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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

 

 خودخواهی و اسارت نفس

ی ی همهخود حقیقی، سرمایهگرایش به ؛ خود دروغین ؛خود حقیقی ؛الهیود خ ها: کلیدواژه

نتخاب فضیلت سبب نزدیکی به خود ا خوددوستی؛ خودخواهی؛حبّ ذات؛  کماالت انسان؛

ی  ی وسیله؛ دنیا به منزله دنیا به منزله دنیای مذموم؛ گم شدن خود الهی؛ الهی و به خدا؛

 .ی رذایل همه خودخواهی، سرمنشأ هدف؛

، "خود" شودمی ی نفس که به فارسی. وقتی در رابطه با واژهاست نفس امّاره اسارت ،نبحث جدیدما

آیات و از یک دسته  .شویممواجه می ضیو متعار با تعابیر کامالً متضادّ ،رویمسراغ آیات و روایات میبه 

، پاسداشتو امر به  ندا هکردهای عجیب و غریب تجلیل ،نفس و خوداز که  بینیم را می احادیث

ی دیگر از آیات و احادیث، صدوهشتاد در دسته و اندنفس کردهاین حفاظت و حراست از  ،گرامیداشت

 ؛ندا هداشتبا آن  و مبارزه و امر به سرکوب اند شدّت نفس را مذمّت کردهبه یعنی ؛درجه خالف این است

 گویی شدهقرآن هم دچار تناقض !بیداد ای داد در نگاه اوّل بگوید باشد،سطحی  یشخصکه شاید اگر 

 یی گوییتناقض الواقع فی که حالی در !اند گویی شده هم دچار تناقض هو ائمّ یا پیغمبر است؛

اشاره به  که از نفس تجلیل شده، جاآنند. ، ناظر بر دو چیز مختلفوجود ندارد. این دو تعبیر متفاوت

ی ودیعه آن ی الهی که در انسان دمیده شده،نفخه آن، خود الهی انسانآن  ؛است خویشتن خویش

 جلیل شده و امر به حفظ و حراست آنست که تآن ا ر وجود انسان به امانت نهاده شده؛ملکوتی که د
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ی وهم و ، همان خود دروغینی است که زاییدهاست نفسی که مذموم است و مذمّت شدهو  شده است.

ل انسان یک موجود ی خیا، قوّهآندر فضای خالی  شد،خود حقیقی گم  وقتی .تخیّل انسان است

این همان چیز بسیار  .کند که من این هستمانسان گمان می سازد که از آن به بعد می پنداری و موهوم

 . اند شدهدعوت به جهاد با نفس ها  انسانو  شده است خطرناکی است که امر به مبارزه با آن

 اشاره شده است. امیرالمؤمنین با یک واژه به هر دو نفس ،تجالب این است که در بعضی از عبارا

ْدب  نـَْفِسكَ   ىٰ َعل  َأْقِبلْ فرمودند:  ظاهراً این عبارت . با پشت کردن به آن ،به نفس خودت رو کن 1ا:َعْنهاِر بِاْْلِ

بیاورم؟ در حالی رو  اوبه  ،به کسیبا پشت کردن توانم یعنی چه؟ من چطور می .کس استویک پاراد

 خود الهیبه ، خودت به خویشتن خویشرو بیاور یعنی  : نـَْفِسكَ   ىٰ َعل  َأْقِبلْ که اینجا هم تناقضی نیست. 

ْدب ؛حقیقی و واقعی خودتخود ، خودت پشت کردن به خود موهوم و مذمومی که یعنی با  ا:َعْنهاِر بِاْْلِ

 . وجود دارددر تو 

طور که  ، همانمان نگاه کنیم. خود حقیقی مادارد. اوّل به خود حقیقیگرایش به هر دوی اینها آثاری 

به آن اشاره  در گذشتهکماالت که آن ی انسان است؛ یعنی همه های ی تعالیی همهسرمایهاشاره شد، 

باهلل باال  ءاهلل و بقافی را طی کند و تا مقام توحید و فناءتواند تمام مدارج هستی شد که انسان می

خود حقیقی انسان  آن،چیست؟  ،رود که باال می موجودی چیست؟ آنبا کمک  های این ، همهبرود

خود حقیقی اوست. طبیعتاً اگر کسی این گوهر گرانبها را  ،ی کماالت انسانی همهاست؛ لذا سرمایه

، تأثیر عجیبی دارد. وقتی انسان خودش را چیز گرانبهایی دانست، و بشناسد در خودش کشف کند

با یک  ها بعضی ؛اید دیدهفروشد؟ زمانی خودش را می فروشد. انسان چهراحتی خود را نمیر بهدیگ

را به هر کار خالفی آلوده  انبرخی با یک پول مختصر خودش ؛فروشند اهلل خودشان را میبارک
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را  انخودش چرا؟ چون ؛دنآالیی پست و مقام دست به هر جنایت و ظلمی میوعده یک با یا ؛ندنک می

 طور نیست. این ،کسی که ارزش خود را بشناسد .دانند نمیرا  انارزش خودش ؛ندا نشناخته

بار  دو. و بزرگ آفریده استاست تو را بزرگ آفریده  !فرمایند: ای انسانمی ؛دنتعبیری داراستاد من 

خدای بزرگ تو را  ، بزرگ است؛ی تو، خدای اوّل یعنی چه؟ یعنی آفرینندهبزرگ آفریده تکرار کردند.

تو را هم بزرگ آفریده  ی تو، آفریننده یعنیگوید بزرگ آفریده است،  که می همبار دوم . آفریده است

 و ارزش کم یخودت را موجود ؛خودت را کوچک ندان ؛عظمت خود را پیدا کن بزرگی.تو هم  .است

خودش را پیدا نکرد، چیز  بها دانست، وقتی خود حقیقی بها ندان؛ چون وقتی انسان خودش را کم کم

خاطر کمترین چیزها حاضر  وقت بهآن ؛بیندارزش میبیند و لذا خودش را بیگرانبهایی در خودش نمی

رَُُّ َفال  نـَْفُسهُ   َعَلْیهِ   اَنتْ ه  َمنْ فرمودند:  کند. امام هادیآلوده کاری  است خودش را به هر ََ  2: َََْْمْن 

در  او خودت را از شرّ ،است وهنم یموجودو  ارزش کم، ارزش موجود بیدر نظر خودش، که  کسی

 انسانیین نچ .دست به هر جنایتی بزند ،خاطر کمترین چیزچنین فردی ممکن است به امان ندان.

ی الهی را در خودش ودیعه آن ،ی الهیگوهر گرانبهاآن امّا در برابر، اگر انسان  ؛موجود خطرناکی است

سؤال کردند:  بیند. از امام سجّادبهای خودش نمی چیز را هم هیچی عالم در همهکشف کرد، دیگر 

يـََر   َلمْ   َمنْ  حضرت فرمودند: اِس َخَطرًا؟َمْن َأْعَظُم الن  به نظر شما خطیرترین و بزرگترین انسان کیست؟ 

ْنی خودش را  ؛داندبهای خودش نمی را، هم روی هم رفته ی دنیاکسی که همه 3: ا َخَطرًا لِنَـْفِسهِ الدُّ

                                            

 .410العقول، ص  حرّانی، تحف شعبه و ابن 714، ص 72کاشانی، وافی، ج  ؛ فیض033، ص 27مجلسی، بحاراالنوار، ج  .2

 .532، ص 7ج  الغمّه، و اربلی، کشف 721العقول، ص  حرّانی، تحف شعبه ؛ ابن501، ص 21، بحاراالنوار، ج . مجلسی0

ْنی اليـََرى الَِّذی َقْدراً   الن اسِ   َأْعَظمَ  ِإنَّ منابع برای روایت مشابه:  ؛ مجلسی، 51، ص 5عبارت است از: کلینی، کافی، ج  َخَطرًا،  لِنَـْفِسهِ  االدُّ

 .10، ص 5کاشانی، وافی، ج  و فیض 545، ص 5بحاراالنوار، ج 
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 بیتی منسوب به امام صادق این بزرگترین انسان است. یک دو ؛داندی عالم میارزشمندتر از همه

 د:نفرمایمی ند؛ا هبه همین نکته اشاره کرد در آن حضرت است کهنقل شده 

 ابِالنـَّْفِس النَِّفیَسِة رَبَّهاِمُن أُث

 اِبها ُيْشتَـَرى اْلَجن اُت ِإْن َأنَا ِبْعُته
 

 اْلَخْلِق ُكلِِّهُم َثَمن   یفَـَلْیَس َلها فِ  

 4َغْبن    ِلُكمْ ذٰ   ِإنَّ  اِسواه ء   یْ ِبشَ 
 ججج

. فروشمآن را می و اتیکت زدم ؛روی نفس گرانبهای خودم قیمت گذاشتم :أُثاِمُن بِالنـَّْفِس النَِّفیَسِة رَبَّها

 ، نفسم رابه چیزی کمتر از او کنم؛فقط حاضرم با پروردگارش معاوضه  :رَبَّهاقیمتش چقدر است؟ 

بهای  ی عالم خلقت روی هم رفته، چیزی که همدر همه :اْلَخْلِق ُكلِِّهُم َثَمن   یفَـَلْیَس َلها فِ فروشم. نمی

های شود خریدار بهشتبا همین نفس است که می :ِبها ُيْشتَـَرى اْلَجن اتُ کنم. پیدا نمی ،نفس خودم باشد

َترىٰ   اهللَ   ِإنَّ الهی شد. قرآن فرمود:  َْ ُفَسُهمْ   اْلُمْؤِمنینَ   ِمنَ  ا ها و خدا خریدار نفس 5:َو َأْمواَلُهْم ِبَْنَّ َلُهُم اْلَجنَّةَ   أَنـْ

 هم به همین خرد. امام صادقدر قبال بهشت می نفسشان را های مؤمنین است و از ایشانمال

های الهی را ی بهشتهمه با همین نفس است که :ِبها ُيْشتَـَرى اْلَجن اتُ و فرمودند: ند اشاره کرد نکته

تر از بنابراین اگر من نفسم را به چیزی پایین :َغْبن    ٰذِلُكمْ   ِإنَّ  ِسواها ء   یْ ِبشَ  ِإْن أَنَا ِبْعُتهاخرید.  توان می

 به قول موالنا: م.ا هو زیان کرد ههای الهی بفروشم، در آن صورت مغبون شدبهشت

 من غالم آنکه نفروشد وجود

 پرست من غالم آن مِس همّت
 

 و جود لافضجز بدان سلطان با ا 

 کستو به غیـر کیمیا نـارد شک
 

فرض کنید شما یک  مثالً شود؟[ ، ]چه میگونه پیدا کرد حال اگر کسی ارزش نفس خودش را این

ی انباری گوشه آید، میارزشی رسیده و به نظرتان چیز بیکاسه یا بشقاب گلی که از مادربزرگ به ارث 

                                            

 .724، ص 7حویزی، نورالثّقلین، ج  و عروسی 721، ص 4شهرآشوب، مناقب، ج  ؛ ابن71، ص 42مجلسی، بحاراالنوار، ج  .4
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وقتی به . شناس استامّا رفیقی دارید که عتیقه اید؛ انداخته اه لخاک و خَقاطی  ،خودتانی خانه

قیمتش  ؟ستدانی این چی می گوید: فالنیمی .دافت مینگاهش به این کاسه  آید، ی شما می خانه

قیمتش چقدر شما فهمیدید که  همینقیمت است.  خیلی گران ؛این عتیقه است .ها تومان است میلیون

کنید و در ویترین می ششویید، تمیزمیبرید  میآورید، ها درمیآن را از خاک کنید؟ چه کار می ،است

 بیفتد ، کهای به آن نخورددست بچّه یک وقت کنید کهکلّی هم مواظبت می .گذاریداتاق پذیرایی می

 هم ن را از دست شما دربیاورد. اگر کسیآیا سارقی  ؛نکند دزدی بیاید و مثالً آن را برباید ؛ندبشک و

ل عالم به خاک و خُ ی هگذارد آلودنمی دیگر طور است؛ این هم همین گوهر نفس خود را بشناسد،

دیروز فکر دارد. چیزی را که تا و آن را پاک نگه می ؛های اخالقی و رفتاری شودطبیعت و آلودگی

قیمت است، چه  فهمیدید یک الماس گرانحاال که قیمت است، ی بیکردید یک تکّه شیشه می

 ،گذاریدکنید و در یک گاوصندوق میمی شکنید؟ یا تمیزمی یشها رهالکنید؟ قاطی خاک و خُ می

این ، به ، جواهرتراش ماهری باشیدتانحتّی اگر خود .ببرد بردارد ،که نکند دست دزد به آن برسد

که گوهر نفس  کنید. کسیدهید و قیمت آن را صدچندان میهای زیبای جدیدی میتراش ،الماس

ست چقدر گرانبهاداند  چون می شود؛مند می هطبیعی است که به آن عالق همین است. خود را شناخت،

-شیطان که میها حفظ کند، از دسترس گوهر را از آلودگیاین شود که مندی سبب می هو این عالق

ن را پرورش دهد و آمثل یک جواهرتراش ماهر  بنشیند محفوظ نگه دارد، و ،برباید از او تواند آن را

سمت خود حقیقی را  گرایش بهاین  نفس خودش را تعالی ببخشد و قیمتش را صدچندان کند.

دی به من هعالق ؛سمت خویشتن خویش است گویند. خوددوستی گرایش بهاصطالحاً خوددوستی می

ها در انسان ی تعالیساز همه مندی به خویشتن خویش زمینه هخود این خوددوستی و عالق .روح است

ی خودخواهی یا پدیده ،ی مقابل خوددوستیاست و صفت بسیار برجسته و ارزشمندی است. نقطه

 که بسیار مذموم است.  ؛نفس است حُبّ
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خودخواه  ،آیدکه به دنیا میدر ابتدا چون بچّه  .شودشود که انسان خودخواه میاوّل ببینیم چه می

های اصلی پایه ،دانید می طور که همانآید؟ وجود میبه اوی خودخواهی در نیست. چگونه پدیده

شود؛ ی عمر گذاشته می، در همان سنین اوّلیّهوهای متعالی و پست در اگرایش یعنی شخصیّت انسان،

گیرد؛ لذا بعضی روانشناسان انسان در سنین طفولیّت شکل میبندی اصلی شخصیّت  یعنی استخوان

بچّه را در یکی دو سال اوّل عمرش در اختیار ما قرار دهید، ما هر انسانی که شما اگر  گویند تربیتی می

گیری در شکلقدر اینیعنی سنین طفولیّت  ؛ور شودط که بعداً هماناز او خواهیم ساخت؛  ،انتظار دارید

 . ستا کننده نشخصیّت تعیی

در  وهای ای فعّالیّتکه محرّک همه ؛، حبّ ذات استیزهغرکشش یا  یا ترین گرایشاصلی ،در انسان

همه با  ،انسان های متعالی و الهیهای پست طبیعی یا فعّالیّتطول عمرش است؛ یعنی تمام فعّالیّت

برای  یا ،کندها حفظ میبیماریشود. اگر انسان خودش را در برابر همین موتور حبّ ذات انجام می

اگر انسان برای عالِم  .خاطر این است که خودش را دوست دارد به ،کندرفع گرسنگی خودش اقدام می

 و اگر برای رسیدن به لقاءاهلل و کمال نهایی، خودسازی و سیر ، یا حتّیکند و دانشمند شدن تالش می

های ی فعّالیّت لذا حبّ ذات محرّک همه ؛دبرای این است که خودش را دوست دار ،کندسلوک می

 طبیعی و مافوق طبیعی انسان در طول عمرش است. 

ی نرسیده، برای او شناخته شده نیست و نحبّ ذات در آغاز عمر که هنوز بچّه به خودآگاهی عقال

د. دههای التذاذی که انسان انجام میبه شکل فعّالیّت کند؛ صورت ناشناخته در وجودش عمل می به

شود و از چیزهایی که برایش کشیده می ،بخش استچیزهایی که برایش لذّت سمتبه ی کوچکبچّه

یعنی نسبت به  ؛کند میلی میگیرد و نسبت به آن اعالم بیفاصله می ،آور است بخش نیست و رنجلذّت

ذات عمل  داند؛ ولی به مقتضیات همین حبّگرچه خودش نمی .دهدالعمل نشان می لذّت و الم عکس

، شودی چهار پنج ماهه وقتی گرسنه میی شیرخوارهکند؛ چون بقای او وابسته به همین است. بچّهمی
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تا نگرید  .میرددهد و از گرسنگی میمادر به او شیر نمی ،اگر گریه نکند .کردنگریه  کند شروع می

بدون اینکه به خودآگاهی  ،کنددر جهت حبّ ذات عمل می الواقع او فی پس کِی نوشد لبن؟ ،طفل

خیال و راحت خیلی بی .کندهای اوّل عمرش در بهشت راحتی زندگی میرسیده باشد. بچّه در سال

گیری دچار تردید های تصمیمسر دوراهی و شویماصالً فشارهای روانی که من و شما متحمّل می .است

چون فقط با یک معیار انتخاب و  ؛نیست ونهگبچّه اصالً این .را ندارد امثال اینهاشویم و و وسواس می

خورد و اگر می ،اگر خوشمزه بود ،لذا هرچه جلوی او بگذارید .است آن معیار لذّت و کندعمل می

رود. لذا نمی ،بخش نبودلذّت ؛رودسمتش می به ،بخش بودچیزی برایش لذّت هر. خوردنمی ،بدمزه بود

 شود. گیری و فشارهای روحی ناشی از آن نمی وقت دچار تردید و تزلزل در تصمیم هیچ

راحت  و در که آدم و حوا در بهشت ؛ماندهای اوّل عمر بشریّت میسالبه های اوّل عمر بشر سال

بهشت  بههرکس  .بهشت قیامتی باالتر از آن است .حوا، بهشت قیامتی نیست بودند. البتّه بهشت آدم و

خره باالولی  ؛در آن بودندآدم و حوا که  یک بهشت برزخی بودآن آید.  دیگر بیرون نمی ،قیامتی برود

 .آن میوه را خوردند و از بهشت بیرونشان کردند در نهایت امّا ؛کردند بهشت بود و راحت زندگی می

که است  به قدرت تمیز و تشخیص عقالنی رسید، مثل اینکه  همینانسان هم همین است. انسان هم 

چرا؟ چون وقتی بچّه به این  .شودخیالی و راحتی اخراج میبهشت بیآن و از  ؛ی آگاهی را خوردمیوه

های آموزش ،، و هم از بیرونکندمی فطرتش شروع به جوشش ،از درون ، همرسددوران عمرش می

  کند به او القاء کردن. ، شروع میدر ذهن این بچّه سابقه نداشت کنونمفاهیمی را که تا ،بیرونی

های اخالقی است؛ یعنی تا دیروز این بچّه فقط خوشمزه و ارزش آن مفاهیم،ت؟ آن مفاهیم چیس

زشت و زیباهای اخالقی، پسندیده و ناپسند،  کنند شروع می شناخت؛ امّا از امروز به بعدبدمزه می

تا دیروز که  ای . مثالً بچّهکردنمفاهیم اخالقی را به او القاء و سایر  شایسته و ناشایست، خوب و بد

هرچه دلش داشت و می بدون تعارف از روی میز شیرینی بر شد، د میلنب رفت،وقتی مهمانی می
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نبود، چون آن موقع این بچّه هنوز به تشخیص نرسیده س هم ک هیچ خالف توقّعخورد،  خواست می می

 ،رویم وقتی به مهمانی می !گوید: عزیزممادر به او می یعنی؛ شودعوض می ماجرابود؛ از امروز به بعد 

تعارف  یا وقتی د؛سر میز چیزی برداربلند شود از تعارف کنند،  به انسان خیلی بد است قبل از اینکه

 وسط بشقاب را کهای شیرینی خامه ترینبزرگخیلی زشت است که فرد دستش را دراز کند و  ،کردند

 و مفاهیم زشت و زیبااکنون یعنی  عزیزم! نکنیکار زشتی است. این کار را  ؛بخوردو  بردارد اند، گذاشته

خیالی و راحتی ، بچّه از بهشت بیها . با همیندادن شدآموزش شروع به بد و خوب اخالقی به بچّه 

طلبی در وجودش بُعد لذّت زیراچرا؟  .مشکل دارد ،رودچون از این به بعد که به مهمانی می ؛بیرون آمد

بردار؛ امّا در برابر، بُعد  برو ، زودتراست ای را برنداشتهآن شیرینی خامهگوید: بلند شو تا یکی دیگر می

قبل از اینکه  که کسی ادبی استبی گفته کار خیلی زشتی است؛ درمما ؛گوید: نهی او میخواهانه ارزش

 بین لذّت و فضیلت.  یعنی تعارض ؛شد این بچّه دچار تعارض .سراغ میز پذیرایی برود ،کنند شتعارف

نه  و ماننبود؛ نه جنسیّت نانتخاب خودماکه جسمانی ما  برخالف پیکرگفته بودیم،  طور که قبالً مانه

بر خالف  ؛در آفرینش برای ما در نظر گرفته شده بود ؛نبود نانتخاب خودما ،مانشکل و اندام ،قیافه

تا هرطور  است، در اختیار ما قرار گرفته شکلیک خمیر بی صورت ی شخصیّت ما بهن، قیافه و شاکلهآ

از این به بعد هر  گوییم حاال میطور خودمان را شکل دهیم.  باشیم و همان شکل ، به هماندوست داریم

که به این است دهد، مثل فشاری  سر دوراهی تعارض لذّت و فضیلت انجام میبر انتخابی که این انسان 

کاری انجام  های تعارض چهدهد. بستگی دارد که سر دوراهیآورد و این خمیر را شکل میخمیر می

 . دهد

نهایت به شکل بی ،در انسان سراغ گرفت شودمی های اخالقی کهی فضیلتاین نکته را بدانید که همه

یعنی اگر صداقت یک صفت خوب برای انسان است، به شکل  ؛متعال وجود دارد در خدای آن و مطلق

نهایت آن در  سان است، بییک صفت خوب در ان عفو و گذشتاگر  .موجود استدر خدا  آن نهایتبی
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 آنها نهایت ، بیهستند انسان یک خوبی برای سخاوت و جود صفات و ،رحمت و محبّتاگر  خدا هست.

شکل  ،برای انسان تصوّر کنیمتوانیم  میهای اخالقی که ی فضیلتیعنی همهموجود است؛ در خدا 

خود الهی ما پرتوی از خداست. لذا آن  و خویشتن خویش ما گفتیم آن ود خداست.در خ آنها نهایت بی

به شکل نسبی  ،ستهدر خورشید الوهیّت  خود نهایتطور که در شکل بی صفات خوب انسانی همان

های اخالقی در ی فضیلتلذا همه است، وجود دارد؛ که از آن خورشید جدا شده در پرتوی ،هم

چشم از لذّت  ،وقتی انسان در دوراهی تعارض بین فضیلت و لذّتلذا اه دارد. خویشتن خویش ما پایگ

کند؛ را در وجود خود تثبیت می یشالواقع خود الهی خوماند، فی ها پایبند میپوشد و به فضیلتمی

سمت خود الهی خود  پوشید، در واقع به چشم از لذّتی ،یعنی هر بار که برای پایبند ماندن به فضیلت

هر اقدام اخالقی و  !ببینید ی جالبی است؛این نکته .کندتر میپررنگ یشرود و آن را در وجود خومی

خویشتن  هوقتی شما بو  ؛نساناوجود در  است هر تثبیت فضیلت در انسان، تثبیت خویشتن خویش

ده تر شسمت آن پرتو نزدیک چون هرچه به ؛ایدبه خدا نزدیک شده الواقع فی خویش نزدیک شدید،

تهذیب و  ،اوّلین دستورالعمل تمام مکاتب عرفانی ،خاطر به همین .اید تر شدهباشید، به خورشید نزدیک

ها در تو ایجاد ی نفس است. خودت را از رذایل پاک کن و به فضایل بیارای. چرا؟ وقتی فضیلتتزکیه

6 .هُ َعَرَف رَبَّ  فَـَقدْ  َسهُ َعَرَف نـَفْ  َمنْ  خداست:ی لقاءاهلل و وصال شد، مقدّمه
   

بود، خویشتن خویش الهی  به سود فضیلتهای طبیعی  با چشم پوشی از لذّتها انتخاب اگر ،حال

ها قربانی ها را در مسلخ لذّتیعنی اگر فضیلت چه؟ ،شود؛ امّا اگر عکس این بودتثبیت می وانسان در ا

هر بار که از  ،شدآلوده به رذایل  ،طبیعیهای  برای دستیابی به لذّت و ها چشم پوشیدکرد، از فضیلت

گیرد. پوشد، یک قدم از خود الهی خود و خویشتن خویش فاصله میفضیلتی به سود لذّت چشم می

 ،چشم پوشیدبیشتر دائم از فضیلت به سود لذّت طبیعی  و درپی تکرار شدها پیاگر این گام حال

                                            

 .07، ص 7و مجلسی، بحار، ج  111آمدی، غررالحکم، ص  ؛ تمیمی50، ص  صادق های امام آموزه الشّریعة حاوی  مصباح. 6
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خود الهیش کامالً از نظر او دور دیگر شود که قدر می ی او از خود الهیش آنخره روزی فاصلهباال

 ی خیال و پندار انسان در خألکند. وقتی خود الهی کامالً گم شد، آن موقع قوّهشود و آن را گم می می

، در گوییممی خود مذموم کند که اصطالحاً به آنخود الهی، شخصیّت موهومی برای انسان خلق می

  در برابر خود واقعی. ،پنداری یا خودِ ؛برابر خود متعالی

ای است،  که گفتیم صفت برجستهرا خوددوستی  ،خود حقیقی بود سمتبهکه تا دیروز  حبّ ذات

خودِ پنداری در درون انسان خلق شد، حبّ ذات  و که خود حقیقی گم شد اکنون؛ امّا بوجود آورد

ی حبّ نفس یا خودخواهی هپدید آمد، خود پنداریسمت  . وقتی حبّ ذات بهآیدسمت آن می به

از خدا ی گم کردن خداست. غافل گفت: خودخواهی نتیجه شودمی الواقع فی آید. پسوجود می به

خلق شد در تو  ،ی تخیّلتی قوّهوسیلهبهدروغینی  گم شد، خودِکه خودت  .شدی، خودت را گم کردی

و فراموش کردن  از خدا آثار غفلتد. پس حبّ نفس یکی از گردیی خودخواهی در تو ایجاد و پدیده

 ست.او

به نفس وجود دارد،  راجع تادر آیات و روای شبیه این دو تعبیر متعارضی که داخل پرانتز بگویم؛این را  

دنیا را  داریم که یکسری آیات و روایاتوقتی آیات و روایات را نگاه کنید،  .به دنیا هم وجود دارد راجع

آیات و احادیثی داریم که  ،ی مقابلنقطهدر درست . اند ارزشمندی دانستهشدّت تجلیل کرده و چیز به

که اینجا هم شاید یک فرد سطحی فکر کند  ؛اند ت کرده و چیز بدی دانستهشدّت مذمّدنیا را به

روایت شده البالغه در نهج ؛ایدشنیده مثالً گویی نیست.که تناقض در حالی ؛است گویی شدهتناقض

 ندحضرت برآشفت آمد و شروع به مذمّت از دنیا کرد. که فردی خدمت حضرت امیرالمؤمنین است

 !دنیا به این خوبی ؟کجای دنیا بد است ؟کنیت میفرمودند: چرا دنیا را مذمّ به این مضمون قریبو 
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نی  اولیای ی خانه تجارتو  7:َأْوِلیاِء اهللِ َمْتَجُر َو  .خداست دوستانگاه دنیا سجده :َمْسِجُد َأِحب اِء اهللِ ا اَلدُّ

گویی دنیای دغل فریبکار؟ دنیا با خداست. دنیا کجا بد است؟ دنیا کجا به تو دروغ گفت که می

 گفت تو هم روزی به تو می داشت خب ؟بستگانت مردند تمام با تو حرف زد. مگر نبود که صداقت

به باد رفت؟ به تو هم گفت  چطور ،دست آوردند بههایی که افراد با ظلم . مگر ندیدی ثروتمیری می

های تو بودی که غافل بودی و حرف .ظلم کن. دنیا با تو خیلی صادقانه حرف زدنرو اندوزی  برای ثروت

 آنت و احادیث دنیا را تجلیل کرده و از مذمّ یکسری آیاتپس گویی؟  را نشنیدی. چرا به دنیا بد می او

  .ت کرده استمذمّ را دنیاشدت  بهآیات و احادیثی است که  ،روی آن هروب ؛نهی کرده است

یعنی این غذای  ؛های مذموم و بدی نیستند های عالم طبیعت که پدیدهدنیای مذموم چیست؟ پدیده

اینها  ؛دنیای مذموم نیستند ، اینهامسکن راحتاین  ،ی فاخرجامهاین آب گوارا، این لذیذ و مقوّی، 

های عالم طبیعت چیزهای شاکر خدا باشد. پدیدهباید نها انسان آر قبال های خدا هستند و د نعمت

قسم  یانسان به چه چیز. نها قسم یاد کرده استآبه بعضی از  خدا در قرآن حتّی .ندی هستارزشمند

به ، ماهبه  ؛هقسم یاد کرد . خدا به خورشیدگرانقیمت استخورد؟ به چیزی که از نظرش عزیز و می

 نشاناین  و ؛است قسم یاد کرده های عالم طبیعتپدیدهبه  ،انجیربه  زیتون،به  ،هاستارهبه ، زمین

دنیای مذموم این پس  ارزشی نیست.های عالم طبیعت چیزهای بیپدیده ،از دیدگاه خداکه دهد  می

 چیست؟ 

محبّت  یدو نوع محبّت داریم؛ یک ست.های استقاللی به این پدیدهدلبستگی و عالقه ،دنیای مذموم

چیزهای  ،به اعتبار اوو من کسی را دوست دارم  یعنیمحبّت تَبَعی. محبّت تبعی  دیگریاستقاللی و 

اگر نبود  ای من هستند؛ منتهاش هم مورد عالقه مثالً اعضای خانواده ؛وابسته به او را هم دوست دارم

                                            

 .22و حلوانی، نزهةالنّاظر، ص  571، ص 23؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 410، ص 505البالغه، حکمت  نهجسیّدرضی، . 7
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ای نداشتم؛ امّا به آنها عالقه مستقالًّ ،ی من هستندی فرد مورد عالقه، اعضای خانوادهشخاصکه این ا

هایی که بین بشر م. بعضی از شخصیّتا هی او هستند، به آنها هم عالقه پیدا کردکه وابسته حاال

 که فالن یی شود؛ مثالً صندلی وسایل زندگیشان قیمتی می ،میرندکنند، بعد که میمحبوبیّت پیدا می

 ؛رسدها به فروش می های خیلی زیاد در حراجبا قیمت است، نشستهروی آن ش در طول زندگیَ شخص

این  .شودمی ی، چیز دیگراست ش را نوشتههای رمانکه فالن نویسنده با آن کتاب خودنویسی قلم

به تبع آن  این قلم خودنویس ارزشمند شد؛یعنی به تبع آن نویسنده،  ؛مندی تَبَعی است هعالق

مندی تبعی است.  هاین عالق. ه استقیمت شدگران ،نشستهم که روی آن می یی شخصیت، صندلی

است؛ یعنی اگر از این  خوبهای عالم طبیعت، چیز مذمومی نیست، به پدیده یی مندی هچنین عالق

خدا  .مند باشیم که بگوییم این مصنوع و مخلوق خداست ههای عالم طبیعت عالقمنظر به پدیده

مثل اینکه من  .، ما اینها را دوست داریمکه محبوب ما اینها را درست کرده حاال .محبوب ماست

، به آن خاطر اینکه مال اوست به ،هم که او کشیده یی را تابلوی نقّاشیو  شخصی را دوست دارم،

این دلبستگی  زیرا عالم دل ببندیم، صفت خوبی هم هست؛. اگر از این منظر به هر چیز در مندم هعالق

 :قول شاعر به .تبعی است

 م از اوستآنم که جهان خرّبه جهان خرّم از 
 

 که همه عالم از اوست ،عاشقم بر همه عالم 
 

که صفت  ؛گویند میمحبّت تبعی  ،نوع محبّت به این ی عالم عاشقم.بر همه ی عالم از اوست،چون همه

 چیز ، خود اینخدامنهای و  شود؛ یعنی جدای از خداوقت محبّت استقاللی می یک امنته .خوبی است

هووی معنویت. تعبیر هوو  ،هووی خدا، هووی آخرت شودپیش من می این ،وقت که آن ؛دارمرا دوست 

دنیا و آخرت  8: انِ ُهما بـَْعُد َضرََّد: دنفرمو اند. حضرت به کار برده البالغهدر نهج منینؤامیرالم را هم

                                            

 .1تمحیص، ص اسکافی،  همام و ابن 571، ص 23 ؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج412، ص 530البالغه، حکمت  ، نهج. سیّدرضی8
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و اگر  ؛دهیآن را از دست می ،سمت این بیایی به شوند. اگربا هم جمع نمیهستند؛ مثل دوتا هوو 

 انساندهی. وقتی محبّت به دنیا استقاللی شد، دیگر این یکی را از دست می ،سمت آن یکی بروی به

یعنی وقتی رضایت  ؛چسبانددنیا انسان را به خودش می .سمت فضیلت و تعالی حرکت کند تواند بهنمی

ن پول و ثروتت چشم بپوشی، آاز ، تو مقام اش این است که تو از پُستکه الزمه خدا در چیزی است

دارد و از می تنگه ؛توانینمیدیگر را منهای خدا دوست داری؛  وقت برای تو سخت است؛ چون این

نه  ؛است های عالم طبیعتمحبّت مستقل به پدیده ،دنیای مذمومدارد. بنابراین می تمسیر تعالی باز

 های دنیوی.تبعی به پدیده، نه حتّی محبّت است های طبیعتخود پدیده

وقت  وقتی که جمال الهی را نبیند. آن ؛شود؟ وقتی که خدا را نبیندانسان مستقالً عاشق دنیا میکی 

 ،رباید. بنابراین هم حبّ دنیا که صفت مذمومی است شود و دل از او میدنیا برای او چیز جذّابی می

شود گفت: و خودخواهی. به تعبیری میی فراموش کردن و ندیدن خداست و هم حبّ نفس نتیجه

ْنی :یک دنیای خوب داریم که .اینها دو روی یک سکّه هستند نْ  9ا َمْزَرَعُة اْْلِخَرِة؛الدُّ و  10رِ یْ خَ َرَعُة الْ ا َمزْ یاَلدُّ

نی :یک دنیای بد هم داریم که  امیرالمؤمنین ی مقابل آن است. نقطهدر درست  11.ا َمزَرَعُة الشَّرِّ اَلدُّ

اگر نگاهم را به  است. ببینید من عینک به چشم دارم.د که خیلی گویا نالبالغه دار تعبیر زیبایی در نهج

ی ی عینک عبور دهم، شیشهچیز را نخواهم دید؛ امّا اگر نگاهم را از شیشه بدوزم، هیچ می عینکشیشه

 :اِإلَْیهأَْبَصَر   َمنْ  ؛است گونه فرمودند دنیا این حضرت کند.عینک به بهتر دیده شدن چیزها کمک می

َو کند و چیزی به غیر دنیا نخواهد دید. دنیا کورش می :َأْعَمْتهُ  ،کسی که نگاهش را به خود دنیا بدوزد

به به دنیا ی دنیا نگاه کند، یعنی نگاهش را عبور دهد، به اصطالح وسیلهبهکه امّا کسی  :اَمْن أَْبَصَر ِبه

                                            

 .531، ص 532نوار، ج و مجلسی، بحاراال 722، ص 5اللئالی، ج  جمهور، عوالی ابی ابن .9

 .01الحکم، ص  واسطی، عیون لیثی .10

 .151آمدی، غررالحکم، ص  تمیمیو  01الحکم، ص  ، عیونواسطی . لیثی11
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ی ظاهر از پوسته که همین یعنیهم ی عبرت کند. دیدهدنیا او را بینا میی عبرت نگاه کند، دیده

اگر کسی به  :اَو َمْن أَْبَصَر ِبهها وجود دارد را بفهمد. ها عبور کند و پیامی که پشت ظاهر حادثهپدیده

ی همین شیشه کند. عیندهد و او را بیناتر میبصیرت میبه او دنیا  12:َبصََّرَْهُ  ،ی دنیا نگاه کندوسیله

کند؛ امّا اگر به تو را از دیدن سایر چیزها کور می ،که اگر نگاهت را به خود شیشه بدوزی عینک

دهد. درواقع دنیای مذموم، دنیای هدف و می یی این شیشه نگاه کنی، به تو قدرت بینایی بهتروسیله

دنیایی که برای  ای مطلوبی است؛مطلوب است. دنیای راه، دنی ه وسیله است،کیی االّ دنیا مقصد است؛ و

آید خرجش کنی، دنیای مقصد و هدف ؛ امّا دنیایی که دلت نمیکنیخرجش می رسیدن به کماالت

 در ما راصالً چطوی خودخواهی دارد. پس فهمیدیم که پدیدهاست و تو را از رشد و فضیلت باز می

 آید.بوجود می

های اخالقی است. با ی رذایل و انحطاطهمه أی سرمنشخودخواهاین نکته توجّه کرد که  حال باید به

های اخالقی اش که جایگاه فضیلتی انسان از خود الهیهای خودخواهی، فاصلهظهور اوّلین جلوه

 وو هرچه این خودخواهی در وجود انسان قویتر شود، خود الهی ا کندشروع به زیاد شدن می ،است

جوالنگاه رذایل شوند و وجود انسان بیشتر گم می شاز وجود هاشود و طبیعتاً فضیلتبیشتر گم می

رسد که انسان از خودخواهی به تا جایی میو ای است . این طیف، طیف گستردهدگرد می اخالقی

 شود. ها میی پلیدیی همهرسد و جرثومهخودپرستی می

که خودخواهی در انسان  واقعی نیست، وقتیاست و پنداری این خود، طور که ناهم ؛جالب اینجاست

ی بسیاری از رذایل کند که ریشههای خیالی به انسان القاء مییکسری آرزوها و لذّت ،وجود آمدبه

ند و نآید پول خرج کنمی انامّا دلش ،ندپولدار هم هست که ایددیده را مثالً افراد بخیل اخالقی است.

                                            

و  4، ص 21و مجلسی، بحاراالنوار، ج  532، ص 17 البالغه، خطبه سیّدرضی، نهج َأْعَمْتُه: اِإَلْیه َأْبَصرَ   َمنْ  وَ  َبصََّرَْهُ  اِبه َأْبَصرَ  َمنْ  وَ  .12

 .741آمدی، غررالحکم، ص  تمیمی
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ها فرسنگ !کند شتن و بخردیک لباس خوب  ،آید پول خرج کنددلش نمی ؟دنیک غذای خوب بخور

طور به خودش زجر این !تومانی بخرد و سوار اتوبوس شود دهبلیط آید یک رود و دلش نمیپیاده راه می

این همان دنیای در واقع  .م خیلی زیاد شده استهایم در حساب بانکیَکند که پولدهد؛ امّا ذوق میمی

های جسمانی حتّی در جنبه که خرج کنم نه اینکه پول را ؛است هدف است. پولدار شدن هدف شده

. این فرد از چه لذّت است گرسنگی نکشم. خود پول هدف شده و غذای خوب بخورم لذّت ببرم؛

شود. باالغیرتاً این چه لذّتی است؟ گوید صفرهای جلوی عدد حساب بانکیم دارد زیاد میبرد؟ می می

ن کاال را مصرف کند و از آن لذّت ببرد. به آ انسان کاال تبدیل شود ولذّت پول در این است که به یک 

به خودی  ،ی حساب بانکی من چه عددی بنویسنداینکه در دفترچه پول لذّتی ندارد! که خودی خود

از  و لذّت بردن شبه کاال و مصرف شدن شلذّت پول در تبدیل شدن بخشی نیست!خود که چیز لذّت

 کی همی برد؛یعی است. یکی با انفاق کردن و دستگیری از افراد ناتوان لذّت میست. این لذّات طبآن ا

شخصی که خرج خودش  امثال اینها. امّا و پوشدخورد، لباس میمی کند؛ خرج خودش می نه، از اینکه

برد؟ برد، این لذّت خیالی نیست؟ از چه لذّت میهایش زیاد شده لذّت می کند و از اینکه پولهم نمی

های خیالی است که در انسان ایجاد از آثار لذّتیکی  ،طلبیپس زیاده .است یک لذّت خیالی و پنداری

  !یصفت منفاین  ،حرص ؛شده است

ند و او را در دبلند ش شهمه جلوی پایاگر  ،مثالً وقتی او وارد مجلس شد طور. هم همین طلبیجاه

ی جلوی پایش بلند نشود و مجبور شود همین کند؛ امّا اگر کسکلّی کیف می ،نددنشانصدر مجلس 

اینکه مردم  خب این چه لذّتی است؟ شود.خورد و اوقاتش تلخ میکلّی به او برمی ،ها بنشیندپایین

تا  بلند شدندخسته شده بود، پایشان چه لذّتی است؟ فرض کن مردم  ،جلوی پای شما بلند شدند

من لذّت ببرم؟ یا از اینکه مرا تا این چه لذّتی است که جلوی من بلند شوید  ؛شان در برودخستگی پای

یک  کند؟ زمینشبرم. آنجای اتاق با اینجای اتاق چه فرقی می میلذّت  ،اتاق نشاندندآنجای  بردند
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بری آنجا بنشینی؟ این یک لذّت خیالی این چیست که تو لذّت می .ستزمین است، بنّای آن یک بنّا

 این لذّت خیالی است. .کنند او شخص خوبی استکه مردم فکر میاز اینبرد ا لذّت میاست. ی

! برو راستی انسان خوبی هستی، خوش به حالت بهاست. تو اگر لذّت خیالی  ،طلبی طلبی و شهرت جاه

 دانی که آدم خوبی نیستی، این چه لذّتیخوشحال باش؛ امّا اگر خودت می !الحمدهلل بکن!شکر خدا را 

دانم یعنی من می ؛لذّت خیالی استاین که مردم گمان کنند که تو آدم خوبی هستی؟ بری  میاست 

 ؟گویی میرا  «طیّب»گویند کنم که مردم میکه هیچ صفت خوبی در من نیست؛ امّا کلّی کیف می

است خب این چه لذّتی است؟ مثل این  ت!فالن اس و اخالق با معنویت، خوش ؛خوبی است آدم قدر این

اصالً  گویی؟ را میگویند: طیّب بکنم که مردم پیچم؛ امّا کیف میبه خودم میدارم که من از گرسنگی 

غذای دیگری نها ایامثال جز چلوکباب و بوقلمون و  اصالً است؛ نچشیده را در عمرش طعم گرسنگی

تی است که از حرف این چه لذّ .پیچمبه خودم می دارم خورد. حاال من در وجود خودم از گرسنگینمی

در اثر  ،در انسانکه  ؛لذایذ خیالی فراوان داریم گونه بری؟ این لذّت خیالی نیست؟ از ایندیگران می

طلبی،  طلبی، شهرت طلبی، ریاست آید و صفات منفی اخالقی مثل جاهوجود میهمین خودِ پنداری به

 کند.را به انسان القاء میامثال اینها طلبی و  حرص و زیاده

شود صفات منفی اخالقی است، می أسرمنش وو خودخواهی ا انسان پنداری حاال که فهمیدیم خودِ

. لذا اگر شخصی کن کردن خودخواهی درون ریشه ؛القی چیستفهمید که راه نجات از صفات منفی اخ

آنها که خودش را از شرّ رود کلنجار می شولی با صفات منفیَ ،پردازدبه درمان خودخواهی خود نمی

ت حسد، بخل و امثال اصفهای  شاخهچون دست نخواهد آورد. چرا؟ موفّقیّت چندانی به نجات دهد؛

 تو ی درخت خودخواهیبر تنه ها ، این شاخهریخواهی از وجود خودت ببُست و میدر تو اینها که

که این  فرضبر شود و زنده است.آبیاری می ،های این درخت در زمین استروییده است. تا وقتی ریشه

 ،بریدیاوّالً در طول این چند سال که تو این شاخه را داشتی می هم بعد از چند سال بریدی؛ شاخه را
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ی دیگر بر این درخت رویید؛ یعنی ده صفت منفی دیگر در اثر خودخواهی در تو ایجاد شد. ده شاخه

چهار صباح دیگر همین هم  ، این شاخه را هم که بریدی،این درخت زنده است چونمضافاً براینکه 

توانی خودت را از شرّ صفات اخالقی منفی نجات دهی که کند. وقتی میزند و دوباره رشد میجوانه می

 وجودت بکنی.  ازی خودخواهی را ریشه

نجات  آنهاخواهی خودت را از شرّ اند و تو میهایی رشد کردهماند که در آن کرمیک گنداب میبه 

، بعد بروی کرم ، له کنی و بکشیبیرون بیاوری ،گیر بیاوریها را یکی این کرماگر بخواهی یکی .دهی

تخم  تا صد های دیگر کرم ،کشی میور ط یک کرمی که تو این ا هرب به دام بیندازی؛ و دیگر را پیدا کنی

داب خودخواهی شود. در گنوقت از کرم خالی نمی هیچ گنداب اینو  ندا گنداب ریختهاین جدید در 

های صفات منفی را کرماین تک بخواهی تکتو آید. اگر های صفات منفی به وجود میکرم ،انسان

ها صفت منفی دیگر در تو ایجاد تا بیایی یک دانه را از بین ببری، ده ،بگیری و بکشی و از بین ببری

ی لذا ریشه بارزه کنی.؛ با خودخواهی خودت مشده است. راه این است که این گنداب را بخشکانی

در احادیثی که قبالً است که خاطر  همین است. به شبا خودخواهی وی امبارزه ،اصالح اخالقی انسان

 بود.کار رفته به مانند آنجهاد اکبر، جهاد افضل و  تعابیر با نفس، ی مبارزهبه  راجع ،برای شما خواندم

 موالنا:ی مشکالت است. به قول چرا؟ چون خودخواهی ریشه

 تها بـت نفـس شماس ادر بتم
 

 ستهاکه آن بت مار و این بت اژدزان 
 

توانی خودت را از دام بقیه نمی ،ن روشن نکنیایست. تا تکلیف خود را با ها مادر آن مارهااین اژد

نفس توست که در  ،توترین دشمن دشمن 13:َجْنبَـْیكَ   بـَْینَ  الَِّتی  نـَْفُسكَ   َعُدوِّكَ  ىٰ َأْعد :لذا داریم .نجات دهی

ولی  از نظر من کمی غلو کرده است؛ البتّهموالنا تعبیری دارد که  .بین دو پهلوی توست ،درون تو

                                            

 .054حلّی، عدّةالدّاعی، ص  فهد و ابن 752، ص 57کاشانی، وافی، ج  ؛ فیض24، ص 22، بحاراالنوار، ج . مجلسی13
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 انسانهمین یک کلمه را حالی  اند گوید: کلّ قرآن و احادیث خواستهمی است؛خره این حرف را زده باال

 گوید:       میبه قرآن  راجع .به انسان بفهمانندخطر خودخواهی را  اند خواسته د؛ یعنینکن

 تهاس سجمله قـرآن شرح خبث نف
 

 کجاست؟ چشمت آن مصحف اندر بنگر 
 

 .گوید در حدیث هم همین استبعد می

 در خبر بنگر تو این پند نکو
 

 وَعدُ  یٰ َاعد َلُکمْ  ُکمْ بَـیْ َن َجنْ بـَیْ  
 

خودخواهی چه این کمی به درون خودت گوش کن، ببین گوید  می .طمطراق این عدو بشنو گریز

کمی به درون  !هایی در تو ایجاد کرده استها و کینهوهویی در تو ایجاد کرده، چه آرزوها، دشمنی های

 دارد! 14مطراقیطُببین چه  ،گوش بدهخودت 

 این عدو بشنو گریز       مطراقطُ
 

 ستیز قتوچو ابلیس است در  وک 
 

 ،ما چون او دشمن جوانمردی نیست که به تو بگوید من دشمن توچرا؟  دشمن فرار کن؛از دست این 

 چطور .جای خودت جا زده استجای دوست تو، بهبهنه خودش را . است مثل ابلیس .بیا با هم بجنگیم

 کند؟چکار می .است در جنگ مثل ابلیس فرار کن. شتوانی با او بجنگی؟ گفت از دستمی

 نفگرداند به  غزها را نزشت
 

 ها را زشت گرداند به ظنغزن 
 

ترین اعمال غیراخالقی و غیرانسانی را چنان زیبا به نظر تو زشت ،دهدخرج میکه به یی با هنرمندی

ی بعنوان اینکه بله، نشانه ؛دهیآن عمل غیراخالقی را انجام می ،ی فراخ و افتخارکه با سینه ،آورد می

ترین اعمال غیراخالقی را  زشت ست.هاطلبی و امثال این حرف توسعه ،ی بودنمترقّ ،فکری روشن
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 :ها را زشت گرداند به ظنغزن ،ی مقابلنقطهدر  .یده ترقّی و امثال اینها انجام می ،عنوان نوعی تجدّد به

ترین اعمال را در نظر تو زشت جلوه ترین و برجستهکند، انسانیبا گمان بدی که در تو ایجاد می

بودن است مانده  ی امّل بودن و عقبکنی این نشانهفکر می .کشی انجام بدهیکه خجالت می ،دهد می

 لذا گفت:  .کنددهم. زیباترین اعمال انسانی را تبدیل به زشتی میکه من چنین کاری انجام 

 زند کو دم می کار سحر این است
 

 کندهر نفس قلب حقایق می 
 

در  ،دهد. بنابراین نجات از صفات منفی اخالقیواژگونه جلوه میدر واقع مثل یک جادوگر حقایق را 

 های خودخواهی است. های زایندگیگرو نجات از خودخواهی است و تمام صفات منفی جلوه

 اَللٰ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّد  َو آِل ُمَحمَّد  َو َعجِّْل فـََرَجهم

 

 


