
 

 

 باسمه تعالی

 مقام معظم رهبری

های متمادی بایستی چشم به  ما اگر تحقیق را جدی نگیریم، باز سال»

منابع خارجی بدوزیم و منتظر بمانیم که یک نفر در یک گوشه ی دنیا 

تحقیقی بکند و ما از او یا از آثار تألیفی بر اساس تحقیق او استفاده 

 ؛ این وابستگی است؛ .....شود جا آموزش بدهیم. این نمی کنیم و این

کند که شاگردی کنیم؛  من بارها گفته ام که ما از شاگردی ننگمان نمی

 کنیم؛ اما از این ننگمان می استاد پیدا بشود، ما پیش او شاگردی می

 شود که همیشه و در همه ی موارد شاگرد باقی بمانیم؛ این که نمی

  (9/7/68، ها دیدار اساتید و رؤسای دانشگاه).«شود

 

 وهشمفهومی از پژ

ظهوري نيست كه بگوييم تازه كشف  تحقيق و پژوهش امر نو

شده است بلكه نگاه كوتاهي به تاريخچه و گسترش علوم 

مختلف بيانگر اين حقيقت است كه علوم از فرآيند تفكر، دقت، 

سوال تشكيل و طي مراحل پر فراز و نشيب بسيار تشكيل 

 اند.شده

يدن به هدفي ايجاد توان گفت چون علوم براي رسبنابراين، مي

شده اند تحقيق و پژوهش پايه تمام علوم است و مطرح شدن 

آن به عنوان يك واحد درسي، در واقع براي رسيدن به مفهوم، 

)رک: روش .باشدابعاد، انواع، روش ها، اهداف، اصول و ... مي

 (.2تحقيق با تاكيد بر علوم اسالمي، نكونام، ص

 اهمیت  و جایگاه پژوهش

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

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

به کارر فته است که غالب در آن ها کشف حقیقت و « سیر»

 به عبارت دیگر مفهوم پژوهش مشاهده می شود. 

قُلْ سيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ »جمله اين آيات مي توان به آيه  من

در زمين بگرديد، »بگو:  »، «نْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبينا

« ؟كنندگان چگونه بوده است  آن گاه بنگريد كه فرجام تكذيب

اشاره كرد كه جزء اولين آياتي است كه واژه سير   (11انعام/ )

 در آن به كار رفته و به مفهوم پژوهش نزديك تر است.

است زيرا برگرفته از منبع  حقيققرآن كريم، بهترين منبع ت

ها به سعادت وحي الهي است كه بدون كاستي جهت نيل انسان

در اختيارشان قرار گرفته در عين حال جهت درک آن چه در 

-بها آمده است نيازمند علم و تدبر عمقي مياين كتاب گران

 باشد.

راه پژوهش، تحقيق،  از تنهاشناخت دين، ابعاد و اصولش 

هرگونه تقليدي را در  امكان پذير است و راه دبر انديشه و ت

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ »گونه كه در آيههماناين مورد رد مي كند. 

أُوْلَئكَ كاَنَ عَنْهُ   لَكَ بِهِ عِلْمٌ  إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كلُ

و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن، زيرا »،«مَسُولًا

«. وش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند شدگ
 (63)اسراء/

به  «قفوا »عالمه طباطبايي در تفسير اين آيه آورده اند كه

پيروى و متابعت هر چيزى كه بدان و از  معناى متابعت است

كند و چون مطلق و بدون قيد و  علم و يقين نداريم نهى مى

شرط است پيروى اعتقاد غير علمى و همچنين عمل غير 

)تفسير الميزان، طباطبايي، مترجم: موسوي است.  علمى را شامل گشته

 (123، ص16همداني، ج

 نگاهی به ویژگی های پژوهشگر 

« عوامل در امر پژوهش شخص پژوهشگرترين يكي از مهم

باشد كه نه تنها بايد از لحاظ علمي و عقلي در سطح مي

بلكه از جهت اخالقي بايد با ساير ؛متناسبي قرار داشته باشد

افراد تمايزاتي داشته باشد زيرا او نيز در عرصه دين به تبليغ با 

هاي قلم، مشغول است كه از فرآيند اعتقادات، اخالق و ارزش

هاي اخالقي سپس امور  گيرد. ابتدا به ويژگياو سرچشمه مي

 شود.علمي و عقلي او اشاره مي

 ـ  شاخصه های اخالقی 1

هاي اخالقي و رواني مطرح در اين محور بر اساس ويژگي 

درجه ي اعتبار آن در نزد نگارنده درج شده كه قابليت تغيير 

 و جابه جايي دارد.

  نظم:. 1-1

تحقيق به اين مولفه دقت فراواني شود در انجام مراحل 

زيرا بي توجهي به اين مقوله سبب از دست دادن زمان 

 مي شود و فرد را در نهايت به بحران مي رساند.

http://www.leader.ir/fa/speech/3105/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7


 

 

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

هاي آن زده نشويم، حوصله داشته از مراحل و سختي

نفس نيز باشيم از نقدها دلگير نشويم. تقويت اعتماد به 

اي كه بدون آن فرد قدرت نقد اثر و مهم است به گونه

 پاسخگويي به نقدها را ندارد.

 امانت داری:   .1-3

مولف به عنوان معلمي است كه به مخاطب خود اصول 

دهد يكي از اين موارد دقت در اخالقي را آموزش مي

استفاده از منابع است كه اگر محقق به اين امر جامه 

ارجاعات و استنادات را  ،خواننده متنعمل پوشاند 

نمايد و او هم در زمان تدوين به چنين مشاهده  مي

 نمايد.سبكي عمل مي

   آسوده خاطری:.1-4

 و به دنبال تنش باشد. پژوهشگر نبايد مضطرب

 ساده زیستی و فروتنی: .1-5

به خود و ساير افراد تكلف راه ندهيم در رفتار با ساير  

زيرا با فروتني مراجعات ما زياد  ساده زيست باشيم.

شود و زكات علم كه گسترش آن است نيز جاري مي

 شود.مي

 های عقلی و علمیـ   توانمندی2

به ذهن، فكر، توانايي، تخصص و اطالعات كتاب 

 گردد.شناسي فرد بر مي

 بوغ:ن.2-1

 شود.مي و ...  نظريه ، منجر به توليد علم 

 کنجکاوی:  .2-2

اطراف، اول بايد مطلب را هضم كنيم بعد  سوال، دقت به

 به عرصه پژوهش و نگارش وارد شويم. 

 حقیقت جویی: .2-3

مد نظر است. همچنين در بحث  ،به دنبال حقيقت رفتن

استناد دهي، گاهي منابع را طبق نظر و بدون مراجعه 

نمايد كه اين هم دور از حقيقت جويي جا به جا مي

 است.

 تمرکز فکر: .2-4

هاي فعاليتي پژوهشگر حصول تمركز بايد عرصه براي 

 يكديگر را پوشش دهد تا تحليل انرژي صورت نگيرد.

 وحدت، انسجام فکری و تسلط علمی 2-5

 (62-22نكونام، صص )رک: روش تحقيق با تاكيد بر علوم اسالمي، 
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