرد          

حاال هر كاري كه مي كنيـد ايـن اصـل را رعايـت              . غييرش داد ابطال پذير است و حكم مطلق الهي نيست كه نشود ت          

گاهي مـي بينيـد كـه       ) خود من هم بوده ام    (شما كه محصليد    . خواهيد ديد كه چقدر ذهن شما مبتكر مي شود        . كنيد

كنيد و همـين     كنيد، نتيجه نمي دهد لج مي      دو دفعه از يك روش استفاده مي      . مثالً مي خواهيد مسئله اي را حل كنيد       

 دقيقه آخر متوجه مي شـويد كـه         5بعد مثالً جلسه امتحان به مدت دو ساعت است و مي رسيد به              . دهيد ر ادامه مي  طو

 مطلـق بـودن   ساسشان بر استبداد است، ذهن را بهبراي اين است كه ابتدا، خصوصاً در جوامعي كه ا     . ايد نتيجه نگرفته 

ـ  ترديد نمي ) در تربيت ( روشهايي كه بكار مي برد       در كشور ما هيچ پدر و مادري در صحت        . روشها خو مي دهند    . دكن

 .اگر اينرا نپذيريد نمي توانيد محقق بشويد. بايد اصل ابطال پذيري روش را پذيرفت

موضوع تحقيق هم ضوابطي دارد كه اگر شما آن ضوابط را رعايت كنيد آنرا آنطـور كـه هسـت                    :      موضوع تحقيق 

البتـه طبيعـت هـم بيكـار     . كـرد  د تحقيق اجتماعي بكنيد اگر طبيعت بود فرق مـي     خواهي چون باالخره شما مي   . ببينيد

 . اينطور نيست كه شما خاك را برداريد و هر طور كه دلتان خواست امتحان بكنيد. نيست

اينطور نيسـت   . اما در جامعه آن آدمي كه طرف شما ا ست حتماً دخالت مي كند             .     در كار دخيل بوده و فعال است      

شما هر چـه بـه او       . يد، ژستي مي گيرد، قيافه اي مي گيرد، يعني بيطرف نمي ماند           شما عكسش را بگير   . م بنشيند كه آرا 

بگوييد آنطوري بايست ممكن است تا همانطور كه شما مي گوييد بايستد، اما در همـان حـال از خـود هـم دخـالتي                         

تحقيق آدم فعالي است همينقدر كه بفهمد آنچـه  كند و باالخره همانطوريكه شما مي خواستيد نيايستاده پس طرف           مي

شروع به دخل و تصرف در نتيجه كار        . را از او مي پرسيد ممكن است به نتايجي بيانجامد ديگر مصيبت شروع مي شود              

كند بنابراين بايد دو مطلـب را از هـم           كند و بنابراين ذهنيتي را كه خودش دارد بجاي واقعيت به شما تحميل مي              مي

يكـي اظهـار نظـر و       . يكي اظهار نظر و ديگري واقعيتي است كه بايد دو مطلب را از هم تفكيـك كنيـد                 . يدتفكيك كن 

نـه،  . معناي اين حرف اين نيست كه اگر اظهار نظر كرد بايد آنرا بكار گذاشـت              . ديگري واقعيتي است كه وجود دارد     

 ).آنرا بايد از او گرفت و ضبط كرد و نگهداري نمود(



ودشان موضوع تحقيقات بسيار مهم جالبي مي باشند شما بايد ببينيد كه طرف تحقيق بر چه عالئمي تكيـه                   آنها هم خ       

مثـال فـرض كنيـد كـه     . آنهاست كه بـدرد شـما مـي خـورد     . كند كه آن مسئله را موضوع يك نظري قرار بدهد          مي

بياينـد  : ع مي كنـد بـه اينكـه   گويد وضع مسكن در اينجا خيلي خراب است و بعد شرو         رويد به محيطي و يكي مي      مي

بـرق را بـه مـا داده انـد امـا بـه بقيـه هنـوز            : مي پرسيد خوب ديگر چه كم داريد؟ مي گويـد         . اينجا را اسفالت كنند   

كنيد كه محور حركت اين شخص نيازهاي خودش است و محيطي است كه تابع منـافع خـودش             توجه مي . اند نداده

يي هم تكيه مي كند كه گريزي از آنها ندارد و اگر آنها نباشند او نمي توانـد                  اما به واقعيت ها   . در آن محيط مي باشد    

در مثال فوق توجه كنيد كه به آن محله برق به همه نمي رسد، اسفالت براي همـه                  . حرف خودش را به كرسي بنشاند     

كه پيش مي آيد ايـن      مسئله دومي   . اينها آن واقعيت هايي كه شما مي خواهيد       ... وجود ندارد، آب به همه نمي رسد        

است كه احتمال اين مي رود كه او از طريق عنوان كردن اين مطلب كه به شهرداري مراجعه كرديم هنـوز نيامـده                       

اند مي خواهد خود را باصطالح مدافع منافع محله قلمداد كند و از طريق ارتباط با دستگاه شهرداري در آن منطقـه                      

امـا  . كنـد  و بنابراين از اين جهـت دخالـت مـي         . وسيله اينكار قرار دهد   صاحب نفوذي بشود و مي خواهد شما را هم          

مسئله مهم در اينجاست كه او اساس دخالتش را واقعيتي قرار مي دهد كه شما بايد آن را بسنجيد و ببينيد كه بـه شـما                          

 .دپس اين دو موضوع را مي شود از هم تفكيك كرد و اينكار را بايد حتماً كر. گويد يا نه درست مي

) كـه البتـه موضـوعي اجتمـاعي اسـت         (كنـيم    كه ما بفهميم و ببينيم اين موضوعي را كه تحقيـق مـي            :      ضابطه دوم 

همانطور كه واقعيت را گرفته ايم هست يا نه؟ براي اين است كه چون انسان موجودي است اجتماعي ناچـار روابـط                      

عاليت مي كنيد، قهوه خانـه هـاي تهـران را در نظـر              فرض كنيد كه در تهران ف     . محيطي دارد، خصوصاً در شهر تهران     

قهـوه خانـه هـا    . بگيريد مثالً يك قهوه خانه متعلق به آذربايجاني ها و يا قهوه خانه مخصوص همدانيهاي مهاجر اسـت         

محيط هاي معين همگني است كه طبيعتاً اين محيط ها در پاسخ مؤثر مي شوند فرض كنيد كه شما برويد به محله اي                       

يعني چندتا به اصطالح غريبه در آن محل باشند آن غريبه ها اگر چنانچه در محيطي بودند كه در                   . مگون باشد كه ناه 

 كنيد، براي اين     اول عرض شد شما بايد به محيط خو        آنجا غريبه بودند همانطور عكس العمل نشان نمي دهند اين كه          

بر بياني كه شـما از طـرف خـود مـي گيريـد چـه                 اين محيط مشخصات چيست و در چه تأثيراتش           در   است كه ببينيد  

اندازه است و به چه ترتيب مي توانيم از درجات تأثير كم كنيم البته كار بسيار مشكلي است و ساده نمي باشـد، كسـي                     

آن محيط يكي و همگن است و در واقع خود را به عنوان فرد در نظر نمي گيـرد،                   كه در محيطي زندگي مي كند، با        

براي اينكه وقتي او بعنوان يك مجموعه حرف        . ن مجموعه با شما طرف مي شود، و اينكار ساده اي نيست           بلكه بعنوان آ  

يـا  ) اين حرف را بزنم آن همسايه چه خواهد گفت و آن محيط چه خواهد گفت؟              : (فكر مي كند  . مي زند آزاد نيست   

عه دوم آمدند و چيزهايي پرسيدند شـما  يك عده آمده بودند اينطوري روانه شان كن بروند و اگر دف   : (بعد مي گويد  

براي اينكه تأثيرات محيط را كم كنيم بهتر كار اين است كه عده اي را جمع و با آن                   ). اينطور و آنطور جواب بدهيد    

محيط هاي همگن در يك مجموعه برخورد كنيم و اجازه دهيم كه آنها آزادانه گفتگو و برخورد كنند تا كسـي و يـا                        

از لحظه اي كه كس يا كساني در يك مجموعه حالت نماينـده بخـود گرفتنـد،       . دگي بخود ندهند  كساني حالت نماين  

زماني در  : مدافع مي شوند، و البته مدافع در ايران حالت خاصي دارد مي دانيم كه در دادگستري هم امر بر اين بود                    

: گفـت  مـي . موكـل دفـاع كـرد     دانشكده حقوق معلمي داشتيم كه درس دفاع مي داد و مي گفت كه چطور بايد از                 

گفـتم  . اين قبض شما است و امضايش هم معلوم اسـت         : روزي من در دادگاهي وكيل بودم، طرف مقابل به من گفت          

البته وكيل كـارش  . و امضايش را پاك كردم و به او پس دادم و گفتم سند تو بي اعتبار است و امضاء ندارد    . بده ببينم 

مـدافع وظيفـه    . وحيه خصوصاً در نظام شاهنشاهي كه هنوز از بين نرفته، وجود دارد           تقلبات نيست، ولي متأسفانه اين ر     

خودش مي داند كه آنچه را كه پوشيدني است بپوشاند، و آنچه را كه بدرد مي خورد به اصطالح چند برابر چـرب و                        

يشتر جنبه خود محـيط     بنابراين بهتر است كه موضوع تحقيق شما كمتر جنبه نمايندگي و ب           . شيرين كند و تحويل دهد    

 و همچنين محيط هايي را كه مي توانيد، در . را داشته باشد و اين شدني نيست مگر اينكه شما با جمع برخورد كنيد

 



كند و ديگر مجبور نيستيد كه بـه فـرد فـرد مراجعـه               آنجا با جمعي گفتگو كنيد، پيدا كنيد اين كار شما را ساده تر مي             

 .اقعيت نسبتاً بيشتر به شما پس مي دهندكنيد آنها هم در برخوردها و

: است همانطور كه هست دريابيم، اين است كـه        ) انسان اجتماعي (سومين ضابطه، براي اينكه موضوع تحقيق را كه              

محقق بايد كه با طرف تحقيق نه دم از موافقت در زمينه ايدئولوژي بزند و نه دم از مخالفت به دليل اينكه اگـر دم از                          

بزند، جبهه بندي شروع مي شود و او آن حرفهايي را كه بنظـرش ايجـاد ضـعف كـرده و ضـعف او را نشـان              مخالفت  

اگر دم از موافقت هم بزند، طرفين شروع مي كنند به شارژ يكـديگر و تشـويق خـود نتيجـه                     . دهد نخواهد گفت   مي

آن موقع به تازگي در سـوريه       . ق رفتيم زماني در اهواز به خانه اي براي تحقي       (آخر سر كار حماسه در مي آيد،        : اينكه

يا نمي دانيم كجا، كودتا شده بود و مارش نظامي مي زدند و ساكنين آن خانه هم عرب بودند و مشغول گوش دادن                       

به راديو كه من وارد شدم و سالم و عليك كردم، آنها وحشتزده شدند چون من به اصطالح عامل غيـر عـرب بـودم و                         

د فكر كردند كه البد از ساواك كسي آمده اعتراض كند، كه چون شما به راديوي بيگانه گـوش                   آنها تا قيافه مرا ديدن    

مي دهيد، معلوم مي شود كه طرفدار عبدالناصر هستيد و شما را توقيف مي كنيم براي اينكه ناراحتي آنهـا را تسـكين                       

حتي آنها تسكين پيدا كـرد امـا تـا آخـر            بدهيم، مقداري از ناصر خوب گفتيم و مقداري هم به شاه بد گفتيم البته نارا              

و آنروز ما از آن تحقيق نتيجه نگرفتيم شما بايد خوددار باشيد و اگر طرف تحقيق                . كرديم مجلس همديگر را تبليغ مي    

چون اگر خواستيد وارد قضاوت بشويد، البته آن طرف مـي فهمـد كـه نـوع                 . تمايالتي هم ابراز كرد شما فقط بشنويد      

كند به موضع تشخيص دادن و از همان موضع با شما برخورد كردن و ايـن                 و از همانجا شروع مي    قضاوت شما چيست    

 .طبيعتاً نتيجه تحقيق را خراب مي كند

براي اينكه بفهميد كه موضع تحقيق شما واقعيت را همانطور كه هست به شما بـاز مـي گردانـد و                 :      چهارمين ضابطه 

اين است كه شما به جاي اينكـه از يـك جمـع سـئوال كنيـد محـيط                   كند   دخل و تصرفي از خودش در واقعيت نمي       

فرض كنيد رفتيد دروازه غار و محله اي را انتخاب كرديد كه زندگي مردم آنجـا همگـون                  : مثال. همگون پيدا كنيد  

و ديعنـي   : اگر از يك محيط و حتي دو محيط پرسش كنيد نتيجه ممكن است كه متناقض يا متشابه به دست آيد                   . است

محيط مثل هم نتيجه بدهد و يا ضد هم پس حداقل تعداد محيط براي اينكه تحقيق نتيجه خوبي داشـته باشـد سـه تـا       

است يعني بايد از سه بيشتر باشد و اين محيط ها بايد قبالً از قصد مطلع نباشند، يا بهتر است بگوييم كـه محـيط هـايي                           

ند كه اكنون وجود دارند، البته بي رابطه نمي توانيد پيـدا كنيـد،        پيدا كنيم كه كمتر با هم در رابطه هاي مختلفي باش          

اما بهتر است در جستجوي محيط هايي باشيد كه روابطشان حتي المقدور كم باشد، بطوري كه بشود مستقل تلقي شان                    

اگـر  در اينصورت مي توانيد بفهميد كه اين محيط هاي مختلف راجع به يك مسئله چه برخوردي دارند، حـال                    . كرد

همه يك طور برخورد كردند مثالً همه بگويند كه ميزان درآمد در اين محله اينقدر است، خوب در ايـن صـورت تـا                   

اگر به يـك خانـه برويـد و از يـك اتـاق ميـزان                . حدودي مي شود گفت كه دخل و تصرف محيط در رقم كم است            

زيرا .  رقمهايي كه به شما مي گويند بي تأثير نيست        ال را از اتاقهاهي ديگر هم بكنيد        درآمد را سئوال بكنيد و اين سئو      

اينها با هم رابطه دارند اگر اولي يك رقمي گفت، دومي از آن رقمي كه از اولي مي شود متأثر است، و سومي از آن                     

 بنابراين محيط هايي كه قرار است از آنجا ميزان و سطح درآمد را تحقيـق  كنيـد بايـد                   . دو تا و چهارمي از آن سه تا       

. محيط چطـور اسـت  و شما بتوانيد از طريق مقايسه بفهميد كه وضع اين       . چنان باشند كه پاسخها در يكديگر تأثير نكند       

تمام ده احمـدي بودنـد و علـتش    . به دهي رفتيم و از هر كس نام خانوادگيش را سئوال كرديم گفت احمدي             : مثال

ور دولت كه رفته بود به آنها شناسـنامه بدهـد همـه بنـام             مأم. اين بود كه در آن وقت مي خواستند نظام وظيفه نروند          

در نتيجه وقتي تحقيق مي شد كه چه كسي به سن نظام رسيده مشكل مـي شـد و مـي                 . احمدي شناسنامه گرفته بودند   

 مي شد كـه قضـيه را حـل كـرد و بجـاي يـك احمـدي،                   . توانستند سر مأمور دولت را با رشوه و غيره كاله بگذارند          

را برد، ناچار ما از آنها پرسيديم چند طايفه ايد؟ بعد معلوم شد كه اينها دو طايفه بـزرگ و چنـد طايفـه                        احمدي ديگر   

كوچكند و باالخره كم كم فهميديم كه محيط هايشان همگون نيستند حال اگر چنانكه ما بر اساس احمدي مي رفتـيم                     

توانسـتيم آن ده را   آمـد در نتيجـه مـا نمـي       ميكرديم جوابها آنطور كه ما مي خواستيم صحيح از آب در ن            و عمل مي  



، ممكن بـود ده     )آنوقت دانشجويان آن ده را ساختند     (برنامه بريزيم و متناسب با نيازهاي مردم آن محل ده را بسازيم             

گفتند  را متناسب با نيازهايي بسازيم كه اصالً واقعيت نداشت مگر احمدي ها همانطور كه در مورد شناسنامه دروغ مي                  

به دليل اينكه اگر مثالً بعنوان احمدي مي پرسيد بايـد خـودش را متناسـب بـا                . بها را هم همانطور به ما مي دادند       جوا

چكار كنيم كه   : كدخدا ديده و به شما جواب بدهد نه متناسب با محيط طايفه و محل و نيازهاي خاص خودش هدف                  

 هدف تحقيق اين باشد كـه شـهر در فـالن قسـمت              فرض كنيد اگر چنانچه   : هدف، نتيجه تحقيق را خراب نكند؟ مثال      

زمـين صـاف اسـت آب بـه         : آيا تسطيح الزم دارد؟ خير    : خوب تحقيق مي شود   . گسترش پيدا كند چنانچه مرسوم بود     

بـرق چطـور؟ بلـه، بـرق        . آنجا نمي شود رساند؟ بله، جنب كرج است، آب اول آنجا مي رود و بعد به تهران مـي رود                   

در . ر مثال باال هدف اين است كه آنجا را جزء نقشه بزرگ كنند و قيمت زمينها را باال ببرند                  د). رساني هم آسان است   

فرض كنيد ما اآلن مي خواهيم      : مثال. كند و مي دهد به طرف      نتيجه سئوالها را تماماً منطبق با آن هدفي كه دارد مي          

 بايد اداره كارخانه در دسـت شـوراهاي    كه در ذهنش اين مطرح است كهنيم كارخانه ها چه وضعي دارند؟ كسي   ببي

كادرهاي : سئوال.  آيا امكان اينكه شورهاي كارگري بتوانند كارخانه را اداره كنند، هست؟ بله           :سئوال. كارگري باشد 

بله، اشكال كار اينجاسـت كـه اينهـا را          : متخصص حاضرند از اين شوراها اطاعت كنند؟ با ايشان صحبت كرديم گفتند           

وگرنه شما مي دانيـد كـه يـك كارخانـه بـزرگ،             . د فهميد مگر اينكه جوابها از پيش همه بله باشند         يك روزه نمي شو   

دستگاه هاي فني و پيچيده اي دارد، بخش هاي مختلف دارد و همـه اينهـا را يـك روزه نمـي شـود تحـت اطاعـت         

يد بايد از قول همـه بگوييـد بلـه          حال اگر شما بخواهيد كه اين هدف را حتماً و فوراً به اجرا بگذار             . شوراها در آورد  

بنابراين بايد ديد كه هدفها چگونه باشند كه تأثيرشان كم باشند و به كلي نمي شود كه صفر باشند، چـون گفتـيم كـه                         

يق مـي كنـد و   مگر اينكه مغز هر كسي را پاك كنند و بعد او برود در محيطي كه در آن تحق        . آدم خنثي وجود ندارد   

. ن اگر ذهن و مغز شما را پاك كنند، ديگر چيزي بعنوان شما وجود ندارد كه تحقيق كنـد                  ، چو اين هم شدني نيست     

 ما مي . كنيد شما با همين دستگاه مغزي با همين معيارها و همين ارزشها و دستگاه ارزش سنجي مي رويد و تحقيق مي                   

آوريـد، عمـل     شما به دست مـي    خواهيم كه اين تأثيرات كم شود و البته روشهاي ديگري هم است كه در نتايجي كه                 

هـدفهايي كـه شـما    . آن مرحله بعـدي اسـت   . كند و براي اين امر است كه نتيجه تحقيق باز هم بايد تصحيح شود              مي

يعني شما نبايد براي نتيجه معينـي كـه در   . بدنبال آن مي رويد از هدفهاي مستقل از موضوع تحقيق بايد حذف شوند        

مثال، فرض كنيد كه موضوع شورا در ذهنتان است برويد آنجا تحقيق كنيد كه              : خود آن تحقيق نيست، تحقيق كنيد     

بگوييد آن شورا صحيح است يا غلط، پس هدفها يعني هدفهاي از پيش موجود، خـارج از موضـوع تحقيـق را حتـي                        

واقعيـت  از پيش معلوم است كه شما مي خواهيد         . اگر وجود داشته باشند، تحقيق بي تحقيق      . المقدور بايد حذف كرد   

و نمي توانيد بگوييد كه، من آن هدف را داشتم اما تحقيق را درست انجـام دادم،  را با هدفي كه داريد منطبق كنيد،      

پس بايد هدف   ). البته براي اينكا  . (و آنهم از شما دستور نمي گيرد      . زيرا اين فكر شما است كه اينكار را انجام مي دهد          

اگر براي تحقيـق برويـد نبايـد        . بايد برويد و ببينيد مردم چه مي خورند       . آندر خود موضوع باشد و نه كه در خارج          

 .اينطور باشد كه بعد بگوييد، فرضاً بجاي پلو بايد چلو بخورند

موضوع و هدف تحقيق شما بايد اين باشد كه مـردم چگونـه             . آيد    اگر اين شد نتيجه تحقيق شما غلط از آب در مي          

حال اگر دولت جواب نداد و به نيازهاي مردم پاسـخي           .  كنيد و بزنيد توي سر دولت      مسكن دارند، مي توانيد تحقيق    

امـا نمـي شـود      . نگفت، مي شود گفت، كه مردم اينطور زندگي مي كردند و تو چرا زندگي مردم را تصحيح نكردي                 

 بدسـت خواهيـد     در اين صورت نتيجـه اي     . قبل از تحقيق الگويي براي مسكن داشته باشيد و بعد برويد تحقيق كنيد            

پس هدف تحقيق نمي تواند خالي از موضوع تحقيـق باشـد و از پـيش وجـود                  . كند آورد كه الگوي شما را ثابت مي      

اين هـا  . اين يك ضابطه است.  باصطالح در واقع هدف از موضوع مستقل نباشد      .داشته باشد بايد در خود تحقيق باشد      

هدفهاي تحقيق نبايـد بيـان   : دوم اينكه. اندن هم نمي باشندضوابطي است كه به نظرم آسان است و محتاج درس خو    

كند و فرقش در اين اسـت        اما فرق مي  : كند تشابه دارد   اين با ضابطه اول فرق مي     . مواضع ايدئولوژيكي خاصي باشند   

كه فرض كنيد شما مي خواهيد بگوييد كه در جامعه به اندازة كافي نيروي كارگري به وجود آمده اسـت تـا بتـوان                        



خواهيد ميزان نيروي كارگران را ارزيابي كنيد و ببينيد آيا تغييـرات كمـي بـه         دولت كارگري درست كرد، حال مي     

كنـي بگوييـد     مرحله اي رسيده است كه بتواند تغييرات كيفي ايجاد كند، يا خير؟ هر كس هم آنجا بگويد كه چه مي                   

ورد اول از پيش هدفهايي را معـين كـرده بوديـد كـه              كند، در م   اين با اولي فرق مي    . كه من در دكاني شاگرد هستم     

شما مي خواهيد ببينيد كـه      . بكلي از موضوع تحقيق مستقل بود ولي دومي مستقل نيست و در خود موضوع هم هست               

كنيد تا نتيجـه تحقيـق     در موضوع دخل و تصرف مي چه تعداد كارگر هست، اما چون يك هدف ايدئولوژيكي داريد         

كني، بدان كه كلك مي زني و بـراي كشـف ايـن              اگر متوجه شدي داري اينكار را مي      . ق كنيد را با هدف خود منطب    

قضيه در دست كساني كه روي تحقيق شما كار مي كنند وسيله نيز هست آنها مي توانند از عالئم و روشهايي كه دارند                       

تحقيق نتيجه تحقيـق را ضـايع      سومين ضابطه براي آنكه هدف      . ايد كشف كنند كه شما چقدر واقعيت را منعكس كرده        

در مورد روش گذشته گفتيم كه بايـد ابطـال ناپـذير و اصـالح               . و تغييرپذير باشد  . نكند اين است كه بتواند تغيير كند      

جنوب شهر بلوا شده بهم ريختـه       : گويند فرض كنيد كه به شما مي     . پذير باشد و در اينجا مي گوييم كه تغييرپذير باشد         

ه بلوايي است اما با يك روش يا دو روش نيست كه مي شود مسئله را حل كرد و بسته به اينكه شما             برويد و ببينيد كه چ    

مثالً اگر بخواهيد به زور نظامي حل كنيد يك نوع راه حـل             . چگونه بخواهيد مسئله را حل كنيد راه حل وجود دارد         

شيد و ببينيد كه حق با كـي اسـت و از            بخواهيد سازش بدهيد يك نوع راه حل، و اگر بخواهيد قاطع با           . وجود دارد 

پس درست است كه هـدف شـما خوابانـدن بلـوا     . آن طرفداري كنيد و بزنيد توي سر باطل، آنهم يك راه حل دارد           

كند براي اينكه  بوده اما نحوة خواباندن بعالوه هدف و كسي كه مي خواهد اين بلوا را بخواباند، در نوع بلوا تأثير مي            

 .ه ترتيب زير عمل كردتأثير نكند بايد ب

 بـا واقعيـت     )كه قطعاً داريد زيرا بدون فرض مقدماتي نمي توان به تحقيـق رفـت             (   اگر فرضهاي ابتدايي كه داريد      

انطباق نيافت آنها را تغيير بدهد يعني بايد قابل تغيير باشند، اساس تحقيق فرضهاي مقدماتي است، مثالً فرض مي كنيم                    

ان از نبودن مسكن رنج مي برند با اين فرض آنجا مي رويد، اگر ضمن تحقيق معلـوم شـد     كه مردم در بيرون شهر تهر     

كه از مسكن با آن فرضي كه شما داشتيد رنج نمي برند، تحقيق شما بايد بتواند، فرض مقدماتي شـما را تصـحيح كنـد                         

ـ                      ما را بـه جـاي ديگـري        اگر بگوييد خبر همين فرضي را كه داشتم بايد به كرسي نشاند، پس معلوم مـي شـود كـه ش

ايـن شـدني    . و من بايد بروم و محيط ديگري را پيدا كنم كه اين فرض حتماً در آنجا مصداق داشته باشد                  . اند آورده

است و شما ممكن است به محيطي براي تحقيق برويد اما آن تحقيق مربوط و متعلق به محيطي ديگر باشد مثل همـان       

برخـورد  : قبل از يا آنكه راه بيفتيد گفته اند       . ي از آنها را حل نظامي بوده است       دهها راه حل داشته كه يك     : مثال قبلي 

اينجا زد و خورد نظامي شده و بايـد  نظامي شده و شما هم تعدادي قشون با خودتان آورده ايد، البته با اين فرض كه             

 دعوايشان شـده و بـا نصـيحت         از طريق اعمال قوه حل شود، به اينجا مي رسيد و مي بينيد كه دو نفر بر سر موضوعي                  

ايم كه اگر بيكار برگرديم      خير، چون ما به اينجا آمده ايم و نيرو هم همراه آورده           : گوييد حاال مي . قضيه حل مي شود   

اگـر  . پس بايد چند تا تير در كنيم و تيراندازي كنيم اين كار دو نتيجه و دو تـا پايـان دارد                    . گويند كه ترسيده اند    مي

 را كه داريد تصحيح كنيد، محقق نيستند و نمي توانيد تحقيق كنيد پس بنا بـراين فـرض مقـدماتي و                      نتواني فرضهايي 

قبل از اينكـه  : آخرين ضابطه. هدف تحقيق بايد هم تغييرپذير باشند، هم اصالح پذير هدف را از خود واقعيت بجوييد          

 فرض راهنما و فرضيه راهنما كمتـر عينـي          بطرف واقعيت برويد بيشتر هدفهاي ذهني است، آن نظريه، آن راهنما، آن           

بعد از برخورد با واقعيت بايد به تدريج ذهنيتي را كه راهنمـاي شـما               . هستند، چون هنوز با عينيت برخورد نكرده ايد       

يعني فرض اوليه شما بايد جاي خود را به واقعيت همانگونه كه هست بدهد و اگـر      (بود جاي خود را به عينيت بدهد،        

باشيد كه همه كارهاي گذشته شما درست بوده اند يعني آنچه را كه در مورد خودتان و موضوع و هدف                    داد مطئمن   

گويد كه كارتان را صحيح انجام داديد وقتي كـه شـما و او               تحقيق كرده ايد، همه درست بوده، ضابطه آخر بشما مي         

آزمايشات را انجام مي دهيـد و نتيجـه   شما . گويد اين آزمايشات را انجام بده      اول تشخيص يك مرضي مي دهد و مي       

كنـد كـه در اينصـورت آن ذهنيـت، عينـي شـده و يـا         اين نتيجه يا آن تشخيص را تصديق مي  . آوريد اي بدست مي  

ي خود را اصالح كند و نـه اينكـه بگويـد    د، مثل فرض سوم ما تشخيص قبل    كند، كه در اينصورت طبيب باي      تكذيب مي 



گويم كـه    ام و آزمايش بيخود گفته است البته ممكن است اينطور باشد و من نمي             خير، تشخيص همانست كه من داده       

اگر شما پذيرفتيـد كـه      . اما باالخره بايد ضابطه اي در كار باشد       . كند و طبيب حتماً اشتباه مي كند       آزمايش اشتباه نمي  

ه آزمايش مطلقاً غلـط اسـت و   ضابطه دو آزمايش است، مي توانيد آزمايش دوم انجام دهيد، اما حق نداريد بگوييد ك       

اين وسيله آخـري اسـت      . اين هم ضابطه آخر عرض    . فرض راهنما حتما درست واقعيت غلط كرده و غير از اين است           

كه به شما امكان مي دهد تا كار خود را ارزيابي كنيد و اگر چنانچه نظريه راهنماي شما و فرض راهنماي شما، خـود                        

 . است كه شما به آن رسيديد و حجت استواقعيت شد، آن فرضيه خود واقعيت

اينهايي كه من بـه شـما عـرض كـرده ام            .  شرط، البته بعضي از آنها را در كتب روش شناسي آورده اند            16اين       ... 

نتيجه كار خودم در تحقيق خصوصاً وقتي كه خارج از كشور بودم و مي بايستي از دور كمبود برخورد بـا واقعيـت را                        

من كـه نمـي دانسـتم       . چون اگر دخل و تصرف ذهني در كار مي آمد نتيجه تحقيق را فاسد مي كرد               از بر مي كردم     

بنـابراين روشـي    . از روي عالئمي كه خود رژيم بدست مي داد مي بايست واقعيت را در مـي آوردم                . واقعيت چيست 

 بر اين مبنا، اين ضوابط را به        مي خواستم كه به ذهنيت ما و ذهنيت رژيم مجال ندهد كه حقيقت را كم يا زياد كنيم،                 

تدريج پيدا و ضبط كرديم كه اگر كسي خواست تحقيق كند با رعايت اين ضوابط، نسبتاً بيطرف مي شود و مي تواند                       

يعني وقتي كه ديديد فرض راهنمـاي       (واقعيت را تا حدودي صحيح ببيند واقعيت را آنطور كه هست ارزيابي كرديد              

شما رفته ايد پـيش طبيـب گفتـه         : مي بينيد كه دخل و تصرفي در اين تحقيق نيست مثال          ) شما منطبق با واقعيت بوده    

 ايد كه تب دارم درد دارم و غيره

 

مطابق گفته شما اگر يك نفر در يك محيط همگون سئوال كند ممكن است منافع خـودش را                  : سئوال     

 مورد حقوق اظهار نظر نمايد آيـا        آيا اگر در كارخانه اي كه كار مي كند از كارگر در           . در نظر بگيرد  

 منافع خودش را در نظر نگرفته؟
همگن را به آن معنا نگفتم همگن به اين معني است كه زندگيشان همسطح باشد و                . بله، در نظر گرفته است    : جواب     

گن كه گفتم از جهـت      كنند، هم  به محيط دروازه غار كه برويد تقريباً مشابه زندگي مي         . غالباً محيطها بايد اينطور باشد    

روابط بود يعني اگر شما به خانه هايي برويد افراد آن هم شهري و فاميل بوده و روابط معين زناشويي بـا هـم دارنـد                          

اما اگر به محيطي برويد كه مثالً همه كارگر ساده          . ناچار جوابهايي را كه مي دهند منعكس كننده اين روابط مي باشد           

مـاد كـرد البتـه وسـيله اي هـم           تالمقدور به آن جواب اع     و سه نفر سئوال كنيد، بايد حتي      و يا كارگر فني هستند، از د      

 .وجود دارد كه تحقيق كنيد و ببينيد آيا صحيح است يا نه

 

چون مليت هاي مختلف وجود دارند، بنابراين تحقيقات مـا نمـي            در شهرهايي مثل تهران     : سئوال     

قتي كه راجع به غذا سئوال مي كنيد اگـر از يـك كُـرد               تواند بصورت جامع باشد چون ممكن است و       

سئوال كنيم غذاهاي مخصوص بخود دارد اين موارد را هم بايد در نظر داشته باشيم كه شما اشاره اي                   

 .نكرديد
خوب خيلي چيزها را ما اشاره نكرديم ما مي خواستيم آن مواردي كه نتيجه تحقيـق را از جهـت ذهنيـت         :      جواب

البته مقداري اشاره كرديم كه هر انسـاني فرهنگـي دارد كـه             . كند، تصحيح كنيم   ق به اصطالح فاسد مي    موضوع تحقي 

 .آن فرهنگ را بايد در نظر گرفت

 



هنگام برخورد با مردم براي اينكه مردم طوري جواب ندهند كه جهت منافع خودشان باشد               :      سئوال

 چگونه خود را معرفي كنيم؟
كنيـد   اين امكانات نبود اما امروز امكاناتي به وجود آمده كه شما در عين حال كه تحقيـق مـي                  در گذشته   :      جواب

امروز مساجد جايي شده كه در آنها مي شود تماس          . نبايد از پيش به طرف بيم و اميد بدهيد كه تحقيق را خراب كند             

ار كرد در اجتماعات مختلف مـثالً  از طريق به اصطالح جماعت مي شود در خود محيط مسجد تماس برقر. برقرار كرد 

سخنراني و غيره مي شود تماس برقرار كرد، اگر كسي يا كساني را در محيط هايي تحقيق بشناسيد، و شناسـايي كنيـد                       

مثالً مي توانيد به عنوان اينكه مي خواهيد با آنها برويد بيرون گفتگو كنيد و از طريق آنها با ديگران تماس بگيريـد از                        

راه ديگر معرفي نامه است كـه       . بطي كه ممكن است شما را در بطن واقعيت قرار دهد، بايد استفاده كنيد             همه اين روا  

كند و او بايد بپرسد كه اين معرفي نامه را كه بـه شـما                من خيلي با آن موافق نيستم چونكه بالفاصله تعيين موضعي مي          

واب بدهد مفهومي دارد و بنابراين به نتيجه كـار          داده است هر معرفي كننده اي براي كسي كه مي خواهد به شما ج             

 نفـر فـرض كنيـد       100اما اگر مي خواهيد مقداري در يك محيط تحقيق كنيد هر گروهي مي شـود                . صدمه مي زند  

 نفر يك روز مي رويد آنجا و مي توانيـد بـدون             100خوب شما   . خواهيد در ميدان فوزيه و اطرافش تحقيق كنيد        مي

محيط چه محيطي   .  سالم و  عليكي و يا پرس و جويي مي كند همينطور محيط را شناسايي نمايد                اينكه حتي الزم باشد   

رديـد مـثالً در     ي ك است و وقتي محيط و محيط هايي را كه در آنها اجتماعات تشكيل مي شود از اين طريـق شناسـاي                    

 اسـتفاده كنيـد و همـوطن        شما مي توانيد از اين طريـق      . ميدان فوزيه خريد مي كنند اين محيط محيط تماس است         

 در ايران بوده امـا      هاي ما هم كه به اين روابط شخصي خو كرده اند گر چه اين روابط هميشه موجب فساد و سياسي                   

 .امكان استفاده اين روابط در مورد تحقيق وجود دارد و مي توانيد از اين روابط استفاده بكنيد

 

  يي تحقيق كنيم؟آيا بايد از مردم بصورت مجموعه ها:      سئوال
ه عرض كردم بجاي اينكه به افراد مراجعه كنيم بهتر است كه به جمع ها مراجعه كنيم، مثالً فـرض كنيـد                       بل -    جواب

 يك مسجد مي شود و با مردمي كه در آن مسجد نشسته اند و حرف مي زنند شـما هـم قـاطي آنهـا بشـويد و                             دكه وار 

ديد بگوييد كه آمده ايد راجع به چيزي مي خواهيد تحقيق بكنيد و اگـر  طرح مطلب بكنيد و به اصطالح اگر الزم دي     

همه نظر مي دهند حتي     . در اين صورت آرام آرام مطالبي را كه داريد با آن جمع مطرح كنيد             . الزم نديديد بگوييد  

 هر محله اي با عـالم    مثالً فرض كنيد شما اگر برويد به      . مي توانيد قبالً از كساني كه شناسايي محيط دارند تحقيق كنيد          

آن محل صحبت كنيد يك اطالعاتي از آن محل به شما مي دهد مثالً اگر با ريش سفيدهاي آن محل صـحبت كنيـد                        

هايي را از جوان، پير، ميانسال پيرها، پيـدا كنيـد و بـا آنهـا                 شما مي دهد، بعد هم خودتان يك آدم        اطالعات خوبي به  

 .گفتگو كنيد

  مفهوم نبود -     سئوال
 حاال اگر بعضي نقاط با شما برخورد خوبي نكردند بعضي گفته اند كه معرفي نامه هـايي بدهيـد و بگـوييم                       – جواب     

. ايـد  مركز تحقيقات اسالمي و امضا هم بكنيم كه شما وقتي مراجعه كرديد بگوييد كه از ناحيه چه كسي مراجعه كـرده                  

و نه آن بيشتر است جنبه كمـي  ) بله و نه(قيقات شما جوابهاي در بعضي موارد اين الزم مي شد، در آن مواردي كه تح 

يعني اگر ديديم كه شما با مشـكلي برخـورد كرديـد معرفـي نامـه هـايي تنظـيم                    . كنيم براي اين هم فكري مي    . دارد

 .كنيم و در اختيارتان مي گذاريم مي

 

در مورد مسائل   . تماعي است  اينطور كه معلوم است تحقيقات شما بيشتر در زمينه روابط اج           -سئوال     

 اقتصادي چه مي گوييد؟



جنبه هاي اجتماعي هم مطرح بوده زمينه هاي فرهنگـي هـم            .  زمينه هاي كار ما تنها روابط اجتماعي نبود        -جواب    

خواهد انتخاب كند آنچه را كه مورد نظر         داشتيم البته فعالً آزاد گذاشتيم كه هر گروه هر زمينه اي را كه خودش مي              

كشـيد بتوانيـد بـا محـيط تمـاس        بود اين بود كه شما كه نسل جواني هسـتيد و درس مـي خوانيـد و زحمـت مـي         ما

 .اي بگيريد سازنده

 

 مفهوم نبود

 درست است كه مـا  – فرض ما اين بود كه در صورتي كه شما تحقيق بكنيد و با واقعيت درست برخورد كنيد                   -جواب

 بعد كه تحقيق كرديد و واقعيـت را آنطـور كـه هسـت شـناختيد ايـن در                     كه ايدئولوژي را دخالت ندهيد اما      گفتيم

هدف ما اين اسـت      ]به شما امكان نمي دهد كه خودتان مبتكر شويد        [كند و    تصحيح مواضع ايدئولوژيك شما تأثير مي     

 كه ضمن اينكه تحقيق مي كنيم يك نسل امام و مجتهد پيشاهنگ هم بوجود بيايـد، و كمبـود سيسـتم درسـي كـه در                         

 .ايران هيچوقت توام با تحقيق و كار ابتكاري نبوده فعالً تأمين شود

 

 شما بعضي روشهايي را كه الزم است بكار رود تا از امكانات موجود حـداكثر اسـتفاده را                   -     سئوال

 بشود، در شناخت حقيقت اينها را عنوان نكرديد؟
 گفته بودم و فرض شده كـه شـما آنهـا را خواهيـد                اين مطلب را چون به تفصيل در كتاب تعميم رهبري          -     جواب

 .خواند ما آنها را بحث نكرديم، فقط خواستم بگويم كه چه مي شود كرد كه از تقلب در تحقيق كاست

 

  تجسس بايد كرد يا نه؟-سئوال     
 كـه   واقعيـت را در بياوريـد و در امـوري هـم           تحقيق اين اسـت كـه شـما         .  تجسس در اسالم حرام است     -     جواب

اين خودش گويا است، هم     . بنويسيد جواب نمي دهد   . خواهد جواب بدهد شما كاري ديگري به او نداشته باشيد          نمي

اگر جواب نداد معلوم مي شود يـك دليـل دارد كـه             . در زمينه اقتصاد گوياست هم در زمينه جامعه شناسي گوياست         

 .شناسايي كنيم كه دالئل را. د دالئل چيستديگر تجسس شما الزم نيست بايد ببيني. خواهد جواب بدهد نمي

 

  فرض كنيم كه خانمي با حجاب بيرون برود، اين يك معناي ايدئولوژيك دارد؟-سئوال     
 بله البته، شكل و قيافه يك مقداري نشان مي دهد كه ايدئولوژي راهنمـاي شـما چيسـت و شـكل درسـت                        - جواب  

چون نمي شود گفت كه اگر      . شور ما، زياد هم معناي ايدئولوژيك ندارد      البته مي دانيد در كشورهايي مثل ك      . كند مي

اما البته اين معنايش هست كـه ايـن متجـدد           . كنند مردم هم اينجوري تلقي نمي    . كسي حجاب نداشت مسلمان نيست    

ا حـذف  توانيم ايـن تـأثيرات ر   آيا مي. كند است يا عالمتي است، پوشش يك بيان اجتماعي معيني است، اين تأثير مي   

 كند در جواب و؟ بكنيم و اين تأثير نمي

يا موضوعاتي هست كه زيـاد تـأثير نـدارد مثـل همـان              . كند  راههاي زيادي بسته به موضوع تحقيق فرق مي        –    چرا  

بگويد كه مثالً اگر ببينيد كه      . احتمال هم دارد كه در پاسخي كه مي دهد به شما حقيقت را هم بگويد              . چيزهاي كمي 

از او بپرسي كه شـرابي كـه مـي نوشـي            ). يعني قيافه اش اينرا نشان مي دهد      (ده خيلي مسلمان مĤب است      سئوال كنن 

اين جـواب را بابـت قيافـه        . العياذ باهللا و ما مي دانيم كه احتماالً اين جواب ممكن است صحيح نباشد             : اينه؟ مي گويد  

ضوع تحقيق چه باشد اين است كه عـرض كـردم           كند البته در جواب كه او مي دهد تا مو          شما مي دهد پس تأثير مي     

طوري كه اين تأثيرات را كـم       . كه شما بايد حتي المقدور در محيطي كه مي خواهيد در آنجا تحقيق كنيد جا بيفتيد               

 .بكنيد

 



 شايد بعضي مي خواهند از البالي كتابها حقيقت را دريابند راجع به مسائلي كه اين مسائل                 -سئوال     

 )مالكيت در اسالم(اها درآورد از جمله را بايد از آنج
چون اگر قبالً مثالً در ذهن      .  ضابطه را بايد رعايت بكنيد     16 در آنجا هم شما مي خواهيد تحقيق بكنيد آن           -     جواب

شما اين باشد كه بايد به يك طريقي عمل كنيم كه معلوم بشود مالكيت خصوصي در اسالم نيست در جسـتجويي شـما                       

خصوصاً كه آن كتاب بيچـاره      . پس آن ضوابط را شما در هر حال بايد رعايت بكنيد ولو در البالي كتاب              كند   تأثير مي 

زياد هم زبان ندارد، شما هم مي توانيد هر معني كه دلتان مي خواهد به عبارت بدهيد پس آن مطالب را شما رد آن                        

م كه خود ما چون بايد واقعيت ايـران را          د آور تحقيق هم بايد رعايت بكنيد و بيشتر هم رعايت بكنيد آخر سر هم مثالً             

كرديم و مستقيماً با واقعيت تماس نداشتيم، ناچار بوديم بيشتر ضوابطي را پيدا بكنيـد تـا                  از البالي آن كتابها تحقيق مي     

آن تحت تأثير قرار نگيريم تحت تأثير ندهيم پس هم مي توانيد در آن زمينه هايي كه مي خواهيد تحقيق بكنيد ولي                      

هاي ديگري هم هست يك مبارزه با سانسور و همان مطالب كـه              ضوابط را رعايت كنيد و غير از آن هم باز يك روش           

 .اول بحث گفتيم و در تعميم رهبري آمده، آنرا مطالعه بفرماييد

 

  تأثيرات نهايي اين تحقيقات چيست؟-سئوال     
ما بر خود شما بگذاريد يكي تأثيراتي كه از لحاظ شـناخت             سرانجامش دوتا است يكي تأثيراتي كه خود ش        -     جواب

گذارد عموم هم يعني كساني كه رهبري سياسي را دارنـد هـم خـود                واقعيت آنطور كه هست بر رفتارهاي عموم مي       

 .ها مردم هم وسائل تبليغاتي راديو تلويزيون روزنامه

روزنامه خودش را جلوي مخبـرش بـاز كـردم و           .     دو سه شب پيش هم كه اطالعات هم آمده بود مصاحبه مي كرد            

گفتم شما بگوييد در اين مملكت دانشجو دارد، كارگر دارد، دهقان دارد، پيشه ور دارد، روحـاني دارد، اداري دارد،                    

همه اينها را دارد انعكاس مسايل اينها توي روزنامه شما كجاست؟ تو نمي تواني برخورد بكني، نرفتي توي مردم ببيني                    

گويد و آن راجـع بـه ايـن چـه      اين راجع به آن چه مي   ... شان چيست؟ مسئله شان چيست؟ تمام روزنامه شما         كه حرف 

قـات  اي در بيـاوريم ايـن تحقي       گويد؟ پس يك نتيجه اي مي شود گرفت و آن اين كه ما اگر خواستيم يك نشريه                 مي

ا مسائل برخورد كرد اين كوچكترين تـأثير         جديدي باز بشود در اين كه چگونه بايد ب         شما در آنجا منعكش شود و باب      

و نتيجتاً با واقعيت    . آن است و تأثيرش ايدئولوژي شما است بدليل اينكه غالباً جوان محيط درسش محيط ذهني است               

 .گيرد و اين برخورد با واقعيت به او امكان مي دهد كه اين تصورات را تصحيح كند مي

 

بكنيم، دو سئوال پيش مي آمد شما از جانب چه كسي آمده ايـد        قبالً كه مي رفتيم تحقيق       -سئوال     

 هدفتان چيست؟
 اگر ديديد كه محيط براي شما آشنا نيست اگر آشنا داريد از وجود آشناها استفاده كنيد كه ايـن سـئوال                      -     جواب

آن محـيط واجـب   دهند اگـر نداريـد و تحقيـق در          طرح نشود، چون باالخره تأثير مي كند در جوابي كه به شما مي            

توانيـد   كنيـد مـي  توانيـد خودتـان را معرفـي         آيد ولي مي   است ناچار يك ذره خرابي در كار تحقيق شما بوجود مي          

هدف تحقيق هم اين است كه ببينيم وضع چگونه است و چـه راه حلهـايي مـي شـود                   . آييد بگوييد كه از ناحيه ما مي     

 .براي بهبود آن يافت


