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 مدارکرد انسانروی

 

یک به مثابه و تمدن در جامعه  .محال استها منهای انسان جامعهو  سازندها هستند که جوامع را میانسان

 اایفنقش اساسی را  های آننهادها و نظام نساخت شکل دادن و هایی را دارند که درها حکم سلولبدن، انسان

 کنند.می

ن ها ایدارند، اما فصل مشترک تمام آن هایی منحصر به فردویژگی ،های انسانی سازندهسلولهر کدام از این 

 است که انسانند.

و به کیستی او پاسخ  وجود نداشته باشدشناخت درستی های سازنده جامعه ها به مثابه سلولاز انساناگر 

سازی و جامعه سازی،خانواده از انسان ناقص است به همان نسبت که شناخت ،داده نشده باشددرستی 

 ناقص بوده و دچار اشکال خواهد شد. سازی نیزتمدن

ها بسیار بیشتر از آگاهی و و سایر پدیده ،های گیاهی و جانوریگونه ،هاامروز آگاهی بشر نسبت به کهکشان

ها جهان را کنکاش تلسکوپ ورایها و از شناختش نسبت به خودش است. بشر امروز در زیر میکروسکوپ

موریت حیات خویش غافل ترین مأاز مهمکه کند، در حالیها سفر میط دوردست کهکشاننقابه  و کندمی

 .؛ خودشناسیمانده است

، های اساسی که همواره نزد اندیشمندانشناسی است. یکی از پرسشخود ترین هدف زندگی انسانمهمرو از این

 «انسان کیست؟»؛ استی خود وده، پرسش از کیستحکما و عرفا مطرح ب

ها سانست که تفکر انهاترین سؤال بشریت، قرنعنوان مهمتالش برای یافتن پاسخ مناسب برای این سؤال، به

 چنان که موالنا فرموده:را به خود مشغول ساخته است. آن

 آخر ننمایی وطنم ؟رومبه کجا می                    ام، آمدنم بهر چه بود؟از کجا آمده

از  شناسیخدا راه؛ لذا «من عرف نفسه فقد عرف ربه» فرمود ن حدیث قدسی کهباالتر از ایچه چیزی 

 گذرد و برای خودشناسی، باید از خودسازی آغاز نمود.خودشناسی می

ازی سسازی و تمدنجامعه )ع(. لذا هدف انبیاءه استسازی بودکه انسان ،نه فقط ساختن تمدن )ع(رسالت انبیاء

ماند.تی یک نفر نیز نباید جا میبود و در این مسیر ح «برای مردم»و  «با مردم»



 

 

 ه جایبآن است که  ریزی استراتژیک، هدفکرد طرحترین رویعنوان کلیدیمدار بهکرد انساندر روی بنابراین

ی آن، یعنی ترین جزء سازندهبنیادی امعه بر اساسهای فرعی و عارضی، جیرمتغبر اساس ساخت جامعه 

 ساخته شود.ها انسان

ها انسانسازی نیز د، در تمدننگردای ارزشمند محسوب میگنجینه هاطور که در دانش بیولوژی ژنهمان

 ترین ثروت هستند.ارزشمند

 ای که دراما گزاره رفته استشناسی غربی به خوبی پیشرسد که انسانطور به نظر میهرچند در ظاهر این

 بررسی اندیشمندان غربی از نظر مغفول مانده شناخت بعد روح و نفس انسان است.

نی انسان، او را به مثابه حیوان معرفی کرده و به همین نسبت جامعه ی جسمادر الیه توقفاندیشمند غربی با 

ی انسانی خواهد بود که در حد حیوان به زیر ، برازندهو تمدنی که با چنین شناختی از انسان ساخته شود

 کشیده شده است.

جودی و از سایر ابعاد و شده شناسی غربی فقط به بعد جسمانی و حیوانی انسان پرداختهتوسل به انسانبا لذا 

 غفلت خواهد شد.او 

ی نیز شناسسازی و انسان، برای انسانای نیاز به نقشه و ابزاری استکه برای شناخت هر پدیدهبه نسبت این

 است. ای جامع نیازبه نقشه

و  در بعد نفس ،انسان، با عبور از بعد جسمانی وجودی یترین نقشهعنوان جامعی انسان در قرآن، بهدر نقشه

 دهد.ی مفهومی عمیقی را سامان میامنهفطرت رقم خورده و د شناخت انسان از بستر ،روح

ن یابد. ساحت وجودی چنیو آدم به مقام عبداهلل تعالی می ،، انسان به آدمشناسی، بشر به انساندر این انسان

 د تشکیل یافته است.ی اصلی صدر و شغاف و قلب و فوأیهانسانی از چهار ال

 رسد.عبد میچنین انسانی با چنین ظرفیتی فراتر از فرشته به مقام 

ان عنوی بسیار مهم بوده و نسل آینده به از این رو شناخت خزائن وجودی انسان برای طی کردن مسیر تعال

 سازندگان تمدن نوین اسالمی باید بر ساحت وجودی خویش اشراف داشته باشند.

ها به انسانتک تک تا در گام نخست تالش بر این است مدار،کرد انساندر روی برای محقق شدن این هدف

 یضرورت شناخت خود پی برده و با مجهولی به نام خودشان روبرو گردند و در گام بعدی با شناخت نقشه

وه ؛ تا عالندشناسی دست بیابین طریق به خداشناسی وارد شده و از اانسان در قرآن به وادی خودسازی و خود

و عاقبت آبادتری در آخرت برای خود رقم بزنند. ،زندگی خوب در دنیا ،اسالمی نوین جامعه و تمدنبر ساختن 


