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ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ

در ﺗﺒﺎدر دو اﺷﺎل ﻣﻬﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ دو اﺷﺎل ﻧﻤﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺒﺎدر ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘ از ﻣﺠﺎزی ﺗﻤﺴ
ﻧﻤﻮدک
اﻟﻒ‐ دور :از اﯾﻦ اﺷﺎل ﭼﻨﺪ ﺟﻮاب ذﮐﺮ ﺷﺪ و ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻮاب ﻣﺴﺘﻘﻠ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﯾﻦ اﺷﺎل ﺑﺮ ﻃﺮف
ﺷﺪ
ب‐ ﺗﺒﺎدر ﻧﺰد ﻋﺮف ﻋﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺒﺎدر ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر در ﭘﺎﺳﺦ از اﯾﻦ اﺷﺎل
ﻓﺮﻣﻮد :از راه اﺻﻞ ﻋﻘﻼﺋ اﺻﺎﻟﺔ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ ﻇﻬﻮر ﻓﺮدی و ﻇﻬﻮر ﻧﻮﻋ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ را رﻓﻊ ﻧﻤﻮده و ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻇﻬﻮر ﻓﺮدی
ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻧﻮﻋ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﺻﻞ ﻋﻘﻼﺋ اﺻﺎﻟﺔ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﺎن اراده ﺟﺪّی و اراده اﺳﺘﻌﻤﺎﻟ ﺗﻔﺎوت دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ اﺻﻞ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد اﺳﺘﻌﻤﺎﻟ و ﻣﺮاد ﺟﺪی ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺟﻮاب اﯾﺸﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن اﺷﺎل اﺻﻠ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺒﺎدر ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻼﺑﺴﺎت و ﻇﺮوﻓ وﺟﻮد دارد و
اﺣﺘﻤﺎل ﻣدﻫﯿﻢ ﻣﻨﺸﺄ ﻇﻬﻮر ﻓﺮدی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻼﺑﺴﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺻﺎﻟﺔ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻧﺎﻓ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﺮ اﮔﺮ
ﻇﻬﻮر ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻣﻼﺑﺴﺎت و ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد اﺻﺎﻟﺔ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺷﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل
وﺟﻮد ﻣﻼﺑﺴﺎت در ﻇﻬﻮر ﻓﺮدی وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﺗﻮان آنرا ﻧﻔ ﻧﻤﻮد.

ﭘﺎﺳﺦ از اﺷﺎل ﻣﺬﮐﻮر

واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻇﻬﻮر ﻓﺮدی ﻣﻼﺑﺴﺎت و ﻗﺮاﺋﻦ ﻗﻄﻌﺎً دﺧﺎﻟﺖ دارد و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻨﺸﺄ ﻇﻬﻮر ﻧﻮﻋ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺠﯿﺖ اﺳﺖ
را ﻇﻬﻮر ﺷﺨﺼ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﻠ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ راﻫ ﻏﯿﺮ از آن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﺤﻘﻖ ﻇﻬﻮر ﻧﻮﻋ اﺳﺘﻘﺮاء اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼم را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻫﻞ ﻟﺴﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﮐﻼم
ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎدهای ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺮاء ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻘﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﯿﺖ آن در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﻢ

ﻗﻮﻟ و ﻋﻤﻠ ﻋﻠﻤﺎ در اﺻﻮل ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﻦ در ﺑﺎب ﻇﻬﻮرات ﻧﻮﻋﯿﻪ ﺣﺠﯿﺖ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺣﺠﯿﺖ ﻇﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ
ﻇﻬﻮرات ﻧﺪارد و در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻇﻦ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻌﯿﺎر در زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺒﺎدر
ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺒﺎدر ﭼﻪ زﻣﺎﻧ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺑﺎﺷﺪ؟! ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد ﻟﻔﻈ ﮐﻪ ﻣﺘﻠﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ
ﻋﺮف ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﺮف زﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ؟!
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﺒﺎدر ﻋﻼﻣﺖ ﺣﻘﯿﻘ ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﺎ در زﻣﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﻧﺰد ﻋﺮف ﻋﺎم آن زﻣﺎن ﻣﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ در ﻋﺮف ﻋﺎم و زﻣﺎن ﻣﺎ
ﻇﻬﻮر در ﻣﻌﻨﺎﯾ داﺷﺖ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘ از ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮ اﯾﻦﮐﻪ از ﯾ از اﯾﻦ دو راه وارد ﺷﻮﯾﻢ:
اﻟﻒ‐ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻗﻬﻘﺮاﯾ ﯾﺎ ﺑﻨﺎی ﻋﻘﻼء :اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ در ﻋﺮف ﻋﺎم اﯾﻦ زﻣﺎن از ﻓﻼن ﻟﻔﻆ ﻓﻼن ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺘﺒﺎدر
اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺷ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ در زﻣﺎن ﺻﺪور ﻟﻔﻆ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﺋ داﺷﺘﻪاﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻗﻬﻘﺮی ﻣﮔﻮﺋﯿﻢ ﺣﻢ ﯾﻘﯿﻦ ﻓﻌﻠ را ﺑﻪ ﺷ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣدﻫﯿﻢ.
ﺟﺮﯾﺎن و ﻋﺪم ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎﺋ ﮐﻪ در ادﻟﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺗﺨﺎذ ﺷﺪهاﺳﺖ ﻣﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ دﻟﯿﻞ
اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﺰد ﻋﻘﻞ ﺗﻔﺎوﺗ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻗﻬﻘﺮی و اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﺘﻌﺎرف وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﻬﻮر و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب از راه رواﯾﺎت ﺣﺠﺖ ﻣداﻧﻨﺪ دو اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد:
اﺣﺘﻤﺎل اول :ﺑﻮﺋﯿﻢ رواﯾﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻗﻬﻘﺮی اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎل دوم :رواﯾﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻗﻬﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻤﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺧﻮﺋ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ
ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺧﻮﺋ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻗﻬﻘﺮی در ﺑﺎب ﻇﻮاﻫﺮ و ﻟﻐﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎب ﻓﻬﻢ اﻟﻔﺎظ و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺮ در ﺑﺎب وﺿﻊ و ﻇﻬﻮرات ﺑﻨﺎ و ارﺗﺎز ﻋﻘﻼ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎب ﻓﻬﻢ ﻟﻐﺎت ﺑﻠﻪ ﺑﺎب اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
ب‐ اﺻﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻨﻘﻞ :اﮔﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﯾﺎ ﺑﻨﺎی ﻋﻘﻼ را ﮐﻨﺎر ﺑﺬارﯾﻢ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ از راه اﺻﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻨﻘﻞ وارد ﺷﺪه و ﺑﻮﺋﯿﻢ اﮔﺮ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﺮی در ﮐﺎر ﺑﻮدهاﺳﺖ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﻟﻐﺖ ﻣﺘﺒﺎدر اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻘﻞ داده ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﺮ ﺷ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻘﻞ از ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻌﻠ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋ دﯾﺮ واﻗﻊ
ﺷﺪهاﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻋﺪم ﻧﻘﻞ ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ اﺻﻞ وﺣﺪت ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل اﺛﺒﺎت ﻣﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ دﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺎدر در ﻧﺰد ﻋﺮف ﻋﺎم و در زﻣﺎن ﺻﺪور ﮐﻼم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺎق ﻟﻔﻆ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ و ﻟﺬا اﮔﺮ
در ﻣﻮردی ﯾ ﻣﻌﻨﺎ از ﻟﻔﻆ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻣﺘﺒﺎدر ﺷﺪ ،ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺷ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ،
اﺻﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺮﯾﻨﺔ ﻃﺒﻖ ﻗﻮل ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزای ﻗﻤ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺪارد ﭼﻮن اﺻﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺮﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷ در ﻣﺮاد اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷ در
ﻇﻬﻮرات.

ﻣﻄﻠﺐ دﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻘﻖ ﻋﺮاﻗ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﺒﺎدر ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ اﻃﺮاد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘ از
ﻣﺠﺎزی را ﺗﻔﯿ ﻧﻤﻮد.
اﮔﺮ ﻣﺮاد اﯾﺸﺎن از اﻃﺮاد ﻫﻤﺎن ﻋﺮف ﻋﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻠ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ .اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﺒﺎدر ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺣﻘﯿﻘ ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﻃﺮاد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .اﺷﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ دﯾﺮ ﺗﺒﺎدر ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻄﻠﺐ دﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺒﺎدر ﻋﻼﻣﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﺪم ﺗﺒﺎدر ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن در ﺑﺎب ﻣﺸﺘﺮک ﻟﻔﻈ
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﯾ از ﻣﻌﺎﻧ آن ﻣﺘﺒﺎدر ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﯾﺎ ﺑﻌﻀ از ﻣﻌﺎﻧ آن ﺗﺒﺎدر ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧ ﻫﻢ ﺗﺒﺎدر ﻧﻨﺪ.

ﻧﺎﺗ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠ از اﺑﺘﺪا ﮔﺮﻓﺘﺎر اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﻨﺤﻮس و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ
ﺿﺮﺑﻪﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷ ،درسﻫﺎ ،ﺣﻮزهﻫﺎ و داﻧﺸﺎهﻫﺎ وارد ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻪ درس ﻣﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﺣﺘ ﺑﺮای ﯾ روز ﻫﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺸﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  110ﺟﻠﺴﻪ داﺷﺘﯿﻢ و اﻣﺴﺎل  126درس اﺻﻮل داﺷﺘﯿﻢ و
ﺧﺪا را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﮐﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪم و ﮐﺘﺎب و دﻓﺘﺮ را ﺑﺒﻨﺪد و اواﺳﻂ
ﺷﻬﺮﯾﻮر ﯾﺎ اواﯾﻞ ﻣﻬﺮ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺴﻢ اﻟﻪ را ﺑﻮﯾﺪ واﻗﻌﺎً ﺧﺴﺎرت ﺑﺰرﮔ ﺑﺮ ﺧﻮد وارد ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ .ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﻄﯿﻠ در ﻣﻮرد او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻻزم اﺳﺖ و ﺣﻖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدش ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺳﻔﺮه،
دﻓﺘﺮ و ﮐﺘﺎﺑﺸﺎن ﺑﺎز ﺑﻮده و ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .درﺑﺎره ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪر اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﯿﻠ
ﻣﺤﺪود ﺑﻮدهاﺳﺖ اﻣﺎ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺷﺪﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻮﺋﯿﻢ ﭼﻮن ﺻﺪای ﺑﭽﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻋﺎدت ﺑﺪﻫﯿﻢ و اﻻ ﺑﺎ ﺻﺪای ﭘﺸﻪ ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ .وﻟ اﮔﺮ اﯾﻨﻘﺪر ﻗﺪرت ذﻫﻨ و ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﺟﻤﻊ ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺟﻤﻊ آدم ﻣﺗﻮاﻧﺪ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤ ﻓﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد دوره ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻠﺨﯿﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻧﻈﺮات و ﻣﺒﺎﻧ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در درس ﺧﺎرج
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﻨﺪ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد .درس ﺧﺎرج درﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻗﺪرت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻈﺮ و ﻣﺒﻨﺎﯾ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺴﯿﺮی ،اﻋﺘﻘﺎدی ،ﺣﺪﯾﺜ و  ...ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﮔﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده
ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﯾ ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .زﻣﺎﻧﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﯾﺎ ﯾ ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺜ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﮐﺘﺎب ﺣﺪﯾﺜ دﯾﺮ .ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺠﻬﺰ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ذﻫﻦ ﺷﺎن آﻣﺎده ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮدهاﺳﺖ.
و ﺻﻠّ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﯾﻦ

