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و غايه اصلی ماأل به هدف به دقت خوانده باشند احت را بلی اميادداشت ققلم  اگر عزيز اين عالقه مندان 
پی ميبرند و درمی يابند که ما به عنوان انسان ه را که اکنون مطالعه می فرمائند نوشتن آن قسمت و آنچ

عينک چه  پارامترها و معيار ها به انسان و هستی و با رچگونه می انديشيم اين عصآگاه های مسؤل و 
صاف انديش ترين روشنفکران اين نسل و اين جامعه  شايد در ذهن که طبيعی استکامأل  يم ؟می نگر

شعله های کند که چطور شد در اين هنگامی که ا آن وابسته ايم اين سوال خطور بنيز که من و امثال من 
، وتمامی هستی و ارزشهای دنمی خيز برمين اجداديی ماسرزوارهای کهن يد از خونين جنگ  آتش

و چرا اکنون که می پردازم ؟ و جايگاه انسان در تاريخ و جامعه به مسائل فلسفی  د نميبلعتمدنی ما را
هر شهروند اين استحماری  ای  استعمار نوين جهانی جوامع انسانی را با ميتودهای کامأل سرُغچ شده

 .ماند ـــــغافل بعه ــــوشت جامودش چنان فروميبرند که از کل سرنـــجامعه جنگ زده را در جلد خ
تمامی عوامل شناسائی ر اين باورم که بايد در راستای اقعأ ضروريست و اين قلم نيز اکيدأ بو! آری 

در حوزه به امر روشنگری مديده ما را گرفته است از مردم ستفرد ، فردی  کنونی که گلویبحران 



توجهاتی يکی از برجسته ترين ، چنانچه قبأل متذکر گرديده ايم  پرداختمردم مذهبی باورها و اعتقادات 
وان ـــعنبه ل و ـــوی در تاريخ را تشکيفلسفه وجوديی ئی هويت فلسفی انسان نهفته است وساکه در شنا

زندگی انسان در بحث شناسائی ماهيت  ست ه امهم در مسير زمان و جامعه معرفی شد "علت " ک ـــي
برمبنای شناخت فلسفی . از اهميت خاصی بهره مند است  و آئين  ديگرابراهيمی  هر دين حتی اسالم و

داد خود را ناديده گرفته انسانی است عالی ترين تجلی استع "انسان غير سياسی "انسان دراسالم ، 
. مبدل ميشود  "شئ " ميسازد خود به را  "شئ  " جامعه تغيير در مسير همين انسان وقتیو. است 

را  و رابطه آن با طبيعت و هستی  معمار دانا و هنرمند هويت فلسفی انسانهر حتی بنابراين تا وقتی که 
 بنابر اين در . د نقشه کشی و برنامه ريزی کننوی حيات اجتماعی و سياسی ميتوان برای  نه نه شناسد 

 بحيث و را تشکيل ميدهد خلقت مثلث  ضلع مهم  )ج(وند خدا یآفريننده کائينات يعنفلسفه توحيدی که 
و آگاه ديگری را موظف ميسازد تا با کاوش آفرينيش شناخته ميشود ، ما و هر انسان مثلث و ناظم خالق 

ای علمی برسيم که تمامی حلقات هستی و کائينات به اين نتيجه زره ای ازجستجو درهستی ماهيت زره ،
معنا ست  اين بدان.قابل شناخت آفريده نه شده است  ی دف منديهطبيعت و کائنات بدون چ حلقه ای درهي

نخست در مرحله  " ِخرد هدفمندانه" و علم تمامی مسير تکاملی انسان در جامعه بايد به اساس که 
بنابر اين . مبتنی بر علم و ِخرد جستجوکرد  روش هاینگی قانونمند با آن برای هم آهسپس و  کشف 

يک تمدن  و  آفريننده کائينات يا  خلقت مثلث  ضلع مهمء ميتوان گفت که ميان انسان به عنوان خليفه 
اکنون با روشنی کی از آنها نفی وجود ديگری است و رابطه ديالکتيکی دائمی وجود دارد که وجود هري

در جايگاه خليفه هستی تکامل می يابد و انسان  بستر چنين گفتمان فرهنگی و تمدنی  برم که می بيني
 درتمامی حوزه های علمی" اجتهاد " بنام يزمی وفلتر شده در ميکان "عقل متعهدانه "با ساس خداوند 
کتاب نوان ـــبه عاز قرآن  بخشی ز اين ی  را با الهام اـــکامل و هستـــاز ت ی، برج های بلند وفلسفی 

را در "..... ِدينًا اِإلْسالَمَ  لَُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمتِي َعلَْيُكمْ  َوأَتَْمْمتُ  ِدينَُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْليَْومَ " ه ــــک طرت ـــف
يکی در پی ديگری تسخير ميکند و با مقتضای ماهيت بيان داشته است کائينات و هستی مبحث تکامل 

 .هريکی از حلقه های هستی در زندگی تاريخی خويش متبلور ميسازد 

 ! خلقتء توحيديی  فلسفهدر انسانجايگاه                          

اف ان در پاراگربخشی از قرآن با هويت فلسفی و تاريخی انستوضيح گرديد نيز  مقدمهچنانچه قبأل و در
نَاُكمْ  إِنَّا النَّاسُ  أَيَُّها يَابا کالم هللا مجيد کوتاه و مؤجزفلسفی مندرج در نَاُكمْ  َوأُْنثَىٰ  ذََكرٍ  ِمنْ  َخلَْق  َوَجعَْل

ِ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ ۚ◌  ِلتَعَاَرفُوا َوقَبَاِئلَ  ُشعُوبًا َ  إِنَّ ۚ◌  أَتْقَاُكمْ  �َّ ر مورد خطاب قرا  َخبِيرٌ  َعِليمٌ  �َّ
گرفته و تصوير وجودی انسان ، تعريف فلسفی و عينيت او در تاريخ و جامعه را به تصوير کشيده 

 . است 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=sOf6rLyPBVAU 

را بکلی از  انسانتا  خداعين حال فاصله دررا تا ذات نهايت دور کرده در اسالم با اينکه فاصله انسان 
ا موجودی در خلقت معرفی ميکند که دارای روح خدا است و مسؤل از ميان برداشته است و او را تنه

!  الَوريد َحْبلِ  ِمنْ  اليهِ  أَقَربُ  نَحنُ  .!و خدا از رگ گردن به او نزديکتراست ! در زمين خدا  خليفه ءو 
در خلقت انسان ، اصل آزادی و اصل انتخاب کامأل در نظر گرفته شده و انسان به عنوان خليفه خدا 

خليفه خدا سلب چنين آزادی کنند که ده است و هيچکس و قدرتی نبايد از اين آزاد و مختار آفريده ش

https://www.youtube.com/watch?v=sOf6rLyPBVA�


او در جهان و در فلسفه سياسی و تاريخی بطور نمائنده  –طبيعت  –زمين  بروی انسان جانشين خدا 
و  "شوری " اينجاست که مسأله . است  اجتهادیدر قلمرو مکانيزم عملی تحکيم کننده چنين مناسبات 

 . بشری را تشکيل ميدهند مطلوب و پايه اصلی نظام اجتماعی   رأی آزاد مردم بصورت حقيقی

 

بهتر است سر فصل های موضوع مورد بحث يعنی اما قبل از اينکه در اين قلمرو بيشتر سخن بگوئيم 
چنانچه ديديم و خوانديم در . انسان در اسالم و ديگر آديان ابراهيمی را آنطور الزم است مطرح نمائيم 

فرشتگان و ابليس را اعتراض در زمين گردانيدن انسان بحيث خليفه نخستين اعالم تصميم خداوند برای 
بستر صلح و آرامش در زمين به فرشته گان دستور صادر برای پايه گذاريی  )ج( بر انگيخت و خداوند

خويش را به انسان می سپارد و امانت  زيرا آفريده گار کائينات و هستی کنند ،  سجدهميکند که به آدم 
در چنين روند است هم سرشت و فطرت انسان و هم . وی را خليفه خود در طبيعت اعالم ميکند 
 .سرنوشت وی در خلقت مطرح می گردد 

 

 


