
هفته نامه دانشجویی فرهنگی، آموزشی، سیاسی و اجتماعی 
دانشکده علوم پزشکی خلخال

مدیرمسئول و طراح: امیررضا طاهری ۱ سردبیر: رضا اسوار

مدیریت دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خلخال

شماره یک/ هفته اول مهرماه ۱۳۹۹

مقدمه ای با عنوان

کرونا
کرونا؛ واقعیتی تلخ و ملموس البته اگر عده ای بگذارند!

ــان  ــان خودم ــه زب ــا ب ــد ۱۹، ی ــروس کووی وی
کرونــا، چنــد وقتــی اســت کــه تمام جهــان را 
مشــغول خــود کــرده اســت. هرجــا برگــه ای 
ــان برســد،   ــه دســت ت از اخبــار روز جهــان ب
ــد  ــی کنی ــدا م ــا را درآن پی ــام کرون ــا ن حتم
ــر  ــر آن ب ــات، تاثی ــزان تلف ــه شــرح می کــه ب
روی اقتصــاد، فرهنــگ، جامعــه و مســائل 
دیگــر پرداختــه و از مشــکالت بهداشــتی 
ــد. ــی کن ــت م ــا صحب ــش روی کشــور ه پی

مشــکالتی مثــل کمبــود تجهیــزات، پرســتار، 
ــن  ــا ای ــارزه ب ــش مب دارو و امثالهــم کــه چال

بیمــاری را ســخت تــر کــرده اســت.
 امــا آیــا ســختی مبــارزه بــا کرونــا فقــط در 

همیــن حــوزه اســت؟!
در پاســخی کوتــاه بایــد بگوییــم خیــر! خیــال 

مــان راحــت نباشــد.
ــد  ــد، بای ــتر بخواهی ــح بیش ــر توضی ــا اگ ام
ــه در  ــاری ک ــر بیم ــا ه ــارزه ب ــه مب ــت ک گف
ــا  ــور و ی ــهر، کش ــه، ش ــک منطق ــطح ی س
ــه  ــد ب ــی کن ــدا م ــروز پی ــان ب ــی جه حت

عوامــل مختلفــی وابســته اســت.
کســی منکــر تاثیــر تجهیــزات پزشــکی، 
نیــروی پرســتار و پزشــک کافــی نیســت، امــا 
ــده  ــل عم ــه دو دلی ــارزه ب ــن مب روی دوم ای
اول، مدیریــت  دارد؛  بســتگی  دیگــر هــم 

مناســب و دوم، همــکاری مــردم.
از مدیریــت مناســب و وقایــع اتفاقیــه آن 

ــا دلیــل دوم کار  ــا ب صحبــت نمــی کنیــم ام
ــم! داری

متاســفانه امــروز در کشــور خودمــان شــاهد 
ایــن هســتیم کــه علــی رغــم هشــدار هــا و 
ــاع،  ــی در اجتم ــای عموم ــانی ه ــالع رس اط
ــا را  ــه کرون ــانی ک ــتند کس ــم هس ــوز ه هن
ــتمداران، و  ــده ای از سیاس ــن ع ــاخته ذه س
ــد  ــی دانن ــان م ــدرت در جه ــان ق ــا صاحب ی
ــن  ــا ای ــر ب ــراد درگی ــات و اف ــای تلف و آماره
بیمــاری را نفــی، و بــا جملــه ی »اینــا همــش 
ــا  ــه م ــه ک ــه این ــا واس ــا »کرون ــه« و ی الکی
ــات  ــال آن، کل زحم ــن« و امث ــول بزن رو گ
آب  مثــل  را  درمــان   کادر  روزی  شــبانه 

ــد. ــی گیرن ــده م ــوردن نادی خ
جالــب ایــن جاســت عــده ای هــم مشــکالت 
مدیریتــی موجــود در حــوزه اقتصــاد را بهانــه 
ــای  ــه ه ــه توصی ــا ب ــد ت ــی دهن ــرار م ای ق
ــران  ــود و دیگ ــد و خ ــل نکنن ــتی عم بهداش
ــد و  ــی دهن ــرار م ــی ق ــرض آلودگ را در مع
بــه قــول حکمــا »قیــاس مــع الفارقــی« مــی 

ــل!! ــن المل ــد، در ســطح بی کنن
ــی  ــی دیدن ــتان زمان ــن دوس ــه ای ــا قیاف ام
ــواده  ــای خان ــی از اعض ــه کس ــود ک ــی ش م
ــه آن  ــکوک ب ــا مش ــرد و ی ــا بگی ــان کرون ش
باشــد، آن جاســت کــه زمیــن و زمــان بایــد 
ــادا آســیبی  ــا مب در خدمــت ایشــان باشــد ت
ــر  ــرده اگ ــی نک ــد وخدای ــان برس ــه عزیزش ب

ــان  ــن و زم ــاد، زمی ــاق افت ــم اتف ــی ه اهمال
ــود. ــد ب ــر خواهن مقص

ــتند  ــود و هس ــی ش ــام نم ــا تم ــخن اینج س
کســانی کــه در ایــن شــرایط بیمــاری کرونــا، 
فقــط منتظــر یــک روز و نصفــی تعطیلــی انــد 
تــا همــراه خانــواده ســری به شــمال کشــور و 
کنــار دریــا بزننــد! و انــگار نــه انــگار کــه هــم 
ــان شــان در شــمال کشــور هــم بیمــار  وطن

مــی شــوند وبایــد زندگــی کننــد!
این شرط مسلمانی نیست!

اگــر رهبــر معظــم انقــالب در بیانــات شــان از 
تمکیــن کامــل مصوبــات ســتاد ملــی مبــارزه 
بــا کرونــا ســخن مــی گوینــد و در عمــل هــم 
هرطــور کــه ممکــن اســت بــه  آنهــا کمــک 
مــی کننــد، ایــن پیــام در ذهــن انســان ایجاد 
ــوان  ــه عن ــد ب ــم بای ــن ه ــه م ــود ک ــی ش م
ــم  ــور باش ــی، همینط ــلمان و ایران ــک مس ی
ــت  ــکان زحم ــتاران و پزش ــار کاری پرس و ب

کــش در بیمارســتان هــا را بیشــتر نکنــم!
حتــی مــی گوییــم نبایــد بــه ایــن مقــدار هــم 
بســنده کــرد و بــه عنــوان یــک دانشــجو، باید 
تــا مــی شــود در بیــن مــردم جامعــه آگاهــی 
ــاهد  ــر ش ــا دیگ ــرد ت و روشــنگری پخــش ک

ایــن مشــکالتی کــه گفتــه شــد نباشــیم.
شاعر می فرماید؛

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضو هارا نباشد قرار



پزشــکی خلخــال نشــریه هفتگــی حســان دانشــکده علــوم 

اظهار نظر درباره هر چیزی خوب نیست

اگر نمیدانی صحبت نکن!
یکــی از بزرگتریــن صفــات ناپســند اخالقــی، 
اســت.  بیهــوده صحبــت کــردن  و  زیــاد 
کلمــات و جمالتــی کــه اســتفاده مــی کنیــم، 
ــا را  ــد آنه ــتند و نبای ــذار هس ــیار تاثیرگ بس

ــت. ــده گرف ــا نادی ــم و ی دســت ک
همــه میدانیــم کــه اســتفاده از کلمــات 
ــن  ــدر در دی ــو، چق ــالت نیک ــت و جم مثب
اســالم ســفارش شــده و بــه آن تاکیــد شــده 

ــت. اس
امــا شــاید کمتــر شــنیده باشــید کــه ســکوت 
ــر  ــر روی نفــس انســان تاثی ــدر ب ــردن چق ک
ــد. همانطــور  ــی ده گذاشــته و آن را جــال م
ــی  ــوان اهلل تعال ــی رض ــه طباطبای ــه عالم ک
ــد  ــکوت بگیری ــه س ــد چل ــی فرمودن ــه م علی
کــه مطمئــن باشــید روحانیــت روحتــان 

ــد شــد! ــر خواه ــد براب چن
امــا بــا ایــن وجــود، بعضــی هــا بــدون توجــه 
بــه ایــن ســخنان حکیمانــه، عالقــه بســیاری 
بــه صحبــت کــردن و مطــرح کــردن مباحــث 

اشــتباه و شــاید هــم غلــط دارنــد.
هــای  جمــع  و  هــا  مهمانــی  در  حتمــا 
خانوادگــی یــا دوســتانه دیــده ایــد؛ هســتند 
ــس،  ــردن مجل ــرم ک ــرای گ ــه ب ــرادی ک اف
تمــام شــایعاتی کــه بــه گــوش شــان خــورده 
ــد  ــی کنن ــعی م ــد و س ــی کنن ــرح م را مط
ــت  ــر دادن و صحب ــه نظ ــم ب ــران را ه دیگ
ــال خودشــان جمــع را   ــه خی ــد و ب وادار کنن

ــند! ــت ببخش ــای صمیمی گرم
در حالیکه این کار بسیار اشتباه است.

بگذاریــد اینطــور مثــال بزنیــم. یــک کارخانــه 
را تصــور کنیــد کــه چندنفــری کارگــر و یــک 

مســئول دارد.
ــه  ــرکارگر کارخان ــک روز س ــد ی ــرض کنی ف
بیمــار شــود و نتوانــد ســر کار بیایــد. از 
طرفــی بــه یکــی از کارگــران هــم پیــام 
بفرســتد و غیبــت خــود را اطــالع داده باشــد.

ــه  ــام ب ــه پی ــری ک ــد کارگ ــرض کنی ــاال ف ح
او رســیده ولــی دلیــل غیبــت ســرکارگر 
ــردازی  ــال پ ــه خی ــروع ب ــد، ش ــی دان را نم
ــرکارگر  ــت س ــرای غیب ــودش ب ــد و از خ کن
ــک  ــا ی ــم ب ــل را ه ــد و آن دلی ــل بتراش دلی
نفــر دیگــر شــریک شــود. چــه اتفاقــی مــی 
افتــد؟! اگــر فــرض کنیــم همیــن دو کارگــر 

ــف از  ــای مختل ــع ه ــد و در جم ــان دهن نش
ــه  ــد و در لحظــه شــروع ب ــب نمانن ــه عق بقی
ــد  ــی کنن ــاخت دروغ م ــردن و س ــل ک تخی
ــاد  ــم زی ــور آدم هاه ــن ج ــا از ای ــه حتم ک

ــد! ــده ای دی
ــح  ــرات صحی ــال نظ ــه اص ــرادی ک ــوم، اف س
دیگــران را قبــول ندارنــد و اول و آخــر همــان 
اســت کــه خودشــان گفتــه انــد و هرچــه کــه 
ــازل دانســته و اصــل  مــی گوینــد را وحــی ن
ــایعه  ــی ش ــم نوع ــا ه ــن ه ــد! ای ــی پندارن م
پراکــن محســوب مــی شــوند کــه هیــچ وقــت 

اشــتباه شــان را نمــی فهمنــد.
ــته  ــن دس ــزو همی ــه ج ــری ک ــواع دیگ و ان
ــر  ــرور« هســتند و اگ ی »ندانســته ســخن پ
ــه  ــم، ســخن ب بخواهیــم تمــام آنهــا را بیاوری
اتمــام نمــی رســد! بنابرایــن ســخن را کوتــاه 
مــی کنیــم و بــه خــود تذکــر مــی دهیــم کــه 
ــم  ــران را ه ــم و دیگ ــخن نگویی ــته س ندانس
بــه اشــتباه نندازیــم، کــه همیــن زبــان شــاید 
ــوده  ــا ب ــدی ه ــل و ب ــیاری از رذائ ــادر بس م

باشــد.

ــنیده،  ــرکارگر را ش ــدن س ــتان نیام ــه داس ک
ــرای  ــود ب ــال خ ــته و از روی خی ــی ندانس ول
نیامــدن او دلیــل ایجــاد کــرده انــد، بخواهنــد 
ــم  ــران ه ــه دیگ ــان را ب ــتباه ش ــل اش دالی
ــت  ــایعات پش ــازاری از ش ــان ب ــد، چن بگوین
ــه  ــه ن ــود ک ــی ش ــاد م ــرکارگر ایج ــر س س
تنهــا ممکــن اســت آبــروی او را ببــرد، بلکــه 
حتمــا مــی توانــد روی اوضــاع کارخانــه هــم 
ــد! ــنج کن ــو را متش ــی ج ــذارد و حت ــر بگ اث

حــاال همیــن کارخانــه را مثــل اجتمــاع 
بگیریــد. نظــر  خودمــان در 

افــرادی مثــل همیــن دو نفــر کارگــر شــایعه 
ــه  ــوان ب ــی ت ــم، م ــال زدی ــه مث ــن را ک پراک
خوبــی در جامعــه امروزمــان مشــاهده کــرد؛

ــک  ــه ی ی ــا مطالع ــه ب ــی ک اول، انســان های
ــی  ــب نظران ــه صاح ــل ب ــاب، تبدی ــا دو کت ی
ماهــر! و بــی بدیــل در زمینــه مطالعــه شــان 
مــی شــوند و مطمئــن باشــید آرام ننشســته و 
درســایر زمینــه هــا هــم دســت بــه نظــر دادن 

زده و دیگــران را مســتفیض خواهنــد کــرد!
دوم، افــرادی کــه میخواهنــد خــود را مطلــع 
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دانشکده علوم پزشکی خلخال

بله یا خیر!
نگاهی به نقاط مثبت و منفی دانشکده از دید دانشجویان

ــوم پزشــکی خلخــال، در ســال  دانشــکده عل
و  پرســتاری  دانشــکده  بــا عنــوان   ۱۳۷۲
دانشــکده  مجموعــه  از  خلخــال  مامایــی 
ــا  ــوم پزشــکی اردبیــل و ب هــای دانشــگاه عل
ــر دانشــجو در رشــته  ــداد ۱۷ نف ــرش تع پذی
کارشناســی پرســتاری فعالیــت آموزشــی 

ــت. ــرده اس ــروع ک ــود را ش خ
کارشناســی  مقطــع  در   ۱۳۸۹ ســال  از 
ناپیوســته مامایــی نیزدانشــجو مــی پذیــرد و

در ســال ۱۳۹۰ بــا تصویب شــورای گســترش 
ــکی  ــوم پزش ــکده عل ــه دانش ــا ب ــگاه ه دانش
خلخــال ارتقــاء پیــدا کــرد و در رشــته هــای 
ــی  ــط و کارشناس ــت محی ــی بهداش مهندس
بهداشــت عمومــی از طریــق کنکور سراســری 

ــد. ــرش مینمای دانشــجو پذی
ــر شــکارچی و  ــته، دکت ــای گذش ــال ه در س
دکتــر باقــری ریاســت دانشــکده را بــه عهــده 
ــری،  ــر باق ــال دکت ــد از انتق ــه بع ــتند ک داش
ــد  ــس جدی ــوان رئی ــه عن ــک ب ــر مهرت دکت

ــدند. ــاب ش ــکده انتخ دانش
و ضعــف  قــوت  نقــاط  از  بخواهیــم  اگــر 
ــارا در  ــد آن ه ــم، بای ــت کنی دانشــکده صحب

ــم. ــدی کنی ــیم بن ــه تقس ــد زمین چن
از نقــاط قــوت دانشــکده در حــوزه آمــوزش، 
ــجویان  ــوری دانش ــاالی تئ ــیار ب ــدرت بس ق
اســت کــه بخاطــر کوچــک بــودن آن و 
فرصــت بیشــتری کــه بــرای تبــادل اطالعــات 
بیــن اســاتید و دانشــجویان وجــود دارد، 

ــود. ــی ش ــاد م ایج
امــا در همیــن حــوزه، متاســفانه بخــش بالین 
ــه اصطــالح  ــه و ب ــا کمبــود نمون و کارورزی ب
کیــس مناســب رو بــه روســت کــه دانشــکده 
بــا ارســال دانشــجویان بــه شهرســتان اردبیل 
بــرای گذرانــدن برخــی از واحــد هــای عملی، 

تــا حــدودی آن را رفــع مــی نمایــد.
همچنیــن ازمشــکالتی کــه دانشــجویان پســر 
بــا آن رو بــه رو هســتند، نبــود خوابــگاه 
بــرای آنهاســت کــه هزینــه هــای بســیاری را 

ــر داشــته اســت.  برایشــان در ب
گرچــه ایــن مــورد توســط مســئولین محتــرم 
ــی  ــت، ول ــی اس ــت بررس ــکده در دس دانش
نیــاز بــه بودجــه و پیگیــری مــداوم از مرکــز 
ــا  ــال دارد ت ــا، احتم ــه ه ــه بنابرگفت دارد ک

ــود. ــع ش ــده رف ــال آین چندس

ــرات  ــیاری از نف ــاله بس ــه س ــکالت، هم مش
برتــر کنکــور ارشــد در رشــته های پرســتاری 
و مهندســی بهداشــت محیــط و بهداشــت 
عمومــی، از دانشــکده علــوم پزشــکی خلخــال 
ــه عــرض شــد،  ــه همانطــور ک ــی باشــد ک م
ــاالی دانشــجویان در  ــدرت ب ــده ق ــان کنن بی

ــوری مــی باشــد. بخــش آمــوزش تئ
دانشــجویان دانشــکده همــواره بــرای مطالبــه 
قــدم همــراه  بــه  قــدم  رفــع مشــکالت 
ــه  ــش رفت ــکده پی ــرم دانش ــئولین محت مس
انــد و هیچــگاه دســت از تــالش نکشــیده انــد.

و بــه همیــن علــت، بســیاری از مســائل ایــن 
محیــط آموزشــی، در طــی ســال هــای اخیــر 
حــل شــده و در حــال حــل شــدن هــم مــی 

باشــد.
ــجویی  ــیج دانش ــع بس ــن مواض ــورای تبیی ش
و شــورای صنفــی دانشــکده، در ســال هــای 
گذشــته بــه همــکاری هــم دیگــر مشــکالت را 
بــه گــوش مســئولین رســانده و همــراه آنهــا 
ــالش  ــا ت ــختی ه ــیاری از س ــع بس ــرای رف ب

کــرده انــد.
ــه در  ــر، چ ــه گ ــجوی مطالب ــا دانش مطمئن
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب دانشــگاه و چــه در جامع
شــخص، نقــش هــای بســیار زیــادی بــر 
ــش  ــد تالش ــه باش ــا ک ــر ج ــده دارد و ه عه
حــل مشــکالت و ایجــاد آســایش و رفــاه 

ــت. ــران اس ــرای دیگ ب

شهرســتان خلخــال جاذبــه هــای گردشــگری 
بســیاری دارد. ایــن شهرســتان اکثــرا بــه 
ــی شــناخته مــی شــود و  هــوای ســرد و برف
بیشــتر اوقــات ســال، زندگــی دانشــجویان بــا 

ــرف و ســرما آمیختــه مــی شــود. ب
ــوم  ــای فرهنگــی در دانشــکده عل ــت ه فعالی
ــه  ــل ب ــای قب ــال ه ــال، از س ــکی خلخ پزش
صــورت جــدی آغــاز شــده و بســتر مناســبی 
ــا از  ــد ت ــی کن ــم م ــجو فراه ــرای دانش را ب
ــط  ــرده و در محی ــتفاده ک ــت اس ــن فرص ای

ــد. ــت کن ــی فعالی فرهنگ
کانــون هــای قــرآن و عتــرت و نهــج البالغــه، 
ــم و  ــی، فیل ــای نمایش ــوی، هنره ــاس نب ی
ــه هــای تحقیقــات و ورزشــی،  عکــس، کمیت
ــای علمــی پرســتاری و بهداشــت  انجمــن ه
عمومــی و محیــط، و همچنیــن تشــکل هــای 
بســیج دانشــجویی بــرادران و خواهــران و 
شــورای صنفــی از بســتر هــای فعالیــت 
دانشــجویان در بخــش فرهنگــی مــی باشــد.

بخــش فرهنگــی هــم دارای مشــکالتی اســت 
ــرح  ــرم مط ــئولین محت ــا مس ــه ب ــه همیش ک

شــده و در دســت بررســی مــی باشــند.
ــا و  ــتی ه ــم و کاس ــود ک ــا وج ــا در کل، ب ام
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استاد عالمه طباطبایی رحمه 
اهلل و شاگرد عالمه حسن زاده 

آملی حفظه اهلل
شناخت دانشمندان بزرگ جهان

عالمه حسن زاده آملی
ــال  ــی، در س ــن زاده آمل ــن حس ــه حس عالم
ــرای  ــتای ای ۱۳۰۷ هجــری شمســی در روس
الهیجــان شــهر آمــل چشــم بــه جهــان 

ــت. ــوده اس گش
ایشــان از شــاگردان عالمــه طباطبایــی رحمه 
اهلل علیــه بــوده انــد کــه  از بــزرگان عرفــان، 
ــه حســاب  ــزرگ اســالمی ب و از فیلســوفان ب
ــد از  ــزرگ را بع ــی ب ــه تحول ــد ک ــی آین م
دوران مالصــدرا در ایــن دانــش رقــم زده انــد.

ــه  ــلط ب ــل تس ــه دلی ــن زاده ب ــه حس عالم
علــوم مختلفــی کــه نــام خواهیــم بــرد، لقــب 
»عالمــه ذوالفنــون« دارنــد و از ســاده تریــن 
ــگ در  ــگ بن ــه بی ــان، رد نظری ــای ایش کاره
ــق  ــوان »رت ــا عن ــه ای ۱۱ صفحــه ای، ب مقال
و فتــق« اســت کــه نظریــه اصیــل ســیر ادوار 

خلقــت را اثبــات مــی کنــد. 
ایشــان،  نفــس«  کتــاب »دروس معرفــت 
در حــوزه انســان شناســی و روانشناســی 
ــک  ــه ای و آکادمی ــدی حرف ــه ح ــالمی ب اس
نوشــته شــده کــه از دیــد بــزرگان اهــل فــن، 
ــس  ــا تدری ــای دنی ــگاه ه ــا دارد در دانش ج
شــود! امــا ایــن مســئله خاصــی نیســت، 
چــون مبانــی علمــی غــرب هــم بعــد از 
ــات  ــه تالیف ــا مطالع ــطی، ب ــرون وس دوران ق
ــت،  ــده اس ــاده ش ــلمان آم ــمندان مس دانش
ــا زده   ــت پ ــود پش ــه خ ــه ریش ــاال ب ــی ح ول
ــی  ــح  اســالمی توجه ــوم صحی ــه عل ــد و ب ان

ــود. ــی ش نم
عالمــه حســن زاده آملــی، در ۱۰۰ حــوزه 
علمــی، دانشــی فراتــر از تخصــص دارنــد کــه 
یکــی از آنهــا ریاضیــات عالــی اســت. ایشــان 
در تالیفــات خــود از علــم مکانیــک اســالمی، 
آناتومــی، قوانیــن فیزیــک، و امثالهــم صحبت 
مــی کننــد و آشــنایی کامــل بــه علــم رجــال، 
درایــه، علــم حدیــث، ادبیــات فارســی و 
ــل فرانســه  ــه مث ــای خارج ــان ه ــی و زب عرب
ــان،  ــفه و عرف ــق، کالم، فلس ــی، منط و آلمان
ــات و  ــد، ریاضی ــب جدی ــنتی و ط ــب س ط
روانشناســی  و  شناســی  زمیــن  هندســه، 

ــد. ــک دارن وفیزی
ــر  ــش از ۲۰۰ اث ــان بی ــات ایش ــداد تالیف تع
ــوم  ــکوه عل ــی ش ــه خوب ــه ب ــد ک ــی باش م
ــان  ــه جهانی ــالمی را ب ــارف اس ــانی و مع انس

ــت. ــرده اس ــت ک ثاب
اگــر بخواهیــم تعــدادی از آثــار ایشــان را نــام 

: یم ببر

۱: الحجج البالغه علی تجرد النفس 
الناطقه

۲: دروس اتحاد عاقل به معقول
۳: شرح زیج بهادری

۴: رساله ای کوتاه با عنوان رتق و فتق
۵: الهی نامه }ادبی{

۶: دروس علم هیئت و دیگر رشته های 
ریاضی

۷: هزار و یک کلمه هفت جلدی
۸: نهج الوالیه

۹: وجیزه ای در تشریح آناتومی
ــر دیگــر کــه از  ــود اث ــه صــد و ن ــک ب و نزدی
ــوان  ــی دی ــت و حت ــده اس ــادر ش ــان ص ایش
ــه در  ــد ک ــز دارن ــی نی ــات محل ــعار و ابی اش

ــرد اســت. ــه ف ــود منحصــر ب ــوع خ ن
ــتاد  ــه اس ــه اهلل ک ــی رحم ــه طباطبای عالم
ایشــان بــوده انــد، دربــاره شــان فرمــوده انــد:

ــای حســن زاده را کســی نشــناخت جــز  »آق
امــام زمــان عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف 
ــم  ــای چش ــن زاده توتی ــای حس ــاک پ و خ

ــی!« طباطبای
زاده،  حســن  عالمــه  طباطبایــی،  عالمــه 
ــه  ــان، عالم ــه حافظی ــی، عالم ــه طهران عالم
امینــی، و دیگــران کــه بــرای طوالنــی نشــدن 
مقالــه مــان نــام شــریف شــان را نمــی آوریم، 
تنهــا بخــش کوچکــی از ســتاره های آســمان 
علمــی اســالم و مذهــب تشــیع مــی باشــند، 
مذهبــی کــه رئیــس آن امیرالمومنیــن علــی 
ــی باشــد  ــه م ــوات اهلل علی ــب صل ــن ابیطال ب
کــه حضــرت محمــد مصطفــی رســول خــدا 
صلــوات اهلل علیــه و آلــه در رابطــه بــا ایشــان 

فرمــود:
ــن اراد  ــا فم ــی بابه ــم و عل ــه العل ــا مدین »ان

ــا« ــن بابه ــا م ــه فلیاته الحکم
»مــن شــهر علمــم و علــی دروازه آن اســت و 
ــه حکمــت وارد شــود، از  ــد ب هرکــس بخواه

درب آن عبــور مــی کنــد!«
کــه قطعــا چنیــن افــرادی خــاک پــای 
نمــی  الســالم هــم  علیــه  امیرالمومنیــن 

شــوند.
ــم  ــن کــه مشــخص شــود منبــع عل ــرای ای ب
ــی  دانشــمندی مثــل عالمــه حســن زاده آمل
ــه  ــان در رابط ــان خودش ــه بی ــت، ب از کجاس
ــا  ــام رض ــا ام ــدار ب ــه و دی ــای صادق ــا روی ب
ــاید  ــه ش ــد ک ــوع کنی ــه رج ــوات اهلل علی صل
بســیاری از ســواالت را  پاســخ دهنــده باشــد.


