
  الویضاى صاحة تا ّوشاُ

 سُ() طثاطثایی ػالهِ ًصیحت تضسگتشیي

 طثاطثایی ػالهِ

 فمط سال، طَل توام دس خَدش. وشد هی تَصیِ تحمیك ٍ تالش ٍ واس تِ ّوِ اص تیطتش پذس/ حَصُ

 تحمیك تحصیل، هطغَل ساػت ضاًضدُ تا چْاسدُ ایام، تمیِ دس ٍ وشد هی تؼطیل سا ػاضَسا سٍص یه

 ... وِ تَد ایي ًصیحتص تضسگتشیي. وشد ًوی خستگی احساس ّشگض ٍ تَد تؼلین ٍ

 فیلسَف صًذگی اص ّائی خاطشُ» هَضَع تا «آسواًی هشد آى» وتاب حَصُ، خثشگضاسی گضاسش تِ

 تخص وِ دسآهذُ تحشیش سضتِ تِ ًظشی هشتضی للن تِ(« سُ) طثاطثائی ػالهِ اهلل آیت لشى، تضسي

 الویضاى تفسیش صاحة تا تیطتش ٍ تْتش آضٌایی تشای گًَاگَى ّای ضواسُ دس سا وتاب ایي اص ّایی

 .وشد خَاّین خَتاى ضوا ًگاُ تمذین

 تحمیك ٍ هطالؼِ 

 هَفمیت ساُ

  گَیذ: هی تاسُ ایي دس ػالهِ، فشصًذ

 یه فمط سال، طَل توام دس خَدش. وشد هی تَصیِ تحمیك ٍ تالش ٍ واس تِ ّوِ اص تیطتش پذس»

 ٍ تحمیك تحصیل، هطغَل ساػت ضاًضدُ تا چْاسدُ ایام، تمیِ دس ٍ وشد هی تؼطیل سا ػاضَسا سٍص

 هشدم تِ سا حك وِ تَد ایي ًصیحتص تضسگتشیي. وشد ًوی خستگی احساس ّشگض ٍ تَد تؼلین

 «.ًىٌیذ ضایغ سا وسی حك ٍ استذالل تطَس ّن آى تطٌاساًیذ،

 صیاد هطالؼِ 

 چطوگیشی ٍیژگی خذا هشد ایي دس سا هطالؼِ وخشت تفسیشالویضاى، هتشجن ّوذاًی، حسیٌی استاد

 تیٌذ هی



 

 هی ًَضتي ٍ هطالؼِ تِ ٍ هاًذُ تیذاس صثح تا سا ضة چٌذیي هاُ ّش اص}...{  طثاطثایی ػالهِ»

 تالٍت تِ غشٍب حَالی دس هؼوَال فیلسَف آى وِ ّست یادم تَدًذ، هطالؼِ اّل تسیاس. گزساًیذ

 .ضذًذ هی هطغَل لشآى

 

 ضَد، هی خستِ چطوتاى ٍ است تاسیه َّا خَاًیذ، هی لشآى هَلغ ایي چشا آلا وشدم، ػشض

 فشهَد ایطاى

 

 «.افضایذ هی دل تصیشت تش وِ گًَِ ّواى وٌذ، هی صیاد سا چطن ًَس لشآى لشائت»

   

 تفىش اسصش

 .تپشداصد تفٌي تِ هختلف هسائل دس تا وشد ًوی پشت سا رٌّص ٍ داًست هی سا تفىش لذس ػالهِ

 :گَیذ هی ػثذالثالی هٌْذس

 دس تجض ًذاضتٌذ، هختلف وتة سٍی صیادی هطالؼِ ٍ وشدًذ هی فىش تیطتش خَد ػلوی واسّای دس»

 وتاب خیلی ضاى وتاتخاًِ دس جْت تذیي ٍ هَجَد اختصاصات ٍ اسن ٍ تاسیخ تِ هشاجؼِ هَسد

 «.ًثَد اًثاضتِ

 ػلن دس غَاصی  

 :ضَد هی یادآٍس چٌیي ایي سا اٍ تفىش ویفیت تْشاًی، حسیٌی حسیي هحوذ سیذ ػالهِ



 ػوك تِ تا ٍ وشدًذ ًوی ػثَس آساًی تِ هطلثی اص ّیچگاُ تَدًذ؛ ػویك تفىش دس ٍ هتفىش استاد

 تسیاسی دس. داضتٌذ ًوی تش دست وشدًذ ًوی   واٍش سا آى جَاًة ٍ اطشاف ٍ سسیذًذ ًوی هطلة

 ٍ تفسیشی یا ٍ فلسفی هسألِ یه دس وِ ضذ هی ایطاى اص ای سادُ ٍ تسیط سؤال یه وِ هَالغ اص

 لذسی ایطاى گفت؛ پاسخ سا هطلة ٍ ضَد، دادُ فَسی جَاب ولوِ، چٌذ تا ضذ هی ٍ تَد سٍایی یا

 ٍ تشسسی سا لثَل ٍ سد هَاضغ ٍ احتواالت ٍ جَاًة ٍ اطشاف چٌاى آى اص پس ٍ هاًذًذ هی ساوت

 «.وشد هی پیذا سا دسسی جلسِ یه حىن وِ وشدًذ هی تحج

 آگاُ داًطوٌذ  

 :ًَیسذ هی اٍ دستاسُ داًطگاُ ٍ حَصُ ی آٍاصُ تلٌذ هتفىش هطْشی، هشتضی

 اص ٍ اًذ وشدُ فلسفِ تذسیس ٍ هطالؼِ ٍ تحصیل صشف سا خَیص ػوش اص ّا سال طثاطثایی ػالهِ»

 افىاس طثیؼی رٍق ٍ فطشی ػطك سٍی ػالٍُ تِ ٍ اًذ داضتِ احاطِ ًظشیات ٍ آساء تِ تصیشت سٍی

 «.اًذ گزساًیذُ ًظش اص ًیض خَتی تِ سا اسٍپا هحممیي

  :وطذ هی تصَیش تِ چٌیي ایي سا ػالهِ دیگش جای هطْشی استاد  

 آحاس ٍ تٌطیٌٌذ تایذ دیگش سال صذ وِ است هشدی}...{  است المذسی جلیل ٍ ػظین هشد تسیاس اٍ

 «.تثشًذ پی اٍ اسصش تِ ٍ وٌٌذ تحلیل ٍ تجضیِ سا اٍ

 ػمل ووال ًطاًِ 

 :سا اٍ ػملی ی چْشُ واٍد هی صیثا چِ وِ است آهلی جَادی اهلل آیت ػالهِ، ضیفتگاى دیگش اص

 

 تفىش تِ سا ٍلت هْن لسوت ٍ اًذیطیذى صیاد( سُ) ػالهِ فلسفی ی سیشُ تاسص هطخصات اص

:  وِ تَد ًضدى حشف تأهل اص لثل ٍ ًذادى جَاب دلت تذٍى سا سؤال ٍ گفتي سخي ون ٍ پشداختي

 .ضَد هی گضیذُ ٍ وَتاُ سخي ٍ والم ضَد، واهل خشد ٍ ػمل ّشگاُ/ الىالم ًمص الؼمل تن ارا



 

 آى تذٍیٌی تٌاى ٍ دسسی تیاى دس ًیض ٍ داضت جا تی سخي ًِ ٍ گفت هی سخي جا تی ًِ لزا

 گشاًوایِ ّای گٌج صَست تِ تیٌی دسٍى سًج ّای ًطاًِ وِ تَد ًَیس پختِ ٍ گَی گضیذُ چٌاى

 آسای اتطال دس گاُ ّیچ ٍ ّست، ٍ تَد هطَْد واهال لِ هؼظن فلسفی تحلیل ٍ ًمذ اتؼاد توام دس

 سا ػملی ػفت ٍ وشد ًوی فشاهَش سا ػلوی ادب پیطیٌیاى، ًاصَاب ًظشات  تضییف ٍ دیگشاى تاطل

 .گشفت ًوی ًادیذُ

   

 واسّا تْتشیي

 تِ سا تفسیشالویضاى است، لذس ّای ضة اص وِ سهضاى هثاسن هاُ اص ۳۲ ضة دس طثاطثایی ػالهِ

 .است وشدُ اضاسُ هسألِ ایي تِ گشاًمذسش تفسیش پایاى دس ٍ سساًذ اتوام

 

 دس سا تفسیشش ٍ وشد هی احیا لشآًی آیات تحمیك ٍ تحج تِ سا لذس ضة طثاطثایی ػالهِ حضشت

 ضوس ضیَای ٍ سسا ضؼش تِ ٍ! تَد تىاس تایذ چٌیي ایي آسی،. سسیذ پایاى تِ فشخٌذُ ضة ایي

 : الفٌَى ًفایس صاحة آهلی، هحوَد تي هحوذ الذیي

 

 خَسد تایذ جگش خَى تسی ساُ ایي واًذس               ًطَد توٌی تِ ٍ ًیایذ ساست َّس تِ

 

 تِ سهضاى هثاسن هاُ ۳۲ ضة دس سا جَاّشالىالم گشاًمذس وتاب ،(الؼضیض سشُ لذس) جَاّش صاحة

 ی هزاوشُ لذس، ضة احیای دس اػوال افضل: » است ضذُ ًمل لوی هحذث هفاتیح دس سساًذ؛ اتوام

  .است ػلن



 اص وِ ٌّگاهی ٍ داضت خاصی اسادت السالم ػلیِ ػلی حضشت همذس ساحت تِ طثاطثایی ػالهِ  

 ػضیوت ًجف یؼٌی هظلَم، اهام آى همذس تاسگاُ جَاس تِ اسالهی ػلَم تحصیل اداهِ لصذ تِ تثشیض

 : گفت چٌیي السالم ػلیِ هٌیي اهیشالوؤ هشلذ ٍ لثِ تِ خطاب ٍسٍد ی لحظِ دس وشد،

 چِ داًن ًوی ٍلی ام، ضذُ ضشفیاب ضوا هحضش تِ تحصیل اداهِ تشای هي السالم ػلیِ ػلی ای

 است، صالح چِ آى دس وِ خَاّن هی ضوا اص وٌن؛ اًتخاب سا ای تشًاهِ چِ ٍ گیشم پیص سا سٍضی

 .وٌیذ ساٌّوایی هشا

 ووال تِ ًیل ساُ  

 :است وشدُ ًمل ػالهِ ضاگشداى اص یىی

 هجالس دس ضشوت ٍ السالم ػلیِ حسیي اهام تش تىا ٍ تَسل تِ تَدًذ ػتثات دس ٍلتی ضٌیذم

 :فشهَدًذ هی اساتیذضاى اص ًمل تِ خَد اخاللی دستَسات دس ٍ داضتٌذ هشالثت ػضاداسی

 اهام هطْش حشم دس هگش ًىشد تاتی فتح ٍ گطایص ٍ ًشسیذ هؼٌَیت اص ای هشتثِ ّیچ تِ وس ّیچ

 .حضشت آى تِ تَسل دس یا ٍ السالم ػلیِ حسیي

 وٌذ هی ًمل اهجذی االسالم حجت  

 ضْیذاى ساالس تشای سَگَاسی   هجلس دس ٍلی داد، هی هجلس تِ ػظوتی ایطاى حضَس وِ ایي تا

 حذی دس اش ػمیذُ ٍ وشد هی ضشوت ػادی افشاد ّوچَى السالم ػلیِ الحسیي اتاػثذاهلل حضشت

 ها اًذ، وشدُ ًصة ػضاداسی هحل ٍ حسیٌیِ دیَاس ٍ دس تش وِ سیاُ ّای وتیثِ ایي گفت هی وِ تَد

 هَجَدات ی ّوِ تحوذُ، یسثح اال ضی هي إى چشاوِ تَد؛ ایطاى تا ّن حك ٍ وٌذ هی ضفاػت سا

 ٍ هشحیِ اضؼاس تِ هضیي سیاُ ّای پاسچِ ایي ٍ سٍد هی وٌاس ّا پشدُ لیاهت دس ٍلی داسًذ، ضؼَس

 ّای داًِ وِ تطَسی وشد، هی گشیِ ضذیذ چٌاى آى هجلس دس ٍ تَد خَاٌّذ ها ضفیغ سَگٌاهِ،

 .گشدیذ هی سشاصیش چطواًص اص اضه دسضت


