خالصه سخنرانی کالس اخالق
سال تحصیلی 79-79

 والس اخالق
 تا حؿَس حجت االسالم اًجَی ًژاد
 هتَسطِ دٍم
 جلسِ ۵
 هَؾَع ۺ تشًاهِ سیضی ٍ ّذف
 تْوي ۹۶

دس جلسِ لثل دس هَسد تشًاهِ سیضی غحثت وشدین  ،ایي جلسِ دس هَسد ّذف تحث هی وٌین .
ّذفْا دٍ ًَػٌذ ۺ .۱دًیَی  .۲اًساًی

ّذف دًیایی یؼٌی ّذفی وِ دس دًیا تشای آى خلك ضذین .دس دًیا تِ چِ چیضّایی تایذ تشسین ۺ .۱افتخاس
.۲سفاُ .۳اهٌیت .۴اصدٍاج ( الثتِ اصدٍاج دس ایٌجا تِ هؼٌای تمای ًسل است )

سفاُ ٍ اهٌیت ٍ اصدٍاج سا تمیِ هَجَدات ّن داسًذ  ،اها افتخاس هخػَظ اًساًْاست ،یؼٌی اًساى اگش سفاُ
داضتِ تاضِ  ،اهٌیت داضتِ تاضِ  ،اصدٍاج ّن وشدُ تاضِ  ،اها اگش احساس خَتی اص صًذگی ًذاضتِ تاضِ وِ
تْص هی گین افتخاس  ،یؼٌی احساس ًىٌذ وِ هي دس صًذگی جایگاُ خَتی داسم  ،ایي  ۳تا ّن صیاد تِ دسدش
ًوی خَسد .

حاال افتخاس دلیما یؼٌی چی؟
افتخاس یؼٌی اًساى تتَاًذ ضة وِ هی خَاتِ یا غثح وِ اص خَاب تلٌذ هیطِ یه واسًاهِ ای اص صًذگی اش
تذّذ وِ هشدم تحسیٌص وٌٌذ .
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حاال هوىٌِ یه ًفش سفاُ ٍ اهٌیت ٍ اصدٍاجص سا فذای افتخاسش وٌذ  ،هثالً تشٍد دس تحث ػلن تطِ پشٍفسَس
 ،تؼذ آًمذسی وِ افتخاس تشای هشدم دس صًذگیص تِ ػٌَاى یه ّذف هْوِ  ،وِ ّیچ چیض دیگِ ای هْن
ًثاضِ  ،یا هوىٌِ یه ًفش دس هسیش ػلن جلَ تشٍد وِ ًِ سفاُ داضتِ تاضِ  ًِ ،اهٌیت داضتِ تاضِ ٍ ًِ تشسِ
اصدٍاج وٌِ  ،اها ّویي وِ غثح هی تیٌِ هشدم تْص احتیاج داسًذ ٍ داسًذ تحسیٌص هی وٌٌذ  ،احساس
افتخاس هی وٌذ .

فشؼ وٌیذ یه ًفش سفتِ دس هشص هی جٌگِ ضْیذ هیطِ یا تشای هشدهص وطتِ هیطِ  ،ایي ّوَى احساس
افتخاس ّست  ،ها ٍلتی هی گین ضْیذ تحث الْی ٍ هؼٌَی هیطِ  ،اها خیلی ّا سا داسین وِ اغالً تِ ضْادت
اػتماد ًذاسًذ  ،تِ آى دًیا ّن اػتماد ًذاسًذ  ،تِ لیاهت ّن اػتماد ًذاسًذ  ،اها هی سًٍذ تشای هشدهطَى ٍ تشای
تؼؿی اص اسصضْای اًساًی جاًطَى سا هی دٌّذ  .چشا ؟
چشا هیاى سفاُ ٍ اهٌیت ٍ اصدٍاج سا فذا هی وٌٌذ ؟
تشای ایٌىِ احساسی وِ آدهْا ًسثت تِ افتخاس داسًذ  ،خیلی خیلی لَیِ .

هثالً فشؼ وٌین یه ووًَیست سا وِ اػتماد تِ خذا ٍ لیاهت ًذاسُ  ،وطتِ هیطِ  ،دس لحظات آخش وطتِ
ضذى یا اػذاهص هیگِ ۺ تاسیخ خَاّذ ًَضت وِ هي تشای هشدهن چِ وشدم .
یؼٌی حاؾشُ ًثاضِ  ،تویشُ ٍ ،جَد ًذاضتِ تاضِ اها دس تاسیخ اسوص ًَضتِ تطِ وِ ایي  ،آدم هْوی تَدُ ،
ایثاسگش تَدُ .

پس ایي افتخاس خیلی هْوِ ٍ خیلی ٍلتْا ضواّا آًمذس وِ فىش سفاُ ٍ اهٌیت ٍ اصدٍاج ّستیذ  ،فىش افتخاس
ًیستیذ  ،یؼٌی طَسی صًذگی ًوی وٌیذ وِ  ۱۱سال دیگِ تتًَیذ ًسثت تِ صًذگی تَى دفاع وٌیذ ٍ فخش وٌیذ
ٍ تگیذ وِ خَب صًذگی وشدم .
دس تشًاهِ سیضی تشای سفاُ ٍ اهٌیت ٍ افتخاس ٍ حتی تشای اصدٍاج  ،االى دس صهاًِ فؼلی هْوتشیي گضیٌِ ای وِ
تتًَین تِ ایي چْاستا تشسین  ،تِ ًظشتَى چیِ ؟
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.۱ػلن ٍ دسس ۺ
االى یىی اص چیضّایی وِ تاّاش هیطِ تِ ایي چْاستا سسیذ ػلن ٍ دسس ّست .
چشا ػلن ٍ دسس سا اص ّن جذا وشدین  ،دس حالی وِ ّش دٍتاش الصهِ ؟
ایٌجا هٌظَس ها اص دسس هذسن ّست  ،اهشٍصُ ّش چمذس ػلن داضتِ تاضی  ،اها هذسن ًذاضتِ تاضی  ،اغالً
حساتت ًوی وٌٌذ .

حاال چشا ػلن ؟ چَى اگش هذسن داضتِ تاضی اها خة ّیچی ًفْوی ّن فایذُ ًذاسُ!!
پس تایذ هذسن داضتِ تاضی اها هذسن سا تِ ًیت ػلن داضتِ تاضی ٍ تتَاًی واس اًجام تذّی  .اآلى ّستٌذ
داًطجَیاًی وِ سشوالس
اص استادضَى تیطتش هطالؼِ هی وٌٌذ .
خة پس ػلن ٍ دسس گضیٌِ اٍل تَد .

 .۲سالهتی ۺ
گضیٌِ هْوی وِ تاص خیلی ٍلتْا اص ّویي سي ضوا هثٌای سالهت تَدت یا ًثَدى فشد هطخع هیطِ [ ٍ
اغلة تْص تی تَجْین ] .

ػذم آگاّی ًسثت تِ ایٌىِ چِ تخَسیذ  ،چِ تپَضیذ ٍ چگًَِ تخَاتیذ سا اص االى جضء تشًاهِ ّاتَى لشاس دّیذ
.
هي خَدم  ۷-۸سال پیص تحث ًوه تَد وِ تشام خَب ًثَد  ،اٍلص غزای تی ًوه خَسدى سخت تَد  ،اها
تؼذ اص هذتی حذٍد یىی دٍ ّفتِ  ،رائمِ ی اًساى والً تغییش هی وٌذ  ،االى دیگِ احساس ًوی وٌن غزا تی
ًوىِ  ،احساس ًیاص تِ ًوه دیگِ اص تیي سفتِ .
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ساجغ تِ رائموَى ٍ خیلی چیضّای دیگِ هی تًَین تغییش ایجاد وٌین .
هثالً خیلی اص ضوا فست فَد هی خَسیذ  ،چشا؟ چَى رائمِ تَى ّست  ،تثلیغات ٍ سًگ ٍ لیافِ اش یه
جَسی ّست وِ فىش هی وٌیذ  ،خیلی ػالیِ!! خة تایذ چی واس وٌین؟
تایذ سؼی وٌین ًسثت تِ سالهتوَى حساس تاضین  ،ایٌىِ چِ تخَسین  ،چِ تپَضین  ،چمذس تخَاتین  ،چگًَِ
تخَاتین .

تِ سالهتتَى تَجِ داضتِ تاضیذ  ،چَى ضیطاى هی خَاّذ تِ سالهتتَى ؾشتِ تشًذ  .چشا ؟ چَى هی داًذ
اًساًی وِ سالهتی ًذاضتِ تاضذ ً ،وی تَاًذ هَفك ضَد  ٍ ،آدهی وِ هَفك ًطَد ً ،ااهیذ هی ضَد ٍ آدهی وِ
ًااهیذ هی ضَد دس دام ضیطاى است ❗❗

ایي سیستن ضیطاًِ ً .ویاد تْت تگِ تشٍ گٌاُ وي .
هیگِ گٌاُ تىٌِ یا ًِ خیلی فشلی ًوی وٌذ  ،هیاد سیطِ سا هی صًذ ٍ اص جایی وِ خَدتن ًوی فْوی چی ضذ
❗

ضیطاى یه تحشاى تشای فشد دسست هی وٌذ وِ سالهتص تِ خطش تیفتِ  ،فشد ًسثت تِ جسوص تی تفاٍت
هیطِ  ،دیگِ ًوی تًَِ تِ ػضت ٍ افتخاس تشسِ ً ،ااهیذ هیطٍِ ،لتی ًااهیذ ضذ دیگِ تَ داهي ضیطاى هی افتِ
ٍ هیطِ جضء لطىش ضیطاى❗سالهتی خیلی هْوِ .

گضیٌِ دٍم سالهت تَد وِ هیطِ تَجِ تِ تغزیِ  ،خَاب  ،پَضان ٍ ٍسصش  .تشًاهِ تَى سا تٌظین وٌیذ ،تِ
ایي هَاسد ّن تَجِ وٌیذ ٍ سٍش واس وٌیذ .
تشای سسیذى تِ سفاُ ٍ اهٌیت ٍ افتخاس ٍ اصدٍاج گفتین چٌذ تا چیض الصهِ .۱ػلن  .۲سالهت  ،حاال تشین سشاؽ
گضیٌِ سَم وِ اسادُ است  ،پس ۺ
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 .۳اسادُ
اًساًْا اگش دس صًذگی ضَى اسادُ داضتِ تاضٌذ  ،تِ ّوِ چیض هی سسٌذ ٍ اگش اسادُ ًذاضتِ تاضٌذ  ،تِ چیضی
ًوی سسٌذ .

لثالً ّن تْتَى گفتن خیلی اص تچِ ّایی وِ فىش هی وٌٌذ دس هذسسِ سطح َّش ٍ  Iqتاالیی داسًذ  ،ایٌْا
تؼذ ّا هی تاصًذ  ،چَى تِ جای ایٌىِ تِ اسادُ ضَى تىیِ وٌٌذ  ،تِ َّضطَى تىیِ هی وٌٌذ ٍ آى وس وِ
َّضص هتَسط ّست  ،تِ اسادُ اش تىیِ هی وٌذ ٍ هی صًِ جلَ .
تٌاتشایي اسادُ خیلی هْوِ  ،حتی اص َّش ّن هْوتشُ  .وسی وِ َّش صیاد داضتِ تاضِ  ،اگش اسادُ ّن داضتِ
تاضِ  ،خیلی صٍدتش تاال هی سٍد .

اسادُ سا تایذ تمَیت وٌین  .خة ساّْای تمَیت اسادُ چیِ؟
ّشچِ وِ تاػث تطِ ضوا تحشیه تطی تشای واسی  ،اًگیضُ است .
تشای تمَیت اسادُ یه ساُ ایٌِ وِ توشیي وٌیذ .

خة توشیي تشای اسادُ چطَسیِ ؟ هثالً ضوا ػادت وشدیذ فالى ساػت تخَاتیذ  ،تگَ هي تایذ ػادتن سا ػَؼ
وٌن ❗یا ضوا ػادت داسیذ فالى همذاس غزا تخَسیذ  ،ػادتت سا ػَؼ وي .
گاّی صدست دیذُ ٍ دل ّش دٍ فشیاد  ،وِ ّش چِ دیذُ تیٌذ  ،دل وٌذ یاد❗
گاّی چطوت هی افتِ تِ یه غزایی ضوا اص ّویي حُسي استفادُ سا وٌیذ  ،اتفالا تشٍ آى غزا سا تثیي اها ٍل
ًطَ  ،اسادُ ات خیلی تمَیت هیطِ .

دس تحثْای هزّثی ٍ دیٌی ٍ اخاللی ّن داسین وِ تمَا  ۳لسوتِ ۺ
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 .۱تمَای پشّیض
 .۲تمَای گشیض
.۳تمَای ستیض
تشای ایٌىِ تمَای ضوا تمَیت تطِ  ،اتفالا تایذ تشی یه جاّایی ٍ تمَای خَدت سا آصهایص وٌی  ،تشی ٍ
تجٌگی  .دس تحث اسادُ ّن ّویٌِ .

چیضّایی وِ خیلی دس تحث اسادُ تأثیش داسُ ایٌْاست ۺ
وٌتشل خَاب  ،وٌتشل ضىن ٍ ٍسصش  .ایي  ۳تا خیلی دس اسادُ تأثیش داسُ  ،یؼٌی اگش ضوا ایي  ۳تا واس سا اًجام
تذّیذ  ،اسادُ تَى تمَیت هیطِ  ،اها چیضی وِ خیلی خیلی اص ًظش ػػثی هْوِ ٍ چَى اسادُ تِ سیستن
وٌتشل اػػاب تش هی گشدُ  ،چیضی وِ خیلی صیاد اسادُ ضوا سا تی حس هی وٌذ ٍ تحشیه پزیشی اش سا
پاییي هی آسُ  ،لثال ّن گفتن چیِ؟ هَسیمی ❗❗

هَسیمی تِ غَستی وِ ضوا اػتیاد داضتِ تاضیذ  ،اسادُ سا تی حس هی وٌذ  ،والً ٌّش هَسیمی ّویٌِ .
ٍلتی هَسیمی گَش هی دّیذ  relaxهی ضَیذ ّ ،وَى ػاهَ تی خیال  ،حالَ تثیٌین چی هیطِ ی
خَدهًَِ❗

هَسیمی تاػث تی اسادگی هیطِ  ،هخػَغا دس هَسد وساًی وِ تْص اػتیاد داسًذ  ،طشف ایٌمذس تی اسادُ
هیطِ  ،وِ خَدش ّن ًوی فْوِ  ،اها تذٍى هَسیمی حتی اسادُ ی خَاتیذى ّن ًذاسُ.
یؼٌی تایذ هَسیمی تَ گَضص تاضِ تا تخَاتِ  .ایي تی اسادگی ّست دیگِ  ،ػادت ًیست !

هَسیمی فمط دلٌگ دٍلًَگ ًیستا  ،هَسیمی هٌظَسم هذاحی ّن ّست  ،هَسیمی یؼٌی ًَا  .ؾوي ایٌىِ
هَسیمی تا ساص تاضِ  ،چَى سٍی سیستن اػػاب تیطتش فطاس هیاسُ  ،ضوا دس وٌتشل اسادُ ووتش هَفك ّستیذ .
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پس دس تحث اسادُ چی واس تایذ تىٌین ؟ توشیي دس خَسدى ٍ خَاتیذى ٍ ٍسصش ٍ تشن هَسیمی .

ٍلتی هَسیمی گَش هی دّیذ دس حذ  ۴-۵دلیمِ اضىالی ًذاسُ اها ایي افشادی وِ اص  hands freeاستفادُ
هی وٌٌذ وِ دائن تَی گَضطَى ّست  ۸ ،تا  ۱۱تا  ۲۱ ،تا  ۴۱تا تِشَن ّویي طَسی گَش هی دٌّذ ٍ
اػتیاد تْص پیذا وشدًذ  ،ایي تَذُ  ،اسادُ سا تا حذ غفش ون هی وٌِ  ،اگش ایٌطَسی تاضیذ والً اسادُ ات سا
سپشدی تْص  ،توَم ضذ ٍ سفت .

هَسیمی هَجة ضادی هیطِ  ،اگش ضوا غن داضتِ تاضی  ،هوىٌِ تاػث ًاساحتی ضوا ّن تطِ  ،اها اثشش
تخذیشی ّست ،اگش هی خَاّیذ هَسیمی گَش وٌیذ  ،دس حالت ػادی تاضیذ  ،اگش خیلی ضاد یا خیلی غوگیي
تاضیذ ٍ هَسیمی گَش وٌیذ  ،اثشش تخذیشیِ  .یؼٌی چی؟ هوىٌِ اآلى ضاد تطی اها تؼذ وِ هَسیمی توَم
ضذ  ،دٍ تشاتش حالت لثلی ًاساحت هیطی .اثشش ایٌِ وِ دٍا ًوی وٌذ  ،هُسَىّي است .

تٌاتشایي خَاستیذ هَسیمی گَش تذّیذ دس هَلؼی تاضِ وِ اسادُ داسیذ ٍ دس حالت ػادی تاضیذ  .چَى ّش
هخذسی اػتیاد هیاسُ .
ضوا اگش دس ًاساحتی ّاتَى تِ هَسیمی پٌاُ تثشیذ  ،دیگِ ػادت هی وٌیذ ٍ ،اتستِ هی ضَیذ .

هَسیمی دٍ هذل داسین ۺ خطی ٍ دٍساًی
هَسیمی دٍساًی ۺ همذهِ داسُ  ،اٍج داسُ  ،فشٍد داسُ  ،ضوا سا آسام آسام تاال هی تشُ  ،اص ًظش ػػثی ٍ تِ اٍج
هی سساًذ ٍ آسام آسام فشٍد هیاسُ  .هثل هَسیمی ّای سٌتی  ،خیلی اص هَسیمی ّای پاج ّن ّویٌطَسُ .

اها دس هَسیمی خطی یا دس اٍج ضشٍع هیىٌِ  ،دس اٍج ّن ختن هی وٌِ  ،یا دس حالت فشٍد ضشٍع هی وٌِ  ،دس
ّواى حالت فشٍد ّن توَهص هیىٌِ.
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ٍلتی دس هَسیمی خطی اص پاییي ضشٍع هی وٌِ  ،تا یه ًَای خیلی خیلی ثاتت ضوا سا هیاسُ پاییي ًگِ هی
داسُ  ،ایي تخذیش هی وٌِ  ،آسٍهت هی وٌِ  relax ،هی وٌِ  ،اسادُ ات سا ّن خشاب هیىٌِ .
دس هَسیمی سان تا داد ضشٍع هی وٌِ تا داد ّن توَم هی وٌِ ،والً سیستن ػػثی آدم سا هی سیضد تِ ّن ،
تؼذ اص هذتی سطح ًیاص فشد سا تاالتش هی تشد ،هی تیٌیذ طشف تَ هاضیي ًطستِ  ۸ ،تا تاًذ گزاضتِ تَ هاضیٌص
اص ایي تاًذّایی وِ ها هی گزاسین تَ واًَى! طشف هاضیي خشیذُ تَد  ۲هیلیَى تؼذ  ۵-۶هیلیَى خشج وشدُ
تَد سٍ هاضیي تاًذ گزاضتِ تَد ٍ ،لتی اص تَ خیاتَى سد هی ضذ آسفالت ّن هی لشصیذ  ،ایي خیلی ساحت
ًطستِ لزت هی تشُ  ،هیگِ تِ تِ  .ایي فشد دیگِ اػػاتص خشاب ضذُ  ،تْص هیگی ون وي غذاضَ هیگِ
ًوی ضٌَم .

هَسیمی دٍساًی اثشش سٍی هغض خیلی ووتشُ  ،هثال دیذیذ دس هَسیمی سٌتی لثل اص ایٌىِ خَاًٌذُ تخَاًذ ،
چٌذ دلیمِ هی ًَاصًذ  ،ایٌْا سٍی همذهِ واس وشدًذ  ،آسام آسام تِ اٍج هی سساًذ .

دس هَسد هَسیمی هجاص یه تحث دیگِ ّن ّست دس هَسد تشاًِ وِ یا تشاًِ ّای ٌّشی است یا تشاًِ ّای
سیاُ .

دس تشاًِ سیاُ خَاًٌذُ اش هؼوَال یه غذای سیض داسُ ٍ تَ غذاش ًالِ است  ،هتٌص ّن وِ ٍحطتٌان!!
اگش ضوا هطىل ّن ًذاضتِ تاضیذ  ،ایٌْا سا وِ گَش تذّیذ  ،هطىل سا تشاتَى وطف هی وٌِ!!! هثال ۷-۸
سال پیص یه دٍستی داضتیذ اص ضوا جذا ضذُ  ،حاال ایي یه هتٌی داسُ وِ ّش ٍلت گَش تذی یاد اٍى
هی افتی ...

تشین سشاؽ لسوت دٍم ۺ ّذف اًساًی

دس اتتذا گفتن تشاتَى وِ یه ًَ ۲ع ّذف داسین ۺ دًیایی ٍ اًساًی .
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چشا ّذف دًیایی سا اص اًساًی جذا وشدین ؟
چَى اّذاف دًیایی  ،اّذافی است وِ غیش اص افتخاس  ،تمیِ هخلَلات جْاى ّن هی تَاًٌذ دًثال لؿیِ دًیایی
تاضٌذ ٍ تْص تشسٌذ .

اها ٍلتی هی گین اّذاف اًساًی ّووَى هؼتمذ تِ خذا ّستین ٍ خذا غیش اص اّذاف دًیایی  ،اّذاف اًساًی تِ
ػٌَاى ػثذ خذا تشای ها دس ًظش گشفتِ .

خة حاال هطىل دس اّذاف اًساًی چیِ ؟
اٍالً سیستوی وِ االى آهَصش ٍ پشٍسش ها داسُ [ غلطِ ]  ،هي خَضحالن وِ ایي هذاسس تیضَّضاى
ػلیشغن تشخی هخالفتْا داسُ تؼطیل هیطِ .

چَى ایي هذاسس یه هذل داًص آهَصی تاس هیاسى وِ ّیچی تشاش هْن ًیست  ،جض ایٌىِ ًوشُ اش خَب
تطِ َّ .ش ٍ استؼذاد تچِ ّا سا داسى ّذس هی دى  ،هثال هادسش هشیؿِ اها  ،ایي اغال تشاش هْن ًیست ،
اٍل دسس❗
اآلى تثیٌیذ دس جاهؼِ  ۳۱استاًذاس داسین  ۵۱۱ ،تا فشهاًذاس ٍ ضْشداس ٍ  ..ایٌْا وِ داسى هولىت سا هی چشخًٌَذ
 ،چٌذتاضَى تیضَّضاًی تَدًذ ❗❗
ّیچی  .ایٌْا اغال ًوی تًٌَذ [ تا تمیِ وٌاس تیاى ]

ایي هذاسس تچِ ّای تا استؼذاد سا ّذس هی دُ  ،ایٌْا ّن وِ هخالفت هی وٌٌذ ّ ،ویي گشداًٌذگاى والس
وٌىَس ّستٌذ  ،تِ خاطش چشخِ ی سٌگیي هالی وِ تشاضَى داسُ .
ایي هذسسِ تیضَّضاى داسُ تِ تمیِ هیگِ ضوا خٌگ ّستیذ ّ ،ضاس تا هذسسِ دیگِ ّن ّست  ،داًص آهَصاش
احساس هی وٌٌذ خٌگ ّستٌذ  ،دس حالیىِ ایٌطَسی ًیست ّ ،ش وس یه ٌّشی داسُ  ،یه ًفش خَب
9
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اهتحاى هی دُ  ،یه ًفش خَب تست هی صًِ  ،اها ایي دلیل ًیست وِ ایي فشد ػویك تش ٍ هتفىشتش اص تمیِ
تاضذ .

هي تؼؿی ٍلتْا هی سم تشای هذاسس تیضَّضاى غحثت هی وٌن  ،الثتِ اآلى خیلی افتادُ تش ضذًذ  ،تؼؿی
ّاضَى خیلی هغشٍسًذ ،تشاضَى تَّن ایجاد ضذُ  ،ایٌْا اًساى تاس ًویاى  ،ستات ّستٌذ  ،یؼٌی احساس هی
وٌٌذ ٍظیفِ ضَى دس دًیا ٍ ،ظیفِ ی یه واهپیَتشُ وِ تایذ ّاسدش سا پش وٌذ ٍ تِ هَلغ ّن خالی وٌذ .

ایي افشاد تؼذا ّیچی ّن ًوی ضًَذ  ًِ ،صًذگی هَفمی  ًِ ،تچِ ای ...
اغلة تچِ ّایی وِ پذس ٍ هادسضَى خیلی اّل ػلن ّستٌذ  ،خشاب هی ضي  ،اص ًظش سٍحی خشاب هیطي
چَى فىش هی وٌٌذ تچِ ّن هثل واهپیَتشُ وِ تایذ تشاش یِ چیضی داًلَد وٌی❗

خة ٍظیفِ ی اًساًی ػثذ خذا چیِ ؟
ایٌىِ یادت ًشٍد وِ دس دًیا لثل اص ایٌىِ ػالن تاضی  ،هتفىش تاضی  ،داًطوٌذ تاضی  ،هذیش تاضی  ،استاًذاس
تاضی  ،سئیس جوَْس تاضی  ،فشهاًذُ ول جْاى تاضی  ،لثلص ضوا اًساى ّستی  .اًساى تا ّویي
خػَغیات وِ ًاساحت هیطی  ،خَضحال هیطی  ،تؼؿی چیضّا سا دلت هی خَاد  ،تؼؿی سا دلت ًوی خَاد ..

دس ایي هذاسس تیضَّضاى ّوِ چیض دسسِ  ،ایٌْا صًذگی ًوی وٌٌذ  ،حتی تِ تچِ ّا اجاصُ تاصی ًوی دٌّذ ،
تشای ایٌْا ولوِ ی ػطك سا هؼٌی ًوی وٌٌذ  ،هثال خاًوِ  ۴۲سالطِ  ۱۱ ،سال ّن ّست وِ استاد
داًطگاِّ  ،اغالً ًوی دًٍِ صًذگی یؼٌی چی ؟

ها هی گین اًساى  ،اًساى است تا ّوِ ی ػَاطفص  ،اًساى ػاللِ داسُ تِ تفشیح  ،تِ تاصی  ،تِ دیذى
تلَیضیَى  ،تِ هَسیمی  ،تِ ػثادت ٍ تِ ّشچِ وِ اص ًظش هادی ٍ هؼٌَی تشای اٍ خلك ضذُ ٍ تایذ تشاضَى
ٍلت تگزاسُ ٍ واس وٌِ .
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اًساى تایذ تشای ّوِ چیضش تشًاهِ داضتِ تاضِ  ،تشای دسس  ،تشای تفشیح  ،تشای ػثادت ٍ  ..اآلى اگش ایي
داًص آهَصاى دٍسُ پیص داًطگاّی سا یه سال تؼطیل وٌٌذ وِ تشای وٌىَس تخَاًٌذ دیَاًِ هی ضًَذ ❗
❗ایي دیَاًگی تؼذا خَدش سا دس صًذگی تْتَى ًطَى هی دُ .وٌىَس ّن هثل ّوِ چیض هی گزسُ .

ضوا یه سال  ، ًِ ،یه ّفتِ ّن ًِ  ،حتی یه سٍص ّن حك ًذاسی اًساًیت ٍ ػثَدیتت سا تشای سسیذى تِ
یىی اص اّذاف دًیایی تؼطیل وٌی ❗ [ دًیاست دیگِ  ] ،ضذ ضذ ً ،طذ ّن ٍلص وي ّ .یچ گاُ ضوا ًثایذ
اًساى تَدى سا فشاهَش وٌی ❗

هي اًساًن ً ،یاص داسم تگن  ،تخٌذم  ،تذٍم  ،تاصی وٌن  ،ػثادت وٌن  ،لْمِ تضًن  ،گشیِ وٌن ّ ،وِ ی ایٌْا
جضء ًیاصّای هٌِ .

حاال اگش تشای خذا تَد  ،سفتن جلسِ اّل تیت ٍ گشیِ وشدم سثه هی ضن  ،خذا سا ضىش  .گشیِ وشدى وِ
فمط تشای ثَاب ًیست  ،الصهِ ٍ ،گشًِ تایذ تطیٌن فیلن ٌّذی ًگاُ وٌن ٍ گشیِ وٌن ٍ اال هشیؽ هیطن ،
دیَاًِ هی ضن  .هگش هیطِ آدم گشیِ ًىٌِ  ،اص ًیاصّای هاست  ،حاال یا یه ساُ ػادی پیذا هی وٌن تشای
گشیِ وشدى یا یه ساُ هؼٌَی .
اص ًظش پضضىی وساًی وِ گشیِ ًوی وٌٌذ  ،چطوطَى هطىل پیذا هی وٌِ  ،تْطَى لطشُ اضه هػٌَػی
هی دٌّذ  ،گشیِ پان وٌٌذُ لشًیِ ٍ ػٌثیِ ٍ هحیط داخلی ٍ خاسجی چطن است .

دستَساتی وِ دیي تشای ها داسُ اػن اص ػثادت ٍ اًساًیت ٍ خٌذُ ٍ گشیِ  ،ایٌْا ًیاصّای صًذگی تطش است ،
اگش ایٌْا سا سفغ وشدی  ،سالن صًذگی هی وٌی  ،اها اگش ایي ًیاصّا سا سفغ ًىشدی  ،یا هشیؿی یا داسی اضتثاُ
سفغ هی وٌی  ،هثالً تؼؿی ّا هی سًٍذ جلسِ اّل تیت ٍ گشیِ هی وٌٌذ  ،حاال تَ ًویایی  ،ضة تَ chat
 roomیىی تْت هیگِ دٍستت ًذاسم  ،تؼذ آًجا گشیِ هی وٌی !!
تایذ فىش وٌین ٍ تشای سفغ ًیاصّا دس صًذگی تشًاهِ داضتِ تاضین .
11

خالصه سخنرانی کالس اخالق
سال تحصیلی 79-79

خٌذُ ٍ گشیِ ّش دٍ جضء خػَغیاتی است وِ فمط دس اًساًْاست  ،حیَاًات ایٌْا سا ًذاسًذ  ،خٌذُ یؼٌی
ضادی سا سد وشدى ٍ گشیِ یؼٌی غن سا سد وشدى .

اًساًْا ًیاص داسًذ وِ تِ یه همام تاالتشی تىیِ وٌٌذ ّ ،وِ ی اًساًْا  ،حاال هوىٌِ خذا تشای ػثَدیت ٍسیلِ
لشاس دادُ تاضِ  ،هثال دس هسیش خذاًٍذ هی ضَد تِ چیضّایی تىیِ وشد  ،هثل ًواص  ،تَسل  ،یه اًساى خَب .
حاال ایي تِ خذا تىیِ وشدى  ،هوىي است دس سطح پیاهثش  ،تشای پیاهثش ّیچ وس پیذا ًطَد  ،جض خذا.

خة پس ػثَدیت یؼٌی چی ؟
یؼٌی اگش ضوا ػثذ خذا تَدی  ،خَد سا هَظف هی داًی وِ تِ دستَسات خذا ػول وٌی .

تحث ػثذ ضذ تؼؿیْا هیگي ها هی خَاّین آصاد تاضین ؟ حاال آصادی یؼٌی چی ؟ اغال آصادی هطلك ٍجَد
داسُ یا ًِ ؟

اًساى ػثذ  ،خلك ضذُ است  ،یا تایذ ػثذ خذا تاضذ  ،یا ػثذ وس دیگشی! هثالً هي صتاًن سا وٌتشل هی وٌن ،
ػثذ خذا ّستن  ،یه ًفش دیگِ هیگِ هي صتاًن سا وٌتشل ًوی وٌن  ،ایي ػثذ چی هیطِ؟ هیطِ ػثذ صتاًص
❗❗
وسی وِ چطوص سا وٌتشل هی وٌذ  ،هیطِ ػثذ خذا ٍ آًىِ وٌتشل ًوی وٌذ  ،هیطِ ػثذ آى چیضی وِ هی
خَاّذ تثیٌذ  ،یا وسی وِ ضىوص سا وٌتشل ًوی وٌذ  ،هیطِ ػثذ غزا یا یىی هیطِ ػثذ همام یا پَل ٍ ..

ها اًساًْا ػثذ خلك ضذین  ،یا تایذ ػثذ خذا تاضین  ،یا ػثذ یىی اص هخلَلات  .ها ػثذ خلك ضذین خیلی فشق
داسین تا حیَاًات  ،دس راتواى دٍست داسین دس تشاتش یه تضسگی وشًص وٌین .
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خیلی اص وساًی وِ دس هماتل خذا وشًص ًوی وٌٌذ ٍ سالْاست وِ دًثال دلیلص هی گشدًذ  ،دس هماتل خیلی
اص هخلَلات خذا وشًص هی وٌٌذ ٍ دًثال دلیلص ّن ًوی گشدًذ.
ًواص تشای خذا ًوی خًَِ  ،هیگِ دلیلص چیِ  ،اها جلَی خیلی ّا سوَع ٍ سجذُ هی سٍد  ،دلیلص سا ّن ًوی
خَاّذ تپشسذ  ،اغال دًثال دلیلص ّن ًوی سٍد ❗❗

ػثَدیت ًیاص تٌذگاى است  ،اگش تٌذگاى ػثَدیت ًىشدًذ ،
ٍجَد ًذاسُ ایي  .خذاًٍذ تثاسن ٍ تؼالی دس لشآى هشدم سا دٍ گًَِ هؼشفی هی وٌذ ۺ .۱ػثاد اهلل  .۲ػثاد
الطیطاى ٍالسالم ّ .ویي دٍ تاست  .گشٍُ سَهی ًذاسین .
وسی ٍجَد ًذاسُ وِ ًِ تٌذُ خذا تاضِ ًِ تٌذُ ضیطاى .
حذ ٍسط ًذاسد .

هوىٌِ ضوا تگیذ حاال هي تٌذُ ی خذا ّستن یا تٌذُ ی ضیطاى ؟ ایي سا تایذ تطواسیذ  .یه ٍلت ّست یه
ًفش هیگِ هي ًوی خَام ًواص تخًَن  ،خة ایي تٌذُ ی ضیطاى هیطِ .اها یه ٍلت ها هی خَاّین تٌذُ خذا
تاضین اها ًویطِ  ،هطىل پیص هیاد  ،ایٌجا هی سٍین تَتِ هی وٌین  ،تشهی گشدین ً ،ویطِ تا ًوی خَام
خیلی فشق داسُ ❗
لسوت اٍل اًتخاب است  ،هي اًتخاب هی وٌن  ،تٌذُ ی خذا تاضن .

لسوت دٍم دس ػول هوىٌِ یه جاّایی وَتاّی وٌن  ،اّوال است  ،یؼٌی هي اًتخاب وشدم  ،اها یه
جاّایی تىلیفن سا خَب اًجام ًذادم .

اها یه ػذُ ّستٌذ دس اًتخاب ّواى اٍل واس تذ اًتخاب هی وٌٌذ  ،تؼذ ّن فىش هی وٌٌذ آصادًذ  ،هیگِ هي
آصادم اًتخاب وٌن  ،تاضِ  ،آصادی وِ دٍ تا ػثَدیت سا اًتخاب وٌی  ،یا ػثذ خذا تاضی یا ػثذ ضیطاى❗
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دیگِ حالت ٍسط ٍجَد ًذاسُ.

آیا دس تشًاهِ سیضی ضوا تشای ّذفْای اًساًی ػثَدیت ٍجَد داسد یا ًِ ؟ آیا تشای ػثَدیت ٍلت هی گزاسیذ ؟

دس تٌظین تشًاهِ سیضی ّفتگی حتوا ساػت ٍ صهاى تٌذی ّن داضتِ تاضیذ  ،دس صًذگی تَى ػادت وٌیذ تشًاهِ
سیضی داضتِ تاضیذ  ،دس یه دفتش تٌَیسیذ  ،تِ ساػتص ّن همیذ تاضیذ  .واهالً ّن همیذ تاضیذ  ،اٍلص سختِ
ٍ ،سطص سٍاًِ ٍ آخشش سْلِ [ آساى] .
هثالً ضة حتواً فالى ساػت تایذ تخَاتن  ،غثح ساػت ۳۱ۺ ۵تیذاس تطن  ،تؼذ وِ تیذاس ضذم  ۱۱دلیمِ هسَان
تضًن  ۱۵ ،دلیمِ غثحاًِ تخَسم ٍ ،لتی تشًاهِ سیضی هی وٌیذ ّ ،وِ چیض هطخع تاضِ  ،صهاًص ّن هؼلَم
تاضِ  ،خة غثح ساػت ۳۱ۺ ۵تیذاس تطین  ۱۱ ،دلیمِ ّن هسَان تضًین  ،خة ًواص چی ؟ چشا تؼؿی ّا ًواص
سا جضء تشًاهِ ّاضَى ًوی ًَیسٌذ ؟

هي صهاى جٌگ یه دفتشچِ هشالثِ داضتن  ،آى هَلغ تچِ ّا دس آى ضشایط جٌگ تا آى سي ٍ سال ون چِ
تشًاهِ ی دلیمی هی ًَضتٌذ ٍ تَی آى ّوِ سختی ٍ ضشایط جٌگ [ تْص ػول ّن هی وشدًذ ].
 خة هثالً دس ایام هذسسِ
 ۶ غثح تیذاس ضذى ،
۱۵ ۺ ۶-۶هسَان ٍ دستطَیی ٍ ٍؾَ ٍ ًواص
۳۱ ۺ۱۵-۶ۺ ۶خَسدى غثحاًِ
۴۵ ۺ۳۱-۶ۺ ۶آهادُ ضذى تشای سفتي تِ هذسسِ
 ۷: ۱۱ سَاس ضذى تِ سشٍیس
 هثال ۲۵ۺ ۷سسیذى تِ هذسسِ
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خة االى ایي تشًاهِ چِ چیضی ون داسُ ؟ تَی ایي هذت وِ تَ ساُ تَددیذ خة تایذ یه واسی اًجام تذیذ
دیگِ ! تؼؿی ّا هی خَاتٌذ  ،تؼؿی ّن تیشٍى سا تواضا هی وٌٌذ  ،هثالً پشٍفسَس حساتی وِ داًص آهَصاى
ّن خیلی تْص ػاللِ داسًذ دس خاطشاتص ّست وِ هت صتاى فشاًسِ سا دس ساُ سفت ٍ تشگطت  ،تَی هسیش
یاد گشفتن ّ ،ش سٍص  ۲دلیمِ ٍلت داضتن  ۱۱ ،تا فلص واست تش هی داضتن دس ساُ هی خَاًذم .

ضوا ّن اص ایي فشغتْا استفادُ وٌیذ  ،یه چیضی ّوشاّتَى تاضِ  .هي االى خَدم احساس هی وٌن  ،تؼؿی
ٍلتْا وِ ساًٌذگی هی وشدم ٍ ،لتن تلف ضذُ ٍ ،الؼاً یه هَلغ حَاسن ًثَدُ هثال الىی هذاحی هی گزاضتن
 ،صًذگی ایٌِ دیگِ  ،دس یه تشِّ ای هوىٌِ تشای ضوا سخت تطِ ٍلتتَى هحذٍد تطِ  ،اها االى وِ ٍلت
داسیذ اص ّوِ فشغتْاتَى استفادُ وٌیذ .
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