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 تسن اهلل الشحوي الشحین

ّای صیادی است وِ دس ّوِ جای وطَس هذام اص  سال
ضَد ٍ ّوگاى سا تِ آى ًمطِ ٍ  توذى اسالهی گفتِ هی

غایت عالی دعَت هی وٌٌذ. هىشسا دس جلساتی تَدُ ام 
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تاوٌَى اگش ًگَیین ّش ساعتِ تلىِ سٍصاًِ ّوایص، ٍ 
دٍسُ ٍ والس دسس ٍ تَجیِ گزاضتِ هی ضَد وِ آلا 

 والس ٍ جلسِ... تاضین داضتِ تلِ تایذ توذى اسالهی
 تا ٍ وٌٌذ هی تِ تِ ٍ چِ چِ ّوِ ٍ ضَد هی توام ّن

 ىآ ّن ها اًطاهلل!!! خَتی توذى عجة گَیٌذ هی خَد
 ...تثیٌین سا توذى

تخَاّین آسیة ضٌاسی وٌین ٍ دسس گفتاسّا ٍ اگش 
جلساتی وِ تا هَضَع توذى اسالهی ٍ صیش هَضَعاتی 
وِ تا عٌاٍیي هطاتِ تشگضاس هی ضَد هَسد اسصیاتی لشاس 
دّین، یه هسالِ تیي ّوِ ی آى ّا هطتشن است ٍ 
آى طشح ضشٍست ٍ چشایی هسالِ است. ّوِ جا تا ّش 

ي پیذا وٌذ فشیاد وس هٌثش ٍ وشسی ای تشای ایشاد سخ
اسالهی ٍ اص  -هی صًذ تایذ توذى اسالهی، علَم اًساًی



 Fatehan.net گروه علمی فرهنگی فتح 01شامره  باشگاه نىیسندگان
 

 (اسالمی )فلسفه تعلیم و تربیت تحىل در علىم انسانی
مجتبی استاد 

 مصباح یزدی

 

3 
 

     سیدمحمد

 آل عمران
 اسالمی شعاری!!!متدن 

ایي دست هَضَعات تَلیذ ٍ ضىل تگیشد... خة ثن 
 هارا؟!!!

خشٍجی ایي هثاحث ٍ ایي جلسات ایي خَاّذ ضذ وِ 
ّیچ ٍلت تحَل صَست ًخَاّذ گشفت ٍ ّویطِ دس 
یه دٍس تاطل خَاّین هاًذ... ایٌىِ یه، دٍ یا چٌذ ًفش 

حتی ّوِ هشدم تِ حىن ضْشت یا تٌا تش هصلحت  ٍ
ّایی اص لضٍم تحَل دس علن ٍ تطىیل توذى اسالهی دم 
تضًٌذ، تا ساُ تحَل سا ًیاتٌذ تِ همصَد ًیه خَد ًوی 

 سسٌذ...
تایذ پس اص ایي ّوِ سال فْویذُ تاضین وِ تا ضعاس ٍ 
دستَسالعول ٍ فالى حىن، علن دیٌی ٍ توذى اسالهی 

ایي هسالِ ای است وِ هتاسفاًِ  ضىل ًوی گیشد.
 ًخثگاى ها تذاى تَجِ ًوی وٌٌذ.
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وِ اص خَد تپشسین  چِ تیص اص ّوِ هْن است ایي آى 
 چشا هَاًع تحَل جْت ًیل تِ توذى اسالهی وجاست؟

 ضَد هی تطىیل هَضَع ایي جْت وِ جلساتی توام
 ضىل ٍ اًساًی علَم دس تحَل ضشٍست تش تأویذ حذّ دس

 ٍالعیتی تفسیش ضَد؟ هی هتَلّف هیاسال توذى گیشی
 اًساًی علَم دس تایذ ٍ است  سسیذُ آى تِ اسالم وِ

  ًْفتِ سٍیىشدی چِ دس یاتذ، ظَْس دیٌی توذى ٍ اسالهی
 گشدد؟ تشهی ها تاسیخ تِ سٍیىشد آى چگًَِ ٍ است
 تِ ًیل ٍ اًساًی علَم دس تحَل ضشٍست اص تعذ ظاّشاً
ی وِ تایذ جایگضیي هحتَای تِ است الصم اسالهی، توذى

ضَد ٍ تِ سٍضی وِ ایي جایگضیٌی اص طشیك آى اًجام 
ی  گیشد تیٌذیطین؛ ٍگشًِ فشدا ًیض ّوچٌاى اداهِ هی

 ...اهشٍص خَاّذ تَد
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هطىل تعذی دس تحَل دس علَم ٍ ضىل گیشی توذى 
اسالهی ایي است وِ تٌا داسین تا عمل هذسى تِ دًثال 

مل هذسى ٍ توذى اسالهی تاضین. تذیي هعٌا وِ ع
اًساى جذیذ دس ساحت خَد عالَن ٍ جْاى سا تِ گًَِ ی 
خاصی دیذُ است ٍ عالَوی ضىل گشفتِ است ٍ 
هتٌاسة تا آى عالَن ًیاصّایی سا تشای اًساى ضىل دادُ 
است ٍ ٍلتی ها هی خَاّین دس هَسد توذى دیٌی 
صحثت وٌین ًیاصّا سا اصل گشفتِ ٍ تشای آى ّا هی 

ین!!! دس حالیىِ تایذ گفت تشای خَاّین چاسُ تیاًذیط
توذى اسالهی تایذ علن اسالهی ضىل تگیشد ٍ تشای علن 
اسالهی تایذ عالَن دیٌی ٍ لذسی ضىل تگیشد. تِ صتاى 
سادُ تش چِ تسا دس عالن دیٌی ٍ لذسی وِ تایذ ضىل 
تگیشد تسیاسی اص ًیاصّایی وِ اوٌَى اًساى هذسى ًیاص 

 هی اًگاسد، وٌاس تشٍد.
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ًی ایٌىِ ّش گاُ دس تاب سٍش ٍ ساُ ًیل تِ ًىتِ پایا
توذى اسالهی هطلثی هطشح هی ضَد، ّوِ آى سا دس 
لالة علن ٍ سٍش حصَلی هی اًگاسًذ دس حالیىِ تایذ 
گفت اگش تخَاّین اص طشیك علن ٍ سٍش حصَلی تِ 

 وِ توذًی ایي توذى اسالهی دست پیذا وٌین دیگش 
فاٍتی ت هذسى توذى تا وٌٌذ هی صحثت اش دستاسُ

ًخَاّذ داضت. صیشا ایي توذى ًیض تش اساس عمل غیش 
لذسی ضىل گشفتِ است. توذى اسالهی فمط تا استثاط 
تا ٍجَد ٍ فمط ٍجَد هی تَاًذ ضىل تگیشد ٍ اگش 
جاهعِ تِ سوت تَجِ ٍ استثاط تا ٍجَد سَق دادُ 
ضَد، آًگاُ هی تَاى ًسثت تِ ضىل گیشی توذى 

 اسالهی خَش تیي تَد...
ٌگًَِ ًطذ آًگاُ هذام ضعاس هی دّین توذى اگش ای

 اسالهی... توذى اسالهی.... توذى اسالهی...


