
 

 

 باسمه تعالی

 

 یستیبا یمتماد یباز سال ها م،یرینگ یرا جد قیاگر تحق ما»

نفر در  کیکه  میو منتظر بمان میبدوز یچشم به منابع خارج

 یفیاز آثار تأل ایبکند و ما از او  یقیتحق ایدن یگوشه  کی

 نی. امیجا آموزش بده نیو ا میاو استفاده کن قیبر اساس تحق

گفته ام که ما از  بارهاست؛ ..... من ا یوابستگ نیشود؛ ا ینم

بشود،  دایاستاد پ م؛یکن یکند که شاگرد یننگمان نم یشاگرد

شود که  یننگمان م نیاما از ا م؛یکن یم یاو شاگرد شیما پ

 یکه نم نیا م؛یبمان یموارد شاگرد باق یو در همه  شهیهم

 «شود.

دانشگاه ها،  یو رؤسا دیاسات دارید:  یمعظم رهبر مقام)

9/7/68 ) 

 از پژوهش یمفهوم

و پژوهش امر نو ظهوری نیست که بگوییم تازه کشف  تحقیق

شده است بلکه نگاه کوتاهی به تاریخچه و گسترش علوم 

مختلف بیانگر این حقیقت است که علوم از فرآیند تفکر، 

دقت، سوال تشکیل و طی مراحل پر فراز و نشیب بسیار 

 .اندتشکیل شده

برخی واژه ها می توان به این مهم دست قرآن از مفهوم  در

یافت نمونه بارز این آیات، آیاتی است که در آن ها واژ 

و  قتیبه کارر فته است که غالب در آن ها کشف حق« سیر»

 شود.  یمفهوم پژوهش مشاهده م گریبه عبارت د

قُلْ سیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ » هیتوان به آ یم اتیآ نیجمله ا من

در زمین بگردید، »بگو: » ، «کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّبینانْظُرُوا 

کنندگان چگونه بوده  آن گاه بنگرید که فرجام تکذیب 

است که  یاتیآ نی(  اشاره کرد که جزء اول11انعام/« ) است؟

تر  کیکار رفته و به مفهوم پژوهش نزد هدر آن ب ریواژه س

 است.

امام علی )ع( به  روایات هم نمونه بارز آن وصایای در

أَیْ »فرزندش امام حسن )ع( می باشد که ایشان می فرمایند: 

فِی   بُنَیَّ إِنِّی وَ إِنْ لَمْ أَکُنْ عُمِّرْتُ عُمُرَ مَنْ کَانَ قَبْلِی فَقَدْ نَظَرْتُ

حَتَّى عُدْتُ  آثَارِهِمْأَعْمَالِهِمْ وَ فَکَّرْتُ فِی أَخْبَارِهِمْ وَ سِرْتُ فِی 

هِمْ بَلْ کَأَنِّی بِمَا انْتَهَى إِلَیَّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عُمِّرْتُ مَعَ کَأَحَدِ

 ...«. أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ 

عمر نکرده ام، اما  انینیشیدرست است من به اندازه پ پسرم،»

و در  دمیشیدر کردار آن ها نظر افکندم و به اخبارشان اند

از آنان شده ام،  یکی ایکردم تا آن جا که گو ریآثارشان س

عمرشان با  انیاز اول تا پا ایآنان، گو خیبلکه با مطالعه تار

، 11نامه  ،یالبالغه، دشت ج)رک: ترجمه نه«. آنان بو ده ام ... 

 (255ص

توان به  یپژوهش م گاهیو جا تیاهم نییرو در تب نیا از

و نشاط  ییایدانش، پو یگسترش مرزها لیاز قب یموارد

توجه به سخنان  نیو ... اشاره داشت. همچن یامور آموزش

مهم  نیما را به ا یگوهر بار امامان)ع( در باب علم آموز

 دهد.   یسوق م شتریب

مورد از موارد  کیبه  یاجمال ییقسمت جهت آشنا نیا در

 شود. یپژوهش پرداخته م تیاهم

 به ويژگی هاي پژوهشگر  ینگاه

« عوامل در امر پژوهش شخص پژوهشگر نیاز مهم تر یکی

در سطح  یو عقل یاز لحاظ علم دیباشد که نه تنها با یم

 ریبا سا دیبا یقرار داشته باشد بلکه از جهت اخالق یمتناسب

 غیبه تبل نیدر عرصه د زیاو ن رایداشته باشد ز یزاتیافراد تما

و ارزش  خالقاعتقادات، ا ندیبا قلم، مشغول است که از فرآ

سپس  یاخالق یها یژگی. ابتدا به وردیگ یاو سرچشمه م یها

 شود. یاو اشاره م یو عقل یامور علم

 اخالقی  يـ  شاخصه ها1

محور بر اساس  نیمطرح در ا یو روان یاخالق یهایژگیو 

 رییتغ تیاعتبار آن در نزد نگارنده درج شده که قابل یدرجه

 دارد. ییو جابه جا

 

 



 

 

 نظم:  .1-1

 رایحل تحقیق به این مولفه دقت فراوانی شود زانجام مرا در

شود و  یمقوله سبب از دست دادن زمان م نیبه ا یتوجه یب

 رساند. یبه بحران م تیفرد را در نها

 پشتكار، سعه صدر و اعتماد به نفس:  .2-1

مراحل و سختی های آن زده نشویم، حوصله داشته باشیم  از

مهم است به  زیبه نفس ناعتماد  تیاز نقدها دلگیر نشویم. تقو

که بدون آن فرد قدرت نقد اثر و پاسخگویی به  یگونه ا

 نقدها را ندارد.

 امانت داری: .1-1

است که به مخاطب خود اصول  یبه عنوان معلم مولف

موارد دقت در  نیاز ا یکیدهد  یرا آموزش م یاخالق

امر جامه عمل  نیاستفاده از منابع است که اگر محقق به ا

 یخواننده متن، ارجاعات و استنادات را مشاهده  م پوشاند

 .دینما یعمل م یسبک نیبه چن نیو او هم در زمان تدو دینما

 ساده زیستی و فروتنی: .4-1

به خود و سایر افراد تکلف راه ندهیم در رفتار با سایر ساده  

زیست باشیم. زیرا با فروتنی مراجعات ما زیاد می شود و 

 شود. یم یجار زیآن است نزکات علم که گسترش 

 عقلی و علمی يها يـ   توانمند2

ذهن، فکر، توانایی، تخصص و اطالعات کتاب شناسی فرد  به

 بر می گردد.

 

 نبوغ: .1-5

 منجر به تولید علم،  نظریه و ...  می شود. 

 کنجکاوی:  .5-5

دقت به اطراف، اول باید مطلب را هضم کنیم بعد به  سوال،

 ارش وارد شویم. عرصه پژوهش و نگ

 حقیقت جویی:  .3-2

دنبال حقیقت رفتن، مد نظر است. همچنین در بحث استناد  به

دهی، گاهی منابع را طبق نظر و بدون مراجعه جا به جا می 

 نماید که این هم دور از حقیقت جویی است.

 تمرکز فکر:.4-5

پژوهشگر  یتیفعال یبرای حصول تمرکز باید عرصه ها 

 .ردیدهد تا تحلیل انرژی صورت نگ یکدیگر را پوشش

 وحدت، انسجام فکری و تسلط علمی .2-5

 نواندیشی .8-5

نکونام،  )رک: روش تحقیق با تاکید بر علوم اسالمی،  

 (16-56صص
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 شاخصه هاي پژوهش


