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چکیده
هر پژوهشگر متعهدي باید . گرددپژوهش، فرایندي منظم است که منجر به حل مسئله یا مشکلی می

ها باید بررسی کرد که افراد پس از شناخت این حریم. در حرفۀ خویش، حریمی را رعایت کند
گونه در سیرة علمی خویش ها را چاي همچون عالمه طباطبایی این حریمبسیار متعهد و فرهیخته

اي و توصیفی و رو، با استناد به منابع مکتوب و به روش کتابخانهنوشتار پیش. اندرعایت کرده
اي ، اخالق حرفه)ره(تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال است که عالمه سید محمدحسین طباطبایی 

پس از تعاریف واژگان کردند؟ بر این اساسدر پژوهش را چگونه سیرة علمی خویش رعایت می
عالمه کلیدي، اهمیت رعایت اخالق پژوهشی، مصادیق اخالق پژوهشی رعایت شده در سیرة

: طباطبایی به صورت مستند از زبان خود عالمه، شاگردان، علما و بزرگان تبیین شده است از جمله
جوالنه، احترام به داوري و قضاوت عجویی با پرهیز از پیشتحقیق به نیت الهی و معنوي، حقیقت

استاد، داشتن روحیۀ قدرشناسی از پیشینیان، رجوع به منابع معتبر، تواضع علمی و عدم فخرفروشی، 
ترویج علم و نویسندگی و پاسخگویی به نیازهاي روز، عدم سرقت محتوایی، انصاف علمی، نقادي 

و علم سرشار و نقدپذیري، پشتکار، صبر، اهمیت به وقت و عمر خود و دیگران، جامعیت 
. پژوهشگر، برهانی و مستدل نوشتن، شجاعت و جرأت علمی

. ، اخالق، پژوهش، اخالق پژوهشی)ره(عالمه طباطبایی: واژگان کلیدي
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مقدمه

مدار، هاي پژوهشگران متعهد و اخالقهاي اخالقی در جوامع صنعتی، از دغدغهبا بروز بحران
اي نفسانی است که باعث صدور صفتی پایدار و ملکه،»اخالق«. انجام پژوهش بر پایۀ اخالق است
اگر از ملکۀ نفسانی، کارهاي پسندیده صادر شود، اخالق . شودافعال انسان بدون فکر و تأمل می

علم اخالق . خوب و فضیلت است و اگر افعال بد و زشت صادر شود، اخالق بد و رذیلت است
آموزد و اخالق ا و دوري از بدیها را میخوبی و بدیها را شناسانده و راههاي کسب خوبیه

مانند تأمل در . نمایداي هم هست که تامل در اخالق حرفه خاص میکاربردي شامل اخالق حرفه
پژوهش حاضر به این سوال پاسخ . پردازداخالق پژوهش و به مباحث اخالقی در پژوهش می

کرد؟میاي پژوهی را رعایت حرفهعلمی خویش چگونه اخالق سیرة دهد که عالمه طباطبایی در می
علمی و اخالق سیرة تا جایی که محقق بررسی نموده است تحقیق جامع و منسجم در خصوص 

لیکن در کتب روش تحقیق به اخالق پژوهش و در . یافت نشد) ره(اي در پژوهش عالمهحرفه
قهاي پژوهشی توسط رعایت این خلنحوةعالمه به طور پراکنده به مواردي ازسیرة کتب مربوط به 

بنابراین، این اثر کاربردي و مورد نیاز اکثر پژوهشگران است؛ چون . عالمه اشاراتی شده است
- میمتخلق نبودن به اخالق حسنه، فرد را به انتحال و انحراف کشانده و اثر را فاقد ارزش و اعتبار 

منطق . ع متعدد انجام شده استها و مناباي و با ارجاع به کتاباین تحقیق، به روش کتابخانه. کند
حاکم نوشتار حاضر این است که، ابتدا ضرورت رعایت سیزده عنوان مهم در اخالق پژوهشی 

ها در سیرة علمی عالمه مورد بررسی واقع ها و مصادیق عینی از رعایت آنتبیین شده و سپس نمونه
د رعایت شوند و این سؤاالت عناوینی که بای. تواند سوال فرعی اثر باشدکه هریک می. شده است
:شود، عبارتند ازگرفته می

طرفانه و پرهیز از پیشداوري و جویی به صورت بیحقیقت- 2؛تحقیق به نیت الهی و معنوي- 1
رجوع به منابع -4؛احترام به استاد، پیشینیان و داشتن روحیه قدرشناسی- 3؛قضاوت عجوالنه

ترویج علم و نویسندگی و پاسخگویی به نیازهاي -6؛تواضع و اجتناب از فخرفروشی- 5؛معتبر
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پشتکار، -9؛انصاف علمی، نقادي و نقدپذیري-8؛اجتناب از سرقت محتوایی و انتحال- 7؛روز
جامعیت و -11؛اهمیت به وقت و عمر خود و دیگران-10؛خستگی ناپذیري، صبر و استقامت

. شجاعت و جرات داشتن- 13؛برهانی و مستدل نوشتن- 12؛علم سرشار پژوهشگر

تعاریف

خُلق انسان، هیئت و قیافه نفسانی انسان است که به آسانی و بدون . است» خلق«اخالق، جمع 
شود شرعا اگر افعالی که از این هیئت و قیافه نفسانی صادر می.شودمیاوتفکر باعث صدور افعال

و اگر زشت و ناپسند باشند، خلق بد نامیده گویندمیو عقال پسندیده باشد، این هیئت را خلق نیکو
هاي مثبت و منفی و رابطه آنها با یکدیگر و هاي  ظهور هر یک از خصلتشناخت زمینه«1.شودمی

هاي ناپسند، در مجموع دانشی را هاي مربوط به تقویت خلق و خوي نیک و زدودن خصلتروش
یکی در کسب : شوداخالق نیز دو قسم میعلم2».گویند» علم اخالق«پدید آورده است که به آن 

3.فضایل و دیگري در دفع رذایل

. پردازداي از اخالق کاربردي است که به مباحث اخالقی در حرفه میشاخه« اي، اخالق حرفه
هاي اخالقی در حرفه و مند مسئولیتبیان نظام: صاحبان حرفه، از دانش اخالق دو توقع دارند

اي برحسب تنوع حِرَف، دامنه اخالق حرفه. ... خش مسائل اخالق حرفهتشخیص دقیق و حل اثرب
از ابعاد 4.»... اخالق پزشکی، اخالق آموزش و پرورش، اخالق پژوهش و : بسیار وسیعی دارد

اش باید حریمی را رعایت و حفظ کند هر کسی در زندگی شغلی. زندگی ما، زندگی شغلی ماست
. شویم مسئولیت داریمما در قبال کسانی که با آنان مواجه می. استو این امر دغدغه افراد اخالقی 

هاي گوناگونی از اخالق شغلی را به وجود آورده که تنوع و پیچیدگی شغلی در عصر ما شاخه

1370:60، 1؛ نراقی، ج19: 1390؛ اسماعیلی یزدي،372: 67ق، ج 1404؛ مجلسی، 31-32: 1380شبر، : ك.ر. 1
16: 1390محدثی،. 2
61: 1387نراقی، : ك.ر. 3
1387:175فرامرز قراملکی ، . 4



1395، پاییز و زمستان 5سال سوم، شمارة مه؛ اندیشۀ عال80

اي باید اصولی را رعایت کند محقق براي رعایت اخالق حرفه5.هاستاخالق پژوهشی یکی از آن
چگونه این ) ره(ها، به این بحث بپردازیم که عالمه طباطبایی درصددیم پس از بررسی آنماکه

. دکراصول و اخالق پژوهشی را رعایت می

)ره(اخالق پژوهشی رعایت شده در سیرة علمی عالمه 

توان علمی عالمه طباطبایی به صورت موردي میسیرةاي پژوهی که در برخی اخالق حرفه
:یافت به شرح زیراست

الهی و معنوي تحقیق  به نیت. 1

پژوهشگر باید با نیتی الهی توام با اخالص، در جهت خدمت به خلق خدا، دین خدا و سعادت 
بسزا و تأثیرگرمی به عنایات الهی، الهی و پشتانگیزةداشتن . واقعی و حقیقی بشر گام بردارد

ال عملَ « ): ع(یعل. آخرت باید نهایت مقصد محقق باشد6.فراوانی در انجام پژوهشهاي بزرگ دارد
و یکی از 7.نخواهد داشت]درستی[نداشته باشد، عمل]درست[کسی را که نیت ؛ »لِمن ال نیۀَ له

) ص(محقق باید به فرمایش گهربار پیامبر. ارکان درستی عمل هر کس، منوط به درستی نیت است
ُاملومن اذا مات و ترک ورقة واحدةعليها علم، تكون تل« معتقد باشد که  ً ًک الورقه يوم القيامة سرتا فی ً َ ُ

ّمابينه و بني النار و اعطاه اهللا تبارک و تعالی بكل حرف عليها، مدينة اوسع من الدنيا سبع مرات َ َ َ ٍ ّ اگر 8»ِ
هایی نگاشته شده، روز هایی به یادگار گذارد که در آن دانستنیانسان مومنی پس از مرگش، برگه
و خداي واال براي هر حرف آن، شهري هفت برابر بزرگتر یابدرستاخیز از آتش دوزخ نجات می

یک نمونه از مردان بزرگ و باعظمت، عالمه « : فرمود) ره(استاد مطهري . کنداز دنیا به او عطا می
این مرد بسیار بسیار بزرگ و ارزنده مردي است که صد سال دیگر، تازه باید . طباطبایی است

این مرد واقعا یکی از . حلیل کنند و به ارزش او پی ببرندبنشینند و افکار او را تجزیه و ت

150-151: همان: ك.ر. 5
104-105: 1384به نقل از شریفی، 1390:46خالقی، : رك. 6
504: 12ق،ج1404محمدي ري شهري، . 7
144: 2ق، ج1404؛ مجلسی، 37: 1، ج1362؛  شیخ صدوق، 25: 1392مجید حیدري فر، : ك. ر. 8
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در تهذیب . او به درستی مجسمه تقوا و معنویت است. خدمتگزاران بسیار بسیار بزرگ اسالم است
من سالیان دراز از فیض محضر پربرکت این . نفس و تقوا مقامات بسیار عالی طی کرده است

امثال این مرد بزرگ تجلیل از علم است، تجلیل از اجتماع تجلیل از . اممند بودهمرد بزرگ بهره
نه تنها در دنیاي اسالم در دنیاي غیر اسالم، در اروپا و آمریکا هم مستشرقین که با معارف ... است 

در : معتقد بود) ره(عالمه9».شناسنداسالمی آشنا هستند، ایشان را به عنوان یک متفکر بزرگ می
ودند که فقه و اصول را تدریس کنند ولی استاد فلسفه و تفسیر به مقدار حوزة علمیه قم افرادي ب

. کافی نبود و در آن زمان حوزة علمیه قم و جامعه اسالمی نیاز شدید به فلسفه و تفسیر داشت
با اخالص و فداکاري تدریس آنها ) ره(از این رو، عالمه. تر بوداشتغال بر این علوم براي اسالم نافع

ایشان . وي از دانشمندان مخلص زمان بود10.رد و در این راه انصافا استقامت ورزیدرا انتخاب ک
. داد، کسی در حضورش از او تعریف کند؛ هر چند حقیقت باشد و مبالغه نباشدهیچ گاه اجازه نمی

از تفسیر المیزان در حضور عالمه طباطبایی « : کندیکی از علماي حوزة علمیه در این باره نقل می
آید و ممکن است خلوص و قصد قربتم از ایشان فرمود، تعریف نکن که خوشم می. ریف کردمتع

11».بین برود

حقیقت جویی با پرهیز از پیشداوري و قضاوت عجوالنه. 2

اي که در معنی راستی، درستی، اصل هر چیز، واقع امر، کلمه«در لغت فارسی به معنی » حقیقت«
13.نین حقیقت به معنی لُب و خالصه و کنه هر چیز استهمچ12».اصلی خود استعمال شود

حس حقیقت جویی حسی فطري و ذاتی ). 144: 1380معلوف، (»منتهاه و اصله: حقیقۀُ الشیء«
اُطلُب «: جویی کرده و فرمودندتوصیه به حقیقت) ع(علی. ها وجود دارداست که در نهاد همۀ انسان

38:، به نقل از عالمه طباطبایی212: 1393عباس داداش زاده ،. 9
126-127: 1361جمعی از نویسندگان، : ك.ر. 10
23/7/1364، به نقل از روزنامه جمهوري اسالمی، 76-77:  1388شیري الجیمی، ارد. 11
395: 1386، 1؛  انیس و دیگران،ج466: 1387معین، . 12
395: 1386، 1انیس و دیگران ، ج: ك.ر. 13
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طلبی در انسان، ذاتی است و ریشۀ فطري ه معنی حقیقتتحقیق و پژوهش ب14»تَجد؛ بجو تا بیابی
هر انسانی در درونش عطشی نسبت به درك حقایق و . گیرددارد و از کمال خواهی وي نشأت می

جویی، پرسشهاي و از جمله موارد حقیقت. کندآگاهی یافتن از اسرار هستی در خود حس می
. کنندپایین دربارة هر چیزي سوال میکه از سنین خیلی. گوناگون کودکان از بزرگترهاست

هاي متعدد، گسترش و رشد، شکوفایی و توسعه علمی در رشته: مانند. حقیقت آثار مثبتی دارد
نگر، محقق باید چشمی واقع15... . غناي فقهی، فلسفی و علمی مانند اختراعات، اکتشافات و 

طرفانه و او باید به طور بی. ست یابدپذیر داشته باشد تا به گوهر حقیقت دیاب و دلی حقحقیقت
داوري به یافتن حقیقت مبادرت کند و نتیجه مستدل تحقیق را بپذیرد هر چند نتیجۀ بدون پیش

وي نباید به پیش داوري . برخالف میل درونی یا پردازشهاي پیشین محقق یا افکار عمومی باشد
ي ناروا به چیزي، فرد را به حقیقت عشق ورز16.دست زند تا دچار تحجر نشده و به بیراهه نرود

یحۀٍ؛ صحیرِغَینٍبِعینظُرُبصرَه و امرَض قَلبه فَهو یاعشَیئاًمن عشِقَ ش«: فرمودند) ع(علی . رساندنمی
کند و قلبش را بیمار کرده، با چشمی بیمار هر کس به چیزي عشق ناروا ورزد، نابینایش می

عشق ناروا به اعتقادات و باورهاي درونی، فرد را متعصب نموده و از رسیدن به حقیقت .17».نگردمی
جویی وظیفۀ محقق است به ارسطو اعتراض شد که چرا حرمت استادش حقیقت. داردمیباز

افالطون را دوست دارم، « : پردازد؟ وي پاسخ دادافالطون را نگه نداشته و به نقد دیدگاههاي او می
عالمه، تشیع را به عنوان اصلی در اسالم معرفی 18».قیقت بیش از افالطون عالقه دارمولی به ح

نموده و بدون آنکه قصد ایجاد تفرقه یا شکاف بین شیعه و تسنن را داشته باشد، با دفاع از اصالت 
زیرا تقریب حقیقی، فقط با حفظ اصالت . تر کرده استگوي بین شیعه و سنی را سهلوشیعه، گفت

443: 1366، 10124تمیمی آمدي، حدیث . 14
21-22: 1385مهدي زاده ، : ك.ر. 15
28- 29: 1390؛ جعفر نکونام ، 22-23: 1392حیدري فر، : ك.ر. 16
204-205: 1379، 109دشتی ،خطبه .17
109-110: 1384، به نقل از شریفی، 41: 1390خالقی، . 18
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در کتاب شیعه در اسالم، به علت اجتناب از ) ره(عالمه19.ن این دو مذهب ممکن خواهد بودبی
اي بین بزرگان و مولفانی که در باره شیعه و تشیع آثاري تعصبات مرسوم و سنتی، مقام برجسته

بدون تردید تنها با چنین روش صحیح و منطقی و چنین بررسی هاي منصفانه « . دارند، کسب نمود
توان روشنگر اذهان عمومی شد و حقیقت شیعه و تشیع را در سطح خی و علمی است که میتاری

منظور آن شناساندن . تحقیقی جدید با هدفی تازه است«) ره(این اثر عالمه20».جهان معرفی نمود
شیعه و جوانب گوناگون آن به افرادي است که با عالَم فکري اسالمی و شیعی آشنایی ندارند و 

مولف محترم این هدف . ز دیدگاهی کلی، نظري جامع به این بخش مهم از اسالم بیفکنندمایلند ا
را بدون اهانت به اهل سنت و جماعت و در عین حال دفاع از اصالت شیعه و بیان علت پیدایش آن 

ترین اي کامال اصیل از اسالم بدون این کوچککه نشان دهند تشیع جنبهو کوشیدهدنبال کرده
برعکس با دفاع از اصالت شیعه . در ایجاد تفرقه یا شکاف بین تشیع و تسنن در نظر باشدمقصودي

جویی از دیگر مصادیق حقیقت21.اندتر ساختهگوي بین دو بخش اصلی اسالم را آسانوگفت
) ره(وقتی خدمت عالمه : آقاي موسوي همدانی فرمود) ره(این است که شاگرد عالمه ) ره(عالمه 

حتی قید .فلسفه یعنی تفکر آزاد تفکري که مقید به هیچ قیدي نیست: فرمود. خواندیماسفار می
خواهید فلسفه بخوانید باید دین و ایمان خود را دم درب گذاشته و وقتی از این رو، وقتی می. دین

دینی بحث کنید و بحث که تمام شد، متدین باشید آیید، آزاد از دین و بیبراي خواندن فلسفه می
جو بود و هر وقت حقیقت را حقیقت) ره(عالمه22.آراء دینی و عقاید خود را داشته باشیدو 

استاد محمدتقی مصباح یزدي، از شاگردان عالمه درخصوص . کرددانست، بدین امر اذعان مینمی
در طول سی سال که افتخار درك محضر ایشان را داشتم «: تواضع ایشان چنین آورده است که

را بارها در پاسخ سواالت از » دانمنمی«در عوض، عبارت . از ایشان نشنیدم"من"هرگز کلمه 
مایه از گفتن آن عار دارند، ولی این دریاي پرتالطم علم ام، همان عبارتی که افراد کمایشان شنیده

17: 1388اردشیري الجیمی، : ك.ر. 19
11-12: 1388طباطبایی، . 20
16-17: 1388طباطبایی،: ك.ر. 21
74و یادگارها، ص، به نقل از یادها203: 1393زاده، داداش: ك. ر. 22
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گفت و جالب این است که به دنبال آن، پاسخ و حکمت، از فرط تواضع و فروتنی به آسانی می
عالمه در پایان تفسیر .23».کردبیان می"رسدبه نظر می"به صورت احتمال و یا با عبارت سوال را

گاه 24.شود، مطلب روشن نشده استگذشتند که از آن فهمیده می» و اهللا اعلم«یک آیه با جمله 
25.مثال دابۀ االرض. اند، معنی این کلمه را نفهمیدمنیز فرموده

و داشتن روحیۀ قدرشناسیاحترام به استاد، پیشینیان. 3

محقق باید از محصول و نتایج زحمات محققان قبلی استفاده کند تا کاروان دانش را پیش ببرد و 
نیز او باید از محققان قبلی به نیکی یاد کرده و زحمات آنان را ارج نهد و حق افرادي را که در 

گر افراد یا سازمانهایی از نظر مالی نوشته از اطالعات و علم آنان بهره گرفته است محفوظ دارد و ا
پژوهشگران در هر 26.یا معنوي، در پیشبرد کار تحقیق موثر بودند، باید از ایشان قدردانی کند

ها و پژوهشهاي پیشینیان سعی دارند تا کاروان دانش را چند قدمی گیري از یافتهاي با بهرهدوره
نیوتن دربارة استفاده از پژوهشهاي دیگر جملۀ . داي را روي بشریت باز کننجلوتر برده و افق تازه

اندکی دورتر از دیگران بنگرم، بدان سبب است که بر ]افق را [ام اگر توانسته« مشهوري دارد که 
محقق باید همیشه قدردان اساتید خویش باشد و حق ایشان را ادا 27».امهاي غوالن ایستادهشانه

که استاد بزرگوارشان بودند، ) ره(مورد شخصیت مرحوم قاضی در ) ره(از این روي، عالمه . نماید
ماهر چه در این مورد داریم از مرحوم قاضی داریم چه آنچه را که در حیاتش از او «: فرمودند

تعلیم گرفتیم و از محضرش استفاده کردیم و چه طریقی که خودمان داریم و از مرحوم قاضی 

61: 1361؛ حزب جمهوري اسالمی، واحد تبلیغات، 297: 1375مختاري، . 23
، 1362؛ طباطبایی، 364: 1387شمس، : ك.، ر»و اهللا العامل... و يسئلونک ماذا ينفقون قل العفو «، 219تفسیر سوره بقره آیه . 24
205: 20ج

364: 1387شمس، : ك.ر. 25
32-33: 1385مهدي زاده، : ك.ر. 26
25-26:، به نقل از آریان پور، پژوهش66: 1394شریفی، . 27



85فاطمه شاه محمدي، سیدضیاءالدین علیانسب/)ره(اي پژوهی، مطالعۀ موردي سیرة علمی عالمه طباطبائیاخالق حرفه

ن را به صورت قران به قران تفسیر کردند و فرمودند من این در المیزان آ) ره(عالمه 28».ایمگرفته
29.روش را از استادمان مرحوم قاضی فراگرفتم

معتبرمنابعرجوع به . 4

در . ارزش و اعتبار نوشته به منابعی است که از آنها در نگارش اثر استفاده کرده است
. نه به شرح، نقل، اخذ و اقتباسکند و پژوهشهاي اصیل و معتبر محقق به منابع دست اول رجوع می

پژوهشگر موفق باید خود را به سرچشمه و خاستگاه اصلی علم و منابع اولیه آن برساند و از استناد 
در سامان دادن این اثر ثمین ) ره(عالمه «30.به منابع کم ارزش دست دوم و سوم بپرهیزد

از صدو هشتاد منبع تفسیري، روایی، گذشته از قران که منبع وي در تفسیر بوده و به بیش]المیزان[
مراجعه کرده که برخی از این منابع داراي مجلدات ... لغوي، تاریخی، علمی، اجتماعی، فرهنگی و 

حتی از کتب مقدس مذاهب دیگر از قبیل انجیل، اوستا، تورات، السواعی 31.متعددي است
ه آنها با قران کریم و نقد آنها و اعمال الرسل و رسائل پولس جهت مقایس) از کتب ارتدکس روم(

نوشتۀ علی اوسی در مورد » الطباطبایی و منهجه فی تفسیره المیزان«در کتاب 32».استفاده کرده است
مصادري که عالمه در المیزان به آنها اعتماد و ارجاع داده، مصادر تفسیر و کتب لغت و مصادر 

در راستاي ) ره(عالمه . شاره شده استا... حدیث و مصادر متنوع تاریخی و جرائد و مجالت و 
مجله و روزنامه گاهی در المیزان از این 5ایشان از . یابی به منابع متعددي مراجعه فرمودندحقیقت

22. بر آنها عنایت داشته است) ره(دائره المعارف که عالمه 5یا 4. مجالت مطالبی نقل فرمودند
چند کتاب از کتب . المیزان معرفی شده استکتاب تاریخی به عنوان مصدر بحثهاي تاریخی 

27: 1374لقمانی، . 28
537: 1390فانی تبریزي، : ك.ر.29
32: 1385فتوحی، . 30
، مقاله شناسایی برخی از 1366، مرداد و شهریور 21، به نقل از مجله حوزه شماره مسلسل، شماره 484-485: 1387شمس، . 31

251:»جرعه هاي جانبخش«، مندرج در 59ه، صتفاسیر شیع
484-485: همان. 32
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از حیث . براي مقایسۀ عقاید و اقوال به آنها نظر داشته است) ره(مقدسه یهود و نصاري که عالمه 
اسم تفسیري را برده آن ) ره(برد؛ یعنی هر جا عالمه تفسیر را می22نام ) ره(مطالب تفسیري، عالمه 

اما الزم بود عالوه بر این، . همه را یکجا یاد کرده استرا به عنوان مصدر یادداشت کرده و سپس
مشخص شود که » قیل«، یک قولی را بیان نمایند، صاحب آن »قیل«جاهایی که مرحوم عالمه با 

الطباطبایی و منهجه فی تفسیره «کتب و تفاسیري که در کتاب 33.ایشان این کار را نکرده است
عباس، کشاف، فردات راغب، فخر رازي، مجمع البیان، ابنم«: نام برده شده عبارتند از» المیزان

، المنار، البرهان، صافی، نعمانی، )السعود، الدرالمنثور، روح المعانی، طنطاوطبري، بیضاوي، ابی
گویند به این کتب مراجعه کرده در لغت هم می... هاقمی، نورالثقلین، برخی از آیات االحکام

34»یر، قاموس اللغه، لسان العرب، المزهر فی علوم اللغهصحاح اللغه، مصباح المن«: است

تواضع و فخرفروشی نکردن. 5

فروشی اجتناب نماید و از عبارات و جمالتی پژوهشگر باید تواضع علمی داشته باشد و از فضل
وي نباید دیگران را جاهل قلمداد و آنان را با 35.شود، خودداري کندکه حمل بر خودستایی می

اش را به رخ دیگران بکشد و دیگران را پست و حرفی تحقیر کند، مدرك تحصیلیرفتار یا 
فرد متواضع و شکسته نفس خود 36.کوچک شمرده و با کنایه و طعنه محققان دیگر را خوار شمارد

مقاله » مکتب اسالم« و 38»مکتب تشیع«در مجلۀ ) ره(عالمه37.انگاردرا برتر و باالتر از دیگران نمی
بودند، اما براي آشنایی نسل ) ره(ا اینکه مؤسس این مجالت همه از شاگردان عالمه ب. نوشتمی

226-227: 1385رضا، استادي، : ك.ر. 33
227: همان. 34
32: 1385مهدي زاده، : ك.ر. 35
47: 1390خالقی، : ك.ر. 36
437: 1، ج1370نراقی، :  ك.ر. 37
: ك.ر. کردندآن را به راه انداخته و اداره می... هنر و مجله اي بود که مرحوم آیت اهللا رفسنجانی و شهید با: مکتب تشیع. 38

224: 1385استادي، 
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مقاالت . نوشتکرد و متواضعانه در آن مجالت مقاله میتکبر نمی) ره(جوان با اسالم، عالمه 
همچنین ایشان با پرفسور هانري کربن در تهران مباحثاتی 39.در این مجالت موجود است) ره(عالمه

در حالی . شدبا اتوبوس رفت و آمدشان انجام می. رفتر پانزده روز یکبار به تهران میداشت و ه
بالید و از خود هرگز به خود نمی40.ایشان واقعا متواضع بود. که ایشان شخصیت جهانی داشت

ترین مطالب علمی را که گاهی از ابتکارات فکري خویش بود، با کمال عالی. کردتمجید نمی
اي از تواضع ایشان نمونه41.داد، بدون اینکه خودستایی کندتیار عالقمندان قرار میسادگی در اخ

کنند که گاهی که به عنوان استاد مورد خطاب قرار این است که استاد ابراهیم امینی نقل می
ایم تا با تعاون و همفکري، این تعبیر را دوست ندارم، ما اینجا گرد آمده« : فرمودگرفت، میمی

حتی یک بار هم به یاد ندارم که : گویداهللا مصباح میآیت42».ق و معارف اسالم را دریابیمحقای
ایشان فرموده باشند که من فالن مسئله را حل کردم و دیگران از حلش عاجز بودند، ایشان وقتی 

کرد و این از روح تواضع خواستند اشکال قطعی بر موضوعی نمایند، خیلی آرام مطرح میمی
گرفت، بنابراین در کتب ایشان نیز شاید نتوان جایی را یافت که صریحا سرچشمه میایشان

اعتراض کرده باشند، بلکه با مقایسه مطالب آثار ایشان با سایر منابع، متوجه اختالف نظر ایشان با 
43.گردیمدیگران می

ترویج  علم و نویسندگی و پاسخگویی به نیازهاي روز. 6

درد جامعه را بفهمد و پاسخگوي نیازهاي فطري و . سازي حقایق بپردازدمحقق باید به روشن
که حمالت و تبلیغات مادیگري و نویسندگان غیرمتعهد در ایران 1335در سال . فکري مردم باشد

افزایش یافته بود و هیچ مقالۀ دینی و نشریۀ علمی در ایران وجود نداشت که پاسخگوي احتیاجات 

224: 1385استادي، : ك.ر. 39
223: همان. 40
260: 1387؛ شمس، 298: 1375مختاري، : ك.ر. 41
122-124:، به نقل از یادنامه59: 1374ك لقمانی، .ر.42
366:»هاي جانبخشجرعه«، مندرج در 14ن، ص، به نقل از آینه عرفا261-262: 1387شمس، : ك.ر. 43
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. در همان سال انجمنی متشکل از فضالي آن عصر حوزه به وجود آورد) ره(روز باشد، عالمه
... اعضاي این انجمن را شخصیتهایی مانند مطهري، امام موسی صدر، قدوسی، ابراهیم امینی و 

استاد مطهري و قدوسی با همکاري . کردندموضوعاتی را طرح می) ره(عالمه . دادندتشکیل می
امام موسی صدر . کردنداجتماعی مورچگان و پرندگان تنظیم مییکدیگر مقاالتی در باره زندگی

اي در مورد صبر و استقامت از نظر قرآن تنظیم نمود که با همکاري یکی از اعضاي جلسه، مقاله
قسمتی از این مقاالت در نشریۀ جامعه تعلیمات اسالمی . آویز گروهکهاي چپی بود آن روز دست

در زندگی فضالي حوزه و آشنایی با قلمرو مطبوعات فارسی پدید چاپ شد و از اینجا نقطۀ عطفی 
-مرحوم عالمه طباطبایی، درسن شصت سالگی می«: همچنین آیه اهللا مصباح می فرماید44.آمد

» !اگر ممکن بود که من چند ماه درسم را هم تعطیل کنم و زبان بخوانم، خیلی خوب بود« : فرمود
در « ، به نقل از 93: 1381تهرانی، (».محقق ضروري استبی شک، امروزه، زبان خواندن براي 

بعد از رحلت آیت اهللا بروجردي . موقعیت شناس و مدبر بودفردي ) ره(عالمه ).16:»محضر بزرگان
لذا ایشان . چند شبی به جلسات در مورد حکومت اسالمی تبدیل شد) ره(جلسات فلسفی عالمه 

در آن . مجموعه مرجعیت و روحانیت چاپ شدمقاالتی پیرامون حکومت اسالمی نوشت و در
در آن موقع مسئله والیت فقیه و حکومت . مقاله متذکر شدکه حکومت اسالمی سیاستی توانا دارد

در آن زمان که آیت اهللا بروجردي رحلت کرد و یک خأل و ) ره(عالمه . اسالمی مطرح بود
خواست ایشان قطعا با این کارها می45.نمودنداختالفی در آن ایام بود، حکومت الهی را تبیین می

این عالم وارسته، باذل علم براي همۀ سطح و پاسخگو به عموم و . پاسخگوي نیازهاي جامعه باشد
جواب همه سائالن را به اندازه مراتب . ایشان در بذل دانش حریص بود. براساس نیاز آنها بود

پردازي خودداري کرد و از عبارتداد، مطالب علمی را ساده و روان بیان میدرکشان می
ِِّانا معارش االنبياء امرنا ان نكلم : فرمود کهایشان به مقتضاي حدیث نبوي زیر عمل می46.کردمی َ ُ َّ ُِ َ

251-253: 1387شمس، : ك.ر. 44
نقل از جوادي آملی73، به نقل از یادها و یادگارها، ص202-203: 1393فانی تبریزي، : ك.ر. 45
256: 1387شمس، : ك.ر. 46
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ایشان گاه معارف دقیق را در قالب الفاظ و کنایات و حتی داستان و شعر 47»ِالناس علی قدر عقوهلم
اش باالتر بود و استعداد بیشتري داشت، ردي سطح علمیو اگر ف. داددر اختیار مخاطبان قرار می

ایشان حتی با افراد عادي نیز به قدر فهمشان سخن . کردتري بیان میهمان مطلب را در سطوح عالی
گفت؛ براي آنان هم جلساتی داشت و نیز با فضال و علما و شاگردان متعدد خویش و حتی می

وي از یک  طرف عالیترین مطالب . و درس داشتپرفسور کربن فرانسوي در حد سطحشان بحث
نوشتند و از طرفی نیز معارف دین را در سطح پایین حتی در حد دانش آموزان را در تفسیر می

توانست به بهره بماند و هرکس میکسی نبود که از این دریاي بیکران علوم بی48.نوشتمدارس می
کتاب آموزش دین را براي دانش آموزان با ) ره(عالمه . وسع خویش از محضر ایشان بهره گیرد

اي در برنامۀ هنگامی که به قم آمدم مطالعه«: فرمود) ره(عالمه طباطبایی 49.قلمی روان نوشتند
کمبودهایی در آن یافتم و وظیفۀ . درسی حوزه کردم و آن را با نیازهاي جامعه اسالمی سنجیدم

مبودهایی که در برنامه حوزه وجود داشت در مهمترین ک. خود را تالش براي رفع آنها دانستم
با اینکه در . از این رو، درس تفسیر و فلسفه را شروع کردم. زمینه تفسیر قرآن و بحثهاي عقلی بود

شد و پرداختن به آن آن زمان تفسیر قرآن، علمی که نیازمند به تحقیق و تدقیق باشد تلقی نمی
آمد بلکه فقه و اصول را داشته باشند، به حساب نمیهايشایستۀ کسانی که قدرت تحقیق در زمینه

در عین حال این را براي خودم عذر مقبولی ! آمدتدریس تفسیر نشانۀ کمی معلومات به حساب می
لقمانی، : ك.ر(» .انجامید» المیزان«در برابر خدا ندانستم و آن را ادامه دادم تا به نوشتن تفسیر 

).141: 1361، ؛ جمعی از نویسندگان37-36: 1374

23: 1ق، ج1365؛ کلینی، 142: 74ق،ج 1404مجلسی، . 47
1375:299؛ مختاري، 257-258: 1387شمس، : ك.ر. 48
49-50: 1374لقمانی، .49
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اجتناب از سرقت محتوایی یا انتحال. 7

اگر محقق اطالعاتش را از مأخذ . رکن اساسی اخالق پژوهشگري، امانتداري در پژوهش است
دیگري به دست آورده است، براي احترام به زحمات دیگران باید به ذکر مأخذ اطالعاتش 

تواند ادعایی در رسد و کسی نمیبه ثبت میدر دیگر علوم اگر کشفی یا ساخته اي شود . بپردازد
آن زمینه نماید اما در علوم انسانی نتایج پژوهش اگر به صورت مقاله و کتاب چاپ نشود، جایی 

از این رو، رعایت صداقت و امانتداري در علوم انسانی . شودشود و کسی از آن باخبر نمیثبت نمی
اي یا به خود را به قبیله: "انتحال"« 50.شتري داردتر است و اخالق در علوم انسانی نمود بیمهم

انتحال عملی است که باعث 51.»شعر یا سخن دیگري را به خود بستن. مذهبی منسوب ساختن
وزیر » خانم آنت شوان«« . زنندشود که به این کار دست میاعتباري افرادي میرسوایی و بی
و ...و ناگزیر به استعفا از منصب خود شد... تهمبه انتحال در رساله دکتري خود م... آموزش آلمان

آفت نقل و گزارش دادن، ) ع(بنا به فرمایش علی52».دانشگاه مدرك دکتري او را پس گرفت
ّآفة النقل كذب الرواية«. دروغ نقل کردن است ُ ِ دهد که کسی مطلبی را انتحال هنگامی رخ می«53»ُ

مناسب برگیرد؛ چه در این کار قصد فریب باشد و چه از منبع یا منابعی معین بدون استناد و ارجاع 
و انتحال به هر دلیلی که صورت گیرد، خطاست و نیازمند تعقیب و پیگیري و رسوا کردن . نباشد

انتحال تصرف نامقبول در دارایی معنوي دیگران است و از این لحاظ فرقی بین 54».سارقان است
ّان اهللا « . استناد درست، نوعی اداي امانت است. سرقت اموال مادي و اموال معنوي وجود ندارد

دانشمندان، در جامعه امانتدارانی هستند که موظفند حقایق را 55يامركم ان تودوا االمانات الی اهلها؛
اند و انسان موظف است وجود انسان و تمام نیروهایی که خدا به او داده، امانت الهی. کتمان نکنند

45: 1390خالقی، : ك.ر. 50
933: 1385حسینی دشتی، . 51
18: 1393اسالمی،.52
499: 1، ج1389؛ محمدي ري شهري،  219: 1366تمیمی آمدي، . 53
19: 1393اسالمی، . 54
58: سوره نسا. 55
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هنگام آوردن نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم بهتر است در : گویدی میخالق56.در حفظ آنها بکوشد
» به گفتۀ محمد معین« گویند مثال گفته شود، » پرقوت«ابتدا نام نویسنده ذکر شود به این کارارجاع 

توصیه شده که هر حدیثی بر زبان آوردید، به 57.و بعد نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم آورده شود
اگر حق باشد که به سود شماست و اگر دروغ . رایتان گفته است، نسبت دهیدکسی که آن را ب

ُاذا حدثتم بحديث فاسندوه الی « ): ع(قال قال امرياملومنني) ع(عن ابی عبداهللا. باشد، برعهده اوست َِ ٍَ َ َّ
َالذی حدثكم فان كان حقا لكم و ان كان كذبا فعليه ََ » مفترعدروغ«یارانش را از ) ع(امام صادق و58»َُ

ُاياكم و الكذب املفرتع قيل له و ما الكذب املفَرتع قال ان حيدثک الرجل باحلديث فترتكه و «. پرهیز داد ُ ُ ُ َ َّ ُ َ ََ َِّ َ َ ُ ُ ُِ ُ َ ََ ُ ُ ُ
ُترويه عن الذی حدثک عنه ُ َ ُ ََ َ َ َّ اینکه «: دروغ مفترع چیست؟ حضرت پاسخ دادند: آنان پرسیدند59»َِ

ا واگذاري و آن را از کسی نقل کنی که وي از او نقل کسی حدیثی برایت نقل کند، پس او ر
از این رو، صحیح ارجاع ندادن و نقل نادرست مطلب مذموم شمرده شده است و » .کرده است

ها استفاده کردند، مصادیقی از امانتداري محققان تنها باید به منابعی استناد کنند که از آن
اگر عالمه : اي از این قرار است کهین اخالق حرفهدر ارجاع دهی به منابع و رعایت ا) ره(عالمه

کرد که در گفتگو با یکی از شاگردانشان آن را بدست آمد و فکر میمطالب به ذهن می) ره(
مثال وقتی حجه االسالم ایزدي در . گفت، این نکته را فالن شخص مطرح نمودند، میآورده

حدیثی سئوال کرد، عالمه جوابی داد ولی خدمت ایشان بود و یکی از فضال از ایشان راجع به 
نامبرده عرض کرد شاید حدیث مزبور معناي دیگري داشته باشد و آن معنا را براي ایشان تشریح 
نمود، استاد، سخن این شاگرد را به خاطر اینکه منطقی بود پسندید، و به آن فرد فاضل فرمود نظر 

نمود و اعتماد به نفس آنان را ار قدردانی میایشان هم این است و اینگونه از شاگردان خود اظه
کرد تا بتوانند در جلسات علمی و آموزشی تروشات فکري خود را ابراز کنند و استمرار تقویت می

در سامان ) ره(عالمه 60.این وضع قدرت تفکر و شجاعت علمی و فرهنگی آنان را افزایش دهد
به بیش از صدو هشتاد منبع تفسیري، روایی، دادن المیزان جز قرآن که منبع وي در تفسیر بود،

سوره نساء58، زیر آیه 439: 1، ج1387مکارم شیرازي، : ك.ر. 56
175: 1390خالقی، :  ك.ر. 57
52: 1،ج1365کلینی، : ك.ر. 58
161: 1391؛سیدحسن اسالمی، 1:52، ج1365؛ کلینی، 21: 1393اسالمی، . 59
260-261: 1387شمس، : ك.ر. 60
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مراجعه کرد که برخی از این منابع داراي مجلدات ... لغوي، تاریخی، علمی، اجتماعی، فرهنگی و 
حتی از کتب .)1366، 21، به نقل از مجله حوزه شماره 484-485: همان: ك.ر(.متعددي است

و اعمال ) از کتب ارتدکس روم(لسواعیمقدس مذاهب دیگر از قبیل انجیل، اوستا، تورات، ا
61.الرسل و رسائل پولس جهت مقایسه آنها با قران کریم و نقد آنها استفاده کرده است

انصاف علمی، نقادي و نقدپذیري. 8

نقاط . محقق باید به دنبال حق باشد و منصفانه دیدگاههاي مخالف و موافق را نقل و نقد کند
پس . اي را بپذیرد که منطقی و مستدل باشدبعد دیدگاه و نظریهقوت و ضعف هر مطلب را بیان و

) ع(امام علی . باید از تعصبات قومی، مذهبی و تقلید در تحقیق بپرهیزد تا اثرش ارزشمند باشد
ِاالنصاف شيمة االرشاف؛انصاف«: فرمودند َِ ُُ َ 62».، خلق و خوي و خصلت انسانهاي شریف استُ

داشته باشد، به هر چیز عالمت سئوال بگذارد و مشکالت را شناخته پژوهشگر باید روحیۀ نقادانه 
حل کند و باید محقق نقدپذیر باشد؛ دالیل منطقی و اشکاالت مخالفان خود را با شرح صدر 

شنوید آن را تحلیل کنید وقتی مطلبی می«: فرمودند) ع(علی. بررسی کند و اگر صحیح بود، بپذیرد
افرادي که مطالب را . ه این که فقط شنونده باشید و به ذهن بسپاریدو جوانبش را بررسی نمایید، ن

ُاعقلوا اخلرب اذا سمعتموه «63».اندکنند، کمکنند، زیادند اما افرادي که مطالب را تحلیل میحفظ می َُ َ َُ ِ
ٌعقل رعايةال عقل رواية فان رواة العلم كثري و رعاته قليل َ َُ َ ُ ٌُ ِ َّ ِ ٍ ٍ راي مخالفان کمال در بیان آ) ره(عالمه.»ِ

کرد و نظرات آنان را همانطور که آنان درنظر داشتند مطرح و بعد انصاف و امانت را رعایت می
چنانکه . کرد حتی اگر آراء مربوط به مخالفان رسمی دین مثل مارکسیستها بودنقد و بررسی می

ن جلساتی تشکیل دادند بعد از انتشار اولین جز از کتاب فلسفه و روش رئالیسم، مارکسیستهاي ایرا
و تصدیق کردند که مؤلف در نقل مطالب آنان کمال امانت را رعایت نموده و کوچکترین 

هاي شیخ محمد عبده و بارهاي بار به اندیشه) ره(عالمه طباطبایی 64.تحریفی رخ نداده است

484-485همان، : ك.ر. 61
224: 12،ج1389؛ محمدي ري شهري، 394: 1366، 9095تمیمی آمدي، حدیث . 62
161: 2ق، ج.ه1404مجلسی، . 63
223: 1381موسسه بوستان کتاب قم، : ك.ر. 64
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قابل تفسیرنگاري وي در م. پردازدکند و غالبا به نقد و رد آنها میتفسیرهاي وي از آیات توجه می
کند و راه را براي ایستد و از حریم قرآن دفاع میهاي آن با تمام قدرت میعلمی و غیب زدایی

منبع 180در نگارش المیزان به بیش از ) ره(عالمه طباطبایی . کندتفسیر به رأي مفسران سد می
از این منابع مجلدات که برخی ... تفسیري، روایی، لغوي، تاریخی، علمی، اجتماعی و فرهنگی و 

وي هرگز با ساده انگاري و تسامح و تساهل از آنها نگذشته . متعددي دارند، مراجعه کرده است
شیوه نقد و تحلیل را پیشه نموده و ... در تمام آنچه نقل کرده، از روایات، اقوال و ) ره(عالمه . است

).52: 1388جوادي آملی، : ك.ر(.سره را از ناسره جدا کرده است

پشتکار، خستگی ناپذیري، صبر و استقامت. 9

عجله و شتابزدگی، اخالق پژوهشی ناشایستی است که اگر محققی مبتال به این امر شود در 
پژوهش . صبر الزمۀ پژوهش است66.شودو دچار خطا و مشکل می65.شودپژوهش موفق نمی

کشد و حتی پس از طول میگاه پژوهشی سالها. فرآیندي زمانبر، طوالنی و گاه پر زحمت است
67.رسدمرگ محقق با ادامه دادن پژوهشهاي ناتمام وي توسط محققان دیگر، کارش به ثمر می

صبر، حوصله، استقامت، مداومت و . محقق نباید از طوالنی شدن فرایند انجام تحقیق، ناامید شود
فهم موضوع و یافتن یابی یاگاه محقق در مسئله68.کندمقاومت موفقیت محقق را صدچندان می

لیکن او باید فعالیتهاي . شوددچار مشکل است یا زحماتش نادیده گرفته می... منابع کافی و 
؛و در اثر صبر 70.صبر و شکیبایی بنیاد کار است69.اش را با صبر و همت واال ادامه دهدعلمی

ات و آسایشهاي محقق باید در راه رسیدن به آرمانهاي خویش از لذ71.شودپیروزي حاصل می
از این روست . او باید سرسخت و پایدار باشد. بسیار، دل کنده و از نامالیمات و مشقت کار نهراسد

37: 1390نکونام،: ك.ر. 65
»من عجِلَ زلَّ«، 267: 1، ج5777تمیمی آمدي،  حدیث :  ك.ر. 66
51: 1390نرگس خالقی، : ك.ر. 67
62: 1382صبري، : ك.ر. 68
27: 1393اسالم پور کریمی، :  ك.ر. 69
»الصبرُ مِالك«، 24: 1380، 78یمی آمدي، حدیث تم: ك.ر.70
»اصبر تَظفَر؛ صبر کن پیروز شوي« ؛  149: 2240همان، حدیث : ك.ر. 71
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72.نویسدعشق به کار و هدف و نوشتن در موضوعی که می. خواهدکه نویسندگی عشق و شور می

همت واال و به دور داند و در پی حقیقت یابی است، باید با محققی که تعلیم و تعلم را عبادت می
آفة النجح «):ع(علی73.آفت و دشمن موفقیت تنبلی است. از تنبلی و سستی گام بردارد

ُعدو العمل الكسل« : عن ابی عبداهللا قال٧٤؛»الكسل َ َ ِ گاه نیافتن منبع پژوهشی، زمانبر بودن کار و »ُّ
عالمه . ري استکند لیکن پشتکار و استقامت الزمۀ پژوهشگمشکالت متعدد محقق را کالفه می

و با 75.مدت بیست سال قرآن کریم را به صورت تفسیر قرآن به قرآن تفسیر فرمود) ره(طباطبایی 
، )ره(دختر مرحوم عالمه طباطبایی. ناپذیر این کار را به سرانجام رساندپشتکار و استقامت وصف

و رسیدن خانم نجمه سادات طباطبایی، درخصوص پشتکار و جدیت عالمه در جستجوي حقیقت
کردیم گاهی با آقاي قدوسی در مورد علت موفقیت و رمز ترقی پدرم صحبت می:به آن فرمود

.  اما پشتکار هم بسیار موثر است. استعداد عامل مهمی براي ترقی آدمی است: فرمودایشان می
چندین سال براي تفسیر زحمت کشیدند، اصال احساس خستگی . عالمه پشتکار عجیبی داشتند

از صبح زود تا ساعت دوازده مشغول مطالعه، تحقیق و تالیف بودند . شناختند، شب و روز نمینکرد
شرایط زندگی عالمه . و بعد از نماز و صرف غذا و استراحت مختصر تا مغرب کار و فعالیت داشت

بسیار مشکل بود و ایشان مشکالت زیادي داشت، در پنج سالگی مادر و در نه سالگی پدر را از 
گرما، . شودداد اما با انتخاب هدف و با پشتکار کارهاي بزرگ براي انسان سهل و ساده میدست

چون ایشان در کار بسیار جدي و با پشتکار . سرما، خستگی و ناراحتی براي ایشان مفهومی نداشت
وقتی در نجف بودم یک معلم ریاضی پیدا کردم که فقط یک بعد «: فرمودمی) ره(عالمه . قوي بود

من در بعد از ظهر طاقت فرساي نجف از این سر شهر به آن طرف . ز ظهر وقت تدریس داشتا
رسیدم، آنقدر لباسهایم از عرق خیس شده بود که همان طور در رفتم؛ چون به آن جا میشهر می

دربارة روزگار ) ره(عالمه 76».خواندمرفتم و بعد از مدتی نزد استاد، ریاضی میحوض آب می
در اوایل تحصیل که به نحو و صرف اشتغال داشتم، عالقۀ زیادي «: ش چنین فرمودندتحصیل خوی

38: 1391فاضل، : ك.ر. 72
463: 1366، 10617تمیمی آمدي، حدیث : ك.ر. 73
85: 5، ج1365کلینی، . 74
446: 1390فانی تبریزي، : ك.ر. 75
)با تغییر و تلخیص(53-54، به نقل از یادها و یادگارها، ص72-73: 1374احمد لقمانی، .76
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فهمیدم. پس از آن، یکباره عنایت خواندم، نمیبه ادامۀ تحصیل نداشتم، از این رو، هر چه می
تابی نسبت به تحصیل کمال گیرم شد؛ عوضم کرد. در خود یک نوع شیفتگی و بیخدایی دامن

ي که از همان روز تا پایان تحصیل که تقریبا هجده سال طول کشید، هرگز حس نمودم. به طور
نسبت به تعلیم و تفکر، احساس خستگی و دلسردي نکردم و زشت و زیباي جهان را فراموش 
کردم. در خورد و خواب و لوازم دیگر زندگی، به حداقل ضروري قناعت نموده، باقی را به مطالعه 

گذراندم بویژه در بهار و تابستان)که شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه میشد( پرداختم. بسیار میمی
آمد با هر خودکشی بود، کردم. اگر اشکالی پیش میو همیشه درس فردا شب را پیش مطالعه می

گفت قبال روشن بودم، هرگز یافتم از آنچه استاد مینمودم. وقتی که به درس حضور میحل می
جویی تالشها و زحمات عالمه (ره) در راستاي حقیقت77»پیش استاد نبردم.اشکال و اشتباه درس را

من اول در روایات بحار بسیار فحص و «بسیاري متحمل شد. وي در مورد نگارش المیزان فرمود: 
تتبع کردم که از این راه کاري کرده باشیم و دربارة روایات، تألیفی در موضوعی خاص داشته 

ایم تا اینکه به فکر افتادیم بر قرآن یات و روایات زحمت بسیار کشیدهباشیم، بعد در تلفیق آ
پایان است اگر به همۀ آن بپردازیم پنداشتم که چون قرآن بحر بیتفسیري بنویسیم ولی چنین می

مبادا توفیق نیابیم لذا آنچه از قران در اسماء و صفات الهی و آیات و از این گونه امور بود جدا 
ام، تا اینکه به تفسیر قرآن اشتغال رساله مستقل در هفت موضوع تألیف کردهکردیم که هفت

البته استاد توفیق یافت تفسیر المیزان را در » ورزیدیم که اکنون چهارده جلد آن طبع و منتشرشد.
تم الكتاب «بیست جلد در مدت بیست سال به اتمام رسانید. و در آخر تفسیر تاریخ را مرقوم فرمود: 

. من ٧٨مدهللا وات فق الفراغ من تاليفه فی ليلة القدر املباركة الثالثة و العرشين من ليالی شهر رمضانو احل
شهور سنة اثنتني و تسعني و ثالث مائه بعد االلف من اهلجرة و احلمدهللا علی الدوام، و الصالة علی 

٧٩».سيدنا حممد و آله و السالم

9: 1388اردشیري الجیمی، . 77
1390:425فانی تبریزي، . 78
557: 20، ج1384طباطبایی، .79
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اهمیت به وقت و عمر خود و دیگران. 10

ریزي کرده و با پشتکار طبق زمانبندي پیش باید براي انجام پژوهش زمانبندي و برنامهمحقق
گذرند، ...فرصتها چون ابرها میالف رص ۀ  ت م ر  م ر  السحاب، ف انت ه ز وا ف ر ص  الخ یر؛.«رود. علی (ع) فرمودند: 

را براي نوشتن کتب و عالمه(ره) تمام عمر پربرکتشان 80»پس فرصتهاي نیک را غنیمت شمارید.
فرستاد. ایشان نوشت که همان را براي چاپ میمقاالت علمی صرف کرد. وي المیزان را می

کردند و شد، شروع به گذاشتن نقطه میاي تمام مینوشتند و وقتی صفحهمطالب را بدون نقطه می
ر هر ده صفحه یک ام، اگر این طور بنویسم دفرمودند: من حساب کردهدر مورد علت این کار می

آیه اهللا جعفر سبحانی، از شاگردان عالمه (ره) دقت نظر و 81ام.صفحه در زمان صرفه جویی کرده
دهد: گاهی عالمه (ره) هنگام تحقیق مطلبی، خود را استفاده از لحظات و دقایق استاد را توضیح می

گرفت. لحظات نمیساخت و با کسی جز براي کارهاي ضروري تماسمدتها در اتاقی محصور می
شمرد. ایشان فصلی از سال را در یکی از روستاهاي نزدیک تبریز عمر را سرمایۀ انسان می

برد. زمینه سازي تفسیر المیزان، مطالعۀ یک دورة بحاراالنوار و بسیاري از (شادگان) به سرمی
82ل شد.کارهاي تحقیقی ایشان در مورد حدیث و مسائل مربوط به معارف در این فرصت حاص

جامعیت و علم سرشار پژوهشگر. 11

کند، متبحر بوده و تخصص الزم را اش پژوهش میمحقق باید پیرامون موضوعی که درباره
داشته باشد. اگر محقق بنیۀ علمی قوي نداشته باشد و تخصص الزم را در علوم الزم کسب نکند، 

وع و گسترده آگاهی داشته باشد و با ثمر خواهد بود. او باید از همۀ روشهاي متنهایش بینوشته
مهارتهاي پژوهش آشنایی کامل داشته باشد. باید آگاه به علوم زمانش باشد و اقضائات روز را 
بداند. امام صادق(ع) فرمودند: فردي که آگاه به زمان خویش باشد مورد تهاجم اشتباهات واقع 

626-627: 21، حکمت 1379دشتی ،. 80
121: 1393عباس داداش زاده، ر.ك: . 81
(با اندکی تغییر)79ادها و یادگارها:، به نقل از ی89-90: 1374ر.ك: لقمانی،. 82
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ن و شیواترین بود. در علوم غریبه (در عالمه (ره) خط نستعلیق و شکسته اش از بهتری83شود.نمی
کرد. در علم اعداد و حساب ج مل، ابجد و طرق ر مل و ج فر) وارد بودند ولی به آن عمل نمی

کرد. مختلف آن مهارتی عجیب داشت. در هیات قدیم استاد بود و براحتی استخراج تقویم می
ز ریاضیدانان مشهور عصر خود بود،  علوم ریاضی را در نجف نزد آقا سیدابوالقاسم خوانساري که ا

هایی از فرا گرفته بود. ایشان در ادبیات عرب و معانی و بیان و بدیع و فقه و اصول استاد بود. دوره
فقه و اصول را نزد مرحوم آیۀ اهللا نائینی و مرحوم آیۀ اهللا کمپانی خوانده بود و از فقه آیه اهللا 

ایی از درس، مجموعا به ده سال کشیده شد. استاد عالمه همند شد و مدت این دورهاصفهانی بهره
اي به عالمه (ره) عنایتی خاص اي بود. مرحوم بادکوبهدر فلسفه، مرحوم آقا سیدحسین بادکوبه

داشت و براي تقویت برهان و استدالل، ایشان را امر کرده است که علوم ریاضی را دنبال کند. 
اند و در سیر و ا نزد حاج میرزا علی آقا قاضی (ره) آموختهمعارف الهیه و اخالق و فقه الحدیث ر

84سلوك و مجاهدات نفسانیه و ریاضیات شرعیه تحت نظر و تعلیم و تربیت آن استاد کامل بود.

عالمه در علوم مختلف از قبیل؛ ادبیات عرب، معانی و بیان و بدیع، فقه و اصول و فلسفه، معارف «
اعداد و حساب و ج م ل ابجد و جبر و مقابله و هندسه فضائی و الهیه و اخالق و فقه الحدیث، 

عالمه (ره) 85»مسطحه و حساب استداللی، و هیات قدیم و استخراج تقویم و ... استاد بودند.
اي از معارف حکیم الهی و فقیه پرهیزگار و مفسر قران و اسالم شناس بزرگ بودند. ... او مجموعه«

ود؛ حکیم بود؛ آگاه از اندوخته هاي فلسفی شرق و غرب بود؛ مفسر و فرهنگ اسالم بود؛ فقیه ب
قرآن بود؛ از علوم اسالمی، یعنی علومی که از اسالم نشأت گرفته یا از آن تغذیه کرده است، مطلع 

نام و نشان بود: از اصول، از کالم، ادبیات، از نجوم و هیئت و ریاضیات و از برخی علوم بی
86».دیگر

»العال م ب زمانه التهج م  علیه اللوابس« ؛  356: 1ق ،ج1404حرانی ، . 83
25، به نقل از آن مرد آسمانی:215-216: 1393ر.ك: فانی تبریزي، . 84
67مرادعلی، شمس، سیري در سیره علمی و عملی عالمه طباطبایی (ره) از نگاه فرزانگان، ص. 85
8و9: 1381تهرانی،. 86



1395، پاییز و زمستان 5سال سوم، شمارة المه؛ اندیشۀ ع98

مستدل نویسیبرهانی و . 12

محقق باید مستدل، برهانی و متقن بنویسد و بدون پایه و دلیل مطلبی بیان نکند. عالمه(ره) از نظر 
عقاید درصدد بود عقائد معروف شیعه را با دلیل و برهان و آیه مستدل کند و خیلی منطقی، متین و 

یۀ الحکمه و ... این بود که سعی بلیغ عالمه (ره) در تدوین بدایۀ الحکمه، نها87جالب مطرح نماید.
وي پس از پژوهش و گردآوري اطالعات، آنها را با 88هر مسئله بر پایه برهانی خود استوار شود.

کرد و از این راه، افکار صحیح را از معیارهاي قرانی، روایی، براهین عقلی و منطقی ارزیابی می
سایۀ علوم وحیانی معصومان علیهم داد. چون عقل برهانی و نقل معتبر دردیگر افکار تشخیص می

فرمود و آنچه را مبرهن نبود، چیزي را جز با برهان بیان نمی«89السالم ترازوي سنجش مکاتبند.
کند که در نفی و اي تربیت میپذیرفت و این همان ادب قرآنی است. قرآن بشر را به گونهنمی

وري اطالعات، آنها را با معیارهاي قرآن اثبات، با برهان همراه باشد. عالمه پس از پژوهش و گردآ
کرد و از این راه، افکار و روایی از یک سو و براهین عقلی و منطقی از سوي دیگر ارزیابی می

داد، زیرا عقل برهانی و ثقل هاي صائب را از دیگر افکار، به خوبی تشخیص میصحیح و اندیشه
عالمه (ره)، 90»رازوي سنجش مکاتب است.معتبر در ظل  علوم وحیانی معصومان علیهم السالم ت

مفسر خبیري است که درصدد دفاع از تهاجمات فکري و اعتقادي است، تهاجماتی که حقانیت و 
کند و هاي قرآنی اکتفا نمیاعتبار آموزه هاي قرانی را هدف گرفته است، تنها به ارائۀ آموزه

فاعی خردپسند و منطقی از وحی ارائه گیرد و دهاي متوجه آنها را نادیده نمیها و هجومطعن
91دهد.می

)224: 1385ر.ك: رضا استادي، . 87
175: 1388جوادي آملی، ر.ك: . 88
168ر.ك: همان :. 89
167-168همان:. 90
143: 1381ر.ك: موسسه بوستان کتاب قم، . 91
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شجاعت و جرأت علمی. 13

محقق نباید به دلیل ترس . هاي اخالق پژوهشی، داشتن روحیۀ شجاعت و جسارت استاز بایسته
از . از بزرگی کار و مشکالت احتمالی و امکانات کم، از انجام کارهاي بزرگ خودداري کند

پذیرند و مخالفانی وجود دارد، از این رو، صل از پژوهش را نمیآنجایی که همگان نتایج حا
محقق باید در مواجهه با موانع و مشکالت و تهدیدات، هنگام نوشتن یا ارائۀ نتایج تحقیق خویش 

ممکن است هنگام ارائه یا چاپ گزارش تحقیق، یک گروه دینی، مذهبی، فرهنگی یا . جسور باشد
در 92.تیجه تحقیق باشد و این تحقیق براي محقق تبعاتی داشته باشداجتماعی معترض و ناراضی از ن

با شهامت خاص و احساس نیاز ) ره(ولی عالمه . تدریس و تحقیق فلسفه مذموم بود) ره(زمان عالمه
به ادامه این کار و با همۀ نامالیمات و نابخردیهاي کج اندیشان، تحقیق و تدریس فلسفه را ادامه 

این . انزوا رها ساخت و به صورت علمی رسمی در حوزه هاي علمیه درآوردداد و فلسفه را از 
هاي شهامت و شجاعت ایشان، گفتن و از دیگر نشانه93نشانۀ پایداري و شجاعت ایشان است

آیت اهللا جوادي آملی نیز در تأیید این . دانستندوقتی که احیانا مطلبی را نمی. است» دانمنمی«
اي از مسائل معارف و حِکم قرانی، تحلیل شایسته داشتند در اکثر مسئله) ره(عالمه : مطالب فرمودند

: فرموداي بود که جوانبش را کامال بررسی نکرده بود، با کمال شهامت میولی اگر احیانا مسئله
94.»دانمنمی«

گیرينتیجه

برهانی جو، مهذب، با اخالص، متواضع، ، محقق، مفسر و عالمی فرهیخته، حقیقت)ره(عالمه
اثر حاضر کاربردي و از . کرداي در پژوهش را در حد اعطا رعایت میبود که اخالق حرفه... و 

اي در پژوهش اشاره دارد و در ادامه به این جهت نو است که در ابتدا به بیش از ده اخالق حرفه

63: 1382صبري، : ك.ر. 92
انات استاد ابراهیم امینی؛ از بی127:، به نقل از یادنامه مفسرکبیر550: 1387مرادعلی، شمس،: ك.ر. 93
241-242: 1388جوادي آملی، : ك.ر. 94
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پردازد می)ره(طور مستند به بیان شواهدي درخصوص رعایت این اخالق در کارنامۀ علمی عالمه 
اي در پژوهش را چگونه در سیرة علمی خویش اخالق حرفه) ره(و در پاسخ به این سوال که عالمه
ایشان با نیتی الهی و خالص و علمی جامع و سرشار و بدور از . رعایت نمود، تدوین شده است

از . دندانتحال و فخر فروشی تمام عمر پربرکتشان را براي نوشتن کتب و مقاالت علمی صرف نمو
دارا بودن نیت الهی، اجتناب از : رعایت کرد عبارتند از) ره(اخالق شایستۀ پژوهشی که عالمه

که در متن مقاله به طور ... . انتحال و پیش داروي، انصاف علمی، رجوع به منابع معتبر و متعدد و 
آثاري به هر چند. مبسوط به خلق پژوهش و نحوه رعایت این خلق توسط عالمه اشاره شده است

فرسایی کردند لیکن در طور جداگانه در مورد اخالق پژوهشی و سیرة علمی و اخالق عالمه قلم
اي بررسی منابع متعدد توسط محقق، مورد مشابه این مقاله که به طور جامع به رعایت اخالق حرفه

.پژوهی در سیرة عالمه بپردازد، یافت نشد

منابع و مآخذ

قرآن کریم
. انتشارات نسیم حیات: قم. محمد دشتی.)1379).( ع(امام علی نهج البالغه

محمد ،فارسی–عربی -فرهنگ المعجم الوسیط). 1386. (انیس، ابراهیم و دیگران
.تهران، اسالمی. چ دوم. 2و1بندرریگی، ج

سیرة علمی و عملی عالمه سیدمحمدحسین ). 1388.(اردشیري الجیمی، حسن
.پژوهشهاي اسالمی صدا و سیما، دفتر عقلمرکز :جابی.)ره(طباطبایی

به ضمیمه مساله عدم تحریف قران و چند بحث ، آشنایی با تفاسیر). 1385.(استادي، رضا
.مولف: قم. قرانی

.سمت: تهران. چ دوم.خودآموز مقدمات پژوهش). 1393. (اسالم پورکریمی، حسن
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سرشت و سویه هاي و ما ادریک ما السارق؟،«مقالۀ ).1393. (سید حسناسالمی،
، )سال هفدهم(ارتباطات و دانش شناسی . اطالعات). کتاب ماه(،کلیات »غیراخالقی انتحال

. شماره پنجم
.)جستارهایی در اخالق پژوهش(در جزایر پراکندهنوشتن ).1391. (___________

.نورمطاف: قم. چاپ اول
.یل مادل: قم. چ سوم. فرهنگ اخالق). 1390.(اسماعیلی یزدي، عباس

: ترین مجموعه اشعار ازهایی نغز، همراه کاملناگفته(ز مهر افروخته).1381.(تهرانی، سیدعلی
سروش با همکاري سازمان تبلیغات اسالمی : تهران). حضرت عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی

.آذربایجان شرقی
انتشارات : مق. یک جلدي.غررالحکم و دررالکلم). 1366.(تمیمی آمدي، عبدالواحدبن محمد

.دفتر تبلیغات
محمد علی : ترجمۀ. _______________).1380.(تمیمی آمدي، عبدالواحدبن محمد

).عج(امام عصر. قم. انصاري
، یادنامۀ مفسر کبیر استاد عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی). 1361.(جمعی از نویسندگان

.انتشارات شفق: قم
.اسراء: قم. چ سوم. بریزيالوحی تشمس). 1388.(جوادي آملی، عبداهللا

تحف العقول عن آل . )ق1404). (ابن شعبه(حرانی، ابومحمدحسن بن علی بن شعبه 
.انتشارات جامعۀ مدرسین: جلدي، قم1، الرسول

-بی. یادنامه فیلسوف الهی عالمه طباطبایی).1361. (حزب جمهوري اسالمی، واحد تبلیغات

.47نشریه : جا
. 1ج. ، دائرة المعارف جامع اسالمیمعارف و معاریف). 1385.(حسینی دشتی، سیدمصطفی

1385.
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معاونت آموزش مرکز مدیریت : تهیه و تنظیم،درسنامۀ پژوهش). 1392. (حیدري فر، مجید
.مرکز نشر هاجر: قم. هاي علمیه خواهرانحوزه

.کتابدار: تهران. چ اول. اخالق پژوهش و نگارش). 1390. (خالقی، نرگس
، فصلنامۀ اخالق در علوم اخالق پژوهش در حوزه علوم اجتماعی). 1387(. ________

.2و1هاي شماره. سال سوم. و فناوري
پژوهشی در زندگانی، آثار و اندیشه سه عالمه :سه عالمه تبریزي). 1393.(داداش زاده، عباس

.تبریز- نشورانتشارات م: تبریز. چ دوم. عالمه طباطبایی، عالمه امینی، عالمه جعفري: تبریزي
.انتشارات دارالکتب االسالمیه: تهران. چ اول . دلدادگان توحید). 1390. (_________

. چ ششم. محمدرضا جباران: مترجم. ترجمۀ کتاب االخالق:اخالق).1380.(شبر، سید عبداهللا
.هجرت: قم

.معارفدفتر نشر: قم. 141چ ، )اخالق کاربردي(آیین زندگی ). 1394.(شریفی، احمدحسین
از نگاه ) ره(سیري در سیرة علمی و عملی عالمه طباطبایی). 1387.(شمس، مرادعلی

.اسوه : چ دوم، قم. فرزانگان
.میزان: تهران. چ اول. درآمدي بر روش تحقیق در حقوق). 1382.(صبري، نورمحمد

.انتشارات کتابخانه اسالمیه:جابی. جلدي1. االمالی).1362.(شیخ صدوق
.انتشارات جامعه مدرسین: قم. 1ج. کتاب الخصال).ق1403(.______

: تهران. السابعههالطبع. 20جالمیزان فی تفسیر القران،).1384.(طباطبایی، سیدمحمدحسین
. دارالکتب االسالمیه

. به کوشش سیدهادي خسروشاهی.بررسیهاي اسالمی). ق1396(.______________
.سالمیمرکز انتشارات دارالتبلیغ ا: قم

. چ پنجم. سید هادي خسروشاهی: به کوشش. شیعه در اسالم). 1388. (_____________
.موسسه بوستان کتاب: قم
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معاونت پژوهش دانشگاه آزاد : اصفهان.آیین نوشتار و آداب گفتار).1391.(فاضل، احمد
.اسالمی واحد خوراسگان

.ارات دارالکتب االسالمیهانتش: تهران. چ اول . دلدادگان توحید). 1390. (______
.سخن: تهران.آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی). 1385. (فتوحی، محمود

موسسه مطالعات : تهران. ايدرآمدي بر اخالق حرفه). 1387.(فرامرز قراملکی، احد
.وري و منابع انسانی، انتشارات سرآمدبهره

.رالکتب االسالمیهدا: تهران.5و1ج ،الکافی). 1365.(کلینی، محمدبن یعقوب
مرکز چاپ و نشر : بی جا. چ اول. )میزان معرفت(عالمه طباطبایی). 1374.(لقمانی، احمد

.سازمان تبلیغات اسالمی
.مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی:  قم. چ اول،درسنامۀ اخالق). 1390.(محدثی، جواد

چ . ویرایش دوم.رسیبا ترجمۀ فامیزان الحکمه). 1389.(محمدي ري شهري، محمد
.دارالحدیث: قم. یازدهم

.موسسه الوفاء: بیروت.2ج.بحاراالنوار. )ق1404. (مجلسی، محمدتقی
.مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی: قم. چ نهم.سیماي فرزانگان). 1375.(مختاري، رضا

.اسالم: تهران. چ دوم.هالمنجد فی اللغ). 1380.(معلوف، لویس
.اشجع: تهران. چ سوم. جلدي1.فرهنگ فارسی معین). 1387.(معین، محمد

: تهران. احمد علی بابائی: تحقیق.1ج. برگزیده تفسیر نمونه). 1387. (مکارم شیرازي، ناصر
. دارالکتب االسالمیه

یادنامه عالمه سیدمحمدحسین :مرزبان وحی و خرد). 1381. (موسسه بوستان کتاب قم
.ان کتاببوست: قم. چ اول. طباطبایی

.مرکز نشر هاجر: قم. چ اول.راهنماي پژوهش نامه نویسی). 1385.(مهدي زاده، حسین
).عج(انتشارات ولی عصر: تهران. چ اول. همعراج السعاد). 1387.(نراقی، مال احمد
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: ترجمۀ. 1ج.)ترجمه کتاب جامع السعادات(علم اخالق اسالمی). 1370.(مهدينراقی، مولی
.انتشارات حکمت: بی جا. ین مجتبويدکتر سیدجالل الد

هاي تحصیالت ، ویژة دورهروش تحقیق با تاکید بر علوم اسالمی). 1390.(نکونام، جعفر
.دانشگاه قم: قم. چ ششم. تکمیلی

راهنماي تحقیق براساس نگرش اسالم به علم و هستی، ). 1382.(واسطی، شیخ عبدالحمید
.ات دارالعلمموسسه انتشار: چ دوم، قم،)سطح مقدماتی(


