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 یدلبستگ وبوده  عتیانسان فرزند عالم طب ینیبه قول امام خم بنا

 یتعلق خاطر، آدم نی؛ اما از آنجا که ااستمعمول  یبدان امر یو

 ایدن ینیمذموم است. امام خم یکند امر یخلقت دور م تیرا از غا

کمال و  یعنیکند؛  یم یو رنج و فنا معرف رییرا دار نقصان و تغ

در حالی که انسان ذاتا  نمی یابدنشئه تحقق  نیدر ا تیتمام

. بر این اساس دلبستگی جویای راحتی، آزادی و کمال و مطلق است

تا با  میمقال بر آن نیدر ازا خواهد بود. به این نشئه آسیب

مطرح  ایدر باب دن ینیکه از منظر امام خم ییاهیژگیبه و تیعنا

. مینشئه بپرداز نیبه ا دلبستگی ها و مضراتآسیب انیبه ب شودمی

وجه برون فردی و اجتماعی  ها از درون فرد آغاز شده واین آسیب

یابند. البته الزم به ذکر است که مذمت امام خمینی متوجه نیز می

 است.« دلبستگی به دنیا»نبوده بلکه  متوجه« دنیا»
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 مقدمه

mailto:Ailarmaleki0000@gmail.com


2 
 

کردن به امور صرفا مادی در درک معمول از دنیا چه بسا رو 

امام خمینی توصیف متفاوتی از دنیا به دست  .دنیا معنا می شود

هرقدمی که به تبعیت از هوای نفس »می دهد؛ ایشان قائل است:

از حق کند و حجاب از حقیقت برداشته شود به همان اندازه منع 

(؛ این بدین معناست که حتی اگرعبادات، 1375،امام خمینی«)شود

زی ها و اعراض از دنیا و امور دنیوی به تبعیت از هوای زهد ور

هر کسی غیر حق در قلب باشد دنیاست. امام اشاره میکند که؛ نفس 

اعم از این که این غیر حق، داشته باشد  باشد و توجه به اغیار

صور اخروی یا کماالت  ملکی مادی باشد یا امور معنوی ویااز امور 

، در اینجا مراد امام از غیر (هماناو از اهل دنیاست) ،و مدارج

حق هوای نفس است که حتی عبادات و کماالت معنوی را از درجه 

« دنیا»اعتبار ساقط می کند و به مر تبه ای که می توان آن را 

پیروی کردن از در نهج البالغه نامید تنزل می دهد. حضرت علی)ع( 

پیروی خواهش نفس، » چرا که  مردم ازخواهش نفس بر آنان می ترسد

 .(42خطبه)«آدمی را از راه حق باز می دارد...

در اندیشه ی امام خمینی چنانکه به تفصیل خواهد آمد، دنیا 

دار نقصان و ضعف معرفی می شود و از سوی دیگر انسان از فطرتی 

کمال طلب برخوردار است و حال آنکه دنیا با این ویژگی ها و این 

این طلب فطری را بی پاسخ می  رنج ها و مشقات استکه آمیخته به 

پس به یقین دلبستگی به این نشئه زیان آور بوده و فریبی  گذارد

بیش نخواهد بود و از سوی دیگر به حکم عقل سلیم هدف غایی خلقت 

دنیوی خالصه نشده فانی و ناقص به طور قطع در لذت طلبی و حیات 

لسان بزرگان هشدار داده می است و این همان واقعیتی است که در 

شود؛ لذا این نشئه نردبان و ابزار ارتقاء محسوب می شود نه 

منزل نهایی و هر گونه دلبستگی به آن در پی دارنده ی خسران 

 ابدی خواهد بود.

 

 تعریف اجمالی دنیا

امام خمینی تعریفی از دنیا ارائه می دهد که در این تعریف، 

دنیا به هر آنچه که انسان را از حق تعالی دور کرده و به خود 

چون این معنی در عالم »مشغول بدارد اطالق میگردد؛ می فرماید:

)امام « ملک بیشتر تحقق دارد این اسم احق است از برای آن

مایه ی سرگرمی و موجد مشغله  بر این اساس، دنیا(. 1378،خمینی

آیه ی معرفی می شود و این سرگرمی انسان را از حق دور می کند. 

مشار به جنبه ی « انما الحیاة الدنیا لعب و لهو» مبارکه ی

امام (.36سرگرم کنندگی و باز دارندگی دنیا از حق است )محمد:

نیا علی )ع( در نهج البالغه اشاره به همین ویژگی دنیا نموده و د

داران را نسبت به عاقبت سوء دلبستگی به دنیا و دنیا طلبی 

اما بعد ،همانا دنیا آدمی را » متنبه می سازد و می فرماید:

سرگرم می سازد تا جز بدان نپردازد و دنیا دار به چیزی از دنیا 

نرسد جز که آزمندی و شیفتگی وی بدان فزون شود و آنچه از دنیا 

نیاز نکند از آنچه بدان نرسیده و از  بهره او گردید وی را بی
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آن پس جدایی است از آنچه فراهم آورده و در هم ریختن آنچه 

زندگی دنیوی سراسر اعتباریاتی است (322نامه )« استوار کرده...

که آدمی را به خود مشغول می دارد و او پیوسته به لعب؛ یعنی 

ان از روی بازی بدون خواهش نفسانی و لهو؛ یعنی کارهایی که انس

تمایالت نفسانی انجام می دهد و غرض عقالئی صحیحی بر آن مترتب 

و زینت؛ یعنی باطل و اعتباریات را لباسی از حقیقت  نیست

پوشاندن و خوب جلوه دادن و سراسر تفاخر و خود پسندی نمودن است  

 و پیوسته به دنبال زیاد نمودن اموال و تعداد اوالد بر آمدن.

یا در قرآن کریم که در آیه ی فوق نیز اشاره شد این است، وصف دن

 .(1361،حسینی طهرانی  )رک.

در تعریفی که امام خمینی از دنیا ارائه می دهد، عالم ملک را 

احق به این نام توصیف می کند؛ مطلبی که بایستی روشن شود این 

است که آنچه انسان را از حق تعالی دور کرده و به خود مشغول می 

بدین سان داخل در تعریف دنیا می شود چیست؟بر اساس آرای دارد و 

های نفسانی دنیاست؛ اگر  امام خمینی تبعیت از هواها و خواهش

مقصد اعمال انسان هوای نفس باشد در حقیقت مقصدش غیر حق است و 

بالنتیجه منتهی به ُبعد از حق می شود و دنیا به همین 

حق و صّد آن اتباع هوای میزان در منع »معناست!ایشان قائل است 

ریشه ی تمام دلبستگی ؛ بنابراین (1375،)امام خمینی «نفس است

امام  .های غیر حقانی هوای نفس است که ُمبعِّد از حق می باشد

ت و دلبستگی به دنیا را حبدر مباحث راجع به حب دنیا، مخمینی 

غالبا در  و آن را ام االمراض و راس تمام خطایا معرفی می کند

 ار هواها و خواهش های نفسانی و باالخص حب نفس قرار می دهد.کن

آنچه در تعریف دنیا از منظر امام خمینی ارائه شد دال بر این 

است که دنیا شایسته ی مذمت است؛ چرا که مبعد از حق است و گویی 

انسان را فریفته و به خود مشغول می دارد تا حق را از او بگیرد 

رف سازد؛ اما در آرای  ایشان به یک و او را از راه حق منح

تقسیم بندی منطقی از دنیا برمی خوریم که در این تقسیم بندی 

از » می فرماید:حساب دنیای مذموم و ممدوح از هم جدا می گردد.

برای انسان دو دنیاست: یکی ممدوح و یکی مذموم.آنچه ممدوح است، 

حل تجارت حصول در این نشئه که دارالتربیة و دارالتحصیل و م

مقامات و اکتساب کماالت و تهیه زندگانی سعادتمند ابدی است که 

بدون ورود به اینجا امکان پذیر نیست...پس عالم ملک که مظهر 

جمال و جالل است و حضرت شهادت مطلقه است، به یک معنی مذمتی 

ندارد و آنچه مذموم است دنیای خود انسان است، به معنی وجهه ی 

دلبستگی و محبت آن است که آن منشأ تمام مفاسد قلب به طبیعت و 

بر اساس این  (.1375،)امام خمینی« و خطاهای قلبی و قالبی است

محل اکتساب کماالت »، دنیای ممدوح، تنها زمانی ممدوح است که قول

باشد؛ یعنی تنها در صورت « و تهیه زندگانی سعادتمند ابدی

مدخلیت آن برای کسب سعادت ابدی، ارزشمند تلقی می شود.اشاره 

مقام اول نفس و منزل اسفل آن است « منزل ُملک»ایشان به این که 

)رک، هری آن لشکر و جیوش نفسند و بدن دنیوی با تمام قوای ظا
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دال بر نگاه ایشان به دنیا به عنوان همان امر ممدوح  (همان

یاری گر نفس در نبردی اکبر محسوب می شود و  یعنی این نشئه است؛

این نبرد به حصول زندگی سعادتمند ابدی می انجامد نه کسب حیاتی 

خمینی  اماممادی و دل مشغولی های دنیوی و باز دارنده از حق.

بذاته ناقص و »را علی رغم این که « نشئه ی نازله ی دنیاویه»

توصیف می کند اما آن را مغتنم ترین عوالم « اخیره ی مراتب وجود

مهد تربیت نفوس »در نزد اولیا و اهل سلوک می داند چرا که 

(. همان)  «قدسیه و دارالتحصیل مقامات عالیه و مزرعه آخرت است

دنیا برای بشر نسبت به آخرت » هری نیز بنا به قول شهید مط

مرحله تهیؤ و تکمیل و آمادگی است، دنیا نسبت به آخرت نظیر 

دوره مدرسه و دانشگاه است برای یک جوان، دنیا حقیقتا مدرسه و 

دارالتربیة است؛ آنچه بد است دنیاپرستی است، آنچه بد است دید 

نسان ناسازگار کوتاه و خواست محدود است که با انسان و سعادت ا

بدان که دنیا »در کیمیای سعادت می خوانیم:(.1357،مطهری)« است

منزلی است از منازل راه دین و راه گذری است مسافران را به 

حضرت الهیت و بازاری است آراسته بر سر بادیه نهاده تا مسافران 

از وی زاد خویش برگیرند و مقصود از دنیا زاد آخرت است که آدمی 

تدای آفرینش ساده آفرید و ناقص و لکن شایسته ی آن که را در اب

کمال حاصل کند وصورت ملکوت را نقش دل خویش گرداند چنانچه 

شایسته ی حضرت الهیت گردد بدان معنی که راه یابد تا یکی از 

 (.1354،غزالی ) «نظارگیان جمال حضرت باشد

 

 ویژگی های دنیا

 ناخالصی دنیا -الف

این عالم دنیا برای نقص و قصور و » امام خمینی می فرماید: 

ضعفی که در آن است نه دار کرامت و جای ثواب حق تعالی است و نه 

محل عذاب و عقاب است زیرا دار کرامت حق عالمی است که نعمتهای 

آن خالص و اختالط به نقمت ندارد و راحت آن مشوب به تعب و رنج 

)امام  «ن نعمتی امکان نداردنیست و در این عالم چنی

. یکی از دالیل که موجب می شود امام دنیا را جایگاه (1375،خمینی

« خالصنا»لم نقص و ضعف و قصور معرفی کند این است که این عا

است؛یعنی نعمتها و نقمتهای آن خالص نیستند و لذا نمی تواند 

این جایگاه مناسبی برای جزا و پاداش نهایی انسان ها باشد؛ در 

عالم اجر و مزدها آنگونه که شایسته و بایسته است دریافت نمی 

شود. پس بنا به قول ایشان؛ در این عالم رحمت خالص و نعمت غیر 

مشوب وجود ندارد همان گونه که ماده ی این عالم از قبول عذاب 

 .همان() خالص مطلق تعصی دارد

قائل می  بارها از فطرت کمال طلبی انسان یاد کرده و سپس امام

شود که مطلوب این فطرت خارج از نشئه ی دنیا قرار دارد از جمله 

اشاره می کند به فطرت حریت طلبی و طلب آزادی مطلق اراده ی بشر 

و راحتی مطلق که در این عالم به تمامه و به گونه ای که مرضّی 

آن فطرت باشد قابل دسترسی نمی باشند ؛چرا که اوضاع این عالم و 
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شئه طوری است که نمی تواند پاسخ آن و تنگی و ضیق این نمزاحمات 

چنین جایگاهی همان()در اختیار او قرار دهدطلب فطری انسان را 

تنها می تواند منزلی باشد جهت تهیأ و آمادگی برای کسب سعادت 

در عوالمی برتر و نه جایگاهی که انتظار رود تا انسان در آن  

 .دت نهایی دست یابدبه نتیجه و جزای مطلوب و یا سعا

 

 فناپذیری و ناپایداری -ب

دنیا جایگاهی است که دنیا داران را بیکباره به نیستی و فنا 

می کشد و اندوخته هایشان را نابود کرده و آنها را از دلبستگی 

هایشان جدا می سازد. امام خمینی با تاکید بر ویژگی فناپذیری و 

توصیف کرده و عالم باقی و تغییر دنیا، آن را پست ترین عوالم 

اگر » دار ابدی را شایسته ی توجه می بیند.ایشان می فرماید:

قلوب مطلع شوند که این عالم دنیا پست ترین عوالم است و دار 

فنا و زوال وتصرم و تغییراست و عالم هالک و نقص است و عوالم 

دیگر که بعد از موت است هر یک باقی و ابدی و دار کمال و ثبات 

حیات و بهجت و سرور است فطرتًا حب آن عالم را پیدا کنند و از  و

 .(همان) «این عالم گریزان گردند

» هشام بن حکم به نقل از امام موسی بن جعفر)ع( می گوید:

ای هشام خردمند دنیا و اهل دنیا را » ایشان خطاب به من فرمود:

نگریسته و دانسته آن را با رنج بدست آرند و به آخرت هم 

نگریسته و دانسته که آن را هم جز با رنج و سختی نتوان بدست 

 .(1400 ،)کلینی «آورد و در جستجوی آن است که پاینده تر است...

در کالم امام علی )ع( می خوانیم که ویژگی فناپذیری دنیا را  و

دنیا در دیده ی صاحب خردان »به زیبایی وصف کرده و می فرماید:

است که گسترده ناشده در هم رود و افزون چون سایه ی پس از زوال 

در نهج البالغه راجع  (.،6نهج البالغه: خطبه)  «نشده کاهش یابد

به توصیف دنیا و وجوه مذمت آن اقوال وزینی از امام علی )ع( می 

یابیم که آنچه در این جا اشاره می شود تنها گزیده ای از 

آنهاست؛ از کلمات قصار ایشان دربیان همین موضوع اشاره به این 

نادانی بود به » قول خالی از لطف نخواهد بود؛ امام می فرماید:

 (.384حکمت «) ا آرمیدن و ناپایداری آن را دیدن ...دنی

 جایگاه رنج و محنت -ج

دنیا جایگاه رنج و محنت و ابتال است و این ویژگی دیگری است 

، دار سان بزرگان و از جمله امام خمینیکه موجب میشود دنیا در ل

نقصان و ضعف و قصور توصیف شود. همانطور که در مباحث سابق نیز 

است، فطرت آدمی در طلب راحتی مطلق است؛ امام می اشاره شده 

راحت غیر مشوب به زحمت و استراحت غیر مختلط به رنج و »فرماید:

فطرت )غیر محجوبه( ( 1375،)امام خمینی «نقمت معشوق همه است...

کسانی که دنیا را مطلوب فطرت کمال طلب خود نمی دانند از 

نیست گریزان است؛ اگر  دنیایی که در آن راحتی و کمال مطلق میسر

چه این عده رنجها و نامالیماتی را که در عالم ملک با آنها 

تعبیر نمی کنند و عملکرد مناسبی در برخورد « بد»روبرو می شوند 
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با نامالیمات دارند اما فطرت کمال طلب آنها، رنج و نقمت موجود 

 در عالم را وجه نقصان و ضعفی برای آن می داند.

قمت گریبان گیر دنیاداران می غالبا این رنج و نگفتنی است که 

سعادت کسی که تحصیل دنیا را »:بنا به فرمایش امام خمینی.شود

، در تحصیل آن به رنج و عنا مبتال شود و راحت و خود می داند

. در منهاج العابدین به بیان (همان) «خوشی از او بریده شود...

ذکر شد برخوردیم، در  مناسبی از این وجوه نقصانی که برای دنیا

و تو می دانی که دنیا و ما فیها به اسرها »...است:آمده آنجا 

اندک است و بقای او من اولها الی آخرها پیداست که چند است و 

نصیب انسان از آن در مدت عمر ایشان هم بغایت اندک است و آنچه 

حاصل شود از او به عذاب و عقوبت و رنج و زحمت و درد دل و محنت 

حضرت علی )ع( در یکی از خطبه (.1365،غزالی) «بسیار حاصل شود...

چه ستایم »هایش وجوه رنج دنیا را این گونه بیان می فرماید:

خانه ای را که آغاز آن رنج بردن است و پایان آن مردن. در حاللِّ 

آن حساب است و در حرام آن عقاب.آن که در آن بی نیاز است 

خطبه  ،)نهج البالغه «است اندوهبار...گرفتار است و آنکه مستمند 

82 .) 

 

 دلبستگی به مادِر طبیعت

امام خمینی سخن از دو فطرت اصلی و تبعی در مورد انسان به 

میان می آورد. براساس فطرت اصلی انسان عاشق کمال مطلق است و 

)امام  در عین حال فطرت تبعی او اقتضای تنفر از نقص را دارد

مسئله این است که غالب انسان ها دلبسته ی . اما (1378 ،خمینی

عالم ملک و لذائذ دنیوی می شوند و حال آنکه این امربه ظاهر با 

فطرت تنفراز نقص و عشق به کمال مطلق انسان در تقابل است. بر 

اساس فرمایش امام خمینی، صاحب فطرت محجوبه  کمال را در امور 

رح و دلبستگی او به دیگر تشخیص داده و لذا رضایت و خشنودی و ف

؛ یعنی اگر آن فطرت اصلی محجوب نمی شد ممکن ( همان) آن اموراست

نبود انسان به لذائذ دنیوی و به طور کلی به عالم ملک دلبستگی 

همه انسان ها به میان می  کند. غزالی سخن از فطرت شایسته پیدا

آورد؛ همان فطرتی که انبیاء نیز بدان سرشته شده اند و سپس می 

اگر هر دلی که حرص و شهوت معاصی بر وی غالب شده باشد و »گوید:

در وی متمکن گردد و به درجه َرین و طبع رسد، این شایستگی در وی 

آلوده شدن به شؤونات دنیوی  (؛ بنابراین1354،)غزالی « باطل شود

فطرت شایسته ی انسان را در معرض احتجاب قرار می دهد و صاحب 

 تشخیص کمال مطلق بی بصیرت خواهد بود .چنین فطرتی نسبت به 

عالمه مجلسی در شرحی که به حدیثی از امام صادق)ع( آورده، 

دل و روح انسان ازعالم ملکوت است و بدین جهان پست » قائل است

فرود آورده شده و به تعلقات بدن گرفتار گردیده برای تحصیل 

با بعضی  کماالت و به دست آوردن سعادات چنانچه جامه را بسا که

کثافات بیاالیند تا پس از شستشو سفید تر و پاکتر شود از آنچه 

که بود و چون روح به شقاوت گروید و به این عالیق جسمانیه و 
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شهوات دنیاویه چسبید به حیوانات می پیوندد و بلکه گمراه تر از 

 (.1400،)کلینی  «آنها گردد...

ال و مقام خود هر کس به حسب ح» بنا به فرموده ی امام خمینی

تشخیص کمال را در چیزی دهد و قلب او متوجه آن گردد... اهل 

دنیا چون تشخیص داده اند که کمال در لذائذ دنیاست و جمال دنیا 

 ،)امام خمینی «در چشم آنها زینت یافته فطرتا متوجه آن شدند

؛ لذا اینگونه نیست که دلبستگی بسیاری از انسانها مسئله ( 1375

عشق به کمال مطلق یا تنفر از نقص را زیر سؤال ببرد  فطری بودن

بلکه به علت وجود همین فطرت است که دلبستگی به لذائذ دنیوی 

ایجاد می شود؛ لیکن همان طور که امام اشاره فرمود این عده 

 تشخیص کمال را در دنیا داده اند.

مطلب دیگری که بایستی به آن اشاره کرد این است که چرا انسان 

آنکه بنا به فرمایش ور به فطرت عشق به کمال مطلق است و حال مفط

ماده ی این عالم تعصی دارد از قبول رحمت خالص و »امام خمینی 

؛ یعنی مطلوب فطری انسان در این عالم (همان) «نعمت غیر مشوب

دست نیافتنی است؛  بنابراین فطرت عشق به کمال مطلق که در 

بایستی به نحوی توجیه شود. امام انسان به ودیعه نهاده شده است 

جناح عشق به راحت و عشق به »چهل حدیث اشاره دارد به این که در

حریت دو جناحی است که به حسب فطرة هللا غیر متبدله در انسان به 

ودیعه گذاشته شده است که به آنها انسان طیران کند به عالم 

ه گذاشته یعنی هدف از به ودیع( همان) «ملکوت اعلی و قرب الهی

ری او در این عالم شدن این فطرت در انسان، بر آوردن مطلوب فط

آنچه انسان عاشق اوست » در جای دیگر می فرماید نبوده و نیست.

که راحتی مطلق است در این عالم میسور نیست ولی در عالم 

ملکوت...این راحتی مطلق موجود است، پس انسان بالفطرة متوجه 

حتی بی رنج و تعب و لذتی بی مزاحم و عالمی است که در آن را

 .(1378 همو،) «کدورت است

امام خمینی سخن از یک دلبستگی و ُعلقه ی اولیه در انسان نسبت 

به دنیا به میان می آورد ؛ بنا به عقیده ایشان چون انسان 

در قلبش از اول نشو نما »لیده ی همین عالم است این محبت و

 «د این محبت در دل او نمو می کندمغروس است و هر چه بزرگ تر شو

مردم فرزندان ». بنا به فرمایش امام علی )ع(:(1375همو،)

دنیایند و فرزندان را سرزنش نکنند که دوستدار مادر خود 

مطلب این است که افراط در این (.303حکمت  ،)نهج البالغه« چرایند

، دلبستگی و چنگ زدن به این زخارف و تشدید عالقه مندی به دنیا

مذموم و مردود است؛ گر چه در مورد اولیای الهی بنا به قول 

امام خمینی  همان التذاذ قهری هم که در ُملک حاصل می شود حتی 

 ،)امام خمینی اگر بسیار کم باشد اسباب حجاب تلقی می شود

التذاذ قهری حب دنیا محسوب  لیکن در باب اکثر انسانها؛(1375

نمی شود؛ یعنی آنچه از کالم امام به دست می آید این است که 

وقتی سخن از حب دنیا به میان می آید مراد، تعلق خاطر افراطی 

به عالم ملک است و گرنه حظ طبیعی که از وقوع در عالم طبیعت 
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حاصل می آید در باب اکثر انسانها )ونه خواص واولیای الهی( 

ذمت نمی شود و حب دنیا یعنی دلبستگی افراطی و تعلق خاطر بیش م

به  –از آن حظ طبیعی؛ و اساسا نباید حظ طبیعی را حب دنیا 

 . تعبیر کرد  -معنای مذموم کلمه

از پیغمبری پرسیدند که محبت دنیا » در اخالق محتشمی آمده است:

 چیست ؟گفت چون شادمان شوی بآنکه دنیا بر تو اقبال کند و

اندوهناک شوی که از تو برگردد و شادمانی کنی به اندک  مالی که 

به تو رسد و تأسف خوری به اندک مالی که از تو فوت گردد و خود 

را بر غیر خود اختیار کنی، دنیا را دوست داشته باشی سخت ترین 

؛ در توضیح معنای این (1377، )خواجه نصیر الدین طوسی «دوستی

حبت دنیا المحاله در دل اثر می کند و از روایت می گوید:یعنی م

آخرت باز می دارد. امام خمینی در مورد اولیای الهی به نکته 

جالبی اشاره می کند و این بیان می تواند هم روایت مذکور و هم 

توضیح خواجه نصیر بر این روایت را روشن کند؛ امام قائل است 

می شود نیز حتی  اولیای الهی آن التذاذ قهری را که در ملک حاصل

 ،)امام خمینی اگر بسیار کم باشد اسباب حجاب تلقی می کنند

1375) . 

الزم به ذکر است که در مورد اکثر انسان ها که در ردیف اولیای 

الهی قرار نمی گیرند گرچه التذاذ قهری، حّب مذموم محسوب نمی 

شود؛ اما این امر نیز قابل انکار نیست که درهر صورت، نشئه ی 

منظور از » یا حجاب آخرت است. در کتاب معاد شناسی می خوانیم:دن

دنیای مذموم زندگی کردن روی زمین نیست و از نعمتهای پروردگار 

منان بهره برداری کردن نیست ما به اختیار خود روی زمین نیامده 

ایم و زندگی نمی کنیم و به اختیار خود نمی رویم پس این آمدن و 

ست...منظور از دنیا زندگی حیوانی است ؛ رفتن دنیای مذموم نی

یعنی انسانی که باید با دارا بودن قوای عقالنی به آخرین درجه 

قوس صعود رسیده و از آخرین دوره مدارج و معارج انسانیت باال 

آید زندگی خود را پایین آورده و بر اساس منطق حیوان زندگی 

 (.1361،طهرانی)حسینی  «کند...

 

 دنیاعوامل تشدید حب 

 دلبستگی خارج از حدود الهی به اموال و اوالد -الف

ابتدا باید مقصود از تشدید حب دنیا  ایضاح گردد. مراد از 

حب دنیا، بهره مندی طبیعی از التذاذات دنیوی نمی « تشدید»

باشد؛ بلکه اگر انسان پا را از این حد فراتر نهد و به قول 

 ونه افراط نه است حدوسط یقین به که–امام خمینی از حدود الهیه 

 به غیر یاد از که ای گونه به گردد دنیا به مشغول و شود خارج -تفریط

نیست بلکه حب دنیا  مطرح «طبیعی حظ»دیگر اینجا شود منصرف حق غیر

) « و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون» تشدید یافته است 

در قرآن کریم به کرات می بینیم که انسان از . (9منافقون: 

به عنوان مظاهر دنیا و التذاذات  -دلبستگی به اموال و اوالد 

منع می شود؛ چون دلبستگی خارج از حدود الهی به این   -دنیوی
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امور، آدمی را از رسیدن به حق محروم می سازد. یا ایها الذین 

عن ذکر هللا و من یفعل ذلک  امنوا ال ُتلهُِّکهم امواُلکم و ال اوالُدکم

یعنی ای مومنان مال شما و (9)منافقون:فاولئک هم الخاسرون؛ 

فرزندان شما شما را مشغول نگرداند که هر که چنین کند از زیان 

و ما امواُلکم و ال اوالُدکم باّلتی » کاران باشد. و می فرماید:

َمن آَمَن و عمَِّل صالحً ُتقرُِّبکم عندنا ُزل فاولئک لهم جزاُء ا فی اال ّ

الضِّّعفِّ بما عملوا و هم فی الُغُرفات امنون؛ و هرگز اموال و اوالد 

شما چیزی که شما را به درگاه ما مقرب گرداند نیست مگر انکه با 

ایمان و عمل صالح کسی مقرب شود که آنان پاداش اعمال صالحشان 

ج( مضاعف و افزون است و در غرفه های بهشت ابدی )از هر غم و رن

حب زن و فرزند و مال و جاه که (.37 :)سباء «ایمن و آسوده خاطرند

بنا به فرموده ی امام خمینی ریشه در حب دنیا و نفس دارد و از 

فروع آنها محسوب می شود اگر تشدید یابد و محکم گردد در حقیقت 

فرق است بین »شهید مطهری قائل است: حب دنیا تشدید یافته است.

رزند و سایر شؤون زندگی دنیاوی و بین قانع عالقه به مال و ف

)مطهری  «بودن و رضایت دادن و غایت آمال قرار دادن اینها

،1358). 

 

 استغراق در بهره مندی از لذایذ و مشتهیات دنیوی -ب

استغراق در بحر لذایذ و مشتهیات قهرا » به عقیده امام خمینی

؛ مراد امام از این (1375 ،)امام خمینی «حب به دنیا آورد...

قول، افراط در بهره مندی از لذایذ و مشتهیات دنیوی است؛ البته  

چنانچه اشاره شد، خروج از اعتدال چه در قالب افراط باشد یا 

تفریط، مبعِّد از حق است لیکن در اینجا مشخصا افراط مد نظر است 

 که اگر بهره مندی انسان از لذایذ دنیوی به حدی باشد که وی در

آن غوطه ور شود تعلق خاطرو حب به دنیا پیدا می کند. امام قائل 

در هر لذتی که ذائقه انسانی از این عالم می برد در :» است 

صورتی که محدود به حدود الهیه نباشد همان لذت انسان را به 

و می 1378 همو،)« دنیا نزدیک کند و عالقه قلبیه را زیاد کند...

از مطعومات یا مشروبات یا منکوحات و ازهر لذتی که » فرماید: 

جز آنها انسان می برد در نفسش اثری از آن واقع می شود و ایجاد 

عالقه و محبتی در باطن روح نسبت به آن می شود و توجه نفس به آن 

افزون می شود و هر چه در لذات و مشتهیات بیشتر غوطه زند عالقه 

و اعتمادش بیشتر و حب نفس به این عالم شدیدتر گردد و رکون 

شود... هر چه اسباب عیش و عشرت و راحت به این عالم فراهم تر 

 .(1375 همو،) «باشد درخت عالقه دنیا برومند تر گردد

بر اساس مطالب فوق هر چه اسباب لذت و راحتی فراهم تر باشد 

می شود از سوی  معرض دلبستگی و حب به دنیا واقع انسان بیشتر در

دیگر مشغول شدن افراطی و غوطه ور گشتن در این لذات نیز موجد 

محبت به دنیا می باشد؛ یعنی فراهم بودن اسباب لذت یک امر است 

و غوطه ور گشتن در این لذات امری دیگر؛ چرا که ممکن است اسباب 
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لذت برای انسان مهیا باشد اما وی در بهره مندی از آنها افراط 

 و لذا او حب به دنیا و تعلق خاطر بدان پیدا نکند. نکند 

 

 مضرات حب دنیا

 دوری از فضایل معنوی و اخروی -الف

از مجموع آیات و اخبار راجع به دنیا و آخرت  چنین بر می آید 

که دنیا و آخرت با هم در تقابلند.دقت در آرا و اقوال امام 

ب دنیا و نفس خمینی  نیز مبین و مؤید همین اصل است. کسی که ح

در دل دارد و مقصد اعمالش دنیا و نفس است نمی تواند به آخرت و 

فضایل معنوی دست یابد؛ بلکه از آنها فاصله می گیرد چرا که 

دنیا و آخرت جمع ناشدنی هستند.خواجه نصیر طوسی روایتی نقل 

دنیا و آخرت دو » میکند از قول حضرت عیسی )ع( که فرموده است:

و  «را خشنود کنی دیگری را خشم گیردآنکه یکی  هم زنند، بقدر

دوستی دنیا و آخرت در دل مومن راست »نقل می کند که فرمود: 

)خواجه نصیر  «نیاید چنانچه آتش و آب در یک جای جمع نیاید

 . (1377،طوسی

امام خمینی به یک مرز بندی روشنی از دنیا و آخرت اشاره می 

بودن اعمال انسان است؛ می کند که مبین مالک دنیوی یا اخروی 

هر چه باعث رضای خدای سبحان و قرب او شود از آخرت » فرماید:

است گر چه به حسب ظاهر از دنیا باشد مثل تجارات و زراعات و 

صناعاتی که مقصود از آنها معیشت عیال باشد برای اطاعت امر خدا 

...و ریاضات مبتدعه و اعمال ریائیه گر چه با تزهد و انواع 

شقت باشد از دنیاست زیرا که باعث دوری از خدا شود و قرب به م

بنابراین وقتی گفته می (؛ 1375، )امام خمینی «سوی او نیاورد

شود حب دنیا )و نفس( موجب ُبعد و دوری از فضایل معنوی و اخروی 

می شود بدین معناست که محب دنیا و پیرو هوای نفس، مقتدایی به 

ی غیر حق در میان باشد حق را نمی توان جز دنیا ندارد و وقتی پا

» دید.امام صادق )ع( نقل می کند از رسول اکرم )ص( که فرمود: 

به راستی در دنیا داری زیان به آخرت است و در طلب آخرت زیان 

به دنیا؛ شما به دنیای خود زیان بزنید بهتر است از زیان 

تگی و .امام خمینی هم  دلبس( 1400،)کلینی «رساندن به آخرت

عروج  ر حق و تبعیت از شهوات بطن و فرج را مانععالقمندی به غی

امکان  ذکر می کند به کماالت روحانیه و وصول به لقای جمال جمیل

حب دنیا را موجب هالکت  (. ایشان1378 ،)امام خمینی «ندارد...

دانسته انسان و تباهی ایمان او و آشفتگی دنیا و آخرتش 

خار طریق انسان در هر مقصد و مقصود » قائل است ( و1375همو،)

 . (1378 همو،) «دینی حب دنیا و نفس است...

ایشان یکی از مفاسد بزرگ حب دنیا را منع از عبادات و مناسک 

و ریاضات شرعیه ذکر می کند و می فرماید؛ محبت دنیا جنبه ی 

طبیعت را قوت می بخشد و طبیعت از اطاعت روح تعصی دارد و 

یاد آن را نمی کند و عزم و اراده انسان را نیز سست می انق

.هشام بن حکم از قول ابوالحسن موسی بن (1375همو،) نماید
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هر که جویای دنیا شد آخرت حق »...جعفر)ع( نقل می کند که فرمود:

خود را از او خواهد و ناگهانش مرگ فرا رسد و دنیا و آخرتش را 

 .(1400،)کلینی «تباه سازد

اگر »است که « سجین و هاویه»عقیده امام خمینی باطن طبیعت به 

حکم « قلب و تمام شؤون غیبیه آن فانی در دنیا و طبیعت شود

امام ) روحانیت و انسانیت از او برداشته می شود

حب نفس و جاه و جالل و شهرت و  ایشانبنا به اعتقاد .(1378خمینی،

فضائل ز وجب دوری اریاست که از شؤون حب دنیا محسوب می شوند م

اخالقی بوده و با دلبستگی به این امور نمی توان ملکات انسان را 

 ،ملکات فاضله و اخالق را اخالق الهی به شمار آورد )امام خمینی

عالمه مجلسی در بخشی از شرحی که به باب ذم الدنیا در (. 1375

چون روح به شقاوت »... اصول کافی افزوده است متذکر می شود که:

گروید و به این عالیق جسمانیه و شهوات دنیاویه ظلمانیه چسبید 

 «به حیوانات می پیوندد و بلکه گمراه تر از آنها گردد...

؛ یعنی محبت دنیا موجب ُبعد از انسانیت و کماالت (1400 ،)کلینی

معنوی و روحانیمی شود چرا که انسان را از پرداختن به امور 

 اخروی باز میدارد.

 از غیرِ دنیاتنفر  -ب

هر چه عالقه قلبیه به دنیا زیاد  بنا به فرمایش امام خمینی؛

شود به همان میزان عالقه به روحانیت و حق کم می شود و محبت 

؛ بنا به فرموده (1378 ،)امام خمینی الهیه از قلب زائل می شود

را سرگرم می سازد تا جز بدان  -آدمی -دنیا » ی امام علی)ع(:

یادار به چیزی از دنیا نرسد، جز که آزمندی و نپردازد. و دن

شیفتگی وی بدان افزون شود و آنچه از دنیا بهره ی او گردیده وی 

)نهج البالغه، نامه « را بی نیاز نکند از آنچه بدان نرسیده...

حب به »امام خمینی در چهل حدیث اشاره دارد به این که:(. 49

 «لک غفلت از ملکوت آورددنیا تنفر از غیر آن آوَرد و وجهه به مُ 

بی توجهی به حق که در اثر عالقه ی قلبیه ی . (1375امام خمینی،)

خارج از حدود الهیه به دنیا پیدا شده است موجبات شقاوت انسان 

انصراف از توجه به حق را غفلتی می  ایشانرا فراهم خواهد نمود،

داند که سرمایه ی تمام شقاوت ها و سرچشمه ی تمام نقایص و ام 

االمراض قلوب می باشد. به عقیده ی ایشان، آن قلوبی که توجه خود 

گر چه اعتقاد به مبدأ و معاد هم » را از حق منصرف نموده اند 

ب ، غفلت از حق داشته باشند منکوس هستند و میزان در انتکاس قلو

توجه به  .(1375،)امام خمینی «و توجه به دنیا و تعمیر آن است

دنیا و محتجب شدن به آن در نزد محبین و اولیاء اعلی مرتبه ی 

مانیه ی دنیا و از بالی این حجب ظل به طوری که ایشان عذاب است

 (1385،امام خمینی) طلبندحتی حجب نورانیه آخرت امان می

 خوف ، اندوه و تشویش خاطر  -ج

هر چه به این عالم به نظر عظمت و » امام خمینی می فرماید:

محبت نگاه کنی و قلبت عالقمند به آن شود به حسب مراتب محبت، 

احتیاجات زیاد شود و فقر در باطن و ظاهر تو نمایان شود، و 
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امورت متشتت و درهم شود و قلبت متزلزل و غمناک و خائف شود و 

مورت بر وفق دلخواه انجام نگیرد و آرزو و حرصت روزافزون گردد ا

و غم و حسرت بر تو چیره شود و یأس و حیرت در دلت جایگزین 

. امام در ضمن این بیان به موارد مهمی از (1375همو،)«گردد

مضرات ابتالی به حب دنیا اشاره نموده است، همانطور که پیش تر 

ی کمال مطلق است و این مطلوب در نیز اشاره شد فطرت انسان جویا

دار دنیا به دست نمی آید به همین دلیل است که محبان دنیا هرگز 

از آنچه در این نشئه )از مطلوبات دنیوی( کسب کرده اند راضی و 

خرسند نیستند. امور دنیوی و مادی از نقصان و ضعف و قصوری 

آنها برخوردار هستند که قلوب دنیا طلبان را می آزارد، چون 

ص و به دور از رنج دلبسته ی چیزی هستند که هرگز ماندگار و خال

آن که دلش به دوستی »امام علی )ع( می فرماید:و زحمت نیست. 

دنیا شیفته است دل وی به سه چیزِّ آن چسبیده است؛ اندوهی که از 

او دست برندارد، و حرصی که او را وانگذارد، و آرزویی که آن را 

 (.228نهج البالغه، حکمت) «به چنگ نیاورد

کسی که حب دنیا در دل دارد خوف از دست دادن هر یک از شؤون 

دنیوی اش، او را به خشم می آورد و بنا به قول امام خمینی چنین 

فردی عنان اختیار را از دست داده و دیگر مالک نفس خود نیست و 

)رک امام  این موجب خروج انسان از جاده ی شریعت و عقل می شود

اهل دنیا »... . امام در جای دیگر می فرماید:(1378 ،خمینی

دائما در تعب هستند و راحتی قلب و جسم ندارند و همینطور اگر 

از دست آنها دنیا و زخارف آن برود به حزن و اندوه بی پایان 

(؛ زیرا به لذاتی عشق ورزیده و 1375امام خمینی،)«مبتال شوند...

و شیفته ی امری شده اند که فناپذیر به مصاحبتش عادت کرده اند، 

کاشانی در مصباح الهدایة،  (.1385 ،مالصدرا)و در معرض زوال است 

ه است؛ هر صحبتی که بنای آن بر قاعده آداب صحبت آورد و در بیان

ی واهی و علتی متناهی باشد، به زوال آن علت زایل می گردد و 

صحبت، صحبت اهل  عاقبت به وحشت و فرقت دچار می شود؛ مراد وی از

دنیاست چه رسد به صحبت دنیا. وی در ادامه می گوید، اعراض از 

کسی که همت او دنیاست و دلش از یاد حق و آخرت غافل، واجب است 

حرص بی حد و اندوه نیز آیة هللا دستغیب .(1381،)عزالدین کاشانی

اگر ندارد می دود تا بیابد »محبان دنیا را چنین بیان کرده است:

ون یافت بآن آرام نمی گیرد و بدنبال بیشترش میدود...همیشه و چ

در اندوه آتیه است از تهیدستی و نرسیدن به خواسته هایش سخت 

هراسان است. اگر چیزی از دنیا داشته از قوای بدنی و مالی و 

سایر عالقه ها از دست بدهد پریشان و ناالن و زندگی بر او سخت می 

...دوستدار دنیا اگر خالف میلی در جهتی شود و هیچ آراَمش نمی کند

از زندگی برایش پیش آید نمی تواند خودداری کند و خشمگین 

 .(1351،دستغیب شیرازی) «میشود...

 سختی مرگ -د

یکی دیگر از مفاسدی دامنگیر محبان دنیا می شود، خوف از مرگ 

است که به عقیده امام خمینی این خوف حاصل محبت دنیوی و عالقه 
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قلبیه به دنیاست و بسیار مذموم است. ایشان دلیل عمده ی سختی 

)امام  مرگ را فشار رفع تعلقات و خوف از مرگ ذکر می کند

از دنیا هر چه » نقل است که رسول اکرم)ص( فرمود:(.1375،خمینی

بیشتر و بهتر متصرف می شوی در هنگام مردن که وقت دفع آن است 

.در (1382،محمد باقر مجلسی) «بدی و ضررش بیشتر ظاهر می شود

هر چه لذت دنیا بیشتر،عاقبت آن » کیمیای سعادت آمده است:

رسواتر و این خود در وقت جان کندن پدیدار آید: که هر که را 

نعمت و باغ و بوستان و کنیزکان و غالمان و زر و سیم بیشتر بود 

به وقت جان کندن، رنج و تعب و عذاب بیشتر بود از آن کس که 

دک دارد و آن رنج و عذاب به مرگ زایل نشود بلکه زیادت شود ان

)امام  «که آن دوستی صفت دل است و دل بر جای خویش باشد و نمیرد

 .(1354،محمد غزالی

آبادانی زندگی دنیوی خبر از ویرانی حیات اخروی می دهد؛ چون 

کسی که عالقه قلبیه به دنیا دارد آن را آباد و زیبا می کند و 

نتیجه آخرتش را ویران می سازد. بنا به فرمایش امام خمینی: در 

هر چه توجه نفس به دنیا بیشتر گردد به همان اندازه از توجه » 

. بنابراین (1375،)امام خمینی «به حق و آخرت غافل گردد...

فریفتگان دنیا، منزل اخروی خویش را نا خوشایند ساخته اند و 

د خوف و حزن خواهد نمود.حضرت سفر به چنین منزلی طبیعتا ایجا

و داستان آنان »علی )ع( از فریفتگان دنیا اینگونه یاد می کند:

که به دنیا فریفته گردیدند چون گروهی است که در منزلی پر نعمت 

بودند و از آنجا رفتند و در منزلی خشک و بی آب و گیاه رخت 

منزلی  گشودند پس چیزی نزد آنان ناخوشایندتر و سخت تر از جدایی

نیست که در آن به سر می بردند و رسیدن به جایی که بدان روی 

 (.31نهج البالغه، نامه )  «آوردند

 بغض نسبت به ولی نعمت -ذ

وقتی دنیای دنیا طلب به هر نحو تهدید می شود یا به خطر می 

افتد غضب بر وی استیالء می یابد و بنا به فرمایش امام خمینی؛ 

نفس نیست و این موجب خروج انسان از جاده چنین فردی دیگر مالک 

. امام خمینی به (1378 ،)رک. امام خمینی ی شریعت و عقل می شود

اگر محبت دنیا صورت قلب »نقل از آیة هللا شاه آبادی می فرماید:

انسان گردد و انس به او شدید شود در وقت مردن که برای او کشف 

کند و مابین او و شود که حق تعالی او را از محبوبش جدا می 

مطلوباتش افتراق می اندازد با سخطناکی و بغض به او از دنیا 

، ایشان فطرت این افراد را فطرت محجوبه می (1375،همو) «برود

داند؛ چرا که کمال را در امور دیگر تشخیص داده اند و خشنودی و 

دلبستگی آنها به آن امور است. این عده به میزانی که از حق 

هستند از افعال او ساخط و ناراضی می گردند ؛ چون محجوب 

محبوبشان دنیا و آمال نفسانیه است و زمانی که خللی به محبوب 

آنها  وارد گردد به حکم فطرت از کسی که این خلل را وارد کرده 

؛ ( 1378 همو،) سخطناک و بدبین می شوند هر چند به زبان نیاورند

و دلبستگی های دنیوی اش  یعنی اگر به حکم قضای الهی بین او
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فاصله افتد وی را نسبت به حق تعالی سخطناک می کند.حضرت علی)ع( 

آن که از دنیا اندوهناک است از قضای خدا خشمناک » می فرماید:

و پر واضح است که این طالبان و ( 228نهج البالغه، حکمت)«است...

اتی که محبان دنیا هستند که به دلیل دلبستگی به دنیا از نامالیم

در این نشئه با آنها برخورد می کنند اندوهناک می شوند. اعتقاد 

امام خمینی بر این است که، محبت دنیا در نهایت به هالکت ابدی 

انسان می انجامد و ماده ی تمام ابتالئات و گناهان باطنی و 

 .(1375،)امام خمینی ظاهری است

 خواری و مذلت -ر

ه هّمش جز دنیا نباشد، بنده کسی ک» امام خمینی می فرماید: 

« د او نزد اوستدنیا و اهل دنیاست، ذلیل است پیش کسانی که معبو

حب دنیا و حب نفس به تعبیر ایشان رقیت و اسارت است؛  (. همان)

یعنی وقتی که انسان دلبسته ی دنیاست در حقیقت اسیر دنیاست، 

همینطور طالبان هوای نفس در اسارت و رقیت هوای نفس قرار دارند 

و این اسارت منجر به خواری و خشوع و مذلت دنیا طلب و پیرو 

آنهایی که بنده دنیا و » :به عقیده امامهوای نفس می گردد. 

شهوت خویش اند و طوق بندگی هوای نفس را در گردن نهادند بندگی 

از هر کسی که دنیا را پیش او سراغ دارند یا احتمال می دهند می 

کنند و خاضع او می شوند... و این اسارت و رقیت از اموری است 

 «که انسان را همیشه در زحمت و ذلت و رنج و تعب دارد...

 .(مانه)

 

 عصیان و انصراف از انجام عبادات -ز

امام خمینی اساس تمام مفاسد را حب دنیا و نفس می داند. در 

چهل حدیث می بینیم که ایشان ضمن بیان مفاسد و رذایل اخالقی که 

همه را حاصل حب دنیا معرفی می نماید، عالج قطعی آن مفاسد و 

ذکر می کند. غزالی عامل رهایی از آنها را درمان حب دنیا و نفس 

چون نظر کنی هر فتنه ای و بالیی و مصیبتی و فضیحتی و » می گوید:

هالکی که در خلق افتاده است، از اول تا آخر کار قیامت از قِّبل 

نفس افتاده است یا به واسطه او تنها یا به یاری و انبازی او و 

آیة هللا دستغیب در همین  .(1365،)امام محمد غزالی «مساعدت او

...تا دل آلوده حب دنیا است نه ایمان درستی » :ارتباط قائل است

 «دارد و نه کردار شایسته ای که به کار آخرت او خورد...

دفع  ست ودنیا . اولین عایق و مانع عبادت(1351،دستغیب شیرازی)

) امام محمد  آن به زاهد شدن و دوری نمودن از آن است

ماده تمام ابتالئات و (. امام خمینی که محبت دنیا را 1365،غزالی

معتقد است حتی اعمال صالحه اگر  می داند،سیئات باطنی و ظاهری 

در کنار حب دنیا باشد به ارتقای درجه انسان نمی انجامد؛ می 

اگر }انسان{ در صدد تعمیر آخرت و جنت اعمال است از » فرماید:

حب دنیا موفق به هیچ یک از راه تقوی و اعمال صالحه نیز با 

مراتب آن نشود. حب دنیا انسان را به محرمات الهیه وادار کند و 

 .(1378 ،)امام خمینی «از واجبات شرعیه منصرف کند
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آنچه به عنوان مضرات حب دنیا ذکر شد خالصه الزم به ذکر است که 

ای از مضرات عدیده ای است که در واقع زائیده ی حب دنیا و 

 ب نفس است. همچنین ح

 

 گیری نتیجه

آنچه توجه به امام در باب دنیا دارد با عنایت به تعاریفی که 

به قصد هللا  کهامور اخروی و معنوی از امور این جهانی و یا حتی 

دلبستگی خارج از  دنیاست.  شته باشدنبوده و سمت و سوی الهی ندا

موجبات  ر آنچه می توان دنیا تعریفش نمودحدود الهی نسبت به ه

و معاد و  حب دنیا را که در تقابل با آخرت به عنوان مأوا

فراهم می کند. و چنانچه در متن  قرار دارد بازگشتگاهی باقی 

این دلبستگی و افراط در بهره مندی از این مقال اشاره شد 

عقاب  ها نیزخسران ابدی ودر پی آنکه در پی دارد لذایذ، مضراتی

 . خواهد بود اخروی

در باب دنیا و حب و دلبستگی به این نشئه و  هایی کهویژگی 

ذکر گردید، این عالم را جایگاهی معرفی  ات مترتب بر حب دنیامضر

ته می کند که مطلوب فطرت اصیل انسان نمی باشد و آن را شایس

از سوی دیگر در اخبارو آیات و اعراض و زهد ورزی نشان میدهد. 

و  مورد مذمت قرار گرفته دنیا بسیارروایات و اقوال بزرگان، 

که در خور مقام انسان معرفی شده است دار فانی و ناقص و سرایی 

مادر طبیعت، در هر حال یسته ی دلبستگی وی بدان نمی باشد. و شا

مان خیانت برای ولیده ی خویش دا ،با بصیرتافراد در نگاه 

این که حقیقت دنیا چیست نگسترده است؛ یعنی او را در تشخیص 

فکند تا او را از تکامل باز ا نمی انه نمی کند و به تنگگمرا

. دار دنیا نشانه های عدیده ای دارد دال بر این که هدف و دارد

و از سوی دیگر فطرت کمال طلب انسان، جایگاهی غایت نمی باشد 

چنین ناقص و مشوب به شداید و رنج ها و نواقص و یا نعمات 

این اساس اگر عده ای دل به  ؛ برآمیخته به نقمت را بر نمی تابد

 .دنیا می دهند مسبب این ظاللت خود ایشانند

فقط نردبان و مجرایی در جهت تکمیل فرایند  نشئه ی ملک و دنیا

را زمینگیر می  آنانسان دلبستگی بهو سیر تکاملی آدمی می باشد،

و بدین ترتیب فرصت  سازد و غایت و مقصد اصلی را می پوشاند

اندکی که برای بیداری و تشخیص مقصد الهی و اصلی در این عالم 

از جانب خدای عالمیان قرار داده شده است از دست می 

بنابراین مضراتی که در لسان بزرگان باالخص امام خمینی بر رود.

حب دنیا مترتب است از آن رو قابل تأمل دقیق است که علی رغم 

ر حیات دنیوی سرنوشت اخروی و باقی را نیز که ات منفی برتاثی

 .مهم تر است رقم می زند
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