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 برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و 
پژوهش نیست.«2 

1 - قلم / 1.
2 - غررالحکم و دررالکلم، ص 776.







امام خمینی )قدس سره(:
اگــر	بخواهیــد	عزیــز	و	ســربلند	باشــید؛	بایــد	از	ســرمایه	هــای	عمــر	و	اســتعداد	
جوانــی	اســتفاده	کنیــد.	بــا	اراده	و	عــزم	راســخ	خــود	بــه	طــرف	علــم	و	عمــل	و	کســب	
گاهــی،	آن	قــدر	شــیرین	 دانــش	و	بینــش	حرکــت	نماییــد	کــه	زندگــی	زیرچتــر	علــم	و	آ
و	انــس	بــا	کتــاب	و	قلــم	و	اندوختــه	هــا	آن	قــدر	خاطــره	آفریــن	و	پایــدار	اســت	کــه	

همــه	تلخــی	هــا	و	ناکامی	هــای	دیگــر	را	از	بیــن	می	بــرد.
...مهمتریــن	عامــل	در	کســب	خودکفایــی	و	بازســازی،	توســعه	مراکــز	علمــی	و	
تحقیقاتــی،	تمرکــز	و	هدایــت	امکانــات	و	تشــویق	کامــل	و	همــه	جانبــه	مخترعیــن	

و	مکتشــفین	و	نیروهــای	متعهــد	و	متخصــص	اســت.

َتـد نامـش از قلــم 
ُ

از دفتـر زمانــه ف
هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت1

1 - دیوان فرخی یزدی، انتشارات علمی، غزل 33.
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پیش درآمد
و	 ترقــی	 التحقیق؛	بــرای	 مــن	 افضــل	 ســّنة	 »ال	 	: الســالم	 علیــه	 علــی	 قــال	

نیســت.«1  پژوهــش	 و	 تحقیــق	 از	 بهتــر	 روشــی	 هیــچ	 پیشــرفت	
از	وظایفــی	کــه	در	ایــن	زمانــه	ی	پرآشــوب	و	پرفتنــه	کــه	دشــمنان	از	هــر	ســویی	
کــه	بــه	 بــر	مــا	می	تازاننــد	و	شــبهاتی	را	وارد	جامعــه	مــا	می	نماینــد؛	ایــن	اســت	
ســالح	تقــوا	و	پژوهــش	مجهــز	بــوده	تــا	بتــوان	جوابگــوی	ســئواالت	نســل	جــوان	
کــه	همــان	پژوهــش،	تحقیــق	و	نویســندگی	اســت	 بــوده،	بحــث	تبلیــغ	مکتــوب	
می	باشــد.	بــرای	اینکــه	بیشــتر	بــا	ایــن	مســئله	مهــم	آشــنا	شــویم	و	در	میانــه	راه	کــم	
نیاوریــم	نیــاز	بــه	یــک	الگویــی	داریــم	کــه	شــخصیتی	باشــد	حکیــم	و	فرزانــه	کــه	
بــا	ســخنانش	مــا	را	بــه	ایــن	راه	بیشــتر	آشــنا	نمــوده	و	دلگرمی	خاصــی	بدهــد	در	
درجــه	اول	قــرآن	و	عتــرت	میباشــد	و	پــس	از	آن،	شــخص	فرزانــه	و	حکیــم	بــا	تدبیــر	
جامعــه	مــا،	مقــام	معظــم	رهبــری	اســت	کــه	پــدر	و	معلمی	دلســوز	بــرای	محققیــن	
تحقیــق راه	 پشــتوانه	 او	 دلگرمیهــای	 و	 ســخنان	 کــه	 می	باشــند	 پژوهشــگران	  و	

می	باشد.
کــه	 کتــاب	ارزشــمند	»روشــنای	علــم«	 کتــاب	را	از	دو	 بیشــترین	مطالــب	ایــن	
مــروری	بــر	بیانــات	حضــرت	آیــت	اللـــه	العظمی	ســید	علــی	خامنــه	ای	رهبــر	معظــم	
انقــالب	اســالمی	پیرامون	دانــش	و	تولیــد	علــم	و	کتــاب	»تحقیــق،	پایــه	و	اســاس	

1 - غررالحکم و دررالکلم، ص 776.



کــه	از	انتشــارات	مدرســه	عالــی	نــواب	صفــوی	می	باشــد	اســتفاده	هــای	 اســت«	
ــردم. فراوانــی	ب

نــام	ایــن	کتــاب	را	»تحقیــق	و	پژوهــش	در	کالم	مقــام	معظــم	رهبــری	دام	ظلــه«	نــام	
نهادیــم.	باشــد	کــه	توانســته	باشــیم	قدمی	هــر	چنــد	کوتــاه	در	ایــن	زمینــه	برداشــته	

باشیم.
آمــوزش	و	پژوهــش	حــوزه	علمیــه	اصفهــان	حضــرت	 پایــان	از	معاونــت	 در	
حجــت	االســالم	و	المســلمین	حــاج	آقــا	محســن	جاللــی	زیــد	عــزه	کــه	قبــول	بازخوانــی	
و	راهنمایــی	هــای	الزم	را	نمودنــد	و	چــاپ	ایــن	کتــاب	را	بــر	عهــده	گرفتنــد	کمــال	

ــد. ــر	توفیقاتشــان	بیفزای ــه	ب ــد	ان	شــاء	اللـ ــر	و	تشــکر	را	دارم.	خداون تقدی

مهدی	آقابابایی
سالروز	شهادت	امام	سجاد	علیه	السالم

25	محرم	الحرام	1436ه.ق



مقدمه 
ــه	ای ــه	العظمی	خامن ــت	اللـ ــه	انقــالب	حضــرت	آی ــر	فرزان ــه	رهب  کالم	حکیمان
)حفظــه	اللـــه(	در	همــه	عرصــه	هــای	سیاســی،	اجتماعــی،	فرهنگی،	علمــی،	آموزش	
گاهانــه،	دل	ســوزانه،	واقــع	بینانــه،	ناظــر	بــه	نیــاز	زمــان	و	رشــد	 و	پژوهــش	کالمی	آ

و	تعالــی	جامعــه			می	باشــد.
ســخنان	دقیــق	و	عمیــق	ایشــان	دربــاره	ی	پژوهــش	و	تحقیــق	و	رهنمودهــای	
محققانــه	معظــم	لــه	بــرای	تحــّول	در	پژوهــش	و	بایســته	هــای	آن	مجموعــه	بســیار	
راهگشــا	و	هدایــت	گــر	بــرای	اســاتید،	فضــال،	طــالب	و	محققیــن	حــوزه	هــای	علمّیــه	
خواهــد	بــود	کــه	بخشــی	از	آن	در	دفتــر	حاضــر	توســط	فاضــل	گرامــی	و	کوشــا	جنــاب	
آقــای	مهــدی	آقابابایــی	گــردآوردی،	دســته	بنــدی	و	تدویــن	شــده	و	بــرای	اولیــن	
ــا	 ــام	والدت	ب همایــش	کتــاب	ســال	حــوزه	و	همایــش	عالمــه	حلــی	)ره(	کــه	در	ای
ســعادت	ام	االئمــه	حضــرت	زهــرا	ســالم	اللـــه	علیهــا	در	بیســتم	فروردیــن	مــاه	ســال	
1394	شمســی	برگــزار	می	شــود،	آمــاده	اســتفاده	بــرای	فعــاالن	ارجمنــد	عرصــه	پــر	

ارج	تحقیــق	و	پژوهــش	گردیــده	اســت.	
باشــد	تــا	بــا	مطالعــه	و	عمــل	بــه	ســخنان	حکیمانــه	ایــن	مجموعــه،	شــاهد	

تولیــد	آثــاری	فاخــر	و	محققانــه	در	همــه	علــوم	اســالمی	و	حــوزوی	باشــیم.
محسن	جاللی

معاون	آموزش	و	پژوهش	
حوزه	علمّیه	اصفهان
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یف تحقیق   الف: تعر

معنای تحقیق  
ــزی	   ــه	چی ــرای	رســیدن	ب تحقیــق	،	یعنــی	کاویــدن،	کاوش،	تــالش	کــردن	ب

کــه	تــا	بــه	حــال	بــه	آن	دسترســی	پیــدا	نشــده	اســت.1 
ــد	نیســت،	تحقیــق	ضــد	   ــری	و	تقلی ــای	فراگی ــه	معن تحقیــق	علمی	فقــط	ب

تقلیــد	اســت.2

فرق تحقیق با تتّبع  
تتّبــع	یعنــی	گشــتن	در	کتابهــا،	مطالعــه	کــردن	آثــار	دیگــران،	جمــع	کــردن	  

ایــن	حــرف	و	آن	حــرف	و	ایــن	نظریــه	و	آن	نظریــه،	بنابرایــن	تتّبــع	یعنــی	گشــتن	و	
جســتن؛	تحقیــق	یعنــی	کاوش	کــردن	عمقــی؛	تتّبــع	یــک	حرکــت	عرضــی	و	ســطحی	

اســت،	امــا	تحقیــق	یــک	حرکــت	عمقــی	اســت.3
حــوزه	بایــد	بــا	ســبکهای	نویــن	تحقیــق	آشــنا	بشــود.	تحقیق	کــه	می	گوییم،	  

منظورمــان،	هــم	تحقیــق	عمقــی	اســت؛	یعنــی	همــان	چیــزی	کــه	مــا	در	حــوزه	بــه	

1 - ســخنرانی در دیــدار بــا گــروه كثیــری از آزادگان، مســئوالن بنیــاد مســتضعفان و 
جانبــازان، معاونــان پرورشــی و مســئوالن امــور تربیتــی وزارت آمــوزش و پــرورش 

و جمعــی از كارمنــدان شــبکه ی بانکــی كشــور، ســال 1369.
2 - بیانــات در دیــدار اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه امــام صادق)علیه الســام( ، 

ســال 1384. 
جمهــوری،  حــزب  روحانیــون  و  دانشــجویان  بــا  دیــدار  در  ســخنرانی   -  3

.1362 /09 /26
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آن	تحقیــق	می	گوییــم؛	یعنــی	تعمــق	در	مطلــب-	و	هــم	تحقیــق	عرضــی	اســت،	
کــه	در	روش	هــای	اروپایــی	بــه	آن	هــم	تحقیــق	می	گوینــد،	و	مــا	بــه	آن	تتّبــع	
ــق	اســت؛	 ــوع	تحقی ــک	ن ــن	هــم	ی ــم؛	ای ــی	نداری ــذاری	بحث ــم.	در	اســم	گ می	گویی
تحقیــق	عرضــی	اســت،	تحقیــق	ســطحی	اســت؛	یعنــی	در	ســطح	و	در	عــرض؛	

ــال	مطلبــی	گشــتن.1 دنب

ب: الزمه ی تحقیق
الزمه	نوآوری	و	تحول	در	هر	علمی،	پژوهش	است.  

پیشرفت	علمی،	بدون	تحقیق	امکان	ندارد.
برای	خدمت	رسانی	بهتر	به	مردم،	کارهای	دقیق	پژوهشی	الزم	است.

بــدون	تحقیــق،	بــدون	تعمــق	و	فتــح	ســرزمین	های	تــازه	فکــری،	هیــچ	کاری	
نمی	شــود	کــرد	...

تحقیق	کردن	یک	مجاهدت	مستمر	علمی	است.
»...	انســان	گاهــی	در	زمینه	هــای	تحقیقــات	در	گوشــه	و	کنــار	کــه	بعضی	هــا	
دچــار	خطاهایــی	میشــوند؛	مــن	می	بینــم	منشــأ	اغلــب	ایــن	خطاهــا	ایــن	اســت	
کتــاب	و	ســّنت	و	پیــش	فــرض	 کــه	حجّیــت	 کــه	در	یــک	مســئله	بــه	جــای	ایــن	
حقانیــت	نظــام	اســالمی	را	در	نظــر	بگیرنــد	و	وارد	میــدان	تحقیــق	بشــوند،	پیــش	

فــرض	تفکــرات	رایــج	غــرب	را	در	نظــر	می	گیرنــد.«2
بدیهــی	اســت	کــه	مــا	هــر	مقــدار	کــه	در	زمینــه	ی	آمــوزش	عالــی	و	تحقیــق	و	  

گــرم	کــردن	فضــای	علــم	و	پژوهــش		در	کشــور	پیــش	برویــم،	کــم	اســت	و	هنــوز	راه	
طوالنــی	ای	در	پیــش	داریــم.3 

امــا	راجــع	بــه	مســئله	ی	علــم	و	تحقیــق،	مــن	ایــن	را	عــرض	بکنــم:	کشــور	  
مــا	بــدون	حرکــت	در	جــاده	ی	گســترش	دانــش	و	گســترش	پژوهــش	،	امــکان	نــدارد	

1 - بیانات در آغاز درس خارج فقه، 1370/06/31.
2 - نشریه حکومت اسامی، سال پنجم ، شماره 1، صفحات 6 - 12.  

كشــور،  سراســر  دانشــگاه های  اســتادان  از  جمعــی  دیــدار  در  بیانــات   -  3
ســال 1382.   
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بتوانــد	بــه	نقطــه	ی	مطلــوب	خــودش	دســت	پیــدا	بکنــد؛	مخصــوص	کشــور	مــا	هــم	
نیســت.	کلیــد،	دانــش	و	پژوهــش		اســت.1

تولید	علم	و	تحقیقات،	حیات	آینده	کشور	است.2  
علم	و	تحقیق	کلید	قطعی	پیشرفت	کشور	است.3  
امــروز	دنیــا	تشــنه	ی	شماســت.	شــهرها،	روســتاها،	دانشــگاهها	و	ملــت	مــا	  

نیــز	همین	طــور	اســت.	تنهــا	چیــزی	کــه	می	توانــد	پاســخگوی	ایــن	نیــاز	باشــد،	کســب	
علــم،	تحقیــق		علمــی	و	تفّکــر	اســت.4

1 - بیانات در بازدید از پژوهشکده ی رویان، سال 1386.   
2 - نشریه حکومت اسامی، سال پنجم ، شماره 1، صفحات 7 - 10.  

3 - نشریه حکومت اسامی، سال پنجم ، شماره 1، صفحات 7 - 10.   
4 - بیانــات در دیــدار روحانیــون و طــاب ایرانــی و خارجــی در صحن»مدرســه ی 

فیضیــه ی قــم«، ســال 1374.
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ویان  ج( جایگاه تحقیق در عرصه رسالت حوز

ایگوی اهح تحقیق  
کــه	بــه	نظــر	مــن	   در	آقــای	جعفــری	)ره(	خصوصیــات	برجســته	ای	بــود	

همــه	ی	اینهــا	بــرای	نســل	جــوان	و	پژوهنــده	و	اهــل	علــم	و	تحقیــق	الگوســت.	
ایشــان	آن	وقتــی	کــه	کارهــای	تحقیقــی	خودشــان	را	شــروع	کردنــد،	خیلــی	جــوان	
بودنــد.	البتــه	مــن	حــدود	ســال	هــای	34	و	35	بــود	کــه	ایشــان	را	شــناختم.	ایشــان	
تــازه	از	نجــف	آمــده	بودنــد	و	جــوان	و	فاضــل	و	اهــل	تحقیــق	و	فّعــال	و	پرشــور	و	
مــورد	احتــرام	بــزرگان	مــا،	ماننــد	آقــای	میالنــی	و	بعضــی	از	آقایــان	دیگــر	در	مشــهد	

ب	بودنــد.
ّ

و	نیــز	مــورد	احتــرام	طــال
	روح	تحقیــق	و	تفحــص	و	نشــاط	و	شــور	علمی	مشــاهده	

ً
در	ایشــان	واقعــا

ــان	عمــر	ادامــه	داشــت.	آن	وقــت	 ــا	پای ــی	ت ــه،	از	دوران	جوان ــن	روحی می	شــد.	ای
	ســی	و	چنــد	ســاله	بودنــد.	همــه	ی	ایــن	شــور	جوانــی،	در	کار	علمــی	و	

ً
ایشــان	تقریبــا

فکــری	و	بحــث	و	نوشــتن	و	تحقیــق	و	مطالعــه	و	ایــن	گونــه	کارهــا	صــرف	می	شــد	
و	البتــه	حافظــه	ی	فــوق	العــاده	و	اســتعداد	علمی	ایشــان	هــم	بــه	جــای	خــود	
کــه	ایــن	چیــزی	 محفــوظ	بــود.	ایــن	حالــت	تــا	همیــن	آخــر	هــم	ادامــه	داشــت	

ــی	اســت.1 عجیب

اهمیت تحقیق عایمانه   
مــن	روی	دو	نکتــه،	بــه	خصــوص	می	خواهــم	تکیــه	کنــم:	تحقیــق	و	هنــر.	  

کار	تحقیقــی	خیلــی	مهــم	اســت.	کاری	کــه	از	روی	تحقیــق	و	عالمانــه	باشــد،	حتــی	
بــرای	مــردم	عامی	کــه	عالــم	هــم	نیســتند،	ارزش	و	جاذبــه	ی	بیشــتری	دارد.	البتــه	
لنبــه	ُســلنبه	گویــی	نیســت،	بلکــه	کار	عالمانــه،	یعنــی	

ُ
کار	عالمانــه	بــه	معنــای	ق

ــه	شــود.	 ــان	همــه	کــس	فهــم	و	مردمی	گفت ــا	زب ــو	اینکــه	ب کار	ُمتقــن	و	صحیــح؛	و	ل
همچنانکــه	شــنیده	ایــد،	در	همــه	ی	زمینــه	هــای	تحقیقــات	علمــی،	بودجــه	هــای	
کالنــی	در	برخــی	از	کشــورهای	پیشــرفته	گذاشــته	می	شــود	تحقیــق	در	زمینــه	هــای	

1 - در دیــدار خانــواده و مســئوالن ســتاد برگــزاری مراســم ارتحــال اســتاد عامــه 
محمــد تقــی جعفــری، 1377/09/17.
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مفاهیــم	فرهنگــی	و	مســایل	گوناگونــی	کــه	رســانه	ی	ملــی	بــا	آنهــا	ســر	و	کار	دارد،	
از	جملــه	کارهــای	بســیار	مهــم	اســت.1

برای ارایه ی دین  
حــوزه	ی	علمیــه	ی	قــم،	بــه	عنــوان	قلــه	ی	حــوزه	هــای	علمیــه،	و	بــه	دنبــال	  

آن	حــوزه	هــای	دیگــر	علمیــه،	بایــد	کاری	کننــد	کــه	دیــن	خــدا	در	بیــن	مــردم،	مــورد	
ــه	 ــد	ب ــان	کــه	خــدا	خواســته	اســت،	بای ــن	را	آن	چن ــرد.	دی ــرار	گی رغبــت	و	شــوق	ق
مــردم	ارایــه	دهنــد.	ایــن	هــم	احتیــاج	بــه	تحقیــق،	بــه	نــوآوری،	بــه	روشــنفکری،	بــه	
ــا	و	بــه	خالــی	بــودن	از	هواهــا	و	هــوس	هــای	دنیایــی	دارد.	اگــر	نــه	 گاهــی	از	دنی آ
ــدر	کار	و	 در	همــه؛	ال	اقــل	در	بخــش	عظیمــی	و	حداقــل	در	کســانی	کــه	دســت	ان
ــری	 ــد،	چــه	ســخت	گی ــاره	ی	مرجــع	تقلی ــد	درب ــذا	شــما	می	بینی مســئول	هســتند؛	ل
	
ً
	لهــواه،	مطیعــا

ً
ــا ــه،	مخالف 	لدین

ً
	لنفســه،	حافظــا

ً
ــا هایــی	در	اســالم	هســت:	»صائن

المــر	مــواله«.2

به نتیجه و ثمر نخواهد ر ید  
بــه	تجربــه	ثابــت	شــده	اســت	تــا	تحقیــق	و	پژوهــش	انجــام	نگیــرد،	کار	  

ــه	نتیجــه	و	ثمــر	نخواهــد	رســید.3 ــس	ب تدری

پایه و ا اس  
کــه	همــان	تحقیــق	   مســئوالن	دولتــی	هــم	بایــد	ایــن	پایــه	و	اســاس	را	

اســت-	مــورد	توجــه	قــرار	دهنــد	و	بداننــد	کــه	نــه	علــم	و	نــه	فنــاوری،	بــدون	وجــود	
مراکــز	فعــال	تحقیقاتــی،	پیشــرفتی	نخواهــد	داشــت.4

1 - در جمع كاركنان سازمان صدا و سیما، 1383/02/28.
ــدت  ــبت روز وح ــه مناس ــجویان، ب ــدار دانش ــام، ص 299؛ در دی ــیر االم 2 - تفس

ــگاه، 1372/09/24. ــوزه و دانش ح
3 - بیانــات در دیــدار اســاتید و مســئوالن مدرســه عالــی شــهید مطهــری، 

.1370 /02 /16
4 - بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها، 1384/07/21.
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پرورشگاه علم و تحقیق  
	کارهــای	علمی	اســت؛	حــال	چــه	  

ً
ــا کارهــای	مناســب	حــوزه	چیســت؟	غالب

کار	محتوایــی،	و	چــه	کار	شــکلی؛	بــه	هــر	حــال	کار	علمی	اســت.	حــوزه	دو	هویــت	
دارد	کــه	یــک	هویــت،	هویــت	علــم	و	اینهاســت؛	یعنــی	پرورشــگاه	علمــا،	فقهــا	و	
ــرورش	 ــق،	هــم	پ ــم،	هــم	تحقی ــن	در	جــای	خــودش،	هــم	عل ــه	ای ــزرگان	اســت	ک ب
اخالقــی	و	هــم	تنــوع	الزم	دارد-	همیــن	تنــّوع	هایــی	کــه	گفتــه	می	شــود-	همــه	ی	

اینهــا	مربــوط	بــه	هویــت	اولــی	و	اصلــی	حــوزه	اســت	کــه	پرورشــگاه	علماســت.1

ی    حــوزه  دینــی،  زمــه  مســائح  در  گســترش  و  تعمیــق  و  تحقیــق 
مطلــوب علمیــه 

حــوزه	ی	علمیــه	ی	مطلــوب	حــوزه	ای	اســت	کــه	در	آن،	تحقیــق	در	مســائل	  

1 - در دیدار شورای عالی حوزه علمیه قم، 1379/02/22.
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دینــی،	تعمیــق	و	گســترش	آنهــا	امــری	رایــج	اســت	و	بخشــهای	مخصوصــی	روز	بــه	
روز	ســرگرم	مطالعــه	و	تعّمــق	در	زمینــه	معــارف	دینــی	هســتند.1

تحقیق مورد توجه و اهتمام بیشتر  
	و	بــدون	شــک	بایــد	پژوهــش	و	تحقیــق،	مــورد	توجــه	و	اهتمــام	  

ً
حقــا

گیــرد.2 قــرار	 بیشــتری	

تدارک فرصت و بایندگی  
ــا	اطــالع	   ــا	ب از	شــورای	محتــرم	مدیریــت	حــوزه	علمیــه	قــم	می	خواهــم،	ت

و	مســاعدت	»مراجــع	بزرگــوار	و	محتــرم«	و	بــا	همــکاری	و	مشــارکت	»اســاتید	و	
کالم،	 محققیــن	برجســته	حــوزه«	بــرای	بالندگــی	بیشــتر	فقــه،	اصــول،	فلســفه،	
تفســیر	و	ســایر	موضوعــات	تحقیــق	و	تألیــف	دینــی،	و	نیــز	فعــال	کــردن	»نهضــت	
ــد.3 ــی	را	ببینن ــن	فرصت ــدارک	چنی ــی	جامعــه«	ت ــه	ســئواالت	نظــری	و	عمل پاســخ	ب

غ و ...  
ّ
کتاب، انسان، مبل تویید 

ــم	   ــد	دای ــه	بای ــم	انســانی	اســت	ک ــه	ی	عظی ــه،	یــک	کارخان حــوزه	ی	علمی
تولیــد	کنــد.	حــوزه	بایــد	کتــاب،	آدم،	عالــم،	متدّیــن،	فکــر	و	حــرف	تــازه	تولیــد	کنــد.	
حــرف	تــازه	کــه	تمــام	نشــده	اســت.	مــا	خودمــان	همیشــه	بــا	همدیگــر	کــه	حــرف	
می	زنیــم،	می	گوییــم	هــر	وقــت	بــه	قــرآن	مراجعــه	می	کنیــم،	چیــز		جدیــدی	پیــدا	

می	کنیــم.4
حوزه	هــای	علمیــه	بــه	معنــای	حقیقــی	کلمــه،	پشــتیبان	و	همــراه	نظــام	  

محقــق،	 مــدّرس،	 مبّلــغ،	 کتــاب،	 تولیــد	 بــه	 بایــد	 پیوســته	 و	 اسالمی	هســتند	

1 - سخنرانی در جمع شورای عالی حوزه علمیه قم، 1376/06/30.
هــا،  علمی دانشــگاه  هیئــت  اعضــای  و  اســتادان  دیــدار  در  بیانــات   -  2
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ــه،  ــوزه علمی ــگران ح ــگان و پژوهش ــش آموخت ــی از دان ــه جمع ــه نام ــخ ب 3 - پاس

.1381/11/16
4 - سخنرانی در جمع علما و مدرسان حوزه علمیه قم، 1370/11/30.
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سیاســتمدار	و	بــه	طــور	کلــی	تربیــت	انســان	های	صالــح	و	عالــم	و	رفــع	نیازهــای	
فکــری	و	دینــی	مــردم	بپردازنــد.1

حجم عظیم   
کــرد:	   ایــن	نمایشــگاه،	دو	احســاس	را	در	بنــده	زنــده	 بازدیــد	امــروز	از	

یکــی	احســاس	خرســندی	و	امیــدوار	روشــنِی	چشــم	دل	بــه	خاطــر	کثــرت	و	تنــوع	و	
	متوجــه	بــه	تحقیــق	بــود؛	

ً
گســتردگی	کارهایــی	کــه	در	اینجــا	دیــده	شــده	و	عمدتــا

اگــر	چــه	آدم،	تحقیــق	در	ســطوح	مختلفــی	را	مشــاهده	می	کنــد،	لیکــن	بنــای	کار	و	
ــوآوری	و	اینهاســت. ــق	و	ن ــر	روی	تحقی توجــه	عمــده	ی	کار	ب

احســاس	دوم،	احســاس	خســارت	هایــی	اســت	کــه	مــا	بــر	اثــر	عــدم	اســتفاده	
از	ایــن	اســتعداد	فّعــال	در	حــوزه	تــا	بــه	حــال	تحمــل	کــرده	ایــم	و	نگرانــی	از	اینکــه	
کــه	مــا	اینجــا	نــگاه	می	کنیــم	و	خوشــمان	می	آیــد،	شــاید	یــک	 همیــن	اآلن	هــم	
حجــم	اســتعداد-	بــه	قــول	آقایــان	یــک	پتانســیل-	صــد	برابــر	ایــن،	آنجــا	افتــاده	و	مــا	

بــه	آن	توجــه	نداریــم.	انســان	از	ایــن	هــم	نگرانــی	پیــدا	می	کنــد.
باالخــره	دســتپاچه	شــدن،	کاری	را	از	پیــش	نخواهــد	بــرد	و	مشــکلی	را	حــل	

ــرد. نخواهــد	ک
	مدیریــت	حــوزه	بنشــینند	و	بــا	فکــر	و	تأمــل،	

ً
بایســتی	عقــالی	حــوزه	و	عمدتــا

ایــن	ســر	رشــته	ای	را	کــه	اینــک	بــه	وســیله	ی	فضــال	و	جــوان	هــای	حــوزه	بــه	دســت	
کــه	ایــن	متوقــف	 کننــد	و	نگذارنــد	 آمــده	اســت-	ســر	رشــته	ی	تحقیــق-	دنبــال	

بماند.2

حوزه ی علمّیه، مرکز علم و تحقیق    
	مرکــز	علــم	و	تحقیــق		بــوده	اســت.	اگــر	علــم	بــرای	  

ً
حــوزه	ی	علمّیــه،	اصــال

علــم،	و	علــم	بــدون	قصــد	مــزد،	مصداقــی	در	کشــور	مــا	داشــته	باشــد،	از	قدیــم	در	

1 - دیدار مدرسین و علما و فضای حوزه علمیه قم، 1370/12/01.
2 - به هنگام بازدید از نمایشگاه تخصصی طاب در قم، 1379/07/15.
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ــه	بــوده	اســت.1  حوزه	هــای	علمّی

رونق دادن به ذره ذره ی عمر هزاران انسان  
امــروز	اگــر	محقــق	بخواهــد	کار	بکنــد	و	کار	مناســب	ایــن	زمــان	را	بکنــد،	  

بایــد	یقیــن	داشــته	باشــد	کــه	ذره	ذره	لحظــات	و	اوقــات	گرانبهایــی	کــه	او	از	اول	
عمــر	خــودش	صــرف	می	کنــد،	بــه	ذره	ذره	ی	عمــر	هــزاران	انســان	رونــق	خواهــد	

داد.2

عمقی و محتوایی   
	در	قــم،	کار	تحقیــق	  

ً
یــک	مســأله،	مســأله	ی	پژوهــش	اســت.	امــروز	انصافــا

راه	افتــاده	اســت	و	دســتگاه	هــای	مختلــف	در	گوشــه	و	کنــار،	بــه	تحقیــق	متــون	و	
ــرای	بعضــی	 ــی	نظمــی،	ب ــن	ب ــا	ای ــات،	ب ــن	تحقیق ــا	ای ــل	مشــغولند.	ام ــن	قبی از	ای
افــراد	فقــط	»نــان	دانــی«	اســت!	یعنــی	عــده	ای	طلبــه	چنــد	ســاعت	کار	تحقیقــی	
می	کننــد	تــا	پولــی	بگیرنــد.	تحقیقــی	هــم	کــه	امــروز	در	حــوزه	تزریــق	می	کننــد،	
همــان	تحقیــق	بــه	معنــای	دانشــگاهی	اســت؛	یعنــی	روی	متــون	تحقیــق	می	کننــد،	
کــه	در	واقــع	تحقیــق	نیســت؛	بلکــه	نوعــی	تتّبــع	اســت.	افتخــار	حــوزه	بــه	ایــن	اســت	
کــه،	تحقیقــش،	تحقیــق	عمقــی	و	محتوایــی	اســت؛	ایــن	را	مــا	از	دســت	ندهیــم.	
بایــد	موضوعــات	گوناگونــی	را	در	مســایل	و	مباحــث	مختلــف	بــه	افــراد	بدهنــد	و	
بــه	آنهــا	بگوینــد	برویــد	راجــع	بــه	ایــن	قضیــه،	تحقیــق	حــق	کنیــد.	خــوِد	حــوزه	ایــن	
کار	را	اداره	کنــد	و	اگــر	یــک	وقــت	الزم	شــد،	پــول	هــم	داده	شــود.	باالخــره	شــما	
وقتــی	بخواهیــد	کارهــای	مهــم	جدیــدی	را	انجــام	دهیــد،	بایــد	روی	مســایل	کار	

کنیــد.	بــه	چنــد	طلبــه	ی	فاضــل،	پولــی	هــم	بدهیــد	تــا	کار	کننــد.3 

ــه مناســبت  ــی انقــاب فرهنگــی، ب ــا اعضــای شــورای عال ــدار ب ــات در دی 1 - بیان
هفتمیــن ســالگرد تشــکیل ایــن شــورا، ســال 1370.   

2 - بیانات در دیدار علما اردبیل، 1366/04/30.
3 - در دیدار اعضای شورای عالی حوزه ی علمّیه قم، 1374/09/14.
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کار اول طالب  
ــد	و	در	   ــم	و	تدریــس	را	کار	اول	خــود	بدانن ــق	و	عل طــالب	و	فضــال،	تحقی

ایــن	روال	و	ایــن	جریــان،	اهتمــام	و	نیــروی	خودشــان	را	بــه	کار	ببندنــد.	البته	مســأله	
ی	تحقیــق	در	همــه	ی	رشــته	هــای	حــوزوی،	بــرای	فقاهــت	الزم	اســت.	امــروز	
طــالب	موجــود	در	حــوزه	ی	علمیــه	ی	قــم	و	فضالیــی	کــه	در	آنجــا	هســتند،	درس	و	
بحــث	و	تحقیــق	را	جــدی	بگیرنــد	و	بیــش	از	آنچــه	کــه	طبیعــِت	یــک	حــوزه	اســت،	
بــه	درس	و	بحــث	اهتمــام	ورزنــد.	تعطیلــی	هــا	را	کــم	و	حجــم	کار	را	زیــاد	کننــد	و	از	
هــر	فرصتــی	اســتفاده	نماینــد.	ســّنت	بحــِث	دایــم	و	گــروه	هــای	بحثــی	و	فقهــی	راکــه	
در	اوقــات	شــور	و	اشــتغال	حــوزه	هــا	بــه	چشــم	می	خــورد	و	دیــده	می	شــد،	زنــده	
کننــد.	طــالب	از	درس	خوانــدن	خســته	نشــوند؛	بــه	طــور	دایــم	بخواننــد	و	آنچــه	را	
کــه	الزمــه	و	آداب	درس	خوانــدن	اســت،	رعایــت	کننــد.	همــه	بنویســند،	همــه	در	

دقــت	نظــر	و	نشــان	دادن	نوشــته	هــا	بــه	اســاتید،	اهتمــام	کننــد.1

کسب آمادگی  زم   
ــه	ای	کــه	مــن	همیشــه	   ــد		همــان	توصی ــه	طــور	جــدی	درس	بخوانی ــد	ب بای

حوزه	هــای	 اختیــار	 در	 امــروز	 کــه	 علومــی	را	 می	کنــم-	 طلبــه	 جوان	هــای	 بــه	
علمّیــه	اســت،	فــرا	بگیریــد	و	از	بــن	دنــدان	خودتــان	را	بــه	ســطح	تحقیــق	برســانید.	
انســان	بــا	ســر	هــم	بنــدی،	محقــق	نمی	شــود.	بــا	بــرف	انبــار	کــردن،	انســان	فقیــه	
و	فیلســوف	نمی	شــود.	بایــد	محکــم	خشــت	خشــت	ایــن	پایــه	را	روی	هــم	بچینیــد	

ــا	بــه	آن	اوج	برســید.2 و	برویــد	ت

 زمه ی حوزه ی علمیه   
گاهــی	از	حقایــق	و	معــارف	عالــم	و	وضــع	   تحقیــق	و	پژوهــش		و	اطــالع	و	آ

1 - در آغاز دوره ی جدید خارج فقه، 1371/06/29.
مجتهــدی،  اللـــه  آیــت  علمیــه  مدرســه  اســاتید  و  طــاب  بــا  دیــدار   -  2
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علمی	دنیــا،	از	چیزهایــی	اســت	کــه	بــرای	حــوزه	ی	علمیــه	الزم	اســت.1

وظیفه و پاداش محقق  
ایــن	محقــق،	در	مســائل	طبیعــی،	علمــی،	فلســفی	و	مســائل	مربــوط	بــه	  

جهــان	خارجــی	و	واقعــی	یــا	مســائل	مربــوط	بــه	انســان	و	تاریــخ	و	غیــره	تحقیــق		
می	کنــد.	ایــن	محقــق،	در	مقابــل	چــه	چیــزی	تحقیــق		می	کنــد؟	چــه	می	گیــرد	و	
تحقیــق		می	کنــد؟	جــواب	ایــن	اســت	کــه	محقــق	تحقیــق		می	کنــد،	تــا	بــه	حقیقــت	
برســد.	پــاداش	او،	ایــن	اســت.	پــول،	مــال	و	حّتــی	تشــویق،	پــاداش	محقق	نیســت؛	
در	مقابــل	تحقیــِق		او	کوچــك	اســت.	البتــه	بایــد	این	هــا	نثــار	بشــود،	پول	هــا	بایــد	
خــرج	بشــود،	کارهــا	بایــد	انجــام	گیــرد،	تســهیالت	بایــد	فراهــم	بشــود،	تــا	تحقیــق		
انجــام	بگیــرد؛	امــا	این	هــا	هیچ	کــدام	پــاداش	تحقیــق		نیســت.	پــاداش	تحقیــق	،	
رســیدن	بــه	حــق	اســت.	این	هــا	احــکام	اسالمی	اســت.	این	هــا	از	لحــاظ	جمعــی،	

عبــارة	االخــرای	ارتبــاط	جامعــه	بــا	خداســت.2

1 - سخنرانی در اجتماع طاب و فضای حوزه ی علمیه ی قم، سال 1370.   
2 - ســخنرانی در دیــدار بــا گــروه كثیــری از آزادگان، مســئوالن بنیــاد مســتضعفان و 
جانبــازان، معاونــان پرورشــی و مســئوالن امــور تربیتــی وزارت آمــوزش و پــرورش 

و جمعی از كارمندان شــبکه ی بانکی كشــور، ســال 1369.   
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 ابتکار و خالقیت  
نظــام	پژوهشــی	حــوزه	نبایــد	خــود	را	محصــور	در	تولیــدات	گذشــتگان	بکند	  

	تکــرار	و	مشــابه	ســازی	نباشــد،	بلکــه	بایــد	
ً
و	اگــر	هــم	تولیــدی	داشــته	باشــد	صرفــا

بــا	حمایــت	از	نیروهــای	مســتعد	و	خــالق	راه	ارائــه	ی	افــکار	نــو	و	مبتکرانــه	را	بــاز	
کنــد.1

ابزارهای نو  
بــه	نظــر	مــن،	بــا	ایــن	کارهــا،	امــروز	بایــد	در	حــوزه	هــای	علمّیــه،	در	یــک	  

ــن	طــور	 	ای
ً
ــد.	واقعــا ــدا	کن ــق	گســترش	پی ــدر	صــد	ســال	گذشــته،	تحقی ــه	ق ســال	ب

ــت	را	خواســتیم	 ــک	روای ــا	ی ــار	م ــک	ب ــم	ی ــم،	می	بین ــگاه	می	کن ــه	ن ــده	ک اســت.	بن
پیــدا	کنیــم،	آن	قــدر	گشــتیم؛	آخــر	هــم	پیــدا	نکردیــم	و	از	اصــل	کار	منصــرف	شــدیم.	
حــاال	همیــن	طــور	هــر	چــه	دلتــان	می	خواهــد،	جلــو	شــما	می	آیــد.	مثــل	اینکــه	
	حاضــر	می	کنــد!«	لــذا،	محققیــن	

ً
کــس،	هــر	چــه	بگویــی،	فــورا بگوینــد:	»فــالن	

عــذر	 نکننــد،	 اگــر	تحقیــق	 اهــل	تحقیــق،	 امــروز	جوانــان	 ندارنــد.	 عــذر	 	
ً
واقعــا

ندارنــد.	روزی	هــم	ممکــن	اســت	برســد	کــه	یکــی	از	اینهــا	را	مثــاًل	وصــل	کننــد	بــه	ســِر	
شــما؛	مثــل	ایــن	داســتانهای	علمــی	،	تخّیلــی!	بعیــد	نیســت	کــه	وســیله	ی	کوچکــی	
درســت	کننــد	مثــل	یــک	ســمعک	کــه	در	گوشــتان	بگذاریــد	و	تمــام	ایــن	مطالــب	در	
ــد	و	ُتکمــه	ای	را	 ــا	اراده	کنی ــن	طــوری،	خواهــد	شــد.	ت ــان	منعکــس	شــود.	ای مغزت
	آن	حدیــث	در	ذهنتــان	بیایــد.	در	حــال	ســخنرانی،	شــروع	کنیــد	

ً
فشــار	دهیــد،	فــورا

بــه	خوانــدن	حدیــث.

1 - سخنرانی در دیدار با علما و مدرسان حوزه ی علمیه ی قم، 1370/11/30.
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ایــن	طــوری	خواهــد	شــد.	علــم	ایــن	اســت.	ُغصــه	اینجاســت	کــه	امــروز	هــم	کــه	
ایــن	مســایل	هســت،	بــاز	بعضــی	افــراد	از	همــان	روش	هــای	قدیمــی	دل	نمی	کنند.1

ابزرهای نوین   
را	   روایــات	 مهجورتریــن	 می	کنــم؛	 اســتفاده	 رایانــه	 دارم،	 رایانــه	 بنــده	

کــه	طبــق	ایــن  در	ظــرف	چنــد	دقیقــه	پیــدا	می	کنــم.	خیلــی	از	روایــات	اســت	
	نــرم	افــزار	نــه	چنــدان	کاملــی	کــه	در	قــم	تهیــه	شــده		ایــن	نــرم	افزارهــا،	بــه	نظــر	
مــن	نــرم	افزارهــای	ابتدایــی	اســت؛	یعنــی	آن	چنــان	کــه	بایــد	و	شــاید،	پختــه	و	
کاغــذ	نوشــته	می	شــود	و	بــا	آدرس	در	 کامــل	نیســت-	بــا	زدن	چنــد	ُتکمــه،	روی	
	مراجعــه	

ً
ــد	احتیاطــا ــر	انســان	بخواهــد،	می	توان ــرد.	اگ ــرار	می	گی ــار	انســان	ق اختی

ــد	از	ایــن	اســتفاده	نشــود.2 ــد.	چــرا	بای هــم	بکن

گذاری پویی    ارزش 
	بــا	فقــر	و	بــا	زندگــی	متوســط	و	بــا	بــرآورده	  

ً
اآلن	کســانی	هســتند	کــه	واقعــا

و	 می	ســازند	 دارد،	 معمولــی	 طــور	 بــه	 انســانی	 هــر	 کــه	 هایــی	 هــوس	 نشــدن	
خشــنودند؛	چــون	احســاس	می	کننــد	علــم	دارنــد.	می	گویــد	مــن	عالمــم؛	ایــن	آدم	
کــه	پولــدار	اســت،	چــه	ارزشــی	دارد؟	اصــاًل	در	دلــش	ارزشــی	بــرای	آدم		پولــدار	
قایــل	نیســت.	معتقــد	اســت	کــه	ارزش	واقعــی	پیــش	اوســت؛	و	آن	علــم	اوســت؛	آن	
تحقیــق	اوســت.	بــه	نظــر	مــن	بایــد	چنیــن	روحیــه	ای	را	مــا	در	دانشــگاه	هــا	ترویــج	
کنیــم.	ایــن	هــم	بیشــتر	بــه	عهــده	ی	شماهاســت	کــه	جــوان	دنبــال	تحقیــق	باشــد	
و	اقــاًل	در	کوتــاه	مــدت	بــه	دنبــال	تبدیلــش	بــه	اســکناس	نباشــد.	ایــن	طــور	نباشــد	
کــه	مــا	هــر	کاری	می	کنیــم،	بــه	فکــر	ایــن	باشــیم	کــه	ارزش	ریالــی	اش	چقــدر	اســت.	
اگــر	ایــن	شــد،	آن	وقــت	پایــه	ی	تحقیــق	ُسســت	می	شــود؛	پیشــرفت	حاصــل	

نمی	خواننــد.3 درس	 نمی	شــود؛	

1 - در دیدار اعضای مركز تحقیقات رایانه ای علوم اسامی، 1372/10/02.
2 - در دیدار اعضای شورای عالی حوزه علمیه قم، 1376/06/29.

3 - در دیدار مسئوالن و اساتید دانشگاه صنعتی شریف، 1379/07/26.
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ا اس پیشرفت  
کــه	در	راه	علــم	حرکــت	   کســانی	 مــن	بــه	همــه	ی	جوانــان	و	همــه	ی	

	توصیــه	می	کنــم	کــه	رشــته	ی	علــم	و	تحقیــق	و	نــوآوری	در	دانــش	
ً
می	کننــد،	موکــدا

ــی	و	حقیقــی	خــود	را	رهــا	 ــت	و	آفرینــش	درون ــکار	و	خالقی ــردن	روح	ابت ــده	ک و	زن
نکننــد.	فعالیــت	و	ابتــکار	و	نــوآوری	و	خالقیــت،	اســاس	پیشــرفت	انســان	و	زندگــی	
انســانی	اســت.	دســت	نشــانده	هــای	دســتگاه	هــای	قــدرت	در	گذشــته	در	کشــور	
کشــورهای	وابســته	ی	ایــن	منطقــه،	ســعی	می	کننــد	 مــا	و	امــروز	در	بســیاری	از	
تقلیــد	را	جایگزیــن	فعالیــت	و	ابتــکار	کننــد.	دولتمــردان،	مســئوالن	کشــور،	مدیــران	
عالــی	رتبــه	و	اقشــار	مختلــف	در	هــر	بخشــی	از	بخــش	هــا،	در	صورتــی	کــه	کار	را	بــا	
جدیــت	دنبــال	کننــد	و	ابتــکار	و	نــوآوری	در	آن	بــه	کار	بزننــد	و	دانــش	را	در	آن	بــه	

کار	بگیرنــد،	رحمــت	خــدا	شــامل	حــال	آنهــا	خواهــد	شــد.1 

اصح در حوزه علمّیه  
عنصــر	تحقیــق	و	پژوهــش	در	همــه	جــا	بــه	صــورت	یــک	اصــل	در	مجموعــه	  

کارهــا	و	فعالیتهــای	حــوزه	بایــد	مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد.2

اطالع دقیق از فرهنگ جهانی   
نظــام	تحقیقاتــی	و	پژوهشــی	حــوزه،	نبایــد	خــود	را	از	جهــان	منقطــع	  

	بــرای	خــود	حدیــث	
ً
کنــد	و	تنهــا	بــه	پرسشــهای	درونــی	خــود	پاســخ	بگویــد	و	صرفــا

نفــس	کنــد،	بلکــه	بایــد	بــا	افــکار	و	فرهنگ	هــای	جهانــی،	بــا	واقــع	بینــی	برخــورد	
کنــد،	دیدگاه	هــا	وایده	هــای	درســت	را	گزینــش	و	نــکات	نامطلــوب	آنــان	را	نقــد	و	

سســتی	آنهــا	را	بــر	مــال	ســازد.		
 امروز،	شما	باید	بدانید	و	در	جریان	باشید	که	مثاًل	در	مقوله	ی	جامعه	شناسی،
	در	دنیــا	چــه	نظــرات	و	چــه	ایده	هایــی	هســت	و	چــه	فکرهایــی	می	جوشــد،	
عناصــر	 کنیــد.	 جــذب	 را	 آن	 هســت،	 مطلوبــی	 عناصــر	 فکرهــا،	 ایــن	 در	 گاهــی	

1 - در دیدار كاركنان مجتمع سرچشمه، 1384/02/18.
2 - نشریه حکومت اسامی، سال پنجم ، شماره 1، صفحه 7.
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کنیــد.1   نامطلوبــی	هــم	هســت،	قبــل	از	آنکــه	بیایــد،	دفــاع	مناســبش	را	آمــاده	

اعتماد به نفس  
نــوآوری	و	ابتــکار،	شــجاعت	علمــی،	اعتمــاد	بــه	نفــس	شــخصی،	ملــی،	کاِر	  

متراکــم	و	انبــوه،	عــالج	کاِر	پیشــرفت	علمی	ماســت.2

گر نباشد...   ا
مجموعــه	کارهــای	پژوهشــی	حــوزه	بایــد	بتوانــد	یــک	جمــع	کامــل	و	یــک	  

منظومــه	کامــل	را	بــه	وجــود	بیــاورد	تــا	همــه	نیازهایــی	را	کــه	حــوزه	متصــدی	و	
ــه	آن	اســت،	پوشــش	بدهــد.3 ــم	ب مهّت

...	بــدون	تحقیــق،	بــدون	نــوآوری،	بــدون	ژرفیابــی،	در	هیــچ	مقوله	ای	انســان	
ــن	 ــی	ای ــوآوری؛	یعن ــن	ن ــر	ای ــد.	اگ ــه	هدف	هــای	واال	دســت	پیــدا	کن ــد	ب نمی	توان
ژرف	یابــی،	تحقیــق	و	پژوهــش	اگــر	نباشــد،	نتیجــه	همــان	یــک	جــا	ایســتادن	و	در	
ــر	شــدن،	نتیجــه	ایــن	 ــا	دنیــای	پیرامــون	خــود	بــه	تدریــج	ِهــی	بیگانــه	ت جــا	زدن	ب

خواهــد	شــد.4  

انگیزه ی موفقیت  
شــهید	مطهــری	از	کســانی	بــود	کــه	کار	کــردن	و	درس	گفتنــش	فقــط	بــه	  

خاطــر	یــک	وظیفــه	ی	مقــدس	بــود؛	آن	هــم	بــی	آنکــه	کســی	وادارش	کنــد	یــا	از	
وی	بخواهــد.	البتــه	بیشــتر	محققیــن	دنیــا	ایــن	گونــه	انــد.	همــه	ی	پیشــرفت	هــای	
کــه	از	روی	عشــق	یــا	 کــه	کســانی	 علمی	دنیــا	نیــز	ایــن	گونــه	پیــش	آمــده	اســت	
ایمــان	یــا	هــر	دو،	کار	کــرده	انــد.	یــا	بایــد	عشــق	بــه	کار	باشــد	یــا	ایمــان	بــه	ثــواب	

1 - سخنرانی در جمع طاب دینی، در مدرسه فیضیه، 1370/12/01.
هــا،  علمی دانشــگاه  هیئــت  اعضــای  و  اســتادان  دیــدار  در  بیانــات   -  2
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ــی  ــگاه تخصص ــد از نمایش ــگام بازدی ــوزه، هن ــان ح ــاع محقق ــات در اجتم 3 - بیان

ــم، 1379/07/15. ــوزه ق ــی ح ــز پژوهش مراك
كشــور،  سراســر  هــای  دانشــگاه  اســاتید  از  جمعــی  دیــدار  در  بیانــات   -4
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ــا	هــم	داشــته	باشــید.1 ــد	هــر	دو	را	ب ــا	هــم.	و	شــما	می	توانی ــا	هــر	دو	ب الهــی،	ی

ایمان  
یــک	نقطــه	ی	دیگــر	در	کشــور	مــا	وجــود	دارد	کــه	می	توانــد	یــک	وســیله	ی	  

مثبــت	بــه	حســاب	آیــد	و	آن		»دینــداری«	اســت.	در	دهــه	هــای	اخیــر		بــه	خصــوص	
از	قــرن	نوزدهــم	میــالدی	بــه	ایــن	طــرف-	ســعی	کردنــد	چنیــن	وانمــود	کننــد	کــه	

1 - در دیدار كارگران و معلمان، در روز كارگر و هفته ی معلم، 1373/02/13.
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دینــداری،	عایــق	و	مانــع	علــم	و	پیشــرفت	علمی	اســت؛	امــا	درســت	بــه	عکــس	
بالــی	و	بــی	بنــد	و	

ُ
اســت.	پیشــرفت	علمــی،	احتیــاج	بــه	نوعــی	ایمــان	دارد.	آدم	الا

بــار	و	هــرزه	و	کســی	کــه	دنبــال	بــازده	نقــد	و	بــازده	شــخصی	اســت،	معمــواًل	دنبــال	
تحقیقــات	دشــوار	علمی	نمــی	ورد.	اگــر	ایمــان	بتوانــد	بــر	دل	انســان	حکومــت	
کنــد،	ایــن	کمــک	خواهــد	کــرد	کــه	انســان	دنبــال	کار	دشــوار	تحقیــق	علمی	بــرود؛	
چــون	کار	تحقیــق	علمی	ضمــن	اینکــه	شــیرین	اســت،	دشــوار	اســت	و	محرومیــت	
و	مشــکالت	دارد.	می	بینیــد	کــه	یــک	ســوداگر	بــازاری،	دالل	چقــدر	درآمــد	پیــدا	
می	کنــد؛	امــا	یــک	عالــم	ایــن	طــور	نیســت..	ممکــن	اســت	عالــم	اوقاتــش	تلــخ	
باشــد	کــه	مثــاًل	امکانــات	زندگــی	نــدارد؛	امــا	در	دل	حاضــر	نیســت	بــه	هیــچ	قیمتــی	
ایــن	وضــع	خــودش	را	بــا	آن	وضــع	ســوداگر	عــوض	بکنــد.	اصــاًل	امــکان	نــدارد	کــه	
کار	را	بکنــد؛	 بگوینــد	شــما	علمــت	را	بــده،	پــول	او	را	بگیــر.	حاضــر	نیســت	ایــن	
یعنــی	قــدر	علــم	را	عالــم	می	دانــد.	پــس،	دنبــال	علــم	رفتــن	زحمــت	دارد؛	گاهــی	
محرومیــت	دارد؛	گاهــی	مشــکالت	دارد.	اگــر	ایمانــی	در	دل	انســان	حاکــم	باشــد،	

کمــک	خواهــد	کــرد	کــه	انســان	بتوانــد	ایــن	راه	دشــوار	را	طــی	کنــد.1

 آزاد اندیش  
شــأن	تحقیــق	عملــی،	آزادی	عقالیــی	اســت	و	بایــد	تکیــه	بــر	میــراث	عظیــم	  

فکــری	فرهنگــی	اســالمی	و	ایرانــی،	بــرای	ارتقــای	علــوم	انســانی	و	علــوم	پایــه،	
برنامــه	ریــزی	و	ســرمایه	گــذاری	کــرد.2

آینده نگری نیازها  
نظــام	پژوهشــی	حــوزه،	بایــد	نیازهــای	درونــی	خــود،	جامعــه	و	جهــان	را	  

ــه	 ــد	ب ــد	تحقیقــات	حــوزه،	بای ــد.	رون ــزی	کن ــا	آنهــا	برنامــه	ری ــق	ب بشناســد	و	مطاب
گونــه	ای	باشــد	کــه	عــالوه	بــر	شــناخت	نیازهــای	موجــود،	بــا	آینــده	نگــری	نیازهــا	و	

1 در دیدار نخبگان علمی سراسر كشور، 1378/07/19.
ــر  ــام جعف ــگاه ام ــجویان دانش ــتادان و دانش ــئوالن، اس ــدار مس ــات در دی 2 - بیان

صــادق علیــه الســام، 1384/10/29.
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شــرایط	ده	هــا	ســال	بعــد	را	هــم	پیــش	بینــی	و	راه	عــالج	آن	را	بیابــد.	
امــروز،	مــا	بــرای	آینــده	و	جامعــه،	بــه	مطالــب	دیگــری	نیــاز	داریــم	کــه	در	قــرآن	
و	حدیــث	هســت	...	امــروز،	اگــر	مــا	...	خــود	را	بــرای	پنــج	یــا	ده	ســال	دیگــر	آمــاده	

نکنیــم،	بــا	مشــکالت	مواجــه	خواهیــم	شــد.1 

با تمام توان  
گفــت؛	اگــر	دانشــجو،	   گفته	ایــم	و	صــد	بــار	دیگــر	هــم	خواهیــم	 بارهــا	

اســتاد،	مدیــر،	مســئول	و	وزیــر	از	مــا	توصیــه	ای	بخواهنــد،	توصیه	هــای	مــا	همیــن	
ــه	خــدای	 ــوس	عظیمی	ک ــن	اقیان ــق	و	کاوش،	ای ــم	و	تحقی ــا	عل ــه:	ب ــود	ک خواهــد	ب
متعــال	در	برابــر	انســان	قــرار	داده	اســت	و	قــدرت	ژرف	کاوی	در	ایــن	آقیانــوس	را	

ــه	انســان	داده،	هــر	چــه	مــی	توانیــد	پیــش	برویــد	و	عمقیابــی	کنیــد.2 هــم	ب

با پول موازنه نشود  
کار	علمــی	و	میــدان	علــم،	میــدان	جهــاد	اســت	و	ســنگر	بزرگــی	   	

ً
انصافــا

ــه	 ــن،	ک ــه	محققی ــد،	هــم	ب ــد	ســفارش	بفرمایی ــه	اســاتید	بای ــن	را،	هــم	ب اســت.	ای
کار	تحقیقــی	را	بــا	پــول	مقایســه	و	موازنــه	نکننــد،	تــا	بلکــه	ان	شــاء	اللـــه	کشــور	و	
ایــن	مــردم	عزیــز	مــا	و	ایــن	اســتعدادهایی	کــه	وجــود	دارنــد،	بتواننــد	بــه	جایــگاه	
حقیقــی	خــود	برســند.	ان	شــاء	اللـــه	بتوانیــم	در	ایــن	دوران	در	میــدان	علــم،	حرکــت	

حقیقــی	ای	انجــام	دهیــم.3

کم    با خرج مایی 
مــردم	نمی	داننــد	در	حــوزه	هــای	علمّیــه،	چقــدر	تــالِش	علمی	نفیــس	و	بــا	  

ارزش	می	شــود؛	نمی	داننــد	در	حــوزه	ی	علمّیــه،	در	چــه	رشــته	هــای	مهمــی،	چــه	
کارهــای	بســیار	ارزشــمندی،	بــا	چــه	بهــای	ارزانــی		از	لحــاظ	مــادی	و	مالــی-	انجــام	

1 - سخنرانی در دیدار با علما و روحانیون غرب تهران، 1361/12/16.
هــا،  علمی دانشــگاه  هیئــت  اعضــای  و  اســتادان  دیــدار  در  بیانــات   -  2
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3 - در دیدار مسئولین وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1371/08/19.
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می	گیــرد.	بســیاری	از	کارهــا	هســت	کــه	در	حــوزه	بــا	یــک	مبلــِغ	مــادی	کــم	و	بــا	یــک	
خــرِج	مختصــر	انجــام	می	گیــرد؛	در	حالــی	کــه	همیــن	کار	اگــر	بخواهــد	در	دســتگاه	
هــای	معمولــی	اداره	هــا،	دانشــگاه	هــا،	وزارتخانــه	هــا	و	جاهــای	مختلــف	انجــام	
گیــرد،	شــاید	پنــج	برابــر،	ده	برابــِر	آن	خــرج	بــر	مــی	دارد.	طبیعــت	حــوزه،	طبیعــِت	
قناعــت	اســت؛	طبیعــت	بــی	اهتمامی	بــه	ظواهــِر	خــرج	تــراش	بیهــوده	و	بــی	فایــده	

اســت.	اغلــب	اینهــا	را	مــردم	نمی	داننــد.
ــد،	درس	 ــع	در	حــوزه	هــا	کار	می	کنن ــع	الطب ــز	النفــس	و	منی چقــدر	طــالب	عزی
کــه	 گونــه	 همــان	 می	پردازنــد.	 مطالعــه	 بــه	 می	کننــد،	 تحقیــق	 می	خواننــد،	
محققیــن	و	دانشــمندان	بــزرگ	دنیــا	در	یــک	گوشــه	ی	خلــوت،	در	یــک	اتــاق	تاریــک	
می	نشســتند	و	بــا	چــه	زحماتــی	یــک	چیــز	جدیــد	خلــق	می	کردنــد؛	اینهــا	نیــز	همــان	
ــی	و	فلســفی	و	فقهــی	و	 ــِو	عرفان ــکار	ن ــی،	اف ــا	همــان	شــرایِط	ســخّت	زندگ طــور	ب
اصولــی	و	رجالــی	و	حدیثــی	و	تفســیری	و	غیــره	را	خلــق	می	کننــد	و	بــه	وجــود	
ــر،	بــدون	تشــکیالت،	بــدون	منشــی،	بــدون	تلفــن	و	بــدون	 می	آورنــد.	بــدون	کول

چــه	و	چــه	ایــن	کارهــا	را	می	کننــد.1 

باور عمومی  
اولیــن	مســئله	ی	مــا	همــان	چیــزی	اســت	کــه	بارهــا	تکرار	کــرده	ام.	آن	نکته	  

ایــن	اســت	کــه	مــا	بایــد	علــم	و	پژوهــش	را	بــه	عنــوان	یــک	بــاور	عمومــی	در	آوریــم،	
	مســئاله	ی	کل	

ً
تــا	یــک	هّمــت	همگانــی	بــر	ایــن	کار	گماشــته	شــود؛	یعنــی	حقیقتــا

نظــام	شــود،	نــه	یــک	بخــش	از	نظــام،	دون	بخــش	دیگــری.2

بچه های مؤمن   
ســعی	کنیــد	در	همیــن	مراکــز	تحقیــق	و	امثــال	آن،	بچــه	هــای	مســلمان	  

خــوب	وارد	بشــوند.	بایــد	کوشــش	بشــود	کــه	بــرادران	خــوب،	بچــه	هــای	مؤمــن،	

1 - در روز اول درس خارج فقه، 1372/06/21.
2 - در دیــدار اعضــای كمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری مجلــس شــورای 

ــامی، 1380/04/27. اس
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	انقــالب	را	از	ُبــن	دنــدان	پذیرفتــه	انــد،	در	آن	مراکــزی	کــه	فــردا	
ً
کســانی	کــه	حقیقتــا

کار	بــا	آنهــا	خواهــد	بــود،	برونــد	و	طــوری	نشــود	کــه	حــاال	کــه	راه	بــاز	اســت	و	همــه	
می	تواننــد	بیاینــد،	خــدای	نکــرده	از	ایــن	ِقَبــل	نظــام	و	اســالم	و	مســلمین	صدمــه	ای	

ببیننــد.	ایــن	جنبــه	هــای	معنــوی	را	خیلــی	بایــد	رعایــت	بکننــد.1

بدون اخالق  
ــا	   ــرای	خــدا	و	ب ــد،	آن	را	ب ــد،	ارزش	بدانی ــم	را	دوســت	بداری ــد	عل شــما	بای

ــزان	مــن!	بایــد	بــه	تهذیــب	نفــس	بپردازیــد	 	عزی
ً
ــا ــال	کنیــد.	ضمن نّیــت	خالــص	دنب

و	بنیــان	هــای	اخالقــی	را	در	خودتــان	تقویــت	کنیــد.	بــرای	یــک	کشــور،	عالــم	و	
محقــق	و	پژوهشــگر	و	نابغــه،	ثــروت	خیلــی	بزرگــی	اســت؛	امــا	بــه	شــرط	اینکــه	در	
او	بنیــان	هــای	اخالقــی	اســتوار	باشــد؛	وجــدان	اخالقــی	زنــده	باشــد،	و	اال	آن	علــم	

بــه	درد	نمی	خــورد.2

بلند نظر، واقع بین و شجاع، صریح و با  عه ی صدر  
نویســنده	ی	مطلــب،	بایــد	بلنــد	نظــری	همــراه	بــا	عمــق	و	شــجاعت	کامــل	  

در	بیــان	مطلــب	داشــته	باشــد،	یعنــی	هیــچ	گونــه	رو	دربایســتی	از	دانشــجو	و	غیــر	
دانشــجو	نداشــته	باشــد.	بــه	عبــارت	دیگــر،	وقتــی	مــن	ایــن	مطلــب	را	می	نویســم،	
اگــر	در	ایــن	مطلــب،	چیــزی	هســت	کــه	آن	خواننــده	بــه	دلیلــی،	بــه	آن	برخــورد،	
یــا	پیــش	داوری	او	را	بــه	هــم	خواهــد	زد،	آن	نبایــد	مثــل	شــرط	متأخــر	در	نوشــته	ی	

مــن	اثــر	کنــد	...	مــن	بایــد	نوشــته	را	واقعــی	و	شــجاعانه	بنویســم.3
مواضــع	شــجاعانه،	در	دنیــا	هــم	بــه	درد	آدم	مــی	خــورد.	مــا	کســانی	را	  

در	دوران	ایــن	ده	ســال	گذشــته	دیدیــم	کــه	مواضــع	غیــر	شــجاعانه	گرفتنــد؛	بــرای	
ــا	 ایــن	کــه	فــالن	قشــر	بــدش	نیایــد،	بــرای	اینکــه	فــالن	قشــر	ایــن	توقــع	را	دارد،	ی
از	مــن	ایــن	توقــع	را	دارد.	آنهــا،	طــور	خاصــی	حــرف	مــی	زدنــد	ایــن،	بــه	ضررشــان	

ــن از  ــد ت ــی و چن ــوزش عال ــگ و آم ــئوالن وزارت فرهن ــر و مس ــدار وزی 1 - در دی
ــور، 1369/10/04. ــای كس ــگاه ه ــای دانش رؤس

2 - در جلسه ی پرسش و پاسخ دانشگاه تهران، 1377/02/22.
3 - رهنمودها در دیدار با نویسندگان مجله حوزه، 1370/11/13.
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 تمــام	شــد	...	بــا	بلنــد	نظــری	و	ســعه	ی	صــدر	بایــد	حرفــش	را	بزنــد؛	امــا	در	همــان
ســعه	ی	صــدر،	شــجاعت،	صراحــت	و	ایســتادگی	در	مواضــع	را	در	نظــر	داشــته	

باشــد.1

پار ایی  
طالــب	علــم،	یــک	پارســایی	طبیعــی	الزم	دارد.	هــر	چــه	کــه	طالــب	علــم	  

ــد	 ــا	علــم	پیــدا	مــی	کن ــر	باشــد،	تجانــس	و	تســانخ	بیشــتری	ب ــه	پارســایی	نزدیکت ب
ــم	مــی	 ــد،	بیشــتر	قــدر	و	مغتن ــم	را	بیشــتر	مــی	پســندد،	بیشــتر	جــذب	مــی	کن و	عل
شــمارد.	ایــن	آن	اخــالق	علمــی	و	تحقیقــی	اســت	کــه	در	کشــور	مــا	بایــد	بــه	وجــود	

بیایــد.2 
بایــد	روح	تحقیــق	پارســایانه	بــی	عــوض	را	تزریــق	کنیــم،	تــا	بــرای	تحقیــق	  

دنبــال	پــاداش	نباشــند،	چــون	اصــاًل	تحقیــق	پــاداش	واقعــی	نــدارد.3

پا خگویی به نیازهای روز جامعه  
عمــق	بخشــیدن	بــه	تحقیقــات	علمــی	و	پاســخگویی	بــه	پرســش	هــای	  

روز	جامعــه	مهمتریــن	نیــاز	در	عرصــه	معــارف	دینــی	اســت.	در	زمینــه	معــارف	
دینــی	ضمــن	بازشناســی	ایــن	معــارف،	بایــد	بــه	شــبهات	و	پرســش	هــای	مختلــف	
ــا	نیازهــای	 پاســخگویی	شــود	و	تحقیقــات	علمــی	در	ایــن	خصــوص	نیــز	متناســب	ب

جامعــه	باشــد.4

پشتیبانی مایی و عنوانی   
بهتــر	و	بلکــه	متعیــن	ایــن	اســت	کــه	هــر	چــه	می	توانیــم،	تولیــد	داخلــی	را	  

1 - همان.
2 - سخنرانی در دیدار گروهی از اساتید دانشگاه، 1372/10/01.

ــی،  ــر و مســئوالن وزارت فرهنــگ و آمــوزش عال ــا وزی ــدار ب 3 - ســخنرانی در دی
.1369/10/04

اندیشــه  و  اعضــای هیئــت علمی پژوهشــگاه فرهنــگ  و  4- دیــدار مســئولین 
.1383/06/17 اســامی، 
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زیــاد	کنیــم.	البتــه	ایــن	کار	زحمــت	دارد	و	تــالش	می	طلبــد	و		همــان	طــور	کــه	اشــاره	
کردنــد-	منابــع	تحقیــق	هــم	الزم	دارد.	امــروز	خوشــبختانه	منابــع	تحقیــق،	دشــوار	
نیســت.	امــروز	بــه	وســیله	ی	رایانــه	و	اینترنــت	و	ارتبــاط	بــا	مراکــز	علمی	دنیــا،	
کار	باشــد.	 کــه	دنبــال	 راحــت	منابــع	در	اختیــار	محقــق	قــرار	می	گیــرد؛	محققــی	

البتــه	بایــد	پشــتیبانی	هــای	مالــی	هــم	بشــود،	در	ایــن	شــکی	نیســت.
بــه	اعتقــاد	مــن	باالتــر	از	پشــتیبانی	مالــی،	پشــتیبانی	اعتبــاری	و	عنوانــی	اســت؛	

ــه	در	رأس	کارهــای	فرهنگــی	 ــر	دانســته	شــود.	کســانی	ک ــوان،	معتب ــن	عن ــی	ای یعن
کالن	قــرار	می	گیرنــد،	بــه	نظــر	مــا	بایــد	اعتبــار	داشــته	باشــند؛	مثــاًل	فرهنگســتان	بایــد	
اعتبــار	داشــته	باشــد؛	دانشــنامه	نــگاران	بایــد	اعتبــار	عمومــی	و	ملــی	داشــته	باشــند؛	
همــان	طــور	کــه	در	دنیــا	ایــن	طــور	اســت.	فــالن	کــس	عضــو	فرهنگســتان	اســت	
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ــاًل	عضــو	فرهنگســتان	 -	ایــن	یــک	عضــو	مانــدگار	اســت-	حتــی	پــدرش	هــم	کــه	مث
فرانســه	بــوده،	ذکــر	می	کننــد	کــه	پــدرش	عضــو	فرهنگســتان	بــوده؛	یعنــی	مایــه	ی	
	یــک	ارزش	اســت.	کســانی	کــه	در	ایــن	زمینــه	

ً
اعتبــار	خانوادگــی	اســت؛	ایــن	واقعــا

هــا	کار	می	کننــد،	اینهــا	را	بایــد	بــه	صــورت	یــک	ارزش	معرفــی	کننــد.1

پشتوانه ی آموزش  
آمــوزش	بــدون	تحقیــق،	مثــل	آب	کشــیدن	از	چاهی	اســت	که	نمی	جوشــد.	  

تحقیــق	مثــل	جوشــش	یــک	چــاه	یــا	یــک	چشــمه	اســت.	بایــد	روح	تحقیــق	زنــده	
شــود.	مــا	می	توانیــم	محققــان	و	مغزهــای	برجســته	ی	مــا	بحمداللـــه	کــم	نیســتند	
بایــد کار	می	کننــد.	 دارنــد	 هــم	 هــا	 رشــته	 کننــد؛	در	همــه	ی	 کار	  و	می	تواننــد	
کمــا	اینکــه	در	خــود	آمــوزش	هــم	بایــد	 	پشــتوانه	ی	آمــوزش	مــا	تحقیــق	باشــد؛	

تحقیــق	نقــش	داشــته	باشــد.	ان	شــاء	اللـــه	موفــق	باشــید.2 

پنج مأموریت و مسئوییت  
البتــه	امــروز	کارهایــی	انجــام	گرفتــه	اســت،	امتحــان	هــای	نوبه	یی	هســت،	  

کالســهای	رشــته	های	 امتحــان	هــای	خــوب	هســت،	مــدارس	تخصصــی	هســت،	
گذاشــته	شــده	اســت؛	 	بــه	وجــود	آمــده	و	مقــررات	و	ضوابطــی	

ً
تخصصــی	اخیــرا

لیکــن	بایســتی	این	هــا	بــه	حــد	یــك	نظــام	درســی	کامــل،	یــا	یــك	نظــام	کاری	کامــل،	
شــامل	درس	و	تحقیــق	و	پژوهــش		و	همــان	پنــج	مأموریــت	و	مســئولیتی	کــه	پارســال	

عــرض	کــردم	حوزه	هــا	دارنــد،	برســد.
رئــوس	مطالــب	آن	پنــج	مأموریــت	و	مســئولیت،	عبــارت	اســت	از:	احــراز	مســند	
افتــا	و	تربیــت	انســانهای	صالــح	بــرای	افتــا،	تربیــت	مــدّرس،	انجــام	تحقیقــات	
ایــن	 تبلیــغ.	 مســأله	ی	 و	 در	جامعــه	 قضــا	 مســأله	ی	 علمــی،	 پیشــرفتهای	 بــرای	
کارهــای	دیگــر	 کــه	دم	دســت	اســت.	البتــه	حــوزه	 کاری	اســت	 پنــج	مأموریــت،	

1 - در دیــدار اعضــای شــورای علمــی و هیــأت امنــای بنیــاد دائــره المعــارف بــزرگ 
.1383/03/25 اسامی، 

2 - در دیدار دسته جمعی روزهای دوشنبه، 1374/02/18.
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هــم	دارد	و	خیلــی	از	کارهــای	مهــم	را	می	توانــد	و	بایــد	انجــام	بدهــد؛	ولــی	ایــن	
ــز	 ــر،	چی پنــج	مأموریــت،	دم	دســتی	و	حتمی	اســت.	بنابرایــن،	نظــام	درســی	فراگی

کــه	بایســتی	در	حــوزه	انجــام	بشــود.1 کارهایــی	اســت	 الزمی	اســت	و	یکــی	از	

تقویت روحیه   
در	   جویندگــی	 و	 پژوهــش	 ی	 روحیــه	 تقویــت	 ی	 مســأله	 مســأله،	 یــک	

دانشجوســت	...	مــن	می	خواهــم	عــرض	بکنــم	در	همیــن	زمینــه	ی	تحــول	نظــام	
آموزشــی،	از	جملــه	ی	کارهایــی	کــه	بایــد	انجــام	بگیــرد،	ایــن	اســت	کــه	جــوری	
نظــام	آموزشــی	بایــد	طراحــی	بشــود	کــه	جــوان	مــا	بــه	تحقیــق،	طلبــکاری	در	تعمیــق	

ــد	بشــود.	حفــظ	محــوری	غلــط	اســت. ــم	و	دانــش	عالقــه	من عل
گاهــی	بــا	 مــا	هنــوز	در	دانشــگاه	هایمــان	متأســفانه	می	بینیــد	انســان،	مــن	
کــه	 کــه	بــا	مــا	مرتبطنــد،	برخــورد	می	کنیــم-	می	بینیــم	 بعضــی	از	جــوان	هایــی	
معلــم	چنــد	صــد	صفحــه	کتــاب	را	بــرای	یــک	واحــد	درســی	داده	کــه	ایــن	دانشــجو	
بخوانــد.	چــرا؟	حفــظ	کــردن	حرفهــا	و	گفتــه	هــا	و	نوشــته	هایــی	کــه	معلــوم	نیســت	
ــر	کــردن	ذهــن	جــوان	بــه	چیــزی	کــه	 همــه	اش	چقــدر	فایــده	داشــته	باشــد	و	درگی

غیــر	الزم	اســت.
بایــد	فکــر	کــرد؛	بایــد	افــراد	برگزیــده	و	شــاخص	بنشــینند	نظامــی	را	طراحی	کنند	
کــه	جــوان	مــا	میــل	بــه	پژوهــش،	تعمــق	و	تحقیــق	پیــدا	کنــد؛	بــا	ایــن	اســتعدادی	
	اســتعداد	جــوان	هــای	مــا،	اســتعداد	برجســته	ای	

ً
کــه	جــوان	هــای	مــا	دارنــد.	انصافــا

اســت.	اســتعداد	متوســط	کشــور،	اســتعداد	بســیار	باالیی	اســت.2

کاری    تکرار و موازی 
ــن	کارهــا	اواًل،	   ــه	در	ای ــن	اســت	ک ــه	ذهــن	می	رســد،	ای ــه	ب نکتــه	دومی	ک

کارهــای	تکــراری	هســت.	مــا	چنــد	تــا	کار	اطــالع	رســانی	رایانه	ای	در	اینجا	مشــاهده	
کردیــم؛	پیــدا	بــود	کســانی	کــه	اینهــا	را	اداره	می	کننــد،	افــراد	کامــاًل	مســلط	و	بــه	کار	

1 - ســخنرانی در دیــدار بــا مجمــع نماینــدگان طــاب و فضــای حــوزه ی علمیــه ی 
قم، سال 1369.   

2 - در دیــدار جمعــی از برجســتگان ونخبــگان علمــی و اســاتید دانشــگاه هــا، 
.1387 /07 /03
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	در	بخــش	عمــده	ی	خودشــان،	
ً
خودشــان	هــم	عالقــه	مندنــد؛	امــا	ایــن	کارهــا	بعضــا

بــا	آن	کار	دیگــر	ســهیم	بودنــد؛	یعنــی	یــک	کار	مــوازی	و	مکــرری	انجــام	می	گیــرد.	
کار	مــوازی،	کفــر	نیســت!	امــا	از	دســت	دادن	ســرمایه	اســت.	بنابرایــن،	ایــن	یــک	
نکتــه	کــه	انســان	کارهــای	مــوازی	مشــاهده	می	کنــد.	حــاال	بعضــی	کارهــا	مــوازی	
بــود	و	تکــراری	بودنــش	واضــح	اســت-	همــان	طــور	کــه	مــا	عــرض	کردیــم	و	مثالــش	
	بــا	هــم	تفــاوت	دارنــد،	امــا	باطــن	کار	یکــی	اســت.	

ً
را	گفتیــم-	بعضــی	کارهــا	صورتــا

آدم	می	بینــد	کــه	ایــن	کار	عیــن	همــان	کاری	اســت	کــه	در	آن	غرفــه	ی	دیگــر	انجــام	
می	گیــرد.	بــا	ایــن	همــه	نیــازی	کــه	مــا	بــه	تحقیــق	داریــم،	شــاید	ایــن	گونــه	مکــرر	

کاری	هــا	اســراف	بــه	حســاب	آیــد.1

کننده ی یک زنجیره   تکمیح 
کــه	در	ایــن	زمینــه	   نظــام	اعطــای	امتیــازات	علمــی	و	آییــن	نامــه	هایــی	

هســت،	بایــد	تطبیــق	کنــد	بــا	همیــن	مطلــب	کــه	کــدام	تحقیــق	منطبــق	اســت	بــا	
نیــاز	کشــور،	و	کــدام	تحقیــق،	تکمیــل	کننــده	ی	یــک	زنجیــره	ی	تحقیــق	و	پژوهــش	
اســت.	مــا	گاهــی	درزمینــه	هایــی	یــک	زنجیرهــای	داریــم؛	حلقــه	هــای	وســط	ایــن	
زنجیــره	مفقــود	اســت.	تأمیــن	ایــن	حلقــه	هــا	خیلــی	اهمیــت	خواهــد	داشــت.	پــس	
هدفــدار	کــردن	تحقیــق	علمی	بــا	توجــه	بــه	نیازهــای	کشــور	و	نیازهــای	صنعــت	و	

بقیــه	ی	بخــش	هــای	حیاتــی	کشــور	اســت.2 

جامعّیت  
کننــد،	بایــد	برونــد	تــا	   اگــر	مجموعــه	هــای	تحقیقــی	بخواهنــد	تحقیــق	

گاوماهــِی	آن	تحقیــق	کننــد.	اگــر	بــه	صــورت	علمی	قرائنــی	بــر	صحــت	ایــن	برداشــت	
وجــود	دارد،	آنهــا	را	یادداشــت	می	کننــد؛	اگــر	قرائنــی	خــالف	آن	وجــود	دارد،	آنهــا	
را	هــم	یادداشــت	می	کننــد،	باالخــره	جمــع	بنــدی	می	کننــد	و	موضــوع	را	تشــخیص	

می	دهنــد.3

1 - به هنگام بازدید از نمایشگاه تخصصی طاب در قم، 1379/07/15.
هــا،  علمی دانشــگاه  هیئــت  اعضــای  و  اســتادان  دیــدار  در  بیانــات   -  2

.1 3 8 5 /0 7 /1 3
3 - در دیدار اعضای مؤسسه امام هادی علیه السام، 1380/01/25.
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جهت دهی   
فــرض	کنیــم	مــا	امــروز	می	گوییــم	تولیــد	علــم،	کــه	اگــر	یــک	مجموعــه	ی	  

تحقیقاتــی	مشــغول	کار	علمی	شــوند	و	نداننــد	امــروز	دنیــا	در	چــه	مرتبــه	و	مرحلــه	
	ســرگرم	مســایلی	

ً
ای	از	علــم	قــرار	دارد	و	مــا	در	کجــای	قافلــه	ی	علــم	هســتیم،	حتمــا

از	علــم	می	شــوند	کــه	نیــاز	ایــن	لحظــه	ی	زمانــی	مــا	نیســت.	ایــن	یــک	مثــال	بــود؛	
در	همــه	ی	مســایل	همیــن	طــور	اســت.1

حاکمیت هدایت دینی  
بــه	   مــن	خواهــش	می	کنــم،	 نگــذارم:	 ناگفتــه	 هــم	 را	 نکتــه	 ایــن	 البتــه	

کــه	در	زمینــه	ی	مســایل	فکــری	تحقیــق	می	کننــد،	نگذارنــد	 خصــوص	برادرانــی	
ــی	نوشــتند؛	 ــاب	دین ــه	کت ــم	کســانی	را	ک ــا	دیدی ــم	شــود.	م ُگ ــی	 خــط	هدایــت	دین
حــاال	اگــر	هدفشــان	هــم	بــا	نوشــتن	کتــاب	دینــی،	گمــراه	کــردن	نبــود،	نتیجــه	گمــراه	
کــردن	مــردم	بــود!	نگذاریــد	ایــن	گونــه	شــود.	بعضــی	از	کارهایــی	کــه	بــه	نــام	دیــن،	
بــا	هــدف	دیــن	و	بــرای	دیــن	می	خواهــد	انجــام	بگیــرد،	نتیجــه	اش	ایــن	اســت	کــه	
مــردم	را	از	دیــن	دور	کنــد!	ســعی	کنیــد	خــدای	نکــرده	در	هیــچ	بخشــی	از	بخــش	
کــه	آن	 هــای	پژوهــش،	چنیــن	ضایعــه	ای	،	بلکــه	فاجعــه	ای	بــه	وجــود	نیایــد،	

ــود.2 ــال	آن	تمــام	شــدنی	نخواهــد	ب وقــت	دیگــر	وزر	و	وب

حفظ و بهره برداری   
فضــای	عمومی	کشــور	بایســتی	فضــای	ترویــج،	تولیــد،	گســترش	و	تحقیــق	  

باشــد.	وقتــی	فضــای	عمومی	ایــن	طــور	شــد،	 پــرورش	عالــم	و	محقــق	 و	 علــم	
	در	همــه	ی	خانــه	هــا	یــا	در	هــر	نقطــه	ای	از	جامعــه	

ً
معنایــش	ایــن	نیســت	کــه	لزومــا

بایســتی	علــم	بــه	وجــود	آیــد؛	نــه،	بلکــه	الزم	اســت	در	نقطــه	ی	مناســب	خــودش	
بــه	وجــود	آیــد.	فضــا،	فضــای	علمی	خواهــد	بــود؛	فضــای	تحقیقــی	خواهــد	بــود؛	
منتهــا	بدیهــی	اســت	کــه	وقتــی	فضــای	علمــی	در	کشــور	بــه	وجــود	آیــد،	ایــن	علــم	و	

1 -  در دیدار اساتید و دانشجویان بسیجی، 1382/03/18.
2 - به هنگام بازدید از نمایشگاه تخصصی طاب در قم، 1379/07/15.
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تحقیــق	در	نقطــه	ی	مناســب	و	متناســب	رشــد	خواهــد	کــرد؛	مثــاًل	در	دانشــگاه	هــا،	
پژوهــش	گاه	هــا	و	از	ایــن	قبیــل	مراکــز.1

خألهای تحقیقی  
:	دیــروز	هــم	مــا	اشــاره	کردیــم-	مجموعــه	ی	کارهــای	پژوهشــی	حــوزه	  

ً
ثانیــا

کامــل	را	بــه	وجــود	آورد،	تــا کامــل	و	یــک	منظومــه	ی	  بایــد	بتوانــد	یــک	جمــع	
	همــه	ی	نیازهایــی	را	کــه	حــوزه	متصــّدی	و	مهتــّم	بــه	آن	اســت،	پوشــش	دهــد.	
ایــن	را	انســان	در	اینجــا	احســاس	نمی	کنــد.	در	مجموعــه،	ایــن	احســاس	نمی	شــود	
مــرزی	 رادار	 هــر	 کــه	 می	دانیــد	 می	شــود.	 داده	 پوشــش	 خألهــا	 ی	 همــه	 کــه	
 یــک	شــعاعی	دارد.	یــک	پوشــش	راداری	را	بــه	وجــود	مــی	آورد.	رادارهــا	را	بــا
	فاصلــه	هایــی	می	پیچنــد	کــه	در	مجمــوع،	نقطــه	ی	خــأل	وجــود	نداشــته	باشــد؛	
از	هیــچ	طــرف	هواپیمــای	دشــمن	و	نفــوذی	 ُپــر	می	کننــد	و	 را	 یعنــی	همدیگــر	
دشــمن	نمی	توانــد	فضــای	کشــور	را	بشــکند	و	وارد	شــود.	بایــد	ایــن	طــوری	باشــید.	
ایــن	رادارهــای	شــما	یــا	ایــن	پایــگاه	هــا	و	مراکــز	تحقیقــی	ای	کــه	هدفــش	دفــاع	از	
ــرای	 ــم-	کمــر	بســتگی	ب ــم	همــه	اش	صــورت	دفاعــی	بگیری ــر	نخواهی ــا	اگ ــن	-	ی دی
ترویــج	دیــن	و	نشــر	معــارف	اسالمی	اســت،	بایــد	بــه	گونــه	ای	تنظیــم	و	کنــار	هــم	
پیچیــده	شــود	کــه	در	مجمــوع	از	همــه	طــرف	ایــن	مقصــود	حاصــل	شــود.	ایــن	البتــه	

اآلن	محســوس	نیســت.	چگونــه	ممکــن	اســت	ایــن	را	بــه	وجــود	آورد؟
مــن	بــه	نظــرم	ایــن	طــوری	می	رســد	کــه	اگــر	همــه	قبــول	کننــد،	مدیریــت	حــوزه،	
مســئولیتی	در	ایــن	زمینــه	داشــته	باشــد	و	یــک	بخــش	از	کار	خــودش	را	همیــن	قــرار	
کنــد	بــه	 کجــا	خــأل	تحقیقــی	وجــود	دارد؛	متقاضــی	را	هدایــت	 کــه	ببینــد	 دهــد	
آنجــا؛	کســی	را	کــه	می	خواهــد	یــک	مجموعــه	ی	تحقیقــی	بــه	وجــود	آورد،	ایــن	را	
	گــر	بخشــی	

ً
هدایــت	کنــد	بــه	ایــن	نقطــه	و	بگویــد	مــا	اینجــا	را	کــم	داریــم؛	یــا	احیانــا

از	کارهــا	تکــراری	اســت،	آن	تکــراری	کننــدگان	را	هدایــت	کنــد	بــه	ایــن	نقطــه	ی	خــأل	
و	بگویــد	مــا	اینجــا	را	خالــی	داریــم،	شــما	بیاییــد	ایــن	کار	را	بــه	دســت	بگیریــد.	کاری	

1 - در دیدار جوانان نخبه، 1382/11/21.
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ــه	همــان	 ــد.	البت ــه	وجــود	آی ــه	ای	ب ــه	در	مجمــوع	یــک	پوشــش	همــه	جانب ــد	ک کنن
گونــه	کــه	اول	عــرض	کــردم،	مــا	صدهــا	نقطــه	امــکان	و	اســتعداد	تحقیــق	داریــم	کــه	
از	لحــاظ	نیــروی	انســانی	و	نیــروی	فکــری،	هیــچ	دچــار	مشــکل	نخواهیــم	بــود؛	امــا	
نگرانــی	اســت	اســت	کــه	اینهــا	معــّوق	و	معّطــل	مانــده	باشــد؛	ولــی	اگــر	مدیریــت	

وارد	ایــن	میــدان	شــود،	ایــن	دغدغــه	بــر	طــرف	خواهــد	شــد.1

دیگرمی  
دلگرمی	محقق،	پژوهشگر	و	اهل	علم،	اساس	کار	است.2  

کاری های مضّر   دوباره 
در	کار	تحقیقــات	هــر	نــوع	تحقیقاتــی-	مــا	همــواره	دچار	دوبــاره	کاری	های	  

مضــّر	و	صــرف	کننــده	ی	پــول	و	نیروی	انســانی	بــوده	ایم.3

رأی مدیریت   
ایــن	مرکزیــت	در	همــه	ی	شــئون	حــوزه	بایــد	بتوانــد	حــرف	بزنــد	و	رأی	  

ــا	 ــد	رأی	داشــته	باشــد،	ت ــه	ی	تحقیــق،	بای ــه	در	همیــن	قضی داشــته	باشــد.	از	جمل
ایــن	کار	تحقیــق	از	پراکنــده	کاری	خــالص	شــود.	کســانی	هــم	کــه	کارهــای	تحقیقــی	
می	کننــد،	وابســته	بــه	هــر	بخــش،	هــر	گوشــه	و	هــر	رُبعــی	از	مناطــق	روحانــی	کــه	
هســتند-	علمــای	بــزرگ	و	شــخصیت	هــای	برجســته	و	مراجــع	تقلیــد	و	دیگــران،	از	
هــر	جــا	کــه	هســتند،	فــرق	نمی	کنــد؛	ایــن	یــک	امــر	مشــترک	بیــن	اینهاســت-	بایســتی	
ایــن	را	بپذیرنــد؛	یعنــی	همــه	قبــول	کننــد	کــه	ایــن	مرکزیــت	،	مدیریــت-	ایــن	وظیفــه	
را	بــه	عهــده	بگیــرد؛	یعنــی	هدایــت	جهــت	تحقیقــات،	یــک	کار	ســتادی	قــوی،	بــرای	
اینکــه	بتوانــد	مراکــز	پژوهشــی	قــم	را	در	جــای	خودشــان	قــرار	دهــد	و	خألهــا	را	ُپــر	

1 - به هنگام بازدید از نمایشگاه تخصصی طاب در قم، 1379/07/15.
ــز  ــی و مراك ــوزش عال ــات آم ــا، مؤسس ــگاه ه ــای دانش ــدار رؤس ــات در دی 2 - بیان

تحقیقاتــی، 1386/01/22.
3 - ســخنرانی در دیــادر بــا مســئوالن تحقیقاتــی و علمــی وزارت فرهنــگ و آموزش 

.1362/03/21 عالی، 
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کنــد	و	اینهــا	را	مکمــل	همدیگــر	از	آب	در	آورد.	ایــن	کار	الزم	اســت.1

روح  پار ایانه ی بی عوض   
	پلیــد،	معنویت،	ماّدیت،	عّزت،	اســتعداد	  

ً
آن	رژیــم	منحــوِس	نکبــِت	واقعــا

و	همــه	چیــز	را	از	ایــن	مــردم	گرفــت.	حــاال	شــما	می	خواهیــد	بــر	ویرانه	هــای	آن	هــا	
بنــا	کنیــد؛	زحمــت	دارد	و	خیلــی	بایــد	تــالش	کنیــد.	بایــد	روح	تحقیــق		پارســایانه	ی	
	

ً
ــاداش	نباشــند؛	چــون	اصــال ــال	پ ــرای	تحقیــق	،	دنب ــا	ب بی	عــوض	را	تزریــق	کنیــم،	ت
	اگــر	آدم	بخواهــد	بــه	پاســتور،	بــه	خاطــر	

ً
تحقیــق	،	پــاداش	واقعــی	نــدارد.	مثــال

	می	شــود	
ً

ــا	اصــال ــد	بدهــد؟	آی ــان	چقــدر	بای ــه	نظرت کشــف	میکــرب	پــول	بدهــد،	ب
بــرای	او	پولــی	معّیــن	کــرد؟	آیــا	قابــل	مقایســه	اســت؟	بنابرایــن،	امثــال	پاســتور	هــم	
	
ً
هیچ	وقــت	بــرای	پــول	تحقیــق		نکردنــد.	اگــر	بــرای	پــول	تحقیــق		می	کردنــد،	حقیقتــا
بــه	اینجــا	نمی	رســیدند.	اروپایــی	هــا	ایــن	حســن	را	داشــتند؛	کمااینکــه	دانشــمندان	
قدیمی	مــا	هــم	همین	طــور	بودنــد.	شــما	ببینیــد،	امثــال	محّمــد	بــن	زکریــای	رازی	آن	
عالــم	آن	چنانــی	در	فقــر	و	تنگ	دســتی	می	میرنــد؛	ولــی	ماهــا	تــا	یــك	کار	می	کنیــم،	

	می	گوییــم	پولــش	چقــدر	شــد؟!	معلــوم	اســت	کــه	بــه	جایــی	نمی	رســد!2
ً
فــورا

زبان منا ب  
ــه"	   ــب	فی ــد	"ال	ری ــا	بای ــد	م ــه"	باشــیم.	عقای ــب	فی ــد	"ال	ری ــا	بای همــه	ی	م

باشــد	و	آن	را	قــرص	و	محکــم	و	اســتوار	و	بــا	زبــان	مناســب	بیــان	کنیــم.
یــک	روز	مرحــوم	مجلســی	)رضــوان	اللـــه	تعالــی	علیــه(	در	کتــاب	»حــق	الیقیــن«	
و	»حیــوة	القلــوب«	و	امثــال	اینهــا،	اخــالق	و	عقایــد	دینــی	را	بــا	همــان	زبــان	خــودش	
می	گفــت	و	دنیایــی	را	بــه	تفکــر	اعتقــاد	شــیعی	نزدیــک	می	کــرد.	شــما	خیــال	
نکنیــد	کــه	ایــن	کتــب	مجلســی،	بیهــوده	نوشــته	شــده	اســت.	نــه	خیــر،	پایه	هــای	
تشــّیع	را-	در	آن	زمانــی	کــه	تشــّیع	در	کشــور	مــا	تــازه	بــود-	همیــن	کتاب	هــا	قــرص	

1 - به هنگام بازدید از نمایشگاه تخصصی طاب در قم، 1379/07/15.
2 - بیانــات در دیــدار بــا وزیــر و مســئوالن وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی و چنــد 

تــن از رؤســای دانشــگاه های كشــور، ســال 1369.  
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کــرده	اســت	...	اینهــا	آمدنــد،	ایــن	عقایــد	را	در	دل	هــای	مــردم	محکــم	کردنــد.	آن	
روز،	آن	مطالــب	بــه	درد	مــی	خــورد.	امــروز،	مــن	و	شــما	نمــی	توانیــم	"حــق	الیقیــن"	
و	"حیــوة	القلــوب"	را	تجویــز	کنیــم؛	نگذاریــد	در	قفســه	بــه	عنــوان	تاریــخ	بمانــد.	اگــر	

هنــر	داریــم،	آن	مضمــون	را	بــا	زبــان	امــروز	بنویســیم.1 

گرا    ازمان دهی و جمع 
کار	مــا	دســته	جمعــی	نیســت،	مــن	یــک	وقــت	عــرض	کــردم	کــه	از	ایــن	  

جهــت	ماننــد	جنــاب	ابــی	ذر	هســتیم	کــه	»َیعیــُش	وحــَدُه	و	َیمــوُت	وحــَده«	)تنهــا	
کارمــان	تنهاســت،	از	اســتاد	تنهــا	درس	 کــرد(	همــه	 کــرد	و	تنهــا	رحلــت	 زندگــی	
ــه	مــان	دو	نفــری	اســت	امــا	 ــم	و	تنهــا	مطالعــه	مــی	کنیــم.	گــر	چــه	مباحث می	گیری
تنهاســت،	یعنــی	اشــتراک	فکــری	نیســت،	یــک	روز	زیــد	مــی	خوانــد،	عمــرو	شــاگرد	
او	می	شــود	و	گــوش	میکنــد	فــردا	عمــرو	میخوانــد،	زیــد	شــاگرد	او	می	شــود	و	گــوش	

می	کنــد،	یعنــی	کار	فــردی	اســت.2
امــروز	هــر	دو	نــوع	تحقیــق،	روش	هــای	نوینــی	دارد.	اســتادانی	می	نشــینند	  

دانشــجویانی	را	هدایــت	می	کننــد؛	کارگروهــی	انجــام	می	گیــرد	و	تحقیقــی	دســته	
جمعــی	عرضــه	میشــود.	تحقیــق	دســته	جمعــی،	خاطــر	جمعتــر	از	تحقیــق	فــردی	
اســت؛	اختالفــات	کمتــر	می	شــود	و	پیشــرفت	ها	بیشــتر	می	گــردد.	ایــن	روش	هــا	

را	بایــد	در	حــوزه	بــه	کار	بیندازیــم.3
کار	دســته	جمعــی،	اشــتراک	مســاعی،	ابزارهــای	مناســب	را	جمــع	کــردن	و	  

آوردن	اینهــا،	کارهــای	جدیــد	دنیاســت.4
	بخواهیــم	خــود	را	بــه	مدرســه	ی	فیضیــه	برســانیم	تاکســی	ســوار	  

ً
اکــر	فرضــا

می	شــویم.	نمی	شــود	گفــت	کــه:	ایــن،	علــم	جدیــد	و	تکنولــوژی	جدیــد	اســت	و	بــه	
درد	مــا	نمی	خــورد	و	بایــد	پیــاده	برویــم.	مگــر	میشــود	چنیــن	حرفــی	زد؟	طبیعــی	

1 - سخنرانی در جمع مسئولین سازمان تبلیغات اسامی، 1370/12/05.
2 - سخنرانی در جمع طاب مدرسه فیضیه، 1370/12/01.

3 - رهنمودها در مورد نظام درسی حوزه، 1370.
4 - سخنرانی در جمع طاب مدرسه فیضیه، 1370/12/01.
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اســت	کــه	آدم	بایــد	ســوار	شــود	و	از	ایــن	وســیله	اســتفاده	کنــد،	تــا	بــه	درس	برســد.	
از	هــر	رشــته	و	شــاخه	و	جرقهــای	از	دانــش	جدیــد،	بایــد	همینطــور	اســتفاده	کــرد،	
یعنــی	بــاالی	آن	ســوار	شــد	و	خــود	را	بــه	آنجایــی	رســاند	کــه	انســان	می	خواهــد.1
امــا	ایــن	نمی	شــود	کــه	در	دنیــا	کامپیوتــر	باشــد؛	ســرعت،	از	ســاعت	و	دقیقــه،	
بــه	ثانیــه	رســیده	باشــد؛	بــرای	ذره	ذره	هــای	وقــت	و	انــرژی،	حســاب	بــاز	بشــود؛	
دانشــگاه	ها	و	مراکــز	پژوهشــی	عالــم،	بــرای	دانشــجویان	و	محققــان	و	خــرده	
محققــان	خودشــان،	امکانــات	تحقیــق	را	فراهــم	کننــد؛	امــا	مــا	بــا	همــان	شــیوه	های	
ــه	اســرارهم(	عمــل	می	کردنــد	-	چــون	 قدیمی	کــه	یــک	روز	بــزرگان	مــا	)قــدس	اللـ
دستشــان	خالــی	بــود-	عمــل	بکنیــم.	مگــر	چنیــن	چیــزی،	ممکــن	و	رواســت؟	اصــاًل	

جایــز	نیســت.	اینهــا	چیزهایــی	اســت	کــه	بایــد	تطــّور	پیــدا	کنــد.2
ایــن	حــوزه	بایســتی	دســتگاه	های	تحقیــق		داشــته	باشــد.	اگــر	یــك	نفــر	  

ایــن	 کار	 امــا	 باارزشــی	اســت؛	 البتــه	چیــز	 کنــد،	 بــرای	خــودش	تحقیــق		 بنشــیند	
مجموعــه	ی	عظیــم	ایــن	نیســت.	مرحــوم	آیــت	اهّلل	بروجــردی	ســالها	در	بروجــرد	
کــه	یــك	عاِلــم	هســتید،	 کــرد؛	حــاال	اگــر	شــما	 ــم	تحقیــق		

َ
بــود	و	تك	وتنهــا	یك	عال

ــازه	 ــه	ت ــد؛	ک ــق		کنی ــن	عظمــت	تحقی ــه	ای ــن	مجموعــه	ی	ب ــم	بنشــینید	و	در	ای در	ق
	شــطری	از	اشــطار	آن	تحقیقــات	یــك	نفــر	کــه	تنهــا	نشســته	

ً
ایــن	تحقیقــات،	مثــال

و	تحقیــق		کــرده،	نشــود،	ایــن	چــه	قیمتــی	دارد؟	امــروز	در	یــك	مجموعــه	علمــی،	
کار	تحقیقــات،	ضابطــه	و	قانــون	و	روش	هــای	پیشــرفته	دارد؛	کامپیوتــر	هســت؛	
تحقیــق		دســته	جمعی	هســت؛	تحقیــق		در	چیزهــای	الزم	هســت؛	امــا	در	حــوزه،	
یکــی	در	امــری	کــه	الزم	نیســت،	تحقیــق		می	کنــد؛	دو	نفــر	در	امــر	واحــدی	تحقیــق		
می	کننــد	و	تولیــد	واحــدی	را	بــه	وجــود	می	آورنــد!	در	بــاب	تحقیــق	،	ســازماندهی	

و	نظــم	الزم	اســت.3

1 - سخنرانی در بازدید از مركز كامپیوتری علوم اسامی، 1371/10/14.
2 - سخنرانی در جمع طاب مدرسه فیضیه، 1370/12/01.

3 - بیانــات در جمــع علمــا و مدرســان و فضــای حــوزه ی علمیــه ی قــم، در 
خجســته ســالروز میــاد حضــرت مهدی)عجــل اللـــه تعالــی فرجــه(، ســال 1370.
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کارآمد   گرا و  عمح 
عمــل	گراترشــدن	و	کارآمدتــر	شــدن	پژوهــش	و	تحقیــق	در	کشــور،	چــه	از	  

کــه	در	دانشــگاه	ها	 ســوی	اســتادان	و	برگزیــدگان،	و	چــه	از	ســوی	دانشــجویانی	
یــا	در	پایــان	تحصیــل،	از	 پایــان	نامه	هایــی	را	می	نویســند.	در	حیــن	تحصیــل	
 ســوی	دانشــجو	و	اســتاد،	ســاعت	های	بســیار	ذی	قیمتــی	صــرف	تهیــه	ی	یــک
ــن،	 ــن	عناوی ــش	ای ــا	گزین ــک	پژوهــش	در	دانشــگاه	می	شــود.	آی ــا	ی ــه	ی ــان	نام 	پای

حســاب	شــده	و	در	جهــت	نیازهــای	کشــور	اســت.1

عنور معنویت دینی  
عنصــر	معنویــت	دینــی	را،	نــه	معنویــت	فــارغ	از	دیــن	و	جــدای	از	دیــن-	کــه	  

	معنویــت	نیســت،	توهــم	اســت-	را	یــك	عنصــر	اصلــی	در	حرکــت	علمــی	و	
ً
اساســا

پژوهــش		علمی	قــرار	بدهیــم.2

ق  
ّ
فّعال، مبتکر، نوآور و خال

کــه	در	راه	علــم	حرکــت	   کســانی	 مــن	بــه	همــه	ی	جوانــان	و	همــه	ی	
	توصیــه	می	کنــم	کــه	در	رشــته	ی	علــم	و	تحقیــق	و	نــوآوری	در	

ً
می	کننــد،	مؤکــدا

قیــت،	آفرینــش	درونــی	و	حقیقــی	خــود	را	
ّ

دانــش	و	زنــده	کــردن	روح	ابتــکار،	خال
رهــا	نکننــد.	فعالیــت،	ابتــکار،	نــوآوری	و	خالقّیــت،	اســاس	پیشــرفت	انســان	و	

زندگــی	انســانی	اســت.3

کاِر خیلی مهم  
البتــه	ایــن	کار		نیــاز		لحظــه	را	بــرآورده	کــردن-	کار	خیلــی	مهمی	اســت.	اواًل	
:	شــجاعت	و	شــهامت	می	خواهــد،	

ً
درک	و	اســتعداد	و	تیزبینــی	میخواهــد،	ثانیــا

یعنــی	وقتــی	کــه	دیگــران	کاری	را	نمی	کننــد،	او	انجــام	بدهــد.4

1 - بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها، 1383/09/26.
2 - بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی كشور، سال 1388.   

3 - بیانات در دیدار كاركنان مجتمع مس سرچشمه، 1384/02/18.
4 - سخنرانی در جمع علما و روحانیون رفسنجان، 1361/02/07.
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کاربردی   
	بایــد	همــه	تحقیقاتمــان	را	جهــت	بدهیــم	و	نیازهایمــان	را	بســنجیم،	  

ببنیــم	چــه	چیــزی	الزم	داریــم	و	وارد	شــویم...1
بایــد	تحقیقــات	مــا	کاربــردی	باشــد،	یعنــی	تحقیــق	خشــک	خــارج	از	زمینــه	  

عمــل،	راه	دور	و	دراز	پیمــودن	در	زمــان	و	فرصــت	کــم	اســت.2

کسب رتبه علمی   
ــال	ایــن	باشــد	 ــرای	کســب	رتبــه	علمی	بــه	دنب محقــق	و	پژوهشــگر	مــا	نبایــد	ب
کــه	مقالهــای	را	تهیــه	و	تولیــد	کنــد	کــه	بــرای	کشــور	هیــچ	فایــده	ای	نــدارد	و	هیــچ	
خألیــی	از	خألهــای	پژوهشــی	کشــور	را	پــر	نمی	کنــد،	بلــه،	آن	کســی	کــه	آن	را	در	
مجلــه	چــاپ	می	کنــد،	ممکــن	اســت	برایــش	مفیــد	باشــد	یــا	بــرای	کــس	دیگــری	و	

جــای	دیگــری	مفیــد	باشــد؛	امــا	بــرای	کشــور	مفیــد	نیســت.3

گشودن آفاق جدید  
محقــق	امــروز،	نبایــد	بــه	همــان	منطقهــای	کــه	مثــاًل	شــیخ	انصــاری	)رحمــه	  

ــه	طــرف	عمــق	 ــق،	ب ــد	و	در	همــان	منطقــه	عمی ــا	کن ــرده	اســت،	اکتف ــه(	کار	ک اللـ
بیشــتری	بــرود؛	ایــن	کار	کافــی	نیســت.

گذشــته	هــم	شــده	 کار،	در	 کنــد.	ایــن	 کشــف	 محقــق	بایــد	آفــاق	جدیــدی	
ــداع	 ــاًل	شــیخ	انصــاری	حکومــت	را	در	نســبت	بیــن	دو	دلیــل	کشــف	و	اب اســت؛	مث
کــرده	اســت،	بعــد	دیگــران	آمدنــد	و	تعمیــق	کردنــد	و	آن	را	گســتراندند	و	مــورد	

ــد. ــرار	دادن ــه	ق
ّ
مداق

گشــودن	آفــاق	و	گســتره	هــای	جدیــد	در	امــر	فقاهــت	الزم	اســت.	چــه	دلیلــی	
دارد	کــه	بــزرگان	و	فقهــا	و	محققــان	مــا	نتواننــد	ایــن	کار	را	بکننــد.

	بعضــی	از	بــزرگان	ایــن	زمــان	و	نزدیــک	بــه	زمــان	مــا،	از	لحــاظ	قــوت	
ً
حقیقتــا

علمــی	و	دقــت	نظــر،	از	آن	اســالف	کمتــر	نیســتند،	منتهــا	بایــد	ایــن	اراده	در	حــوزه	

1 - نشریه حکومت اسامی، سال پنجم ، شماره 1، صفحات 13 و 14.
2 - همان.

هــا،  علمی دانشــگاه  هیئــت  اعضــای  و  اســتادان  دیــدار  در  بیانــات   -  3
.1 3 8 5 /0 7 /1 3
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بــه	حرکــت	در	آیــد.	بایــد	ایــن	گســتاخی	و	شــجاعت	پیــدا	بشــود	و	حــوزه	آن	را	
بپذیــرد.	البتــه	ایــن	طــور	نباشــد	کــه	هــر	کــس	هــر	صدایــی	را	بلنــد	کــرد،	حــوزه	آن	
را	قبــول	کنــد.	در	عیــن	حــال،	نبایــد	حــرف	جدیــد	در	حــوزه	و	در	چارچوب	هــای	

مــورد	قبــول،	مســتنکر	باشــد.1

محوریت منافع شخوی  
ــم.	   ــازی	داری ــدان	ب ــه	ی	فرهنــگ	عمومــی،	می ــرای	کار	در	زمین ــا	ب 	م

ً
واقعــا

کلمــه	در	جامعــه	 اگــر	مــا	بخواهیــم	توســعه	ی	اقتصــادی	را	بــه	معنــای	صحیــح	
محقــق	 حتــی	 مادامی	کــه	 داریــم.	 فرهنگــی	 تــالش	 بــه	 احتیــاج	 بیندازیــم،	 راه	
کار	را،	آن	 بــه	 کار	و	عشــق	 کار	و	وجــدان	 و	جســتجوگر	علمی	مــا،	آن	فرهنــگ	
چنــان	کــه	در	یــک	فرهنــِگ	ســالم	مطــرح	اســت		کــه	مظهــر	عالــی	اش	هــم	فرهنــگ	
اسالمی	اســت-	نداشــته	باشــد،	وجــود	ایــن	محقــق	بــی	فایــده	خواهــد	بــود.	گیریــم	
کردیــم	و	مثــاًل	آزمایشــگاه	هــای	مهمی	هــم	در	 کــه	مــا	محققــان	بزرگــی	تربیــت	

اختیارشــان	گذاشــتیم؛	ایــن	بــه	یــک	کار	شــخصی	تبدیــل	خواهــد	شــد.
ایــن	محققــان	بزرگــی	کــه	مــا	در	دنیــا	می	بینیــم،	اعــم	از	آن	کســانی	کــه	در	قــرن	
هــا	پیــش،	از	میــان	خــود	مــا	برخاســتند		مثــل	ابــن	ســینا	هــا،	خوارزمی	هــا،	خیــام	هــا	
و	دیگــران		و	چــه	آن	کســانی	کــه	در	قــرون	اخیــر،	از	بیــن	اروپایــی	هــا	برخاســتند-	از	
قبیــل	همیــن	دانشــمندان	بــزرگ	شــیمی	و	طبیعــی	و	فلکیــات	و	غیــره-	وقتــی	بــه	
	خودشــان	را	در	زندگــی	

ً
کــه	حقیقتــا زندگــی	ایــن	هــا	نــگاه	می	کنیــم،	می	بینیــم	

فرامــوش	کردنــد	و	زندگــی	شــخصی	و	راحتــی	و	پــول	و	نفــع	بــرای	خودشــان	را	اصــاًل	
در	درجــه	ی	دوم	قــرار	دادنــد؛	اقــاًل	محــور	قــرار	ندادنــد،	اگــر	نگوییــم	فرامــوش	
	آن	مــوارد	را	فرامــوش	کردنــد	و	بــه	نفــع	تحقیــق	و	علــم	

ً
کردنــد.	بعضــی	شــان	واقعــا

و	کار	و	پیشــرفت،	در	فقــر	و	مســکنت	زندگــی	می	کردنــد؛	بعضــی	دیگــر	هــم	اقــاًل	
بــه	تحقیــق	و	علــم	و	کار	و	پیشــرفت	اهمیــت	دادنــد	و	زندگــی	شــخصی	را	محــور	

قــرار	ندادنــد،	بلکــه	آن	ار	در	حاشــیه	گذاشــتند.2

1 - دیدار با فضا و نخبگان حوزه علمیه قم، 1374/09/14.
2 - در دیدار اعضای شورای عالی انقاب فرهنگی 1369/09/19.
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مرکز تخوص یابی   
بالشــک	مرکــز	ایــن	توجیهــات	و	تحقیقــات	علمــی،	حــوزه	هــای	علمیــه	  

اســت.	نــه	اینکــه	کســانی	کــه	خــارج	از	حــوزه	هــای	علمیــه	انــد،	حــق	ندارنــد	دربــاره	
ی	مســائل	اســالمی	فکر	کننــد؛	بحــِث	حــق	نیســت،	بحــِث	ایــن	اســت	کــه	بــرای	ایــن	
تحقیــق،	ابــزار	و	وســایل	الزم،	در	غیــر	حــوزه	هــای	علمیــه	فراهــم	نیســت.	هــر	کســی	
ــه	دانشــکده	ی	پزشــکی	 ــد	ب ــرای	پزشــک	شــدن	بای ــا	ب حــق	دارد	پرشــک	شــود؛	ام
گاه	بــه	فــن	 رفــت.	نمی	شــود	در	جایــی	کــه	اســتاد	و	علــم	و	آزمایشــگاه	و	معلــم	و	آ
ــال	دانــش	برویــم.	جــای	فهــم	دیــن،	جــای	تأمــل	در	دیــن،	 وجــود	نــدارد،	مــا	دنب
جــای	غــور	علمــی	در	مســایل	دینــی	در	حــّد	تخصــص،	حــوزه	هــای	علمیــه	اســت.	
گاهــی	هایــی	داشــته	 البتــه	ممکــن	اســت	هــر	کســی	در	حــد	پاییــن	تــر	از	تخصــص،	آ
باشــد؛	امــا	بــرای	متخصــص	شــدن،	بایــد	بــه	حــوزه	هــای	علمیــه	و	نــزد	متخصصــان	

علمی	رفــت	و	بــه	آنــان	متوســل	شــد	و	از	آنــان	خواســت	و	از	آنــان	فــرا	گرفــت.1 

مطایعه و تحقیق  
او	هســتند،	   علــم	 بــه	 کــه	محتــاج	 کســانی	 مقابــل	 عالــم	در	 مســئولیت	

»لتبیننــه	للنــاس	و	ال	تکتمونــه«	)آل	عمــران/187(	اســت.	خــود	ایــن	بیــان،	اول	
تبّیــن	و	فهمیــدن	الزم	دارد.	مــا	بایــد	بفهمیــم،	تــا	بتوانیــم	آنچــه	را	کــه	فهمیــده	
کســب	فهمیــدن	هــم	بــرای	مــا	واجــب	و	ضــروری	و	 کنیــم.	پــس،	 ایــم،	تبییــن	
اجتنــاب	ناپذیــر	اســت.	مــا	بایــد	روز	بــه	روز	بــر	خودمــان	اضافــه	کنیــم.	آنچــه	کــه	
مــا	می	دانیــم،	در	مقابــل	آنچــه	کــه	نمی	دانیــم،	یــک	َپــر	کاه	در	مقابــل	صحراهــا	و	
کشــتزارها	هــم	نیســت.	آنچــه	کــه	مــا	می	دانیــم	چیســت؟	هــر	کتابــی	کــه	آدم	بــاز	
ــی	مــا	 می	کنــد،	می	بینــد	ســیل	مطالــب	در	ایــن	کتابهــا	هســت،	کــه	آن	ظــرف	خال
محتــاج	آن	اســت.	کــو	عمــق؟	کــو	اســتعداد؟	کــو	توفیــق	بــرای	ایــن	همــه	فهمیــدن؟	
کــه	بایــد		بدانیــم،	و	 کنیــم.	مــا	در	مقابــل	آنچــه	 بــه	هــر	حــال	مــا	بایــد	تــالش	
کــه	مــردم	مــا	محتــاج	آن	هســتند،	چیــزی	نمی	دانیــم.	مــا	 نســبت	بــه	معارفــی	

1 - در آغاز درس خارج فقه، 1378/06/28.



کالم مقام معظم رهبری دام ظله  n   58  تحقیق و پژوهش در 

ــف	 ــم.	حــاال	مــن	نمی	خواهــم	در	اینجــا	تکلی ــم	و	مطالعــه	کنی ــد	درس	بخوانی بای
ــر	خودمــان	 ــق	و	تأمــل	و	تفکــر،	ب ــا	مطالعــه	و	تحقی ــد	ب ــم،	بای ــدن	بکن درس	خوان

بیفزاییــم،	تــا	بتوانیــم	بیــان	کنیــم.1

منبع تغذیه   
تحقیق،	منبع	تغذیه	ی	آموزش	است.  

مــا	اگــر	تحقیــق	را	جــدی	نگیریــم،	بــاز	ســال	هــای	متمــادی	بایســتی	چشــم	
بــه	منابــع	خارجــی	بدوزیــم	و	منتظــر	بمانیــم	کــه	یــک	نفــر	در	یــک	گوشــه	ی	دنیــا	
ــم	 ــق	او	اســتفاده	کنی ــر	اســاس	تحقی ــار	تألیفــی	ب ــا	از	آث ــا	از	او	ی ــد	و	م تحقیقــی	بکن
همــان	 ایــن	 اســت؛	 وابســتگی	 ایــن	 نمی	شــود؛	 ایــن	 بدهیــم.	 آمــوزش	 اینجــا	 و	
ــرای	یــک ــرای	یــک	کشــور	و	ب  ترجمــه	گرایــی	و	عــدم	اســتقالل	شــخصیت	علمی	ب
	مجموعــه	ی	دانشــگاهی	اســت.	دانشــگاه	یــک	کشــور،	محیــط	علمی	یــک	کشــور	
ضمــن	اینکــه	ارتباطــات	علمی	خــودش	را	بــا	دنیــا	حفــظ	می	کنــد،	از	تبــادل	علمــی،	

از	گرفتــن	علــم	هیــچ	ابایــی	نــدارد.
مــن	بارهــا	گفتــه	ام	کــه	مــا	از	شــاگردی	ننگمــان	نمی	کنــد	کــه	شــاگردی	کنیــم؛	
اســتاد	پیــدا	بشــود،	مــا	پیــش	او	شــاگردی	می	کنیــم؛	امــا	از	ایــن	ننگمــان	می	شــود	
کــه	همیشــه	و	در	همــه	ی	مــوارد	شــاگرد	باقــی	بمانیــم؛	اینــک	نمی	شــود	بــرای	
یــک	مجموعــه	ی	علمــی،	ایــن	مایــه	ی	منقصــت	اســت	کــه	در	پژوهــش	و	تحقیــق	
کــه	منشــأ	و	منبــع	رویــش	علمی	اســت،	ضعیــف	باشــد؛	بایــد	بتوانــد	از	لحــاظ	
علمی	متکــی	بــه	خــودش	باشــد.	البتــه	از	دیگــران	هــم	اســتفاده	کنــد،	بــا	دنیــا	هــم	
تبــادل	کنــد،	آن	وقــت	در	ایــن	صــورت	جایــگاه	شایســته	ی	خــودش	را	هــم	در	تبــادل	
هــای	علمــی	در	دنیــا	پیــدا	خواهــد	کــرد؛	وقتــی	متکــی	اســت	بــه	دانــش	و	تحقیــق	
کارکــرد	علمی	خــود.	ایــن	در	دنیــا	و	در	مبــادالت	علمی	هــم	تأثیــر	خــودش	را	 و	

می	گــذارد.	ایــن	هــم	تأکیــد	چنــد	بــاره	دربــاره	ی	تحقیــق.2

ــتان  ــات اس ــه ی جماع ــه و ائم ــوزه ی علمی ــاب ح ــون و ط ــع روحانی 1 - در جم
.1370/10/11 بوشــهر، 

2 - در دیدار اساتید و رؤسای دانشگاه ها، 1386/07/09.
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مهمترین اویویت   
در	حرکــت	علمــی	در	کشــور،	مهمتریــن	اولویــت،	تولیــد	علــم	و	جــرأت	برای	  

گشــودن	افقهــای	جدیــد	و	شکســتن	مرزهــای	علمی	اســت.1

نشاط   
ــه	ی	علمــی	و	کار	   ــن	نشــاط	و	حوصل ــه	همی ــم	ب ــات	اهــل	عل ــع	حی در	واق

علمی	اســت.2

نوآوری و شگردهای دانشمندان   
ایــن	درس	و	بحــث	و	تحقیــق	را	بایــد	دنبــال	کــرد	و	خــود	را	بــرای	مفیــد	  

بــودن	و	مفیــد	واقــع	شــدن	در	خدمــت	اســالم	عزیــز،	هــر	چــه	بیشــتر	آمــاده	کــرد.	
ایــن	را	هــم	عــرض	کنــم:	ســعی	بایــد	بــر	ایــن	باشــد	کــه	نیــروی	تحقیــق،	همچنــان	کــه	
اکنــون	در	مــا		یعنــی	در	تیــپ	طلبــه	و	آقایــان	طــالب	و	بــه	خصــوص	شــما	فضــالی	
عزیــز	و	فعــال-	زنــده	اســت،	در	همــه	جــا	گســترش	یابــد؛	یعنــی	تحقیــق	و	نــوآوری	
و	نــکات	و	شــگردهای	کار	دانشــمندان	و	متفکریــن	و	صاحبــان	فنــون	مختلــف	را	

یافتــن	و	از	آنهــا	بهــره	بــردن	و	اســتفاده	کــردن.3

نیازهای داخلی  
نکتــه	ای	را	کــه	بعضــی	از	دوســتان	در	اینجــا	گفتنــد،	مــورد	تأکیــد	بنــده	  

	ســمت	و	ســوی	پرداختــن	
ً
اســت	کــه	پژوهــش	اواًل	مــورد	اهتمــام	قــرار	بگیــرد،	ثانیــا

	پژوهــش	هایــی	بکنیــم	کــه	مــورد	
ً
ــا بــه	نیازهــای	کشــور	را	پیــدا	کنــد؛	یعنــی	حقیقت

ــاز	ماســت. نی
مــن	بارهــا	در	شــورای	عالــی	انقــالب	فرهنگــی	بــه	آن	دوســتان	عــرض	کــرده	

1 - دیــدار جمــع زیــادی از اســاتید، پژوهشــگران، متخصصــان، نخبــگان و رؤســای 
دانشــگاه هــا، 1383/09/26.

2 - در بازدید از آیت اللـه موسوی اردبیلی، 1374/09/18.
ــه  ــام اعزامی ب ــه الس ــر علی ــام باق ــه ی ام ــوزه ی علمی ــاب ح ــدار ط 3 - در دی

خــارج از كشــور 1371/02/17.
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ام،	هــم	شــاید	اینجــا	گفتــه	ام:	مــا	مــالک	پیشــرفت	علمی	مــان	را	درج	مقــاالت	
ــه	پیشــنهاد	 ــم	آنچــه	ک ــا	نمی	دانی ــم.	م ــرار	بدهی ــد	ق در	مجــالت	آی.	اس.	آی	نبای
	
ً
ــرام	می	شــود،	دقیقــا ــه	نویــس	احت می	شــود،	تشــویق	می	شــود؛	برایــش،	آن	مقال
کشــور	مــا	بــه	آن	احتیــاج	دارد.	مــا	خودمــان	بایــد	 کــه	در	 همــان	چیــزی	باشــد	
کــه	دربــاره	ی	چــی	مقالــه	می	نویســیم،	دربــاره	ی	چــی	تحقیــق	 مشــخص	کنیــم	
و	 اســت	 ضــروری	 اســت،	 الزم	 جهانــی	 مجامــع	 در	 انعــکاس	 البتــه	 می	کنیــم.	
انعــکاس	هــم	پیــدا	خواهــد	کــرد.	مقصــود	ایــن	اســت	کــه	مــا	پژوهــش	را	تابــع	نیــاز	

خودمــان	قــرار	بدهیــم.1

کشور در تحقیقات تاریخی   نیازهای 
ــه	طــور	مــوردی	صــورت	   خیلــی	از	کارهــا	و	تحقیقاتــی	کــه	در	روزگار	مــا،	ب

می	گیــرد،	از	قبیــل	»تاریــخ	تجّمالتــی«	اســت	کــه	در	اصــل،	واجــب	و	الزم	و	ضــروری	
هــم	نیســت.	مطالبــی	کــه	امــروز	می	نویســند،	اگــر	چــه	حکایــت	و	گــزارش	هســت-	
	پاســخ	بــه	ســئواالت	

ً
یعنــی	همــان	معنــای	تاریــخ	در	آن	دیــده	می	شــود-	لکــن	غالبــا

معمولــی	نیســت؛	مگــر	بــا	دو	ســه	واســطه	و	فقــط	بــه	درد	محققیــن	می	خــورد.	بــه	
عنــوان	مثــال،	کســی	از	معاصریــن	آمــده	و	دربــاره	ی	قاتــل	»اتابــک	اعظــم«	تحقیــق	
کــرده	و	مطالبــی	نوشــته	اســت.	البتــه	ســئوالی	اســت	و	جوابــی	دارد؛	امــا	ایــن	ســئوال	
چقــدر	جــزو	نیازهــا	و	ضروریــات	یــک		ملــت،	یــک	نســل	و	یــک	کشــور	اســت.	کــه	
بیاییــم	تحقیــق	کنیــم	و	قاتــل	اتابــک	را	بیابیــم؟!	از	ایــن	قبیــل	جزئیــات	در	تاریــخ	
کــه	بعضــی	از	مورخیــن	و	محققیــن	بــه	آن	پرداختــه	انــد.	 معاصــر،	کــم	نیســت؛	
بــه	تعبیــری	دیگــر،	بعضــی	از	عناوینــی	کــه	بــرای	تحقیــق	جلــوی	انســان	گذاتشــه	

می	شــود،	پاســخ	بــه	ســئوال	و	اســتفهاِم	حقیقــِی	موجــوِد	مــورد	نیــاز	نیســت.
بنــده	تصــورم	ایــن	اســت	کــه	اگــر	بــه	برداشــت	اول	از	تاریــخ	نــگاه	کنیــم،	کاری	
	قصــد	قربــت	کــرد	

ً
الزم	و	ضــروری	بــه	نظــر	خواهــد	آمــد	کــه	بــا	آن	می	شــود	واقعــا

یعنــی	از	جملــه	کارهایــی	اســت	کــه	می	توانــد	در	جهــت	اهــداف	الهــی	قــرار	گیــرد.	

1 - در دیدار اساتید دانشگا ها، 1388/06/08.
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بــه	تعبیــری	دیگــر،	محقــق	مؤمنــی	کــه	مایــل	بــه	انجــام	کارهــای	لغــو	نیســت	و	
بــرای	هــر	کار	خــود	در	آن	ســوی	مــرز	مــرگ	و	زندگــی،	تجّســم	خیــری	قایــل	اســت،	بــا	
رویکــرد	بــه	برداشــت	اول	از	تاریــخ،	می	توانــد	بــه	ســئوال	هــای	پیرامــون	موضــوع	

پاســخ	دهــد.1

یک اصح   
یــک	نکتــه	ایــن	اســت	کــه	بعضــی	از	کارهــا	اگــر	چــه	عنــوان	تحقیــق	دارد،	  

امــا	بیشــتر	خدمــت	رســانی	اســت؛	تحقیــق	نیســت.	نــه	اینکــه	خدمــت	رســانی	کار	
ــن	کارهــای	 ــار	ای ــر	در	کن ــر،	آن	هــم	مهــم	اســت؛	منتهــا	اگ ــی	باشــد،	نخی ــم	اهمیت ک
خدمــت	رســانی،	کارهــای	دقیــق	پژوهشــی	قــرار	نگیــرد،	ممکــن	اســت	خدمــت	
درســتی	هــم	رســانده	نشــود.	یعنــی	می	خواهــم	ایــن	را	عــرض	و	تأکیــد	کنــم	کــه	بــه	
عنصــر	تحقیــق	و	پژوهــش،	در	همــه	جــا	بــه	صــورت	یــک	اصــل	در	مجموعــه	کارهــا	

و	نشــاط	هــای	حــوزه	ای	خــوب	اســت	کــه	توجــه	شــود.2

1 - در دیــدار پژوهشــگران مؤسســه ی مطالعــات تاریــخ ایــران، وابســته بــه بنیــاد 
مســتضعفان، 1375/10/03.

2 - به هنگام بازدید از نمایشگاه تخصصی طاب در قم، 1379/07/15.
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انتشار مجالت تخووی وزین در حوزه  
ــن	   ــان،	کاری	در	ای ــد.	عــده	ای	از	جوان ــن	کار	را	نکردن ــزرگان	ای ــه	آن	ب البت

زمینــه	انجــام	دادنــد	کــه	اگــر	چــه	آن	کار	اصلــی	عالــِی	آرمانــی	نیســت،	امــا	شایســته	
ــا	آن	 ــن	راه	اســت.	ام ــه	خاطــر	اینکــه	،	قدمــی	در	ای ــر	اســت؛	ب ی	تحســین	و	تقدی
کاِر	بــزرگ،	هنــوز	هــم	می	توانــد	انجــام	گیــرد.	اگــر	دو	و	حتــی	ســه	مجلــه	ای	فقهــی	
هــم	در	حــوزه	ی	قــم	باشــد،	زیــاد	نیســت.	مجلــه	ای	مخصــوص	فلســفه	باشــد.	یــک	
مجلــه	کالمی	بحمداللـــه	هســت؛	منتهــا	بــا	تیــراژ	کــم	و	غیــر	معــروف.	شــاید	خیلــی	
از	شــما	هــم	اســمش	را	نشــنیده	و	آن	را	ندیــده	باشــید؛	امــا	بنــده	بحمداللـــه	دیــده	ام	
و	از	کســانی	کــه	مســئول	ایــن	کار	هســتند،	تشــکر	می	کنــم.	ایــن	طــور	بایــد	باشــد	تــا	
افــکار	نــو	در	علــوم	اســالمی،	روز	بــه	روز	در	حــوزه	ی	علمیــه	مطــرح	شــوند؛	و	اهــم	

از	همــه	و	مقــدم	بــر	همــه،	فقــه	اســت.1 

بانک اطالعات حوزه  
بایــد	بــه	تناســب	تهمــت	هایــی	کــه	بــه	مــا	می	زننــد	و	بــه	تناســب	فحــش	  

هایــی	کــه	بــه	مــا	می	دهنــد	و	بــه	تناســب	کتابهایــی	کــه	علیــه	مــا	می	نویســند،	
نیازهــا	را	بدانیــم.	مرکــز	و	بانــک	اطالعــات	حــوزه	کجاســت	کــه	اینهــا	را	نــگاه	کنــد	و	

دربــاره	ی	آن	موضوعــات	تحقیــق	نمایــد	و	بنویســد؟
یکــی	از	کارهایــی	کــه	حــوزه	بایــد	انجــام	بدهــد،	همیــن	اســت.	یعنــی	مرکــزی	
کــه	در	دنیــا	راجــع	بــه	انقــالب	نوشــته	انــد،	جمــع	 کتابهایــی	را	 داشــته	باشــد	و	

1 - در شروع درس خاج فقه، 1373/06/20.
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	دربــاره	ی	انقــالب	اســت	و	چــه	آنهایــی	کــه	بــه	
ً
کنــد؛	چــه	آنهایــی	کــه	مســتقیما

خاطــر	انقــالب	بــه	شــیعه	و	یــا	اســالم	فحــش	داده	انــد	و	چــه	کتــاب	هایــی	کــه	
	خودمــان	هــم	از	آنهــا	

ً
کــه	بعضــا کــرده	انــد	و	نقــاط	قــوت	مــا	را		 از	مــا	تعریــف	

ــادآور	شــده	انــد.	در	ایــن	مرکــز،	محققــان	حــوزه	بایــد	مشــابه	 ــوده	ایــم		ی غافــل	ب
ایــن	کتابهــا	را	نیــز	در	داخــل	کشــور	جمــع	آوری	کننــد	و	مــورد	بررســی	قــرار	دهنــد.	
	ذهــن	بــه	ســمت	پیرمردهــای	از	کار	افتــاده	

ً
وقتــی	کــه	محقــق	می	گوییــم،	فــورا

کننــد	 نــرود.	محققــان	جــوان		مثــل	خــود	شــما-	بنشــینند	اینهــا	را	تقســیم	بنــدی	
و	تفکــر	و	ذهنیــت	انقــالب	و	بــه	تعبیــر	اروپایــی	آن،	ایدئولــوژی	انقــالب	را-	کــه	
متأســفانه	هنــوز	معــادل	فارســی	آن	را	پیــدا	نکــرده	ایــم-	تدویــن	کننــد	و	آن	را		نــه	
در	یــک	جلــد	و	نــه	بــا	یــک	بیــان	-	بیــرون	بدهنــد؛	کــه	اگــر	از	مــا	پرســیدند:	انقالبتــان	
	
ً
چیســت؟	بگوییــم	ایــن	اســت.	اگــر	شــما	چنیــن	کاری	نکردیــد،	دیگرانــی	کــه	غالبــا

ــرد.1 ــد	ک ــد،	خواهن ــت	ندارن صالحی

کار حوزه    پروراندن محققان، بخش عمده 
	بخــش	عمــده	و	مهمــی	از	کار	آنهــا،	پرورانــدن	  

ً
حوزه	هــای	علمّیــه،	اســتثنائا

محققان	اســت.2

تحقیق در مبانی خط امام )ره(  
خطــوط	دیگــری	را	هــم	در	زمینــه	ی	راه	امــام	و	خــط	امــام	می	شــود	بیــان	  

کــرد.	آنچــه	کــه	عــرض	شــد،	مهــم	تریــن	و	مؤثرتریــن	هــا	بــود.	خوب	اســت	بــرادران،	
جوانــان،	اهــل	فکــر	و	تحقیــق،	طــالب،	دانشــجویان	روی	ایــن	مبانــی	فکــر	کننــد،	
روی	اینهــا	کار	کننــد.	فقــط	متــن	باقــی	نمانــد؛	ایــن	متن	هــا	درســت	توضــح	داده	

شــود،	تبییــن	شــود.3

1 - در دیــدار مجمــع نماینــدگان طــاب و فضــای حــوزه ی  علمیــه ی قــم، 
.1368 /09 /07

2 - ســخنرانی در دیــدار بــا مســئوالن تحقیقاتــی و علمــی وزارت فرهنــگ و آموزش 
.1362/03/21 عالی، 

3 - در خطبــه هــای نمــاز جمعــه ی تهــران در حــرم امــام خمینــی )ره(؛ در بیســت 
و یکمیــن ســالگرد ارتحــال حضــرت امــام خمینــی )ره(، 1389/03/14.
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تربیت محقق برای نوآوری در علوم حوزوی  
نــوآوری	در	   بــرای	تحقیــق	و	تدقیــق	و	 افــرادی	را	آمــاده	داشــته	باشــند	

 همــان	مســایلی	کــه	امــروز	در	خــود	حــوزه	هــای	علمّیــه	مطــرح	اســت؛	مثــل	مســایل
فلســفه	ی	اســالمی،	مثــل	مســایل	فقــه	اســالمی،	مثــل	مســایل	اصــول	اســالمی؛	کــه	
ــره	آنهــا	را	مطــرح	 ــی	مــا	کــه	در	مباحــث	الفــاظ	و	غی بعضــی	از	ایــن	مباحــث	اصول
می	کنیــم،	امــروز	جــزو	مســایل	بســیار	مهمی	اســت	کــه	در	مجموعــه	هــای	فلســفی	

دنیــا	مطــرح	می	شــود.	دربــاره	ی	همیــن	هــا	تحقیــق	و	نــوآوری	کننــد.
کاِر	دوران	جوانــی	 	

ً
کارهــا	هــم	عمدتــا کــه	ایــن	 شــما	آقایــان	محتــرم	بدانیــد	

اســت؛	بیشــتر	مربــوط	بــه	دوران	جوانــی	اســت.	تــا	نیــروی	جوانــی	در	شــما	هســت،	
تــا	هّمــت	جوانــی	در	شــما	هســت،	قــدر	بدانیــد.1

تریبون های آزاد  
کار	در	   ایجــاد	محیط	هــای	بــاز	بــرای	پژوهــش	افــکار	اســت،	بایــد	ایــن	

حــوزه	انجــام	بشــود	و	از	چیزهایــی	اســت	کــه	حــوزه	را	زنــده	خواهــد	کــرد	...	.	
از	هفــت،	 تــازه	فقهــی،	مرکــب	 بــرای	فقــه،	مجمــع	بررســی	مباحــث	 مثــاًل	
باشــند	و	 این	هــا	مرکــزی	داشــته	 ایجــاد	شــود	و	 نفــر	طلبــه	فاضــل	 هشــت،	ده	
کــس	هــر	 تــا	هــر	 جلســاتی	تشــکیل	بدهنــد	و	ســخنرانی	های	فقهــی	بگذارنــد،	
خطابــه	و	مطلــب	و	فکــر	جدیــد	در	فــالن	مســالهی	فقهــی	دارد	-	از	طهــارت	تــا	
دیــات	-	بــه	آنجــا	بیــاورد	و	آن	هــا	نــگاه	کننــد،	اگــر	دیدنــد	ارکانــش	درســت	اســت	
ــه	طــرح	شــده	اســت،	آن	را	 ــه	بحــث	و	اســتدالل	طلبگــی	اســت،	عالمان و	متکــی	ب
ــد	و	در	 ــرد	روزی	بیای ــه	آن	ف ــن	ک ــا	ای ــد	ت ــت	بگذارن در	فهرســت	بنویســند	و	در	نوب
حضــور	جماعتــی	کــه	اعــالن	می	شــود	خواهنــد	آمــد،	ســخنرانی	کنــد	و	آن	مســاله	
را	آزادانــه	تشــریح	نمایــد	و	یــک	عــده	هــم	آنجــا	اشــکال	کننــد	...	مجمعــی	شــبیه	

همیــن،	بــرای	کالم	باشــد	...2 

1 - در آغاز درس خارج فقه، 1379/6/20.
2 - سخنرانی در جمع فضا و نخبگان حوزه ی علمیه ی قم، 1370/09/14.
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توصیه به پایان نامه نویسی حوزوی  
یــک	معاونــت،	معاونــت	آمــوزش	اســت؛	کــه	بایــد	مــدارس	تحــت	برنامــه	و	  

مــدارس	تخصصــی	را	اداره	کنــد؛	بــرای	آمــوزش،	برنامــه	ریــزی	کنــد؛	متــون	آموزشــی	
ــان	نامــه	هــای	تحصیلــی	را	بدهــد؛	از	طــالب	بخواهــد	کــه	 ــد؛	گواهــی	پای ــه	کن تهی
نفــر	 یــک	 نامــه	نمی	نویســید؟	 پایــان	 آقایــان	چــرا	 بنویســند.	شــما	 نامــه	 پایــان	
ــه	او	 ــد،	بعــد	موضوعــی	را	ب ــج	ســال	دوره	ای	را	می	بین ــار	ســال،	پن دانشــجو،	چه
می	دهنــد؛	اســتاد	او	را	راهنمایــی	می	کنــد	و	یــک	رســاله	بــه	وجــود	مــی	آورد	خیلــی	
هــم	خــوب		اســت.	اآلن	اگــر	همیــن	آقایــان	طــالب	مــا،	بعــد	از	آنکــه	پنــج	ســال،	
شــش	ســال،	ده	ســال	خــارج	رفتنــد،	یــک	اســتاد	راهنمــا	بگیرنــد	و	یــک	موضــوع	
فقهــی	بــه	آنهــا	بدهنــد	و	بگوینــد	کار	کنیــد،	ببینیــد	از	همیــن	طریــق	چقــدر	موضــوع	
حــل	خواهــد	شــد.	پایــان	نامــه	هــای	بعضــی	از	ایــن	دانشــگاه	هــا	را	کــه	بــرای	مــن	
ــم	کــه	 ــه	آنهــا	ذی	عالقــه	هســتم-	می	بین ــده	ب ــه	بن ــی	ک ــد-	در	موضوعات می	آوردن
خیلــی	هــم	خــوب	اســت	و	ایــن	جوانــان	خــوب	کار	می	کننــد.	جوانــان	حــوزه،	اگــر	
استعدادشــان	بیشــتر	از	آنهــا	نباشــد،	کمتــر	از	آنهــا	نیســت؛	تــالش	و	زحمــت	و	روح	

تحقیقشــان	هــم	کــه	الحمــدهّلل	باالســت.1

ضرورت بانک اطالعات  
در	کشــور	بــا	توجــه	بــه	نیازهــای	آن،	»پژوهــش	را	هدفــدار	کنیــم؛	یعنــی	  

کشــور	بــه	چــه	احتیــاج	دارد	و	پژوهش	هــا	را	در	جهــت	نیازهــای	 	
ً
ببینیــم	واقعــا

کشــور	قــرار	بدهیــم،	و	ایــن	الزمــه	اش	ایــن	اســت	کــه	مــا	بانــک	اطالعــات	و	مرکــزی	
داشــته	باشــیم.	همــه	بداننــد	چــه	الزم	اســت،	چــه	انجــام	شــده	اســت	و	چــه	الزم	
اســت	بــرای	تکمیــل	یــک	پژوهــش،	تــا	بتواننــد	ایــن	قطعــات	گوناگــون	در	کنــار	هــم	

جمــع	بشــود.2

1 - در جمــع علمــا و مدرســان و فضــای حــوزه ی علمیــه ی قــم، در ســالروز میــاد 
حضــرت مهدی علیــه اســام، 1370/11/30.

هــا،  علمی دانشــگاه  هیئــت  اعضــای  و  اســتادان  دیــدار  در  بیانــات   -  2
.1 3 8 5 /0 7 /1 3
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کز متعدد تحقیقاتی   مرا
ایــن	   تــا	در	تمــام	 حــوزه	بایــد	مراکــز	متعــدد	تحقیقاتــی	داشــته	باشــد،	

کنــد	و	محصــول	 کار	 زمینه	هــا،	مثــل	یــک	مجموعــه	ی	تولیــدی	مرتــب	و	مــدرن	
بدهــد.1

نشریات و مجالت تخووی   
ــم	در	عرصه	هــای	پژوهــش،	گســترش	و   ــد	عل  از	ابزارهــای	گســترش	و	تولی

	راه	انــدازی	مجــالت	تخصصــی	در	علــوم	و	فنــون	مختلــف	حــوزوی	اســت.	اینــک	
ایــن	تجربــه	در	حوزههــای	علمیــه	کــم	و	بیــش	در	حــال	اجــرا	اســت	و	جــای	توســعه	

هنــوز	وجــود	دارد.	
ــن	 ــد.	از	ای ــه	میآورن ــا	را	بعــد	از	فقــه	اباضی ــرة	المعارف	هــا،	فقــه	م ...	در	دای
فقــه	غنــی،	کســی	خبــر	نــدارد.	ایــن	هــا	را	بیــرون	بیاوریــد،	تــا	در	مجــالت	علمی	دنیــا	

منعکــس	بشــود.2 

 نشستهای علمی  
برگــزاری	مســتمر	نشســت	های	علمــی	-	پژوهشــی	در	حــوزه	در	زمینه	هــای	  

ــر	 ــن	کار	عــالوه	ب ــرورش	میدهــد.	ای ــا	و	پ ــق	را	احی مختلــف،	روح	پژوهــش	و	تحقی
تولیــد	و	نظــرات	جدیــد،	بــه	تربیــت	و	تکامــل	نیروهــای	محقــق	و	پژوهشــگر	هــم	

کمــک	شــایانی	میکنــد.	

گیر در ی   نظام فرا
و	 رواج	 توســعه،	 جهــت	 در	 علمیــه	 هــای	 حــوزه	 طــالب	 از	 اســتفاده	 بــرای	
شــناخته	شــدن	اســالم	الزم	اســت،	یــک	نظــام	فراگیــر	درســی	و	کاری	کامــل،	شــامل	

درس	و	تحقیــق	و	پژوهــش	در	حوزه	هــا	ایجــاد	شــود.3

1 - سخنرانی در جمع نمایندگان طاب حوزه علمیه قم، 1368/09/07.
2 - سخنرانی در جمع علما و مدرسان حوزه ی علمیه ی قم، 1370/11/30.

3 - بیانــات در دیــدار مجمــع نماینــدگان طــاب و فضــای حــوزه ی علمیــه قــم، 
.1369/11/04
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نیاز به محققین بیشتر حوزوی برای آینده  
حــوزه	بــه	مــدّرس	و	محقــق	و	مؤلــف	و	فنــان	در	فنــون	مختلــف	نیازمنــد	اســت.	
بحمداللـــه	ایــن	امــر	در	حــوزه	هــا	تأمیــن	می	شــود.	محققــان	و	مدرســان	و	فنانــان	و	
بــزرگان	و	مجتهدانــی	هســتند	کــه	آمــاده	ی	کارنــد؛	لیکــن	اگــر	شــما	بــه	بیســت	ســال	
بعــِد	حــوزه	ی	علمیــه	نــگاه	کنیــد،	می	بینیــد	این	هایــی	کــه	هســتند،	کــم	انــد.	شــما	
بیســت	ســال	بعــد	را	بــا	چشــم	دقیــق	نــگاه	کنیــد،	ببینیــد	چــه	الزم	داریــم؛	آن	وقــت	
خواهیــد	دیــد	بزرگانــی	کــه	امــروز	در	حــوزه	هــای	علمّیــه	حضــور	دارنــد،	تعدادشــان	
کــم	اســت.	یکــی	از	مهــم	تریــن	نیازهــای	مــا	همیــن	اســت.	حــوزه	هــای	علمیــه	بــه	

قصــد	محقــق	پــروری	و	مالپــروری،	مــال	درســت	کننــد	تــا	ایــن	نیــاز	بــر	طــرف	شــود.1

وظیفه ی حوزه علمیه  
کارش	عبــارت	اســت	از	تحقیــق		در	مســائل	دینــی	و	 ...	ایــن	حــوزه	اســت	و	
فراگرفتــن	احــکام	الهــی	در	همــه	ی	شــئون	زندگــی.	آن	هــم	نــه	فقــط	در	آنچــه	کــه	
مربــوط	بــه	کنــج	محــراب	یــا	کنــج	خانــه	اســت؛	بلکــه	در	قلمــرو	وســیع	زندگــی	بشــر.	
ایــن	گــروه،	ایــن	را	بایــد	فراگیرنــد؛	احــکام	جدیــدش	را	تحقیــق		کننــد؛	ناخالصیهــا	و	
ناســره	ها	را	از	آن	بزداینــد	و	آن	را	بــا	زبــان	مناســب،	در	هــر	جامعــه	ای	و	هــر	زمانــی	
و	هــر	مخاطبــی،	بــه	رســاترین	شــکل	ممکــن	بــه	مخاطبیــن	برســاند.	ایــن،	وظیفــه	ی	

آن	نهــاد	حــوزه	ای	اســت	و	اســمش	»حــوزه	ی	علمّیــه«	اســت.2

1 - در آغاز درس خارج فقه، 1374/06/14.
2 - بیانــات در دیــدار دانشــجویان، بــه مناســبت»روز وحــدت حــوزه و دانشــگاه«، 

ســال 1372.


