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روش تحقیق در فیزیک

سید محمدصادق موحد
دانشکده فیزیک - دانشگاه شهید بهشتی

 گروه کیهان شناسی محاسباتی و آزمایشگاه میان رشته ای ابن سینا
http://faculties.sbu.ac.ir/~movahed

جلسه دوم
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۱) اخالق پژوهش در نهچ البالغه
۲) نگاهی به اسناد باالدستی و چالشهای موجود

۳) کلیدواژه ها
۴) اقسام پژوهش
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۱) فلسفه علم نوشته  جیمز لیدمن ترجمه  حسین کرمی انتشارات حکمت
۲) چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی اثر آلن اف. چاملرز 

ترجمه سعید زیبا کالم انتشارات سمت
۳) آشنایی با حکمت مشاء و اشراق نوشته هادی رستگار مقدم گوهری 

انتشارات بوستان کتاب
۴) اخالق پژوهش اثر جواد محدثی- انتشارات بنیاد پژوهشهای اسالمی 

آستان قدس رضوی- چاپ ۴ سال ۱۳۹۲

منابع
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پژوهش در قاموس نهج البالغه

منبع: اخالق پژوهش اثر جواد محدثی- انتشارات بنیاد پژوهشهای 
اسالمی آستان قدس رضوی- چاپ ۴ سال ۱۳۹۲
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برخی از شاخصهای پژوهش و اخالق پژوهشی از دیدگاه نهج البالغه
۱) تفکر سرآغاز پژوهش:        ال علم کالتفکر      نهج البالغه حکمت ۱۱۵

َمن تَفَکَّر اَبَْصَر   هر که تفکر کرد بصیرت یابد     نهج البالغه نامه ۳۱ پند ۹۲

پژوهش در قاموس نهج البالغه
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۲) ژرف بینی و تامل: 
- سطحی نگری آفت علم و تحقیق است

- کم حوصلگی در رسیدن به حق و نظر درست؛ پژوهشگر را به بیراهه می کشاند
- الیُدِرکُ الحق اال ِبالجِد   

جز با جدیت و تالش نمی توان به حق رسید  خطبه ۲۹
بَهه     - ال َورََع کالُوقوِف عند الشُّ

چیزی سودمند تر از پرهیز از شبهات نیست: یعنی این که در زمینه های پژوهشی 
و نقد ارا و نظرات هم تقوا نیاز است تا نه سخن مشکوک بگوید نه بی دلیل حرفی 

را رد کند و نه بی دلیل حرفی را بی دلیل حرفی را بپذیرد.      حکمت ۱۳                   

برخی از شاخصهای پژوهش و اخالق پژوهشی از دیدگاه نهج البالغه




۳) توجه به خدا و معنویت
- دانش به زیاد خواندن و زیاد آموخنت نیست. بلکه نوری است که خداوند در دل 


بندگانش قرار می دهد.

أَْلِعْلُم نُوٌر يَْقِذفُُه اهللُّ ِفى َقْلِب َمْن يَشآُء امام صادق (ع) بحار االنوار جلد ۱ ص ۲۲۴ 


علم، نورى است كه خداوند به قلب هر كس كه بخواهد مى افكند
- اللهم إْن فَِهفُت عن مسآلتی آو َعِمیُت َعْن طَلِبَتی فَُدلَّنی َعلی َمصالحی َو ُخذْ ِبَقلبی 


إلی َمراشدی
خدایا اگر از درخواستم درمانده شدم؛ یا اگر از مطلوبم نابینا شدم پس خودت مرا 
به آنچه مصلحت من است راهنمایی کن و دلم را به آنچه موجب رشد و رستگاری 


من است متوجه ساز.                 خطبه ۲۲۷

- پژوهشگر نباید از وادی دعا و تضرع به درگاه خداوند بیگانه و دور باشد

افتادگی آموز اگر طالب فیضی     هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

برخی از شاخصهای پژوهش و اخالق پژوهشی از دیدگاه نهج البالغه




۳) توجه به خدا و معنویت  )ادامه(

- در صحیفه سجادیه دعای ۲۲ آمده است:


آللهم َقْد تَعَلُم ما یُْصلُِحنی ِمن آْمِر دنیایَ َو آخرَتی فَکُن ِبَحوآِئجی َحفيّا
بار خدایا تو آنچه را که امر دنیا و آخرت مرا اصالح می کند به خوبی می 

دانی بنابراین حوائجم را با عنایت و مهربانی برآور.

برخی از شاخصهای پژوهش و اخالق پژوهشی از دیدگاه نهج البالغه




۴) اعتراف به جهل

- بکوشیم تا دانا شویم

- یکی از بزرگترین آفت های یک محقق این است که حاضر نباشد به جهل 
خود اعتراف کند در نتیجه در مقابل مواردی که نمی داند شروع به بافنت 


مطالب نادرست می کند.

- الیَْستَِحیَنَّ آحًد ِمنْکم إذْا ُسِئَل َعّما ال یَْعَلُم أْن یَقوَل: ال أْعَلم

و هرگز یکی از شما از گفنت نمی دانم در برابر سوالی که پاسخش را نمی 

داند احساس شرم نکند        حکمت ۸۲

- هرکس گفنت نمی دانم را ترک کند به هالکت می رسد      حکمت ۸۵

برخی از شاخصهای پژوهش و اخالق پژوهشی از دیدگاه نهج البالغه




۵) قرآن منبعی معتبر و معیار

- رجوع شود به انگیزه دستیابی به علم و دانش )منابع قرآنی(


- آرا و اندیشه های خود را در برابر قرآن متهم کنید        خطبه ۱۷۶


۶) منابع روایی و اهل بیت عصمت معیاری دیگر

برخی از شاخصهای پژوهش و اخالق پژوهشی از دیدگاه نهج البالغه




۷) حیاء در راه آموخنت ممنوع

- شرم و حیاء از ارتکاب کارهای ناپسند بسیار پسندیده است


- اما حیاء از آموخنت چیزی که نمی دانیم مذموم است

- واَل یَْستَِحیَنَّ اََحٌد إذا لم یَْعَلمِ الّشیَء آْن یَتََعلََّمُه

هرگز هیچ کس از یادگرفنت چیزی که نمی داند خجالت نکشد      حکمت ۸۲

برخی از شاخصهای پژوهش و اخالق پژوهشی از دیدگاه نهج البالغه




۸) پرسش به قصد فهم 

- سوال کلید فهم و دانسنت است

- بعضی ها می پرسند نه برای اینکه بیاموزند بلکه برای آنکه در صورتی که 
طرف مقابل مطلع نباشد آو را تحقیر کنند و علم خود را به رخ حاضران 


بکشانند

- امام علی می فرماید دو نوع پرسش داریم: پرسش تفقد   پرسش تعنت 


- َسْل تَفَقُّها واَل تَسآل تََعنُّتاً …
برای فهمیدن بپرس نه برای آزار دادن  که نادان آموزش گیرنده شبیه دانا است 

و دانای بی انصاف مثل جاهل بهانه جو و آزاردهنده است.    حکمت ۳۲۰

برخی از شاخصهای پژوهش و اخالق پژوهشی از دیدگاه نهج البالغه




۹) بهره گیری از فرصتها

- فکر و نیرو و حوصله انسان هم محدود است و هم دستخوش زوال و ضعف

- همیشه شرایط مناسب و فراغت برای یادگیری و تحقیق و تتبع نیست پس 

باید فرصت ها را مغتنم شمرد

- خطبه ۱۸۸ می فرماید:  وه که چه زود میگذرد ساعت ها در روزها و روزها 

در ماه ها و ماه ها در سالها و سالها در عمر

- خطبه ۸۶ می فرماید: هر تالشگری از شما باید کار کند در روزگار مهلتش 

پیش از فرارسیدن اجلش و در ایام فراغتش قبل از دوران گرفتاری اش.

-  خطبه ۱۹۶ می فرماید: هم اکنون عمل کنید که زبانها باز بدنها سالم و 
اعضا و جوارح آماده اند و راه بازگشت فراهم است و فرصت زیاد است پیش 

از آنکه وقت از دست برود و مرگ فرارسد

برخی از شاخصهای پژوهش و اخالق پژوهشی از دیدگاه نهج البالغه




۱۰) دانش محوری نه شخص گرایی
- گاهی مطالب نزد کسی است که عقایدش را قبول نداریم و یا اخالقش را 
ارجاع به بیان حضرت  نمی پسندیم در اینجا باید آنها را از او بیاموزیم  (


رسول)
- حکمت ۸۰ می فرماید: حکمت گم شده مومن است پس حکمت را دریاب 


هرچند که از اهل نفاق باشد
- پذیرای حرف و مطلب درست باشیم هرچند از زبان کسی باشد که قبولش 

نداریم که این بخشی از گواه انصاف علمی ما است

برخی از شاخصهای پژوهش و اخالق پژوهشی از دیدگاه نهج البالغه




۱۱) پرهیز از اظهار نظر عجوالنه

- اول اندیشه و سپس گفتار

- حضرت علی زبان عاقل را پشت قلبش می داند ولی قلب احمق را پشت 

زبانش: یعنی عاقل ابتدا اندیشه می کند اما احمق برعکس است    حکمت ۴۰
-  سخن تا گفته نشده است در اسیر توست ولی وقتی گفتی تو اسیر آنی پس 


زبانت را حفظ کن     حکمت ۳۸۱

برخی از شاخصهای پژوهش و اخالق پژوهشی از دیدگاه نهج البالغه




۱۲) خلط مبحث و نظم در پژوهش
- از عواملی که باعث آشفتگی ذهن و نرسیدن به نتیجه روشن و جواب درست می شود خلط 


مبحث است. یعنی حرفها و مطالب قاطی شوند و سخنان در جای خود نباشند

- اوصيکم بتقوي اهلل و نظم امرکم.


شمارا به تقواي الهي ونظم در کارهايتان توصيه مي کنم   نامه ۴۷

- نه در مطالعه باید به سراغ آشفته خوانی رفت بلکه باید نظم مطالعاتی داشت 

- الق داوتک و اطل جلفه قلمک، و فرج بني السطور، و قرمط بني الحروف، فان ذلک 

اجدربصباحه الخّط.

در دواتت ليقه بگذار ،شکاف سر قلم را طوالني کن، ميان سطرها را فاصله بگذار ،حروف را 

به يکديگر بچسبان، زيرا اين کار براي زيبايي خط بهتر است.


حگمت ۳۱۵
- نامه ۳۱ بند ۳۸ می فرماید: طالب دین نباید به خبط و خلط دچار شود که همان حالت 


تردید و سرگردانی و آشفتگی در یافنت حقیقت است

برخی از شاخصهای پژوهش و اخالق پژوهشی از دیدگاه نهج البالغه




۱۳) تجربه برتر از علم 

- تجربه اندوزی نشانه پیروزی است    حکمت ۲۱۱

- شرط خرد حفظ تجربه ها و بکار بسنت آنها است

- در مشورت گرفنت از دیگران دو نکته تیزهوشی و تجربه را باید مد نظر 

داشت


۱۴) نگاه جامع و فراگیر
- خطبه ۲۱۰ می فرماید: در دست مردم حق است و باطل؛ راست و است و 

دروغ؛ ناسخ هست و منسوخ؛ عام و خاص؛ محکم و متشابه؛ حفظ شده دقیق 

یا امیخته شده با توهم؛ 

- در انجام تحقیقات تا آنجا که امکان پذیر است منابع مختلف را ببینم و 

سپس جمع بندی کنیم 
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۱) الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت


۲) نقشه جامع علمی کشور


۳) سند راهبردی دانشگاه ها


۴) سند راهبردی انجمن فیزیک ایران


۵) سند فیزیک - علوم پایه 

http://sanad-rahbordi.sbu.ac.ir/files/sanad-physics.pdf 


۶) بروندادهای فرهنگستان علوم 

اسناد باالدستی در حوزه پژوهش



1- تعميق و توسعه تفكر، تحقيق و نظريه پردازي درباره مباني، اصول، شاخص ها و 
ديگر ابعاد الگوي اسالمي ايراني پيشرفت و تكامل فرد و اجتماع بر اساس تعاليم و 
ارزش هاي متعالي اسالم ناب محمدي و با بهره مندي از دستاوردهاي متقن علمي و 


تجارب ارزشمند بشري؛
2- ايجاد و حفظ فضاي گفتماني اصيل و قوي در حوزه و دانشگاه و در سطح جامعه 


حول محور الگوي اسالمي ايراني پيشرفت؛
3- طراحي و تدوين پيش نويس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت به عنوان سند 

باالدستي حاكم بر چشماندازها، سياست هاي كلي و برنامه هاي توسعه مبتني بر 
مباني اصيل اسالمي و منطبق بر مقتضيات و ويژگي هاي فرهنگي، اقليمي و طبيعي 


ايران.
http://www.olgou.org

۱) الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت



http://www.iranculture.org/fa/Default.aspx?
current=viewDoc&currentID=736

۲) نقشه جامع علمی کشور



سند نقشه جامع علمی کشور

 وضعیت مطلوب علم و فناوری



جـــمهوري اســـالمـــي ايـــران در افـــق 1404 هجـــري شـــمسي در عـــلم و فـــناوري، بـــا 

اتكال به قدرت اليزال الهي و با احیاي فرهنگ و برپايي

تـمدن نـويـن اسـالمـی-ايـرانـي بـراي پيشـرفـت مـلي، گسـترش عـدالـت والـهام بـخشي 

در جهان، كشوري خواهد بود:

• بـرخـوردار از انـسانـهاي صـالـح، فـرهـيخته، سـالـم و تـربـيت شـده در مـكتب اسـالم 

و انقالب و با دانشمنداني در طراز برترينهاي جهان؛


• توانا در توليد و توسعه علم و فناوري و نوآوري و به كارگيري 

دستاوردهاي آن؛


• پيشتاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعيت علمی در جهان
دســـــتيابـــــي بـــــه جـــــايـــــگاه اول عـــــلم و فـــــناوري در جـــــهان اســـــالم و احـــــراز جـــــايـــــگاه 
بــرجســته عــلمي و الــهام بــخشي در جــهان. اســتقرار جــامــعه دانــش بــنيان، عــدالــت 
مــــــحور و بــــــرخــــــوردار از انــــــسانــــــهاي شــــــايســــــته و فــــــرهــــــيخته و نــــــخبه بــــــراي احــــــراز 


مرجعيت علمي در جهان. 



مالحظه اولویت های سند جامع علمی کشور
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خالصه و جمع بندی
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۱) اخالق پژوهش در نهچ البالغه
۲) نگاهی به اسناد باالدستی و چالشهای موجود
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