
حــوزه علمیــه نهــادی ســنتی اســت بــا پیشــینه هــزار ســاله. ایــن نهــاد علمــی افــزون 
کانــون دانــش و علــم بــوده اســت. میــراث غنــی  بــر رســالت تبلیغــی و ترویجــی همــواره 
و هنگفــت حوزه هــای علمیــه از زمــان شــیخ مفیــد و شــیخ طوســی تــا بــه امــروز همــواره 
مــورد توجــه دانشــمندان بــوده اســت. پــس از تأســیس و رواج دانشــگاه  به عنــوان بدیــل 
و رقیــب نهــاد ســنتی در ایــران حوزه هــای علمیــه از دســت آوردهای دانشــی و روشــی 
ایــن نهــاد جدیــد غافــل نماندنــد. پژوهــش در دانشــگاه مبتنــی بــر روش هــای جدیــد 
ــب  ــز جال ــوزوی نی ــان ح ــرای محقق ــوع، ب ــای متن ــن پارادایم ه گرفت ــر  ــا در نظ ــی و ب مطالعات
کــه ایــن  توجــه بــود. تأســیس دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های حــوزوی نشــان می دهــد 

گفت وگو با حجت االسام و المسلمین دکتر نجف لک زایی در 

اݣݣمکاݣݣن ݣݣݣݣو ݣݣݣݣاݣݣمتناݣݣع 
پژوݣݣهـــش ݣݣݣݣدر ݣݣݣݣݣحــــــوݣݣزݣݣه
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بخــش از حوزه هــای علمیــه بــه مقوله هایــی چــون پژوهــش 
میــزان  چــه  کنــون  تا دیــد  بایــد  امــا  دارنــد،  جدیــد  توجــه 
توانســته اند محققــان حــوزوی را از تحقیقــات ُخــرد ســنتی 

فراخواننــد. کان جدیــد  بــه پژوهش هــای 

ــگ  ــوم و فرهن ــگاه عل ــس پژوهش ــی، رئی ــف لک زای ــر نج دکت
مســئله  پیرامــون  حــوزه  مجلــه  بــا  گفت وگــو  در  اســامی، 
بــه ســهم و جایــگاه  امتنــاع پژوهــش در حــوزه،  و  امــکان 
بــه پژوهش هــا و تحقیقــات  پژوهشــگاه در ســامان دادن 

حــوزوی پرداختــه اســت:         

 با توجه به سنت دیرین و متداول حوزه در تحقیق 

از آن به  امــروز  با آنچه  بــودن آن  و مطالعه و متفاوت 
پژوهش تعبیر می شود، آیا پژوهش مصطلح در حوزه 

جایگاهی دارد؟
کامل و تام و  -فلسفه وجودی حوزه علمیه، معرفی 
کامل  گر معرفی  تمام اســام به جامعه و جهان اســت. ا
ح  دین از رسالت های اصلی حوزه است، این سؤال مطر

ح،  می شود که آیا در حوزه کنونی، اسام به طور کامل مطر
و  منظر  در  آن  زوایـــای  همه  و  می شود  تبیین  و  تحقیق 
که بیشترین فرصت ها و  پیشگاه مردم قرار دارد؟ آیا فقه 
امکانات علمی حوزه بدان اختصاص دارد و وظیفه آن، 
مردم  رفتاری  برنامه  و  تکلیف  متیقن  قدر  دادن  نشان 
گذاشته شده  است، به طور همه جانبه در اختیار مردم 
گر وظیفه نظریه پردازی و ارائه نظامات بر  است؟ حتی ا
مردم  تکلیف  ارائــه  به  بخواهد  تنها  و  نباشد  فقه  عهده 
رفتاری  حیطه های  همه  بــرای  موجود  فقه  آیا  بپردازد، 
کرده است؟ آیا همه ابعاد فقه  انسان ها راهی مشخص 
به  غیره  و  دریاها  فقه  انتخابات،  فقه  توسعه،  فقه  هنر، 

جامعه، نخبگان و دست اندرکاران ارائه شده است؟
ارائه تکلیف باید به طریق پژوهش اجتهادی انجام 
کرده  اجتهاد  فرصت  اختصاص  با  پژوهشگران  و  گیرد 
کنند. همین ضرورت در حوزه  احکام را منقح و مشخص 
اخاق، کام و اعتقادات نیز وجود دارد. امام خمینی )ره( 
که در دوران تبعید ایشان و  کتاب پرارزش والیت فقیه  در 
دوری روحانیت از عرصه قدرت و حکومت نوشته شده، 
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گفته اند: چنین 
ــه بـــداریـــد...  ــرض ــام را ع ــ »اسـ
ــام را مــعــرفــی نــمــایــیــد و  ــ ــر اسـ ــ گ ا
ــول و  ــد( و اصــ جــهــان بــیــنــی )عــقــای
را  اســام  اجتماعی  نظام  و  احکام 
اشتیاق  بــا  بشناسانید،  ــردم  م بــه 
می کنند.  اســتــقــبــال  آن  از  کــامــل 
کــه خــواســتــاران آن  خــدا مــی دانــد 
کرده ام، وقتی  بسیارند. من تجربه 
کــلــمــه ای الــقــا مــی شــد، مــوجــی در 

مردم ایجاد می گردید.«۱
ــیــز در  مــقــام مــعــظــم رهـــبـــری ن
بجنورد  به  سفر  در  سخنرانی شان 
تمدن  به  رسیدن   ،۱۳۹۱ ســال  در 

معاش  عقل  و  اسامی  زندگی  سبک  مدیون  را  اسامی 
و  حقیقی  بخش  را  زنــدگــی  شــیــوه  و  سبک  و  دانستند 
و در تشریح مفهوم  نــرم افــزاری تمدن اسامی شمردند 
سبک و فرهنگ زندگی، به مسائلی نظیر خانواده، ازدواج، 
تفریحات،  مــصــرف،  الــگــوی  لــبــاس،  ــوع  ن ــوع مسکن،  ن
کسب وکار و رفتارهای فردی و اجتماعی در محیط های 
کردند و در این باره چندین سؤال مهم و  مختلف اشاره 
کردند و با دعوت از اندیشمندان حوزه  ح  کاربردی مطر
دستگاه های  فــکــری،  و  سیاسی  نخبگان  دانــشــگــاه،  و 
خاطرنشان  جــوانــان  نیز  و  تعلیم  و  فرهنگ  بــا  مرتبط 
که »در این زمینه باید همه به خود نهیب بزنیم  کردند 
و ضمن تاش جدی برای آسیب شناسی، به چاره جویی 
و جست وجوی راه های عاج بپردازیم«. لذا باید تبیین 
گر هست،  که سبک زندگی جزو اسام است یا نه. ا شود 
دعــوت مــردم به عمل به سبک زندگی اسامی، نیاز به 

تبیین، پژوهش و تحقیق دارد.
موضوع شناسی  بعد  در  ــر  گ ا آن کـــه  مسئله  دومــیــن 
زندگی  آن  که در  و جهانی  بخواهیم در ساختن جامعه 
کنیم،  دینی  را  آن  و  باشیم  داشته  مشارکت  می کنیم، 
بدانیم  باید  لذا  هستیم.  پژوهش  و  تحقیق  به  نیازمند 
وضعیت دین داری و بی دینی در جامعه و سطح جهان 
چگونه است و چه عواملی باعث اقبال مردم به دین و 
چه عواملی موجب دین گریزی مردم می شود و چگونه 
ــر جــهــان چه  کــم ب مــی تــوان دنــیــا را ســاخــت و رونـــد حــا

ــردم دنــیــا رقم  ــرای مـ آیــنــده ای را بـ
کــســانــی ســفــره هــای  ــد و چــه  مــی زن
ــن  گـــســـتـــرده انـــد. روشـ را  ــی  جــهــان
کــه ســفــره هــا و تــغــذیــه هــای  ــت  اسـ
کار ما نیست و  فکری و اجتماعی، 
دست آورد غرب است و ما بر سر این 
اینترنت،  نشسته ایم.  آمــاده  سفره 
سازمان های مهم اقتصادی مانند 
سازمان  و  جهانی  تجارت  سازمان 
سازمان های  و  حقوق  شانگهای، 
سازمان  مانند  بین المللی  حقوقی 
است.  غــرب  اختیار  در  بشر  حقوق 
آنان  دست  نیز  جهانی  علم سنجی 
است و ما باید ظرفیت ها، فرصت ها 
کله امنیت را نیز از طریق  و تهدیدها را بشناسیم. آنان شا
که خود را منتظر  گرفته اند. ما  شورای امنیت در اختیار 
)عــج(  مهدی  حضرت  دولــت  و  واحــد  جهانی  حکومت 
می دانیم، باید زمینه های آن را فراهم سازیم و راه کارهای 
کنیم. این ها همه نیاز  مبارزه با ظلم و نظام سلطه را پیدا 
به پژوهش دارد. نتیجه آن که مشارکت در ساختن فرد و 

کندوکاو است. جامعه، نیازمند پژوهش و 
که پژوهش را واجب می سازد، نفی  سومین موضوعی 
سلطه است. آیه نفی سبیل »َوَلْن یْجَعَل اهلُل ِلْلکاِفریَن َعَلی 
کفار بر جامعه  اْلُمْؤِمنیَن َسبیًا«۲ هرگونه سلطه و سیطره 
کرده و جامعه ایمانی را به استقال و عزت  اسامی را نفی 
کرده است. برای رفع سیطره دیگران بر  اسامی دعوت 
خود، نیازمند تحقیق و پژوهش هستیم. امیرمؤمنان )ع( 
نیز فرموده اند: »الِعلُم ُسلطاٌن َمن َوَجَدُه صاَل ِبِه وَمن َلم 
َعَلیِه«.۳ یعنی دانش قدرت است و هرکس  یِجدُه صیَل 
آن را به دست آورد، حکومت و اقتدار پیدا می کند وگرنه 
دیگران بر او سلطه پیدا می کنند. روشن است که ضرورت 
رسیدن به قله های دانش و فناوری و قدرت، استقال، 
نیازمند  آخــرت،  و  دنیا  حسنات  کلمه  یک  در  و  امنیت 

تحقیق و پژوهش است.
از جهالت به عنوان عامل اصلی بدبختی  در روایــات 
امیرمؤمنان  کــرم )ص( به  ا یــاد شــده اســت. پیامبر  بشر 
ْعَوُد 

َ
 َماَل أ

َ
 ِمَن اْلَجْهِل َو ال

ُ
َشّد

َ
 َفْقَر أ

َ
علی )ع( فرمودند: »ال

کمبودهای  و  نادانی  تا  آمده اند  پیامبران  اْلَعْقِل«.۴  ِمَن 

هم  کــتــابــخــانــه ای  تحقیقات  در 
کمبود وجود دارد ولی تحقیقات 
مــیــدانــی در شــرایــط بــحــرانــی قــرار 
دارد و در حد ضرورت نیز تحقیق 

میدانی وجود ندارد.
را  تحقیقات  گـــر  ا ــگــر،  دی منظر  از 
ــه،  ــه پــردازان ــظــری بــه تــحــقــیــقــات ن
ــرویـــجـــی تــقــســیــم  گـــــــــردآوری و تـ
ــای  ــ ــــش ه ــژوه ــ کـــنـــیـــم، ســـهـــم پ
نــظــریــه پــردازانــه و جــدیــد، انــدک 

است.
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ییَن  ّمِ
ُ ْ
األ ِفــی  َبَعَث  ــذی 

َ
اّل ــَو  »ُه کنند.  برطرف  را  بشریت 

ُمُهُم اْلکتاَب َو  َرُسواًل ِمْنُهْم یْتُلوا َعَلیِهْم آیاِتِه َو یَزکیِهْم َو یَعّلِ
کاُنوا ِمْن َقْبُل َلفی َضاٍل ُمبیٍن«.۵ انبیا برای  اْلِحکَمَة َو ِإْن 
انحرافاتی  آوردن  سامان  به  و  رفتارها  و  انگیزه ها  اصاح 
گرفتار است، برانگیخته شده اند. برطرف  که بشر به آن 
حاصل  تحقیق  بـــدون  فــکــری  و  نــظــری  جهالت  ــردن  کـ
تحقیق  نیازمند  نیز  جامعه  و  افــراد  تهذیب  و  نمی شود 
است. پژوهش و تهذیب با یکدیگر در تعاملند. پژوهش 
به تهذیب اخاق در جامعه کمک می کند. افراد مهذب به 
وسیله پژوهش به گسترش علم و دانش در جامعه کمک 
می کنند. به طور خاصه، دستیابی به راه های دین داری 
و گسترش ارزش های اخاقی در جامعه و فهم نشانه های 

کندوکاو است. دین داری، نیازمند تحقیق و 

است؟  چگونه  حــوزه  در  پژوهش  وضعیت  امـــروزه   

و در وضعیت  بـــرآورده شــده  از پژوهش  انتظارات  آیــا 
راهبردی  طراحی های  نیازمند  یا  دارد  قــرار  مطلوبی 

است؟
نــهــادهــای  ــه تحقیقات عـــام حـــوزه و  ب نــگــاهــی  ــا  -بـ
این  بــه  مــی تــوان  مختلفی  منظرهای  از  آن،  پیرامونی 
و  کــتــابــخــانــه ای  تحقیقات  دیــد  از  داد.  پــاســخ  پــرســش 
کتابخانه ای است و حجم آن  میدانی، عمده پژوهش ها، 
بیش از تحقیقات میدانی است. اصطاح »میدانی« به 
مفهوم ارتباط مستقیم و رویاروی محقق با پدیده های 
مورد مطالعه و مشاهده و تجربه عینی آن است. این در 

تحقیق  به  نیاز  مسائل  که  حالی 
و  موضوع شناسی  ابهام زدایی،  و 
تحقیق  از  بیش  میدانی،  تحقیق 
مسئولیت  و  اســـت  کــتــابــخــانــه ای 
بیشتر  حیطه  ایـــن  در  حـــوزویـــان 
وضعیت  بپرسیم  گــر  ا مثًا  اســت. 
مــیــدانــی دیـــــــن داری در جــهــان 
که  ــد  چــگــونــه اســـت خــواهــیــم دیـ
کــاری انجام نداده ایم.  دربــاره آن 
در  مساجد  نقش  خــصــوص  در  یــا 
کــاری  ــن داری مــردم در ایـــران  ــ دی
از  ــت.  اس نگرفته  ــورت  ص میدانی 
امنیت  وضعیت  اســت  ایــن گــونــه 

در جهان اســام، شکل گیری داعــش و این که چرا با آن 
همه توصیه های قرآن و سنت به رفتار رئوفانه با مردم، 
ــن داران وجود دارد؟  باز خشونت در میان پــاره ای از دی
همین طور در خصوص شاخصه های جامعه و حکومت 
این  از  کنونی ما چه مقدار  این که در جامعه  و  دیــن دار 
شاخصه ها وجــود دارد و چگونه مــی تــوان دیـــن داری و 
کــاری صــورت نگرفته  کــرد،  ــای دینی را تــرویــج  ارزش هــ
گرایش های سیاسی دین داران، اینکه  است. هم چنین 
رأی  و  می دهند  رأی  چگونه  انتخابات  در  ــن داران  ــ دی
آنان مبتنی بر چیست، از همین قبیل است. در چنین 
میدانی  پژوهش های  به  متکی  پاسخی  پرسش هایی 
نداریم و تحقیقات اندکی صورت گرفته است. این مسئله 
کــار، منابع  گونی دارد. هزینه بــاال، دشــواری  گونا دالیــل 
انسانی و آمــوزش دیــده و متخصص انــدک، از دالیــل آن 
کمبود وجود  کتابخانه ای هم  است. البته در تحقیقات 
دارد ولی تحقیقات میدانی در شرایط بحرانی قرار دارد و 

در حد ضرورت نیز تحقیق میدانی وجود ندارد.
تحقیقات  بـــه  را  تــحــقــیــقــات  ــر  ــ گ ا ــر،  ــگـ دیـ مــنــظــر  از 
کنیم، سهم  گــردآوری و ترویجی تقسیم  نظریه پردازانه، 

پژوهش های نظریه پردازانه و جدید، اندک است.
تکراری  پــژوهــش هــای  و  تحقیقات  دیــگــر،  نگاهی  از 
نسبت به تحقیقات نوپدید بیشتر است. مثًا به جهت 
گرایش استادان در امر  کمتر،  سهولت و نیاز به مطالعه 
تا  بــر متن بیشتر اســت  بــه مــوضــوعــات مبتنی  تــدریــس 
و  و وقت گیر است  که هم دشــوار  نظریه پردازی  مباحث 
هم نیازمند به نقد و نظر و شناخت 

مسائل جدید.
به  را  پــژوهــش هــا  ــر  گ ا هم چنین 
تطبیقی، مقایسه ای و پژوهش های 
درصــد  کنیم،  تقسیم  غیرتطبیقی 
به مراتب  غیرتطبیقی  پژوهش های 
بیشتر از تحقیقات مقایسه ای است، 
مقایسه ای  پــژوهــش  کــه  حــالــی  در 
است.  بــرخــوردار  بیشتری  اتقان  از 
فلسفه  یا  سیاسی  فقه  در  گــر  ا مثًا 
در  رایــج  نظریات  بخواهیم  سیاسی 
خود  نظر  و  بررسی  را  اســام  جهان 
کنیم، نیازمند بررسی همه  را اعام 

ــاالت  ــ ــکـ ــ اشـ از  ــی  ــ ــک ــ ی  
ً
اصـــــــــــوال

که  عـــمـــده پـــژوهـــش آن اســــت 
ــای آمــــوزشــــی  ــ ــت هـ ــ ــاخـ ــ ــرسـ ــ زیـ
پــژوهــش مــطــلــوب نیست حتی 
ــر بــا  ــمــت ک ج حـــــــوزه،  ــار ــ ــ درس خ
ــش ســـروکـــار دارد. اســتــاد  ــژوه پ
کار خود  تحقیق می کند و حاصل 
ــه مــی دهــد.  ــ گـــردان ارائ ــه شـــا را ب
حــــال آنـــکـــه ایـــــن، هــــدف درس 

ج و سطح عالی نیست. خار
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مقایسه  بــدون  و  هستیم  نظرات 
ــا نـــمـــی تـــوان به  ضــعــف و قـــوت هـ
آن  سخن  معنای  رســیــد.  نتیجه 
کنیم و  کــه خــودمــان بــازی  اســت 
در  گــفــت وگــویــی  دهــیــم.  مسابقه 
ــــدک اســت.  مــیــان نــیــســت و یــا ان
جهانی  ارتــبــاط  باید  بدین جهت 
داشته باشیم تا به پرسش ها پاسخ 
بودن  انــدک  به هر حــال  بدهیم. 
مشکات  مــقــایــســه ای،  تحقیق 
کار  از اتقان  کــرده و  خــود را ایجاد 

کاسته است.
را  پژوهش ها  دیگر  افقی  از  گر  ا
به پژوهش های فردی و اجتماعی 

تقسیم کنیم، بیشتر تحقیقات علمی حوزه علمیه ناظر به 
تحقیق فردی است و تحقیقات کل نگر و ناظر به وضعیت 
کلی دین داری در جامعه و یا وضعیت انتظامات جامعه 
اندیشه  کلی  مسائل  در  اندکی  البته  است.  اندک  دینی 
کــار شــده و  ــت فقیه در حــوزه نظام سیاسی اســام  والی
رسیده  انجام  به  اقتصادی  نظام  ــاره  درب نیز  تحقیقاتی 
ولی هنوز در همه مراحل مشکاتی وجود دارد. مشکات 
در  نظام مند  و  سیستمی  مطالعه  عــدم  از  ناشی  بانکی 
اقتصاد است و تحقیقات تئوریک راهبردی ناظر به حل 

مسائل، اندک است.
به  را  ــا  ــژوهـــش هـ پـ گــــر  ا دیـــگـــر،  ــنــدی  ــقــســیــم ب ت در 
ــردی تقسیم  ــب ــردی و راه ــارب ک پــژوهــش هــای بــنــیــادی، 
بیشتر است. تحقیقات  بنیادی  تعداد تحقیقات  کنیم، 
بنیادی یعنی مطالعات، قطع نظر از افراد و طبقه خاص. 
ملموس  کــه  تحقیقاتی  یعنی  نیز  ــردی  ــارب ک تحقیقات 
است و قابلیت اجرا دارد. تحقیقت راهبردی نیز در حوزه 
کــودکــان، زنــان و جــوانــان صورت  گــروه هــای ویــژه مانند 
کور و خألها بر عهده این  می پذیرد. شناسایی نقطه های 

دست مطالعات است.
کاربردی پژوهش اضافه  گر رسانه و هنر را نیز به بحث  ا
کنیم، اوضاع وخیم تر می شود. ما وظیفه داریم معارف 
گر حوزه فیلم،  اسامی را به زبان ادب و هنر ارائه دهیم و ا
با  بــاز  بیفزاییم،  خــود  تحقیقات  به  را  پویانمایی  و  هنر 
واقعیت ها بسیار فاصله داریم. ما در ساخت فیلم های 

داریــم.  بسیاری  ضعف های  دینی 
ــاره مسائل  ــ ایـــن، حتی درب از  فــراتــر 
تاریخ  مانند  اول  درجـــه  و  ــروری  ضـ
و متونی  زندگی معصومان  و  اســام 
کارگردان قرار می گیرد،  که در اختیار 
کارهایی  کرده ایم. منظورم  کار  کمتر 
کــتــاب »داســـتـــان راســتــان«  مــانــنــد 
که متون را استخراج  شهید مطهری 
کرده و بدون آنکه در محتوا تغییری 
کرده  دهد، آن را به زبان روز عرضه 
است؛ به گونه ای که هم برای خواص 
ــل اســتــفــاده اســـت و هـــم بـــرای  ــاب ق
عموم. خود شهید مطهری نیز یادآور 
کار را برای عوام  که این  شده بودند 
گون  گونا انجام داده اند. ما نیز باید محتوا را برای اقشار 
و  است  ســاده  کار  غیر  ساده نویسی  کنیم.  ساده نویسی 
اهمیت این کار از کار بنیادی کمتر نیست. شهید مطهری 
کرده  کتاب »داستان راستان« از برخی ِشکوه  در مقدمه 
کرده و  کارهای پراهمیت تر را رها  که می گفتند چرا  است 
کار پرداخته است. ایشان نیز پاسخ داده اند این  به این 
کار نیز نوعی پژوهش است ولی  کار هم مهم است.۶ این 
کاربردی، مانند »دانشنامه قرآن« مرکز فرهنگی  از جنس 
کودکان آماده شده  که در چهار جلد برای  دفتر تبلیغات 
و شامل تفسیری است از قرآن برای دانش آموزان. افزون 
کار و تنظیم محتوا، چاپ آن نیز  بر دشــوار بــودن نفس 
دشوارتر از بقیه متون است، چون نیازمند تصویر، سبک 
و ویرایش خاص و پرجاذبه است و در این حوزه، عرصه 

کاربرد دارد. فضای مجازی 
به  ناظر  باید  حاضر  حال  در  نیز  راهبردی  تحقیقات 
و شیعیان در سراسر جهان  وضعیت اسام، مسلمانان 
باشد. باید بدانیم وضع موجود و وضع مطلوب چگونه 
است. اطاعات ما از جهان اسام باید مبتنی بر پژوهش 
اندیشه های خود  انتقال  و  گسترش  به  بتوانیم  تا  باشد 
خاص،  کشورهای  به  اســام  انتقال  بــرای  کنیم.  کمک 
نیازمند بررسی وضع موجود و نیازها هستیم. باید وضع 
کشور را بفهمیم  مطلوب و مقدور برای مسلمانان در آن 
و سپس پیشنهاد تحقیقات بنیادی بدهیم. باید بدانیم 
ایــن عرصه چقدر اســت و در  از مباحث در  سهم هریک 

کانون های  کنون هیچ یک از  هم ا
حوزه  کارکردهای  دنیا  استنادی 
را نمایه نمی کنند و حوزه خود نیز 
ــردن تولیدات  ک بــه دنــبــال نمایه 
پایگاه  حتی  اســـت.  نرفته  خــود 
جمهوری  که  شیراز  علم سنجی 
اسامی ایــران بــرای علم سنجی 
کرده است،  در جهان راه انــدازی 
بی خبر  ــوزه  حــ پــژوهــش هــای  از 
است و حــوزه نیز خود را از طریق 

این پایگاه معرفی نکرده است.
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آنان  گاهی  آ سطح  که  جامعه ای 
نسبت به اسام اندک است، چه 
مباحثی را ارائه کنیم و آیا اولویت با 
کام است یا فقه. در حوزه اجرا نیز 
باید دید چه باید کرد. باید جایگاه 
اعـــــزام مــبــلــغ، تــهــیــه بــســتــه هــای 
فــرهــنــگــی، تــأســیــس حـــوزه هـــای 
علمیه و تأسیس کتابخانه در حوزه 
تحقیقات راهبری مشخص شود. 
گاه در مدرسه یا حوزه ای ظرفیت 
برای پذیرش طلبه موجود است و 
ما در آن منطقه به ساخت مدارس 

جدید اقدام می کنیم.
ــردی، هم  ــ ــبـ ــ تــحــقــیــقــات راهـ
وضعیت موجود را روشن می کند و 

هم وضعیت مطلوب و مقدور )و نه آرمانی( را. هم چنین 
امکانات  بررسی  و  اولویت بندی  به  راهبردی  تحقیقات 
آن هم نه در سطح ایران بلکه در سطح جهان می پردازد؛ 

که رسالت حوزه، اجرای دین است. چرا
خردنگر  غالبًا  حــوزه  پژوهش های  دیگر،  منظری  از 
و  ــران  ای پیرامون  بیشتر  تحقیقات،  کان نگر.  نه  اســت 

شیعه دور می زند و مخاطبان آن محدودند.

 به لحاظ روشی پایان نامه های حوزه علی رغم تحول 
موجود، از نظر روش ناقص است و علی رغم مطالب 
را به دست  نتیجه مطلوب  که در خــود دارد،  زیــادی 

نمی دهد. چرا این گونه است؟
ـ این آسیب، ریشه در آموزش پژوهش دارد.

کــه نــظــام آمـــوزشـــی حــوزه  ــرد  کـ ــا  ــا مـــی تـــوان ادعــ  آیـ
پژوهش محور است و یا با پژوهش فاصله دارد؟

که  ـ اصواًل یکی از اشکاالت عمده پژوهش آن است 
حتی  نیست  مطلوب  پژوهش  آموزشی  زیرساخت های 
کمتر با پژوهش سروکار دارد. استاد  ج حوزه،  درس خار
گــردان ارائــه  کــار خــود را به شــا تحقیق می کند و حاصل 
ج و سطح  مــی دهــد. حــال آنکه ایــن، هــدف درس خــار
کار، نیمی از هدف است. هدف اصلی  عالی نیست. این 
در تحصیات تکمیلی، راهنمایی طلبه برای رسیدن به 
کند و یافته های  مرحله اجتهاد است. طلبه باید تحقیق 

خود را به استاد نشان دهد و استاد 
کــنــد. در  راهــنــمــایــی  را  نــیــز محقق 
زحمات  همه  فعلی،  تدریس  شیوه 
ــا سطح،  ــر دوش اســتــاد اســـت و ب ب
تنها  طلبه  نــــدارد.  ــادی  ــ زی ــفــاوت  ت
استاد  دیــدگــاه هــای  تفاوت  متوجه 
 در 

ً
با دیــگــران مــی شــود. البته اخــیــرا

اتفاقاتی  ج،  خـــار درس هـــای  برخی 
باره  ایــن  و اساتید جــوان در  افتاده 
ــی این  ــد ول ــ کــارهــایــی انــجــام داده ان
محدود است و در غالب حوزه شاهد 
این وضعیت نیستیم و پایان نامه ها 
اســت.  وضعیت  ایــن  نشان دهنده 
گــاه هــم طلبه و هم  بــر آن،  افـــزون 
دارنــد  تحقیق  روش  مشکل  استاد 
و استاد به جای مشاوره و راهنمایی، مطلب در اختیار 

گرد می گذارد. شا
حوزه  روشــی  دروس  در  حتی  را  پژوهش  آمــوزش  ما 
تعریف نکرده ایم و هدف آموزشی از این درس برای طلبه 
روشن نیست. طلبه درس روش منطق را می خواند ولی 
نمی داند چرا. اصول فقه، روش تحقیق در فقه است ولی 
درس  دارد.  کاربردهایی  چه  درس  این  نمی داند  طلبه 
رجال و درایــه نیز تبدیل به دانشی مستقل شده اند نه 

طریق.

کانون های پژوهش پیرامون حوزه چقدر    نهادها و 
کرده اند؟ به ارتقای پژوهش حوزه کمک 

کم تعداد هستند اما ارزشمندند و  گرچه  ـ این نهادها 
گسترش و ارتقای  کرد. وجود،  باید از آنان تقدیر و تشکر 
این نهادها ضروری است؛ چون در حال حاضر تحقیقات 
شخصی در موارد محدود امکان پذیر است و در حوزه نیز 
که  رواج دارد و این تصور در میان حوزویان وجود دارد 
شخص، پروژه ای را تعریف و پیرامون آن تحقیق می کند 
کــارهــای بــزرگ و  که  و آن را به اجــرا مــی گــذارد. در حالی 
گردد و صدها  جدی را باید یک نهاد و سازمان متکفل 
برسد.  انجام  به  تا پژوهش  کنند  کار  آن  بر روی  محقق 
با حضور صدها  قرآن در همین مرکز  االن دائره المعارف 
حوزه  که  گذشته  در  اســت.  تکمیل  حــال  در  پژوهشگر 

ــر در بـــعـــد مــوضــوع شــنــاســی  ــ گـ ا
بــخــواهــیــم در ســاخــتــن جــامــعــه و 
که در آن زندگی می کنیم،  جهانی 
مــشــارکــت داشــتــه باشیم و آن را 
و  به تحقیق  نیازمند  کنیم،  دینی 
پژوهش هستیم. لذا باید بدانیم 
وضعیت دیــن داری و بی دینی در 
چگونه  جــهــان  سطح  و  جامعه 
است و چه عواملی باعث اقبال 
ــه عــوامــلــی  ــن و چـ ــ ــه دی ــردم بـ ــ مـ
مــــوجــــب دیـــــن گـــــریـــــزی مـــــردم 

می شود.
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بــود، دیگران  ایــن عرصه غایب  در 
برای ما دائره المعارف می نوشتند؛ 
که دارای تشکیات و سازمان  چرا
ــد. ســــازمــــان،  ــ ــودنـ ــ پـــژوهـــشـــی بـ
پژوهش ناشدنی را شدنی می کند 
می دهد.  افــزایــش  را  ظرفیت ها  و 
ــی  ــون ــرام ــی ــای پ ــ ــان ه ــ ــازم ــ ــن س ــ ایـ
کرده اند تا بتوان  امکاناتی را فراهم 
کرد  جمع  هم  دور  را  پژوهشگرانی 
که نمی توان از یک فرد  کــاری را  و 
انــتــظــار داشــــت، بــه وســیــلــه آنــان 

انجام داد.
از آسیب های پژوهش های حوزوی، فردی بودن آن 
کم تر نتیجه بخش است و االن در  کارها  است. از این رو 
در  داریــم.  فــراوان  تک نگاری های  مختلف،  حــوزه هــای 
کارها  ولی  داریــم  بسیاری  تک نگاری های  اقتصاد  حوزه 
در حد مطلوب نیست؛ چون اقتصاد، موضوعی نیست 
که فرد بتواند به تنهایی نظام اقتصاد اسامی ارائه دهد. 
گیرد تا  حتمًا باید یک تیم پژوهشی برای انجام آن شکل 
دانش، بین االذهان باشد و این تفکر زمینه ترویج پیدا 
کند و مقاالت پژوهشی بتواند به رشد ادبیات کمک کند. 

این  از  مطالبه ای  هیچ  فعًا  حوزه 
آموزش  مطالبه  نه  نــدارد؛  نهادها 
بــا هم  نیز  نهادها  پــژوهــش.  نــه  و 
بــه عنوان  مــا  بــی ارتــبــاط هستند. 
نــهــادی پژوهشی بــه حـــوزه اعــام 
آموزش  در  می توانیم  که  کرده ایم 
کنیم.  کــمــک  ــوزه  ــه حـ پــژوهــش ب
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی 
آنان  و  اســت  علمی  هیئت  دارای 
روش  اساتید  عنوان  به  می توانند 
حوزه  فضای  خدمت  در  تحقیق 
در  نهادها  ایــن  موفقیت  باشند. 
گرایش به پژوهش در  که  آن است 
حوزه جدی تر شود و دایره پژوهش 
کند. البته این شکوه ها  ارتقا پیدا 
به معنای انکار پیشرفت پژوهش 
در حوزه نیست و حوزه در مقایسه 

بسیار  انقاب  از  پیش  و  گذشته  با 
تغییر کرده است. مجات پژوهشی، 
تحقیقات  و  علمی  هــمــایــش هــای 
ــده و  ــوزه انــجــام شـ مــفــیــدی در حــ
مــی شــود ولـــی بــایــد بــه طــور مـــداوم 
کرد و  وضع موجود را آسیب شناسی 
سخنان ما نیز در ارتباط با انتظارات 
و وضــع مطلوب اســت. با توجه به 
فرصتی که انقاب اسامی در اختیار 
گــذاشــتــه اســـت و جــان فــشــانــی  ــا  م
از  انتظار جهان  و  راه  این  شهدا در 
نیازها  ایــن  تأمین  تا  ما  فاصله  مــا، 
زیاد است و کارهای زیادی در ایران و جهان بر زمین مانده 
کز  است و انجام آن بدون پژوهش ممکن نیست. باید مرا
پژوهشی و حوزه ها ارتباط سازمان یافته داشته باشند و 

کنند. هم افزایی 

 با توجه به مسئولیت جنابعالی در پژوهشگاه علوم 

اسامی و مسئولیت تان در اجــرای پــروژه هــا، دربــاره 
عملکرد این مرکز در راستای این مسئولیت و راه حل 

شما برای چالش های یاد شده نکاتی بفرمایید.
ـ ما در این مرکز دو شعار راهبردی 
داریم: اول این که هدف اصلی ما در 
توانمندسازی  اسامی،  علوم  حوزه 
اسامی  علوم  اســت.  اسامی  علوم 
طول  در  علما  پی گیر  تــاش هــای  با 
تــاریــخ بــه دســت مــا رســیــده اســت و 
دانش های کام، فقه، فلسفه، درایه 
است.  گرفته  شکل  اســام  تاریخ  و 
ــا، تــوانــمــنــدســازی این  ــار عــمــده م ک
دانش ها است. »مدیریت دانش« از 
که در پژوهشگاه در  مباحثی است 
گرفته است.  خدمت این هدف قرار 
از  برای هریک  تدوین اصطاح نامه 
علوم اسامی، نخستین قدم در این 
راه است. حدود نه اصطاح نامه به 
تدوین  دســت  در  دوســتــان  همت 
ــامــه  کـــنـــون اصــطــاح ن اســــت. هـــم ا
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کفار  هــرگــونــه ســلــطــه و ســیــطــره 
کــرده  بــر جامعه اســامــی را نفی 
استقال  بــه  را  ایمانی  جامعه  و 
کـــرده  ــزت اســـامـــی دعــــوت  و عــ
اســت. بــرای رفع سیطره دیگران 
ــق و  ــی ــق ــح ــنـــد ت ــیـــازمـ ــر خــــــود، نـ ــ ب

پژوهش هستیم.

بــه تطبیقی،  را  پــژوهــش هــا  ــر  گـ ا
ــای  ــژوهـــش هـ ــایـــســـه ای و پـ ــقـ مـ
کنیم، درصد  غیرتطبیقی تقسیم 
ــای غــیــرتــطــبــیــقــی  ــ ــــش هـ ــژوهـ ــ پـ
تحقیقات  از  بــیــشــتــر  بــه مــراتــب 
که  حالی  در  اســت،  مقایسه ای 
پـــژوهـــش مــقــایــســه ای از اتــقــان 
مثًا  اســـت.  بــرخــوردار  بیشتری 
ــا فلسفه  گـــر در فــقــه ســیــاســی ی ا
رایج  نظریات  بخواهیم  سیاسی 
در جهان اســام را بررسی و نظر 
ــنــیــم، نــیــازمــنــد  ک ــود را اعــــام  خــ
ــظــرات هستیم و  ــررســی هــمــه ن ب
قوت ها  و  ضعف  مقایسه  بــدون 

نمی توان به نتیجه رسید.
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هزار   ۶۰ حــدود  با  پژوهشگاه  فقه 
اصـــطـــاح تـــدویـــن شــــده اســـت. 
ــر پــژوهــشــگــری در عــرصــه فقه  گـ ا
به  کند،  تولید  جدیدی  اصطاح 
این اصطاح نامه اضافه می شود. 
کــار  فــرهــنــگ نــامــه ایـــن عــلــوم نــیــز 
فرهنگ نامه  ازجمله  است.  شده 
که منتشر شده است.  اصول فقه 
کار، توانایی در تبیین  معنای این 
مرزهای دانش در این حوزه است. 
این فعالیت ها به شکل آناین هم 
عرضه شده است و هم محققین 
پژوهشگر  ــد.  دارن دسترسی  بــدان 
با مراجعه به آن می تواند در زمانی 
منابع  و  سابقه  به اصطاح،  کوتاه 

گسترده ای  با  نیز  اصطاح نامه  در  کند.  پیدا  دست  آن 
پیدا  دســت  اصطاحات  به  مربوط  اطــاعــات  به  بیشتر 
بر این  که تاش محقق چقدر  می کند و معلوم می شود 

دانش افزوده است.
دائره المعارف قرآن کریم از دیگر محصوالت پژوهشگاه 
است. در پژوهشکده قرآن، اقدامات مفیدی در دست 
که می خواهند در حوزه  انجام است و برای پژوهشگرانی 
گیرند، بسیار سودمند  کریم بهره  مسائل انسانی از قرآن 
کار  است. در پژوهشکده حقوق، بر روی مسائل جدید 
تاریخ  ــاره  تــاریــخ و ســیــره، دربـ مــی شــود. در پژوهشکده 
پژوهشکده  در  می شود.  تحقیق  )ع(  اهل بیت  سیره  و 
کار  اخاق و تربیت، در موضوعات اخاق و تربیت اسامی 
اندیشه سیاسی، نظام  و  می شود. در پژوهشکده علوم 
در  می شود.  کندوکاو  جدی  رویکردی  با  اسام  سیاسی 
اسام تمدنی نیز مطالعه و پژوهش هایی انجام می شود و 
معارف اسامی با رویکرد تمدنی آن مورد مطالعه و ارزیابی 
اجتماعی  مطالعات  مرکز  پژوهشکده  در  می گیرد.  قــرار 
و  عمل  صحنه  بــه  ناظر  تحقیقات  بیشتر  نیز  تمدنی  و 
میدان های عینی به انجام می رسد. پروژه دین داری در 
سطح ایران و جهان از موضوعات کان و کلیدی این مرکز 
است. بحث روحانیت و وظایف و نقش راهبری آن هم از 
موضوعات بسیار مفید و مؤثر در زمینه گفت وگو در جهان 
که مطالعاتی در این باره در این مرکز در حال انجام  است 

است.
نیز  ــام  ــ ک و  فــلــســفــه  ــوزه  ــ حـ در 
فلسفه  مــقــایــســه ای  پــــروژه هــــای 
با فلسفه غرب انجام شده  اسامی 
ــمــنــدســازی ایــن  ــوان کــه در ت ــت  اسـ
ازجمله  اســت.  نقش آفرین  دانــش، 

آن ها، پروژه نفس و بدن است.
در پــژوهــشــکــده مــهــدویــت هم 
خصوصًا  سودمندی  فعالیت های 
دربـــــاره آســیــب شــنــاســی مــهــدویــت 
آن کــه  خاصه  اســت.  گرفته  انــجــام 
در تــوانــمــنــدســازی عــلــوم اســامــی 
کنیم  کــمــک  ــوزه  ــه حــ مــی تــوانــیــم ب
در  دانـــــــش،  ــت  ــریـ ــدیـ مـ نـــظـــر  از  و 
به  حوزه  علمی  جایگاه  شناساندن 
با عنوان  کزی  امــروزه مرا بیاییم.  کمک حوزه  به  جهان 
که  دارد  وجــود  جهان  سطح  در  علم سنجی  کانون های 
می بخشند  رسمیت  آن  به  دانــش،  تولید  علمی  ثبت  با 
نکنید،  ثبت  آن  در  را  خــود  تولیدی  دانـــش  شما  ــر  گ ا و 
آنان  نمی کند.  نگاه  شما  به  معتبر  دانــش  به عنوان  دنیا 
که ازجمله  برای دانش معتبر ابزارهایی در اختیار دارند 
کنون  هم ا اســت.  علم سنجی  پایگاه های  همین  آن هــا 
کارکردهای حوزه  کانون های استنادی دنیا  از  هیچ یک 
کردن  را نمایه نمی کنند و حوزه خود نیز به دنبال نمایه 
تولیدات خود نرفته است. حتی پایگاه علم سنجی شیراز 
بــرای علم سنجی در جهان  ایــران  که جمهوری اسامی 
کــرده اســت، از پــژوهــش هــای حــوزه بی خبر  راه انــــدازی 
است و حوزه نیز خود را از طریق این پایگاه معرفی نکرده 
دو  و  دارد  ارتباط  کانون  این  با  پژوهشگاه  البته  اســت. 
را در آن ثبت می کند. ما  که تولیدات خــود  ســال اســت 
کار را در سطح پایان نامه های حوزه انجام  می توانیم این 
دهیم ولی حوزه از این فرصت استفاده نکرده است. ما 
به  مربوط  پایان نامه های  پایگاه  که   ۷»Irandoc« شبیه 
کرده ایم و بیش از ده  ایران است، »Islamdoc« را طراحی 
هزار پایان نامه مرتبط با جهان اسام در آن نمایه شده 
است. تعدادی از این مقاالت نیز مرتبط به حوزه است. 
که خدمت ریاست محترم حوزه های علوم  در جلسه ای 
ح ها را اعام کردیم. دینی رسیدم، حمایت خود از این طر

حــوزه  علمی  تحقیقات  بیشتر 
ــاظــر بـــه تــحــقــیــق فـــردی  عــلــمــیــه ن
ناظر  و  کل نگر  اســت و تحقیقات 
ــه وضــعــیــت کــلــی دیـــــن داری در  ب
انتظامات  وضعیت  یــا  و  جامعه 
ــعـــه دیـــنـــی انــــــدک اســــت.  ــامـ جـ
کلی  ــدکـــی در مــســائــل  ــتــه انـ ــب ال
ــوزه  انــدیــشــه والیـــت فقیه در ح
کــار شده  نــظــام سیاسی اســـام 
و تــحــقــیــقــاتــی نــیــز دربــــــاره نــظــام 
ولی  رسیده  انجام  به  اقتصادی 
مشکاتی  مراحل  همه  در  هنوز 

وجود دارد.
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علوم  بــومــی ســازی  پژوهشگاه،  کارنامه  دوم  بخش 
با  را مناسب  این مرکز، علوم اسامی  اسامی اســت. در 
نیازها و مبانی دینی خودمان بازسازی و ارائه می کنیم. از 
کارهای سودمند ما در این عرصه، حکمت متعالیه است. 
البته پژوهشگران مان در حوزه سیاسی، »علوم سیاسی 
کرده اند و  حکمت متعالیه« را به جامعه علمی پیشنهاد 
کارهای مفصل و خوبی در این حوزه در دست انجام است. 
بخشی از اقدامات پژوهشگاه معطوف به اسامی سازی 
گر توانمندسازی به درستی  علوم اسامی است. به نظر ما ا
انجام شود، زیرساخت ها برای بخش دوم فراهم می شود 
و پــژوهــشــگــران در بــخــش هــای مختلف عــلــوم دیــنــی با 
بهره گیری از این ظرفیت و با استفاده از امکانات موجود 
و کمک های مقام معظم رهبری می توانند جهش داشته 
باشند؛ چنان که مقام معظم رهبری از آن به جنبش تولید 
اقدامات  از دیگر  کردند.  تعبیر  نرم افزاری  علم و جنبش 
کرسی های علمی  گرفتن برگزاری  مهم پژوهشگاه، جدی 

ـ ترویجی و تحقیقی است.

پی نوشت ها:
۱. والیت فقیه، ص ۱۳۳.

۲. سوره نساء، آیه ۱۴۱.
ح نهج الباغه، ابن ابی الحدید، ج۲۰، ح ۳۱۹. ۳. شر

کافی ج ۱، ح ۲۵.  .۴
۵. سوره جمعه، آیه ۲.

۶. ســخنان شــهید مطهــری در پاســخ بــه منتقــدان چنیــن بود: 
کــه در مدتــی  کنــم  »از ذکــر ایــن نکتــه نیــز نمی توانــم صرف نظــر 
کــه مشــغول نــگارش یــا چــاپ ایــن داســتان ها بــودم، بعضــی از 
کتــاب،  دوســتان ضمــن تحســین و اعتــراف بــه ســودمندی ایــن 
ــر خــود  ــر و الزم ت ــه عقیــده آن هــا مهم ت کارهــای ب از این کــه مــن 
کار پرداختــه ام، اظهــار تأســف  گذاشــته و بــه ایــن  کنــار  را موقتــًا 
تألیــف  چندیــن  چــرا  کــه  می نمودنــد  مامتــم  و  می کردنــد 
گذاشــته ام  علمــی مهــم را در رشــته های مختلــف بــه یــک ســو 
کار ســاده ای پرداختــه ام. حتــی بعضــی پیشــنهاد  و بــه چنیــن 
کشــیده ای، پــس الاقــل  کار را  کــه زحمــت ایــن  کــه حــاال  کردنــد 
گفتــم چــرا؟ مگــر چــه عیبــی  بــه نــام خــودت منتشــر نکــن! مــن 
تــو منتشــر می شــود، الاقــل  نــام  بــه  کــه  اثــری  گفتنــد  دارد؟ 
ــو  ــرای ت کار ب ــد در ردیــف همــان اصــول فلســفه باشــد. ایــن  بای
چیســت؟  بزرگــی  و  کوچکــی  مقیــاس  گفتــم  اســت.  کوچــک 
ــان  کار در نظــر ایــن آقای کوچکــی  معلــوم شــد مقیــاس بزرگــی و 
و  بزرگــی  و  اهمیــت  بــه  کاری  و  اســت  آن  ســادگی  و  مشــکلی 
کــه مشــکل اســت، بــزرگ  کاری  کار ندارنــد. هــر  کوچکــی نتیجــه 

گــر ایــن منطــق و  کوچــک. ا کــه ســاده اســت،  کاری  اســت و هــر 
ایــن طــرز تفکــر مربــوط بــه یــک نفــر یــا چنــد نفــر می بــود، مــن در 
کــه جــز  این جــا از آن نــام نمی بــردم. متأســفانه ایــن طــرز تفکــر ـ 
یــک بیمــاری اجتماعــی و یــک انحــراف بــزرگ از تعلیمــات عالیــه 
اســامی، چیــز دیگــری نیســت ـ در اجتمــاع مــا زیــاد شــیوع پیــدا 
کــه ایــن منطــق نبســته و چــه قلم هــا را  کــرده. چــه زبان هــا را 
گوشــه ای نیفکنــده اســت. بــه همیــن دلیــل  کــه نشکســته و بــه 
کتــب  کتــب مفیــد و مخصوصــًا  کــه مــا امــروز از لحــاظ  اســت 
دینــی و مذهبــی ســودمند، بیــش از انــدازه فقیریــم. هــر مدعــی 
کنــد و  فضلــی حاضــر اســت ده ســال یــا بیشــتر صــرف وقــت 
ــر علمــی،  یــک رطــب و یابــس بــه هــم ببافــد و به عنــوان یــک اث
کمــال افتخــار نــام خــود را پشــت آن  کنــد و بــا  کتابــی تألیــف 
کتــاب بنویســد، بــدون آن کــه یــک ذره بــه حــال اجتمــاع، مفیــد 
کتــاب مفیــد، فقــط بــه جــرم  فایــده ای باشــد؛ امــا از تألیــف یــک 
کســر شــأن اســت، خــودداری می کنــد.  این کــه ســاده اســت و 
کــه آن چــه بایســته و الزم اســت، نوشــته  نتیجــه همیــن اســت 
کــه زائــد و بی مصــرف اســت، پشــت ســر  نمی شــود و چیزهایــی 
گفتــه خواجــه  یکدیگــر چــاپ و تألیــف می گــردد. چــه خــوب 

ــی: ــن طوس نصیرالدی
بشــناخته ها   / اســت  باختنــی  بــرده ام  آن چــه  کــه  افســوس 

اســت نشــناختنی  تمــام 
برداشــته ام هرآن چــه بایــد بگذاشــت / بگذاشــته ام هرآن چــه 

برداشــتنی اســت
گفتــم: ایــن پیشــنهاد شــما  عاقبت االمــر در جــواب آن آقایــان 
کــرد و نه تنهــا از تصمیــم  مــرا متذکــر یــک بیمــاری اجتماعــی 
ایــن  از  کتــاب  مقدمــه  در  بلکــه  نمی کنــم،  صرف نظــر  خــود 
پیشــنهاد شــما به عنــوان یــک بیمــاری اجتماعــی نــام خواهــم 
کــه عــده ای  کــه حتمــًا همان طــور  بــرد. بعــد بــه ایــن فکــر افتــادم 
هرچنــد  ـ  ســاده  کتاب هــای  کــه  می داننــد  خــود  شــأن  کســر 
کســر  کــه  کننــد، عــده ای هــم خواهنــد بــود  مفیــد باشــد ـ تألیــف 
از  کــه  حکمت هایــی  و  دســتورها  کــه  می داننــد  خــود  شــأن 
کار ببندنــد.« )مجموعــه  ــه  کتاب هــای ســاده درک می کننــد، ب

آثــار اســتاد شــهید مطهــری، ج ۱۸ ، ص ۱۹۰ ـ ۱۹۱(
ایــران.  علمــی  مطالعــات  و  اطاعــات  مرکــز  مخفــف   .۷
بازیابــی،  حفــظ،  ذخیــره،  ســازمان دهی،  »فراهــم آوری، 
کشــور  تحلیــل و اشــاعه اطاعــات و مــدارک علمــی و فنــاوری 
بین المللــی«،  و  ملــی  در ســطح  آن هــا  پشــتیبان  اطاعــات  و 
ــدارک  ــه م ــور ب کش ــی پژوهشــگران  ــت تأمیــن و دسترس »مدیری
و  »پشــتیبانی  و  کشــور«  از  ج  خــار فنــاوری  و  علــم  اطاعــات 
فنــاوری«  مدیریــت ســامانه ملــی مدیریــت اطاعــات علــم و 
مأموریت هــای اصلــی مرکــز اطاعــات و مــدارک علمــی ایــران 
»مدیریــت  بخــش  ســه  دارای  مرکــز  می دهــد.  تشــکیل  را 
ســازمان دهی و تحلیــل اطاعــات«، »مدیریــت حفــظ و اشــاعه 

اســت. فراهــم آوری«  و  ارتباطــات  »گــروه  و  اطاعــات« 


