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خدمت  یکی  برادر  دو 
دیگر  و  کردی  سلطان 
به زور بازو نان خوردی. 

خدمت  چرا  که  را  درویش  گفت  توانگر  این  باری 
تو چرا  برهی؟ گفت:  از مشّقت کار کردن  تا  نکنی 
که  یابی؟  رهایی  خدمت  مذلّت  از  تا  نکنی  کار 
خردمندان گفته اند: نان خود خوردن و نشستن به که 

کمر شمشیر زّرین به خدمت بستن.
به دست آهک تفته کردن خمیر

به از دست بر سینه پیش امیر
عمر گرانمایه در این صرف شد

تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا
ای شکم خیره به نانی بساز

تا نکنی پشت به خدمت دو تا

فشارها و حتریم ها ایران را پای 
میز مذاکره کشانده است.

هیچ گزینه ای از جمله گزینه 
نظامی علیه جمهوری اسالمی 
ایران از روی میز برداشته نشده 
است.
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ایاالت مّتحده ی آمریکا چندی است ایران را به مذاکره 
اگر  نغمه می سراید که  و در گوش جهانیان  فراخوانده 
ایران مذاکره را بپذیرد، تمام مشکالت حل شده و صلح 
و ثبات، منطقه را فراخواهد گرفت. پرزیدنت روحانی نیز 
آن طور که در ایّام انتخابات می گفت، چندان بی میل 
به این مذاکرت نبوده و و معتقد بود از آنجا که اروپایی 
ها در تصمیمات خود منتظر اجازه ی آمریکا مانده و او را 
کدخدای خود میدانند، ما نیز بهتر است وقت خود را تلِف 
مذاکره با اروپاییان نکرده و یک راست به سراغ مذاکره با 
آمریکا برویم، و در سفر اخیر وی نیز همین طور شد. اّما 
آیا چنین سیاستی درست بود؟ چه نقدهایی به عملکرد 

دکتر روحانی در این باره می توان داشت؟
به چشم  از مواردی که در سخنرانی روحانی  1- یکی 
می خورد، ترویج چهره ای صلح طلب از ایران بود. از 
ای  تأسیسات هسته  از  دهیم  اجازه  که  این  بنده،  نظر 
ما دوباره بازدید کنند تا بتوانیم صدق نّیت خود را در 
جهان نشان دهیم، همان نرمش قهرمانانه است؛ یعنی 
نرمشی که در نهایت برای ما اعتماد مردم جهان را در 

پی خواهد شد.
ادامه در صفحه 3

All options are 
on the table! 

این  کلمات  دقّت  با 
خّط  که  را  ا...«  »روح 
است  ا...  رسول  خّط  او 
امام  وجود  کنید.  دنبال 
معیار  ما  برای  امروز 
آن،  از  انحراف  و  است 
آخرت  و  دنیا  خسران 
است. وصیّتم به برادران این است که سعی کنند توده 
سیاسی  نظر  از  هستند،  انقالب  عاشق  را که  مردم  ی 
صادق  نیروهای  بتوانند  که  کنند  آماده  اعتقادی  و 
را که جریان  عناصری  که  کنند  شناسایی  را  انقالب 
های انحرافی دارند، بشناسند. شناخت مردم در تداوم 

انقالب حیاتی است.
شهید حسن باقری

حکایتقلم عشق
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قرار  سازی  تمّدن  مقابل  در  تمّدن شناسی  واژه ی 
دارد؛ از این وجه که تمّدن شناسی ناظر بر »تعاریف 
مصداقی« و تمّدن سازی ناظر بر »تعاریف معیاری« 
است. تعاریف مصداقی به این مفهوم است که ما در 
ایران  بحث تمّدن شناسی به شناسایی تمّدن های 

باستان،  مصر  ن باستان،  نا یو
باستان، چین باستان، روم 
ها  تمّدن  دیگر  و  باستان 
می  النهرین  بین  مثل 
که  جهت  آن  از  پردازیم، 

شناسی،  تمّدن  پس  هست. 
دارای یک رویکرد توصیفی-تاریخی و 

ناظر بر تعاریف مصداقی است. یعنی در این 
بحث بیان می شود که مثاًل تمّدن مصر باستان 

دارای چه شاخصه هایی بوده است.
رویکرد  یک  دارای  سازی  تمّدن  دیگر،  سمت  در 
بر تعاریف معیاری است.  ناظر  تجویزی-دستوری و 
یعنی ما به عنوان شیعه ی اثنی عشری که حکومت 
جهانی حضرت مهدی)عج( را تحت عنوان افق آینده 
ی خود در نظر گرفته ایم، می خواهیم تمّدنی را در 
آینده بسازیم که این تمّدن نوین اسالمی، منجر به 
حکومت جهانی حضرت مهدی)عج( شود. این تمّدن 
سازی، نیازمند تعاریف معیاری است؛ یعنی ما یک 
سری معیارها یا شاخص هایی را در نظر می گیریم و 
تمّدن فعلی )تمّدن غرب( را با این شاخص های می 
هایی  قسمت  تطبیقی(.  ی  مطالعه  )روش  سنجیم 

قسمت  و  همخوان  دو  این  از 
این  هایی معارض است که ما 
تعارضات را باید هضم )جرح و 
تعدیل( نماییم. البّته این کار را 
با دیگر تمّدن ها غیر از تمّدن 

غرب نیز می توان انجام داد.
به  مربوط  شناسی  تمّدن  پس 
سازی  تمّدن  و  است  گذشته 
یک  حال  آینده.  به  مربوط 
میان  ای  مفقوده  ی  حلقه 

تمّدن شناسی و تمّدن سازی وجود دارد که معموالً 
دوران  که  این  کند.  نمی  کار  حوزه  این  در  کسی 
آینده ای که  به تمّدن  از تمّدن های گذشته  گذار 
ی  حلقه  این  دهد.  رخ  چگونه  ماست،  نظر  مورد 
مفقوده، بحث منطق تبدیل )روش شناسی تبدیل- 
تبدیل،  این  و  است   )convert methodology
به  پرداختن  موانع  از  یکی  است.  طّراحی  نیازمند 
میان  در  خاّلق  تفّکر  که  است  این  تبدیل  منطق 
که  این  دیگر  ی  مسأله  است.  رنگ  کم  معموالً  ما 
اساساً این دیدگاه که مبانی را باید در قالب یک مدل 

ریخت و سپس به اجرای آن پرداخت، وجود ندارد؛ 
مانند اتّفاقی که در دولت نهم در مورد سود بانک ها 
اتّفاق افتاد؛ بدین صورت که دغدغه ی کاهش سود 
بانک ها وجود داشت؛ اّما به دلیل فقدان مدل و عدم 
مطالعه ی کافی پیش از انجام کار، نتیجه عکس شد 
و سود بانک ها پس از مّدتی از حالت اّول هم باالتر 

رفت.
اّما تمّدن برتر چه ویژگی هایی دارد؟

آن  مبانی  که  نشست  خواهد  ثمر  به  تمّدنی  اّوالً، 
قرار  که  را  مردمی  تمام  ذهن  و  باشد  قدرمتند 
است ذیل آن تمّدن زندگی کنند، اقناع کند. بدون 
نمی  تمّدنی رخ  مردم، عماًل  درگیری ذهن 
نامه  بخش  با  تمّدن،  واقع  در  دهد. 
ساخته نمی شود و اگر در 
متن زندگی مردم تغییری 
نشود، اساساً تمّدنی ایجاد 

نشده است.
ثانیاً، آینده ی این تمّدن 
ترسیم  وضوح  به  باید 

تمّدنی، شده و قابل تبیین  حرکت  باشد. 
حرکتی است به سوی آرمان ها و روشن است که تا 
آن آرمان ها مشّخص نباشند، حرکتی رخ نمی دهد. 
پس تبیین وضعّیت مطلوب، یک عنصر اساسی در 

تمّدن سازی است.
ثالثاً، یک حرکت تمّدنی هنگامی واقعاً به وقوع می 
از  حرکت  برای  مناسبی  ی  برنامه  که  پیوندد 
وضعّیت موجود به وضعّیت مطلوب داشته باشد. 
لزوم این مرحله در آن است که حرکت از وضعّیت 
نمی  ناگهانی  به شکل  مطلوب،  وضعّیت  به  موجود 
از  ما  که  است  تفّکری  محتاج  و  بیفتد  اتّفاق  تواند 
آن با نام منطق تبدیل 
عنوان  به  کردیم.  یاد 
افرادی  هستند  مثال، 
که تکنولوژی را ذاتاً پلید 
حذف  خواهان  و  دانند  می 
بشر  زندگی  از  آن  ی  یکباره 
هستند. اّوالً این حرف اساساً 
صحیح نیستند؛ چرا که 
برخی تکنولوژی ها برای 
اصیل  نیازهای  برآوردن 
انسان ها ساخته شده اند و برای توسعه ی عبودیّت 
ضروری اند. ثانیاً اگر هم چنین حرفی درست باشد، 
باید دوران گذاری برای این تغییر تعریف  و برنامه 
ریزی شود. در واقع تغییرات ناگهانی هیچ گاه نمی 

توانند یک حرکت تمّدنی باشند.
مندی،  روش  و  مندی  هدف  مبنامندی،  پس 
اشاره  ها  آن  به  مقاله  این  در  که  بود  عنصری  سه 

نمودیم.

2      2         دو هفته نامه صبح ،سال دهم، شماره بیست و سوم، مهر ماه 1392                                                                                                            تمدن

همبستکی

اجتماع  و  وحدت 
دین  محور  گرد  بر 
در  دادگر  پیشوای  و 
ای  ویژه  اهّمیّت  اسالم 

دارد. حتّی نماز که نماد عبادت است، ترجیحاً یا لزوماً 
به جماعت گزارده می شود. قرآن کریم می فرماید: 

»به ریسمان ا... چنگ زنید و پراکنده نشوید.«
است؛  انسان  گرگ  شیطان،  فرمودند:  )ص(  پیامبر 
دور  و  وامانده  گوسفندان  همواره  گرگ  که  چنان 
]ی  ها  بندی  دسته  از  پس  درد.  می  را  گلّه  از  افتاده 
سیاسی و فرقه ای[ بپرهیزید و بر شما باد به شرکت در 

جماعت و مجالس عمومی و حضور در مساجد.
ایشان در حدیث دیگری می فرمایند: وحدت سیاسی 
کس  هیچ  که  است  نعمتی  عادل،  پیشوای  محور  بر 
گروه  از  جدایی  بنابراین  داند.  نمی  را  آن  ارزش 
به  بلکه گرفتاری  نیست؛  تقّرب  تنها عامل  نه  مؤمنان 

دست شیطان است.
)مفاتیح الحیاة، ص 450(

 
... پس هرکس که مصرف غربی بکند، می شود متمّدن 
و برای این که مصرف کننده ی تولید غربی بشوند، 
یا  بومی خودشان  فرهنگ  باشند که  معتقد  باید همه 
شخصیّت مستقّل خودشان، مفهومی ندارد و خودشان 
نمی توانند تمّدن و فرهنگ بسازند و باید برای متمّدن 
شدن، ابزار و قالب ها و ارزش های غربی را بپذیرند و 
برای همین است که در جامعه ی خودمان می بینیم به 
آدمی می گویند متمّدن که مصرفش باال رفته است، 

نه شعورش.
)بازگشت به خویشتن، ص 23(

حلقه ی مفقوده ای میان تمّدن 
شناسی و تمّدن سازی وجود 
دارد که معموالً کسی در این 

حوزه کار نمی کند.
این حلقه ی مفقوده، بحث 

منطق تبدیل است و این 
تبدیل، نیازمند طّراحی است.

بازگشت

 به 

خویشتن

سخن بزرگان

سبک زندگی
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    ادامه از صفحه اول

بنابراین طرح این که ملّت ایران اهل 
ی  نقطه  یک  است،  دوستی  و  صلح 
قّوت بود. اّما آیا با هر ملّتی می توان 
از در صلح و دوستی وارد شد؟ ملّتی 
را  دیگر  ملّت  ی  کاشانه  و  خانه  که 
کرده،  مصادره  خود  نفع  به  رسماً 
که  ملّتی  با  است؟  دوستی  الیق  آیا 

قرآن آن ها را »شدیدترین دشمنان مسلمانان« معّرفی 
با  بنابراین همراه  بود؟  توان دوست  نموده، چگونه می 
انقالبی  اصل  این  از  باید  شد،  بیان  که  قّوتی  ی  نقطه 
نیز غفلت  نامشروع است  اساساً  اسرائیل  که موجودیّت 
همچنان  رژیم،  این  موجودیّت  به  تهاجم  و  شد  نمی 
ذیل  که  است  قهرمانانه  وقتی  نرمش  ماند.  می  باقی 

اصول باشد...
مسأله  به  آمریکا  و  ایران  نزاع  تقلیل  دیگر،  مطلب   -2
امام  سخن  به  اینجا  در  است  الزم  بود.  ای  هسته  ی 
خمینی)ره( نیز اشاره کنیم که فرمودند: »نکته مهمي 
که همه باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس 
که  است  این  دهیم  قرار  بیگانگان  با  خود  سیاست 
دشمنان ما و جهانخواران تا کي و تا کجا ما را تحمل 
مي-کنند و تا چه مرزي استقالل و آزادي ما را قبول 

دارند. به یقین آنان مرزي جز عدول از همه هویتها و 
ارزش هاي معنوي و الهي نمي شناسند 

از  دست  هرگز  کریم،  قرآن  گفته  به 
مگر  دارند  برنمي  شما  با  ستیز  و  مقاتله 
ما چه  برگردانند.  از دینتان  را  اینکه شما 
ها  صهیونیست  نخواهیم  چه  و  بخواهیم 
خواهند  تعقیبمان  در  و شوروي  آمریکا  و 
مان  و شرافت مکتبي  تا هویت دیني  بود 
را لکه دار نمایند...« )صحیفه امام، ج12، 
ص9( در واقع یک امتیاز به آمریکا دادن، 
آنجا که  از  و  آمریکاست  آمدن  قدم جلوتر  معادل یک 

نمی  اسالم  اّول  درجه  دشمنان  نّیت 
تواند خیرخواهی برای مسلمین باشد، 
دادن  معادل  ها  دادن  امتیاز  این 
و  ایران  نزاع  است.  بعدی  امتیازهای 
آمریکا، نزاع اسالم و کفر است و این 
همواره  باطل،  و  حق  نبرد  ی  صحنه 
باقی است، حّتی اگر مسأله ی هسته 
ظلم  به  باید  بنابراین  شود.  حل  ای 
مظلوم  مردم  دیگر  بر  آمریکا  های 

جهان نیز اشاراتی می شد. ای کاش آقای روحانی کلید 
حّل مشکالت را در پیروی از حق و دفاع از آن می-دید 

و نه در دستان دولتمردان فریبکار آمریکایی.

نهایت  در  گذشت،  چه  هر  جلسات  و  مذاکرات  در   -3
اوباما آب پاکی را روی دست همه ریخت، وقتی پس از 
آن همه نرمش و تأکید بر حقوق و اعتماد متقابل، باز 
هم متکّبرانه اعالم کرد که گزینه ی نظامی هنوز روی 
ایران را ملّتی ضعیف و رنجور خواند  میز است و ملّت 
که با تشرها و تهدید و تحریم ها، التماس گونه به پای 
که  بود  آمریکا  این  که  آن  اند؛ حال  آمده  مذاکره  میز 
را  تلفنی  گفتگوی  و  جمهور  رؤسای  دیدار  درخواست 
نداشت،  هرچه  آن  حول  مذاکرات  و  سفر  این  داشت. 
رعایت  اهل  آمریکا  که  ساخت  روشن  همگان  برای 
حقوق دیگر ملّت ها نیست و همواره در پس دستکش 
نهفته  چدنی  دستی  اش،  مخملی 
خطایی  مستکبران،  به  اعتماد  دارد. 
ی  حافظه  از  که  نابخشودنی،  است 
همان  شد.  نخواهد  پاک  ایران  ملّت 
شده  باعث  هم  دیگر  بار  که  خطایی 
)یا  همکاری  ها  مّدت  از  پس  بود 
شرارت  محور  را  ما  شنوی!(،  حرف 
کدخدای  جسورانه  را  خود  و  خوانده 

بنامند. جهان 
آنچه خواندید، نظری بود که محتاج نظرهای 
شماست...
و منه التوفیق

نزاع ایران و آمریکا، نزاع 
اسالم و کفر است و این 

صحنه ی نبرد حق و باطل، 
همواره باقی است، حتّی 

اگر مسأله ی هسته ای حل 
شود.

این سفر و مذاکرات حول آن 
هرچه نداشت، برای همگان 

روشن ساخت که آمریکا 
اهل رعایت حقوق دیگر ملّت 
ها نیست و همواره در پس 

دستکش مخملی اش، دستی 
چدنی نهفته دارد.

گلیم آزادی را تا کجا باید بافت؟
چند کلمه ای در باب معنای واقعی آزادی
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حیات معقول از مرحله ی »رهایی« شروع می شود، 
واالی  ی  مرحله  در  و  کند  می  عبور  »آزادی«  از 
»اختیار« شکوفا می شود. محّققان اغلب میان این 
سه مرحله تفاوت نمی گذارند؛ در حالی که بین این 
سه مرحله اختالف هایی اساسی به این شرح وجود 
دارد: رهایی عبارت است از برداشته شدن قید و 
است،  شده  انسان  بند  پای  نوعی  به  که  زنجیری 
بدون این که این رهاشدن، تکلیف بعد از رهاشدن 
بودن  رها  از  است  عبارت  آزادی  نماید.  تعیین  را 

ی  اضافه  به  زنجیر  و  قید  از 
از  یکی  انتخاب  توانایی  داشتن 
راه هایی که انسان در مقابل خود 
انسان  دارد. مالحظه می شود که 
مرحله  از  بیشتر  مرحله،  این  در 
شخصّیت  استقالل  از  رهایی،  ی 
این  خود  ولی  است؛  برخوردار 
و  نیکی  ی  کننده  تعیین  آزادی 
بدی زشتی و زیبایی راهی نیست 

این رو متأّسفانه  از  انتخاب خواهد کرد.  انسان  که 

در مسیر  )آزادی( معموالً  اهّمّیت  با  این پدیده ی 
اختیار  اّما  شود.  می  مستهلک  ها  باری  و  بند  بی 
عبارت است از نظارت و تسّلط شخصّیت به دو 

قطب مثبت و منفی 
کار برای بهره برداری 
از آزادی در راه وصول 

به خیر و رشد.
اّما رابطه ی میان آزادی 

و اختیار چیست؟
بر  عالوه  اسالم  اساساً 
شناختن  رسمّیت  به 
انسان  تکوینی  آزادی 
)که بنابر حکمت الهی 

و به عنوان مقّدمه ی اختیار و اراده 
بشر  افراد  ی  همه  برای  ها،  آن  ی 
ای  مرتبه  به  را  او  دارد(،  فعلّیت 
برتر، یعنی کسب آزادی حقیقی )یا 
وصول  و  آزادگی(  رساتر،  تعبیر  به 
–یعنی  اختیار  حقیقی  معنای  به 
انتخاب خیرات و اجتناب از شرور- 
دعوت کرده است و نخستین مرحله 
ی این نوع آزادی را در رهایی اراده 
ی آدمی از وابستگی به شهوات و تمایالت نفسانی 

اگر  که  طوری  به  اخالقی(؛  )آزادگی  است  دانسته 
نیابند،  رهایی  نفسانی  هواهای  بند  از  ها  انسان 
از چنگ طواغیت )حاکمان غیر  قادر نخواهند بود 
خدایی( و ستمگران رها شوند. رهایی 
از هرگونه ستم سیاسی و اقتصادی و 
دست یابی به انواع آزادی های فردی 
تقلید  از  آزادی  ویژه  به  و  اجتماعی  و 
هنجارهای  و  غلط  افکار  از  کورکورانه 
فرهنگی(،  و  فکری  )آزادگی  غالب 
مصادیق دیگری از آزادی های حقیقی 
به  را  ما  الهی  پیامبران  که  اند  انسان 
در  اند.البّته  فراخوانده  ها  آن  کسب 
نفی  یعنی  آدمی  آزادی حقیقی  واقع، 
اطاعت هر آن چه غیر خداست و بندگی و خضوع 
فقط در برابر خالق هستی و نظام آفرینش. به تعبیر 
آن  تجویزی  و  متعالی  معنای  در  آزادی  دیگر، 
یعنی رفع همه ی موانع درونی و بیرونی تکامل و 
شکوفایی  سوی  به  آگاهانه  حرکت  و  انسان  تعالی 
تجلّی  و  طبیعی  استعدادهای  رشد  الهی،  فطرت 
معنای حقیقی  به  اختیار  به  که  انسانی،  شخصّیت 

آن )= طلب خیرات( می انجامد.
)منبع: مبانی نظری تحّول بنیادین آموزش و پرورش، به نقل 
از حیات معقول )عاّلمه جعفری((

به  بر  عالوه  اسالم  اساساً 
رسمیّت شناختن آزادی تکوینی 
انسان، او را به مرتبه ای برتر، 
و  حقیقی  آزادی  کسب  یعنی 
اختیار  به معنای حقیقی  وصول 
–یعنی انتخاب خیرات و اجتناب 

از شرور- دعوت کرده است.
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صفین  جنگ  در  اصحاب  به  الّسالم  علیه  علی  امام 

فرمودند:

او قرآن مني خواهند، چرا  اين مردِم معاويه و طرفداران   

و  بصيرت  با  و  بترسيد  خدا  نيستند،،از  قرآن  اهل  که 

هوشياري به جنگ با آنان ادامه دهيد.

بحار االنوار، ج 33، ص 311.

نشریه دانشجویی، فرهنگی، سیاسی صیح دانشگاه
دانشگاه  دانشجویان  اسالمی  جامعه  امتیاز:  صاحب 

صنعتی اصفهان
مدیر مسئول وسردبیر: رامین اسالمی

طراح و صفحه آرا: س.ح.ف

همکاران این شماره: 

سید سجاد بنی لوحی، سعید نادری

خوابگاه:نظافت 
درها...  کمدها،  اتاق،  داخل  سالن، 

کامپیوترهای  ماندند!  جا  ها  چرک  کنم  فکر 
خوابگاه بسیار کم و داغون هستند. 

غذا: سالم. ببخشید می خواستم اگه بشه این سؤالو از رئیس 
جدید دانشگاه بپرسین که چرا دانشجو 4 تومان بابت یه وعده غذا جلو 

جلو بده و اگه نتونه بخوره پولش برنگرده. اصاًل این بّچه بازی کّل برنامه ریزی 
دانشجو رو به هم می ریزه.

پاسخ: پیشنهاد ما این هست که مبلغ رزرو اّولّیه را به عنوان وام به کارت همه ی 
دانشجوها بریزن: خوابگاهی 50 هزار و اصفهانی 25 هزار تومان.

فضای دانشگاه: سالم. بابا ما فریب اسم دانشگاه صنعتی را خوردیم. به ا... 
با این سیستم رزرو غذا و  این قدر سرد و بی روح باشه؟  باید  جّو دانشگاه 
وضعّیت تغذیه آبروی اصفهان و اصفهانی را زیر سؤال می برین. »جمعی از 

دانشجویان شیرازی دانشگاه«
پاسخ: جانا سخن از این دل ما می گویی!

سرویس داخلی: تو رو جون مادرتون رسیدگی کنید: این اتوبوس داخلی 
که ساعت 8 راه می افته برا کیه دیگه؟! به چه دردی می خوره وقتی کالس 
ما دیگه شروع شده. باید چی کار کرد؟ باید رفت سر جاّده مّنت ماشین های 

عبوری را کشید تا دلشون بسوزه...
پاسخ: چه گویم که ناگفتنش بهتر است...!

دوستانمان:        های  دغدغه  و  مشکالت  بیان  جهت  پیامک  ی  سامانه 
30009900662596    منتظر پاسخ های مسئوالن هستیم...

ها  آالیش  ی  همه  از  نیّت  پاکداری  یعنی  اخالص 
این همان چیزی است که در همه ی  ها.  ناپاکی  و 
زندگی از ما خواسته اند و وجودش سبب درستکاری 
پیوسته و نبودش سبب بدبختی خواهد بود. از این رو 
قرآن کریم در موارد بسیاری، بندگان را به اخالص 

فراخوانده است:
بپرستند در  ا... را  نیافتند جز آن که  » و آنان فرمان 

حالی که در دین او اخالص می ورزند.«
» آگاه باشید که دین خالص از آن ا... است.«

امام باقر)ع( فرمودند: »هیچ بنده ای نباشد که چهل 
روز ایمانش را برای ا... پاک و خالص گرداند جز 
آن که ا... او را نسبت به دنیا بی رغبت می گرداند 
بشناسد  را  او می دهد که درد و درمان  به  بینایی  و 
به  را  زبانش  و  نموده  پایدار  دلش  در  را  و حکمت 

حکمت گویا می کند.«
)اخالق ُشبَّر، ص 41(

پای درس اخالق

اخالص

دانشجوصدای

بدون شرح !

لطیفه های وّهابی!
میگن که وّهابی ها توی شناسنامه هاشون یه تاریخ 

تولّد دارن یه تاریخ انفجار!
       
دعای پدر و مادر یه وّهابی سر سفره ی عقد:

ایشاال به پا هم منفجر شین!
       

ابراز ارادت دو وّهابی به هم:
اّولی: منفجرتیم.

دومی: اختیار داری انفجار از ماست.


