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آقا صاحب الزمان ارواحنا لتراب مقدمه الفداء  * استفاده از این رساله رایگان است ، فقط جهت تعجیل در فرِج 
 صلوات بفرستید.

 

  



 سخن آغازین:

بعد از این که توفیقی شد و نگارنده در شورای پژوهش یکی از مدارس علمیه چند جلسه ای حضور یافت چند 
دیم قوقتی بود که احساس می شد الزم است درباره پژوهش در حوزه های علمیه تجربیات و نتایج تفکرات ت

های علمیه هنوز با فضای آرمانی و قله فضای افکار حوزویون شود. خصوصا این که در بحث پژوهش در حوزه
خیلی فاصله وجود دارد. بعدها در برخی جلسات درسی این موضوع توسط اساتید تاکید شد و وقتی برخی ایده 

شد که چنین رساله ای تدوین و منتشر شود.  ها با اساتید بزرگوار مطرح شد مورد استقبال قرار گرفت و قول داده
 امید که مورد رضای حضرت حق و حضرت ولیل عصر ارواحنا فداه قرار گیرد.

 

 پژوهش در قرآن کریم:

قصد آن نیست که عنوان و موضوع پژوهش در قرآن کریم مستقال مورد واکاوی قرار گیرد فقط از باب رعایت 
 1نی کتاب الهی الزم است چند نکته تقدیم شود و چند آیه آورده شود.بندی و ارج و احترام معدن علم یعسطح

لِیَن َو اْْلِخِریَن َو ِإنَّ اْلقُْرآَن لَْم یََدعْ قال علی علیه السالم: ِإنَّ ِفي الْقُْرآِن بَیَاَن کُلِّ َشيْ   َمَقاال لَِقائِلٍ  ٍء َو ِفیِه ِعلُْم اْْلَوَّ

 سخنی باقی نگذاشته است و خدای متعال همه را فرموده است.حقیقتا قرآن کریم برای گوینده ای 

 عالمه حسن زاده رحمه الله فرمودند:

فرقان است، تمام این علوم همه برای اعتالی به فهم خطاب محمدی است . و ما می خواهیم به منطق  کریم نقرآ
ریم حکایت از صورت وحی آشنا بشویم، چون قرآن، صورت کتبیه انسان کامل است، این قرآنی که در دست دا

عینیه نظام هستی می کند که صورت عینیه نظام هستی، صورت عینیه انسان کامل است و خود قرآن مکتوب، 
صورت کتبیه انسان کامل است. و همانطور که به عرض رساندم، جوامع روایی ما مرتبه نازله قرآن هستند و به 

شاکلته، هر کسی مطابق است با آنچه که دارد و آن قدر  حکم محکم خود قرآن حکیم که فرمود : قل کل یعمل علی
که هست و اثر او نمودار دارایی اوست . قران نمودار دارایی حضرت خاتم االنبیاء صلوات الله علیه و آله و سللم و 
نمودار دارایی حقیقت عالم حق سبحانه می باشد. یعنی همانطوری که خداوند غیر متناهی است، صمد است و 

                                                           
 کفرها را در کشد چون اژدها***  هست قرآن مر تو را همچون عصا 1

 وثقای تو جز قرآن نیست ی زان کجا عروه***  تکیه بر شرع محمد کن و بر قرآن کن

 



ناهی است که فرمود ال جوف له کتابش هم صمداست و ال جوف له و خاتم انبیاء صلوات الله علیه و آله هم غیرمت
در نبوت صمداست و الجوف له، یعنی دیگر جالی خالی ندارد که کسی بیاید نبوتش را پرکند. انبیای قبلی نبوت 

در نبوت، حضرت خاتم انبیاء صلوات الله .صمدانی نداشتند  و کتاب ایشان کتاب صمدانی نبود که پر بوده باشد
علیه وآله صمد است و دیگر جای خالی ندارد که کسی نبوتش را پر کند قرآن کریم صمد است و نبوت خاتم انبیاء 
صلوات الله علیه وآله صمد است و آن طور که حق سبحان صمد است، قرآن کریم هم صمد است و قرآن، نمودار 

ا آن را نهایتی نیست. و ما این همه )دروس و مطالب( را می خوانیم تا به مطالب شامخه دارایی گوینده اش است، لذ
معارف انسانی یعنی کتاب و سنت، آگاه شویم و اگر عارفی، حکیمی، عالمی، اهل قلمی، فرمایشاتی دارد، حقیقتش 

 :این است که 

 ویهر بوی که از مشک و َقَرنُفل شنوی ***  از دولت آن زلف چو سنبل شن

 گر نغمه بلبل از پی گل شنوی *** گل گفته بود گر چه ز بلبل شنوی

دارند از این منطق و حق منشعب شده است. )مصاحبه عالمه حسن زاده  –به نظم و نثر  -و اگر دیگران حرفی 
 رحمه الله با مجله حوزه(

ور تبیلن و امثال آنها یاد شده است و منظاول آن که در قرآن کریم از پژوهش با تعابیر : نظر، تفکر، اعتبار، تدبر، 
ورت به ص ،رسیدن به حقایق پشت پرده از طریق یک فرایند ذهنی و فکری است. اصوال ذهن در فرایندهای ساده

با دیدن قطعات جورچین در کنار هم بسته به سادگی و سختی  . مثل اینکهتولید اعتبار و نتیجه می کند کارخود
 جورچین و نزدیکی چیدمان قطعات پراکنده به نظم نهایی، به نتیجه گیری اقدام می کند.

بینقُْل  11اْلنعام :   سیُروا ِفي اْْلَْرِض ثُمَّ انُْظُروا کَیَْف کاَن عاِقبَةُ اْلُمکَذِّ

َّذي َأنْ  99اْلنعام :  ماِء ماًء َفَأْخَرْجنا بِِه نَباَت کُلِّ َشيْ َو ُهَو ال ٍء َفَأْخَرْجنا ِمْنُه َخِضرًا نُْخِرُج ِمنُْه َحبًّا ُمتَراکِبًا َزَل ِمَن السَّ
اَن ُمْشتَبِهًا َو َغیْ  مَّ ْیتُوَن َو الرُّ ِرِه ِإذا ثَمَ  اْنُظُروا ِإلیُمتَشابٍِه َر َو ِمَن النَّْخِل ِمْن َطلِْعها ِقنْواٌن دانِیٌَة َو َجنَّاٍت ِمْن َأْعناٍب َو الزَّ

 ذلِکُْم َْلیاٍت لَِقْوٍم یُْؤِمنُون َأْثَمَر َو یَْنِعِه ِإنَّ في

َ َعلی َفانُْظُروا کَیَْف بََدَأ اْلَخْلقَ  سیُروا ِفي اْْلَْرضِ قُْل  20العنکبوت :  َّْشَأَة اْْلِخَرَة ِإنَّ الله ُ یُنِْشُئ الن  ٍء َقدیريْ شَ  کُلِّ  ثُمَّ الله

ِل الَْحْشِر ما َظنَنْتُْم َأْن یَْخُرُجو 2الحشر :  َُّهْم ُهَو الَّذي َأْخَرَج الَّذیَن کََفُروا ِمْن َأْهِل اْلِکتاِب ِمْن ِدیاِرِهْم ِْلَوَّ ا َو َظنُّوا َأن
ُ ِمْن َحْیُث لَْم یَْحتَِسبُ  ِ َفَأتاُهُم الله ْعَب یُْخِربُوَن بُیُوتَُهْم بَِأْیدیِهْم َو َأیْ  وا َو َقَذَف فيمانَِعتُُهْم ُحُصونُُهْم ِمَن الله ِدي قُلُوبِِهُم الرُّ

 َفاْعتَبُِروا یا أُولِي اْْلَبْصاراْلُمْؤِمنیَن 



َُّروَن الْقُْرآنَ  82النساء :  ِ لََوَجُدوا فیِه اْختاِلفًا کَثیراً  َأ َفال یَتََدب  َو لَْو کاَن ِمْن ِعْنِد َغیِْر الله

َُّروَن الْقُْرآنَ  24محمد :   قُلُوٍب َأْقفالُها َأْم َعلی َأ َفال یَتََدب

 الثََّمراِت َو َأ یََودُّ َأَحُدکُْم َأْن تَکُوَن لَُه َجنَّةٌ ِمْن نَخیٍل َو َأْعناٍب تَْجري ِمْن تَْحتَِها اْْلَنْهاُر لَُه فیها ِمْن کُلِّ  266البقرة : 
ٌَّة ُضَعفاُء فََأصابَها ِإْعصاٌر فیِه ناٌر َفاْحتََرقَْت  َأصابَُه الِْکبَُر َو لَهُ  ی ُ لَکُُم اْْلیاِت لََعلَّکُْم تَتََفکَُّرونذُرِّ  کَذلَِك یُبَیُِّن الله

ِ َو ال َأْعلَُم اْلغَیَْب َو ال َأقُولُ لَکُْم ِإنِّي َملٌَك إِ  50اْلنعام :  ِإلَيَّ  ْن َأتَّبُِع ِإالَّ ما یُوحیقُْل ال َأقُولُ لَکُْم ِعْندي َخزائُِن الله
 َأ َفال تَتََفکَُّرونَ َو اْلبَصیُر  قُْل َهْل یَْستَِوي اْْلَْعمی

َ ِقیامًا َو قُُعودًا َو َعلی 191عمران : آل َّذیَن یَْذکُُروَن الله ماواِت َو اْْلَْرضِ  َو یَتََفکَُّروَن فيُجنُوبِِهْم  ال َّنا م َخْلِق السَّ  اَرب
 َخلَْقَت هذا باِطاًل ُسبْحانََك فَِقنا َعذاَب النَّار

لَْهْث ْحِمْل َعلَیِْه یَ َو لَْو ِشئْنا لََرَفْعناُه بِها َو لِکنَُّه َأْخلََد ِإلَی اْْلَْرِض َو اتَّبََع َهواُه َفَمثَلُُه کََمثَِل اْلکَلِْب ِإْن تَ  176اْلعراف : 
بُوا بِآیاتِنا  َأْو تَتُْرْکُه یَلَْهْث ذلَِك َمثَلُ   فَاْقُصِص الْقََصَص لََعلَُّهْم یَتَفَکَُّروناْلَقْوِم الَّذیَن کَذَّ

ا یَْأکُُل النَّ  24یونس :  ماِء َفاْختَلََط بِِه نَباُت اْْلَْرِض ِممَّ نْیا کَماٍء َأنَْزلْناُه ِمَن السَّ  اُس َو اْْلَْنعاُم َحتَّیِإنَّما َمثَُل الَْحیاِة الدُّ
َُّهْم قاِدُروَن َعلَیْها َأتاها َأْمُرنا لَیاًْل َأْو نَهاراً ِإذا أَ  یَّنَْت َو َظنَّ َأْهلُها َأن  َفَجَعْلناها َحصیدًا کََأْن َخَذِت اْْلَْرُض ُزْخُرَفها َو ازَّ

ُل اْْلیاِت لَِقْوٍم یَتََفکَُّرونلَْم تَْغَن بِاْْلَْمِس کَذلَِك   نَُفصِّ

َّیْ َو ُهَو الَّذي مَ  3الرعد :   لَ دَّ اْْلَْرَض َو َجَعَل فیها َرواِسَي َو َأنْهارًا َو ِمْن کُلِّ الثََّمراِت َجَعَل فیها َزْوَجْیِن اثْنَْیِن یُْغِشي الل
 ذلَِك َْلیاٍت لَِقْوٍم یَتََفکَُّرون ِإنَّ فيالنَّهاَر 

ْیتُوَن َو النَّخیلَ  11النحل :  ْرَع َو الزَّ  ذلَِك َْلیًَة لَِقْوٍم یَتََفکَُّرون ِإنَّ فيَو اْْلَْعناَب َو ِمْن کُلِّ الثََّمراِت  یُنْبُِت لَکُْم بِِه الزَّ

بُِر َو  44النحل :  لَ ِإلَْیِهْم َو لََعلَُّهْم یَتََفکَُّرونبِالْبَیِّناِت َو الزُّ کَْر لِتُبَیَِّن لِلنَّاِس ما نُزِّ  َأْنَزْلنا ِإلَْیَك الذِّ

ُسبَُل َربِِّك ذُلاًُل یَْخُرُج ِمْن بُُطونِها َشراٌب ُمْختَلٌِف َأْلوانُُه فیِه ِشفاٌء لِلنَّاِس  ِمْن کُلِّ الثََّمراِت َفاْسلُکي ليثُمَّ کُ  69النحل : 
 ذلَِك َْلیًَة لَِقْوٍم یَتََفکَُّرون ِإنَّ في

ًة َو َرْحَمًة  َو ِمْن آیاتِِه َأْن َخلََق لَکُْم ِمْن َأنْفُِسکُْم َأْزواجاً  21الروم :  ذلَِك  ِإنَّ فيلِتَْسکُنُوا ِإلَْیها َو َجَعَل بَْینَکُْم َمَودَّ
 َْلیاٍت لَِقْوٍم یَتََفکَُّرون



َّتي 42الزمر :  ُ یَتََوفَّی اْْلَنْفَُس حیَن َمْوتِها َو ال َّتي لَْم تَُمْت في الله  ِسُل اْْلُْخر رْ َعلَیَْها الَْمْوَت َو یُ  َقضی َمناِمها َفیُْمِسُك ال
ی  ِإلی  ذلَِك َْلیاٍت لَِقْوٍم یَتََفکَُّرون ِإنَّ فيَأَجٍل ُمَسمًّ

ِ َو  لَْو َأنَْزلْنا هَذا الْقُْرآَن َعلی 21الحشر :  عًا ِمْن َخْشیَِة الله ُهْم تِلَْك اْْلَْمثالُ نَْضِربُها لِلنَّاِس لََعلَّ َجبٍَل لََرَأْیتَُه خاِشعًا ُمتََصدِّ
 یَتََفکَُّرون

ِ َمْثنیقُْل ِإنَّما َأِعُظکُْم بِواِحَدٍة َأْن  46سبأ :  ما بِصاِحبِکُْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ نَذیٌر لَکُْم  ثُمَّ تَتََفکَُّروا َو فُراد  تَقُوُموا ِلله
 بَْیَن یََدْي َعذاٍب َشدید

ِ  َربْتُْم فيیا َأیَُّها الَّذیَن آَمنُوا ِإذا َض  94النساء :  َّنُوا َسبیِل الله الَم لَْسَت  َو ال تَقُولُوا لَِمْن َأْلقیَفتَبَی  ُمْؤِمنًا تَْبتَغُوَن ِإلَْیکُُم السَّ
ُ َعلَیْکُمْ  ِ َمغانُِم کَثیَرٌة کَذلَِك کُنْتُْم ِمْن قَْبُل فََمنَّ الله ْنیا َفِعْنَد الله َّنُوا َعَرَض اْلَحیاِة الدُّ َ کاَن بِما تَْعمَ إِ  َفتَبَی  لُوَن َخبیراً نَّ الله

َّنُوایا َأیَُّها الَّذیَن آَمنُوا ِإْن جاَءکُْم فاِسٌق بِنَبٍَإ  6الحجرات :   ا َفَعْلتُْم ناِدمینم َأْن تُصیبُوا َقْومًا بَِجهالٍَة َفتُْصبُِحوا َعلی َفتَبَی

شود زیرا بدون تفکر علوم آموخته شده از  دوم آنکه حکمت نتیجه تفکر است و بدون فکر حکمت حاصل نمی
استحکام و پیوند کافی برخوردار نیستند. قرآن کریم کتاب حکیم و کتاب حکمت و کتابی است که احکمت آیاته 
و محکم ترین دستاویز فکری و علمی است و لذا باید به این کتاب که یهدی للتی هی اقوم است به عنوان بنیان 

 گزاره های علمی نگاه شود و هر پژوهشی به گونه ای به آن متصل شود. همه علوم و محور آسیاب

 :2پژوهش در روایات شریفه

در این نوشتار قصد جمع آوری روایات علم و پژوهش را نداریم، زیرا در این باره کتب خوبی تالیف شده است 
احترام به جایگاه علمی روایات که تا حد خوبی ما را از این کار بی نیاز می کند. پس صرفا هدف از این بخش، 

 و ارج نهادن به این مخازن علمی است زیرا که باید مراتب را رعایت کرد. 

یقی  ای برده گمان که صاحب تحقیقی ***  وندر صفت صدق و یقین صدل

 هر مرتبه از وجود حکمی دارد *** گر حفظ مراتب نکنی زندیقی

 

                                                           
 .االحادیث و نرم افزار دارالحدیث موجودند و نشانی آنها از این دو نرم افزار قابل دسترسی است و لذا از تطویل با آوردن منبع پرهیز شدروایات در جامع  2



 الحدیث فهو اجل العلوم قدرا و اعالها مرتبة و اعظمها مثوبة بعد القرآن.شهید ثانی رحمه الله فرمودند: اما علم 

 در ادامه نکات نابی از روایات تقدیم می گردد که شاید به این راحتی یکجا یافت نشود.

 : لزوم فراغت و تمحض و تمرکز برای پژوهش1

ْغ لِْلِعلْمِ  َغ لَُه  عن النبی صلوات الله علیه عن الخضر علیه السالم:  تََفرَّ ََّما اْلِعلُْم لَِمْن تََفرَّ  ِإْن کُْنَت تُِریُدُه فَِإن

 : لزوم مسئله پردازی و سوال پردازی دقیق برای پژوهش2

ِ صلی الله علیه و آله: ُحسُن السؤاِل نِصُف الِعلِم.  عن رسولُ الله

ِ صلی الله علیه و آله و سلم: َؤالُ  ِمْفتَاُحهُ اْلِعْلُم َخَزائُِن َو  عن َرُسولُ الله َُّه یُْؤَجُر ِفیِه َأْربَعَ  السُّ ُ َفِإن ةٌ َفاْسَألُوا یَْرَحُمکُُم الله
ائُِل َو اْلُمَعلُِّم َو اْلُمْستَِمُع َو الُْمِحبُّ لَُهْم.  السَّ

َؤالُ  َقاَل الصادق علیه السالم:  َأنَّ َهَذا اْلِعلَْم َعلَْیِه قُْفٌل َو ِمْفتَاُحهُ   .السُّ

ؤالَ عن  هم علیهم السالم: َمن أحَسَن السؤاَل َعلَِم، َمن َعلَِم أْحَسَن السُّ

 : ضرورت مداوم بودن و طوالنی مدت بودن پژوهش3

 یَجتَِمَع فیِه َعشُر ِخصاٍل:... ال یَسَأُم ِمن َطلَِب الِعلِم طولَ ُعُمِرِه. عنه صلی الله علیه و آله: ال یَکوُن الُمؤِمُن عاِقاًل َحتلی

کَِر، َوالعالُِم ِمَن  هم علیهم السالم :أربََعٌة ال یَشبَعَن ِمن أربََعٍة: اْلَرُض ِمَن الَمَطِر، َوالَعیُن ِمَن النََّظِر، َواالنثیعن ِمَن الذَّ
 الِعلمِ 

 ِعلٍم. رسول الله صلی الله علیه و آله: کُلُّ صاِحِب ِعلٍم َغرثاُن إلی

ََّة. ُع عالٌِم ِمن ِعلٍم َحتلیعنه صلی الله علیه و آله: ال یَشبَ   یَکوَن ُمنتَهاُه الَجن

 یَکوَن ُمنتَهاُه الَجنَّةَ  عنه صلی الله علیه و آله: لَن یَشبََع الُمؤِمُن ِمن َخیٍر یَسَمُعُه َحتلی

 

رَس.  اإلمام عليل علیه السالم: ال ِفقَه لَِمن ال یُدیُم الدَّ

 الل َمن یُطیُل َدرَسُه.عنهم علیهم السالم: ال یُحِرُز الِعلَم إ



 عنهم علیهم السالم: َمن أکثََر ُمداَرَسَة الِعلِم لَم یَنَس ما َعلَِم، َواستَفاَد ما لَم یَعلَم.

 عنهم علیهم السالم: َمْن لَْم یَتََعاَهْد ِعْلَمُه ِفي الَْخاَلِء َفَضَحُه ِفي اْلَمَلِ 

 الِعلِم وال یَتََشبَُّع بِِه.عنهم علیهم السالم: العالُِم َمن ال یَشبَُع ِمَن 

 عنهم علیهم السالم:  العالُِم الَّذي ال یَِملُّ ِمن تََعلُِّم الِعلِم.

ََّك تََر  لَُه ... ِحْرصًا َعلَی ِعلْمٍ   ِمْن َعاَلَمِة المتقین َأن

 آراء:: ضرورت جامعیت و احاطه همه جانبه به منظومه ی علوم توسط پژوهشگر و متتبع بودن و تضارب 4

  3َجَمَع ِعْلَم النَّاِس ِإلَی ِعْلِمهِ  َمنْ  النَّاِس  عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:   َأْعلَمُ 

ِ تَعالی لَن یَنُصَرُه إالل َمن حاَطُه ِمن َجمیِع َجوانِبِِه.   عن رسول الله صلی الله علیه و آله: إنَّ دیَن الله

ِ إالل َمن حاَطُه ِمن َجمیِع َجوانِبِِه. عنه صلی الله علیه و آله: ال یَقو   ُم بِدیِن الله

یَن و نََصروُه، و حاطوُه ِمن َجمیِع  َّذیَن أقاُموا الدل ِ ُهُم ال ََّما الُمستَحَفظوَن لِدیِن الله وانِبِِه،  جَ عن اإلمام عليل علیه السالم: إن
ِ و َرَعوُه.   و َحِفظوُه َعلی ِعباِد الله

 ن َجِهَل ُوجوَه اْلراِء أعیَتُه الِحیَُل .عنه علیه السالم: مَ 

 عنه علیه السالم: أال وإنَّ اللَّبیَب َمِن استَقبََل ُوجوَه اْلراِء بِِفکٍر صائٍِب ونََظٍر ِفي الَعواِقِب 

 عنه علیه السالم: َمِن استَقبََل ُوجوَه اْلراِء َعَرَف َمواِقَع الَخطأَ 

َجالِ آَراَء  عنه علیه السالم: اْضُممْ  َواِب َو َأبَْعَدَها ِمَن ااِلْرتِیَاب الرِّ  بَْعَضَها ِإلَی بَْعٍض ثُمَّ اْختَْر َأْقَربََها ِإلَی الصَّ

 4عنه علیه السالم: اضربوا بعض الرای ببعض یتولد منه الصواب

ْأَي َمْخَض  قَاِء یُْنتُِج َسِدیَد اْْلَراِء. عنه علیه السالم: اْمَخُضوا الرَّ  السِّ

                                                           
 روایات ضرورت استفاده از تجارب و علوم دیگران در رساله فوائد معصومیه در رد شبهات اخباریه پیش تر تقدیم شده است. 3

هر کو به سوى قاضى تنها شد )ناصر  *** زیرا که سرخ روى برون آمد  /  علمى نه پاك شد نه مصفّا شد***  خصمىه بىبا خصم گوى علم ک 4

 خسرو(

 



ُجُل َخَطَأ ُمَعلِِّمِه َحتلی یَعِرَف االختاِلَف عن   أیلوب علي نبینا و آله و علیه السالم: ال یَعِرُف الرَّ

دٍ   ا َأْقَدَمُه اْلَمنْ َقالَ الَْحَسُن ْبُن ِزیَاٍد َسِمْعُت َأبَا َحنِیفََة َو َقْد ُسئَِل َمْن َأْفَقُه َمْن َرَأْیَت َقالَ َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ َعَث ِإلَيَّ ُصوُر بَ  لَمَّ
َدادِ  ٍد فََهیِّْئ لَُه ِمْن َمَسائِلَِك الشِّ َّْأُت لَُه َأْربَِعیَن َمْسَألًَة ثُ  َفَقاَل یَا َأبَا َحنِیَفَة ِإنَّ النَّاَس َقْد فُتِنُوا بَِجْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ مَّ بََعَث فََهی

ا بَُصْرُت بِِه َدَخلَنِي ِمَن الَْهیْبََة لَِجْعفٍَر َما  ِإلَيَّ َأبُو َجْعَفٍر َو ُهَو بِالِْحیَرِة فََأتَیْتُهُ  َفَدَخلُْت َعلَیِْه َو َجْعفٌَر َجالٌِس َعْن یَِمینِِه َفلَمَّ
ِ َهَذا َأبُو َحنِیا َعْبِد لَْم یَْدُخْلنِي ِْلَبِي َجْعَفٍر فََسلَّْمُت َعلَْیِه َفَأْوَمَأ ِإلَيَّ فََجلَْسُت ثُمَّ اْلتَفََت ِإلَْیِه َفَقاَل یَا َأبَ  فََة َقاَل نََعْم الله

ِ ِمْن َمَسائِلَِك فََجَعْلُت  یَقُولُ َأنْتُْم أُْلِقي َعلَیِْه ِفیُِجیبُنِي فَ َأْعِرفُُه ثُمَّ اْلتَفََت ِإلَيَّ َفَقاَل یَا َأبَا َحنِیفََة َأْلِق َعلَی َأبِي َعبِْد الله
ََّما َخالَْفنَا َجِمیعاً  تَقُولُوَن کََذا َو َأْهُل الَْمِدینَةِ  ََّما تَابَْعنَاُهْم َو ُرب ََّما تَابَْعنَاکُْم َو ُرب تَّی حَ  یَقُولُوَن کََذا َو نَْحُن نَقُولُ کََذا فَُرب

 .النَّاس َأْعلَُمُهْم بِاْختاَِلفٍ  النَّاِس  مَ ٍء ثُمَّ َقاَل َأبُو َحنِیَفَة َأ لَیَْس َأنَّ َأْعلَ َأتَْیُت َعلَی اْْلَْربَِعیَن َمْسَألًَة َفَما َأَخلَّ ِمْنَها بَِشيْ 

در روایات متعددی با تعابیر ای شیء ذهب الیه الناس؟ ای شیء یقول اصحابکم؟،  ما یقول من قبلکم؟ ما یقول 
الناس؟ ما یقول علماءکم؟ ما یقولون؟ حضرات از نظرات زمانه تفحص می فرمودند تا شاگردان تتبع را بیاموزند و 

 یت معرفت زمان وعارف و عالم بزمانه شدن را.اهم

 عالمه حسن زاده رحمه الله می فرماید:

است و آن دستور، قرآن و سنت  یفاضله اله نهیو دستورالعمل مد یبه منطق وح دنیهدف ما رس ست؟یما هدفمان چ
ل هستند. از شما م ریو به تعب رندیگ یما شعب قرآن هستند و از آن نشات م یاست. جوامع روائ  یمن ، قرآن متنزل

در آنها هست؟ چگونه ممکن  زیهمه چ ایهستند ؟  یصاختصا ایما چگونه هستند ؟ آ یقرآن و جوامع روائ ایپرسم آ
آخوند  کیخواهد، عرفان الزم دارد.  یخواهد، منطق و فلسفه  م یم اتیرشته بداند؟ او ادب کیاست که آخوند فقط 

همد. تر است بف نیسنگ یهر عارف انیعرفان وجود دارد که از ب  نهیالسالم در زم همیعل نیآنچه را از ائمه معصوم دیبا
آخوند  دیاست که با یمجموعه دائرة المعارف اله کیما  نیخواهد و ... د یخواهد، اصول م یآخوند فقه م نطوریهم

ائره د نیا یبخواهد درس بخواند، به خوب قتایدائره المعارف را حل کند و به زبانش آشنا باشد، طلبه اگر حق نیما ا
 ی. مرحوم فاضل تونمیرا دار یشود! همانگونه که بزرگان یهم ، مرد آن فن م و در هر فن ردیگ یالمعارف را فرا م

 دان یاضیر کیکه صاحب جواهر  ندیب یرسد، م یکه به کتاب ارث جواهر م یفرمود که آدم وقت یرحمه الله نقل م
 اتی؟ هنداند اتیاضیر هیفق کیشود  یو محاسبات برآمده است . مگر م هایبند میبوده که خوب از عهده تقس یتوانائ

 که در بحث قبله چگونه بحث کرده اند؟ ندیرا بب ی! مستند مرحوم نراقدینیو نجوم نداند؟ لمعه را بب

واهد خ یم یکند، وقت یرحمه الله در مفتاح الفالح که بحث صبح صادق و صبح کاذب را مطرح م یبهائ خیش جناب
 یرحمه الله که کتاب فقه یفن است اما از کتاب تذکره عالمه حل تیاش را مطرح کند، با آنکه خود خرل  یاضیبحث ر



 فرمود: اگر در یم ی. مرحوم استاد ما عالمه شعراندینیرا بب یرا نقل کرده است. مرحوم عالمه حل یاضیاست بحث ر
 . میرورحمه الله ب یبه سراغ عالمه حل دیبا میاوریرا به عنوان نمونه به قلم ب یفرد اعل میما بخواه یهر فن

 تواند یدان بشود و هم م یاضیبشود، هم ر هیبشود، هم فق بیتواند هم اد یاگر واقعا بخواهد درس بخواند م طلبه
 یخل الطرف المد کی.از دیریرحمه الله را در نظر بگ یگونه که بوده اند. مثال حضرت استاد شعران نیبشود. هم بیطب

طرف  قواعد مرحوم عالمه را  کیشرح کرده اند، از  را هیطرف کفا کیعذب المنهل را در اصول نوشته اند، از 
ه از ک گریدارند و رسائل د یحواش انیبر مجمع الب نطوریدارند و هم  قهیتعل ضیمرحوم ف یزده اند و  بر واف هیحاش

سه ن فرانگفت . زبا یم یو مجسط جیکرد و اسطرالب و ز یم سیقانون تدر یمانده است .از طرف ادگاریبه   شانیا
 گونه بودند. نیهم  به نوبه خود هم یگرید انیرا کامال مسلط بود. آقا یو عبر یسیانگلو 

 خیشفا ش یجا کیترس و وحشت از درس خواندن است . در  نیفن بشوم ا کیفقط عالم  میگونه که من بگو نیا
 نیا م،یرا بدان زیخواهد ما همه چ یبسمان است و نم ندیگو یترسند و م یم لیکه از تحص یکند که کسان یعنوان م

به  او را یماریب نیا ،یزدگ ایدن یماریب ای یوحو ر یروان یماریب کیاست.،  ضیمر یعنیافراد مزاج معتدل ندارند. 
 خسته لیتحص دازیخودش را معالجه کند. انسان نبا دیبا  نی. استیکشاند و او خود متوجه ن یو ماده م ایدن یسو

 باشد: نیا دیآشنا بشود. زبان طلبه  با تیو زبان وال یخواهد با منطق وح یکه م یبشود. بخصوص  کس

 قطره نوشم کیجان بود در تن بکوشم*** مگراز جام او،  مراتا

 شود. یخواند و در علوم و فنون گوناگون صاحب ابداع هم م یاگر حواسش جمع باشد خوب درس م طلبه

رحمه  یالله عالمه حسن زاده آمل تیمصاحبه با حضرت استاد آ - 21، شماره 1366 وریحوزه  مرداد و شهر  مجله
 الله 

 : دانش تنها راه بهشت و دین5

َِّة الِعلُم.عنه صلی الله علیه و آله: لِکُلِّ َشي  ٍء َطریٌق، وَطریُق الَجن

نیا َواْلِخَرِة َمَع ا نیا َواْلِخَرِة َمَع الِعلِم، وَشرُّ الدُّ  لَجهِل.عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: َخیُر الدُّ

ِ ِمن ِقراَءةِ  ، الُجلوُس ساَعًة ِعنَد ُمذاکََرِة الِعلِم أَحبُّ إلَی الله ِ صلی الله علیه و آله: یا أبا َذرٍّ ِه  القُرآِن کُلِّ عن َرسولُ الله
ٍة، َعلَیکُم بُِمذاکََرِة الِعلِم، فَِإنَّ بِالِعلِم تَعِرفوَن الَحالَل ِمَن الحَ   راِم ...اثنَي َعَشَر ألَف َمرَّ



ُ تَعالی حَمِة، وال یَ  عنه صلی الله علیه و آله: إذا َجلََس الُمتََعلُِّم بَیَن یََدِي العالِِم فَتََح الله قوُم ِمن َعلَیِه َسبعیَن بابًا ِمَن الرَّ
ُ بِکُلِّ َحرٍف ثَواَب ِستلین ُه، وأعطاُه الله کَیَوِم َولََدتُه امُّ ُ لَُه بِکُلِّ َحدیٍث ِعباَدَة َسبعیَن َسنًَة، وبَ  َشهیدًا، وکَتَبَ  ِعنِدِه إالل  نیالله

ات نیا َعشَر َمرل  لَُه بِکُلِّ َوَرقٍَة َمدینًَة، کُلُّ َمدینٍَة ِمثُل الدُّ

ُجُل الُمؤِمُن َفیَعَمُل بِها أو یَُعلُِّمها   َخیٌر ِمن ِعباَدِة َسنَةعنه صلی الله علیه و آله: الکَلَِمةُ ِمن کاَلِم الِحکَمِة یَسَمُعَها الرَّ

ِ عز و جل. بَُب بَینَکُم و بَیَن الله َُّه السَّ  عنه صلی الله علیه و آله: اطلُبُوا الِعلَم؛ َفِإن

. ِ  عنه صلی الله علیه و آله: طالُِب الِعلِم َمحفوٌف بِِعنایَِة الله

لین عنه صلی الله علیه و آله:  طالُِب الِعلِم ُرکُن اإِلسالِم، ویُعطی َّبِی  أجَرُه َمَع الن

وِح َو الَْجَسِد َو اَل یُنْتََفُع بَِأَحِدِهَما  ِإالَّ َمَع اْْلَخرِ  عنه صلی الله علیه و آله: اْلِعْلُم َو اْلَعَمُل َقِرینَاِن کَاْقتَِراِن الرُّ

ِ : اْلَعالُِم َو اْلُمتََعلُِّم َشِریکَاِن ِفي اْْلَْجِر لِْلعَ   الِِم َأْجَراِن َو لِْلُمتََعلِِّم َأْجٌر َو اَل َخیَْر ِفي ِسَو  َذلَِك.َقاَل َرُسولُ الله

 عنه صلی الله علیه و آله: النََّظُر ِفي ُوُجوِه اْلُعلََماِء ِعبَاَدةٌ 

 عنهم علیهم السالم: ما اتخذ الله ولیا جاهال

ِ تَعالی اِدِق علیه السالم: لَیَس إلَی الله نیا وِسیاقُُه إلَی الَجنَّةِ َطریٌق یُسلَُك  عن  الصل بِالِعلِم، َوالِعلُم َزیُن الَمرِء ِفي الدُّ ، إالل
ِ تَعالی وبِِه یَِصُل إلی  ِرضواِن الله

 إنلي نظرُت في کتاٍب لعليل علیه السالم فوجدت في الکتاب: َأنل قیَمَة کُلِّ امِرٍئ وقَدَرُه َمعِرَفتُهُ 

 إِلسالِم وِعماُد اإِلیماِن عنهم علیهم السالم: الِعلُم َحیاُة ا

ِ علیه السالم : ُ  عن َأبَی َعبِْد الله ِ لَْم یَنُْظِر الله َُّه َمْن لَْم یَتََفقَّْه ِفي ِدیِن الله ِ َو اَل تَکُونُوا َأْعَرابًا فَِإن  ِإلَْیِه یَْوَم تََفقَُّهوا ِفي ِدیِن الله
 اْلِقیَاَمِة َو لَْم یَُزكِّ لَُه َعَماًل 

یِن َْلَْوَجْعتُهُ قَ  یَعِة اَل یَتََفقَُّه ِفي الدِّ  اَل َأبُو َجْعفٍَر علیه السالم: لَْو أُتِیُت بَِشابٍّ ِمْن َشبَاِب الشِّ

ِ علیه السالم : َُّه َمْن لَْم یَتَفَقَّْه ِمْنکُْم فَُهَو َأْعَرابِيٌّ ِإنَّ ا عن َأبَی َعْبِد الله یِن َفِإن َ َعزَّ َو َجلَّ یَقُولُ فِ تََفقَُّهوا ِفي الدِّ  ي کِتَابِهِ لله
یِن َو لِیُْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإلَیِْهْم لََعلَُّهْم یَْحَذُرونَ   لِیَتََفقَُّهوا ِفي الدِّ

ِ علیه السالم : یَاُط َعلَی ُرُءوِس َأْصَحابِي َحتَّی یَتَفَقَُّهوا فِ  عن َأبَی َعْبِد الله  ي اْلَحاَلِل َو الَْحَرامِ لَْیَت السِّ



 َعْن َأبِي َجْعَفٍر ع َقاَل: تََفقَُّهوا ِفي اْلَحاَلِل َو الَْحَراِم َو ِإالَّ َفَأْنتُْم َأْعَرابٌ 

َِّذي نَْفِسي بِیَِدِه لََحِدیٌث َواِحٌد ِفي َحاَل  ْأُخُذُه ٍل َو َحَراٍم تَ َعْن َأبِي َجْعفٍَر علیه السالم َقالَ: َساِرُعوا ِفي َطلَِب اْلِعْلِم َفَو ال
َ یَقُولُ  ٍة َو َذلَِك َأنَّ الله ْنیَا َو َما َحَملَْت ِمْن َذَهٍب َو ِفضَّ ُسولُ َفُخُذوُه َو ما نَهاکُْم َعنُْه  َعْن َصاِدٍق َخْیٌر ِمَن الدُّ ما آتاکُُم الرَّ

 اْلُمْصَحفِ  َفانْتَُهوا َو ِإْن کَاَن َعلِيٌّ علیه السالم لَیَْأُمُر بِِقَراَءةِ 

 : لزوم تواضع و ادب علمی6

َُّه اَل یَْعلَُم َأْفَضُل ِعْلِمهِ   عنه صلی الله علیه و آله: ِعلُْم اْلَمْرِء بَِأن

وا بما جهلوا تفسیره من الغیب المحجوب  عن علی علیه السالم: الراسخون في العلم هم الذین أقرل

 5یتعد طوره عنهم علیهم السالم: رحم الله امرء عرف قدره و لم

 َقْدَره عنهم علیهم السالم : َما َهلََك َمْن َعَرَف 

 عنهم علیهم السالم: العالم من عرف قدره

 عنهم علیهم السالم: ال تقل ما ال تعلم و إن قلل ما تعلم

َُّه ِفیَمْن َعَرَف   َقْدَره عنهم علیهم السالم: الَْخیَْر کُل

 : جاودانگی ثمره ی علم و پژوهش7

ْهُر ، َأْعیَانُُهْم َمْفقُوَدٌة َو َأْمثَالُُهْم ِفي الْقُلُوِب َمْوُجودَ  عنهم  ةعلیهم السالم: اْلُعلََماُء بَاقُوَن َما بَِقَي الدَّ

 : علم محکم ترین پایگاه و بی نیاز کننده ترین وسیله از مردم8

 عنهم علیهم السالم: یَا ِهَشاُم 

ََّها َجْوَزةٌ لَْو کَاَن ِفي یَِدَك َجْوَزٌة َو قَ   اَل النَّاُس ِفي یَِدَك لُْؤلَُؤٌة َما کَاَن یَْنَفُعَك َو َأْنَت تَْعلَُم َأن

ََّها لُْؤلَُؤٌة   َك َو َأنَْت تَْعلَُم َأن ََّها َجْوَزٌة َما َضرَّ  َو لَْو کَاَن ِفي یَِدَك لُْؤلَُؤٌة َو َقالَ النَّاُس ِإن

                                                           
 از خدا خواهیم توفیق ادب *** بی ادب محروم ماند از فضل رب 5

 بی ادب تنها نه خود را داشت بد *** بلکه آتش در همه آفاق زد

 



 ، َو ِإنَّ یَْفنَی َعْن َقِریٍب  اْلَمالَ  ، َفِإنَّ ِقْسَمَة اْلَجبَّاِر ِفینَا، لَنَا ِعْلٌم َو لِْْلَْعَداِء َمالٌ  عن امیرالمومنین علیه السالم: َرِضینَا
 بَاٍق اَل یََزال اْلِعلْمَ 

 : علم برای آخرت 9

ْنیَا ُحبلًا ِإالَّ اْزَدادَ  ُ َعلَْیِه َغَضبًا  عنهم علیهم السالم: َو َما أُوتَِي َعْبٌد ِعلْمًا َفاْزَداَد لِلدُّ ِ بُْعدًا َو اْزَداَد الله  ِمَن الله

ِ عز و جل هابَهُ  ٍء، وإذا أراَد بِِعلِمِه أن یَکنَِز بِِه کُلُّ َشي رسول الله صلی الله علیه و آله: العالُِم إذا أراَد بِِعلِمِه َوجَه الله
 ٍء.ِمن کُلِّ َشي الکُنوَز هابَ 

ُِّر ماَت جاِهاًل، وَمن تََعلََّم لِلَقوِل دوَن الَعَمِل ماَت ُمناِفقًا، وَمن تََعلََّمهُ  عنه صلی الله علیه و  آله: َمن تََعلََّم الِعلَم لِلتَّکَب
 لِلُمناَظَرِة ماَت فاِسقًا، وَمن تََعلََّمُه لِکَثَرِة الماِل ماَت ِزندیقًا، وَمن تََعلََّمُه لِلَعَمِل ماَت عاِرفاً 

ا ما هو لله  حکیمال عن لقمان ، و ثلث لنفسه، و ثلث للدود؛ فأمل ، الناس ثالثة أثالث: ثلث لله أنله قال البنه: یا بنيل
ا ما هو للدود فجسمه. ا ما هو لنفسه فعلمه، و أمل  فروحه، و أمل

 : دشمنی با نادانسته ها بعد از پژوهش به دوستی با همه مطالب و دانسته ها تبدیل می شود10

 م السالم: و من جهل شیئا عابهعنهم علیه

 َشْیئًا َعاَداه عنهم علیهم السالم: َمْن َجِهلَ 

 عنهم علیهم السالم: الناس اعداء ما جهلوا

 (11َو ِإْذ لَْم یَْهتَُدوا بِِه َفَسیَقُولُوَن هذا ِإْفٌك َقِدیٌم )االحقاف 

ا یَْأتِ  بُوا بِما لَْم یُحیُطوا بِِعْلِمِه َو لَمَّ َب الَّذیَن ِمْن َقبْلِِهْم بَْل کَذَّ  ( 39یونس : )ِهْم تَْأویلُُه کَذلَِك کَذَّ

 

 و مسائل کاربردی : لزوم رعایت محدوده پژوهش در ذیل عرش11

ِ تََزْنَدق  عنهم علیهم السالم: َمْن َأْفکََر ِفي َذاِت الله



ِ علیه السالم:  َُّموا ِفیَما َفْوَق اْلکاََلُم  ِإَذا انْتََهی َعْن َأبِي َعبِْد الله َُّموا ِفیَما ُدوَن اْلَعْرِش َو اَل تَکَل ِ َفَأْمِسکُوا َو تَکَل ِإلَی الله
ُجَل کَاَن یُنَاَد  مِ  َُّموا ِفیَما فَْوَق اْلَعْرِش فَتَاَهْت ُعقُولُُهْم َحتَّی ِإنَّ الرَّ ْلِفِه خَ  ْن بَیِْن یََدْیِه َفیُِجیُب ِمنْ اْلَعْرِش، فَِإنَّ َقْومًا تَکَل

 َو یُنَاَد  ِمْن َخْلِفِه َفیُِجیُب ِمْن بَْیِن یََدیْهِ 

ِ کَْیَف کَاَن َهلَكَ  عنهم علیهم السالم:    َمْن نََظَر ِفي الَّ

 تفکروا فی آالء الله و ال تتفکرو فی ذات الله  عنهم علیهم السالم:

َّکُْم لَْن تَْقِدُروا قَْدَره  ِ فَِإن  َعِن النَّبِيِّ صلی الله علیه وآله: تََفکَُّروا ِفي آاَلِء الله

ُ َعْنهَ  َو َذاكَ  َعْن َعلِيِّ ْبِن یَْقِطیٍن َقاَل: َسَألُْت َأبَا اْلَحَسِن علیه السالم َعِن الُْمتَْعِة َقالَ َو َما َأنَْت  ََّما ا قُلْ َو قَْد َأْغنَاَك الله ُت ِإن
  َذاَك.َأَرْدُت َأْن َأْعلََمَها َقاَل ِفي کِتَاِب َعلِيٍّ علیه السالم َقْد تَِزیُدَها َو تَْزَداُد َفَقاَل َو َهْل یَُطیِّبُُه ِإالَّ 

ِ علیه السالم قَاَل: َسَألَُه َأبُو بَصِ  ٍد اْْلَْزِديِّ َعْن َأبِي َعْبِد الله یٍر َو َأنَا َجالٌِس ِعنَْدُه َعِن اْلُحوِر اْلِعیِن فَقَالَ َعْن بَْکِر بِْن ُمَحمَّ
ْنیَا َأْم َخْلٌق ِمْن َخلِْق الَْجنَِّة فَقَاَل لَُه َما َأْنَت  اَلِة َفِإنَّ آِخَر َما  َو َذاكَ  لَُه ُجِعْلُت ِفَداَك َأ َخْلٌق ِمْن َخلِْق الدُّ َعلَیَْك بِالصَّ

 ِ اَلةَأْوَصی بِِه َرُسولُ الله  ص َو َحثَّ َعلَیِْه الصَّ

سبحان من یسبح له الرعد بحمده و »عن یونس بن عبد الرحمن، أن داود قال: کنا عنده فأرعدت السماء، فقال هو: 
یا أبا محمد، سل عما یعنیك، و دع ما »للرعد کالما؟ فقال:  فقال له أبو بصیر: جعلت فداك، إن« المالئکة من خیفته

 «.ال یعنیك

َِّذي ِفي َجْوِف اْلَقَمِر؟ َقاَل: َقاَل ر َواُد ال تََفقُّهًا َو اَل  َأْعَمی َسَأَل َعْن َعْمیَاَء َوْیلََك َسلْ »جل لعلی علیه السالم: فََما السَّ
ا یَْعنِیَك َو َدْع َما اَل یَْعنِیكَ  ِ ِإنَّ َما َسَألْتَُك « تَْسَأْل تََعنُّتًا َوْیلََك َسْل َعمَّ َ عَ »َعْنُه لَیَْعنِینِي قَاَل: قَاَل: َو الله زَّ َو َجلَّ ِإنَّ الله
َِّذي ِفي َجْوِف اْلقََمرِ   یَقُولُ: َو َجَعلْنَا اللَّْیَل َو النَّهاَر آیَتَْیِن َفَمَحْونا آیََة اللَّْیلِ  َواُد ال ُة؟ َقاَل: « ُهَو السَّ یَا »قَالَ: َفَما اْلَمَجرَّ

ا یَْعنِیكَ َوْیلََك َسْل تََفقُّهًا َو اَل  ِ ِإنَّ َما َسَألْتَُك َعْنُه لَیَْعنِینِي قَاَل: «  تَْسَأْل تََعنُّتًا یَا َوْیلََك َسْل َعمَّ ََّها َشَرجُ »قَاَل: َفَو الله   ِإن
َماُء بِماٍء ُمْنَهِمٍر َزَمَن اْلغََرِق َعلَی قَْوِم نُوٍح  َماِء َو ِمنَْها فُتَِحِت السَّ  «السَّ

ِ علیه السالم َعْن َطْعِم اْلَماِء َفَقاَل َسلْ َعِن الُْحَسیْ  ْعُم تََفقُّهًا َو اَل تَْسَأْل تََعنُّتًا طَ  ِن ْبِن ُعْلَواَن َقاَل: َسَأَل َرُجٌل َأبَا َعبِْد الله
 اْلَماِء َطْعُم اْلَحیَاِة.



َو اَل تَْسَأْل تََعنُّتًا فَِإنَّ اْلَجاِهَل اْلُمتََعلَِّم َشبِیٌه بِاْلَعالِِم َو ِإنَّ  تََفقُّهاً  لَِسائٍِل َسَألَُه َعْن ُمْعِضلٍَة: َسلْ  َقاَل علی علیه السالم 
َف َشبِیٌه بِاْلَجاِهِل الُْمتََعنِّت  اْلَعالَِم اْلُمتََعسِّ

البته دایره ی پژوهش برای هر فرد به تناسب قدرت علمی و عقلی او متفاوت است و برخی علما تا تحت عرض 
 ل بپرسند به جاست ولی برخی گیر مسائل روزمره خود هستند و آن را نمی دانند. لذا حضرت فرمود:هم سوا

ْنَساِن نَْفَسهعن علی علیه السالم:   َأْفَضُل الَْعْقِل َمْعِرفَةُ اإْلِ

 انفع المعارف مرء بعیوبهمعرفه العنه علیه السالم: 

 سوال و پژوهش ت: ضرور11

َُّهْم اَل یَْسَألُون : َقاَل الصادق علیه السالم ََّما یُْهلَُك النَّاُس ِْلَن  ِإن

 عنهم علیهم السالم: دواء الِعیل السوال

 عنهم علیهم السالم: شفاء الِعیل السوال

 العلم حعنهم علیهم السالم: ال تفتح الخیرات إال بمفاتی

 بمواضع الحقعنهم علیهم السالم: ال یحمل هذا العلم إال أهل البصر و الصبر و العلم 

رون عیونه  عنهم علیهم السالم: العلماء من عباد الله یصونون مصونه، و یفجل

 عنهم علیهم السالم: ال شرف کالعلم

 عنهم علیهم السالم: ال کنز انفع من العلم

 : ارائه نتایج پژوهش قبل از احاطه علمی ممنوع12

 6ِه ِعلماً اإلمام عليل علیه السالم: ال تُخبِر بِما لَم تُِحط بِ 

 عنه علیه السالم: اَل تَقُولَنَّ َما یَُسوُؤَك َجَوابُهُ 

ْث بَِما تََخاُف تَکِْذیبَُه   عنه علیه السالم: اَل تَُحدِّ

                                                           
 زر نداری مشت خود را وا مکن     معرفت معنا مکنعشق را بی 6



ْق َمْن یَُقابُِل ِصْدَقَك بِتَْکِذیبِِه   عنه علیه السالم: اَل تَُصدِّ

َث بِما   یُستَطاُع تَکذیبُُه فیِه.عنه علیه السالم: ِمن ِصَفِة العاِقِل أن ال یَتََحدَّ

ُث َمْن یََخاُف تَْکِذیبَُه َو اَل یَْسَألُ َمْن یََخاُف َمْنعَ  ُه َو اَل یَِعُد َما اَل عن الصادق علیه السالم: یَا ِهَشاُم ِإنَّ الَْعاِقَل اَل یَُحدِّ
 ی َما یََخاُف َفْوتَُه بِاْلَعْجِز َعنْهیَْقِدُر َعلَْیِه َو اَل یَْرُجو َما یَُعنَُّف بَِرَجائِِه َو اَل یُْقِدُم َعلَ 

 : پرحرفی در پژوهش ممنوع 13

 روایات این بخش در مقاله طرح مختصرات حوزوی تقدیم شد.

 : علم همراه عمل14

الم راج یضیئ لغیره و یحرققال علیه السل ا ال و العالم هو الهارب من الدنی نفسه : مثل من یعللم و ال یعمل کمثل السل
ا غب فیها ْلنل علمه دلل علی انه سمل قاتل فحمله عن الهرب من الهلکة فاذا التقم السمل عرف الناس انه کاذب فیما الرل

 یقول.

الم   .تَکُونُوا تَْعلَُمونَ  ِمْنکُْم ِإلَی تََعلُِّم َما لَمْ  : ِانَّکُْم ِإلَی اْلَعَمِل بَِما ُعلِّْمتُْم َأْحَوجُ قال علیه السل

ُ َعزَّ َو َجلَ عن َأبَی َعبْ  اِدَق علیه السالم یَقُولُ: اَل یَْقبَُل الله ِ الصَّ َعَماًل ِإالَّ بَِمْعِرفٍَة َو اَل َمْعِرفََة ِإالَّ بَِعَمٍل َفَمْن َعَرَف  ِد الله
یَمانَ  َّتُْه اْلَمْعِرفَةُ َعلَی اْلَعَمِل َو َمْن لَْم یَْعَمْل َفاَل َمْعِرفََة لَُه ِإنَّ اإْلِ  بَْعُضُه ِمْن بَْعٍض. َدل

اَر ِمَن الُْعلََماِء َفإِ  اَل ِمَن اْلُمتََعبِِّدیَن َو الْفُجَّ َّاکُْم َو الُْجهَّ اَلُم َقاَل: ِإی َُّهْم ِفتْنَةُ کُلِّ َمْفتُوٍن.َعْن َعلِيٍّ َعلَیِْه السَّ  ن

اَلُم َقاَل: اَل َحَسَب لِ  قَُرِشيٍّ َو اَل َعَربِيٍّ ِإالَّ بِتََواُضٍع َو اَل کََرَم ِإالَّ بِتَْقَو  َو اَل َعَمَل ِإالَّ َعْن َعلِيِّ ْبِن الُْحَسْیِن َعلَْیِهَما السَّ
ٍَّة َو اَل ِعبَاَدَة ِإالَّ بِتََفقُّهٍ   بِنِی

ِ صلی الله علیه وآله و سللم: اَل قَْوَل ِإالَّ بَِعَمٍل َو اَل قَْوَل َو َعَمٌل ِإالَّ بِنِ  ٌَّة ِإالَّ َقاَل َرُسولُ الله یٍَّة َو اَل َقْوَل َو َعَمٌل َو نِی
نَِّة.  بِِإَصابَِة السُّ

ا یُْصلِحُ  ِ صلی الله علیه وآله و سللم: َمْن َعِمَل َعلَی َغیِْر ِعْلٍم کَاَن َما یُْفِسُدُه َأکْثََر ِممَّ  .َقاَل َرُسولُ الله

اِدِق علیه السالم: َقَطَع َظْهِري اثْنَاِن َعا ٌك َهَذا یَُصدُّ النَّاَس َعْن ِعْلِمِه بِتََهتُِّکِه َو َهَذا َعِن الصَّ لٌِم ُمتََهتٌِّك َو َجاِهٌل ُمتَنَسِّ
 یَُصدُّ النَّاَس َعْن نُُسِکِه بَِجْهلِِه.



َراِب بِِقیَعٍة اَل  ائِِر َعلَی السَّ ِ علیه السالم: الَْعاِمُل َعلَی َغیِْر بَِصیَرٍة کَالسَّ ُ  عن َأبی َعْبِد الله  ْعدًا.یَِزیُد ُسْرَعةُ َسْیِرِه ِإالَّ ب

ِ علیه السالم یَقُولُ: ائِِر َعلَی عن َأبَی َعْبِد الله یِْر إِ  َغْیِر َطِریقٍ  اْلَعاِمُل َعلَی غَْیِر بَِصیَرٍة کَالسَّ  الَّ بُْعدااَل یَِزیُدُه ُسْرَعةُ السَّ

 کثرة السیر إالل بعدا ی غیر المنهج، ال یزدادهعنهم علیهم السالم: العامل علی غیر بصیرة کالسائر عل

نِْجیِل اَل تَْطلُبُوا ِعْلمَ  ا َعِملْتُْم بَِما َعلِْمتُْم، َفِإنَّ اْلعَ  عن َعلِيُّ ْبُن اْلُحَسْیِن علیه السالم: َمْکتُوٌب ِفي اإْلِ الَِم َما اَل تَْعلَُموَن َو لَمَّ
ِ ِإالَّ بُْعداِإَذا لَْم یَْعَمْل بِِه لَْم یَِزْدُه   ِمَن الله

 عن علی علیه السالم: العالم العامل بغیر علمه کالجاهل الحائر الذي ال یستفیق من جهله

ائِِر َعلَی ْیِر ِإالَّ بُْعدًا َعْن َحاَجتِِه. َغْیِر َطِریقٍ  عن علی علیه السالم: اْلَعاِمُل بَِجْهٍل کَالسَّ ُه ِفي السَّ  َفاَل یُْجِدیِه ِجدُّ

َضی ِه َأْم لَُه َفِإْن کَاَن لَُه مَ ن علی علیه السالم: النَّاِظُر بِاْلَقلِْب اْلَعاِمُل بِالْبََصِر یَکُوُن ُمْبتََدأُ َعَملِِه َأْن یَْعلََم َأ َعَملُُه َعلَیْ ع
ائِِر َعلَ  ِریِق اْلَواِضِح ِإالَّ  َغْیِر َطِریقٍ  یِفیِه َو ِإْن کَاَن َعلَْیِه َوقََف َعْنُه فَِإنَّ اْلَعاِمَل بَِغیِْر ِعلٍْم کَالسَّ  َفاَل یَِزیُدُه بُْعُدُه َعِن الطَّ

ِریِق اْلَواِضِح فَْلیَنُْظْر نَاِظٌر َأ َسائٌِر ُهوَ  ائِِر َعلَی الطَّ  . َأْم َراِجعبُْعدًا ِمْن َحاَجتِِه َو اْلَعاِمُل بِاْلِعلِْم کَالسَّ

اُحونَِة یَُدوُر َو اَل یَْبَرُح َو َرکَْعتَاِن ِمْن َعالٍِم َخْیٌر مِ َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمنِیَن علیه ال ْن سالم: اْلُمتََعبُِّد َعلَی َغیِْر ِفْقٍه کَِحَماِر الطَّ
َمِل َمَع کَثِیِر تَْنِسفُُه نَْسفًا َو َقلِیُل اْلعَ فَ َسْبِعیَن َرْکَعًة ِمْن َجاِهٍل ِْلَنَّ اْلَعالَِم تَْأتِیِه الِْفتْنَةُ َفیَْخُرُج ِمنَْها بِِعلِْمِه َو تَْأتِي اْلَجاِهَل 

بَْهِة. كِّ َو الشُّ  اْلِعلِْم َخیٌْر ِمْن کَثِیِر اْلَعَمِل َمَع َقلِیِل الِْعلِْم َو الشَّ

اِدُق علیه السالم: َأْحِسنُوا النََّظَر ِفیَما اَل یََسُعکُْم َجْهلُُه َو انَْصُحوا ِْلَْنفُِسکُْم وَ  َجاِهُدوَها ِفي َطلَِب َمْعِرفَِة َما اَل  َقاَل الصَّ
ُة اْجتَِهاِدِه ِفي َطلَِب ظَ  ِ َأْرکَانًا اَل یَْنَفُع َمْن َجِهلََها ِشدَّ اِهِر ِعبَاَدتِِه َو اَل یَُضرُّ َمْن َعَرفََها ُعْذَر لَکُْم ِفي َجْهلِِه  َفِإنَّ لِِدیِن الله

. َفَداَن بَِها ُحْسُن اْقتَِصاِدِه َو اَل  ِ َعزَّ َو َجلَّ  َسبِیَل ِْلََحٍد ِإلَی َذلَِك ِإالَّ بَِعْوٍن ِمَن الله

ََّت َعِن التََّوغُِّل فیما ال یَعلَُم، وَمن َهَجَم َعلی  أمٍر بِغَیِر ِعلٍم َجَدَع أنَف  امام صادق علیه السالم: َمن خاَف العاِقبََة تَثَب
 نَفِسِه.

ْم؛ َو لَْم، لَْم یَْفَهْم؛ َو َمْن لَْم یَْفَهْم، لَْم یَْسلَْم؛ َو َمْن لَْم یَْسلَْم، لَْم یُکَْرْم؛ َو َمْن لَْم یُْکَرْم، یُْهَض عنهم علیهم السالم: َمْن لَْم یَعْ 
 َأْن یَْنَدم َمْن یُْهَضْم، کَاَن َأْلَوَم؛ َو َمْن کَاَن کَذلَِك، کَاَن َأْحر 

ِ َو لَْم یُْؤِمنُْهْم ِمنْ  :َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمنِیَن علیه السالم   َأ اَل أُْخبُِرکُْم بِاْلَفِقیِه َحقِّ اْلفَِقیِه َمْن لَْم یَُقنِِّط النَّاَس ِمْن َرْحَمِة الله
ِ َو لَْم یَتُْرِك اْلقُْرآَن َرْغبًَة َعْنُه ِإلَی َغیِْرِه َأاَل  ْص لَُهْم ِفي َمَعاِصي الله ِ َو لَْم یَُرخِّ ٌم اَل َخْیَر ِفي ِعْلٍم لَْیَس ِفیِه تَفَ  َعَذاِب الله هُّ



ٌُّر َأاَل اَل َخیَْر ِفي ِعبَاَدٍة لَیَْس ِفیَها تََفکٌُّر َو ِفي ِرَوایٍَة أُْخَر  َأاَل اَل َخیَْر ِفي ِعْلٍم لَیَْس  َأاَل اَل َخیَْر ِفي ِقَراَءٍة لَْیَس ِفیَها تََدب
ٌم َأاَل اَل َخیَْر ِفي قِ  ٌُّر َأاَل اَل َخْیَر ِفيِفیِه تََفهُّ  ِعبَاَدٍة اَل ِفْقَه ِفیَها َأاَل اَل َخیَْر ِفي نُُسٍك اَل َوَرَع ِفیه َراَءٍة لَیَْس ِفیَها تََدب

 عنه صلی الله علیه و آله: َمن أَخَذ الِعلَم ِمن أهلِِه وَعِمَل بِِعلِمِه نَجا

 َعلَی َصاِحبِِه یَْوَم اْلِقیَاَمِة ِإالَّ َمْن َعِمَل بِه َوبَالٌ  ِعْلمٍ  کُلُ  َقاَل صلی الله علیه و آله :

ْنیَا کُلَُّها َجْهٌل ِإالَّ َمَواِضَع الِْعْلِم  لیه السالم: َقالَ َأِمیُر اْلُمْؤِمنِیَن ع ٌة ِإالَّ َما ُعِمَل بِِه ، الدُّ َو اْلَعَمُل کُلُُّه ، َو اْلِعلُْم کُلُُّه ُحجَّ
ْخاَلُص َعلَی َخَطٍر َحتَّی یَْنُظَر الَْعْبُد بَِما یُْختَُم لَُه. ،  َن ُمْخلَصاً ِریَاٌء ِإالَّ َما کَا   َو اإْلِ

ِ ص ُُّهْم َهْلکَی لی الله علیه و آله و سلم:َعْن َرُسوِل الله ُُّهْم َهْلکَی اْلُعلََماُء کُل  ِإالَّ اْلُمْخلُِصوَن وَ  ِإالَّ اْلَعاِملُوَن َو اْلَعاِملُوَن کُل
 .اْلُمْخلُِصوَن َعلَی َخَطر

 : اهمیت روش شناسی علمی15

 عن حسین بن علی علیه السالم: ِمْن َداَلئِِل اْلَعالِِم ... ِعْلُمُه بَِحَقائِِق فُنُوِن النََّظِر.

 : اهمیت و ضرورت خود انتقادی و استقبال از نقد16

 لَِحِدیثِِه. اْنتَِقاُدهُ عن حسین بن علی علیه السالم: ِمْن َداَلئِِل اْلَعالِِم 

 : لذت پژوهش17

ُة الُعلَماِء.  عن امیرالمومنین علیه السالم: ُمداَرَسةُ الِعلِم لَذَّ

 عنهم علیهم السالم: الکتب بساتین العلماء

 العلم روضة الجنلة عن امیرالمومنین علیه السالم : مجلس

 : لزوم نشر نتایج پژوهش برای نقد و تصحیح18

َصابَِة ِفیهِ عنهم علیهم   السالم: اْلکَاتُِم لِْلِعلِْم َغیُْر َواثٍِق بِاإْلِ

 عنهم علیهم السالم: َجَمالُ اْلِعلِْم نَْشُرُه 

 عنهم علیهم السالم: بَْذلُ اْلِعْلِم َزکَاُة اْلِعلْم



َُّه َجاِهلٌ   عنهم علیهم السالم: َمْن کَتََم ِعلْمًا َفکََأن

 ُروِض َعلَی کُلِّ َعالٍِم َأْن یَبُْذلَ ِعلَْمُه لَِطالِبِِه عنهم علیهم السالم: ِمَن اْلَمفْ 

 عنهم علیهم السالم: ِماَلُك اْلِعلِْم نَْشُرهُ 

اُس یُْغنِیِه ااِلْقتِبَ  الِْعْلُم اَل عنهم علیهم السالم: ِإنَّ النَّاَر اَل یَْنقُُصَها َما أُِخَذ ِمنَْها َو لَِکْن یُْخِمُدَها َأْن اَل تَِجَد َحَطبًا َو کََذلِكَ 
 َو لَِکْن بُْخُل الَْحاِملِیَن لَُه َسبَُب َعَدِمهِ 

 عنهم علیهم السالم: َعلَی العالِِم أن یَتََعلََّم ما لَم یَعلَم، ویَُعلَِّم النلاَس ما َقد َعلَِم.

بدارند روایات  روایات باب وجوب نشر علم به اهل آن فراوان است و درباره کسانی که علم را از اهلش دریغ
تکان دهنده و مخوفی آمده است. متاسفانه کپی رایتی که ملکه یهودی انگلیس فرمان آن را برای اولین بار صادر 
کرد امروزه در جامعه ی ما هم توسط برخی معممین ترویج می شود ولی شکر خدا بسیاری از مراجع و علما در 

هم در  زید عزه ار داده اند و حجت االسالم سید مجید نبویسایت های خود کتب را رایگان در اختیار عموم قر
سایت قائمیه باقیات الصالحات عظیمی برای خود تهیه نموده است. امید که موسسه نور و برخی از موسسات 

از عجائب روزگار آن است که حوزوی دیگر هم از گرفتار بودن در دام یهود در بحث کپی رایت خارج شوند. 
ین که آثار بسیاری موسسات متوسط علمی را نرم افزار نموده است هنوز آثار بهترین موسسات موسسه نور با ا

 علمی کشور مثل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و موسسه امام خمینی رحمه الله را هنوز نرم افزار ننموده است.

 7: لزوم استناد در پژوهش19

ثتم بحدیث فأسندوه إلی ال ثکم، فإن کان حقلا فلکم، و إن کان کذبا فعلیهعنهم علیهم السالم: إذا حدل  ذي حدل

 : لزوم استقبال از کج فهمی و بد فهمی و شبهه20

                                                           
ا پذیرش ت البته در روایات بسیاری آمده است که در جذب علم  و حکمت دنبال سند نباشید بلکه خود نقاد و ارزیاب باشید ولی در ارائه مستند بگویید 7

حرف، محکم است و پذیرفتنی .. )روایات اخذ علم و  آسان تر باشد. البته ارائه ی حدیث منظور است ولی ارائه حرف حکیمانه سند نمی خواهد زیرا خودِ

 حکمت از منافق و مشرك و کافر در رساله فوائد معصومیه در رد شبهات اخباریه پیش تر تقدیم شده است(

 قَال وَ لَا تَنْظُرْ ِإلَى مَنْ مَا قَالَ خُذِ الْحِکْمَةَ مِمَّنْ أَتَاكَ بِهَا وَ اْنظُرْ إَِلى

 است پند بر دیوار ور نوشته     یرد اندر گوشمرد باید که گ

 



اِمِع   8عنهم علیهم السالم: اَل یُْؤتَی الِْعْلُم ِإالَّ ِمْن ُسوِء َفْهِم السَّ

 خدا رحمت کند عالمه شرف الدین را که فرمود: ال ینتشر الهدی اال من حیث انتشر الضالل

بته ترجمه ی دیگری هم می توان برای این حدیث در نظر گرفت که حدیث اتی علی را به معنی غلبه و برتری ال
بگیریم و چنین ترجمه کنیم که بر علم کسی غلبه نمی کند مگر کسی که بد فهمیده باشد یعنی علم شکست ناپذیر 

 العلم سلطان.است و اگر هم کسی ظاهرا علم را مغلوب کرده البد بد فهمیده وگرنه 

 9َمِطیَّةُ اللََّجاج بِك  عنهم علیهم السالم: ِإیَّاَك َأْن تَْجَمحَ 

 : لزوم جفاکش بودن و تحمل کم لطفی اطرافیان توسط پژوهشگر21

 عنهم علیهم السالم: ازهد الناس فی العالم اهله

َضا علیه السالم: ثاََلثٌَة ُمَوکٌَّل بَِها ثاََلثَة...  ُمَعادَ   10اُة اْلَعَوامِّ َعلَی َأْهِل اْلَمْعِرَفِة.عن الرِّ

ْستَاَق َفِإنَّ ُشیُوَخُهْم َجَهلٌَة َو َشبَابَُهْم َعَرَمٌة َو  -َأْوَصی النَّبِيُّ صلوات الله علیه لَِعلِيٍّ علیه السالم یَا َعلِيُّ اَل تَْسکُِن الرُّ
 ِة بَْیَن اْلِکاَلِب. نِْسَوانَُهْم کََشَفةٌ َو اْلَعالَِم بَیْنَُهْم کَالِْجیفَ 

 اْحتَِمالُ اْلُجهَّاِل. ٍء َزکَاٌة َو َزکَاُة اْلَعْقلِ عن علی علیه السالم: لِکُلِّ َشيْ 

 بُِمنَاَزَعتِِه اْلَعالَِم ِإالَّ َجْهال یَْزَداد اَل  اْلَجاِهلَ  ِإنَّ  عنهم علیهم السالم:

 : ضرورت مراقبت از آفات پژوهش22

 الیه لم یجد ریح الجنة الناس وجوه و آله و سللم: یا ابا ذر! .. من طلب علما لیصرف عن النبي صلی الله علیه

                                                           
رسد مگر از راه بدى فهم شنونده آید و بآن نمىشود علم مگر از بدى فهم شنونده یعنى آفتى بپیش آن نمىشرح آقا جمال خوانساری رحمه اهلل : آمده نمى 8

 اند:در این باب نیکو سروده که بسبب آن نفهمد آنرا یا غلط فهمد. 

 و کم من عائب قوال صحیحا             و آفته من الفهم الّسقیم          

 زبان را مگردان به عیب کسان      که خود عیب داری و مردم زبان 9

 در گفتن عیب دگران بسته زبان باش     با خوبی خود عیب نمای دگران باش
 اریبس یجفا ادبانیب از    و پاکان مبرانیپ بردند 10

 ناریدرم زنند و د وستهیپ   ن که پتک و سندانکتنگ م دل

 آهن نشود بزرگ مقدار و    کم نگردد میزر و س قدر

 



عن االمام علي علیه السالم : ایاکم أن تطلبو العلم لخصال أربع: لتباهوا به العلماء، او تماروا به السفهاء، او تراءوا به 
س  .في المجالس، او تصرفوا به وجوه الناس الیکم للتلرؤل

المام الصادق علیه السالم: آفة العلماء ثمانیة اشیاء: الطمع و البخل و الریاء و العصبیلة و حبل المدح و الخوض عن ا
بما  فیما لم یصلوا الی حقیقته و التکللف في تزیین الکالم بزواید االلفاظ و قللة الحیاء من الله و االفتخار و ترك العمل

 علموا 

َُّه َذکََر َرُجاًل، َفَقالَ علی َعْن َأبِي اْلَحَسنِ  ئَاَسَة. َفَقاَل: َما ِذْئبَانِ  ه السالم: َأن َُّه یُِحبُّ الرِّ قَ  َضاِریَانِ  : ِإن  ِفي َغنٍَم َقْد تََفرَّ
ئَاَسةِ  ِمنَ  ِرَعاُؤَها بَِأَضرَّ ِفي ِدیِن اْلُمْسلِمِ   الرِّ

ِ علیه السالم، قَاَل:  ئَاَسَة َهلَكَ َمْن َطلَ »َعْن َأبِي َعْبِد الله  «. َب الرِّ

ِ علیه السالم یَقُولُ:  َِّذیَن یَتََرأَُّسونَ »عن َأبی َعْبِد الله َؤَساَء ال َّاکُْم َو هُؤاَلِء الرُّ ِ َما َخفَقَتِ  ِإی ٍل النَِّعالُ َخْلَف َرجُ  َفَو الله
 «.َو َأْهلَكَ   ِإالَّ َهلَكَ 

ِ علیه السالم:  َث بَِها نَْفَسهُ   ، َمْلُعونٌ تََرأََّس  َمْلُعوٌن َمنْ »َقاَل َأبُو َعْبِد الله  «.  َمْن َهمَّ بَِها، َمْلُعوٌن َمْن َحدَّ

ِ علیه السالم َّاَك َأنْ   ِإیَّاكَ : »قال َأبُو َعْبِد الله ئَاَسَة، َو ِإی َجالِ  َو الرِّ  «.تََطَأ َأْعَقاَب الرِّ

ئَ  ا الرِّ َجاِل، َفَما ثُلُثَا َما ِفي یَِديقُْلُت: ُجِعْلُت ِفَداَك، َأمَّ ا َأْن َأَطَأ َأْعقَاَب الرِّ ا َوِطئُْت َأْعقَاَب  اَسةُ َفَقْد َعَرْفتَُها؛ َو َأمَّ ِإالَّ ِممَّ
َجالِ   ؟  الرِّ

َقُه ِفي : »َفَقاَل لِي ِة، َفتَُصدِّ  «کُلِّ َما َقالَ لَْیَس َحْیُث تَْذَهُب، ِإیَّاَك َأْن تَنِْصَب َرُجاًل ُدوَن اْلُحجَّ

بِیِع، اَلتَْطلُبَنَ  َوْیَحكَ »َعْن َأبِي َجْعَفٍر علیه السالم، َقالَ: َقاَل لِي:  ئَاَسَة، َو اَل تَکُنْ  یَا َأبَا الرَّ نَا النَّاَس؛ ِذْئبًا  َو اَلتَْأکُْل بِ  الرِّ
، َو اَلتَقُلْ  َفیُْفِقَركَ  ُ ََّك َمْوقُوٌف ِفینَا َما اَلنَقُولُ ِفي َأْنفُسِ  الله ْقنَاَك، َو ِإْن کُنَْت  نَا؛ فَِإن  َو َمْسُؤولٌ اَلَمَحالََة، فَِإْن کُْنَت َصاِدقاً َصدَّ

ْبنَاكَ   «کَاِذبًا کَذَّ

ِ علیه السالم یَقُولُ:  ئَاَسَة َهلَكَ »َعْن َأبَی َعْبِد الله  «. َمْن َأَراَد الرِّ

ِ علیه السالم یَقُولُ:  ِ  اَلَأْعِرُف ِخیَاَرکُْم ِمْن ِشَراِرکُْم؟ بَلی َأ تَر عن َأبی َعبِْد الله َو ِإنَّ ِشَراَرکُْم َمْن َأَحبَّ َأْن یُوَطَأ  َو الله
ْأيِ   َعِقبُهُ  اٍب، َأْو َعاِجِز الرَّ َُّه اَلبُدَّ ِمْن کَذَّ   ِإن



یطان. لطان من ِخداع الشل  عنهم علیهم السالم: طلب السل

 شرارکم َمن أحبل أن یُوطأ عقبه عنهم علیهم السالم: إنل 

جاِل من َخْفِق النِّعاِل َوراَء ُظُهوِرِهم.  اإلماُم عليٌّ علیه السالم: ما أر   شیئًا أَضرَّ بِقُلوِب الرِّ

جاِل َمفَسَدٌة لقُلوِب النُّوکی  .اإلماُم عليٌّ علیه السالم: انَصِرفوا؛ فإنل َخْفَق النِّعاِل َخلَف أعقاِب الرِّ

ِ صلی الله علیه و آله و سللم: َقالَ  ئَاَسِة  َرُسولُ الله ْنیَا َو ُحبِّ الرِّ ُ تَبَاَرَك َو تََعالَی بِِستِّ ِخَصاٍل : ُحبِّ الدُّ لُ َما ُعِصَي الله َأوَّ
اَحِة  َعاِم َو ُحبِّ النَِّساِء  َو ُحبِّ النَّْوِم َو ُحبِّ الرَّ  َو ُحبِّ الطَّ

ٍَّة  َقاَل صلوات الله علیه:  ِستَّةٌ یَْدُخلُوَن النَّاَر َقبَْل اْلِحَساِب بِِست

ِ ؟  ِقیَل َمْن ُهْم یَا َرُسوَل الله

اُر بِاْلِخیَانَِة َو أَ  َهاِقیَن بِاْلِکْبِر َو التُّجَّ َِّة َو الدَّ َساتِیِق بِالَْجَهالَِة َقالَ اْْلَُمَراُء بِاْلَجْوِر َو اْلَعَرُب بِالَْعَصبِی  ْلُعلََماُء بِاْلَحَسدِ َو اْهُل الرَّ

 : قدرت علم و ضرورت مراقبت و جلوگیری از سوء استفاده از علم23

َعلَیِهم، و َحسبَُك ِمَن الِعلِم أن تَخَشی  حاکِمٌ  عن أمیَر الُمؤِمنیَن علیه السالم یَقولُ: الُملوُك ُحکلاٌم َعلَی النلاِس َو الِعلمُ 
، و َحسبَُك ِمَن الَجهِل أن َ  تُعَجَب بِِعلِمَك. الله

 عنهم علیهم السالم: اْلُعلََماُء ُحکَّاٌم َعلَی النَّاِس 

 11َجالََس اْلُعلََماء عنهم علیهم السالم: َشرُّ اْلُعلََماِء َمْن َجالََس اْْلَُمَراَء َو َخْیُر اْْلَُمَراِء َمنْ 

ا َحقُّ َرِعیَّتَِك بِالِعلِم: فأن تَعلََم   وجلَّ إنَّما َجَعلََك قَیِّمًا لَُهم فیما آتاَك ِمَن الِعلِم، وَفتََح عنهم علیهم السالم: أمل َ َعزَّ أنَّ الله
ُ ِمن َفضلِِه، وإن   َمنَعَت أنَت لََك ِمن َخزائنِِه، فإذا أحَسنَت في تَعلیِم النلاِس ولَم تَخُرْق بِِهم ولَم تَضَجْر َعلَیِهم زاَدَك الله

وجلَّ أن یَسلُبََك الِعلَم وبَهاَءُه، ویُسِقَط ِمَن القُلوِب النلاَس ِعلَمَك أو َخَرقَت بِهِ  ِ َعزَّ م ِعنَد َطلَبِِهِم الِعلَم کاَن َحقلًا َعلَی الله
 َمَحلَّكَ 

 : اهمیت نقادی علمی24
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ِل اْلَحقِّ کُونُوا نُقَّاَد الْکاََلِم َفکَْم ِمْن ُخُذوا اْلَحقَّ ِمْن َأْهِل اْلبَاِطِل َو اَل تَْأُخُذوا اْلبَاِطَل ِمْن َأهْ  عن  اْلَمِسیح علیه السالم:
َهِة النَّظَ  ِة اْلُمَموَّ ْرَهُم ِمْن نَُحاٍس بِالِْفضَّ ِ کََما ُزْخِرَف الدِّ ُر ِإلَی َذلَِك َسَواٌء َو الْبَُصَراُء بِِه َضاَللٍَة ُزْخِرَفْت بِآیٍَة ِمْن کِتَاِب الله

 ُخبََراءُ 

ن اهل علم، حرف هیچ حکیمی را دربست نپذیرید و حرف هیچ سفیهی را ناچیز : لطف الهی در باطل گفت25
 نشمرید

َُّه اَل عنهم علیهم السالم: کلمتان غَِریبَتاِن کَلَِمةُ ِحْکَمٍة ِمْن َسِفیٍه فَاْقبَلُوَها َو کَلَِمةُ َسفٍَه ِمْن َحِکیٍم فَاْغِفُرو َحِکیَم  َها َفِإن
 یَه ِإالَّ ذُو تَْجِربَِة.ِإالَّ ذُو َعثَْرٍة َو اَل َسفِ 

در روایت دیگری آمده است که این که خداوند در بیان حکما کلمات سفیهانه قرار می دهد برای آن است که دچار 
 و مقامات تخیلی در مورد خود ندهند. و عصمت فریب شیطان نشوند و احتمال نبوت

 خصوصا حدیث : زود رد نکردن26

 ِ بُوا الَْحِدیَث ِإَذا َأتَاکُْم بِِه ُمْرِجئِيٌّ َو اَل قََدِريٌّ َو اَل َحُروِريٌّ یَْنُسبُُه ِإلَیْ َعْن َأبِي َعبِْد الله ِإنَّکُْم اَل نَا فَ علیه السالم: اَل تُکَذِّ
ُ َفْوَق َعْرِشهِ تَْدُروَن لََعلَُّه َشيْ  ُب الله  ٌء ِمَن اْلَحقِّ فَیُکَذَّ

ََّك اَل تَْدِري لَِما  عنهم علیهم السالم: َو اَل تَقُلْ  لَِما بَلََغَك َعنَّا َو نُِسَب ِإلَیْنَا َهَذا بَاِطٌل َو ِإْن کُْنَت تَْعِرُف ِمنَّا ِخاَلَفُه َفِإن
 قُْلنَاُه َو َعلَی َأيِّ َوْجٍه َوَصْفنَاهُ 

َ َخَص  ِ علیه السالم: ِإنَّ الله وا َما لَْم یَْعلَُمو کِتَابِهِ  ِمنْ  بِآیَتَْینِ  ِعبَاَدهُ  َعْن َأبِي َعْبِد الله ا َو َأْن اَل یَقُولُوا َحتَّی یَْعلَُموا َو اَل یَُردُّ
ِ ِإالَّ الَْحقَ  ِمیثاُق الِْکتاِب  َأ لَْم یُْؤَخْذ َعلَیِْهمْ  َقاَل َعزَّ َو َجلَ  بُوا بِما لَْم یُِحیُطوا بِعِ  َو َقالَ  َأْن ال یَقُولُوا َعلَی الله ِمِه َو لْ بَْل کَذَّ
ا یَْأتِِهْم تَْأِویلُهُ   .لَمَّ

 : برای حرف سند قرآنی و روایی و تجربی و ِحکَمی بخواهید، منشا یابی کنید27

و  ، ثم قال في حدیثه: ان الله نهی عن القیلالله  عن کتاب ء فاسئلونیإذا حدثتکم بشي قال ابو جعفر علیه السالم
 القال و فساد المال و کثرة السؤال، 

؟   فقالوا: یا ابن رسول الله و این هذا من کتاب الله



َّتِي»االیة و قال: « نَْجواُهمْ  ال َخیَْر ِفي کَثِیٍر ِمنْ »قال: ان الله عز و جل یقول في کتابه:  َفهاَء َأْموالَکُُم ال  َو ال تُْؤتُوا السُّ
ُ لَکُْم ِقیاماً   «.ال تَْسئَلُوا َعْن َأْشیاَء ِإْن تُبَْد لَکُْم تَُسْؤکُمْ »و قال: « َجَعَل الله

ي َسبَُك َضاَهْیَت الْیَُهوَد فِ خود حضرات منشایابی می کردند مثال امام رضا علیه السالم به سلیمان مروزی فرمود: َأحْ 
 َهَذا اْلبَاِب 

ِل َقْطَرٍة ِمَن اْلَحْیَضِة ا ِ علیه السالم َقاَل: اْلُمَطلََّقةُ تَبِیُن ِعنَْد َأوَّ نَّ َربِیَعَة لثَّالِثَِة َقاَل قُلُْت بَلََغنِي أَ َعْن ُزَراَرَة َعْن َأبِي َعبِْد الله
 َّ ْأِي قَاَل ِمْن َرْأیِي َأن ِل قَْطَرٍة فَقَاَل کََذَب َما ُهَو ِمنْ الرَّ ََّما ُهَو َشيْ  َرْأیِهِ  َها تَبِیُن ِعْنَد َأوَّ  ٌء بَلََغُه َعْن َعلِيٍّ علیه السالم.ِإن

لِ  َُّه اَل یََسُع َأَحدًا تَْمیِیُز َشيْ  اْلکَاِفي: َقاَل اْلکُلَیْنِيُّ ِفي َأوَّ ا اْختَلَ اْعلَْم یَا َأِخي َأن َوایَةُ ِفیِه َعِن اْلُعلََماِء علیهمٍء ِممَّ  َفِت الرِّ
ِ َعزَّ َو َجلَّ َفَما َوافَقَ  السالم بَِرْأیِهِ  ِ َعزَّ  کِتَاَب اِإالَّ َعلَی َما َأْطلَقَُه اْلَعالُِم علیه السالم بَِقْولِِه اْعِرُضوُهَما َعلَی کِتَاِب الله لله

وهَو َجلَّ فَُخُذوُه َو َما َخالََف کِتَا ِ َفُردُّ  و ... َب الله

 من این قلت را در جامع االحادیث جستجو بفرمایید

 تاریخ علم را بدانید و رگه های تاریخی هر گزاره را جستجو کنید.

 : برف انبار نکنید28

 اَصَواب َما َعلِْمَت  َعلَْیهِ  امام رضا علیه السالم به عمران صابی فرمودند: َفاْعِقْل َذلَِك َو ابْنِ 

 عنهم علیهم السالم: إذا ازدحم الجواب، خفي الصواب

 عن امیرالمومنین علیه السالم: لَْو َسکََت َمْن اَل یَْعلَُم َسقََط ااِلْختاَِلف

 عنهم علیهم السالم: العلم نقطة کثلرها الجاهلون

 لَْو َسکََت الَْجاِهُل َما اْختَلََف النَّاُس. لیه السالم:ععلی َقاَل 

اَلُم ِإْذ َقالَ قال َأمِ   «، َو َدُعوا ُظُروَفُه، فَِإنَّ اْلِعلَْم کَثِیٌر َو اْلُعُمَر َقِصیرٌ َأْرَواَحهُ  ِعلْمٍ  کُلِ  ُخُذوا ِمنْ : »یِر اْلُمْؤِمنِیَن َعلَْیِه السَّ

 

 : اگر عالمی منحرف شد منتظر هدایتش باشید29



ِ صلی الله علیه و اله و سللم: ََّما اْلَخْوُف  َقالَ َرُسولُ الله لُوا الْقُْرآَن َعلَی َغیِْر  ِإن تِي ِمْن بَْعِدي ثاََلُث ِخَصاٍل َأْن یَتََأوَّ َعلَی أُمَّ
ََّة اْلَعالِِم َأْو یَْظَهَر ِفیِهُم اْلَمالُ َحتَّی یَْطَغْوا َو یَْبَطُروا َو َسأُنَبِّئُکُ  َّبُِعوا َزل ا اْلقُْرآنُ ُم اْلَمْخَرَج ِمْن ذَ تَْأِویلِِه َأْو یَت  َفاْعَملُوا لَِك َأمَّ

ا اْلَعالُِم فَانْتَِظُروا َفیْئَهُ  -بُِمْحکَِمِه َو آِمنُوا بُِمتََشابِِههِ  ا الَْمالُ َفِإنَّ اْلَمْخَرَج ِمْنُه ُشکُْر النِّْعَمِة َو َأَداُء  َو َأمَّ َّتَُه َو َأمَّ َّبُِعوا َزل َو اَل تَت
 َحقِِّه.
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ََّما َمثَُل اْلَعالِِم َمثَُل النَّْخلَِة یُْنتََظُر بَِها َمتَی یَْسقُُط َعلَیَْك ِمنَْها َشيْ   ءعنهم علیهم السالم: َفِإن

اگر عالمی پیدا کردید که تخصص درموضوعی دارد، در همه آثارش بگردید و زود با پیدا نکردن مطلب مهم در 
 امید نشوید.یک کتاب از او نا 

لَ  اَلُم: اَل تَکُونَنَّ َأوَّ ْأَي اْلَفِطیَر َو تََجنَّْب اْرتَِجاَل اْلکاََلِم َو اَل تُِشْر َعلَی ُمْستَبِدٍّ بَِرْأیِهِ  َو َقاَل َعلَْیِه السَّ ، ُمِشیٍر، َو ِإیَّاَك َو الرَّ
ٍن، َو اَل َعلَی لَُجو ٍج و خف الله في موافقة هو  المستشیر؛ فإنل التماس موافقته لؤم، و َو اَل َعلَی َوْغٍد، َو اَل َعلَی ُمتَلَوِّ

 سوء اإلسماع منه خیانة

ََّعلُّمِ  عنهم علیهم السالم: َمْن لَْم یَْصبِْر َعلَی ذُلِ   َساَعًة بَِقَي ِفي ذُلِّ اْلَجْهِل َأبَدا الت

َم اْزَدادَ   َو لَِقاُء َأْهِل اْلَخْیِر ِعَماَرُة اْلقُلُوب عنهم علیهم السالم: َمْن َحلَُم َساَد َو َمْن تََفهَّ

ِ صلی الله علیه و آله: ِ َو اْلَعَجلَةُ ِمنَ  عن َرُسولُ الله ْیَطانِ  اْْلَنَاُة ِمَن الله  .الشَّ

َُّهْم ُسبُلَنا َِّذیَن جاَهُدوا ِفینا لَنَْهِدیَن  (69العنکبوت: ) َو ال

 َمن یُدِمن َقرَع الباِب یَلِج. رسول الله صلی الله علیه و آله:عن 

 اإلمام علي علیه السالم: َمِن استَداَم قَرَع الباِب ولَجَّ َولََج.قال 

 عنه علیه السالم: َمن بََذَل ُجهَد طاقَتِِه بَلََغ کُنَه إراَدتِِه.

 عنه علیه السالم: َمن َطلََب َشیئًا نالَُه أو بَعَضُه.

کوُن إلَی الُهَوینا َوالبَطالَِة.عنه علیه السالم: َهیهاَت ِمن  عاَدِة السُّ  نَیِل السَّ

ا تَخاُف ِمنُه. أمرًا َفَقع عنه علیه السالم: إذا ِهبَت  َة تََوقلیِه أعَظُم ِممل  فیِه، فَِإنَّ ِشدَّ



 عنه علیه السالم: إذا ِخفَت ُصعوبََة أمٍر فَاصُعب لَُه یَِذلَّ لَكَ 

 اْطلُْب تَِجدْ عنه علیه السالم: 

 قُِرَن ااِلْجتَِهاُد بِاْلِوْجَدانِ عنه علیه السالم: 

هُ عنه علیه السالم:  ُه َقَهَر ِضدَّ  َمْن َرکَِب ِجدَّ

 َمْن َأْعَمَل اْجتَِهاَدُه بَلََغ ُمَراَدهُ عنه علیه السالم: 

ای نها اراده هباید با احادیث به صورت ویژه برخورد شود. زیرا احادیث فرمول ها و شاه کلید هایی هستند که از آ
 مختلف برای کاربری های مختلف شده است و نباید زود از فهم یک روایت احساس استغناء کرد:

عنهم علیهم السالم: الیکون الرجل منکم فقیهًا حتلی یعرف معاریض کالمنا و إنل الکلمة من کلماتنا لتنصرف علی 
 سبعین وجهًا، لنا من جمیعها المخرج

رف وجوه، فلو شاء إنسان، لص تم أفقه الناس إذا عرفتم معاني کالمنا، إنل الکلمة لتنصرف علیعنهم علیهم السالم: أن
 کالمه کیف شاء و ال یکذب

ِ ال نَُعدُّ الرُجَل ِمن شیَعتِنا فَقیهًا حتلی  12یُلَحَن لَُه َفیَعِرَف اللَّحن عنهم علیهم السالم:  إنلا والله

ََّم َأبُو َعبْ  َعْن َعلِيِّ ْبِن َأبِي َحْمَزةَ  ِ علیه السالم َمَع َأبِي بَِصیٍر َفبَْینََما نَْحُن قُُعوٌد ِإْذ تَکَل ِ َقاَل: َدَخْلُت َعلَی َأبِي َعْبِد الله ِد الله
یَعِة َهَذا َحِدیٌث لَْم َأْسَمْع بِمِ  ا َأْحِملُُه ِإلَی الشِّ ِ ِممَّ ثُمَّ  ثْلِِه َقطُّ َقاَل َفنََظَر ِفي َوْجِهيعلیه السالم َفقُلُْت ِفي نَْفِسي َهَذا َو الله

ُث کََذا. َقالَ  ُث کََذا َو ِإْن ِشئُْت أَُحدِّ َُّم بِالَْحْرِف اْلَواِحِد ِفیِه َسْبُعوَن َوْجهًا ِإْن ِشئُْت أَُحدِّ  ِإنِّي َأتَکَل

 عن النبی صلی الله  علیه و آله و سللم: اوتیت جوامع الکلم

 قرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه علی احسن الوجوهعنهم علیهم السالم: ال

 عنهم علیهم السالم: هو کالم متصرف یتصرف علی وجوه

 تَْأِویُل کُلِّ َحْرٍف ِمَن الْقُْرآِن َعلَی ُوُجوٍه.عنهم علیهم السالم: 

                                                           
ْوِل و الله اْلقَ  لَْحنِ  و في التنزیل: َو لَتَْعِرفَنَُّهْم ِفي فیما دلَّ علیه کالمه. کالمه، أي لَْحن لَْحنا و لََحنا؛ عرفت ذلك في یَلَْحن : َصْرفُك الکالَم عن جهته؛ لََحنَ اللَّْحن 12

 )جنهره اللغه( أعلم.



 ُوُجوها عن النبی صلوات الله علیه وآله : ال تَْفَقُه حتی تََر  للقرآن

، و حتی یر  للقرآنعن النبی صلی الله علیه   واله و سللم: ال یفقه الرجل کل الفقه حتی یمقت الناس فی ذات الله
 13وجوها کثیرة ثم یقبل علی نفسه فیکون لها اشد مقتا.

الم، إنله قال  الٌ مَّ َفِإنَّ الْقُْرآَن حَ  اَل تَُخاِصْمُهْم بِالْقُْرآنِ بعثه رسوال إلی الخوارج:  البن عباس حین عن علي علیه السل
َُّهْم لَْن یَِجُدوا َعْنَها َمِحیصا نَِّة َفِإن  ذُو ُوُجوٍه تَقُولُ َو یَقُولُوَن ... َو لَِکْن َحاِجْجُهْم بِالسُّ

ال فإنه ال تناظروهم بالقرآن» في حدیث آخر لعليل علیه السالم:  «ذو وجوه َحمَّ

 : در خواندن و شنیدن حریص تر از نوشتن و گفتن باشید31

َن تَقُوَل َو تََعلَّْم ُحسْ َل َأِمیُر اْلُمْؤِمنِیَن علیه السالم: ِإَذا َجلَْسَت ِإلَی الَْعالِِم َفکُْن َعلَی َأْن تَْسَمَع َأْحَرَص ِمْنَك َعلَی َأْن َقا
 ااِلْستَِماِع کََما تََعلَُّم ُحْسَن اْلقَْوِل َو اَل تَْقَطْع َعلَیه َحِدیثِِه.

 نشمرید: هیچ عالمی را حقیر 32

َ لَْم یَُحقِّْرُه ِحیَن آتَاُه ِإیَّاُه. َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمنِیَن علیه السالم: ُ ِعْلمًا فَِإنَّ الله  اَل تَُحقَِّرنَّ َعْبدًا آتَاُه الله

ِم الْعَ  ا ُعلِّْمَت َعظِّ الَِم لِِعْلِمِه َو َدْع ُمنَاَزَعتَُه عن الصادق علیه السالم: یَا ِهَشاُم تََعلَّْم ِمَن اْلِعْلِم َما َجِهلَْت َو َعلِِّم الَْجاِهَل ِممَّ
ْبُه َو َعلِّْمُه   َو َصغِِّر اْلَجاِهَل لَِجْهلِِه َو اَل تَْطُرْدُه َو لَِکْن قَرِّ

اِدُق علیه السالم:َقاَل ا َ یَْوَم الِْقیَاَمِة َو ُهَو َعْنُه َراٍض َو َمْن َأَهاَن َفِقیهًا ُمْسلِمًا لَ  لصَّ َ قِ َمْن َأْکَرَم َفِقیهًا ُمْسلِمًا لَِقَي الله َي الله
 یَْوَم اْلِقیَاَمِة َو ُهَو َعلَیِْه َغْضبَاُن.

 ف بزنید: عالم جبار نباشید، متین و مالیم و مستدل حر33

اِدَق علیه السالم: َّنُوا َمَعُه بِاْلِحْلِم َو اْلَوَقاِر َو تََواَضُعوا لَِمْن تَُعلُِّمونَُه اْلِعْلَم َو تََواَض  عن الصَّ وا لَِمْن عُ اْطلُبُوا اْلِعلَْم َو تََزی
 لُکُْم بَِحقِّکُْم.َطلَبْتُْم ِمْنُه الِْعلَْم َو اَل تَکُونُوا ُعلََماَء َجبَّاِریَن َفیَْذَهَب بَاطِ 

 تَُعلُِّموَن َو لَِمْن تَتََعلَُّموَن ِمنْه لِینُوا لَِمنْ  َعْن النبی صلی الله علیه و آله و سللم: 

یَماِن اْلِعْلُم، َو نِْعَم َوِزیُر اْلِعْلمِ  ْفقُ اْلِحلْمُ  عنهم علیهم السالم: نِْعَم َوِزیُر اإْلِ ْفقُ ، َو نِْعَم َوِزیُر اْلِحْلِم الرِّ   اللِّیُن.، َو نِْعَم َوِزیُر الرِّ

                                                           
ِ أَ  13 ُجُل کُلَّ الِْفْقِه َحتَّی یََر  النَّاَس ِفي َجْنِب الله  ثُمَّ یَْرِجَع ِإلَی نَْفِسِه فَیَکُوَن ُهَو َأْحقََر َحاِقٍر لََها ْمثَالَ اْْلَبَاِعرِ عن النبی صلوات الله علیه : یَا َأبَا َذرٍّ اَل یَْفقَُه الرَّ



 .اْلِحلْمُ  عنهم علیهم السالم: َزْیُن اْلِعلْمِ 

 َو کََمالُ الِْحلِْم کَْثَرُة ااِلْحتَِماِل َو اْلکَْظِم. اْلِحْلمُ  عنهم علیهم السالم: کََمالُ الِْعلْمِ 

 نیاز روز را در نظر نگیرید. : بسیاری از مطالب علمی و احادیث به درد آینده می خورد. فقط34

ِ علیه السالم: َُّه یُوِشُك َأْن یُْحتَاَج ِإلَیْکُمْ  َقاَل َأبُو َعْبِد الله  تََفقَُّهوا َفِإن

رِّ بَِحاِضِر الِْعلْم  عنهم علیهم السالم: اْدفَْع َعْن نَْفِسَك َحاِضَر الشَّ

 عنهم علیهم السالم: العلم سالح علی االعداء

 ِحَجاٌب ِمَن اْْلَفات السالم: اْلِعْلمُ  عنهم علیهم

 العلم یحرسک و یحفظکعنهم علیهم السالم: 

 الحکمة عصمة عنهم علیهم السالم:

 : از راهش وارد شوید. ره چنان رو که رهروان رفتند35

 14ْخُذْلُه اْلِحیلَةُ عن الرضا علیه السالم:  َمْن َطلََب اْْلَْمَر ِمْن َوْجِهِه لَْم یَِزلَّ َو ِإْن َزلَّ لَْم تَ 

 عن علی علیه السالم: من عدل عن واضح المسالک سلک سبل المهالک

 ابِهاَو ْأتُوا اْلبُیُوَت ِمْن َأْبو در قرآن کریم هم آمده است: لَْیَس اْلبِرُّ بَِأْن تَْأتُوا اْلبُیُوَت ِمْن ُظُهوِرها َو لِکنَّ اْلبِرَّ َمِن اتَّقی

 ن سلطه است: علم و پژوهش قوی تری36

ة سلطان القدرة. ة اعظم من قول ة سلطان الحجل  عنهم علیهم السالم: قول

 عنهم علیهم السالم: العلم سلطان من وجده صال و من لم یجده صیلوا علیه

 َعلَیْه َمْحکُومٌ  عنهم علیهم السالم: اْلِعْلُم َحاکٌِم َو الَْمالُ 

                                                           
 تاوان جهل بی خردان بر معلم است      هر نکته ای که هست به وجهی توان شناخت 14

 



نَّ تََعلَُّمُه َحَسنَةٌ َو ُمَداَرَستَُه تَْسبِیٌح َو الْبَْحَث َعْنُه ِجَهاٌد َو تَْعلِیَمُه َمْن اَل یَْعلَُمُه َصَدقَةٌ عنهم علیهم السالم: تََعلَُّموا اْلِعلَْم فَإِ 
َِّة َو ُمونِ  َُّه َمَعالُِم الَْحاَلِل َو اْلَحَراِم َو َسالٌِك بَِطالِبِِه ُسبَُل اْلَجن  ي اْلَوْحَدِة َو َصاِحٌب ِفي اْلغُْربَِة وَ ٌس فِ َو بَْذلَُه ِْلَْهلِِه قُْربٌَة ِْلَن

ُ بِِه َأْقَوامًا یَْجَعلُُهمْ  ِء یَْرفَُع الله اِء َو ِساَلٌح َعلَی اْْلَْعَداِء َو َزْیُن اْْلَِخالَّ رَّ ًة یُْقتََد  بِِهْم تُْرَمقُ  َدلِیٌل َعلَی السَّ  ِفي اْلَخْیِر َأئِمَّ
ُة اْْلَْبَداِن  ْم َو تَْرَغُب اْلَماَلئِکَةُ ِفي َخلَّتِِهمْ َو تُْقتَبَُس آثَاُرهُ  َأْعَمالُُهمْ  ِْلَنَّ اْلِعْلَم َحیَاُة اْلقُلُوِب َو نُوُر اْْلَبَْصاِر ِمَن اْلَعَمی َو قُوَّ

ُ َحاِملَُه َمنَاِزَل اْْلَِحبَّاِء َو یَْمنَُحُه ُمَجالََسَة اْْلَبَْراِر ِفي ْعِف َو یُْنِزلُ الله نْیَا َو اْْلِخَرةِ  ِمَن الضَّ ُ َو یُْعبَ  -الدُّ ُد َو بِاْلِعلِْم یَُطاُع الله
ُد َو بِِه تُوَصُل اْْلَْرَحاُم َو یُْعَرُف الَْحاَللُ َو اْلَحَراُم َو اْلِعْلُم ِإمَ  ُ َو یَُوحَّ ُ  َو اْلَعْقُل یُْلِهُمهُ  -اُم اْلَعْقلِ بِاْلِعْلِم یُْعَرُف الله َعَداءَ  الله  السُّ

ْن َظلََمُه َو یَ  ْن َجِهَل َعلَْیِه َو یَتََجاَوَز َعمَّ تََواَضَع لَِمْن ُهَو ُدونَُه َو یَُسابَِق َو یَْحِرُمُه اْْلَْشِقیَاَء َو ِصَفةُ اْلَعاِقِل َأْن یَْحلَُم َعمَّ
ََّر َفِإْن کَ  ََّم تََدب ًا َسکََت َفَسلَِم َو ِإَذا َعَرَضْت َمْن َفْوَقُه ِفي َطلَِب اْلبِرِّ َو ِإَذا َأَراَد َأْن یَتَکَل ََّم َفغَنَِم َو ِإْن کَاَن َشرل اَن َخْیرًا تَکَل

ِ َو َأْمَسَك یََدُه َو لَِسانَُه َو ِإَذا َرَأ  فَِضیلًَة انْتََهَز بَِها اَل یَُفاِرقُُه  تِلَْك  فَ الَْحیَاُء َو اَل یَبُْدو ِمْنُه اْلِحْرُص لَُه ِفتْنَةٌ اْستَْعَصَم بِالله
ُه َو یَتََطاَوَل َعلَی َمْن ُهَو َعْشُر ِخَصاٍل یُْعَرُف بَِها اْلَعاِقُل َو ِصفَةُ الَْجاِهِل َأْن یَْظلَِم َمْن َخالََطُه َو یَتََعدَّ  َعلَی َمْن ُهَو ُدونَ 

ََّم َأثَِم َو ِإْن َسکََت َسَها َو ِإنْ  ٍُّر ِإْن تَکَل ًة َأْعَرَض َو ِإْن َرَأ  َفِضیل َعَرَضْت لَُه ِفتْنَةٌ َساَرَع ِإلَیَْها َفَأْرَدْتهُ  َفْوَقُه کاََلُمُه بَِغْیِر تََدب
نُوِب یَتََوانَ  ی َعِن اْلبِرِّ َو یُْبِطُئ َعْنُه َغیَْر َو َأْبَطَأ َعنَْها اَل یََخاُف ذُنُوبَُه الْقَِدیَمَة َو اَل یَْرتَِدُع ِفیَما بَِقَي ِمْن ُعُمِرِه ِمَن الذُّ

 لَِما فَاتَُه ِمْن َذلَِك َأْو َضیََّعُه َفتِْلَك َعْشُر ِخَصاٍل ِمْن ِصفَِة الَْجاِهِل الَِّذي ُحِرَم اْلَعْقَل. ُمْکتَِرثٍ 

 : اهل یادداشت برداری باشید37

ِ علیه السالم یَقُولُ  َّکُْم اَل تَْحَفُظونَ عن َأبَی َعْبِد الله ُ  َحتَّی : اْکتُبُوا َفِإن  وا.تَْکتُب

َِّکُل َعلَی الِکتابَة  عن أبي عبد الله علیه السالم قال: الَقلُب یَت

عن الحسن بن عليل علیهما السالم، أنله دعا بنیه و بني أخیه فقال: إنَّکُم ِصغاُر َقوٍم، َویُوَشُك أن تَکونوا کِباَر َقوٍم 
 یَحَفَظُه َفلیَکتُبُه َولیََضعُه في بَیتهآَخریَن، َفتََعلَّموا الِعلَم، َفَمن لَم یَستَِطع ِمنکُم أن 

 َم الِقیاَمةِ قال رسول الله صلی الله علیه و آله: الُمؤِمَن إذا ماَت َوتََرَك َوَرَقًة واِحَدًة َعلَیها ِعلٌم، تَکوُن تِلَك الَوَرقَةُ یَو
ُ تباَرَك َوتعالی بِکُ  اتِسترًا فیما بَینَُه َوبَیََن النَّاِر، َوأعطاُه الله نیا َسبَع َمرَّ  لِّ َحرٍف َمکتوٍب َعلَیها َمدینًَة أوَسَع ِمَن الدُّ

َُّه یَأتي َعلَی النلا  َزماُن ِس أبو عبد الله علیه السالم: اکتُب َوبُثَّ ِعلَمَك في إخوانَِك َفِإن ِمتَّ َفأوِرث کُتُبََك بَنیَك، َفإن
بِکُتُبِِهم  َهَرٍج الیأنَسوَن فیِه إالل

 بد الله علیه السالم: احتَِفظوا بِکُتُبِکُم فَإنَّکُم سوف تَحتاجوَن إلَیهاقال أبو ع



، اعن أبی بصیر قال: دخلت علی أبي عبد الله علیه السالم فقال: ما یَمنَُعکُم ِمَن الِکتابَِة؟ إنَّکُم لَن تَحَفظوا َحتَّی تَکتُبو
َُّه َخَرَج ِمن ِعندي َرهٌط ِمن أهِل البَصَرِة َسأَ   لوني َعن أشیاَء فَکَتَبوهاإن

 در پژوهش محور بودن آن است. و ماندگاری آن در ذهن : یادگیری علم38

 عنهم علیهم السالم: حفظ العلم فحص عنه

 : عبادت و علم دو بال رشد39

 َطلَبًا اَل یَُضرُّ بِاْلِعلِْم.  عنهم علیهم السالم: َفاْطلُبُوا اْلِعلَْم َطلَبًا اَل یَُضرُّ بِاْلِعبَاَدِة َو اْطلُبُوا اْلِعبَاَدةَ 

 عنهم علیهم السالم: اْلِفکُْر تُوِرُث نُورًا َو اْلغَْفلَةُ ُظْلَمٌة َو الَْجَهالَةُ َضاَللَة

ََّفکَُّر یَْدُعو ِإلَی َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمنِیَن علیه السالم:  رِّ یَْدُعو ِإلَی تَْرکِِه  یَا اْبَن آَدَم ِإنَّ الت ََّدَم َعلَی الشَّ اْلبِرِّ َو اْلَعَمِل بِِه َو ِإنَّ الن
 یَْبَقی َو ِإْن کَاَن َطلَبُُه َعِزیزاَو لَیَْس َما یَْفنَی َو ِإْن کَاَن کَثِیرًا بَِأْهٍل َأْن یُْؤثََر َعلَی َما 

 ِ ََّفکُُّر ِفي َأْمِر الله ََّما اْلِعبَاَدُة الت ْوِم ِإن اَلِة َو الصَّ  َعزَّ َو َجل عنهم علیهم السالم: لَیَْس اْلِعبَاَدُة کَثَْرَة الصَّ

ِ وَ  ََّفکُِّر ِفي الله  ِفي قُْدَرتِه عنهم علیهم السالم: َأْفَضُل اْلِعبَاَدِة ِإْدَماُن الت

ََّفکُّر  عنهم علیهم السالم: َ اَل ِعلَْم کَالت

 عنهم علیهم السالم: کلمة حکمة یسمعها المومن خیر من عبادة سنة

ِ ع  یْقَِل َقاَل: َسَألُْت َأبَا َعْبِد الله ا یَْرِوي النَّاُس ِإنَّ تََفکَُّر َساَعٍة َخْیٌر مِ  لیه السالمَعِن الَْحَسِن الصَّ  ْن ِقیَاِم لَیْلٍَة َعمَّ

 قُْلُت کَْیَف یَتََفکَّرُ 

َِّمین  اِر فَیَقُولُ َأْیَن َساکِنُوِك َو َأْیَن بَانُوِك َما لَِك اَل تَتَکَل  َقاَل یَُمرُّ بِالَْخِربَِة َأْو بِالدَّ

ِ  َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمنِیَن علیه السالم: ََّفکُِّر ِفي َصْنَعِة الله   َعزَّ َو َجلاَل ِعبَاَدَة کَالت

ِ علیه السالم:  کُوِت َو اْلکاََلِم فَکُلُّ نََظٍر لَیَْس ِفیِه اْعتِبَاٌر  َقاَل َأبُو َعْبِد الله اْلَخیُْر کُلُُّه ِفي ثاََلِث ِخَصاٍل ِفي النََّظِر َو السُّ
کاََلٍم لَْیَس ِفیِه ِذکٌْر فَُهَو لَْغٌو َفُطوبَی لَِمْن کَاَن نََظُرُه اْعتِبَارًا َو  َفُهَو َسْهٌو َو کُلُّ ُسکُوٍت لَْیَس ِفیِه ِفکَْرٌة فَُهَو غَْفلَةٌ َو کُلُّ 

ه  ُسکُوتُُه ِفکَْرًة َو کاََلُمُه ِذکْرًا َو بَکَی َعلَی َخِطیئَتِِه َو َأِمَن النَّاُس َشرَّ



ََّفکُُّر ِمْرآتَُك تُِریَك َسیِّئَاتَِك َو َحَسنَ   اتَِك.عنهم علیهم السالم: الت

 عنهم علیهم السالم: الفکر مرآة صافیة

َّفَکُِّر قَْلبَكکَاَن َأِمیُر اْلُمْؤِمنِیَن علیه السالم یَقُولُ    : نَبِّْه بِالت

 عنهم علیهم السالم: َمْن تََفکََّر َأبَْصر

 َعلِمَمِن اْعتَبََر َأبَْصَر َو َمْن َأْبَصَر َفِهَم َو َمْن فَِهَم  َقاَل علی علیه السالم:

ْب ِإلَْیهِ  َب اْلِعبَاُد ِإلَی َخالِِقِهْم بِاْلبِرِّ فَتََقرَّ  15ُهمتَْسبِقْ   بِاْلَعْقلِ َقاَل النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله: یَا َعلِيُّ ِإَذا تَقَرَّ

، أتِعب نَفَسَك في تَحصیِل الَمعقوالِت کَما أنَّ  م في کَثَرِة النلاَس یُتِعبوَن أنفَُسهُ  َقالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله : یا َعلِيُّ
 الِعباداِت؛ کَي تَسبَِق الَجمیَع.

 کَاْلُمْعِجِز. ِریَاَضةُ الَْجاِهلِ  َقاَل علی علیه السالم:

واقعا تمرین دادن و رشد دادنی که نیاز به سختی دارد اگر متربی عالم به منافع تمرین نباشد شبیه معجزه است زیرا 
نداند چرا باید این تمرین را انجام دهد تن به سختی اش نمی دهد. لذا در تحصیل به تعبیری که در هیچ جاهلی تا 

 ذکر برکات رئوس ثمانیه گفته می شد باید متعلم علی بصیرة باشد.

 

 ولی در امور غیر دینی آزاد در امور دینی ممنوع و نوآوری : قیاس40

ٍد علیه السال ِ بَِرْأیِِه َأْو یَْأُخَذ ِفیِه بِِقیَاِسِه َویَْح عن َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ َُّه َقاَل: اَل یَُجوُز ِْلََحٍد َأْن یَقُوَل ِفي ِدیِن الله م َأن
ُ حِ  َل َمْن َقاَس ِإْبلِیُس لََعنَُه الله  نَا َخْیٌر ِمْنُه َخلَْقتَنِيیَن َقاَل أَ َأْصَحاِب اْلکاََلِم یَقُولُوَن َهَذا یَْنَقاُس َو َهَذا اَل یَنْقَاُس ِإنَّ َأوَّ
یِن َففَ  ُجَد تََح لَُه بِاْلِقیَاِس َأْن اَل یَسْ ِمْن ناٍر َو َخلَْقتَُه ِمْن ِطیٍن فََرَأ  ِفي نَْفِسِه َو قَاَل بِِشْرکِِه ِإنَّ النَّاَر َأْعَظُم َقْدرًا ِمَن الطِّ

َر َشْیَطانًا َمِریدًا َو لَْو َجاَز اْلِقیَاُس لَکَاَن کُلُّ قَائٍِس ُمْخِطٍئ ِفي َسَعٍة ِإِذ الِْقیَاُس اْْلَْعَظُم لِْْلَْدنَی فَلُِعَن ِمْن َأْجِل َذلَِك َو ُصیِّ 

                                                           
ل و جل فاکتسب أنت من انواع العق اذا اکتسب الناس من أنواع البر لیتقربوا بها الى ربنا عز»رواه ابو نعیم فی الحلیة من حدیث على علیه السّالم هکذا  15

اذا  یا على». و نقله المحقق الداماد فى کتاب الصراط المستقیم بهذا اللفظ 15و أورده الشیخ ابو على سینا فی الرسالة المعراجیة ص « تسبقهم بالزلفة و القرب

 «حتى تسبقهم تعنى الناس انفسهم فی تکثیر العبادات و الخیرات فانت عنّ نفسک فی ادراك المعقوال

 ف رفتن.ردر بیشتر نسخ حتی تسبقهم دارد که نشان می دهد راه یکی است ولی با عقل متعبد رفتن سریع تر انسان را به مقصد می رساند از با عبادت ص

 



یُن َفاَل َحَرَج َعلَی َأْهِل اْلِخاَلِف کََأْن یَکُوَن َو َأنَّ َأْمَر بَنِي ِإْسَرائِیَل لَْم یَزَ  ا یَتِمُّ بِِه الدِّ َُّدوَن َشأَ ِفیِهْم الْ ُمْعتَِداًل َحتَّی نَ ِممَّ ْلُمَول
ْأِي َو اْلِقیَاِس َو تََرکُوا ُسنََن اْْلَْنبِیَاِء ص َفَضلُّوا َو َأَضلُّ   وا.ِمْن َأْبنَاِء َسبَایَا اْْلَُمِم فََأَخُذوا بِالرَّ

ِ ع ٍد َعْن بَْعِض َأْصَحابِنَا َرَفَعُه ِإلَی َأبِي َعْبِد الله َل َمْن َقاَس ِإْبلِیُس َفَقاَل َخلَْقتَنِي الملیه الساْلُمَعلَّی ْبُن ُمَحمَّ  َقاَل: ِإنَّ َأوَّ
ُ ِفي آَدَم لَْم یَْفتَِخْر َعلَیِْه ثُمَّ قَالَ  َ َعزَّ َو َجلَّ َخلََق اْلَماَلئِ  ِمْن ناٍر َو َخلَْقتَُه ِمْن ِطیٍن َو لَْو َعلَِم ِإْبلِیُس َما َجَعَل الله کََة ِإنَّ الله

یِح َو َخلََق اْلِجنَّ ِصْنفًا ِمَن الِْجنِّ  ِمْن نُوٍر وَ   ِمَن اْلَماِء َو َخلََق َخلََق الَْجانَّ ِمَن النَّاِر َو َخلََق اْلِجنَّ ِصْنفًا ِمَن اْلَجانِّ ِمَن الرِّ
یَح َو اْلَماَء َفبِا یِن ثُمَّ َأْجَر  ِفي آَدَم النُّوَر َو النَّاَر َو الرِّ لنُّوِر َأبَْصَر َو َعَقَل َو فَِهَم َو بِالنَّاِر َأکََل َو َشِرَب آَدَم ِمْن َصْفَحِة الطِّ

یَح ِفي َجْوِف اْبِن آ َعاَم َو لَْو اَل َأنَّ الرِّ ُب النَّاَر اْلَمِعَدُة لَْم تَلْتَِهْب َو َو لَْو اَل َأنَّ النَّاَر ِفي اْلَمِعَدِة لَْم یَْطَحْن اْلَمِعَدُة الطَّ َدَم تُلَهِّ
ُ  لَْو اَل   َذلَِك ِفي آَدَم الَْخْمَس َأنَّ اْلَماَء ِفي َجْوِف اْبِن آَدَم یُْطِفُئ َحرَّ نَاِر اْلَمِعَدِة َْلَْحَرقَِت النَّاُر َجْوَف اْبِن آَدَم فََجَمَع الله

 ِخَصاٍل َو کَانَْت ِفي ِإبْلِیَس َخْصلٌَة فَاْفتََخَر بَِها.

ِ اْلقُرَ  ِ علیه السالم َفَقاَل لَُه یَا َأبَا َحنِیفََة بَلََغنِي َأنَّكَ َعْن ِعیَسی ْبِن َعْبِد الله  ِشيِّ َقاَل: َدَخَل َأبُو َحنِیفََة َعلَی َأبِي َعْبِد الله
َل َمْن َقاَس ِإبْلِیُس ِحیَن َقالَ  َن النَّاِر ِطیٍن َفَقاَس َما بَیْ َخلَْقتَنِي ِمْن ناٍر َو َخلَْقتَُه ِمْن  تَِقیُس َقاَل نََعْم َقاَل اَل تَِقْس فَِإنَّ َأوَّ

یِن َو لَْو َقاَس نُوِریََّة آَدمَ   بِنُوِریَِّة النَّاِر َعَرَف َفْضَل َما بَْیَن النُّوَرْیِن َو َصَفاَء َأَحِدِهَما َعلَی اْْلَخِر. َو الطِّ

ِ علیه السالم َعْن آبَائِ  ِه َعْن َأِمیِر اْلُمْؤِمنِیَن علیه السالم ِفي َحِدیٍث َطِویٍل َقالَ: َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن َجابٍِر َعْن َأبِي َعْبِد الله
ْأِي َو اْلِقیَاِس َو ااِلْستِْحَساِن َو ااِلْجتَِهاِد َو َمْن یَقُولُ ِإنَّ ااِلخْ  دُّ َعلَی َمْن َقاَل بِالرَّ ا الرَّ ا َو َأمَّ َّا لَمَّ تاَِلَف َرْحَمٌة َفاْعلَْم َأن

ا َعَجُزوا َعْن ِعْرفَاِن ِإَصابَِة الُْحکْ َرَأْینَا َمْن َقا بَُهاِت ِفي اْْلَْحکَاِم لَمَّ ْأِي َو اْلِقیَاِس َقِد اْستَْعَملُوا الشُّ ْن ِم َو َقالُوا َما مِ َل بِالرَّ
ا َأْن یَکُو ِ ِفیَها ُحْکٌم َو اَل یَْخلُو اْلُحْکُم ِفیَها ِمْن َوْجَهْیِن ِإمَّ ًا َأْو َدلِیاًل َو ِإَذا َرَأْینَا اْلَحاِدثََة قَْد ُعِدَم َحاِدثٍَة ِإالَّ َو ِلله َن نَصل

َّا َمتَی لَْم نَْفَزعْ  َها َفِزْعنَا َأْي َرَجْعنَا ِإلَی ااِلْستِْداَلِل َعلَْیَها بَِأْشبَاِهَها َو نََظائِِرَها ِْلَن ا ِإلَی َذلَِك َأْخلَْینَاَها ِمْن َأْن یَکُوَن لَهَ  نَصُّ
َُّه یَقُولُ ُسبَْحانَهُ ُحْکٌم َو  ِ ِفي َحاِدثٍَة ِمَن اْلَحَواِدِث ِْلَن ْطنا ِفي اْلِکتاِب ِمْن َشيْ  اَل یَُجوُز َأْن یَْبُطَل ُحکُْم الله ا ٍء  وَ ما َفرَّ  لَمَّ

َظائِِر لِکَْیاَل تَْخلَُو الَْحاِدثَةُ ِمَن اْلُحْکِم بِالنَّصِّ َأْو اَل یَْنَفكُّ ِمَن الُْحکِْم اْلتََمْسنَاُه ِمَن النَّ   َرَأْینَا اْلُحْکَم اَل یَْخلُو َو اْلَحاِدَث 
َّْشبِیِه وَ  َ تََعالَی َقاَس ِفي کِتَابِِه بِالت َّْمثِیِل َفَقالَ  بِاالْستِْداَلِل َو َهَذا َجائٌِز ِعنَْدنَا َقالُوا َو قَْد َرَأْینَا  الله ْنساَن ِمْن خَ  الت لََق اإْلِ

يْ َصلْصاٍل کَا اِر َو َخلََق الَْجانَّ ِمْن ماِرٍج ِمْن ناٍر  فََشبََّه الشَّ َء بَِأْقَرِب اْْلَْشیَاِء لَُه َشبَهًا قَالُوا َو َقْد َرَأْینَا النَّبِيَّ صلی لْفَخَّ
َِّة ِحیَن َسَألَ  ْأَي َو الِْقیَاَس بَِقْولِِه لِْلَمْرَأِة الَْخْثَعِمی َها َعْن َأبِیَها َفَقالَ َأ َرَأْیِت لَْو کَاَن عَ الله علیه وآله اْستَْعَمَل الرَّ لَی تُْه َعْن َحجِّ

ٍء لَْم تَْسَأْل َعْنُه َو َقْولِِه صلی الله علیه وآله لُِمَعاِذ ْبِن َجبٍَل ِحیَن َأْرَسلَُه َأبِیِك َدْیٌن لَکُْنِت تَْقِضینَُه َعْنُه فَقَْد َأْفتَاَها بَِشيْ 
َِّة َما َأْنَت ِإلَی اْلیََمِن َأ َرأَ  ن ِ َأثَرًا َو اَل ِفي السُّ ْستَْعِمُل َصانٌِع َقاَل أَ ْیَت یَا ُمَعاذُ ِإْن نََزلَْت بَِك َحاِدثٌَة لَْم تَِجْد لََها ِفي کِتَاِب الله



ِ ِإلَی َما یُْرِضیِه قَالُوا َو  َِّذي َوفََّق َرُسوَل الله ِ ال َحابَةِ َرْأیِي ِفیَها َفَقاَل اْلَحْمُد ِلله ْأَي َو اْلِقیَاَس کَثِیٌر ِمَن الصَّ  -قَِد اْستَْعَمَل الرَّ
ِ تََعالَی فِ  َُّه اْحتَاَج ِإلَیَو نَْحُن َعلَی آثَاِرِهْم ُمْقتَُدوَن َو لَُهُم اْحتَِجاٌج کَثِیٌر ِفي ِمْثِل َهَذا َفَقْد کََذبُوا َعلَی الله  ي َقْولِِهْم ِإن

ِ صلی الله علیه وآله ِإْذ قَالُوا َعنُْه َما لَْم یَقُْل ِمَن اْلَجَواِب الُْمْستَِحیِل فَنَقُولُ لَُهْم َردل اْلِقیَاِس َو کََذبُوا َعلَ   اً ی َرُسوِل الله
ِة ِمَن الَْحَواِدِث َو النََّواِزِل لََما کَانَ  َو َما یَْحُدُث ِفي  َعلَیِْهْم ِإنَّ أُُصولَ َأْحکَاِم اْلِعبَاَداتِ  ْمِع َو النُّْطِق اْْلُمَّ ْت َمْوُجوَدًة َعِن السَّ

ََّما َأَرْدنَا اْْلُُصوَل ِفي َجِمیِع اْلِعبَاَداِت َو اْلُمفْ  ِ َو فُُروُعَها ِمْثلَُها َو ِإن ُ َعزَّ َو جَ َو النَّصِّ ِفي کِتَاِب الله َّتِي نَصَّ الله لَّ تََرَضاِت ال
لنَّبِيِّ صلی الله علیه وآله َو َعْن َوِصیِِّه اْلَمْنُصوِص َعلَْیِه بَْعَدُه ِفي اْلبَیَاِن َعْن َأْوَقاتَِها َو َو َأْخبََرنَا َعْن ُوُجوبَِها َو َعِن ا

کَاِة َو ال اَلِة(  َو الزَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ ِمْثِل )َفْرِض الصَّ یَاِم َو اْلحَ کَْیِفیَّاتَِها َو َأْقَداِرَها ِفي َمَقاِدیِرَها َعِن الله جِّ َو اْلِجَهاِد َو َحدِّ صِّ
 ِ ا نََزَل ِفي الِْکتَاِب ُمْجَماًل باَِل تَْفِسیٍر فَکَاَن َرُسولُ الله ِرَقِة َو َأْشبَاِهَها ِممَّ نَا َو َحدِّ السَّ َر صلی الله علیه وآله ُهَو اْلُمفَ الزِّ سِّ

ْنَساُن  َو اْلُمَعبَِّر َعْن ُجْملَِة اْلَفَرائِِض فََعَرْفنَا َأنَّ َفْرَض  ْمِس بِِمْقَداِر َما یَْقَرأُ اإْلِ ْهِر َأْربٌَع َو َوْقتََها بَْعَد َزَواِل الشَّ َصاَلِة الظُّ
ْهِر( َو َوْقَت َصاَلِة اْلَعْصِر آِخُر َوْقتِ  َواِل )َو َصاَلِة الظُّ ْهِر ِإلَی َوْقِت َمهْ  ثاََلثِیَن آیًَة َو َهَذا الْفَْرُق بَْیَن َصاَلِة الزَّ ِط بَ الظُّ
َفِق َو الُْحْمَرةِ  ْمِس َو َأنَّ اْلَمْغِرَب ثاََلُث َرکََعاٍت َو َوْقتََها ِحیَن َوْقِت اْلغُُروِب ِإلَی ِإْدبَاِر الشَّ  َو َأنَّ َوْقَت َصاَلِة اْلِعَشاِء الشَّ

لَ َوْقتَِها ِحیَن ا اَلِم َو آِخَر اْْلِخَرِة َو ِهَي َأْربَُع َرکََعاٍت َأْوَسُع اْْلَْوَقاِت َو َأوَّ َفِق َو اْنبَِساِط الظَّ ْشتِبَاِك النُُّجوِم َو َغْیبُوبَِة الشَّ
بْ  ْبَح َرْکَعتَاِن َو َوْقتََها ُطلُوُع اْلَفْجِر ِإلَی ِإْسَفاِر الصُّ کَاَة تَِجُب فِ َوْقتَِها ثُلُُث اللَّْیِل َو ُرِوَي نِْصفُُه َو الصُّ ي َماٍل ُدوَن ِح َو َأنَّ الزَّ

اَعاِت َو   َو ِمْقَداٍر ُدوَن ِمْقَداٍر َو َوْقٍت ُدوَن َأْوَقاتٍ  َمالٍ  ُ َعلَی ِعبَاِدِه بَِمْبلَِغ الطَّ َّتِي َأْوَجبََها الله َو کََذلَِك َجِمیُع الْفََرائِِض ال
 ِ َرُه لَنَا(  َو َأبَانَُه اْْلَثَُر َو َو بَ  -کُْنِه ااِلْستَِطاَعاِت َفلَْو اَل َما َوَرَد  النَّصُّ بِِه َو تَنِْزیُل کِتَاِب الله یَاُن َما َأبَانَُه َرُسولُُه )َو فَسَّ

َمَعانَِي   َذلَِك بَِعْقلِِه َو ِإقَاَمتُهُ َصِحیُح اْلَخبَِر لَِقْوٍم آَخِریَن لَْم یَکُْن ِْلََحٍد ِمَن النَّاِس )اْلَمْأُموِریَن بَِأَداِء الْفََرائِِض َأْن یُوِجَب( 
ِ ِفيفُُروضِ  ْأِي َو اَل  ِه َو بَیَاُن ُمَراِد الله ْمنَا ِذْکَرُه َعلَی َحِقیقَِة ُشُروِطَها َو اَل یَِصحُّ ِإقَاَمةُ فُُروِضَها بِاْلِقیَاِس َو الرَّ  َجِمیِع َما َقدَّ

َّهُ  ْهِر َأْربَع َأْن تَْهتَِدَي اْلُعقُولُ َعلَی اْنِفَراِدَها ِإلَی َأن ًا ُدوَن َخْمٍس َأْو ثاََلٍث )َو اَل تَْفِصَل( َأْیضًا بَْیَن قَْبِل یَِجُب َفْرُض الظُّ
کُوِع َأْو َحدِّ ِزنَا اْلمُ  ُجوِد َعلَی الرُّ ُجوِد )َأِو( السُّ کُوِع َعلَی السُّ ِم الرُّ َواِل َو بَْعِدِه َو اَل تََقدُّ ْحَصِن َو الْبِْکِر َو اَل بَْیَن اْلَعَقاَراِت الزَّ

( ِفي ُوُجوِب )َو اْلَماِل ا کَاِة َفلَْو ُخلِّینَا بَْیَن ُعقُولِنَا َو بَْیَن َهِذِه اْلَفَرائُِض لَْم یَِصحَّ ِفْعُل َذلَِك کُلِِّه بِاْلَعْقِل عَ   لنَّاضِّ ی لَ الزَّ
لْ  ِدِه َو لَْم نَُفصِّ ِریَعةُ َو النُُّصوُص ِإَذا کَ   ُمَجرَّ َِّذي َفَصلَِّت الشَّ َِّذيبَیَْن الِْقیَاِس ال ْمِع َو النُّْطِق ال ِریَعةُ َمْوُجوَدًة َعِن السَّ  انَِت الشَّ

ُسِل ِإلَْینَا بِاْْلَْمرِ  ا کَانَِت  لَْیَس لَنَا َأْن نَتََجاَوَز ُحُدوَدَها َو لَْو َجاَز َذلَِك اَلْستَْغنَْینَا َعْن ِإْرَساِل الرُّ َّْهِي ِمْنُه تََعالَی َو لَمَّ َو الن
َّ اْْلُُصولُ اَل تَ  ْمِع َو النُّْطِق َفکََذلَِك الْفُُروُع َو اْلَحَواِدُث ال  تَْطُرُق تِي تَنُوُب وَ ِجُب َعلَی َما ِهَي َعلَْیِه ِمْن بَیَاِن فَْرِضَها ِإالَّ بِالسَّ

ْمِع َو النُّْطِق َو َأمَّ  ا اْحتَِجاُجُهْم َو اْعتاَِللُُهْم )بَِأنَّ اْلِقیَاَس ُهَو ِمْنُه تََعالَی لَْم یُوَجِب الُْحْکُم ِفیَها بِالِْقیَاِس ُدوَن النَّصِّ بِالسَّ
( الُْحْکَم َجائٌِز بِِه َو َردَّ الَْحَواِدِث َأْیضاً ِإلَیِْه َفَذلَِك ُمَحالٌ بَیٌِّن  َّْمثِیُل َفِإنَّ َّا نَِجُد َأْشیَاالتَّْشبِیُه َو الت َء قَْد َوفََّق َو َمَقالٌ َشنِیٌع ِْلَن



ُ بَیْ  ُ بَیَْن َأْحکَاِمَها َو ِإْن کَانَْت مُ الله َق الله َقًة َو نَِجُد َأْشیَاَء قَْد َفرَّ ِ َن َأْحکَاِمَها َو ِإْن کَانَْت ُمتَفَرِّ َّنَا َذلَِك ِمْن ِفْعِل الله  ْجتَِمَعًة َفَدل
یْئَْیِن غَْیُر ُموِجٍب اِلْشتِبَاِه الُْحکْ  ا َعَجُزوا تََعالَی َعلَی َأنَّ اْشتِبَاَه الشَّ َُّهْم لَمَّ ْأِي َو َذلَِك َأن َعاُه ُمْنتَِحلُو الِْقیَاِس َو الرَّ َمْیِن کََما ادَّ

 ُ ْن َفَرَض الله ِ تََعالَی َو َعَدلُوا َعْن َأْخِذَها ِممَّ ِه دِ ُسبَْحانَُه َطاَعتَُهْم َعلَی ِعبَا َعْن ِإَقاَمِة اْْلَْحکَاِم َعلَی َما أُْنِزَل ِفي کِتَاِب الله
َة بَِردِّ َما ا ِممَّن ُ کِتَابَُه َعلَیِْهْم َو َأَمَر اْْلُمَّ َِّذیَن َأنَْزلَ الله ْشتَبََه َعلَیِْهْم ِمَن اْْلَْحکَاِم ِإلَْیِهْم َو اَل یَِزلُّ َو اَل یُْخِطُئ َو اَل یَنَْسی ال

نْیَا َو َرکِبُوا  ئَاَسَة َرْغبًَة ِفي ُحَطاِم الدُّ ْأَي َطلَبُوا الرِّ َعْوا َأنَّ الرَّ ِ لَِزَمُهُم اْلَعْجُز فَادَّ َعی َمنِْزلََة َأْولِیَاِء الله ِن ادَّ َطِریَق َأْساَلِفِهْم ِممَّ
ِ َو َذلَِك َأنَّ اْلَعْقَل َعلَ  ِدهِ َو اْلِقیَاَس َواِجٌب فَبَاَن لَِذِوي اْلُعقُوِل َعْجُزُهْم َو ِإْلَحاُدُهْم ِفي ِدیِن الله َو انِْفَراِدِه اَل یُوِجُب  ی ُمَجرَّ

يْ   اَل ِء بَِغْصٍب َو نَْهٍب َو بَْیَن َأْخِذِه بَِسِرقٍَة َو ِإْن کَانَا ُمْشتَبَِهْیِن َفالَْواِحُد یُوِجُب اْلَقْطَع َو اْْلَخُر َو اَل یَْفِصُل بَْیَن َأْخِذ الشَّ
وا بِ  يْ یُوِجبُُه َو یَُدلُّ َأْیضًا َعلَی فََساِد َما اْحتَجُّ نَا ِمَن اْلُمْحَصِن ِه ِمْن َردِّ الشَّ َّا نَِجُد الزِّ ِء ِفي الُْحْکِم ِإلَی َأْشبَاِهِه َو نََظائِِرِه َأن

ْجَم َو اْْلَخُر یُوِجُب اْلَجْلَد فََعلِْمنَا َأنَّ اْْلَْحکَاَم َمْأَخُذهَ  ْمِع وَ َو الْبِکِْر َسَواًء َو َأَحُدُهَما یُوِجُب الرَّ النُّْطِق بِالنَّصِّ  ا ِمَن السَّ
َّْوِقیُف   ُدوَن اْعتِبَاِر النََّظائِِر )َو اْْلَْعیَاِن( َو َهِذِه َداَللَةٌ َواِضَحةٌ َعلَی فََساِد َقْولِِهْم َو لَْو کَاَن الُْحکْمُ  َعلَی َحَسِب َما یَِرُد بِِه الت

یِن بِاْلِقیَاِس لَکَاَن بَاِطُن الَْقَدَمْیِن َأْولَی  ُ تََعالَی ِحکَایًَة َعْن ِإْبلِیَس ِفي َقْولِِه بِاْلِقیَاِس ِفي الدِّ  بِاْلَمْسِح ِمْن َظاِهِرِهَما َقاَل الله
ُ لَِما لَْم یَْدِر َما بَْینَُهَما - َخلَْقتَنِي ِمْن ناٍر َو َخلَْقتَُه ِمْن ِطینٍ  ُه الله ِ صلی الله علیه وآله -َفَذمَّ  اْْلَئِمَّةُ وَ  َو قَْد َذمَّ َرُسولُ الله

دُّ عَ  ا الرَّ َّ علیهم السالم اْلِقیَاَس یَِرُث َذلَِك بَْعُضُهْم َعْن بَْعٍض َو یَْرِویِه َعْنُهْم َأْولِیَاُؤُهْم َقالَ َو َأمَّ ُهْم لَی َمْن َقالَ بِاالْجتَِهاِد فَِإن
َُّهْم اَل یَقُولُو یَْزُعُموَن َأنَّ کُلَ  ِ َعزَّ َو َجلَّ ُمْجتَِهٍد ُمِصیٌب َعلَی َأن َُّهْم َمَع اْجتَِهاِدِهْم َأَصابُوا َمْعنَی َحِقیقَِة الَْحقِّ ِعْنَد الله َن ِإن

َُّهْم ِفي َحاِل اْجتَِهاِدِهْم یَْنتَِقلُوَن َعنِ  قٌَض ٌع ُمْنتَ اْجتَِهاٍد ِإلَی اْجتَِهاٍد َو اْحتَِجاُجُهْم َأنَّ اْلُحْکَم بِِه َقاِطٌع قَْولٌ بَاِطٌل ُمْنَقطِ   ِْلَن
ْأِي ِإْذ کَاَن َأْمُرُهم َُّه  َفَأيُّ َدلِیٍل َأَدلُّ ِمْن َهَذا َعلَی َضْعِف اْعتَِقاِد َمْن َقالَ بِاالْجتَِهاِد َو الرَّ یَئُولُ ِإلَی َما َوَصْفنَاُه َو َزَعُموا َأن

 ُ َّْقِصیُر َواِقٌع بِِهْم َو ُمَحالٌ َأْن یَْجتَِهُدوا فَیَْذَهَب الَْحقُّ ِمْن ُجْملَتِِهْم َو قَْول َُّهْم ِإِن اْجتََهُدوا فَاْختَلَفُوا َفالت ُهْم بَِذلَِك َفاِسٌد ِْلَن
َ تََعالَی بَِهَذا اْلَمْذهَ  ْأِي َو ااِلْجتَِهاِد ِإنَّ الله َُّهْم یَقُولُوَن َمَع َقْولِِهْم بِالرَّ َذلَِك َما یُِطیقُونَُه َو کَ ِب لَْم یُکَلِّْفُهْم ِإالَّ بِ َأْعَجُب ِمْن َهَذا َأن

ِ تََعالَی -النَّبِيُّ ص وا بِقَْوِل الله َو َهَذا بَِزْعِمِهْم َوْجُه ااِلْجتَِهاِد َو َغلُِطوا   َو َحْیُث ما کُْنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهکُْم َشْطَرهُ  َو اْحتَجُّ
َّْأِویِل غَلَطًا بَیِّنًا قَالُوا َو ِمْن َقْولِ  َُّه َأَجاَز َذلَِك َو  ِفي َهَذا الت َعْوا َأن ُسوِل صلی الله علیه وآله َما قَالَُه لُِمَعاِذ ْبِن َجبٍَل َو ادَّ الرَّ

ًَّة َو َأَقاَم لَُهْم َأْعاَلمًا وَ  َُّه قَْد نََصَب لَُهْم َأِدل َ لَْم یُکَلِّْفُهُم اْجتَِهادًا ِْلَن ِحیُح َأنَّ الله َة َفُمَحالٌ َأْن یَْضطَ  َأثْبََت َعلَیِْهُم اْلحُ الصَّ ُهْم جَّ رَّ
ُسَل بِتَْفِصیِل اْلَحاَلِل َو اْلَحَراِم َو لَْم یَتُْرکُْهْم سُ  وُه ِإلَیِإلَی َما اَل یُِطیقُوَن بَْعَد ِإْرَسالِِه ِإلَْیِهُم الرُّ  ًد  َمْهَما َعَجُزوا َعْنُه َردُّ

ِ َعلَْیهِ  ِة َصلََواُت الله ُسوِل َو اْْلَئِمَّ ْطنا ِفي اْلِکتاِب ِمْن َشيْ  ْم کَْیَف َو ُهَو یَقُولُ الرَّ نَکُْم الْیَْوَم َأْکَملُْت لَکُْم ِدی ٍء  َو یَقُولُ ما فَرَّ
لِیِل َعلَی َفَساِد َقْولِِهْم ِفي ااِلْجتَِهاَو یَقُولُ ِفیِه تِبْیَاُن کُلِّ َشيْ   َو َأْتَمْمُت َعلَْیکُْم نِْعَمتِي ْأِي َو الْ ٍء  َو ِمَن الدَّ ِقیَاِس ِد َو الرَّ

يْ  َُّه لَْن یَْخلَُو الشَّ َُّه اَل یَُجوُز ِفي َعْدِل   ُء َأْن یَکُوَن بِِمْثلِهِ َأن َعلَی َأْصٍل َأْو یُْستَْخَرَج الْبَْحُث َعْنُه فَِإْن کَاَن یُبَْحُث َعنُْه َفِإن



ِ تََعالَی َأْن یُکَلَِّف اْلِعبَاَد َذلَِك َو ِإنْ  کَاَن ُمَمثَّاًل َعلَی َأْصٍل َفلَْن یَْخلَُو اْْلَْصُل َأْن یَکُوَن َحُرَم لَِمْصلََحِة اْلَخْلِق َأْو لَِمْعنًی  الله
َم بَعْ  ( َفَقْد کَاَن َذلَِك ِفیِه َحاَلاًل ثُمَّ ُحرِّ ْل لَْو نًی ِفیِه بَ َد َذلَِك لَِمعْ ِفي نَْفِسِه َخاصٍّ )َفِإْن کَاَن َحُرَم لَِمْعنًی ِفي نَْفِسِه َخاصٍّ

َ  کَاَن لِِعلَِّة اْلَمْعنَی لَم ا َفَسَد َهَذا اْلَوْجُه ِمْن َدْعَواُهْم َعلِْمنَا َأنَّ الله َّْحِریُم لَُه َأْولَی ِمَن التَّْحلِیِل َو لَمَّ ََّما حَ یَکُِن الت َم تََعالَی ِإن رَّ
 َّ ْمنَا ِذکَْرُه ِمَن اْْلَْشیَاَء لَِمْصلََحِة الَْخلِْق اَل لِلُْخلُِق ال ََّما نَْنِفي اْلَقْوَل بِاالْجتَِهاِد ِْلَنَّ الَْحقَّ ِعنَْدنَا ِفیَما قَدَّ تِي ِفیَها َو نَْحُن ِإن

َما َِّة َو اإْلِ ن َّتِي َأَقاَمَها لَنَا کَاْلِکتَاِب َو السُّ اَلئِِل ال ُ تََعالَی َو الدَّ َّتِي نََصبََها الله ِة َو لَْن یَْخلَُو اْلَخْلُق ِمْن َهِذهِ ِم اْلحُ اْْلُُموِر ال  جَّ
َّتِي َذکَْرنَاَها َو َما َخالََفَها َفُهَو بَاِطٌل.  16اْلُوُجوِه ال

چون به کنه علت و حکمت امور شرعیه اشراف نداریم لذا حق قیاس نداریم زیرا قیاس فقط بعد از اشراف معتبر 
بازی راه فراری برای نرفتن زیر بار تسلیم باز می کند زیرا است. از طرف دیگر در دین تسلیم اصل است و قیاس 

هر چیزی را با هر چیزی می توان قیاس کرد و وجه شباهتی بینشان یافت و بعد حکم مورد نظر را از نتایج آن 
وجه شباهت عنوان کرد و حکم را جاهالنه تسری داد کما اینکه ابلیس از همه صفات آدم بدن طینی او را گرفت 

 خودش هم ناریت را گرفت و با هم مقایسه کرد و نتیجه دلخواهش را گرفت. و از

 متاسفانه برخی روایات نهی از نوگرایی در دین را تعمیم داده اند و مطلقا با هر نوآوری مخالفت می کنند:

َها ُمْحَدثَاتَُها َو کُلَّ عنهم علیهم السالم:  ُمْحَدثٍَة بِْدَعةٌ َو کُلَّ بِْدَعٍة َضاَللَةٌ َو بِاْلبَِدِع َهْدُم  َأْفَضَل أُُموِر الَْحقِّ َعَزائُِمَها َو َشرَّ
نَنِ   السُّ

 در حالی که در روایات متعددی به استقبال از تجارب جدید امر شده است:

َّْجِربَةِ عنه علیهم السالم:   اْْلُُموُر بِالت

ََّجاِرُب اَل تَْنَقِضي َو اْلَعاِقُل ِمنْ عنه علیهم السالم:   َها ِفي ِزیَاَدةٍ الت

َّاُم تُِفیُد التََّجاِربَ عنه علیهم السالم:   اْْلَی

ُجِل َعلَی َقْدِر تَْجِربَتِهِ عنه علیهم السالم:   َرْأُي الرَّ
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ائد نذکرها ونة کثیرة الفوما ورد عن أمیر المؤمنین صلوات الله علیه في أصناف آیات القرآن و أنواعها و تفسیر بعض آیاتها بروایة النعماني و هي رسالة مفردة مد
وفیق الهی ان شاء الله نمودار ایکس مایندی آن در آینده در سایت . این رساله شریفه و مهمه بیست و چند هزار کلمه است که به تمن فاتحتها إلی خاتمتها

 طلبگی تا اجتهاد تقدیم خواهد شد.
 



ََّجاِرُب ِعلٌْم ُمْستَفَادٌ عنه علیهم السالم:   الت

َّْجِربَةُ تُثِْمُر ااِلْعتِبَارَ عنه علیهم السالم:   الت

 ِفي کُلِّ تَْجِربٍَة َمْوِعَظةٌ عنه علیهم السالم: 

 َمْن قَلَّْت تَْجِربَتُُه ُخِدعَ عنه علیهم السالم: 

تُهُ عنه علیهم السالم:   َمْن کَثَُرْت تَْجِربَتُُه قَلَّْت ِغرَّ

ََّجاِرِب َعِمَي َعِن اْلَعَواِقِب عنه علیهم السالم:   َمْن غَنَِي َعِن الت

 نففی التجارب علم مستاعنه علیهم السالم: 

 نکته ای درباره عالم بزمانه بودن در روایات شریفه:

 ینبغي للعاقل أن ینظر في شأنه و یعرف أهل زمانهعنهم علیهم السالم: 

َماِن ُصِرعَ  لیه السالم:َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمنِیَن ع  َمْن َوثَِق بِالزَّ

َّاَم لَْن یَْغفَُل َعِن ااِل عنهم علیهم السالم:   ْستِْعَدادَمْن َعَرَف اْْلَی

 عنهم علیهم السالم: َعلَی اْلَعاِقِل َأْن یَکُوَن بَِصیرًا بَِزَمانِهِ 

 العالم بزمانه  ال یهجم علیه اللوابسعنهم علیهم السالم: 

اَلُم: ِفي ِحْکَمِة آِل َداُوَد: یَْنبَِغي لِلُْمْسلِِم َأْن یَکُوَن َمالِکًا  ًا بَِأْهِل َشْأنِِه، َعاِرف لِنَْفِسِه، ُمْقباًِل َعلیَقالَ َأبُو َجْعَفٍر َعلَْیِه السَّ
، َو اَل تُِذیُعوا َحِدیثَنَا َ  َزَمانِِه، َفاتَّقُوا الله

 رحم الله من حفظ لسانه و عرف زمانه و استقامت طریقتهعنهم علیهم السالم:  

َماَن َأْن اَل یَْأَمنَ عنهم علیهم السالم:   ُصُروفَُه َو اْلِغیََر. یَْنبَِغي لَِمْن َعَرَف الزَّ

 

 و اقسام و انواع معرفت اهل زمانه: موارد الزم برای عالم بودن به زمان



 جریان شناسی شخصیت ها -شخصیت شناسی : 1

 شخصیت های فکری

 شخصیت های رسانه ای

 شخصیت های هنری

 شخصیت های سیاسی

 شخصیت های اقتصادی

 شخصیت شناسی دینی

 شخصیت شناسی علمی

 جریان شناسی سازمان ها -ان شناسی  و نهاد شناسیسازم: 2

 جریان شناسی ناشران -کتاب شناسی : 3

 جریان شناسی سایت ها -سایت شناسی : 4

 جریان شناسی مستندها -مستند شناسی : 5

 جریان شناسی فیلم ها -فیلم شناسی : 6

 مختلفی پیام رسانها در موضوعات جریان شناسی کانال ها -کانال شناسی : 7

 جریان شناسی مجالت و روزنامه ها -مجله شناسی و روزنامه شناسی : 8

 ...و 

 اگر زمان شناس نباشیم مثل اکثر مردم در زمانه هضم می شویم :

 الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم عنهم علیهم السالم: 

 حضرت امام رحمه الله نیز برای انتخاب خبرگان فرمودند : 



 شناس اسالم باشند، اسالم به عالِم باشند؛ اوضاع به عالِم .ذلك امثال و باشند؛ امین نباشند؛ راستی نباشند، چپی
 کنید، تعیین اشخاص این از باشند.

 

 ایشان در بیان دیگری می فرمایند:

 آن برا  باید امروز فقها است، نداشته موضوع یا و است نبوده مطرح گذشته زمانها  در مسائل از بعضی اگر
.. لذا در حکومت اسالمی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقالب و نظام همواره اقتضا  بنمایند فکر 
 توان کسی و شود عرضه آزادانه ها  مختلف ولو مخالف با یکدیگرفقهی در زمینه -کند که نظرات اجتهاد می
 اسالمی نظام آن براساس که است جامعه و حکومت درست شناخت مهم ولی ندارد را آن از جلوگیر  حق و

 اجتهاد که است جا همین و است ضرور  عمل و رویله وحدت که کند ریز  برنامه مسلمانان نفع به بتواند
 مصلحت نتواند ولی باشد هم هاحوزه معهود علوم در اعلم اگر فرد یك بلکه باشدنمی کافی هاحوزه در مصطلح
طور کلی در زمینه و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به صالح افراد نتواند یا و دهد تشخیص را جامعه

 حکومتی و اجتماعی مسائل در فرد این باشد، اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیر 
 .. گیرد دست به را جامعه زمام تواندنمی و نیست مجتهد

 در بیان دیگری می فرمایند:

گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان در صدد تحقق فقه عملی غرب حیله ما باید بدون توجه به
اسالم برآییم و االل مادامی که فقه در کتابها و سینه علما مستور بماند، ضرر  متوجه جهانخواران نیست و روحانیت 

تهاد مصطلح برا  اداره جامعه تواند درك کند که اجتا در همه مسائل و مشکالت حضور فعال نداشته باشد، نمی
ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و کافی نیست. حوزه

ها  رایج اداره امور مردم در همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیا  عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه
شر  برا  حل مشکالت خود به مسائل جدید اسالم نیاز پیدا کند. علما  سالها  آینده تغییر کند و جوامع ب

 بزرگوار اسالم از هم اکنون باید برا  این موضوع فکر  کنند.

  



 پژوهش در بیان امامین انقالب اسالمی:

گری یدر بیانات امامین انقالب نکات نابی آمده است که بیان این نکات از لسان شیرین این دو عزیز از هر نقل د
 لذیذتر است:

:  پژوهش در بیان امام خمینی رحمه الله

 : ضرورت پژوهش قرآنی1

ك و عالمان هان ا  حوزه ها  علمیه و دانشگاهها  اهل تحقیق! بپاخیزید و قرآن کریم را از شرل جاهالن ُمتنسِّ
جانب از رو  ِجد، نه تعارف تازند، نجات دهید. و این متهتك که از رو  علم و عمد به قرآن و اسالم تاخته و می

گویم از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسف دارم. و شما ا  فرزندان برومند اسالم! معمولی، می
ا  ها و دانشگاهها را از توجه به شئونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشتهحوزه

مقصد اعال  خود قرار دهید. مبادا خدا  ناخواسته در آخر عمر که ضعف پیر  بر شما از آن را َمحطل نظر و 
 (93، ص: 20ها پشیمان و تأسف بر ایام جوانی بخورید همچون نویسنده. )صحیفه امام، جهجوم کرد از کرده

ارند م الله هم دشبیه این بیان را مرحوم صدرالمتالهین و فیض کاشانی و عالمه طباطبایی و عالمه مجلسی رحمه
 که بعد از علوم بشری وقتی به گلستان قرآن رسیدند از گذشته ابراز ندامت نمودند.

 : پژوهش با همان قدرت علما فقهای سابق2

ها، این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهر  هستم و تخلف از اما در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه
 (289، ص: 21امام، جدانم.) صحیفه آن را جایز نمی

 : افزودن رشته های علمی نیاز روز3

ها  فقهی و اصولی از الزم است علما و مدرسین محترم نگذارند در درسهایی که مربوط به فقاهت است و حوزه 
طریقه مشایخ معظم که تنها راه برا  حفظ فقه اسالمی است منحرف شوند، و کوشش نمایند که هر روز بر دقتها و 

نظرها و ابتکار و تحقیقها افزوده شود؛ و فقه سنتی که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن  بحث و
دیگر علوم  ها ارکان تحقیق و تدقیق است، محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد. و البته در رشته

ی در آن رشته تربیت باید شود. و از هایی تهیه خواهد شد و رجالبه مناسبت احتیاجات کشور و اسالم برنامه



هایی که الزم است به طور همگانی مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد، علوم معنو  اسالمی باالترین و واالترین حوزه
د. )صحیفه باشکه جهاد اکبر می -رزقنا الله و إیاکم -است، از قبیل علم اخالق و تهذیب نفس و سیر و سلوك الی الله 

 (426و  425، ص: 21امام، ج

 : اهمیت عمق علمی و پرهیز از تشریفات4

ها  بزرگ مثل حوزه مقدسه ها  علمیه خصوصًا حوزهاز امور مهمی که این جانب نگران آن هستم مسائل حوزه
قم است. آقایان علما  اعالم و مدرسین محترم که خیر خواهان اسالم و کشورها  اسالمی هستند، توجه عمیق 

بادا تشریفات و توجه به ساختمانها  متعدد برا  مقاصد سیاسی و اجتماعی اسالم، آنان را از مسئله مهم کنند که م
ها که اشتغال به علوم رایج اسالمی و خصوصًا فقه و مباد  آن به طریق سنتی است، اغفال کند، و اصلی حوزه

اصلی که ابقا و رشد تحقیقات علوم  مبادا خدا  نخواسته اشتغال به مباد  و مقدمات موجب شود که از غایت
 تعالی رضوان الله  -و أمثاله« شیخ الطائفه»اسالمی، خصوصًا فقه به طریقه سلف صالح و بزرگان مشایخ همچون 

 بازدارد. -علیهم رضوان الله تعالی -«انصار »و شیخ بزرگوار « صاحب جواهر»و در متأخرین همچون  -علیهم
ر چیز از دستش برود ولی فقهش به طریقه موروث از فقها  بزرگ بماند، به راه خود اسالم اگر خدا  نخواسته ه

ادامه خواهد داد. ولی اگر همه چیز به دستش آید و خدا  نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح از دستش 
و علما  اعالم و مدرسین  دانیم مراجع عظامبرود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهی خواهد کشید. و با آنکه می

توجه به این امر دارند، لکن خوف آن است که اگر تشریفات و زرق و برقها   -دامت برکات وجودهم -عالیقدر
ر ترسیم به سشبیه به قطب مادیت رواج پیدا کند، در نسلها  بعد اثر گذارد و خدا  نخواسته آنچه از آن می

 (326و  325، ص: 17ها بیاید. )صحیفه امام، جحوزه

 (277، ص: 20شود. )صحیفه امام، ج هر چه پول و ساختمان در حوزه ها زیاد گردد درس و معنویت کم می

 : استقالل علمی5

مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازساز  توسعه مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق 
روها  متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نی

توانند کشور را رو  پا  خود نگه اند که میاز الك نگرش انحصار  علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده



، ص: 21م، جها خسته و ناتوان نشوند.) صحیفه اماها  ادارهدارند. ان شاء الله این استعدادها در پیچ و خم کوچه
158) 

 : لزوم ساده زیستی علما6

و یکی از امور مهم هم این است که روحانیون باید ساده زندگی کنند. آن چیز  که روحانیت را پیش برده تا حاال 
و حفظ کرده است، این است که ساده زندگی کردند. آنهایی که منشأ آثار بزرگ بودند، در زندگی ساده زندگی 

ه بودند که حرف آنها را می کردند. آنهایی که شنیدند، آنهایی ساده زندگی کردند. شاید آقایان در بین مردم موجل
شان یادشان باشد، در آن وقتی که ما اوایلی که آمدیم قم، که در آن جا چه اشخاصی بودند، شخص اول قم کمی

عده دیگر ، و شخص نافذ آن  در جهت زهد و تقوا و اینها مرحوم آشیخ ابو القاسم قمی، مرحوم آشیخ مهد  و
هایشان رفتم. آن جا و متقی، مرحوم آمیرزا سید محمد برقعی و مرحوم آمیرزا محمد ارباب؛ همه اینها را من منزل

که ریاست صور  مردم را داشت و ریاست معنو  هم داشت، با آن که زاهد بود، در زندگی مشابه بودند. مرحوم 
ها، اگر ا  بود که مثل سایر طلبهاش یك زندگیا  مثل او بود، زندگیهیچ طلبه آشیخ ابو القاسم؛ من گمان ندارم

کمتر نبود، بهتر نبود، کمتر هم بود. مرحوم آمیرزا محمد ارباب که من رفتم مکرر منزلشان، یك منزلی داشت دوسه 
ور، عده هم زیاد بودند تا اتاق داشت خیلی ساده، بسیار ساده. مرحوم آشیخ مهد  همین طور، سایرین هم همین ط

دید، همین دیدن اینها برا  انسان یك درسی بود، شد که اینها را میآن وقت. وقتی انسان در آن محیط واقع می
وضع زندگی آنها برا  انسان، یك وضعی بود، درس بود برا  انسان، عبرت بود. هر چه بروید سراغ اینکه یك قدم 

شود. تان به همین مقدار کاسته میتان به همین مقدار، از ارزشباشد، از معنویتتان بهتر بردارید برا  اینکه خانه
ارزش انسان به خانه نیست، به باغ نیست، به اتومبیل نیست. اگر ارزش انسان به اینها بود، انبیا باید همین کار را 

ن یك هیاهو داشته باشد، یك شان را دیدید چه جور بوده. ارزش انسان به این نیست که انسابکنند. انبیا سیره
اتومبیل کذا داشته باشد، یك رفت و آمد زیاد داشته باشد. ارزش روحانیت به این نیست که یك بساطی داشته باشد 
و یك دفتر  و یك دستکی داشته باشد. فکر کنید ارزش انسان را به دست بیاورید، ارزش روحانیت را از دست 

از علومتان کاسته  -رویدو ان شاء الله نمی -هر چه بروید سراغ تجمالتندهید. در کیفیِت تحصیِل علوم هم 
شان یك زندگی طلبگی بوده، مثل شیخ ها  قطور را نوشتند و پر ارزش را، زندگیشود. آنهایی که این کتابمی

ا به د و فقه رانصار  و مثل امثال اینها؛ یك زندگی طلبگی بوده. آنها توانستند اسالم را در همه جهات حفظ کنن
ها  ارزشمند را عرضه کنند به مردم. و آن کتاب -یعنی فروع را -پیش ببرند و مسائل دینی را افزایش بدهند



ام باید چه جور باشد، حاال سه تا اتاق داریم کم است، دانستند که من خانهبرا  اینکه، آنها ارزش را به این نمی
اتاق هم باشد کافی برا  شما هست؟ خیر، اگر همه این دنیا را به یك  کنید که اگر ده تاچهار تا. شما خیال می

. گوید: باید برویم جا  دیگر. این فطرت انسان است، فطرت خداخواهی استکسی بدهند، کافی نیست، می
 (252و  251، ص: 19)صحیفه امام، ج

  



:  پژوهش در بیان امام خامنه ای حفظه الله

 : پژوهش گروهی1

کار ما اهل حوزه، همیشه انفرادی کار کردن بوده؛ حتلی آنجایی هم که جمعیلتی از ما جمع میشدند  یکی از عیوب
هرکدام برای خودشان کار میکردند. کار مشترک ماها منحصر بوده در مباحثه که  -فرض کنید پای یک درس-

، کرد علمی و گرفتن محصول علمیکار -اصطالحبه-یک درس را دو نفر، سه نفر با همدیگر مباحثه کنند؛ َواالل در 
بخصوص دنیای -که در دنیا های حوزوی ما رایج نبوده. درحالیفکری در بین مجموعههمکاری مشترک و هم

احی این -غرب جوری نیست؛ آنجا کارهای مشترک، زیاد انجام میگیرد. حتلی گاهی مثاًل فرض کنید کارهایی طرل
ای واگذار میشود؛ بعد کسانی هستند که آن هر جزئی به یک مجموعه ها جزء یک محصول واحد،میشود که از ده

ر جوآورند؛ یعنی اینها را میگیرند و آن محصول نهایی را از مجموع اینها به دست میمحصوالت کار این مجموعه
احی میکنند. خب، پیدا است که این یشود م جور کار کردن آثارش خیلی بهتر و بیشتر است. خوشبختانه مالحظهطرل

که حوزه در این جهت دارد حرکت میکند؛ یعنی این کار شما مصداقی از همین همکاری است. کاری بشود که این 
معنای واقعی کلمه همکاری باشد؛ یعنی همه با هم همکاری کنند، ذهنها به کمک یکدیگر بیایند و یک محصول به

 (96خرداد  1المللی قرآن و علوم انسانیاندرکاران اولین کنگره بینبیانات در دیدار دستمطلوبی بیرون بیاید. )

کردیم. به نظر من، هنوز هم روشها فرد  است. همین درسی که شما ما در حوزه همیشه روش فرد  را دنبال می
ها اند، اما هریك از آنکه صد نفر، هزار نفر پا  درسی نشستهکنید، یك کار فرد  است. درست است مالحظه می

  شود. حتلی مباحثهرود و مشغول کار خودش میروست و مخاطب استاد است؛ بعد هم میجداگانه با استاد روبه
شود، او شاگرد؛ این گوینده است، او شنونده؛ یك ما کار  فرد  است. عجیب است! یك روز این آقا استاد می

 جمعی نیست، تعاملشود، این شنونده! یعنی کاِر باهم و دستهشود، این شاگرد؛ او گوینده میز هم او استاد میرو
فکر  نیست؛ کار فرد  است. البته این کار فرد  جهات حسنی هم دارد، که محسنات این کار و این شکل نباید 

را ما از این روشها استفاده نکنیم؟ )حوزه و جمعی هم در دنیا معمول است؛ چاز دست برود؛ اما روشها  دسته
 (314روحانیت، ص: 

جمعی نیست. من کنیم. کارها  ما دستهجمعی هم استفاده میخوانیم، اما از ابزارها  کار دستهما فقه هم می
  (وحده و یموت وحده علیه( هستیم که )یعیشالله وقت عرض کردم که از این جهت، مثل جناب ابی ذر )سالمیك
مان هم کار دو نفر  کنیم. گرچه مباحثهگیریم و تنها مطالعه می  کارها  ما تنهاست: از استاد، تنها درس میهمه

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38352


؛ کندشود و گوش میخواند، عمرو شاگرد او میاست، اما تنهاست؛ یعنی اشتراك فکر  نیست. یك روز زید می
جمعی، اشتراك مساعی د؛ یعنی کار فرد  است. کار دستهکنشود و گوش میخواند، زید شاگرد او میفردا عمرو می

کنیم، این بخش آن خیلی و ابزارها  مناسب را جمع کردن و آوردن، کارها  جدید دنیاست. جدید که عرض می
حال ما هنوز با آن چندان آشنا نیستیم! )حوزه و روحانیت، ص: هم جدید نیست؛ تقریبًا قدیمی است؛ اما درعین

428) 

ایستی دستگاهها  تحقیق داشته باشد. اگر یك نفر بنشیند برا  خودش تحقیق کند، البته چیز باارزشی حوزه ب
  عظیم این نیست. مرحوم آیةالله بروجرد  سالها در بروجرد بود و تك و تنها یك عالَم است؛ اما کار این مجموعه

   به این عظمت تحقیق کنید؛ کهر این مجموعهتحقیق کرد؛ حاال اگر شما که یك عالِم هستید، در قم بنشینید و د
 یك نفر که تنها نشسته و تحقیق کرده، نشود، این چه قیمتی ، مثاًل شطر  از اشطار آن تحقیقاتتازه این تحقیقات

، ضابطه و قانون و روشها  پیشرفته دارد؛ کامپیوتر هست؛ تحقیق دارد؟ امروز در یك مجموعه علمی، کار تحقیقات
کند؛ دو هست؛ تحقیق در چیزها  الزم هست؛ اما در حوزه، یکی در امر  که الزم نیست، تحقیق می دستجمعی

آورند! در باب تحقیق، سازماندهی و نظم الزم وجود میکنند و تولید واحد  را بهنفر در امر واحد  تحقیق می
 (411  علمیه وجود ندارد! )حوزه و روحانیت، ص: است؛ این نظم در حوزه

 : پژوهش معیوب2

حها اش که صبدهد که بعضی از آنها بدك نیست. یك برنامههایی ارائه می، برنامه«تاریخ»در رادیو، بخشی به نام 
ادیو  روم، رپیمایی از خانه بیرون میاست. بنده بعضی صبحها که به قصد کوه« تقویم تاریخ»شود، پخش می

کنم. این طور بگویم که در فضا  آزاد ها را گوش میا آن برنامهکوچکی به همراه دارم که طبعًا روشن است و ب
ق می« تقویم تاریخ»    برنامهکوهستان، اعصاب ما از ناحیه ل شالل خ که بارها آقایاِن گروه تاریخورد! با اینمفصل

هم اصالح کارشان را منعکس نمودم و گفتم که چه کار باید بشود، ولی باز  جا دعوت کردم، عیوبرا به این
را در چ»اش نیست. یکی از موارد  که به آنها گفتم این بود که که کار، دست آدِم حسابیشود! چرا؟ برا  ایننمی

خواهند از دانشمندان اسالمی حال، به اصطالح می« گویید؟ها و دانشمندان اسالمی نمیتقویم تاریخ، از چهره
ین علیگوید: تقیمیکنند؟ ناگهان گوینده بگویند. چگونه عنوان می ه فالِن فالن، در جایی، در چنین روز  ببنالدل

دنیا آمد و یا وفات یافت. ایشان کسی است که در علم حدیث، سی سال زحمت کشید، فالن استاد را دید، فالن 
؛ کنند. خوباند، منعکس میحرکتی کرد و ... در این تاریخ هم ُمرد! همین مطالبی را که در کتابها نوشته جا چنین



ت.   حدیث نوشته اسکنیم که یك نفر، سی سال دنبال حدیث گشته و چهار جلد کتاب هم دربارهما اطالع پیدا می
  برنامه، این مطلب را گفت، بالفاصله از فالن دانشمند اروپایی که میکروب سل را کشف کرد، یا وقتی گوینده

گوید. اگر کسی مرتلب این برنامه را گوش کند، را انجام داد، می فالن دستگاه را اختراع نمود و یا فالن کار بزرگ
ت گمراه کنندهبیند واقعاً روز  نیست که مقایسهمی ا  بین دو جریان، از طرف این برنامه منعکس نگردد!   به شدل

ان باشند، فتخارمآیا ما در بین دانشمندان اسالمی، کسانی را که بشود یك میراث فرهنگی به آنها نسبت داد و باعث ا
گویید سی سال دنبال حدیث رفته است، همین نداریم تا مطرحشان کنیم؟! آیا حقیقِت زندگی دانشمند  که شما می

شود این مطلب را به زبانی گفت که معلوم شود کاِر و  کار مهملی بوده است، تا شود؟ آیا نمیاست که منعکس می
خواست یاد نگیرد! چه ال، سی هزار حدیث یاد گرفته است. میخوب؛ فالن دانشمند در ظرف سی س»نگویند: 

  مسائل تاریخی اسالم، به وضوح مواِد غلط، کیفیلت القا  غلط و موضوعات گم و مبهم در زمینه« اهمیتی دارد؟!
ه کسی چشود. دیگر کار از این آسانتر هم وجود دارد که برویم تاریخ را نگاه کنیم، ببینیم در این برنامه دیده می

چه وقت ُمرده، یا فالن کس سردار بوده، نظامی بوده، سیاسی بوده، عالم بوده و فالن کار را کرده است؟ باالخره 
 شود، این اثر را رو  تاریخ گذاشتهبه روشنی نشان داده شود که فالن دانشمند یا بهمان شخصیلتی که معرفی می

که ما تأکید کردیم رادیو کنند. بعد از آنگیرد. توجیه میام نمیاست. در صدا  جمهور  اسالمی، امروز این کار انج
 گویند! این قدر ما در تبلیغات عقبیم! یعنی یكکنند و میها  اسالمی را معرفی کند، این گونه معرفی میباید چهره
اهر بیمعمولِی علی  برنامه ض به اسالم، طبیعتش طور  است که اگر کسی شش ماه آن رالظل ند، ا تعقیب کتعرل

اعتنا خواهد شد. یك وقت هم شنیدم همین برنامه،   میراث اسالمی و علما  اسالم، قطعًا بینسبت به گذشته
که این مورد را به عنوان مثال به شما گفتم و کرد؛ آن هم چه معرفی کردنی! )مثل اینرا معرفی می« بحرالعلوم»

ِن فالبنمهد »م، شخصیِت به آن عظمت را این گونه معرفی کرد که: همان روزها تذکلر  به آنها دادید.( بحرالعلو
و  در روز  »  برنامه به این اکتفا کرد که فالن کیست؟ و گویندهبنشنونده منتظر است ببیند این مهد ...« فالن 

این قدر ما در یعنی « مثل امروز متوللد شد، چند سال نزد آقا باقر بهبهانی درس خواند و بعد هم از دنیا رفت!
  قِم به این عظمت، با این همه جوان مستعد، با این همه   علمیهتبلیغات عقبیم!؟ این در حالی است که حوزه

 (566تا  564هایی مؤثلر باشد. )حوزه و روحانیت، ص: تواند در چنین زمینهروشنفکر و با این همه فاضل، می

 : کمبود نیروی پژوهشگر به درد بخور3



ی به کتاب و سنت است، و با آن متد معقوِل صحیِح ی درست و صحیح خود که تکیههاد با همان شیوهاگر اجت
ی پخته انجام بگیرد، بسیار خوب است. اجتهادها ولو نتائج مختلفی هم داشته باشد، موجب منطقِی حساب شده

 ما در مسائل گوناگون نظراتبالندگی است، موجب پیشرفت است. مجتهدین ما، فقهای ما در طول تاریخ فقاهت 
اند؛ هیچ فتهاند، مطالبی گمختلفی ایراد کردند. شاگرد بر علیه نظر استاد، باز شاگرد او بر علیه نظر او حرفهائی زده

اشکالی ندارد؛ این موجب بالندگی و پیشرفت است. این اجتهاد باید در حوزه تقویت شود. اجتهاد مخصوص فقه 
در فلسفه، در کالم، اجتهاد کسانی که فنان این فنون هستند، امر الزمی است. اگر این  هم نیست؛ در علوم عقلی،

های متعدد فلسفی و فقهی و کالمی در دنیا غائب اجتهاد نباشد، خواهیم شد آب راکد. امروز حوزه نباید در صحنه
 باید غائب باشد، نه باید باشد. این همه سؤال در دنیا و در مسائل گوناگون مطرح است؛ پاسخ حوزه چیست؟ نه

نو الزم است که دارد مثل سیل در دنیا منفعل باشد؛ هر دو ضرر دارد. فکر نو الزم است، پاسخ به نیازهای نوبه
مطرح میشود؛ باید شما برایش جواب فراهم کنید. جواب شما باید ناظر باشد به این نیاز، و نیز ناظر باشد به 

گوناگون میدهند. اگر از جوابهای آنها غافل باشید، پاسخ شما نمیتواند کار خودش های پاسخهائی که مکاتب و فرقه
را انجام دهد. باید پاسخ قوی، منطقی و قانع کننده بیاورید وسط. باید پاسخها در دنیا مطرح شود. دائم بایستی 

ل روز خوشبختانه وسائپمپاژ بشود. ام -همان طور که عرض کردیم، این قلب معرفتی دنیای اسالم  -صادرات قم 
ارتباطِی سریع در اختیار همه هست. شما میتوانید اینجا اقدامی بکنید، در آن طرف دنیا در همان ساعت از شما 

های گوناگون، امروز نیاز وجود دارد؛ هم برای نظام اسالمی، هم در سطح کشور، بشنوند و استفاده کنند. در زمینه
ای که سی اسالم، تفکر اقتصادی و سیاسی اسالم، مفاهیم فقهی و حقوقیشناهم در سطح جهان. تبیین معرفت

های آن تفکر اقتصادی و سیاسی را تشکیل میدهد، نظام تعلیم و تربیت، مفاهیم اخالقی و معنوی، غیره، غیره، پایه
ت. هاس؛ این کار حوزههای رائج جهان آماده و فراهم شودی اینها باید دقیق، علمی، قانع کننده و ناظر به اندیشههمه

ی ایم به حذف دین از صحنهبا اجتهاد، این کار عملی است. اگر ما این کار را نکنیم، به دست خودمان کمک کرده
وی نایم به انزوای روحانیت. این، معنی تحول است. این حرکت نوبهزندگی بشر؛ به دست خودمان کمک کرده
 (89مهر  27 ار طالب و فضال و اساتید حوزه علمیه قماجتهادی، اساس تحول است. )بیانات در دید

 : پژوهش ناظر به اقامه ی دین باشد4

داند که چقدر برکات بر وجود او مترتب بود. قبل از قیام رهبرمان، :خدا می تفاوت امام رحمه الله با علما  گذشته
اصولی و مطالعات  و علم و تحقیقات ها  علمیه جان و روح و طراوت نداشتند. در این مراکز، درس و بحثحوزه



  این علوم و معارف، از که البته سعی اسالف بزرگوار ما مشکور است؛ چون همه -خوردو تأمالت به چشم می
  دار به سمت حاکمیت و اقامهاما آن چیز  که محور بود، یعنی حرکت جهت -ها به ما رسیده استدست آن

کنیم و برا  او عمامه بر خوانیم، به خاطر او تالش میا برا  او درس میدین، وجود نداشت؛ همان دینی که م
ها  کنند. امام عزیز ما، حقیقتاً به کالبد حوزهگذاریم و مردم هم به خاطر پایبند  به آن، از ما حمایت میسرمان می

 (95و  94  مقدسه، روح و جان داد و حیاتی دوباره بخشید. )حوزه و روحانیت، ص: علمیه

 : پژوهش به گونه ای باشد که عسل تولید کند.5

در آن سالها  پُرماجرا، طالب جوان و سبکبال و کمربسته و عاشق صادق، مانند زنبورها  عسل بودند که قرآن 
َجِر وَ »کند: به آن اشاره می ا یَْعِرُشون َو َأْوحی َربَُّك ِإلَی النَّْحِل َأِن اتَِّخذي ِمَن اْلِجباِل بُیُوتًا َو ِمَن الشَّ ها در آن«. ِممَّ

ها هها و ریشها و جاندارترین ساقهترین شاخهها  علمیه، بر فراز معطرترین گلها و باطراوتگلزار مصفا  حوزه
مکیدند و آن را به انسانها  مستعد و مشتاق در علوم اسالمی را می« فیِه ِشفاٌء لِلنَّاس»نشستند و عسل شیرین می

این کشور و در میان روستاها و شهرها و راهها  دور و جنوب و شمال و حتلی به خارج از کشور  اطراف و اکناف
 (94رساندند. )حوزه و روحانیت، ص: می

 17: پژوهش در علوم طبیعی هم باید در حوزه احیا شود6

گونه د، وضع این  زندگی مردم، از دین و نفوذ معنو  آن بکلی خالی نشده بوکه دین حاکم بود و صحنهتا وقتی
ها و سیاستمداران صهیونیست و متفکرانی که برا  نابود  دنیا  اسالم نقشه که اروپاییها و غربیبود. از وقتی

ك   دین، یکشیدند، دانش را همراه با سیاست وارد کشور ما کردند، علم را از دین جدا نمودند و نتیجتًا رشتهمی
ها  علمی، دروس علم با   خالی از دین گشت. در حوزه، یك رشته  علم  خالی از علم شد و رشتهرشته

ها  این قرن و قرن گذشته، فراگرفتن دانشها  پیشرفتها  جدید راه داده نشد. دنبال این باید گشت که چرا در دهه
لما که خود ها نیامد و چرا عدر حوزه -شدها تعلیم و تعلم میهمین علوم رایج که قبل از آن در حوزه -غیر دینی

اث و صاحبان همین علوم در دوره ها را طرد کردند؟ دو مؤثر و عامل وجود ها  گذشته بودند، آنمتفکران و ورل
ها متصد  و صاحب علم و دانش طبیعی در محیط عالَم شده بودند. شد به اینکه غربیداشت و هر دو مربوط می

خواست ترویج بشود،   دشمنان دین و کفار میه به وسیلهاین دو مؤثر، یکی این بود که علما  دین، علمی را ک
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کردند. عامل دوم این بود که همان دشمنان و همان کفار، حاضر نبودند علم را که با چشم بدبینی نگاه و طرد می
 و راه و نفوذ بدهند. هر دو از یکدیگر گریزان -که مرکز دین بود -ها  علمیهها بود، به داخل حوزهدر اختیار آن

بودند و علت اصلی هم این بود که در همه جا  عالم و از جمله در کشورها  اسالمی، علم در  با یکدیگر دشمن
باشد، عبارت از علمی در عالم غرب می دست سیاستها  ضد دین یك ابزار بود. قرن نوزدهم که اوج تحقیقات

  اصلی در کشور ما هم اثر گذاشت و پایه  زندگی است. این تفکر، قرن جدایی از دین و طرد دین از صحنه
 ها دانشگاه ما بر مبنا  غیر دینی گذاشته شد. علما از دانشگاه روگردان شدند و دانشگاه هم از علما و حوزه

  علمیه و هم در دانشگاهها سوء اثر گذاشت. در   مرارت بار، هم در حوزهعلمیه روگردانیدند. این پدیده
محدود و محصور  -و ال غیر -ثر گذاشت؛ زیرا علما  دین را صرفًا به مسائل ذهنی دینیها  علمیه سوء احوزه

ها پوشیده ماند و روح خبر نگهداشت. پیشرفتها  علم از نظر آنها را از تحوالت دنیا  خارج بیکرد و آن
یم جهانی، چنین که همواره در تحوالت عظ -گرایی و ضرورت تحول در فقه اسالم و استنباط احکام دینیتحول

 -تحولی در استنباط دین و فقه اسالم وجود داشته است و فقه برا  رفع نیاز جامعه، مستند به قرآن و سنت است
ها از واقعیت زندگی و حوادث دنیا  خارج و تحوالت عظیمی که به وقوع ها از بین رفت. حوزهدر حوزه

مثل جهاد  -و غالبًا فرعی محدود شدند. مسائل اصلی فقهخبر ماندند و به یك سلسله مسائل فقهی پیوست، بیمی
ه شد و ب« نسیًا منسیلا»منزو  و متروك و  -و تشکیل حکومت و اقتصاد جوامع اسالمی و خالصه فقه حکومتی

ی بود یمسائل فرعی و فرع الفرع و غالبا دور از حوادث و مسائل مهم زندگی، توجه بیشتر  گردید. این، ضربه
ز، آمیها  علمیه وارد آمد و دست سیاستها هم از این استفاده کرد و با تبلیغات و روشها  شیطنتکه به حوزه

  علمیه و که خشت اولش از حوزه -ها را از تحوالت زندگی دورتر کردند. و اما دانشگاههرچه توانستند حوزه
اسالمی و نه از اخالق سیاسی و نه از  در مشت کسانی افتاد که نه از دین و نه از اخالق -دین جدا نهاده شده بود

  یی نداشتند. در طول هفتاد سال اخیر، به جز عدهاحساس وجدان یك شهروند نسبت به کشور و ملتشان بهره
معدود  از قبیل امیرکبیر و بعدها هم چند نفر  که بسیار معدود بودند، بیشتر کسانی که زمام امور تحصیالت عالیه 

کرده، بقیه ها ارتباط پیدا میها بوده است و مسائل آموزش عالی به اراده و تدبیر آنآندست در این کشور به
 ها از هیچ رجحانی برخوردار نبود و بیشتراند که منافع ملت ایران در مقابل منافع بیگانگان، برا  آنکسانی بوده

  نیست که ملت ایران، با آن سابقه   این ملت و این کشور! این تصادفیبه فکر چیزها  دیگر  بودند تا آینده
اند و ما اطالع   کسانی که رو  مسائل ملتها کار کردههمه -تاریخی علمی و با این استعداد درخشانی که دارد

و با  -اند که این ملت، دارا  استعداد  باالتر از متوسط استعدادها  بشر  است  ملت ایران گفتهداریم، در باره



ق اسالمی و با داشتن دانشمندان بسیار بزرگ در طول قرنها  متوالی و با وجود شوق و آن فرهنگ غنی عمی
  طبیعی به آموختن و دانستن، در این دویست سال یا صد و پنجاه سالی که دنیا چهار نعل به سمت معلومات عالقه

فتاده قرار گرفته است. اگر اها  علم حرکت کرده، ایران و ملت ایران، جزو گروهها و ملتها  عقبو دانش و قله
افتاد و در بیشتر دانشهایی که در ابتدا از قلب و درون گذاشتند، در علوم جلو میاین ملت را به حال خود هم وامی

عقب  رفت و این قدرپا  دنیا پیش میکرد و پابهخوِد جوامع جوشیده و سر کشیده و شکفته است، پیشرفت می
علومات و علوم روز غربی در ایران باز شد، دستها  خیانتکار و غافل، کار  کردند که ماند. بعد از آنکه راه منمی

 (170تا  168این ملت عقب بماند و پیشرفت نکند. )حوزه و روحانیت، ص: 

 : استقبال از آراء فقهی جدید 7

داراِی افکاِر نو حال، این مرد، کند. درعینمرحوم صاحب جواهر، در مسائل مختلف، به شهرت و اجماع تکیه می
ید که شا -جاها هم که به فتوا نرسیده، حرفهای نزدیک به فتوا دارد یا آن -و جدید است. ایشان فتاوایی دارد 

ت ی جهاد ابتدایی در زمان غیبقبل از ایشان، احدی از فقها نگفته است، یا الاقل معروف نیست. یکی همین مسأله
ر این است که مشروع نیست. اما ایشان طوری بحث میاست، که مشهور و معروف بین فقهاِی مت یجه کند که نتأخل

طور شود که مشروع است. خوب؛ این نوآوری است. در مسائل گوناگون، مرحوم صاحب جواهر همیناین می
تواند الگو، برجسته و بزرگ باشد، که دارای چنین روحی باشد. مرحوم آیةالَّ بروجردی است. فقیهی می

ود. علیه از این قبیل بالَّ ی فقاهت شیعه شد، از این قبیل بود. امام رضوانعلیه که در زمان خودش قللهالَّ رضوان
ر علمی و فقهی وجود داشته باشد. حاال یک وقت به قدر فتوا مواد آماده نمیدر حوزه شود. ها باید روح تطول

کنند. ر در یک بحث فقهی، حرف جدیدی را مطرح میبینم گاهی چند نفخوب؛ نشود. بحث علمی را بکنند. من می
شود که شما چرا این حرف را زدید؟! در این اواخر، بعضی از فقهای فاضِل خوِب بعد، از اطراف به اینها حمله می

ی علمیه، باید طاقِت دارای فکِر نو، بعضی از حرفها را مطرح کردند که مطرح کردنش ایرادی ندارد. در حوزه
فهای جدید، زیاد باشد؛ ولو به حدی نرسد که این فقیه فتوا بدهد. ممکن است دیگری، چیزی بر آن شنیدِن حر

نید. یک ی فقهی منتشر کبیفزاید؛ فتوا بدهد. لذا، بنده به فضالی محترم و بزرگان قم، توصیه کردم که یک مجلله
شهریور  20نات در آغاز درس خارج فقه ی فقهی که فقط در آن افکار و آراِی جدیِد فقهی مطرح شود. )بیامجلله
73) 



های علمی است. برای بهره بردن از این ها و اندوختهی علمیه، مشتمل بر میراث گرانبهایی از روشها و تجربهحوزه
نیز،  گونه که اسالف صالحمیراث فنی و علمی و افزودن بر آن، باید از نیروی ابتکار و خالقیت استفاده کرد. همان

ار و خالقیت خود بود که توانستند دانشهای دینی را به سطح کنونی برسانند. حوزه باید راه را بر نوآوری با ابتک
های بازار رایج علم دین را به چشم تقدیر بنگرد و صاحبان آن را تشویق علمی و فنی فرزندان خود باز کند و تازه

تی را مجاز نشمرد و به اعمال نظرهای جاهالنه و حال، تصرف ناشیانه و خودسرانه در بنیادهای سنکند و درعین
های تعلیم و تعلم نیز ی سنتهای ساختاری حوزه و شیوهمغرضانه، میدان رشد و جوالن ندهد. همین سخن، درباره

ید آای به شمار میهای ارزشمند هست که مزایای نظام حوزهشک، در این مقوله نیز بسی اندوختهجاری است. بی
دیگری را به فراموشی دهد؛ و ل ساختاری باید محفوظ بماند. ولی این سخن حق، نباید مدعای حقو در هر تحو

که، حوزه برای پیشرفت خود، باید از ابزارها و روشهای متداول در محیطهای علمی استفاده کند و خود را آن این
های ابزاری و ساختاری، یایی که تازهسازد، محروم نسازد. در دناز امکاناتی که بشر را در کسب علم موف قتر می

ترین دستاوردهای ذهن بشر را به سهولت کسب کنند، روا نیست که طالب دهد که تازهبه دانش پژوهان فرصت می
ی مدرسین حوزه علمیه قم علم دین، راهی به نوآوری در روشهای ناقص و معیوب نداشته باشد. )پیام به جامعه

 (71آبان  24

 روش های جدید و طبقه بندی استعدادها : استفاده از8

یی که امروز به یک معنا چشم امید جهانی به اوست، باید خودش را با شرایط و امکانات و پیشرفتهای این مجموعه
زمان هماهنگ کند؛ همین درس را بخواند، همین علم را بیاموزد، همین سلوک اخالقی و معنوی را داشته باشد؛ 

بندی کنیم؛ این از آوری و طبقههم استفاده کند. استعدادهای درخشان را در میان حوزه جمع اما از ابزارهای جهان
خواهد بیاید، بیاید؛ شود بگوییم که این درس هست؛ هرکس میکارهایی است که امروز در دنیا رایج است. نمی

کنیم! مگر چنین را می ی اضعف مأمومیندهیم و مالحظهطوری درس میخواهد، نیاید؛ ما اینهرکس هم نمی
بشود؛  بندیشود؟ باید برای اقوای مأمومین هم یک درس ویژه گذاشت. استعدادها باید شناسایی و طبقهچیزی می

ی آن استعداد درخشان برکشیده شود و به او آموخته شود و از او استفاده شود؛ اینها کارهایی است که در جمله
اید در حوزه انجام بگیرد. تخصصی شدن و رشته رشته کردن و امتحان کردن گیرد؛ اینها بکارهای جدید قرار می

جاها طور درس خواندند و به آنو کارهای گوناگون دیگر هم از همین قبیل است. نیایند بگویند که بزرگان ما همان
مکانات امروز با ا سینا در دنیاییی نداشتند. اگر کسی مثل ابنهم رسیدند. در حقیقت، بزرگان ما ابزار و وسیله



کرد که تا هزار سال دیگر دنیا مدیون او باشد؛ همچنان که در آن دوران و به خواند، کاری میامروز درس می
طور زندگی کردند؛ اما حسب آن زمان کاری کرد که هزار سال دنیا مدیون او شد. آنها امکانات نداشتند، همان

فت که نباید فقط المپ مهتابیش را در اتاقمان بیاوریم! بایستی به امروز امکانات و پیشرفتها هست؛ ما از پیشر
شود از اینها گذشت. غرض، اینها چیزهایی است دنبال ابزار کار باشیم؛ و این چیز بسیار حائز اهمیتی است؛ نمی

 1ون ز روحانیشاءالله اینها را بایستی انجام بدهند. )بیانات در دیدار جمعی اکه مربوط به بزرگان حوزه است؛ ان
 (70اسفند 

یر هم استفاده می  سریعخوانیم، اما از وسیلهما فقه هم می خوانیم، کنیم؛ مگر مانع و منافاتی دارد؟ ما فقه هم میالسل
کنیم. ها  جدید تحقیق هم استفاده میخوانیم، اما از شیوهکنیم. ما فقه هم میاما از کامپیوتر هم برا  فقه استفاده می

ا روشها  ویژه و بسیار جدید  برا  تحقیق علوم غیر تجربی وجود دارد فقه از علوم تجربی که نیست از در دنی
 (428کنیم. )حوزه و روحانیت، ص: ها هم استفاده میآن

نویسید؟ یك نفر دانشجو، چهار سال، پنج نامه نمیچرا پایان نامه بنویسند. شما آقایاناز طالب بخواهد که پایان
آورد؛ به وجود می کند و یك رسالهدهند؛ استاد او را راهنمایی میبینید؛ بعد موضوعی را به او مییی را میرهسال دو

که پنج سال، شش سال، ده سال درس خارج خیلی هم خوب است. االن اگر همین آقایان طالب ما، بعد از آن
قدر د و بگویند کار کنید، ببینید از همین طریق چهرفتند، یك استاد راهنما بگیرند و یك موضوع فقهی به آنها بدهن

در موضوعاتی که بنده  -آورندها  بعضی از این دانشگاهها را که برا  من مینامهموضوع حل خواهد شد. پایان
کنند. جوانان حوزه، اگر بینم که خیلی هم خوب است و این جوانان خوب کار میمی -عالقه هستمبه آنها ذ 
بیشتر از آنها نباشد، کمتر از آنها نیست؛ تالش و زحمت و روح تحقیقشان هم که الحمدلله باالست. استعدادشان 

جالت ها  تحقیقی و انتشار میك معاونت، معاونت تحقیقات و مطالعات است؛ کارش تربیت محقق، نظارت بر رساله
  فقه نداریم! دم و گفتم که ما یك مجلهعلمی در حوزه است. من آن روز با جمعی از برادران این نکته را مطرح کر

سی بیان کند. اگر ک -یعنی زبان عربی -  علمی فقه الزم داریم که مباحث فقهی را با زبان علمی فقهما یك مجله
کنند و    فقه تهیهنویسد؛ اما زبان اصلی مجله باید عربی باشد. محققان یك مجلههم خواست فارسی بنویسد، می

یسند؛ یکی از فضال  آبرومند هم یکی از درسهایش را تعطیل کند و بیاید مسؤولیت این مجله را در آن مقاله بنو
ن و   آن درس است؟ محققان، بزرگا  این مجله برا  پیشبرد فقه اسالم، کمتر از فایدهبه عهده بگیرد. مگر فایده

گاه کنند. یش ببرند و دنیا را از فقه شیعه آفضال، موضوعات جدید فقهی را بنویسند؛ تحقیق کنند؛ نقد کنند؛ فقه را پ



که شاید هیچ فقهی این همه کتاب و  -آورند! از این فقه غنیها، فقه ما را بعد از فقه اباضیه میدر دائرةالمعارف
ت کسی خبر ندارد! اینها را بیرون بیاوریم، تا در مجال -تحقیق و متون مهم نداشته باشد، یا کمتر فقهی داشته باشد

 (415و  414می دنیا منعکس بشود. )حوزه و روحانیت، ص: عل

 : تفکیک مجتهد افتائی و مجتهد پژوهش بنیادی9

ای را مورد توجه قرار داد. یك هدف، ساختن مجتهد فقیه های علمیه بایستی اهداف جداگانهبه نظر ما در حوزه
ادی با استعدادهایی در حدل خاص، و با متخصص فنی، باید فقهائی باشند و مجتهدینی باشند؛ این یك هدف، افر

شوق و عالقه بایستی بروند طرف اینجور درس خواندن و به سمت آن رفت. در کنار اینها کسانی باشند که قدرت 
که استنباط پیدا کنند و بتوانند از منابع اسالمی معارف الهی را به دست بیاورند، اما نه به قصد ِافتاء. نه به قصد این

 که بتوانند معارف اسالمی را که بحثهای فراوان وانسان متبحر متخصص در فقه بشوند، نه! به قصد این در فقه یك
ی امروز ما در آنها هست اینها را استخراج بکنند و دراختیار کتابهای فراوان و مباحث الزم برای به خصوص جامعه

اج داریم به اینجور استنباطها. در حقیقت مجتهدین مردم بگذارند، در اختیار نظام بگذارند. و ما امروز چقدر احتی
ی نظر ی دو هستند اما ممکن است از لحاظ سعهی دو که اینها اگر چه از لحاظ عمق فقهی و درسی درجهدرجه

ل حتی قویتر و باالتر و همهو ُمتَِحنِّن بودن از آن دسته تر باشند. یك هدف دیگر برای مبلغین آن کسانی جانبهی اول
است  که بشوند یك مبللغ، ممکنتوانند اسالم را تبلیغ کنند، تبیین کنند برای مردم، درس بخوانند برای اینمی که

مجتهد هم اصاًل نشوند. الزم هم نیست، قدرت اجتهاد و استنباط پیدا کند. تا حاال هم همینجور بوده، یعنی آنهایی 
مقام سطح باال شدند همه آنجور نشدند. بعضی مجتهدین ی علمیه بودند بعضی مجتهدین عالیکه متخرجین حوزه

برنامه اینکار ها هم مبلغین شدند اما بیآمدند. بعضیی دو شدند که به کار همان رفع نیازهای آنچنانی میدرجه
ل  انجام گرفته، لذا ریخت و پاش زیاد داشته است. هدر دادن امکانات و نیروها زیاد توی آن وجود داشته. از اول

ای را معلوم کنند همه، تا آن پایه برسند، بعد راهها منشعب بشود و عوض بشود. ین را مشخص کنند، پایها
 های درسیها بشود و با هدفهای مختلف، رشتهتواند وارد حوزهگرائی یك اخالق دانشگاهی است که میتخصص

 (64آذر  26 بیانات در مراسم سالگرد شهادت دکتر مفتحگوناگون و روشهای گوناگون بوجود بیاید. )

  علمی بودن حوزه و اینکه حوزه هویتش هویت علمی است، این است که از   دیگر در همین زمینهیك نکته
اید ها  نو نبد ترسید؛ از شیوه، در تعلیم علم، در گسترش علم، در تولید علم نبایعلم ها  نو در آموزششیوه

ها  واهمه کرد. هدف وقتی پرداختن به علم است، حقیقتاً دنبال علم هستیم و زمام کار دست افراد عالم است، شیوه
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 ا ، یکی  قم، مبتکر مدارس برنامهنو هر جور که باشند، قابل قبولند. این را من عرض بکنم که در همین حوزه
در  ریز  شده  برنامهدر امر فقاهت بود؛ یعنی مرحوم آیةالله گلپایگانی. اصاًل مدرسهاز فقها  معروف منحصر 

  حقانی   حقانی. مرحوم آقا  بهشتی و دیگران مدرسه  قم، تأسیس آقا  گلپایگانی است؛ قبل از مدرسهحوزه
ضی دیگر، مدرسین آنجا   آقا  گلپایگانی درست کردند. در واقع مرحوم آقا  بهشتی و بعرا از رو  مدرسه

اهرًا که ظ -  آقا  گلپایگانی  حقانی را بنیانگذار  کردند. مدرسهبودند؛ بعد بیرون آمدند و خودشان مدرسه
  در حوزه است. آقا  گلپایگانی شدهریز   برنامهترین مدرسهقدیمی -هنوز هم این مدرسه به همین اسم است

متبحِر متخصص در کار فقاهت و پابند به مسائل فقاهت، نترسید از اینکه یك )رضوان الله تعالی علیه( یك فقیه 
جائی که در حوزه، اند. اولها  دیگر  هم داشته  نوئی را در امر آموزش اجرا کند. البته ایشان نوآور برنامه

رد. )حوزه رواج بیشتر  پیدا کا  و اینها را راه انداخت، دستگاه آقا  گلپایگانی بود، که بعد البته این مسائل رایانه
 (1433و روحانیت، ص: 

 : اهمیت پژوهش10

کشور ما بدون حرکت در جادۀ گسترش دانش و گسترش پژوهش، امکان ندارد بتواند به نقطۀ مطلوب خودش 
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی ) دست پیدا بکند؛ مخصوص کشور ما هم نیست. کلید، دانش و پژوهش است.

 (86تیر  25  رویان د از پژوهشکده در بازدی

تحقیق، منبع تغذیۀ آموزش است. ما اگر تحقیق را جدی نگیریم، باز سالهای متمادی بایستی چشم به منابع خارجی 
بدوزیم و منتظر بمانیم که یک نفر در یک گوشۀ دنیا تحقیقی بکند و ما از او یا از آثار تألیفی بر اساس تحقیق او 

اینجا آموزش بدهیم. این نمی شود؛ این وابستگی است؛ این همان ترجمه گرائی و عدم استقالل استفاده کنیم و 
شخصیت علمی برای یک کشور است. )بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اساتید و رؤسا  دانشگاهها 

09 /07 /1386) 

گیرد، این است که جوری نظام آموزشی باید در همین زمینۀ تحول نظام آموزشی، از جملۀ کارهائی که باید انجام ب
طراحی بشود که جوان ما به تحقیق، طلبکاری در تعمیق علم و دانش عالقه مند بشود. حفظ محوری، غلط است. 

می بیند انسان، من گاهی با بعضی از جوانهائی که با ما مرتبطند، برخورد  -ما هنوز در دانشگاه هایمان متأسفانه
که معلم چند صد صفحه کتاب را برای یک واحد درسی داده که این دانشجو بخواند. چرا؟ حفظ می بینیم  -می کنم

کردن حرفها و گفته ها و نوشته هائی که معلوم نیست همه اش چقدر فایده داشته باشد و درگیر کردن ذهن جوان 



ه جوان امی را طراحی کنند کبه چیزی که غیر الزم است. باید فکر کرد؛ باید افراد برگزیده و شاخص بنشینند نظ
ما میل به پژوهش، تعمق و تحقیق پیدا کند؛ با این استعدادی که جوانهای ما دارند. انصافًا استعداد جوانهای ما، 
استعداد برجسته ای است. استعداد متوسط کشور، استعداد بسیار باالئی است. بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار 

 (1387/ 07/ 03ها ) ان علمی و اساتید دانشگاهجمعی از برجستگان و نخبگ

پژوهش اواًل مورد اهتمام قرار بگیرد، ثانیًا سمت و سوی پرداختن به نیازهای کشور را پیدا کند. یعنی حقیقتًا 
 (1388/ 06/ 08ها پژوهشهائی بکنیم که مورد نیاز ماست. )بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اساتید دانشگاه

پیشرفت یک کشور، یعنی آن محور اصلی برای اقتدار یک کشور، پیشرفِت همراه با اقتدار، علم است...کار رمز 
علمی را نگذارید متوقف بشود. از همۀ این حرف هائی که گفته شد، مهم تر، مسئلۀ علم و تحقیق و پژوهش است. 

گوئی ای که امروز می کند، به خاطر دنیای غرب ثروتش از ناحیۀ علم است، اقتدارش از ناحیۀ علم است، زور
علمی است که دارد. پول فی نفسه اقتدار نمی آورد. آنی که اقتدار می آورد، دانش است. امروز اگر آمریکا 
پیشرفتگی علمی خودش را نمی داشت، نمی توانست در دنیا این جور زورگوئی بکند و در همۀ مسائل عالم 

آید، از ناحیۀ علم به دست می آید. علم را اهمیت بدهید. اینی که من دخالت بکند. ثروت هم اگر به دست می 
سالهاست روی مسئلۀ علم، تحقیق، پژوهش، پیشرفت، نوآوری، شکستن مرزهای علمی موجود تکیه می کنم، به 
خاطر این است. بدون انواع دانش، اقتدار کشور امکان پذیر نیست. دانش اقتدار می آورد. )بیانات رهبر معظم 

 (1388/ 08/ 06انقالب در دیدار جمعی از نخبگان علمی کشور 

 : اصالح را در همه کار و از جمله پژوهش از خود شروع کنیم11

من نصب نفسه للنلاس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره؛ اگر این تعلیم انجام گرفت، تعلیم غیر، آسان خواهد 
برادران من! فرزندان من! جوانان! طالب دختر و پسر! اگر میخواهید  شد؛ مشکل کار ما این است.  عزیزان من!

ای از شما سرازیر شود و بدون ی گلی عطر شما فضا را معطر کند، اگر میخواهید معنویت مثل چشمهمثل بوته
در جمع  تاجبار، بدون اکراه، تشنگان بنوشند و به سوی آن بشتابند، راهش این است: )فلیبدأ بتعلیم نفسه(. )بیانا

 (20/7/90 روحانیون شیعه و اهل سنت کرمانشاه

 : پژوهش و آموزش حوزوی باید قرآن محور باشد.12



علم  بایستها غفلت بشود. مثاًل میدر عین حالی که فقاهت اساس امر است، نباید از دیگر علوم اسالمی در حوزه
ها وجود داشته باشد. طالب م و یك رشته در حوزهقرآن، شناسایی قرآن، فهم قرآن و انس با قرآن به عنوان یك عل

ما باید قرآن و یا الاقل بخشی از قرآن را حفظ کنند، یا حد اقل با آن مأنوس باشند. چقدر مفاهیم اسالمی در 
 ها  علمیه وافتیم. این انزوا  قرآن در حوزهها نمیقرآن هست که اگر ما بخواهیم در فقه بحث کنیم، به فکر آن

نظر  س ما با قرآن، برا  ما خیلی مشکالت درست کرده است و بعد از این هم خواهد کرد و به ما تنگعدم ان
دان ب»گفتم که ما از اوِل ها میوقت در سالها  قبل از انقالب در مشهد در درس تفسیر، به طلبهخواهد داد. من یك

بار به قرآن مراجعه نکنیم! یعنی وضع وانیم حتلی یكتگیریم، می  اجتهادمان را میکه ورقه، تا وقتی«ایلدك الله 
ما را از   تواند همین رشتهبار به قرآن مراجعه نکند، مییی از ابتدا حتلی یكطور  است که اگر طلبهدرسی ما این

 اهکند. متأسفانه حاال هم که نگاول تا آخر سیر کند و مجتهد بشود! چرا؟ چون درس ما اصاًل از قرآن عبور نمی
کنیم، آن هم خیلی رویش کار و   قرآن را ذکر میطور است. ما در فقه گاهی مثاًل یك آیهبینم همانکنم، میمی

  ما منزو  است؛ )حوزه شود. قرآن از حوزهشود و کار میشود؛ به قدر  که در روایات ما بحث میتحقیق نمی
 (310و  309و روحانیت، ص: 

 ها و فهرست های حدیثی: لزوم شبکه ها و منظومه 13

در عین حالیکه اساس در حوزه ها فقاهت است و لیکن از دیگر علوم اساسی نباید غفلت بشود...آشنائی با حدیث، 
علم حدیث، شناخت حدیث بطور  که منتهی بشود به غور در این علم به دسته بند  ها  خوب، فهرست بند  

 (310)حوزه و روحانیت، ص: االن از همه آنها محروم هستیم .  ها  مناسب، استفاده ها  مناسب که متاسفانه ما

 : لزوم پژوهش تاریخی14

شود در فقه استفاده کرد. بسیار  از مسائل فقهی است طور بسیار مهم است. حتلی از تاریخ هم میتاریخ هم همین
لبته من ایم. اتلی آن را کشف نکردهایم و حکند؛ ولی ما کمتر به این ارتباط توجه کردهکه به تاریخ ارتباط پیدا می

کنم، یك علم اسالمی است؛ بایستی کسانی در آن کار کنند. فلسفه هم تاریخ را به عنوان یك علم مستقل عرض می
ها رواج پیدا کند. ها رایج است، اما در حقیقت باید گفت که مهجور است. فلسفه باید در حوزهاگرچه در حوزه

ما کتاب منظومه یا اسفار را بگیریم و از اول تا آخر بخوانیم؛ نه، تبحر در فلسفه به این فلسفه فقط این نیست که 
ساعت هبرود و ساعتنگار  پیش میمعناست که ما بتوانیم از تمام افکار فلسفی موجود دنیا که به شکل ساعت

هفکر فلسفی مطرح می رافی، ها  غلط و انحقابل فلسفه  موجود خودمان مطلع باشیم و در م  فلسفهشود و از مادل



  مثبت استفاده ها هست، از آن نقطه  مثبتی در آنباش نگهداریم و احیانًا اگر نقطهخودمان را در حال آماده
کند؛ و االل در حد شناخت افکار و کالمات بزرگان به این اندازه ارزشی طور  پیشرفت می  ما اینبکنیم. فلسفه

ود. شکار دارد میرا به معرفت کامل برساند. باید دید در واد  معرفت در سطح بشر ، چه ندارد. فلسفه باید ما
درپی کارها  جدید، افکار جدید، روشها و متدها  جدید در حوزه مطرح بشود.کالم جدید هم به بایستی پی

احِث آن وقتهاست. همین ترتیب است. امروز مباحث کالمی که برا  دفاع از عقاید دینی مطرح است، غیر از مب
کند؟ امروز شبهات فراوانی در عالم ذهنیات و معارف بشر  را مطرح می« ابن کمونه»  چه کسی حاال شبهه

ها و گرایشها و مذهبها، ها را بدانند و در مقابل فلسفه  با آنها  علمیه باید این شبهات و راه مقابلههست. حوزه
ها مورد توجه قرار بگیرد و ها باید در حوزهه باشند. پس، این رشتههمیشه یك حالت بُرندگی و تهاجمی داشت

 ها نگاه نکند. در گذشته اگر کسیاعتنایی به اینمتخصصانی در این علوم تربیت بشوند و حوزه به چشم بی
هل اپرداخت! یك آقا  مال  محترم عالمی فرضًا خواست در حوزه مقام علمی پیدا کند، بایستی به تفسیر نمیمی

سواد  شهره گردد او به بیتفسیر باشد و مردم از تفسیر او استفاده کنند، بعد برا  خاطر آنکه این درس موجب می
بشود، این درس را ترك کند! شما را به خدا این فاجعه نیست؟! باید عکس این باشد؛ یعنی بگویند آقا  فالنی، 

فه است؛ ایشان متخصص در کالم است؛ ایشان متخصص و استاد بزرگ تفسیر است؛ ایشان متخصص در فلس
طور چیزها باید در حوزه ارزش پیدا بکند؛ کمااینکه متخصص در تاریخ است؛ یعنی باید عنوانی در حوزه باشد. این

  فقاهت را بگیرند؛ نخیر، طلبه باید گونه نباشد که همه باید رشتهاین در گذشته هم از این چیزها بوده است...
ی در   علوم اسالمی را پیمود، ارزش  تاریخ یا تفسیر یا فلسفه یا کالم یا علوم قرآن یا بقیهگر رشتهبداند که ا

 شود. )همان(گذار  مناسبی میانتظار اوست و ارزش

 : پژوهشگر باید از پژوهش های روز مطلع باشد.15

ا کند مطلع بشود و خود را بط پیدا می  مسائلی که به علوم اسالمی ارتباحوزه باید از پیشرفتها  جهانی در همه
  شود که این مفاهیم، با حوزهشناسی، مفاهیم جدید  مطرح میها هماهنگ کند. مثاًل امروز در باب جامعهآن

شناسی یا تاریخی مارکس در داخل اجتماعات کند. فرض کنید مفاهیم جامعهکار علما  دین ارتباط پیدا می
شود. مباحث اجتماعی یا اقتصاد  قا  تفکرات ماتریالیستی و فلسفی مارکس میا  برا  الآید و وسیلهمی

ها را به هم زنجیر و قفل کرده و ارتباط داده است، مارکس، با مسائل فلسفی مارکس از هم جدا هستند. اگرچه این
  دیگر ك مقولهها  جدایی هستند. ماتریالیسم یك مقوله است، سوسیالیسم علمی در باب اقتصاد یلیکن مقوله



طور  که مارکس در تحول تاریخی که همان مبنا  سوسیالیسم علمی است ترسیم است. یا طبقات اجتماعی، آن
آیند در ذهن فلسفی مخاطبان مسائل اقتصاد  و همان مفاهیم اجتماعی می کند، یك حرف دیگر است؛ اما همانمی

  با ماتریالیسم، این دفعه شروع به تالش و راه رفتن مقابله  علمیه برا  گذارند؛ آن وقت حوزهخودشان اثر می
شود، تا به افکار بشر داده کند! چرا ما از اول متوجه نباشیم که چه چیز  دارد در دنیا فراهم و فرآورده میمی

شد  نتشربشود، تا خودمان را از ریشه آماده کنیم؟ بنشینیم تا صد سال بعد از مرگ مارکس، که افکار او همه جا م
ا  یا مارکسیست شدند و خدا را انکار کردند، آن ها  ما رفتند تودهو وارد کشور ما گردید و چهار نفر از بچه

اهش ها کتاب بنویسیم! این درست است؟ رخدایی آندینی و بیوقت تازه به این فکر بیفتیم که حاال مثاًل علیه بی
اقتصاد  یا اجتماعی مارکسیسم یا هر مکتب دیگر  داشت ریشه  که تفکراتاین است؟ یا نه، اگر از همان وقتی

گویم، که حاال امروز در دنیا دیگر از مارکسیسم تقریبًا زد من به عنوان مثال مارکسیسم را میگرفت و جوانه میمی
ها  علمیه متوجه بودند و خودشان را هماهنگ خبر  نیست؛ امروز باز چیزها  دیگر  هست چنانچه حوزه

توانستند بموقع و بجا آن افکار صحیح اسالمی را بدهند و نگذارند که در موضع بردند، میکردند و پیش میمی
تدافعی قرار بگیرند؛ همیشه موضع تهاجمی و تبیینی داشته باشند. پس، بایستی خودشان را با افکار  که به نحو  

دیالکتیکی مدتها در دنیا پیش آمده بود، هگلی پیدا کند، هماهنگ نمایند. منطق با مسائل اسالمی ارتباط پیدا می
یواش آمده بود و منطق شکلی   عالم هم پخش شده بود و یواششده بود و دیالکتیکی درست کرده بود؛ در همه

  استداللها  ماست، مورد تعرض قرار داده بود؛ ما تازه به فکر افتادیم که بیاییم دیالکتیك را و صور  را که پایه
گونه برخورد با قضایا، برخورد انفعالی است. بایستی با تحوالت جهانی آشنا بود، تا یا ردش بکنیم! این خراب

 ( 313برخورد انفعالی پیش نیاید؛ بلکه برخورد فعال پیش بیاید. )حوزه و روحانیت، ص: 

 : لزوم آشنایی روش های پژوهشی امروزی16

گوییم، منظورمان، هم تحقیق عمقی است یعنی همان تحقیق که می حوزه باید با سبکها  نوین تحقیق آشنا بشود.
گوییم؛ یعنی تعمق در مطلب و هم تحقیق عرضی است، که در روشها  چیز  که ما در حوزه به آن تحقیق می

یق گذار  بحثی نداریم؛ این هم یك نوع تحقگوییم. در اسمگویند، و ما به آن تتبع میاروپایی به آن هم تحقیق می
است؛ تحقیق عرضی است، تحقیق سطحی است؛ یعنی در سطح و در عرض، دنبال مطلبی گشتن. امروز هر دو نوع 

رد و گیکنند؛ کار گروهی انجام مینشینند، دانشجویانی را هدایت میتحقیق، روشها  نوینی دارد. استادانی می



شود حقیق فرد  است؛ اختالفات کمتر میتر از تجمعی، خاطرجمعشود. تحقیق دستهجمعی عرضه میتحقیقی دسته
 (314گردد. این روشها را باید در حوزه به کار بیندازیم. )حوزه و روحانیت، ص: و پیشرفتها بیشتر می

 : پژوهش در فقه نظام نه فقه فردی17

هستند  کسانیها کن نشده است. متأسفانه هنوز در حوزهفکر جدایی دین و سیاست، به عنوان یك آفت، بکلی ریشه
  کشور هم مشغول کار خودشان کنند حوزه باید به کار خودش مشغول بشود، اهل سیاست و اهل ادارهکه خیال می

  زندگی مردم باشد و سیاست باشند؛ حد اکثر اینکه باهم مخالفتی نداشته باشند! اما اینکه دین در خدمت اداره
دار کنیم؛ ست جا نیفتاده است. ما بایستی این فکر را در حوزه ریشهاز دین تغذیه بکند، هنوز در بعضی از اذهان در

گونه باشیم. یعنی چه؟ یعنی استنباط فقهی، بر طور قرار بدهیم، و هم در عمل اینبه این شکل که هم فقاهت را این
    یك کشور، ادارهاره  فرد. فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به اد  نظام باشد؛ نه فقه ادارهاساس فقه اداره

  یك نظام باشد. شما حتلی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضًا ماء الحمام فکر یك جامعه و اداره
  زندگی این جامعه تأثیر  خواهد داشت؛ تا برسد به کنید، باید توجه داشته باشید که این در یکجا از ادارهمی

ها را به   این  ابوابی که وجود دارد. بایستی همهعامه و احوال شخصی و بقیهابواب معامالت و ابواب احکام 
  یك کشور استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات   ادارهعنوان جزیی از مجموعه

 (317و  316ژرفی را به وجود خواهد آورد. )حوزه و روحانیت، ص: 

 ر پژوهش ها: استفاده از رایانه د18

 در این باره دو مجموعه پوستر در سایت طلبگی تا اجتهاد منتشر شده است که عزیزان رجوع بفرمایند.

 : پژوهش ناندانی نشود.19

امروز انصافًا در قم، کار تحقیق راه افتاده است و دستگاهها  مختلف در گوشه و کنار، به تحقیق متون و از این 
ه نظامی، برا  بعضی افراد فقط نان ات، با این بیقبیل مشغولند. اما این تحقیق   طلبه چند ادانی است! یعنی عدل

ه معنا  کنند، همان تحقیق ب کنند تا پولی بگیرند. تحقیقی هم که امروز در حوزه تزریق میساعت کار تحقیقی می
ار حوزه ی تتبلع است. افتخکنند که در واقع تحقیق نیست؛ بلکه نوعدانشگاهی است. یعنی رو  متون، تحقیق می

به این است که تحقیقش تحقیِق عمقی و محتوایی است. این را ما از دست ندهیم. باید موضوعات گوناگونی را در 
مسائل و مباحث مختلف به افراد بدهند و به آنها بگویند بروید راجع به این قضیه، تحقیِق حق کنید. خوِد حوزه 



وقت الزم شد، پول هم داده شود. باالخره شما وقتی بخواهید کارها  مهمل جدید   این کار را اداره کند و اگر یك
  فاضل، پولی هم بدهید تا کار کنند. )حوزه و روحانیت، را انجام دهید، باید رو  مسائل کار کنید. به چند طلبه 

 (700ص: 

در مصر که مثاًل بگوییم « االزهر» ا  نیست که به مهمانها  خارجی نشان بدهیم، مثل مثالً فرمودند که یك مدرسه
، ها  مخروبهام این است که ببریدشان به همین مدرسه؛ ]در جواب[ این، بنده شوخی«  ما استآقا، اینجا مدرسه»

جور یا از مدارس معروف دیگر، این« ازهر»اند که از ها بیرون آمدهبگویید این آدمها  بزرگ از همین مدرسه
فاء»  اند. امام بزرگوار هم از همین مدرسههآدمهایی بیرون نیامد بیرون آمده. آن مرکز خب « فیضیله»و « دارالشل

، ها رو  دستمان استبینید االن ما مشکالت معیشتی طلبهخوب است، ]ولی[ جزو اولویلتها  ما نیست؛ شما می
ادن پیش فالن مهمان خارجی، این چنانی بسازیم برا  پُز دکه خب اینجا گفتیم؛ حاال ]اینکه[ برویم یك مرکز آن

 (16، صفحه: 38جزو اولویلتها محسوب نمیشود.) کتاب بیانات در نرم افزار حدیث والیت، جلد: 

ا  نمیتواند به هدفها  واال دست پیدا کند. اگر یابی، انسان در هیچ مقولهبدون تحقیق، بدون نوآور  و بدون ژرف
جا ایستادن و درجا زدن و با نباشد، نتیجه همان یك -یق و پژوهش یابی و تحقیعنی این ژرف -این نوآور  

 (621تر شدن خواهد شد )روشنای علم، صفحه: تدریج بیگانهدنیا  پیرامون خود به

  حوزه باید در متن حوادث علمی عالم باشد. امروز شما باید بدانید و در جریان باشید که مثاًل در مقوله
هایی هست و چه فکرهایی دارد میجوشد. گاهی در این فکرها عناصر نظرات و چه ایده شناسی، در دنیا چهجامعه

مطلوبی هست؛ آن را جذب کنید؛ عناصر نامطلوبی هم هست؛ قبل از آنکه بیاید، دفاع مناسبش را آماده کنید و 
وییم و طرفدار شدند، ما بگطور نباشد که وقتی آمد و یك عده رفتند و خواندند ذهنیت جامعه را واکسینه نمایید. این
اینکه  دلیل، درست نیست؛طور گفته و این مطلب به این دلیل و این دلیل و اینبله، فالن کس در فالن قضیه این

راه برخورد نیست! پس، تحقیق و پژوهش و اطالع و آگاهی از حقایق و معارف عالم و وضع علمی دنیا، از 
 (70اسفند  1  قم،   علمیهم است. )در اجتماع طالب و فضال  حوزه  علمیه الزچیزهایی است که برا  حوزه

جریانات علمی باشد. البته این   علمیه نباید از مسایل و جریانات علمی دنیا منزو  باشد؛ باید در متنحوزه
می لتك طالب قم بگویند خیلی خوب، ما میخواهیم حاال در متن جریانات عحرف به معنا  آن نیست که فردا تك

قرار بگیریم، پس درسهایمان را زمین بگذاریم و اول یك خرده زبان یاد بگیریم و بعد بیاییم! نه؛ حوزه باید باشد، 
  از جریانات علمی و فکر  جهان نباشد؛   حوزه باید مثل یك استخر جدا افتادهتك طالب. مجموعهنه تك



یانهایی هم از آن خارج گردند؛ فکرهایی در آن وارد دریا  عظیمی باشد که جریانهایی به آن وارد بشوند و جر
بشوند و فکرهایی هم از آن خارج گردند. شما باید دنیایی را سیراب کنید؛ حوزه نمیتواند کنار بماند. اینها چیزهایی 

   قم هموم ماست. )همان(  علمیهاست که در مورد حوزه

الت عالم نبایستی برکنارقم و دیگر حوزه اید دست دارند، ببمانند. کسانی که تدبیر امور حوزه را به ها، از تحول
فکر  کنند و ترتیبی دهند که طاللب در جریان مسایل عالم قرار گیرند. چنین نباشد که از پیشرفتها  عالم، از 

ها  علوم طبیعی و چه در زمینه -ها  مختلف حوادث عالم، از موضوعات علمی، از اکتشافات جدید در زمینه
اینها برکنار و دور باشند. چرا؟ برا  اینکه یك رکن مهم برا  فتوا،  -ها  علوم انسانی خصوص در زمینهبهچه 

الع از موضوع است. اگر فقیه، موضوع را نشناسد، نخواهد توانست کما هوَحقُّه، از دلیل شرعی، حکم الهی را  اطل
 .(71ور شهری 29  جدید درس خارج فقه، استنباط کند. )در آغاز دوره

به معنا  واقعی  -خواهید حل کنید، یك سمینارا  که میمن در آن سفر قبلی هم عرض کردم که برا  هر مسأله
  سخنرانی درست کنید. نه سمینار  که دو سه نفر بیایند سخنرانی کنند و بروند! اینکه سمینار نیست؛ جلسه -کلمه

ِل عق نظر  بروند فکر و مطالعه و لی انتخاب شود و افراد صاحباست. سمینار، یعنی یك موضوِع محتاج به تأمل
نارند، این   سمیکنندهآمارگیر  و ... کنند و بیایند اینجا بحث کنند و نظراتشان را بگویند. بعد آن جمعی که اداره

م بحمد هبند  کنند تا یك دستاورد به وجود آید. البته، آن دفعه یك سمینار تشکیل شد که نتایجش نظرات را جمع
ت زمانی، تعقیب نشد. شما باید افراِد مناسب برا  این کار را انتخاب کنید، روشها  الله خوب بود؛ اما با گذشت مدل

ه مدیریت نظر را انتخاب کنید، کسانی کرا بسنجید و برگزینید و عالج مشکل را بیابید. صد نفر یا پنجاه نفر صاحب
  ید تا دو سه روز دور هم بنشینند و تفکلر و بحث و استدالل کنند. حوزهگیرند، دعوت کناین کار را به عهده می

  استدالل است. بحث طلبگی کنید تا از نتایجش استفاده شود. )سخنان رهبر انقالب در دیدار با علمیه، حوزه
 (1374/ 09/ 13جمعی از نخبگان حوزه علمیه قم 

علومی را که امروز در  -کنممن همیشه به جوانها  طلبه میا  که همان توصیه -طور جد  درس بخوانیدباید به
بند ، ها  علمیه است، فرابگیرید و از بن دندان خودتان را به سطح تحقیق برسانید. انسان با سرهماختیار حوزه
 شود. باید محکم، خشت خشت این پایه را رو  همشود. با برف انبار کردن، انسان فقیه و فیلسوف نمیمحقق نمی

 (1125بچینید و بروید تا به آن اوج برسید. )حوزه و روحانیت، ص: 



، تا جایی که ممکن است، عالمانه تر، دقیق تر، محققلانه تر، جامع االطراف تر و بدون هیچ  کار را، ان شاء الله
 (645اغماض و سستی انجام دهید. )حوزه و روحانیت، ص: 

علیهم السالم کاری انجام نگرفته کار تحقیقی هیچ نشده است و کار درباره ی زندگی امام چهارم تا امام عسکری 
دهه محرم، کتاب همرزمان حسین ص  51غیر تحقیقی هم که زیاد می شود اگر نشود بهتر است... )منبر سال 

150) 

 هها حاال اینها را -به نظرم می آید از جمله   چیزهایی که میتواند طلبه   موجود را یك مقدار  پایبند کند  
یکی اش همین مسئلهی تشویقهاست. یکی از برنامه ها این باشد که طلبه ها   -میانی است، راهها  اصولی نیست

البته  -ممتاز  انتخاب شوند و اینها تشویق شوند. تشویق خیلی مؤثلر است. آن شب آقا  مکارم به من فرمودند
که شما به یك عده ا  از ممتازین  -هم اصرار میکننددر ذهن خود من هم بود، تو  پیشنهادهایم بود، دیدم ایشان 

حوزه جایزه بدهید. من گفتم حرفی ندارم، جایزه را مي فرستم قم. ایشان گفتند نه، اینجور فایده ندارد؛ شما جایزه 
بدهید، مراسم فیلمبردار  شود، عکسبردار  شود، تو  تلویزیون نشان داده شود و همانطور که مثاًل دانشجو و 

ه   خوارزمی و چه و چه امتیاز میگیرند، اینها هم امتیاز بگیرند. خوب، این یکی از کارهاست؛ این واقعًا نخب
ق است، مشوق پولی است. آنوقت زمان ما معروف بود که هر کس جزوه   خوبی از درس، خدمت آقا   مشول

درست و با دقت بنویسد، بفرستد بروجرد  بدهد، ایشان پول میدهند. همین مسئله وادار میکرد که آدم بنشیند 
فرض کنید که پنجاه تومان، سی تومان ال  جزوه  ]ریال بود 5که گوشت [آنجا، شاید جایزه بگیرد. آنوقت مثاًل 

اش میکردند  و برایش برمیگردانند، اینها چیزهایی است که به نظر مي رسید میتوند تأثیر بگذارد.)کتاب  حوزه و 
 (1488روحانیت ص 

وم ها  عل   علمیه باید پایه  علمیه اصاًل مخالفتی ندارم. من میگویم حوزه ود علوم انسانی به حوزه من با ور
بینی اسالم را مستحکم بریزد؛ همان کار  که در اول انقالب جناب آقا   انسانِی مبتنی بر تفکر اسالمی و جهان

یدا میکرد، به یك جاهائی میرسید. باید این پایه مصباح و تشکیالت ایشان شروع کردند؛ که اگر تا امروز ادامه پ
ها ریخته شود؛ و این ممکن نخواهد شد، مگر اینکه با علوم انسانی آشنا باشیم؛ شکی در این نیست. بنابراین در 

بند  مسائل و عناوین را در این علوم فرا    علمیه علوم انسانی را بخوانند، اینها را یاد بگیرند، صورتحوزه 
رند؛ بعد برگردند به مبانی اسالمی، ببینند مسائل متناظر آنها با تفکر اسالمی چگونه است و چگونه شکل بگی



میگیرد. بنابراین من نمیگویم علوم انسانی نافع نیست؛ میگویم اینی که هست، مضر است؛ آنی که باید باشد، الزم 
 (1422است. )حوزه و روحانیت، ص: 

ها، هم به دانشگاه -هشدار دادم ها و خطر این دانشها  ذاتًا مسمومنسانی در دانشگاه  علوم ااینکه بنده درباره
ا  که امروز رائج است، محتواهائی دارد که ماهیتاً معارض به خاطر همین است. این علوم انسانی -هم به مسئوالن

رف دیگر  دارد، هدف بینی دیگر  است؛ حو مخالف با حرکت اسالمی و نظام اسالمی است؛ متکی بر جهان
، آیند در رأس دانشگاهشوند؛ همین مدیران میدیگر  دارد. وقتی اینها رائج شد، مدیران بر اساس آنها تربیت می

ها  گیرند. حوزهدر رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسی داخلی، خارجی، امنیت، غیره و غیره قرار می
ه موظفند نظریات اسالمی را در این زمینه از متون الهی بیرون بکشند، هائی هستند کعلمیه و علما  دین پشتوانه

ها  گوناگون. پس نظام اسالمی ساز ریز ، برا  زمینهمشخص کنند، آنها را در اختیار بگذارند، برا  برنامه
ا  هنظر و نظریات اسالمی است؛ لذا نظام موظف به حمایت از حوزهاش علما  دین و علما  صاحبپشتوانه

 (1385گاه اوست. )حوزه و روحانیت، ص: علمیه است، چون تکیه

  قم، خوشبختانه   علمیهخواهم عرض کنم. امروز در حوزهمطلب دیگر  به عنوان امر الزمی در حوزه می
بخشها  تحقیقاتِی زیاد  وجود دارد که بعضی مربوط به حوزه، بعضی مربوط به خارج حوزه و بعضی مربوط به 

ب و فضال  جوان کارها  تحقیقاتی انجام میبخشها    دهند؛ اینها را باید با تدبیر ، مدیریلتخصوصی است. طالل
ِل هم کند؛ به طور  که از مجموعه   کامل برا  رصد کردن هجوم فکر    این تحقیقات، یك منظومهحوزه مکمل

ب، اغلِب این تحقیقات در بخشها  هجوم به وجود آید. امروز  و تبلیغاتی دشمن و امکان مقابله   با این برا  طالل
  کارِ  خواهد یك مجموعه  کاربرد  پیدا خواهد کرد. باید طور  انتخاب شود که هر کس میمختلف، جنبه

رد و   او را به طور الزامی بپذیتحقیقاتی درست کند، با مدیریلت حوزه مشورت کند؛ با او در میان بگذارد؛ توصیه
فایده کنند. یك نگاه کللِی به برنامه و کار تحقیق در حوزه باشد؛ کارها  تکرار  و بیهوده و بیار میآنها بدانند چه ک
  تحقیقات نشود و وقتها  حوزه را از بین نبرد. این کار بسیار الزمی است. ) حوزه و روحانیت، ص: وارد مسأله

 (974و  973

شی هم ایشان بیان زیبایی دارند که در سایت طلبگی تا درباره لزوم تهیه و تنظیم سالشمارهای تاریخی پژوه
 اجتهاد بخش سالشمارهای پژوهشی آورده شده است.



در مقاله ای که در سایت طلبگی تا اجتهاد هم ظاهرا منتشر شده کتاب درباره ی پژوهش حضرت عالمه مصباح 
 رحمه الله تلخیص شده است که از آن هم می توانید استفاده بفرمایید.

 ب اصول حاکم بر پژوهش از دیدگاه مقام معظم رهبری هم کتاب خوبی است که ان شاء الله مراجعه می فرمایید.کتا

 

  



 تجربیات و تامالت :

در ادامه یادداشت هایی که در این دو سال در گوشه و کنار برای رشد پژوهشی حوزه نوشته شده است تقدیم 
 می گردد:

 قسمت اول -داستان های پژوهش 

 الله الرحمن الرحیمبسم 

بود که کالس درس فرهنگ و تمدن ایران و اسالم با یکی از اساتید داشتیم. ایشون سر کالس در  87یا  86سال 
بخش شیرین ذکر حواشی برامون تعریف کردند که امروز بعد از ظهر مجبور شدم یک ساعت وقت بگذارم و برای 

یک مقاله بنویسم. برق از سرم پرید که مگه میشه یک ساعته  کردفالن مجله که خیلی اصرار داشت و پیگیری می
وقتی نوشتن دو ساعته ی یک مقاله برای کنفرانس الگوی پیشرفت دانشگاه سهند  90مقاله نوشت؟ بعدها سال 

تبریز تجربه شد و در عین ناباوری رفت و پذیرفته شد و حتی توی ویژه نامه کنفرانس هم چاپ شد ثابت شد که 
همین سرعت مقاله نوشت. عمده اینه که ترس انسان بریزه و دستش راه بیفته و اصطالحا دست به مقاله میشه به 

بشه. برنامه ای که چندی قبل به ذهن رسید این بود که یک رآکتور پژوهشی هزار نفره از طالب با استعداد در 
یست و خرده ای نفره شروع کرد و حوزه عملیاتی شود ولی برای شروع می شود در قالب یک نمونه مینیاتوری ب

با توجه به ظرفیت مدارس بعدا به راحتی این نمونه قابل ارتقاء به یک رآکتور هزار نفره خواهد بود. فکرش رو 
بکنید اگر یک گروه هزار نفره ی پژوهشی توانمند از طالب کاربلد که می توانند در یک روز بیش از صد مقاله 

هم همراه شوند چه کوالکی می شود. یک جریان سازی و گفتمان سازی علمی در یک موضوع تولید کنند با 
حماسی خواهد شد. فکرش رو بکنید اگر هر یک از کارگروه های این رآکتور با دغدغه ی حوزوی و نگاه تعبدی 
یک موضوع را از حیث فقهی، حدیثی، کالمی، فلسفی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه ای بررسی کنند چه 

 بهمن علمی تولید خواهد شد. 

  



 قسمت دوم  -داستان های پژوهش 

 بسم الله الرحمن الرحیم

بود که خبری مثل بمب در دانشگاه منفجر شد. خبر از این قرار بود که چند نفراز دانشجویان  85یا  84سال 
رت خود کار بخش هایی ماجراجوی دانشگاه ام آی تی آمریکا نرم افزاری طراحی کرده اند که از اینترنت به صو

از مقاالت موجود را به همه وصله و پینه می کند و یک مقاله ی جدید تولید می کند و این مقاله ی ربات ساز در 
بسیاری از مجالت معتبر آی اس آی پذیرفته شده بود. نرم افزار به گونه ای طراحی شده بود که ظاهر مقاله نشان 

ی انتقال محتوا مثل جدول و نمودار نقطه ای و نمودار جریانی و .. در مقاله ی می داد که مقاله از انواع قالب ها
تولیدی استفاده می کند و عنوان و چکیده و محتوا در ظاهر مرتبط به نظر می رسند ولی اگر یک مخاطب انسانی 

گان د. هدف نویسندهوشمند مقاله را ببیند می فهمد بندهای پشت سر هم قطار شده ی مقاله هیچ ربطی به هم ندارن
این نرم افزار این بود که نشان دهند داوران مجالت آی اس آی مقاالتی که برای داوری به آنها داده می شود را با 
دقت نمی خوانند و فقط از روی ظاهر درباره ی پذیرش مقاالت تصمیم گیرند. این ربات نرم افزاری به کار گرفته 

پذیرش در مجالت آی اس آی فرستاده شد. نتایج خیلی جالب بود بسیاری  شد و ده ها مقاله تولید کرد و برای
از مجالت در فرایند داوری مقاالت آش رشته ای این نرم افزار را پذیرش کرده بودند و برای دنیا ثابت شد که 

 د. داوری مجالت علمی متاسفانه وضع مناسبی ندارد و صرفا ظاهر گرایانه مقاالت را بررسی و داوری می کن

این داستان را عرض کردم که بگویم حواستان باشد خیلی داوران مجالت فرصت دقیق خوانی و دقیق فهمی 
مقاالت شما را ندارند و لذا همین قدر که ظاهر را حفظ بفرمایید و در قالب رایج علمی بنویسید و مطلب ارائه 

 ود شوید:کنید احتمال پذیرش فوق العاده باالست. لذا سخت نگیرید و وارد گ

ا تَخاُف ِمنْهُ  َة تََوقلیِه اْعَظُم ِممَّ  18امام علی علیه السالم: اذا ِهبَْت اْمرًا َفَقْع فیِه، فَانَّ ِشدَّ

 عنه علیه السالم: من هاب خاب

 عنه علیه السالم: قرنت الهیبة بالخیبة

ُ علیعن  ِ صلی الله علیه و آله: ما سللَط الله  إالل َمن خاَفُه ابُن آَدمابِن آَدَم  رسولُ الله

                                                           
 به تعبیر مولوی: از بال بدتر بود بیم بال 18



( مقاله فرستاده Abstractبگذریم برم سراغ مطلب اصلی، در عرف رایج دنیا برای ارائه ی مقاله ابتدا َابستَِرکت )
می شود و بعد از پذیرش ابسترکت از نویسنده خواسته می شود که اصل مقاله را بفرستد. استادی داشتیم که نکته 

یاد داد. می گفت ترجمه ی ابسترکت به چکیده و تلخیص و خالصه مقاله در فارسی ی فوق العاده مهمی به ما 
 یکی از غلط ترین کارها در نظام علمی کشور بوده است. 

 ترجمه ی دقیق ابسترکت

ابسترکت اسم صناعی ساخته شده از مصدر ابسترکشن به معنی انتزاع است. یعنی ذهنیت اولیه. انتزاع یعنی کندن 
برای ذهنیت شکل گرفته از یک موجود یا حدث بیرونی به کارمی رود یعنی مثال کلی انسان از انسان و در عربی 

 موجود خارجی انتزاع می شود و نوع انسان و جنس و فصل او در ذهن شکل می گیرد.

سترکت بفرق ابسترکت با چکیده و انحراف هوشمندانه یا خائنانه یا جاهالنه ی ابسترکت به چکیده این است که ا 
را اول می نویسند و بعد فرایند مقاله نویسی شروع می شود ولی خالصه و چکیده و تلخیص را آخر کار بعد از 

 شود .گفته می summryنوشتن مقاله کامل می نویسند و در انگلیسی به آن 

ست . یسنده اابسترکت صرفا گزارشی از مسئله ی ذهنی نویسنده و روند اجرای پژوهش و دستور کار مد نظر نو
یعنی دغدغه ی نویسنده برای نوشتن مقاله چه بوده است و چه مشکل و مسئله ای را دیده که به نظرش الزم آمده 

 باید چنین مقاله ای نوشته شود.

دقیقا شبیه مقدمه های الفهرست شیخ طوسی رحمه الله و نجاشی و امثالهم که در کالس رجال با هم دیدیم و  
ر عصر تمدن اسالمی. به نظرم غربی ها این ایده که اول ابسترکت نوشته شود و بعد مقاله را بسیاری کتب دیگر د

 از  مقدمه ی کتب تولیدی در تمدن اسالمی برگرفته اند. 

امروزه در مقدمه ی کتابها نیز معموال ضرورت تالیف کتاب و روش کار توضیح داده می شود. الحمدلله در بسیاری 
 ز این قضیه رعایت می شود ولی برخی کتب هم چنین نگاهی ندارند.کتب پژوهشی فارسی نی

در هر حال پژوهشگران حرفه ای می دانند که ابسترکت چیزی ماهیتا متفاوت از خالصه و چکیده است و صرفا 
برای این است که طرح ضرورت و دغدغه و چند جمله مقدمه و تاریخ مسئله و روش کار را بیان کند تا اگر  

ن مسئله و دغدغه را پسندید از نویسنده بخواهد مقاله را برایش بنویسد و کسانی هم که چکیده ها ی مجله ای



مقاالت دیگران را می خوانند برای این است اگر با آنها هم مسئله و هم دغدغه هستند یا مسئله و دغدغه ی آنها 
 برایشان جذاب است ترغیب شوند و مقاله کامل را بخوانند.

 ن مثل آش پختن است و به تعبیر دیگر مثل جورچین درست کردن است...مقاله نوشت

باید قطعات جورچین را از جاهای مخلف گیر آورد و کنار هم چید تا شکل نهایی متصور و مجسم شود.... یا در 
تمثیل آش باید حبوبات و سبزی و ... را جمع کرد و در زمان مشخص به مقدار مشخص به عجین و ترکیب افزود 

 تا آش خوشمزه شود....

رفقا لپ تاپ های خوبی دارند ولی لپ تاپ سواری خیلی وارد نیستند کما اینکه نرم افزارهای مهم و کارآمدی 
هم روی لپ تاپ ها نصب است ولی قدرت استفاده بهینه و مو از ماست کشیدن و فیش پیدا کردن با این نرم 

ژه ی ترکیبی محور و زمان محور و شخصیت محور و واقعه افزارها و جستجوهای کلیدعبارت محور و کلید وا
 محور را ندارند که باید ان شاء الله یاد بگیرند.

 

  



 (1400آبان  12نقد و تحلیل وضع فعلی حوزه: )یادداشت نوشته در 

 آسیبها و راهکارهای پژوهش حوزه در ادامه یک به یک مطرح و راه حل تقدیم شده است.

  
ن از کار هم و انجام پژوهش های موازی و نشناختن استعدادهای هم برای همیاری و : آسیب: خبر نداشت1

 همکاری

: راهکار: هر طلبه و هر استاد یک صفحه سوابق و عالیق علمی داشته باشد و شخصیت علمی پژوهشی خود را 1
 تکلموا تعرفوا ..فبه اشتراک بگذارد. حضرت فرمود: المرء مخبوء تحت لسانه 

 ر طرح بانک اندیشوران حوزه این کار انجام شود ولی متاسفانه درست پیگیری نشد...قرار بود د

که بسیاری از دانشگاهیان کار هم شناسی و آشنایی متقابل پژوهشگران را به عهده دارد امروزه در غرب آکادمیا 
ل می توان از یک نمونه این قضیه را به زیبایی انجام داده است. ال اقو این سایت ایران هم در آن عضو هستند 
  .19آکادمیای بومی شروع کرد

  
 : آسیب: کم کاری پژوهشی 2

مقاله و یک رساله در هر  3: راهکار: انگیزه بخشی و سوق دهی و وظیفه سازی برای اساتید به نوشتن حداقل 2
 نیمسال توسط اساتید و حداقل یک مقاله یا گزارش علمی توسط طالب...

آتشفشان و کوره ی پژوهش باشند تا طالب کنار آنها گرم شوند و وارد گود پژوهش شوند.. اساتید باید موتور و 
ات و بسیاری از تامالت و تفکر نیستند متناسب با زبان و فضای روزمتاسفانه االن اساتید حوزوی اهل پژوهش 

آنها در یادداشت های دست نویس و سینه های مبارکشان مدفون است و برکاتش به جامعه نمی رسد مگر البالی 
 ....شوددرس نکته ای اشاره بفرمایند که غالبا هم توسط شاگردان در قالب پژوهشی امروزی بازنویسی و منتشر نمی

 کی تواند که شود هستی بخش ذات نایافته از هستی بخش ....

                                                           
فظه اهلل در آکادمیا فعال هستند و کتب و مقاالت خود را  سخاوتمندانه برای استفاده عموم در آنجا قرار برخی حوزویون مثل حجت االسالم واسطی ح 19

  داده اند.



 درس معلم ار بود زمزمه ی محبتی .... جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را

و هم باعث یادگیری و فعال شدن طالب  هم افزایی دارد شخودو کار مشترک هم همدلی و هم یاری پژوهشی 
 ...  می شود

 باعث انتقال مهارت می شد... در فضایی جدی و صمیمی شاگردی و استادی در مغازه های قدیم

وردست بودن و شاگردی یا به تعبیر ریشه شناسانه شاه گردی باعث انتقال مهارت است. مجازی و دورادور و 
باید حضوری در یک جا جمع شوند. در همه ی دنیا هنوز با این ... تلفنی و پیامکی و پیامرسانکی هم نمی شود 

این همه همایش و کنفرانس با هزینه های  ارتباطات رسانه ای، باز هم امکانات ویدیو کنفرانس و همه پیشرفت
گزاف برگزار می کنند و این همه پول هواپیما و تشریفات می دهند تا چهار پژوهشگر پیش هم جمع شوند و با 

 چه خوب بود اگر هم انس بگیرند. باید خرج کرد ولی متاسفانه ما مراجعمان هم با هم انس پژوهشی ندارند.
جلسات شورای استفتاء و همفکری راجع در جامعه منتشر می شد.. بله از حیث علمی به درد جامعه نمی خورد 

 ولی از حیث فرهنگ سازی خیلی موثر است....

نکته دیگر این که باید طالب با دیدن پژوهش های اساتید انگیزه بگیرند... باید گفت اگر وضع پژوهش در اساتید 
 ب پژوهش گر می شوند...حوزه اصالح شود طال

در دانشگاه اساتید رآکتور پژوهشی بودند و ما دانشجویان کنار دست آنها و بغل دست آنها هم یاد می گرفتیم و 
 هم کم کم پژوهشگر می شدیم...

تولید محور کردن دروس و خروجی محور کردن فعالیتها از پراکنده کاری و کارهای ضعیف پیشگیری می کند. 
نیست االن جوانان و  محور خروجی کار جدیت مثل جدیتی هیچ و نیست کار حین رشد لمث رشدی هیچ

مسلمین را به خود جهاد می برد  صلوات الله علیه و آله نوجوانان را اردوی جهادی می برند ولی نبی مکرم اسالم
ها ههات نقل شده در جبهم در کار نبود. البته االن برای خیلی ها امکان جهاد نیست ولی طبق خاطر یو یای نسبت

 قوی تر و سریع تر از اردوی جهادی انجام می گرفت. ، خیلیساخته شدن فرایند

 ترس از ،انتشار برای آورد... خروجی در کار نمی جدیت بایگانی و خاک خوردن برای های پژوهشی  خروجی
 شدن در نظام حکمرانی کشورخروجی برای عمل و کاربردی مثال آورد... یا  می با خود شده جدیت که هم آبرو

 ....هم جدیت می آورد



 : آسیب: نبود پاتوق های پژوهشی در مدارس3

: راهکار: باید اتاق های پژوهش موضوعی در همه ی مدارس تشکیل شود و یک استاد و چند طلبه فعال در 3
قه و  اتاق گروه پژوهشی فاتاق پژوهش هم کلیات ابوالبقاء یا مسائل انتزاعی نباشد. مثال عنوان آن مشغول شوند.

کاری از پیش نمی برد. یادش بخیر در دانشگاه وقتی مثال  ،اتاق گروه پژوهشی اصول و اتاق گروه پژوهشی کالم
پروژه ماهواره ی سینا به دانشکده می آمد یک اتاق می دادند به پروژه و می شد اتاق پروژه ماهواره سینا. یا مثال 

بوفن ملی و امثالهم... یادش بخیر هواپیمای مهاجر را که در فیلم مهاجر هم نشان تورموتور اتاق پروژه طراحی 
داده شده بود و طراحی یکی از اساتید دانشکده بود و با ساده ترین وسائل مثل لوله پولیکا بدنه اش ساخته شده 

شده در  انجام تر ای قویبود در دانشکده به عنوان دکور نصب شده بود و چقدر انگیزه بخش بود. باید نمونه کاره
 حوزه هم جلوی دید باشد تا انگیزه ایجاد شود.

 : آسیب: نبود روح علمی و سماور روشن پژوهشی در مدارس4

 : راهکار: باید هیئت علمی با حضور دائم روزانه در مدرسه وجود داشته باشد... 4

ودند ... روح علمی و اخالقی مدرسه حضرت آیت الله کوهستانی روح علمی و اخالقی مدرسه منسوب به ایشان ب
سال در فیضیه حجره داشتند.... روح علمی و فلسفی  20فیضیه حضرت امام خمینی رحمه الله بودند که بیش از 

مدرسه صدر اصفهان مرحوم جهانگیرخان و آخوند کاشی رحمه الله بودند .... همچنین مدارس آیت الله مجتهدی 
لله فاضل بابلی رحمهم الله هم همین گونه بودند و وجود این عزیزان به مدرسه و آیت الله موسوی نژاد و آیت ا

روح می داد حاال یا روح اخالقی و سلوکی و یا روح علمی یا در مثل حضرت امام هم روح سلوکی و هم روح 
دار ر بی علمعلمی... باید علمداران علم و اخالق در مدارس حضور مداوم داشته باشند و علمداری کنند وگرنه لشگ

 یک لشگر شکست خورده است.

 : آسیب: وقت نگذاشتن برای هم5

گذارند... شیخ : راهکار: باید برای هم وقت بگذاریم ... متاسفانه اساتید و طالب برای کارهای هم وقت نمی5
وشتند.. تن از همان حوزه ای که ایشان تدریس می فرمود روی زبده شرح ن 50بهایی وقتی زبده االصول را نوشت 

االن حقیر مقاله می فرستم و تقریر می فرستم برای چندین استاد ولی حتی خوانده نمی شود نهایتا یک نفر می
در .... و چقدر کار را دیده است گوید خوب است ادامه دهید که معلوم نیست اصال چقدر وقت گذاشته است



واند ولی استاد داور واو به واو خوانده بود .. .استاد دانشگاه استاد راهنما متاسفانه یک بار پایان نامه ام را نخ
بود چون برای کار ارزش قائل شده  20خیلی شیرین تر از آن  15داد ولی آن  15داد ولی استاد داور  20راهنما 
 گفتم فرصت فرمودید بخوانید ولی تا آخرینهم شده یک مقاله فرستادم برای یکی از اساتید ده بار شفاها بود. 
ع هنوز خوانده نشده است ... این فاجعه است... در گذشته وقت گذاشتن حوزویون برای هم بیش از بقیه اطال

مجامع علمی بود به حدی که به قدری روی کار های هم وقت می گذاشتند که تبدیل به تهدید شده بود که ضرب 
ا ص و شرح و ارجوزه سازی بگیر تالمثل شده بود من صنف فقد استهدف .... از حاشیه و تحریر و تهذیب و تلخی

داستان تصحیح و نقد المیزان توسط شاگردان عالمه طباطبایی رحمه الله و تصحیح رسائل شیخ  ردیه و نقضیه و ...
انصاری توسط میرزای شیرازی رحمهما الله و نقدها و تصحیحات شهید صدر رحمه الله از نوشته های آیت الله 

تب تراجم مضبوط است... حضرت امام رحمه الله به شاگردی که یک اشکال خویی رحمه الله معروف و در ک
 مکتوب می نوشت و به ایشان می داد انعام می دادند...

 : آسیب: نبود روحیه جمعی و رهبران پژوهش جمعی6

: راهکار: تشکیل کارهای پژوهشی جمعی ... انگیزه بخشی، اقناع و فرهنگ سازی؛ حداکثر کردن گعده ها و 6
 ست ها و همایش ها و جلسات نقد و مناظره و کرسی های  آزاد اندیشی در حوزهنش

ما نمی توانیم تک نفره و حتی ده نفره با دانشنامه های فنی و اعجاب آور نوشته شده توسط گروه دانشنامه های 
دورلینگ  DK ی بریتانیکا ونفره 4000هنرمندانه ی مصور و گالسه چاپ شده ی تهیه و تالیف شده توسط گروه 

 کیندرزلی مقابله کنیم ...

باید روش های پژوهش جمعی را کم کم تمرین کنیم و در پژوهش جمعی جا بیفتیم تا برایمان راحت شود و فایده 
 آن را لمس و احساس کنیم ...

 : آسیب: کاربردی نبودن پژوهش های حوزوی و ناظر به نیاز جامعه نبودن7 

نظام بیاید وسط حوزه مطرح و حل و فصل شود. از اول دشمن نگذاشت وگرنه :راهکار: باید مشکالت علمی 7
باید شورای نگهبان وسط فیضیه دایر می شد. باید مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما وسط فیضیه دایر می
شد. باید مرکز پژوهش های مجلس وسط فیضیه دایر می شد. حاال هم دیر نیست باید درس خارج برای 
چکشکاری قانون اساسی و قوانین برنامه توسعه و قوانین دیگر کشور در حوزه وجود داشته باشد. این که برخی 



 ر حضرت عبا بر دوش بکشند وبی سر و صدا تذکراتی بدهند و دورادور دعایی بکنند و خود را کنار و به تعبی
دامن از مشکالت نظام منزه دارند این نمی شود حوزه انقالبی و حوزه تراز انقالب اسالمی. اخیرا دیدم کتابی چاپ 

. باید .. خیلی عالی است...شده است با نام مبانی قرآنی و روایی راهبردهای امام خامنه ای در سیاست خارجی
ی کلی نظام چنین کتبی تالیف و سپس در حوزه درس خارج آنها شکل بگیرد و برای قانون اساسی و سیاست ها

دائم چکش کاری شود. االن بحث حکمرانی منابع آبی کشور و حکمرانی منابع طبیعی و زمین ها و شهرسازی 
اسالمی در طرح مسکن ملی در کشور مطرح است. چرا نباید در مدرسه معصومیه مثال سه اتاق پژوهشی به این 

ه موضوع اختصاص یابد و طالب معماری خوانده و عمران آب خوانده و امثالهم روی این مسائل فکر و تولید س
وارد پژوهش جدی روی مسائل  9و بقیه طالب مثال از پایه  6اندیشه کنند. باید طالب دانشگاهی مثال از پایه 

 نظام شوند.

ساختمان های حوزوی برود و بودجه هایی گیر چرا عده ای طمع دارند که طرح های پژوهشی در موسسات و 
افرادی بیاید. اگر واقعا دغدغه حل مشکالت کشور است بیاورید وسط همین طلبه ها به بحث بگذارید و حل کنید 

ش بحث نمی فرمود که آن همه خروجی داشت. خاص حلقه طالب امسائل را. مگر حضرت امام مسائل جدید را ب
. چرا کار برود در ؟جدیدشان را با بودجه گرفتن از مراکز پژوهشی نوشته بودندمگر علما رساله های مسائل 

نوان و صرفا ع که نانی گیر چهار نفر آدم نابلد و کم کار و تنبل بیاید که ی چند پژوهشگاه خاصپستوهای ادار
یل زاد اندیشی تشکناندانی درست شود. بیاورید در مرکز حوزه کرسی نظریه پردازی و آ مدرکی دارند و برای آنها

. همه ی بدبختی ها از ورود اقتصاد و پول به دهید هر کس وقت گذاشت و عمر گذاشت از کار او استقبال شود
حوزه است، کار پولکی کار ضعیف است چون انگیزه دنیوی انگیزه ضعیف است. آن انگیزه ای که از آن جواهر در 

ز اخذ اجر توسط اهل علم که خود چند باب در وسائل و کتب می آید انگیزه اخروی است.. این همه روایت نهی ا
 حدیثی دیگر دارد بی خود نبوده است.

  



 پیشنهادات و راهکارها:

 پیشنهاداتی که سال پیش برای رشد پژوهشی طالب و اساتید یکی از مدارس علمیه سطح عالی ارائه شد:

 چهار نوع کار پیشنهاد می شود:

 ر برای مهارت افزایی: جلسات کارگاهی آموزش محو1

 : جلسات گعده ای خودمانی2

 : جلسات بازخوانی تجارب و خاطره گویی علمی3

 : مسابقات علمی و مهارتی4

 

 یک... ترفندها و فوت و فنهای پژوهش طلبگی )نوع یک(

 

 روش انجام:

جلسات مهارت افزایی کارگاهی و عملیاتی، که استاد پشت رایانه تک تک افراد بیاید و تا راه نیفتاده اند رها 
 نکند و افراد را تضمینی آموزش دهد. با آموزش روی مصداق های طلبگی و نمونه های انجام شده طلبگی 

 

 مراحل: 

 ابق واضح و موفق نه دوست و رفیقشناسایی اساتید طلبه ی کارکشته ی مبرز و موفق و دارای سو

 رایزنی و دعوت از اساتید مبرز  

 گروه بندی و ساعت بندی طالب  

 برگزاری جلسات  

 



 عناوین پیشنهادی:

 مهارت جستجوی پایان نامه گردی در اینترنت  

 مهارت جستجوی کتابگردی در اینترنت  

 مهارت جستجوی مقاله گردی در اینترنت  

 اینفوگرافیک گردی و تصاویر علمی یابی در اینترنتمهارت جستجوی   

 انگلیسی -عربی  -در سه زبان فارسی   

 مهارت کلیدواژه یابی برای جستجو  

 مهارت مقاله نویسی عملیاتی از بای بسم الله تا تای تمت  

 دقیقا مثل روش پخت آش رشته و تهیه حبوبات الزم   

 و ...  

واهی به نحوی که مدرک تضمین آموزش به طالب بعد از انجام یک همراه با تمرین دهی و تمرین خ 
 نمونه عملیاتی ارائه شود.

 دو.... تجربه نگاری اساتید پژوهشگر انقالبی حوزه )نوع سه( 

 تجربیات اساتید مبرز حوزه در پژوهش بازخوانی و ثبت شود و به طالب منتقل شود. 

 

 مراحل: 

 از آنها و برگزاری جلسهشناسایی اساتید پژوهش گر و دعوت   

 

 عناوین پیشنهادی برای طرح در جلسه 

 تجربیات در موضوع یابی  



 تجربیات در فیش یابی  

 تجربیات در چیدمان مقاله  

 تجربیات در چاپ مقاله  

 تجربیات در قبض و بسط موضوع مقاله به کتاب و از کتاب به مقاله  

 و ....  

 پژوهش )نوع یک( افزاری ارائهمهارتهای نرم سه.... 

 هدف:  

 مهارت نرم افزاری طالب ارتقاء یابد  

 روش انجام :  

 شناسایی اساتید مبرز در فضای طلبگی  

 دعوت از اساتید  

 گروه بندی طالب و برگزاری جلسات  

 

 عناوین پیشنهادی 

 مهارت نمودارسازی علمی طلبگی  

 مهارت اینفوگرافیک سازی علمی طلبگی  

 الین سازی علمی طلبگیمهارت تایم   

 مهارت پارپوینت سازی علمی طلبگی  

  



و نورال نتورک )شبکه عصبی(... تری دیاگرام )نمودار درختی( ...مایند مپ )نقشه ذهنی( هیستوگرام و  
 تایم الین )نمودار خط زمانی( فلوچارت )نمودار حرکت جریانی( الگوریتم سازی و نمودارهای الگوریتمیک

 ی پژوهشی خودمانی )نوع دو(چهار: گعده ها

خود طالب با هم بنشینند و در زمینه موضوع برای پژوهش و کتاب شناسی و مقاله شناسی و ... با هم طوفان و 
 بارش فکری راه بیندازند و هم فکری کنند.

 عنوان مقاله پیشنهاد دهد برای تالیف 5هر کس  

 عنوان کتاب پیشنهاد دهد برای تالیف 5بعد  

 اولویت و ضرورت آنها بحث شودبعد  

یا مثال هر کس یک کتاب یا مقاله ای را که خیلی از آن خوشش آمده بیاید با آب و تاب برای بقیه در ده دقیقه 
 تعریف کند. 

 هدف: 

 مهارت موضوع یابی و انگیزه مند نمایی طالب  

 عناوین پیشنهادی 

 گعده های  کتابشناسی موضوع محور طلبگی  

 شخصیت شناسی علمی طلبگی گعده های  

 گعده های موضوع شناسی علمی طلبگی  

 گعده های جریان شناسی علمی طلبگی  

مثال : گعده ی کتابشناسی روش شناسی شیخ انصاری در فقه و اصول و بررسی کتب و مقاالت تهیه شده در 
 این زمینه

 ان در بحث اصول فقهیا مثال : گعده ی جریان شناسی پژوهشی حوزه قم و مشهد و نجف و تهر



یا مثال: مقایسه تطبیقی الگوریتم اجتهادی حضرت امام خمینی رحمه الله و حضرت امام خامنه ای حفظه الله در 
 مسئله غناء

 پنج : مسابقات علمی مهارتی )نوع چهار(

ر عبادات توضیح : در مسابقات علمی در کنار جایزه ی معنوی جایزه مادی هم الزم است. خود خدای متعال هم د
لذت های مادی و معنوی را با هم همراه می کند و لذا نشاط جسمی نیز در کنار حظ معنوی برای اهل عبادت 
حاصل می شود. لذا اوال بدن مادی برای حرکت نیاز به جوایز مادی دارد و بدن ماده را می فهمد. ثانیا خود 

ا تایید فرمودند. عمده این است که جوایز مادی حضرت آقا هم در نکاتی که از ایشان تقدیم شد جوایز مادی ر
همراه جوایز معنوی باشد و فضای کار فضای مادی نگر نباشد و صرفا این نباشد که پولی بیاورید و پولی جایزه 

 ببرید کما فی بانکها

خوِد کار علمی و پژوهشی نفسش از جنس کار معنوی و فرامادی است و لذا هر اهل ماده ای ظرفیت  
 سراغ فضای علمی را ندارد.آمدن 

اما اگر جوایز مادی مطرح شد باید درست مطرح شود و این گونه نباشد که نه تنها انگیزه بخش نباشد  
بلکه انگیزه کش نیز باشد. جوایز پایین و کم، فضای رقابت علمی را در ذهن مخاطب کم ارزش جلوه می دهد. 

 یزه می دهند یقینا جوایز علمی نباید از این کمتر باشد.سکه جا 50وقتی برای یک کشتی گیر و فوتبالیست 

حضرت آقا چند وقت پیش به مجریان مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف فرمودند شما حق ندارید و نباید  
 جوایزتان از ورزشکاران کمتر باشد و اوقافیون عمل کردند.

نفس کار علمی و رقابت علمی پامال کم توجهی  لذا در فضای علمی هم نباید جایزه ناچیز باشد تا خدای نکرده
 نشود.

فقط بخش پژوهش نیاز به رقابت و تشوبق ندارد بلکه سایر بخش ها هم همین است. الحمدلله جدیدا در جشنواره 
لقمان کارهای خوبی شده است و مثال بهترین منبر ده دقیقه ای و بهترین دلنوشته ی نمازی و امثالهم را جایزه 

تبلیغ فقط منبر نیست...شعر هم تبلیغ است .. دلنوشته هم تبلیغ است ... یادداشت دغدغه گرا هم تبلیغ می دهند. 
است ...پوستر و اینفوگرافیک و موشن گرافیک و ... هم تبلیغ است ...کلیپ هم تبلیغ است.. و حتی عکس هم 

 تبلیغ است... در فضای علمی هم فقط نباید به مقاله و کتاب بسنده شود.



اگر جایزه کم باشد اوال اشخاص قوی سطح خود را پایین نمی آورند و در رقابت شرکت نمی کنند و  
اشخاص ضعیف هم اگر هم شرکت کنند وقت کمی می گذارند... قانون رقابت این است لذا خدای تعالی فرمود 

ش نباشد... جایزه انگیزه کُ سارعوا الی مغفره من ربکم و جنه عرضها السماوات و االرض.... جایزه باید حداقل 
رده و پیدا ک دادن باید فعاالنه باشد نه منفعالنه..بلکه باید مثل ناسا که خود می گردد و قوی ها و آینده دارها را

ا افراد مستعد را پید دد وربگهم باید خود حوزه  ،تبلیغ می کند هم حمایت مالی می کند و هم برای آنها رایگان
متاسفانه دور بودن اساتید از طالب معضل بدی شده است و علت آن هم اداری شدن  تبلیغ کند. کند و حمایت و

لیهم اهل بیت ع و دانشگاهی شدن است. باید حجره اساتید وسط حجره طالب باشد و اساتید سهل الحجاب باشند.
شاعر  شاهان متکبر بایستند تاالسالم خودشان دنبال شعرا می فرستاد  و به انها صله می دادند نه اینکه به سبک 

 ناسا سبک کارش را از ائمه علهم السالم یاد گرفتهبیاید و شعر بخواند و صله بخواهد تا به او حاتم بخشی کنند. 
 است. 

 

تنظیم شده و باید تورم  1400حداقل هایی که برای یک رقابت می تواند مطرح شود: )البته رقم ها در سال 
 حساب شود(

ن و هنرمندانه ترین و خوش قالب ترین و خوش بیان ترین و پر استنادترین و چگال ترین جایزه بهتری 
 میلیون 5مقاله 

جایزه بهترین و هنرمندانه ترین و خوش قالب ترین و خوش بیان ترین و پر استنادترین و چگال ترین  
 میلیون 5کتاب 

 میلیون 5جایزه بهترین حاشیه و نقد علمی  

 میلیون 5هنرمندانه ترین شرح و تقریر جایزه بهترین و  

 میلیون 5جایزه بهترین اینفوگرافیک علمی حوزوی  

 میلیون 5جایزه بهترین تایم الین علمی حوزوی  

 میلیون 5جایزه بهترین بازنویسی هنری و تحریری متون علمی کهن  



 میلیون 5 جایزه بهترین رمان علمی آموزشی حوزوی 

 شی و احیاء شب جمعه ی پژوهشی )نوع دو(شش: اعتکاف و بیتوته پژوه

وقتی در شب قدر باالترین عمل مذاکره علمی است یقینا در شبهای جمعه نیز همین اصل برقرار است و  
وقتی در روایات آمده است که در شب فقط عبادت و قرآن و تحصیل علم مجاز است و اگر کسب و کار مادی 

ای بوده است و باید از این ظرفیت سازی شریعت به نحو احسن استفاده انجام شود درآمدش حرام است حتما نکته 
 نمود.

یکی از اساتید مطرح قم می فرمود برخی اوقات برای تهیه ی یک جزوه رفقا من را در اتاق گیر می اندارند و 
 به برخیتا ننویسم اجازه خروج نمی دهند. در گذشته بسیاری از بزرگان حوزوی با نذر و عهد خود را مجبور 

کارهای علمی سنگین می کردند مثل صاحب جواهر که برای جواهر نذر فرموده بود و نمونه اعال و آموزش 
دهنده ی اعظم خود حضرت امیر علیه السالم است که برای جمع قرآن عهد فرموده بودند. برای مقابله با سختی 

 جلو نمی رود.کار علمی  نیاز به نذر و عهد است و با شوخی و بازی کار علمی 

 هفت: پیشنهادها برای جذاب سازی و تجهیز کتابخانه پژوهشی

اختصاص یک قفسه به هر طلبه در کتابخانه برای اشتراک بهترین منابع چاپی طالب با هم و برای جذب  .1
دلهای اهل علم نزد کتابهایشان است و اگر کتابهایشان در کتابخانه مشترک کنار  قلوب طالب به کتابخانه...

 م جمع شود در تالیف قلوب و ابدان موثر است.ه
بُّوَن ، َولِذلَِك النلاُس یُحِ توضیح: عن المعصوم علیه السالم: بَِحقٍّ َأقُولُ لَکُم: ِإنَّ قُلُوبَکُم بَِحیُث تَکُوُن کُنُوُزکُم

ماِء َحیُث ال  َأموالَُهم وتَتُوقُ  وُس، وال یَنالَُها اللُُّصوُص ِإلَیَها َأنفُُسُهم، فََضُعوا کُنُوَزکُم ِفي السَّ  یَأکُلَُها السُّ
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 تهیه پشتی و میز مطالعه کوچک زمینی در کتابخانه به تعداد کافی .7
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 تهیه ی کتابهای درخواستی و سفارشی طالب )در غرب سفارش پژوهشگران به سرعت برآورده می شود( .9
خارج کردن کتابهایی که در نرم افزارهای نور موجودند و کتابهای قدیمی و پوسیده که ظاهر کتابخانه را  .10

 نازیبا می کنند. 
برای جستجوی سریع در متن و تلف نشدن وقت تبدیل کتب چاپی به نسخه های متن باز دیجیتال  .11

  پژوهشگر در خوانش تمام کتاب



 نکاتی درباره طرح جدید پژوهشی یکی از مدارس:

اولویت اصلی گرم شدن موتور پژوهش است. اما همان گونه که نوآموزهای رانندگی ترس از تنهایی پشت 
ایی بنویسند کارشان گاف داشته باشد و فرمان نشستن دارند تازه پژوهشگرها هم ترس دارند که اگر تنه

تمسخر و ریشخند شوند. لذا باید در یک کار پژوهش تحت نظر یک استادکار و وردست یک پژوهشگر 
 قرار گیرند تا یاد بگیرند. 

مقاله مثل آش است باید یک آشپز کنار دست تازه کار باشد که تازه کار نترسد و کنار نکشد که آش شور 
 و خراب نشود...

رار کنند قلذا در دانشگاه ها در اتاق اساتید میزهایی برای دانشجویانی که به استاد کمک پژوهشی می 
داده می شود ولی در حوزه متاسفانه برای این موضوع فکری نشده است. اتاق دادن به اساتید پژوهشگر 

 و قرار گرفتن طلبه ها کنار دست اساتید می تواند کمک نماید.
تید حاضر نیستند برای هر پژوهشی وقت بگذارند و زمینه ها و موضوعات مورد عالقه اسادر دانشگاه 

شان را اعالم می کنند و دانشجویان از این موضوعات مقاله و پایان نامه انتخاب می کنند تا اساتید حاضر 
خوب  باشند هدایت و راهنمایی کار را به عهده گیرند. برای این قضیه هم در حوزه فکری نشده است.

موضوع که حاضرند روی آن وقت  5است اساتید موضوعات مورد عالقه خود را معرفی نمایند مثال 
 بگذارند و به طلبه در تالیف مقاله کمک نمایند.

و   را گذرانده اندهمه در دانشگاه روش تحقیق  حوزوی مدرسه خاص برخیالحمدلله فارغ التحصیالن 
مقاله نوشته اند لذا کار اولشان نیست ولی در علوم جدید کار پژوهشی تقریبا همه پایان نامه و بسیاریشان 

شجویان برخی از این دان کردن نیاز به این دارد که در این فضای جدید نیز با همراهی اساتید ترسشان بریزد.
در دانشگاه با روش های دانشگاهی روی مسائل مهم کشوری کار پژوهشی انجام داده اند و مشکالتی را 

 فرموده اند.حل 
 

 انگیزه سازها:
 .موضوع جذاب1    
 .استاد دلسوز و وقت گذار و پایه کار2    
 .جایزه3   
 .مکان پژوهشی دلپذیر4   



 . دغدغه پژوهشگر بودن موضوع مثل مشکالت جاری کشور5   
بنویسد تا مراحل : هر استاد زمینه های مورد عالقه ی خود و عناوین پژوهشی مورد عالقه ی خود را 

 طلبه ها انتخاب کنند ... وقت مشترک روی عالئق مشترک بگذارند.....
  

انجام شده بود  6و  3برای تحقیقات کالسی پایه  ی که در حوزه در برخی مدارسموضوعات نویسی ها
اصال جالب نبود. متاسفانه عموما کلیات ابوالبقاء و موضوعات کلی و تکراری و بی کاربرد معرفی شده 

د. موضوع باید داغ و به روز و ریز و جزئی و تخصصی باشد. موضوعات بین رشته ای و کارهای جدید بو
 هم جذابیت خاص خود را دارند.

جلسات کارگاهی هم کاری از پیش نمی برد شما صد ساعت کالس آموزش رانندگی بگذاری کسی  
ه وم داشته باشند تا مطمئن شوند طلبراننده نمی شود. باید اساتید باالی سر طالب باشند و پیگیری مدا

 راه افتاده. باید اساتید آموزش تضمینی و مهارت آموزی واقعی بدهند نه آموزش منبری.
 را به عنوان کرسی های موسسه امام خمینی رحمه الله  کار آیت الله مصباح رحمه الله که میز های کتابخانه

افزایی ایجاد می شد و هم حداکثر استفاده از همهیئت علمی اختصاص دادند خیلی هوشمندانه بود. هم 
 امکانات بود هم تعامل بین اساتید و طالب راحت می شد.

  
  
 پیشنهاد عملیاتی برای اولویت بندی و رای گیری 5

پژوهشی برای هر طلبه در هفته و تعیین استاد  مشاوره یک : قرار دادن نیم ساعت یا یک ربع وقت
 ب برای طالراهنمای پژوهشی 

دو: جمع آوری عناوین مقاالتی که طالب مشغول آن هستند، کسی بیکار نباشد و تهدید به اخراج کسانی 
 که تا پایان سال مقاله تحویل ندهند )سال اول مقاله ترویجی ، سال های بعد علمی پژوهشی(

 .سه: تقبل هزینه داوری و چاپ مقاالت طالب که برای مجالت فرستاده می شوند
ت ادعوت از قوی ترین اساتید پژوهشگر و انقالبی جوان برای تشکیل هیئت علمی پژوهشی موسسچهار: 

 و موظف شدن اساتید برای حضور در موسسه حداقل فالن قدر ساعت در روز یا هفته حوزوی 
 پنج: جمع آوری سوابق پژوهشی اساتید و طالب موسسه )پایان نامه و مقاله و ...(

از فعالیتهای مدرسه اطالع طالب  هر مدرسه وبرای پژوهش  ی خبریتاشش: تاسیس یک کانال ای
 و گزارش ماهانه پیشرفت پژوهشو پژوهشی همدیگر و اخبار زمان بندی اساتید و وقت های پژوهشی 

... 



بنویسند یا گزارش  یا داستان خاطراتخوب است عزیزان هفت : برای شروع و دست به قلم شدن رفقا 
 . عموما در همه جا با همین مسائل دست به قلم شدن شروع می شود.بنویسند جلسه درس یا مشاوره

هشت: اختیار دادن به مخاطب نوعی تکریم است و به اشخاص حس انسانیت می دهد و این حس جذاب 
است و اشخاص را به کار جذب می کند. شما جلوی  کودکی که سیر است هم اگر چند نمونه غذا و 

شود و سواالت چند گزینه ای حس تکریم به مخاطب می دهد. الزم است هم  شیرینی بگذاری جذب می
به اساتید و هم به طالب در انتخاب پژوهش انتخاب داده شود تا جذب شوند. )عنهم علیهم السالم: إن 

 (القلب إذا أکره عمي
نرم افزار محور حوزوی هم  است و الزم است پژوهش های جدید  افزاری نرم امروزی پژوهشهاینه: 

نامه پایان امروزه تقریبا همه مهندسیعلوم فالن نرم افزار... در محوریت کار پژوهشی با فالن شوند. مثال 
نجام اکتیا یا متلب یا سالید ورکس یا آنسیس یا فلوئنت یا ... با نرم افزار محور هستند مثال و پروژه ها ها 

می سازی در پژوهش های حوزوی به داخل حوزه کشیده باید نرم افزارهای مناسب برای بومی شوند. 
شوند و کم کم بر اساس آنها پژوهش جلو رود. مثال مسابقه بهترین ساختاریابی ایکس مایندی از متون 
درسی، یا مسابقه بهترین تایم الین روند تاریخی یک مسئله فقهی، یا مسابقه بهترین اینفوگرافیک یا موشن 

با بهترین نمودار شبکه عصبی از قائلین و ادله در فالن مسئله فقهی یا  لیگرافیک از یک مسئله اصو
بهترین نمودار جریان محور )فلوچارت( در جریان شناسی تاریخی سیر تطور مسائل علم  اصولی، یا

 ....اصول
 یک نکته دیگر اینکه:

ی ها یسانه چدست ر ی حوزوی... پژوهش قویپژوهش نییجهاد تب یعنی نییاهل علم، جهاد تب یبرا
 یراج حجت االسالم محمد حسین صعود چهل ساله برادر ی... مثل کتاب پژوهشکنهیپر م هم رو انقالبی

خراج است یرسانه ا یو محتوا پیو کل کینفوگرافیا تعداد زیادی آن که قلب حضرت آقا را شاد نمود و از
 شد..

  



 چند عنوان پژوهشی مفید :

خدمت رفقا تقدیم شده که چند نمونه فقهی از باب مثال برای عناوین کاربردی گوشه و کنار عناوین پژوهشی زیاد 
 و روزآمد و چالشی در ادامه تقدیم می شود:

 
 کیرحمه الله  یانصار خیش یعنوان کسب با غناء در شرحشون بر مکاسب محرمه  لی: حضرت امام ذ1

 غنا افاضه فرموده اند. رامونیمستقل پ یهفتاد صفحه ا یرساله 
 
 مقاله : یعنوان خوب برا کی 

 ءناغ یرحمهما الله در مسئله  یانصار خیو ش ینیاجتهاد حضرت امام  خم تمیالگور یقیتطب یبررس
 
اونها  یرو شهیهم حضرت امام در همان شرح مکاسب رساله کار فرمودند که م گرید یچند مسئله  لیذ

 .تطبیقی انجام داد هم کار
 
حمه ر یانصار خیغنا با اجتهاد ش یحضرت آقا در مسئله  یدرس خارج چاپ شده  نیب یقی: کار تطب2

 الله هم جالب خواهد شد.
 

 ناءغ یرحمه الله در مسئله  یانصار خیو ش  یاجتهاد حضرت امام  خامنه ا تمیالگور یقیتطب یبررس
 
در مسائل مختلف کتاب  خیاجتهاد مختلف ش یها تمیالگور یا سهیمقا یکار خوب هم بررس کی: 3

 مکاسب است مثال:
ت حرمت کسب با غناء و حرم یرحمه الله در دو مسئله  یانصار خیش یاجتهاد تمیالگور یقیتطب یبررس
 میتنج
 :مثال  ای

 رحمه الله در نوع اول و سوم از انواع مکاسب محرمه یانصار خیش یاجتهاد تمیالگور یقیتطب یبررس
 
 



  



 انواع پژوهش:

 دارد: یانواعپژوهش 
 موضوع محور پژوهش
 واژه محور پژوهش
 واژه محور دیکل پژوهش
 محور تیشخص پژوهش
 کتاب محور پژوهش
 ( محور ییایمنطقه )جغراف پژوهش
 محور یخیو تار یبازه زمان پژوهش
 واقعه محور پژوهش
 محور کردیرو پژوهش
 و ..( یو فرهنگ یاسیو س یفکر یها انیمحور )جر انیجر پژوهش

 ... و
 

  آبادی از دور و گود از خارج فتواهای از پرهیز برای میدانی شناسی موضوع یادداشت: لزوم

 در کانال طلبگی تا اجتهاد منتشر شده است: 1400یادداشت زیر در زمستان 

  
 بسم الله الرحمن الرحیم

 فتوا آن مورد در ندانند رو ای قضیه مآل و منشا تا فرمودند می بروجردی الله  آیت مرحوم خدا رحمت کنه
بعدها این تعبیر با  .بودند آموخته مشروط ی تجربه از رو قضیه این خودشون فرموده به ایشون .داد نخواهند

عنوان لزوم توجه به محل پخت و پر کنوانسیون های غربی و لزوم دیدن جورچین نهایی دشمن در رفتار میانی 
 ی حفظه الله تکرار شد.تصمیم گیران کشور توسط حضرت امام خامنه ا

 .دهند می فتوا مسئله میدانی وضع و مسئله تاریخ دیدن بدون حوزه فضالی از خیلی متاسفانه باب شده است که
 درباب فیلمی قطعه در که دیدم را دارم ارادت ایشان به بسیار که داری آینده و عزیز اساتید از یکی پیش چندی



 دیدن فرصت که استادی شدم متعجب .است کرده کار آن روی سالها گویی داد می سخن داد چنان موضوعی
 و تاریخ بررسی برای واسعی فرصت چنین چگونه نداشت مشغله کثرت دلیل به  را حقیر کوچک یادداشتها
 .ماندم عجب در  است یافته ای پیچیده موضوع چنین شناسی مسئله

 در آن میدانی وضع و آن تحلیل و مطالعه و مسئله تاریخ روی ساعت صد حداقل که کسی که رسد به نظر می
 ی فرموده برای تفسیر حداقل این تازه .نیست مسئله در دادن فتوی به مجاز است نگذاشته وقت جامعه کف

 روایات در که شناسی زمانه .است مجتهد توسط جامعه نبض داشتن دست در درباره الله  رحمه امام حضرت
 موضوعات شناسی موضوع آنها از یکی فقط که دارد شاخه ها ده است شده یاد زمانه به علم به آن از شریفه
  .است روز

 تشقیق و انتزاعی و ذهنی شناسی موضوع به اتکا یکی شود می میدانی و دقیق شناسی موضوع رهزن آنچه
 که است مکاسب در آقایان انتزاعی های بحث شناسی موضوع نوع این بارز مثال .است فکرپردازانه های شقوق
 مثال .اند فرموده تاکید بازار با میدانی آشنایی لزوم به آنان از بسیاری و است درآورده را فقها از بسیاری داد
 .است اژدهاشناسی پژوهشی المثل ضرب بحث این عباسی شاه نرخ

 تبحر صالت و صوم ی زمینه در شخصی مثال یعنی . است ماسبقی به عطف های شناسی موضوع رهزن دیگر 
 است کرونایی شرایط در ضوم در ضرر خوف و نماز اقامه به ناظر نیز دهد می ارائه که کرونایی فقه بعد و دارد
 هم بحث این عباسی شاه نرخ مثال .کنند می چاپ و کرده کتاب رسانه فقه اسم به را غنا باب برخی مثال یا

 .است شناسی پاکستان داستان المثل ضرب

 را سایبر فضای مثال است واژگان شناسی ریشه در نابجا های غور و پردازانه واژه شناسی موضوع رهزن دیگر
 حقیقت یا و است مجاز مجازی فضای که این باره در فقها بعد و اند کرده ترجمه مجازی فضای برخی غلط به

 می بحث چیست حقیقت با آن رابطه و چیست آن تسمیه وجه و است مجاز سنخ کدام است مجاز اگر و است
 اشاره آقایان برخی بحث در سینما نون بودن مکسور یا مضموم به اجتهاد اینگونه هجو در آقا حضرت .کنند

 .فرمودند



 این رهگذر از او و شود می داده مجتهد به مغرضی افراد توسط که است هایی شناسی موضوع رهزن دیگر
 آن بارز مثال که کند می تولید را مغرض فرد آن پسند مورد نتیجه و اندیشد می موضوع درباره شناسی موضوع
 .بود مجتهدین از بسیاری آور ندامت فتاوی و مشروطه نظام بحث

 .شود اکتفا ها غربی شناسی موضوع به که است گرایانه غرب های شناسی موضوع رهزن دیگر

 و تلگرافی بعدی تک ارتباطاتی محیط  از بعد که بعدی سه رقمی محیط ی درباره که شود عرض اما در نهایت
  .شود مستقل شناسی موضوع بعدی سه رقمی محیط نوع چهار باید است احداث حال در حاضر وبی بعدی دو

 شده داده نشان کامرون جیمز ساخته آواتار فیلم در آن ملموس مصداق که تجسدی بعدی سه رقمی اول محیط
 .است

   ی شده چهارگانه ی گانه سه فیلم مجموع در آن ملموس مصداق که محور خیال بعدی سه رقمی دوم: محیط
 ی ساخته آماده یک شماره بازیکن فیلم و واچوفسکی خواهران جدیدتر تعبیر به و برادران ی ساخته ماتریکس
 .گیرد می قرار حیطه این در متاورس که است شده داده نشان اسپیلبرگ استیون

 .است شده سازی شبیه هولوگرام بحث با زیادی های فیلم در که محور تمثل بعدی سه رقمی سوم: محیط

 شده داده نشان (تلقین عناون با پخش و دوبله) اینسپشن فیلم در که محور نوم بعدی سه رقمی محیط :چهار
 .است

 صورت رقومی عربی تعبیر به یا دیجیتال فضای آینده تا شوند شناسی موضوع جداگانه فضا چهار این حتما باید
 فقه رساله در و بود شده تقدیم پیشتر مطالبی طبیعیات ضرورت و اسالمی پول رساله در قضیه همین در .گیرد

 .است شده پرداخته مفصل نیز واکسن و طاعون

 ولله الحمد

 

  



 چند بیت حسن ختام:

 هاست *** کاین چو داود است و آن دیگر صداستاز محقق تا مقلد فرق

 ای و عقل خود اندیشه کنهم به ر بی ز تقلیدی نظر را پیشه کن ***

 چشم داری تو به چشم خود نگر *** منگر از چشم سفیهی بیخبر

 گوش داری تو به گوش خود شنو *** گوش گوالن را چرا باشی گرو

 

 ای جان من، خطا این جاستسخن شناس نه چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست  ***

 

 بلبل شناسد قدر زهرا را علی قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری  *** قدر گل


