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  انگيزه سخنراني

 اينجانب، براساس نگاه کارشناسي خودم، خود
شيفتگي وپرخاشگری به ويژه پرخاشگری  
کالمي را دو آفت بزرگ فرهنگي مي دانم  

وبراين باورم راه طوالني پرصعوبتي را برای  
.  کمرنگ ومحو اين دو آسيب درپيش رو داريم
به همين جهت در حد مقدور وميسور آن را 

 .طرح وبرای حل آن استمداد ميجويم



 کليات

 تاريخچه: 
براساس اسطوره هاي يونان باستان  . گل نرگس است  نارسيس

جواني بود كه انعكاس چهره خود را  ( Narcissus) نارسيسوس 
وي در حالي كه در تكاپوي در آغوش  .در چشمه ديد وعاشق آن شد

گرفتن انعكاس چهره خود بود، در بركه غرق شد وبا مرگ او گل  
 .نرگس در كنار بركه روئيد

 پيام اسطوره: 

 شيفته خود شدن به هالکت مي انجامد 



 تصوير اسطوره ای نارسيسوس



 گل نرگس روئيده شده بجای نارسيسوس



 کليات

تعريف: 
   خود شيفته افراد (Narcissistic)  با اين ويژگي خود بزرگ

هستند و از جهتي   بسيار مهميبينانه كه احساس مي كنند آدم 
 .ندارند، مشخص مي گردند  نظير

 همه گيري شناسي: 
از % 2 -16شيوع تقريبي اختالل  شخصيت خود شيفته، بين

خطر بروز . است در جمعيت عمومي% 1وکمتر از جمعيت باليني 
اين اختالل در فرزندان افراد مبتال ممكن است بيشتر از ديگران  

 .  باشد



 (Self-esteem) ارزش خود

  ارزش خود (Self-esteem )يا عزت نفس يا احترام نفس : 
 هاي نائل شده شخصي  موفقيت وپيروزیكه براساس  خود ارزشيحس

فرد توسط همساالن، اعضای خانواده، ونيز،  ادراك اينكه، تا چه اندازه 
مورد ارزش وبهاء قرارداده مي شود سنجيده  معلمين وبه طور کلي جامعه،

 .مي شود 
 ادراك خود(Self-perceived )  :  ديدگاه عيني درباره مهارتها، صفات و

 .وجوددارد يانداردويژگي هايي كه در يك فرد 
 خود آرماني (Ideal-self) :  تصوري كه هر فرد دوست دارد يا به صورت

 .آرماني از خود دارد
 باشند، فرد از   همترازبا هم “ خود آرماني“و ” ادراك خود“هرزماني كه

 .بااليي برخوردار خواهد بود ” ارزش خود“



 سير شکل گيری ارزش خود

Kohut(1977) :  گرايش فطري خود هسته اي (Nuclear-
self ) بزرگي استعداد -1در كودكي به طور معمول دردو جهت  

تحسين  استعداد  -2 ( Grandiose) وعظمت يا آرماني شدن
كه مسير .سوق مي يابد (Idealizing)  وآرماني کردن نمودن

ومسير دوم تمايل به  (فرماندهي)رهبری کردناول تمايل به 
 .راسبب مي شود (فرمانبری)پيروی 

    در طي  ” دروني سازی دگرگون ساز“و ” ناکامي بهينه“ با
 بلند پروازی عاقالنه و واقع بينانهساليان دراز، مسير اولي به 

نظام خودمختار از آرمان ها و  رشد مي يابد ومسير دومي به 
 .تبديل مي شود  ارزش ها



 “کوهوت”سير شکل گيری ارزش خود 



 فرضييات ارزش خود

:Raskin (1991)  واکنش رواني دفاعيخود شيفتگي يك  
خودبزرگ بيني خصمانه كه انعكاسي ازپرخاشگري،  .است  وحمايتي

تسلط طلبي، احساس محق بودن و بهره كشي است همگي اعمالي  
است كه فرد  احساس ترديد، حقارت وافسردگي واكنشي دربرابر 

 .دردرون از آن رنج مي برد
 ما مِنْ رَجُلٍ تَکَبَّرَ اَوَتَجَبَّرَ اِلّا لِذِّلَهٍ وَجَدَها  :قالَ ( ع)امام صادق

 (312ص-2کافي جلد) في نَفْسِهِ 

 



 فرضييات ارزش خود

Wink(1991) :خود شيفتگي دونوع آشكار وپنهان وجوددارد 
 1- ازخود : است كه از مولفه هاينمايشگری _آشکاريا خود بزرگ بيني

موفقيت ها را به نمايش گذاشتن )مطمئن بودن،پرخاشگری، نمايشگری
 .برخوردار است ، بي احترامي به نيازهای ديگران ولذت طلبي (والف زدن

2- مضطرب : كه از مولفه هايحساسيت _پنهان يا آسيب پذيری
بودن،موضع دفاعي در موقعيت های اجتماعي داشتن،حساسيت بيش 

تشكيل شده والبته اين  از حدداشتن وساکت بودن در ارتباطات اجتماعي 
 .   هم دارنديکدندگي، لجبازی،تکبر،غرور ولذت طلبي افراد، 



 فرضيات ارزش خود

Watson(2002) : ارزش  _خودشيفتگيفرضيه پيوستاري
رامطرح كرد ومعتقد بود كه تحول ارزش خود، براساس حركت   خود

ارزش خود  به سوي يك خود شيفتگي خام وکودکانه از يك 
 .مي باشد  سالم وبالغانه

 
نارسيسيزم   نارسيسيزم سالم   ارزش خود سالم 

 ناسالم
       

ارزش خود-نارسيسيزم سالم     ناسالم-نارسيسيزم سالم          
 

 (446-غررالحکم)شَّرُ االُمورِ الَرِضّا عَنِ الَنَفْسِ (:ع)امام علي 



 خصايص باليني

 مي  مهمي دارند وخود را آدم خود بزرگ بينيافراد  خود شيفته ، احساس
هستند وبايد ديگران  به طرز  منحصر به فردیفكر مي كنند شخص . پندارند

آن ها كامالً احساس استحقاق وبرتری خاصي با آن ها همراهي كنند، 
 .  چشمگير است

 راندارند و از اين كه هر كسي به خود اجازه انتقاد كردن از   تحمل انتقادتاب
كامل به  بي اعتنائيمي شوند يا ممكن است  عصبانيآن ها راداشته باشد 

آن ها فقط نظر خود را قبول دارند واغلب در  . انتقاد ها را از خود نشان دهند
است  شکنندهروابط آن ها . هستند طمع کسب شهرت وثروت باد آورده

وچون به قواعد مرسوم رفتار تن در نمي دهند ممكن است ديگران را عصباني 
 .نمايند

  در روابط بين فردي آن ها چيز كامالً پيش پاافتاده  استثمار گرانهرفتار
از خود نشان دهند وتنها براي  نمي توانند همدلياين ها . ورايجي است

 .مي كنند تظاهر به همدردیدستيابي به اهداف خودخواهانه خودشان 



 تصويری نمادين از انسان خودشيفته



.  

 
 

  



 خود شيفتگي ومديريت

 سبب مي شود قدرت و مديريت  خود بزرگيبرجستگي گرايش به احساس ،
و   تحسين شدن، بزرگ انگاشته شدنبراي فرد خود شيفته، به عنوان 

مديريت را يك به حساب آيد وهمين امر  شغل جذاب، هدايتگر بودن
 .مي سازد  حرفه آسيب پذير

Kernberg OTTO  : بااستعدادمديران خود شيفته ممكن است  
ممكن است آن ها را ازاصل كار   نياز آن ها به تحسينباشند اما وپرکار

پر كندكه به نياز آن ها به تمجيد   متملّقيمنفك كند ويا اطراف آن ها را افراد 
 .پاسخ مثبت دهند و نه كساني كه از صالحيت برخوردارند 

 و  خود بزرگيبودن ويا احساس  ”پيرو“يا  ”رهبر“گرايش هاي نارسيسيتيك
كم وبيش در افراد وجوددارد و ميزان آن درافراد گوناگون،   آرماني سازی

 متفاوت است

 

 



 مضرات مديريت خودشيفته

1-  تغيير مي كند ودر موقعيت هاي  احساساتشانبه طور ناگهاني
 .گروهي رفتارشان باكاركنان تحقير آميز مي شود 

2-  وخود محوري   خلقيتصميم هاي آن هااغلب تابع شرايط
 .آنهاست

3-  بهره كاركنان وسازمان راجهت رسيدن به اهداف خودشان مورد
 .قرار مي دهند  کشي

4- كنند وياناديده بگيرند انکارهارا  واقعيت ممكن است . 
5-  نشان مي   مخربگرايش هاي  پيروزی ياشکستدرصورت

 .دهند 



 مضرات مديريت خودشيفته

 
6- بوده وبراي استفاده از مشاوران بي رغبت هستند انتقادناپذير 
7 -  نداشته وافراد خالق ومبتكررا تشويق نمي كنند همدليحس. 
 8-  ضعف پيوند وكاركنان پايين  رقابت شديدسازمان  کارکنان باالیبين

 .حاصل مي نمايند های اجتماعي
9-  كامالً خوب  ) مکانيسم دوپارگيبا گرايش هاي خود سازمان وافراد را به

 .  سوق مي دهند بي عالقگيو ( وكامالً بد



 مضرات مديريت خودشيفته

10-  ايجاد مي كنند کار گروهيافراد خود شيفته اشكال جدي در  . 
11-  چرخش سريع وزياددر مديران گزارش دهنده واحتماالً تصميم ساز 

 .  شغلي ايجاد مي نمايند
12-  ًانتخاب مي كنند  جانشين های نامناسبيتعمدا. 
13-  باعث تسری ارزش ها ورفتارهای خودشيفتگي به گروه زيادی

 .اززير مجموعه مديريتي مي شوند
14-   ناکامي نه تنها روند توسعه سازمان راكند وگاهي  متوقف مي كنند بلكه

 .دستگاهي راممكن است سبب شوند  ، ورشکستگي وسقوط



 خودشيفتگي گروهي

افراد خود شيفته، به ويژه اگر در جايگاه  
وموقعيت برتر وباالتری نسبت به ديگران 

قرار گيرند، با رفتار های خود ، باعث تسری 
ارزش ها ورفتارهای خودشيفتگي به گروه 

زيادی اززير مجموعه خود مي شوند، و منجر 
 .مي شوند“ گروه خود شيفته“ به شکل گيری



 تاثير اطاعت وفرمانبرداری در تغييرات رفتاری

 1963(آزمايشStanley Milgram(: 
 (درجه واندازه اطاعت ) “تنبيه بر حافظه”مطالعه اثر 
نمونه تصادفي از بازرگانان،افراد حرفه ای ،کارمندان وکارگران، ايفای : شرکت کنندگان

ودستور آزماينده نقش معلم وشاگرد، ايجاد شوك الکتريکي باهر پاسخ غلط توسط معلم 
 مافوق

 درخواست معاف از ادامه =ولت  150، ناله وفرياد قرباني=ولت 75ولت،  450-15ژنراتور
 آزمايش

40  ولتي، آزمايش را متوقف  150نفرروانپزشك گفتند اغلب آزمودني ها درمرحله ضربه
قرباني از پاسخ )ولتي 300درصدآزمودنيها ، آزمايش را تامرحله  4فقط  مي سازند و

 .وفقط يك درصد تا آخرين درجه پيش مي روند ادامه خواهند داد( امتناع مي ورزد
 آزمايش راتاآخرين مرحله ادامه دادنددرصد62بيش از با کمال تعجب ،. 
درصد بسيار زيادی ازمردم در فرمانبرداری از صاحبان اقتدار،سبب درد ورنج : نتيجه

 .  ديگران مي شوند

 



  بررفتار وشخصيت(محيط)اثرات موقعيت 

 زندان مصنوعي فيليپ زيمباردوآزمايش معروف(1971 Philip Zimbardo :) 
 دانشجويان سالم وباثبات دانشگاه استانفورد، به صورت تصادفي درنقش زنداني  :آزمودني ها

 (شش روز)وزندانبان به مدت دوهفته 
 ببنديممجبور شديم زندان شبيه سازی شده را شش روزدر پايان : نتيجه. 
 مرز بين شخصيت  ديگر نه برای ما ونه برای اغلب آزمودني ها، .چه آنچه را که ديديم وحشتناك بود

 .واقعي ونقش آنان معلوم نبود
  اکثر آنان به صورت زنداني ويا زندانبان درآمده بودند وديگر قادر نبودندبه روشني بين خود ونقش

در تمام جنبه های رفتار، تفکر واحساس آنها تغييرات  تقريباً .خود دراين آزمايش تفاوت بگذارند
 .فاحشي به وقوع پيوست

 ارزشهای انساني نابود .وکمتر از يك هفته زنداني شدن آزمايشي، عمری يادگيری رازايل کرد
زشت ترين، پست ترين وبيمارگونه ترين  چهره طبيعت انساني وخودپنداره به مبارزه طلبيده شد و 

   .ظاهرگرديد
 با پسران  (زندانبانان)برای ماوحشتناك بود گه ببينيم برخي از پسران شرکت کننده دراين آزمايش

پسران ديگر ، در حالي که حيوانات پست رفتار مي کردند واز بيرحمي لذت مي بردندديگر، همچون 
چاپلوس ومطيع شده وبه صورت ماشين های بي شباهت به انسان درآمده بودند که تنها  (زندانيان)

 .فکرشان، فرار، بقای فردی ونفرت فزاينده نسبت به زندانبانان بود



 چگونگي فهم تغييرات رفتاری

فيليپ زيمباردو(Zimbardo 2010  :)مشاهده جنايات افشاءشده درزندان ابوغريب  پس از
ومطالعه ودرگيرشدن در پرونده مربوطه، علت انجام اين اعمال وتغيير رفتاری رابه شرح زير  ( 2008)

 :توصيف مي کند

 Dispositional: Inside of individual (The Bad Apples). 

(سيب فاسد)درون فردی: مزاجي  

 Situational :External context (The Bad Barrel ). 

(سبد خراب)زمينه خارجي: موقعيتي  

 Systemic: Broad influences political, economical, cultural & legal 
power ( The Bad Barrel-makers). 

نشانه های بد )تاثيرات وسيع سياسي، اقتصادی، فرهنگي واقتدار قانوني:سيستمي
(سبد  



 خودشيفتگي فرهنگي 

بودن   پيروافراد جامعه ويژگي  اکثريت براساس نظر مردم شناسي
 .بودن رادارا مي باشند  رهبرويژگي  اندکي وگروه

  اگر ارزش هاورفتارها، ودر مجموع، ويژگي هاي  بارز خود شيفتگي
از جمعيت يك قوم، جامعه ويا كشور، به تبعيت از   گروه کثيریدر 

آن اجتماع، به صورت مستمر وطوالني   وفرهنگ سازانرهبران 
گرديد   آگاهانه ياناآگاهانه، فعاالنه يا منفعالنه، نهادينهمدت، 

مردم خود را نمايان ساخت مي   سبك زندگيواين ويژگي ها در 
شكل گرفته و يا   “خودشيفتگي فرهنگي“توان گفت كه بنياد 

 .  درحال شكل گيري است 

 





 (پاسخگوئي)سازوکار عدم احساس بي نيازی 

 َاقْرَأْ  « 2»خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ « 1»اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَق
عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ « 4»الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ « 3»وَرَبُّكَ الْأَکْرَمُ 

إِنَّ « 7» أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى« 6»کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى « 5»يَعْلَمْ 
 سوره علق« 8»إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى 

 ،عدم احساس بي نيازی وبه از ديدگاه آفريدگار متعال
هر فردی و مديری به ذيربطان  عبارتي ضرورت پاسخگوئي

وذينفعان، عالوه بر خداوند حاضر وناظر، مهمترين سازوکار  
مي  ( طاغي)مقابله با شکل گيری فرد و مديريت خود شيفته

 .  باشد



 تغيير نعمت وقوم از ديدگاه قرآني

َيُغَيِّرُوا مَا  ٰ  قَوْمٍ حَتَّى ٰ  لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى بِأَنَّ اللَّهَلِكَ ٰ  ذ
 سوره انفال ﴾53﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ٰ   بِأَنفُسِهِمْ

 خداوند، هيچ نعمتي را که به گروهي داده، تغيير اين، بخاطر آن است که
 !  ؛ و خداوند، شنوا و داناستنمي دهد؛ جز آنکه آنها خودشان را تغيير دهند

ِإِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا  ٰ   لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّه
وَمَا لَهُم  ٰ   وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ٰ   يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ٰ  بِقَوْمٍ حَتَّى

 سوره رعد ﴾11﴿مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ 
 برای انسان، مأموراني است که پي در پي، از پيش رو، و از پشت سرش او را از

خداوند سرنوشت هيچ  ( امّا)حفظ مي کنند؛ [  حوادث غير حتمي]= فرمان خدا 
را تغيير نمي دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغيير ( و ملّتي)قوم 

کند، هيچ ( بخاطر اعمالشان)و هنگامي که خدا اراده سوئي به قومي  !دهند
 ! چيز مانع آن نخواهد شد؛ و جز خدا، سرپرستي نخواهند داشت



 
 

وتعامل درجامعه ارتباطات 
 

انفس ، فقط جمع ساده نفوس نيست 
بلکه ماحصل ارتباط و تعامل جامعه نيز هست 

(قوم، اجتماع)انفس = عوامل تاثير گذار اجتماعي + نفس 
تغيير فردی                           تغيير اجتماعي 

 

روابط کرامت آميز اجتماعي، سازنده رفتارهای سالم فردی است 
روابط اهانت آميز اجتماعي، زاينده رفتارهای پر خطر فردی است 
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1- بَغيْ وطَغََي: واژه معادل خود شيفتگي در ادبيات قرآني 
 ْزياده خواهي، ستم وسرکشيطلب توام با تجاوز از حد= تعريف بَغي ،. 
تجاوز از حد و اندازه= تعريف طَغَي 
 مسير تنازلي بَغيْ وطغي  : 
  خسران نفس  
 ظلم به نفس  
    هبوط  
 هالکت 
  عذاب اليم 
 نفرين الهي  



 شواهد ديني در مورد خودشيفتگي

2-  شيطان نماد خود شيفتگي است: 
  َخَلَقتَني مِن اَنَاخَيرٌ مِنْهُ قالَ ما مَنَعَكَ اَالّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرتُكَ قال

فيها  تتَکَبَّرَمِنها فَما يَکُونُ لَكَ آن  فَاهبِطقالَ (12)نارٍوخَلَقتَهُ مِن طين
هنگامي كه تو را امر :  خدا فرمود. ( اعراف-13) الصاغِريناِنَّكَ مِن  فَاخرُج

، مرا  بهترممن از او :  ؟ گفت ، چه چيز تو را مانع شد كه سجده نكردى كردم
از اين  :  خدا فرمود« 12» .  او را از گِل آفريدى اى و از آتش پديد آورده

بزرگ ،  زيرا تو را نرسد كه در اين جايگاه بلند ; فرود آىمنزلتت  جايگاه و
 .  خوارشدگانىكه قطعاً از  بيرون شوكنى پس  منشى
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3- بازتاب زياده خواهي وستم به خود آدمي باز مي گردد. 
َإِنَّمَا بَغْيُکُمْ فِي األَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ  بْغُونَفَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ ي

مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَينَا مَرْجِعُکُمْ فَنُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ  عَلَى أَنفُسِکُم
، ناگهان در   پس هنگامي كه آنان را نجات بخشدسوره يونس،  « 23»تَعْمَلُونَ 
  (سرکشى تجاوز و!  اى مردم.  كنند مي  سرکشى ناحق تجاوز وزمين به 

كاالى  [  چند روزى محدود از ] ; شما فقط به زيان خود شماست(بغي
پس شما  ; گاه بازگشتتان به سوى ماست آن ; [ بريد بهره مي  ]زندگى دنيا 

 .   كنيم ، آگاه مي  داديد را به اعمالى كه همواره انجام مي 
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4- هبوط حضرت آدم وحوّا ناشي از تاثير وسوسه شيطان: 
َبَعضُکَم لِبَعضٍ  قُلنَااهبِطُوافَاَزَلَّهُمَاالّشَيطانُ عَنهافَاَخرَجَهُمامِمّاکانافيهِ و

،  پس شيطان،  (بقره -36)عَدُّوًوَلَکُم فِي االَرضِ مُستَقَرًّ وَمَتاعً اِلي حينٍ 
چه   ]آنان را از آنچه در آن بودند  آن درخت لغزانيد و[  طريق ]هر دو را از 

ما  و.  بيرون کرد[  جايگاه ظاهرى چه منزلت و ، و مرتبه معنوى مقام و
تا   و ]در حالى كه دشمن يكديگريد [  ! اى ابليس حوا و اى آدم و : ] گفتيم

[   ، از اين جايگاه صفايى نخواهد بود ابليسيان صلح و ، بين شما آدميان و ابد
،  تا مدتى معين و[  براى زندگى ]، قرارگاهى  براى شما در زمين و فرود آييد
 .   ورى اندكى خواهد بود وسيله بهره
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 (هالکت فردی)

5- هالکت فردی ناشي اززياده خواهي فردی بدون پيروی جمعي: 
 عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْکُنُوزِ مَا إِنَّ  فَبَغَىإِنَّ قَارُونَ کَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ   قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْمَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ 
از قوم موسى بود كه بر آنان  قارونهمانا سوره قصص،  « 76»الْفَرِحِينَ 
ثروت آن اندازه به او داديم   هاى مال و از گنجينه ، و كرد تجاوز و سرکشي

[  ياد كن . ] آمد دشوار مي  كه حمل كليدهايش بر گروهى نيرومند گران و
، قطعاً  شادى مکن[ مغرورانه متكبرانه و ] : قومش به او گفتندهنگامي كه 

 . را دوست ندارد[  مغرور متكبر و ]خدا شادمانان 



 (هالکت فردی)شواهد ديني در مورد خودشيفتگي 

 أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ  عِلْمٍ عِندِیقَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى
سوره قصص،    «78»هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَکْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ 

است به من  دانشى که نزد منرا بر پايه [  مال انبوه ثروت و ]جز اين نيست كه اين :  گفت
كرده است كه از او نيرومندتر  هالكدانست كه خدا پيش از او اقوامي را  آيا نمي .  اند داده

از گناهانشان [  مشهود است كه جرمشان معلوم و ] يماندمر ؟ و اندوزتر بودند ثروت و
 « 78» .  شود بازپرسى نمي 

 َفَما کانَ لَهُ فِئهٍ يَنصُرونَهُ مِن دونِ اهلل وَما کانَ  فَخَسفنا بِهِ وَبِدارِهِ اَالرض
،  اش را در زمين فرو برديم خانه پس او و،  (قصص-81)مِن المُنتَصِرين 

يارى [  براى رهايى از عذاب ]هيچ گروهى غير از خدا براى او نبود كه وى را  و
 قصص« 81» .  خود نيز نتوانست از خود دفاع كند ، و دهد
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 (هالکت قومي) 

 ُمُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا  أَلَيْسَ لِيقَالَ يَا قَوْمِ  فِي قَوْمِهِوَنَادَى فِرْعَوْن
فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ « 52»مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ  أَمْ أَنَا خَيْرٌ« 51»تُبْصِرُونَ 

:   ندا داد قومشفرعون در ميان  :سوره زخرف «53»مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ 
اين نهرها از زير   پادشاهى مصر ويژه من نيست و آيا حكومت و!  اى قوم من:  گفت

تهيدستى  فقر و حشمت من و عظمت و ]؟ آيا  من به فرمان من روان نيستند[ هاى كاخ ]
مقدار  بى مگر نه اين است كه من از اين كسى كه خوار و« 51» !  ؟ بينيد نمي [ موسى را

،  ، سربلندى ، عزت اگر موسى ]« 52»  ؟ بهترم،  گويا سخن گويد تواند روشن و نمي  است و
؟ يا چرا   طال بر او آويخته نشده است پس چرا دستبندهاى زرين و[ شخصيت داشت كرامت و

 « 53» ؟  اند همراه او نيامده[  براى اثبات نبوتش ]فرشتگانى 
 ُفَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ « 54» إِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوه

پس او قومش را سبك « 56» فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ« 55»فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 
در نتيجه از او اطاعت [  خوارشان كرد اغواگرى فريفت و آنان را با وسوسه و و ] مغز شمرد

چون ما را به خشم آوردند از « 54» .  نافرمان بودند زيرا آنان مردمي فاسق و ; کردند
آنان را پيشگامان در نتيجه « 55» .  پس همه را غرق کرديم،  آنان انتقام گرفتيم

 سوره زخرف« 56» .  عبرتى براى آيندگان قرار داديم و[ دوزخيان ]
 



 (هالکت قومي)شواهد ديني در مورد خودشيفتگي 

 ُلَى إِمَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ  يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوَقَالَ فِرْعَوْن
من براى !  [ مملكت ] سران اى اشراف و:  فرعون گفت وسوره قصص،  «38»إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ 

قوى به دست  تا آجر محكم و ]برايم بر گِل آتش بيفروز !  ، پس اى هامان شناسم شما هيچ معبودى جز خود نمي 
البته من او را از دروغگويان  ، و اطالع يابم ، پس برايم برجى بلند بساز شايد بر معبود موسى آگاهى و [ آيد

 « 38» .  پندارم مي 
 ُفَنَبَذْنَاهُمْ فِي  فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ« 39»وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ  فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاسْتَکْبَرَ هُوَ وَجُنُودُه

«  41» وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ« 40»فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ  الْيَمِّ
سپاهيانش به ناحق در زمين سرکشى  او و« 42»وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ 

در  سپاهيانش را گرفتيم و پس او و« 39» ،  گردانند پنداشتند كه آنان را به سوى ما بازنمي  ، و تکبّر کردند و
[   به كيفر طغيانشان ]آنان را  و« 40» ؟  پس با تأمل بنگر كه سرانجام ستمكاران چگونه بود ; دريا افکنديم

آنان را در اين   و« 41» ،  شوند روز قيامت يارى نمي  ، و کنند قرار داديم پيشوايانى که دعوت به آتش مي 
 سوره قصص« 42» ،  از رحمت خدايند[  مطرودان و ]رويان  روز قيامت از زشت ، و دنيا با لعنت بدرقه كرديم
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6-  هالکت قومي ناشي ازظلم جمعي : 
 59)وَجَعَلنا لِمَهلِکِهِم مَوعِدا اَهلَکناهُم لَماّ ظَلَموا وَتِلكَ القُری-

هنگامي  [  يى كه داستانشان را بر تو خوانديم ]آن شهرها  و،  (كهف
براى  ، و ، هالکشان کرديم ستم ورزيدندكه اهل آنها به خود 

 « 59» .  هالكتشان وقتى معلوم مقرّر نموديم



 (هالکت قومي)شواهد ديني در مورد خودشيفتگي 

 ٌوَما ظَلَمناهُم وَلكِن  ( 100)ذلِكَ مِن اَنباءِالقُري نَقُصُّهُ عَليكَ مِنها قائِمٌ وَحَصيد
اِنَّ اَخذَهُ  ظالِمَهٌوكَذلِكَ اَخذُ رَبِّكَ اِذااَخَذَالقُري وَهِيَ ( 101....) ظَلَموااَنفُسِهم

اين، از خبرهاي آن شهرها است كه آن رابر تو حكايت  ، (هود-102.)اَليمٌ شَديدٌ
ما بر  و( 100.)بربادرفته اند(برخي)برسرپا هستندو( هنوز)برخي از آنها.مي كنيم

، پس هنگامي كه  ولى آنان بر خويشتن ستم ورزيدند،  آنان ستم نكرديم
، چيزى  پرستيدند ، معبودانى كه به جاى خدا مي  عذاب پروردگارت فرا رسيد

  هالکت خسارت وبه آنان جز  ، و از آنان دفع نكردند[  از عذاب را ]
، هنگامي كه  چنين است مؤاخذه كردن پروردگارت و« 101» .  نيفزودند

.   کند ها را در آن حال که ستمکارند مؤاخذه مي  آبادى[  مردم ]
 «102» .  سخت است ترديد مؤاخذه او دردناك و بى
 



 (عذاب)شواهد ديني در مورد خودشيفتگي 
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 (آزمون ديگران) 

8- عاقبت ستمکاران، آزموني ديگران: 
وَجائَتهُم رُسُلُهُم بِالبَيِنّاتِ وَما كانوا  ولَقَداَهلَکنَا القُرُونَ مِن قَبلِکُم لَمّا ظَلَموا

ثُمَّ جَعَلناكُم خالئِفَ فِي ( يونس-13)لِيُومِنوا كَذلِكَ نَجْزِي القَومِ المُجرِمينَ
يقيناً اقوام پيش از ،  (يونس-14) لِنَنْظُرَ کَيْفَ تَعمَلُونَاالَرضِ مِنْ بَعدِهِم 

پيامبرانشان براى آنان  ، و ، هالك کرديم شما را هنگامي که ستم ورزيدند
گونه گروه  اين ; ، ولى آنان بر آن نبودند كه ايمان بياورند داليل روشن آوردند
سپس شما را بعد از آنان در زمين « 13» .  دهيم گناهكار را كيفر مي 

، چگونه عمل  بنگريم[  بر پايه سنّت آزمايش ]جانشين قرار داديم تا 
 «14» ؟  کنيد مي 

.فَاعتَبَروا يا اُوليِ االَبصار 



 (  نگاه نبوی)شواهد ديني در مورد خودشيفتگي

مَا اجتَمَعتُم؟ فَقالوا يا رسولَ اهللِ هذا مَجنونٌ يَصرَعُ : مَرَّ رسولُ اهللِ عَلي جَماعَهٍ فَقالَ(: ع)قالَ علي
بِالمَجنونِ حَقُّ  ثُمَّ قالَ، اَال اَخبَرَكُم . المُبتَلَيفَقالَ لَيسَ هذا بِمَجنونٍ وَلکَنَّهُ فَاجتَمَعنا عَليهِ، 

المُتَبَختِرُ في مَشيَتِهِ، الناظِرُ في عَطفيه، المُحرِّكُ قالَ . قالوا بَلي يا رسولَ اهلل؟ المَجنونِ
جَنبَيهِ بِمَنکَبَيهِ، يَتَمَنَّي عَلي اهللِ جَنَّتَهُ وَ هُوَ يَعصِيه، الَّذی ال يُؤمَنُ شَرَّهُ وَ ال يُرجَي 

رسول خدا بر :فرمود( ع)حضرت علي : ترجمه حديث ، .هذا المُبتَلَيفَذلِكَ المَجنونُ و خَيرَهُ، 
جمعي گذشت و فرمود براي چه گرد هم جمع شده ايد؟ عرض كردند يا رسول اهلل اين مجنوني 

  .فرمود اين مجنون نيست بلکه بيمار استاست كه غش مي كند و ما برگرداوجمع شديم، 
مجنون فرمود . آگاه نكنم؟ عرض كردند بلي يا رسول اهلل مجنون واقعيسپس فرمود شمارا از 

آن است که ازروی تکبر راه مي رود وباگوشه چشمش نگاه مي کند وشانه های خود را 
ازشرش  آسوده .از سر بزرگي مي جنباند وبا آنکه گناه مي کند آرزوی بهشت دارد

خصال شيخ صدوق، . آن يکي مجنون واين يکي بيماراست نيستند وبه خيرش اميدی نيست،
دكتر سيد ابوالقاسم حسيني ( جلد اول)اصول بهداشت رواني .1354ترجمه آقاي كمره اي چاپ ششم كتابفروشي اسالميه 
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 تصويری نمادين از انسان خودشيفته



 (نگاه علوی)شواهد ديني در مورد خودشيفتگي

 ِاَلْکِبْرِوَ سُوءِ عَاقِبَةِ  اَلظُّلْمِوَ آجِلِ وَخَامَةِ  اَلْبَغْيِفَاللَّهَ اَللَّهَ فِي عَاجِل  
اَلْعُظْمَى وَ مَكِيدَتُهُ اَلْكُبْرَى اَلَّتِي تُسَاوِرُ قُلُوبَ   مَصْيَدَةُ إِبْلِيسَفَإِنَّهَا 

فَمَا تُكْدِي أَبَداً وَ الَ تُشْوِي أَحَداً الَ   اَلسُّمُومِ اَلْقَاتِلَةِاَلرِّجَالِ مُسَاوَرَةَ 
نهج البالغه معروف   192خطبه )مُقِالًّ فِي طِمْرِهِوَ الَ  عَالِماً لِعِلْمِهِ

تعجيل عقوبت و کيفر زنهار زنهار شما را به خدا از ،   (به القاصعه
  سرکشي و  از سرانجام وخيم ظلم و سوء عاقبت تکبر و خودپسندی

 ،اوست مرکز کيد و نيرنگو  کمين گاه بزرگ ابليسكه  .برحذر مي دارم
مي آميزد و  زهرهای کشندههمچون  قلب های مردانكيد و نيرنگي كه با 

 . کسي از هالکتش جان به در نمي بردو . هرگز از تاثير فرونمي ماند 
به خاطر  فقيربه خاطر علم و دانشش و نه  عالم و دانشمندنه : هيچكس 

  . لباس كهنه اش



 شواهد تاريخ جهان در مورد خودشيفتگي 

1-  (1889-1945)آدولف هيتلر : 
 ستم به ديگراقوام وحمله به ساير كشورها و رهبری حزب نازی، آلمان نژادبرتر: گفتار ورفتار خود شيفته  ، .... 
خودكشي فردي، به محاكمه كشاندن سران حزب نازيسم، اشغال وتجزيه آلمان و: سرانجام کار... 
2-  (1937-2006)صدام حسين   
 ستم به ديگراقوام وحمله به ساير  ورهبری حزب بعث، همراهي اعراب قوم برتر: گفتار ورفتار خود شيفته  ،

 ....كشورها و 
 اشغال وفالكت عراق ،دستگيري ومحاكمه واعدام صدام ،  محاكمه سران حزب بعث و: سرانجام کار.... ، 

3- سرهنگ معمر قذافي: 
 صاحب كتاب سبز، همراهي ورهبري گروه زيادي از مريدان، ستم به اعراب قوم برتر: گفتار ورفتار خود شيفته ،

 ،..مردم ومخالفين و
اشغال وفالكت ليبي ،دستگيري وكشتن انتقامجويانه او ، فرار ويا  محاكمه دوستان وهمرزمان او: سرانجام کار....، 



 شواهد تاريخ ايران در موردخودشيفتگي

1- هفتمين پادشاه سلسله ) سلطان محمد خوارزمشاه
 : (خوارزمشاهيان

سفير   قتلنيزدستور  و در شهر اُترار قتل بازرگانان مغول دستور
 .....و(ميالدي1218)هجري 615درسال  چنگيز

شكست از پسر چنگيزدر ناحيه اوش  : سرانجام کار
هجري وفرار، انقراض حكومت خوارزمشاهيان  616واتراردرسال

 درچند سال بعد

 



 شواهد تاريخ ايران در مورد خودشيفتگي

2-  ،( :ميالدي  590-627)آخرين پادشاه مشهور ايران باستان  خسرو پرويز 
 و خوش گذران بود، با اطرافيان بسيار بد رفتار   متکبر و خود پسنداو مردي

 7سال )بود با فرستادگان پيامبر اسالم بد رفتاري و نامه آن حضرت را پاره كرد 
 (.هجري

روانه زنداننمودند، او را  شورشمردمان خودش عليه او : سرانجام کار  
را به جانشيني او برگزيدند و از آن پس دولت ساساني  برزويهنمودند و پسرش 

بيش از پيش به سراشيبي سقوط افتاد و بدين ترتيب رفتار او يكي از عوامل 
 (.هجري 31سال )انقراض حكومت چهار صد ساله ساسانيان شد 

 

 



شواهد 
تاريخ 

ايران در 
مورد 
 خود

 شيفتگي

نگاه به 
سياست 
 خارجي



 شواهد تاريخ ايران در مورد خودشيفتگي

3- باباخان پسر حسين قلي خان جهانسوز و برادرزاده ) فتحعلي شاه قاجار
 زمان سلطنت 1176  -1213( آقامحمد خان قاجار

 قاتل صدر ( خوانين،بازماندگان صفوي، بزرگان ايل قاجار)  سرکوبگرمردي
در حد اطالعات   ناآگاهخود حاجي ابراهيم خان كالنتر يا اعتمادالدوله و  اعظم

 .مدعي اصالح فرنگيانرئيس ايل ولي 
قراردادهای ننگين استعماری ساله او مشحون از  37كارنامه : سرانجام کار

، ( 1186ايران و فرانسه )  فين کنشتايناز قبيل عهد نامه  و وطن فروشي
ايران و روسيه  )  گلستان، عهد نامه (1187ايران و انگليس ) مجملعهد نامه 

ايران و   ترکمن چای، عهدنامه (1192 ايران و انگليس، عهدنامه (1191
 .است(  1206روسيه 



 شواهد تاريخ ايران در مورد خودشيفتگي

4- (ش. هـ1298-1359) محمدرضاپهلوی : 
سركوب و اختناق در داخل، راه اندازي حزب  الف زني مکرر ،

  37در طول دوران حكومت   نخست وزير 31جابجائي رستاخيز، 
ساله خود،  مداخله در امور همسايگان بانگاه نيروي برتر منطقه و 

رسيدن ايران به دروازه  و مژده  مدعي راهنمای ابرقدرت ها
 ...تمدن بزرگ و

فرار از كشور و مرگ ذلت بار، آوارگي و دربدري  :  سرانجام کار
 ...عوامل حامي، سقوط رژيم پهلوي و انقراض نظام شاهنشاهي و

 



راه کارهای پيشگيرانه از شکل گيری مديريت 
 خودشيفته

1-  در نظام انتخاب مديران  سالمت روانياعمال ارزيابي 
2-  جوامع مدنيترغيب به تشكيل انجمن هاي صنفي ونيز 
3- درتمامي كاركردهاي مديريتي شفافيت واطالع رساني 
4- تمامي كانون هاي قدرت اعم از تقنيني، اجرائي،   پاسخگو بودن

 مالي، امنيتي، قضائي ونظامي به زير مجموعه
5-  براي انتقاداز مديريت مصونيتايجاد سازوكار قانوني 
6-تواضع وتعاملرفتار  ترويجو تکبّر وتملّقرفتار  تقبيح   
7- دوره مديريت افراد ومحدود بودنبودن  چرحشي 



 نگراني جدی و تامّلي اساسي

 تمدن گمراه، ورود به دروازه  هدايت فرنگستانضرورت : آيا استفاده از تعابيرهائي چون
كشورهاي   امّ القری، ايران اولين وبرترين درجهاندر خاورميانه،  اولين وبزرگترين، بزرگ

ايرانيان درمنطقه وجهان، هنر نزد  رتبه اولجهان، دستيابي به  قلب سياسياسالمي، ايران 
، زنبيل به دست برای برقراری رابطه باايرانكشورها است وبس،ايرانيان باهوش ترينند، 
امروزهمه تصميم گيری هادرجهان متوقف الهام بخشي مديريت ايران به دنيا، 

نصف  اصفهان است،  ومعطوف به نحوه تصمميم گيری های جمهوری اسالمي ايران
)  ترجمه زير تخصصي، شهر اخالقدارد، تهران يك شهر ، ايران جهان

Subspeciality ) ،مديران، دانشگاهيان،  صاحب منصباندربين ....وبه فوق تخصصي ،
 وجود ندارد؟جای نگراني جدی ،  وگاهي مردم عادی نويسندگان

 از دانشگاه هاي دست چندم امريكا واروپاو ديگر  مدركآيا اگرالفاظ فوق را باارزشي دانستن
پوشاك،خوراك، دارو، )خارجي لوازم ووسائلدول بيگانه، اشتياق براي استفاده از 

جای را كنار هم بگذاريم  مسئولين ومردمدر سبك وسياق زندگي روزمره ....( اتوموبيل
 وجود ندارد؟   تاملي اساسي



 آرزوی شخصيت فرهنگي    

 (دکتر احمد پورنجاتي)وفرهنگي  نويسندهآرزوي يكي ازچهره هاي 
 به هزارويك دليل در همه عالم ودر   ماايراني هاسال هاست باوركرديم كه

يگانه وبي همتا ومثال زدني،  ”بي نظيريم“مقايسه با همه مردم جهان 
هرسال بيش از پيش  ”مطرح بودن“اشتهاي سيري ناپذير طبع بلندمان براي ...

براي .....جلوه گري كرده است واز قضا هرروز بيش از گذشته مطرح بودهايم 
آيا مي شود سال . زندگي كنيم ”آدم های معمولي“يك بار هم كه شده مثل 

انسان های عادی با قدرت عادی برای .ماباشدجديد آغاز فصل عادي شدن 
اين آرزوی ”عادی بودن“باور كنيد، چيز كمي نيست،  !يك زندگي عادی

 ( 87شهروند امروز، نوروز) .من است



   يادآوری مهم

 آرمان خواهي، افق نگری وبلند پروازی های عاقالنه ، جلوه ای از کمال طلبي انساني
 .است

  خود شناسي و واقع بيني، چراغ راه مسير کمال است وکمال آدمي محصول تالش
 .اوست

 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى« 39» وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى« 38»أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى  
 سوره نجم« 42»وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى « 41»ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى « 40»

 مَن عَرَف َ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ : حديث قدسي 
مسير طوالني، پر پيچ وخم وبافراز وفرود راه کمال : تاريخ وتجربه به ما مي گويد

وسعادت، نه تنها افراد بلکه اقوام وملل خود بزرگ بين وغير واقع بين را به سراشيبي 
البته افق را ديدن و ارزيابي منطقي وعقاليي . گمراهي، ناکامي ونابودی سوق مي دهد

از توان خويش وقوم وکشور داشتن، همراه با استفاده از تمامي دانش وتجربه ديگران  
 .ونيز تالش مستمر آميخته با  اميدواری، هدايتگر به سوی کمال وپيروزی آرماني است





 نتيجه گيری

1- انسان ها در مسير رشد وتكامل شخصيتي وشكل گيري ارزش خود  همه
برخوردار مي گردند وكم وبيش  خودشيفتگيواعتمادبه نفس از ويژگي هاي 

 .  درجاتي ازاين خصايص رادارا مي باشند
2-  است مسيرزياده   شيطانيخودشيفتگي برجسته وكامل كه پيروي از نماد

خواهي، سركشي ، ظلم به نفس وديگران، هبوط وسرانجام هالكت همراه با 
 .عذاب دردناك رادرپي خواهدداشت

3- ،وتعميم ارزش ها ورفتارهاي  اشاعه ازجمله مضّرات مديريت خودشيفته
خودشيفتگي گروهي و آسيب زا به يك قوم وگروه وسرانجام شكل گيري 

 .  است فرهنگي



 نتيجه گيری

4- اصالح  بدون استقبال وپيروي گروهي به  خودشيفتگي فردی
 .مي انجامد  فردی هالکت ويا وسازگاری

5- درصورت تداوم منجر به  خودشيفتگي گروهي يا فرهنگي
 .مي شود ونابودی قومي ناکامي

 اِنَّ اهللَ ال يَظلِمُ النّاسَ شَيئاً وَلکِنَّ النّاسَ اَنفُسَهُم يَظلِمون  (
خدا به هيچ وجه به مردم ستم نمي کند، ليکن (. يونس-44

 .مردم، خودبر خويشتن ستم ميکنند

 



 نتيجه گيری

6-  ضروري است چشماني روشن بين وريزبين آحاد
،  کمترازيك درصدینمايندتااين جمعيت  رصدخودشيفته را

 اکثريت فرمان پذيرصفات شخصيتي بيمارگونه خود را به 
جامعه تسري ندهند ودر مراحل اوليه، شناسائي وديگران از  

 .خطر بالقوه آنان اگاه گردند
  ًوَاتَقُّوافِتنَهً ال تُصِيبَنَّ الذين َ ظَلَموا مِنکُم خاصَّه

واز فتنه ای که ( انفال-25)وَاعلَمُوااَنَّ اهللَ شَدِيدُالعِقاب 
تنها به ستمکاران شما نمي رسد بترسيد وبدانيد که 

 .خدا سخت کيفر است 

 



 نتيجه گيری

7-  درفضای جامعه  خودشيفتگيبروز نشانه هائي از
ما، عالمت آسيب زائي وهشداردهنده مي باشد تادير 

نشده ، تدبيری جدی واقدامي فرهنگي برای اصالح 
 .نفوس مي طلبد 

.......اِنَّ اهللَ ال يُغَيِّرُ مابِقَومٍ حَتيّ يُغَيِّروامابِاَنفُسِهِم  ( ...
در حقيقت، خدا حال قومي راتغيير نمي (..رعد-11

 ....  دهدتا آنان حال خودرا تغيير دهند

 



 سوال های اساسي

1-  عالئمي بيمارگونه و در جامعه و فرهنگ ما دانشگاهيان، آيا، به نظر شما
 احساس مي شود؟ هشدار دهنده

2-  چون ؟ ويا چون قوم قارون؟ چه بايد کرداگر عالئمي مشاهده مي شود
 ؟جنود فرعون

3-  بايد سکوت کرد و يا واکنش در اين شرايط خاص سياسي و اجتماعي
 نشان داد؟

4-  ؟تاريخ مي پذيرندما را آيندگان و  سکوت احتماليآيا 

 5-  است؟ تاثير گذارآيا واكنش ما 



 سوال های اساسي

6- تا نظر كار شناسي و علمي ما   چگونه بايد واکنش نشان داد
جامعه ، به نا كجا   فضای آلوده سياسي و غير اخالقيدر گرداب 

 آباد زمانه منتهي نشود؟
7-  و دست اندركاران جامعه و   آگاه سازی صاحب نظرانآيا

در راستاي پيشگيري از انحطاط جامعه،  جزء  دانشگاهيانحداقل 
 رسالت ما محسوب مي شود يا خير؟

  بنظر مي رسد سوال ها دشوار و پاسخ ها دشوار تر است پس
 ..........چه بايد کرد؟ شما بگوييد



 مواردی از چه بايد کرد؟

 اينجانب فکر ميکنم با ملحوظ نظر داشتن آرمان خواهي، افق نگری وبلند پروازی های
 :عاقالنه که جلوه ای از کمال طلبي انساني است ضرورت دارد

1-  ما دانشگاهيان، ضمن پذيرش مسئوليت از خود شروع کنيم وفضای خود شيفتگي
 .وافراد خودشيفته را روشنگری نماييم

2- روشنفکران وفرهنگسازان جامعه را در برابر اين آفت فرهنگي روشن وآگاه سازيم. 
3-  هرگونه خودشيفتگي را در هر سطحي به عنوان رشد نا يافتگي شخصيتي ارزيابي

 .نماييم
4-  قبح اين آفت  وبار ضد ارزشي  وخسارت بارآن را از ديدگاه علمي وديني روشنگری

 .نماييم
5-  البته بايد پذيرفتار هزينه آگاهي بخشي آفت ها هم باشيم وقضاوت نهايي را به تاريخ

 .وسرانجام خداونداحکم الحاکمين بدانيم



 پند خداوندی

ٍثُمَّ  ٰ  وَفُرَادَى ٰ  أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى ٰ   قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَة
إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَکُمْ بَيْنَ  ٰ   مَا بِصَاحِبِکُمْ مِنْ جِنَّةٍ ٰ   تَتَفَکَّرُوا

 سوره سباء46.يَدَیْ عَذَابٍ شَدِيدٍ
و آن ]اندرز مي دهم [ حقيقت]من شما راتنها به يك : بگو

دونفر دونفر و يکي يکي برای خدا قيام کنيد، سپس  : که[ اين
هيچ گونه [ محمد صلي اهلل عليه وآله]بينديشيد همدمتان 

جنون ندارد، او برای شما جز هشدار دهنده ای نسبت به 
 «46»عذاب سختي که پيش رويتان قرار دارد نيست



 نيايش پاياني

درپايان همگي را به دعاي حضرت آدم وحواپس      
از اثر پذيري از وسوسه شيطاني وانجام  

رفتارزياده خواهي كه منجر به هبوط آنان از  
 :بهشت برين شد رايادآوري مي كنم

  َقاال رَبَنّا ظَلَمنا آَنفُسَنا وَ اِنْ لَمْ تَغْفِرلَنا و
  -23) تَرْحَمنا لَنَکُونَنَّ مِنَ الخاسِرينَ 

 (اعراف



 حضار محترم تقديم به شما


