مجمىعه مقبالت همبیش شهروند مسئىل دانشگبه آزاد اسالمی واحد خىراسگبن(اصفهبن)

سخنرانی حجت االسالم دکتر توانایی
عضو هیئت علمی دانشگبه آزاد اسالمی واحد کرج
هَضَع :هسئَلیت گشیضی دس داًطگبُ.
ثب آیبتی اس لزآى درثبرُ هغئَلیت ؽزٍع هی وٌن.
«اعَر ثبهلل هي الطیطبى الشجین »
« فَلٌََغئَلَيَ الَذِیيَ أُرِعِلَ إِلَیِِْنِ ٍَلٌََغئَلَيَ الْوُزْعَلِیيَ»
« رٍس لیبهت ّن اس پیبهجزاى ٍ ّن اس وغبًی وِ پیبهجزاى عزاؽ آًْب رفتِ اًذ عَال هی وٌین» .
پظ هؼلَم هی ؽَد هغئلِ خیلی حغبط اعت .هغئَلیت عٌگیي اعت .هغئئَلیت فمئب ثئزای پیئبهجزاى ًیغئت اس
اُهتْبیؾبى عَال هی ؽَد .اس خَد پیبهجزاى ّن عَال هی ؽَد .وِ چِ وبری وزدُ اًذ؟ رعبلتؾبى را چگًَِ اًدبم دادُ
اًذ؟ ٍ آًْب آیب ػول وزدُ اًذ یب ًِ؟

« ٍَلِفَُُّنِ إًَُِْن هَغِئَُلَُىَ »
در لیبهت ّوِ را ًگِ هی دارًذ ٍ آًْب ّوگی ثبیذ خَاة دٌّذ وِ چِ وبری وزدُ اًذ؟ ػوزؽبى را؟ عئزهبیِ ؽئبى؟
فىزؽبى؟ َّؽؾبى ٍ اهىبًبت ٍ اعتؼذادّبیی وِ داؽتٌذ چگًَِ اس آًْب ثْزُ ثزدُ اًذ؟

«فَسثک لٌسئلٌْن اجوعیي اهب کبًَا یعولَى »
ثِ خذا لغن وِ در ر ٍس لیبهت حتوبً اس آًْب عَال هی وٌین ٍ ّوِ وبرّبیی وِ اًدبم دادُ ّوِ ثبیغتی پبعخگَ ثبؽٌذ
در لیبهت.
ایٌْب آیبتی اعت وِ در هَرد هغئَلیت هْن هی داًن؛ یب ثِ تؼجیزی هغئَلیت گزیشی؛ وئِ حئبم هج ئن هئي هغئئلِ
هغئَلیت گزیشی در داًؾگبُ اعت.
ایي آیبت ولی ثَدًذ در هَرد ّوِ خٌجِ ّبی سًذگی .هي گفتن سهیٌِ ٍ ػَاهل تأثیزگذار در رفتبر اًغبى 3چیش اعت:
 ) 1عطح ت َل ؽخقیت  )2عطح ت َل َّػ  )3ارسؽْبی فزٌّگی.
الجتِ ػَاهل ثغیبری ٍخَد دارد ّوِ را ًخَاعتین ثگَیین عؼی وزدُ این وِ آًْبیی وِ ؽئبخـ اعئت ٍ ثؼ ئی اس
ػَاهل دیگز ّن در دل ّویي ّبعت را ثیبى وٌینّ .ویي هوىي اعت؛ ؽوب عَال وٌیذ چئزا ثؼ ئی رفتبرّئبی ثئذ
دلیلؼ چیغت؟ تب حبم فىز وزدیذ چزا؟ یىی اس آًْب ثِ عطح ت َل ؽخقیت ثز هئی گئزدد .ثجیٌئین هسییش حویَ
ضخصیت ایي فشد چگًَِ اعت؟ عطح ت َل َّػ ارسؽْبی فزٌّگی ثِ ایي عِ ػبهل ثز هی گزدد:
حَضیح اٍلی:
طجك ًظزیِ ّزم آثزاّبم هشلَ :اًغبى اس عِ عطح ًیبسّبی خغوبًی رٍاًی ثزخَدار اعت در طَل سًئذگیؼ عئطح
ثذًی اختوبػی ٍ فزٌّگی.
)1سطح ثذى:
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آدهی وِ ثِ دًیب هی آیذ .ث ن ًیبس ثِ اهٌیت ًیبسّبی فیشیَلَصیه هثل خئَردى آؽئبهیذى خَاثیئذى ٍ اعئتزاحت
وزدى عزهب ٍ گزهب .ایٌْب هزثَط ثِ ثذى اًغبى هی ؽَد .حتی ًیبسّبی خٌغی.
)2سطح اجتوبعی:
یه همذار وِ اًغبى ثبمتز هی رٍد ًیبس ثِ ت غیي تؾَیك ه جت داؽتي ه جت وزدى ٍ دیگزاى را پذیزفتي ؽغل
اسدٍاج ٍ ایي هغبئل ٍلتی اًغبى ثبم هی آیذ.
)3ثِ خَد ضکَفبیی ًیبس پیذا هی وٌذ.
ًتیدِ آًىِ :ثغتگی دارد وِ اًغبى در وذام یه اس ایي هزاحل ؽخقیتی تثجیت ؽذُ ثبؽذ؟ اگز ؽخقیت یه ؽخـ
در هزحلِ عطح ًیبسّبی ثذًی تثجیت ؽذُ ثبؽذ چِ اًتظبری هی تَاى اس رفتبرّبی اٍ داؽت؟ ٍلتی وِ  25عبلِ یئب
 33عبلِ اعت حبم یب وبرهٌذ یب ؽبغل اعت یب هذیز .یب ثِ ّز درخِ وِ رعیذُ الجتِ در ثیي فزّیختگبى ووتز اعئت
وِ در عطح ًیبسّبی ثذًی هتَلف ثوبًذٍ .لی اگز یه ٍلت ایي افزاد وغبًی ثبؽٌذ وِ ّوچٌئبى دارًئذ ثئِ ًیبسّئبی
ثذًؾبى پبعخ هی دٌّذ چِ اًتظبری هی تَاى اس آًْب داؽت؟ هثبل ّبی عبدُ آى را ثیزٍى در اختوبع هئی ثیٌیئذ وئِ
ؽوب را اس خب هی پزاًٌذ ثب ثَق .ایي هؼلَم اعت وِ ایي فزد ّوچٌبى در عطَح پبییي ًیبسّبی خَد اعتٍ .لئی اگئز
اًغبى یَاػ یَاػ رؽذ وٌذ ثیبیذ رٍی عطح ثبم حفظ حمَق دیگزاى هغئَلیت پئذیزی خئَد ؽئىَفبیی خئَد
ثبٍری وِ در ایٌدب اًغبى ٍالؼبً وبهل اعت یب ًشدیه ثئِ اًغئبى وبهئل اعئت .خئَدػ را ثئبٍر وئزدُ اعئتّ .وئِ
اعتؼذادّبیؼ را وؾف وزدُ ؽىَفب هی وٌذ ٍ .عؼی هی وٌذ وبرػ را درعت اًدبم دّذ .در ه ئیب داًؾئگبُ ّئن
ّویي اعت .داًؾدَّ بیی وِ درط هی خَاًٌذ اعتبداًی وِ درط هی دٌّذ وبروٌبًی وِ ّغتٌذ هذیزاًی وِ ّغتٌذ
ثزهی گزدد وِ چمذر تَاًغتِ اًذ ًیبسّبی عطح فزدی ٍ ؽخقیتی را تأهیي وزدُ ثبؽٌذ تب چِ حذ؟ خئَة لطؼئبً اس
هزحلِ ًیبسّبی ثذًی ٍ اختوبػی ػجَر وزدُ اًذ ٍ ایٌْب را دارًذ ٍ ثزای حفظ ایٌْب ثِ ًیبسّبی فزدی ّئن پبعئخ دادُ
هی ؽَد ٍلی ثغتگی دارد چمذر ثِ ًیبسّبی فزدیؾبى پبعخ دادُ ثبؽٌذّ .وبى لذر هی تَاى اس آًْب اًتظبر داؽئت وئِ
هغئَلیت پذیز ثبؽٌذ یب هغئَلیت گزیش.
حوَ ضخصیت ثش اسبس دیذگبُ اسالم:
هؼبدل ًیبسّبی ثذًی در دیذگبُ اعالهی هی ؽَد؛ ًفظ اهّبرُ وِ در آى ػمل ّغت ٍلی لذرتؼ خیلی ه ذٍد اعت.
ثیؾتز ًفظ اًغبى اعت وِ حبون اعتً .یبسّبی اختوبػی را هؼبدل آى ًفظ لَّاهِ آٍردُ ام وِ در آى ػمل ٍ ًفظ در
گیزًذ .گبّی ایي پیزٍسی ثب ػمل اعت گبُ ثب ًفظ ٍ عطح فزدی را ًفظ هطوئٌِ گفتِ ام وِ در ایٌدئب ػمئل ثیؾئتز
غلجِ دارد ثز ًفظ ٍ ّوبى هخبطت آیِ:

« یَب أَیَتَُْب الٌَفْظُ الْوُطْوَئٌَِةُ »
اًغبًی وِ ثِ ایي همبم ثزعذ
«راضیة مرضیه فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی »
طجیؼی اعت وِ ثِ خَد ؽىَفبیی وبهل رعیذُ ایي فزد ٍ عؼی هی وٌذ هغئَلیتؼ را ثِ ً َ احغٌت اًدبم دّذ .چِ
فزدی ٍ چِ اختوبػی .چِ در ه یب داًؾگبُ چِ در ّز خبی دیگز هی رٍد اًدبم هی دّذ ٍ اس ػْذُ آى ثزهی آیئذ.
ثب ایي همذهِ هی گَین:
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داًطجَ چِ هسئَلیتی داسد؟
وغت ػلن ٍ داًؼ در رؽتِ ت قیلی خَدػ در راعتبی ّذف خَدػ اگز در وغت ػلن خذیت ًىٌذ ثبػن افئت
ت قیلی هی ؽَد ًوزُ ون هی آٍردّ .ذف ٍ اًگیشُ اػ وِ اس ثیي رفت ًمقبى ویفیت ٍ ػذم پیؾزفت ت قیلی را
در پی دارد.
چِ چیضّبیی ثبعث هی ضَد کِ داًطجَ هسئَلیت گشیض هی ضَد؟
)1عذم عالقِ ثِ سضتِ حوصیلی .چِ در داًؼ آهَساى چِ در داًؾدَیبى اگز ثِ خبطز تٌْئب یئه ؽئغل یئب آًىئِ
خبًَادُ گفتِ اًذ .رؽ تِ ت قیلی را اًتخبة وزدُ ثبؽذ اس ػْذُ تىبلیف پزٍصُ ّب ٍ ت میمبتؼ ثز ًوی آیذ ٍ اگئز 2
عبػت ّن ٍلت اضبفِ دارد هی گَیذ هي امف ؽذُ ام .در حبلی وِ هی تَاًذ اس وتبثخبًِ داًؾگبُ اعتفبدُ وٌذ .چَى
ػاللِ ًذارد در داًؾگبُ هی چزخذٍ ٍ .لت را تلف هی وٌذ.
)2عذم فشصت کبفی ثشای حوقیق ٍ پژٍّص .چَى حدن درعی سیبد اعت.
)3عذم اسحجبط هذاٍم ثب استبداى.
ٍ)4ضعیت ًبهٌبست هبلی ،سٍحی ٍ جسوی.
 )5اخز غیش اصَلی ٍاحذ ّبی دسسی.
 )6هویب ًجَدى ٍسبیل کوک آهَصضی .ثؼ ی اس داًؾگبُ ّب ایي اهىبًبت را ًذارًذ.
 )7عذم آضٌبیی استبداى ثب هْبست ّب ٍ فٌَى ًَیي حذسیس ،وِ داًؾدَ ػاللِ اػ را اس دعت هی دّذ.
 )8هذسک گشایی.
 )9کبسثشدی ًجَدى هَضَعبت حوقیق.
 )13عذم حوبیت اص پبیبى ًبهِ ّب اص سَی دٍلت.
 )11غیش هشحجط ثَدى آهَصش ثب هطبغل آیٌذُ.
 )12عذم ثشًبهِ سیضی صویح حوصیلی ٍ استفبدُ اص صهبى.
هذیزیت سهبى وِ خَدػ یه عویٌبر هی خَاّذ .وِ چگًَِ سهبى را هی تَاى هذیزیت وئزد ٍ اًغئبى ثئِ ٍ فئبیف
خَد ػول وزدُ ٍ ثِ خقَؿ داًؾدَ در ت قیل هَفك ثبؽذ.
هسئَلیت استبد
فزاّن ًوَدى سهیٌِ وغت ػلن ٍ داًؼ ثزای داًؾدَیبى ٍ الذام ثزای ت میمبت ٍ پضٍّؾدْبی هختلئف ثئِ هٌظئَر
ووه ثِ حل هؼ الت التقبدی فزٌّگی ٍ اختوبػی ٍ پیؾزفت وؾَر .تؼزیفی وِ هي ارائِ دادُ ام هوىي اعت در
خیلی خبّب ًیبیذ.
عَاهل هسئَلیت گشیضی استبداى
 .1تؼذاد سیبد داًؾدَیبى در والط ّبی درط .
 .2ػذم ػٌبیت وبفی ثِ اعتبداى ًخجِ یؼٌی دٍؽ ٍ دٍؽبة هتأعفبًِ یىغبى اعت .
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 .3ػذم تَخِ ثِ ٍضؼیت رفبّی ٍ حمَلی اعتبداى وِ هدجَرًذ چٌذ تب والط ٍ یب چٌذ ؽغل داؽتِ ثبؽٌذ .
 .4ػذم اعتمزار داًؾگبُ ّب در اثؼئبد هئبلی ٍ اداری ٍ تقئویوبت راّجئزدی ٍ اعئتزاتضیه ه ئذٍد ه لئی ٍ
هٌطمِ ای .
 .5ػذم ؽبیغتِ عبمری در اًتخبة هذیزاى داًؾگبّی .
 .6افشایؼ عبػبت هَفف تذریظ اعتبداى .
 .7ػذم عیبعت ّبی حوبیتی ٍ تؾَیمی اس ًخجگبى .
 .8ػذم احغبط هغئَلیت .

هسئَلیت کبسکٌبى ٍ هذیشاى:
فزاّن ًوَدى سهیٌِ ثزای ارتجبط ثیي اعتبداى ٍ داًؾدَ ٍ حتی ایدبد ارتجبط ثیي خبهؼِ ٍ داًؾگبُ.

عَاهل هسئَلیت گشیضی:
 .1ػذم تَخِ ثِ ؽبیغتِ عبمری در گشیٌؼ وبروٌبى .
 .2ػذم تخقـ ٍ ًذاؽتي هْبرت وبفی .
ال ثیئب ایٌدئب هؾئغَل ثئبػ ٍ هْئبرت ًئذارد.
فمب خَاعتِ ؽغلی پیذا وٌذ ٍ آى وظ ّن وِ اٍ را پذیزفتِ گفتِ فؼئ ً
هی خَاّذ اس سیز وبر ّن در ثزٍد .اًگیشُ ثزای وبر وزدى ًذارد .
ً .3ذاؽتي اهٌیت ؽغلی .
 .4همبٍهت وبروٌبى در ثزاثز فٌبٍری خذیذ ّوچٌبى هی خَاٌّذ عٌتی وبر وٌٌذ .
 .5ثزٍوزاعی اداری ٍ فزعَدگی ؽغلی .
 .6حدن سیبد وبر هَخت ثی حَفلگی اس وبر گزیشی دیز حبضز ؽذى عز وبر یب غیجت .
 .7ػذم ؽزوت دادى یب هؾبٍرُ ًخَاعتي اس وبروٌبى در حیطِ ّبی هذیزیتی .وبروٌبى در ثؼ ی ه ئیب ّئبی
داًؾگبّی دیذُ ًوی ؽًَذ .فمب اس آًْب هی خَاٌّذ یه وبر را فجح تب ؽت اًدبم دادُ ٍ ثزًٍذ خبًِ .
 .8ػذم آهَسػ ّبی ضوي خذهت در ایدبد هْبرت ّبی مسم .
 .9احغبط گوبؽتِ ثَدى در خْت ت مك اّذاف دیگزاى ًِ اعتمالل ٍ َّیت .
ساّکبسّب کلی ثشای استبد ،داًطجَ ٍ کبسکٌبى (چَى تمزیجبً هؾتزن اعت) .
 .1حقَیت ثبٍسّبی دیٌی 
«ػلن یؼلن ثبى اهلل یزی»
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وغی وِ هی داًذ در ه

ز خذاعت ّوِ ل ظِ ّبی سًذگی اػ را خذاًٍذ رٍیت هی وٌذ ٍ هی ثیٌئذ .عئؼی هئی

وٌذ وبرػ را درعت اًدبم دّذ .هی گَیذ :هي ثزای خذا اًدبم هی دّن تؾَیمن ثىٌٌذ یب ًىٌٌئذ .هئي ٍفیفئِ ام را
اًدبم دادُ ام.
 .2حقَیت اًگیضُ 
«ٍ اتمَا اهلل الذی اًتن ثِ هؤهٌَى»
لزآى اًگیشُ را ثزای اػوبل فبلح تمَیت هی وٌذ ایٌْب ؽیَُ ّبی هْوئی اعئت .خیلئی اس ؽئوب اس خبّئبی هختلفئی
آهذُ ایذ .در داًؾگبُ ّبیتبى هی ؽَد ّوبیؼ ؽْزًٍذ هغئَل را ثِ ؽىل ّبی هتٌَع تز ثزگشار وزد .اعبط ل ئیِ را
خب اًذاخت رٍػ سیبد اعت.
اس ایي ؽیَُ ّبی لزآًی ا عتفبدُ ثىٌین ٍ فزٌّگ اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌىز را گغتزػ دّین.
خذاًٍذ هی فزهبیذ:
آى خذایی وِ ثِ آى ایوبى داریذ تمَایؼ را داؽتِ ثبؽیذ پزٍا وٌیذ در ه

ز خذا حیب وٌیذ .ثؼذ هی گَیذ:

« یَب أَیَُْب الٌَبطُ وُلَُاْ هِوَب فِی األَرِكِ حَالَمً طَیِجبً ٍَمَ تَتَجِؼَُاْ خُطََُاتِ الؾَیِطَبىِ إًَُِِ لَىُنِ ػَذٍُم هُجِیي »
اس آى چیشی وِ خذاًٍذ ثِ ؽوب رٍسی داد هقزف وٌیذ ٍ هی گَیذ وِ اس ؽیطبى پیئزٍی ًىٌیئذ .یؼٌئی اٍل تئأهیي
ًیبسّبی ثذى اعت .اگز وبروٌبى هب اس ًظز ؽغلی ٍ اعتبداى هب ٍ سهیٌِ فزاّن ثبؽذ ثزای داًؾدَ ٍ اًگیئشُ ّئن ثبؽئذ
خَة آى اًدبم هی دّذ .خذاًٍذ ّن اٍل ًوی گَیذ ًزٍیذ عزاؽ ؽیطبى .هی گَیذ :اس ًؼوت ّبی هي اعتفبدُ وٌیئذ
ٍ عزاؽ ؽیطبى ًزٍیذ ٍ .ایي هی تَاًذ در اًغبى اًگیشُ ایدبد وٌذ.
 .3حقَیت حس ًَع دٍستی 
اًوب الوؤهٌَى اخَُ
ثٌئئی آدم اػ ئئبی یىذیگزًئئئذ

وِ در آفئزیٌؼ س یئه گَّزًئذ

ح زت خ ز دیَار ؽىغتِ ٍ فزٍ ریختِ ای را دیذ آى را تؼویز ًوَد چَى هتؼلك ثِ دٍ طفل یتین وِ پذر فبل ی
داؽتٌذ ثَد .ایي حظ ًَع دٍعتی اعت .هی تَاًغتٌذ تَخْی ًىٌٌذ چزا وِ افزاد ؽئْز اس آًْئب حتئی پئذیزایی ّئن
ًىزدًذٍ .لی ایؾبى وبر خَد را اًدبم دادًذّ .زگش وغی وِ ثزای خذا وبر اًدبم هی دّئذ اگئز تؾئَیك ّئن ًؾئَد
ٍحزف ٍحذین ّن ثؾٌَد اهیذػ را اس دعت ًوی دّذ وِ هي وبرم را ثِ درعتی اًدبم دادم ٍلَ آى وِ دیذُ ًؾَد.
ّز چٌذ ٍفیفِ ایي اعت وِ دیذُ ؽَدٍ .لی فزد ثبیذ اس درٍى خَد را تمَیت وٌذ.
ح زت هَعی دختزاى ح زت ؽؼیت را وِ دیذ ایغتبدُ اًذ گفت چزا ایٌدب ایغتبدُ ایذ؟ ًوی داًغت ایٌْب دختزاى
ؽؼیت ّغتٌذ .فْویذ ایٌدب تجؼی ی ؽذُ .گفتٌذ :چَپبًبى هی آیٌذ اس چبُ آة ثز هی دارًذ ٍ هب ّئز رٍس ایٌدئب ثبیئذ
هٌتظز ثوبًین .ح زت هَعی (ع) ثِ آًْب ووه وزد .ایي حظ ًَع دٍعتی اعت .هی تَاًغت ثگَیذ :ثِ هئي رثطئی
ًذارد.
 .4حشٍیج فشٌّگ سجقت دس کبس .فبعتجمَا الخیزات 
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 .5حطَیق افشاد هَفق .خذ هي اهَالْن فذلِ تطْزّن ٍ فل ػلیْن 
سوبتؾبى را ثگیزیذ ٍلی ثز آًْب درٍد فزعت پیبهجز.
اًغبى هَفك را ثبیذ تؾَیك وزد .اگز در هغدذ تؾَیك ؽَد وِ یه فزٌّگ دیگز ّن تزٍیح ؽذُ ٍ آى فزٌّگ البهئِ
ًوبس اعت .هثالً الوپیبدی ّب را خبیشُ هی دٌّذ .آى را در هغدذ ثذٌّذ.
«یزفغ اهلل الذیي اهٌَهٌىن ٍ الذیي اٍتَالؼلن درخبت »
خذاًٍذ ثِ وغبًی وِ ایوبى ثیبٍرًذ ثِ اٍ اّل ػلن ّغتٌذ درخبتی دادُ اعت .ثجیٌیذ خذا چگًَِ تؾَیك هی وٌذ؟
 .6اًتصبة هذیشاى ضبیستِ« اًی حفیظ ػلین ٍ یب المَی امهیي »
 .7ثشًبهِ سیضی صویح ٍ اصَلی
 .8هذیشیت صهبى .ثِ ّوِ لغوت ّبی سهبى لغن یبد ؽذُ اعتٍ .الفدز ٍ القجح ٍال

ی ٍالؼقز ٍالیل ٍ ایئي

ًؾبى هی دّذ وِ سهبى خیلی اّویت دارد.
ً .9ظن ٍ اًظجبط
 .13حالش ٍ کَضص .خذا ثِ ح زت هزین(ع) وِ حبل هغبػذی در حیي سایوبى ًذاؽتٌذ فزهئَد :ثلٌئذ ؽئَ ایئي
ؽبخِ درخت را تىبى ثذُ تب خزهب ثزای تَ ثیفتذ ٍ اس آى اعتفبدُ وي.
 .11هطبسکت دادى آحبد
 .12هطَست پزیشی ٍ هطبٍسُ « ٍ االهشّن ضَسی ثیٌْن »
 .13ثشگضاسی سویٌبسّب ٍ کبسگبُ ّبی آهَصضی ،هْبست ّبی صًذگی ثیب عٌیَاى خیَد ثیبٍسی دس هوییط ّیبی
داًطگبّی خیلی تأثیز دارد در تمَیت حظ خَد ثبٍری ٍ عطح فزدی ٍ ؽخقیتی افزاد
 .14خَد ثبٍسی ٍ حفکش هثجت
 .15حل هسئلِ ثِ جبی پبک کشدى صَست هسئلِ
 .16هقبثلِ ثب ّیجبًْبی دسًٍی اضطزاة وٌتزل خؾن هْبرت ّبی ارتجبط هؤثز ّوذلی تفىز خالق وِ خئبی آى
هْن ٍ در داًؾگبُ خبلی اعت ٍ ثبیذ تمَیت ؽَد ٍ .داؽتي تفىز اًتمبدی .فلَات.

