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 1اهمیت نظم و انضباط

 کلیدواژه ها:

نماز اول وقت  عمل به  رعایت حقوق همسبب   )ره( وقت شببسا،ببم  اخای یمیسمم و انضببباط  نظ

ی غی دولتم بودن دانشگاه  عد د،تورات ق آن  دانشگاه اخای صادق )ع(  رعایت خق رات دانشگاه 

 هاردو دانشببیویم  عم   )ره(شببدید بدشببتم تقیّد به رعایت د،ببتوراللمل هاو وزارت علوی 

شیویم  اخانت دارو  عمل به تلدد سید   اتدان ضایل ایالقماهلل یاخسهآیت آداب خ   رذایل او  ف

 ایالقم  تفاوت ا،تئثار و ایثار.

 

نا د هلل الذي جعللوال أن هدانا اهلل. الحم يما كنا لنهتد لحمد هلل رب العالمين. الذي هدانا لهذا وااهلل الرحمن الرحيم، بسم

و  نايو نب دنايو السالم على س هالصالو  السالمعليهمالمعصومين  هو األئم السالمعليهنيرالمؤمنيموالنا ام هبوالي نيمن المتمسک

اهلل فی  هرين، ال سننيما بقيالقاسننم محمد و على أهب بيته البيبين الباهی بأذنوبنا  يعحبيب قلوبنا و طبيب نفوسنننا و  ننف

 .نصره و انصر من عتهياللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و   .عليه السالميلمهدبن الحسن ا هحج نياألرض

 . 2«إتی بعثت ألتمم مکارم األخالق»: صلی عليه وآله و سلم عن رسول اهلل وىرُ

آنچه  یاجتماعی زندگ کیره در  نیر را اول ا ؛رنممی یادآوریوارد بحث بشووو دو دو ر را را  نکهیقبل از ا

ست. م ال امره مهم استو ن ضباط ا سالدعلیهنیاالمؤمنیظم و ان ظاهااً در . رادند تیدر شب شهادت خ دو وص ال

شان و در نهج هاتیدارند ره آن وص تیفقاه وص ۲۲ وشب شهادرشان ست. به فازندان و محبان البالغه آمده ا

 وادیگیدر بامو ما را هم  اشووندب ندگانیرسوود ره آها میحضووات به آن تیوصوو نیره ا یرسووان یبه رمام

به نظم رادند. ل ا انضوووباط  هی. اول رق ا را فام دند و بعد ر صووو3«مركمأوصنننيکم بتقوى اهلل و ن م أ» فام دند

ش شته با صالً ظعالمو عالم ن د؛یدا ست؛ ا ست. ما هم  دیاثبات ر ح یما باا لیاز دال یکیم ا خداوندو نظم عالم ا

شرارها منظم  یهمهدر  دیعالم وج دو با نیدر ا ص ص در رارها .میبا شگاه و یعلم یبه خ ما  دیره با یدان

 والسالدعلیهدانشگاه اماد صادق ال رود دیجد انیدانشج  شما نیبناباا .اندیبگ ادیو از ما  میالگ  باش گاانید یباا

ساعات غ او همه ساعات نماز و  ستااحتو  ساعات ا ساعات مطالعهو  . اگا دیم رنظها را منی اینساعات درسو 

                                                           
 2-6، صص 1392اردیبهشت -1391، آذر 88-90مجله پیام صادق، شماره  1
 210، ص16بحارالنوار، ج 2
 47نهج البالغه، نامه  3



 

 «    )ره( مهدوی کنیفلسفه و الگوی دانشگاه اسالمی از منظر آیت اهللهمایش » 

ش یدر زندگ دیخ اهب ست انجاد بده ییرارها یاوقارتان را باا دیبا دویم فق با س دویره الزد ا . در دیرن میرق

را  یعباداتو قسمت یرا باا یقسمت ؛دیشبانه روز خ د را چهار قسمت رن یاوقات زندگان آمده است ره اتیروا

را هم  یو قسمت - است لیرحص انیانشج شما د یره باا -الزد  یرارها یرا از باا یاستااحتو قسمت یاز باا

هم استااحت  ؛دباش دیقسمت با رچها نیحال ا یأ ی. علدیها قاار دهدوستان و رمک رادن به آن دنید یباا

 ساعت داشته باشد.  دیها باهمه این و ار الزد استو هم عبادات الزد استالزد استو هم ر

 .اضداد بودند نیجاخع ب اخای یمیسم)ره(

 یباا ایشانتند؛ نظم داش شانیب د ره در رارها نیا رحمت اهلل علیهاماد راحل تیو از اساار م فق ازاتیامت از یکی 

آمدن  یساعت داشتندو باا انشدرس یمطالعه رادن ساعت داشتندو باا یصبحانه خ ردن ساعت داشتندو باا

تند. بعد داش یزمان مشخص فشانیرا آخا عما شا یرارها حت نیانجاد رماد ا یاعت داشتندو بااسبه مدرسه 

 یر  روندمی 7گفتند اماد در داخل منزل از سووواعتمی رحمت اهلل علیه اماد خدمت میرفتیما م یاز انقالب وقت

شانیح شان و مقمی 7:30ساعت ؛رنندورزش می اط شان  هصبحان دند ره بهم  دیّروند به اراق سا را با هم

  بخ رند.

سا ند ارثا ضا هم شد یول دیارشما در حال حا سادار ره  شاء اهلل هم سا را رعا دویإن   د؛یرن تیحق ق هم

ها ره آن دیاوریبه حسوواب ب رانیها را هم در زندگآن دیو من رار دارد. با خ انمیره من مثالً درس م دیینگ 

شا ستند. اماد یزندگ کیهم  شان به ا  رحمت اهلل علیه شما ه سائل د نیرا آخا عما شتند. حت قتم ها و هبچ یدا

را  شووانیا مویدور هم جمع ب د رحمت اهلل علیه ره ما در داخل منزل اماد یگاه رنند رههایشووان نقل می4صووبیه

ما هم  ندیایو را ن ندیایب شوووانیرجاسوووتو ا خانم گفتند حاجخ ردند. میغ ا نمی وآمدندهمسووواشوووان نمی

ست.  یهمان امام نی. امیخ رینم ست ره اهل جنگ و اهل مبارزه ا سار یلیاهل جنگ خ یهاآددا سا  یاح

ضع ستندوین شان  ست؛ ول فیع اطف ضداد ب دند. در ع نیجامع ب رحمت اهلل علیه اماد یا حال ره ماد جنگ  نیا

جنگ و  یقصوه ها شوانویا یباا یمن گاه یب دند. وقت یعاطف یلیخ یول میما ماد جنگ فام دندب دند و می

. اماد دیلاز یم شانیهاو شانه ختندیریط ر اشک م نیهم رحمت اهلل علیه راددو امادهای مادد را نقل میناراحتی

حال خان اده را  تیب دندو هم نظم داشوووتند و هم رعا یهم ماد جنگ ب دندو هم شوووجاو ب دندو هم عاطف

دستشان  و سهم اماد یره ام ر مال را یرس ل یآقا وف نیاز آ و8حال بالفاصله بعد از ساعت یأ یرادند. علمی

. شدشاوو می رحمت اهلل علیه اماد یهابه بعد مالقات 30:8ت. از ساعدییایرادند ره شما اآلن داخل بصدا می و دب

 .رسدنمی ییبه جا یط ر نیمنظم ب دند و آدد هم یط ر نیا رحمت اهلل علیه اماد یعنی
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اند افتاد. نقل رادهنمی ایوقت نمازشان از اول وقت به رأخداشتند. هیچ شانیرا ا یزندگ اتیخص ص نیا رماد

ستانیره در ب ییدر روزها رحمت اهلل علیه ره اماد صالً حا یب دند و گاه ه شیب یب دندو گاه مار شتندو به ا ل ندا

 رحمت اهلل علیه  د امادب دهیقا دآن آبعد  .دیرن داریظها ب ۱۲نمازو ساعت مثالً  یهمااه خ د گفته ب دند ره ماا باا

به  یوقت رحمت اهلل علیه مادنزده ب د. در آن روز ا شانیهستندو صدا ه شیب ای انددهیخ اب ایست مثالً حالشان بد ا

 دد و فام دنناراحت شدن شانیگ شته است. ا ۱۲ربع از  کی ساعت چند است؟ گفت پاسندیآیند مه ش می

بشووو د و إال  دای پمثالً یع ر نکهیمگا ا .ادنداختهین ایمن در رماد مدت عمادو نمازد را از اول وقت به رأخ»

شج «. خ انمینمازد را اول وقت م شما دان صه  س رحمت اهلل علیه خ اهید از طافداران امادره می انیخال  یجیو ب

 .دیفقط به شعار ارتفا نکن د؛یایالگ  بگ یشاناز ا دیبا دویباش

سئله وینظم در ام ر مختلف زندگ تیرعا ست یمهم یم ست در قم ره اددیمن  .ا  ت اهلل علیهرحم خدمت اماد ه

فاش یا  ل یز شیهادر مسوواجد ب دو مسوواجد هم فقط بعضووی مانیهارالس البته ما در آن زمانو - میرفتیم

ض شتو بع ص ل یز نیهم یحت یدا شت و ح ستیم ل هایآن ز یب دو رو ایرا هم ندا ش ستانمین ها ر لا . راب

ها آن را روشوون روزها چااغ نداشووت و رنها شووبنداشووت.  یها هم بخارنداشووت پنکه هم نداشووت. زمسووتان

وقت را  د؛ی. باالخاه دقت رنندیایها بره طلبه شووودندیآمدند و منتظا ماماد غالباً زودرا از ما می -رادند.می

 نکته اول ب د ره عاض رادد. نی. ادیو منظم باش دیرن تیرعا

 عمل به د،تورات ق آن

به قاآن اسوووت. ام نکته یه السوووالدعلی نیاالمؤمنیدود در م رد عمل  مه فام دند:  عل اهلل اهلل فی القرآن. »در ادا

 دویدرباره قاآن از خدا بتاس .دیح استان جمع باشد و از خدا بتاس ی. اهلل  اهلل یعن5«ركميکم بالعمب به غنّاليسبق

 .دیبمان بو شماها عق فتندیدر عمل رادن به قاآنو از شما جل  ب گاانیمبادا د

سبت ا به صادق مخ اهمیمقدمهو  نیمنا شگاه اماد  سالدعلیهخدمتتان عاض رنم ره دان دارد ره  یمقارار کی ال

 نیاز ا گاید یبعض ایمص ب وزارت عل د نباشد و  شیهاممکن است بعضی .مقاراتو مص ب دانشگاه است نیا

. میستین یدولت نشگاهدا کینباشد. ما  جیمحتاد و مقدس مثل بس یاز نهادها یمقارات م ر رو مص ب بعض

 دیره وزارت عل د بگ  یزیها چ میندار دیّرق نیاست؛ بناباا یادولتیدانشگاه غ کیو السالدعلیهدانشگاه اماد صادق

از دسووت رها  یرنیم. اما اگا بعضووباشوود عمل می دیره مف یی. البته به آن دسووت رهامیعمل رن زیما به آن چ

 یدیّو رق میدهیم. از اول هم گفتبه آن دسووت رها گ ش نمی او ممحدود رننده باشوود و ما را از هدب باز بدارد

ش میدار یهاینامهآیین کیما  نی. بناباامیندار نیبه ا  میمااعات راد هانامهنییآ نیاز ا یره البته بعدها در بخ
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ازه هجدهم اج کی یفقط به اندازه ویلیهای اول رأسیس دانشگاهو ما در ها راد رحص. در سالمیو ح ب راد

سه یلی. حاال بعد ره خمیدادیم یلیرعط شار آوردند  شد. ا ف  شیشانزدهم باز هم معنا سه نیشانزدهم هم 

شما  ستین نیا ض ر پ لیرعط نکهیا یباا دیدار یحق کیره  ضیدینکن دایراده و در رالس ح  الیها خ. بع

 یزیط ر چ نی. امیکادن گ یند ما سووه شووانزدهم را اسووتفادهآخا راد می یحق اسووت و روزها کیرنند می

ست باا یااجازه کی نیا ست؛ین صادف یره اگا خدا یم ارد ضاور یا د یشد ضیما یا دیراد یناراده شما ر

 ضیشما ما نکهیا. نه عدد حض رران در رالس یباشد باا یع ر نیو امثال ذلک؛ ا دیدار یضیدر خان اده مایا 

 .دیندار یحق نیرادن دارد. نهو شما چن بتیغ قره حشانزدهم  هبخ ابم و را س رودیم دییبگ  دوینباش

ص یره باا یدر قبال مخارج ما  تیرعا دیشما با ره میدار یطیشاا یسا کیرنیم شما می تیو راب لیرح

 گ یندمی ی. بعضادیمسائل را در نظا بگ نیا دیبا وهدب دارد یره در زندگ ی. نه رنها شما بلکه ها انساندیرن

 همهره  ینیدر د ست؛یط ر ننه این !هاست ییاروپا یباا زهایچ نیا شناسدویساعت نم و مسلمان ره یاانیا

اش با اساس مقدار اشو خمسشو زرارشو حجشو همهآن با اساس ساعت است؛ نمازشو عبادرشو روزه زیچ

. ستین یط ر نی. مسلمان رارش حساب و رتاب دارد و هممیوقت شناس باش دیما با وینید نیاستو در چن

 شما است. ندهیآ یشما و باا شافتیپ یاز مسائل مهم باا یکیمقارات  تیرعا زویباادران عز حالی أ یعل

  )ره(مبدشت دیاز خ حوی شد وایاط ه

ش د. نمی رحمت اهلل علیه یبهشت دیشه یرس خ دی. بمیشما بگ  یباا رحمت اهلل علیهخاطاه ای از ماح د شهید بهشتی

مثالً  میگ اشووتشوود. قاار میمی لیرشووک شووانیدر منزل ا تیروحان یجامعه جلسووات یقبل از انقالبو گاه

باز  رادر  .زدیمدر می 7به  قهیدق5 میآمدو جلسووه باقاار بشوو د. می شووانیخدمت ا میصووبب باو 7سوواعت

شما قاار دارد نه  7آقا فام دند من  گفتآمد میمی شانیرادند؛ آقازاده انمی ر . من خ دد را7به  قهیدق 5با 

گفتند وقت می شانیشد اره می 8بعد هم ساعت .رادندشد در را باز میمی 7 یآیم. وقتمی 7دارد ل ا ساعت

دارد. من  گایمن رار د .ب ده 8را  7دادند: قاار ما می سوو اما بحث رماد نشووده اسووت. پا میگفترماد شوود. می

 رفتند.رادند و میمی لیاد حساب و رتاب دارد. ل ا رعطزندگی

ضائ یوقت شانیهست ره ا اددی سائل امن یهای مهمب دند؛ بحث هیدر ق ه ق شک یتیاز م شد. می لیدر آنجا ر

سئ ل ش ر از وز یتیامن نیهمه م سپاه و اررش و د ایر ش ر گافته را  س گاانیر ض ...و و جیو ب ضات و  یبع ق

ض ش ر مانند رئ گاید یبع سئ الن ر ستیجمه ر  سیاز م شد ماح د به ظها ره میربع  کیوزیا ب دند. ا نخ

از حاال به بعد از  دادندآقا بحث رماد نشوودهو پاسوو   می میگفتشوودند. میبلند می رحمت اهلل علیه یبهشووت دیشووه

 وشد ره بحث مهم است و ناوندمی  صاارا شانیها چه به ا«. و نماز بخ انم ادیباود وض  بگ دیخداستو من با

صلی اهلل علیه و غمبایره پچاا رنمنماز من بحث نمی م قعی ول ؛دهیمادامه میبعد از نماز  مویگفتند نماز بخ انمی
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ی در زندگ یحسووواب و رتاب کیرادندو می دایپ قیر ف یره در زندگ یرسوووان نیبناباا راد.هم نمی آله و سووولم

 داشتند. 

 هاو دانشگاهناخهلزوی رعایت آیین

 زیجا یم جه لیدل چیها بدون هرادن رالس لید. رعطشوو  تیرعا دیدارد ره با یهاینامهآیین کیدانشووگاه 

مسوئ الن  ایدانشوگاه  سیرئ ره در دانشوگاهو بدون اجازه ییاردو دویخ اهید  اردو باومی ی. شوما گاهسوتین

باوندو  ارتیها اردو باوند. زخ ب اسووت ره بچه نیالبته ا سووت؛یاردو به نظا ما درسووت ن نیدانشووگاه باشوودو ا

سه ماو یوقت کی یزیهمه جا باوند؛ اما ها چ جن ب باوندو یاردو و چه در  یدارد. بنده معتقدد چه در مدر

ستنظا من  ایها رجا ره ز نجایا شد. من در زمان رحص یرماد رارها وقت مشخص دیبا وا شته با انجاد  لویدا

باودو ما بخ اهد حج واجب  یرند؛ اگا رسوو. بله انجاد حج واجب فاق میدهمیاجازه نم را یمسووتحب ارتیز

 درس ادیا در ییدانشج  یخ اهد عماه باودو و بنده شارت در عماهمی یناو؛ اما اگا رس مییر انیم  بگ نمی

 نکهینه ا البتهدانم و با دانشج ی ما حااد استو بدون اجازه ما باود این رارها را بکند؛ و رحصیل را جایز نمی

. باگزاررنندگان حج عماه دیبه عهد خ د وفا رن دیو با دیاادهحااد باشد اما شما به ما رعهد د ییعماه دانشج 

 .ندازندیدرس ب یلیرعط ادیزمان آن را به ا ییدانشج 

ره در زمان خ دش باگزار  یخ ب است اما به شاط جیجن ب بس یخ ب استو اردو ارتیخ ب استو ز اردو

شج  ست  ییش د. دان شته ا شگاه نگ  خ اهند به اردو بباندو او هن ز را میره رازه دو هفته از ورودش به دان

هایی ره مال شدند و درس بادن به اردو معنا ندارد. مگا آن ویتیم قع نیرجاستو در چن دهیدانشگاه را نفهم

س ایخ اندند  سافات؟ ها چشدند همین یجیب ساب کی یزیط ر ب ده ره باوند م سابیب نیدارد؛ ا یح  هایح

ست ن شکالت مملکت یکی ست؛یدر سابماو از بی از م ست یح س .ا سل یها ر خ دش عمل  یقهیبا طبق 

 .ستین زیجا نیرندو ارند؛ قصد قابت هم دارد و با قصد قابت رخلف میمی

ساس حساب و رتاب رفتار می یحساب و رتاب یزیچ ها شج دارد و ما با ا  وحساب رفتبی ییرنیم. اگا دان

صادقمیسین یم بتیغ شیما باا شگاه اماد  ستاد دان سالدعلیه. ا شج  زین ال سبت به حض ر دان در  انیحق ندارد ن

 یآدد خ ب ندیو بگ  دیبیاخ ششان  دین و ارفاق اسار نیاز ا انیاز دانشج  یبعض دی. شاباشد رفاوتیرالسو ب

 المالتی رو پ ل ببدون اجازه و دست ایاست؟ آ یاست؛ چه آدد خ ب انتیخ هاویتیمسئ لین و ب نیاست؛ اما ا

 نی. اگا شما از همادیگب یمقارات را جد تیرعا دیباشد؟ انسان با یر اند رار خ بوقت را مصاب رادنو میو 

 ش ید.می یمقارار دیبعداً هم ها جا باش دویمقارات عمل رن طبق ره با دیحاال عادت رن



 

 «    )ره( مهدوی کنیفلسفه و الگوی دانشگاه اسالمی از منظر آیت اهللهمایش » 

ض اددهید یگاه بنده س یره بع سه  سط جل شاگادانمانو و ستان و  شان را پااز دو سه می نییا اندازند و از جل

شگاه از ب دیبا دهدمثالً پاس  می ؟یرویآقا چاا م گ ییمروند. میمی اونیب  کارهاست؟یباود سا رار. مگا دان

رالس اولو الاقل  ی! بچهاجازهیآن هم ب ؟یساعت چط ر رار دار نی. ایاست ره درس بخ ان نیرار شما هم

رند و ا میره یط ر نیهم و! ره داردییدانشووج  با مقاد علما یول ؛گیادزه میرند و اجادسووتش را بلند می

صاحب حماد اجازه می ست؛یحماد ن کدهیرود! آخا ممی ش د. ره نمی یط ر نیگیاند. همدر حماد همو از 

سقدر ستنکات ممکن ا نیا زویباادران عز شد ولی به نظا منو خیلی مهم ا شما ناگ ار با ت ره این ی باای 

های ماو ریسووه هها بیایند و در ورزشووگااینکات را رعایت رنیدو واقعاً بد اسووت و جای خجالت دارد ره راه

ریزند بلکه گاهی بمب هم ها را میها نه رنها آشووغالها را جمع رنند ولی ایاانیشووغالدسووتشووان بگیاند و آ

ش د؛ حاال دو گاوه دارند با مین یملکت دارم نی. واقعاً اددید  نیزیرا در رل  نیاندازند. من امی صحنهداخل 

 چه؟ یعنیرارها  نیمخالف؛ ا یکیو با  یم افق یکیدهندو با هم مسابقه می

 .آورددر یک خحیطم ق ار گ فتن یود تلدد خم

سند همهظن تیرعا زویحالو باادران عز یأ یعل ضباط م رد پ ستو ی ملتم و ان ش ر یعنیها  یشما به ها ر

شته باشند ا یو ها نظام نیملت آنو ها دو  دیره سفا رن  نکهی. امیالگ  باش دیو ما با پسندندیرا م نیره دا

شوما  و عمل رنند گاانید ؛«ركميکم بالعمب به غنّ. ال يسننبقآناهلل اهلل فی القر»فامایند: می السوالدعلیهنیاالمؤمنیام

رعهد رادنو  تیامانت رادنو رعا تیوقت رادنو رعا تیرعا بوینظم و رار تیاسووت. رعا نیهم ودیفتیعقب ب

ست نه از خارجیاین ست ها از ما س ره مؤمن ن آمده ا شاوطهم. در   .... قد أفلح المؤمنون»ها. المؤمن ن عند 

دانشوگاه و  دیرنند. شوما آمدمی یهایی هسوتند ره امانت دارآن نیمؤمن ؛6«راعون مالذين هم ألماناتهم و عهده

شدید؛ با فاض  ش ییجا کیمتعهد  شته با صالً خ د آمدن و در مح .دیهم نن  ن و رعهد  کیقاار گافتنو  طیا

 ره در مسجد ن شته ستیالزد ن .ن و رعهد داخلش هست کیمسجد  وش یدآورد. شما وارد مسجد ره میمی

در مسجد  د؛ینکن عییرا رض گاانیحق د ودیرا در آن بلند نکن تانیصدا دویو نجس نکن فیمسجد را رث باشند

س اگا شما در جا یر شما حق ندار ییقبل از  شستو  سجد  کیول   دیایاو را بگ یجا دیباو دین شد. م بچه با

 نیاول  ؛7«مباركا و هدى للعالمين هکبَللناس للذي ب  عَضنن  إن أول بيت وُ»گ ید ملت اسووت. قاآن می تیخدا و ب یخانه

خداست و هم خانه  یدو مساجد هم خانهمفه د دار نیمادد ساخته شده خانه رعبه است. ا یره باا یاخانه

 ست؛یمعنا ن نیملت به ا یگ یم خانهگ یند. بنده میهم خانه ملت می یاسالم یمادد است. به مجلس ش را

در مسجد  یگ یند راررت رجاست؟ ولدهند و میط ری راهت نمیمن ملتمو آنجا همین گ شما باو مجلسو ب
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س دیخ اهید باومی ساجد خانهدیاورین فیشاگ ید آقا رنمی یر شما هاچه ره  یی واقع. پس م ست.  ملت ا

س ادو بی ؛یباش شما را بلند  نداردحق  یصف اول مسجدو رس یو ... اگا باو ایپ لدارو ج انو پ اویس ادو فقبا

سبق»رند.  ست؛ در محل نیا« الحق لمن  سالد ا ست ر ا س یعم م یهاد ستو حق  یها ر از ره جل را رفته ا

ی نماز خ اندن ره مثالً در ماه رمضووان باا میقد یها. در  زمانادیاو را بگ یحق ندارد جل  یو رسوواوسووت 

سا یک اماد جماعت مهمو  شت  ضیجا نب دپ شتند و جا میها ب دند ره باای دیگاان مُها میو بع گافتندو گ ا

شکال ب د. رسی حق ندارد مثالً ها از روی رفاقت یا بعضی نفا دیگا هم جا بگیادو حاال یا5باای  همان محل ا

گیایم. این آییم و جا میگیایم یک سوواعت قبل از ظها مسووجد میگفتند ما پ ل میگافتندو میهم پ ل می

ست. این شانگا اهمیت رار جایز نی ست و ن ساده ا ست ره در عین حال ره خیلی جالب و  سالد ا ست ر ا ها د

ها را باید رعایت راد؛ این رعهدات را باید همه اینرعایت رعهدات اسووت.  نشووانگا واسووت رعایت حق ق مادد

شگاه ما امای  سی حق ندارد از بیاونو به دان شگاه باا نی. ابکندعمل رنید. ر داردو در  یخ دش حدود یدان

خ دشان را دارد. من  گاهیها رداد جا یول میحق قائل هست مانیانقالب ینهادها یهمه یحال ره ما باا نیع

ست رادد. مگا هم نیخ ن دل خ ردد ا شگاه را در ست می نیدان شگاه در  شیش د؟ با زحمتو با رط ر دان

ست. همه این وبا از اول را آخا در خط اماد ب دن وبا ب دن با انقالب  ویدیسف شده ا ست  ما جزء  یها باادر

ه حاب من گ ش ل ا آنکه ب مویسووتین رحمت اهلل علیهما در خط اماد دیر اند به ما بگ نمی یمسوولمات اسووت؛ رسوو

 .ستین رحمت اهلل علیهنکندو در خط اماد

 انیهمه شوووما دانشوووج  یهمه نهادها و باا یحال ره من باا نیدر ع .رارها را راد نیا تیرعا دیبا نیبناباا

شگاه  سان-دان احتااد  -دیانقالب و مملکت را حفظ رن دیبا ندهیره در آ دیهست یره جزء فازندان ما و جزء ر

ستم؛ ول شما م  میمقارات را دار نیما ا یقائل ه ضدیرن تیره رعا دظفیو  بعد  .رنندخالب می یرارها ی. بع

س یبه اجازه .افتاد زندان یآقاو فالنحاج گ یندافتندو به ما میعده به زندان می کیره   ره بنده یرفت یچه ر

شمیرا م میمن عبا ویرفتیاگا به اجازه من م بیایم ریش گاو بگ ارد؟ رنم؛ اما چاا فدا می اشم یربارهو دفاو

 .دیرن تیرعا ست؛یرخلف خ ب ن ؟رنیچاا رخلف می ؟یرفت یط ر نیهم

ستان جمع باشدو شماها اگا رعهد داد نیروز اولو من ا در شگاهو با دیمطالب را به شما گفتم ره ح ا  دیبه دان

هم  یخ ب یهااندو آدددانشگاه آمدههستند ره سابق با شما به  یگایشما باادران د نی. در بدیبه آن عمل رن

ستند ول ست مقارار یباا یه شان ممکن ا شند یخ د شته با شگ ایگ یم با آنچه ره بنده می ره دا اه گفته دان

شد شته با ستو مطابقت ندا شگاه آن رار را اجازه  دینیبب دی. نگاه رندیها ندهشما گ ش به آن نیبناباا .ا دان

باشوود. اگا  دیخ دش با یهمه مسووائل انقالب الزد اسووت و در جا تیرعا حال نیدهد. در عنمی ایدهد می

 اونیاز ب یخ دش باشد. اما چنانچه رس یجا یزیها چ دیخ رد اما بادرد نمی بهنش دو  تیمسائل انقالب رعا
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 نیهم زین یمدظله العالیپ یاد. مقاد معظم رهبارا نمی نیبکندو بنده ا دایپ تیدانشگاه بخ اهد با دانشگاه حارم

نه؟ اگا راست  ایاست  رستد میرار بکن یآقا ما با خالب نظا مهدو دییبگ  دویبپاس شانیاز ا دیرا گفتند. باو

. آن وقت چشووم گ یمو بنده میدیرا گ ش نکن یبله؛ حاب مهدو گفتند شووانی. اگا ادیبپاسوو دیباو دییگ یم

 گفتند یجیبه باادران بسوو یحت شووانیا .ندیبگ  یط ر نیا شووانیرنم افکا نمی یول د؛یشووما هم گ ش نکن

 .دیرن تیرنید. پس مسائل را رعارار می دیارد یمهدو ینظا آقا ایخ شا به حال شما ره ز

 ایالقم لیرذافضایل و  

 ویخالقمسوووائل ا ؛یمنف یکیمثبت اسوووت و  یکیره  میو بحث رماد اسوووت. دو را نکته دار میدو را نکته بگ 

ستو جنبه نیاش همهمه ض میای مثبت دارهط ر ا  لیره به آن رذا میدار یهای منفو جنبه لتیره به آن ف

انسووان  هیروح اسووت ره ماب ط به ییزهایخ ب اصووالتاً چ یزهایبد. چ یزهایخ ب و چ یزهایگ یند. چمی

 دویهست یو آدد شجاع دیشجاعت دار یهیره ماب ط به روح شماست. شما مثالً روح ییهاخ ب یعنیاستو 

ره  یآدم ؛هم هست است. باعکسش یلتیها مسائل فضاین دویگ شت دار یهیروح دویو سخا دارج د  هیروح

 است. لتیرذ و دارد یبد هیآدد روح نیا وباشد لیبخ

 تفاوت ایثار با ا،تئثار

رنم. عالوه  انیرا به ط ر فهاست وار ب لتیرذ کیو  لتیفض کیرنم می یها جلسه درس اخالقو من سع در

از خ د گ شتنو  یعنی ثاریاستئثار. ا یکیاست و  ثاریا یکیدو راو  نیا ومیدار ره در اخالق یینامب یهابا بحث

 ویدر زندگ شهیخ ب است ره انسان هم اریصفت بس کی نیاست. ا ثاریا نیرا با خ د مقدد داشتن؛ ا گاانید

 نیمؤمن  8«هو كان بهم خصنناصننيؤثرون على أنفسننهم و ل و»فاماید: را با خ دش مقدد بدارد. قاآن هم می گاانید

صار استو  صار -ره منظ ر ان را با خ دشان  گاانیگافتند و دبه خ دشان سخت می -ب دند نهیره در مد یان

صه». رادندمی ثاریباز ا وماب ط به خ دشان ب د یزیچ کی نکهیرادندو ول  امقدد می  یزیها چ یعنی «خصا

خ دش بپ شدو دو را نداشته  دیو خصاصه استو لباس ره بانیاماوز ظهاشان ب د ا یره از خ دشان ب د؛ غ ا

قاار گافته ره از  یحال کیباادر مؤمنش در  کیبیند می ی. وقتندیرا خصووواصوووه گ  نیب دهو ا یکی نیهم

اسوووت و  ثاریا نی. ادیلباس من را هم به او بده دویمن را به او بده یغ ا گ یدرودو میمی نیاز ب یگاسووونگ

س صل ا یخ ب اریصفت ب ست. البته ا ست و در بعض یصفت به ط ر رل نیا ست خ ب  یخ ب ا جاها ممکن ا

 خ اهم داد. بیخ دش ر ض ینباشد ره در جا
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ستئثار  صفت ست ایدودو ا صار طلب یبه معنا ثاریا ست.  یانح  نیخ اهم. امی خ دد یرا باا زیهمه چ یعنیا

ست.  سند ا ستند ره همه چعده کیصفتو بد و ناپ شان می یارا با زیای ه در حاد اماد  یخ اهند. حتخ د

 هایاست. بعض ستحبم ارتیخ اندن دو ررعت نماز ز وره مسجد است یدر قسمت باال سا اصلو علیه السالدرضا

 نیدهند. پس انمی هیهاسوووت و ن بت به بقرنند شوووش دانگش از آنمی الیخ وگیاندروند آن جا را میمی

شش دانگ بهشت را فقط من  دیهم بگ  یره آدد در مسائل معن  هم هست یدر مسائل معن  یانحصارطلب

در استئثارو آدد همه  نیگ شت داشته باشد. بناباا دی. در همان جا هم آدد باستینی رار خ ب نیخ اهم. امی

باادرها  یپدرهاو بعض یبعض دویها نگاه رنخ اهد. در خانهخ دش می یرا باا هایهمه منافع و همه راحت زویچ

سفاه هم  طاب خ ب آن یفقط به فکا خ دشان هستند؛ اگا غ ا نندینشیخ اهاهاو سا سفاه ره م یعضو ب

آب بخ رند  یخ اهند حتهم از ماغ بخ رد. اگا می یگاید میگ یند بگ ارنمی .جل  آورندمی رشندیهست م

 یرا باا هایراحت یهرنند و همنمی یرار چیآب را به من بده. خ دشوووان ه  انیل آن گ یندمی گاانیبه د

شان می س یصفت بد نیخ اهند. اخ د ست و ب شکالر یاریا شا یاز م  نیشده از هم دایپ یره در جامعه ب

 دهاز ها راه ممکن اسووتفا .رنندمی دایرنندو منافع را از گ شووه و رنار پمی یاسووت. رانت خ ار یانحصووارطلب

جنس را فقط ما  نیرنند ره اانحصووار می یاه قان نباشوود اما از ر یممکن اسووت به ظاها قان ن یرنند. حتمی

صادر رن نیا م؛یوارد رن شد. ا دیمال ما با زیهمه چ م؛یراال را فقط ما  سان نیبا صفت ان سالم یصفتو   یو ا

نخ رده استو آن  بیس قتانیو رف فاستادند تانیباا ای دیآورد بیعدد س کی. باادران! اگا شما از خانه ستین

شما ره چ ؛هاست نیهم یشما حاال انحصارطلب یباا .دیرنخ  ییرا به رنها شما  نی. همدیندار یزیچ ن  ره 

س کی شدو ا قتیره رف یخ ریم یوقت یبخ ر ییرنها یخ اهیرا م بیدانه  ست. ا نینبا  بیس نیصفت بد ا

 ندهیدر آ ودیراد میرا رقس بیس کی. از حاال اگا میخ ریرنیم و با هم مآقا دو قسمت می رنو بگ  میرا رقس

 گاانیرا با د یو خ ب ایآددو خ یعنیگ یند مسوواوات. را می نی. ادیرن میرقسوو دیر انرا را هم میمسووائل مهم

ها صفات دمند. اینآهم  گاانیقائل باشد ره د یهم حق گاانید یمساوات است ره آدد باا نیبکند. ا میرقس

 .دیرن نیرما ویو بد یاست. إن شاء اهلل شماها در مسائل خ ب یخ ب اریبس

ها سخت است؛ به خ بی ی.به خ ب ایرساند و می یانسان را به بد ایش د ره انجاد می یرکاارو  هانیرما نیا

دندان  دیها انسان بارا است. در خ بیآسان هایانجاد بد یخ اهد ولمی اضتیمقدار ر کیها چ ن انجاد خ بی

ها قائل آن یباا یقبکند و ح قیرا رف گاانی؛ درند کیشووواخ دش  یرا هم باا گاانیجگا بگ ارد ره د یرو

رنید ره او هم در رمک می قتانیبه رف ورنیدمی ثاریدر درس خ اندن هم ا یحت دویط ر شوود نیباشوود. اگا ا

خ اهم درس خ ان باشمو چه رار خ دد می گ ییدمی دی. اما اگا به فکا خ دران باشفتدیدرس خ اندن عقب ن

از وقتم را مصاب آن باادر بکنمو حاال او سا  قهیدق۱0گ یددارد می ثاریآنکه ا ینه ول ایمانده  عقب قمیدارد رف



 

 «    )ره( مهدوی کنیفلسفه و الگوی دانشگاه اسالمی از منظر آیت اهللهمایش » 

درس بخ اندو من به او رمک  ر انداسووتعدادش از من رمتا اسووتو خ ب نمی ایوقت نداشووته  ایرالس نب ده 

 است. ثاریها ا. اینبکنم

هم رق ا را  دویرن تیبدهد ره هم نظم را رعا قیر ف . خداوند به شوومادیران م فق باشوو یشوواء اهلل در زندگ إن

 .دیار نداشته باشثو هم استئ دیداشته باش ثاریهم ا دویرن تیرا رعا نیهم ق ان دویرن تیرعا

 اهلل و بركاته. تو رحم کميو السالم عل 


