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ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮاﮐﺎوی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺪﯾﻊ اﻧﺪﯾﺸﻪ ورزاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﺑﺎزﭘﺮوری داﻧﺶ ،از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ ﺗﮑﺎﭘﻮی ﻓﮑﺮی ،ﻓﺮﺑﻪ ﺗﺮ ﺷﺪن اﺑﻌﺎد ﻋﻠﻮم و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻦ داﻣﻨﻪ و ژرﻓﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .از دﯾﺮﺑﺎز ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ،داﻧﺶ را
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺑﺪاع ﺧﻂ و زﺑﺎن ،آن را ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش و ﮔﻮﯾﺶ درآورد ،ﻫﻤﻮاره از ﺟﻨﺒﺶ ﻓﮑﺮی و اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و در ﯾﮏ
ﮐﻼم« ،ﺧﯿﺰش ﻋﻠﻤﯽ» ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻔﮑّﺮ و ﺗﺪﺑﺮ آدﻣﯽ در اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺎورای ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ آﻓﺮﯾﺪن ﻋﻘﻞ و ﭘﯿﺸﮑﺸﯽ آن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و آن را ﻓﺼﻞ ﻣﻤﯿّﺰ وی و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ای از ﻧﺎﻃﻘﯿّﺖ
و ﺗﻌﻘﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﺮار داد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﯿﺪان ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻦ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ و او را ﺑﻪ ﮐﺎوش در
اﺳﺮار ﻋﻮاﻟﻢ درون و ﺑﯿﺮون ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﺮ آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ وادی ﮐﻤﺎل ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﻧﺎدﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺪا را ﺑﺮ او آﺷﮑﺎر
ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ رو از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﻔﻠﺖ ورزﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺎﻧﺖ اﻟﻬﯽ ،راه را ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و داﻧﺶ ورزان ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،از ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﻣﺤﻤﻞ داﻧﺶ ﺧﻮد را اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزﯾﻢ،
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻌﺠﻮن ﻣﺮگ آوری ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،آن را «ﻋﻠﻢ اﺳﯿﺮ» ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ؛ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل رأی ﻧﺪارد و در ﺑﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
اﻫﺎﻟﯽ داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺲ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ دارﻧﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آن ﻫﺎﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﺑﺰرگ ،ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﺮدﭘﯿﺸﻪ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ دم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را از ﺻﻨﻮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،اﻣﺎﻣﺎن و اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮی آن ﻫﺎ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم وﺣﯽ ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ،وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻘﻼی ﻗﻮم را ﺧﻄﯿﺮﺗﺮ
ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺧﺮد و داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ درآورﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺠﺎت آدﻣﯿﺎن از ﺟﻬﻞ
و ﮔﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺖ ،ﮔﺮدن ﻧﻨﻬﻨﺪ .ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ ،ﻋﻠﻢ را ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﺪ ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز در ﻋﺮﺻﻪ داﻧﺶ و ﺧﺮدورزی ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮده و اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺳﯿﺮ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن در اوج اﻗﺘﺪار ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ،ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه ﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی
درﻣﯽ ﻧﻮردد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻮل رو ﺑﻪ رﺷﺪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﻮد .ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی اﺳﻼﻣﯽ در ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﻮزه ای ،آن را از ﺳﻘﻮط در ورﻃﻪ ﻣﺎدی ﮔﺮی و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ دام اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ و ﻧﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻧﺠﺎت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .آن ﺳﺎن ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪا ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و ﺟﺰ ﻣﺎده در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮچ ﮔﺮاﯾﯽ را
ﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮد ﺳﺎزد و از زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی ،ﺗﻨﻬﺎ آﻻم و رﻧﺞ ﻫﺎی آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادات ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﻐﻪ اﻟﻬﯽ داﺷﺘﻪ و از ﺳﻮﮔﯿﺮی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوﯾﺪان داﻧﺶ و
ﺧﺮد در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻓﮑﺮی و آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﻤﻮدن آن ﻫﺎ ،ﺛﻤﺮه ﻧﯿﮏ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر؛ اﻋﻢ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت در
اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺣﺴﺎس ،وﻇﯿﻔﻪ ای ﺑﺲ ﺧﻄﯿﺮ ﺑﺮ دوش دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺰاف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎر و ﺗﻼش اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﻓﺮد و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ و ﺑﺪان ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﯾﺮواﻧﯽو ﺑﻪ ﻫﻤﯿﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ «روﺷﻨﺎی ﺧﺮد» را ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﻢ و ﺗﺎ اﻧﺪازه ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی )دام ﻇﻠّﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ( ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻋﻠﻮم
اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻮزوی ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻋﺮﻓﺎن ،ﻣﻨﻄﻖ و ﮐﻼم را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻧﯿﺰ اﻟﻬﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازد .اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﻘﯿﻪ اﻟﻠﻪ اﻷﻋﻈﻢ )أرواﺣﻨﺎ ﻟﺘﺮاب
ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻟﻔﺪاء( در ﻇﻞّ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻻﯾﺰال ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

