
 

 

 

 

1 

 ِِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیم 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

  سرمایهتباه کردن  ؛مظاهر خود خواهی

 ها. تباه کردن سرمایه خودخواهی؛ مظاهر خودخواهی؛ خودخواهی یک اپیدمی؛ها:  کلیدواژه

های مروز زندگی انسان آلوده به جلوهاخودخواهی در زندگی انسان مظاهر متنوّع و متعدّدی دارد. 

آن ت و مظاهر خصوصیّ نایپیدا کرد که از بتوان را کسی کمتر  شاید وخواهی است عی از خودمتنوّ

ی وقتی رفتارهای غیر ای که حتّ به گونه است، مثل اپیدمی همه را دربرگرفته خودخواهی .وارسته باشد

خواه بودن خود یعنی ؛ی شودممکن است یک رفتار غیرعادی تلقّ ،زند می سر ها انسانخودخواهانه از 

کمتر  ،دهدمیای انجام خودش رفتار خودخواهانهوقتی  شخصلذا . پذیرفته شده استصورت عادی  به

با او  وقتی متقابالً و ؟!که مثالً این چه کاری بود که کردم کنداز درون خودش را نکوهش می

ن اآل .طبیعی است خب :گویدکند و می، احساس یک رفتار غیرعادی نمیدنکنخودخواهانه رفتار می

 :گویدمی ؛داندیک امر عادی می ،به فکر منافع خودش باشد فقط کسیکه عقل عمومی بشر این را 

  !دیگران باشد؟ فکرخواهی به پس می .نفع خودش استفکر به  وا که معلوم است

نقل مثل آن دهی که ! گیر اپیدمی همه یک ؛است شدهپذیرفته و ه یک منطق موجّامروزه خودخواهی 

-می همه بدنآن، و در اثر  مبتال شدند ن بیماریآبه  همهدر ده بیماری پوستی آمد و یک  کنندمی

 خاراندند.خودشان را می ضمنش هم دائم ،زدندحرف می هم با یا ،کردند کار میموقعی که لذا  ؛خارید

فالنی را  :ها پرسیداز یکی از دهاتی .شتبا کسی کار دا کهسالمی از شهر آمد  فرد بعدمدّتی گویند  می
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از رفقای خودش را یکی ب به این فرد تازه وارد نگاه کرد و با تعجّ دهاتیآن کجاست؟  ؟ فالنیندیدی

زدند  وه تمام اهالی ده یک دایره دور اتا اینک ،و این کار تکرار شد !را نگاه کن فرد صدا زد و گفت: این

خودش و  خدا بیماری خود نخاراندن دارد یگفتند: این بنده می و دادندمیرا نشان  وو همه با دست ا

  !دخاران را نمی

یک امر غیرعادی  ،یعنی اگر کسی خودخواهانه رفتار نکند ؛طور شده است داستان خودخواهی هم این

و بعد کار شده  بازار وارد  سالهپنج  -وچهارجوان بیست فرض کنید به شما بگویند یکشود. میتلقّی 

عجب جوان  !اهللءماشا وید:گ می گوید؟عقل عمومی بشر چه می .است شده از چهار پنج سال میلیاردر

 عقالً، پنج ساله -چهاروبیستی  بچّهیک که م یدانهمه میولی  !است زرنگ عجب !ای است زهربُجُ با

 ووم است که اشود. معلمیلیاردر  ،از راه کسب حالل و مشروع  ،پنج سال -ظرف چهار تواند نمی

هزار  ؛استفاده کرده های دولتیاز رانت فروشی کرده،گرانو ب مردم را خورده، تقلّ حقّ ،کرده طلبی فعن

ا عقل عمومی امّ ؛است همه ثروت جمع کرده تا ظرف چهار یا پنج سال این کرده جور کار غیرمشروع

گویند اگر ب مّاا ! با دست و پایی استباجربزه و  شخصعجب  !اهللککه بار ،کند بشر او را تحسین می

و  متریصدی کوچک هنوز یک خانه لیو ؛کند کسب مید دارسال است در بازار  پنجاهاست که  یتاجر

پنجاه  !و پایی دستبی فردعجب  :گویدعقل عمومی بشر می ،زندگی ساده در جنوب تهران داردیک 

به  ؛طلبی نبوده منفعت و فرداچون چرا؟  !؟ش همین استکند، ولی زندگیَدر بازار کار میاست  سال

ی عمومی سلیقه عقل و .است کسبش خودخواهانه رفتار نکرده درو  یک درآمد حاللی بسنده کرده

یعنی انسان  است؛ خواهی جزء متن تعریف بشر شدهخودچون  ؟چرا ؛کندنکوهش می او را بشر

 شده است. گونه این خواه.موجودی است خود

 .کنند سرشار از خودخواهی رشد می یدر محیط، آینددنیا می به که فرزندانی طبیعتاً بستری چنینر د

 ها وایمدرسه هم با کم و کم ،بستگان و هابازی خواهر و برادرها، هم ،با مادر و پدر از دوران طفولیت
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موجود عجیب و غریبی بار  اینها طبیعی است کهلذا  د؛نجهخودخواه موا انو مدیر ها ناظم و ها ممعلّ

سرشار از  یی یعنی زندگی ؛بینیمدنیای خودمان می درکه ما امروز شوند  میهمین چیزی  .آیندمی

 کنیم. اشاره میبرخی از این مظاهر  اکنون بهع خودخواهی. متنوّ ها و مظاهرجلوه

های بسیار گرانبهایی را که اگر این است که سرمایه ،ر زندگی انسانخواهی دو مظاهر خود یکی از آثار

این  ضدّدر درست شود، بختی بشر و نیک سعادت یمایه دستتواند میدرست بکار بیفتد، در مسیر 

هایی ترین جنایتبزرگاگر توجّه کنید،  .بندند می ت بکارمسیر تباهی و نابودی بشریّدر  یعنی ،مسیر

های محصول اندیشه ،نداههایی که جوامع بشری دیدآسیب بزرگترین و شده استکه در تاریخ بشر 

 های بزرگی کهجنگ !تاریخ گذشته نگاه کنید به. ستا های فراوان بودههای تیز و دانش بزرگ و عقل

ی کشرکچنگیزخان مغول، یا لش یمثل حمله ،شده است یهای عظیممنجر به کشتار در جوامع بشری

و  موسولینی ر،لکارهای هیت مثالً همین ادوار نزدیک به ما هم و در ،گشایی او اسکندر مقدونی و جهان

های بسیار یا اندیشه ،ی ذهنی و ناتوان بودمانده های عقب انسانی زاییدهاین جنایات آیا  ؛امثال آنها

به هر کشوری  که ،ندکشید های جنگی که چنگیز یا اسکندر مقدونی می این نقشه ؟ستنهاآقوی پشت 

-سالحثالً ت کند. یا متوانست مدیریّاستعداد نمیبی فردرا یک  ها، اینندشد پیروز می ،ندکردحمله می

های بسیار حسال، شودبکار برده می های بزرگ دنیاارتش وی نظامی  امروز در عرصه های مرگباری که

-یا موشک ،را ببیند هاتواند آننمی هم ای نظامی که هیچ سیستم راداریهواپیماهو  وف و عظیم،خم

 بعد از هزاران کیلومتر طیّ وشود یک میشلّی دیگر  هکه از یک قارّ ایشونده پیمای هدایتههای قارّ

-یا بزرگ ،نداهسواد ساختبی های انسانآیا اینها را  خورد،به هدف خودش می یت میلیمتربا دقّ مسیر،

که  فکر کند انسان به این کنند؟ کار می در خدمت صنایع نظامی دارند ترین مغزهای علمی دنیا

 ؟ استویرانی شده  و نابودی ،همه کشتارساز ایننهزمیچرا   ،های قویاندیشهاین  و ،دانشو علم  نای
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مهندسان  مریکا،امثل  ،ی صنایع نظامی کشورهای بزرگهابرخی از همین پروژهفانه رئیس امروز متأسّ

ایران از جیب این مردم، پول  اینجا درشخصی که کنند.  ن آنجا زندگی میایرانی هستند که اآل

دبیرستان رفت، دانشگاه آمد، تحصیالت دانشگاهی را با دبستان رفت، راهنمایی و  ؛کردند شخرج

 ،خاطر تکمیل شدنش ههم ب ادامه داد و بعد ،شد برایش تای که از جیب ملّبا هزینه ،باالترین سطح

توانمند از شخص یک و  دبرو کشوراز خارج به ی خرجش کردند که ملّ یاز سرمایه ؛اش کردندبورسیه

و مشغول تحصیل  رفت کشوراز خارج به  فرداین  .خدمت کند شمردمبرگردد و به و  شود نظر علمی

 .کننداندیشانه برخورد نمیساده خارجی، مثل ما اینقدر یهای جاسوسی کشورهاسازمان شد. معموالً

های سازمان ایندست  ،آمار دانشجویان خارجی معموالًگسترانند.  میی بزرگی های خیلامدآنها 

-تجزیه و تحلیل می آن رویگیرند و ها را هم ترم به ترم میآندرسی  نمراتالعاتی است و لیست اطّ

پوشش یک  در شوند. آنجاست کهدانشجویان زبده شناسایی میدیگر گذشت، یکی دو ترم که  .کنند

شما برای تحصیل خوشحالیم که  !دانشجوی عزیز :که کنندمکاتبه می با این دانشجو ،شرکت صنعتی

ی توسعهمان را در خدمت صنعتی هستیم و بخشی از درآمد ی سهسّؤما یک م .یداهبه مملکت ما آمد

یک ها هستند، ای که در دانشگاه. لذا به دانشجویان زبدهایمگذاشته اوری در کشورمانعلم و فنّ

از  ،ای هستیدشما هم دانشجوی زبده که لع شدیممطّ دهیم. چون ی تحصیلی رایگان میهزینه کمک

به فالن بانک مراجعه کنید و از فالن حساب، اینقدر پول دریافت  ماهانه توانید شما می این ترم به بعد،

بداند این سازمان جاسوسی است  این دانشجوبدون اینکه  ،کنندرا جذب می دانشجو ،گونه اینو  .کنید

  .شود می صنعتیبگیر یک شرکت فرضی و  یمستمرّ یعنی ؛کند می ارتباط برقرار واکه با 

امه را هم ن ، موضوع پایانرسیدنامه  پایانی  تهیّهبه  و مقدار تحصیالتش ادامه پیدا کرد وقتی یک

 ،امثال اینهاهای نظامی و العاتی یا سازمانهای اطّیعنی همان سازمان ؛دهندشده به دانشجو می حساب

 مثالً ؛کنند عنوان موضوع برای این دانشجویان انتخاب می را به است اسسّحهایی که برایشان سوژه
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رشته علوم انسانی در  العاتیکسری اطّ ،اخت یک سالح کشف کنند یا نهآلیاژی برای سخواهند  می

ی به جامعه العات راجعیکسری اطّمریکا اسازمان جاسوسی  مثالً ی نیست.فقط مسائل فنّخواهند؛  می

 .دنگذار میی این دانشجو نامه موضوع پایان ،ن موضوع رایهم ؛دسترسی نداردبه آن  که خواهدایران می

 را العاتشما دو یا سه سال فرصت دارید اطّ دنگویمیو د نکنما هم برایش تعیین مییک استاد راهن

 ،گرددبرمی ایرانبه ن دانشجو هم ای تان را در این زمینه بنویسید. نامه پایان آوری کنید وجمع

ت و هیچ حساسیّ ،چون یک ایرانی است طبیعتاًرود و ها میبه وزارتخانه ،کنده مینامه تهیّ پرسش

العات اطّ . این دانشجوگذارند العات را راحت در اختیارش میی اطّهمه و لذا نیست او هم روینگرانی 

 به نامه پایان آن و دهدتحویل می نامه به دانشگاه کند و به شکل پایان بندی میو دستهآوری را جمع

 رود. می مریکاآسازمان جاسوسی 

ن چند ترم اآل همان شرکتی که ،کنددفاع می اش نامه از پایانو  شودتمام میدرسش  وقتی بعد هم

یا مهمانی ی دیدار جلسهبرای یک  نامه دهد، یک دعوتی تحصیلی میهزینه هرماه  به او کمکاست 

بعد  .نندکابی با او میجذّ گرم و مهمانی هم خیلی برخورد ی دیدار وجلسهآن در  .فرستد برای او می

-فکر شما برای آیندهتمام شد،   شما  تحصیالت کهحاال  :گویدبه او مییا مدیر آن شرکت هم میزبان 

قدر شما را با  ،ایران برگردید دانید اگر می !دبرگردی ته باشید به ایرانتصمیم داش ؟ نکندستتان چی

های علمی شما استفاده  یهمه توانمند توانند از این نمی و ندداننمی ی که دارید،دانش این همه علم و

بدست  یک حقوق بخور و نمیر و بدهند به شما یک کار پایینآنجا  و دنبال کار بگردید باید کنند.

-نمیخودت را هم  .ندکن می سرشیک لچک  ،گیرندرا می زنت روی، می آنجاوقتی به بعد هم  .دبیاوری

خواهی بیخود چرا میها.  امثال این حرف به پیاله بزنی و لبی ؛ها را داشته باشیآزادی ایندیگر گذارند 

-شغل می ،خواهی خانه می ؛کنیمفراهم می تا در این کشور برایم ،خواهددلت می هبرگردی؟ هرچ

طرف را در واقع  ،. و از این طریقکنیمفراهم می تبرای چیز همه ،خواهیوسایل راحتی می ،خواهی
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فالن سازمان جاسوسی  شناس در اختیار جامعهیک  ،ریک متفکّ مثالً شودمیفردا  کنند وگیر می زمین

یکی از  أسر یک مهندس بزرگ درشود  مییا  ؛کندایران کار می یکه روی مسائل جامعهاطّالعاتی و 

 کند.لید محصوالت صنعتی کار میی توکه در زمینه مریکاا ینظام-صنعتی های بزرگ پروژه

 ییاهی هزینههمه ربآنجا ماندگار شد؟ چرا چشمش را  شخصچرا آن که  کند انسان به این فکر می

به  چرا فراموش کرد؟ چرا اصالً ؟، بستاو به اینجا برسدتا ، برایش کردنداز جیب خودشان که مردم 

را نابود  کسانی چهشود؟ استفاده میکجا  ،کنمتولید میای که من این اسلحه از کند کهاین فکر نمی

 کنداینکه فقط به منافع خودش فکر می خاطر هب چرا؟ ؟اصالً اینها برایش مهم نیستچرا خواهد کرد؟ 

خاطر منافع شخصی خودش  هفروشد. بمیبه آنها  لذا خودش را ؛کندآن فکر نمیاز چیز غیر  به هیچو 

هدف قرار گیرند. اگر خوب نگاه  مورد با آن سالحاست سالحی تولید کند که مردم بیگناه دنیا  حاضر

ی همه و قوی یحافظهو  ی توانااندیشه ،علم و دانش ،آیدخودخواهی در وجود انسان می وقتی ،کنید

ختی بشر ب کساز نی تواند زمینهمی ،اگر در مسیر درستش بکار بیفتدهای خوبی که سرمایه

 گونه است. این های لطمههمه؛ دشوها مینابودی و شوربختی انسان ،ارکشت ،ساز ویرانی سبب شود،

های انحرافی و دروغینی که در دنیا ساخته شده و بخشی از مردم را منحرف کرده، اینها را ببینید دین

 ، اعنوان کتاب آسمانی ر هب آیا این دین و این کتاب دروغین؟ باسواد افرادجز ؟ ساخته استی سکچه 

  گونه است. این ی انحرافات همه بنویسد؟ تواندمی سواد بی شخصیک 

نگاه روایات این باب را اگر د. اسدانشمندان ف و ءعلماء سو بابی داریم تحت عنوان ،ما در روایات لذا

ی در وجود یک دانش وقتکه  ؛ه پرداخته شده استبه این قضیّ یلمفصّبینید با چه حجم  می ،کنید

امام  در کتاب تفسیرزمانی  شود!تبدیل میچه موجود خطرناکی  ، او بهآیدفاسد و خودخواه میانسان 

 یعلماهمین به  راجعکه حضرت  استاین  ،آن حدیثاز  یک جمله ؛دیدم یحدیث عسکری حسن

َو ُة َعَلى اْلُحَسْیِن ْبِن َعِلی  َيزِيَد َعَلْیِه اللَّْعنَ   َجْیشِ   ا ِمنْ ِشیَعِتناِء ُضَعف ىٰ ُهْم َأَضرُّ َعل: فرموده بودند سوء
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معاویه برای امام بنبیش از زیان لشکریان یزید ،دانشمندان فاسد برای شیعیان ما زیان 1اِبِه:َأْصح

لین مظهر از مظاهر پس اوّ !شوداینقدر موجود خطرناکی مییعنی  ؛استاصحابشان  و حسین

در مسیر اشد، جای اینکه عامل خوشبختی بشری ب بهزشمند را های ارسرمایه خودخواهی این است که

                                                          .کند تباهی هدایت می

 

    

 اَللٰ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهم
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