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عصاره فضیلت های 
حوزه و روحانیـت

شخصیتهایبزرگوداشتههایمعنوی
امـام خامنـه ای در دیـدار بـا رئیـس و اعضـای مجلـس 
خبـرگان: بعضی هسـتند کـه مجلـس خبـرگان از حضور 
آن هـا بهره منـد می شـود، نـه آن هـا از حضـور در مجلـس 
خبـرگان. امثـال جناب آقای یـزدی با جناب آقـای مصباح، 
کسـانی هسـتند کـه وقتـی در مجلـس خبـرگان حضـور 

داشـته باشـند، مجلـس وزانـت بیشـتری پیـدا می کنـد. 
نبـودن این هـا در مجلـس خبـرگان، بـه این هـا هیچ گونه 
ضـرری نمی زنـد. بلـه، بـرای مجلـس خبـرگان نبـودن 
این هـا خسـارت اسـت. شـخصیت برجسـته ی اشـخاص 
بـه معنویـات آن هـا، بـه داشـته های معنـوی آن هـا، بـه 

سـرمایه های معنـوی آن هـا اسـت.1

اشاره: 

ــاد  ــاره بررســی ابع ــب حاضــر درب مطل
ــگاه  ــاح از ن ــه مصب ــخصیت عالم ش
مقــام معظــم رهبــری اســت کــه 

تقدیــم حضورتــان می شــود.
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پارساییخصلتهمیشگی
امام خامنه ای در پیام تسلیت به مناسبت رحلت عالمه 
همیشگی  خصلت  پرهیزگاری  و  پارسائی  یزدی:  مصباح 
ایشان از دوران جوانی تا آخر عمر بود و توفیق سلوک در 
طریق معرفت توحیدی، پاداش بزرگ الهی به این مجاهدت 

بلند مدت است.2

دارایفضل،تقواواخالص
مصباح(  ایشان)آیت اهلل   با  دهه30  میانی  سال های  از  من 
ایشان  در  را  ویژگی ها  این  زمان  همان  از  و  دارم  آشنایی 
مشاهده می کردم. فضل، تقوا و اخالص این ها چیزهای با 
ارزش و با عظمتی است و خداوند با این ویژگی هاست که به 
حرکتی برکت می دهد. چنانچه کار بر مبنای علم پایه گذاری 
بشود و کننده کار، آن را با نیت خالص انجام دهد و خودش 
هم در عمل اهل تقوا و مراقبه باشد این هاست که یک جامعه 
را متبرک می کند. جناب آقای مصباح حق و انصاف از حسنات 
و ذخایر حوزه اند. رحمت خدا بر آن اساتیدی که برایشان تاثیر 
گذاشته اند و ایشان را تربیت کرده اند و رحمت و تفضل خدا بر 

خود آقای مصباح که منشأ این همه برکات اند.3

برکتماندگارحوزهعلمیه
به  مصباح  آیت اهلل   انتصاب  حکم  در   خامنه ایی امام 
ریاست موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی: جنابعالی 
را که از برکات ماندگار حوزه علمیه قم و از چهره های موصوف 
و معروف به علم و عمل و جد و ابتکار می باشید به ریاست 
و مدیریت این مؤسسه منصوب می کنم...با توجه به احاطه 
و نکته دانی آن جناب، خود را از توصیه به کارهای بایسته 
بی نیاز می دانم و شما و همه همکاران هوشمند و دلسوزتان را 

به لطف و هدایت و فضل مستمر پروردگار متعال می سپارم.4

تربیتفضالیآشنابامقتضیاتزمان
امام خامنه ای: خدا را شکرگزاریم که بحمداهلل به جناب آقای 
مصباح که از چهره ها و شخصیت های برجسته و نادر الوجود 
روحانیون امروز ما هستند، این توفیق را داده که مجموعه یی از 
برادران را جمع کنند و تربیت کنند و آماده کنند برای کارهای 
مهم و مسؤلیت های حساس، بنده خود هم شخصا از جناب 
ایشان تشکر و سپاسگزاری می کنم. به عنوان یک مسلمانی که 
از دیدن طالب و فضالی آگاه و وارد و صاحب دانش و بینش 

خوشحال می شود و احساس خشنودی می کند.5

فقدانآیتاهللمصباح،خسارتحوزهها
امام خامنه ای در پیام تسلیت به مناسبت رحلت عالمه 
مصباح یزدی: این، خسارتی برای حوزه ی علمیه و حوزه ی 

معارف اسالمی است.6
هجومهایتبلیغاتیعلیهامثالشهیدمطهری

امام خامنه ای در جمع دانش  آموختگان طرح والیت: 
این هجوم های تبلیغاتی را که به شخصیت های برجسته، 
به انسان های واال و با اخالق های برجسته می کنند؟ این ها 
همه اش نشان دهنده ی اهداف و نیات دشمن است. وقتی 
یک نفر مثل . با مرحوم شهیدمطهری نیز همین گونه برخورد 
کردند.... چه اهانت ها، چه ناشایست ها و ناسزاها که به آن 

چهره ی مطهر و منور زده شد.7

بنیانگذارموسسهایجامعوکامل
با اعضای موسسه آموزشی و  امام خامنه ای در دیدار 
پژوهشی امام خمینی: این مؤسسه خوب، جامع و کامل- 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی - می تواند از 
لحاظ تالش پیگیر، خستگی ناپذیر، خالصانه و عالمانه الگویی 

برای حوزه باشد.8

فقیهوفیلسوفوصاحبنظردرمسائلاساسیاسالم
والیت:   طرح  دانش  آموختگان  جمع  در   خامنه ای امام 
جناب آقای مصباح که بنده نزدیک به چهل سال است که ایشان را 
می شناسم و به ایشان ارادت دارم، ارادت قلبی دارم من به ایشان؛ 

فقیه، فیلسوف، متفکر، صاحب نظر در مسائل اساسی اسالم.9

فیلسوفومفسر
با اعضای موسسه آموزشی و  امام خامنه ای در دیدار 
پژوهشی امام خمینی: از دهه 1330 تاکنون جناب آقای 

مصباح را می شناختم، همواره بر مدار حق بوده است. .10
امام خامنه ای در جمع دانش  آموختگان طرح والیت:  
از تفکر صحیح درست تعریف شده متکی بر یک  دشمن 
چنین  جا  هر  دشمن  نمی آید،  خوشش  جهان بینی صحیح 
چیزهایی را مشاهده کند، هرجور بتواند باهاش مبارزه می کند. 
امروز بحمداهلل نظام اسالمی ما مفتخر است که شخصیت های 
برجسته ی علمی و معنوی در او حضور دارند. همین شخصیت 
از  این کار)طرح والیت( هم  عزیز و عظیمی که بحمداهلل 

برکات ایشان)آیت اهلل  مصباح( است.11

ضرورتاستفادهازآیتاهللمصباح
امام خامنه ای در دیدار با اعضای بسیج دانشجویی: فکر 
دینی ما، ارتباط با خدا، ارتباط با منبع قدرت، منبع زیبایی و منبع 
وجود است. هرچه این ارتباط، بیشتر باشد، بهتر است. هرچه 
این ایمان، قوی تر و این استدالل ها، استدالل های محکم 
باشد، بهتر است. خوشبختانه امروز اساتید بزرگی هستند.... در 
قم، بزرگان و اساتیدی مثل آقای مصباح و دیگران هستند؛ 
هرچه می توانید، از آن ها استفاده کنید. آنان برای شما از لحاظ 

فکری، خیلی منبع و منشأ خیر و برکتند.12
حوزهعلمیهونیازهایاساسیمردم

امام خامنه ای: پاسخ ذره ذره و دانه دانه ی مسایل زندگی 

ایشان متفکری برجسته، مدیری 
شایسته، دارای زبان گویائى در 

اظهار حق و پای با استقامتى در 
صراط مستقیم بودند. خدمات 

ایشان در تولید اندیشه ی دینى 
و نگارش کتب راه گشا، و در 

تربیت شاگردان ممتاز و اثرگذار، 
و در حضور انقالبی در همه ی 
میدان هائى که احساس نیاز 

به حضور ایشان مى شد، حقا و 
انصافا کم نظیر است.
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چیست؟ شما و همه ی ما در جواب خواهیم ماند. یعنی ما امروز به فراخور نیاز 
و استفهامی که وجود دارد، پاسخ حاضر نداریم. غالبا هم معادن عظیم و غنی 
از جنس های فاخر در اختیارمان است؛ اما پولی را که بشود در بازار دست این 
و آن داد و خرجش کرد، نداریم.چه کسی می خواهد این کارها را بکند؟ این، 
حرف من نیست؛ حرفی است که سال ها در حوزه مطرح بوده است. این که 
کسی مثل جناب آقای مصباح به این فکر بیفتند و بیایند روال کار شما را به 

وجود آورند، ناشی از این سؤال چند دهساله در حوزه است.13

اینمرکزپربرکتوشایستهتقلید
فرهنگی  بنیاد  و طالب  فضال  با  دیدار  در  )مدظله العالی(  خامنه ای  امام 
آیات قرآن کریم و  باقرالعلوم: ما معادن غنی و بسیار عظیمی شامل 
احادیث اسالمی را در اختیار داریم. امروز به فراخور نیاز و سؤواالتی که از 
لحاظ فکری و معنوی در دنیا وجود دارد ما باید از چهارچوب مستحکم و 
استخوان بندی قوی حوزه ی علمیه و از امکانات فراوان فکری و معنوی 
موجود در حوزه ها، چشمه های جوشانی از معارف و احکام اسالمی را برای 

پاسخگوئی به این پرسش ها به وجود آوریم.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنان شان از بنیاد فرهنگی باقرالعلوم
قم به عنوان یک مرکز بسیار پربرکت، مفید و شایسته ی تقلید نام بردند و 
ابراز امیدواری فرمودند که برنامه ریزی در حوزه های علمیه بتواند تشویش 

را از کسانی که برای آینده ی دنیا نگران هستند برطرف سازد.15

الگویحوزههایعلمیه
امام  با اعضای موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خامنه ای در دیدار 
خمینی: این مؤسسه خوب، جامع و کامل- موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی - می تواند از لحاظ تالش پیگیر، خستگی ناپذیر، خالصانه و 

عالمانه الگویی برای حوزه باشد.16

فراترازتوقع
امام  با اعضای موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خامنه ای در دیدار 
خمینی: این فعالیت ها بزرگتر از حد توصیف و خارج از حد توقع است. 
موسسه ای مبارک و خوشحال کننده است. این همه ظرفیت و توان کار، 
مژده ای بزرگ است، البته این ها بر می گردد به خصوصیات برجسته و ممتازی 

که در شخص جناب آقای مصباح وجود دارد.17

حفظمیراثوادامهراهآیتاهللمصباح
امام خامنه ای)مدظله العالی( در سخنرانی تلویزیونی سالگرد 19دی:

شهیدفخری زاده و آیت اهلل مصباح یزدی، هر دو در عرصه های کاری خویش، 
چهره های برجسته ای بودند که باید از میراث ارزشمند آن ها مراقبت شود و 

راه آنان به بهترین وجه ادامه یابد.18

عظمتطرحوالیت
امیدوارم  والیت:  طرح  دانش آموختگان  با  دیدار  در    خامنه ای  امام 
ان شاءاهلَل این کار)طرح والیت( در حد عالی، نتایج و ثمرات خودش را به بار 
بیاورد و شما جوانان عزیز - هم پسران، هم دختران، هم دانشجویان و هم 
دانش آموزان - این آگاهی هایی را که به دست آوردید، معلوماتی که کسب 

کردید و کتاب هایی را که فراگرفتید، استمرار ببخشید و رابطه ی خود را با این 
مرکز، ادامه دهید. ان شاءاهلَل این کار هم باید روزبه روز به همین صورِت قوی 
و خوب، توسعه پیدا کند و کسانی که دست اندرکار مسائل فرهنگی هستند، 

مغتنم بشمارند، قدر بدانند و از آن استقبال کنند.19

هموارهبرمدارحق
امام  با اعضای موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خامنه ای در دیدار 
خمینی: از دهه1330 تاکنون جناب آقای مصباح را می شناختم، همواره 
بر مدار حق بوده است. آیت اهلل  مصباح یک فقیه، متکلم، فیلسوف، مفسر و 
زمان شناس بصیر است. از همه این ها مهم تر جزء شخصیت های برجسته ای 
است که هیچگاه در تقدم نظام بر خود تردید نداشته و در این راه بدون لحاظ 
داشتن موقعیت علمی خود به دل خطر رفته و گاهی یک تنه با »خناسان 

مسلط«، مصاف داده است.

هم»علم«،هم»بصیرت«،هم»صفا«
بیانات امام خامنه ای هنگام حضور در منزل آیت اهلل  مصباح: بنده 
هم به سهم خودم قدر آقای مصباح را می دانم. واقعا می دانم که ایشان در 
کشور و برای اسالم چه وزنه ای هستند و حقا وانصافا ما امروز نظیر ایشان 
را -حاال به این تعبیر بگوییم - خیلی نادر نظیر آقای مصباح ممکن است 
وجود داشته باشد با این وزانت علمی و عمق علمی و احاطه و وسعت و با 
این آگاهی و بینش و صفا. این سه جهت در ایشان جمع است؛ هم »علم«، 
هم »بصیرت« به معنای حقیقی کلمه و هم »صفا«.این سه تا باهم در وجود 
ایشان خیلی ارزشمند است. خداوند متعال انشاء اهلل وجود ایشان را برای ما 
و انقالب محفوظ بدارد و وجود ایشان را سالم بدارد تا همه بتوانند از برکات 
ایشان استفاده نمایند... هر چه از آن درس اخالق هفتگی پخش شده و من 
گوش کردم، واقعا انسان استفاده می کند. در ماه مبارک رمضان که سخنرانی 

ایشان عصرها پخش می شد من غالبا گوش می کردم و بهره می بردم.20 

تکریمآقایمصباح،تکریمراهحقاست
امام  با اعضای موسسه آموزشی و پژوهشی  امام خامنه ای در دیدار 
خمینی: چنین شخصیتی مصداق کامل عالمی است که تشخیص دقیق 
خود را در روزی که الزم باشد، بی درنگ به میدان می آورد و در این راه 
سرزنش و زخم زبان دیگران را به چیزی نمی گیرد. در واقع تکریم حضرت 
آقای مصباح تکریم اراده حق« و نشان دادن »مصداق« و الگوی شایسته 

است.

مطهریزمان
امام خامنه ای در جمع دانش  آموختگان طرح والیت:  اگر خدای متعال 
به نسل کنونی ما این توفیق را نداد که از شخصیت هایی مثل مرحوم عالمه 
طباطبایی با مرحوم شهیدمطهری استفاده کنند، اما بحمداهلل این شخصیت 
عزیز و عظیم خأل آن عزیزان را پر می کنند. در همین زمان خود ما، و بنده 
شخصاً، حقیقتاً خدا را حمد می کنم و شکر می کنم که جامعه ی ما و به 
خصوص نسل جوان ما که به ایشان خیلی هم عالقه دارند. بنده از هر جایی 
که کسب خبر کردم در سرتاسر کشور، اطالع پیدا کردم که نسل جوان ما 
به ایشان شدید عالقه مند و معتقد و قدردانند. این هم نعمت بزرگ خداست، 
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 جناب آقای مصباح که حقیقتا 
این شخصیت عزیز، جزو 

شخصیت هایی است که همه ی 
دلسوزان اسالم و معارف اسالمى 

بایستى از اعماق دل قدردان و 
سپاسگزار این مرد عزیز باشند، 

مورد هجوم تبلیغاتى قرار 
مى گیرد، مى بینید که همین »و 

هم ینهون عنه و ینأون عنه«. 
حرف رسا و نافذ، منطق قوی و 
مستحکم، هر جایی که باشد، 
دشمن آن جا را زود تشخیص 

مى دهد؛ چون حساب گر 
است. دشمن - همان طور که 

گفتم - آن جا را مى شناسد و به 
مقابله اش مى آید.

دلیل سالمت این کار)طرح والیت( هم هست. همین، وقتی 
انسان با روح خدایی، با هدف خدایی وارد میدان شد همین 

جور می شود.21

عقبهتئوریکنظام
تبلیغات  دفتر  مسؤوالن  با  دیدار  در    خامنه ای  امام 
اسالمی حوزه علمیه قم:  مجموعه ای از متفکران، علما و 
نظام  تئوریک  عقبه ی  مدعی  دین،  امر  در  سابقه دارهای 
حوزه ی  در  ما  اآلن  می دهند...  تشکیل  را  آن  و  هستند 
قم علمایی داریم، بزرگانی داریم، صاحب نظرانی داریم، 
اندیشه پردازان یا تئوریسین ها و ایدئولوگ هایی داریم که 
با دفتر تبلیغات هیچ ارتباطی ندارند. ما شخصیت علمی 
فکری روشنفکری برجسته ای مثل آقای مصباح یزدی را 
در قم داریم...که در مسائل دینی حقیقتا روشنفکر و صاحب 
نظر و صاحب فکر هستند؛ نه امروز و دیروز، از چهل سال 
پیش در بین بزرگان حوزه ما آن ها را می شناسیم که من 
نمی خواهم اسم بیاورم، ارتباط شما با آن ها چگونه تعریف 

می شود؟22

بسیارمتشکریمازخدابهخاطرشما
بیانات امام خامنه ای هنگام حضور در منزل آیت اهلل  
خاطر  به  سپاسگزاریم  بسیار  متعال  خدای  از   :مصباح
توفیقاتی که به شما داده، بسیار متشکریم از خدا بخاطر شما. 
هر سخنرانی که شما می کنید و بنده اطالع پیدا می کنم و 
کتابی بیرون می آید، خدا را شکر می کنم و سپاس می گویم 

خدا را.

مطالبمفیدوضروری
بیانات امام خامنه ای هنگام حضور در منزل آیت اهلل  
مصباح: بنده این کتاب)آذرخشی دیگر از آسمان کربال( 
مربوط به عاشورا تقریبا همه اش را خواندم، مطالبی است 
مطالب  مفید)است(.  از  باالتر  مفید،  گفت  نمی شود  الزم، 
ضروری و الزم است... این طور بازکردن قضایای عاشورا، 
به روز کردن این قضایا خیلی مفید است. در این 7-8جلسه، 
بعضی از مطالب، مطالبی است که غیر از شما شاید کس 
دیگری نتواند، حداقل این طور نمی تواند، اصلش را هم حل 
کند، الاقل این است که به این خوبی نمی تواند )از عهده ی 

بحث برآید(23

تسلطبرمبانیفکریاسالم
و  حافظ  نوجوانان  از  جمعی  با  دیدار   خامنه ای امام 
)حجت  ایشان  می کنم  خواهش  من  کریم:  قرآن  قاری 
این  به  دست اندرکار  مجموعه ی  و  طباطبایی(  االسالم 
قرآنی  معلومات  پیشرفت  پابه پای  که  کنند  توجه  نکته 
آگاهی های  خردسال(  قاریان  و  )حافظان  این ها  دینی  و 
این  اعتقادات  به  استداللی  بخشیدن  عمق  و  استداللی 
ها را هم حتما در برنامه قرار بدهید... به نظر من، یکی 
از چیزهایی که می تواند خیلی کمک کند به این قضیه، 
این است که از کتاب های شهیدمطهری، از معارفی که 
واقعا  آقای مصباح و دیگران که  قبیل  از  بزرگانی  امروز 
استفاده  این ها  از  این هاست؛  دست  اسالم  فکری  مبانی 
کنند حتی می شود این ها را ساده کرد، شما می توایند این 

کار را بکنید.24
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منبعفکرواندیشهمعارفاسالمی
امام خامنه ای در جمع دانش  آموختگان طرح والیت:  الزم است تشکر 
کنم از معلمان و استادان و دست اندرکاران و مدیران این تالش فرهنگی که 
بسیار با ارزش است و مخصوصا از شخص جناب آقای مصباح که حقیقتا یکی 
از وجود های مبارک و مغتنم در دوره  ما هستند و منبع فکر و اندیشهی بی غل 
و غش معارف اسالمی. ان شاءاهلل خداوند به ایشان و دیگر دست اندرکاران 
توفیق ادامه این خدمت بسیار با ارزش را عنایت کند و وسیله بهره مندی 
هر چه بیشتر، گسترده تر و عمیق تر جوانان را از این سرچشمه های معرفت 

فراهم کند.25

دردعوتازآقایمصباح،اصرارکنید!
امام خامنه ای دیدار با اعضای گروه معارف اسالمی صدای جمهوری 
اسالمی:  از لحاظ معارف عقالنی و فلسفی اسالمی، ما امروز چه کسی را 
داریم؟ مثال آقای مصباح و آقای جوادی آملی را در قم داریم آن چه شما)رادیو 
معارف( ارایه می دهید، باید از سطح این ها کمتر نباشد. شما باید یک گروه 
مشاوره ی محتوایی از مناسب ترین شخصیت هایی که امروز می توانید پیدا 
کنید، داشته باشید مثال از آقای مصباح دعوت کنید و اصرار هم بکنید یا مثال 
از شاگردان آقای مصباح دعوت کنید. خوشبختانه یکی از موفقیت های آقای 
مصباح یزدی در قم، این است که ایشان برخالف خیلی از فضالی ما که 
فضلشان در خودشان منحصر مانده، فضلش در شاگردان خوب سرریز شده.26

کارپربرکت
امام خامنه ای)مدظله العالی( در جمع دانش آموختگان طرح والیت:  دشمن از 
تفکر صحیح درست تعریف شده متکی بر یک جهان بینی صحیح خوشش 
نمی آید، دشمن هر جا چنین چیزهایی را مشاهده کند، هرجور بتواند باهاش 
مبارزه می کند. امروز بحمداهلل نظام اسالمی ما مفتخر است که شخصیت های 
برجسته ی علمی و معنوی در او حضور دارند. همین شخصیت عزیز و عظیمی 
که بحمداهلل این کار)طرح والیت( هم از برکات ایشان است؛ جناب آقای 
مصباح که بنده نزدیک به چهل سال است که ایشان را می شناسم و به ایشان 
ارادت دارم، ارادت قلبی دارم من به ایشان؛ فقیه، فیلسوف، متفکر، صاحب نظر 

در مسائل اساسی اسالم.27

ازبرکاتخدابرحوزههایعلمیه
همین تالشی که دوستان کردند، با زحمات و در واقع رهبری و تعلیم حضرت 
آقای مصباح )دامت برکاته( که واقعا از مفاخر زمان ما وجود شریف ایشان 
است، از برکات خدا بر ملت ما و بر حوزه های ما و برجوان های ما یکی همین 
وجود شریف و پرخیر و برکت است، همین ها را قدر بدانید، دنبال کنید، این 

فکرها را در خود تعمیق کنید. 
سرمایههایکشور

این جور  والیت:  طرح  دانش آموختگان  جمع  در   خامنه ای امام 
طرح هایی)طرح والیت( که شما جوان ها در آن وارد هستید که مبتکر این کار 
هم حضرت آقای مصباح»دامت برکاته« هستند که از چند سال قبل این کار 
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

مفید را شروع کردند و اشباه و نظایر این کار در دانشگاه ها 
و محیط های علمی و تحقیقی و در هر نقطة دیگر کشور 
این ها جزو با ارزش ترین کارهاست، که جوان ها را با ایمان 
با معرفت و  را  ایمان آن ها  بیاورد و  بار  راستین، و عمیق 
روشن بینی همراه کند و ارزش این کارها به همین است. 
این دوره ای که شما گذراندید، دوره ی معارف و آگاهی های 
دینی و اسالمی، یکی از کارهای بسیار با ارزش و یکی از 
سرمایه هایی است که در جامعه ما و در کشور ما بحمداهلل 
فراهم شده است و هر کدام از شما هم به خودی خود و به 

تنهای یک سرمایه اید! عزیزان من این سرمایه را حفظ کنید. 
به  نظر من  این  طرح  بایستی  فراگیر بشود. این جور طرح ها 
آن قدر مفید و خوب  و سازنده  است  که  هرچه  درباره آن  

سرمایه گذاری  بشود، به  نظر من  زیاد نیست. 28

من مى گویم حوزه ی علمیه 
باید پایه های علوم انسانى 

مبتنى بر تفکر اسالمى و جهان 
بینى اسالم را مستحکم بریزد؛ 

همان کاری که در اول انقالب 
جناب آقای مصباح و تشکیالت 

ایشان شروع کردند؛ که اگر 
تا امروز ادامه پیدا مى کرد، به 

یک جاهایی مى رسید. باید این 
پایه ها ریخته شود؛ و این ممکن 
نخواهد شد، مگر این که با علوم 

انسانى آشنا باشیم؛ شکى در 
این نیست. 
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