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اهمیت علم و عالم و نقش آن در تکامل معنوي و مادي بشر چیزي نیست که بر کسـی پوشـیده باشـد؛ زیـرا علـم بـا       
هاي ناشناخته جهان خلقت همچون چراغ فروزانی است که در سیر حرکـت انسـان بـه سـوي تکامـل       گشودن دریچه

سازد تا بـا شـناخت    ن امکان را براي او فراهم میکند و ای مسیرهاي ناهموار را در جلوي چشمانش آشکار و شفاف می
  .گیري از آن برطرف کند جانبه بتواند تمامی نیازهاي واقعی خود را با بهره همه

دارانی هستند که با قلم و گامهاي استوارشان از همه وجودشان بهـره   در این مسیر تکامل، علما همچون مشعل
داران کشتیهایی هسـتند کـه در طوفـان زنـدگی،      به تعبیر دیگر، علما سکان .گرفته تا راه را براي دیگران هموار سازند

رهانند و آنها را به ساحل نجات رستگاري و خوشبختی دنیوي و اخـروي رهنمـون    بشر را از تالطمهاي وحشتناك می
نـش را علـت   از نقش واال و پرعظمت علم و علما همین قدر کافی است که بگوییم خداوند متعـال علـم و دا  . سازند می

اي هسـتی  ه هاي هستی، اعم از آسمان و زمین، معرفی کرده است و در میان پدیده کلی و اساسی آفرینش همه پدیده
گردند تـا   داده است که مخلوقات به کمک آن از یکدیگر تفکیک و ممتاز می علم و دانش را یکی از ابزارهاي مهم قرار

ان راه خدا و صالحان و نیکوکاران قرار داده است و براي آنان امتیـازات  جایی که علما و دانشمندان را در ردیف مجاهد
درآمیختـه و   ،البته این جایگاه مخصوص کسانی است که علم را با ایمان و اعتقاد. و ویژگیهاي خاصی قائل شده است

ی اسـت کـه بـا عطـر     هاي پاک اند که ثمرات آن میوه اي در آمده آن را در طبق اخالص قرار داده و مصداق شجره طیبه
  .سازند بهشتی مخلوط شده و جهان را از برکت وجودشان معطر و منور می

گزارم که به حقیر این توفیق را عنایت فرمود که با نگارش مقدمه این اثر ارزشـمند   وند بزرگ را سپاس میاخد
لم و دانش در مقام نکوداشـت شخصـیتی فرهیختـه و عـالمی     که به قلم اساتید گرانقدر تحقق یافته به پاس حرمت ع

که عمر پربرکتش همـواره مشـحون از تعلـیم و تعلـم     ایشان  .اي خویی اداي وظیفه نمایم اهللا قبله یتوارسته، حضرت آ
اداري منشـأ آثـار علمـی و معنـوي بسـیار      است، در طول سالیان طوالنیِ خدمت در دانشکده علوم قضایی و خـدمات  

شخصـیتی کـه بـا مقـام علمـی بـاال و تألیفـات        . راي اساتید، کارکنان و عموم طالب و دانشجویان بوده اسـت زیادي ب
جمـع  ایشـان بـا   . نمایـد  که در اولین برخورد مخاطب خود را جلب مـی  استارزشمندش از آن چنان تواضع برخوردار 

اص است، توانسته است آنچنان موقعیت و اش، که زبانزد عام و خ جمیع صفات یک عالم ربانی و اخالق و اخالص ویژه
گیـري از آن   دهند تا بـا بهـره   ن مکان علمی ارزشمند پیدا نماید که همگان او را الگوي خود قرار مییجایگاهی را در ا

از خداوند . بتوانند به وظیفه خود در تربیت قضات شایسته براي نظام مقدس جمهوري اسالمی قدمهاي مؤثري بردارند
  .مر باعزت براي ایشان مسئلت دارم تا همواره بتوانیم از برکت وجودش بهره بگیریم و بهره برسانیمبزرگ طول ع

شمارم از کلیه کسانی که در تألیف این مجموعه باارزش علمـی کـه بـه مناسـبت نکوداشـت       خود فرض می بر
ویژه از اساتید بزرگـوار جنـاب آقـاي     به .گزار باشم اند، سپاس اي، قبول زحمت کرده اهللا قبله  استاد ارجمند حضرت آیت

که با کار مـداوم خـود    ،جناب آقاي منتظرقائم، دبیر محترم نکوداشت دکتر مرقاتی، قائم مقام محترم سازمان سمت و
  .زمینه انجام این عمل باارزش را به نحو بسیار مطلوب فراهم نمودند

  .آرزومندماز خداوند بزرگ توفیق همگان را در خدمت به اسالم و مسلمین 
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