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 سکوت پژوهشگر

پژوهش تأثیرگذار است. شاید نتواان سو ز زنودگی یاروی را بورا  ه وۀ بر کارایی و نتیجۀ  سبک زندگی پژوهشگر

 تاان دو نکتۀ کلی را مطرح کرد: پژوهشگران پیشنهاد کرد؛ اما می

 . تمرکز پژوهشگر1

 هور ننهوهبایسوتی بیشتر یااهد باد. پژوهشگر هنگام پژوهش موی دستاوردهای پژوهشگرهر چه ت رکز بیشتر باشد، 

انتظار نمودن شصیوی،  یا برد، کنترل کند. حتی م کن است، زنگ تلفن، ماقعیت محیطی نامناسبت رکز او را از بین می

 دررد زیاد  از ذهن را به یاد مشغال کند و اثربصشی فعالیت پژوهشگر را کاهش دهد.

 دنیاایانجوام دهود. در  «کار عمیق»سپر  کند تا بتاانود  «سکوت»رسد، باید پژوهشگر ساعاتی را در به نظر می

برا  تحلیل ع یق ننها  و پژوهشگر رسداز بیرون به پژوهشگر می هااطالعات و داده ا  ازبصش ع ده ،پُراتصال کنونی

ا  شدهها  گذشته است، باید منطقۀ حفاظتها که فراتر از کنار هم قراردادن پژوهشدر تحلیل داده یادو افزایش سهم 

ه هوان کشوتی  بیندیشد؛، فراتر از ننها هادرگیری با دادهها ع یق شاد و ض ن برا  یاد ایجاد کند تا بتااند در داده

کوار ع یوق کوه در  کنود.و دریا را تجسس می کردهاستقالل یاد را حفظ  اما ه هنان؛ پی ایدرا می کرانبی که اقیاناس

 مزیت رقابتی پژوهشگران شاد. من ع می تااند ،دنیا  ما هم سصت شده است و هم ک یاب 

تار از ااموشای روشن»باید محقق روزها و ساعاتی را سکات کند. به قال بایزید بسطامی  ،را  افزایش ت رکزب

 2«عماق»هم تاجه کنیم تا بتاانیم به  1«مینی الیسم دیجیتال»شده، باید به شدت دیجیتال. در دنیا  به«چراغی ندیدم

 برویم و دستاوردهایی داشته باشیم. 

 .نوداست که باید نن را کسوب کن «مهارت»ناعی  انپژوهشگر ها، به ویژهبرا  ه ۀ انسان گزینی،سکات و یلات

ها  هایی را در پیش بگیریم که بر دادهها و عادتایم، باید قادر باشیم رویهازحد به بیرون متیل شدها  که بیشدر زمانه

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

(، ترج وه سو انه پرهیزکوار ، 1931) اثر کارل نیاپوارت ،«مینی الیسم دیجیتال: یافتن زندگی مت رکز در یز جهان پُرهیاها»منظار کتاب . 1

 شاد. تاریه می انتشارات ملیکان است که یااندن نن به پژوهشگران

 نشر ناین است. انتشارات(، ترج ه ناهید ملکی، 1931رل نیاپارت )ا. اشاره به کتاب کار ع یق  اثر ک2
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سوکات از  .1  باید به ع ق دسترسوی پیودا کنویمک ز انزوا  فکربیرونی مسلط شایم، نه اینکه در ننها غرق شایم. به

ایون پژوهشوگران نیوز امیودوارم  ، تجربه کند و این تجربه را ادامه دهد.دنباید نن را حس کهر فرد  مفاهی ی است که 

افزارهوا و دقت داشته باشید کوه ه وۀ نورم د.نیاب و تجربۀ گرانقدر را در زندگی پژوهشی یاد ت رین و تقایت کنحس 

 . نقش پژوهشگر را کم رنگ ن ایداس اتی ادبیات تحقیق، ن اید جا  پژوهشگر را بگیرد و مرور مح

    پژوهش شدت. 2

فقط پژوهش، ساعت  055فرض کنید برا  انجام . بسیار اه یت دارد ننانجام  شدتانجام پژوهش اریل و ع یق، برا  

انجام دهید،  روز 155 نن را طی ،کار ساعت 0روز   با یا به نتیجه برسیدروز  055و ظرف  روز  یز ساعت ررف کنید

دهد کوه نمده، بسیار متفاوت یااهد باد. تجربۀ فرد  نشان میدستروز تالش متاالی به 155طی  یقین دستاورد  کهبه

ی د رسید؛ زیورا بایود زموان کوافید، به دستاورد مطلابی نصااهیده ایتیاصساعت در روز به پژوهش  0یا  4اگر ک تر از 

 ها  مصتلفی در ذهن ش ا ایجاد شاد و بتاانید به ع ق مطلب دسترسی پیدا کنید.لینزها و وجاد داشته باشد تا رشته

ا  کوه هر پژوهشگر باید س ز پژوهش یاد را با تاجه به شرایط فرد  یاد پیدا کند تا از زمان و انوری  و بادجوه

      نورد.    دستدهد، بازدهی کافی را بهبرا  پژوهش ایتیاص می
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 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

هوا  نایسوندۀ تجربوهشاد. شاد  رفعت، تاریه می ترج ۀ و( 1933) اثر ارلینگ کاگه ،«رو ؛ و سکات در زمانۀ هیاهاپیاده»کتاب  مطالعۀ. 1

در زی اترین جزیرۀ اندونز ، یعنوی جزیورۀ بوالی،  ،جالب است که بدانیدا  از سکات. شاید ک کی باشد برا  ع یق شدن و درک تازه ،کتاب

سواعت در سوکات فورو  24مودت بوه ،نام روز سکات که ت ام ساکنان جزیورهوجاد دارد، به« هار  نایپی»ا  در جشن سال نا رسم دیرینه

 دور از هیاها، فررتی برا  تأمل و احیا داشته باشند.روند تا بهمی
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