ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﺴﺘﻮه ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ ﻋﻄﺎردی
اﺷﺎره :ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ ﻋﻄﺎردی آذرﻣﺎه  1307در روﺳﺘﺎی ﺑﮕﻠﺮ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﻣﺠﺎورت ﺑﺎرﮔﺎه رﺿﻮی ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد .وی در ﺳﺎل  1332ﻋﺎزم ﺗﻬﺮان ﺷﺪه و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را در ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺎت ﻓﺮاوان ﺗﺎﮐﻨﻮن دﻫﻬﺎ اﺛﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  70ﺟﻠﺪی ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ اﻫﻞ
ﺑﯿﺖ )ع( اﺷﺎره ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮزﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻣﺜﺎلزدﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد
و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﮐﺘﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و  ...ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮی در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﻨﯽ ﺑﺮﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪﯾﻢ ﻣﺤﻀﺮ اﯾﺸﺎن ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪه و ﭘﺎی ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ؛ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﺪرداﻧﯽ
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن را در ﻣﻌﺮض ﻧﮕﺎه ﻃﻼب ﺟﻮان ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﺘﺎب «ﻋﻄﺎرد داﻧﺶ» ﯾﺎ ﺟﺸﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎد ﻋﻄﺎردی از ﺳﻮی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺘﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺳﺆال در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺷﺮوع ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽﺗﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯿﺎم در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ "ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺮاﺳﺎن" ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه
ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪهام و ﭼﻮن زﯾﺎد در اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺴﺘﻢ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻢ .ﮐﺎرﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﮐﺎر ﺧﻮدم را از آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدم .اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻨﺪه ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮن ﺑﻮد و از ﺳﺎل  1334وارد
ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﺪم .از ﺳﺎل  1334ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم ﯾﮏ آﻗﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎی ﻏﻔﺎری ﮐﻪ روی ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻮن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﻧﯿﺰ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﮏ روز ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﯾﮏ ﮐﺎر را ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮدم و ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﻨﯽ را در ﻫﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻢ .ﻫﻨﻮز ﻃﻠﺒﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﭼﺎپ ﮐﺮدم .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل  3ﺑﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻼب درﺑﺎره ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﮋوﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎل ،ﻣﻌﻠﻤﺸﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺪرّﺳﺸﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻫﻢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﺣﻮزهای ،ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﺪون اﺳﺘﺎد و راﻫﻨﻤﺎ رﺷﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮب ﯾﮏ وﻗﺘﯽ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ادﺑﯿﺎت ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻓﻘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،اﺻﻮل ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ دروس راﯾﺞ ﺣﻮزه اﺳﺖ و ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻊ
را ﺧﻮب درس ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ وارد ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺸﻮد آﻧﺠﺎ ﻣﺮﺷﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ؛ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ
ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارد .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎری ﻋﻼﻗﻪ دارد؛ ﯾﮑﯽ راه ﻓﻘﻪ
را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﯾﮑﯽ راه ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﮑﯽ راه اﺻﻮل را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﮑﯽ راه ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﮑﯽ راه ﮐﻼم را ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ اﯾﻨﻬﺎ راهﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و درآن رﺷﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻢ اﺳﺘﺎد ﻧﯿﺎز دارد ،ﺑﺪون اﺳﺘﺎد و
ﻣﺮﺑﯽ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺂﺧﺬ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣﺼﺎدر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ؛ ﺑﻪ
ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ؟ از ﭼﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻮرت دﻫﻨﺪ.
ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻃﻼب اراﺋﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟
اول اﻧﮕﯿﺰه ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ،ﭘﮋوﻫﺶ را ﻧﻤﯽﺷﻮد در ﻣﻐﺰ ﮐﺴﯽ ﻓﺮو ﮐﺮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ اﻫﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ او را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﮐﺎرﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺸﻘﯽ و ﻋﻼﻗﻬﺎی اﺳﺖ و ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮاﺳﺎن دو ﮐﺎر اﻧﺠﺎم
دادم .ﯾﮑﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدم اﺑﺘﺪا ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺣﺴﻨﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ آن ﮐﺎر
آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( را ﻧﻮﺷﺘﻢ .ﮐﻢﮐﻢ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺋﻤﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻣﺎ  73ﺟﻠﺪ
ﮐﺘﺎب در ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﭼﺎپ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﻣﻮرد اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ  gﺑﻪ  27ﺟﻠﺪ  ،اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺑﻪ  22ﺟﻠﺪ رﺳﯿﺪه و در 70
ﻣﺠﻠﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل! از ﺳﺎل 50در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ ،از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ  3ﻗﺎره ﺟﻬﺎن رﻓﺘﻢ ﺑﻬﺨﺎﻃﺮ
ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﻨﻢ؛ رﻓﺘﻢ ﻧﺴﺨﻬﻬﺎی ﺧﻄﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻢ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺮا ﮐﺸﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﻫﻨﺪ ﺑﻮدم.
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﺑﺨﺎرا ،ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ،اروﭘﺎ ،ﻣﺼﺮ ،ﺳﻮرﯾﻪ ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﯾﻤﻦ ،ﻣﮑﻪ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ و اﯾﻨﻬﺎ را از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪم.
اﮔﺮ ﻃﻠﺒﻪای ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪاش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ،از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ؟
ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺧﻮدش اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤﻘﯿﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﻧﻘﺼﯽ ﻫﺴﺖ .ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻧﻘﺼﯽ ﺑﻮد از
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ وارد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺷﺪ ،ﺧﻮدش ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ .ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻓﻘﻪ و ﺣﺪﯾﺚ در
ﺟﻤﺎران و ﮐﻠﯿﻦ و درﺷﺖ" .اﺻﻼ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻪ ده اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ری ﻓﻘﯿﻬﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ اﯾﻨﻬﺎ را در
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ دﯾﺪم ،ﻓﻬﻤﯿﺪم اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺖ .اﺳﻤﺶ را ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻓﻘﻪ و ﺣﺪﯾﺚ در ﺟﻤﺎران و ﮐﻠﯿﻦ و درﺷﺖ .ﺧﻮب  ،اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه
اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد؟
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﻟﯿﺎﻗﺖ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮش ذوق و ﺧﻮش ﻓﮑﺮﻧﺪ .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪای ﻧﮑﺮده ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻨﺪه

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﮐﺴﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮدش ﯾﮏ روح ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری
ﻧﺸﺎن داد و اﻫﻠﺶ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از او ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ در ﻃﺮف ﻋﺸﻖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ او دﯾﮕﺮ ﺧﻮدش ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ در ﻃﺮف ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ﻫﺮ ﮐﺎری ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود .ﻣﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮد ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن رﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورم .آﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎوردم ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد و ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ .ﻣﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮدم
ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ آن را از ﻫﻨﺪ آوردم و از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و ﭼﺎپ ﮐﺮدم .ﺷﺮح ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن  6و 7و 8؛ اﯾﻨﻬﺎ زﺣﻤﺖ دارد.
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻔﻞ ﻗﺮار دادﯾﺪ و آرزوی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻧﻘﺪر.

