ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ در ﭼﯿﺴﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺿﺮورت اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ آن در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ
اﺳﺎﺗﯿﺪ اﻫﻞ ﻗﻠﻢ

اﺷﺎره
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺿﺮورﺗﯽ دارد ،دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺮای ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺗﺎ
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آن ،ﭼﻨﺪان ﺟﺪّی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺮوزه اﻣﺎ روﯾﮑﺮدِ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺘﺼﺪّﯾﺎن ،اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻃﻼب ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن ،ﺳﻌﯽ در ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎم
اﺑﺰار و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮی آن در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻮم دارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺮداﻣﻨﻪ ﺗﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﻟّﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﺷﮏ ،ﻏﯿﺮ از ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﯿﻪ و اﻟﺒﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .آن ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﺿﺮورت اﻧﮕﺎراﻧﻪ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻓﻌّﺎل ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﺳﺎﺗﯿﺪ اﻫﻞ ﻗﻠﻢ در
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﭼﯿﺴﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ را ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺳﺆاﻻت ﭘﯿﺶ روی اﯾﺸﺎن ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از -۱ :ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻤﺎ از ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۲ﭼﻪ ﻓﻮاﯾﺪی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺷﻤﺮد؟  -۳وﺿﻌﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ را در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ؟  -۴ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ را ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺎ ﺟﺪّﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد؟  -۵در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ،ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻮم ﺣﻮزوی ،ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺖ؟
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﻈﺮی
. ۱ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭘﮋوﻫﺶ از واژﮔﺎن ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻼب ﺟﻮان ،واژه ای ﭘُﺮاﺑﻬﺖ ،رﻣﺰآﻟﻮد و ﭘﺮزﺣﻤﺖ اﺳﺖ؛
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻦ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .اﮐﻨﻮن روی ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺗﺸﻨﻪ
ﮔﺎن آب ﺣﯿﺎتِ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﻋﺰﯾﺰاﻧﻢ ﺑﺮای درک ﭼﯿﺴﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،آن را ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ زواﯾﺎﯾﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل،
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،دﺷﻮار و ﺑﺴﯿﺎر اﺧﺘﻼﻓﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﭼﻪ رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﻫﺮ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ،
ﺟﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻓﻌّﺎﻟﻪ دارد و ﭘﯿﮑﺮی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،دﺳﺘﮕﺎه دﻗﯿﻖ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده
اﺳﺖ :اﻟﻒ( ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﻼش ﻋﻘﻼﻧﯽ ،اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻨﺪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﻋﻤﺎق درون اش ،در ﭘﯽ ﮐﺸﻒ
ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ آن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺎه اﯾﻦ ﺣﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﯾﯽ و ژرف ﻧﮕﺮی ،ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ،آراﻣﺶ و
ﻗﺮار را از اﻧﺴﺎن ﺳﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وﺻﺎلِ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻃﻌﻤﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺷﻬﺪی ﺑﺲ ﮔﻮارا دارد .ب( ﭘﮋوﻫﺶ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺟﻮﻫﺮه ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۲ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ،ﭼﻪ ره آوردی ﺑﺮای ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ﮐﻪ دﺷﻮاری ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت آن را ﻫﻤﻮار
ﻣﯽ ﺳﺎزد؟ و ﭼﺮا ﻃﻼب ﺟﻮان ﺑﻪ آن رﻏﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﯽ از ﺷﺎداﺑﯽ و اﻧﺮژی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺨﺖ ،ﺻﺮف

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟! اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺴّﺎس و ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺲ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در
ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎده ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازم :اﻟﻒ( اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ از رﺧﺪادﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﯿﺎت دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﯿﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻓﺮاروی ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﺮﺧﯽ
ﺣﻮادث و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزﯾﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺮاغ دارﯾﺪ؟ ب( دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ
راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﻪ ﺑﺸﺮ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﭼﻪ راه ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ج( اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺻﯿﻞ ﻫﺴﺘﯽ )ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺒﻮت ﺧﺎﺗﻢ ،اﻣﺎﻣﺖ و اﺧﻼق ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ( را ﺑﺎ ﻣﺘﺪﻫﺎﯾﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻋﻘﻮل ﺑﺸﺮی را در ﻣﺴﯿﺮ درک درﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﺖ و آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺰ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ،ﭼﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ؟ د( ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت و ﺗﺮدﯾﺪزداﯾﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﺎک ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ،
ﺗﺤﻘّﻖ ﯾﺎﺑﺪ؟ ه( و اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﺮدﺑﺎن داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ را ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ ﻣﻌﺮﻓﺖ را راﻗﯽ ﺗﺮ ﺳﺎزﯾﺪ و ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮه آن
ﻫﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺪون ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ ﻫﺮﮔﺰ.
 .۳آن ﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪت اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺪرﺳﺎن ارﺟﻤﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎب رﻗﻢ ﺧﻮرده ،ﺳﺘﻮدﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛
زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻬﺠﻮر و ﻣﻨﺰوی اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻃﻼب ﺟﻮان و ﺑﺮازﻧﺪه ﺣﻮزه از ﻟﺬت ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻬﺮه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺮده اﻧﺪ
و ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ آن را اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﺗﺎﺑﻨﺪه ،آﺷﮑﺎر ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﮔﺴﺘﺮه ﺑﻠﻨﺪ آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪه
و اﯾﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﻧﯿﺎﻣﯿﺨﺘﻪ و اﺳﺘﺎدان ،ﻫﻤﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮفِ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻼء ،ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﻫﺎی
ﺧﻮب را ﻧﯿﺰ از ﯾﺎد ﺑﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﺸﻨﻮاره ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺣﺮﮐﺖ و ﺷﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺎدﻣﺤﻮری در
آﻣﻮزشِ ﻣﻬﺎرت ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻃﻼب ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ،از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﺆﺛّﺮ در
ﺗﻌﻤﯿﻖ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺧﻮب ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭘﯿﺶ ﮐﻪ در ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس)ره( ﺗﻠﻤّﺬ ﻣﯽ ﮐﺮدم ،رﻏﺒﺖ اﻧﮕﯿﺰی و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮب اﯾﺸﺎن ،ﻃﻠﺒﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﯿﺮ را ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ و ﮐﻮﺷﺶ

ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻮق ﻣﯽ داد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﻧﺸﺮ اﺛﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم،
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ام ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ از رذﯾﻠﻪ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻼب ﺟﻮان ،ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺷﻬﺎﻣﺖ داد ﺗﺎ اﯾﻦ راه ﻧﺎﻫﻤﻮار،
اﻣﺎ ﭘﺮﻧﻌﻤﺖ و ﺑﺎﺑﺮﮐﺖ را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 .۴اﺳﺘﺎد ،اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﻃﻼب ﺟﻮان اﺳﺖ و اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺮ آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه
ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود؛ ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ،وی ﻧﯿﺰ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﯿﺮ را ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ؛ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ روﺷﻤﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ داری اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ،ﺻﺒﻮر و ﺑﺮدﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﻟﻒ( ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در ﻃﻼب و آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮد و ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ را ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﻃﻼب را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺿﺮورت آن را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ .ب( ﻫﺮ ﺣﻮزه ای ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دارای دو ﺗﺎ ﺳﻪ اﺳﺘﺎد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
آﻣﻮزش روش ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و روﺷﯽ ﻃﻼب ﺟﻮان اﻫﺘﻤﺎم ورزﻧﺪ و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد .ج( ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح
درﺳﯽ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻫﺘﻤﺎم در ﻣﺘﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻧﺸﻮد ،روال ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺪّاﻗﻞ ﻃﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﭼﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ.
 .۵اﯾﻦ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ذﻫﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ،
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺣﻮزوی و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ از
اﯾﻦ رو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی

ﻓﮑﺮی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺟﻮان ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻔﮑﺮات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب)دام ﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ(،
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺎﺿﻞ ﻗﺎﻧﻊ
 .۱ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ روش ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺣﻞّ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮔﺮدد ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .۲ﻓﻮاﯾﺪ ﭘﮋوﻫﺶ را از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد؛ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮدن آﻣﻮزش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺟﻬﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داده ﻫﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ داﻧﺶ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ
دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد رواﺑﻂ ﺑﻬﺘﺮ و آﺳﺎن ﺗﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .۳اﻣﺮوزه داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ،از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ای
ﮔﺬرا ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮﻓﻖ و ﮐﻮﺷﺎی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﻧﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش و ﺟﺪّﯾﺖ ﻓﺮدی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺮوه ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
را در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺪوّن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ را در ﺣﻮزه ای ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺮورش
داده و ﺳﭙﺲ از ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۴از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻮزوی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ را ﻧﯿﺰ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻃﻠﺒﻪ از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب و ﺳﺎﯾﺮ
دروﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎی ﭘﮋوﻫﺶ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدد .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد
ﮐﻪ از داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر آزﻣﻮن ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﻘﺎﻻت و آﺛﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﺑﺎ ﺟﺪّﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﻃﻠﺒﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻫﺎی او در اﻣﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ،ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪّد
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻗﺮﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ آﻣﻮزش او ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 .۵ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺣﻮزه ﮔﺴﺘﺮده ای دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم ﺣﻮزوی را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﺷﺪن دوره ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻼب ،ﺣﮑﻢ ﮐﺎرورزی را دارد و ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺳﻤﺖ
و ﺳﻮی ﻋﻼﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻃﻼب ،ﻣﯽ ﺗﻮان اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻮزوی را ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
داد .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻼن ،ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻋﻠﻮم ﺣﻮزوی و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﯾﻞ آن ﻫﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺎرج داﻧﺴﺖ؛ زﯾﺮا
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﻗﻒ آن داﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻮزوی در ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اوﻟﻮﯾﺖ
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ اﺳﺎس وﻇﯿﻔﻪ و رﺳﺎﻟﺖ آن روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﻠﯿﭙﻮر

 .۱ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺘﺎً ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤّﺺ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ،
ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﺘﻔﮑّﺮاﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺪف .ﻫﺮﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ،ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺸﻒ اﺑﻌﺎد در آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ
وﺳﯿﻊ ﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ« :اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺤﺰم و اﻟﺤﺰم ﺑﺈﺟﺎﻟﺔ اﻟﺮأی و
اﻟﺮأی ﺑﺘﺤﺼﯿﻦ اﻷﺳﺮار»؛ ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺣﺰم )ﺗﺪﺑّﺮ ،دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ،اﺣﺘﯿﺎط(؛ ﺣﺰم در ﺟﻮﻻن دادن ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ
)ﭘﮋوﻫﺶ(؛ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﯿﮑﻮ در ﺣﻔﻆ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﯾﻪ ای )ﺑﻨﯿﺎدی( و ﭘﮋوﻫﺶ
ﮐﺎرﺑﺮدی .ﭘﮋوﻫﺶ اول ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ دوم اﺳﺖ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺗﺨﺼّﺺ ،ﺗﻔﮑّﺮ و ﺗﺪﺑّﺮ  ،ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ

اﻫﻞ ﻓﻦ ،ﮐﻨﮑﺎش و ﺟﻬﺪ ﻓﺮاوان و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،از ﻟﻮازم ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

 .۲ﻓﻮاﯾﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﯽ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد :وﺻﻮل ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺴﺌﻠﻪ؛ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ذﻫﻦ و ﻓﮑﺮ؛ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ؛ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﮑﺮی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ؛ ﺑﯽ راﻫﻪ
ﻧﺮﻓﺘﻦ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻓﮑﺎر و ﺣﺮﮐﺎت ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ؛ دوری از اﺗﻼف وﻗﺖ؛ اﺻﻼح ﻧﻔﺲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ؛ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺟﻬﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺣﺼﻮل ﺛﺮوت ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺘﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﻐﻨﺎء از دﯾﮕﺮان ،ﺣﺪّاﻗﻞ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺪه.
 .۳ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و
ﻣﺸﻮّﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺪه و اﺑﺰار ﮐﺎﻓﯽ ،ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻃﻼب ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ،ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﻼب
در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ و اﻫﺘﻤﺎم آن ﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ،ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺗﺤﻠﯿﻞ و واﮐﺎوی
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ،ﻣﻮاﻧﻊ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪّی ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ :اﻣﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪرک
ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﻃﻼب ﺑﻪ دروس و روﯾﮑﺮد ﮐﻤّﯿﺖ ﮔﺮا ﺑﻪ ﻣﺘﻮن درﺳﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻌﻤّﻖ ﮐﺎﻓﯽ
ﻓﮑﺮی و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ.
 .۴در اﯾﻦ ﺑﺎب ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ را ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺎ ﺟﺪّﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد،
ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪّی ﮔﺮﻓﺖ -۱ :روش ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس ﻫﺎی
درس ﻣﺴﺘﻤﺮ دارد؛  -۲ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺧﺎص ﺑﻪ ﻃﻼب داده ﺷﻮد؛  -۳ﻣﺸﻮّق ﻫﺎی
ﺧﺎص )ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی( ﺑﺮای ﻃﻼب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺸﻮّق ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه دروﻧﯽ
ﻃﻼب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ،ﻧﻔﺲ ﻃﻠﺒﻪ را از ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺒﻄﺎء ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
 .۵ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی؛ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و از
ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﻋﺘﻘﺎدی و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﻃﻼق ،ﯾﺎﻓﺘﻦ راه
ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ،ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺟﻮاﻧﺎن ،ﮐﺎﻣﻼً
ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪّی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

