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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  :يادداشت

سه سؤال "زير عنوان "  نذيری"نويسندۀ مقالۀ آتی، به دنبال مطالعۀ سؤالھای جناب " سعيدی"ھمکار گرامی ما آقای

 توجه نسبتھ ب" نذيری" در ھمين جا به نشر رسيد، ضمن آن که از آقای ٢٠١٢  می١٣که به تاريخ " اعتقادی

مسايل مطروحه در پورتال که سؤاالتی را باعث گرديده، ابراز امتنان نموده اند، با صميميت و تواضع به  شان

قات آنھا نمی در حيطۀ تحقيخاصی نيز بيان داشته اند که پاسخگوئی به آن سؤاالت به خصوص از ديد يک فزيکدان، 

  .گنجد، مگر از منظر اسالم توجه جناب شان را به اين مقاله بار ديگر جلب می نمايد

 AA-AAادارۀ پورتال

 

  » سعيى افغاني- دیـيـسع«  امين الدين داکتر:تتبع ونگارش 

 ٢٠١١ سپتمبر ١١

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

   الھی   مخلوقات انسان اشرف
  »ولقد کرمنا بنی آدم «
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ه ب.  مشکل نيست  کاری اين سؤال چندان به  جواب دادنا انسان اشرف مخلوقات الھی در روی زمين است ؟ چر 

 وھم از لحاظ نيروی   حيوانات نباتات  و ،جمادات:  بر ساير موجودات مانند  معنوی  ھم از لحاظ خاطر آنکه انسان

 صفات است که  بنابر ھمين. رسد نظر میه د تر ب قويتر ونيرومن جسمانی در بسياری از موارد نسبت به جانداران

 الطيبات وفضلناھم   من  ورزقنا ھم  فی البر والبحر  وحملنا ھم ولقد کرمنا بنی آدم« :  می فرمايد  پروردگار ما

 کرديم واز انواع   حمل  گرامی داشتيم وآن ھا را در خشکه وبحر ما بنی آدم را(» علی کثير ممن خلقنا تفضيال 

   ). بخشيديم  از خلق خود برتری  روزی داديم ، وبر بسياری  ھای پاکيزه به آنانروزی

  : آمده است  دريکی از احاديث 

عقل دارند،   وانسان ؛ فرشتگان فرشتگان ، حيوانات: آفريده است  پروردگار ما مخلوقات جھان را بر سه قسم  « 

   مجموعه ای است  انسان اما. نداوفاقد عقل   اند وغضب  از شھوت  مجموعه ای حيوانات . وغضب بدون شھوت

   ش از فرشتگان مقام ومنزلت  شود، غالب) ھوی وھوسش( اگر عقل او بر شھوتش .)عقل وشھوت(دو يعنی از ھر

  ».گردد حيوان ھم بدتر می مقام ومنزلتش از ، بر علقش غلبه حاصل نمايد  شھوتشاگر و. شود ھم بھتر وبرتر می

 يافته است ودر   تشکيل  وروحانی  مادی ومعنوی وجسمانیۀ جنب  مخلوقی است که از عنوی يگانهانسان از جھت م 

 وپيشروی بی   است که استعداد تکاملی مخلوق  انسان . يابد شکالت می تواند رشد وپرورش تضاد ھا وم البه الی

  .  نھفته است آنحد ومرزی در نھاد 

اگر از اين .  قرار داده است  ھمه انسان ھا اد پروردگار با عظمت ما در نھ  را توانمندی ناگفته نبايد گذاشت که اين 

 گردد  به سقوط مواجه می  يابد واگر از آن استفاده نبرد  سالم ببرد بر پيشرفت وترقی دست میۀتوانمندی استفاد

   . خود انسان دارد را ليت آنوومسؤ

  :  می گويدءيکی از علما

ت  حوادث استقام ه در مقابل ھر نوع فوق العاده است ک ت ھای استحکامات وظراف  دارای چنان ان انس جسم

...  دينوی   زحمات اير وس  رنج وتکاليف گونا گون ، خستگی ی، بی خوابی،ئ بی غذا در مقابل. نمايد  می وپايداری

خارق العاده اش   وتوانمندی جسمی وفکری انسان با اين قدرت. دھد  از خود نشان می   وغريبی تحمل عجيب

   بر ھمه خويش را  برتری  ورد وبدين ترتيببيارا به وجود  تخنيک ھا  وصنايع و  تمدن ھا ، اين ھمهتوانسته است

  . به اثبات برساند جانداران

   

  : روح الھی – ١  

    منسوب  خود به را  دميد وآن عظيمی در او» روح «  از گل خلق نمود ، از ار آنرا بعد از اينکه پروردگ انسان

  ) . دميدم   خود درآن وازروح( » ونفخت فيه من روحی«.  ناميد  » خدا روح«ساخت وآنرا

 دارد   نا محدود  تربيت پذيری  ونيز قدرت  نامحدود ، قدرت عملی الھی  يا نفخه  از روح رخورداریانسان با ب 

مستقر  ، ايجاد  رادر خود  الھی  ، وصفاتء اسما تواند  که می یئ تا جا رسد  می ای وقدرت به حد ومنزله اين نيرو

   ت کامل صفا  ومظھر ينهئ از ديگری طی کند وآ  وتقرب به هللا را يکی پس  کمال بدين ترتيب د ونيرومند ساز و

  . شده است  خلق  به آن  وصول برای   الھی است که انسانۀ مقام خليف  واين ھمان .خداوند شود

  : فرمايد  می ) ٧٢ و ٧١ اتص آيۀ وردر س) ج(خداوند  
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وھنگام که خداوند ) (  ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدين  اذقال ربک للمالئکة إنی خالق بشرا من طين فاذويته( 

 واز روح خود در او   گفت که من بشر را از گل می افرينم ، پس آنگاه که اورا به خلقت کامل بياراستم به فر شتگان

  .) کنيد  و سجدهدميدم به ا

. وبعد الھی او منشاء فطرت وتمايالت فوق انسانی اوست. يوانی او استء طبعيت وتمايالت حبعد مادی انسان منشا 

مور به سجده بر أ که حتی فرشتگان به خاطر آن م  وھمين بعد است دھد ھمين بعد فطری است که به انسان مقام می

  . می شوند  انسان

  : ميفرمايد  نموده خطاب به مالئکهگردد   می  يادآور که از دميدن روح د از اينپروردگار عالميان بع 

ه  ب ء بدون استثنا  ماليکه  حال تمام  وشامل  عام است خطاب)  کنيد  سجده ھمگی برايش(يعنی ) فقعوا له ساجدين (

    اباء می ورزد وخداوند پاک از دمآ به   به سجده  بود  که در بين ماليکه ابليس  و ، انسان است  سجده به منظور

  : می نمايد  به آدم چنين سؤال جده علت عدم س ۀ در بار ابليس

که به چيزی که با   کرد از اين ی شما را منعليس چه چيز اب ای) ( ابليس ما منعک آن تسجد لما خلقت بيدی قال يا( 

  ) ٧٥ آيه  سوره ص) ( ابا ء ورزيدی  آن را افريدم از کردن سجده  خود دستھای

  :يدئتوجه نما

 می نمايد که  ستعمالا)  خلق کردم  خود آنرا دستان( با ۀ پاک در پرسش از شيطان کلم  خداوند  مبارکهت در آي 

  .دھد  می نشان  به ھمه مخلوقات  انسان را نسبت  بزرگی است که اشرف بودن امتياز اين

  :فرمايد  سپرده می  انسان  به ھمين  امانت الھی را است که پرورگار ما بار ی مخلوق با عظمت  آن انسان 

 کان ظلومآ   وحملھا االنسان إنه  واالرض والجبال فأبين أن يحملنھا وأشفقن منھا  السموات إنا عرضنا االمانة علی (

   ھراس   واز آن  کردند ء از حمل آن ابا  آن ھا ، داشتيم  وکو ه ھاعرضه ھا وزمينما امانت را به آسمان) جھوال

    وبه خود ظلم  را نشناخت مقدر اين مقا (  بود  وجاھل  ظالم او بسيار!  گرفت   دوش  به ، آن راداشتند؛ اما انسان

  ) کرد

.  المخلوقا ت است سپرده شده است ف که اشر  الھی به ھمين انسانۀ است که مقام خليفی مخلوق با عظمت انسان آن 

  :فرمايد طوريکه هللا می

   من در روی : گفت وھنگامی که پرورگار تو به فرشتگان) (  فی االرض خليفة  ربک للملئکة إنی جاعل وإذقال (

  . ، جانشين وحاکمی قرار خواھم داد زمين

  وھمه اسما)  کلھا علم آدم االسما( خود معلم ابو البشر بوده و  که پرورگار ما  استی مخلوق با عظمت انسان آن 

  .  آموخت   آدم  به  ھمه وھمه را)  موجودات ام گذاری آفرينش ون علم اسرار(

انسان بايد مقام خويش را .  روی زمين استاشرف مخلوقات الھی در نسان ا واحاديث نبوی که  ئيد قرآنأ با ت پس 

  . رد بياجا ه  رسالت خويش را ب بشناسد وبه ھدفی که خلق گرديده است

 پايان

 

  الھی لوقات مخ انسان اشرف ترين  : نام مقاله

  » سعيد افغانی- سعـيـدی«  امين الدين :تتبع ونگارش 
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  مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان

                      جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دوومسؤ

  


