ٍ) هْبست هجبحثِ
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تؼشيف هجبحثِ :يه گشٍُ  2يب ً 3فشُ وِ دس آى ،دسسي وِ دس والس اص استبد آهَختِ اًذ سا ثبصگَيي
هي وٌٌذ.

همبم هؼظن سّجشي(حفظِ اهلل)« :سٌت هجبحثِ ،جشٍ ثي ثذيل تشيي سٌتّب است ٍ
ٌَّص وِ ٌَّص است دس هجبهغ فشٌّگي جذيذ جبًيفتبدُ است».
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 -1ثوشات هجبحثِ:
 .1ايجبد سٍحيِ پژٍّطي ٍ تحميك:
ضوي فْن وبهل هغبلت ،ثبػث جَضص سَاالت جذيذ هي ضَد وِ ثِ هؼٌي تشغيت ثِ تحميك ٍ
پژٍّص است .صيشا ّويطِ پژٍّص ّب ثِ دًجبل ايجبد سَال ّب پيذا هي ضَد ٍ وسي وِ سَال ًذاسد
ثِ دًجبل تحميك ًوي سٍد.
 .2ثشٍص استؼذادّب ٍ ضىل گيشي گشايص ّب :
دس جشيبى هجبحثِ ون ون عالة (خَد علجِ يب ّن ثحث اٍ) هتَجِ هي ضًَذ دس ثؼضي اص دسس ّب،
تَاًوٌذ تش ٍ ػاللِ هٌذ تش ّستٌذ .ثِ عَس ًبخَد آگبُ ثشاي ثشخي اص هجبحثِ ّب  ،هغبلؼِ ٍ هشاجؼِ
ثيطتشي هي وٌذ .ايي هَاسد ًطبًِ وطف استؼذادّب ٍ يبفتي ػاللِ آًْب هيثبضذ.
 .3تمَيت لَُ ثيبى:
هْوتشيي اثضاس يه هجلغ ثيبى اٍست .ػبلن ثذٍى ثيبى هبًٌذ هخضى آة ثذٍى خشٍجي است وِ لبثل
استفبدُ ًيست.
علجِ اي وِ لذستوٌذ ٍ هٌظن هجبحثِ هي وٌذ ،پس اص هذتي فشدي هسلظ دس سخي گفتي هي ضَد.
 .4پشٍسش ضخػيت اجتوبػي:
1
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دس هجبحثِ آهَختِ هي ضَد وِ چگًَِ ثب آساهص سخي عشف همبثل سا ثطٌَد ٍ دس غَستي وِ سَالي
يب اضىبلي دس والم اٍست ثِ آى پبسخ دّذ.
هجبحثِ توشيٌي است ثشاي فْن اضىبالت والم ديگشي ٍ توشيٌي ثشاي ثيبى اضىبالت ثذٍى
پشخبضگشي .پس هي تَاى گفت :وسبًي وِ دس دٍساى علجگي هذاٍهت دس هجبحثِ داسًذ دس دٍساى
ضىَفبئي ػلوي ،سٍحيِ اي اجتوبػي تش داسًذ ٍ دس اهش تجليغ هَفك تش.
 .5تثجيت هغبلت دس رّي:
ثشخي افشاد ثب پبييي تشيي سغح سَاد ،عٌضّبي صيبدي سا دس رّي داسًذ ٍ تجحش صيبدي دس ثيبى آى ،آيب
ًوي تَاى گفت ػلت آى تؼشيف هىشّس آى ثشاي ديگشاى (يؼٌي ّوبى هجبحثِ) است.
سؼذي چِ صيجب گفتِ:
« سِ چيض پبيذاس ًوبًذ :هبل ثي تجبست :ػلن ثي ثحث ٍ هله ثي سيبست»
ثِ ػالٍُ علجِ اي وِ دس والس ضشوت وشدُ ٍ هغبلؼِ خَثي داضتِ ٍ هجبحثِ هفيذ  ،ضت اهتحبى،
اضغشاة ًذاسد.
 .6هميذ ضذى افشاد ثِ هغبلؼِ دسس:
وسي وِ ثذٍى هغبلؼِ دس ثحث حبضش هيضَد ،ثِ صٍدي ّن ثحث ّبي لَي اٍ سا تشن هي وٌٌذ يب
ثِ چطن يه ػضَ اضبفي ٍ ثي خبغيت ثِ اٍ ًگبُ هي وٌٌذ ،پس سؼي هي وٌٌذ ثذٍى هغبلؼِ ًجبضٌذ
ٍ ايي خَد يه ًؼوت ثضسي است.
 .7ضٌبخت اضىبالت ٍ سفغ آى:
گبّي لجل اص هجبحثِ فىش هي وٌين هغبلت سا ثِ خَثي فْويذُ اين ٍلي دس هجبحثِ هتَجِ هي ضَين وِ
جْل هشوت ثَدُ ٍ ايي فبيذُ ووي ًيست.
ػالٍُ ثش آى هغلت جذيذي وِ اص والس ٍ وتبة اغال هتَجِ ًطذُ اين سا هي فْوين.
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ٍيژگيْبي ّنهجبحثِ
هؼوَال ّن ثحثّب ،سفيمبى غويوي آيٌذُ هي ضًَذ .الجتِ دس اثتذاي علجگي ،هوىي است افشاد هتؼذدي
سا اهتحبى وٌين ٍلي ثؼذ اص هذتي ثب چٌذ ًفش غويوي هي ضَين ٍ اص ثَدى ثب آًْب احسبس سضبيت هي
وٌين.
ثٌبثشايي دس اًتخبة ّن ثحث ثبيذ ووبل دلت سا داضت.
ًىتِ هْن :اّويت دادى ثِ خػَغيبت اػتمبدي ،اخاللي ٍ سيبسي ثبيذ يه اغل ثبضذ.
خَش هطشثي ،ثزلِ گَيي ٍ پش جبرثِ ثَدى افشاد ًجبيذ هؼيبس اًتخبة ثبضذ.

ٍيژگيْب:
 -1هؤدة ٍ هتمي ثبضذ.
 -2اّل افشاط يب تفشيظ دس دسس يب اخالق ًجبضذ.
 -3هٌظن ٍ ٍلت ضٌبس ثبضذ.
ٍ -4سَاسي ًجبضذ.
 -5اص تؼػت ّبي جبّالًِ دٍس ثبضذ( .تؼػّت دس ًمذ ثضسگبى يب وتبثي هطَْس)
 -6اًتمبد پزيش ثبضذ.

ٍيژگيْب:
 -1دٍ ًفشُ -هٌبست ًيست
دليل

 .1ثبفمذاى يه ًفش ،تؼغيل هي ضَد.
 .2تضبسة آساء ون است.

 -2سِ ًفش – ثْتش است – دليل  :ػىس دٍ دليل فَق.
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ًىتِ :ثبفمذاى يه ًفش ًجبيذ ثحث تؼغيل ضَد حتي ثِ ثْبًِ احتشام ثِ ضخع سَم ثلىِ خالغِ
ثحث سا دس ٍلت ديگشي ثشايص ثگَيين.
 -3چْبس ًفشُ ٍ ثيطتش -هٌبست ًيست -دليل
 -1اظْبس ًظشّب صيبد هي ضَد پس ثحث ّب ثِ ًتيجِ ًوي سسذ دس ًتيجِ احسبس
دليل

سشدسگوي ثَجَد هي ايذ.
 -2گبّي افشاد ثِ تػَس ثي ضشس ثَدى ػذم حضَس يه ًفش  ،سستي هيوٌٌذ.

 دس ًجَدى ّن هجبحثِهوىي است ضشايغي ثيبيذ وِ ّن ثحث ًذاضتِ ثبضين هثال هسبفشت ثشٍين .ثبصّن ًجبيذ ثحث تؼغيل
ضَد .ثلىِ هثال پطتي سا جلَي خَد لشاس دّين ٍ دسس سا ثشاي اٍ ثبصگَ وٌين .پس اص هذتي آثبس ٍ
فَائذ آًشا هطبّذُ خَاّين وشد ( .اخفص چَى دس دسس ضؼيف ثَدُ تٌْب ثَد ٍلي ثبصّن هجبحثِ وشد
ثب ثضش ٍ ضذ يىي اص اسبتيذ هؼشٍف ادثيبت ػشة )

سفبلتْبي لجل اص علجگي:
هؼوَال عالة پبيِ اٍل ،هميذ ّستٌذ ثب دٍستبى ٍ ّوطْشي ّبي خَد ّن حجشُ ٍ ّن ثحث ضًَذ،
الجتِ يه ػىس الؼول عجيؼي ثِ ضشايظ جذيذ ٍ ًبضٌبختِ است ٍلي ثبيذ ثِ سِ ًىتِ تَجِ داضت.
 -1گبّي ػضَ ثَدى دٍستبى دس هجبحثِ ،صهيٌِ هحفل ّبي ضَخي ٍ گپ صدى ّبي افشاعي هي
ضَد.
 -2ثشخي عالة لجل اص ٍسٍد ثِ حَصُ  ،اخالق ٍ سفتبسي داضتِ اًذ وِ اوٌَى هيخَاٌّذ آًشا وٌبس
ثگزاسًذ ٍ ضخػيت جذيذي ثش هجٌبي جبيگبُ جذيذ ،ثشاي خَد ثسبصًذ وِ ٍجَد دٍستبى
سبثك ،هضاحن است هگش ايي وِ آًبى ًيض دس ايي ّذف ثب اٍ ّوشاُ ثبضٌذ.
 -3گبّي ثبّن ثَدى صيبد دٍستبى ،سجت ٍاثستگي ضخػيتي اًسبى ضذُ ٍ احسبس استمالل افشاد
خذضِ داس هي ضَد.
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صهبى هجبحثِ:
پس اص هغبلؼِ وبفي ٍ لجل اص دسس ثؼذي ثبضذ تب فشغت وبفي ثشاي جب افتبدى هغبلت دس رّي
ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍ ثب آهبدگي الصم دسدسس ثؼذي ضشوت وٌين.
سبػت هجبحثِ:
سِ هغلت:
 -1سبػبت ا ٍليِ سٍص ثشاي فؼبليت ػلوي ثْتش است صيشا رّي اًسبى ٌَّص دسگيش هغبلت هختلف

ًطذُ .اص ًظش ػلوي ثبثت ضذُ ٍ پيبهجش اسالم غلي اهلل ػليِ ٍ آلِ فشهَدًذ« :غجحگبّبى ثِ
علت ػلن ثشٍيذ ،هي اص پشٍسدگبسم خَاستِام ثبهذاداى سا ثشاي اهّتن
هجبسن گشداًذ»

(وٌض الؼوبل ،ج 1ظ)252

سَال -سبػبت اٍليِ سٍص اًسبى خَاة آلَد است؟
چَى هجبحثِ ًسجت ثِ هغبلؼِ ٍ والس ثب ًطبط تش است ثذليل گشٍّي ثَدى آى ،دس سبػبت اٍليِ
سٍص ،هطىلي پيص ًوي آيذ.
 -2سبػبتي وِ اص دسس ٍ والس خستِ اين ،هجبحثِ سا لشاس دّين ،ثذليل فَق،
هثال ثشًبهِ صيش ثشًبهِ هٌبسجي است:
7-8

هجبحثِ غشف

8-9

والس غشف

9-12

هجبحثِ ًحَ

 12-11والس ًحَ
 11-12هجبحثِ احىبم
 16-17ثؼذ اصظْش والس احىبم
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 -3سبػبت آخش ضت ٍ ّش صهبى ديگش وِ ثشاي هغبلؼِ هٌبست ًيست ثشاي هجبحثِ است صيشا
گشٍّي ثَدى آى ثبػث افضايص اًگيضُ هي ضَد.
حتي ثشخي اص ثضسگبى دس هسيش سفت ٍ آهذُ  ،هجبحثِ غيش دسسي داضتٌذ.

هذت الصم ثشاي هجبحثِ:
صهبى خبغي گفتِ ًطذُ ٍلي هؼوَال دس حَصُ ثشاي يه سبػت دسس حذٍد يه سبػت هجبحثِ
هي وٌٌذ.
ثبيذ اص ّشگًَِ افشاط يب تفشيظ دٍسي وشد .اگش هجبحثِ اي چٌذ دليمِ اي توبم هي ضَد هؼلَم است
سٍش غحيح سا ًوي داًٌذ يب ػول ًوي وٌٌذ هثال فمظ هتي سا تشجوِ هي وٌٌذ.
اگش هجبحثِ اي ثيص اص اًذاصُ عَل هيىطذ احتوبال دس الثالي غحجتْب ،تحليل سيبسي يب تؼشيف
خبعشات ٍ هغبلت غيشهشتجظ ٍجَد داسد.

اًتخبة اجشا وٌٌذُ هجبحثِ:
-1هذل ًَثتي -اضتجبُ است .صيشا ثميِ هغبلؼِ ًوي وٌٌذ ٍ .ثب غيجت وسي وِ ًَثت اٍست
هوىي است تؼغيل ضَد.
هذلْب

-2هذل لشػِ وطي -هثال ػذد سوت ساست غفحِ سوت ساست.

چگًَگي اجشاي هجبحثِ
يه ًفش ثحث سا تَضيح هي دّذ ٍ ثِ سَاالت عشف همبثل پبسخ هي دّذ ٍ ثميِ سؼي هي وٌٌذ
ثب اضىبل وشدى ،ثحث سا هستذل اص اٍ ثخَاٌّذ.
ًىتِ ثسيبس هْن :ثيبى هغبلت ثبيذ اص حفظ ٍ ّوشاُ ثب ثستي وتبة ثبضذ.
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هشاحل هجبحثِ:
سديف

ػٌَاى فؼبليت

تَضيح

1

خالغِ دسس

جبيگبُ دسس ًسجت ثِ ول هغبلت

2

ثيبى ٍ دستِ ثٌذي هغبلت

-

3

تغجيك هتي

هتي ػشثي يب فبسسي تفبٍت

4

ًمذ ٍ ًظش

ًمذ ًظشات هْن ثحث يب وتبة يب استبد

 -1خالغِ دسس -ثذليل ٍاسد ضذى افشاد دس چبسچَة ولي ثحث وِ ثبػث فْن ثْتش ٍ حفظ
ساحتتش هغلت هي ضَد.
 -2تغجيك هتي  . 1لشائت هتي

هتي ،دليك ٍ غحيح خَاًذُ ضَد ٍ ثميِ ّن وٌتشل وٌٌذ .وِ

ثبػث تسلظ ثش هتَى ػشثي هي ضَدً .ىتِ :اثتذا سخت ٍلي ثِ هشٍس آسبى
 .2تشجوِ هتي – (اگش ػشثي ثبضذ) تشجوِ ولوِ ثِ ولوِ ٍ ثشگشداًذى ضوبيش ٍ ثيبى اغغالحبت.
ً -3مذ ٍ ًظش :دس آخش ًَضتين ٍلي ثِ ايي هؼٌب ًيست وِ فمظ دس آخش ثحثً ،مذ ثبضذ ثلىِ ّش جب
وِ سَال پيص آهذ  ،هغشح وٌين.

آداة هجبحثِ
 -1اخالظ:
ثبگزضت صهبى ّذف سا گن ًىٌين .ثشخي ّذف سا گن هي وٌٌذ ،ثشخي خَدضبى سا.
ثِلَل آيت اهلل جَادي آهلي « :چِ ٍلت هي تَاًين ثفْوين گن ضذُ اين؟ هثبل :چِ ٍلت هي تَاًين
ثفْوين خَدوبسهبى گن ضذُ؟ ٍلتي ًگبُ وٌين ثجيٌين سشجبي خَدش ًيست .پس اگش هب سشجبي
خَدهبى وِ (ثٌذگي خذا) است ًجبضين گن ضذُ اين».

اسشاس ػجبدات

آسام آسام ّذفوبى اص هجبحثِ غلجِ ثشديگشاى يب ًطبى دادى خَدهبى ًطَد .علجِ ثذٍى اخالظ ،جض
خسبست ٍ ثيچبسگي ًػيجص ًويطَد.
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 -2هغبلؼِ لجل اص ثحث:
هتي دسس ،خالغِ ًَيسي سشوالس ٍ ضشح ٍ حَاضي سا هغبلؼِ وٌين ٍحتي االهىبى جوغ ثٌذي ايي
هغبلت سا ،خالغِ ًَيسي وٌين .دس هغبلؼِ ثبيذ هغبلت ثػَست دستِ ثٌذي حفظ ضَد تب دس هجبحثِ
ثذٍى هشاجؼِ ثِ وتبة ،ثيبى ضَد.
 -3ضشٍع جلسِ ثب حوذ ٍ ثٌبي الْي
سٍايت داسينّ ،شوبسي ثب

«ثسن اهلل الشحوي الشحين» ضشٍع ًطَد ،اثتش است.

ثشخي ثب دػبي فشج ٍ ثشخي ثب سٍايتي وَتبُ (ثذٍى تفسيش) ضشٍع هي وٌٌذ ٍ .دس پبيبى ثب دػبي خيش
ٍ آسصٍي تَجِ اهبم صهبىػجل اهلل تؼبلي فشجِ الطشيف توبم وٌين.
 -4احتشام گزاضتي ثِ ٍلت ديگشاى
ػذم حضَس ثِ هَلغ ٍ ػذم هغبلؼِ وبفي اسصش ًذادى ثِ ديگشاى ٍ تضييغ حك ّن هجبحثِ است ٍ
ثْبًِ تشاضي ّب فمظ ٍلتي وبس سا ثيطتش هي وٌذ.
 -5سفك ٍ دٍستي
ّوِ افشاد ثٌب سا ثش دٍستي ٍ هحجت گزاسًذ ٍ تب جبيي وِ هوىي است اص خغب ّبي يىذيگش چطن
پَضي ًوبيٌذ ٍ اگش الصم ثَد ،ثب هْشثبًي تزوش دٌّذ.

 -6داضتي خلك ًيىَ
اخالق ًيىَ ،چْشُ اي هتجسن ٍثشخَسدي هالين ،اص غفبتي است وِ دس توبهي صًذگي الصم است ٍلي
تبويذ آى دس هجبحثِ ثيطتش است صيشا سجت ضبداثي گشٍُ ضذُ ٍ ويفيت ثحث ساثبال هي ثشد.

 -7تَاضغ ٍحك پزيشي
وسي وِ تَاضغ داضتِ ثبضذ ،اضتجبُ خَد سا ثِ ساحتي هي پزيشد ٍ اغشاس ًوي وٌذ .
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الجتِ الصهِ تَاضغ ايي ًيست وِ ًظش هستمل ًذاضتِ ثبضن يب ثش ًظش حك خَد پبفطبسي ًىٌين .ثلىِ حك
پزيشي آى است وِ اگش حك سا دس والم ديگشاى يبفتين ،اص پزيشش آى خَدداسي ًىٌين.
تَاضغ تبثيش صيبدي دس پيطشفت ػلوي ٍ يبدگيشي داسد.
اص حضشت هسيح(ع) ًمل ضذُ« :ثب تَاضغ ،هضسػِ ػلن ٍ حىوت آثبد هي ضَد ًِ ثب وجشّ ،وبًگًَِ وِ
صساػت دس صهيي ًشم هي سٍيذ ًِ ثشوَُ » ثحبساالًَاس ج 2ظ62
دس سيشُ ثضسگبى ّن هي ثيٌين .ضيخ اًػبسي ّشگبُ سَالي اص اٍ هي پشسيذًذ وِ پبسخ سا ًوي داًست
ثب آى وِ سشاهذ ػلن ٍ تمَا دس صهبى خَد ثَد ثب غذاي ثلٌذ هي گفتً« :ذاًن ًذاًن ًذاًن»
هشحَم هالهحسي فيض وبضبًي دس ثبسُ يه هسئلِ ػلوي ثب هشحَم هال خليل لضٍيٌي هجبحثِ
هي وشدًذ .ثبالخشُ هشحَم لضٍيٌي ،فيض سا تخغئِ وشد ٍ ساي خَد سا غحيح داًست .چٌذ سٍص ثؼذ
هتَجِ ضذ وِ سخي فيض غحيح ثَدُ .اص لضٍيي ثِ وبضبى آهذ ٍ ٍلتي ثِ هٌضل فيض سسيذ اص ثيشٍى
هٌضل فشيبد صد« :يب هحسي لذ اتبن الوسئ» پس اص ديذاس ٍ سالم ٍ احَال پشسي ثِ فيض گفت« :دس
آى هسئلِ حك ثب ضوب ثَد ٍ هي اضتجبُ وشدم».ايي سا گفت ٍ ثغشف لضٍيي حشوت وشد ٍ ّشچِ فيض
اغشاس وشد تب استشاحت ًوبيذ لجَل ًىشد ٍ گفت هي فمظ ثشاي اػالم اضتجبّن آهذم.

سيوبي

فشصاًگبى

 -8خَة گَش دادى ثِ تَضيحبت
دٍ ًىتِ:
الف) تب غحجت ديگشي توبم ًطذُ ،سخي ًگَيين ٍ سخي اٍ سا لغغ ًىٌين اگش چِ دس ًظش هب سخي
اٍ ًبدسست ثبضذ.
ة) ٌّگبم سخي گفتي ديگشي دس دفتش خَد چيضي ًٌَيسين يب توشيي اهضب يب توشيي ًمبضي يب تؼويش
لَاصم التحشيش ًذاضتِ ثبضين وِ ّوِ خالف ادة است ٍ دلسشدي هيآٍسد.
اگش ًيبص ثِ يبدداضت ثشداسي ثَد ،خالغِ هغلت سا ثٌَيسين ٍ ثؼذا آًشا تىويل وٌين.
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 -9ثلٌذ ًىشدى ثيص اص حذ غذا
خالف ادة است ًسجت ثِ افشاد جلسِ ٍ آصاس ٍ اريت ثشاي اعشافيبى
 -12احتشام ثِ وتبة
وتبة ،احتشام داسد هخػَغب وتت حَصٍي وِ پش است اص آيبت ٍ سٍايبت
ً -11طستي دس جلسِ
ثِ عَسي وِ ثيطتش افشاد سٍثِ لجلِ ثبضٌذ ٍ ثي احتشاهي ثِ ثميِ ًطَد
 -12اص استبد ثذگَيي ًىٌين
اگش ثِ اضتجبُ استبد پي ثشدين آًشا دس جوغ هغشح ًىٌين
 -13سجَع ثِ استبد دس هغبلت هْن
اگش پس اص هجبحثِ ثبصّن هغلجي هجْن هبًذ ثِ استبد هشاجؼِ وٌين ٍلي تَجِ ضَد وِ ثِ لػذ هطخع
وشدى هخبلفبى ٍ هَافمبى هغلت ًجبضذ.
دٍ ًىتِ

 .1گش چِ ًىبت فَق ،سبدُ ثِ ًظش هي سسذ ،اهب اجشاي هجوَػِ آًْب هؼجضُ
آفشيي است.
 .2اگش دس سٍصّبي ًخست هَفك ثِ اًجبم ّوِ ًىبت ًطذين ،جبي ًگشاًي
ًيست .چٌذ ّفتِ صهبى الصم است تب ثِ ّوِ هَاسد ػول وٌين.
ثشگشفتِ اص وتبة «چگًَِ هجبحثِ وٌين؟»
اص هحوَد همذهي
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