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های دانشجویی درباره حوادث  تشکل های اساتید و بیانیه
  :اخیر دانشگاه زنجان

از طریق التهاب و تنش، مطالبات را  دانشجویان با پرهیز از فضای
  مراجع قانونی پیگیری کنند

اساتید و شورای صنفی  جمعی از اساتید دانشگاه زنجان، اعضای بسیج
 مرکزی این دانشگاه و اعضای شورای متحصنین دانـشگاه زنجـان در  

ای با تاکید بر لزوم هوشـیاری دانـشجویان در برابـر     های جداگانه  بیانیه
 اخیر ایـن دانـشگاه، تاکیـد    وقایع ها از سیاسی برخی گروه برداری بهره

فضای التهاب و تنش که نتیجه قطعی آن  دانشجویان با پرهیز از: کردند
مطالبات به حق  پایمال شدن حقوق دانشجویان و برائت خاطیان است،

 .خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری نمایند
ای در مورد وقایع اخیـر   در بیانیه شورای صنفی مرکزی دانشگاه زنجان

بـا لغـو    انشگاه زنجان ضمن عـذرخواهی از همـه دانـشجویانی کـه    د
انـد و تـشکر از همکـاری          امتحانات دچار مـشکالت آموزشـی شـده       

شورای صنفی دانـشگاه زنجـان در وهلـه اول     :دانشجویان اعالم کرد
شـرایط موجـود و    موافق تعطیلی امتحانات نبوده ولـی بـا توجـه بـه    

سـاحت مقـدس دانـشگاه و    جلوگیری از هرگونه آسیب احتمـالی بـه        
ای جز تعطیلی تا مساعد شدن شـرایط دانـشگاه نمـی     چاره امنیت آن،

 .بیند
اسـتفاده ابـزاری از    شورای صنفی مخالف هرگونه اقدامات سیاسـی و 

دانشجویان بوده و نهایت تالش خود را برای جلـوگیری از هـر گونـه               
  .گرفتاستفاده احتمالی از وقایع دانشگاه زنجان بکار خواهد  سوء

کـردن ایـن اقـدام ناپـسند      در پایان شورای صنفی بار دیگر با محکوم
دانـشجویان   دارد تمام سعی خود را برای پیگیری حقوق حقه اعالم می

های قانونی دانـشجویان بـه تـالش          به کار بسته و تا رسیدن به خواسته       
  .ادامه خواهد داد خود

 :اساتید دانشگاه زنجان
ها و  دانشجویی و گسترش شبهه  هیجاناتنگرانیم تا در مسیر امواج

در فضای  اخالقی حاکم احترام، عزت و روابط سالم علمی،  شایعات، 
 .دانشگاه و مابین استاد و دانشجو تحدید یا تحقیر شوند

ای با محکوم کردن وقـایع   بیانیه جمعی از اساتید دانشگاه زنجان نیز در
ر دانشگاه زنجان با طرح حوادث اخی :اخیر دانشگاه زنجان تاکید کردند

مسئولین اجرایی آغاز شده است و طبیعتـا   اتهاماتی اخالقی به یکی از
هرگونه سوالی درباره  هرگونه قضاوت اصولی و صحیح در این باره و

اتهـام   شفافیت، اصالت و کفایت استنادات ارائه شده، برای طرح چنین
 .سنگینی بر عهده مراجع ذیصالح خواهد بود

هستند از این کـه در فـضای    ایط اساتید این دانشگاه نگراندر این شر
 هـا و شـعارهای   ملتهب تجمعات و تظاهرات دانشجویی و درخواست
داریم   لذا اعالم می  . پرهیجان، حقایق، دقیق و همه جانبه منعکس نشوند       

دانشجویان برای رسیدگی سریع، جدی حقوقی به  از درخواست اصلی
و قـانونی کـامال     یک مرجـع رسـمی  موضوع در فضای آرام و منطقی

کنیم، اما به طور جـدی هـم نگـرانیم تـا در مـسیر امـواج        حمایت می 
احتـرام، عـزت و    ها و شـایعات،   دانشجویی و گسترش شبهه هیجانات

در فضای دانشگاه و مـابین اسـتاد و    اخالقی حاکم روابط سالم علمی، 
 دانـشگاهی  اقـشار  دانشجو تحدید یا تحقیر شوند و این به ضرر همـه 

 .خواهد بود
انـواع و اقـسام اکاذیـب و     افزاید نشر ها می نکته دیگری که بر نگرانی

در  های فرصت طلبانه سیاسـی از ایـن مـاجرا    شایعات و بهره برداری 
های اینترنتی است که خود بر تشنج و مکدر کردن فضای معقول              پایگاه

حقـایق اعـالم   علیهـذا بـرای پیگیـران    . افزایـد  نیاز می و منطقی مورد
شود، فاصله بسیار  ها ارائه می پایگاه داریم که حقایق با آنچه در این می

عجوالنه، همین نکات مذکور  های دارد و همه ماجرا به دور از قضاوت
 .در این سطور است

 :اعضای بسیج اساتید دانشگاه زنجان
سیاسی نه تنها کمک به  آمیخته کردن ارزشها با جریانات مبهم

های  ارزش ها نکرده، بلکه دفاع و صیانت از اهداف این گروهپیشبرد 
 .ای از ابهام فرو خواهد برد اخالقی را نیز هاله

بی شـک  : آمده است زنجان نیز در بیانیه اعضای بسیج اساتید دانشگاه
آراء،  هـا،  اندیـشه  ها بعنوان مرکز تعلیم و تربیت و محل تبـادل  دانشگاه

راهکارهـای اجرایـی مطلـوب در    افکـار، سیاسـت گـذاری و اتخـاذ     
بـدیهی اسـت   . قوانین حاکم بر نظام مقدس اسـالمی اسـت   چارچوب
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مسائل مـبهم اخالقـی را راهگـشای     هرگونه تهیج، تحریک و تاسی به
بــر  ابهامــات موجــود ندانــسته و آن را مخــالف روح تعقــل حــاکم

 .داند های دانشگاهی می مجموعه
دین نبوی را تشکیل داده  ودههای اسالمی و اخالقی شال دفاع از ارزش

. ردمکارم اخـالق در جامعـه بـشریت نـدا    و هدفی جز اتهام و تکمیل      
لذا بـسیج اسـاتید دانـشگاه ضـمن         ). انی بعثت التمم مکارم االخالق    (

باشند،  های اخالقی و اسالمی می که مدافع ارزش تقدیر از کلیه کسانی
ا مغـایر بـا اصـل    اطالعات صحیح ر جلوگیری از بیان واقعیتها و ارائه

علمـی   واقعیت طلبی، حقیقت خواهی و حفظ جایگاه و شانیت هیـات 
داند و رسیدگی منطقی و قانونی به این امر را از مـسئولین مربوطـه                 می

دارد ضـمن پیگیـری    به دانشجویان نیز موکدا اعالم می. است خواستار
عاری از تشنج و تـنش و بـه دور از هـر     صحیح امور در جوی آرام و

منفی، به دنبال احقـاق   های  سیاسی و نیز بهره برداری گرایی نه جناحگو
 حقوق حقه خویش بوده و بقیه مجموعه دانشگاه در ایـن امـر یـاری   

   .نمایند
دارد بـدون   اعـالم مـی   های سیاسی دخیل در این واقعـه  به کلیه جناح

 هرگونه بهره وری سیاسی از این جریانات از وارد نمودن دانـشجویان 
های سیاسی و سناریوهای از پـیش تعریـف شـده خـودداری               زیدر با 

ها با جریانات مبهم سیاسی نه تنهـا   ارزش نمایند چرا که آمیخته کردن
دفـاع و صـیانت از    ها نکـرده بلکـه   کمک به پیشبرد اهداف این گروه

  .ای از ابهام فرو خواهد برد های اخالقی را نیز هاله ارزش
هـای   در اجـرای برنامـه   رگونـه تـاخیر  در پایان بسیج اساتید ایجـاد ه 

خواسـتار   آموزشی را به صالح ندانسته و موکدا برگزاری امتحانات را
  .و اجرا شدن آن را مجدانه از مسئولین دانشگاه خواستار است

  

 :زنجان جمعی از اعضای شورای متحصنین دانشگاه
تنش، مطالبات به حق خود را  دانشجویان با پرهیز از فضای التهاب و

 از طریق مراجع قانونی پیگیری نمایند
ای تاکیـد   زنجان در بیانیـه  جمعی از اعضای شورای متحصنین دانشگاه

 هـای مکـرر و   با گذشت سه روز از تحصن و پس از پیگیـری : کردند
شبانه روزی از طریق شورای متحـصنین و برگـزاری جلـسات متعـدد           

ریق قانونی، متحصنین و مجازات خاطیان از ط های برای تحقق خواسته
از فـضای ایجـاد شـده     متاسفانه برخی قصد دارند بـا سـوء اسـتفاده   

 های به حق دانشجویان را از مسیر اصلی منحـرف و بـا مـوج    خواسته
سواری بر امواج عواطف دانشجویان، ضمن انتقام و عقده گشایی، بـه            

پیدا کنند و در این راستا بدون توجه به شـان   نیات سیاسی خود دست
اقدام به تخریب اموال دانـشگاه،    فرهیخته دانشگاه و دانشجو،و جایگاه

حتـی چـاقو    توهین به اساتید و کارکنان و ضرب و شتم معترضـین و  
 .کشی در این محیط مقدس نمودند

مـا را بـر آن داشـت تـا      این گونه اقدامات خارج از شئون دانشجویی
دانـشجویان و   مطالبات را از مسیر آگاهانه و معقول پیگیری نماییم و از

خواهیم که با پرهیز از فضای التهـاب و   متحصنین دلسوز و غیرتمند می   
که نتیجه قطعی آن پایمـال شـدن حقـوق دانـشجویان و برائـت       تنش

را از طریق مراجع قانونی پیگیـری   خاطیان است، مطالبات به حق خود
   .نمایند

ین، جلسه شـورای متحـصن   صورت کنیم که بر اساس در پایان اعالم می
شورا فاقـد   گردد و از نظر این از این پس تحصن خاتمه یافته تلقی می

وجاهت قانونی است و مسئولیت اقدامات قانون شکنانه و عدم تحقـق            
صنفی، بر عهده کسانی است که حرکت در چارچوب اراده و  مطالبات

روی و آشوب  اهداف و نیات سیاسی، تک خرد جمعی را برنتابیده و با
  .اند ه خود ساختهطلبی را پیش

  

  اخبار ورزشی
  نتایج مسابقات فوتسال

 7/3/87مسابقه فوتسال بمناسبت سالگرد آزادسازی خرمشهر از تـاریخ         
در )  نفر از کارکنان و اساتید     6هر تیم   ( تیم   6 باحضور   21/3/87لغایت  

 دانشگاه با همکـاری انجمـن ورزشـی کارکنـان،           1محل سالن شماره    
تبار از سوی بـسیج اسـاتید و معـاون محتـرم            بسیج اساتید با تأمین اع    

  :گردد دانشجویی برگزار گردید که نتایج بشرح ذیل اعالم می
  تیم امور دانشجویان مقام اول -1
 تیم سازمان مرکزی مقام دوم -2
  امور دانشجویان مقام سوم"الف"تیم  -3

تـیم  -2فنی و ادبیات و علـوم انـسانی            تیم دانشکده    -1: ها  اسامی تیم 
تـیم ب امـور دانـشجویان         -4تیم الف امور دانشجویان         -3انتظامات    

  تیم کشاورزی و علوم-6تیم سازمان مرکزی   -5
  

  برنامه کوهنوردی
ضمناً گروه کوهنوردی دانـشکده فنـی بـا حمایـت انجمـن ورزشـی               

 نفر بمناسبت سـالگرد     8کارکنان و اساتید و معاون دانشجویی با تعداد         
 به ارتفاعات   16/3/87 تا تاریخ    14/3/87رحلت حضرت امام از تاریخ      

  .صعود کردند) استان قزوین و مازندران( متری 3200
  

         
  

  هاها                    مناسبت                  مناسبت
   خرداد 26

 ش؛ شهادت اعضای برجسته و از بناینگذاران جمعیت موتلفه اسـالمی            1344 -
  نژاد محمد بخارایی، صادق امانی، رضا صفار هرندی، مرتضی نیک

  
  خرداد27

  )ره( ش؛ تشکیل جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی 1358-
   خرداد؛ روز جهاد کشاورزی27 -
  زدایی  ژوئن؛ روز جهانی بیابان17 -

  خرداد28
  م؛ تولد رابرت هوک مخترع پمپ باد1635-

ای در جنـوب      رابرت هوک فیزیکدان و صنعتگر انگلیـسی در دهکـده         
روزگـار سـختی    پـدرش کـشیش بـود و آنـان          . انگلیس متولـد شـد    

اما بعد از مدتی هوک با اختـراع پمـپ بـاد بـه شـرایط                . گذراندند  می
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پانـدول سـاعت از دیگـر اختراعـات هـوک           . تریدست یافـت    مناسب
  .باشد می

  شناس انگلیسی  م؛ کشف کهکشان راه شیری توسط ویلیام هرشل ستاره1783 -
ویلیام هرشل منجم بزرگ انگلیسی موفق به کشف حقیقـت کهکـشان            

او در چنین روزی با دوربین رصدی که خود سـاخته بـود ثابـت               . شد
کرد که کهکشان راه شیری مرکب از ستارگان بسیار کوچکی است که            

  .شود منظومه شمسی هم جزئی کوچک از آن محسوب می
   م؛ درگذشت ماکسیم گورکی، بنیانگذار ادبیات رئالیسمی روسیه1936 -

   خرداد 29
 شریعتی، نویسنده، جامعه شناس و از مبارزان       ش؛ درگذشت دکتر علی    1356 -

  علیه رژیم پهلوی
 ق؛ درگذشت امام محمد غزالی از مشاهیر برجسته ایرانی و صاحب اثر             505 -

  ماندگار کیمیای سعادت
کرد   پدر امام محمد غزالی مردی عابد بود و با بافندگی امرار معاش می            

محمد در مـدتی کوتـاه فقـه را فـرا     . از این رو به غزالی شهرت یافت  
در حـوزه   ) از مراکز مهـم علمـی آن زمـان        (سپس در نیشابور    . گرفت

الحرمین جوینی حاضر شـده و بـه مراتـب علمـی درخـور                درس امام 
الملـک او را بـه        اله بود کـه خواجـه نظـام        س 34. توجهی دست یافت  

 هجـری قمـری     488وی در سال    . تدریس در نظامیه بغداد دعوت کرد     
او . المقدس ساکن شد    پس از تحوالت روحی عازم حج شد و در بیت         

را نوشــت کــه » الــدین احیــاء علــوم«در ایــن مکــان مقــدس کتــاب 
و در   سال به موطن خود بازگشت       10پس از   . ترین آثار اوست    معروف

ای تأسیس کرد و به تدریس، ارشاد         نزدیکی محل سکونت خود مدرسه    
 جلد کتاب به امام محمد غزالی نسبت        70درحدود  . و عبادت پرداخت  

العمـل،    الملوک، میزان   اند که از آن میان به کیمیای سعادت، نصیحه          داده
این دانشمند ایرانـی    . توان اشاره کرد    الفالسفه می   جواهرالقرآن و تهافت  

  .در قریه طابران طوس درگذشت
   خرداد 30

ی آمریکا    در کنگره ) تحریم اقتصادی ایران  ( ش؛ تصویب طرح داماتو      1375 -
  )عدم تحقق یافتن این طرح پس از چندی رسما اعالم شد(
   م؛ آغاز انقالب کبیر فرانسه1789 -

، پادشاه فرانسه با توجه به خـالی        م لویی شانزدهم  1789در اوایل سال    
العاده، اظهار داشت کـه وظیفـه         خزانه با اعالم نوعی حالت فوق     بودن  

مجلس، مشورت و اظهار نظر برای حل مشکالت مـالی کـشور اسـت              
همچنین به آرای طبقه سوم و پایین اعتنـایی نـشد و ایـن امـر باعـث                  

م 1789 ژوئن   20از این رو آنها در تاریخ       . اجتماع ضدسلطنتی آنان شد   
های محکمی استوار     نون اساسی فرانسه برپایه   سوگند یاد کردند که تا قا     

از این تاریخ، انقالب فرانسه وارد اولین       . نشده باشد، از هم جدا نشوند     
مجلس مؤسسان شروع به نوشـتن قـانونی کـرد کـه            . مرحله خود شد  

باعث خشم مردم شد و آنها سر به شـورش برداشـتند و بـه انبارهـای                 
 و تفنگ به دست آورده و       ور شدند و تعدادی توپ      اسلحه دولت حمله  

به طرف زندان باستیل که محل زندانیان سیاسی بود، رفتند و انجا را با              
فتح باستیل که آغاز اصلی انقـالب کبیـر فرانـسه           . خاک یکسان کردند  

شد، ضربه مستقیمی بود کـه توسـط ملـت بـر حکومـت                محسوب می 

 دیگـر   این حوادث تاثیر متعددی در فرانسه و حتـی        . استبداد وارد آمد  
کشورهای مجاور ایجاد کرد، به طوری که این انقالب به عنوان مبـداء             

گرچه انقالب کبیر فرانسه بـا      . آید  تاریخ معاصر این کشور به شمار می      
شعار فریبنده آزادی، برابری و برادری آغـاز شـد ولـی نتیجـه آن نـه                 

خفقـان دوران حکومـت رهبـران       . آزادی و نه عدالت بود و نه برادری       
ب کبیر فرانسه از هر دورانـی در فرانـسه بیـشتر و دامنـه ظلـم و                  انقال
رهبران انقالب فرانـسه نـه فقـط    . تر بود عدالتی از هر زمانی گسترده   بی

آزادی و عدالت را برای هموطنان خود به ارمغـان نیاوردنـد، بلکـه از               
تحمل عقاید یکدیگر هم عاجز بودند و حتی سـر بـسیاری از رهبـران               

  .دوستان و همرزمان خودشان زیر تیغ گیوتین رفتانقالب به دست 
   خرداد 31

ش؛ شهادت اندیشمند توانا، از مفاخر بزرگ معاصر، سردار سپاه اسالم 1360 -
  دکتر مصطفی چمران

اولین (صدر     ش؛ صدور رای مجلس شورای اسالمی به عدم کفایت بنی          1360 -
  )رییس جمهور معزول

   تیر 1
  )نظمیه(به سبک اروپا در ایران ش؛ تاسیس نیروی پلیس 1292 -
  ش؛ تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی1360 -
  رسانی دینی  اول تیر؛ روز تبلیغ و اطالع-
   اول تیر؛ آغاز هفته قوه قضائیه-
   اول تیر؛ روز اصناف-

   تیر 2
ش؛ انتزاع اداره رادیو از وزارت اطالعـات و جهـانگردی و تـصویب              1350 -

  و تلویزیون ملی ایرانقانون تشکیل سازمان رادیو 
  ش؛ تصویب اساسنامه سازمان صنایع دستی ایران1354 -

 ق؛ انتشار اولین شماره روزنامه فارس در شیراز توسط میرزاتقـی خـان              1298
  کاشانی

به عنوان پایتخت ایران از سوی      ) به جای تبریز  ( ش؛ انتخاب شهر قزوین      922 -
  شاه طهماسب اول صفوی

جلس شورای ملی سابق توسط سـرهنگ لیـاخوف          ش؛ به توپ بستن م     1287 -
  روسی و به فرمان محمدعلی شاه قاجار
   تیر 3

... ا خواه به رهبری شیخ فـضل      ش؛ اجتماع روحانیون و طالب مشروعه      1286 -
  نوری در شهرری

نژاد به ریاسـت جمهـوری اسـالمی           ش؛ انتخاب دکتر محمود احمدی     1384 -
  ایران

خابات ریاست جمهوری کـه در سـوم   در دومین مرحله نهمین دوره انت   
 میلیـون و    17نـژاد بـا کـسب          انجام گرفـت دکتـر احمـدی       1384تیر  
. هزار رای به عنوان رییس جمهـور اسـالمی ایـران انتخـاب شـد              248

در شهرسـتان گرمـسار دارای      .  ش 1335نـژاد، متولـد       محمود احمدی 
دکترای حمل و نقل و عضو هیأت علمی و استاد تمام وقـت دانـشگاه               

از بنیانگذاران اولیه دفتـر تحکـیم وحـدت در          . باشد  م و صنعت می   عل
اوایل پیروزی انقالب اسالمی بوده و سـوابق مـدیریتی چـون معـاون              
فرماندار و فرماندار در اسـتان آذربایجـان غربـی، اسـتاندار اردبیـل و               

مـا  «و  » شـود   مـی «شهردار تهران را در کارنامه خود دارد و بـا شـعار             
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تاکید بر محورهایی چـون     و با   » توانیم  می
، »گــستری عــدالت«، »خــدمت خالــصانه«
پیشرفت و  «و  » مهرورزی«،  »گرایی  جوان«

در انتخابات ظاهر   » جانبه کشور   تعالی همه 
  .شد و توانست از سایر رقبا پیشی بگیرد

   تیر 4
سال دوم یا پنجم بعثت؛ فرخنده  -

میالد دخت گرامی پیامبر اسالم 
  )س(حضرت فاطمه زهرا 

الثانی، سال دوم یا پنجم       بیستم جمادی در  
فاطمـه  ) روایات اخـتالف دارنـد    (بعثت  
دخـت گرامـی رسـول خـدا        ) س(زهرا  

ــد ) ص( ــه عرصــه حیــات نهادن . قــدم ب
ایـشان را فاطمـه     ) ص(حضرت محمـد    

او را : (نامیدنــدو در ایــن بــاره فرمودنــد
فاطمه نامیدم زیرا از آتش دوزخ بریـده و    

در ) س(حضرت فاطمه   ). جدا شده است  
دامان پرمهر پدر گرامـی خـود پـرورش         

این بانوی نمونه اسالم در سرتاسر      . یافتند
های پدر بودند و خـود        زندگی شریک غم  

همـسر نمونـه    ) س(فاطمـه   . رفتند  بشمار می نیز الگوی اخالقی حسنه     
مـادری  و همچنـین    نخستین امام مسلمانان    ) ع(برای امیرالمومنین علی    

افـزون بـر ایـن     . شدند  ندان خود محسوب می   و نمونه برای فرز   فداکار  
پیـامبر  . آینـد   الگوی کامل از انسان متعالی برای مسلمانان بـشمار مـی          

یافتنـد و     دیدند تـسکین مـی      حضرت فاطمه را می   گرامی اسالم هرگاه    
گفتنی است کـه بـرای      . لقب دادند ) یعنی مادر پدر  (» ام ابیها «ایشان را   

سالروز والدت ایـشان را     ) س (فاطمه زهرا گرامیداشت والدت مبارک    
  .اند روز مادر و روز زن نامگذاری کرده

   روز زن-
   روز بزرگداشت مقام مادر-

  
بنیانگذار نظام جمهـوری    ) ره( ق؛ تولد امام خمینی      1320الثانی     جمادی 20 -

  اسالمی ایران
پـس از   . در خمین والدت یافتند   بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی ایران      

 سرپرسـتی و مراقبـت مـادر خـویش قـرار گرفتنـد و       فوت پدر تحت  
حضرت امـام   . خانه آغاز کردند    تحصیل علوم را از کودکی و از مکتب       

 سالگی بدرجه اجتهاد رسیدند و پس از آن در کنار           25در  ) ره(خمینی  
ابعاد گوناگون شخصیت علمـی امـام       . تدریس به تألیف مشغول شدند    

 تفسیر، حـدیث، عرفـان، شـعر و         های فقه، کالم، فلسفه،     در زمینه ) ره(
 70های مختلف فردی و اجتماعی ایشان بـسیار گـسترده اسـت،               جنبه

سال تحقیق، تدریس و تربیت علمای بسیار، بسط اندیشه ناب اسـالمی            
 جلد کتاب در زمینه علوم مختلف       100ها، تألیف بیش از       در همه زمینه  

های انحرافـی و      اسالمی و سرانجام نیم قرن مبارزه با طاغوت و اندیشه         

در ایـران در قالـب انقـالب اسـالمی و گـسترش             ایجاد تحول بنیادی    
فرهنگ اسالم ناب محمدی حاصل عمر پربـار ایـن شخـصیت یگانـه              

االسـرار،    کـشف (از آثـار ارزشـمند امـام راحـل          . تاریخ معاصر است  
  .نام بردتوان  را می) و دیوان اشعارالهدایه، شرح دعای سحر  مصباح

  
  

   سخن بزرگان                                    
. گــردد آنکــه بینــای عیــوب خــود شــد از دیــدن عیــوب مــردم کــور مــی    -

  )ع(امیرحضرت 
کس که بینای عیب خویش باشد و چـشمان خـویش را بـرای عیـب          آن -

  )ع(حضرت امیر. دیگران به کار نیندازد خردمندترین مردم است
. کنندگان اسـت    غیبت از   یکیآنکس که به غیبت گوش دهد در شمار          -

  )ع(حضرت امیر
پروردگارا هرکه را عقل دادی چه ندادی و هرکه را عقل ندادی چه       -

  انصاری... خواجه عبدا دادی؟
بخـشد یـک      کـشد یـک روز خوشـحال اسـت و آنکـه مـی               آنکه انتقام می   -

  )ع(حضرت امیر. عمر است
بدترین مردم کسی است که گناه را نبخشد و از لغزش چشم نپوشـد               -

 از او بدتر کسی است کـه مـردم از گزنـد او در امـان و بـه نیکـی او         و باز 
 )ص(حضرت محمد . امیدوار نباشند

برای دشمنانت کـوره را آنقـدر داغ مکـن کـه حـرارتش خـودت را هـم          -
  شکسپیر. بسوزاند

دو چیز است که ثواب آن دو را نتوان سنجید، یکـی گذشـت از گنـاه              -
  )ع(حضرت امیر. دیگری عدل و داد

پسندد بر دیگران  رین مردم کسی است که آنچه را بر خود نمیت عادل -
  )ص( حضرت محمد .نپسندد

زند با وی ره دوستی گیر که اینگونه دوستی  آنکه با تو در دوستی می -
 )ص( حضرت محمد .پایدارتر است

ای که در حفظ از خـود بـه           اسرار خود را به دیگری مگوی زیرا سینه        -
حـضرت  . نگـان انتظـار امانـت داشـته باشـد     ستوه آید نباید از حوصـله بیگا  

  )ع(امیر
 )ص( حضرت محمد .پرده اسرار کسی را ندرید -

راز موقع دوستی را در زمان دشـمنی ابـراز نمـودن دور از شـهامت و               -
 )ع( حضرت صادق .اخالق جوانمردی است

  سقراط.فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت است و بلندی همت -

ن خواهد شد که پندارتان کردارتان و زندگی شما وقتی زیبا و شیری -
  زرتشت.گفتارتان نیک باشد

خواهی که مردمان تو را دوست دارند، در معامله ستم مکـن و             اگر می  -
  بوعلی سینا.دروغ مگو و به زبان خود کسی را مرنجان

دانـم، نـشان دانـش        دانی بگـو نمـی      دانی پایداری کن و اگر نمی       اگر می  -
   کنفسیوس.این است
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