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ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮات روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﮔﺮام و ﻃﻼب ﻋﺰﯾﺰ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و اﺋﻤﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻌﻪ و
ﺟﻤﺎﻋﺎت  -داﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﻬﻢ ﺻﻠﻮات و ﺳﻼم ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮ ارواح ﻃﯿﺒﻪ ﺷﻬﯿﺪان ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺷﻬﺪای ﻋﺰﯾﺰ ﺣﻮزه ﻫﺎ و روﺣﺎﻧﯿﺖ .درود ﺑﺮ
ﺣﺎﻣﻼن اﻣﺎﻧﺖ وﺣﯽ و رﺳﺎﻟﺖ ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﻬﯿﺪی ﮐﻪ ارﮐﺎن ﻋﻈﻤﺖ و اﻓﺘﺨﺎر اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ دوش ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺮخ و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻤﻞ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺳﻼم ﺑﺮ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎزان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎوﯾﺪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻋﻤﻠﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دم ﺷﻬﺎدت و ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ
ﻫﺪاﯾﺖ و وﻋﻆ و ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻧﺎس از ﺷﻤﻊ ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺐﭼﺮاغ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﻓﺘﺨﺎر و آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺷﻬﺪای ﺣﻮزه و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﻧﺒﺮد
رﺷﺘﻪ ﺗﻌﻠﻘﺎت درس و ﺑﺤﺚ و ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﻋﻘﺎل)) 1ﺗﻤﻨﯿﺎت دﻧﯿﺎ را از ﭘﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺒﮏﺑﺎﻻن ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻋﺮﺷﯿﺎن
رﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﮑﻮﺗﯿﺎن ﺷﻌﺮ ﺣﻀﻮر ﺳﺮودهاﻧﺪ .ﺳﻼم ﺑﺮ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻔﻘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻗﻮم و ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺬران))2
ﺻﺎدﻗﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﺑﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺪاﻗﺘﺸﺎن را ﻗﻄﺮات ﺧﻮن و ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺎرهﭘﺎره ﭘﯿﮑﺮﺷﺎن ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﻘﺎً از روﺣﺎﻧﯿﺖ راﺳﺘﯿﻦ اﺳﻼم
و ﺗﺸﯿﻊ ﺟﺰ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎری ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ در دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ و راه ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﺧﻮد ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ را ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﻬﺮ ﺧﺘﺎم دﻓﺘﺮش ﺷﻬﺎدت
ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ذﮐﺮ ﻋﺎرﻓﺎن و دﻋﺎی ﺳﺤﺮ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯿﺎن ﺣﻮزهﻫﺎ و روﺣﺎﻧﯿﺖ را درک ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺧﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮرﺷﺎن آرزوﯾﯽ ﺟﺰ ﺷﻬﺎدت
ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ و آﻧﺎن از ﻋﻄﺎﯾﺎی ﺣﻀﺮت ﺣﻖ در ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﻠﻮص و ﺗﻘﺮب ﺟﺰ ﻋﻄﯿﻪ ﺷﻬﺎدت ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاد
ﺷﻬﺎدت ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻋﻤﺮی در ﻇﻠﻤﺎت ﺣﺼﺎرﻫﺎ و ﺣﺠﺎبﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ و زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺰ ورق و ﮐﺘﺎب ﻣﻨﯿﺖ
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و دﯾﮕﺮی در اول ﺷﺐ ﯾﻠﺪای زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎه ﻫﻮسﻫﺎ را درﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﭙﯿﺪه ﺳﺤﺮ ﻋﺸﻖ ﻋﻘﺪ وﺻﺎل و ﺷﻬﺎدت ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و
ﺣﺎل ﻣﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﮐﺘﻢ)) 3ﻋﺪمﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪهام ،ﭼﮕﻮﻧﻪ از وﺻﻒ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺳﺎﻻران وﺟﻮد وﺻﻔﯽ ﮐﻨﻢ؟ ﻣﻦ و اﻣﺜﺎل ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻧﮓ ﺟﺮﺳﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ،ﺑﮕﺬارم و ﺑﮕﺬرم .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﮑﻢ اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت و اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﮐﺠﺮویﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ اﺳﻼم در ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺗﻼش ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺣﻼل و ﺣﺮام اﻟﻬﯽ را ﺑﺪون دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد اﻣﺮوز ﭼﻪ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و اﺳﻼم
و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ  -ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم  -ﺑﻪ ﺧﻮرد ﺗﻮدهﻫﺎ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻤﻊآوری و ﻧﮕﻬﺪاری ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و اﺳﻼم و آﺛﺎر و اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار و ﺳﻨﺖ
و ﺳﯿﺮه ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ  -ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم  -و ﺛﺒﺖ و ﺗﺒﻮﯾﺐ)) 4و ﺗﻨﻘﯿﺢ آﻧﺎن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﺳﺘﻤﮕﺮان
در ﻣﺤﻮ آﺛﺎر رﺳﺎﻟﺖ ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ اﻣﺮوز ﻧﺘﯿﺠﻪ آن زﺣﻤﺎت را در آﺛﺎر و ﮐﺘﺐ ﺑﺎ
ﺑﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺘﺐ ارﺑﻌﻪ ) (5و ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ و ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ از ﻓﻘﻪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ  ،رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم و اﺻﻮل و ﮐﻼم و ﺣﺪﯾﺚ و
رﺟﺎل ،ﺗﻔﺴﯿﺮ و ادب و ﻋﺮﻓﺎن و ﻟﻐﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻋﻠﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺎم اﯾﻦﻫﻤﻪ زﺣﻤﺖ و ﻣﺮارت را ﺟﻬﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ
اﻟﻠّﻪ ﻧﮕﺬارﯾﻢ ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ؟ در ﺑﻌﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ .ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ
ﺣﻮزهﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺤﺚ و اﺟﺘﻬﺎد ،ﻏﻨﯽ و دارای اﺑﺘﮑﺎر اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ
ﻃﺮﯾﻘﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از ﺷﯿﻮه ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻠﻤﺎی راﺳﺘﯿﻦ اﺳﻼم ﮔﻮاه ﺑﺮ ادﻋﺎی ﻣﺎ در راه
ﺑﺎرور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻬﺎل ﻣﻘﺪس اﺳﻼم اﺳﺖ.

