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  گزارشی از همایش تخصصی پژوهش 

  سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي

  1محمد نظرزاده

  
به مناسبت هفته پژوهش، همایش تخصصی پژوهش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 

 دایره المعارف تشیع و جمعی از فرهیختگان رضوي با حضور قائم مقام تولیت عظماي آستان قدس رضوي، بنیان گذار

در این مراسم، عالوه بر سخنرانی شخصیت هاي علمی و فرهنگی، از پژوهشگران نمونه . حوزه و دانشگاه برگزار شد

ادارات و محققان برتر تاالرهاي محققان سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي تقدیر به عمل 

بنیان گذار (، جناب آقاي دکتر محقق ) سازمانریاست محترم(یر مشروح سخنرانی هاي جناب آقاي زاهدي در ز. آمد

ریاست محترم انجمن  (و جناب آقاي دکتر فتاحی) دایره المعارف تشیع و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور

  : تقدیم می گردد)کتابداري و اطالع رسانی ایران و مشاور علمی سازمان

  

                                                
  انه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضويکارشناس مسئول بخش تاریخ شفاهی سازمان کتابخ 1
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ریاست محترم سازمان کتابخانه ها، موزه ها  (سخنرانی جناب آقاي محمدهادي زاهديمشروح * 

   )و مرکز اسناد آستان قدس رضوي

  
کنم خـدمت سـروران ارجمنـد و همکـاران            خیرمقدم عرض می  . الحمداهللا رب العالمین  . سم اهللا الرحمن الرحیم   ب

کنم خدمت جناب آقـاي       کنم و خیرمقدم عرض می      اً تشکر می  عزیز به خاطر حضورشان در این جمع نورانی و مخصوص         
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خـدمت همـه   هم هفته پژوهش را . دکتر محقق که قدم رنجه فرمودند و مجلس ما را با نور وجود خودشان منور کردند         

   .کنم شما حضار محترم تبریک عرض می

حیـات و   . یرمقت شما را نگ   کنم و امیدوار هستم که خیلی و         به صورت خیلی خالصه عرض می      بندهچند نکته را    

 حیات و زنـدگی مـا از مـصرف کـالري            . داراي مراتب و درجاتی است     .اي مشکک است    ه قول منطقیون مقوله   زندگی ب 

  این مقوله، مقوله مشخـصی اسـت  . متفاوتی از تابش و لوکس را دارد    مثل نور که درجات    .شود تا حیات طیبه     شروع می 

 حیـات بـستگی بـه علـم دارد، بـه عنـوان یکـی از                 . در این موضوع متوقف بـشویم      خواهیم   و یا الاقل فعالً نمی     تقریبا

 .به میزان دانش او سنجید    را  شود میزان زندگی هر فرد         در واقع می   . انسانها  اصلی زندگی و میزان زنده بودن      هاي  مؤلفه

که ) ع(جهان حضرت علی  موالي زندگان   . ، علم زندگی است   "العلم حیات "فرمایند که     در این باره می   ) ع(حضرت علی 

خود را از علم بدین گونـه     تعریف   ؛ افشانده است  هاي پس از خودش     در واقع نور زندگی را در پیرامون خودش و در قرن          

 در آنایشان همچنین .  " و ان کان حیاٌ و الجاهل میت   و ان کان میتا    العالم حی "  علم زندگی است و    ارائه می دهد که   

مثالهم فـی القلـوب     عیانهم مفقوده و اَ    باقون مابقی الدهر اَ    ءالعلما":  صحرا با کمیل فرمود     در دل  جمله معروف رازگوییِ  

هـاي    بـدن .اند تا روزگار بـاقی اسـت      علما زنده  و بدان معناست که      شنیده ایم  که این را همه ما و همه شما           "موجوده

  . شود اما آثار و امثال ایشان موجود است  مفقود میشانای

نکته دومی را خدمتتان عـرض      بگذرم و   می خواهم   له که در قالب نکته اول خدمت شما عرض کردم           از این مقو  

 دانش در نکتـه دوم  ردي بستگی به میزان دانش او دارد؛که زندگی انسان و میزان زنده بودن هر ف که اگر بپذیریمکنم  

  پـژوهش اسـت؛    ،یـابی بـه دانـش       دسـت  ویابی بـه علـم         در واقع ابزار دست    .وهش، جستار و جستن نیازمند است     به پژ 

اي جز  چارهت و براي رسیدن به ژرفاي واقعیت،  براي دستیابی به حقیقکه در حوزه دین و دنیا ومخصوصاً در روزگار ما  

  مؤسساتها و سازمان. یک موجود زنده هستندچون ها و کشورها  ها و حتی حکومت    سازمان : نکته سوم  .پژوهش نیست 

شـود و   هـا عـارض مـی     سالمت بر سازمانمرگ، بیماري و کودکی، نوجوانی، تولد و .اي حیات هستند دار واره  یک اندام 

در حـوزه علـم هـستند و    ترنـد و یـا روزآمـدتر    ترند که عـالم    دي زنده ها و افرا     مجموعه ا،ه   سازمان ، حکومت ها،  کشورها

  . استتر  تر، نمادهاي زندگی در آنها روشن  پویا و زندهمحورِ سازمانهاي دانش

 یک رویکرد ی که عرض کردم یک کاال و یارساند که پژوهش با این فرایض  نکته ما را به این نتیجه می    سهاین  

 زندگی و حیات منوط .اپو براي یافتن و جستن زندگی است در واقع قدم زدن یا تک. تجمالتی و تشریفاتی نیست،لوکس

، پژوهش ما براي بودن به ویژه در روزگار ،ي دستیابی به زندگی بنابراین برا. علم و علم منوط پژوهش و جستار است به

 ها کشور ما با این مـشکل   مدت.هاي معطوف به نیاز باشد ا، پژوهشه  البته باید پژوهش  .یک ضرورت انکارناپذیر است   

 ار خودشکرد، دانشگاه هم ک میرا  صنعت کار خودش .کرد کرد جامعه هم زندگی می هش می بود که دانشگاه پژومواجه

  . ضرورت بسیار مهمی است  این معطوف به نیاز بودن.را
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 تولد مرکزي بـراي زایـش       کتابخانه در واقع  یک  کنم تولد   می  مطلب دیگري که باز خالصه خدمت شما عرض         

اي نو در مراحل زندگی       اي براي تولد یک زندگی نو و ایجاد مرحله          هگیرد، نطف   اي شکل می    هرجا کتابخانه  .زندگی است 

 کتابخانه است، یعنـی     زاد خودِ   گیرد و از این جهت تاریخ پژوهش در کتابخانه مبارکه آستان قدس رضوي هم               ل می شک

هـاي پـس از    خوشبختانه در سال. حدود هزار سال در این مرکز زندگی متولد شده است و زندگی زایش پیدا کرده است    

هـا،     در سازمان کتابخانـه    امروزه . فراگیرتري بوده است   تر و    عمیق ،تر  انقالب اسالمی رویکرد به پژوهش، رویکرد جدي      

جریـان  عالوه بر ادارات پـژوهش، تاالرهـاي ویـژه محققـان وجـود دارد و                موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي         

.  جریان دارد  کنندگان   مراجعه در بین طوري که عرض کردم در درون سازمان و در میان خود همکاران و                پژوهش همان 

شـد و صـاحبان    عضو دارد که این اعضاء شامل کارشناسـان ار 4500 کتابخانه مرکزي اکنون  انه تاالر محققان    خوشبخت

جا آن مرتب از که  نخبه اي استمحل مراجعه پژوهشگراننیز  تاالر محققان مطبوعات سازمان .تألیف و پژوهش هستند

  .کنند استفاده می

گردد، اما براساس آنچه کـه        به تاریخ تولد کتابخانه باز می     همان طوري که عرض کردم تاریخ پژوهش کتابخانه         

نه عنـوان   از انقالب پیش در  . است  نخستین فهرست کتابخانه چاپ شده     1305سال   در    تاریخ کتابخانه نشان می دهد،    

عنـوان    با 1347کتاب در سال     و اولین  عنوان نامه آستان قدس      اولین نشریه با  .  است رسیدهچاپ  به  کتاب در کتابخانه    

وهش در سازمان سرعت بیشتري  روند پژ  ، اسالمی  شکوهمند  بعد از انقالب   . است شده منتشر   "راهنماي گنجینه قرآن  "

، 1379تا سال   در این دوره و      .گردید منتشر   1361سال  در   "اصول و مقدمات کتابداري   " اولین کتاب با عنوان      گرفته و 

 کـه شـوراي پـژوهش شـکل     1379ال از سـ . رسیدچاپ به ه  خطی در کتابخان عنوان کتاب و فهرست نسخ سی و یک  

هی در  ها سرعت قابل تـوج     خوشبختانه در این سال    سازمان پدیدار گشت و      پژوهشرابطه با    مرحله جدیدي در     گرفت،

 از جمله فعالیت هاي این دوره می توان به تشکیل          .پژوهش در سازمان فراگیرتر شد     و   توسعه پژوهش به وجود آمد    امر  

رشـد تـصاعدي میـزان    انجمـن علمـی پژوهـشگران و    تاسـیس  ، سـازمان  اداره هشتدر پژوهش ي تخصصی  ها  گروه

 در  خوشبختانه تعداد پژوهشگران سازمان و کسانی که کـار پژوهـشی  .اشاره نمود مقاالت ي علمی و انتشار  ها  سخنرانی

این آمـار یـک جهـش و     رسیده که 1388 نفر در سال نود به   1374 پژوهشگر در سال     پانزدهاز  هند  د   انجام می  سازمان

  .دهد را نشان مییک رشد قابل مالحظه اي 

قـرار   این حقیقت فراروي سازمان و دیگران  بررسی این آمارها و شاخص هاي عملکردي پژوهش در سازمان،         با

هفـت   یم موفق شـد در سال گذشته تنها  .است بوده یکه روند پژوهش الحمداهللا روند قابل توجه و قابل تأمل    می گیرد   

بـیش از   تـا کنـون    سازمان مطرح شده که    در شوراي پژوهش  هاي پژوهشی متعددي       طرح . منتشر نمائیم عنوان کتاب   

به امید روزهاي بهتر براي پژوهش که راه دسـتیابی          در پایان،   .  سازمان تهیه شده است    در  و کتاب   طرح پژوهشی  چهل

  .ما را به خدا می سپارم همه شبه مراتب باالتر و درجات عالی تر در زندگی ست



!!

!!

!!
5

بنیان گذار دایره المعارف تشیع و رئیس انجمـن آثـار و              (سخنرانی دکتر مهدي محقق   مشروح  * 

    )مفاخر فرهنگی کشور

  

آنچه که امـروز  . شدم اضر خوشحال هستم که در این مجلس شریف و باشکوه ح         بسیار  . بسم اهللا الرحمن الرحیم   

هو الذي بعـث    ".  است یکی از کلمات کلیدي قرآن کریم     کتاب  . به کتاب است  م خدمت شما عرض کنم راجع       خواه  می

بعد از مرحله تزکیه، تعلـیم کتـاب و        ".  منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه           فی االمیین رسوالً  
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حکمـت در    کـه در آنجـا     "المیزان انزلنا معهم الکتاب و    و": قرآن کریم آمده است   باز در جاي دیگري از      . حکمت است 

ند مقصود از میزان همـان  ه ا که مفسرین همه گفته استکنار کتاب آمد و در اینجا میزان یعنی ترازو در کنار کتاب آمد           

 به طوري که عرفا در آثار خودشـان نوشـتند    ؛براین بار معنوي فراوانی دارد کلمه کتاب بنا  . حکمت نظري و عملی است    

یعنی عالوه بر قرآن کریم که کتاب تدوین است، در برابرش .  جهان یک کتاب استت، اسکه انسان خودش یک کتاب

 کتاب تکوینی انفسی همین     .کوینی آفاقی و کتاب تکوینی انفسی     کتاب ت .کتابی است که آن را کتاب تکوین می خوانند        

  "همتنا فی االفاق و فی انفسسنریهم آیا" که  همین آدم استیانسان است و کتاب تکوینی آفاق

  همه عالم کتاب حق تعالی است       ست   به نزد آنکه جانش در تجلی 

آن کسانی که با کتاب محشور هستند باید بدانند که در ارتباط با چـه     کار دارند و     و  کسانی که با کتاب سر      بنابراین آن 

در بیت  متنبی شاعر عرب . استهاي مختلف آمده  توصیف و تألیف کتاب به صورت،در تمام ادبیات ما   . مفهومی هستند 

. رود شود و به جهاد می  که سوار بر اسب می قرار می دهددر برابر آن کسیشعري، خواننده کتاب و مجالست با کتاب را 

 در دنیا زین اسبی است که سـربازي مـدافع از وطـن و دیـن بـر آن سـوار          گوید بهترین جا     می در مصراع اول این بیت    

همچنین در ادبیات فارسـی از کتـاب   . داندنشین می   کتاب را بهترین جلیس و بهترین هم شود و بعد در مصراع دوم       می

  . کنند تعبیر به گوینده خاموش می

  گوینده خاموش بشنو سخن خوب ز       گوینده خاموش به جز نامه نباشد 

 مانند این است که در برابر گیرد درست یعنی انسان وقتی که در برابر کتاب قرار می. کتاب گوینده خاموش است"و واقعا

بـوده  ) ص(ه تشویق پیغمبر اکـرم مسأله کتاب و کتابت از صدر اسالم ب    . گیرد   ها قرار می   مؤلفان و نویسندگان آن کتاب    

. شـود   تکیه بر حافظه نشود، چون حافظه دستخوش فراموشی و تغییر و تبدیل می بوده کهبراي این و این تشویق     است

همـین حـدیث شـریف پیغمبـر        . علم را به بند و زنجیر کتابت بکشید        :یعنی" دوا العلم بالکتابه  قی": فرمودند) ص(پیغمبر

از را یـد العلـم   کلمـه تقی کـه    "تقییـد العلـم   "از جمله خطیب بغدادي کتابی نوشته به نـام          . منشأ آثار بسیاري شد   بعدها  

اسـتماع مـشایخ و امـالء و        سـماع و     این کتاب درباره کیفیت تـدوین حـدیث و        . گرفته است ) ص(فرمایش پیغمبر اکرم  

  .  از همین دریافت شده است" قیدکتابت و الالعلم صید"گوید  المثل عربی که می حتی ضرب. استمالءحدیث است

خصوصاً که فرهنگ اسالمی مبتنی بر این بود کـه علـم را از   .  در تمدن اسالمی باز کردجاي خود را   کتاب   ،هر حال به  

  .  در چین باید گرفتاگرچهحتی از دورترین نقطه هر جایی که ممکن است 

  که گفتار پیغمبرت این بود             بجو علم را گر چه در چین بود

  یککسی که به دنبال علم سفر کند و بمیرد، مانند یعنی" من مات فی طلب العلم مات شهیدا": می فرماید) ص(پیامبر

 حـضرت علـی بـن ابـی       .  شد موجب گسترش علم و کتابت علم شـد         ارزش علم که در اسالم به آن تأکید       . شهید است 

  .  هر کس به قدر علم او است و ارزشقیمت یعنی" قیمه کل امراٍ علمه" :فرمودند) ع(طالب
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 شد، یک جهش    نقل شرافت و بزرگی علم      در) ع(و ائمه اطهار  ) ع(و حضرت علی  ) ص( که از پیغمبر اکرم    یبا این احادیث  

 هم سفر کنند و نگناي محیط خودشان بیرون بیایند و تآنسالمی به وجود آمد که مردم از       و جنبش علمی در فرهنگ ا     

اي علوم یونانی، سریانی، سانسکریت، هندي و پهلوي بـه زبـان عربـی ترجمـه شـد و در        در دوره . هم علم را اخذ کنند    

علم و سفر باعث گردید ادبیات      همان تاکید بر    . ه ها در هم شکسته شد      محدود آنیعنی  . دسترس مسلمانان قرار گرفت   

 احسن التقاسیم فـی معرفـه     مانند  هاي جغرافی     کتاب. یدسفرنامه نویسی و جغرافیایی نویسی در جهان اسالم به وجود آ          

 والممالک ابـن خردادبـه،      سالک الم ه،بن رست ااالقالیم تالیف ابو عبداهللا محمد بن احمد مقدسی، االعالق النفیسه تالیف            

 سـفرنامه ابـن   رنامه ابودلـف، سـفرنامه ابـن فـضالن و         بلدان یاقوت حموي، سف   اللک استخري، معجم    المما  و سالکالم

 ابوریحان بیرونی که خـودش عـالم درجـه یـک در             ...پدیدار گشتند در نتیجه همین تشویق جستن علم بود که         بطوطه  

تحقیق "در کتاب ایشان .  زانو می زندندرود به هند و در برابر استادانی که آن جا بود میو کند  جهان اسالم بود سفر می

 این اسـالم    . زانو زدم   در برابر علماي آنها     چون به اصطالحات آنها وارد نبودم مثل بچه با ادب رفتم           نویسد  می "ماللهند

 بزن ودانی برو زانو  نمیکه  آنچه ايکند که تو ولو اینکه عالم درجه یک مملکت خودت هستی، بر است که تحریک می

 زبان عبـري و زبـان سـریانی را یـاد     دتأکید فرمودند بر زید بن ثابت که برو    ) ص(پیغمبر اکرم . ان آنها را یاد بگیر    برو زب 

بگیرد، براي اینکه اگر خواسته باشی اثر بگذاري بر مسیحیت یا چیزي را بشنوي، یا اثـر بگـذاري در مـذهب یهـود یـا                  

علـوم  مسلمانان . یدار شدها در عالم پد انبوه کتابین موجب شد که ا. چیزي از آن ها بشنوي باید زبان آنها را بلد باشی        

 دانـشمندان  کـه  را نگاه کنید متوجه مـی شـوید   "انساب سمعانی " شما اگر کتابی مثل کتاب       .گرفتند  را از هر جایی می    

حـل  م. ي بـوده اسـت     جاي دیگر  شان  شان یک جایی بوده محل درس خواندن        زادگاه. متعلق به جاهاي مختلف هستند    

و مسلمانان براي کسب علم از شـرق بـه غـرب مـی               است   شان جاي دیگري بوده     شان یک جا و محل تدریس       موعظه

  :  به قول ناصر خسرو . و بالعکسرفتند

  به سِند انداخت گاهم گه به مغرب                چون او هرگز ندیدستم فالخَن

  .این روش علماء بود. رف دنیا افکند به آن ط دنیا من را از این طرف،روزگار مانند یک فالخن

  تغربت حتی لم اجد ذکر مشرقی    تشرقت حتی قد نسیت المغاربا

آن قدر به سمت مغرب رفتم که نشانی از مشرق نمی دیدم و این قدر به سمت مشرق رفتم که مغرب ها را فراموش "

ها به بند   و کتابو بعد براي اینکه این علوم هاي ما سرازیر شد  در کتابخانه هاابجهت نیست که انبوه کت بی. "نمودم

علوم را ... بندي علوم بنویسند هاي تقسیم اب دانشمندان سعی کردند که کتکشیده بشود و مشجره برایشان نوشته بشود؛

هر . کند مالصدرا علوم را به علم احوال و علم اقوال وعلم افکار تقسیم می. به علوم شرعی و علوم نقلی تقسیم کردند

که کتاب احصاء العلوم را نوشت تا خوارزمی که مفاتیح العلوم را نوشت و در دوران متأخر گرفته کدام، از ابونصر فارابی 

بشماریم شاید اگر ما . بندي علوم را در آثار خودشان نوشتند نفایس فنون آملی و طاش کبري زاده، اینها همه تقسیم
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. ها می باشد  علم براساس کتابهایی است که در کتابخانهسیصد که این علم در اسالم به وجود آمد،سیصد متجاوز از 

علمی که .  که شاید به گوش دانشجویان نخورده باشد"علم عزائم"مثال . هایی که شاید به گوش ما نخورده باشد علم

. کردند گیري می ندازه علمی که به وسیله آن ساعات زمانی را ا:"علم البرکامات".  کردند به وسیله آن مار را افسون می

 و زمان ،این وسیله.  ریختدر محفظه دوم میسوراخی داشت که شن یا آب . ریختند  یا آب می شن،دو محفظهدر 

 یعنی علومی که شاید به گوش ما هم ، علمسیصداینکه گفتم . نشان می داد را قبل از اینکه ساعت اختراع بشود وقت

 امر جدید و اروپایی نیست که ما فکر کنیم از یکنویسی  فهرست. تاب داریمنخورده باشد و در مورد این ها همه  ک

. بندي کرد فارابی فلسفه افالطون و ارسطو را تقسیم. از آغاز اسالم فهرست وجود داشته استگی ها یاد گرفتیم بلکه فرن

  و دارنده  یعنی دوست"یالف" یونانی گرفته شده "فیالسوفیا" فلسفه از کلمه .شد چون فلسفه به مطلق علم گفته می

 یعنی" و فلسفه المرء فل سفه": البته کسانی که بعداً با فلسفه مخالف بودند گفتند.  حکمت و یعنی دانش"سوفیا"

گویند  شود می شمشیر وقتی کند می. ندي است در زبان عربی به معناي کُ"فل".  است"سفه" و آخرش "لفَ"اولش 

 تقسیم  به شد و ه بعداً به همه علوم اطالق میکلمه فلسف. نی سفاهت و احمقی هم یع"سفه". دچار فلول شده است

آوردند و در ذیل فلسفه   اخالق و تدبیر منزل و سیاست مدن را می،در ذیل فلسفه عملی. شد فلسفه نظري و عملی می

 ریاضیات .د و نه ماده خارجی ماده ذهنی دارهیات نهگفتند که ال آوردند و می ت را میهیا، ریاضیات، طبیعیات و النظري

اً مفهوم دانشگاه و  خصوص.هم ماده خارجیو ماده خارجی ندارد، ولی ماده ذهنی دارد، طبیعیات هم ماده ذهنی دارد 

به علت اینکه دیدند . آشنا شدند "احصاء العلوم فارابی"در اروپا وقتی به وجود آمد که آن ها با کتاب سازي  دانشگاه

ساب را بگوید من علم حو این نیست که یک کسی براي خودش مرکزي را دائر کند . بوط هستندعلوم به یکدیگر مر

پس ما . به هم مربوط هستندهمه  علوم .ی بگوید علم فقه یکیکی دیگر بگوید من آنجا علم نجوم و. کنم اینجا کار می

اید ریاضیات بداند به جهت بحث یک فقیه ب. جا باشد و به کمک هم بیایند آنیک جایی را بسازیم که همه علوم 

 طبیب باید هندسه .د موسیقی بداند براي معرفۀ النبضیک پزشک بای. قبلهالفرایض، باید نجوم بداند به علت معرفت 

طبیب باید نجوم بداند به علت اینکه در اوایل . کرد هاي مدور فرق می هاي مربع با زخم  زخم بداند چون کیفیت معالجه

 یعنی گویند ها یونورسیتی می ه و فرنگیها دانشگاه را جامع عرب .دکن هاي بیماري فرق می ، بحران ماهماه و اواسط

ه، جامعه و دانشگاه منحصر به مدرس  اسالم امتیازش این بود که علم را.  این مفهوم از اسالم گرفته شدجامعیت علوم و

به این معنا نیست که هر جا دانشگاه . نشگاه استجا که معلم و شاگرد خوبی بود خودش مدرسه و داک گفت هر نکرد و

از این جهت بود که دانشمندان مسلمان براي اینکه از درس یک استاد  .میز، نیمکت و تخته سیاه بود دانشگاه بشود

. در جهان اسالم هر کدام یک زبان واحد علمی داشتند در اروپا و. می کردندورترین نقاط جهان سفر استفاده کنند به د

ایتالیایی می آمدند با زبان التین از بنابراین نروژي یا . داد  میاستاد به زبان التین درس. بان علمی در اروپا التین بودز

مشرقیه خودش را به عربی درس الفخرالدین رازي مباحث . در اسالم زبان علمی عربی بود. علوم استفاده می کردند
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هاي علمی بود که در  گسترش علمی با همکاري. آمد ، از شمال آفریقا میآمد داد، حاال شاگرد از آسیاي میانه می می

نویسی به سرعت   مسأله کتاب و کتاب،با انتقال علوم یونانی، هندي و سانسکریت. شد میان دانشمندان برقرار می

 از لوي به عربی وکتاب کلیله و دمنه از زبان سانسکریت به پهلوي ترجمه و از زبان پهبراي نمونه، . گسترش پیدا کرد

 فهرستی بنده. گرفتندفراها آثار پزشکی یونان را  مسلمان. و به صورت شعر و نثر در آمدعربی به زبان فارسی ترجمه شد 

 کتاب که از 120 متجاوز از  حاويفهرست آثار جالینوس. ترین فهرست جهان اسالم است م که قدیمه ارا ترجمه کرد

ربی ترجمه شده و این کتاب چند خاصیت دارد، یکی اینکه این کتاب تکنیک ترجمه را زبان یونانی، سریانی به زبان ع

 تشبیهات، استعارات مواقع خیلی مه کنند؟ترجمه کنند، آیا تحت لفظ ترجگونه دانستند چ ها نمی مسلمان. دهد نشان می

مثالً فرض کنید به من چپ . هدد زبان مقصد اصالً معنا نمیاللفظی ترجمه کنیم در و کنایاتی است که اگر ما تحت 

بسیاري از . فهمند فهمیم آنها نمی چپ نگاه کرد، این را به هر زبان دیگري ترجمه کنید اون معنی که ما از آن می

مثالً فرض  . را بیاوریم مشکل ایجاد می شود هاها هست که اگر ما خواسته باشیم ترجمه کنیم و معادل آن المثل ضرب

 ترجمه کنیم  تحت اللفظی این را به زبان خارجیچنانچهگوییم پا توي کفش من کرد،  سی میاربفرمایید که ما در ف

یا در زبان انگلیسی است دماغت را توي کار مردم نکن، . د می گوییم کفشم را دزدیدنکن  فکر میفهمیده نمی شود و

مثالً قال الذین کفروا را . معنا کنند  مفهوم وترسیدند که نقل به می مترجمین اولیه قرآن. دهد  نمیاین به زبان دیگر معنا

امانت نمی گفتند خیانت در  ولی ابتدا می. این جمله در فارسی غلط است. گفت کسانی که کافر شدند: کردند ترجمه می

بعدها متوجه شدند که . د کافر شدنیعنیقال یعنی گفت، الذین هم کسانی که، کفروا . سخن خدا استتوان کرد چون 

این . فهمند جمله غلط فارسی را که مردم نمی.  امانت این است که ما برگردانیم به زبانی که آن رامردم بفهمندرعایت

گویید فالن کتاب تصحیح  کیفیت مقابله، اآلن شما در کتابداري می.  آمده استی که ذکر شدتکنیک ترجمه در این کتاب

  سال پیش در مملکت ما تصحیح انتقادي وجود داشته است1200در . کنید ما از اروپا یاد گرفتیم انتقادي شد، خیال می

هاي  س و پایه دانشمندان مسلمان براي کارهاي علمی اسا.گرفتیمفراها  کنیم از اروپایی در حالی که ما خیال می

ریم ذ بگآناز .  فهرست حنین بن اسحاق است ،ترین فهرست قدیم، نویسی  فهرستراجع به همین .استواري قرار دادند

 ندیم را ترجمه به فارسی  ابنمرحوم تجدد فهرست. ه استدجا معرفی ش آنقدر علوم در فهرست ابن ندیم که ببینید چ

  .ترجمه به انگلیسی هم دارد. کردند

هایی ابوریحان بیرونی را دانشگاه تهران چاپ کرده است که هم کتاب هاي خودش را طبقه بندي  کتابفهرست 

کـشف الظنـون عـن      "هاي بزرگی مانند      کریاي رازي را تا بعدها فهرست     اب هاي محمد بن ز    ست کرده و هم کت    و فهر 

هـاي   رسـت یـا فه  "یف الـشیعه انالذریعه الی التص" یا کتاب مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی       "اسامی الکتب و الفنون   

 "سینا هرست آثار ابنف"ر ایران مرحوم دکتر یحیی مهدوي د. موضوعی یا فهرست هاي یک شخص معین پدیدار گشت

 بوده که  از قدیماین روش.  کردندمنتشردر کشورهاي عربی هم مرحوم قنواتی فهرست آثار ابن سینا را      . را چاپ کردند  
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از  مـشهد برگـزار شـد و      در   سال پـیش     چهل در همین کنگره شیخ طوسی که در         ...دندکر  آثار یک دانشمند را ذکر می     

بایست براي تمـام دانـشمندان    این کار می.  آثار شیخ طوسی معرفی شدان گرفته شد، هایی بود که در ایر     بهترین کنگره 

ها    المعارف را از فرنگی    کنیم دائره   ما خیال می  . شد  هاي مختلف در جهان اسالم عرضه می        کتاب به صورت  . انجام بشود 

 . که خودش  دایرة المعـارف اسـت   ابن سینا را داریم"شفاء"  ما کتاب  ."وعهموس": ویندگ  میبه آن   ها    که عرب گرفتیم  

حیوان، موسیقی، هیأت، نجوم، حساب النبات، علم الماوراء الطبیعه، علم طبیعت، وقتی که این کتاب فیریک، متافیزیک، 

 مرحوم مجلسی که تمام علوم دینی و شیعه در این "بحاراالنوار"یا همین کتاب . و هندسه دارد پس دائرة المعارف است

 قـدماي مـا   .نامـه   تـک  یـا گوینـد   مـی "مونوگراف"ها   امروزه فرنگی کهکتابی همنوع .  المعارف است   دائره کتاب است 

. گفتند  اینها را رساله مفرده می. می نوشتند ارث یا موضوع جهادگفتند رساله مفرده، یعنی در یک موضوع خاص مثال می

شـان ایـن      بود، همه دانشمندان ما یکی از امتیازات       ولی تقلیدي ن   وجود داشت انتقادي   وانواع و اقسام کتابهاي تحقیقی      

  کتاب  من این  ."الشکوك علی جالینوس  "کریاي رازي کتابی دارد به نام       محمد بن ز  . کردند  بوده که تقلید را مذمت می     

حقی که جالینوس بر گردن من دارد از حق یک ارباب بـر بـرده   : گوید در اول کتاب میایشان  .را تصحیح و چاپ کردم 

 کتاب طبی و فلسفی پانزده شانزده و به جایز نیست تسلیم کورکورانه به رؤسا ،طب و فلسفهدر  زیادتر است ولی خودش

 رازي کپـی    علماي یونان اسـت؛   ها علمایشان کپی      گویند مسلمان   میکه  کند و این رد کسانی است         جالینوس انتقاد می  

اآلن این شروحی که دانشمندان مـسلمان       . چیزي نیست در حالی که چنین     . جالینوس و ابن سینا هم کپی ارسطو است       

آثـار ارسـطو هـم      .  من چـاپ کـردم      را  است  مال مهدي نراقی   که از  یکی از آن ها      جود دارد که  بر کتاب شفاء نوشتند و    

سـالمی از اینهـا    دانـشمندان ا   !ات مال مهدي نراقی کپی ارسطو است؟      هی بیایید مقایسه کنید کجاي شرح ال       شما .هست

. روي خشت گذشتگان بگذاردرا رسد مگر اینکه خشت خودش  بزرگی نمیبه آدم .  این روش آنها بود   .کردند  میاستفاده  

ترقی و پیشرفت علـوم  ه نه براساس تقلید کورکورانه و راز  براساس استدالل و دلیل بود در بین مسلمانان    علوم پیشرفت

  ه اهللا و برکاتهوالسالم علیکم و رحم. هم در اسالم به همین کیفیت بوده است
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سـازمان یـا   سخنرانی جناب آقاي دکتر رحمت اهللا فتاحی با عنوان توسعه پـژوهش در  مشروح  * 

  نگاهی به عملکرد پژوهش

  

  
 من  ...شمارم  خوشحالم که در جمع شما حضور دارم و چنین فرصت هایی را غنیمت می             . به نام خداي حق تعالی    

ها   کنم با توجه به برخی واقعیت       صحبتم را در قالب یک کار پژوهشی ارائه می        با توجه به اینکه هفته پژوهش است فرم         

اي را بـراي توسـعه پـژوهش در      که در سازمان وجود دارد و تمایالتی که وجود داشت، احساس کـردم بایـستی برنامـه                

و با همکاران صحبت عنوانی را انتخاب کردیم . سازمان تدوین کنیم و این برنامه هم براساس یافته هاي پژوهشی باشد
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کار ما را به نقد بکشند پیشنهادهاي پژوهشی به سازمان دادیم و درخواست کردم که دو داور قوي در این زمینه . نمودیم

  . تر است حرکت کنیم آنچه که اصولی اساس تا از ابتدا ما بر

 به سمت جلـو پـیش   در طول زمان هر چه. به عنوان مقدمه عرض کنم که جهان امروز یک جهان رقابتی است       

 در این    بنابراین ما باید   .شود  تر می   تر و در عین حال علمی       تر و فشرده    شویم که رقابت بسیار گسترده      رویم متوجه می    می

تصور نباشـد کـه رقابـت فقـط مخـتص سـازمانهاي             .  ایفا کنیم  نقش در این عرصه رقابتی      فضا زندگی کنیم و بایستی    

 بـه توسـعه خودشـان    ،هاي فرهنگی هم در جهان امروز در واقع دارنـد براسـاس اصـل رقابـت              اقتصادي است، سازمان  

به این منظور اکثـر سـازمان هـاي بـزرگ      . ها براي اینکه در این رقابت شرکت کنند باید پویا باشند            سازمان. پردازند  می

هـا بایـستی    گیـري  چرا؟ به خـاطر اینکـه همـه تـصمیم    . اي تدوین برنامه راهبردي با یک رویکرد علمی اقدام کردند        بر

هاي بزرگ و مؤثر در زندگی یک جامعـه و یـک    بسیار مشاهده شده حتی سازمان. براساس برنامه راهبردي انجام بشود    

گیري هاي آن ها معقوالنه نبـوده و بـسیار تغییـر           تصمیمکشور به دلیل اینکه برنامه راهبردي نداشتند و در طول زمان            

 ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضـوي بد نیست یک نگاهی به ساختار سازمان کتابخانه ها. کرده دچار خطا شدند  

مان ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي یکی از ساز        ها، موزه   همان طور که اطالع دارید سازمان کتابخانه      . داشته باشیم 

و بـاز   . شود در منطقـه هـم جایگـاه بـاالیی دارد             که گاهی اوقات ادعا می     یار مطرح و پرسابقه این کشور است      هاي بس 

از این لحاظ . اي است ترین سازمانها در زمینه اسناد،آرشیو مطبوعات و اشیاء موزه یکی از مطرحاین سازمان دانید که    می

طور که اشاره شد در طـول دو دهـه اخیـر     همان. نظیر است ند در ایران بی  مجموع اداراتی که در این سازمان حضور دار       

هـاي زنـدگی ادارات و         با توجه به اینکه تحوالت در همه عرصه        .استتحوالت بسیار مثبتی در این سازمان انجام شده         

چه که امروز وجود    ، این سازمان هم تجدید ساختار خودش را انجام داده است و شما شاهد آن هستید آن                رخ داده نهادها  

در همین مدت نیروهاي متخصص خوبی را خود سازمان تربیت کرده .  بیست سال پیش متفاوت استیادارد کامالً با ده 

ها در ایران بود که اقدام به برگزاري دوره کـاردانی کتابـداري سـپس                  یکی از نخستین سازمان   این سازمان   شاید  . است

نیروهاي خیلی خوبی هم . هاي سنجیده و مثبتی بود همه اینها واقعاً حرکت. شد کردکارشناسی و بعد از آن کارشناسی ار

هاي برجسته در  از این نظر شاید این سازمان یکی از سازمان. جذب سازمان شدند که همین اآلن مشغول به کار هستند

. أسفانه شاهد چنین کاري نبـودیم     ما در کتابخانه ملی ایران و حتی برخی مراکز ملی اطالع رسانی دیگر مت             . ایران باشد 

شناسـم، از افـراد    اي دارم و افراد را مـی   آن افرادي هم که جذب این سازمان شدند به نظر من که در هر صورت تجربه               

بنابراین از این نظر یک ویژگی و ظرفیـت ظرفیـت خـوبی را سـازمان                . داري هستند   نخبه حوزه کتابداري، اسناد و موزه     

همین طور براي اینکه این پتانسیل از حالت بالقوه به بالفعـل در بیایـد، از مـشاورین    . ورده است براي خودش به وجود آ    

مـن در سـایر    .  کـه ایـن هـم نکتـه مثبـت و نـسبتاً اسـتثنایی اسـت                 شدهاي مختلف استفاده      علمی مختلف در عرصه   

گی از مشاورین علمی در خدمت هاي مشابه ندیدم که چنین حرکت و رویکردي وجود داشته باشد که گستره بزر سازمان
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به موازات همه اینها به کارگیري تجهیزات و امکانات فن آوري نوین هم یکی از رویکردها بوده کـه در                 . سازمان باشند 

  . جلودار بوده استسازمان در این زمینه این سازمان مورد توجه قرار گرفته و واقعاً 

یران یک مقداري احتیاط وجود داشت در مورد به کـارگیري  ست شاید، ده یا دوازده سال پیش در کل ا       خاطرم ه 

در نهایـت همـه ایـن    . اینترنت، اما در این سازمان خوشبختانه با شهامت و با آگاهی کامل از اینترنت استفاده مـی شـد    

  . حرکت هایی که صورت گرفت باعث به وجود آمدن فضاي مناسب پژوهشی شد که اکنون شاهد آن هستیم

 کتابخانه وابـسته وجـود دارد       39ها در سطح ایران       دانید در سازمان مجموعاً در حوزه کتابخانه        یهمان طور که م   

کننـد کـه     نفر نیروي انسانی رسمی یا پیمانی در سازمان خدمت مـی 492در مجموع . که تعدادي در سطح مشهد است     

 52 کارشـناس و  193ناس ارشـد،     کارشـ  32به لحاظ سطح مدرکی که این افراد دارنـد وجـود            . عدد بسیار بزرگی است   

با توجـه   . مه ا من مشاهده نکرد  را در سازمان مشابه دیگري      چنین ترکیبی   .  واقعاً قابل توجه است     مدارك کاردان و بقیه  

. رود که براي زنده بودن به پـژوهش بهـاي بیـشتري داده بـشود                 و این ظرفیتی که وجود دارد انتظار می         حقایق به این 

.  قابل توجـه اسـت     ارائه شد   پژوهشی که سازمان حتی کتاب هایی که حاصل کار پژوهشی بوده           هاي  آماري که از طرح   

 این سازمان را در رتبه نخست ،هاي بزرگ کشور هاي ملی اطالع رسانی و کتابخانه مقایسه این سازمان با برخی سازمان

در حوزه ریاست کارشـناس پـژوهش       . سازمان به لحاظ پژوهشی یک ساختاري را تعریف کرده است         این  .  دهد  قرار می 

هـاي زیـاد و     با توجه بـه ظرفیـت   هرچند که به نظر می رسدریزي و هماهنگی فعالیتهاي پژوهشی است مسئول برنامه 

.  برساندحالت مطلوب توسعه پژوهشما را به تواند  غنایی که منابع مختلف در اینجا دارند وجود فقط یک کارشناس نمی

 دوازدهدر طـول    . هش زیر مجموعه حوزه ریاست است و تمام فشار کار متوجه ایشان است            در هر صورت کارشناس پژو    

سالی که من در خدمت سازمان بودم و به حوزه پژوهش بیشتر توجه داشتم این دغدغه ذهنی در مـن شـکل گرفـت و            

یکـی زیربنـاي    . مکن   قسمت این مسأله را خدمت شما عرض می        دو که من در     ناي مسأله پژوهش را به وجود آورد      زیرب

هـا و     گیري پژروهش با توجه به وجود بخش        زیربناي شکل راجع به   . گیري پژوهش و دیگري خود مسأله پژوهش        شکل

یکـی مـسائل و   : ادارات مختلف و همین طور نیروي انسانی که در مورد ظرفیتش اشاره شد، دو نکته مهـم وجـود دارد               

تواند بطور بالقوه در درون سازمان به وجود بیاید که برطـرف      یا می به صورت بالفعل وجود دارد و       که  مشکالت متنوعی   

تواند فقط مبتنـی   گیري هاي مدیران و کارشناسان ارشد نمی    به عبارتی تصمیم  . کردن آن ها نیاز به انجام پژوهش دارد       

ن اسـت کـه نیـروي    دومین مورد ای. هاي پژوهشی باشد بر دانش فردي یا جمع کوچکی باشد، باید حتماً مبتنی بر یافته           

انسانی موجود توان بالقوه و بالفعل را براي توسعه فعالیت پژوهشی دارند که بایـستی در قالـب یـک برنامـه راهبـردي                        

پس این گروه کارشناسان متعدد و متخـصص کـه وجـود دارنـد تـوان       . منسجم این ظرفیت از بالقوه به بالفعل در بیاید        

هـا و تـوان بایـد در چهـارچوب برنامـه       یم کارشان را ببینیم، اما همه فعالیـت     توان  پژوهش دارند همین طور که اآلن می      

 رود فعالیتهاي پژوهشی سازمان براساس برنامـه مـدون راهبـردي از              به عبارت دیگر انتظار می    . راهبردي تعریف بشود  
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که من اینجا قید کردم هایی  هر کدام از این صفت. گستره، عمق، کارآمدي و پیوستگی وانسجام بیشتري برخوردار باشد

  .  توجه کنیم هاتوانیم آنها را تعریف عملیاتی کنیم و در پژوهش به آن به عبارت دیگر ما می. معناي خاصی دارد

تواند تا سالهاي دراز براسـاس منـابع قـوي کـه دارد      با توجه به در اختیار داشتن امکانات قابل توجه، سازمان می   

حتی فراتـر از خـود سـازمان بخـشی از نیازهـاي ملـی و فراملـی در        . و اجرا کندطرح هاي پژوهشی مختلف را تعریف  

 منحصر  هايهایی که مجموعه به خصوص در زمینه. داري، اسناد و کتابداري را انجام بدهد هاي مرتبط، یعنی موزه حوزه

تواند  اینها در صورتی میهمه . هاي خطی ، قرآن ها، کتاب هاي چاپ سنگی و اسناد در اختیار دارد به فردي مثل نسخه

اي که    مسأله. موفق باشد که در فعالیتهاي پژوهشی در چهارچوب برنامه راهبردي مناسب با شرایط سازمان انجام بشود               

بـا توجـه بـه منـابع        . سؤاالت پژوهش را تدوین کردیم    ش   که ما براساس   نیم براي پژوهش تعریف کنیم این است      توا  می

هاي مختلف سازمان و توانایی بالقوه کارکنان در زمینه پـژوهش، وضـعیت پـژوهش و            بسیار غنی و ارزشمند در بخش       

. ددستاوردهاي آن با آنچه شایسته و بایسته این سازمان است و همین طور شاید با انتظارات مدیران  فاصله داشته باشـ      

تواند کارهـاي    این سازمان میشود که شود و این تمایل ابراز می      در جلسات مختلف واقعاً همیشه این دغدغه مطرح می        

هاي موجود مشخص نیست مشکالت اصلی و عوامل عمـده کـه              با توجه به واقعیت   . تر و بیشتري را انجام بدهد      بزرگ

به عبارت دیگر بایستی به دنبال این باشیم که چه عـواملی مـی توانـد                . سعه پژوهش در سازمان هستند کدامند     مانع تو 

فقط مربوط به یـک    . انسجام پژوهشی در طول زمان باشد       وجود آوردن یکپارچگی و    مشوق فعالیت هاي پژوهشی و به     

ناخت در درجه اول ش. توانیم هدف و ضرورت پژوهشی خودمان را اینجا تعریف کنیم سال خاص نباشد، براین اساس می

ل وضـعیت موجـود   بررسی تحلی. هاي پژوهشی که از عناصر برنامه راهبردي است دیدها و ته    نقاط قوت، ضعف، فرصت   

تدوین نقشه راه توسعه پژوهش که به عبارتی همان . سازمان که در حال حاضر سازمان در چه شرایطی زندگی می کند     

 کـه   گیـري از منـابع و امکانـات         دن بهـره  افزایش ظرفیت پژوهشی  براي به حداکثر رسان       . الگوي برنامه راهبردي است   

بد نیست یـک تعریـف مـستند از برنامـه       . رسیم   به برنامه راهبردي می    حاال. کند  هدفی است که این پژوهش دنبال می      

 داراي هـدف هـا و منـافع مـشترك بـه             برنامه راهبردي یک فرایند است که براساس آن افـرادِ         . راهبردي داشته باشیم  

دن ها و به دست آور خصوص در یک سازمان دست به تحلیل و بررسی عوامل کلیدي الزم براي به وجود آوردن فرصت

پس بایستی جمعی در یک سازمان تمایل داشته باشند که چنین کاري را             . زنند  امکانات الزم براي تحقق آن اهداف می      

برایسون که یکی از افراد     . نمایندعواملی که وجود دارد تحلیل کنند و بر اساس آن برنامه نهایی را تدوین               . انجام بدهند 

برنامـه راهبـردي    : تري دارد   ه راهبردي را ارائه داده یک تعریف مشخص       بسیار معروف و یکی از مدل هاي مطرح برنام        

دانید باالخره تغییـر   همان طور که می. بینی و تطبیق سازمان با تغییرات قابل انتظار است مند براي پیش    یک روش نظام  

تحول و همگام شدن با آن شناسایی این تغییر و . افتد و تحول بسیار متنوعی در جهان، کشور و جامعه ما دارد اتفاق می 

. ها به منزله اینکه از این تغییر و تحوالت نهراسیم، بلکه از این ها به عنوان فرصت استفاده کنیم، بسیار ضروري اسـت     
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منـد و بهتـري روش حرکـت         ریزي است که به صورت نظـام         گونه مشخصی از برنامه    ،ریزي راهبردي   در واقع در برنامه   

 ایـن   یسـازمان رابطـه بـا      در   حاال هدف سازمان چیست؟   . کند  شخص می ف مورد نظر را م    سازمان براي رسیدن به اهدا    

ها بتواند خدمات خوبی را بـه     موزه داري، اسناد، آرشیو مطبوعات و کتابخانه        هاي بخشدر  چنینی در واقع این است که       

  . جامعه و کشور ارائه بدهد

هاي مختلفی که ارائه شده       مدل. توانیم نام ببریم    ه را می  ریزي راهبردي معموالً چه مراحلی دارد؟ ده مرحل         برنامه

  . نظران پیشنهاد کردند که این ده مرحله شاید عینیت بیشتري داشته باشد  مراحل مختلفی را صاحب.ندمتفاوت هست

ریزي راهبردي را تدوین مـی        کسانی که برنامه  .  و هدفهاي سازمان است     انداز و مأموریت    شرح چشم : مرحله اول 

  .د و اینها را تدوین کنندنها و وظایفی که سازمان به عهده دارد داشته باش ها، رسالت ند بایستی آگاهی کاملی از هدفکن

تحلیل محیطی سازمان و یا تحلیل درون سازمان، آنچه در سازمان در حال رخ دادن است به لحاظ                  : مرحله دوم 

 و وجـود دارد  در سـازمان    ياینکه چه ساختار  . یل قرار بگیرد  ساختاري و محتوایی و به لحاظ فرایندي بایستی مورد تحل         

اگر در اینجا به فرایند اشاره نکنیم در واقع شبیه یک ظرفی است کـه               . (چه محتوایی در این سازمان شکل گرفته است       

ست کـه   فرایند از عواملی اآنشود پس  در آن مایعی وجود دارد و همین طور ایستا است، اما یک فرایندي دارد طی می     

  ).در داخل سازمان باید مورد توجه قرار بگیرد

 ایـن  .بط با زمینه هاي پژوهـشی در جامعـه   تحلیل محیط بیرونی، شامل شرایط و وضعیت امور مرت        : مرحله سوم 

یـک شـهر، یـک کـشور،      . سازمان در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با بخش هاي گوناگون بزرگتر جامعه خودش است        

تواند برقرار کند بـا محـیط     سازمان میتعاملی که این ک جهان، باید این شرایطی که وجود دارد و          یک منطقه و حتی ی    

هایی  ه و سازمان چه دیدگا ؟ نسبت به سازمان دارند    یی جامعه بیرون  یها  چه دیدگاه . بیرون خودش مورد تحلیل قرار گیرد     

  نسبت به جامعه بیرون دارد؟

 که این هم براسـاس  مندي هاي خود سازمان است  و توانها، ضعف ها ها، فرصت دیدشناسایی ته: مرحله چهارم 

  .آیدتواند به دست  هایی که وجود دارد می هاي سازمان و گزارش نامه و مطالعه پیشینه فعالیت مصاحبه، پرسش

ه به هر صورت فعالیتی که در مرحل. تحلیل اطالعات به دست آمده از مطالعه بیرونی و درونی است: مرحله پنجم

  .بندي و یک استنتاجی به دست داده شود دوم و سوم شد، باید جمع

براساس آنچه تحلیل شـد، بایـد ببینـیم         . ستهاي سازمان ا    انداز، رسالت و هدف     بازنگري در چشم  : مرحله ششم 

ها و   نیاز به توسعه در بخش       تدوین کرده نیاز به بازنگري دارد؟     آنچه که قبال سازمان به عنوان رسالت و هدف خودش           

  هایش دارد یا خیر؟  و رسالت  اهدفبرعکس نیاز به محدود کردن برخی از
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ها،   از میان مجموعه هدف   . ستات راهبردي و مورد عالقه سازمان ا      شامل مشخص کردن موضوع   : مرحله هفتم 

  زنـدگی  کـه     حیاتی براي سـازمان برخـوردار اسـت        هاي  ها و فعالیت هایی که سازمان دارد کدام یکی از اولویت            رسالت

  . باید در این مرحله شناسایی بشودگیرد؟ این مورد، مان  براساس آن دارد شکل میساز

 راهبـردي تـدوین    براساس همه دانشی که به دست آمد باید برنامـه    . طراحی راهبرد مربوطه است   : مرحله هشتم 

مـا  . رنامـه اجرایـی تـدوین بـشود       براي برنامه راهبردي باید یک برنامه عملیاتی براي پیاده شدن، بـه عبـارتی ب              . بشود

هایی که    سازي و ظرفیت    هاي پیاده   توانیم برنامه راهبردي تدوین کنیم، اما اگر در مورد پیاده سازي، شناسایی چالش              می

 در  . توانـد باشـد     هیچ مفید فایده نمـی    انجام ندهیم، در واقع برنامه کاربردي       را  براي پیاده سازي باید وجود داشته باشد        

ریزي در نهایت بایستی تـوأم بـا یـک     هر برنامه . کنیم  سازي می    ارزیابی داشته باشیم از آنچه که داریم پیاده        نهایت یک 

هـاي گونـاگون مـدل        افراد مختلف با گرایش   . هاي مختلفی براي تدوین برنامه راهبردي وجود دارد         مدل.  ارزیابی باشد 

تـرین    جام شده براي این طرح پژوهشی، مدل برایـسون مناسـب   اي که ان    هایی را ارائه دادند که براساس مطالعات اولیه       

حـاال بـراي اینکـه یـک مقـداري عینیـت       . مدل تشخیص داده شده که در ایران از این مدل بسیار استفاده شده اسـت             

بیشتري بدهیم به آنچه که قرار است انجام بشود و حتی ممکن است بسیاري از شما درگیر آن باشید و به این سؤاالت                       

. ها داریـم  سخ بدهید، بد نیست به سؤاالت پژوهشی اشاره مختصري کنیم و اینکه چه توجیهی براي تدوین این سؤال  پا

پردازد که مدیران و کارشناسان ارشد سازمان چه دیدگاهی پیرامون وضعیت کنونی، امکانات و  نخستین سؤال به این می

مـی  هاي پژوهشی سازمان چـه        شان نسبت به فعالیت      دیدگاه هاي پژوهشی سازمان دارند؟ مدیران سازمان اآلن        فعالیت

؟اگر راضی هستند، تا چه میزان رضایت دارند؟در چه ابعاد و زمینه هایی بیشتر راضـی هـستند؟ اگـر از فعالیتهـاي                      باشد

 چرا طرح شد؟ چون  مدیران هستند کـه در           ن چیست؟ چرا این سؤال اهمیت دارد و       سازمان راضی نیتسند، چرا؟ نظرشا    

پـس  . سازي اجزاء برنامه را توجیه کننـد        مدیران هستند که باید ضرورت پیاده     . نهایت باید برنامه راهبردي را پیاده کنند      

دومین سؤال این است کـه مـدیران و کارشناسـان ارشـد             . باید دیدگاه آن ها در درجه نخست این پژوهش لحاظ بشود          

بارتی وضعیت مطلوب پژوهش در سازمان دارنـد؟ نظرسـنجی  از    سازمان چه انتظاراتی از فعالیت هاي پژوهشی یا به ع         

دهید که حرکات پژوهشی سـازمان بـه چـه سـمت و                خواهد شد که شما ترجیح می      انجامطریق پرسشنامه یا مصاحبه     

هایی باشد و چگونه این کار انجام بشود؟ به دلیـل اینکـه مـدیران نقـش      ها با چه زمینه   سویی سوق داده بشود؟ اولویت    

. کنیم، یعنی نظر بدهند که ما به چه سمتی باید برنامـه را سـوق بـدهیم            دارند این نظرسنجی را از آن ها  می           ی را اصل

براساس اطالعات موجود چه امکاناتی از نظر بودجه، نیروي انسانی، زمان           : اش به این شرح است      سومین سؤال و توجیه   

هش در سازمان وجود دارد؟ به دلیل اینکه مدیران آگاهی بیشتري موردنیاز، حمایت مسئولین و امثالهم براي پیشبرد پژو

 که واقعاً اگر قرار اسـت  توانند نظر بهتري بدهند آن ها میاز وضعیت درونی سازمان و امکانات بالقوه و بالفعل آن دارند         

ر دادن امکانـات کمـک   سازي این برنامـه از طریـق قـرا     توانند به پیاده    برنامه راهبردي تدوین بشود، مدیران چگونه می      
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 راهبردي   مدیران و کارشناسان ارشد سازمان چه دیدگاهی پیرامون ضرورت تدوین و اجراي برنامه            : کنند؟ سؤال چهارم  

هاي مدیران وجود دارد یا خیر؟ در ایران، ایـن            پژوهش در سازمان دارند؟ واقعاً آیا اعتقادي به برنامه پژوهشی دردیدگاه          

بسیاري از مدیران به دلیل دیدگاه سنتی و بـه دلیـل اینکـه دانـش افزایـی در حـوزه                     . استهاي اساسی     یکی از چالش  

 آن هـا  اگر که در فرایند مصاحبه بـه    . اشندند، شاید با مفهوم و ضرورت برنامه راهبردي زیاد آشنا نب          ه ا ریزي نکرد   برنامه

ن شود، مدیران به دلیل نقش اساسی کـه       و ضرورت برنامه راهبردي و اهمیت آن عنوا        ارائه شود توجیه کافی و منطقی     

تـرین عوامـل و       مهـم : سؤال پـنجم  . العاده در توسعه و پیشبرد طرح مؤثر باشند         توانند فوق   سازي طرح دارند می     در پیاده 

، کدام هـا هـستند؟ در       توسعه پژوهش در سازمان تأثیرگذارند    هاي راهبردي     هایی که براي تدوین و اجراي برنامه        مؤلفه

ممکـن اسـت مـدیران نظـر      . سـت العـاده مهـم ا      تأثیرگذار هستند فوق  ها و عواملی که       هبردي، شناسایی مؤلفه  برنامه را 

مطلوب و ضرورت برنامه راهبـردي ارائـه کننـد، امـا اگرکارکنـان و کـسانی کـه                  وضع  خودشان را درباره وضع موجود،      

اي اجرا نخواهد شد و یا اگر اجـرا بـشود مـسلماً بـه          هها را پیاده کنند آگاهی نداشته باشند، برنام         خواهند عمالً برنامه    می

بـا نیازهـاي   مدل، ساختار،اجزاء و ویژگی هاي برنامه راهبـردي متناسـب          : ششمین سؤال . هدف موردنظر نخواهد رسید   

هاي مشابه اي که وجود دارد از میان آن چند مـدل              اساس نمونه  اساس مطالعات و بر    بایستی بر ها است؟     سازمان کدام 

براي : هفتمین سؤال. تا اینجا که ما مطالعه کردیم به مدل برایسون نزدیک شدیم. تري شناسایی بشود مدل مناسبیک 

 راهبردي توسعه پژوهش در سازمان به چه امکانات و شرایطی نیاز است؟ عالوه بر                عملیاتی کردن و پیاده سازي برنامه     

 باید پژوهشگران به کاناتی وجود دارد و موردنیاز است که چه اماینکه در مراحل قبلی از مدیران ارشد سازمان سؤال شد      

کنند، مثل پژوهشگران تاالر محققـان   این برسند که دیدگاه سایر کارکنان و حتی کسانی که از این سازمان استفاده می          

هـاي   ن چـالش مهمتـری : هشتمین سؤال. چیست؟اش موردنیاز است  سازي راجع به این برنامه و ملزوماتی که براي پیاده    

اي مـشکالت و   سـازي هـر برنامـه     برنامه راهبردي توسعه سازمان در مرحله پیاده سازي کدام است؟ همیـشه در پیـاده              

شود، شاید به عمق مشکالت اجرایی پی نبریم، امـا زمـانی کـه             تا زمانی که برنامه تدوین می     . هایی وجود دارد    دشواري

توان داخلـی سـازمان   : سؤال نهم. شویم سازي برنامه می    جه مشکالت پیاده  کم متو   تصمیم گرفتیم این را پیاده کنیم کم      

براي توسعه پژوهش در قالب برنامه راهبردي چگونه است؟ علت طرح این سؤال این است که این سازمان با این تعداد             

ادم، پتانـسیل ایـن    براساس آنچـه در مطالـب اولیـه ارائـه د          . تواند به برنامه مطلوب و آرمانی پاسخ بدهد         پژوهشگر نمی 

عاده بیشتر از یـک  ال ها منحصر به فرد است، فوق    سازمان به لحاظ منابع بسیار قوي که وجود دارد و در بسیاري از زمینه             

تواننـد برنامـه    پس ایـن پژوهـشگران کـه وجـود دارنـد نمـی      . کند  کار فراسازمانی و ملی طلب می  .سطح سازمان است  

 مثالً اگر بـه مقیـاس درصـد          است؟ خواهیم بدانیم توان تا چه حد       حاال می . ه کنند راهبردي را براي توسعه پژوهش پیاد     

 پس باید در... توانند پیاده کنند؟ ها را کارکنان اینجا می  ایده آلبخواهیم مورد سنجش قرار بدهیم واقعاً چند درصد از آن

 خودش وابسته است؟ اآلن بحث گرایش ی تا چه میزان سازمان به پژوهشگران داخلاین طرح به این سؤال پاسخ بدهیم
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در کشورهاي پیشرفته کمتر سازمانی اسـت کـه در   . سازمان ها به امکانات بیرون از خودشان فوق العاده زیاد شده است 

تواند به توسعه     پس بایستی حتماً ببینیم چه پتانسیلی در خارج از سازمان وجود دارد که می             . زمینه امکانات مستقل باشد   

تا به حال تجربیاتی در این زمینه کسب شده و پژوهشگران خارج از سازمان، حاال چه در مـشهد و               .  کند پژوهش کمک 

در برخی موارد نتیجه کار مثبت و خوب بوده در بعضی مـوارد بـا مـشکالتی مواجـه                   . یا خارج از مشهد همکاري کردند     

شـود از ایـن پتانـسیل     ود دارد و چگونـه مـی  پس بایستی این هم شناسایی بشود که چه پتانسیل در سازمان وج       . بودیم

در مورد روش پژوهش    . سپاري کرد   برونباید   بخشی از فعالیت هاي پژوهشی سازمان را          دیگر، به عبارتی . استفاده کرد 

جامعه پژوهشی این سازمان شامل اعضاي شوراي پژوهش ، مدیران          . هم من یک اشارات مختصري خدمت شما بکنم       

روش پژوهش . ها و رؤساي کتابخانه وابسته و کارشناسان پژوهشگر می باشند اره ، رؤساي بخشارشد تا سطح معاون اد

. نامه، مصاحبه، مطالعه و پیشینه کار که انجام خواهد شد هم روشی ترکیبی است از روش کمی و کیفی براساس پرسش   

حـاال بـه عنـوان    . زیه و تحلیل می شـود ها تج ها طراحی خواهد شد و در نهایت این داده    ابزارهایی براي گردآوري داده   

توانیم در برنامه راهبردي به آن اشاره         مثال بد نیست به برخی از راهبردهایی که تا این مرحله به ذهن ما رسیده که می                

 بایستی ببینیم چه راهبرد یا چه ،بندي کنیم در درجه نخست در زمینه ساختار اگر این راهبردها را دسته.  کنماشارهکنیم، 

ایجاد معاونت پژوهش و انتشارات با هدف توسعه و تقویـت سـاختار         : نخستین توصیه . توانیم ارائه دهیم    اي را می    توصیه

هـا یـک      در بـسیاري از سـازمان     . هاي بزرگ معاونت پژوهشی دارنـد       سازمان. مدیریتی و اجرایی فعالیت هاي پژوهشی     

ریـزي، شناسـایی    افراد مختلفی باید درگیر باشند بـراي برنامـه  به دلیل اینکه . بخش بزرگتري مسئولیت این کار را دارد 

. ست راهبردي است که این طرح دنبالش ا       این یک . نیازها و پیاده کردن فعالیت هاي پژوهشی و دنبال کردن و نظارت           

هـاي    تصویب بودجه متناسب با توسعه فعالیت هاي پژوهشی با این هـدف کـه از اجـراي خـوب طـرح                    : دومین توصیه 

بایستی برآورد کنیم که اگر فعالیت پژوهشی قرار است براساس نیاز و تمایل سازمان توسـعه   . مطمئن شویم شی را   پژوه

مـسلماً در حـوزه سـاختار       . اي نیاز داریم و این بودجه چگونه در اختیار سازمان پژوهش قرار بگیـرد               پیدا کند، چه بودجه   

  . را ارائه کردم مونههاي بیشتري ارائه خواهد شد که من فعالً دو ن توصیه

 هـا و کارگـاه هـاي     برگزاري کـالس : توانیم داشته باشیم عبارتند از هایی که در زمینه نیروي انسانی می   توصیه

 که تا به حـال      مندي پژوهشگران و دستیاران پژوهش     توان  نیاز سازمان با هدف ارتقاء     هاي تحقیق در سطوح مورد      روش

اگر قرار است این حرکت را توسعه و ادامه . بی در این خصوص اندوخته شده استدر این زمینه حرکت شده و تجربه خو

هایی احتیاج داریم؟ چقدر و در چه سطوحی   که به چه کارگاهالعاتی در این زمینه داشته باشیمبدهیم، باید یک سري اط

اعـزام  : ارند؟ دومـین توصـیه    احتیاج داریم؟ و دستیاران پژوهش ما به چه دانشی در مراحل کمک به پژوهشگران نیاز د               

هـاي    هـا بـا هـدف افـزایش دانـش و مهـارت              هاي مشابه در سایر سازمان      پژوهشگران و کارشناسان سازمان به کارگاه     

برخـی از   . کننـد   بعضی از سازمان هاي پویا به طور مرتب کارگاه هـایی را برگـزار مـی               . پژوهشی و روزآمدسازي دانش   
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هـاي پژوهـشی وجـود دارد کـه       هـاي کمـی و کیفـی و انـواع روش            پژوهش. تها در موضوع هاي پژوهشی اس       کارگاه

بودجـه بیـشتري   . حتماً باید براي توسعه پژوهش، سازمان عنایت بیـشتري بکنـد    . کارشناسان باید با این ها آشنا بشوند      

ته باشیم چون بـه  توانیم داش سایر پیشنهادات را هم که ما نمی   . ها استفاده کنند    صرف کند تا پژوهشگران از این فرصت      

اندازي که وجـود دارد، چـون معمـوالً هـر             در نهایت براساس این پیشنهادات، چشم     . هایی فعالً دست پیدا نکردیم      یافته

هـا و مرکـز اسـناد         ها، مـوزه    سازمان کتابخانه : کند این است که     انداز براي خودش تصویر می      برنامه راهبردي یک چشم   

هاي پژوهشی در  تواند یکی از دو سازمان مطرح در فعالیت هاي بالقوه خود می ظرفیتآستان قدس با توجه به امکانات و 

کنـیم بـا      اما وقتی مقایسه مـی    .  هم هست   که اآلن  داري و اسناد در ایران باشد       موزهرسانی،    هاي کتابداري، اطالع    حوزه

 بـسترساز   راهبردي حوزه پـژوهش تدوین و پیاده سازي برنامه. تر صورت پذیرد آنچه مطلوب است باید یک اقدام جدي     

مجدداً . داریم باید از طریق برنامه راهبردي به آن برسیم     انداز را   پس اگر این چشم   . شوداندازي  می      تحقیق چنین چشم  

هـاي      گیـري   برنامـه راهبـردي بـسترساز تـصمیم       . کـنم  در نهایت تعریفی خیلی کوتاه و مختصر از برنامه راهبردي می          

  .بسیار سپاسگزارم. تر و سودمندتر در فعالیت هاي پژوهشی است تر، منسجمتر، هدفمند معقوالنه

  

در پایان این مراسم، از کارمندان پژوهشگر نمونه سازمان و همچنین پژوهشگران نمونه تاالرهاي محققـان بـا اهـداي            

  .لوح تقدیر و جوایزي تقدیر به عمل آمد

  

  

  


