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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 نانه؟یبدب ایباشد  نانهیب خوش دیبه خودمان با ما نسبت یابیارز

 ییها نوع سوءظن به خود داشته باشد، ظرافت کیگمان نباشد و  انسان به خودش خوش کهبحث  نیا

 أسی جادیدر انسان ا ،شتنیبه خو کسرهی یِبدگمان دینیتذکّر دهم؛ بب دانم یالزم منکته را  کی .دارد

 اربه ک شود یم یمختلف ریتعاب. ردیگ یرمق انسان را م ؛کند یم یافسردگ دیو شا یدیناام جادیا ؛کند یم

کار  یعنی ؛است یخودساز یبرا یا زهیعامل ضد انگ ند،یخودش را بب یها یانسان فقط بد نکهیا .برد

 کسرهیگناهم،  کسرهی بم،یع کسرهیمن که  میگو یم ؛شوم یم وسیکه من از خودم مأ رسد یم ییبه جا

غرق  رادهایو ا وبیع نیدر ا ای یمعاص نیدر ا گریمن د !شدن تالش نکنم بهتر یبرا هودهیب م،یآلودگ

 .رود یم نیانسان از ب ی زهیانگ !ندارم یام و راه نجات شده

نشود.  یرواقعیغ یها یگمان مراقب باشد دچار خوش یلیخ دیدقّت کرد. بله انسان با دیبا یلیخ نیبنابرا

و  طیمح ؛تصوّر نکند که همه را متّهم کند و خودش را تبرئه کند بیع یبلند و ب یلیخودش را خ

:   دیتبرئه کند و بگو راو همواره خودش  ،که با آنها مرتبط است متّهمرا  یافراد ؛جامعه را متّهم کند

 نها،یاز طرف مقابل بود و امثال ا بیهستم، ع یخوب یخیلخودم انسان  ای ؛من کارم کامالً درست بود

 است. یبد اریبس زیچ نیا

انسان را  ،ذات برقرار شود. بله حبّ دینوع تعادل با کی میمراقب باش یعنی !میفتیطرف هم ن از آن امّا

. در داند یمبرّا م یبیخودش را از هر عکه  کند یمانه در مورد خودش مبتال ممتوهّ ینیب به همان خوش
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 1.باشم کردهموضوع صحبت  نیا ی رهدربا ها لیدر آن مجموعه فا دیبر اخالق شا یمباحث درآمد

که طرف  یحرف شدیندیب نکهیقبل از ا ،دهند یرا به او نسبت م یوقت نقص است که هر نیشاهدش ا

 نکهیقبل از ا ،کند یاو اشتباه م ایرا دارم  بیع نیدر من مصداق دارد و من ا ایآ زند یمقابل دارد م

  را به بیدر واقع ع !یهست یجور نیا ! خودتیخودت ری: نخدیگو یدرنگ کند، بالفاصله م یا لحظه

راه را  ،اینو  پندارد یم وبیا از عاست که خودش را کامالً مبرّ نیشاهد ا نی. اگرداند یطرف مقابل برم

اصالح خودم  یبرا گریدر خودم سراغ ندارم، د یبیع چیکه ه ی. منکند یسد م شتنیاصالح خو یبرا

 .بندد یم شتنیاصالح خو یراه را برا نیبنابرا ؛ستمیمصمّم ن

است که در کنار اعتراف به خطا سطح انتظار  نیوجود دارد و آن ا فیظر اریبس ی نکته کی ه گفتمالبتّ

 که تازه راه یا در بحث توبه اشاره کردم، بچّه شراب طهورباشد. در  نانهیب واقع دیبا شتنیانسان از خو

غم به  یخورد زانو نیزمبچّه  نیکه ا یبار نیخواهد خورد. اگر اوّل نیزم عتاًیطب رد،یگ یم ادیرفتن  

و  دیرا د خوردنش  نیزم یعنی !خوردم نیزمدیدی  !رمیگ ینم ادیرفتن   : من راهدیو بگو ردیبغل بگ

فوق  یشد، چرا؟ چون از خودش انتظار أسی ی مهاقرار در او مقدّ نیامّا ا ؛خورد نیاعتراف کرد که زم

نخورد. البتّه  نیهم زم وقت چیو ه ودشخص بزرگ راه بر کیانتظار داشت مثل  یعنی ؛داشت یّتواقع

 بود. یانتظار، انتظار نادرست نیا

و  ندیخودش را بب یخطاها یعنیخودش اعتراف کند،  یبه خطاها دیانسان با نکهیضمن ا نیبنابرا

 چیمعصوم ه کیشد که در حدّ قبول کند که من خطا دارم، امّا چنان از خودش انتظار نداشته با

و از  سوقت از نف چیقرار دهد که ه نیا دیخودش را با تیو غا یبلکه هدف آرمان ؛از او سر نزند ییخطا

 یراه خودساز یهرحال در ابتدا امّا بداند به ؛خودش قرار دهد یرا هدف آرمان نیا ؛نخورد نیزم طانیش

امر  کی خوردن  نیولذا زم ستیانسان کامل ن کی ؛ستیاخالق باالخره او معصوم ن بیو تهذ

                                            

 شناسی. خویشتن 83اخالق، ترک مبحث درآمدی بر  .1
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 وخوردم  نیزم که باور دارم من است که یعی. طبستین لتحمّ  رقابلیامر غ کی ؛ستین رمنتظرهیغ

هم  نیزم ردیبگ ادیرفتن   راه خواهد یکه تازه م یامّا باور هم دارم کس ؛ستمیرفتن بلد ن  راههنوز 

 ؛نشود أسیمنشأ در او  نیا ،دیدر نفس خودش د یبیلذا اگر ع .ستین یرعادیامر غ کی ؛خورد یم

 ؛نبوده یانتظار  رقابلیامر غ یلیهم بداند که خ ،خودش اعتراف کند بیو به ع ندیرا بب بیهم ع یعنی

 نیزم ردیبگ ادیرفتن   راه خواهد یکه تازه م یا هاست بچّ یعیامّا طب ؛خورد ینم نیزم چه خوب بودگر

 ادیرفتن و   راه نیتمر یبلند شود خودش را دوباره آماده کند برا ؛نشود وسیولذا مأ !خورد یهم م

 .گرفتن

به  راجع نانهیب واقع ریغ یگمان بحث عدم خوش نیبا ا  رابطه بود که به ذهنم آمد در یفیظر ی نکته نیا

نباشد که  آل دهیو ا یقدر آرمان و حدّ انتظار از خودمان آن ؛میکجا هست میر دهم که بدانتذکّ شتنیخو

 دیکند. با أسیرا دچار  ما تاًیباشد و نها ریناپذ یدسترس جهینکند و در نت قیامروزمان تطب تیّبا واقع

 را. یو هم نقاط منفخویش را دید هم نقاط مثبت 

کوهنورد  کیقرار دارد، مثل  یخودساز ریکه در مس یانسان ؛ام مثال را بارها خدمت دوستان زده نیا

کوهنورد اگر فقط به  نیاست. ا ماندهیتا قلّه باق یگریاز کوه را صعود کرده و بخش د یاست که بخش

گرفته شود. اگر فقط  اوراه از  ی ادامه ی زهیو ممکن است انگ !راه مانده همه نی: ادیگو یقلّه نگاه کند م

راه  یلیخ ؛استبس  گری: ددیو ممکن است بگو !: چقدر راه آمدمدیگو یبه پشت سرش نگاه کند م

 م.  ا آمده

 !راه آمددم  یلیکه الحمدهلل تا حاال خ ردیبگ یانرژ و کند دایپ دیتا ام ندازدینگاه به پشت سر ب کیباید 

همّت بده خدر     دیمن است و با یرو شیرفتن پ یراه برا یلیکه هنوز خ ندازدیبه قلّه بهم نگاه  کیو 

 رشد کردن است. یمتعادل و درست برا زیهمان چ نیا !کنم یراه را هم ط ی دهم و ادامه

 مْ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ اَلل ٰ 


