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  چكيده
 ی� ا�Q8ه�ی �1دوام و ��ا �� در ر�#�ر، ا�����ت و ا��Lر ا-�ـ�ن 1ـ� ���3ـ� 4ـ�%�� یـ�د -,ـ�ده، �BD4 او-� در $�)ن از�/

��/�د را �1 ��2ان /�b8 وی، دارای ) �ه�-��BD4 �1 ). ٨٤/ا��ـ�اء( .-,�ی�ه�ی ر�4 ی��#� و �S#D ���3ی �یی	 دی� �ه -��

��ا-2ـ� از �2ـ�r1 ��ان اد�� -,�د %� $�)ن �1 ��2ان %�م و���-ی و ��ی� �1 ��2ان �j���� S,L� r�2 �1 و�ی، �ـی�1 ای	 ا��س �ی

��24ی �ی ��Bی �+ـD\ و �Pـ?ا 1ـ� �2ـ�وی	 روان و8ی ای	 -��t )->� در. �+�D\ و در��ن ا-�اع ا/#�6ت �BD4#ی �24�1

ه�ی�� �Hا%�2ه در �1	 )ی�ت ا78ـی و روایـ�ت �B3ـ���	 %ـ� -��ز�2ـ� ه� و ��ود /�ص ارا]�  �دی�ه، -��؛ �L�1 )��زهو��3ی=

 هـ�ی $�)-ـی و روایـی ��Hا�ـ�ن ا/ـ#�ل BD4ـ�RHوه�W�� A، -#�یS>�� Z از �1ر�ی )�ـ�زه. �1ر�ی د$�b و ا�#�Dاج ا�

هـ�ی ا�ـ��ی ه�ی ��#�ی�ن �1 )ن، 1ـ� ��@ـ� 1ـ� )�ـ�زه/�د�4.#� ا� و ���� �1	 ��l#ی ای	 ا/#�ل، ��ا�S ای�Pد%�22ه و ویR ی

�ی�ن �1 /�دQ#.�4ی، از @,��. �Hدا/#� ا�#�� �BD4 ی ا<�ی Rو �� وی ��1 AوهRH 	دازی، /ـ�د /��ل: �1 ا��س ای�H

W,	 �1ر�ی ���رات $�)-ی و �.�ه�G روایی �1 د� )�� %� در �;��8 1ـ� �ـ�ر ... �وز �ی و2�1ی، /�د�#�یی، /�د��ی�ی، �1P?رگ
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  بيان مسأله

�8� از %,0�M اW#اد �,� � ���ن �یز���ی �J-1ـ(�ت "�:ـ� حـ6 �ـی "ی�، اR*] در را


��ی %,0�M ی رواناز ���ن A/وه�7#ان %,0�M 8س��ی 8� رویa#د 1(�ت را در �	زه. %	د%


M# ا1*ی %,0�M را 1(�ت ��U�a �ید���ل �ی� �a
# ای ��
� �	اTW دار
8�
� =	ر 8*ـی . ده

�
8ـ� %,Mـ�0  1(�ت %,�M+ی ا;7	ه�ی �دوام و W#ا'�# اW#اد در رW+�ر، ا�س���ت و ا�aWر هس+

از ه��� رو، در� �(:	م %,0�M در '#و #ر�ی و ����� ا;7	ه�ی ��ـ0 . ده
�اW#اد را ��U�a �ی

هـ# 9
ـ� . %
�4+ی، ��=(ی، رW+�ری اW#اد ی� � ���رت دی7# 1(�ت %,�M+ی ای�ـ�ن 4	اهـ� ـ	د


\ـ�ری هسـ+
�R;] اW#اد از �^# 1(�ت و %�	ه:� ا�ـ� ی ��*a#د W#دی و اE+���ی اWـ#اد �ـ�;Z و 

و یـ� ��*aـ#د ��ـ�ن Wـ#دی و ) Aـ_ی#یه�\ـ�ن(اW#ادی هZ هس+
� 8� از ;ح�ظ %
�04، ا�س���ت 

�
�� د�9ر ا4+�ل هس+�a� ل#+
8. ) ،#9�هـ�ی �	1ـ�(ی ـ� اO�+4ت #ا��س %��ه0ای� ). ١٨٤


�ی %�ه�� '#وه د�+���را '#وه ا;`، اO�+4ت %,�A 0�Mرا�	)��، ا�F�aو)�� و ا�F�aو��یqی .ا

. ر�ـ
� اW#اد ��+� � ای� اO�+4ت اR*] �\�] و R#ی] ی� ���+[ـ�رف ـ� �^ـ# �ی. %	د %��U �ی

اWـ#اد . %ـ	د'#وه ب، اO�+4ت %,0�M ��اE+���ی، �#زی، ���ی�ی و 4	د%�(+� را %��U �ی

�^ـ# �ـی � Z^
������ی�ی، ه�\��ی ی�  [*Rت اO�+4ای� ا � �+���
'ـ#وه ج ، ا4ـ+�Oت . ر�ـ

اW#اد ��+� � ای� اO�+4ت اR*] . %	د�E#ی را %��U �ی -E	، واس+�، و�	ا�ی,0�M دوری%

�^# �ی � ��
���4او�� در @#"ن از %,Mـ�0 یـ� ا;7	هـ�ی  ).٩٧٦ا�\��، . (ر�
��Jw#ب ی� 


ـ	ان 4ـ �دوام و W#ا'�# در رW+�ر، ا�س���ت و ا�aWر ا�س�ن � �[��# %�8*� ی�د ��	ده، 4	د را� � T;�

��'�ه� ���یـ�هـ�ی ر%ـ� ی�W+ـ� و �,+ـW#]� Uـی �ـی�#ی� دی�'�ه �س�0 � %,Mـ�0وی، دارای ". 


	ان �8م و����ی و �ـ�ی6 ـ� �
ـ	ان # ای� ا��س �ی). ٨٤، ا¸�#اء(� ��	ان اد�� ��	د 8� @#"ن 

� و�ی، �ی b��#� U�a� ?�
���,�� و در��ن ا�	اع اO�+4ت %,�M+ی � ?�

� از ��. %ـ
��	ا

�N� در روان" #�^�هـ� و �ـ�ود %
��ی =ی MW*ی ��,� و �\ـFا ـ� �
ـ�وی� و�[#یـ`و;ی ای� 

ه�ی�سA 0#ا8
�ه در �� "ی�ت ا;:ی و روای�ت �[Mـ	��� 8ـ� �4ص ارا)� '#دی�ه، ��س0؛ *a� "�	زه

#ر�ی د@�T و ا�+,#اج ا�0 �
�+�یU1�� V از #ر�ی "�	زه. ���ز� ،#��� Hوه/A ـی و�ه�ی @#"


�ه ر
وایی �A#ا�	ن ا4+�ل %,0�M 4	د%�(+� ا�0 و � ����� �9س+ی ای� ا4+�ل، �	ا�U ای\�د8

� "�	زهو وی/'ی �E	� �ـ# ا�ـ�س ایـ� Aـ/وهH . ه�ی ا���ی A#دا4+� ا�ـ0ه�ی ��+�ی�ن � "ن، 

�*�E د%�(+7ی، از	4 �-A#دازی، 4	د ـFرگ��4ل: �س0 و �� وی/'ی ا1*ی %,0�M ��+�ی�ن 
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�#ر�ی ���رات @#"�ی و �(�ه�Z روایی � د�0 ... ی، 4	د�+�یی، 4	دW#ی�ی، �\�وز'#ی و ���

�ان ا%�ره %�ه ا�0 Z\س
 ."�� 8� در ��5;� � =	ر ��س	ط و �

 شناسياختالل شخصيت خودشيفته در روان

�ی، ���ز � �حس�� و �5Wان  ا1*ی ا4+�ل %,0�M 4	د%�(+� ا;7	ی W#ا'�# Fرگ  وی/'ی
�

Fر'س�;ی %#وع �یه Uی ا�0 8� در اوای;�� �
ا'ـ# Wـ#دی . ه�ی �,+*` وEـ	د دارد %	د و در ز��

V
A  ر��]� #+���� ازی�  0�M,% ا4+�ل � �+�� ،�%�ای� �� . 4	د%�(+� ا�0 �[��ر زی# را دا%+� 

�ـ��� دارد )١: �[��ر ���ر�
� از
Fر'� 0�M,% 00�5(ا�س�س اه��W	� UـG� ی هـ� و ا�ـ+[�اده�


�4+� %ـ	د "��F، ا�+^�ر دارد �ون �	0�5W اR#اق% #�#
	ان W#د � � ،[��
�ـ�	ل  دل)٢). ه�ی ��

�[+�5 ا�0 8� )٣."ل ���ح�ود ا�0 ه�ی �	0�5W، @�رت، ذ�8وت، زی��یی ی� ��T ای�ه q;��4#دازی


�یی«او G+ی» ا�
�یی یـ� ) ی� �:�ده�ی(�^�# ا�0 و � b5W	�b اW#اد  و G+;ی«ا�ـ��ـ�  �ی» �5ـ�م ��	ا

ا�سـ�س �ـFاواری ) ٥.� �حس�� �H از �ـ� ��ـ�ز دارد) ٤.ه� �[�%#ت 8
� در� %	د ی� �ی� � "ن

). ی[
ی ا�+^�رات ���[5	ل در �	رد #4	رد س��ر �J*ـ	ب یـ� ا=��ـ0 4	د8ـ�ر از �	@[ـ�ت او(دارد 

 ه�ی 4ــ	یH از دی7ــ#ان ی[
ــی ــ#ای ر�ــ��ن ــ� هــ�ف(H8 ا�ــW  0#دی :ــ#ه از ;حــ�ظ ��ــ�ن)٦

��س0 ا�س���ت و ���زه�ی دی7#ان را ��ی�� 8
ـ� : �W@� ه��;ی ا�0) ٧). 8
� �	ءا�+(�ده �ی Uی��

�ا�� ی� 4	د را � "ن #� دی7#ان �س�ت �ی)٨. ه� #ا [*Rاو �سـ�  ا �8
� ی� �[+�5 ا�0 دی7#ان 

��ن �ی رW+�ره� ی� �7#ش) ٩. ورز�� �ی��,	ت #A و #�a+� ده� ه�ی) . ،��\�  ).١٠١٢ا

 ل شخصيت خودشيفته در قرآن و حديثختالا

و 'ـ�هی "ن را ـ#وز  هـ�ی وEـ	دی 4	ی�ـ
�ی M4�%ـ��� ��ی %ـ�(+�اW#اد  یا'#9� ه�� 

�ل  ی4Y	د%�(+7ی � '�هی ده
� ا��  �ی �:�در ;سـ�ن . %	د�یرW+�ر �رز ی� وی/'ی %,�M+ی در "

Yان ی	
� �� در��ن یـ�د %ـ�ه  @#"ن و روای�ت از ای� ��Fان %�(+7ی �س�0 � 4	د  �
ا4+�ل ���ز�

ی 1�4ـی اW#اد ��+� � ای� ا4+�ل اW#ادی 4	د �ح	ر�� � �8	E� و ��@ـ�. )����٣٤٥ی، (1.ا�0

� 4	د، "راء و ���ی�ت و ���زه�ی 4ـ	د دار�ـ� و در��ـ��� ا���;�ـ�ن �ـ� �ـّ� A#�ـ+H، از 4ـ	د و 

                                                                                                                   
 . ايستعجب بيماري كشنده -1
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Hوی �ی'#ای#�A ن����  يت منِ اتَّخَذَ إِلهه هواه و أَضَلَّه اللَّه علىأَ فَرَأَ«: ���ی
ـ�ه�ی ذه
ی و درو
1).٢٣، ا;\���z. (»...بصرِه غشاوةً  سمعه و قَلْبِه و جعلَ على  عْلمٍ و خََتم على

 

��ن دار��، ه� و �	ا��یی�A#ا�	ن دارایی  A#دازیای� اW#اد �#'#�ی ���ح�ود � ��4ل�M,% ه�ی

 �:�هـ� ای� �� �ا�\��0 8� �+ی '�ه وی/'ی). إ4+��ل: (���ی
�را �H از �� وا@[���ن #"ورد �یو "

%��ر�� 8� در ��W 05�5@� "ن هس+
� و ایـ� 9
ـ�� در �4ـ�ل 4ـ	د ـ� و اوW�1ی را #ای 4	د #�ی

� وی/'ی%,�M+ی ی #�#� W#د ���ل �ی�^�# و  #Mح
�� 8� ا�ـ�ی ـ� ای�ـ�ن #اـ#یه�یی �	% 


�	ده و �Fاوار �+�یH و ��\�� و �A#وی ه��7ن ا�0� .  

�(س 	ده، #�#ی �ه� و �[�یـ] 4ـ	د را ـ� وا@[�0 ای� ا�0 8� اW#اد 4	د%�(+� �W@� ا�+��د 

ی ��ی	4��
�، ;_ا ا�س�س �Fاواری و �Fت �(س ��ار��
-%	د ـ� �4ـ�له��� ا�# ��] �ی. %

����ن ا�	ری را ـ� 4ـ	د �سـ�0 ده
ـ� 8ـ� یـ� �W@ـ� "ن A#دازی روی "ورده و #ای �E#ان �[` درو

در ای� �#�*� Wـ#د، از ای
aـ� �	ا�سـ+� ا�ـ5W ،0ـb از . %	��هس+
� ی� #�#ی �5�5ی �حس	ب ��ی

#�#ی=#یT ��4ل �-ه�یی %ـ7#ف د�ـ0 ی�ـ�، ـ� %ـ7(0 "�ـ�ه و در درون ـ� 4ـ	د �ـی�Wی 

�;�
:�یی ��ی2)�\]:(� �
�، و;ی ای� 
�رور 8 ��. ی �س �Fاواری ی� �Fت �(س در او �%�ه�	ا

� ا=#ا��Wن 4	د ه��ل ��س0 و از #�#ی �a

	د ا�0، و;ـی �ـ[ی ;_ا � ای�4��ه�ی �5�5ی ای��ن 

� ه# 1	ر�ی �	E�، �+�یH و ��ی�� "��ن را � د�0 "ورد�ی �
8) :#�a�( 


	ان #�#ی #ای 4	د #�ی� ��N� ای� اW#اد "0�M,% �4رج از ،���5�5��ن و اR*ـ]  %�#�

، �ـ#افاO؛ ١٨١، ��ـ#ان"ل. (ا�ـ0... از ا�	ر ��ه#ی و �ـ�دی �^�ـ# زی�ـ�یی، �ـ#وت، ری��ـ0 و 

�ـ+# در1ـ�د اWـFایH دا%ـ+�). ٢٥ا;+	�، و  ٨٣، �#اءاO؛ ٢٢، ؛ی	�س٩٥�هـ�ی ��ه#ی�ـ�ن ;ـ_ا 

#�#ی �� �
��ن و از ه�� ��%ی در ای� �س�# W#و'_ار ��ـیهس+��
ـ�، �+ـه�ی درو
ی ا'ـ# �ـ�] 8

����#  .  ���w? �5	ق دی7#ان '�+� ی� � ای��ن "���ی 

ایسـ0 از �[�یـ] ا�4@ـی و ا4ـ+�Oت ای� در��;�س0�M,% �8 0 وا@[ی ای��ن �\�	��

و;ـی از "�\ـ� 8ـ� ایـ� اWـ#اد . �	ان � "ن Aی #د��=(ی و '#ای�ی 8� � ا��� ���*ی در رW+�ر%�ن �ی

                                                                                                                   
خود را، خـداى خـويش گرفتـه اسـت و خداونـد او را از روى آگـاهى بـه حـال وى در         ) نفس(س را ديدى كه هواى آيا آن ك -1

 اى كشيده است؟ گمراهى واگذاشته و بر گوش و دل او مهر نهاده و بر چشم او پرده

ها پديد مـي آيـد    عجب حالت شيفتگي و شگفت زدگي به نفس است كه در اثر بزرگ شمردن صفات و افعال كمالي يا نعمت -2
اعم از آن كه آنها وجود حقيقي خارجي داشته باشند يا صرفاً وجود آنها پندار باشد و اعم از آن كه آن صفات و افعال و نعمـت هـا   

  ).307  /1نراقى، . (در واقع كمال محسوب شوند يا نه
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 �	ط #� �N��س�0 � 4	د و ه# "��؛ هـ# )�[M]؛ ���ـ0: (ای��ن ا�0، �س���0 1�4ی دار

��ن را �	�ی ا�+�5د و ��دی�ه '#�E �+Wی7ـ�ه واOی�ـ�ن +�M,% � �J��وره و ا�:�ر �^#ی در را� ��	'

��ن �ی�*5ی �ی� H

� و W	را وا8
8�
1 .;_ا ���وره دادن � ای��ن �8ر س د%	اریس0. ده
 )Yـ� :

٣٩٤/ ٢ 8*�
ی،.(  

#�N� از �
? ا���ی � د�0 �ی9�
"یـ�، ایـ� ا4ـ+�ل در =�5ـ�ت �#Wـ� و @�ر��
ـ� ر�ی �

9
�� در �� W�8#ان و 8س��ی ا�ـ0 8ـ� ا�+5ـ�د ـ� وEـ	د ). �+#ف، �¹: (�# ا�E0	ا�? %�ی? Zه

��
� و �Fت ,H �5�5ی-�4او��F� ان	
� �- ����ار):�#�� ،#W�8 .(  

��	���+# ��م ی� از �� �#دان هسـ+
�ه�ی @#"�ی از اW#اد ��+� � ای� ا4+��ـ# 4ـ�ف  - 2ل 

	ط � ز��ن �ی#� #+���W �N#وی� 4	د%�(+7ی را "���ـ+# ایـ� . دا�# %ـ�	ع  0;Oا'# د �+a�ای� 

�ـ+#ی� %ـ�	�H در �# ای� ا�# دارد 8� ای� ا4+�ل  0;Oد U@؛ ��ا�%�ا4+�ل در �#دان ��ا%+� 

�� ز��ن ��س0.  

�+#ی���� W#دی دا%+� و ـ�H از 4ـ	د %ـ,� اWـ#اد  ای� ا4+�ل  b"��ر �,#ی�ی را در روا

� او را در'�# �ی b��#زد��� . Uـ� د;�ـ���ی�، � هـ�� وEـ�  �]Eور �#ا��� ��N� ای� اW#اد �
;_ا 9

U��8 �اد از ه�#Wن ای� ا	س0، 9���# و ـی ��ـ] و �5ـ� ا�س�س ���ری و ��5 و ���ز � در��ن 

4 � �a* �
ی #4	رد ا=#ا�Wـ�ن و �ـ�م در� �Eی7ـ�ه 4ـ�ص و #�#%ـ�ن �=# %�aی0 از �ح	ههس+


ـ�، ای 1ـ��] �^ـ# �ـی��وه # ای�، 9	ن ای� اW#اد 4	د را در هـ# ز��
ـ�. �	�b ای��ن ا�0�دا

#ای� ه���
0 ���وره از �	ی دی7ـ# اWـ#اد ا�سـ�س ��ـیWدری� �
ـ�'�ه در درون 4	د ���زی 
8.3 

  )�١٤٠*	ا�ی، (

�#4ی از رW+�ره�ی ه�#اه � R#ور و ��a# ای� اW#اد ���a ا�ـ0 از a+�و  �a
ی " ،#4�ZR#�* ای

Zرد �5*�� @#ار '�#د و;ی دا%ـ+� هـ	ه�ه ���� Tـ� =#ی�ـ�
ی ـ� ای�ـ�ن ���ـU ا1ـ*ی ا�+5ـ�ل "ن �

                                                                                                                   
و هـر  . كنـد  باال بگيرد به حق پشـت مـى   هر كس خود را .تكبر و فخر، غيرت كاذب و تعصب: خودشيفتگي بر چهار شعبه است -1

ورزد، و هـر كـس را تعصـب     شود، و هر كس غيرت كاذب نشان دهد بر گناهان اصرار مـى  كس فخر كند به فسق و فجور مبتال مى
و چه بد چيزى است در پل صراط كارى كه بين پشت كردن به حق و فسق و فجور و اصرار بـر گناهـان و ظلـم    . كند بگيرد ظلم مى

 .»باشد
هاي قرآني شخصيت خودشيفته در قرآن از جمله نمونه...فرعون، نمرود، قارون، سامري، وليد بن مغيرة، برادران يوسف، قابيل و   -2

 .شوندمحسوب مي
 .دارد خودخواهي و خودپسندي آدمي را از طلب علم باز مي -3
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��ن ��س0 و �	ا�U دی7#ی در ا+�ی � "ن دU�4 ا�0���Wـ� . ا=#ا9	ن ��+�ی�ن ـ� ایـ� ا4ـ+�ل 

ده
� �� �Eیی a�� �8ـ� ا�ـ0 �سـ�0 ـ� ه�ی %
�4+ی و رW+�ری��ن �#�Eح �ی;�U ا�ح�Mر=*�ید

�J*� 0ن را �ح��" �� �
%�
�، ;ـ_ا در 1ـ�د یـY %ـUa 8ـ#دن ��ی#ی� �+(�وت %�ی 4	د دا%+� 

�
  .دی7#ان � 4	د ��س+

هـاي  گيري شخصيت خودشيفته از منظر آمـوزه عوامل مؤثر در شكل

  اسالمي

Ua% ـ#د، '�در#ی ه# ا4+�ل %,�M+ی، �	ا�*ی د�4ـU ا�ـ0 8ـ� ا'ـ# +ـ	ان "ن را از ـ�� 

 '�م Fر'ی در E:0 در��ن "ن #دا%+� %�ه ا�0
ً
در ادا�ـ� ـ� �	ا�ـU �ـ �# در ای\ـ�د ایـ� . �س*��

  :ا4+�ل از �
^# @#"ن و ��ی6 ا%�ره 4	اه� %�

4ـ+�ِل %,Mـ�+ی اWـ#اد ��ـ+� ـ� ایـ� ا :ع1ت �.3 �6  �ه و ��
ز !� حـ3 سـ1اوار� -

ــ#�4ف اaWــ�ر، �	ا=ــ` و رW+�رهــ�ی ــFرگ���ــ�

�ه�
aــس %ــ)�ای ای 8ــ� دار�ــ�، از �ــFت 

��ی @ـ	ای درو�ـی و �#و�ـی 4ـ	یH را ـ# ا�ـ	ری ;_ا 8*��).  ٣٨٠ /١٥���*ی،   �#.(١#4	ردار

���ی� 8� � ��4ل 4	د #ای ر�ـ��ن ـ� �ـFت �(ـس، و 4ـ	د ـ�وری، و �5	یـ0 �ـس �+�F8# �ی

  ).����١٢٨ی، . (در ای��ن �#وریس0 2واری�Fا

هـ� ای� اW#اد، %
�04 1ح�حی �س�0 � 4	د، �	ا��یی :��ا�&? در< =ح�ح از وا:�9
ت -

��ن را ��یه� و "��] A_ی#ی ه�ی�[`و ���زه�ی وا@[���ن ��ار�� و �� 3.)٩٣ /١  �\*سـی،( .A_ی#

Zن ه���س�0 �  ای ��
و �س�0 ـ� �Eی�7ه�ـ�ن در �ـ�;Z  4	د ��AایH و 4*05 او;�� و �#ا�\�م9


�هس+ی ی:E	� .)ی@#در ��ن @#"ن و روای�ت ه��� R(*ـ0 و �ـ�م �ـ
H 1ـح�ح، . 4)٢٤٢ /١ ، 


�ه
  .5)����٣٠٨ی، ( .ی 4	د4	اهی و ای\�د �س �4ص 	دن در ای� اW#اد ا�0ی رو����رور 8

                                                                                                                   
  .لتي كه در نفس خود مي يابدهيچ مردي نيست كه تكبر بورزد يا خود را بزرگ بشمارد مگر بخاطر ذ -1
 .تفخرفروشي از كوچك بودن مقدار اس -2
منزلة ال يستحقها و يصدق نفسه في هذا الظن، و ذلك إنما يحصل من قلة التميز و المعرفة، و عدم   يظن اإلنسان بنفسه  أن  و العجب -3

 . معرفة قبائح النفس و نقائصها، فهو دليل على ضعف العقل
 ميـان  اين در داند نمى و شود گنديده مردارى سپس و شده، آفريده اى نطفه از همانا و نازد مى خود به كه متكبرى از است عجب -4
   .شد خواهد چه او با
   .خودپسندى آدمى، دليل بر كمبود او و نشانه سستى خرد اوست -5
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�+# �#�Eح �ی�
� 8� ه# ای� اW#اد 
9
� ��4;ی و �Rـ# وا@[ـی، و;ـی ده
� در د���یی ز��'ی 8

� "ن ���ز دار��ای��ن را در �Eی�7هی @#ار  Hی	ور 4�;_ا �+ی ا'# در ا�# ��ـ�وره و . ده� 8� #ای 

��1ح�ح�ـ�ن  H
�راه
��یی %,� ی� در %#ایb 1�4ی �+	E� ا%+��ه 4	د '�+� و ا��aن ا�1ح 


�ی 8� . ���ی
�W#اهZ %	د، از "ن دوری �ی��F� #ی	M� ن	ی�9�A#
ـ� 8ـ#ده ��� 4ـ	د �A H
�ی 

8
�ر �:�دن "ن از �� �ی � ،��
�رود و ا:0 و #�#ی ��4;���ن در هZ �ی	دa% . ار#W ای##ای� �


��� 4ـ	د ـ�ز �ـی�A ی
� روال ذه 0�#� �/ ١١  �\*سـی،. ('#د�ـ�از روی�رویی � وا@[�0 4	د 

�	ری، ( W.1+� و ��@U ا�0ه�ی ر%�ی�و ای� د@��5 #�4ف �
H ا�س�ن) ١٥٣ ١١٤/ ١٢.(  

  هاي اسالميهاي شخصيتي افراد خودشيفته در آموزهويژگي

��	�\� �رو ه�ی %
�4+ی، ا�4@ی و رW+�ری روـ�ه� و M4*0ای از وی/'یدر ه# ا4+�;ی 

�:� '�م دی7#ی در در��ن "ن ا4+�ل ا�0" U��8 و T�@یی د�
%" �8 Z�+ن وی/. هس�� �-'ـیدر ادا�� 


ی از �
^# "�	زه��  . ه�ی ا���ی A#دا4+� %�ه ا�0ه�ی %,�M+ی ��+�ی�ن � ا4+�ل 

� داده :ه
� درو'�?�-داز���
ل - �E	� �ه�ی ��4;ی 4	د، 'ـ�ه اW#اد ��+� � ای� ا4+�ل 

 ،�Mـ��ح ا;�ـ#ی[�(. #�%2�� 8� در ��W 05�5@ـ� "ن هسـ+
�ه� و اوW�1ی را #ای 4	د #�یدارایی

: ه�ی ا�+�5دی دی7# ادی�ندر =	ل ��ری} در ���ن �A#وان ادی�ن اW#ادی � ا��aر و �,(�` دارایی). ٨١

. »ء َشـي   َليسـت اْليهـود علـى     ء و قالَت النَّصارى َشي  على  و قالَت اْليهود َليست النَّصارى «

و «: ا�ـ�ا�� 8� در ��W 05�5@ـ� "ن ـ	ده%+�ه�یی دا؛ �[ی در و1` 4	د � وی/'ی3)١١٣ ا;�5#ه،(
�ـ�ن ایـ� "یـ�ت، . 4)١٨ه، ��)�ا;. (»نَحنُ أَبناء اللَّه و أَحباؤُه  قالَت اْليهود و النَّصارى � �E	� �

ا�ـ� ه# یY از ای��ن 4	د را از �1�4ن و �
+س��ن � در'�ه ا;	هی � �س�ب "ورده، # ای� ـ�ور ـ	ده

��8� �	ر#�#  . د ��@� و �ح�0 و 8#ا�0 �4ص او و از �A#وان ��ی# ادی�ن *a� از ه��7ن 

                                                                                                                   
  . خوي خردمندان است كردن نفس از وسوسه هاي هواي نفسدور  -1
دپسندي شود، از راه درست منحرف شده و ادعاي چيزي را كرده است كه از آن او نيست و هركس ادعايي كسي كه دچار خو -2

  . گو و شياد است ست دروغاو ني حقد كه در مورد چيزي داشته باش
 .يهوديان هيچ بر حق نيستند: يان گفتندمسيحيان هيچ بر حق نيستند و مسيح: و يهوديان گفتند -3
 .»ما فرزندان خداوند و دوستان اوييم: و يهوديان و مسيحيان گفتند -4
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یF و دا�&? !-Eورده
ي '�- وا:A�B� C9 !� �*د!1رگ -"�: Zاد ه#Wـ� ای� اJ9
ـ�� در را

� %,0�M و �Eی�7ه �5�5ی 4	یH در ز��'ی %,Mـی و اE+�ـ��ی �Mـ	را�� W#ا�ـ# از وا@[�ـ0 

��يـا  «: ی زی�دی # @���Jن �Mـ# #4ـ	ردار ـ	د# 8� در ز��ن 4	د از �*W�J#�	ن �Aد%�ه �M. دار
، 4	د را 4ـ�ا، و ��;ـ� و �ـ�# ا�ـ	ر 1)٢٩، W�R#. (»قَومِ َلُكم اْلمْلك اْليوم ظاهرينَ في اْلأَرض

-و %ـY، )٥٠٣ /١٧=��=��یی، (2).٣٨، �M5ا;. (» ما علمت َلُكم منْ إِله َغيرِي«: "��ن دا�س+�


\� و ز��ان �یa% و ،U+@ �
�'�ن در ا;	ه�+H را �:�ی� 
��	د8.  

- FH+� �ی :ح3 س1اوار#�#: هـ�ی ذا�ـیه�ی ��4;ی ی� وا@[���ن را %�یس+7یای� اW#اد 

إِنَّمـا  . ..«: ، و ی� ا8+س�ی3 )١٨ه، ��)�ا;. (»نَحنُ أَبناء اللَّه و أَحباؤُه  و قالَت اْليهود و النَّصارى«

� 8� �ـ��*ی 4ـ�رEی در %ـ4Ua	د �ی 4)٧٨، �M5ا;. (»عْلمٍ عنْدي  أُوتيتُه على�'�ـ#ی "ن دا

��	ده ا�0 U�4ی). ١٦٨ /١٩ =��=��یی،( .د� ��ن اد��
� 8� ای� �Fاواری �ـT �سـ*Z ای�ـ�ن ای
8

� �#ور ز��ن و ����# %#ایb زوال ��ی �:
� ��: FW 0و�+# 4	اهـ� %ـ�A_ی#د، *a� از "�N� هس	ده و 

ربي َلأَجِدنَّ َخيـراً    و قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبيد هذه أَبداً و ما أَظُنُّ الساعةَ قائمةً و لَئنْ رددت إِلى«
;_ا ه�	اره در ا�+^�ر دری�0W ا�+#ام، ��ی�� و �+�یH از �	ی دی7#ان   5).٣٦/a:`ا;. (» منْها مْنقَلَباً

�
٣٥٥ /٨  8*�
ی،( 6.هس+.(  

                                                                                                                   
 .امروز فرمانروايى از آن شماست در حالى كه در اين سرزمين چيرگى داريد! اى قوم من -1
 .شناسم من خدايى جز خويشتن براى شما نمى -2
 .»ا فرزندان خداوند و دوستان اوييمم: و يهوديان و مسيحيان گفتند -3
 .اند تنها براى دانشى كه خود داشتم آن را به من داده -4
و گمان ندارم كه رستخيز برپا شود و اگر مرا به سـوى پروردگـارم بـاز     هرگز از ميان برود) باغستان(گمان ندارم كه اين : گفت -5

 .گردانند جايگاهى از آن بهتر خواهم يافت
اني با پرهيزكاران و راستگويان بپيوند وآنان را چنان پرورش ده كه تو را فراوان نسـتايند و تـو را   تا مي تو  -6

براي اعمال زشتي كه مرتكب نشده اي تشويق نكنند كه ستايش بي اندازه خودپسندي مي آورد وانسان را بـه  
 . سركشي وامي دارد
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- I�JKو ��
�H9&K وت
L:د*� �! A�B� ا-M:  ��ی ا�ـ	ری 8ـ� اW#اد، �س�0 � 8*��ای� '	

��� ای��ن �#��b ا�0، �س���0 و �[M] �4ص دار Z�5+س� #�R ی� Z�5+ر �س	= ��#���*ی، . (

٣٧٣ /١٥(1.  

- Cی
أَ َلم «: ی ��] و ��5ه�ی ا�4@ی 4	د را �+	د�ی و ی وی/'ی9
�� 8*��هZ :�*دس&
 مهزَكُّونَ أَْنُفسس�ءا;. (»...تَرَ إَِلى الَّذينَ ي
، و ��*a#د رW+�ری��ن را � =	ر �T*J 1ـح�ح 2)٤٩، 


�ار��؛ ه# 9
� 8� در �05�5 �ی 3)٨ ،�W=#. (»...أَ َفمنْ زينَ لَه سوء عمله فَرَآه حسنا«: و زی��A

�%�اَلّذينَ َضلَّ سعيهم في الْحياةِ الـدّْنيا  . لْ هلْ نُنَبُِّئُكم ِباْلأَْخسرِينَ أَعماًلاُق«: ��در�0 و ز0% 
ا وْنعنُونَ صسحي مونَ أَنَّهبسحي ما;(.»ه`:a ،١٠٤ -١٠٣.(4  

- Cی� از �
^# ای� اW#اد �+ی �8ره�ی ز%0 و ��1ح�ح��ن در�0 و �	E� و �
5Jی  :�*د �-

ه�ی �*�ـی ایس0 8� 4	د را وا�E %�یس+7یه�ی @#"�ی، W#د 4	د%�(+����#ی از %,0�M. 0ا�

�ی �	رد ���ز #ای یY ره�# �ی
��ـ�زی W#ی�ی و ه�ـ#اهدا�س0؛ ;_ا ��ش 4	د را در E:0 �	امو 

 ٨٥ ،�=(» ...و كَذلك سولَت لي َنْفسي«: دا�س�0#د��ن � 4	د، �8ری � ���8	E� و �[5	ل �ی

- ٩٧(5 .�E	� ی�ی ی�#W د	ای� 4 ���زی رW+ـ�ر در درون ��+�یـ�ن ـ�  �س	یU �[��# د@�5ی ا�8 0� 

  ).٣١٠/  ٦٩ ؛ �\*سی، ١٩٥و١٩٤/ ١٤ =��=��یی،. (6ای� ا4+�ل ا%�ره دارد

                                                                                                                   
-خود و ديگري از نزديكان ولي حمايتي كوركورانه كه سبب مـي  به معناي دفاع و حمايت است يكي ازحميت و تعصب هردو  -1

ب ورزى ـ     امام زين العابدين عليه السالم  .شود فرد خود و نزديكانش را به ناحق بر ديگران مقدم بداند ـ در پاسخ بـه پرسـش از تعصـ
اين . از نيكانِ قومى ديگر بهتر بداند  تعصبى كه صاحبش به سبب آن گنهكار مى باشد، اين است كه آدمى بدانِ قوم خود را:فرمود 

  .از عصبيت نيست كه كسى قوم و مردم خود را دوست داشته باشد، بلكه كمك كردن قوم خود بر ستم از عصبيت است
 .انگارند اى كه خويشتن را پاكيزه مى آيا به كسانى ننگريسته -2
 ).چون كسى است كه رهيافته است(بيند  را نيكو مى پس آيا كسى كه بدى كردارش در چشم وى آرايش يافته است و آن -3
برنـد كـه    هايشان در زندگانى دنيا تباه شده است ولى خود گمان مـى  آنان كه كوششآيا شما را از كسان زيانكارتر آگاه كنيم؟  -4

  .نيكوكارند
 .در نظرم آراست) كارم را(گونه، نفس من  و بدين -5
أنفسـهم و تـزيين قـرينهم مـن صـفات        تلك األعمال بتسـويل و نقال و يواظبون عليها حتى تصير  فإنهم يفعلون أعماال قبيحة عقال  -6

 . الكمال عندهم فيذكرونها و يتفاخرون بها و يقولون إنا فعلنا كذا و كذا إعجابا بشأنهم و إظهارا لكمالهم
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ـ� ـ� �ـ�ن #�ـ#يای� اW#اد �[� �ـ� :س
ز�6
ر� -
و قاَلـت اْليهـود و   «: هـ�ي �4ـ�;�8
َفأَما عاد َفاسَتكْبرُوا فـي  «  :ی� وا@[ی 4	د ، ١)١٨ه، ��)�ا;(. »نَحنُ أَبناء اللَّه و أَحباؤُه  النَّصارى

أَشَد وه مالَّذي خََلقَه ا أَنَّ اللَّهرَوي َلمةً أَونَّا قُوم نْ أَشَدقالُوا م قِّ ورِ الْحضِ ِبَغيةً   اْلأَرُقـو مـنْهم 
ونَ  ودحجنا يياتĤ0، . (»كانُوا ِب*MW١٥(2 ـ�ر^�  فََخـرَج علـى  « :و ی� � ا�\�م �8ره�ي �4ص در ا

. »ودوا َلـو ُتـدهنُ َفيـدهنُون   « :�#�Eحـ� ـ� �#�ـی و �ـ�زش ، 3)٧٩ا;�M5، (. »زينَته  قَومه في
) ،Z*5;ده و ،  4)٩ا	�� 0و ا�+#ا��ـ�ن را ـ� �ـ�0 4ـ	د  ���	E� و ��ی#�#ی 4	د را � دی7#ان ��

�
���ی [*E: »    ٍّـظَلـذُو ح ونُ إِنَّـهقار يْثلَ ما أُوتلَنا م تْنيا يا َليياةَ الدونَ الْحريدقالَ الَّذينَ ي
   5.»عظيمٍ

- �!
9
ت �:*N ري و
6��O
و هـ� رW+�ر%ـ	د  =ـ	ر 1�4ـی ـ� "ن� ـا�+^ـ�ر دار�ـ�  ای��ن :#

�ی #"ورده  ه�� 4	د و �ون دی4	 ه�ی��ن � 4	ا�+��#Aدد#' .Zه Yـ�� Uـ��هـ#  [�� � ��
9

��ن �
0 '_ا%ـ+� و ا�+^ـ�ر �\*�ـUا�\�م داده ی� ��اده" #الَ تَحسـبنَّ الَّـذينَ   «: ای در @��ل دی7#ان، 
سلُواْ فَالَ تَحْفعي ا َلمواْ ِبمدمحونَ أَن يبحي ا أَتَواْ وونَ ِبمفْرَحذَابِ ينَ اْلعةٍ مَفازِبم منَّهل . (»...ب"

�#ا@ی( 7).إدOل:(و دری��A 0Wداش دار�� 6،)١٨٨، ��#ان ،٣٠٨/ ١.(  

                                                                                                                   
 .»ما فرزندان خداوند و دوستان اوييم: و يهوديان و مسيحيان گفتند -1
چه كسى از ما توانمندتر است؟ و آيا نديدند كه خداونـدى كـه   : عاد در زمين به نادرستى گردنكشى كردند و گفتند) قوم( و اما -2

  .كردند آنان را آفريده از آنان توانمندتر است؟ و آنان آيات ما را انكار مى
  .آنگاه با زيورهايش در پيش قوم خويش آشكار شد -3
 .ا نرمى پيش گيرنددوست دارند نرمى پيشه كنى ت -4
گمـان او  ، بي داشتيم اى كاش ما نيز همانند آنچه به قارون داده شده است مى: خواستند گفتند كسانى كه زندگى اين جهان را مى -5

  .»استاي سترگ را بهره
 .عذاب مپندار كنند و دوست دارند براى آنچه نكردند ستايش ببينند رسته از آنان را كه براى آنچه كردند شادمانى مى -6
اگر شخصي كه داراي صفت پسنديده اي . حقي دارداوطلب كار است و بر ديگري يعني ناز كردن گويي كه شخص از » داللإ« -7

خداوند داراي مقام است و حقى بر خـدا   نزد است، بداند كه آن صفت را خدا به او كرامت فرموده است ولي عقيده داشته باشد كه
اين نعمت و كمال را به او بدهد و به دليل عمل خود از خدا توقع تكريم داشته باشد و بعيد بداند كـه خداونـد   دارد كه خداوند بايد 

ه   « :گويندميدر برابر خداوند » دالل«اين نعمت را از او سلب كند، اين را  لِ اللـَّ بـ ُكمالمإِس لَينُّوا عوا ُقلْ ال َتملَمأَنْ أَس كَلينُّونَ عمي
بخشد؛ اگر اين بخشـش در  ب چيزي را به ديگرييا اينكه شخص . )17الحجرات، ( .»يمنُّ عَليُكم أَنْ هداُكم لْلإيمانِ إِنْ ُكْنُتم صادقين

 نظر او كار بزرگي باشد، بر آن شخص منت مى گذارد و بر اين بخشش، عجـب دارد و اگـر عـالوه بـر ايـن، از شخصـى كـه بـه او        
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����	د، و ا'# ا�+^�رات � (اW#ادی 4�ـ� و ـ�ا�4ق � �Eی��ن #"ورده 
ّ

Uُ+ـ�و  1)ُ 	و زور'ـ ،

یZنَّ« :ر�ـلَنُخْرِج ِهملرُسقالَ الَّذينَ َكفَرُوا لنَّ فيوودلََتع نا أَوضنْ أَرم نا   ُكملَّتوا ... مَتفْتَحاس و
نيدارٍ عبُكلُّ ج خاب و«. ) ،Zاه�#���م �ـ�ش 4ـ	د را ـ#ای �ح�5ـ# %	�� 8� ���ل �ی 2)١٥و١٣ا

��� ه���Eی M,%�+ا�	ـ�ی 8� اه��0 و 4+W#' دیـ�ه��ـ�ون هـ�� ا�سـ�س �ـ_ابی ای��ن را  ، 

�� �8ر �ی � و�Eا�ی، #�'. �
ـ�زی ـ� ا�س��ـ�ت  و. ای��ن �W@� �س %#�س�ری و 4\�;ـ0 هسـ+

�� �_اب وEـ�ان یـ� �ـ�را�+ی ـ#ای  دی7#ان، �	ءا�+(�ده از ��ی# اW#اد و د�0 ا��ا4+� "�:� ه��	'

� ه�#اه ��ارد ای��ن.  
- ��
�Pی-�Eس&

د�Q&ی�? و ا�
� R"حN �: ن��	رد 4ـ	د '	�ـ� ا�+5ـ�دی در �ـA_ی#ای هـ�� ای

��س+
� و ه�� رأی �,�;(ی را ��ب ��ی��ای ـ#ای ای�ـ�ن 'ـ#ان 8	a9+#ی� �_8# در ه# ز��
ـ�. "ور

�ـ�دا�ی، ���@ـ0 و �ـ�م در� «%	د و در ��5U "ن 4����7 %�ه، Wـ#د �ـ	رد �^ـ# را ـ� ���م �ی


� �+:Z �ی» وا@[�0
8.3  

�ز %�ی� ـ� دری�Wـ� 0	Eـ� و وE	د �� ای� اW#اد � :��Qان روا!S ا#&"
عF :*� و س
ز��ه -

��ی�� دی7#ان، �	ا��یی #@#اری رواb اE+���ی @	ی و ��ز��ه � ای��ن را ��ار��؛ 9	ن 4	د را #�# از 

                                                                                                                   
كه به دليل بخششي كه به آن فرد كرده، او هم بايد درخواست هايش را اجابت كند، بـر آن شـخص    واست كندبخشش كرده درخ

َكالَّذي يْنفقُ ماَله رِئاء النَّاسِ و ال يـؤْمنُ    يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ال تُبطلُوا صدقاتُكم ِباْلمنِّ و الْأَذى«: دالل خواهد داشت
 رِباللَّهخĤمِ اْلوالْي و« . 

 .متكبر درشتخوى خواه خود سركش پرروى هر: دهم خبر دوزخيان از را شما خواهيد مي -1
گشـايش  ) پيـامبران (و  ...شما را از سرزمينمان بيرون خواهيم رانـد مگـر بـه آيـين مـا بـاز گرديـد        : و كافران به پيامبرانشان گفتند -2

 .نوميد شد  اى خواستند و هر گردنكش ستيزنده
و ؛  أَ َفـال تُبصـرُون    مْلك مصرَ و هذه الْأَْنهار َتجري مـنْ َتحتـي    قَومه قالَ يا قَومِ أَ لَيس لي  فرْعونُ في  و نادى« -3

رهـا از زيـر   آيا پادشاهى مصر از آن من نيست در حالى كـه ايـن جويبا  ! اى قوم من: فرعون در ميان قوم خود بانگ برداشت و گفت
ي حيات مصريان را به خود منتسب نموده و انكار كننـدگان  سرچشمهفرعون : )51الزخرف، (» بينيد؟ من روان است؟ آيا نمى) كاخ(

أَبينـا منَّـا و     إِذْ قالُوا لَيوسف و أَخُوه أَحب إِلى«؛ )111/ 18طباطبايي، . (كردقدرت مطلقش را بي بصيرت و نادان خطاب مي
بـراى پـدرمان از مـا    ) بنيـامين (اش ) تنـى (يوسـف و بـرادر   : آنگاه را كه گفتنـد ) ياد كن(؛ َضاللٍ مبين  حنُ عصبةٌ إِنَّ أَبانا َلفيَن

برادران يوسف نيـز بـر   ): 8يوسف، . (»گمان پدر ما، در گمراهى آشكارى است ترند با آنكه ما گروهى توانمنديم؛ بى داشتنى دوست
اش، خرده گرفته و توجه بـيش از حـد او بـه يوسـف و     ي امور مالي و خانوادگيغفلت از  جايگاه ايشان در اداره پدر خود به خاطر

 .دانستندبصيرتي او ميبنيامين دو كودك خردسال و ناتوان را اشتباه و ناشي از بي
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�ه�� �ی�رواb ای��ن � ا=#ا��Wن و 8س��ی 8� � ه# �ح	ی � ای�ـ�ن �ـ#و . 1)١٢٨ /8٨*�
ی، . (دا

 �� �:
س��ر �ح�ود و اFاریس0؛ و � ��  . ز����س0 8� �([ی #ای��ن دا%+� �%��8ر دار


� 8� هـZای��ن ��	م �#دم را اW#ادی �[�	;ی �ی :!� �F*د !1رگ -� :%ـ�ن ای�ـ�ن ��سـ+
�دا
ـ   « إِالَّ الَّـذينَ ه ـكعاتَّب ما نَراك ثْلَنا وشَراً مإِالَّ ب ما نَراك همنْ قَوَلأُ الَّذينَ َكفَرُوا مَفقالَ اْلم م

؛ ;_ا �8+ـ#  2)٢٧ه	د، (. »َلُكم عَلينا منْ َفْضلٍ بلْ نَظُنُُّكم كاذبينَ  نا بادي الرَّأْيِ و ما نَرىأَراذُل

 ?�E ی در� #�����	% .Zه ��N� ا��� ز���ی �\�	ر �

ی � 8س��ی %	�� �A �8ی��و 9����ـ# از 

��	دن و روی7#دا�ی از ای��ن، ��ر4	د �ی Z4ا �
�، ی� �-ا�+ی 4	د را از ای� �0���M ا#از �ـیدا

إِنَّ الَّذينَ أَجرَمـوا كـانُوا   «: ده
�، ی� � ا%�ره د�0 و 1	رت "�:� را �	رد ��س,# @#ار �ی3د���ی�
. »وا َفكِهينَأَهلِهم اْنقَلَب  و إِذَا اْنقَلَبوا إِلى. و إِذا مرُّوا بِِهم يَتغامزُونَ. منَ الَّذينَ آمنُوا يضْحكُونَ

) ،��)
ّ

)J�;ده). ٢٣٩/ ٢٠=��=��یی، . (٤)٣١ -٢٩ا�Wا #A ادی#Wن ا��و  5هـ�ی Wـ�4#ا�� 8� ;��سای

� R#ور �+Wُلـغَ اْلجِبـالَ      «: راه رَلـنْ تَب و ضلَنْ تَْخـرِقَ اْلـأَر رَحاً إِنَّكضِ مي اْلأَرشِ فال َتم و
�1ح�ح��ن � دی7#ان در او;ـ�� �7ـ�ه �[ـ#ف %,Mـ�0 ؛ و =#ز #4	رد � 6)٣٧ا¸�#اء، ( .»طُوال

��ن ا�40	د Fرگ
� ).�1٣٣٠وق، . (


ی اW#اد 4	د%�(+� � دو و1` �س+�a+� ،#�a# ا%�ره %�ه ا�ـ0�ایـ� . در @#"ن � 4	دFرگ 

ـ� ایـ� �(ـ�وت 8ـ� ا�ـ+��aر در �#�*ـ� �4ـ�ل ا�ـ0 و . ی �8# هس+
�دو واژه ه# دو #'#W+� از واژه

                                                                                                                   
 . از ديگران بداند، از متكبران است برتر هر كس خودش را -1
بينيم كه فرومايگان ما نسنجيده  دانيم و جز اين نمى ما تو را جز بشرى مانند خويش نمى: قوم وى گفتند پس سردستگان كافر از« -2

قوم نوح پيروان آن حضرت را از : »پنداريم بينيم بلكه شما را دروغگو مى اند و در شما برترى نسبت به خويش نمى از تو پيروى كرده
 .زدندحضرت سرباز ميدانستند و از پيروي از آن اراذل جامعه مي

3- سبع لَّى وأَنْ.  تَو همى جاء؛ )3 -1عـبس،  . (»روى ترش كرد و رخ بگردانيد،كه آن نابينا نزد وى آمد؛  الْأَع» كرْ َخدعال تُص و
صـعر بـه   ): 18لقمـان،  . (»برمـدار  و روى خود را از مردم مگردان و بر زمين خرامان گـام  ؛... للنَّاسِ و ال َتمشِ في الْأَرضِ مرَحاً

و تصعير خـد در آيـه آن اسـت كـه فـرد از روى تكبـر گـردن خـويش را          3معناي مايل كردن صورت به طرف راست يا چپ است
 ). 247/ 8 قريشي،  ( 3.بگرداند و به روى شخص نگاه نكند

و چون  كردند، گذشتند به يكديگر با چشم اشاره مى مى و چون از كنار آنان .خنديدند به مؤمنان مى) در دنيا(گمان بزهكاران  بى« -4
   .دارند وامى آنان استهزاى به را يكديگر ي چشماشاره با يعنى يتَغامزُونَ: »رفتند زنان مى رفتند، خنده به نزد خويشان خود مى

 .»نظر نمي كند، خود را از روي كبر و غرور به زمين بكشاندلباس كه سوي كسيه ب خداوند در روز قيامت« -5
 .»توانى رسيد ها مى توانى شكافت و نه به بلنداى كوه و بر زمين، خرامان گام برمدار كه هرگز نه زمين را مى« -6
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8 ،#�a+دا%+��س���� W#دی �[ی دارد Fر'ی  bو ��4;ی 4ـ	د را ـ� رخ   سی ا�0 8� در ز��
� روا

�� و 4	د را Fر'+# از دی7#ان E*	ه دهـ�aو;ـی ��aـ# در ا�ـ# ا�ـ+�#ار ایـ� ا�سـ�س در . دی7#ان 

ـ� %,� �Aی� �ی Uـ#ای او ��ـ�ی#�#ی 4	د # دی7#ان �ور ی�W+� و Fر'ـی 8ـ#دن  � #�ّa+� ی�، و"

�+� ا�0ا�' 0���ی�؛ و "ن را � دی7#ان ��F ا;�5ء �ی). ٢٣٤ /١٢=��=��یی، . (س�س و M4*+ی ��

��	' ���ن @#ار �یای��aدیF�و قـالُوا ِبعـزَّةِ   «: '�ـ#د8� '�ه Fر'ی او �	رد A_ی#ش U��8 ا=#ا��Wن و 
�0 اWـ#ادی ��aیـ0 دارد 8ـ� د;:ـ�یی ای� "ی� از و�[). ٤٤،ا;�[#اء. (»فرْعونَ إِنَّا لَنَحنُ اْلغالبونَ

8
�ه از ه��0 و ا:W 0#�	ن دا%+
�، و �(	س 4	د را � ��4ل �#وت و @�ر�ی 8� � او ـ	د �4ـ#ه و  "

  ).١٨١، ه���\�. (4	رد�� Aس0 ��	ده و � �Fت او  �	'
� �ی

�a+� ای
\�� �8 0�ZR#�* ��ش �سـ+�# ـ#ای ا��ـ�ت و �(ـ� #�ـ#ی  :��Qان ع1ت �.3 -

�
�ه��4;�
a% س)�Fر'ی �5�5ی�ن، ای� اW#اد �Fت  �@�W ـ�ای دا%+� و�د@�5ـ� ه��
\��ـ0 8ـ� . ا


�یی و1` ]� �E;ی«و��ی» � �,�قالَ يا إِبليس ما مَنعك أَنْ َتسـجد لمـا   «: %	ددر @#"ن �
و . =*�ـی ا�ـ0#�ـ#ی �[
�ی» �*	« .1)٧٥ ،ص( .»خََلقْت ِبيدي أَسَتكْبرْت أَم كُنْت منَ اْلعالينَ

���ز � 4	د �وری و �س �Fاواری، �+ـی در �ـ�دی [�� ��ـ#ی� رW+�رهـ�ی ��;ی 8سی ا�8 0� 

  .اش �[ی در  E*] �	E� و �حس�� و �+�یH دی7#ان و 8س] #�#ی داردروز�#ه


H 1ح�حی �س�0 � 4	د هس+
� و �Fت وا@[یدر ��;ی�را 8سـ]  8� اW#اد ��;Z 8� دارای 

��	ده�منْ كانَ يريد اْلعزَّةَ فَللَّه اْلعزَّةُ جميعاً إَِليه يصـعد اْلكَلـم الطَّيـب و اْلعمـلُ الصـالح      «  :�ا
هرَْفعي« .)،#=�W١٠(2 ، �
9
�� M4*+ی هس+ �@�W :»  َونريـدلَّذينَ ال يلُها لعرَةُ َنجخĤاْل ارالد ْلكت

ي اْلأَرا فلُوتَّقينَعْلمةُ لباْلعاق ال َفساداً و 3)83 ،قصصال( .»ضِ و.  

دت !� !-N-� دیU-ان -Bی :ح#�# �ه�ی دی7#ان �س�دت ه� و �	ا��ییه�، و داراییای� اW#اد 

���
%�مـا آتـاهم اللَّـه مـنْ       أَم يحسدونَ النَّاس علـى «: ���ی
�؛ ه9#
� 4	د از "ن #4	ردار 

                                                                                                                   
 چه چيز تو را از فروتنى براى چيزى كه به دست خويش آفريدم، باز داشت؟! اى ابليس: فرمود -1

رود و كردار نيكو آن را فرا  داوند است؛ سخن پاك به سوى او باال مىعزّت همگى از آن خ) بداند كه(خواهد  هر كه عزّت مى -2
 .برد مى

از ) نيكو(نهيم كه بر آنند تا در روى زمين، نه گردنكشى كنند و نه تباهى؛ و سرانجام  آن را براى كسانى مى! آنك سراى واپسين -3
 .آن پرهيزگاران است
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� ای�  1)٥٤، 
س�ءا;.(»َفضْله��#�#ی ی� �[�+ی 8� در ا4+��ر دی7#یس0  �@�W د را	یی 4�E #'؛ و ا

�+�ود كَثيرٌ منْ أَهلِ الْكتابِ لَو يرُدوَنُكم منْ بعد إيمـانُكم ُكفَّـاراً   «: �س در ای��ن دو9
�ان '
يما تَب دعنْ بم ِهمأَْنُفس ْندنْ عداً مسـق  حالْح ـمدر 1ـ�د �,#یـ] و  2)١٠٩ه، �5ـ#ا;. (» ...نَ لَه ،

  .3"ی
��w[�` "ن # �ی

ی
ده - �ـ+# ن ه��ای�� :�*اهOF"� و ز�س
�ه �a#ده و ه���ـ�  ���N� در ا4+��ر دار" �'�ه 

،�
�	�ی #�#ی �حس	ب %ـ	د، 4	اه
�، و �[ی �ی�ی از "�N� دار�� و هس+ �
� ه# F�9ی را 8� 
8


9 ���4).١٩ ،�[�رجا;. (»إِنَّ الْإِْنسانَ خُلقَ هلُوعا«: � "ور
 

- F و ذه Fروح FKراE

ی&F و �Wر
%	د �ـ� ـ� وEـ	د اد�ـ�ی 4	اهی ��] �یزی�دهای�  :�

��ا%ـ+� و از "را�ـH رو�ـی و ذه
ـی �حـ#وم  5���زی، ه�� '�ه ا�س�س ر��ی0 درو�ی#�#ی و ی

�
%�  ).٤٠اaEی، ؛ 8#١٨٦؛ ����ی، ٦٩ /�1١وق، . (6

                                                                                                                   
 برند؟ از بخشش خود داده است رشك مىيا اينكه به مردم براى آنچه خداوند به آنان  -1

بسيارى از اهل كتاب با آنكه حق براى آنان روشن است، از رشكى در درون جانشان، خوش دارند كه شما را از پـس ايمـان بـه     -2
 ....كفر بازگردانند

اقْتُُلـوا يوسـف أَوِ اْطرَحـوه    . َضاللٍ مبين  بانا َلفيأَبينا منَّا و َنحنُ عصبةٌ إِنَّ أَ  إِذْ قالُوا لَيوسف و أَخُوه أَحب إِلى« -3
اش ) تنـى (يوسـف و بـرادر   : آنگـاه را كـه گفتنـد   ) يـاد كـن  («؛ أَرضاً يْخلُ لَُكم وجه أَبيُكم و َتكُونُوا منْ بعده قَوماً صالحين

يوسف را  .گمان پدر ما، در گمراهى آشكارى است وانمنديم؛ بىترند با آنكه ما گروهى ت داشتنى براى پدرمان از ما دوست) بنيامين(
 ؛)9 -8يوسـف،  . (»گروهى شايسـته باشـيد  ) خطا(بيفكنيد تا پدرتان تنها به شما روى آورد و پس از آن ) دور(بكشيد يا به سرزمينى 

ـ « م السـحرَ فََلـأُقَطِّعنَّ أَيـديُكم و أَرجَلُكـم مـنْ خـالف و       قالَ آمنُْتم َله قَبلَ أَنْ آذَنَ َلُكم إِنَّه َلكَبيرُُكم الَّذي علَّمُك
آيا پيش از آنكه من بـه شـما اجـازه دهـم بـه او      : فرعون گفت ؛جذُوعِ النَّْخلِ و لََتعَلمنَّ أَينا أََشد عذاباً و أَبقى  لَأُصلِّبنَُّكم في

ايـد تـا مـردم آن را از آن بيـرون برانيـد، بـه زودى خواهيـد         است كه در اين شهر به كار بـرده گمان اين نيرنگى  ايد؟ بى ايمان آورده
ـ  «؛ )71 طه،. (»دانست ـلْ مَتقَبي َلم ما وهدنْ أَحلَ مقِّ إِذْ َقرَّبا ُقرْباناً فَُتقُبِباْلح مآد َنيأَ ابنَب ِهملَياْتلُ ع َخرِ قـالَ   وĤنَ اْلـ
يى پيش آوردند امـا از يكـى از آن دو    كه قربانى! را به درستى بخوان) هابيل و قابيل(و براى آنان داستان دو پسر آدم  ؛...ك لَأَقْتُلَنَّ

 ).27المائده،. (»! ...گمان تو را خواهم كشت بى:گفت) قابيل(پذيرفته شد و از ديگرى پذيرفته نشد، 
؛ حرص نيروي محرك انسان به سوي سعادت بـوده و بـه خـودي خـود مـذموم      »اند شكيب آفريده گمان انسان را آزمندى بى بى« -4

اش هاي شخصييابي به خواستهاش، آن را بيش از حد در مسير دستكه فرد به خاطر غفلت از سعادت حقيقي نيست، و صرفا زماني
  .گرددبه كار برد به نيرويي مخرب مبدل مي

از قناعت محروم است و در نتيجه آسايش را از دست : دو خصلت را با خود داردحريص از دو خصلت محروم شده و در نتيجه  -5
  .داده است، از راضى بودن محروم است و در نتيجه يقين را از دست داده است

   ... .هولناك ترين تنهايي، خودپسندي است -6

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

77
0.

13
95

.1
6.

33
.6

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             7 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352770.1395.16.33.6.3
http://pdmag.ir/article-1-603-fa.html


  133///  حديث و قرآن منظر از خودشيفته شخصيت اختالل  

- 

ه-� و '% و ا��وه !F ا�&�X �د
�: #Wییای� ا��� �4=# �	ا �
هـ�ی ه� و دارایـیاد ه9#

0�5W	� ی��ه#ی و� #^� ���ن اW#اد س��ر %�دی ال تَحسبنَّ الَّذينَ يفْرَحونَ ِبما «: ر�
�ه�ی �8ذ
. »فَال تَحسبنَّهم ِبمفازةٍ منَ اْلعذابِ و لَهم عذاب أَلـيم أَتَوا و يحبونَ أَنْ يحمدوا ِبما َلم يْفعلُوا 

��Aـ_ی#ی و �ـ�م ر�ـ�ی0 دا)���ـ�ن سـ��ر ، و;ی در �05�5 ـ� 4ـ�=# �ـ�#ی 1)١٨٨ ،��#ان "ل(

�� "ن %�دی، %�دی �5�5ی ا�0 و �� ایـ� در ��;ی). ١٣٤/ 8٢*�
ی، ( 2.ا����7�R و �#4	رده �8

���ر ای��ن ا�ـ0وار و ه# دو زای��ها��وه، ا��وهی �Fا 0�M,% لى«: یا عوال َتأْسَكيل   ما فاَتُكم
 . 3 )٢٣،ح�ی�ا;. (»و ال َتفْرَحوا ِبما آتاُكم و اللَّه ال يحب ُكلَّ مخْتالٍ فَخُور

- C��O ه
��"را�� و �� ��ای��ن �[ :ر� ،�

ن @#اري درون 4	یH را از =#یW Tـ#اهZ "ورد8

�+# و ر���ن � �Eی�7ه�فَلَو ال كانَ مـنَ اْلُقـرُونِ    «: ه�ی د��	ی ��E #�O#ان ���ی
ـ�ر�Wه و �#وت 
ـ  اتَّب و منْهنا مينْ أَْنجمضِ إِالَّ قَليالً مي اْلأَرف نِ اْلَفسادنَ عونْهةٍ ييقأُولُوا ب ُكملنْ قَبالَّـذينَ  م ع

   4).١١٦ ،ه	د. (»رِفُوا فيه و كانُوا مجرِمينَظََلموا ما أُْت

- AB� و R+!:  یای� دری =*�ی 4	د دو دR�R�ا�+:��0، 9	ن ای� ر�Wه�05�5 یY دور 

ه�یی 8� � ز��0 و درد�# ه� و �	ا��یییaی �(� دارایی: ���ی�ا���ی دی7# در ای� اW#اد ای\�د �ی

'�ه "�ـ�ن در ا4+�ـ�ل و اW+,�ر%ـ�ن  ا�� و در ��a� 05�5�هس��ر و �\�وز � �#یZ دی7#ان 8س] ��	د

  . ا�0 و دی7#ی �
? و �زداری از دارا %�ن و �	ا��یی ی�W+� ��ی#ی�

�H ا�+
�ع ��	ده,فََلما آتاهم مـنْ َفْضـله   «: ای��ن در E:0 �(� دارایی 4	د، %,�M از 
، و ـ#ای E*ـ	'�#ی از ار�5ـ�ء �ـJح ز�ـ�'ی  5 )٧٦	ـ�،+ا;. (»بخلُوا بِه و تَولَّوا و هم معرِضُون

                                                                                                                   
ستايش ببيننـد رسـته از عـذاب مپنـدار و آنهـا       كنند و دوست دارند براى آنچه نكردند آنان را كه براى آنچه كردند شادمانى مى -1

 .عذابى دردناك خواهند داشت
مَثلِ حريص به دنيا، مثل كرم ابريشم است كه هر چه بيشتر دور خود ببافد خارج شدن از پيله بر او سخت تر مى شود تا آن كه از  -2

  . غصه مى ميرد
شما دهد شادى نكنيـد و خداونـد هـيچ خـود پسـند خويشـتن سـتايى را        تا بر آنچه از دست شما رفت دريغ نخوريد و بر آنچه به  -3

 .دارد دوست نمى
جز  -از تباهى در زمين باز دارند) مردم را(اند خيرانديشانى نبودند كه  زيسته هايى كه پيش از شما مى پس چرا در ميان مردم دوره -4

 .بردند و گناهكار بودند نعمتى افتادند كه در آن به سر مى و ستمگران در پى ناز و -گروهى اندك از آنان كه ما رهانيده بوديم
 .چشمى ورزيدند و با رويگردانى بازگشتند از بخشش خود به آنان ارزانى داشت، تنگ) خداوند(و چون  -5
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�[0 �ی��� F��
�'ی در �Jح اE+���ی �,���ی
�دی7#ان، از  :» رُونَ النَّاسأْمي خَلُونَ وبالَّذينَ ي
ی از روی ا;�+� ���a ا�0 '�ه. 1)٢٤ ،ح�ی�ا;. (»ِبالْبْخلِ و منْ يتَولَّ فَإِنَّ اللَّه هو اْلغَني الْحميد

�
�ی ا�\�م ده�,و الَّذينَ يْنفقُونَ أَموالَهم رِئـاء النَّـاسِ   «: ری��8ری و #ای � [*E	E� دی7#ان 

س�ءا;. (»...، 2)٣٨   Zـ0 و ز4ـ
�ره� ـ� � ،��#�7��زAس  #+��8� ا'# Aس از ���ی در �:�ن "ن را 


�ه،
8 0Wدری� �,% �يـا أَيهـا الَّـذينَ    «: ���ی
�7#ان ی�د"وری �یدر #ا# دی ز�ن و �ح�5# "ن را 
  3).٢٦٤ه،�5#ا;. (»...َكالَّذي يْنفقُ مالَه رِئاء النَّاسِ  آمنُوا ال تُبطلُوا صدقاتُكم ِباْلمنِّ و اْلأَذى

ی1� - -M A�9:ر  :وا	= �. 8*ی، در د���ی ��4;ی ای� اW#اد �Eیی #ای وا@[�0 وEـ	د �ـ�ارد

�ـ�ن از �[�یـ] و  '	�� �T و �5�5+ی �E �8ی�7ه��ن را در �[#ض J4# @#ار ده� ای��ن ه���و ی� 

��ی ،�%�
�. A_ی#��ای#ادات ای��ن و #�#ی دی7#ی دا%+� %� �+Wح دری�	و� �: 9� "ن �T را 4	د 

َتيقَنَتْها أَْنُفسـهم ظُْلمـاً و   و جحدوا بِها و اس. فََلما جاءتْهم آياتُنا مبصرَةً قالُوا هذا سحرٌ مبينٌ «
و أَما الَّـذينَ َكَفـرُوا أَ   «: ، ی� دی7#ی "ن را #ای ای��ن ��ن 8#ده �%ـ� 4)١٤ -١٣،
�Uا;. (»...علُوا

ـی ;ـ_ا ـ�  5).٣١ا;\���ـ�،. (»عَليُكم َفاسَتكْبرُْتم و كُنُْتم قَوماً مجرِمين  تُتْلى  فََلم َتكُنْ آياتي-

أُذَُنيه وْقـراً    عَليه آياتُنا ولَّى مسَتكْبِراً َكأَنْ َلم يسمعها َكأَنَّ في  و إِذا تُتْلى«: ا�+
�یی � وا@[�0
ــيمٍ  ــذابٍ أَل ِبع ــرْه ــ�ن. (» فَبشِّ ــ	دن "ن 6)٧ ،;�5 ��ــ�ن  :
A ــلَّ «: ، و ــَنّم ُك هــي ج ــا ف يــارٍ أَْلق   َكَفّ

                                                                                                                   
 .دهند ورزند و مردم را به تنگ چشمى فرمان مى همانان كه تنگ چشمى مى -1
 .بخشند نشان دادن به مردم، مىهاى خود را براى  و آن كسان كه دارايى -2
هاى خود را با منّت نهادن و آزردن تباه نسازيد، همچون كسى كه از سر نمايش دادن به مـردم، دارايـى خـود را     صدقه! اى مؤمنان 3

 .بخشد مى
آنكـه در دل بـاور   و از سر ستم و گردنكشى، با  .اين جادويى آشكار است: هاى ما روشنگرانه نزد آنان رسيد گفتند و چون نشانه -4

 .»داشتند آن را انكار كردند
  خواندند كه گردنكشى كرديد و قومى گناهكار بوديد؟ آيا آيات مرا بر شما نمى! كافران) اى(و اما  -5
هـايش سـنگين    گردانـد گـويى آن را نشـنيده اسـت، گـويى گـوش       و چون آيات ما بر او خوانده شـود بـا گردنفـرازى روى مـى     -6

خداونـد حـال چنـين    .به اين معناست كه فرد خودش را از آنچه هست باالتر بداند و به حقيقـت اعتنـا نكنـد   » مسَتكِْبراًولَّى «:...است
؛ گويـا در گوشـهايش   » كَأَنْ َلم يسـمعها «  شـود؛  دهد و نمى فردى را به كسى تشبيه كرده است كه با وجود شنوا بودن، گوش نمى

 .» نَيه وْقراًأُذُ  كَأَنَّ في« : سنگينى است
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يدنو 1)24،ق.(»ع ، ��� %Y ا��ا4+� �#د��ن و وارو � F��. »معَتـد مّرِيـبٍ  «: �ـ�زی �5�5ـ0'�ه 

�، از A_ی#ش "ن �#�ز �ی 2)35،ق(�  ).٥٢٥ /١٨و  ٢١٠ /١٦=��=��یی، . (ز

- �Bن و دس�
یY اذه 	َن ِ�ـَ� «: ای��ن از =#یW T#ی] اذه�ن ��ـ	�ی و د��سـ� :�-
ُ

)
ْ

َیْسـَ+,

 یَ 
َ

Oِس َو�
	َن �ِ ا;̈
ُ

)
ْ

ْ	ِل ْسَ+,
َ

5
ْ
ی ِ�َ� ا;

َ
 َیْ#�

َ
O ��َ َن	+ُ µ��َُی 

ْ
ِ� َوُهَ	 َ�َ[ُ:Zْ ِإذ

¨
�ـ[ی ، ٣ )١٠٧/ا;
سـ�ء. (»َ� ا;*


� �T را �=E U*	ه داده و #�#ی�ی
8�

�� @#"ن ��E#ای 8ـ�W#ا�ی  .ه�ی دی7#ان را �*] 8	��#ای 

��	دن ����A#ان 4	د � ری��0را �+_8# �ی Z:+� �َفقالَ اْلمَلأُ الَّذينَ «: E	ییی=*�ی و #�#%	د 8� 
 ُكمَليَتَفضَّلَ عأَنْ ي ريدي ثُْلُكمشَرٌ مما هذا إِالَّ ب همنْ قَونا;. (»...َكفَرُوا م	
، ی� �ح#  4)٢٤ ،� �


ـ	نE ُنـون           «: وجم رٌ أَوـولٍ إِالَّ قـالُوا سـاحسـنْ رم ِهملـنْ َقـبمـا أََتـى الَّـذينَ م كَكـذل « .

��	د�� از ا=��0 از ای��ن �#�ز زده�[ی �ی 5)٥٢،_اری�تا;( :»  ـهداً نَتَِّبعنَّا واحشَراً مَفقالُوا أَ ب
و ی�  �Eی�7ه 4	د را در ���ن �#د��ن ز��ن 4	یH �(ـ�  6)�5،٢٤#ا;( .»ضَاللٍ و سعرٍ  إِنَّا إِذاً َلفي

�
���ی .Zه ��8��ن 4	یH �یای��ن �
�N� ا: '(+�
�ـ#ی 9ـ	ن 4ـ	د 8ـ� هـ�� wWـ�*+ی ـ# 9ز 


�، ��ی�
��ن ا�0دی7#ان ��ارد �A#وی 8�'��و قالَ اْلمَلأُ منْ قَومه «: ی 4س#ان و �Jن �[�دت ز
   ـثُْلُكمَشـرٌ مْنيا ما هذا إِالَّ بياةِ الدي الْحف مأَتْرَفْناه رَةِ وخĤاْل قاءوا بِلكَذَّب أُْكـلُ  الَّذينَ َكفَرُوا وي

ــرَبونَ     ــا َتْش مم ــرَب ــه و يْش ــأْكُلُونَ مْن ــا تَ مإِذاً   . م ــم ــثَْلُكم إِنَُّك ــراً م ــُتم بَش نْ أََطعــئ و َل

                                                                                                                   
به معناي پوشاندن است، و با توجه بـه  » كفر«ي اند ولي اين واژه از ريشهرا در آيه به كفرانگر و ناسپاس معنا كرده» كفّار«هرچند  -1

 سياق آيات و كلمات، در اين آيه به معناي حق ستيزي از طريق پوشاندن و مخفي نمودن آن است، چنانچه در برخي تفاسير بـه ايـن  
  . معنا اشاره شده است

  .نمايدكه در قلب و روح ديگران شك ايجاد ميمريب هم به معناي فرد شكاك است و هم به معناي كسي -2
توانند داشت در حالى كه او هنگـامى كـه آنـان شـب را بـا       دارند و از خداوند پوشيده نمى از مردم پوشيده مى) كارهاى خود را( -3

هـاي  آيه داللـت بـر تشـكيل تجمـع     :دهند نيك داناست رانند با آنان است و خداوند به آنچه انجام مىگذ گفتارى ناخوشايند وى مى
 .ي اين افراد براي مقابله با حقيقت داردكارانههاي خيانتشبانه و طرح ريزي

 ....اين جز بشرى مانند شما نيست، بر آن است كه بر شما برترى جويد: سركردگان كافر از قومش گفتند -4

 .او جادوگر يا ديوانه است: گونه براى كسانى كه پيش از آنان بودند، هيچ پيامبرى نيامد مگر اينكه گفتند بدين -5
  .آيا از بشرى چون خود پيروى كنيم؟ در آن صورت در گمراهى و سرگشتگى به سر خواهيم برد: گفتند) مى( -6
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� �	ام1)٣٤ - ٣٣،� �
	نا;.(»لَخاسرُونَ ��
W#ی�ی و د��سـ�، �Eی7ـ�ه ا;:ـی و �[
ـ	ی ، و ای� 9

 .داد��واOی ����A#ان را �	رد ��*� @#ار �ی

در @#"ن ـ� . '	ی
�ه�ی س��ر �ی��زی وا@[�0، ای� اW#اد دروغدر رو�� وارو�� :M*یFدروغ -

 #��]� ���«ای� M4*0 ای��ن 
ّ
Wأَثيمٍ «: ا%�ره %�ه ا�0» أ ُكلِّ أَفَّاكلٌ ليو .    اللَّـه آيـات عـمسي

ك«. 2)٨و ٧ا;\���ـ�،. (»ا فَبشِّرْه ِبعـذابٍ أَلـيمٍ  عَليه ُثم يصرُّ مسَتكْبِراً َكأَنْ َلم يسمعه  تُتْلى
ّ
» أWـ�


�ی دروغ و » إ�W«ی ���;�� از ��1�]� �»Zاز » أ�� T+��»Zسـ��ر » إ�
�ی '
ـ�ه و ��W#�ـ��ی ]� �

��«ی وE� ای
A �aس از واژه. ا�0
ّ
Wد ���;�� در و1` دروغ» أ	ـ� 8� 4'	یی ا�0، واژه أ�ـ�Z را 

 /١٨=��=�ـ�یی، .('ـ	یی در ای�ـ�ن ا%ـ�ره ��ـ	ده �%ـ�# �0��G 1(0 دروغ�8ر #د؛ ای� ا�0 8� 

١٦٠ -١٥٩.(  

Zاد ه#Wر ای� ا	ـ� �\�ـ�;�R ،���5��0 �,� 4	د ��ار� #� د;�U ای
a� �\0 و #ه��ی  ��
9

#ای �	E �E*	ه دادن و ا���ت در�+ی و را�+ی "ن @سـZ دروغ ,	ر�ـ��ی ���4او�ـ� در @ـ#"ن . %	

ف« ا�+(�ده از دو �[��ـ#. )١٠،Z*5ا;. (» ال تُطع ُكلَّ حالَّف مهينٍ وW :»#��ی��ی
ّ

» َ�:ـ��«و » �ـ�

�7# ای� �[
��0 8� اW#اد 4	د%�(+� � د;�U �[` �ـ��# و ��ا%ـ+� �\ـ0 @ـ�=? ـ#ای ��در "ی� 


� 4ـ	ردن �ـ[ی '	� ��ی و Aس+ی �� داده و 	� ه# �[` و ز Hی	و دروغ 4 U=�ا���ت �,� 

 .a_ی] �05�5 دار��در �

- �-Mوز
[N: ی �ی]� اد#Wـیای� اM,% Zق و �ـ#ی	5� �
�، �+ی � @��0 �\�وز 
ال «: 8
و اE+�ـ��ی ؛  3)١٠ - ٨ا;+	ـ�، ( .»مؤْمنٍ إِال و ال ذمـةً و أُولئـك هـم اْلمعَتـدونَ      يرْقُبونَ في

��دا%+� 4)١٢و  ١١ا;(\#،. (»رُواْ فيها اْلَفسادَفأَكَْث. الَّذينَ َطغَواْ فىِ الْبَِلد« :دی7#ان ، �ه�ی 4	د را 

�
 .د�0 "ورده و �Eی�7ه #�# 4	د را �(� ���ی

                                                                                                                   
سين را دروغ شمرده بودند و ما در زنـدگانى ايـن جهـان بـه آنهـا رفـاه       و سركردگان از قوم او كه كفر ورزيده و لقاى جهان واپ -1

اگر از و . آشامد آشاميد، مى خورد و از آنچه مى خوريد مى جز بشرى مانند شما نيست، از آنچه مى) پيامبر(اين : بخشيده بوديم گفتند
  .گمان در آن صورت زيانكار خواهيد بود آدمى مانند خويش فرمان بريد بى

پـا  ) بـر انكـار خـود   (شـنود سـپس بـا گردنكشـى      شود مـى  كه آيات خداوند را كه بر او خوانده مى! بر هر دروغزن گناهكار واى -2
 !فشارد گويى آن را نشنيده است پس او را به عذابى دردناك نويد ده مى

 .دارند و نه پيمانى را و آنانند كه تجاوزگرند ي هيچ مؤمنى نه پيوندى را پاس مىدرباره -3
  .آنان كه در شهرها سر به سركشى برداشتند، و در آنها بسيار به تباهى پرداختند -4
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اول ای
aـ� �\ـ�وز'#ی ای�ـ�ن ـ� �	Eـ� ـ� ��ـFان �	ا�ـ�یی و : ذ8# دو �a+� در ای
\� Oزم ا�0

0��8��# ��5�5��ن �+(�وت ا�0 و �ی)� Yاز ی ��أَنْ كانَ ذا مالٍ ...َخيرِ معَتد أَثيمٍمنَّاعٍ لْل«: �	ا
إِنَّ قـارونَ كـانَ مـنْ    «: ده�، �� U8 اW#اد ی��E Y[� را �ح0 ����# @#ار )١٤و  ١٢،ا;Z*5(» و بنينَ

-دی#7 "�a�، =�` و��[ی از ا�	اع �\ـ�وز و :ـ#ه. 1)٧٦ ،�M5ا;. (»...عَليِهم   فَبغى  قَومِ موسى


\� و @+U 8� در ادا�ـ� ـ� %	د8�ی را %��U �یa% ی� و�:� �� �+W#' ی+�M,% [؛ از �#ور و �,#ی

��	د Zاه�	ا%�ره 4 �:�":   

یF&�H+� Y: ا/\ -+N ور و-N: ر�ی	د%�(+� در 1	اد 4#Wـ� از ;حـ�ظ �ـ�ی#ی+ی، ا
��+	ا �8

 ���a� در �^# دار�
# دی7#ان-�:�ر�ی و ی� �*�ی 4	د را 9 �+Wی� b*ای �س#�ـ[ی  ار�5ـ�ء ده
ـ�، -


��ی��ن �س*b ی�" #
� از =#ی�A Tی�� 8���ن دی7#ان 
# W#��یH ا;:ی در @#"ن، روش W#�	ن . 8�


��ن ای��ن ـ	ده ا�ـ0��
ی ا�#ا)�U ا�+,(�ف و � ا�+w[�ف 8# @	م  �+Wی ی�#�##ای �س*b و  :

ْ	َ��ُ  4F،hg(2#فا;.(»َفاستََخف قَومه َفأَطاعوه إِنَّهم كانُوا قَوماً فاسقين«
َ
@ ῭ َ

,+َ�ْ�
َ
W ـ�ی   ؛
]� �

W#�	ن � �,(�` ذه
ی �#د��ن ز�ـ��H و ��#ا�ـ�ن 4	ا�+�ـ�ن؛ "�ـ�ن را �\�ـ	ر ـ� . Fّ)+��Wه ا�0

��	د �س*�Z در #ا# 4	ا�+� Hـ# و ��ـ�رزه، . ه�یaW ـ�یی�ا�+w[�ف ��F ی[
ـی �ـ[�` �ـ�4+� �	ا

0�M,% دن# �����	ا�ی ��;ی و رو�ی و از  Uـ� �ح���ای 8ـ� "�ـ�ن را ـ� اE+�ـ��ی اWـ#اد، ـ� '	

��# ���یU ��زد��#W و ?�J� دا�ی	E	�. 

��ـ�یی �5ـ�ط �ـ[` 9
ـ�� ـ� ـFرگای��ن هM�!: Z*یF، ع�Y #*یF و س+? ^� F: ب

��ی ا�#ار، ��]Wیی و ا	'� Tن، از =#ی�����Wییا=#ا	E :»ٍزَةزَةٍ ُلممُكلِّ هلٌ ليه،(. »وF�:;و  3)١ا


ـ� وا@[�ـ0؛ �[ی �ـی4)١١،ا;Z*5(. »همازٍ مشَّاء بَِنميمٍ«: Z ز�یدو � ه
هـ�ی �	Eـ	د در �ـ	رد 8

#�#ی�
���ی ��  .ه�ی ای��ن را �,(ی و ی� #�8


ی و ای\�د ا4+�ف �[ی �ی :ای]
د N.-:� و ا�&aف: جaWا �@#)� �
� از wWـ�ی ای� اW#اد 
8

� وE	د "��ه درJ*� 0:E� ی H
� #A ا و��A��# دی7#ان :#ه #ده و ـ#ای ر�ـ��ن ـ� �1�5ـ�  �+W�

                                                                                                                   
و  نفـس  هواي تأثير تحت ديگران با ظالمانه رفتار به معناي بغي :»گمان قارون از قوم موسى بود و در برابر آنان سركشى كرد بى  -1

 ).68/ 8 ؛ طباطبايي،  309/ 1 مصطفوي، ( .گروهيست يا شخصي ايخواسته به رسيدن براي ،قانون برخالف
 .و آنان از او فرمان بردند زيرا آنان قومى بزهكار بودند) و از راه به در برد(آنگاه قوم خود را سبكسار كرد  -2
 .»واى بر هر بدگوى عيبجويى -3
 .چينى پيشگام در سخن عيبجوي -4
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��. »...إِنَّ فرْعونَ عال في اْلأَرضِ و جعلَ أَهلَهـا شـيعاً  « : ی 4	د W#01 ��زی ���ی
��\�وز�8را

)�M5;1)٤،ا.  

8� 4	د را در #ا# وا@[�0 8ـ��� ای� اW#اد در�Eیی ...):!� ��9�N، �6 ]� و:&R و(��Nی�: د


�،  ��ش �یی ����� �:�ی� � ا�	ر �,+*(ی ه�N	ن ��[�ـ�ح  �

قالَ أَ راغب أَنْت عـنْ  «: 8

\� و �+ی @+ـU 2)٤٦ ،�#یZ. (»آلهتي يا إِبراهيم لَئنْ َلم تَنْتَه َلأَرجمنَّك و اهجرْني مليا a% ، :

 3) ١٨ ،یـس. (»هوا َلنَرْجمنَُّكم و َليمسنَُّكم منَّـا عـذاب أَلـيم    قالُوا إِنَّا تََطيرْنا ِبُكم لَئنْ َلم تَنَْت«

��  .دی7#ان را � 4	د ه�#اه ��ز


ـ� �ـ� ه�ی �,+*` ��*ی �ـیای��ن '�ه �:�ی�ه�ی 4	د را � 1	رت :�F"B# �[ 6: ه
8

��
\� W#�	ن �,�;(�ن 4	یH را � �,0 �#ی� 1ـ. دی7#ان را � ای� �ح	 ��J? 4	د ��زaرت %ـ	

قالَ آمنُْتم لَه قَبلَ أَنْ «: "وی,0��	ده؛ Aس از @J? د�0 و �Aی��ن ای��ن را # %�4� ه�ی �,U �ی
 في... آذَنَ َلُكم نَُّكملِّبَلأُص و الفنْ خم َلُكمجأَر و ُكميدنَّ أَينَّ     فََلأُقَطِّعَلمَلـَتع ذُوعِ النَّْخـلِ وج

  .4)٧١،=�( .»د عذاباً و أَبقىأَينا أََش

رود 8� ـ#ای ی ای� اW#اد �� �ا�\� H�A �یرW+�ره�ی �\�وز�8را�� :و :& R	FB # Fe!�-ه: و

���	س و �Eن دی7# اW#اد د�0 � Hی	ی 4#�#��ـ�ن ـ� :ـ#ه. ���ی
ـ�درازی �ـیا���ت 	�#W ـی�8

 �
��ن �	ا�س+�
ی ا�#ا)�U و 8�+� Aس#ا
سی از ز��ن E�
  و إِذْ قـالَ موسـى  «: # "��ن ��0��8 ی�

                                                                                                                   
 .دسته كرد د و مردم آنجا را دستهگردنكشى ورزي) مصر(گمان فرعون در زمين  بى -1
  .اى ابراهيم، آيا تو از خدايان من متنفرى؟ اگر باز نايستى تو را سنگسار خواهم كرد«: گفت -2
كنيم و قطعاً عذاب دردناكى از ما به  اگر دست برنداريد، سنگسارتان مى. ايم شما را به شگون بد گرفته] حضور[ما «: پاسخ دادند -3

  .شما خواهد رسيد
آيا پيش از آنكه به شما اجازه دهم، به او ايمان آورديد؟ قطعاً او بزرگ شماست كه به شما سحر آموخته است، «: گفت]  فرعون[ -4

آويزم،  هاى درخت خرما به دار مى كنم و شما را بر تنه شك دستهاى شما و پاهايتان را يكى از راست و يكى از چپ قطع مى پس بى
 .تر و پايدارتر است ام يك از ما سختتا خوب بدانيد عذاب كد
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   حـذَبـذابِ ياْلع ـوءس وَنُكمومسنَ يورْعنْ آلِ فم إِذْ أَْنجاُكم ُكمَليع ةَ اللَّهمعاذْكُرُوا ن همقَوونَ ل
 . 1)٦،إ#اه�Z( .» ذلُكم بالء منْ ربُكم عظيم  أَبناءُكم و يستَحيونَ نساءُكم و في

- ��*M ا�1وا و�-�M: ی� [�� Vری�� � ��%ـ	د �س*�� ای� رW+�ره�ی "زارده
�ه و 4	د4	اه�

�+W#' دل � �
�� ،2ا=#ا��Wن از ای� اW#اد �8	% [�R#� ن��� ای Uدر ایـ� . 3و � ��Wی و د%�
ی �+�5

ان، �
Fوی %�ه و � اWس#د'ی و E	یی و د%�
ی دی7#ا�+�5م W 0;��4#د �� از �# R#ور *a� از �#ِس 

-ور�# �ـی�	زی و د%�
ی را در او %[*�ی �8
�و ا;�+� ای� �
:�یی رو���. %	د�#س �#�ی ��+� �ی

  ).376، صدوق، 311؛ �*	ا�ی، ٢٠٨ ����ی،. (��زد

- FU&�
#�ـ#ی  :ع�م ر�� ی 0:E س��ر%�ن دردر �:�ی0 �ی� '(0 ای� اW#اد �*�#ZR ��ش 

# دی#7 �+Wیی�
�#�#
��ان، � د;�U 4	د E از ��ه�ی �,+*` �*�ـی، �:ـ�ر�ی، ا�4@ـی %�ن ه��

�^ـ# دا�سـ+� و اR*ـ] �+ـی "راء ای 1ـ��]ای��ن 4ـ	د را در هـ# ز��
ـ�. �#��از دی7#ان �5]... و


�ا�� و �ـ
\��ه �ـی��در�0 و ا�aWر و �^#ی�ت ی��فََلمـا جـاءتْهم   «: %ـ��ر��ارزش 4	د را ا��ی
 5)٨٣، Rـ�W#. (»هم ِبالْبينات فَرِحوا ِبما عنْدهم منَ اْلعْلمِ و حاقَ بِِهم ما كانُوا بِه يستَهزِؤُنَرسُل

��ن ا�+
ـ�ع ��ـ	ده و زیـ# ـ�ر �ـ ال 8ـ#دن و " #�، ;_ا از ��	رت � دی7#ان و ا�+��اد از �(a# و ��

��ی ا�+(�ده از دا�H و �:�رت و 4	ی 8سی 8� #�# از ،�%�ایـ� ). �١٤٠*ـ	ا�ی،( 6.رو��ای��ن 

����� 0*M4ده	�#0W و ی�د'�#ی و ر%� �5�5ـی 7ی �	@` و �E	د و ا�+��اد رأی W#د �A ؛ او را از

  ).٢١٣ /١ ؛ 4	ا�س�ری، ١١٢ ����ی،( 8.دارد�ز �ی

                                                                                                                   
نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد، آن گـاه كـه شـما را از فرعونيـان     «: هنگامى را كه موسى به قوم خود گفت] به خاطر بياور[و  -1

] امـر [شـتند، و در ايـن   گذا بريدند و زنانتان را زنده مى داشتند، و پسرانتان را سر مى كه بر شما عذاب سخت روا مى]  همانان[رهانيد، 
 .»براى شما از جانب پروردگارتان آزمايشى بزرگ بود

  . ي خودبيني بغض و كينه استنتيجه -2
   .و دشمنان او فراوان خواهند شدآن كه از خودش راضى شود ، ناراضيان  -3
 .هيچ تنهايي، وحشتناك تر از خودپسندي نيست -4
آنچـه بـه ريشـخند    ) كيفـر (براى آنان آوردند به دانشى كه خود داشتند شادى كردند و  هاى روشن آنگاه چون پيامبرانشان برهان -5

  .»گرفتند آنان را فرا گرفت مى
 . دارد آدمي را از طلب علم باز مي، خودخواهي -6
  ..... تانتقاد كردن آدمى از خود، دليل استوارى خرد و نشانگر فراوانى فضل اوس -7
  .الت مي شودخودپسندي، مانع افزودن كما -8

  1395، پاييز و زمستان 33، شماره پژوهش ديني///  140

  نتايج مقاله

و ��ـ�ی�ت و ی �4ص �س�0 ـ� 4ـ	د، "راء از �
^# ا��م، 4	د%�(+7ی دا%+� �	E� و �*5�

���زه�ی W#دیس0 8� �� �� 4	دA#�+ی H�A رW+� و � �\�وز � %,Mـ�0 و �5ـ	ق دی7ـ#ان �
\ـ# 

ای 8� #ای %,� ��+� و ه�ی W#دی و اE+���یای� ا4+�ل � ��] "��ر �,#ب و "��]. %	د�ی

� ه�#اه دارد، در "�	زه H���Wی/ه ا=#ا	در ایـ� . 0ه�ی ا���ی از اه��0 سـ��ری #4ـ	ردار ا�ـ

�س0 و �� �	رد از او�1ف ا1ـ*ی %,Mـ�0 ��+�یـ�ن ـ� "ن �ـ�ن '#دیـ� Hوه/A . �ـ� 8ـ\�از "

#4ـ	رد ی �	ا�ـ� در �حـ	هدر را�+�ی در��ن "ن ا�ـ0 و �ـی%
�04 د@�T ه# ا4+�;ی، '�م �:�ی 

���ر و ا�+,�ب �	ع در��ن �[��� ���ور ��%�
�ه 
#ر�ی . 8 �@ـ#"ن در A/وهH ���# �[ی %�، 


���E 04[ی �س�0 ـ� % ��

	ان �8م T;�4 ا�س�ن و �,
�ن ارز%�
� و ���T او;��ء ا;:ی، 9� �

  .ا4+�ل 4	د%�(+7ی در ا4+��ر %,A 0�M/وه�ن و ���وران @#ار '�#د
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  كتابشناسي
١- Zن 8#ی"#@، ��E#� :ی '#��رودی، �:#ان	�	*ی ��ی،   :� .ش١٣٨٤@�ی�

	ی -٢� �  .ش��E١٣٦٢[� ��ر���، : �*ی اR #�8(�ری، �9پ اول، @Z: �حT5 ، ا;,�Mل ،  ��1وق، �ح�� � �*ی 

 .ق١٣٩٨ ��E[� ��ر���، : @Z ه�%Z �س�
ی، �9پ اول، : �حT5 ،ا;+	���،  ه�	 -٣


\a%FA)Zی "�#ی�a، راه
��ی ��,�Mی و "��ری اO�+4ت روا�ی ا�\�� روان -٤A 0وی#ا�( ،��E#� : ،یح�ـی �ـ�� �ح�ـ�ی

�#: �:#ان� .ش١٣٩٣روان،  

٥-  ،#9�EيF� ؛	�U�E ،�a
��روا] %
��� ي�، "ه	;�زان �� ،��E#� :ش١٣٨٩ران، ���ار: ی، �:#ان��ح��ي� �ي°ح. 

#@ی، ا��� � �ح�� � �4;�، ا;�ح��� -٦ T5ل: ، �ح�EZ@ ،ا;�ی� �ح�ث، �9پ دوم  : ،z����¸ا [+a;ق١٣٧١دار ا . 


�` R#ر ا;حaـZ و درر ا;a*ـZ، �ح5ـT ����ی "��ی، ��� ا;	ا�� � �ح��، -٧M� :Zی درای+ـی، 9ـ�پ اول، @ـ)JـM�  : #ـ+Wد

 .ش��١٣٦٦*���ت ا���ی،

� �ح��،  -٨ #)]E وت#�  .ق١٤٠٠ا�*�ی،  :���Mح ا;�#ی[z، �9پ اول، 

٩- T5ح� ،z]�� .ق١٤٠٩، � �سz "ل ا;��0 : ا;��0، �9پ اول، @�Z �س� "ل: �# ���*ی، �ح�� � �س�، و��)U ا;

�Fهz ا;
��# و �
��� ا;,�=#،  �*	ا�ی، �س�� � �ح��،  -١٠ Z@ :  ا¸��م ا;�:�ي zر���)V�( ،ق١٤٠٨. 

ا;ـ�ی� �سـ�
ی، 9ـ�پ Eـ�ل: ، �حT5 %#ح "@� ��Eل 4	ا�س�ری # R#ر ا;حZa و درر ا;Z*a،  4	ا�س�ری، �ح�� � �س�� -١١

��7ه �:#ان، : 9:�رم، �:#ان� .ش ١٣٦٦ دا

��رات ا�ـ��ی ��E[ـz ��ر�ـ�� �ـ	زه: @Z �9پ دوم،،   ،  ا;��Fان Wی �(س�# ا;5#"ن � �س��=��=��یی، ��� �ح� -١٢+�ی دW+# ا

 .ق١٤١٧�*���،

ا;�a+�ــz  :ا��ــ� �ســ�
ی، 9ــ�پ دوم، �:ــ#ان: ، �[ــ�ن ا;\ــ	اه# و ری��ــz ا;,ــ	ا=#، �ح5ــT 8#اaEــی، �ح�ــ� ــ� �*ــی -١٣

،zی	w�#�;ق١٣٩٤ا. 

دار ا;a+ـ] :  �*ـی ا�8ـ# R(ـ�ری و �ح�ـ� "4	�ـ�ی، 9ـ�پ 9:ـ�رم، �:ـ#ان: 5ـTا;aـ��W، �ح 8*�
ی، �ح�� ـ� ی[5ـ	ب،  -١٤

،z����¸ق١٤٠٧ ا.  

�	ار ا;\��[z ;�رر ا��4ºر اz�(º اº=:�ر، �9پ دوم، �#وت -١٥ºح�ر ا� �ح�� �5ی،  #@�دار إ���ء ا;+#اث   :�\*سی، �ح�� 

� .ق١٤٠٣، ا;[#

١٦-  ،#@�دار :  ��� ه�%Z ر�ـ	;ی �ح��ـی، 9ـ�پ دوم، �:ـ#ان: ، �حT5 أ��4ر "ل ا;#�	ل�#"ة ا;[5	ل �W %#ح  �\*سی، �ح�� 

،z����¸ا [+a;ق١٤٠٤ا . 

�# 8+�ب، : �JM(	ي، �س�،  ا;+ح�W T�5 8*��ت ا;5#"ن ا;a#یZ، �:#ان -١٧�
�7ه �#�E� و  .ش١٣٦٠

١٨- Z@ ،ا;س[�دات ?��E ،ا@ی، �ح�� �:�ی#���رات ا�����*��ن:  +� .ق١٣٧٩،  ا

١٩- �� �سـz "ل :  ا;��ـ0، 9ـ�پ اول، @ـ�Z �سـ� "ل: �حT5  ، ، �س+�رك ا;	��)U و �س+
�b ا;�س�)U 	ری، �س�� � �ح���5ی

   .ق١٤٠٨ا;��0، 
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