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 چکیده 

 تبدیل   که  خوردمی  را  غذایی  ابتدا  پدر  که  صورت  این  به  شودمی  آغاز  جماد  از  جوهری  حرکت  با   فلسفی  نگاهاز    انسان  گیریشکل

  نبات  تبدیل   بعدی  مرحله.  است  علقه  به  نطفه  تبدیل  همانکه    رسد می)جسم نامی(    نبات  به  انسان   آن  از  پس.  شودمی  نطفه  به

 است  ناطق  حیوان  انسان  وجودی  مرتبه  آخرین.  است  نشده  دمیده آن  در  روح  هنوز  که   است  جنینی  همانباشد که می  حیوان  به

  انسان   دنیایی  عمر  پایان  تا   روح  دارای  جنین  از  ،مرحله  این.  دارد  خود  عقل  با  را  چیز  همه  به  رسیدن  توانایی  که  موجودی  یعنی

  یعنی   دارد؛   بالفعل  صورت  به  خود  در  را   انسانی   و   حیوانی  نامی،   جمادی،   وجودی  مرتبه  چهار  انسان  ترتیب  بدین .  گیردمی  بر   در  را

 بنابراین .  است  آن  اخیر  فصل  به  شیء  شیئیت.  کندمی  حرکت  انسان  تا  جماد  از  مختلف  هایماهیت  در  که  است  ثابتی  وجود

  شده   آن  به  محدود   و  بدن  به  متعلق   اکنون  اما  است،  مجرد  خود  خودی  به  که  روحی   یعنی  اوست  ناطقه  نفس   به  انسان  انسانیت

  انسان   یعنی.  باشدمی  دارا  را  انسانی  تا  گرفته  جمادی  از  انسانی  کماالت  در  حرکت  قابلیت  دارد  که  تجردی  دلیل  به  روح.  است

 جوهری  حرکت  با  یا   و   باشد،  کرده   تنزل  ترپایین  و  حیوان  به  قهقرایی  جوهری  حرکت  با  روحا  اما  باشد، انسانی  صورت  در  تواندمی

، شریعت و  فلسفه  نگاهضمن بیان حقیقت انسان از    تا  برآنیم  مقاله  این  در  . برسد  محض  تجرد  به  و   یابد  خالصی  بدن  از  صعودی

نماییم. در این تحلیل نشان خواهیم    تحلیلگسترش فضای مجازی    صورت  در  کماالت خود  بین  در  راآن    جوهری  حرکت  ،عرفان

ضمن آن که راهکارهایی    تواند مواجه شودقابل توجهی می  بالقوه  خطراتبا  گسترش فضای مجازی  داد که این حقیقت وجودی با  

 . اجمالی را جهت حل این معضل بیان خواهیم کرد

اینترنتفناوری فضای مجازی،  جوهری، حرکتخالفت الهی،  انسانیت، انسان،حقیقت  :كلیدی هایواژه
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 مقدمه 

تر دو حیثیت روح و بدن تشکیل شده است که این مساله از نگاه قرآن،  انسان موجودی است که از دو جزء و یا به تعبیر دقیق

دیگر جدایی ندارند و هر دو  برهان و عرفان قابل اثبات است. علت تعبیر به حیثیت به جای جزء این است که این دو جزء از یک

مراتب مختلف یک حقیقت واحد هستند. روح مرتبه عالیه این حقیقت است و جسم مرتبه نازله آن. ارتباط این دو حیثیت تنها  

به این که هر دو، مراتب مختلف یک حقیقت هستند، نیست؛ بلکه فراتر از این، روح حقیقتی است که با مبنای حکمت صدرا از 

آید؛ چرا که نفس به اصطالح فلسفی جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء است. بدین ترتیب جوشد و بیرون مییدرون جسم م

و تأثر این دو بر هم بسیار قوی است. بنابراین طبیعی است که افعالی که انسان در زندگی    تأثیرترابط روح و جسم با یکدیگر و  

گانه خود  شود و مطالبی که از طریق حواس پنجوراتی که به ذهن او وارد میدهد، خطخود توسط اعضا و جوارح خود انجام می

ولو از راه دور  با دیگران در هر حدی ارتباط در این میان گذارند. ی عمیق بر جای میتأثیرکند، همگی بر روی روح او ادراک می

تباط دو طرفه عالوه بر این که روح انسان از افعال ی ویژه بر انسان دارد، خواهد داشت؛ زیرا در ارتأثیر  و از طریق فضای مجازی

تر از افکار طرف دوم ارتباط نیز نقش خواهد  تر و با مبانی عمیقپذیرد؛ از افعال و حتی در نگاه دقیقمی  تأثیرو افکار خود او  

پذیری  تأثیرد. به عنوان مثال  ای نیز در زندگی انسان داشته باشپذیرفت؛ به خصوص در زمانی که طرف مقابل این ارتباط نقش ویژه

ریز آگاه و  یک کودک از والدین، یک شاگرد مدرسه از معلم، یک بیمار از دکتر و یک شخص متحیر و سرگردان از یک برنامه

 دقیق بسیار زیاد است. 

نیز وجود دارد. به  تر در ارتباط بین انسان و سایر موجودات از قبیل حیوانات، نباتات و جمادات  پذیری به شکل خفیف تأثیراین  

ای وارد حریم خانه او شده است، از پژمردگی  شود که احتماال غریبهعنوان مثال انسان از پارس کردن سگ نگهبان متوجه می

 برد. فهمد که احتماال نور کافی در منزل او وجود ندارد و یا از یخ زدن آب حوض به شدت سرمای هوا پی میگیاهان می

چه که هست، فراتر برد  گاه انسان نباید جایگاه یک مؤثر را از آنباید در نظر گرفت این است که هیچ  اتثرای که در این تأ نکته

ی اصوال خارج از شأن چنان مؤثری تأثیررسد، همخوانی نداشته و چنین  ی که برای او به نظر میتأثیرموجودی با  و اساسا اگر  

تواند هر یک از  پذیرد که می  تأثیر  کس نباید از یک دکتر تا این حدمثال هیچ  مورد نظر را از آن نپذیرد. به عنوان  تأثیراست،  

امور عبادی انسان را بررسی کرده و در صورتی که مضر به انسان به طور نوعی باشد، آن را ممنوع نماید! مثال اگر علم پزشکی  

ه حتی بر فرض صحت قابل ترتیب اثر دادن در زندگی  ها ضرر دارد، این یافتهای کمر انساننشان داد که نماز خواندن برای مهره

 نیست؛ زیرا اصوال پزشک و پزشکی شأنیت دخالت در احکام خداوند را ندارد. 

ی بگذارد. طبیعتا از  تأثیرتر است اگر به این صورت باشد که انسانی غیر آگاه و دانشمند در زندگی انسان چنین  این مساله وخیم

تر  تر یعنی نبات و پایینتر از انسان به لحاظ مرتبه وجودی فلسفی یعنی حیوان و یا پاییندی پایینآن بدتر زمانی است که موجو

گیری جماد برای انسان از  حتی تصمیم باالتر از آن  پذیری از جماد و  تأثیریعنی جماد برای انسان چنین تصمیمی بگیرد. مساله  

و پیشرفت روزافزون آن دست به گریبان انسانیت انسان    فضای مجازیجمله مسائل و بلکه معضالتی است که با فراگیر شدن  

صعودی  جوهری  در این مقاله در صددیم این مساله را با توجه به حقیقت و ماهیت انسان و جماد در مراحل حرکت    شده است.

 آن را گوشزد نماییم.ه  بالقوبررسی کرده و خطرات بر این حرکت فضای مجازی ظهور  تأثیرو و نزولی انسان در عوالم وجود 

شود. در بخش دوم حقیقت انسان از ترکیب انسان از جسم و روح از سه دیدگاه شریعت، فلسفه و عرفان بحث میدر بخش اول  

دهد و بخش پنجم به سیر گیرد. بخش چهارم حرکت جوهری را در انسان توضیح میهمین سه زاویه نگاه مورد بررسی قرار می

 نسان تا پیش از ظهور فضای مجازی و پس از ظهور آن خواهد پرداخت.حرکت جوهری نزولی ا

 

 تركیب انسان از جسم و روح 
 نگاه شریعت از

 توجه   مورد  را  انسان  روحی  ساحت  آیات   برخی   در  کریم  قرآن.  داندمی  بدن  و   روح  از  مرکب   و   بعدی   دو   موجودی  را  انسان  اسالم

  قال  إِذ   و  : »فرماید می و  کندمی آن در  روح نفخ از صحبت انسان جسد( دادن نظام ) تسویه از پس   مثال عنوان  به. است داده قرار
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  / الحجر)  ساجِدین   ل هُ  ف ق عوا  روحی  مِن   فیهِ  ن ف خ تُ  و   س وَّی تُهُ  ف إِذا )*(    م س نونٍ  ح م إٍ  مِن   ص ل صالٍ  مِن   ب ش رًا  خالِقٌ  إِنیّ  لِل م الئک ةِ  ر بُّک 

  شده،  گرفته بدبویى  گل  از که  اىخشکیده  گل  از  را  بشرى  من گفت  فرشتگان به  پروردگارت  که را  زمانی[  بیاور  خاطر   به]  و   ؛(29

 .«بیفتید کنان سجده او برای پس  دمیدم،  آن در خود روح از و بخشیدم  نظام را آن که آن از پس)*(  آفرینممی

  آخ ر   خ ل قًا  أ ن ش أ ناهُ   ثُمَّ  ل ح مًا  ال عِظام   ف ک س و ن ا  ِعظامًا   ال مُض غ ة   ف خ ل ق ن ا  مُض غ ةً  ال ع ل ق ة   ف خ ل ق ن ا  ع ل ق ةً  النُّط ف ة   خ ل ق ن ا  ثُمَّ: »فرمایدمی  همچنین

  به  را   مضغه  و [  شده  جویده  گوشت  شبیه]  مضغه  بصورت  را  علقه  و [  بسته  خون]  علقه  صورت  به   را  نطفه  سپس   ؛(14  /المؤمنون)

 .« دادیم دیگری آفرینش را آن سپس. پوشاندیم  گوشت هااستخوان  بر و  درآوردیم هایى استخوان  صورت

 . گیردمی شکل  او جسمی آفرینش از پس که است انسان روحی آفرینش همان  آیه این در دیگر آفرینش از مراد

  بیشتری   بسیار  اهمیت  جسم  نسبت  روح  که  دهدمی  نشان  مساله  این  و  است  جسم  به  توجه  از  بیش  آن  تعالی  و  روح  به  اسالم  توجه

  یودِعُ  و   یُؤ ذِیهِ  ما  ب ط ن هُ  ف یُج نِّبُ  م ع قولِهِ  فی  ی ت ف کَّرُ  ال  ک ی ف   م أ کولِهِ  فی  ی ت ف کَّرُ  لِم ن   ع ج بٌ: »فرمودند  السالم  علیه  مجتبی  امام.  دارد

 تصورات   در  چگونه  اندیشد،می  خود(  جسم  غذای)  خوردنی  در  که  کسی  از  است  تعجب  ؛(218:  1407  راوندی، )  یُر دِیهِ  م ا   ص د ر هُ

 چیزی   خود(  روح)  سینه  در  اما   دارد؛ می  نگاه   دور  کندمی  اذیتش  چهآن  از  را  خود(  جسم)  شکم  پس .  اندیشدنمی  خود(  روح  غذای)

 . «کندمی هالک  را آن که دهد می قرار را

  پرهیزکاری  لباس  و   ؛ (26  / األعراف)  خ ی رٌ  ذلِک   التَّق وى  لِباسُ  و : »داندمی  پرهیزکاری  را  لباس  بهترین  کریم   قرآن  که  روست  همین  از

 .«است بهتر همان

 . جسم لباس معمولی هایلباس  و است روح لباس پرهیزکاری زیرا

 قرآن .  آن  برای  و  جسم  واسطه  به  نه  خورد،می  رقم  آن  برای  و  انسان  روح  واسطه  به  که  است  آن  حقیقی  خوب  زندگی  همچنین

 عمل که زن و مرد از کس هر ؛(97 /النحل) ط یِّب ةً ح یاةً ف ل نُح یِی نَّهُ مُؤ مِنٌ هُو   و  أُن ثى أ و  ذ ک رٍ مِن   صالِحًا ع مِل   م ن : »فرمایدمی کریم

 .«بخشیممی  پاک زندگانی  او به البته البته البته باشد، مومن  و دهد  انجام صالح

  ق وِّ: »است  شده  وارد  دعا  در  کهچنان   است،  روح  ابزار  عنوان  به  آن  از  استفاده  جهت  در  صرفا  اسالم  در  بدن  و  جسم  به  توجه  لذا

 .«کن قوی مرا( جسمی اعضای) جوارح خودت به  خدمت برای ؛(849: 1411 طوسی،) ج وارِحی خِد م تِک  ع لی

 به  نه  داند،می  او  روح  به  شناختیهستی  لحاظ  به  را  او  حقیقت  واقع  در  و  انسان  انسانیت  شریعت  که  است  آن  اهمیت  این  علت

  خداوند   ؛(42  /الزمر)  م نامِها  فی  ت مُت   ل م   الَّتی  و   م و تِها  حین   ال أ ن فُس   ی ت و فَّى  ا هللُ: »فرماید می  کریم  قرآن  مثال  عنوان  به.  او  جسم

 .«گیردمی خواب در است نمرده که را آن و گیردمی مرگ  هنگام در را( هاانسان حقیقت) ها نفس

 چه آن به  کریم قرآن. شودمی  گرفته که اوست روح  این و است باقی  خود جای سر بر  انسان جسم خواب و  مرگ  در که دانیم می

 .است کرده  آن حقیقت و  شیء خود یعنی  نفس  اطالق  روح یعنی  شودمی گرفته

 فلسفینگاه  از

 اول بیان 

آن حیوان جنس  انسان یک مفهوم نوعی است که  تعریف انسان در علم منطق عبارت است از حیوان ناطق. به اصطالح این علم  

ها در معنای ناطقیت و ناطق فصل آن است به این معنا که انسان با حیوانات در معنای حیوانیت مشترک است و تفاوت او با آن

و  در اصطالح منطق عبارت است از جوهر جسمانی نامی حساس متحرک باالراده    معنای حیوان  .(79:  1387منتظری،  )  است

 دی و عاقالنه. دارای قدرت نطق ارا معنای ناطقی

زمانی که مفهوم نوعی انسان با جنس و فصل منطقی خود در جهان خارج تحقق یابد، حقیقتی است شامل ماده  از نگاه فلسفی  

. بدین  (19:  1364طباطبایی،  )  با مفهوم نوعی است، ماده متناظر با جنس و صورت متناظر با فصل   و صورت. این حقیقت متناظر

 ها در صورت )قوه عقالنی(. اشتراک انسان با حیوانات در ماده )بدن جسمانی( است و تفاوت او با آنترتیب 

 دوم بیان 

وهری است که بالذات از ماده مجرد و بالفعل متعلق  جگویند نفس در فلسفه در بحث از خصوصیات نفس انسانی و اثبات آن می

با بدن مادی )جسم( مرتبط شده و  بدین ترتیب انسان حقیقت مجردی است )روح( که    .(76:  1364طباطبایی،  )  به آن است
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انفصال، حلول، اتحاد  ارتباط در عین  در این مقاله با نحوه این ارتباط که به صورت    .شده استابعاد جسمانی  و  محدود به حدود  

 ترکیب انسان به لحاظ فلسفی از جسم و روح است.  ،ای که از این بحث برای ما مهم استیا وحدت است، کاری نداریم. مساله

 عرفانینگاه  از

های زیادی را از این تجربه که برای خودشان یا دیگران عرفا گزارش خلع بدن از مسائلی است که جزو بدیهیات در عرفان بوده و  

ها این ذکر شده که بدن مانند لباسی از تن روح خارج شده و روح بدون بدن به  اند. در این گزارش اتفاق افتاده است، نقل کرده

 نماید. یب انسان از جسم و روح می. این مساله به وضوح داللت بر ترک(113: 1375سهروردی،  ) سیر در عوالم پرداخته است

 

 انسان حقیقت

طبیعتا خداوند حکیم هر موجودی را خلق کرده است که به کمال الیق خود برسد. این کمال با کمال موجود دیگر متفاوت است  

توانیم  آوریم، میو در واقع به نوعی فصل ممیز آن موجود با موجودات دیگر است. بنابراین اگر ما هدف از خلقت انسان را به دست  

 به فصل ممیز او با سایر موجودات که در واقع انسانیت انسان به آن است، پی ببریم. 

 نگاه شریعت از

  ال أ ر ضِ  فِی  جاِعلٌ   یإِنّ  لِل م الئِک ةِ  ر بُّک   قال   إِذ   و    فرماید:آن کریم میراست. ق  شده  آفریدهخالفت الهی  مقام    به  رسیدن  برای  انسان

 . «خواهم جانشینی بر روی زمین قرار دهمو هنگامی که پروردگارت به فرشتگان فرمود: همانا من می(؛ 30 /البقرة) خ لیف ةً

توانند این قابلیت را در خود بالفعل  ها )انسان کامل( مینوع انسانی دارای چنین خالفتی به صورت بالقوه است و برخی از انسان

 کنند.  

کند  رجوع میاو  کار دارد، به  آن شخص  انسان وقتی با  جای شخصی به نام مستخلف عنه نشسته است و    بهخلیفه کسی است که  

 که در آیه خالفت در قرآن کریم آمده است:چنان های مستخلف عنه از سوی او به خلیفه داده شده باشد.که. لذا باید توانایی

 .«همه اسماء را به آدم یاد داد و  (؛ 31)البقرة/  و  ع لَّم  آد م  ال أ س ماء  کُلَّها

 جای خود در تفسیر بحث شده است که:در 

 آیه خالفت در مورد نوع انسان است و نه تنها حضرت آدم علیه السالم.اوال 

 ها. ها است و نه لفظ آنحقیقت آن مراد از اسماء ثانیا  

  استها کردن  و او را واجد آنعلم به حقیقت اسماء  آموزش دادن معمولی نیست؛ بلکه رساندن متدر این آیه  ا مراد از تعلیم  لثثا

 . (121-114: 1417)طباطبایی، 

 فلسفینگاه  از

از  در واقع نقطه هدف خلقت انسان را بیان کردهفلسفه و یا خصوصیات فیلسوف  غایت  یا  فالسفه در بحث تعریف   اند. برخی 

 اند، عبارتند از:مواردی که در این زمینه ذکر کرده

 . (1087: 1380)افالطون،  است شناخت حقیقتخاصیت اصلی ]فیلسوفان[ افالطون:  •

 . (30: 1400)ابن سینا،  تصور امور و تصدیق به حقایق نظری به اندازه توان بشرحکمت عبارت است از بوعلی:  •

را مشخص میمیرداماد:   • علم و کمال  از  انسان  اعلی حد  تا  علم  عکند  عالم  عالمی عقالنی مشابه    تبدیل شود  ینیبه 

 . (201: 1376)میرداماد، 

  )مالصدرا،  در احاطه به معلومات و تجرد از جسمانیات  به به خداوند به اندازه توان بشرتشحکمت عبارت است از  مالصدرا:   •

 . (514: 3 :1360 )مالصدرا، و نیز در علم و عمل ( 22: 1 :1360

گونه توضیح داد که در فلسفه نیز هدف نهایی از خلقت  توان ایناین سیر ارائه تعریف و غایت فلسفه از افالطون تا مالصدرا را می

  است. یافتن معرفت به حقیقت  رسیدن به این هدف کسب علم و  شرط الزم برای    ؛ امااست  سبحان  او برای خداوندخالفت  انسان  

  ک ن زًا  کُن تُ »  در حدیث قدسی آمده است که: با روایات نیز سازگار است. به عنوان مثال  نسان  ااین نحوه تقریر از هدف خلقت  
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من گنجی پنهان بودم. پس دوست داشتم که شناخته شوم. (؛ 41:  1422برسی،  )  لُِأع ر ف   ال خ ل ق   ف خ ل ق تُ  أُع ر ف   أ ن   ف أ ح ب ب تُ  م خ فِیًّا

 .«شناخته شومپس مخلوقات را آفریدم تا 

و نیافریدم جن و انس را مگر برای این که مرا  (؛  56الذاریات/  )  ونِ لِی ع بُد  إِلَّا   ال إِن س    و   ال جِنَّ  خ ل ق تُ  ما  و  »  فرماید:قرآن کریم می

 . «بپرستند

 .«بشناسندیعنی برای این که مرا (؛ 15  :1426سلمی، ) فونِأی  لِی ع رِ» و ابن عباس در تفسیر آن گفته است:

  ال إِن سانِیَّةِ   حُدودِ  مِن   ح م دِهِ ... ل خ ر جوا  م ع رِف ة   ِعبادِهِ  ع ن   ح ب س   ل و   الَّذی   هللِ  ال ح م دُ  و  »  دارند:امام سجاد علیه السالم در دعا عرضه می

گر بندگانش را از معرفت حمد خود  ستایش مخصوص خدایی است که ا؛ (29: 1376 امام سجاد علیه السالم، ) ال ب هیمِیَّةِ ح دِّ  ىإِل

 . «شدندساخت ... هر آینه از حدود انسانیت به حد حیوانیت خارج میمحبوس می

 در این دعا فصل ممیز انسان و حیوان معرفت حمد خداوند دانسته شده است و این معیار انسانیت انسان است.

 عرفانینگاه  از

یعنی تدبیر عالم  شود که هدف از خلقت انسان رسیدن او به مقام انسان کامل به صورت بالفعل در جای خود در عرفان بحث می

بوده و جمیع صفات  و واسطه رساندن فیض او به تمامی مخلوقات  خداوند    خلیفه. چنین کسی  (291:  1408)گنابادی،    است

 . (405: 1375؛ قیصری، 55: 1370)ابن عربی،  مستخلف عنه را دارا خواهد بود

توان به عنوان هدف از خلقت ای است که در هر سه رویکرد شریعت، فلسفه و عرفان میبدین ترتیب مساله خالفت الهی مساله

 انسان و فصل ممیز او با حیوانات به آن رسید.

 

 انسان  حركت جوهری

شود که به لحاظ منطقی جسم است و مناطقه در تعریف جماد آغاز میفلسفی با حرکت جوهری از  نگاه  در  گیری انسان  شکل

علوم طبیعی به این صورت است که پدر ابتدا غذایی را  مطابق با  چرا که تشکیل انسان    ؛گانهگویند جوهر دارای ابعاد سهآن می

در منطق  رسد که به آن  پس از آن رفته رفته به نبات مینسان  اشود.  خورد )جماد( و این غذا در بدن او تبدیل به نطفه میمی

تبدیل نبات به حیوان با تعریف  . مرحله بعدی و این همان تبدیل نطفه به علقه و مضغه در رحم مادر است گویندجسم نامی می

دمیده نشده  آن  ر  که در واقع همان جنینی است که هنوز روح د  خود است، یعنی نبات حساس متحرک باالرادهخاص  منطقی  

یعنی موجودی که توانایی  و این  ست  اآن  حیوان ناطق به تعریف منطقی  به صورت بالفعل  است. آخرین مرتبه وجودی انسان  

از جنین روح دمیده شده  . این مرحله که در ذکر غایت فلسفه از میرداماد گذشت، چنانرسیدن به همه چیز را با عقل خود دارد

 : (512: 1375مولوی، ) گویدمولوی در این زمینه می . گیردنسان را در بر میتا پایان عمر دنیایی ا

 زدم  بر حیوان به مردم  نما وز   شدم  نامی  و مردم جمادی از

 شدم کم  مردن  ز کی ترسم چه پس   شدم  آدم و حیوانی از مردم

انسانی را در وجود خود به صورت نهفته دارد و هر  ی، حیوانی و انسان چهار مرتبه جمادی، نباتشود که بدین ترتیب مشاهده می

او بالفعل موجود هستند. غزالی،  )  به این مساله در بحث تعریف نفس در کتب فلسفی اشاره شده است  چهار مرتبه در وجود 

1409 :44-45) . 

های  ه در ماهیتشود. یعنی انسان وجود ثابتی است کحرکت به اصطالح فلسفه صدرایی حرکت جوهری نامیده میسیر  این  

 . (131-130: 1364)طباطبایی،   آیدکند و از شکلی به شکل دیگر در میمختلف از جماد تا انسان حرکت می

. بدین ترتیب انسانیت انسان به نفس  (62-61:  1364)طباطبایی،    گویند شیئیت شیء به فصل اخیر آن استکه فالسفه میچنان 

. این نفس همان روح انسان است که به خودی دهد ثیت عقالنی انسان را تشکیل میکه قوه عاقله نام دارد و حی  ناطقه اوست

های آن شده است. روح به دلیل تجردی که دارد قابلیت حرکت خود مجرد است، اما اکنون متعلق به بدن و محدود به محدودیت

تواند در صورت انسانی باشد، اما روحا با  ان میباشد. یعنی انسدر کماالت بالفعل انسانی از جمادی گرفته تا انسانی را دارا می
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(؛  179)األعراف/    أ ض لُّ  هُم  ب ل  ک ال أ ن عامِ  أُولئِک »  باشد:و مصداق آیه زیر  تر تنزل کرده  حرکت جوهری قهقرایی به حیوان و یا پایین

 .«ترندها مثل چارپایان بلکه گمراهآن 

خالصی یابد و به تجرد محض برسد و با طی طریق در عوالم مافوق عالم ماده به و یا برعکس با حرکت جوهری صعودی از بدن 

به (؛ 10فاطر/ ال) الطَّیِّبُ ال ک لِمُ ی ص ع دُ إِل ی هِ» و مشمول آیه زیر شود: کماالتی که اکنون برای او بالقوه است، به صورت بالفعل برسد

(.  308:  1383ه طیبه روح مجرد انسانی دانسته شده است )مالصدرا،  که در برخی تفاسیر کلم  «رودسوی او کلمه طیب باال می

در روایتی نیز از امام صادق علیه السالم پرسیده شده است که مالئکه برترند یا انسان و حضرت از قول امیرالمومنین علیه السالم  

  کِل ی هِما  آد م   ب نی  فی  ر کَّب   و   ع ق لٍ  بِال  ش ه و ةً  ال ب هائِمِ  فِی  ر کَّب   و   ش ه و ةٍ  البِ  ع ق لًا  ال م الئِک ةِ  فِی  ر کَّب   ج لَّ  و   ع زَّ  اهلل   اند: »إِنَّنقل کرده

(؛ همانا  5-4:  1385)شیخ صدوق،    ال ب هائِمِ  مِن   ش رٌّ  ف هُو   ع ق ل هُ  ش ه و تُهُ  غ ل ب ت   م ن   و   ال م الئِک ةِ  مِن   خ ی رٌ  ف هُو ش ه و ت هُ    ع ق لُهُ  غ ل ب   ف م ن 

خدای عز و جل در فرشتگان عقلی بدون شهوت شکل داد و در حیوانات شهوتی بدون عقل و در انسان هر دو را. پس هر کس  

 عقلش بر شهوتش غلبه کند، از فرشتگان بهتر است و هر کس شهوتش بر عقلش غلبه کند، از حیوانات بدتر«. 

 ر سروده است:مولوی نیز در ادامه شعر مذکو

 سر و  پر مالیک  از آرم بر تا    بشر  از بمیرم حمله دیگر

 وجهه اال  هالک  شیء کل   جو  ز جستن بایدم  هم ملک وز

 شوم آن ناید  وهم اندر آنچ   شوم  قربان ملک از دیگر بار

  وجود   به  مبدل   جمادی  کمال  از  پس .  شودمی  جماد  اول  عناصر  چگونه  »ببین:  فرمایدمی  اصفهانی  امین  بانو  همچنین مرحوم

  گردد می  انسانی  مقام  حائز  حیوانی  کمال  از  پس  و  رساند می  حیوانی  مرتبه  به  را  خود  تکمیل،  دائره  سیر  از  پس  و  گردد می  نباتی

  الهوتی   و   جبروتی   و   ملکوتی  به  ملکی  از  و   ملکی  به  بشریت  مقام   از  که  رساند می  جایی   به   را  تکامل   انسانی   مراتب   طی   از  پس   و

شود  می  ربوبی  صفات  مظهر  رسیده،  کمال  سرحد  به  عبودیت  در  یعنی  گردد؛می  نائل  ربوبیت  به   عبودیت  مقام  از  و  رسید  خواهد

 . ( 30: 1379)امین اصفهانی، 

در مورد  که امیرالمومنین علیه السالم نیز  تواند مراتب مذکور را پشت سر بگذارد؛ چنانبدین ترتیب انسان با تهذیب نفس می

  ع نِ  عالیةٌ  ال م وادِّ  ع نِ  عاریةٌ  صورٌ:  ف قال   ال عِل وِیِّ  ال عال مِ   ع نِ  السَّالمُ  ع ل ی هِ  سُئِل »  اند:حصول تجرد برای نفس ناطقه با تزکیه فرموده

 إِن    ناطِق ةٍ  ن ف سٍ   ذا  ال إِن سان   خ ل ق   و    أ ف عال هُ  ع ن ها ف أ ظ ه ر  مِثال هُ  هُوِیَّتِها  فی  ىأ ل ق  و    ف ت ل أ ل أ ت  طال ع ها  و   ف أ ش ر ق ت   ل ها   ىت ج لّ الِاس تِع دادِ  و   ال قُوَّةِ

از امیرالمومنین علیه السالم درباره عالم باال سوال  (؛  423:  1410،  ىتمیم)  ِعل لِها   أ وائِلِ  ج واهِر   شاب ه ت   ف ق د    ال ع م لِ   و   بِال عِل مِ   ز کّاها 

ها  ها تجلی کرده پس روشن شدند. و آنهایی که عریان از مواد و فراتر از قوه و استعدادند. ]خداوند[ برای آن شد. فرمودند: صورت 

ها ظاهر کرد. و انسان  ها انداخته است. پس افعال خود را از طرق آن را در هویت آن  را نورانی کرده، پس درخشیدند. و مثال خود

را دارای نفس ناطقه آفرید که اگر با علم و عمل آن را تزکیه کند، به جواهری که علل اولیه او هستند )عالم باال( شبیه خواهد  

 .«شد

 البته حقیقت انسانی  کهشود  چه برای همه بعد از مرگ حاصل میشود، اگرها قبل از مرگ محقق نمیاین مساله برای همه انسان 

 باقی است.  نیز همچنان به روح انسانمرگ پس از 

 

 حركت جوهری نزولی انسانسیر  
 فضای مجازیاز ظهور پیش تا 

قرار است خلیفه خداوند بر روی زمین گفتیم  اگر به سیر نزولی تمدن غرب در مواجهه با انسان به عنوان یک موجود الهی که  

بینیم که حرکت جوهری قهقرایی در انسان با به خدمت گرفتن فرهنگ و فناوری در غرب به طور آرام و باشد نیک بنگریم، می

کت متوجه شود، در حال انجام است. البته این سیر نزولی به خصوص در قسمت بدون این که خود شخص متحرک به این حر

شناسان و با  شناسان و ستارهقدر آرام است که به مانند حرکت زمین به دور خود و به دور خورشید تنها توسط زمینفناوری آن

ری صعودی و یا نزولی است به این صورت وسایل مورد نیاز برای این کار قابل رویت است. به هر حال تدریج خاصیت حرکت جوه
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کند و  که شیء وقتی کماالت مرتبه وجودی کنونی خود را به طور تام واجد شد، استعداد رسیدن به مرتبه بعدی را پیدا می

به  . (201: 1375طباطبایی، ) کندکماالت آن مرتبه را که اکنون در وجود خود به صورت بالقوه دارد، به طور بالفعل تحصیل می

  است   طوه در زبان عرب به معنای گام و قدمهمین دلیل است که در قرآن از وساوس شیطان با عنوان خطوات یاد شده است و خ

النور/  142، األنعام/  208  /البقرة،  168  /البقرة)  الشَّی طانِ  خُطُواتِ  ت تَّبِعوا  ال(: »368:  1375،  ىبستان) های شیطان  از گام(؛  21، 

 .«پیروی نکنید

ای برای گمراه کردن ما ندارد! بلکه مساله را  که غرب به عنوان یکی از جنود انسانی شیطان هیچ عجلهتوجه داشته باشیم  باید  

(؛ همانا  121)األنعام/    أ و لِیائِهِم   ىإِل  ل یوحون   الشَّیاطین   إِنَّ»  برد: شده و به تدریج تحت والیت شیطان به پیش میکامال حساب

 کنند«.ان خود وحی میشیاطین به دوست

فرایند  .  ( 39:  1377نراقی،  )   اندهای شهویه، غضبیه، واهمه و عاقله دانستهدر علم اخالق نفس انسانی را دارای چهار قوه به نام

 از این چهار قوه دنبال شد.  کدر هر یگمراه کردن انسان در یک حرکت قهقرایی توسط غرب 

بینیم زمانی در جوامع به خصوص اسالمی  که میچنان  ی صورت گرفت.فرهنگ تهاجم  با استفاده از  در قوه شهویه این حرکت  

گنجید!  از آن اصال در تصور نمی  فاسدترفاسدترین کار اخالقی دوست شدن دختر با پسر تنها به قصد آشنایی و ازدواج بود و  

و به تعبیر فلسفی تحقق بالفعل کماالت این مرحله استعداد جامعه متشکل از افراد  سازی این مساله برای جوامع  پس از عادی

انسانی طلب مرحله بعدی خود را داشت و آن دوست شدن این بار نه به قصد آشنایی و نه به قصد ازدواج بلکه به قصد بردن  

ه جنسی با محارم، رابطه جنسی ضربدری و ... نیز  بازی، رابطلذائذ نفسانی بود. این سیر ادامه پیدا کرد تا این که صدای همجنس

موارد است. این مساله انسان را تا نفس حیوانی خود در بعد شهوانی   این  سازیدر آمد و اکنون جامعه در حال پذیرش عادی

ابطه ضربدری نوعا  بازی و رکند؛ زیرا در بین حیوانات همجنستر میآورد و البته او را از حیوان نیز در این بعد پستپایین می

 شود. دیده نمی

اما برای حیوانی شدن کامل انسان این مساله نباید تنها در بعد شهوانی او دنبال شود. قوه غضبیه او نیز باید حیوانی شود و به 

رندگی  رسند تا خوی دترین شکل ممکن به قتل میها با فجیعهای متعدد به راه انداخته شده و انسانهمین دلیل در دنیا جنگ

حیوانی که در انسان به صورت بالقوه موجود است در این حرکت قهقرایی بالفعل شود و حتی انسان در این مورد نیز از حیوان  

 پیش افتد! 

قوه دیگری که در انسان و حیوان مشترک است قوه واهمه بوده که شأن آن ادراک جزئیات است. در انسان سلیم العقل این قوه  

که قوای شهویه و غضبیه نیز از اصل گیری کند. چنانه عاقله تنها در امور جزئی ورود پیدا کرده و تصمیمباید تحت نظارت قو

انسان از انقیاد قوه    ،باشند؛ اما در فرایند حیوانی شدنمذموم نیستند و اگر تحت سیطره قوه عاقله در آمده باشند، ممدوح نیز می

آورند. به همین ترتیب یکی دیگر از ابعاد حیوانی کردن انسان تبعیت قوه  ود در میعاقله سر باز زده بلکه آن را تحت اطاعت خ

کنند انسان را با ضرب المثل منتشر شده و سعی میاینترنت عاقله از قوه واهمه است. بسیاری از شبهات دینی و سیاسی که در 

جزئی در مسائل سوق دهند، در واقع قوه عاقله را  های  »مشت نمونه خروار است« به استنتاجات کلی غیر عقالنی از روی یافته

 اند. مطیع و منقاد قوه واهمه کرده

های مهم فرایند حیوانی کردن انسان در همه ابعاد است؛ چرا که کمال یا نقصان همنشین در همنشینی انسان با حیوانات از راه 

 ید: فرماکه قرآن نیز در مورد همنشینی میکند، چنانانسان مسلما اثر می

ها[ به شما ]نیز[  اند تکیه نکنید که آتش ]آن(؛ و به کسانی که ظلم کرده113)هود/    النَّارُ  ف ت م سَّکُمُ  ظ ل موا  الَّذین   ىإِل   ت ر ک نوا  ال  و 

 سرایت کند«.

: 1414طوسی،  )  السَّو ءِ  ج لیسِ  مِن   خ ی رٌ  ال و ح د ةُ  و   ال و ح د ةِ  مِن   خ ی رٌ  الصّالِحُ  ا ل ج لیسُ»  نیز این مساله آمده است:نبوی  ت  در روای

 «. است و تنهایی از همنشین بد بهتربوده (؛ همنشین خوب از تنهایی بهتر 535

ها، پای تیر  ها، پارکبه همین دلیل است که در غرب اکنون به گفته شاهدان عینی مواردی مانند تخلیه بول و غائط در خیابان

 ! باشدگذیری از حیوانات میتأثیرکه این نوعی  باالبرها رواج یافته استچراغ برق و حتی در 
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قدم  برای جلوگیری از بازگشت مجدد انسان از وضعیت حیوانی خود به وضعیت قبلی انسانی نیاز است که وی در این موقعیت ثابت

د وی را به جای قبلی خود بازگرداند. دو  نگه داشته شود. برای ثابت نگاه داشتن او باید دید کدام عوامل است که احتمال دار

کرد و این  های عمومی و وجدانی اخالقی. لذا غرب باید با دین مبارزه میگزاره دیگریرسد: یکی دین و مورد اساسی به نظر می

عقلی تا    ترین سطح ممکن که ظهور مکاتب فلسفی الحادی با رنگ و لعاب به ظاهرکار را با همه توان خود انجام داد از عالی

ترین سطح خود که ترویج فساد در جوامع است. سطوح میانی نیز در این بین نظیر موسیقی، سینما، داستان و ... هر کدام  پایین

چه رود و آندهند. با تضعیف دین بسیاری از باورهای اخالقی از بین میفعالیت خود را در راستای ماموریت شیطان انجام می

دین بود  اخالق ترین نیرو برای حفظ تر خواهد شد؛ زیرا قویت واجدینش برای حفظ آن کمرنگ و کمرنگماند نیز قدرباقی می

شود، مانند  های اخالقی از طرق دیگر نیز دنبال میکه در حال از بین رفتن است. به هر حال برای تسریع حرکت، تضعیف ارزش 

هایی که  رسان توسط انسانهای پیامتشر کردن آن از طریق سیستم جوک ساختن علیه افراد ارزشمند نظیر پدران و مادران و من

 اند. دانند بازیگر چه نقش پلیدی در راستای اجرایی شدن نقشه شوم شیطان برای خارج کردن انسان از حدود انسانیت شدهنمی

را مطیع قوای شهویه، غضبیه و    بدین ترتیب تا این مرحله انسان قوه عاقله را همچنان دارد؛ اما بدون این که متوجه شود، آن

 کند. وهمیه خود کرده است. به عبارت دیگر در این مرحله انسان از نفس خود تبعیت می

تر از حیوان برای  ترین مرتبه خود برسد. مرتبه نازل شود. انسان قرار است در سیر قهقرایی به نازلجا ختم نمیاما ماجرا به این 

گونه که گذشت در حساسیت و تحرک باالراده است. برای این است. فصل ممیز حیوان با نبات همانکه گفتیم نبات  انسان چنان 

رگ شود و نسبت به تعرض به حقوق خود و دیگران واکنشی نشان ندهد. بخشی از این  مساله باید انسان مانند گیاه موجودی بی

ده است. بخش دیگر را با ترویج مسکرات از مشروبات الکی  سازی جرائم و از بین بردن قبح قبائح قبال انجام شهدف با عادی

 رگ خواهد نمود.توان پیش برد. تکرار این مساله انسان را در شرایط غیر مستی نیز رفته رفته بیگرفته تا مخدرات صنعتی می

 تنزل  برای  شیطان  هایروش  یتمام  احصاء  صدد  در  مقاله  این  در  توانند به کار آیند که چوندیگر نیز در این فرایند می  هایروش

 .کنیماکتفا می بخش این در مقدار همین به  نیستیم، انساندادن مقام 

البته همچنان ممکن و  ؛ زیرا چیز خاصی برای او اهمیت ندارد  خود از دست داده استرا در  تبعیت  حس  در این مرحله انسان  

 کند. تبعیت نمیاعم از دین یا اخالق ؛ اما این قوه از چیزی بنابراین قوه عاقله را دارد .است متوجه این مساله نشده باشد 

 فضای مجازیبا ظهور 

این امکان برای انسان وجود داشت که تا بعد نباتی خود پایین بیاید. اینترنت در این فرایند تنها    اینترنتتا پیش از ظهور فناوری  

  فرایند  از  بعدی   مرتبهتواند پیدا کند.  کننده داشت. از این نقطه به بعد این فناوری نقش جدیدی در حرکت انسان مینقش تسریع

، اگرچه ندارد شعوری و  ادراک اختیار، هیچ خود از آن در انسان که  تیحال یعنی . است او جمادی بعد  ظهور انسان نزولیحرکت 

گفتیم که شیئیت شیء به فصل اخیر آن است و این فصل اخیر در انسان .  به حسب ظاهر همچنان رشد نباتی خود را داراست

  با گرفتن عقل او را کامال از انسانیتهمان ناطقیت و قوه عاقله اوست. این حرکت قرار است ضربه نهایی را به پیکره انسان بزند و  

 حیثیت و است قائل را شعور و درک از باالیی  سطح خود برای انسانی هر که این به توجه باخارج کند؛ اما  و حقیقت اصلی خود

  حدودی   تا  مخدرات  نظیر  قبل   هایروش  اگرچه.  نبود  ایساده  چندان  کار  سطح  این  به  انسان  رساندن  داند، می  آن  به  را  خود  انسانی

 توسط   آن  شدن  پذیرفته  و   انسان  زندگی   هایزمان  تمامی   به  مساله  این  دادن  عمومیت  اما   داد،می  انجام   شیطان  برای  را  کار   این

  عامل   با   مقابله  آورد،  ارمغان  به  شیطان  برای  را  حرکت  این  توانستمی که  راهی  تنها .  دنمومی  دشواربس    کاری  انسانی  افراد  عموم

  همین با باید  بود، او عقل و  درک علم، مساله این با انسان مخالفت  عامل چون یعنی. بود خودش شبیه وسیله چیزی به مخالفت

  کاربردی   هایبرنامه  و  رایانه.  درآورد  جماد  یک  صورت  به  عمال  را  خود  و  بردارد  دست  خود  ویژگی  این  از  تا  کردمی  قانع  را  او  روش

استاد علوم    1ها جوزف ویزنبامبا گسترش استفاده از رایانه  1970در اواسط دهه  به عنوان مثال  .  بود  مسیر  این  جرقه  اولین  آن

سازی کند. استقبال شدید مردم و روانکاوان از این  توانست روانکاوی بیماران را شبیه ای نوشت که میبرنامه  MITرایانه دانشگاه 

 
1 Joseph Weizenbaum 
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درگیر ارتباط عاطفی با این برنامه شده و افکار درونی خود را با   MITن برنامه تا جایی پیش رفت که برخی دانشجویان و کارکنا

 .(Bynum, 2001: 109–112)گذاشتند آن در میان می

 اینترنت  .بدهد   را  او  سواالت  بسیاری  جواب  توانستمی  انسان  خود  از  بهتر  که  شد  شیئی  به  تبدیل  سرعت  به  رایانه  ترتیب  بدین

 است،  باالتر  انسان  از  موارد  برخی  در  او  هایتوانایی  که  شیء  یک  عنوان  به  را  رایانه  دیگر  انسان  که  رساند  جایی  به  را  فرایند  این

  احساس   خود  اطراف  در   کودکی  از  که   دنیایی   به  شبیه  کامال   شد می  وصل  جدید   دنیایی   به  رایانه  طریق  از  انسان   زیرا  دید؛نمی

  یکدیگر  با  اینترنت  به  اتصال  هایپایانه  کنار  در  دیگر  هایانسان  همراه  به  و  شدمی  هضم  جدید  دنیای  این  در  انسان.  است  کرده

اشیاء نیز با انسان در فرایند    2با ظهور اینترنت اشیاء   ها تشدید شد. و فرایندهای ارتباطی و بعضا عاطفی با برنامه  کردند می  زندگی 

  این  شیء و انسان حقیقت به  فلسفی  نگاه  با  اما  است،  شده  انسان شیء  رسید می  نظر به  ظاهر  در اتصال به اینترنت همراه شدند. 

باشد؛ چرا که گفتیم    داده دست  از  را  خود  شیئیت  جوهری  حرکت  با   شیء   که  این   بدون  بود،  شده   شیء  به  تبدیل  که  بود  انسان

دی به سمت انسان تواند در سیر حرکت صعوتدریج خصوصیت حرکت جوهری است و شیء تنها از طریق تبدیل به نطفه می

سازی تنها شبیه انسان کرده است، آن هم فقط در هوشمندی قرار گیرد و نه به یکباره از طریق فناوری! فناوری شیء را با شبیه 

 ظاهری و نه در فصل اخیر که رسیدن به معرفت نظام هستی و خالفت الهی است.

کند و در برخی موارد هم آن را تابع  برخی موارد از آن استفاده نمیبنابراین تا این مرحله انسان قوه عاقله را داراست، اما در  

 همنوعان جدید خود یعنی جمادات کرده است. 

 خود  دنیای  موجود  ترینپست  تنهایی  به  هنوز  انسان!  شودنمی  ختم  جااین  به  هم   باز  هاانسان  ما  قهقرایی  سیر  انگیزغم  داستان

  داند، می  خود  از  تر آگاه  را  جمادات  اگرچه.  دارد  یکسانی   وجودی  مرتبه  هاآن  با   و  است  جمادات  رده  در  هنوز  که  چرا  است؛   نشده

  شنوی حرف   جماد  به طور مطلق از  انسان  که  آید  وجود  به  شرایطی  باید  کار  این  برای.  است  مرتبه  یک  در  او  با  حال  هر  به  اما

گیرد  لذا نتیجه می. داندمی او خود از بهتر را صالحش و خیر که  بداند خود از باالتر ایمرتبه  را به این صورت که او ؛باشد داشته

 کمک فضای مجازی به خصوص با فراگیر شدن فناوری  این اتفاق به  .کند  گوش  جماد  حرف  به  است  مجبور  خود  سعادت  که برای

شده ممکن است  اشیاء متصلگویند:  نظران این فناوری میدر حال طی شدن است. صاحب  3و هوش مصنوعیاشیاء    اینترنت

در رویدادهای انسانی دخالت کنند. مردم در    -ناپذیر استبینیکه از دید طراحان این اشیا هم پیش  -هایی  خود با روشخودبه 

که رفتارش    دیآیمن یک سیستم ترکیبی به وجود  کنار اشیاء و مصنوعات بخشی از محیط اینترنت اشیاء خواهند بود. بنابرای

، بدون این که کاربرها متوجه شوند چه اتفاقی  انجامد یمبینی نیست. توسعه تدریجی اینترنت اشیا به بروز رفتارهایی  قابل پیش

 (. Popescul et al, 2014در محیط در حال رخ دادن است )

  ناطِقٍ  ىإِل  ىأ ص غ  شود: »م ن می  انسان  زیر از امام باقر علیه السالم خدای  یتروا  بر  جماد بنا  که  است  پازل  این  قطعه  این آخرین

بنابراین در مرحله نهایی انسان اختیار   شود«.گویی گوش دهد، بنده او می(؛ هر کس به حرف سخن434  :1407ع ب د هُ )کافی،    ف ق د 

  کامل   طور  به  مسیر  این  موارد تابع جماد کرده است. بدین ترتیب اگرقوه عاقله خود را به طور کامل از دست داده و آن را در همه  

  اختیار بی  است  موجودی  آن  و  رسدب  هستی   نظام  در  خود  برای  ممکن  نقطه  ترینپست  به  انساندارد که  وجود  این امکان    شود،  طی

 .بود خواهدتر از انسان و در ظاهر عاقل اختیاربی جماد  یک نیز او خدایحتی  که

  بدان  امر  این .  است  گونهخدای  آن  های خصلت  و   ها شاخصه   و   است  «خدا»  جایبه  «تکنولوژی»  دادنقرار  وضعیت،   این   بارز  وجه

  طلب   تکنولوژی  از  را  خود  کامیابی  و  امیال  ارضای.  کندمی  جستجو  تکنولوژی  در  را  خود  تشخص  و  اعتبار  فرهنگ،  که  است  معنی

  عقاید   و   باورها  نابودی  و   فروپاشی  به  ضرورتاً   و  الزاماً  راه  این  که  گیردمی  تکنولوژی  از  را  خود  هایدستورالعمل   باالخره،   و  کند می

 کنند. ها خدایان جدید انسان ظهور خارجی و فیزیکی نیز پیدا میبا ساختن ربات .(121:  1390 پستمن،) شود می منتهی
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  که گفته شده است کارخانجاتشناسان فضای مجازی نیز قرار گرفته است؛ چنان این فرایند به درستی مورد تأیید برخی جامعه

  ها ماشین  سازند؛ اما کمک  هوشمند  هاانسان  با  طبیقت  برای  را  هاماشین  که  اندرفته  پیش  آن  سمت  به  های نوینفناوری  تولیدکننده

 اکنون   شد، می  تبدیل   انسان  امتداد   به   فناوری  تاریخ،   طول  در  اگر   که  آورد و آن اینمی  پدید   فلسفی   - منطقی  مشکل   یک   ما   به

  اذعان   باید  است،  شده  بدل  مصنوعی  هوش  به  فناوری  که  جاآن  از  و  شوند می  تبدیل   فناوری  امتداد  به  که  هستند  هاانسان  این

 محقق  ایاندازه  تا   که  است  واقعیتی  بلکه  نیست؛   تخیلی-علمی  سودای  یک  مطلقاً  هاانسان  به  ها ماشین  تسلط  خطر  اعالم   که  نمود

 . (4: 98حیدری، )حاجی است نیز شده

اند که یکی از مشهورترین قرار دادهحتی برخی فعاالن و اندیشمندان غربی حوزه فضای مجازی نیز اخیرا این مسائل را مورد توجه  

است که سابقه فعالیت در شرکت گوگل    5گذار »مرکز غیرانتفاعی فناوری انسانی«مدیر و بنیاناست. وی    4ها تریستان هریس آن 

تواند ذهن مردم را تحت معتقد است فناوری عاملی است که میهریس    شناس طراحی در کارنامه دارد.را نیز به عنوان اخالق 

بر ذهن  ها و فناوری  مخرب رایانه  تأثیرها سلب کند. وی برای تبیین ایده خود مبنی بر  قرار دهد و آزادی انتخاب را از آن   تأثیر

به شرح و بسط این نظریه    7ای کوتاه با وبگاه خبری آسوشیتدپرسطی مصاحبه  استفاده کرده و   6مردم از عبارت »تنزل انسان«

پرداخته است. او در این گفتگو هدف اصلی مرکز فناوری انسانی تحت مدیریت خود را تغییر روند فروپاشی انسان و جوامع بشری  

  یاد کرده است  8خود از هریس به عنوان وجدان »دره سیلیکون«   2016تالنتیک نیز در شماره نوامبر  نشریه آ  اعالم کرده است. 

 .(8و   1: 1398)سید رضا حسینی، 

ای فراتر رفته و بحث تبدیل شدن  این که برخی از گفتار معروف مانوئل کاستلز مبنی بر تبدیل جامعه انسانی به جامعه شبکه

(. 1: 98حیدری، )حاجی اند، مؤید دیگری بر این مطلب استمعه انسانی به شبکه را مطرح کردهجا
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 گیری بحث و نتیجه

 ابتدا نشان دادیم که این حقیقتِ  .پرداختیم  یدر این مقاله از سه منظر مختلف شریعت، فلسفه و عرفان به تقریر حقیقت انسان

جسم و روح بوده و عنصر اصلی آن نیز روح است. سپس به بیان باطن این حقیقت پرداخته و در واقع    وجودی مرکب از دو عنصرِ

بیان داشتیم. حرکت جوهری دهنده آن  و با توجه به عنصر اصلی تشکیل باالترین مقام متصور برای انسان را از این سه منظر  

دهد.  در واقع انسان را بین کماالت و نواقص خود حرکت می و ته کلیدی رسیدن انسان به این مقام و یا هر مقام دیگری است نک

اینترنت اشیاء در زندگی انسان تحلیل و   اینترنت و در نقطه اوج خود    تأثیردر ادامه نقش فضای مجازی به خصوص فناوری 

توضیح داده شد.    -چه که در حقیقت انسان بر مبنای سه منظر مذکور گفته شده بودبا توجه به آن   -گسترش آن بر این حقیقت  

ذکر شد. جمع غربی  اندیشمندان  از  تحلیل  این  بر  نیز  و  مؤیداتی  مجازی  فضای  از  استفاده  نفی  تحلیل  این  از  بندی حاصل 

به فرد تابع نسبت به حقیقت وجودی خود های نوظهور آن نیست؛ اما هشدار نسبت به تبعات تبعیت مطلقه از آن، توجه فناوری

شود کاربر از مواردی است که توصیه میهای علمی و تجربی خود  و یا تصمیم بر اساس یافتهگاه و موردی  و حتی مخالفت گاه

ها مد نظر داشته باشد. فناوریاین 
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