ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
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ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﮋوﻫﺶ
در ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﻏﻔﻠﺖ از ﻫﺮ ﯾﮏ ،ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ،ﻫﻤﻮاره ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻘﺪّم و ﺗﺎﺧّﺮی ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .آﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﺖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺪم ﺑﺮای ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ .آﻣﻮزش ،ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس اﺳﺖ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ
و ﭘﮋوﻫﺶ راﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ؛ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ و ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و درک
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻟﺒﺪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و راهﻫﺎی درﻣﺎن ﻣﻌﻀﻼت آن
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ،ﺳﺨﻦ از ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻫﻤﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزشﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﺣﻮزوی اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻣﺮوزه
آﻣﻮزشﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ و ﺧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻬﺬﯾﺒﯽ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
از ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﻏﻨﯽ اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ رﺗﺒﯽ و ﻫﻢ ﻟﺤﺎظ اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﻗﻌﺎت ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ از
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﻮده و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﮐﻤﺎﻻت ﻋﺎﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد؛ ﯾﮑﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﯿﻨﺶﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ و
ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮕﺮشﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﻦ ﻣﺪاری اﺳﺖ .ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف و ﺷﻨﺎﺧﺖ روشﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ اﺟﺮای آن ،ﺟﺰ
در ﺳﺎﯾﻪﺳﺎر ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :زﻧﺪﮔﯽِ اﻧﺴﺎن ﺣﻮزوی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
آﮔﺎﻫﯽ و ﺳﺎزش ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ و دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺎﻟﯽ وی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪی زﻧﺪﮔﯽ ،اﻋﻢ از ﻓﻠﺴﻔﻪ
آﻓﺮﯾﻨﺶ ،درﯾﺎﻓﺖ راهﻫﺎ و روشﻫﺎی ﺳﻠﻮک ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﻠﻮک آن ﺟﻬﺎﻧﯽ
و ،...وادار ﻧﻤﻮد .ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ ،ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻫﻤﻪ را ﻧﺎﮔﺮﯾﺰ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ روح و ﮐﺎﻟﺒﺪ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﺑﺎ ﺿﻌﻒﻫﺎ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی
روﺑﺮوﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺪﻧﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﺳﺨﻨﯽ
ﮔﺰاف ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و رﺷﺪ آن

ﻣﻬﯿّﺎ ﻧﮕﺮدد ،ﻧﻪ ﻃﻼب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ و ﺛﻤﺮی از ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﻮزشﻫﺎ ،ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺴﺎد و اﻧﺤﺮاف ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ
از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺷﻮد:
-1ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،درﺑﺎره ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
«ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ اﺻﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻮزه ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد»؛
-2ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﯾﺠﺎد اﺑﺰار ﻻزم ،ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ،ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ:
اﻟﻒ -ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽِ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر؛ ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪ را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ؛
ب -اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﺒﺮه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ؛ اﺳﺘﺎدی ﮐﻪ ﺧﻮد داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺘﺒﻊ ﻧﺪارد و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻤﻠﯽ را ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺪارد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﭘﺮور و ﻣﺘﺨﻠّﻖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻓﻼﺳﻔﻪ
«ﻓﺎﻗﺪ ﺷﯽء ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻄﯽ ﺷﯽء ﺑﺎﺷﺪ»؛
ج -اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻤﺮه دروس ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ؛
-3ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﻣﻮزش ،در ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻓﺮدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺮد ،ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ را ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮدی در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺻﺤﯿﺢ
ﭘﮋوﻫﺶ در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺮی داﺷﺘﻪ و
ﭘﺲ از ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺰﻟﺖ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد.
-4اﯾﺠﺎد ﻫﺪف و اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ در ﻃﻼب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﻮزه ،از ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﺮﻓﺎً
ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﺑﻪ روز و ﻓﻌﺎل دﯾﻨﯽ در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
-5ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪی و واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آن ،ﻣﺘﻤﺤﺾ ﮔﺮدد.
ﺳﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺎﺷﻤﻲ

