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قطعنامه اولین گردهمایی سراسری مدیران روابط عمومی 
  ها و مراکز پژوهشی و فناوری دانشگاه

همزمان با ایام سالگرد آزاد سازی خرمشهر توسـط رزمنـدگان غـرور             
 مـدیران روابـط عمـومی       ،آفرین اسالم و در سال نوآوری و شکوفایی       

گردهمایی سراسری خـود   ها و مراکز پژوهشی و فناوری اولین          دانشگاه
 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار      1387 خرداد ماه    5 و 4را در روزهای    

  .کردند
های بنیانگـذار جمهـوری      شرکت کنندگان ضمن تجدید بیعت با آرمان      

اسالمی ایران و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و حمایـت از             
و محکـوم   های دولت محترم در راستای استقالل علمـی کـشور            تالش

نمودن تبلیغات و اقدامات استکبار جهانی بـا هـدف محـروم نمـودن              
های نو نظیر استفاده      جمهوری اسالمی ایران از استقالل علمی و فناوری       

  :ای موارد زیر را خاطر نشان کردند از انرژی هسته
کنندگان این گردهمایی آمادگی خود را در جهت اجـرای    ـ ما شرکت  1

رسانی اعالم کرده و ضـمن        ری در حوزه اطالع   منویات مقام معظم رهب   
 27/4/1386هــ مـورخ     37374ت/65354حمایت از مـصوبه شـماره       

هیئت محتـرم وزیـران آنـرا سـندی جهـت احیـای روابـط عمـومی                 
هـای دولتـی و غیردولتـی دانـسته و            ها و دستگاه   ها، سازمان   وزارتخانه

رتبـاطی  خواستار اجرای دقیق آن در جهت شکوفایی این نهاد مـوثر ا           
  .هستیم

ـ ما شرکت کنندگان این گردهمایی از وزیر محترم علـوم و روسـای      2
خـواهیم ضـمن ارائـه        ها، مراکز پژوهشی و فناوری می       محترم دانشگاه 

های تحـت    روابط عمومی،تسهیالت الزم در جهت اجرای مصوبه فوق      
پوشش وزارت متبـوع را در جهـت ارتقـا جایگـاه و بعهـده گـرفتن                 

  . وظایف نوین یاری نمایندها و مأموریت
های مربوطـه     ـ ما شرکت کنندگان این گردهمایی از مسئوالن دستگاه        3

انتظار داریم اقدامات الزم را در جهت کمک به توسعه روابط عمـومی             
الکترونیک در راستای دولت الکترونیک مبذول و حداکثر مساعی خود          

  .را در جهت ارتقاء جایگاه روابط عمومی به کار گیرند

ـ ما شرکت کنندگان این گردهمایی از مسئوالن محترم وزارت علـوم        4
خواهیم بودجه تعیـین شـده        ها، مراکز پژوهشی و فناوری می       و دانشگاه 

 را تمامـاً در اختیـار روابـط عمـومی           1در مصوبه مورد اشاره در بند       
دستگاه مربوطه قرار دهند و آنرا در جهت تدوین یک برنامـه اجرایـی              

ه اهداف تعیین شده در مصوبه فـوق حمایـت و یـاری             برای حصول ب  
  .نمایند

شـویم کـه پـس از         ـ ما شرکت کنندگان این گردهمایی متعهـد مـی         5
های فوق تمامی سعی و تالش خود را در جهت            برآورده شدن خواسته  

ساز بعمـل     ایجاد یک روابط عمومی مطلوب برای تحقق دانشگاه تمدن        
هـای   هت بـرون رفـت از چـالش       کارهای مناسب را در ج      آورده و راه  

های جمعی    فراروی روابط عمومی و تعامل هرچه بیشتر و بهتر با رسانه          
 .اتخاذ نماییم

  
  : معاون دانشجویی دانشگاه زنجان در گفتگو با ایسنا

های دانشجویی منجر به خمودگی سیاسی در  فقدان تشکل
  .شود میدانشگاه 

  .گاهی نداردزنجان، شهری دانشگاهی است اما ساختار دانش
های دانـشجویی منجـر بـه خمـودگی سیاسـی درسـطح               فقدان تشکل 

هـای زیرزمینـی و ناصـحیح     شود که نوعاً منتهی به فعالیت می دانشگاه
هـای مختلـف    هایی از طیف ایجاد تشکل لذا به شدت در پی. گردد می

هـا در   تـشکل  فکری در سطح دانشگاه هستیم اما با این شرط که ایـن 
  . مبانی اعتقادی آن فعالیت نمایندچارچوب نظام و
دانشجویی دانشگاه زنجـان در گفتگـو بـا خبرنگـار      معاون فرهنگی و

، ضمن بیـان مطلـب      )منطقه زنجان  ایسنا(خبرگزاری دانشجویان ایران    
هـای   فعالیـت  هـا و  پویایی بستر دانشجویی به تـشکل : فوق ابراز نمود

ان بایـد از    فرهنگی و سیاسـی دانـشجویان وابـسته اسـت لـذا مـدیر             
سیاسی در کارکرد های روزانـه در سـطح دانـشگاه     های خاص نگرش

ـ   سعی شده استهبپرهیزند ودر این راه امروز ویژ درحـوزه معاونـت   ب

  هفته نامه    
  خبری  
  فرهنگی   
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 فرهنگی و دانشجویی، مدیرانی فارغ از گروه بنـدی هـای سیاسـی و   

   .جناحی انتخاب شوند
گاه دانـش  دکتر حسن مددی تعداد دانشجویان در حال تحصیل در ایـن 

 درصـد  35حدود :  دانشجو عنوان و خاطر نشان ساخت 7600را بالغ بر  
 753 بنابراین هستنددانشگاه زنجان بومی و مابقی غیربومی  دانشجویان

های داخل دانـشگاه   دختر در خوابگاه  دانشجوی1106دانشجوی پسر و
 .داده شده انـد  های خودگردان شهر اسکان  دانشجو در خوابگاه1530و

 هـای گذشـته در ایـن    قاد ازعدم احداث خوابگـاه در سـال  وی با انت

با تالش مسئولین دانشگاه در جهـت سـاماندهی         : دانشگاه تصریح کرد  
خوابگـاه توسـط بخـش    2ازسوی وزارت علوم،  خوابگاه3ها،  خوابگاه

وهـر یـک بـا     خصوصی و یک خوابگاه نیز با مساعدت خیرین شـهر 
ـ    300ظرفیت هـد شـد کـه بـا        زودی در دانـشگاه احـداث خوا       نفـر ب
ی خودگردان ها ه نیازی به خوابگاها درآینده این خوابگاه برداری از بهره

   .نخواهیم داشت
زنجان، شهری دانـشگاهی اسـت امـا سـاختار     : مقام مسئول افزود این

های خودگردان بـسیار مـشکل    مسیر خوابگاه دانشگاهی ندارد و دراین
) اطلس و فجـر (دگردان خو  جدید اند زیرا به جز دو خوابگاه ساز بوده

از  های سطح شهرفاقد اسـتانداردهای الزم هـستند، کـه    مابقی خوابگاه
هـای فرسـوده و        شده است ، با حـذف خوابگـاه         متولیان آنها خواسته  

هایی بـا اسـتانداردهای الزم    آینده تحصیلی، خوابگاه نامناسب در سال
   .فراهم نمایند
ــه ــاه : داد وی ادام ــورد از خوابگ ــک م ــز ی ــه ج ــشگاه ب ــای دان  ه

بـا اسـتانداردهای وزارت    مـابقی )  خواهران3خوابگاه فاطمیه (زنجان
 این در حالی اسـت کـه بـا افـزایش ظرفیـت     و علوم، مغایرت دارند 

ایم   ها شده   های اخیر، مجبور به افزایش ظرفیت اتاق        دانشجویان در سال  
این افزایش ظرفیت، موجب بروز مـشکالت مختلفـی    و از سوی دیگر

 هـا  هسـاکنین خوابگـا   اسازگاری فرهنگی و شخـصیتی در میـان  نظیر ن
   .شود می

تغذیـه دانـشجویان    معاونت فرهنگی دانشگاه زنجان درادامه به مقولـه 
عموماً دانـشجویان نـسبت بـه غـذای دانـشگاه           : اشاره و تصریح کرد   

توان ادعا کرد که کیفیت غذای سـلف    در حالی که میهستند معترض
بهبـود یافتـه اسـت و در ایـن جهـت       ها  سالسرویس دانشگاه در این

 هـای صـورت گرفتـه توسـط     نظرات دانشجویان از طریق نظرسـنجی 

 اما در نظر داشته باشـید کـه         .شورای صنفی دانشگاه اعمال شده است     
سوی وزارت علوم در اختیار دانـشگاه قـرار    اقالم غذایی محدودی از

   .شود می گرفته و بخش عمده آن به صورت آزاد خریداری
 بیشتر مـراجعین بـه  : ه این معاونت گفترمددی در رابطه با دفتر مشاو

ته، دچـاراختالالت شخـصیتی، خـانودگی،       شـ این دفتـر در سـال گذ      

مشکالت روحی و روانی بوده اند امـا   تحصیلی، ناسازگاری وهمچنین
تـرین و   از سوی دیگر باید اذعان داشـت، مـشکالت اقتـصادی حـاد    

   .باشد میضعیت تحصیلی دانشجویان تأثیرگذارترین مقوله بر و
پایان این گفتگو بر اهمیت توجه به ورزش در میان دانشجویان  وی در

جهت توسعه در بخـش ورزش دانـشگاه،    :تاکید و خاطر نشان ساخت
سـال   11 پروژه ورزشی استخر و سـالن بـسکتبال دانـشگاه ، پـس از    
دومـین دور   دوباره به جریان افتاده و اعتبارات آن از محـل مـصوبات             

  .استانی رئیس جمهور تأمین خواهد شد سفرهای
  

  
  

  :بانوی مخترع ایرانی در گفتگو با ایسنا
دولت باید از کارشناسان با تجربه تری در زمینه داوری 

  اختراعات بهره ببرد
 

 هـای منـابع    کشور ما از نظـر توانمنـدی  :مدرس دانشگاه زنجان گفت

انسانی، طبیعی و جغرافیایی، موقعیت بسیار مناسبی دارد ولی متأسـفانه           
گیرنـد، خیلـی جـوان و بـی      ایران تصمیمات مهم را می افرادی که در
کارشناسان با تجربه تری در زمینـه داوری   دولت باید از. تجربه هستند

  .اختراعات و ابتکارات بهره ببرد
تر سیمین حق نظری، در گفتگو با خبرنگار خبرگـزاری دانـشجویان            دک

باید سازمانی ایجاد شود کـه در       : ، ابراز کرد  )منطقه زنجان  ایسنا(ایران  
را در سطح جهانی، شناسایی کنـد تـا    های جدید موقعیت فعلی ، طرح

هـای   روی طـرح  مبتکرین و مخترعین ایرانی، وقت و انرژی خود را بر
 همچنین کارشناسانی که به بررسی. جه رسیده، تلف نکنندکهنه و به نتی

ـ       و  ت ثبـت اختـراع آنهـا و دادن گـواهی          کارهای این مبتکـرین، جه
الزم و کــافی را داشــته باشــند تــا از  پردازنــد، بایــد اطالعــات مــی

  .های نادرست جلوگیری شود قضاوت
 ایرانی در خصوص اهمیت نقش آموزش و پـرورش  عمختر این بانوی

هرچه به آمـوزش و پـرورش    :ت مخترعین آینده، اظهار داشتدر تربی
 اهمیت بیشتری داده شود و بنیاد فکری صحیح تـری بـرای کودکـان   

. های جهانی برایمان ملموس تر خواهد شـد      ایجاد شود، رسیدن به مقام    
  .ریزی کند دانش آموزان، از کودکی برنامه دولت باید برای وقت
از کاردیف انگلستان،  2008 الدر س "GWIN" برنده جایزه جهانی

هـا   مقایسه  حاضر شویم، ازما اگر نخواهیم در جامعه جهانی: بیان کرد
تواند نام کـشورمان را   شود و می  و مسابقاتی که در سطح دنیا انجام می       

 کـشور مکزیـک، بـه     سال پـیش 13مثالً . ازخواهیم ماندکند، ب مطرح
. ا در دنیا ثبت نمـود ذرت، نام خود ر عنوان مخترع روش برشته کردن

بـرای مـصارف    در حالی که ما صدها سال است که ذرت را برشـته و 
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اش را    کنـیم، ولـی چـون راه اطـالع رسـانی            روزانه خود استفاده مـی    
  .ایم از قافله عقب مانده دانیم مین

 در ،(Global Woman Innovators Network) برنده جایزه جهانی
در ایـن   :  جهانی، توصیح داد   اش در این رقابت     خصوص طرح برگزیده  

 میالدی در شهر کاردیف 2008 مارس 12 و 11در روزهای  رقابت که
تکنولوژی تولیـد محـیط کـشت از    " انگلستان برگزار شد، من با طرح

بخـش   ، جـایزه ممتـاز را در  "خرما، با کمک امواج مـاورای صـوت  
ــودم  ــت نم ــات، دریاف ــری  . اختراع ــک س ــن روش ی ــک ای ــه کم ب

توان در ساختن سرکه  کنند که از آن می می ها، بهتر رشد میکروارگانیزم
حرارتـی بـه خرمـا داده     در این روش، بدون اینکـه . از خرما بهره برد

 توان شیره خرما را به کمک امواج ماورای صوت، اسـتخراج  شود، می

نیز  ISI من این طرح را به دلیل جدید بودن آن، به صورت مقاله. نمود
  .ام ارائه کرده

وقتـی انگلـستان ایـن      : درس دانشگاه زنجان، خاطرنشان ساخت    این م 
ای برای شرکت کنندگان انگلیسی  کند، شانس ویژه برگزار می مسابقه را

توانند  از دیگر کشورهای شرکت کننده می تر وجود دارد و آنها، راحت
کـه هیـأت داوران    این امتیازی اسـت . های نخست دست یابند به مقام

ثبـت   کنم که ایران نیز عالوه بر پیشنهاد می. شوند میبرای میزبان، قائل 
نام خود در لیست کشورهای شرکت کننده در ایـن مـسابقه، پیـشنهاد              

   .ارائه کند برگزاری آن را نیز
 دکتر حق نظری که مسئول ایجـاد رشـته علـوم و صـنایع غـذایی در     

قرار است از مهر ماه امـسال در        : باشد، تصریح کرد    دانشگاه زنجان می  
استان . غذایی در دانشگاه زنجان، دانشجو بپذیریم رشته علوم و صنایع

شرایط خـوبی بـرای تولیـدات     زنجان به دلیل داشتن زمین حاصلخیز،
ایـران   کشاورزی دارد و امیدوارم در آینده به قطب صنایع کـشاورزی 

   .تبدیل شود
شایان ذکر است، دکتر سیمین حق نظـری از دانـشگاه شـهید بهـشتی               

 مدرک لیسانس و فوق لیـسانس در علـوم و صـنایع غـذایی را    تهران 

 83دریافت کرد و سپس دوره دکترای خود را در همین رشته در سـال      
 .ه استمشهد به پایان رساند در دانشگاه فردوسی

  
       

  

  هاها                    مناسبت                  مناسبت
  خرداد  5

قـه مـسجد     ش؛ به نتیجه رسیدن حفر اولین چاه نفـت در ایـران در منط              1287 -
  سلیمان

ش 1287 خرداد   5اولین چاه نفت در ایران در منطقه مسجد سلیمان در           
انگلیس جهت حفظ منـافع   وری  طبه نفت رسید و باعث گردید که امپرا       

نفتی اقدام به احداث و گسترش تأسیسات استخراج، تـصفیه، تولیـد و            

صدور نفت در جنوب ایـران نمایـد و شـهر آبـادان جهـت احـداث                 
در حال حاضر این چاه کامالً خشک شده است         .  انتخاب شد  یشگاهالپا

برداری و موتور بخار سرچاهی آن هنوز باقی مانده و بـه              اما دکل بهره  
  .شود محسوب میعنوان یکی از آثار دیدنی شهر مسجد سلیمان 

های اشغالگر از جنوب لبنان و پیـروزی قـاطع            صهیونیست ش؛ خروج    1379 -
  درلبنان... ا حزب

 ش، تا شهر بیروت پایتخت لبنـان        1361هیونیستی که در سال     رژیم ص 
 همچنان جنوب لبنـان را در اشـغال         ،نشینی  پیشروی کرد، پس از عقب    

... ا  خود داشت و حاضر به ترک آن نبود، اما با مقاومت دلیرانـه حـزب              
لبنان و وارد شدن ضربات متعدد و بسیار به نیروهای اشغالگر سرانجام            

نـشینی از جنـوب لبنـان          ش مجبور بـه عقـب      1379 خرداد سال    5در  
  .لبنان ثبت شد... ا گردید و این امر به عنوان پیروزی بزرگ حزب

  
   خرداد 6

نظیـر   گوی پرآوازه و کـم  زاده اردبیلی اذان  ش؛ درگذشت رحیم مؤذن 1384 -
  معاصر

ش در اردبیـل در خـانواده        1303در سـال    زاده اردبیلـی      رحیم مـؤذن  
گویان شهر بود که صـدای    پدر وی نیز از جمله اذان     . متدین به دنیا آمد   

هـای موسـیقی بـه     گاهزاده اردبیلی بـا دسـت     مؤذن. بسیار گیرایی داشت  
اذان مـشهور او در جهـان از شـهرت بـسیار بـاالیی              . خوبی آشنا بود  

او ایـن اذان  . شود نظیر محسوب می های کم برخوردار است و جزء اذان   
 رادیـو در میـدان ارک       6  ی شـماره   ش در اسـتودیو    1334را در سال    

 سالگی بر اثـر بیمـاری       81وی در   . خواند و ضبط شد   ) پانزده خرداد (
سرطان درگذشت و پیکر پاکش در صحن ابن بابویه در شـهر ری بـه               

  .خاک سپرده شد
  منجم ایرانی در شهر سلطانیه» الغ بیگ« ق؛ تولد 796 -
 ق دیده بـه     796ال  االول س    جمادی 220در شهر سلطانیه در     » الغ بیگ «

رشد کـرد و از     » امیرتیمور گورکانی «او در دربار جدش     . جهان گشود 
» الـغ بیـگ  «. منـصوب شـد    ق بـه فرمـانروایی مـاوراءالنهر      812سال  

ای نداشت اما بـه سـبب عالقـه           قهبرخالف تیمور به کشورگشایی عال    
مدرسه سمرقند در مقایسه با دیگـر مـدارس و          . بود» علم نجوم «ویژه  ب

ز علمی آن عصر از نظر علمـی در سـطحی بـسیار بـاالیی قـرار                 مراک
ای در سـه طبقـه در         دیگر اقدام مهم وی، تأسـیس رصـدخانه       . داشت

بـرای تعیـین    » سـدس فخـری   «از ابزارهای اصلی این بنا      . سمرقند بود 
با استفاده از این وسیله حرکات سـاالنه        » الغ بیگ «. اصلی ستارگان بود  

، زهـره و عطـارد را بیـان کـرد کـه بـا                سیاره زحل، مشتری، مریخ    5
هـای   او نتایج فعالیـت   .  ثانیه اختالف دارد   5 تا   2 طهای امروزی فق    داده

وری  الغ بیک یا زیج گورکانی گـردآ        زیج«علمی خود را در کتابی بنام       
این کتاب در اصل به زبان فارسی است و شامل یک بخش نظری             . کرد
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یم جـداول مثلثـاتی و      و بخش دیگری درباره چگونگی محاسـبه تقـو        
  .باشد اوضاع ستارگان می

   خرداد 7
  ش؛ انتشار نخستین شماره روزنامه کثیراالنتشار کیهان1321 -
   ش؛ افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسالمی1359 -

پس از پیروزی انقالب اسالمی انتخابات اولین دوره مجلـس شـورای            
نماینـدگان اولـین    با انتخـاب    .  برگزار شد  1358 اسفند   24اسالمی در   

دوره مجلس شورای اسالمی در سالروز والدت باسعادت امیرالمؤمنین         
ش بـه   1359در سیزدهم رجب برابر با هفتم خـرداد         ) السالم  علیه(علی  

  . طور رسمی افتتاح شد
   خرداد 8

   ش؛ تصویب قانون تأسیس دانشگاه تهران در مجلس شورای ملی1313 -
 کمیسیون معـارف مجلـس سـرانجام        و مطالعه در   ماه بررسی    2پس از   

تـصویب   ش از 1313قانون تأسیس دانشگاه تهـران در هـشتم خـرداد           
تأسیس نهادهـای   مجلس شورای ملی گذشت و سرآغازی گشت برای         

 مـاده اسـت     21قانون مزبور مشتمل بر     . گشتدر ایران   نوین آموزشی   
 ها، سازمان اداری، مدیریت و چگونگی       دانشگاه، دانشکده که تشکیالت   

ماده اول این قانون    در  . گیرد  استخدام کادر آموزشی و اداری را دربرمی      
دهـد   مجلس شورای ملی به وزارت معارف اجـازه مـی        : آمده است که  

برای تعلـیم علـوم و فنـون و ادبیـات و          را »دانشگاه«به نام   ای    مؤسسه
دانشگاه تهران شامل   براساس این قانون    . فلسفه در تهران تأسیس نماید    

دانـشکده  -2دانشکده علـوم معقـول و منقـول         -1: بودها    نشکدهاین دا 
-4دانشکده ادبیات، فلسفه و علـوم تربیتـی         -3علوم طبیعی و ریاضی     

-6دانـشکده حقـوق و علـوم سیاسـی          -5 آن   شـعب دانشکده طب و    
 پــس از مــدتی مدرســه فالحــت .دانــشکده فنــی و علــوم مهندســی

ه در حال حاضر پـس      البت. نیز به دانشگاه تهران ملحق شد     ) کشاورزی(
 تغییـرات  از گذشت بیش از هفـت دهـه از تأسـیس دانـشگاه تهـران،          

  .ای در آن ایجاد شده است و تقریباً دیگر حالت اولیه را ندارد عمده
االصـل اهـل       م؛ اختراع بالگرد توسط سیکورسکی مختـرع لهـستانی         1908 -

  آمریکا
   خرداد 10

 جمهـوری    ارگان حـزب  (ی  آغاز انتشار روزنامه جمهوری اسالم    ش؛  1358 -
، این روزنامه پس از تعطیلی حزب جمهوری اسالمی همچنان به فعالیت )اسالمی

  .شود خود ادامه داده و در حال حاضر نیز منتشر می
   می؛ روز جهانی بدون دخانیات31 -

های شوم استعمار است کـه متأسـفانه همـه             سوغات دخانیات یکی از  
هـای مـادی      شـود و زیـان      هـان مـی   ساله باعث مرگ هزاران نفر در ج      

تاریخچـه دخانیـات بـه سـفر        . کنـد   ها می   بسیاری را نیز متوجه انسان    
 م کریـستف کلمـب و       1492در سـال    . گـردد   کریستف کلمب برمـی   

ای در میـان آمریکـای        همراهانش به جزیـره   
شمالی و جنوبی رسیدند و مـشاهده کردنـد         

های یک گیاه عجیب را بـه         ها برگ   که بومی 
 ریختـــه و دود آن را داخـــل روی آتـــش

کریـستف کلمـب    . کننـد   های خود مـی     ریه
تصور کرد چیز جادویی کشف کرده اسـت        

ها   هنگام مراجعت به اسپانیا، مقداری از برگ      
های آن گیاه را با خـود بـرد و بـدین              و دانه 

مـردم اروپـا    . گونه توتون به اروپا راه یافت     
» تنبـاکو «و در ایـران     » توبـاکو «این گیاه را    

استعمال توتون را فاتحین اسپانیایی     . میدندنا
آمریکا از بومیان آن سرزمین آموختند و لفظ        
ســیگار مــأخوذ و ریــشه گرفتــه از اســپانیا 

ها وارد ایران     توتون توسط پرتغالی  . باشد  می
شد و دود کردن آن در زمان شاه عبـاس در           

در کشور ما جهت مبارزه     . ایران رواج یافت  
ام   ت وزیران در سی   با مصرف دخانیات، هیأ   

 ش طــرح چگــونگی کــاهش 1373مــرداد 
 ماده به تـصویب     4استعمال دخانیات را در     

  .رساند

  
  )س(حضرت فاطمهفرازهایی از سخنان گهربار 

های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد ، پروردگار           کسی که عبادت  
  . بزرگ بهترین مصلحت او را به سویش فرو خواهد فرستاد 

   249 ، ص 70ر ، ج بحار االنوا
  

را سـبب برقـراری نظـم       ) ع  (خداوند اطاعت و پیروی از ما اهل بیت         
اجتماعی در امت اسالمی ، و امامت و رهبری ما را عامل وحدت و در               

  . امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است 
   258 ، ص 1احتجاج طبرسی ، ج 

  
  ، و نمـاز را      خدای تعالی ایمان را برای پـاکیزگی از شـرک قـرار داد            

  . برای دوری از تکبر و خودخواهی 
   258 ، ص 1ج احتجاج طبرسی ، 

  
بهترین شما کسانی هستند که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان ترند              

  .اند و با همسرانشان مهربان و بخشنده
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