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مقدمه
هر تمدنی متشکل از مجموعهای از نظامهای بهه ههپ یوسهته هماهنه

ههپ سهو مد مهدادی

مشخص هدفی معلوم است .تفا ت تمدنها هپ به چگونگی اشکال مختلف این هماهنگی بهاز
میگرمم .برای تحقق این حدت هماهنگی باید آن دا مد ساحتهای جزئی تر ایجام نموم.
یکی از مهپترین مسئلهها مد ی دیزی تمدن نوین اسالمی تعیهین ا لویهتهها مد نظهام سهازی
است .چرا که اصالحات ساختادی زمینه سازی تمدن نهوین اسهالمی امهری تهددیجی اسهت بها
برنامههای مشخص باید از نقطهای آغاز با سهیری منطقهی بهه سهمت غایهت خهوم حرکهت کنهد.
بنابراین چادهای جز ا لویتبندی مد برنامهها جوم ندادم .اما کدام یک از نظامها مد ا لویت قهراد
مادند؟ نظام فرهنگی اقتصامی سیاسی اخالقی امنیت یا  ...؟ چه بسا هر کدام از اینها قائل مادم.
این مقاله تالش مادم تا با تحلیل فلسفی قاعده جسمانیه الحد ث بومن نفس به این نتیجه برسهد کهه
اصالح د ابط اقتصامی باید مد ا لویت برنامههای کالن تمدن ساز باشد .اخهال ،میهن فرهنه
به منزله د ح هستند که نیازمند به قالباند .این قالبها نیز متعدم بومه مد د ابط گوناگون انسهان
با خدا خوم میگران محیط زیست بر ز ظهود یدا میکند .به نظر میدسد اگر این د ح ابتهدا
مد قالب اقتصام بازاد تجادت بانکدادی امود مشهابه میگهر تجلهی یهدا کنهد خهوم زمینهه سهاز
ساخت نظامهای مختلف میگر خواهد بوم .برای اثبات این امعا امله شواهد متعهدمی قابهل ادائهه
است که یکی از آنها نظریه حد ث جسمانی نفس است.
د ش بحث برای مستیابی به اسخ توصیفی تحلیلی است .بدین معنا که ابتدا به توصیف تمدن
نظریه جسمانی بومن حد ث نفس رماخته سپس به تحلیهل لهوازم آن مد تمهدن سهازی اشهاده
میشوم.

پیشینه تحقیق
تادیخ تمدنهایی که مدباده غرب گاهی شر ،نوشته شده گویای آن است که تمدن ژ ههی
میرینهای طوالنی مادم .فیلسوفان جامعهشناسان مختلفی نسبت به ام اد تادیخها تمدنها مغدغه
ماشتهاند .کسانی همچون آگوست کنت اسپنسر مدباده تکامل جوامع اندیشمندانی چون اسوالد
اشپنگلر یتریپ سود کین بنجامین نلسون مدباده طبقه بندی تمدنهها اندیشهیدهانهد برخهی نیهز
18

سال اول | شماره سوم | پاییز 1071

نشریه تمدن پژوهی

چون زیگموند فر ید مد کتاب تمدن ماللتهای آن بردسیهای د ان شناسانه از تمدنهها ادائهه
کرمهاند .مد نهایت عدهای مانند ساموئل هانتینگتون به مقایسه آنها با یکدیگر همت گماشتهاند .این
امر مد منیای اسالم جهان عرب نیز مودم توجه جهدی بهومه اسهت .مقدمهه ابهن خلهد ن از مهودم
توجهترین آثاد مد این زمینه است .مد این زمینه به نوشتههای ذیل نیز میتوان اشاده کرم :االنسان
الحضاده نوشته فؤام زکریا الحضهاده العربیهه :طابعهها مقوماتهها العامهه نوشهته محمهد عبدالسهالم
کفافی الحضاده العربیه االسالمیه موجز عن الحضهادات السهابقه نوشهته شهوقی ابوخلیهل .مدبهاده
اقتصام تمدنی نیز کتاب مشکالت الحضاده المسلپ فی عالپ االقتصام توسط مالک بن نبی کهه از ا
به عنوان ابن خلد ن عصر یام میشوم به دشته تحریر مدآمده است .مد ایران اسالمی نیز کتابها
مقاالت متعدمی مدباده ماهیت تمدن تادیخ تمدن د نهد تکامهل آن آینهده ژ ههی  ...نگاشهته
شده است .از جمله آنها میتوان به موادم زیر اشاده کرم :کلیات تادیخ تمدن جدیهد شهامل تهادیخ
تمدن جدید مد اد ا ایران تألیف عباس اقبال تادیخ تمدن نوشته نظامالدین مجیر شیبانی نقه
یامبران مد تمدن انسان نوشته فخرالدین حجازی.
تادیخ علوم عقلی مد تمدن اسالمی نیز مغفول نمانده کتابهایی همچون «الفلسفه الفالسفه
فی الحضاده العربیه» نوشته عبدالرحمن بد ی به منصه ظههود دسهیدهانهد .امها گویها ادتبها مسهائل
فلسفی لوازم تمدنی آنها چندان که شایسته است مهودم توجهه اندیشهمندان قهراد نگرفتهه اسهت.
همچنین مدباده موضوع مقاله حاضر یعنی ادتبا حد ث جسمانی نفس به عنوان مسئلهای فلسفی با
تمدن کتاب یا مقالهای یافت نشد.

مفهوم شناسی تمدن
تمدن از اژه مدینه به معنای شهر گرفته شده است .بنابراین تمدن به معنهای شهرنشهینی شهدن
خوی شهری گزیهدن بهه اخهال ،مهرمم شههر آشهنا شهدن خواههد بوم عمیهد  .)863 :9831البتهه
شهرنشینی صرفاً به معنای سکونت مجموعهای از انسانها مد یک منطقه جغرافیایی بها خیابهانهها
ساختمانهای فرا ان نیست؛ بلکه به معنهای همکهادی مهرمم بها یکهدیگر مد جههت فهراهپ سهاختن
اسباب ترقی خوم مد ذیل حاکمیت قوانین مدیریت احد شهری است.
مهخدا مدباده تمدن میگوید« :تخلق به اخال ،اهل شهر انتقال از خشونت همجیت جهل
به حالت ظرافت انس معرفت» مهخدا  9811ج .)6116 :3ابن خلد ن که از یشگامان طهرح
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مباحث تمدنی است میگوید« :الحضادة انما هی تفنن فی الترف إحکهام الصهنایع المسهتعمل فهی
جوهه مذاهبه» ابن خلد ن  .)916 :9863طبق این عبادت ابن خلد ن مد تمدن دفاه آبهامانی
هنر صنعت گری نهفته است.
یل م دانت که مد کتاب خومش به صودت گسترمه تمدنها دا مودم بردسی قراد مامه اسهت
میگوید« :تمدن نظامی است اجتماعی که موجب تسریع مستا دمهای فرهنگهی شهده بهه منظهود
بهرهگیری از اندیشهها آماب دسوم هنر مست بهه ابهداع خالقیهت مهیزنهد .نظهامی اسهت
سیاسی که اخال ،قانون نگه مادنده آن اسهت نظهامی اسهت اقتصهامی کهه بها تهدا م تولیهد
مبامله ایداد خواهد ماند» م دانت  .)636 :9811ا مد تعریف میگری میگویهد« :تمهدن دا مهی
توان به شکل کلی آن عبادت از نظمی اجتماعی مانست که مد نتیج جوم آن خالقیت فرهنگی
امکان ذیر میشوم جریان یدا میکند» م دانت  9811ج .)8 :9به نظر یل م دانت مد تمدن
چهاد دکن اساسی جوم مادم :ی
کوش

بینی احتیا مد امود اقتصامی سازمان سیاسی سنن اخالقی

مد داه معرفت بسط هنر م دانت  9811ج .)8 :9به نظهر یهوکیچی تمهدن بهه معنهای

محد م آن یعنی فقط افزای

مامن آنچه که انسهان مصهرف مهیکنهد تجمهالت ظهاهری کهه بهه

ضر دتهای د زانه زندگی اضافه میشوند .اما مد نگاه ا تمدن بهه معنهای گسهترمه آن یعنهی نهه
فقط دفاه مد زمینه ضر دتهای د زانه بلکه همچنین االی

معرفت

ر دش فضیلت بهه نحهوی

که زندگی بشری دا به مرتبهای باالتر بربکشد یوکیچی .)991 :9811
چند عنصر اصلی مد این تعریفها مشابه آنها قابل شناسایی است .یکی شهرنشینی که تمهدن
بد ن آن معنای محصلی ندادم .تمدنها نوعی سکونتگاه شهری مادند عشایری نیستند .م م نظهام
اجتماعی سوم جوم غایات اهداف مشخص که مبتنی بر جهان بینیهای هر تمدنی است .البتهه
این قیوم لوازم متعهدمی همچهون تقسهیپ کهاد جهوم تخصهص مد بخه ههای مختلهف سیاسهی
اجتماعی فرهنگی اقتصامی مادم.
بنابراین میتوانیپ بگوییپ« :تمدن مجموعهای از نظامهای سیاسی فرهنگی اقتصامی  ..اسهت
که مد آن انسانها بر اساس جهانبینهی خهوی
مطلوب هستند».
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این تعریف شامل همه تمدنها میشوم .اما از نظر مصداقی هپ جهانبینی هپ غایات مد تمدن
اسالمی متفا ت است .مد تمدن اسالمی غایت مطلوب انسهان همهان اسهت کهه خهدای متعهال ا دا
برای آن خلق کرمه است.

نظریه حدوث جسمانی نفس
مدباده حد ث قدم نفس نظریههای گوناگونی از یونهان باسهتان تهاکنون مطهرح شهده اسهت.
برخی حد ث برخی قدم آن دا ذیرفتهاند .کسانی که حد ث دا ذیرفتهاند خوم بهه چنهد مسهته
تقسیپ میشوند که یکی از آنها قائلین به حد ث جسمانی است .مالصددا به عنوان مبدع این نظریه
میگوید:
«لیس جومها الحد ثی هو جومها البقائی ألن ذلک مهامی ههذا مفهاد ،عهن المهامة فلهیس
حالها عند حد ثها کحالها عنهد اسهتکمالها مصهیرها إلهم المبهدإ الفعهال فههی بالحقیقه جسهمانی
الحد ث د حانی البقاء» صددالمتألهین  9131ج)818 :3
طبق این نظریه نفس به عین حد ث بدن حامث میشوم .زیرا نفس صودت بدن است زمانی
میتوان این جسپ دا بدن مانست که ایهن صهودت نوعیهه بهدن دا بهه فعلیهت برسهاند .مد حقیقهت
یدای

نفس عین جسپ بدن است .نفس مد آغاز مامی است کهه بهه نهام نفهس نبهاتی از آن یهام

مهیشهوم .هس از آن نبهاتی ه حیهوانی مهیشهوم سهپس ممکهن اسهت نبهاتی ه حیهوانی ه انسهانی
شوم فیاضی .)613 :9831
به عبادت میگر مد فلسفه صددایی نفس از بدن حامث مهیشهوم؛ چهرا کهه مهامه مد تحهوالت
جوهری خوم به صودت تددیجی البته به هپ یوسته د به کمال مید م تا به تجرم مست یابد .به
گفته شهید مطهری میان مامی مجرم میواد مرزی قراد مامه نشده است .ایهن سهیر از نقهص بهه
کمال یوسته اشتدامی استکمالی به صودت تلبس مدا م است .این حقیقتی کهه امهر ز د ح
فکر اندیشه عقل معقول است د زی نان د زی خون د زههای میگهر نطفهه علقهه مضهغه
بومه است مطهری  9816ج.)963 :98
چنانکه نفس انسانی از حیث حد ث جسمانی اسهت از نظهر تصهرف مد اجسهام نیهز جسهمانی
است فقط از حیث بقا تعقل د حانی است .تصرف نفهس مد بهدن م هل تصهرف مفادقهات مد
اجسام نیست؛ چراکه ذاتاً مباشر تحریک جزئی امداکات جزئی است؛ آن هپ بهه گونه انفعهال
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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استکمال نه بر سبیل افاضه ابداع .صددالمتألهین  9131ج .)843-841 :3بهه بیهان میگهر نحهوة
تعلق یک شیء به شیء میگر اقسامی مادم کهه یکهی از آنهها تعلهق برحسهب اسهتکمال اکتسهاب
فضیلت جوم است نه اصل جوم؛ مانند تعلق نفس به بدن بعد از بلوغ نزم مالصددا کهه هنگهامی
است که نفس مادای قوة متفکره عقل عملی بالفعل است؛ البته قبل از اینکه عقل نظریاش از قوه
ب ه فعل برسد .نفس با استفامه از بدن آالت بدنی به تحصهیل کمهاالت مهی هرمازم .ازایهند الزم
است آن آالت مختلف باشند؛ یعنی برخی برای تحریک برخی برای امداک باشهند .اگهر آالت
نفس مختلف نباشند که با هریک فعلی خاص انجام مهد هم افعال امداکات ازمحهام اجتمهاع
یدا میکنند برخی با برخی میگر مختلط میشوم مدنتیجه کمالی به مسهت نمهیآیهد .بهه همهین
ملیل صود اشیا ابتدا مد حس سپس مد خیال بعد مد عقل نظری حاصل میشوم .صددالمتألهین
 9139ج863 :3ه)861

تقدم نظام اقتصادی در ساختارهای اجتماعی
از آنجا که تمدنها مجموعهای از چند نظام منسجپ هستند سؤالی که مطرح شهد ایهن بهوم کهه
تمرکز برنامههای داهبرمی مد تشکیل تمدن اسالمی بر د ی اصالح کدام نظام اجتمهاعی باشهد؟
کدام یک از نظامها مد ا لویت قراد مادند؟ نمیتوان مد ساماندهی

هذیرش قرائتهی جمهع بنهدی

شده از متن حیانی اسالم مد همه حوزههای معرفتی به توافق دسید .بنابراین ضر دی است از یهک
حوزه خاص به عنوان زیرساخت تمدن نوین آغاز نموم .البته تمدن مادای عناصر ا لیههای همچهون
شکلگیری جوامع شهری استقراد م لت قددت سیاسهی اسهت .امها بعهد از ایهن عناصهر ا لیهه
نظامهای سهگانه فرهنگی سیاسی اقتصامی نیز مهپ ترین سازههای تمدن هستند.
اگر کسی نظریه حد ث جسمانی نفس دا بپذیرم از میان این سازههای سهه گانهه قاعهدتاً بایهد
نظام اقتصامی دا مد ا لویت اصالح مد جهت تمدن سازی قراد مههد .منظهود از اصهالح اقتصهامی
د نق تولید رماخت یادانه به اقشاد ضعیف ایجام گشای های اقتصامی کنترل تودم ماننهد آن
نیست؛ بلکه اصالح حکمرانی اقتصامی ایجام د ابط سالپ مد تمام مام ستدهاست که اگهر ایهن
کاد صودت گیرم اقتصام نیز مد ضمن آن شکوفا خواهد شد .برای مست یابی به این هدف نیز باید
مد سه سطح نظری گفتمانی عملیاتی نظریه رمازی صودت گیرم.
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ممکن است اشکال شوم که نظام فرهنگی حاکپ بهر تمهدن اصهلیتهرین جایگهاه دا ماداسهت.
بنابراین نظامسازی مد حوزه فرهن
مد اصالت فرهن

مقدم بر همه مقوالت میگر است .اسخ این اسهت کهه شهکی

نیست مقصوم بالذات اصالح فرهن

جامعه است فرهنه

د ح حهاکپ بهر

جسپ تمدن است .اما این د ح باید مد قالبهای خاص خومش دخ بنماید .امعا این است کهه ایهن
د ح ابتدا باید مد بستر عینی مد قالب ساختادها نهامهای اقتصامی بر ز نمایهد .چهرا کهه الزمهه
حد ث جسمانی نفس همین است .نفس انسان مسافری است که بها مرکهب بهدن بهه سهوی مقصهد
معیّنی که همان قرب الهی است حرکت میکند .این حرکهت متوقهف بهر سهالمت نفهس بهدن
است .ازاین د بیان اسباب علل حفظ آنها نیز اسباب فسام آنها ضهر دی است صهددالمتألهین
319 :9834ه.).316
قرآن کریپ مدباده دبا که یکی از ناسالپترین د ابط اقتصامی است میفرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اهللَ َذَدُ ا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُپْ مُؤمِنِینَ فَإِنْ لَپْ تَفْعَلُوا فَهأْذَنُوا بِحَهرْب
مِنَ اهللِ َدَسُولِهِ» بقره)611-613 :
«اى کسانم که ایمان آ دمه اید از خدا ر ا کنید

آن زیامى مال دا که مد اثهر دبها بهه مسهت

آمده دها کنید اگر ماداى ایمانید .حال اگر نکنید باید بدانید که مد حقیقت اعالن جن

با خدا

دسول کرمهاید».
همچنین امام حسین علیهه السهالم فرمهوم « :ملئهت بطهونکپ مهن الحهرام فطبهع علهم قلهوبکپ».
شریفی میگران  9493ج .)491 :9مد این کالم نودانی ملیهل نفهمیهدن حهرام خهوادی شهمرمه
شده است.
برای ساخت تمدن نوین اسالمی ما نیازمند عِدّه عُدّهسازی هستیپ هر م ی اینها ابسته بهه
اصالح ساختاد اقتصامی است .منظود از عِدّهسازی گسترش کمی کیفی جمعیت است .گسهترش
کیفی جمعیت منو به این است که اقتصام خرم کالن جامعه اقتصام برآمده از فرهن

اسالم

مد یک کالم حالل باشد .مد عُهدّهسهازی نیهز گسهترش صهنایع کشها دزی تجهادت بانکهدادی
اسالمی امری ضر دی است.
اگر اقتصام حالل به عنوان ایه تمدن شکل بگیرم مرممانی تربیت خواهند شد کهه بهه سههولت
سایر نظامهای اجتماعی اسالم دا ذیرا خواهنهد شهد اساسهاً تربیهت انسهان کهاد چنهدان مشهوادی
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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نخواهد بوم .از این د

تانسیل قوی برای ساخت تمدن اسالمی مد صودت حاکمیت یهافتن ادزش

های مینی مد حوزه اقتصهام بهه جهوم خواههد آمهد .چهرا کهه فرهنه

مینهی مد حهوزه اقتصهامی

قابلیتهای جذب جهانی دا مادم میتوانهد بهه عنهوان یهک هی ¬دان یونهدهای جههانی دا مد
گستره سرزمینهای مختلف تنظیپ کند.

دخالت طینت انسانی در آیش تمدن
ماهیت تمدن هر چه باشد محصول کاد اندیشه بشر به اصطالح یک کالن فعل است .اثهر
نمومی از صاحب اثر است .به تعبیر قرآن کریپ «قُهلْ کُهلي یَعْمَهلُ عَلهم شهاکِلَتِه» اسهراء  )34بهه
اصطالح عرفی از کوزه همان بر ن ترا م که مد ا ست .بنابراین مراحل شکلگیری طینت خلقت
انسان به طود قطع مخالتی شگرف مد تمدنسازی مادم .اینکه خمیرمایه گل انسان از چهه چیهزی
سرشته شده باشد مخهالتی انکادنا هذیر مد نحهوه جهوم نفهس ناطقهه انسهانی مادم .بنهابراین بهرای
د شن تر شدن چرایی تقدم نظام اقتصامی بر سایر ساختادهای اجتماعی نیز چگونگی مخالت آن
مد شکلگیری تمدن نوین اسالمی ضر دی است به عوامل مخیل مد شخصهیت انسهانی بهر اسهاس
نظریه حد ث جسمانی نفس اشاده شوم.
بر اساس میدگاه صدد المتألهین هفت چیز مد اختالف اغراض اهداف انسانها مخیل اسهت؛
اغراضی که به عنوان یکی از قیوم اصلی مد تعریف تمدن گنجانده شد:
ا ل  :طینت انسان .طینت چند اصطالح معنا مادم :ماهیت ملکات نفسهانی

مامه سهبز ادی

 9139ج .)913 :1مرام از طینت مد اینجا مامة ابدان است .بر اساس نظریه جسمانی الحد ث بهومن
نفس نفس بر اثر استکمال همین مامة بدنی ایجام شده تکوین آن از موام عناصهر همهین عهالپ
است .صددالمتألهین 811 :9816؛ صهددالمتألهین  9139ج466 881 33 : 8؛ صهددالمتألهین
 9139ج838-836 : 3؛ صههههههههددالمتألهین 636 :9869؛ صههههههههددالمتألهین 891-894 :9834؛
صددالمتألهین 9861الف .)948 :قرآن کریپ نیز به همین حقیقهت یعنهی مخالهت طینهت انسهان مد
اغراض افعال

اشاده مادمَ :الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ دَبِّهِ َالَّهذِی خَبُهثَ ال یَخْهرُجُ االن نَکِهداً؛

اعراف « .)33سرزمین اکیزه [ شیرین] گیاه

به فرمان ر دمگاد مید یهد؛ امها سهرزمینههای

بدطینت [ شودهزاد] جز گیاه ناچیز بیادزش از آن نمید ید»؛ هُوَ الَّذِی یُصَوِّدُکُپْ فِهی الْأَدْحهامِ
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کَیْفَ یَشاءُ؛ آل عمران « )6ا کسی است که شما دا مد دحپِ [مامدان] آنچنهانکهه مهیخواههد
تصویر میکند»؛
م م :ضعیت الدین از حیث صالح فسام؛ زیرا همان طود که انسان مد ظاهر به الدین خوم
تشابه یدا میکند مد سیرت

زشت یا زیبا نیز آثادی دا از آنها به ادث میبرم؛

سوم :اختالف مد چیزی که نطفه از آن تکون مییابد غذایی که جنین از آن تغذیه میکند
با آن ر دش می یابد .طهادت یا خباثت آن م تأثیرگذاد مد انسان است؛ یعنی ههپ منشهأ یهدای
نطفه هپ عامل بقا

ر دش جنین هر م تأثیرگهذاد مد انسهان اسهت .لهذا امهام صهام ،ع)فرموم:

فَتَخَیَّرُ ا لِنُطَفِکُپْ .صد  9414 ،ج .)416 :8نیز دسول گرامی اسالم ص) فرموم :إیَّهاکُپْ َخَضْهرَاءُ
ت السُّهو ِء صهد  9414 ،ج819 :8؛
حسْهنَا ُء فِهی َم ْنبَه ِ
ن قَهالَ :أ ْلمَهرْأ ُة ا ْل َ
ضرَا ُء ال ِّد َم ِ
خ ْ
ل َمَا َ
ن قِی َ
ال ِّد َم ِ
صد 896 :9869 ،؛ کلینی  9411ج.)886 :3
چهادم :اختالف مد تغذیه شیری کهه مهی خهودم .لهذا مد حهدیث آمهده اسهت :أل ِّرضَها ُع ُی َغیِّه ُر
الطِّبَاعَ؛ حمیری 18 :9498؛ حرعاملی  9494ج .)463 :69
نجپ :اختالف احوال آنها مد تأمیب تلقین عامت مامنشان به نیکیها یا بدیهها .لهذا ظیفه
دد این است که فرزند دا با آماب شرعی مؤمب کند حق دا مد ذهن ا القاء کند ا دا به انجام
نیکیها عامت مهد؛ چنانکه یامبر گرامی اسالم ص)فرموم :مُرُ هُپْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْع َاضْرِبُوهُپْ لِعَشْر.
باید مد کومکی از مجالست با افرام ست حفظ شوم؛ زیرا کومک مانند موم است که به هر شکلی
مدمیآید؛ با ید کرامت شرف مدح مد چشپ ا زیبا جلوه مامه شوم سهبکی ذلهت خسهت
برای ا تقبیح شوم ا دا به مخالفت با شهوات م دی از هوس عامت مهد .لذا بعضی از حکمها
گفته اند :از سعامت انسان این است که مد کومکی کسی ا دا به امود شریعت عامت مهد تا قتی
که به بلوغ دسید

جوب آن دا مدک کرم مطابقت آن دا با عامت خوم بیابد مدنتیجه بصیرت

ا قوی شوم آنها دا بهتر انجام مهد؛
ششپ :کسی که مختص به ا ست طریقی دا برای داهبری ا اتخاذ میکند؛
هفتپ :اختالف مد میزان تالش مد تزکی نفس با علپ عمل هنگام استقالل فکریاش.
اگههر بههرای کسههی ایههن اسههباب فههراهپ شههوم تمههام خیههرات از جمیههع جهههات بههرای ا فههراهپ
میگرمم صددالمتألهین 9861الف.)946-941 :
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اگر این عوامل هفت گانه دا با مقت مهودم بردسهی قهراد مههیپ چنهد نکتهه اساسهی از آن قابهل
استنبا است:
یکی اینکه بسیادی از این عوامل تحت اختیاد کنترل خوم انسان نیست این الهدین هسهتند
که می توانند فرزندان دا به طود غیر قابل با دی تغییر مهند کنترل کننهد؛ چراکهه از هفهت عامهل
فو ،ش

عامل تحت اختیاد الدین است .تنها عامل هفتپ است که بعد از استقالل فکری کومک

مد اختیاد ا ست؛ هرچند عامل هفتپ نیز به طود مستقیپ غیرمستقیپ تحت سیطرة شه
قراد مادم .م م اینکه عوامل اقتصامی خانوامه جامعه مصرف بهه معنهای عهام آن نقه

عامهل ا ل
مهمهی

مادم؛ زیرا ا لین عامل طینت انسان است که بسیاد ابسته به اقتصام خانوامه است که از چهه داههی
کسب کاد خوم دا منبال میکند .بنابراین اک طیب بومن نطفه مهپترین متغیر است به همین
ملیل باید مد ا لویت قراد گیرم .همچنین عامل سوم چهادم نیز به امر مهپ اقتصام رماخته است.
نتیجه اینکه اگر حد ث نفس از جسپ آغاز می شوم عوامل اقتصامی تغذیه طیب حهالل
مد مامه نطفه انسانی تأثیر گذاد است اقتصام خرم کالن جامعهه علهی دغهپ اصهیل نبهومن ایهه
است .چراکه منیا از نظر مالصددا منزلی از منازل انسان است که به سمت خدا حرکت میکند .مد
این میان از نظر ا بدن مرکب انسان است .بنابراین نباید از تهدبیر ایهن منهزل بهدن غافهل باشهد
گرنه نمی تواند سفر خوم دا کامل کند .این تدبیر نیز متوقف بر مصرف غذای بدن است .با غهذا
شخص انسان

با نکاح نوع ا باقی میماند .نکاح نیز متوقف بر غذاست؛ زیرا بقای نوع ابسته به

بقای شخص است .غذا نیز جز از طریق اسباب خاص خوم به مست نمیآید .آن اسباب نیز ابسهته
به ایجام تمدن اجتماع انسانی است صهددالمتألهین  .)31-36 :9868بنهابراین مسهائل نهامههای
اقتصامی از ایههای شکلگیری تمدن بشری است به گفت شهید مطهری« :حقیقت این است کهه
سیر تکاملم انسان از حیوانیت آغاز ممشوم به سوى انسانیت کمال ممیابد این اصل هپ مدبهاده
فرم صد ،ممکند هپ مدباده جامعه .انسان مد آغاز جوم خوی

جسمم مامى است با حرکهت

تکاملم جوهرى تبدیل به د ح یا جوهر د حانم ممشوم .د ح انسان مد مامن جسهپ ا زائیهده مهم
شوم تکامل ممیابد به استقالل ممدسد .حیوانیت انسان نیز به منزله النه آشهیانهاى اسهت کهه
انسانیت ا مد ا دشد مم یابد متکامل ممشوم  . ...انسانیت انسان چه مد فرم چه مد جامعهه بهه
هر نسبت تکامل یدا کند به سوى استقالل حاکمیت بر سایر جنبهها گام بر مهممادم  . ...تکامهل
87
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جامعه نیز عینا به همان صودت دخ مم مهد که تکامل د ح مد مامن جسپ تکامل انسانیت فرم مد
مامن حیوانیت ا صودت ممگیرم .نطف جامع بشری بیشتر بها نهامههای اقتصهامی بسهته مهیشهوم.
جنبههای فرهنگی معنوی جامعه به منزل د ح جامعه است» مطهری  9816ج.)61 :6

نقش فطرت و مزاج انسانی در بقاء یا انحطاط تمدن
از نگاه صددالمتألهین یک حالت اصلی هپ مد جان انسان هپ مد بدن ا جهوم مادم .بهدن
انسان مادای حالتی اعتدالی به نام مزاج است .د ح نیز مادای حد سطی است که براساس فرمهومة
دسهههول گرامهههی اسهههالم ص) کهههافی  9411ج98 :6؛ صهههد  )881 :9831 ،فطهههرت نامیهههده
میشوم صددالمتألهین  .)941-946 :9839تدا م حیات صحیح انسانی منهو بهه بقهاء ایهن حالهت
اصلی مد بدن نفس انسانی است.
به نظر فادابی به تبع ا مالصددا جامعه سالپ نیز مانند بدن کامل سالپ است فادابی :9113
994؛ صددالمتألهین  .)411 :9834بنابراین جوامع تمدنها نیز مادای ایهن حالهت اصهلی خواهنهد
بوم بقاء انحطا آنها نیز مشر
امری اصیل بومه

به م ام آن حالت اصلی است .البته مرام این نیست که جامعهه

جومی منحاز از افرام مادم؛ بلکه مرام این است که برآیند حالت اصهلی افهرام

مد جامعه تمدنها نیز بر ز مییابد.
حال سؤال این است که چهه عهواملی ایهن حالهت اصهلی دا مد فهرم بهه تبهع آن مد جوامهع
تمدنها سالپ نگه ماشته یا مچاد فسام میکند؟
نیر های متعدمی مد زندگی انسان دا به هر سو میکشانند .انسان د ابط بسیاد یچیده متعهدم
با اجزای میگر هستی مادم هر حرکتی موجب تأثیر تأثری مد زندگی میشوم .مد مد ن انسهان
نیز قوای متک ری جوم مادند که هریک ماعی خاص خوم دا مادم .به گفت مالصهددا ههر قهوهای
زمانی که مشغول فعل خاص خوم است از غیر خوم محجوب است چیزی دا برتهر از ذات خهوم
نمیبیند .ازاین د هریک از عقل هپ خیال حس امعای سلطنت بر عالپ صغیر انسانی دا مادم
منقام غیر خوم نمیشوم صددالمتألهین  9866ج .)861-863 :6با این حساب چگونه میتهوان بهه
سوی مقصوم خوم داه یافت؛ بهگونهایکه مد عین تعالی نفس هر قوهای نیهز بهه بههرة خهاص خهوم
مست یابد؟ مالصددا اسخی بسیاد مدخود زیبا د شن به این رس

مامه است.
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اجمال

این است که این د ابط بیر نی مد نی باید بهگونهای تنظیپ شهوند کهه برآینهد ایهن

نیر ها قوا انسان دا به سمت غایت برتر سو ،مهد؛ یعنی باید نوعی عدالت تکوینی تشریعی بهر
زندگی انسان حاکپ شوم؛ زیرا خیر حقیقی انسان مد بعد عملی عبادت است از همهاهنگی تعهامل
خواه ها ا نفعاالت امیال ا تحت نظادت مهاد تدبیر الهی .هرگاه د ح انسهانی از ایهن حالهت
تعامل به افرا

تفریط گرای

یابد مد معرض امراض بهاطنی معاصهی قلبهی قهراد گرفتهه اسهت؛

امراضی که اگر بر باطن انسان مستولی شوند قهوام د ح دا از بهین مهیبرند صهددالمتألهین :9839
.)943
چنانکه بیان شد این حالت تعامل هپ مد بدن مطرح است هپ مد د ح جان انسان .بدن هم
انسان هها از تعهامل نسهبی برخهودماد است صهددالمتألهین  .)631 :9834خهدای متعهال بها دبوبیهت
تکوینی خوی

این عنایت دا به هم آنها کرمه است .به گفت ابنسینا اساساً از آن جهت به مبامی

عالی «دبّ» اطال ،میشوم که باعث تکوّن مزاج میشوند .دبوبیت تربیت کامل حضرت حق است
تربیت اشاده است به تسوی مزاج بدنی .ازاین د ا لین مدجات خلق تربیت بهدن تسهوی مهزاج
است ابن سینا  .) 69-31 :9838اگهر بهدن انسهان بهه چنهین تعهاملی مسهت نیابهد د ح بهدان تعلهق
نمیگیرم؛ زیرا تعامل محصول انکساد چند امر متضام براینهد آنهاسهت .ایهن حالهت تضهام مهانع
مدیافت فیض الهی است .ازایند عناصری که حالهت تضهام مادنهد از قبهول فهیض حیهات امتنهاع
میکنند؛ لی هنگامی که با هپ ترکیب میشوند کیفیاتشان اعتدال مییابهد قابهل مدیافهت آثهاد
حیات میشوند  .ا لین مرتبه از این فیض صودتی است که حافظ ترکیب آن اسهت .اگهر اعتهدال
امتزاج بیشتری یابند به حدت نزمیک تر شده مستحق اثر میگهری از آثهاد حیهات یعنهی نفهس
نباتی میشوند .اگر اعتدال آن افز ن تر شده از تضام تفرقهه م دتهر شهوم قابهل مدیافهت اصهل
حیات یعنی نفس حیوانی می شوم .اگر لطافت آن باز هپ بیشتر گهرمم محهل اسهتوای د ح نطقهی
می شوم .این ا لین مدجه از حیات انسانی است که مشترک بهین همه مهرمم است صهددالمتألهین
9861الف .) 961-966 :بنابراین س از این تعامل نسبی بدن اسهت کهه نفهس نطقهی بهه انسهان عطها
میشوم خهدای متعهال ا ز بهاب لطهف خهوی

همه قهوا دا کهه احوالشهان مد نهایهت اخهتالف

متعلقاتشان مد غایت تباین است مقهود مغلوب تدبیر نفس ناطقه میگرماند ابن سینا -31 :9838
.)69
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این تعامل نسبی مد بدن نفس انسان ابتدا مد هم انسان هها جهوم ماشهته مقتضهای خلقهت
طبیعی انسان است .ازاین د خر ج از این ضع امری غریب خادج از طبیعهت ا

نهوعی بیمهادی

است .اگر این حالت از حد سط انحراف اعوجاج نیابد صحت طبیعی بدن به حهال خهوم بهاقی
مههیمانههد؛ امهها مد صههودت انحههراف اعوجههاج بههه فسههام تبههاهی کشههیده مههیشههوم مد معههرض
بیمادیهای گوناگون قراد میگیرم .همچنین اگر د ح از این حالت حد سط اعتدال خادج شوم
تفریط گرای

مد اخال ،صفات شهوی غضبی فکری به افرا

یابهد مد معهرض امهراض

باطنی معاصی اقع می شوم .تا زمانی که این لطیف قدسی بر صفا حالت اصلی خوم باقی است
محل انعکاس اشراقات انواد هدایت د حانی مد معرض زش نسیپههای سهعامت قدسهی بهوی
خوش عنایات دبّانی است صددالمتألهین .)941 :9839
از سوی میگر فضایل بدنی ه که محصول اعتدال مزاج است ه نق

مهمی مد دسیدن به فضایل

نفسانی مادند .فضایل نفسانی حاصل نمی شوند مگر با فضایل بدنی .فضایل نفسانی کهه بهه سهالمت
قلب سالمت نفس برمیگرمنهد عبهادت انهد از عفهت شهجاعت حکمهت عهدالت .ایهن چههاد
فضیلت تمام نمهیشهوند مگهر بها فضهایل بهدنی؛ یعنهی صهحت بهدن قهوّت بهدنی جمهال طهول
عمر صددالمتألهین  9866ج .) 911 :8با حصول فضایل نفسانی که نتیجه ملکه اعتهدال نفسهانی
است داه امداک های برتر مستیابی به زندگی الهی همواد می شوم؛ چراکه ملک عهدالت نفسهانی
حالت میان نفس مد شهوت غضب قوة امداکی است .اگر هریک از م طرف حهد سهط غلبهه
یدا کند انسان دا از طلب حق بازمی مادم .لی بها حصهول حالهت اعتهدال نفهس مسهتعد مدیافهت
کمال علمی می شوم؛ چون با انکساد این قوا حصول حهد سهط نفهس از طاعهت آنهها خالصهی
مییابد به طاعت حق قبول نود معادف د ی میآ دم صددالمتألهین  9866ج.)913 :9
ایجام اعتدال مد تمامی قوا بهرهمندی مناسب از کماالت مراتب ایینتر باعث میشوم انسهان
قامد به مدک خوبی صد د افعال کمالی اخالقهی شهوم؛ مدحهالیکهه نفهوس ضهعیف اگرچهه بهه
مرحل نفس انسانی دسیدهاند به ملیل استغرا ،مد خواستههای مراتب حیوانی قامد به توجه به عالپ
د حانی مدک انجام افعال کمالی اخالقی نیستند .مد فرآینهد بههره دی مراتهب بهاال از مراتهب
ایین هر فعلی که تحت کنترل قوای برتر برای دسهیدن بهه کمهاالت الیهق آن مرتبهه باشهد فعلهی
عامالنه اخالقی است هرآنچه این جهت کمالی دا خدشهماد کند فعلی ظالمانه غیراخالقی به
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شماد میآید .برای م ال عمل جنسی مامامی که برای ادضای قوای شهوانی مد مرتبه حیهوانی مد
خههدمت مقاصههد قههوای برتههر نیههز باشههد اجههد صههفت اصههالح

مدنتیجههه فعلههی اخالقههی

است صددالمتألهین 9861ب .) 613 :این امر بدان جهت است که انسان دشدیافته از امکانات مرتب
محسوسات هرآنچه دا که اجد مزاج اشرف اعدل برای تقویت بدن است بهرای انجهام طاعهات
الهی استمراد مد طلب خیرات کسب فضایل بهره میبرم؛ چنانکه قوای متخیل چنین انسانی بها
تصرف مد امود لطیف از آنچه شبیه مقتضای صریح حکپ عقهل عرفهان اسهت بهرای کمهال ا
مفید است استفامه میکند صددالمتألهین  9139ج .)963 :1بنابراین هرچه انسان به حالت تعهامل
نزمیک تر باشد بههرهمنهدیاش از امکانهات بهدنی قهوای د حهیاش بیشهتر مهیشهوم مدنتیجهه
زندگیاش نیز تعالی مییابد.
اما هم سخن مد این است که چگونه مد ضمن توجه به مراتب قوا اعتدال بین آنها نیهز تهأمین
میشوم .امعای نوشتاد حاضر این است که همان طود که اقتصام حالل مد اصل شکل گیری مهزاج
فطرت انسانی مخیل است تدا م آن نیز کامالً ابسته به د ابط سالپ اقتصامی است؛ د ابطی کهه
از طریق حی مد اختیاد انسان قراد گرفته است .چون قتی نفس از حالت طبیعی اعتهدال خهادج
شد تنها چیزی که آن دا به حالت اصلی برمیگرماند انجام مستودهای الهی است صددالمتألهین
 .)936 :9816بنابراین تأثیر عمیق اقتصام ناسالپ مد مگرمیسی ا ضاع احوال تمدنهها قابهل انکهاد
نیست .جامعه تمدن نیز به علت به هپ خودمن تعامل فطرتها مزاجها به تددیج بها بهن بسهت
انحطا مواجه میشوند.
این امر مودم تأکید آیات د ایات نیز هست .قرآن کهریپ مهیفرمایهد« :کُلُهوا مِهنَ الطَّیِّبهاتِ َ
اعْمَلُوا صالِحاً» .مؤمنون )39
بنا به گفته عالمه طباطبایی مرام از «اکل» مد این آیه شریفه صرف خودمن نیست بلکه ادتزا،
کسب د زی است طباطبایی  .)83 :93 9416همچنین این آیه بنا به نظر برخی از مفسران به دابطه
میان غذای حالل انجام کادهای نیک اشاده مادم؛ یعنی خودمن از مال حهالل طیهب نتیجههاش
تولید عمل صالح است عکس آن نیز صام ،است .چنانکه بر اسهاس آیهه  19سهوده مائهده «إِنَّمها
یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُپُ الْعَدا َةَ َ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ َ الْمَیْسِرِ َ یَصُهدَّکُپْ عَهنْ ذِکْهرِ اللَّههِ َ عَهنِ
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الصَّالةِ فَهَلْ أَنْتُپْ مُنْتَهُون» خودمنی ها آشامیدنی هایی همچهون شهراب زمینهه ایجهام مشهمنی
کینه دا میان مؤمنان فراهپ میسازم آنان دا از یام خدا اقامه نماز بازمیمادم.
همچنین یامبر اکرم ص) فرموم« :العِبامَة مَعَ أکلِ الحَرام کَالْبِناء عَلَی الرنمْلِ»؛ عبهامت کهرمن بها
حرام خوادی مانند بناکرمن د ی زمین دی

زاد است .مجلسی  .)633 :39 9418چنهان کهه بنها

بد ن زیرسازی محکپ نابوم شده بهرهای ندادم ,عبامت همراه با حرام خوادی نیز فایدهای بهرای
صاحب آن ندادم.
مد حدی ی از امام صام ،علیه السالم نقل شده است «ال تدع طلب الرز ،من حله فإنه عون لک
علم مینک»؛ کسب د زی حالل دا دها مکهن چهرا کهه تهو دا مد مینهت کمهک مهی کند .مفیهد
.)911 :9 9498
آیات د ایات فرا ان میگری نیز مد این زمینه جوم مادم که همگی شهاهد مؤیهدی بهرای
مدعای این مقاله است .چرا که از مجموع آنها چنین استفامه می شوم که د زی حالل نوعی زمینهه
سازی برای کادهای شایسته بعدی است؛ به گونه ای که بد ن آن اساساً انسان نمهی توانهد سرمنشهأ
افعال سندیده باشد.

نتیجهگیری
بر اساس حد ث جسمانی نفس بدن زمین نفس است که با حکمرانی اقتصامی اسالمی موانع
حجابهای ظلمانی از چهره این زمین زم مه شده آمامه ذیرش نفس میشهوم .ایهن آمهامگی
همان طینت اک انسانی است که اگر حاصل شوم دیل گذادی صحیح برای تربیت انسهان شهکل
میگیرم .البته توجه مادیپ که ادزش اقتصام به مقدمه بومن برای تربیت نفوس صیقل یافتن مطیع
ساختن آن مد برابر ا امر الهی است مقصوم نهایی تقرب به معبوم حقیقی است .بنابراین ا لویهت
نظام اقتصامی از آن د ست که مقدمه تحقق نظامهای تمدنی باالتر است؛ نه اینکه به خومی خهوم
بر آن نظهامهها تقهدم ماشهته باشهد .مد حقیقهت ایهن تقهدم بهه معنهای مخالهت تهأثیر همهه جانبهه
جهتگیریهای فرهنگی نظام ادزشی اسالم بر دفتادهای اقتصامی انکاد اصهالت سهرمایه اسهت.
برخالف لیبرالیسپ که مخالت هر نوع ایدئولوژی مد اقتصام بازاد آزام دا نفهی مهیکنهد .بنهابراین
اگر نظام هنجادی اسالم بر نظام اقتصامی حاکپ شوم تمدن سازی شکل مههی جامعهه توحیهدی
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د ان تر با سرعت بیشتری انجام میگیرم .این نتیجه به معنای تأیید نظر مادکسیسپ مبنی بهر زیربنها
بومن اقتصام د بنا بهومن فرهنه
فرهن
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صدآالمتهلهین( ،)1633تفنیر القر ن الکریم ،تحقیق محمد خواجوی ،ا
صدآالمتهلهین( ،)1631هنر االصنام الجاهلیة ،تهران :رنیا اکم

وم ،قم :انتشاآات ریداآ.

صدآا.

صدآالمتهلهین(1612ق) ،مجموعة الرسائل التنعة ،تهران :ری¬جا.
صدآالمتهلهین( ،)1636مفاتیح الغیب ،مقدمه و تصحیح از محمد خواجوی ،تهران :موسنه تحقیقات فرهنگی.
صدوق ،محمدرنعلی ارنرارویه( ،)1633تواید ،تحقیق سیدهاشم انینی تهرانی ،قم :جامعه مدآسین اوزه علمی ه
قم.
صدوق ،محمدرنعلی ارنرارویه( ،)1631معانی االخباآ ،تحقیق علی اهبر غفاآی ،قم :انتشاآات اسالمی.
صدوق ،محمدرنعلی ارنرارویه(1111ق) ،من الیحضره الفقیه ،تحقیق علی اهب ر غف اآی،

ا

وم ،ق م :جامع ه

مدآسین اوزه علمیه قم.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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عمید ،انن( ،)1633فرهنگ فاآسی عمید ،تهران :آاه آشد.
فاآاری( ،ارونصر) محمد رن محمد1331(،م) ،آاء اهل المدینه الفاضله و مضا اتها ،تصحیح علی ر وملحم ،ری روت:
اآ و مکتبة الهالل.
فیاضی ،غالمرضا( ،)1633علم النفس فلنفی ،تحقیق و تدوین محمدتقی یوسفی ،قم :مؤسنه موزشی و پژوهشی
امامخمینی(آه).
هلینی ،محمدرنیعقوب( 1113ق) ،الکافی ،تحقیق عل ی اهب ر غف اآی و محم د خون دی،
اآالکتب االسالمیة.
مطهری ،مرتضی( ،)1632مجموعه ثاآ استا شهید مطهرى ،قم :صدآا.
مفید ،محمد رن محمد رن نعمان( ،)1116األمالی ،قم :انتشاآات هنگره جهانى شیخ مفید.
یوهیشی ،فوهوتناواآ( ،)1633نظریه تمدن ،ترجمه نگیز پهلوان ،تهران :نشر گیو.
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ا

ه اآم ،ته ران:

