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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازیفایلیآمادهمرحله

 ویرایشنهاییتکمیلمآخذو ویرایشدوم ذکرمآخذ هتصحیحوویرایشاوّلیّ سازیپیاده

 

درمان خودخواهي

هیعنیدورانیکههمدیگربچّ،دورانجوانیاست.درماناینبیماریهپرداختنبیبرایزمانطالی

درهمهنوزنفسشماامکاناتیویداهآنفهمودركرسیدیعنیبهنفهمید،رامسائلایننیستیدکه

ینهتحصیالتخاصّناآل؛هستیدگونهمشود.اآلنغالبشمااینومتورّاختیارشقرارنگرفتهکهقوی

اینهمقامخیلیبرجسته،هستیدرخاطرآنتیترعلمیخیلیباالدچارغروروتکبّهکهبگوییمبدارید

مشدهخواهیشمامتورّاجتماعیتان،خیلیخودخاطرآنپستومقامسیاسیوهدرجامعهداریدکهب

غاوباشد ثروتآننه پولو چنانیداریدلبشما مثل. مغالبشما چنانیآنثروتپولونخود

وجودشماباشد،خواهیدرباشید.لذادراینسناگرهمخودخاطرآندچارغرورشدههنداریدکهب

ا.امّخواهدرفتلهشدهوازبین،بیاوریدیكفشاررویسرشکهاگراستیناتوانمثلیكکرمالغر

ازنظرعلمیبهمدارجباالشاءاهللانکهصباحدیگرآننپردازیدوبگذاریدبماند،چهارامروزبهاگر

نبوهینصیبشماکرد،آنروزشاءاهللخداثروتایاجتماعیرسیدید،انرسیدید،بهمقاماتبرجسته

سریشدهیكاژدهایهفت،رونیستیدیكکرمالغرروبهدیگربا،کاربیفتیدبخواهیدبهفکرایناگر

معضلترینفرصتبرایپرداختنبهحلّاینیست.لذاطالییخیلیسادهکار،رآنیبغلبهکهدیگر

آنخود نجاتاز زیانخواهیو همینسنینجوانیاشهاییکههمه کردیم، اوقات.ستااره گاهی

متع لحظهخدای برای ال را ما شده که هم جبریبههایی و قهری غرور،شکل این وتکبّ،از ر

برایخودماننجاتمیهاخودبینی باشدممکناستایناتّیمایهمهدهد. هایجلوه؛فاقافتاده
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یکیوآیندکهمیییمسافرهابه،شویدسوارهواپیمامیفرضکنیداشرابگویم؛مختلفیدارد.نمونه

دیگریسیاسی،یجستهکلفتبازاری،یکیمقامبرنیکیتاجرگرد؛دیکنمینگاه،شوندیکیسوارمی

چهره خیلیك بری استجستهی علمی هنر؛ی صاحبپیشهیکی خیلیی فوتبالیست یکی و نام

میداست.یمشهور نگاه را کهمسافرها هواپیما دبینیمی،دکنیر آنهاهر دریایغروریكاز ودر

پروازهایخصوصاًدرشود،اززمینبلندمیکههواپیماخودشانغرقهستند.خودبینیوتکبرّ،نخوت

 جمهوریاسالمی مرز از که همین میخارجی، کهانسرت،شودرد یك،دبگیریباالرا سوار انگار

رودیاههواپیمایجدیدشد مانتوسری. رفته، کنار درها قیافههآمدها اگر!استهیهمهعوضشدو

بعدخلبانخوردمیهاتکاندلیهمه،خوردبتکانتادو،درحالپروازاستییکههمینهواپیما .

اثرمیدواریما!عزیزانمسافر:کهکندمیشروعبهصحبتپشتمیکروفن کههواپیماهاییتکاندر

فانهمتأسّ؛ستکهشمارادرجریانبگذارماایناموظیفهولیمنقانوناً!لینترسیدهباشیدخیخورد،

همننهایتتالشکند.البتّمیاپیمابایكموتورکارهووکارافتادهیکیازموتورهایهواپیمایمااز

اچوناحتمالامّ.رویباندبنشانمترینفرودگاهدرنزدیكهواپیمارابهسالمتخواهمکردتاخودمرا

خواهشمی،ستهبروزسانحه ازجلیقهکنمکهنحوهمنازمهماندارها سكماینجات،یاستفاده

باز،ایندوجملهتکانوتاایندوبعدازهایاضطراریرابهشمایادبدهند.ازدرباکسیژنوخروج

نگاهکن را دوبارهیدهواپیما وسطیكریعنیدیگ.دبازسواریكهواپیمایجدیدشدیوعوضشد!

گویدیابگیر،یکیمیدستمرا!گویدخدایاکسدرحالنیایشاست.یکیمیهر!رفتیدمجلسروضه

!اسحضرتعبّ فاطمهمیدیگرینجاتمبده، زهرایگویدیا کرده! هاگریه،اندهمهحالخوشیپیدا

می برلهستند.متوسّنحویبهشانهمهوکنند همهیعنی که داد نشان خدا لحظه یآنایچند

نجاتثروتتبیایدتوراازوسطآسمانبگو!آنتکیهکردید،هیچهستند.آقایتاجربهچیزهاییکه

ازوسطآسماننجاتبدهندتبیایندتورایاهوکارمندنطرفدارابگو!آقایسیاستمدار!دببینیمبده

معظّ!ببینیم دانشمند بیایدیعلمتیتربگو!مآقای ببینیازت بدهد نجات را تو آسمان !موسط
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رای.آیدبرنمییكهیچکاریازهیچ پرده بهزدکنارعنیبرایچندلحظهخدا نشانو دادکهآنها

موقعکههواپیمانبود،خدااینمثالرادراست.آنپوشالی،آنتکیهکردیدبههاییکهیآنچیزهمه

فرمود: وشوندوقتیسوارکشتیمی1:َلُه الدِّينَ   ِإذا رَِكُبوا ِفی اْلُفْلِك َدَعُوا اهلَل ُمْخِلصینَ قالبکشتیزد.

بردومیباالکشتیراآیدومیهایمردانهسراغکشتیموجازآنتاچهار،آیدمیکشتیوسطدریا

!خوانندخدارامیباچهاخالصیهمهرانگاهکن،دریاوکشتینزدیكغرقشدناستزندبهآبمی

امّ لحظهمتأسّ... فَـَلّما َنّجاُهمْ ا این از انسان درازمدّفانه عبرت نمیها نجاتشان،گیردت که همین

یمابهسالمتدرهمینکههواپ،ایستداندازدومیکشتیبهسالمتکنارساحللنگرمیودهیممی

می پلّباندفرودگاه نصبمینشیندو پایینکانرا مسافرها آیندمیکنندو قیافه، نگاهشانرادوباره

یمابرایهمهغالباًاهصحنهطوراینبازگشتند.هایخودشاناوجغروروخودخواهیبهدوباره!کنید

دیدهلحظه؛هواپیماوکشتیباشدهمنبایدحتماًاست.فاقافتادهاتّ .ایددیگرهایخطرواضطراررا

 ریسكبسیاربزرگیداردوعملنداههمگفتپزشکانوبرندمیاتاقعملیكفامیلبسیارعزیزرا

موفّ قیّاحتمال است. کم بیرراکسانیاکنونتبسیار هستندکه عمل اتاق ون کنی، ههرچد!نگاه

،خواهیداشتهباشکهمییعلمیهردرجه،کههستیاشتهباش،هرمقامسیاسیدثروتخواهیمی

کاره هستیهر برنمیهیچولی،باشای دستت از عبرت.آیدکاری استکه این تدرازمدّمشکل

اینغروروخودخواهیمیودوبارهغرقغفلت،رفتیخطرکنارهمینکهصحنهشود.نمی شویم.

معضلمبرایحلّنومنظّیمدوّبایدیكبرنامهوهادلبستبهاینلحظهتوانستکهخیلینمیا

کارآیی؛استدادهستورالعملوراهکارد،اسالمبرایدرمانبیماریخودخواهیخودخواهیاندیشید.

یعنیوقتیدر،هماسالمواثربخشیاینراهحلّ ،آمدنداسالمپیامبرعملتجربهشدهاست.

روز، غریبی!تکبّغرقنخوتوعربآن چیزهایعجیبو بود. عربر عزیزان دلخورامیدوارم زبان
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برخوردکههاروم،بابعضیازایننگاهیاوقاتبهکشورهایعربیمیمتایناستیّعنشوند؛ولیواق

بعد!دردماغاینهاستهماینبادنخوتهنوز،ازچهاردهقرنکهاسالمآمدهبینمبعدمی،کنممی

.تداشتهباشدتواندواقعیّمیگویند،تمیبهاعرابدورانجاهلیّکهراجعماجراهاییفهممکهآنمی

مضم عربکهاندنکردهکوكون ،رفیقشمریضشد،فالن برود،خواست او عیادت عرببه این

نهکوتاهبود،سردرخاچونبرود،یطرفداخلخانهخواست؛بودقدبلندیرشیدوفرد،کنندهعیادت

اینسروبیایدایكبنّدستورداد!برودسرشراخمکندوداخلنشدحاضر،کنددیدسرشگیرمی

ا خرابکندتا را همانقدّودر رودبخودشداخلبا رفیقشرا ،آمدبیرونبعدکه؛کندعیادتو

؛هاستکندمضمونقصّفکرمیفردکنند،کهنقلمیرااینهایی!ردادکهسردررادرستکننددستو

روزهایامولیگاهیاوقاتبعضیازعرب شودکهنه!متوجّهمی،بیندمیکهبعدازچهاردهقرنرا

 میواقعاً اینها قبلبه قرن چهارده که اینآید ، باشند. کرد؟اینهابااسالمگونه چکار از تمدّبعد

راکوتاهی آنها هایتوحیداسطوره، کنیداهللرسولاصحابراستینکرد! نگاه لذاستکه!را

منتهاقیّموفّ،گوییماینبرنامهمی یایاسالمبابرنامهبرنامهتعملیخودشراهمنشاندادهاست.

دیگرانبرایحلّ ببینیدمثالًیكتفاوتبنیادیدارد.،خواهیدارنددمعضلخوکه هامرتاضشما

مقابله خودخواهیسراغ با مروندمیی می، پیش در آنها که حلّی راه ،گیرندنتها ااین کهست

انسان:گویندمی غرایز راخودچون ما میخواهی غرایزکندتغذیه یعنی را،، ما سمتبدنبهنگاه

ما،ایکهداریمهرغریزهیایطعامغریزه،اندازدمیخودواقعیماخودِدروغینما،نهیعنینخودما

همباز.افراطدرآنهاکندمیجایخودمانمرکبمانبهویعنیخوددروغین،هجسمخودمانرامتوجّ

،نابودکنیموبورکسگوینداگرمابتوانیمغرایزرامی.کندبینیوخودخواهیمیمارادچارخودبزرگ

لذاشروعازبینمیشودوبستهمیهاخودخواهییتغذیهراهدیگرطبیعتاً یباغرایزبهمبارزهرود.

ارضاءنمیغریزه،یعمرهمهمثالًکنند.می دیدکشیشکند؛سرکوبمی؛کندیجنسیرا را یداهها

طور.اینهاهمهمینبهازدواجندارد.راهعمرحقّیدیگربرایهمه،شودکسیکهکشیشمیر.دیگ



 

 

 5 

،کنیمیشنابودووقتیسرکوب؛راههمموردقبولاسالمنیست.اینغریزهبرکاتومنافعیداشت

اگرهمهبخواهندمثل،کنی.آقایکشیش،خانمراهبهمحروممیازآنمنافعهمخودوهمجامعهرا

شمایدرستینیستکهایننسخه!رودازبینمیکهنسلبشرشوندسیخوبومقدّهایانسانشما

بهروانارضاءنکردی،ازدرونعمریهبرایهمیجنسیراهمینغریزهکهوقتید.ضمناینیپیچمی

البتّیمتعادلفردشویدویكتروانیمیالآوردودچاراختالمیفشارشما هاسالمهمنخواهیدبود.

که،درهاکنینشدهومهارنشدهصورتکنترلهجنسیرابیغریزهدهدکهاجازههمنمیقبولداردو

بنیانخانوادهرامتالشیوفضیلت،اخالق،پاکدامنی،تعفّییدوریشهبیاکنیمثلیكسیلبنیان

اراهشاینخطررادارد.امّ،درهاکنیدسیرابدونکنترلبخواهیجنیاگرغریزهبنابراینبله،.کند

،سیلدکنیرهاکهاگرجلویشرایعظیمآبمثلیكتوده.دنیستکهاینغریزهرانابودکنیاین

میشودمی میو را خانمانبشر امّآید کنیکَند. نابود اینآبرا راهشایننیستکه یكسددا .

یهمینتودهدبینیمیوقتآن.یداستفادهکنآنازشدهبهشکلکنترلوید،مهارشکنیدبزنشیجلو

ودانرژیالکتریکیتولیدکنیدتوانیبااینآبمهارشدهمیرسد.میانآبدرفصلخشکسالیبهدادت

ویدکنترلعقالنیواخالقیبزنیكسدّانجلویغرایزتییدگویدبیاویكفایدهدارد.اسالممیهزار

کن مهار را ؛یدآن نه کنمطلقاً ودیسرکوب رههبنه مطلق کنطور کهببلکه؛دیا شدهنترلشکل

یادخداووهتوجّ،ایمان،لمحوراوّ؛سالمحولسهمحورقابلتوضیحاستاراهحلّ.یدکنانارضائش

همه مرگدر انسانلحظاتی است. کهزندگی همهی زندگیدر لحظات محضر،ی در خودشرا

می حق !بیندحضرت را خودمان ما میبزرگکی وقتی نبینیمتربزرگبینیم؟ را خودمان کی.از

ثروتمانهب می،خاطر غرور وقتیثروتمنددچار نبینیم.شویم؟ خودمانرا از خاطرقدرتمانهکیبتر

خودش،یلحظاتزندگیهمهکسیکهدر.ازخودمانرانبینیموقتیقدرتمندتر؟گیردغرورمارامی

دربرابرغنی فرمانروایکلّمطلقدیروقرا هرهرمقامیداشتهباشد،دیگر،دبینمی،عالمهستی،

باشد، ثروتیداشته میآیاپولو غرور آندچار از کسیکههمهشود؟ بیاعطرف، خاطرهمالشرا
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آنچهخداپسندیده،،یمننه،سلیقهآنچهخداگفته،فهممننهگوید:میودهدرضایخداانجاممی

.مانددیگرمنیبرایشنمی،مننهگویدمیدائمکهشخص،اینواستهآنچهخداخیمننه،خواسته

تأکیدداریمهمهدرروایاتاینومخیلیبزرگیاستهممرگ.مرگهممعلّطرفآنازاینازخدا.

کهآموزشبسیارعظیمیبهانساناستخاطراینهب،فراوانیادمرگکنید2: َأْكِثُروا ِذْكَر اْلَمْوتِ :که

در،دشهرتداشتهباشیوعلم،قدرتوثروتههرچشمادهدکهنشانمیدهد.مثلروزروشنمی

راشما.رودمیتیاینهاازدسآید.درآنلحظههمهکاریازدستشانبرنمییكگهیچیمرلحظه

می پارچه متر چند ،پیچنددر خاك پستگذارندمیدر و میاشخاصترین قبرتآیند پاانروی

گویدولذادیگرهیچدروغینمی،یمرگیادشباشداگرکسیصحنه.پسشوندوردمیگذارندمی

این کههماسالم تأکیدکرد مرفراوانه تربیکنید.گیاد انسانرا عظیمیاستکه تایندانشگاه

آموزشمیمی متأسّکندو یادفانهدهد. بشر، زندگیامروز در است. کمشده خصوصاًممرگبسیار

دارد.تهمعلّ!نداهحذفکردیزندگیماازعرصهاندازد،وعالئمیکهانسانرایادمرگمیعوامل

معماریهمینآنچهیادآورمرگاستحذفشدهاست.هست.هایمادرشهرسازیاشننمونهاآل

!واسالمیکهنیستیبومیایرانیمعمار!سازیامروزتهرانوشهرهایبزرگایرانرانگاهکنیدشهر

هایتحصیلیمنهمینمعماریاست.یکیازرشته).ریاسالمیخیلیمعماریعمیقیاستمعما

اسالمیندارد.اینچیزیکهماداریمربطیبهمعماریاصیلایرانیواصالً(آرشیتکتهستم.یكمن

یكکپیکاملهمحتّی.استمعماریغربیاینیكکپیناقصودستوپاشکستهازشهرسازیو

.درمعماریقدیمایراننگاهکنیدواالّ؛نیست هایقدیمیشهراهلاآلنممکناستبعضیازشما

هوتوانیدتلفیقبسیارزیباییازمادّمیبافتاصیلآنباقیماندهاست.بخشیازکههنوزباشیدایران

یعنیشمافرضسازیاصیلایرانیببینید.ربافتمعماریوشهدررامعنا،دنیاوآخرت،دینودنیا
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ردیگکهبازار،شویدواردبازارمیورویدمیکهشهرهایقدیمیدیگرکاشانویزدوبه،وقتیکنید

چهارقدمد،شویدهمیهمینبازارزیبایسرپوشیوقتیوارداامّ؛اوجاقتصادوپولدرآوردندنیاست

یكیكمسجداست،چهارقدمدیگردچهارقدمدیگررفتیاست،اخانهاشسقّیكگوشهدکهرفتی

تبهشکلبسیارترابامادّیّمعنویّوفرهنگرابااقتصاد،دینرابادنیایعنیهاست.علمیّیمدرسه

علموخواهمباکمكتکنولوژی،منمیپشتکرد،گفتبهدینوقتیغرباند.ولیتلفیقکردهزیبا

توانستهبهشترادرستکندچقدرحاالاینکهعمالًبهشتادیانرادرهمیندنیاایجادکنم.،اقتصاد

می!بماند بکنمولیگفتکه را اینکار غصّ.خواهم انسانرا چیزهاییکه تمام گفتباید دارهلذا

یکهاوقاتترینچیزمهمخبم.یازجلویدیدانسانحذفکن،کندراتلخمیانسانکندواوقاتمی

تلخمیفرد گفتکندمرگاست.را بیرونگورستان:لذا ازشهرها را هایبسیارفاصلهدر،برممیها

هاراازشهرهالذاقبرستاناوقاتشانتلخشود.تادرطولزندگیشانمردهنبینندافرادکهازشهردور

کلیساهاییهنوز،اممنرفتهکهاروپاییقدیمیشهرهایبعضیازنقاطدرکرد.واالّمنتقلبیرونبه

ندویستسالولیاآل؛هنوزباقیماندهکههستهاییاینکلیساقبرهستکهوسطشهراستودور

برند.وازبینمیکنندتخریبمیدارندکمکمآنهاراهم؛اندیجدیدندادهیدفنمردهاستکهاجازه

راماجراعینهمینفتند.کهیادمردنبینبینندمردههاانسانجلویدفنمردهرادرشهرگرفتندتا

اآلنهمکهچهوبودحاکمصورترسمیهالبکهغربزدگیبند.چهقبلازانقاهدرایرانهمکپیکرد

دردهند.یادامهمهماآلنلهنپرداختندوأمسددرمورداینرمجدّخیلیبهتفکّ،انقالباستازبعد

وقتفکرکنید؟آنفاصلهدارد؟اآلنببینیدچقدرباشهربهشتزهراکجاست!همینتهراننگاهکنید

یك تهران ساختند، را زهرا بهشت که قبل سال جمعیّچهل نداشتدهم هم را امروز شاید؛ت

بود؟فکرمینبود.یكمیلیونهمشتجمعیّ وقتبهشتزهرآنکنیدتهرانچقدر با چقدر نتهراا

هایداخلشهرگورستاندر.دنفتنیمرگوبهیادمردهنبینندافرادچرا؟برایاینکه!داشت؟فاصله

بسیاریراتخریبکردندوساختماناداریساختند.همیناآلندرهمجلویدفنمردهراگرفتندو
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داخلتهران داینشهرمتولّکهمنخودممثالًاند!ساختمانساختههایقدیمیخیلیازگورستان،

حسن،هستم میدان نزدیك که هست االن،آبادیادم بود.[ قبرستان ]یك دیده یكباشیداگر

آتش؛هستینشانآتش بودآن قبرستان از!نشانی بعضی کنید نگاه دور از بایستید اگر هم هنوز

و میزنپیرپیرمردها نگهبانیاجازهمی،آیندها میاز جاییوسطنشانییكروندداخلآتشگیرند،

برایچرا؟؟محوکردندهاراآنجاست.قبرستانپدرشقبر!چونخوانندفاتحهمیونشینندحیاطمی

کهخیلیبازسازیایرانوکوچکتردرشهرهایقدیمیهنوزهمکهدرحالیهامردهنبینند.اینکهآدم

خانهمثالًاست.وسطشهرقبرستان،نشده سرکارشکهآیدمیاشبیرونرئیسادارهکهصبحاز

مسیرشمیهمینبرود، در که طور میآید رد قبرستان این دیوار کنار قبرهااز چشمشبه شود،

قبر؛افتدمی مردهمثالً که را اداره .بیندمی،رئیسقبلیهمین ادارهفرداین اشوقتیپشتمیز

،آیدمیاشبیروناینتاجریکهصبحازخانه.کندنمیدازدستشبربیایراکههرکاریدیگرنشست،

می قبرستانعبور از راه پدرسر قبر میوکند، حجر،بیندبرادرشرا تاجر خودشرایبغلیهقبر

توانستکهطورهر،دیگررفتپشتدخلشوقتی.پسآخرشاینجاستآوردکهوبهیادمیبیندمی

کهانسانمرگاستیادیادخداو،لینمحوریاست.لذااوّخیلیعاملمهمّبنابرایند.آوررنمیپولد

 .دهدراازخودخواهینجاتمی

متعادلهمانشکلچوناحکامدیندقیقاً.استراتشریعتدرقالبمقرّمحوردومتنظیمعملکردها

لذااگرکسیخودشرادرزندگیبه.نهسرکوبمطلقونهرهاشدگیمطلق؛ارضاءامیالانسانیاست

دچدارکدهکنددازمنافعغرایزوامیالمحروممیخودشرانه،عملدرقالباحکامشریعتمقیّدکند

جامعدهدچدار،ومدرزرهداشددنغرایدزبابدیحددّطرفهم،آنازونهشود،اختالتروحیوروانی

لذامحوردوم،تقیّدبدهاحکدامدیدن.گیردیمهایشهماوجشودوخودخواهیهایبنیادینمیآسیب

هایدرونیاست.استکهشکلمتعادلارضاءامیالوکشش
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طدورکدهنظداماسالمهماندانیدکهمی.تاخالقیاسالماستگیریازنظامتربیبهره،وسومینمحور

یخدواهیوهمدهخود،،نظاماخالقیهمدارد.درنظامتربیتاخالقدیاسدالمسیاسیداردواقتصادی

هایعلماخالقاسدالمی،درکتابکهیداهاندودیدارزشتعریفشدهعنوانضدّومظاهرشبههاجلوه

راهغلبدهوعوامدلانتقدالآنوعلدلووانددعنوانبیماریشناسداییکدردههرابتكاینهاچگونهتك

اسدالممتربیدتاخالقدینظدالذااگرکسیخودشراتحتپوشدشاند.یباآنهاراتوضیحدادهمبارزه

ازوجودشمحوامثالاینهاوتکبرّ،طلبی،حسدهایآنمثلزیادهیجلوهدربیاورد،خودخواهیوهمه

شدكمشدکلبدی،بهرهبگیرداشمجموعهانسانازستکهاگراشود.لذااینسهمحور،محورهاییمی

شود.وجودشدرمانمیهیبرایهمیشهدرخواخود

اشتهمعبوددتوانددرآنواحددوانساننمی!یناستکهبهخودماندروغنگوییمیآخرهماجمله

یامعبودانسانخداست بدانیمکهعبد،هاهستیماگراسیرخودخواهی.هایشیّتیاهویومنباشد.

ینفسادیدیکسیراکهمعبودخودشرا،هو3؟َهواهُ   هُ رَأَْيَت َمِن اتََّخَذ ِإلهَٰ  أَ قرآنفرمود:.خدانیستیم

هستیمواگرطالبعبودیّ؟خودشقراردادهبود اینداریمجزاینکهتکلیفبدانیمکهچاره،تخدا

؛همعبدخودشوددرآنواحدهمعبدخدابودونمی.کنیمیکسرهمانیهاخودخواهیخودمانرابا

 همخداپرستبودوهمخودپرست.گفت:

رفتراسدتبادوقبلهدررهتوحیدنتوان
 

اهدوایخویشدتنیدیارضایدوستباید





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