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 بسمه تعالی

 

 براي يك نوآموز 

 :«هنر انسان بودن»خالصه و چكيده کتاب 

 شود.های وجود هر کسی سردرآورده و بر کل کالبد مادی مستولی میـ حس خودخواهی نيرویی است که از اعماق سلول1

شـان مـدیون آن ته حياـ تا این نيرو در اندرون کالبد مادی انسان و حيوان است یك نيروی مقدسی است که ایجـاد و ادامـ2

 است.

ی )شخصـيت  ماهيت وجود و اثراتی از خود درـ اما وقتی که ادامه و امتداد این نيروی مقدس از مرز کالبد انسان فراتر رفته 3

رد یـك مداخلـه کـ یا در روح و مغز آدمی بر جای گذاشت و در احوال و افكار و نيات درونی او یا در اعمال و رفتار آدمـی

از  شود که امروزه دنيا را فاسد و به جهنمی تبدیل کرده است مگر اینكـه بـه هـر وسـيله ممكنـهب و خطرناك مینيروی مخر

 وب و مسـلك انتقال و ظهور آثارش جلوگيری کند که به غير از دین آسمانی حقيقی و دینداری واقعـی از عهـده هـيك مكتـ

عـال   خـرب آن درهار این نيروی نـامريی برآمـده و از آثـار مفرهنگ و تمدنی ساخته نيست که از عهده کنترل و تعدیل یا م

 انسانی و جوامع بشری بموقع پيشگيری نماید!

 سرچشمه نگيرد.« خودخواهي»در عال  انسانی وجود ندارد که از  رذيله اخالقيـ هيك 4

ه ناسزاها را ه شود، عمالً جامع همگفت« خودخواه»ـ اگر به جای همه فحش و ناسزا و بد و بيراه گفتن در حق کسی تنها به او  5

 اند.یكجا بيان کرده

مـال ، اگـر در اعهر کسی به هر مرتبه علمی، دینی، اخالقی، قدرت، شهرت، جاه، مقام، مسند و محبوبيت ظاهری ه  برسدـ 6

، بایـد هود گـرددشـمو رفتار و کردار و احوال و نياتش آثار خودخواهی مستقي  یا غيرمستقي  به صراحت یا کنایه احساس یـا 

اشـد  عام هـ  ب دانست که چنين شخصی )ولو دارای مقام باالتر از همه را در ظاهر احراز نموده و محبوب و معروف خاص و

 هنوز به جایی نرسيده است و باید از او فاصله گرفت.
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و اگـر سـبب  جایز نبودهدر هر مقامی باشد « خودخواه»ـ مهرورزی و تعظي  و تكری  و خضوع و خشوع و تواضع به شخص 7

 تواند گناه بزرگی به شمار رود.اش شود میتشدید خودخواهی

ست که از ، ساخته نيـ به غير از تعالي  عاليه آسمانی از عهده هيك فرهنگ و تمدن و سبك و مكتب و تعلي  و تربيت ظاهری 8

دیگـران را از شـر آفـت چنـين کسـی يری و های شخص در عال  ظـاهر جلـوگسرایت آثار شوم و عواقب وخي  خودخواهی

 مصونيت بخشد )البته دین حقيقی و دینداری از روی عل  و توأم با عمل .

*** 

آیه که به طور مستقي  و غيرمستقي  در بيان اهميت تقوی و ضرورت اتصاف هـر مـنمن و  261در قرآن مجيد عالوه بر تعداد 

رات نيز صراحتاً معيار رسيدن انسان به مراتب کمال و مقامـات قـرب سوره حج 13مسلمانی به چنان زیوری نازل شده، در آیه 

اِنَّ اَکـرَمَكم  عِنـدَ ا ِ اَتيقـيكم : همانـا »معرفی و عزت آدميان را منوط به رسيدن به آن مقام نموده و فرموده « تقوی»را منحصراً 

اولـين  در ن اساس بوده و هست که از صدر اسـالم، و مسلماً بر همي«ترین شما استترین شما در درگاه ربوبيت باتقویگرامی

تنبّه مسلمين، خود و سپس مردم را خطاب قرار داده و نفـس خـود و آنـان را و سفارش مه  هر خطيب نماز جمعه برای توجه 

 ها است این وصيت و دعوت به عنوان یك تكليف و وظيفه در اول هـرها بلكه قرننماید که سالدعوت به مراعات تقوی می

آیه دیگر ه  ضـرورت و  26در شود و از سوی دیگر عالوه بر آن خطبه از نماز به عهده خطيب گذاشته شده و تكرار ه  می

اهميت تزکيه برای همگان ـ مخصوصاً خود مسلمين ـ بيان و توصيه گردیده و به آن ه  اکتفا نشـده بلكـه در معرفـی اهميـت 

نيز دوباره خداوند متعـال در بيـان اهميـت و « شمس»مجدداً و مستقالً در سوره  هادر سرنوشت دنيوی و اخروی انسان« تزکيه»

ه تزکي»فقره سوگند بزرگی مورد تأکيد قرار داده و شرط رستگاری و نجات هر کسی را منوط به  11ضرورت تزکيه آن را با 

دو رکـن « تزکيـه»و « تقـوی»شـود کـه نموده است که از مجموع هر دو گروه آیات نامبرده فوق این نتيجه حاصـل می« نفس

اصلی و اساسی است برای نجات و رستگاری و نيل به مقام قرب الهی و گرچه در سرتاسر اعصار و قرون متمادی این دو اصل 

نوشتارهای منابع اسالمی بـوده و هسـت امـا تـاکنون در کـالم هـيك گوینـده و سازی حقيقی مد نظر همه گفتارها و مه  انسان

ای ضرورت وارستگی از خود و خودخواهی به عنوان اولين شرط حرکت به سوی کمال و رسيدن بـه مقـام تقـوی و نویسنده

المی در رسيدن به ایـن دو مطرح و مورد نظر قرار نگرفته است، حال آنكه راز ناکامی اکثریت قریب به اتفاق جوامع استزکيه 
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در  همـان اسـارتزیر شان هویدا است ـ هدف مقدس یعنی تقوی و تزکيه ـ که آثار ناکامی از اعمال و رفتار و احوال عمومی

جمعی های دسـتهها نهفته است و به همين علت نيز هيك گونه راه و چاره عملی برای پيشگيری این ناکامیخود و خودخواهی

های گوناگون  و این نقص ناشی از ها و تمدنها در فرهنگرايه نشده است)کجا رسد به ناکامی عمومی انسانخود مسلمانان ا

پروا ها، بیغفلت خود مسلمانان است و نه از نارسایی تعالي  آسمانی که چون بدون حل معمای اسارت در خود و خودخواهی

 یابند!تقوی و تزکية مورد انتظار ادیان و پيشوایان آسمانی دست نمیزنند، هرگز در عمل به آن سطح دم از تزکيه و تقوی می

سی و های ناگوار مشروحاً مطرح و چنين تصریح گردیده است که تا آن مشكل اساراز این ناکامی« هنر انسان بودن»در کتاب 

است و این نقطـه ضـعف غریـزی اسانده نشده ها ـ درست شناخته و شنها ـ یعنی اسارت در خود و خودخواهیزیربنایی انسان

ود خترین مشكل عال  انسانيت معرفی و مورد توجه و اعتراف واقع نشده که برای برای خود شخص روشن و به عنوان اساسی

سـی کاکامی هر شخص حل شده باشد، در این صورت رسيدن به مقام تزکيه و تقوی از محاالت است و البته ميزان و مراتب ن

یـن اه  بـرای شناسـاندن « ان بودنهنر انس»کتاب است که « هاخود و خودخواهی»اندازه درجه اسارت او در در این راه نيز به 

  نقطه ضعف عمومی به رشته تحریر درآمده است.

ه کسانی است مشكل اسارت در خود و خودخواهی تنها در رسيدن به مقام تزکيه و تقوی نيست بلكه یك مشكل اساسی هر ان

چقدر مضحك خواهد شـد  و با این وصفك فضيلت اخالقی و کماالت روحی و معنوی دسترسی داشته باشد تواند به هينمی

زه حـالی کـه انگيـزننـد در احواالت کسانی که بدون وارستگی از خود و خودخواهی دم از عقل و عل  و عرفان و فلسـفه می

ی، چيـزی جـز ارضـای حـس خودخـواهی نیـانمافریشه چنان عاقل و عـال  و عارهای سطحی و بیاصلی و اوليه همه تالش

شان نيست بنابراین در ارزیابی شأن و مقام هر عاقـل و ترین طبقات ضمير ناخودآگاهمكتوم در اعماق روح و مخفی در زیرین

شان از خود و خودخواهی را مورد بررسـی قـرار نمایان کذایی کافی است وارستگیحكي و عال  و عارف و عابد و فيلسوف 

رستگی از وا»بایست بر مبنای مراتب د و ماهيت قلبی مكاتب دینی، علمی، فلسفی و عرفانی رایج و روزافزون امروزی را میدا

هـا بـه شان آثار خودخواهیصاحبان چنان مكاتب پرادعایی شناخت که عموماً از همه اعمال و رفتار و صفات و حاالت« خود

 ها که: ت برخالف وارستگان از خود و خودخواهیدرسوضوح مشهود بلكه غيرقابل تحمل است!! 
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انگيز و كالمش دلنشين، ديداار  ودداآور و نگاهش نافذ و نشاط ،شخص وارسته از خود و خودخواهي

 مصاحبتش احياكنناه قلوب پاك است.

 

 

 ـ تأليف: دکتر احمد صبور اردوبادی        « هنر انسان بودن»کتاب                      


