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 حَزه و داىشگاه  ریشۀ جداییجيگ عقل و جٍل، 

ثهِ ًؼهج  صیجب ًهِ اهییهبصاق هبثهو ههَخْی س ًَساًی ٍ ثؼیب ایي خلؼۀ
ًهِ دؿهوي سا ثهِ  ـهن  ًِ اص خولِ اهییهبصاهی داسد، ثؼضی اص خلؼبق

آٍسد ایي اهطبد خهببجی اػه  ًهِ ثهیي ػهشٍساى ػضیهض اص عه ة ٍ  هی
ههب  ب داًـدَیبى ػضیض ًِ اهیذ آیٌذۀ خبهؼۀث ػشثبصاى آهب اهبم صهبى

دس هههذیشی  ًـههَس ثههِ دػهه  ایههي ػضیههضاى ّؼهه  ٍ ثههِ  لههَف 
ٍ  ،اًذ هٌذًذ ٍ ثِ هي پَؿیذُ بًی ًِ اص بجبع صیجبی ثؼیدی ثْشُداًـدَی

ّن   َاّذ ایي دٍ هـش ًَساًی سا اص گًَبگَى هیّبی  دؿوي ًِ ثب سٍؽ
ذّذ عَسی ًِ ضیی ؿهبیذ آى زٌهبى ثّن هشاس خذا ًٌذ ٍ ثلٌِ دس ثشاثش 

ًهِ زشا  ،ذیگش آى عَس ثش َسد ًٌٌذّوًٌٌذ ثب   َسد ًویثب دؿوي ثشًِ 
شثیبهی دس ّبی ثؼیبس هذین ایي هلؼَى هد ثِ ساٌّوبیی اثلیغ ًِ اص صهبى

ًؼهو ابجیِ راق اثلهیغ ًهِ اص  ،ًِ ثب ػلن داسد لَف ػلن ٍ دؿوٌی 
ص اٍل  لوه  خٌگهی ثؼهیبس خهذی خْو اػ  ٍ خْو ّهن ثهب ػوهو ا

ی ثهشا ،ثـهَد اهیطهبى ثهبصاًذ ٍ  ذاًٍذ ّن ثشای ایي ًِ هیهذاى  داؿیِ
 ّب داد ًِ ثب بـٌشّبی  یلهی ههَی خٌگ ایي دٍ بـٌشّبیی ّن ثِ ایي

ي خٌگ یهي خٌگهی اػه  ثٌبثشایي ای ؛ّن هشاس ثگیشًذهوبثو دس خٌگ 
   .ٍ االى آهذُ ثِ ایي كَسق ثِ دػ  هب سػیذُ اػ   یلی سیـِ داس
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طث هْن ٍ هبثو هَخِ ٍ خب داسد ّهش ًهغ ثایي یي ثطثی اػ  ثؼیبس 
ٍ اص ایهي  1(ضذیث ػوو ٍ خْو) ضذیث ساگیشد ایي  دس كضبی ػلن هشاس هی

ّهب ًهِ دس  سیـۀ ایي خٌگثِ سا یي دٍس هغببؼِ ثٌٌذ ًِ  هجیو اضبدیث
ّهش زهِ ههب سیـهۀ ایهي زشا ًهِ  .اكیذ پی ثجشد صًذگی اًؼبى اهلبم هی

ثـٌبػین ثْیهش  هَاّین هَاًؼه  ایهي هش  ٍ هضبدّب سا ػوینّب  هخببل 
 . خٌگ سا هذیشی  ًٌین

 دشهو، علم را در استخدام خَد قرار داده است

 ،ّب دؿوي پبًی ،ػ اكوظ دؿوي هَ ٍ هي  دؿوي سػیذ ثِ خبیی ًِ ًِ
ٍ  ّههب ّوسهَى هَخههَداق ًثیههق ، ایهيدؿهوي ثـههشی  ،دؿهوي ضههن

ذ ػلن سا دس َّای ًلغ  َد ّب آهذً آى دؿوٌیٍضـیٌبًی ّؼیٌذ ًِ ثب 
ایي اػه  ًهِ  ّب ّبی ثؼیبس پلیذ آى یٌی اص ٍیظگیزَى  ،ًشدًذصًذاًی 

عجیؼه  دس  ، ّش زِ ًهِ ثبؿهذ،ّوِ زیض سا دس اػیخذام  َد هشاس ثذٌّذ
، ّههش زههِ ًههِ ّؼهه  ام  ههَدّب سا دس اػههیخذ اًؼههبى ،یخذام  ههَداػهه
ثبؿهذ، ٍ اص  ّب ، ّوِ هغیغ آىهشاس ثذٌّذى دس  ذه   َدؿب َاٌّذ  هی

ّهب  يایایي ًگبُ ًثیق ضیی ػلن سا ّن دس اػیخذام  َدؿبى هشاس دادًذ، 
اگهش  ،ى ههشاس ثذٌّهذ َاٌّهذ دس اػهیخذام  َدؿهب ضیی  ذا سا ّهن هی

                                                           
هشاجؼِ ضَد ثِ وتبة ضشح حذیث جٌَد ػمل ٍ جْل اهبم خویٌی)سُ( ٍ ّوچٌیي هشاجؼِ  - 1

 ّبی غَتی ضشح حذیث جٌَد ػمل ٍ جْل دس سبیت ًذای پبن فطشت.ضَد ثِ فبیل
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ابجیِ  ،ًِ ثِ ػلن ؛ ًوب ایيًشدًذ ًشدًذ ّویي ًبس سا هی دػیشػی پیذا هی
یهي سا دس ثِ ثخـی اص ػلن ًِ دػیشػی پیذا ًشدًذ ا ،ًِ ثِ ضویو  ػلن

 ٍآى هب آى ػلهن ًیؼه  ًهِ ههش زا ػلن كؼلی  زٌگبل  َد هشاس دادًذ ٍ ب
 .  ّبی ػدیجی داسد اػ ، هلبٍق هؼشكی كشهَدُ اّو ثی 

 نثالی برای استخدام علم تَسط دشهيان

یهي پْلهَاى هٌَهٌهذ  -ثه  هـهجیِ -ثخَاّین هثبل ػشم ًٌهین  اگش
س كضهبی آصاد دیهي ٍهه   ،هلیذ ثهِ خبهؼهِ ،گضاس  ذه  ،هَی ،ؿدبع

یهي  ؿهَد، آى ّوِ خب پخؾ هیثشًبق ٍ آثبس ٍخَدی  ًٌذ، صًذگی هی
ٌهذ ٍ دس ًٌذ ٍ دػ  ٍ پبیؾ سا صًدیشاس دٌّایي كشد سا دس صًذاى هش ٍه 

ٍ  ایي ثب یي ًگبُ آى پْلَاى هلیهذ ٍ ههَثش ،ضجغ ًٌٌذزببی  یي ػیبُ
آى  ایهي دیگهش ؛ًیؼ  آى دیگش ٍ ثب یي ًگبُ ای اػ  اًؼبى كَم ابؼبدُ

   ؛ًشد اٍ ظَْس ٍ ثشٍص هیًیؼ  ًِ آصاد ثَد ٍ ثشًبق ٍ آثبس ّوِ اص 

ًهِ  ًیؼه  یاههب آى ػلوه ،ّهب آى صیجهبییى ػلن اػ  ثب ّوب، ایي ػلن
؛ ایي ػلوی دس صًذاى زٌگبل اػیٌجبس ؿهیبعیي اػه  ضویو  ػلن اػ !

 ػ  آٍسدًهذ هٌهِ هٌهِاى كلزا ایي ػلن سا آٍسدًذ زَى دس ا ییبس  َدؿب
ثهب ًٌیهشل  ّهش ًهذام سا یهي خهَس دس خبهؼهِ ،ؿوِ ؿوِ ًشدًذ ،ًشدًذ

 .سّب ًشدًذ  َدؿبى
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 بيدی علَم سَء استفادۀ دشهو از شاخً

یوی، ػلههن ػلههن ؿهه، ػلههن سٍص یؼٌههی زههِف ػلههن كیضیههي، ػلههن دیههي
 ف!ِیؼٌهی زه ،ػلن كلؼلِ، ػلن هلؼیش هشآىؿٌبػی، ػلن پضؿٌی،  ػیبسُ

، ػلهن سا ـهلیبق ػهببنیي ٍهه  ّؼه  ًهِ ههب ثهشای هؼهْیو دس ً
ثٌذی  ، هب ثشای دػیِثِ خبیی اػ  ًبه ا  ًبس   ،ایي .ًٌین ثٌذی هی هوؼین

ثٌذی ِ ّب ٍ هَاػهذ سا دػهی هغببؼۀ دسػ  ٍ كطیص، هَضَػبق ٍ كشهَل
ؿهب ِ دیگهشی اص  ،ٍ آى یٌهیؿَد یي ؿب ِ اص ػلن  ي هیای ،ًٌین هی
 ؛بَاصهبق هغببؼبق ٍ هطویوبق اػ  یٌی اص اك ا  ٍ ایيػلن، 

ّههب سا  ّههن ایههي اػهه  ًههِ ایيیههي ضههشف  ،اػهه  ایههي یههي ضههشف 
ى زیهض ایي ّوهب ؛ثشاثش ّوذیگش هشاس ثذّین گزاسی ًٌین ٍ ثؼذ دس اسصؽ

 .  1اػ   غشًبًی اػ  ًِ دؿوي اص ایي ػلن ػَء اػیلبدُ ًشدُ

                                                           
عَالًی اػه  ٍ ؿهشم ههب دس ایهي خلؼهِ  َاّین ٍاسد ایي ثطث ثـَین زَى ثطث  ًوی - 1

صیبسق ػضیضاى ثَد ٍ ثبال شُ كضبی خلؼِ، ًَساًییؾ خزة ًشد ًِ ضویش دس ایي  لَف یهي 
 ای ًشدُ ثبؿن. اؿبسُ
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 برىانۀ دشهو برای تلقّی حَزه و داىشگاه از یکدیگر

وذس هظلَم ٍاهغ ػببن اػ  ز ًِ دس صًذاى اػیٌجبس ٍ هلذسّبیضبال ػلن 
ایهي  هَدؽ  ؛یناُ هب زِ هذس هظلَم ٍاههغ ؿهذ ،آى هجغثِ ٍ  اػ  ؿذُ

  اػ ف! دس صًذگی هب ثِ ًدب سػیذُ آىهجؼبق  ،یي هغلجی اػ 

ا دس ػلهَم دیٌهی س ٍ اًهذ آهذُههب  آى اّذاف ؿَم دس خبهؼهۀٍ ثِ دًجبل 
ًشدًهذ ٍ ههب  هٌهِ هشاس دادًذ ٍ هٌِ -ى َدؿبثِ هَل  -هوبثو ػلَم سٍص
َسی خبهؼهِ سا هضهؼیق عه ِ، هب خبیی ًهشاس دادًذّن خبیی ًِ دؿوي 
 یهبل ذ یهاػهن داًـهگبّی ثیبٍهیی  دیٌیاّو ػلَم ًلش ًشدًذ ًِ یي 

ت، دٍس اص دیهي ٍ ههزّ یي خهَاى   ،دیي ًٌذ یؼٌی یي اًؼبى ًبكش، ثی
 . ... ٍ، كبػذ، كشٍؽ ثشای دؿوي یي خَاى ثِ اكغ ش ٍعي

َسی ًشدًذ ًِ ٍهیهی دس پهیؾ یهي داًـهدَی ػضیهض ٍ یهي عگبُ آً
ههو، یهي ًؼهی ًهِ ا   ،1ن ثیبیذاػوی اص ػبب  ، اػوی اص علجِ ،داًـگبّی

ًٌذ  ًِ ًبس ًوی َس  بَش، یي آدم هل  هشهدغ، ّیسی ًلْن، ػَام، ػبدُ
ٍ  ،ػهَاد آى اسهضام ثٌٌذ، یي كشد ثیاص ٍ  ًؼی ثویشدٍ هٌیظش اػ  ًِ 

، یهي ّوسهَى خبهؼهِثهش  و  ً  یي هَخَد ، ندٍس اص كضبی هشهیبق ػبب  
 .ثشًذ ثبكٌذ ٍ دس رّي كشٍ هی هی ضّبییزی

                                                           
 . َاّین ثگَیین آى سا هب هی ،كضبیی ًِ دؿوي دًجببؾ اػ  ؛گَیین خوغ سا ًویایي ابجیِ  - 1
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 وحشتِ استکبار از اتحاد حَزه و داىشگاه  

آًگبُ ًٌذ اگش ایي دٍ هـش ّوذیگش سا دسى ثٌٌٌذ دا ف! ثشای ایٌٌِ هیزشا
یـبى  اص ٍضـ  ّب دس ًبظّب ٍ ػ عیي خَس  دیگش اػیٌجبس، كْیًَیؼ 

ًي  اص ایهي ػهبب ن سیـهِ بّه آىهشیي صهبى  بشصًذ، دس ًَهبُ هی ىٍ هشػـب
، ّبیی ًهِ داسد ّب ٍ كشهَل ، پبًیػلن دیي ٍ هذسق ػلن ابْیؿًَذ،  هی

سٍص ثهِ  گبُ ایهي ػلهن  ًٌذ، آً هضسین هی اًؼبى ِث ًِ هذسق سؿذ هشثییی
ي ًهَساًییی داًـدَیبى ٍ هطوویي ایي ػلن دس كضهبی زٌهی ،ّب آىهَل 

زهِ اهلهبهی  یذ، ثجیٌّب ثـًَذ دًیش زوشاى هشاس ثگیشًذ ٍ ثب زٌیي كلبیی
ّوهۀ  اگشف! ّب ثَد آىوذس هَی دهبؽ ز یذدًیش زوشاى ثجیٌ ف! یياكیذ هی
ف اكیبد یذ زِ اهلبهی هیؿذًذ ثجیٌ هی« زوشاى» ،ابیطلی ى داًـگبُ كبسؽ
 فاكیبد هی ؿذًذ زِ اهلبهی هی 1«ّب سٍؿي»

ى خلؼبق ػلوبی هذًذ ثِ ثشً  ّوبثِ سٍ آثیٌین  ّب سا ّن ًِ هب هی ایي
دس  خلؼهبق هؼٌهَی ٍ ابْهی،سثبًی هب ثَدًذ ًِ اص صهبى داًـهدَیی دس 

ّهب ضضهَس  ّهبی هلؼهیش دػبّهبی آى ّبی ًْح ابج ؿِ، دس دسع دسع

                                                           
ُ  ضیوی هٌْذسی سضتِ التحػیل سٍضي، فبسؽ احوذی هٌْذس - 1  ٍ ضگشی   غگٌؼتی  داًطگاب

 هغٌبطیسی ثوت یه اًفجبس اثش ثش 21/10/90 سٍص چْبسضٌجِ غجح ًطٌض، سبیت ثبصسگبًی هؼبٍى
ِ  اسگتىجبس  ػَاهگل  ثذسگت  تْگشاى  ًجگی  گل خیبثبى اثتذای وتبثی هیذاى دس خَد خَدسٍی دس  ثگ

 .است ثَدُ تْشاى اخالق استبد خَضَلت اهلل آیت ٍی اص ضبگشداى .سسیذ ضْبدت
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آههذُ ثَدًهذ ٍ َّیه  اكهیو ههزّجی ثهبس  داؿیٌذ، اص پهذس ٍ هبدسّهبی
ٍ بهزا  -ؿیش اص هَاسد اًذى ًهِ اػهیثٌب ّؼهیٌذ-دُ ثَدًذضلظ ًش  َدؿبى سا

گًَهِ خلؼهبق ًهِ دسى اص  وي اص ایي ٍضـه  ػدیجهی داسد ٍ ایهيدؿ
 ؿهٌٌذ. ، ایي ّوبى اػ  ًِ ًوش دؿوي سا هی]اهلبم هی اكیذ[ ّوذیگش
ثؼذ  ،یي اهشٍص اػ  این،ِ دٍس ّن ًـؼی یدب زٌذ ًلشهب االى ایٌ ظبّشاا 
  .دیگش ًیؼ  غایي خو ،غایي خوػبل دیگش،  11

، هلؼهش اص هؼیؼذیي ٍ ًخجگبى، ثِ اكغ ش هدیْهذ، هطوهن، ًَیؼهٌذۀ
یهي اهه  اػه هی ًهِ  ؿهًَذ ّوِ هی ؛خوَْس ٍ هذیشًو ٍصیش، سئیغ
   .ّبی ثؼیبس ًَساًی اػ  ّب ضشً  هشػذ؛ بزا ایي ضشً  آى هیدؿوي اص 

 نعيای وحدت حَزه و داىشگاه

و سا ثهب گ   َاّین ؿي ٍ ٍه  هی ثطث ٍضذق ضَصُ ٍ داًـگبُ هب یي دس
 ًلذ ػبل دیگهشبپًٌٌذ،  ّب ّشگض ٍضذق پیذا ًوی ایي ؛ّینّن ٍضذق ثذ

 ،ثِ ّن زؼهجیذُ ثبؿهٌذ ٍبَ، ّن ؿي اػ  آىایي  بى اػ  ٍ ثگزسد 
ثشف ًِ ثخَاّیهذ دسٍى اهب ؿوب ثخَاّیذ یي بیَاى آة سا ثب یي بیَاى 

ؿهوب ػهش دس ، دیگهش ًٌٌهذ ذا هیثب ّن ٍضذق پی ّب كَساا  يپبسذ ثشیضیذ ای
ایهي هؾ هبل آى بیَاى ٍ ًذاهؾ هبل دسٍى ایي پبسذ ًذاًِ  آٍسیذ ًوی

 .بیَاى اػ 
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هطللیي ضَصٍی دیٌی ٍ ابْی ثهب داًـهدَیبى ثهِ  ! ٍهیی ًِ ساثغۀثلِ 
 ]دس ایي كَسق[ ،1«هي ٍ هَ»ّش ًذام ًِ گلیٌذ ًِ  ،اكغ ش ػلن سٍص

ّهب سا هیطهذ  اًٌذ ایهيهَ خوغ ثـًَذ ًویّن هوبم ًخجگبى  خبهؼِ دساگش 
 َاّهذ،  ّوهیي سا هیاػ  ٍ دؿوي  اخجبسیى یي زیض ، اهطبدؿبذٌثٌٌ

ش ػلیهِ ثه ًِ هیوشًهض ثـهَد ؿَدف اػیؼذادّب ثِ خبی ایي ًییدِ زِ هی
، ّب، ضبیغ ؿذى اػیؼذادىثش اص ثیي ثشدى  َدؿبهیوشًض هیـَد  ،دؿوي
ههب هیبهه   ٍ ...ابهی آ هش، اهٌبًهبق خبهؼهِ ٍ ًیشٍّهباػیْ ى ًیشٍّب، 
ؿهٌب یٌذ، ّوهذیگش سا زٌیي كضبّبیی  دس اگش، اهب ًٌذ سؿذ ثٌٌٌذاهَ ًوی

گلیٌذ داًـدَ یؼٌی ًؼی ًِ ثب آیبق ابْی ػش ّوذیگش سا دسى ًشدًذ، 
آیبق ابْهی سا ًٌٌهبؽ ؿیویذاى یؼٌی ًؼی ًِ ، كیضیٌذاى، ٍ ًبس داسد

دس خبهؼهِ ٍ  آىٌهِ هَبیهذاق هجهو اص ایٌ ی سااس  لوه  ابْهاػش ًٌذ، هی
یهي  ًگشی دس آیهبق ابْهی ثشً  طسفثِ  ،ثـش هلیذ ثبؿذ صًذگی هبدی

ٍ ایي اًؼهبى دیگهشی  ضبل ٍ َّای هَضیذی  یلی ثبال پیذا ًشدُ اػ ،
 اػ . ّبی ثبالی هذیشی  خبهؼِ! ایي ٍخَدؽ هَاج اص اػیؼذاداػ 

                                                           
یؼٌی ّش وذام، خَدش سا هستمل اص دیاشی ٍ جذای اص اٍ دیذ ٍ ّیچ ًمطۀ اضگتشاوی ثگیي    - 1

 خَدضبى ًذیذًذ.
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 ىگاه تَحیدی بً علَم روز و طبیعی

داًـدَی ػضیض ٍهیی ثب ػلَم ابْی ًضدیي ؿذ  َاّذ دیذ ًِ  ظ ػیش  
ین اثضاس اػیٌجبس ٍایي ًیؼ  ًِ هب ثش ...صهیي ؿٌبػی ٍ ، ؿیوی، كیضیي
االى داًـهوٌذاى ثهِ اكهغ ش  ذ،هضد ثذّ اًِسٍصثِ هب  اػیٌجبس ٍ ینَثـ

 ههي ٍیه ی هدهبًی !ك ًی گَیذ هی ]اػیٌجبس[ ،ّؼیٌذ عَسؿشة ایي 
ّهش زهِ دبه  ثخَاّهذ  ،صًهذگیهوبم هدْیضاق سكبّی ، نّد هی ثشای 

ٍ ...، ن ّهد ق سا ك ى هذس هیا ن ٍ ضوَمّد ق سا هیا هبؿیيآهبدُ اػ ، 
ٍ زِ ههذس  !سكبُزِ هذس  !ًِ ػدت سیضد ًؾ هیبآة دّ داًـوٌذ ثیسبسُ

 گَیهذ   ههی هیگَیذف زِثب ّوۀ رب   ٍ پؼییثب ّوۀ بزا ایي كشد ! ساضیی
دس ًـَس دٌّذ، هي  هی ك ى ًـَس ّش ًَع ساضیی ٍ اهٌبًبق ثِ هيك ى خب دس  "

  ."ن ًبس ًٌنآی ًوی ثب ایي ػغص ػلوی ًِ داسم، ك ى ضوَم، بهث  ث  َدم

ًهبس ًهي ٍ  ! ثیهبهبگَیذ آ هیاػیٌجبس یؼٌی  ،هضدٍسی اػ  ایي یي ًَع
   .ّیسی ثِ هَ هشثَط ًیؼ  ،ً  سا ثجٌذبدّ ن ٍّد هي هضدق سا هی

 ،ال ه اًجهش َیذگ داًـدَی ػضیض ثب كضبی ػلَم ابْی سٍثشٍ ؿذ هیٍهیی 
اػهشاس  لوه ،  اؽ اًن ّوِ َ هی ّب كشهَلهي ّش زِ دس ایي دسٍع ٍ 

ّب هشا ثِ  هببن  هَدم  ، ایيهَضیذ ّؼیٌذ ّب ، ایياػشاس ػظو   ذاػ 
ًٌذ، اك  هشا اص ػببن ًشۀ  ًٌٌذ، ٍ ثِ  ببن ّؼیی هیلو هی هیلو هی
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ًٌهذ،  ؿٌٌذ، ثِ ػببن ضوبین هیلو هی ٍسد، هبدُ سا هیآ یصهیي ثیشٍى ه
دسیهب  ،ىابـه  یي ؿخلی  ػظهین ٍ ثِ ًٌذ ّبی ثؼذ هیَخِ هی ثِ ػبب ن
 ًٌهذ. ؿهَد، ػظوه  پیهذا ههی هجذیو هی ّب ، ثب ٍػؼ  سٍضی ػبب ندل
ههب دادًهذ  ای ٍی  ثِ اٍ دس ًَزِ ثیٌذ ایٌٌِ ثشای ثشاًگیخیي عوؼؾ هی

 ،م ًٌهذٍرایي ّوهِ  ثذٌّذ اػٌٌبع ٍ هبؿیي ثِ اٍدُ هب  اخیش ثـَد یب
 ؛ؿهَد ّهن ًوی زیهض ثهی اسصؽاًذاصۀ یي ثشای اٍ ًو ًشۀ صهیي  ثلٌِ

 .سٍد ثبال هی ّبیؾ سٍد، ثیٌؾ ثبال هیؿخلییؾ 

 گَیذ!  زِ هیػلی یؾهَال ثیٌذ هی 

ُ ش  ؿ ه ثهِ آى ایي هذس ایي دًیب ًِ !ای ػ عیي ثذثخ   كشهبیذ هَال هی
 ّهن  هًَی ًهِ ههشدُ آى ،اػیخَاى  َى اًذاصۀ ي ثِثِ ًظش ه ،ذیذؿ  

ثهشای  كشیلیِ،سا  ؿوبایي دًیب ًِ  - اػ  دم خزاهیدػ  یي آٍ  اػ 
   .1ّوسَى زیضی اػ  یي هي

ػببن آ شق سا پیؾ سٍیؾ  ف!زِ هذس سؿذ دادُهَال ایي داًـدَ سا ً م
ایهي ضهبال  ؛ّهب اػه خب آى ،ثشای ههي صًهذگیهیگَیذ اػ ، ثبص ًشدُ 

                                                           
 یٓگذِ  فِگی  خٌِْضِیگش   ػِگشَاقِ  هِگيْ  ػٓیٌِٕگی  فِی إََّٔٓىُ ّٓزُِِ لَذًْٔیٓبوُنٕ اَللَِِّ ٍٓ»: اهیشالوؤهٌیي لَبلَ - 1

 «هٓجٕزٍُم 
ِ  خَوى استخَاى اص هي دیذُ دس است، آلَدُ حشام اًَاع ثِ وِ ضوب دًیبى ایي سَگٌذ خذا ثِ  وگ
 الجالغِ ًْج 236 حىوت .است تش پست ثبضذ، جزاهى ثیوبسى دست دس
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یي اًؼهبى  ،ثِ ثشً  آؿٌبیی ثِ دیي ایي اػیبد داًـگبُ ،دًیشداًـدَ، 
ثیٌٌهذ ًهِ ایهي  ، آًگبُ ع ة ػضیض ههیاػ  هؼیوو ٍ آصاد ثِ هوبم هؼٌب

 ؛ثِ ػْهذُ هیگیشًهذسا  ػضیضاى ّؼیٌذ ًِ كشدا هؼئَبی  هذیشی  خبهؼِ
یهي ههذیش ًهو  ،خوْهَس ثهب ػشضهِ ، یهي سئهیغٍصیش ثب ػشضهِ یي

ًِ دس هٌیهت -اص ایي داًـدَی ػضیض  ،ى ًظبمیؼیِ دس ؿ گضاس ؿب  ذه 
ٍ بزا ثهب ّوهذیگش ؛ پذیذ هی آیذ  -اػ هشثی  ؿذُ اّو ثی  ػلیْن ابؼ م 
 ؛یي ػلن اػ  ،ػلَم ّن ٍ هی ثیٌٌذ ًذهی ؿَ یي ضویو  ٍاضذ

، دیگهش ، اص عهشف  هذا اػه  ببن ّؼیی اػه  ایي ػلن ّن اص عشف 
 ، هذا ّوِ ؿذین ثٌهذۀ ،هخببق ّن ًیؼیٌذ ّب ، ایيدٍگبًگی ٍخَد ًذاسد

 هذا ّوهِ ، ؿیهش اص ثٌهذۀ ؿیش اص ثٌذگی  ذا ّیر زیهض دیگهشی ًیؼه 
 .یي ّؼیٌذبٍػٌ

 تَجً بً بيدگی خدا، ىً عياویوِ اعتباری

ْْ »كشهبیذ   هی ًِ هشآى اػ آیِ  ایي ،ؿبّذ هغلت ُُ أن ْْ قُْل ِإنِّي ُأمِر
ن ُمْلصًِررَه  نررُِّ َ رر ِّ  ن  ْن أنٓو ن ، أنْعبُرر ن َّه  ْْ أنوُررأ ن َِ  ُُ ْْ ون ُأمِرر

ثهِ هشا   َاّیذ هی ظَاّش ٍ ایي ػٌبٍیيؿوب ثب هشدم ی ا 1«صِمي ن َ ُْمسْ 

                                                           
هي هأهَرم کِ خذا را پزستش کٌن در حبلی کهِ دنهٌن را بهزاو اٍ خهبلد کهزدُ  بگَ» -1

 .12ٍ  11نبت آ ،سَرُ سهز «ببشن، ٍ هأهَرم کِ ًخستیي هسلوبى ببشن.

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=11
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=11
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=11
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=12
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=12
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=12
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ٌ  عشف  َدهب ّهب ٍ  اص هي اًیظبس سٍؽ ػلغبى ٍ كشیت ثذّیذ ٍ ـیذى  ث
پیهبهجشاى  ،هي اص خٌغ پبدؿهبّبى ًیؼهینضببیٌِ  دس پبدؿبّبى سا داسیذ

یؼ  ًِ ّوهِ سا دس اػهیخذام  هَدؽ ههشاس ؿـبى هثو پبدؿبّبى ًسٍ
 هذا  ثٌهذۀ «أجِّ َّه   ِ  خَ ًَه »هَس ّؼین ًِ كوهظ ثلٌِ هي ه  ثذّذ،
ٍ ّن ؿهوب ّن  َدم ثٌذگی  ذا سا ثٌٌن  دس ایي ػببن ماُ هذ، هي آثبؿن
ؿیهش اص ایهي  ،ى ثٌٌنّذایییبهبى ًٌن هب  آهبدُ دػَق ًٌن، ایي ساُ ثِ سا

 ّهب ایهي ،ثهَدى پشكؼَس، ثَدى پضؿي .ّیر ؿشضی دس ایي ػببن ًیؼ 
 .ّؼیٌذ ٍ ّیر اكیخبسی ًذاسدیي ػٌَاً

 گهبُهجهشؽ صیبسه  هببق  هذایؾ ؿهذ یي زَپبى دس ثیبثبى ثٌذۀ اگش 
یي پهبالى دٍص ثهَد ٍ  .گبُ اػ هجشؽ صیبسه 1«پبالى دٍصپیش » .ؿَد هی

                                                           
 است رّجیِ سلسلِ پیشاى ٍ ػشفب اص «دٍص پبالى پیش» ثِ هطَْس ػجبسی ػبسف هحوذ ضیخ -1
 هطگْذ  وبسًذ سٍستبی هتَلذ ایطبى. یبفت ٍالدت لوشی ّجشی دّن لشى دٍم ی ًیوِ دس وِ
 وَضگص  ثذٍى تَاًست هی ٍ ثَد هَلؼیت غبحت ایٌىِ ثب ٍی. اًذ ثَدُ ثْبیی ضیخ هؼبغش ٍ

 هجٌبی ثش ػبسف، هحوذ ضیخ. گزساًذ هی سٍصگبس دٍصی پبالى ساُ اص ثبضذ، داضتِ خَثی صًذگی
ِ  ایثگبس  ٍ لٌبػگت  ٍ طبػگت  ٍ خگذهت  ٍ تطىش روش ٍ خذا ثش تَول ٍ خَد تَحیذی ثبٍس  اص وگ

 فگیؽ  وست ثِ سا خَد ػوش اص هذتی ٍ پشداخت هؼشفت ساُ جستجَی ثِ است ػبسفبى غفبت
 جگبى  ق. ّگ 985 سبل دس ػجبسی ػبسف هحوذ سثبًی، ػبلن سشاًجبم. ًوَد سپشی حك اّل اص
 ٍ ٍالگغ  همگذس  هطْذ دس سؾَی حشم جٌت ثضسي ػبسف ایي ی همجشُ. ًوَد تسلین جبًبى ثِ
ُ  ،(خیبثگبى  پگبییي ) غگفَی  ًَاة خیبثبى اثتذای دس ٍالغ هطْش، حشم ضشلی ضوبل دس  صیبستاگب

 www.emamzadegan.ir  .ثبضذ هی طْبست ٍ ػػوت ثیت اّل ضیفتابى اص ثسیبسی
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ًٌٌهذ ٍ  هجشؽ ًهزس هی ًٌبس سًٍذ ضیی دس هشدم هی. ّیر ػٌَاًی ًذاؿ 
    .گیشًذ ضبخ  هی

 ذۀیهي  غیهت ٍ ًَیؼهٌاگهش  .ًیؼه ظبّشی كَسق  ایيكوظ  اًؼبى
اگش ثٌذۀ  هذا  ،اٍ هی ًـیٌٌذ  غجِ ّب اًؼبى پبی ثبؿذ ًِ هیلیَى یثلیـ
ٍ یهب  دس كه ى دسیهب ای ًـیي دس یي خضیهشُكطشا یي اًذاصۀ ثِ ًجبؿذ
زْبسپهب ّؼهیٌذ   ّب ایي زَى اك ا  فزشا ،یي گشثِ ّن اسصؽ ًذاسد ضیی

سا  3دس ههشآى سا 2ساَثلؼن ثهبػداػیبى  .1هش ّؼیٌذ ّب ّن پبییي آىثلٌِ اص 
ضضشق هَػی گهبّی دس ظبّشاا  . یلی ؿخلی  ػدیجی ثَد ،یذؿٌیذُ ا
اص ػهیبد؛ كش سا ههی ساثلؼهن ثهبػَهجلیـی  هْن هدببغ ٍ هْنّبی  هؼئلِ

ث هْبسق هجلیهؾ یهي ؿخلهی  اص ضی ،اص ضیث هذسق ثیبى ،ضیث ػَاد
         هشضلهۀثهِ  ابْهیػلهن ًظهش اػهشاس  ٌهِ اص، ههب خبییًی ثهَدػظین ابـه 
اههب زهَى دس  ،ًدبّهب سػهیذ ؿهخق ثهِ ایيسػیذ. ثجیٌیذ  اػن اػظن

ای  دس یهي ثشّهِ ،ًي ًـذُ ثَد هٌی  سیـِ ٍ دسًٍؾ ضغ  َد َاّی

                                                           
 179سَسُ اػشاف، آیِ « الْغبفِلَُىَ ّٔنٔ أٍُلئِهٓ أَؾَلُّ ّٔنٕ ثٓلْ وَبلْأًَْؼبمِ أٍُلئِهٓ» - 1

 هگَسد  ٍلگی  داًسگت،  هگی  سا اػظن اسن وِ ثَد اسشائیل ثٌی اص ػبثذى ضخع ثبػَسا ثلؼن - 2
 .پشداخت دضوٌی ثِ السالم ػلیِ هَسی حؿشت ثب ٍ گشفت لشاس فشػَى فشیت

 ضِئٌَْب ٍٓلََٕ الْغَبٍِیيَ هِيَ فَىَبىَ الطَّیٕطَبىُ فَأَتْجٓؼِٓٔ هٌِْْٓب فَبًسٓلَخَ آیٓبتٌَِب آتَیٌَٕبُٔ الَّزِیٓ ًَجٓأَ ػٓلَیِْٕنٕ ٍٓاتْلُ»  - 3
 176ٍ  175یِ سَسُ اػشاف، آ« َّٓٓأُ ٍٓاتَّجٓغٓ األَسٕؼِ إِلَى أَخْلَذٓ ٍٓلَگىٌَِِّٔ ثِْٓب لَشَفَؼٌَٕبُٔ
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االؿهی ًهِ ػهَاس  ًبس ثِ خبیی سػیذ ،هیطبى  ذا سكَصُ ؿذاص صهبى اص ا
   .1ٍ ثلؼن سا ًلیط  ًشد ثِ ارى  ذا صثبًؾ ثبص ؿذ ؿذُ ثَد

ًٌین ثهِ زٌهیي دیٌهی  سػذف! ایي اػ  اكیخبس هی ثِ ًدب هیاًؼبى ًبس 
ًِ ی ّبی هي دسآٍسد اسصؽ ،هََّهی ،پَذّبی  ّب سا اص ػٌَاى ًِ اًؼبى

هَخهَدییؾ ٍ ّوهِ ٍ صًهذگیؾ،  اػه  ّهب آىاػیش  اًؼبى ثیسبسُ ؿببجبا 
، ایهي دیهي ًِ سٍؽ ػ عیي ایي اػه ًٌذ، ّب هی آىزیضؽ سا كذای 

ّبیؾ سا سؿهذ  ّب ٍ ثیٌؾ اًذیـِ ٍ ا ثبص ًشدُاًؼبى س هذُ ٍ عَسی كٌشآ
كیهبس ثِ خهبی ایهي ًهِ گش اػ  ًِثخیی ًدبهؾ دادُ ٍ اص ایي ثذدادُ 

ِ دب ًهن سػیذُ ثِ ایٌٍ اص ضوبیاػ   سكیِ ضوبینػٌبٍیي ثبؿذ ثِ دًجبل 
 .اص عشین ثٌذگی اػ  ]ساُ ػؼبدق[ هٌْب ٍ هٌْب

ن » ْْ أنْعبُ ن َّه  ُُ أن ْْ   2«ُمْلصًَِه  نُِّ َ  ِّ  ن ِإنِّي ُأمِ

 

 

                                                           
 453طوِ هطبیخ، ظ بلشآى، تشجوِ ف لػع - 1

 11سَسُ صهش، آیِ  - 2
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 بيدگی خالصاىً، نبيای زىدگی است

   .]یي ثطث هجٌبیی اػ [ثٌبثشایي ثطث ا  ف 

ُْ َّه  »  كشهبیذ هیػلیهَال  ٌ  غني ًن ق ْن  نُِّ من    1«ضَعن من  وَ

ای اػ ، هلؼش هشآى ثبؿهذ،  غیهت ثبؿهذ، ًهبسگش  ًبسًُِ ّش  ًغشّ
ّهب ػٌهبٍیي  ایي، ، داًـدَ ثبؿذاػیبد داًـگبُ ثبؿذ ثبؿذ، پشكؼَس ثبؿذ،

 ؛ ّبی ؿـلی ّش اًؼبى اػ ّب اػیؼذاد ایي ،ّؼیٌذ

ُْ َّه  » كشهبیذ هی ٌ  غني ًن ق هؼٌب داسد ًِ دس ثٌهذگی  هذا ای،  صًذگی «من
 هولهذؽ ؿیهش  هذا ثبؿهذ ًٌهذ هی اگش ّش ًغ دس ّش ًبسی ًِ .ثبؿذ

سٍصی یهي  ،یهي سٍصی پـهیوبى  َاّهذ ؿهذ ؿهخق ایي ،«ضَعن »
 سِ ًهِ دًجهببؾ ثهَد ثؼهذ اص ثیَْدگی  َاّذ ًشد ٍ آًٍ  اضؼبع پَزی
  . َاّذ ؿذ ّذف سػیذ هبصُ یي هَخَد ثی ایٌٌِ ثِ آى

 ، پَچ استتحصیل علم برای اغراض پَست

دٍسۀ دثیشػهیبى  ههي دس گله  ًهِ آهذُ ثَد ٍ هیداًـدَی ثضسگَاسی 
 ثهَد،ام ثیؼه  ٍ ًهَصدُ  ّب ًوشُ ً عّویـِ دس ،ثَدم یلی دسػخَاى 

                                                           
 ؛ «شَد کسی کِ هقصذو جش خذا داشتِ ببشذ، گن هی» -1

 303، ص 1عیَى الحکن ٍ الوَاعظ، ج 
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ًن ػلهیؾ زهی دا هیگَیهذ ًوهی ... .ؿْشػهیبى ٍ كه ىدسهویبص  گبّی
، ًذى ًهذاسمادسع  َ هذم دیگش ضَكلۀهَهغ ًِ داًـگبُ آ آىاص  ف!اػ 

 كبیذُ ًذاسد.ًٌن  هی ه ؽ ّش زِ ّن هـشٍط ؿذم، سكیِ  ًوشاهن پبییي
ؿهوب دس  . َاّهذ ٍ یي  شدُ ده  ههیم  یلی ٍاضص اػ  ػشم ًشد

ّهذكی ًهِ اًیخهبة  ،ساٌّوهبییدٍساى دٍساى دثیشػیبى ضیی ای ثؼب اص 
ق ایي ثَد ًِ دس ًٌٌهَس ا ثبالهشیي ّذف .ثؼیبس ًَزي ثَد ،ًشدُ ثَدیذ

ٍ  ذّهَع داًـهدَ ؿهذى داؿهیی ،ؿهَیذ یهي داًـهدَثـَیذ ٍ هجَل 
  .فزی گشدَ ؿذی دیضبال ّن داًـ .ایي ثَدق ا ّذف ثبالهشیي هلۀ

 .ثخشم ٍ ثشگهشدم ًبىم اص ًبًَایی ًٍِ ثشذكؾ ایي اػ  ّؿخلی  هث ا 
ٍ  پَؿهذ هیٍهه  دهاهبیی  ىُ اػه  آهٌبػت ایي ّهذف آههبدُ ؿهذ ثِ
اههب  ذ.اكی اص اسادُ هی خلَهشثیؼ  هیش  ،پَؿذ ٍد، یي بجبع ػبدُ هیس هی

آى ّهذف  . ضبال ثهشایمٍ َاّن ثِ ًَُ ػج ى ثش اسادُ ًشد ًِ هي هی
اػه ، ًَبهِ ّبیؾ سا هطٌهن ثؼهیِ  پَهیي اػ . هبدُ ًشدُ َدؽ سا آ

   اػ . ثشداؿیٍِ ... بجبع گشم اؽ،  پـیی

ای ًیؼ  ًهِ ههَ  ایي ثَد ًِ ثشػن ثِ داًـگبُ ٍ دیگش اًگیضُ هَ ّذك 
زهشا  !بهزق ًجهشدی ]هوذهبق ٍسٍد ثِ داًـگبُ[اص  اك ا  ذ.سا ثِ ًبس ثٌـ
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 دسًهِ  ذاؽ هؼ  ضو ًشدی ٍ كشهَل هؼه  صدى یهبد گشكییه ّوِ ًِ
   .مَداًـگبُ هجَل ثـ

 ًهِ صُهب ،ثذاًیذاؽ سا  ٍ ؿیشیٌی ذثلْویسا ًِ ػلن اگش هلذهبى ایي ثَد 
ّوسٌهبى  . َاّذ داؿه اداهِ ّوبًغَس  ،ّذف ،هی ؿَیذ داًـگبُ ٍاسد

   .ٍدس ثبالهش هیثیـیش ٍ  پیَػیِ َاّی ٍ بزق ػلن ٍ  ػلن هی

ّهن  پبیهِ كه ىذسى ّهن گهشكیین، هاػ ف  ى زیهب ثبالهشیي ّذكوب
، صًهذگیوبى، ثؼهذ ًهبس ،ثؼذ ك ى اػیخذام ،بجبع ّن پَؿیذیناًذین،  َ
، ؿهْشهن ٍ ثهبال شُ آههذم، اّو ٍ ػیببن،ًبسم، دسٍ اصدٍاخن ،ام ّن ًِ ب
آى بطظهِ پهَزی صًهذگی اص  ؛داسد ایي ػببن هبدُ پبیبى ؛هوبم ؿذ !فزی

 هَاّن ثٌهذۀ  هذا  هی ًهبه هي  ثگَیذ اهب ًؼی ًِؿشٍع  َاّذ ؿذ، 
؛ هبصُ ٍهیهی ایي هوبم ًـذًی اػ  ثبؿن ٍ ؿیش اص ایي ّیر ّذكی ًذاسم،

   .ًـٌذ شاى ثذهشیي  ػزاة سا هیدیگ ذ،ى هیذّخب

 .ّؼیٌذ پَذ ،ًذاُ بی ثؼذ ًـذّ ثیٌٌذ آهبدۀ ػببن زشاف زَى هی

 پ هی سٍد ههبصُ ههیؿخق ضبیغ ّؼیٌذ، اهب ایي  كشهبیؾ ضضشق عجن 
اؽ  ؿهیشیٌی ٍ ؿهَد هش ثبص هی ثشایؾ سٍؿيٍ  ّذكی ًِ دًجببؾ ثَد آى

، «ضرَعن »  كشهبیهذ َد؛ بزا ضضشق هیؿ ثبص هی ثشایؾ ىدى داثؼذ اص خب
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هي  یلی ّن داسم  فًَكٌش ًٌذ ًِ  ثب  َدؽ االىضبع ایي ًیؼ  ًِ 
ؿشٍع  «ضَعن »ثِ ثؼذ  آىاص  ،هذق هوبم ؿذ آىٍهیی  ،ًِ !سٍم پیؾ هی

  .ؿَد هی

 ناىد عهلِ با اخالص نیفقظ 

َن ييرِِّ »  كشهبیذ دس سٍای  دیگش هی بٌَء إالّ مَ َُْخصِر  1«َ عنمُل وُصُِّٔ هن
 ّیسی اػ  ٍ ثش ثبد سكیِّوِ ؿجبس اػ  ٍ  ،ای اػ  ّش اًؼبًی ّشًبسُ

، ثطث ًشدُاًذُ، دسع  َ ثبؿذ. ثشای  ذاكوظ ًبسی ًِ  آى اػ ، هگش
ّهش  اػه ، ههذیشی  ًهشدُ، ثشًبهِ سیخیِ، هطوین ًشدُهذسیغ ًشدُ، 

 ّیر اػ . َاّذ ثَد ثویِ ًبسی ًِ كوظ ثشای اٍػ  ایي كوظ ثشایؾ 

 م عانلِ با اخالص، اٌل ىجات استفقط عالِ

َُء وُصُٔهْم هنصْكنى»  كشهبیهذ هی ًشمپیبهجش ا داًـهوٌذ اص ّهش  2«َن ُْعصنمن
 ثهَدُ ًهیهٌْهذع ٍ ّهش ، پضؿهي،  غیت ،هطون ،شًَػی ثبؿذ هلؼ

                                                           
، ٍ دررالکلهن غزر الحکن؛ «اعوبل، ّوِ بز ببد است، هگز آًچِ اس رٍو اخالص ببشذ» -1
 57، ص 1ج 
ْن » -2 ُْ ٔ ٍَ اَلُْوخْلُِصهََى اَلْعُلََوبُء کُل لْکَی ِإالٓ اَلُْوخْلُِصََى  َّ ْن  ُْ ٔ ٍَ اَلَْعبهِلََُى کُل لْکَی ِإالٓ اَلَْعبهِلََُى  َّ

  111، ص 2تٌبیِ الخَاطز ٍ ًشّة الٌَاظز )هجوَعة ٍّرام(، ج ؛ «َعلَی َخَطز  



 19 پیرامون هحدت حوزه ه دانشگاه

 

 آى هشضلِ ًِ هوهبم ؿهذ دیگهش ،ّب دس یي هشضلِ خلَُ داسًذ ، ایياػ 
   ..سًٍذ ٍ ّیسی ؿًَذ ٍ هی ّ ى هی «هنصْكنى»

ّبی  ههَد ػوههو  ثههِ داًؼههیِیی ًههِ آى ػلوههب هگههش « ن َن ْعنررَمِصيِإالٓ »
 ؛  ّیر ًٌذ ثویِ دیگشهب هی ّب ثبهی ، ایيًشدًذ هی

صْكنى» ْن وُصُٔهْم هن َمِصُأ  لو  اداهِ ی دس ا یي خلَُّب ّن  ٍ ایي «ون َن ْعن
و صًهذگی ٍ ن ػبه هػهبب  ًهِ زشاًؼج  ثِ اّو ػلن ّب(  )اّو ػووداسًذ 
ّب ّن  آىدس یي هشهجِ  ،«هنصْكنى»»ّن ّب  آىهٌیْب اداهِ داسد،  ضیبهؾ

ي» ،ذهبً ّب ّن دیگش اثشی ًوی آىاص  ٍ ؿًَذ ّ ى هی ًُ  « ن ِإالٓ َن ُْمْلصِ
 ،ًٌذهب ّب ثبهی هی آى .ّبیی ًِ ػولـبى ثب ا  ف ثَد هگش اص اّو ػوو
ؿًَذ هگش  ای ّ ى هی یي هشضلِ دسو ّن ػلوبی ػبه   ،اّو ػوو ّن

ْ  »؛ ى هخللبًِ ثَدیـبّب ًِ ػووّب  آى ر َن صنرى خن ْن عن أ ًُ ِ  ،«ون َن ُْمْلص
یي ػببن ّؼهیٌذ ٍ ثهب ا ه ف ػوهو ّبی اػش ػجذگو ّب ّن ًِ  ایي
صههیي  ثب ًَزٌیشیي ؿلله  ،ى ثبؿٌذثبیذ  یلی هَاظت  َدؿب ًٌٌذ هی
ًدبق اص ایي ػببن  ى دادى ًٍِ بطظِ خب،ثبیذ هب آ شیي ًلغ ، َسًذ هی

دس یي  .ى سا ثبیذ  یلی ًٌیشل ًٌٌذ َدؿب ،اػ  ػِ ثؼذی صًذاى گًَِ
]هوٌهي اػه    غشی دس یي بـضؿگبّی ضؼبع ثب ًَزٌیشیي ثْبًهِ

   صهیي ثخَسًذ[.
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دس پهیؾ سٍی ههب اّهو ثیه ى ٍ ػیشّبیی اػ  ًِ هشآ ّب  ظ ایي
ى سا دس هشثیه  سا هب ثِ كضو ابْی ثخَاّین  َدهب ّب اگش ایي اًذ. گزاؿیِ
 ٍه  صًذگی هؼٌب پیذا  َاّذ ًشد ٍ ىهشاس ثذّین آاّو ثی هشآى ٍ 

ق دس صًذگی هب ّوهِ ٍ هـٌ  ،ّبی هب اسصؽ ًبس هب، كؼببی  هب، ػخیی
 ؿَد هبى سٍؿي هی ابْی ّذف  لو  ثشای ٍ ثِ كضو ًٌذ هؼٌب پیذا هی

ؿهَین ٍگشًهِ اًؼهبى  هٌهذ هی گبُ اص ضویوه  بهزق ٍ صیجهبیی ثْشُ آىٍ 
، ایهي اًؼبى كشیت  هَسدُ ثهِ دؿهوٌبى اػه م ،سٍ َدػش، اًؼبى  َد

دس ّویي دًیب ّهن ػهزاة  ،1ثَدى ای اػ  ًِ ثِ خض ّیضم خٌْن ثیسبسُ
 .ًـذ هی

 حَزویان و داىشگاٌیاناٌهیت و ارزش جلسات  

ؿشً  ؿوب ػضیضاى  ًِ ثب اسصؽ ٍخببت  ثؼیبس ًَساًی ٍ ٍاهؼبا  ایي خلؼۀ
 ِئٌههَاًذ ثبؿذ ًِ ه  آى خلؼبهی هیاص هلذام  ،عجن سٍایبقایذ، ًشدُ

ضیی     ثِ ػو  ایي خلؼبق.ؿًَذ ػشاصیش هی ِه ئٌ ، َسًذ ؿجغِ هی
ثهِ خلؼهِ  ِه ئٌهثش هی اص  ٍهیهیّب ّؼ  ًِ  ًضدیي ثِ ایي ػجبسق

ػغهش ایهي  اصٍ  آثبس ایي خلؼِ دس صهیياص ضیی  ػؼی هیٌٌٌذ ،سػٌذ ًوی

                                                           
ُْنْ  تُغٌِْيَ  لَيْ  کَفَُزٍا الِٓذنيَ  ِإىٓ » - 1 ْ ُْنْ  َعٌ ُ ال ََ اَل  َأْه ُّنْ  ٍَ اَلُد ٍْ ُأٍلَئِه َ   َشیْئًب اَلٓلِ  هِيَ  َأ هنْ  ٍَ قُهَدُ  ُّ ٍَ 
 10سَرُ آل عوزاى، آنِ « الٌٓبرِ 
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اص   -ٍ ثشای ؿهٌب    هذا ٍ هشثیه   هذایی ؿذُ اًذًِ ثشای  ذا خوغ -خلؼِ 
زیهضی سا  ،ُ اًهذثهشد آى آثهبسای اص  ًهِ ثْهشُ ًؼبًیى ثوبیب ٍ یب اص ّوب

  .1اهیجبع ثٌٌٌذ

س ایي ًٌهذٍ داًذ ًِ د صًجَس ػؼو ًوی هثواًؼبى هٌیْب  .ػَابوبهی داسین
االى زهِ ًهبس ًِ  كْوذ صًجَسػؼو هی هگشًٌذ،  زِ ًبس ثضسگی داسد هی

ص ًٌذف ثضسگی داسد هی  ٍ ّوهیي  ًهذدا ، ًویذؿهٌَی هی ؿهوبصؽ سا ٍ  كوظ 
دس اًیظبس ّؼیٌذ ًِ ایي صًجهَس ػؼهو ًهی ایهي االى اص یي هبُ خلَهش 
ّهب  ، اًؼبىثِ هب  َاّذ داد ثخؾ سااكغ ش ؿلبؿزای پبى ٍ داسٍی ثِ 

اهب  َد ایي صًجَسػؼو  .ٍ كشدا ّؼیٌذ ّوِ كق ًـیذًذ ٍ هٌیظش اهشٍص
  ذ.دّ زِ ًبس ثضسگی اًدبم هیًیؼ   هیَخِ

ثهَد ٍ یهي  ای یي خلؼِ ثیٌین هی الى هــَل ًبسّبیی ّؼیین ٍهب ا
 !ثیٌین ال ه اًجش اًین هیاهب سٍایبق سا ثخَ ػبػ  سكیین ٍ هوبم ؿذ؛

                                                           
اىَ  َعيْ » - 1 ََ ََ  ٍَ  ص الٌٓبِيٓ  َأتَیُْت : قَبلَ  غَٓسبىَ  بْيِ  َصفْ ُِ  بُْزد   َعلَی ُهتِٓکئ   الَْوْسجِذِ  فِي ُّ  َأْحَوهزَ  لَ

ُِ  فَقُلُْت  ِ  َرُسَلَ  نَب لَ ُِ  الْعِلْنِ  َطبلِبَ  ِإىٓ  الْعِلْنِ  بَِطبلِِب  َهْزَحببً  فَقَبلَ  الْعِلْنَ  َأْطلُبُ  جِئُْت  ِإًِّي اَلّلَ  لَتَُحفٔه
ب الَْواَلئِکَةُ  َْ ِ ب نَْزکَبُ  ثُنٓ  بَِأْجٌَِحت َْ ِْنْ  هِيْ  الٔذًْیَب َسَوبءَ  نَبْلُغَُا َحتٓی بَعْضبً  بَعُْض ِ  «.نُْطلَبُ  لَِوب َهَحبٓت
 117: ص ،1 ج ،(بیزٍت - ط) األًَار بحبر
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ال ه  ؿهبء إىّب اگش  ٍ ایي ؿَد زِ كبدس هیدس ػببن هؼٌب اص هب  االى ّویي
ههش  ب اػ  ًِ ثِ كضو ابْی بزهؾ ؿهیشیيدایٌ َد،ثبص ثـ ًگبُ هشثییی بث

اػه . اص  آؿٌبیی پیذا ًهشدُ آىاص ضیی بزق ظبّشی اػ  ًِ اًؼبى ثب 
اص بغق ٍ ًشهؾ ػٌبی  ًٌذ هب ههذس ایهي ال ه  ؿبء إى َاّین   ذاًٍذ هی

هطه  ًهِ  ییّهب ، ایهي ػلهنثخؾ سا ، ایي ٍالی  ضیبقایي ًظبم ،يدی
ثـٌبػین  ّب سا اّوی  ٍ هذسؿبى سا ػویوبا  ّذای  دیي ٍ اػیوبد ثبؿذ ایي

    ػبؿهوبًِ  ٍ ٍاس ٍ هـهٌِ آى ؿهٌب   ثهِ عهَس خهذ  هؼببی ثهب ال ه  ؿبء إىٍ 
 .ال ه  ؿبء ىإهٌذ ًٌذ  ٍ  ذاًٍذ ثْشُ ثبؿینهذسداى ال ه  ؿبء إى
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