
  مهر ماه 20یکشنبه 

 حیفهص االخالق مکارم دعاي به اشاره با دانشگاه رئیسه هئیت جلسه ابتداي در در خسروي دکتر المسلمین و االسالم حجت
 مثْلَها، سینَفْ عنْد حطَطْتَنی إِلّا درجۀً النّاسِ فی تَرْفَعنی لَا و آله، و محمد علَى صلّ اللّهم ":کردند اشاره دعا از فراز این به سجادیه

ثْ لَا ودی تُحزّاً لراً عإِلّا ظَاه ثْتدی أَحلّۀً لنَۀً ذاطب نْدی عا نَفْسرِهاثر بپردازد خودش روح به انسان اینکه و خدا با ارتباط بحث"بِقَد 
 طرفی از و طرف یک از توسعه پیشرفت، تکنولوژي، علم، بحث و معاصر دنیاي در زندگی. دارد اجتماعی روابط در مستقیم

 تکنولوژي و معل حوزة در بشر یعنی. است یکدیگر با هاانسان ارتباطی معادلۀ عدم کندمی احساس بشر امروز که چیزي مهمترین
 .نیست اینگونه  انسانی ارتباطات حوزة در  اما است کرده پیشرفت

  به تیابیدس یعنی. است بیشتر خطرش شود نزدیک تکنولوژي به و شود دور خودش به پرداختن از بشر چه هر:افزود ایشان
 .کند ایجاد هم روانی روحی امنیت تواندنمی  پیشرفت و تکنولوژي

. قیقیح یا است اعتباري مقامات یا. است نوع دو بندي تقسیم یک در انسان مقامات:داشت اظهار دانشگاه رهبري نهاد مسئول
 رزشیا بالذات و اوالً یعنی. است اعتباري مقام باشد بزرگ مردم چشم در هم چقدر هر نکند نزدیک خدا به را انسان که مقامی
 .ندارد

 در شاه فتحعلی و قمی میرزاي همزمان حضور: داشت بیان تاریخ به اشاره با پایان در خسروي دکتر والمسلمین االسالم حجت
  این هک این اول است، مقام و بزرگی داراي کند می احساس انسان گاهی  میدهد نشان میرزا توسط شاه فتحعلی تنبه و حمام

 و شود می ادزی خیلی.  عظیماً میالً تمیلوا ان انسان، میل حتی اوقات از گاهی دوم. شاه عنوان به حتی باشد داشته نباید را احساس
 قدر آن انسانیت قامم و علم مقام میرسیم؛ نکته این به شاه فتحعلی داستان در پس.شود می زیاد کبریایی احساس دیگر بیانی به

 احترام کسی قامم به خواست اگرکسی آینده در و. برد می دارد گرفته را دینی عالم یک مرکبِ افسار شاه فتحعلی که است زیاد
 .باشد علم و انسانیت مقام، آن بگذارد


