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 به جای سخن سردبیر
 مصاحبه مکتوب با معاونت پژوهش 

 علمیه آیت الله بهجت )ره(مدرسه 
 حجت االسالم مرتضی عبداللهی

 

سخن از اهمیت پژوهش و تحقیق، تکرار 
مکّررات و تبیین بدیهیات است؛ اّما بحث از 

طلبد؛ معنای آن، مجالی فراخ و بحثی پردامنه می
 اّما هیچ کدام از این مباحث، مّد نظر ما نیست. 

ها که بگذریم توجه به سطوح از این بحث
ای مختلف پژوهش و تحقیق، نیاز به عنایت ویژه

دارد. سطوح متفاوت علمی پژوهشگر، 
گوناگونی فهم و ارتباط مخاطبان، نوع نگاه به 
تحقیق برای تحقق اهداف مختلف و ... همگی 

گیری یک محصول تأثیر مستقیم در شکل
عوامل در  پژوهشی دارد؛ همانگونه که این

ارزیابی و سنجش یک تحقیق نیز بسیار مؤثر 
 خواهد بود.

از همین منظر، پژوهش و تحقیق برای برخی 
انجام و »است برای بعضی« آغاز و شروع»

گاهی پژوهش برای تمرین و «. نهایت و فرجام
پرورش و ورزیدگی و رشد است و گاهی برای 
نشان دادن توان علمی و تولید نهایِی پایان یک 
 فرایند علمی است. برای ورزیدگی و بکارگیرِی 

های علمی باشد یا برای فراغت از عملِی داشته
 تحصیل و اثبات توانایی پایان دوره است.

ها را گفتیم تا بگوییم پژوهش را در سطح این
متعلمین و طالباِن علِم آغازیِن دانش نوعی دیگر 

، باید دید. برای تبیین بیشتر و بهتر سخن خویش
پای مصاحبه مکتوب معاونت پژوهش مدرسه 

نشینیم و فضای پژوهشی مدرسه و فعالیتهای می
طالِب فاضل این مدرسه را به اختصار گزارش 

 کنیم.می

 
با توجه به اقتضائات و شرایط خاص 

های پژوهشی برای برنامه سطح یک،
 این گروه از طالب چه ضرورتی دارد؟

 قش حوزه وبعد از پیروزی انقالب اسالمی و ن
روحانیت در تحقق این امر مهم، کارکرد این 
نهاد مقدس بر جامعه مخفی نمانده است و 
هرگاه بخواهیم، نظام اسالمی را به کارآمدی 

های مختلف برسانیم، الجرم مطلوب در زمینه
باید بر ارتقای نقش نهاد روحانیت و حوزه تأکید 
داشته باشیم و تعالی حوزه جز به تعالی اجزاء 

ود. شساختاری و نیروی انسانی آن محقق نمی
های امروزه، طالب دوره سطح یک حوزه

علمیه، بخش بزرگی از این نیروی انسانی 
هستند که عمدتًا از جوانان مؤمن انقالبی 

شوند و پا در جای پای جامعه انتخاب می
ا در نهند و صد البته بنیاکان صالح شیعه می
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از امکانات  مندیاختیار داشتن فرصت بهره
ها به خصوص در دوران اقتدار نظام خوب حوزه

اسالمی باید به دنبال پر کردن خألهای علمی 
و عملی موجود باشند و این جز با داشتن روحیه 
تحقیقاتی و تولید محتواهای پژوهشی تراز، 

 شود.محقق نمی
 هایبا توجه به اینکه طالب سطح یک حوزه

علوم دینی  علمیه در ابتدای راِه فراگیری
ها در راه هدِف آموزی آنهستند، اگر مسیر علم

انذار قوم باشد، باید تالش کنند که به ابزارهای 
های معنوی به انتقال صحیح علوم و اندوخته

جامعه مجهز شوند و این مهم با وجود نگاه 
شود. ها ایجاد میتحقیقی پژوهشی در آن

طالب محترم در این سطح باید تالش خود را 
های پژوهشی دو چندان برای فراگیری مهارت

 د علمی و نمایند که همین مسئله موجب رش
های آنان خواهد شد. کاربردی کردن دانش

البته مسیر پژوهش در آغاز راه کمی سخت 
ید های مسیر ترسنماید ولی نباید از سختیمی

بلکه باید توجه داشت که با آموختن 
آسان و  های پژوهشی این امر بسیارمهارت
یافتنی خواهد بود. طالب باید سعی کنند دست

های نامهبه دور از تکلیف پژوهشی که در آیین
حوزوی موجود است، به دنبال ایجاد یک نشان 
علمی برای خود باشند و این با نگاه تولید محور 
به پژوهش و نگاه اجتماعی به موضوعات 
علمی که اآلن در حال آموزش آن هستند 

کنم که طالب و ود و توصیه میشحاصل می
اساتید سطح یک، تالش کنند که موضوعات 
اطراف خود را به مسئله تبدیل کنند و در پی آن 

 حل باشند.به دنبال راه
امروزه تمام کسانی که به هر نحوی پیگیر 

توانند مین ،تثبیت و ترویج دین در جامعه هستند
چرا  ؛خود را از کار علمی و تحقیقاتی مبرا بدانند

خوب یا یک مبلغ خواهند یک که اگر می
یا در هر جای دیگری  و دنمدرس خوب باش

 باید عالمانه و ،دند به دین خدمت کننخواهمی
محققانه مسائل دین را مورد واکاوی قرار داده 

انند تو با مطالعه هدفمند و روشمند مید و نباش
 یپژوهشسیر که ما به آن به آن دست یابند 

ین دوره سطح یک بهتر  ،ذا معتقدیمل ؛گوییممی
دوره برای آشنایی با سازوکارهای پژوهشی 

ای نزد معاونت است و از این جهت اهمیت ویژه
 پژوهش دارد.

 
در نگاه شما پژوهش در سطح یک چه 

ها و الزاماتی دارد؟ مختصات و ویژگی
در حقیقت مراد شما از پژوهش در این 

 سطح چیست؟
درباره پژوهش سطح رسد که باید به نظر می

های علمیه هم نگاه آموزشی را دخیل یک حوزه
ر د آنچهکرد و هم نگاه تولیدی را. برای همین 

ایم، آموزش گذاری کردهها هدفتدوین برنامه
ساختارهای اصلی و مهارتی پژوهش در سه پایه 
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اول و اولویت دادن به ساختارهاست و در سه 
حتوا ار و می ساختتراز همپایه نهایی سطح یک، 

است یعنی باید بتوانند محتوای علمی را در 
قالب علمی ارائه دهند. بنابراین ما در دو پایه 

ایم که در جهت اول و دوم، از طالب خواسته
ه هایی که بکاربردی و عملیاتی کردن آموزش

شود، اقدام به نگارش ها داده میآن
هایی به شیوه مشخص که برایشان یادداشت

 ایم نمایند و در پایه سوم تا ششم بههتدوین کرد
ارائه مقاله علمی با شیوه مخصوص خود نمایند 

تر که البته در پایه ششم این کار، تخصصی
از طالب محترم  آنچهگیرد. پس انجام می

های پژوهشی دهی فعالیتخواهیم، جهتمی
کنونی آنان به مسئله محوری در موضوعات 

ه ست با نگاه بشان اعلمی و کتب موردمطالعه
های ها در قالبمسائل اجتماعی و ارائه آن

 متنوع پژوهشی است.
 

آیا این نوع پژوهش در امر آموزش و 
 ها نیز مؤثر خواهد بود؟تهذیب طلبه

مدارس علمیه خصوصًا در دوره سطح، باید از 
یک منظومه علمی تربیتی برخوردار باشند و 
آموزش، پژوهش و تهذیب هرکدام یکی از 

الع مهم این منظومه هستند. بدون شک، اض
های پژوهشی در روند آموزشی و تلفیق روش

یز در ها را نتربیتی، موجبات رشد و بالندگی آن
های پی خواهد داشت و عالوه بر آن با نوآوری

خواهیم علمی همراه خواهد بود. ما می
محور طالب را مطالعات روزانه و موضوع
 های علمیاولویتهدفمند کنیم و با توجه به 

 ها در جهتده برای هر پایه به آنشتعیین
 رشدشان، خدماتی ارائه دهیم.

 
کیفی پژوهِش طالب سطح  برای ارتقاء

 الله بهجتیک، شما در مدرسه آیت
 هایی دارید؟ها و طرح)ره( چه برنامه

الله با توجه به سوابق خوبی که در مدرسه آیت
بهجت)ره( در امر پژوهش وجود داشته است، 
در ابتدا ارزیابی تفصیلی از وضعیت موجود 

ها انجام دادیم. در این مرحله تمامی داشته
 شناسی الزم انجامبرآورد شد و بعد از آن آسیب

د ریزی جدیگرفت و در نهایت شروع به برنامه
ریزی را در جهت بته این برنامهنمودیم. ال

انداز و شرح وظایفی که در دوره تکمیل چشم
مسئولین سابق پژوهش مدرسه تهیه شده بود، 
با همکاری و همفکری اساتید و معاونین 

انجام دادیم و انشاء الله سعی  محترم مدرسه
 هنامیک نظامدر طی مراحل کار،  کنیم کهمی

 دوینسطح یک تطالب پژوهشی جامع برای 
شود که بیشترین همخوانی با توان و ظرفیت 

 های اول تا ششم را داشته باشد.طالب پایه
در سال جاری ابتدا با تدوین ساختار جدید و 
کارآمد برای معاونت پژوهش و بعد از 

بندی پژوهش مشخص کردن جدول زمان
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مدرسه در سال تحصیلی، نظرسنجی مکتوبی 
م که در ها انجام دادیاز طالب همه پایه

ریزی و آسیب زدایی پژوهشی خیلی برنامه
توانست به ما کمک کند. در همین زمان، 
بازوهای اجرایی معاونت پژوهش مانند 
کتابخانه و اتاق رایانه را ساماندهی مجدد کردیم 
و با کمک طالب محترمی که مسئولیت قبول 
کردند، در حال آماده کردن فضای علمی در 

 بتوانند خدمات بیشتر واین واحدها هستیم تا 
 بهتری به طالب ارائه دهند.

معاونت پژوهش برای برقراری ارتباط مؤثر با 
ها، اقدام طالب مدرسه و طرح نگاه جدید با آن

ها به برگزاری جلسه توجیهی با همه پایه
صورت جداگانه نمود و زمینه خوبی برای به

 ارتباط بهتر معاونت با طالب را فراهم کرد.
معاونت در سال جاری با مشخص کردن  برنامه

اولویت علوم پژوهشی در هر پایه آغاز شد و 
اساتیدی از مدرسه را که سابقه کار پژوهشی 
داشتند برای راهنمایی طالب در نظر گرفتیم 

ر ها دنفر از اساتید در کل پایه 22که الحمدلله 
این طرح مشارکت داده شدند. برای ساماندهی 

نگارش »نامه یوهسه شساختار پژوهشی هم 
نگارش ترجمه ویژه »و « 6تا  3مقاله طالب پایه 

نگارش یادداشت طالب پایه »و « 4طالب پایه 
صورت جداگانه تهیه شد و به طالب به« 2و  9

ول ها نیز جد. هرکدام از این فعالیتارائه گردید
ای مستقلی دارد که آماده نمره 911ارزیابی 

ت که مدرسه شده است. الزم به تذکر اس
الله بهجت)ره(، در هر سال، پژوهشگران آیت

کند که امسال برای برتر مدرسه را انتخاب می
 31هایی را در چارچوب جدول اولین بار، مزیت

ای ـ عالوه بر نمره پژوهش آنان ـ نمره
ایم که جمع بین نمرات این مشخص کرده

ها و نمره پژوهش ساالنه هر طلبه، مزیت
ها های پژوهشی آنفعالیت نشانگر میزان

خواهد بود که طالب دارای باالترین نمرات در 
عنوان طالب پژوهشی برتر مدرسه هر پایه به

 معرفی خواهند شد.
های همچنین برای آموزش پژوهش نیز جدول

آموزی پژوهش در هر پایه به همراه مهارت
ها در دو قالب کالس تئوری و ضوابط کالس

که در طول سال برگزار  کارگاه تهیه شده است
های پایین ها در پایهشوند. این کالسمی

صورت های باال عمدتًا بهبیشتر و در پایه
کارگاهی است و البته جلسات مشاوره پژوهش 

خوانی نیز برایشان بیش بینی شده و مقاله
 است.

ها، به دنبال بازیابی با برگزاری این کالس
های یههای پژوهشی حوزه علمیه در پاسنت

مختلف هستیم که طالب محترم بتوانند از 
از  اند و با استفادهعلوم مختلفی که فراگرفته

ابزار پژوهشی، تولیداتی را داشته باشند که 
ای برای خدمت بیشتر آنان در جامعه مقدمه

شود. معاونت پژوهش در نظر دارد که این 
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محصوالت پژوهشی و سایر تولیدات علمی 
اند ـ مانند رسه به وجود آمدهطالب را که در مد

خاطراتی که در مسابقه اربعین برای این 
های اند ـ را در قالبمعاونت ارسال کرده

 مختلف مانند نشریه، برشور و ... منتشر کند.
های گذشته یکی از کارهای خوبی که در سال

در مدرسه شروع شده و در حال پیگیری است، 
به  3بخش قسم اللغه است که طالب پایه 

شوند و فراگیری مکالمه عربی مشغول می
ـ یعنی زمانی که  4معاونت پژوهش، برای پایه 

ـ اقدام به برگزاری  از آموزش مکالمه فارغ شدند 
نماید و صورت فشرده میآموزش ترجمه به

، اختصاص به نگارش 4تحقیق طالب پایه 
مقاله عربی و یا ترجمه دارد که امسال، این روند 

هدفمند در قالب ترجمه یکی از  صورترا به
کتب مربوط به شهدای انقالب اسالمی 

 اختصاص دادیم.
آنچه مورد انتظار ماست این است که طالب 

های مختلف بتوانند بیشترین خدمات پایه
علمی پژوهشی را در دوره سطح یک فراگیرند 

 وری باالتری داشتههای باالتر، بهرهتا در پایه
 باشند. ان شاء الله.

 
آینده پژوهشی طالب سطح یک حوزه 

 بینید؟را چگونه می
با توجه به استعداد باالی طالب حاضر و 

های جدید، هرچقدر بتوانیم خدمات ورودی

افزاری بیشتری در اختیار افزاری و نرمسخت
ها و ها را مجهز به روشها قرار دهیم و آنآن

ها در آینده ساختارها کنیم، قطعًا هم خود آن
وانند منشأ تولیدات مؤثر علمی و عملی تمی

هایی که برای طالب باشند و هم آسیب
های باال در روند تولید علم و دانش وجود پایه

دارد، به حداقل خواهد رسید و از مزایای آن، 
حوزه علمیه و نهادهای حاکمیتی بهره خواهند 

 گرفت.
های پیِش مشکالت و نواقص و چالش

 ید؟دانروی پژوهش را چه می
ین مشکل پیش رو، فرعی بودن تر بزرگ

پژوهش در نظام آموزش حوزه و عدم نگاه تولید 
، نبود بعدازآنمحور به مسئله علم است و 

ی علمیه هاحوزهساختارهای بومی قوی در 
مختص علوم حوزوی و  هایقالببرای ارائه 

و بعد از آن  هاستآنی درونی گذار ارزشنشر و 
گی طالب سطوح هم، کم انگیزگی و کم بهره

عالی از ابزارهای تولید علم است که راه را در 
 افق پیش رویشان سخت و مشکل کرده است. 
ما اعتقاد داریم که هرچه قدر بتوانیم، طالب را 

های در دوره سطح، مجهزتر کنیم، در دوره
یدی علمی بیشتر و بهتری نصیب عابعدی، 
حوزه و انقالب اسالمی خواهد شد و  طالب،

عنوان یک باقیات الصالحات، برای همین به
 کند.ما کفایت می

 باتشکر از وقتی که در اختیار گذاشتید.


