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ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم ،ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﻼم
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺗﻬﺮان ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ در ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ،ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ،ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ را اﺧﻼص و ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻃﻼب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ داﻧﺴﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن و زﺣﻤﺎت ﺑﯽ درﯾﻎ ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق )ره( ،ﻋﻼﻣﻪ
ﻣﺠﻠﺴﯽ ،در راه دﯾﻦ ﭘﮋوﻫﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ":اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻫﺎی ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺴﺘﻮه ،اﻧﺴﺎن را ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ زﺣﻤﺎت را وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد در راه اﻋﺘﻼی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺮه آﻧﺎن را
در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در راه دﯾﻦ اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮﯾﻢ".
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮاه و ﺿﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ای ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼب ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را اﻧﺪک ﺷﻤﺮد و اﻓﺰود":ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ و روﺷﻨﮕﺮی اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ و در اﯾﻦ
راه از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﻨﯿﻢ".
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ ،در اداﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻣﺮ دﯾﻦ را از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ﺗﺒﻠﯿﻎ و از ﻟﻮازم آن داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ":ﻃﻠﺒﻪ از اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﻣﻌﺎرف ﺑﻠﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ از
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﺮدم ﻋﺎدی و  ...ﻗﺮار دﻫﺪ".
وی ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﻨﯽ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺘﻤﺸﺎﻫﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻓﺮاغ ﺑﺎل ﻃﻼب را در ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻌﻤﺎت اﻟﻬﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و اﺑﺮاز داﺷﺖ":ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ در ﻣﯿﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎن ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ﭘﮋوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﮑﺮ آﻧﻬﺎ در ﮔﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از آﻧﻬﺎﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺎت ﺣﻀﻮر ﻃﻼب در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮر آﻧﻬﺎ در رژﯾﻢ ﻣﻨﺤﻮس ﭘﻬﻠﻮی دور از ذﻫﻦ ﺑﻮد".
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺿﻤﻦ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﺧﺼﻮص وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻄﯿﺮ ﻃﻼب در اﺣﯿﺎء ﻣﮑﺘﺐ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺑﺮاز
داﺷﺖ ":اﻣﺮوز ،ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻣﺮزﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﺖ".

