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بررسی ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی در قرآن کریم
محمدرضا بمانيان*  :دانشيار ،گروه معماری ،دانشكده هنر و معماري ،دانشگاه تربيت مدرس تهران
الهام صالح :دانش آموختهی كارشناسی ارشد ،گروه معماری ،دانشكدة هنر و معماري ،دانشگاه تربيت مدرس تهران
دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشتهای قرآن کریم
سال دوم ،شماره پنجم ،پائیز و زمستان  ،1390ص61-70
تاریخ پذیرش مقاله1390/11/12 :

چكيده
ً
در چارچوب ديني ،انسان نه تنها از طريق عناصر مادي ،بلكه از طريق كالم و نهايتا از طريق خداوند با عالم طبيعت پيوند دارد.
قرآن كريم طبیعت و عناصر آن را به عنوان آيات الهي معرفي ميكند و از آنها به عنوان ابزار و وسيلة شناخت اصول اساسي دین
اسالم استفاده ميكند .مسأله معاد ،كه همان بازگشت به سوي حضرت حق است ،عام و كلي بوده و يكي از سنن الهي است كه
بر اصل كلي حاكم بر وجود مبتني اس��ت ،آنچه در اصطالح فلس��فه نظام عالم و قانون اسباب خوانده ميشود در زبان دين س ّنت
الهي ناميده ميشود.
پژوهش حاضر بر این نکته تأکید دارد که كليت معاد به صورت يك نظام الهي بر طبیعت حاكم است ،طبیعت بستر حركت معادی
انسان به سمت كمال معنوي و محيط آماده شدن براي حضور در محضر الهی است ،از این رو براي نظام حاكم بر عالم هستي ،سه
ساحت ميتوان قائل بود كه عبارتند از :نظام الهي ،نظام طبيعت و نظام انساني؛ نظام طبيعت در طول نظام الهي قرار گرفته است
و تقدير نظام انسانی نيز بايد قرار گرفتن در طول ارادة الهي باشد بر اين اساس پنج نظام حركت ،تعادل ،تضاد ،تكامل و تكوين در
مورد ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی معرفی شده و مورد بررسي قرار گرفته است.
كليد واژهها :معاد ،قرآن ،انسان ،طبیعت ،نظام

* نویسنده پاسخگو :تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده هنر و معماری؛ تلفن021-88008090 :
رایانامهBemanian@modares.ac.ir :

62

دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

بیان مسأله
قرآن كريم به عنوان منبع الهام همة تعاليم اس�لامي ،توج ّهي
خ��اص به طبيعت و عناصر طبيعي دارد ،در قرآن كريم افزون
بر  ٧٥٠آيه به پديدههاي طبيعي اش��اره داش��ته و بيش از ده
درصد آيات اين كتاب به موضوع طبيعت اختصاص يافته است.
[ ]1تعالیم اسالمی ،نگرش ویژه و منحصر به فردی به طبیعت
و رابطة انسان با طبیعت داشته است .این تعالیم سراسر زمین
را مسجد و محل عبادت می داند]2[.
ذو الوجهي بودن جايگاه انس��ان در عالم هستي ،داللت بر اين
دارد كه از سويي ،انسان در عالم« ،عبداهلل» است؛ يعني نسبت
به خداوند متعال منفعل اس��ت لذا در اين س��احت هر عملي
كه انجام ميش��ود ،از سوي خداس��ت .از سويي ديگر؛ انسان،
قيم خداوند در زمين است و
«خليفهاهلل» است با اين تعبير او ّ
اعمال خود را انجام ميدهد .طبیعت بستر تکامل انسان است
از اين رو انس��ان در س��ير معادی خود در عالم طبیعت ،سعي
در اتصال به عالم الوهیت و انعكاس نظام آن در خلق آثار خود
دارد ،او همواره در پي كوشش و تالشي براي رهايي از ماديت
و گرايش به معنويت اس��ت ،به همين دليل بعد متعالي وجود
انس��ان میتواند در برنامهريزي و طراحي محيط مصنوع مورد
توجه قرار گيرد .محيط مصنوع ميتواند مانند طبیعت وسيلة
ارتقاي انس��ان گش��ته و او را هر چه بيشتر با وجه معنوياش
آشنا نمايد و او را در دستيابي به كمال مطلوبش ياري رساند.
سواالت تحقیق
 -1آیا ارتباط انسان با طبیعت از منظر معاد شناسی در قرآن
کریم به صورت یک نظام قابل بررسی است؟
 -2با در نظر گرفتن ارتباط انسان با طبیعت از نظر معادشناسی،
چگونه می توان در قرآن کریم به ارائه راهکارهایی برای خلق
محیط مصنوع دست یافت؟
اهداف تحقيق
ش��ناخت طبيعت و اصول و قوانين حاك��م بر آن و بهكارگيري
اليتهاي انساني و ساخت محيط مصنوع هدف
اين اصول در ف ّع ّ
اصلي اين پژوهش اس��ت .اجزاء و عناصر و فعاليتهاي محيط
انسانساخت ميتواند متناسب با ارزشهاي عالي فطري و متعالي
بالقوه انسان باشد تا محيط وسيله اتصال انسان به عالم باال گردد
و يادآور اصالتهاي انس��اني باشد و زمينهاي براي آگاه نمودن و
متوجه ساختن انس��ان به اين حقيقت است كه محيط زيست
همان محيط الهي است و طراحي محيط زيست در واقع طراحي
محيط الهي است كه در هر مكان و زماني ،ميتواند معنويت الهي
را آميخته با هنر سازد تا در نهايت محيط ايجاد شده از طهارت
معنوي بري نبوده و جلوهگاه مقصد و مقصود انسان باشد.

روش تحقيق
براي ش��ناخت و تعريف هر اصلي معيارهايي مورد نياز اس��ت
خاصي
ك��ه قاعدتاً اين معيارها بايد از فرهن��گ و جهانبيني ّ
ك��ه ارزيابيها و تعاريف در آنها انجام ميپذيرد اس��تنتاج و
استخراج بش��وند .از اينرو مقالة حاضر مبتني بر جهانبيني
اس�لامي است .از نظر جهانبيني اسالمي نوع برداشت و طرز
تفكري كه مكتب اس�لام دربارة عالم هس��تي عرضه ميدارد،
زيرس��از و تكيهگاه تعامل انسان با طبیعت محسوب می شود.
روش تحقي��ق در این مقاله ،توصيفي ـ تحليلي اس��ت كه با
اس��تناد به قرآن كريم ومنابع ديني و اس�لامي و مطالعات و
اسناد و مدارك مرتبط با تحقيق ،در بستر مطالعات كتابخانهاي
تالش دارد تا بتواند در راستاي اهداف تحقيق گام بردارد.
 -1واژه شناسی معاد
مع��اد در لغت ب��ه معن��ايَ [:م] برگرديدن ،عود ،بازگش��تن،
بازگردانيدن ،بازگشت ،رجعت ،مراجعت ،جاي بازگشت ،جاي
عود به معناي جاي بازگشت ،جاي بازگشتن و جاي گردانيدن
و مرجع و مصير ميباشد ]4[.با اينكه استعمال واژة معاد از ساير
اصطالحات و واژگان ديگر در توصيف حيات اخروي معروفتر
و رايجتر اس��ت لكن بايد اذعان نمود كه اين واژه به اين شكل
كه ميتواند اشاره به مكان يا زمان عود باشد در رابطه با حيات
اخروي نه در آيات قرآن به كار رفته اس��ت و نه در احاديث و
روايات معصومين ،اگر چه اين واژه در قرآن در معاني ديگر و در
اشاره به اموري غير از قيامت به كار رفته است ،مث ً
ال در آية 85
ض َع َل ْي َ
آن لَ َرا ُّد َك ِإلَى
سوره مبارکه قصص« :إ َِّن الَّ ِذي َف َر َ
ك الْق ُْر َ
َم َع ٍ
��اد قُل َّربِّي َأ ْع َل ُم َمن َجاء بِالْ ُه َدى َو َم ْن ُه َو ِفي َض اَل ٍل ُّم ِب ٍ
ين»،
معاد به معني «بازگشت به سوي وعدهگاه» ميباشد .لفظ معاد
دانستن معاد،
هم به معني «عود الي اهلل» اس��ت .عود الي اهلل
ِ
الوهيت دارد .تعبير
به س��بب قربي است كه آن نشئه به عالم ّ
«رجعت» كه در بعضي از آيات(رک:بقره۱۵۶/و اعراف )۲۹/به
آن اشاره شده است به همين مناسبت است]5[.
استاد مطهري در خصوص استعمال واژة معاد ميگويد« :اتفاقاً
در تعبيرات قيامت« ،معاد» نداريم .اين اصطالح ،اصطالح شرعي
نيست بلكه اصطالح متشرعه است ،آنهم به مفهومي خاص.
در ق��رآن كلماتي مثل «مرجع»« ،رج��وع» و «مآب» داريم.
«عود» يعني بازگش��ت« .عود» را در جايي ميگويند كه يك
چيزي از يك اصلي آمده باشد و دو مرتبه به آن اصل بازگردد.
«رجوع» هم يعني بازگشت ...اما آنچه در قرآن كلمة «رجوع»
و امثال آن دربارة قيامت آمده ،به معناي بازگشت به خدا است.
در قرآن هيچ جا «رجوع» به معناي رجوع ارواح به اجس��اد و
يا به معناي رجوع بعد از معدوم شدن نيامده ،بلكه تعبير اين
عون :ما از آن خدا هستيم و ما
است...« :قَالُو ْا ِإنَّا للِِهّ َو ِإنَّا ِإلَ ْي ِه َر ِاج َ
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«و َأ َّن
به سوي او بازگشت ميكنيم»(بقره)۱۵۶/؛ يا اين تعبيرَ :
ِإلَى َربِّ َ
ك الْ ُمن َت َهى:و اينكه نهايت و تماميت و «پاياني» به سوي
پروردگار اس��ت»(نجم( )۴۲/يعني به سوي او همه چيز پايان
ميياب��د)؛ و یا اين تعبير« :إ َِّن ِإلَى َربِّ َ
الر ْج َعى»(علق)۸/؛ و
ك ُّ
امثال اين تعبيرات .پس اگر كلمة «معاد» را به معني عود الي
اهلل اس��تعمال كنيم ،آنوقت با تعبيرات قرآني خوب منطبق
ميشود]6[».
تعبيرات قرآن از جهان آخرت به وقتي ،روزي يا نش��ئهاي است
كه در آن نشئه انسانها به خدا بازگشت ميكنند؛ حتي قرآن از
قيامت تعبير به «لقاءاهلل» كرده است .آيات فراواني در قرآن كريم
وجود دارد كه در رابطه با مس��أله بازگش��ت به جهان اخروي و
حيات ابدي ،واژههاي گرفته شده از ريشة «عود» در آنها استعمال
شده است و از معنا و مفهوم آنها واژة معاد برداشت شده است.
برخي از اين آيات از اين قرار است :طه ،۵۵/انبياء ،۱۰۴/نوح،۱۸/
اسراء ،۵۱/يونس ،۴/پارهاي ديگر از آيات كه مشتقات كلمه عود
به همان معناي بازگشت به حيات اخروي در آنها به كار رفته
«ر ْج ُع»َ « ،م ْرجِ ُع»،
«ر ْج َعي»َ ،
است :آياتي كه در آنها كلمههاي ُ

ون» به كار رفته اس��ت كه از
«رجِ ُع َ
��ون»« ،يُ ْر َج ُع َ
«ت ُْر َج ُع َ
ون» و َ
برگشت و رجوع همه انسانها به سوي حضرت حق خبر ميدهد
و مفهوم همه آنها همان عموم و شمول لقاء پروردگار نسبت
به همة انس��انها اس��ت ،مانند :بقره ،٢٨/بقره ،١٥٦/بقره،٢٨١/
آلعم��ران ،٥٥/آلعمران ،۸۳/مائ��ده ،٤٨/يونس ،٥٦/مريم،٤٠/
أنبياء ،٩٣/عنكبوت ،٥٧/روم ،١١/زمر ،٧/ق ،٣/الطارق ،٨/علق.٨/
[ ]5پس بدون ش��ك ميتوان گفت كه اس��تعمال واژة معاد در
رابطه با حيات اخروي خاس��تگاه قرآني دارد و واژههاي ديگر به
غير از معاد در قرآن به كار رفتهاند تا منظور از آنها وصف جهان
آخرت و كيفيت و چگونگي زندگي اخروي باشد اگر چه خود اين
واژه يعني معاد به اين معني و مفهوم در قرآن به كار نرفته است.
 -2بررسی مفهومی واژه معاد
معاد و بازگشت بسوي حضرت حق از نظر آيات قرآني و احاديث
يك مس��أله كلي و عام بوده و مخصوص به انسان و يا به طبقه
خاصي از موجودات نيس��ت آيات متعددي در قرآن كريم اشاره
بر رجعت و بازگشت همة موجودات اعم از انسان يا غير به سوي

نمودار .1برسی مفهومی واژه معاد(.ماخذ نگاررندگان)
بررسي مفهومي واژه معاد
حکما ،فالسفه ،متکلمان و فقها از واژه معاد در رابطه با
پیشینه استعمال
واژه معاد

حیات اخروي استفاده کردهاند.
آنان قیامت را یا زمان عود به معني اعاده معدوم یا زمان
عود ارواح به اجساد ميدانستند.
ریشه و مبداء اشتقاق واژه معاد سه حرف (ع و د) عود

كیفیت اشتقاق
واژه معاد

است.
عود به معني بازگشتن ،بازگردانیدن ،بازگشت ،رجعت،
مراجعت و ...ميباشد.
در بسیاري از آیات قرآني مشتقات کلمه عود به کار

خاستگاه قرآني
واژه معاد

63

رفته است.
آیات بسیاري از قرآن کریم در رابطه با بازگشت به
جهان اخروي و حیات ابدي است.
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حضرت حق دارد:
ـ آيا فكر ميكنيد به خدا رجوع نميكنيد( :نک:مؤمنون.)١١٥ /
ـ بازگشت امور به خدا( :نک :بقره٢١٠ /؛ حج٧٦/؛ نور٤٢/؛ فاطر٤ /
و حديد.)٥ /
ـ بازگشت شما به سوي خداست( :جاثيه.)١٥/
ـ بازگش��ت هم��ه ب��ه س��وي خداس��ت( :ن��ک  :بق��ره١٥٦/؛
آلعم��ران٢٨/و١٠٩؛ انع��ام١٠٨/؛ يونس٤/و٥٦؛ انبي��ا٣٥/و٩٣؛
فصلت٢١/؛ ش��وري٥٣/؛
روم١١/؛ فاطر١٨/؛ يس٨٣/؛ زمر٧/و٤٤؛ ّ
زخرف٨٥/؛ احقاف ٢٧/و تغابن.)٣/
ـ رجعت بندگان به خدا( :نک:مؤمنون ٦٠/و عنكبوت.)٥٧/
ـ رجعت نفس مطمئنه به خدا( :نک:غاشيه٢٦/و.)٢٧
براي هر يك از موجودات عوالم غيب و شهادت و دنيا و آخرت مبداء
و معادي است .اصل خلقت و ايجاد به صورت اعطاء وجود و هستي و
تجلّي است و طبعاً برگشت هم به تناسب آن خواهد بود مبداء متعال
علت كل وجود و اعطاء كننده و فياض وجودها و هستيها است و
هر موجودي از جهت اينكه معلول حضرت حق است ،بيواسطه يا
باواسطه از او سرچشمه گرفته و قائم به او است]7[.
 ١-2معاد يا اعادة كل خلق
وجود و هس��تي از مبدأ متعال بوده و از او سرچش��مه ميگيرد
َ
كند«أ َولَم َير ْوا َكي َف ُيب ِد ُئ هَّ
اللُ الْخَ ْل َق
و بهسوي او بازگش��ت مي
ْ َ ْ ْ
يد ُه إ َِّن َذلِ َ
ك َع َلى هَّ ِ
��ير :آيا (مردم بارها به چشم خود)
ث َُّم ُي ِع ُ
الل َي ِس ٌ
نديدند كه خدا چگونه ابتدا خلقي را ايجاد ميكند و باز به اصل
خود برميگرداند؟ (خلق ميكند و نابود ميسازد و حيات ميدهد
و ميميراند ،روز ميآرد و شب ميگرداند) اين كار بر خدا بسيار
آسان است(».عنكبوت ،)۱۹/خدا خلقت را شروع كرده و خلق را
براه انداخته و هم او همين خلق را برگش��ت داده و اعاده خواهد
نمود« .آنچه از س��نت الهي جريان دارد به اين صورت است كه
خ��داي متعال وجود و هس��تي را از رحمت خود به آنچه خلق
ميكن��د افاضه ميكند و از رحمت خود وجود و هس��تي آن را
گسترش و خلقت آن را تتميم ميكند تا موجود بوجود بيايد و
بوجود و هس��تي خود ادامه بدهد و تا موجود است از رحمت او
متنعم گردد تا اينكه به اجل معدود خود برسد در آن موقع خداي
متعال قبض ميكند رحمتي را كه بس��ط داده است براي اينكه
آنچه را كه خداوند از نزد خود به موجود افاضه نموده است وجه
اوست و وجه او هالك نخواهد بود»[ ]8اين برگشت گوشهاي از
يك جريان كلي و اعادة همة خلق است.
 ٢-2معاد يا تسبيح
در نظام ربوبيت هستي چهار مرتبه حاكم است؛ خلقت ،تسويه،
��م َربِّ َ
ك اٌ أْل ْع َلي ألَّ ِذي خَ َل َق َف َس َّوي َو
تقدير و هدايت َ
«س�� ِّب ِح اٌ ْس َ
اٌلَّ ِذي ق ََّد َر َف َه َدي»(االعلي )۳-۱/در تفسیر آن چنین آمده است:

خداوند آنچه را خلق كرده با اندازة مخصوص و حدود معين خلق
كرده اس��ت ،هم در ذاتش و ه��م در صفاتش و هم در كارش ،و
نيز آن را با جهازي مجهز كرده كه با آن اندازهها متناسب باشد،
و به وس��يلة همان جهاز او را بس��وي آنچه تقدير كرده هدايت
فرموده ،پس هر موجودي بس��وي آنچه برايش مقدر ش��ده و با
هدايتي ربّاني و تكويني در حركت است ]9[.و اين همان هدايت
تكويني كلي الهي است «ق َ
َال َربُّ َنا الَّ ِذي ْأع َطي ُك َّل شَ ْي ٍء خَ ْلق َُه ,ث َُّم
َه َدي(:موسي) پاس��خ داد كه :خداي ما آن کسي است كه همة
موجودات عالم را نعمت وجود بخش��يده سپس به را ِه كمالش
هدايت كرده اس��ت( ».طه )۵۰/هدايت به معناي اين است كه
راه هر چيز را طوري نشان دهيم كه شخص را به مطلوبش برساند
و يا حداقل راهي كه به س��وي مطلوب او منتهي ميش��ود به او
نشان دهيم و برگش��ت هر دو معنا به يك حقيقت برميگردد
و آن عبارت اس��ت از نوعي رساندن مطلوب حال يا رساندن به
خود مطلوب و يا رس��اندن به طريق منتهي به آن ]10[.معناي
«تسبيح» مفاد و محتواي همين نتيجه ميباشد ،يعني «تسبيح»
عبارت از خواس��تن او ،حركت با اشتياق بهسوي او و كنار زدن
موانع تا رس��يدن به او اس��ت .اين تعريف با ريشه لغوي تسبيح
(سبح) كه بنا به گفتة راغب«همان تنزيه حضرت حق از عيب و
نقص و مرور و گذر س��ريع در حركت عبودي به سوي او است»
تناسب و ارتباط نزديك دارد]11[.
 3-2معاد يا بازگشت همة موجودات
كليت
عالوه بر آيات اعاده كل خلق و آيات تسبيح كه داللت بر ّ
معاد و عموم آن ميكند و شامل همة موجودات ميباشد ،بعضي
از آي��ات قرآني هس��تند كه با صراحت داللت خاص بر س��ير و
حركت موجودات به س��وي معاد و مبداء متعال ميكند و مؤيد
كليت و عموم معاد ميباشد .آيات زيادي كه با صراحت به عود و
برگشت آسمانها و زمين و هر آنچه در آنها است ميپردازد .آية
ض َغ ْي َر َ
« َي ْو َم ُت َب َّد ُل َ
األ ْر ِ
ات َوبَ َرزُو ْا ِهّلل الْ َو ِاح ِد
األ ْر ُ
او ُ
الس َم َ
ض َو َّ
الْ َق َّه ِ
مبدل
ار :روزي كه زمين را (به امر خدا) به غير اين زمين ّ
كنند و هم آسمانها را (دگرگون سازند) و تمام خلق در پيشگاه
خداي قاهر ،حاضر شوند(».ابراهيم ،)۴۸/داللت بر سير و حركت
آسمانها و زمين به سوي معاد ميكند.
س ُك ِّو َر ْتَ ،و ِإ َذا الن ُُّجو ُم َ
ْ
َ
ُ
انك َد َر ْتَ ،و ِإذا ال ِج َبال ُس ِّي َر ْت:
« ِإ َذا الشَّ ْم ُ
هنگامي كه آفتاب تابان تاريك شود و ستارگان آسمان تيره شوند
(و فرو ريزند) ،و كوهها به رفتار آيند(».تكوير)۳-۱/
بي��ان و تعبير فعلهاي آياتي كه از مرحله يا مراحل نهايي عالم
خبر ميدهند و به صورتهاي مختلف آن را مينماياند ،داللت
بر اين حقيقت دارد كه اين حادثة نهايي در مسير و علل طبيعي
جهان و از لوازم آن است و خود بدون استناد به تصادف يا علل
خارجي پيش ميآيد]12[.
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نمودار .۲معاد ،برگشت كلي( .ماخذ :نگارندگان)

معاد يا برگشت كلي
آيات كلي
وجود افاضۀ رحمت الهي به موجود است و اعاده هر موجودي
آیات اعاده کل
خلق

مالزم با خلق آن است.
.

اعاده کل خلق به معني بطالن آن نیست .اعاده کل خلق به معني

الحاق جزء به کل نیست.
.

همه وجود به سوي مبداء وجود هدایت شدهاند .جهاز هر موجودي

تعیین کننده مقصد و راه آن است.
آیات تسبیح

تسلیم هر موجودي در برابر راههاي تعیین شده ،ضرورت تکویني

.است.
.

تسبیح همه وجود همان برگشت و حرکت به سوي حضرت حق
است.

آيات خاص

.

همه موجودات در مسیر خاص خود در حال حرکت و صیرورت به
آیات بازگشت

سوي حضرت حق هستند.

همه موجودات

.

هر موجودي به مقتضیات خصوصیات وجودي خود به سوي
حضرت حق در حرکت است.

 -3رابطه انسان با عالم
در نگرش قرآن عالم آفرينش به منزله متن مقدس است ،هر
جل��وه از پديدهها و پديداره��اي اين عالم به منزله كلمه و هر
كلمه نش��انهاي اس��ت از وجود خدا به عبارتي «عالَم ،كتاب و
كالم حق تعالي اس��ت .در قرآن كريم از عالم به اعتبار اينكه
صفحه علم حق تعالي است به «كلمات» تعبير شده است:
ات ربِّي لَ َن ِف َد الْب ْحر قَب َل أنَ
«قُل لَّ ْو َك َ
ان الْ َب ْح ُر ِم َدا ًدا لِّ َك ِل َم ِ َ
َ ُ ْ
«ولَ ْو َأن ََّما ِفي أْ َ
ال ْر ِ
ض
َتن َف َد َك ِل َم ُ
ات َربِّي( »...كهفَ )۱۰۹/

ِمن شَ َج َر ٍة َأق اَْل ٌم َوالْ َب ْح ُر َي ُم ُّد ُه ِمن بَ ْع ِد ِه َس ْب َعةُ َأ ْب ُح ٍر َّما نَ ِف َد ْت
ات هَّ ِ
الل(»...لقمان ...)۲۷/به همين دليل اين «كلمات»
َك ِل َم ُ
را بايد خواند .تدبّر در عالم به معني خواندن كلمات عالم
اس��ت ]13[».انسان در عين وحدت شخصي ،از مراتب
جسمي(بدن) ،مثالي(بدن لطيف) و عقلي(روح) برخوردار است
و هرگز اين مراتب از يكديگر جدا نيستند ،بلكه درجات سهگانه
نفس انسانياند ]14[.به عبارت ديگر نفس مشتمل بر بدن
است نه در مقابل آن ،از اينرو «الف -عوالم سهگانه عقلي،
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مثالي و جسماني ب -مدارج سهگانه وجود انساني يعني بدن،
بدن لطيف و روح ج -مراتب سهگانه ادراك يعني عقل ،خيال
و حس ،در هستيشناسي ،انسانشناسي و معرفتشناسي با
يكديگر موازي هستند .انسان كه عالم صغير تلقي ميشود ،از
اين امكان برخوردار است كه بنابر حركت استكمالي خويش
(كه مبتني بر اراده شخصي است و با كمك مراتب عالي وجود
صورت ميگيرد) واجد تمام صورتهاي متنزل اسماء حق در
عوالم مذكور گردد و به مقام انسان كامل و خالفت الهي بار
يابد]15[».
َ
َ
ُ
ْ
ٍ
ُ
ِ
ِ
ون
«ولك ِّل أ َّمة أ َج ٌل َف ِإ َذا َجاء أ َج ُل ُه ْم َال َي ْس َتأخ ُر َ
بر اس��اس آيه َ
َ
معيني است كه
َسا َع ًة َو َال َي ْس َتق ِْد ُم َ
ون :هر قومي را دوره و ا َجل ّ
مقدم و ّ
مؤخر نتواند كرد(».اعراف،)٣٤/
چون فرا رسد لحظهاي ّ
كمال انس��ان و كمال موجودات عالم طبع به اين است كه در
همين زمان معلوم و اجل محدود كه براي آنها مقدر شده است
خود را كامل كنند ]16[.انسان به موازات حيات دنيوي و حيات
صوري و ظاهري خود در زندگي دنيوي ،داراي حيات ديگري در
باطن است .استعالي تدريجي انسان در گرو طي شدن مراحل
تجرد است .از اينرو مراتب ذيل دربارة رابطة انسان با عالم قابل
تشريح است:
 1-3گذر انسان از عالم
در انسانشناسي مالصدرا ،كه به شدت متأثر از عرفان اسالمي
اس��ت ،انسان تنها موجودي است كه داراي ماهيت مشخص و
معين نبوده و همواره به سوي فعليتها و امكانهاي بينهايت
كه در پيش روي دارد ،مفتوح و منكشف است ،انسان بر اساس
حرك��ت جوهري ،همواره در تحول و تكامل اس��ت و از عالمي
ب��ه عالم ديگر و از مرتبهاي ب��ه مرتبه ديگر منتقل ميگردد و
با هر يك از اين عوالم و مراتب هس��تي متحد ميش��ود و سير
تكاملي او تا جايي استمرار مييابد كه تبديل به يك عالم عقلي،
مشابه عالم عيني ميگردد .اتحاد انسان با هر مرتبه از هستي،
موجب تحقق عيني آن مرتبه از هستي در درون او و در نهايت،
انكشاف آن مرتبه از هستي براي وي خواهد شد ]17[.بر طبق
جهانبيني توحيدي ،محيطزيست ما ،محاط در عالم روحاني
اس��ت ،بنابراين در جهانبيني توحيدي ،ارتباط زيستمندان
زميني با عوامل محيطي معنايي عميق به خود ميگيرد .در اين
ميان ارتباط متقابل انسان با عوامل محيطي از پيچيدگي خاصي
برخوردار است]18[.
 ٢-3اتحاد انسان با عالم
مالحظه وحدت عالم هس��تي و نشاندن انس��ان به جاي خود،
همچ��ون عضوي برگزيده از عالم كه امكان دس��تيابي به مقام
خالفت الهي در اداره طبيعت ،توسعه و عمران زمين برخوردار

اس��ت ميتواند روابط مخاصمهآميز ميان انسان و محيط او را
خاتم��ه دهد ]15[.در آياتي از ق��رآن مجید مانند( :بقره،١١٥/
آلعمران ،٥/نس��اء ،١٢٦/انعام ،٥٩/هود ،٩٢/اسراء ،٦٠/طه،٩٨/
س��جده ،٦/حجرات ،١٦/حجرات ،١٨/حشر ،٢٢/تغابن )٤/ذات
باريتعالي محيط بر همه اشياء و امور معرفي شده است" ،اين
تعبير قرآني كه «خداوند بر همه چيز محيط است» ،در تبيين
اهمیت بسيار مهمي دارد،
مباني حفاظت محيطزيست در اسالم ّ
از اين جهت كه در نهايت مبين اين نكته خواهد بود كه انسان
در احاطه خداوند قرار دارد و بايد حضور او را در همه جا درك
نمايد... .در اين راس��تا موضع انسان بايستي در برابر خالق عالم
هستي «تسليم» و در برابر مخلوقات خداوند «عدل» باشد]18[.
 3-3رمزگشايي انسان از عالم
عالم هس��تي حجابي است كه در يك آن هم حقايق متعالي و
واالتر از خود را از انظار مخفي ميسازد و هم تجليگاه آن حقايق
است ،دريچهاي است كه در عين حال به روي نور باطن و عقل
بسته ميشود و در همان حال بنا به ماهيت باطني و نمادگونهاش
به حقايق دنياي باطن و تجليات ظاهري آن باز ميشود .در قرآن
كريم كلمات ظاهر و باطن در مضامين مختلفي به كار رفتهاند
كه ترجمه آنها در فارسي ميتواند تعابير زير را در ذهن تداعي
كند« :آشكار و پنهان» « ،بيرون و درون» « ،صورت و معني» و
«سطحي و عميق» و ،...حضرت علي(ع) در نهجالبالغه به جمع
ور بِا ُّلظ ْل َم ِة،
بين پيدا و پنهان اينگونه اشاره ميفرمايندَ :
«...ضا َّد ال ُّن َ
ِّ
ِ
ف ب َ ْي َن
لص َرد ُم َؤل ٌ
ور بِا َّ
�وح بِالْبُ ْه َم ِةَ ،و ال ْ ُج ُمو َد بِالْبَ َللِ َ ،و ال ْ َح ُر َ
َو ال ْ ُو ُض� َ
ُمتَ َعا ِديَاتِ َها »...
روشنايي را با تاريكي ،پيدايي را با پنهاني ،خشكي را با تري و
گرمي را با سردي ،مخالف و ناموافق قرار داده و با اين حال ميان
اين تضادها ،الفت و همبستگي خاصي ايجاد نموده است]19[.
در نگرش اس�لامي ،عالم ،ذاتي نمادين دارد و آيه خداوند است
و تم��ام رويدادها و پديدههاي عالم محتوي پيامي از خداوند و
دعوتي به سوي اوست؛ بنابراين عالم مقتضي رمزگشايي است.
اعتقاد به نمادگرايي را از آيات ديگر قرآن نيز ميتوان استنتاج
كرد.
در بس��ياري از آيات تصريح شده اس��ت كه هر آنچه در زمين
وج��ود دارد در مقياس كوچكت��ري از دنياي ملكوت به عنوان
امانت و نه هديه به زمين نازل ش��ده زيرا هيچ چیزی در عالم
سفلي حيات ابدي ندارد و همه اشياء نهايتاً در پايان حيات به
منشأ اعالي خود باز خواهند گشت]20[.
 -4رابطه انسان با طبیعت
واقعيتهايي كه انس��ان از راه ح��واس خود درك ميكند را در
مجموع «عالم هستي» ميناميم كه همان «طبيعت به معني
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مخلوقات مكاني و زماني است ]3[».انسان به عنوان موجودي
كه بر وجه الهي آفريده شده منعكس كننده وجود خداوند است،
واسطه بركت و لطف خدا براي عالم طبيعت نيز هست.
ون :پس من ّزه و
ان الَّ ِذي بِ َي ِد ِه َم َل ُك ُ
وت ُك ِّل شَ ْي ٍء َو ِإلَ ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
« َف ُس ْب َح َ
پاك است خدايي كه ملك و ملكوت هر موجود به دست قدرت
او و بازگشت شما (همة خاليق) بسوي اوست( ».يس ،)٨٣/مراد
از «ملكوتِ » هر چيزي همان جنبه انتساب آن به خداوند ،يعني
همان وجه «امر»ي است ]10[.اصطالح ملكوت هم به معناي
وجه وجودي معنوي يعني وجود در ماوراي عالم ُملك است و
هم به معناي اصل معنوي موجوداتي است كه دنياي طبيعت را
تشكيل ميدهد]20[.
نگرش اسالم بر اساس قرآن ،بسيار بر انعكاس حكمت الهي در
مخلوقات خدا و بويژه در جس��م انسان اصرار دارد .جسم انسان
مظهر حضور روح خداس��ت« ،آنچه در بدن انسان دميده شده
است از حقيقت روح خداست و از آن است نه عين آن و مباين
با آن»[ ]12در اسالم ايمان راسخ به معاد جسماني و در نتيجه
اعتقاد به مشاركت جسم در سرنوشت غايي انسان مقام وااليي
دارد .قرآن با ارائه تعبيرات جسماني از بهشت در واقع از حقايق
عميق معنوي س��خن ميگويد و بر جنبههاي مثبت جس��م و
نص صريح قرآن كليه
رابطه آن با روح تأكيد ميورزد .بر اساس ّ
موجودات آفرينش در واقع با انس��ان در نعمت خداوند و دعا به
درگاه الهي مشاركت دارند به تعبير اسالم طبيعت هنوز كام ً
ال
تسليم ارادة خداوند است و به همين جهت مسلمان است]22[.
-5کل ّیت معاد به عنوان نظام
نظم در لغت به معناي :اسلوب ،قاعده ،ترتيب ،به رشته كشيدن
ُدر ،به هم پيوس��تن و  ...آمده است .و در اصطالح عبارت است
از تألي��ف كلمات و جمالتي كه معان��ي آن مرتب و داللت آن
متناسب باشد بر حسب آنچه عقل اقتضا كند[ ]23و واژة نظام
از ريش��ة نظم به معني :رشته مرواريد و جزء آن ،رشته جواهر
ـواس��طه نظم و آراستگي ،آنچه امر بدان قائم باشد و مايه آن،
قوام امر ،مالك امر و قوام آن صالح كار و ...است]23[.
مس��أله معاد ،كه همان بازگشت به س��وي حضرت حق است،
ع��ام و كلي بوده و يكي از س��نن الهي اس��ت كه بر اصل كلي
حاكم بر وجود مبتني است ،آنچه در اصطالح فلسفه نظام عالم
و قانون اسباب خوانده ميشود در زبان دين س ّنت الهي ناميده
ميشود چنانچه در قرآن كريم آمده است «َ ...ف َلن َت ِج َد لِ ُسن َِّت
الل َت ْب ِد اًيل َولَن َت ِج َد لِ ُسن َِّت هَّ ِ
هَّ ِ
الل َت ْح ِو اًيل :و طريقة خدا (در هالك
مبدل نخواهد ش��د و طريقه حق (و س ّنت
بد انديش��ان) هرگز ّ
الهي) هرگز تغيير نميپذيرد( ».فاطر ،)43/كليت معاد به صورت
يك نظام الهي بر عالم حاكم است.
ّ
آیات بس��یاری از قرآن كريم به س��فارش انسان به تفكر ،تف ّقه،
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تع ّقل ،تدبّر در حكومت نظام الهي بر عالم وجود تأكيد دارند ،آيات
بقره٧٣ ،٤٤/و ،٢٦٦آلعم��ران١١٨ ،١٣٧/و ،١٩١اعراف،١٧٦/
يون��س ،٢٤/انع��ام١١،٣٢ /و ،٥٠يوس��ف ،١٠٩/مؤمني��ن،٨٠/
نحل ٣٦/و نمل ]24[..٦٩/در بينش اس�لامي اين اعتقاد وجود
دارد كه نظام طبيعت به حكم حكمت خداوند از مثل اعالي كل
وجود در نظام الهي سرچشمه ميگيرد ،الگوئي كه به بيان قرآن
المح ُفوظ) تعبير ش��ده
به قلم و لوح محفوظ (ن َو اَلقَلم َو لَ ِ
وح َ
است ]20[.از اين سخن ميتوان به دو نكته دربارة نظام رسيد:
•نظام معادل اندازه در نظر گرفته شده است.
•نظام به عنوان تجلي حقيقت الهي بيان شده است.
از این رو براي نظام عالم ميتوان سه ساحت قائل بود كه عبارتند
از :نظام الهي و نظام طبيعت و نظام انسانی؛ كه نظام طبيعي در
طول اراده الهي قرار گرفته اس��ت و تقدير نظام انسانی نيز بايد
قرارگرفتن در طول اراده الهي باشد.
 1-5نظام حرکت
از منظر معادشناسي ،عالم واقعيت «از اويي» و «به سوي اويي»
دارد .از طرفي عالم يك واقعيت متحرك و س��يال نيست بلكه
عين حركت و سيالن است[ ،]13اين حركت معني ندارد مگر
اينكه جهتي داش��ته باشد و رو به جايي و غايتي برود .حضرت
حق تنها وجود حقيقي اس��ت و پديدهها همه ظهور و تجلي و
پرتو اويند .تجلي حضرت حق به دليل توس��ع الهي تكرار پذير
نيست .از اين رو تجلي او مدام است و با ن َ َفس رحمانياش (بسط
وجود بر اعيان) ،دم به دم آفرينش نو ميشود ]25[.طبق اصل
حركت ،تنها بس��تر رش��د وي و تنها طريق رسيدن او به عالم
معنويت همين عالم مادي است .از اينرو ،عالم ماده بر عالم معنا
تقدم طولي و زماني دارد ]26[.وقتي كه عالم هستي در حركت
و به س��وي كمال يا هدفي غايي شناخته شود ،طبيعتاً سكون
و مان��دن در آن راهي ندارد چ��را كه اصوالً حركت و هدفداري
مترادف با هدايتگري اس��ت و هدايتگري همراه با دو عنصر
اصلي «راه» و «هدف»ي كه نهايت راه اس��ت مترادف و همراه
اس��ت ]24[.از آنجا كه محيط زندگي انسان بر او و رفتار او و
تمايالت و انتخابهاي روش زندگياش تأثير بسيار دارد از اينرو
نقش هدايتگ��ري و مذ ِّكر بودن پديدهها در محيط زندگي او
اهمیت بسيار دارد.
ّ
 2-5نظام تعادل
تعادل در لغت به معناي "با يكديگر راس��ت آمدن ـ با يكديگر
برابر ش��دن ،همبستگي ،با يكديگر راحت شدن ،حالت سكون
جس��مي كه تحت تأثير چند قوه واقع ش��ده باشد كه يكديگر
را خنثي كنند و ...آمده اس��ت ]27[.تعادل يكي از مشتقات يا
تجليات «عدل» است ،قرآن تصريح ميكند كه نظام هستي و
ّ
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آفرينش ،بر عدل و توازن است در قرآن اصل معاد بر ركن عدل
استوار است[ ]28تعادل در نظام طبيعت بيانگر اين است كه هر
موجودي در ضمن نظام وجودي خاص خود ،حركت ميكند و
معين كردهاند منحرف
معيني كه ساير ارباب براي او ّ
اگر از خط ّ
اين،
و
شد.
خواهد
منجر
ها
ن
آ
نظام
اختالل
ش��ود به
درگيريِ
يك موجود است با نظام علل و اسباب .در اين حال ساير ارباب
هس��تي يعني اجزاء ديگر عالم وجود به پا ميخيزند تا كار اين
موج��ود را تعديل كنند و آن را به ّ
خطي بازگردانند كه با آنها
س��ازگار باشد و شّ ��ر را از خود دفع كنند .اگر اين جزء هستي
كه از راه راس��تي كه براي او ترس��يم كردهاند منحرف شده به
استقامت گراييد كه چه بهتر وگرنه اسباب خردكننده طبيعت و
مصيبتها و بالياي نازله ،پايمالش خواهند ساخت و اين يكي از
نواميس كلّي طبيعت است]9[.
مفهوم تعادل(الميزان) در قرآن كريم مكررا ً آمده است ،همچنين
در برخي از مكاتب خاص فلسفه اسالمي ميزان به عنوان تعادل
عالم تعبير ش��ده كه به بركت حكمت خداوند هر ش��يء را در
جاي خود قرار ميدهد و همه اش��ياء را بر اساس مقدار و اندازه
صحيح و عادالنهاي خلق كرده تعبير شده است ،به همين جهت
اين اصطالح رابطه نزديكي با نظام حاكم بر طبيعت دارد]20[.
حدي اس��ت كه نه تنها رعايت
اهمی��ت تعادل در پديدهها به ّ
ّ
آن در تنظيم روابط اجزاء هر پديده ،ضروري قلمداد ميش��ود
ك��ه فراتر از آن ايجاد تعادل بين قواني��ن حاكم بر آنها نيز از
ضروريات توفيق در اهداف خلق پديدهها تل ّقي ميگردد.
 3-5نظام تضاد
قرآن كريم همواره از اختالف و تضادها به عنوان «آيات» الهي
ياد كرده است و از به وجود آمدن ضدي از ضد خودش فراوان
ياد كرده است و آنها را «آيات» الهي و نشانهاي از تدبير و تسخير
خداوندي معرفي ميكند .در قرآن كريم مكررا ً از تجديد حياتي
كه براي زمين رخ ميدهد ياد شده است.
ْ
«وآ َيةٌ لَّ ُه ُم أْ َ
ِ
ِ
ُ
ُ
ون،
ال ْر ُ
ض الْ َم ْي َتةُ َأ ْح َي ْي َنا َها َو َأخْ َر ْج َنا م ْن َها َح ًّبا َفم ْن ُه َيأكل َ
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ٍ
ٍ
َو َج َعل َنا في َها َجنَّات من نَّخيل َوأ ْع َناب َو َف َّج ْرنَا في َها م ْن ال ُع ُي ِ
ون :و
يك برهان (براي اينكه ما مردگان را زنده ميكنيم) آن است
كه زمين مرده را (به باران رحمت) زنده كرده و از آن دانهاي
كه قوت و روزي خلق شود ،ميرويانيم ،و در زمين باغها از
نخل خرما و انگور قرار داديم و در آن چشمههاي آب جاري
كرديم(».يس۳۳/و .)۳۴مرگ زمين ،نزول باران و نشاط زمين
بعد از سپري كردن دوران مرگ ،سه حلقه بهم پيوسته از يك
زنجيرة حركت و سه مرحلة بهم پيوسته از يك فرآيند حياتند
الس َما ِء َما ًء َف ُي ْح ِيي بِ ِه أْ َ
ض بَ ْع َد َم ْو ِت َها إ َِّن ِفي َذلِ َ
ك
ال ْر َ
َ
«...و ُي َن ِّز ُل ِم َن َّ
ٍ
ِّ
ِ
ُ
ون»(روم )۲۴/كه خداوند همواره اين پديدههاي
لآَ َيات لق َْو ٍم َي ْعقل َ
طبيعي را نشانههايي براي خردمندان قرار داده است]29[.

تداوم حيات در طبيعت اشاره به طراوت و بهجت دارد« ،بهيج»
در تفاسير به معناي «زندگي بخش» و «زنده كننده» آمده است.
همچنين بهيج به معناي شاديآور و طراوت بخش نيز ميباشد.
[ ]30وجود زوجهايي همچون «آب و خش��كي»« ،گياه و غير
گياه»« ،نور و س��ايه»«،آفتاب و مهتاب»« ،باد و هواي ساكن»،
« زمين و آس��مان» و  ...در محيط ميتواند عامل ايجاد تنوع و
در نتیجه باعث شادي و سرزندگي شود .زوجيت طبيعت سبب
ميش��ود كه محيط زندگي انسان چهره ثابتي به خود نگيرد و
هر روز تحت تأثير تغييرات آن ،با بركت گردد .آنچنانكه ثبات
خود را از دس��ت ندهد و به مصداق آيه شريفه «َ ...أ ْص ُل َها ثَابِ ٌت
الس َماء :ساقه آن ثابت است ولي شاخ و برگش سر به
َو َف ْر ُع َها ِفي َّ
آسمان ميسايد( ».ابراهيم )٢٤/تنها جلوههاي مختلفي از يك
شأن را به خود بگيرد.
 4-5نظام تکامل
بر اس��اس اصل معاد رابطه جهان متغير ب��ا جهان ثابت رابطه
«اليه» اس��ت؛ يعني جهان ماده به حك��م ناموس تكامل يك
تكامل جوهري و در سطح صور نوعيه ـ نه صرفاً تكامل ابزاري و
تجرد و از نقص
دستگاهي ـ پيدا ميكند يعني از ماديّت به سوي ّ
تغير به سوي ثبات و از فنا و زوالپذيري به
به سوي كمال و از ّ
سوي جاودانگي تكاپو مينمايد ]13[.از نظر قرآن ،نظام خلقت
در عين تضاد و تزاحمي كه بين اجزايش هست به نحو خاصي
بهم مرتبط و پيوسته است و آن رشته ارتباط خاص ،اجزاي عالم
را همآغوش و هماهنگ يكديگر كرده و در اثر اين همآغوش��ي
و هماهنگي ،هر موجودي را به نتيجه اثر رس��انيده است]18[.
ماهيت انس��ان به اندازه بهرهاي كه از وجود دارد ،ظاهر كننده
راز هس��تي اس��ت و اين راز معرفت وجودي اوست كه با گذر
از مرتبههاي مختلف وجود به سوي وجود مطلق در پي مكان
ابدي خويش اس��ت ،قاعده صدرا مبني بر جسمانيه الحدوث و
روحانيه البقا بودن انس��ان ناظر بر اين معنا است .ابعاد وجودي
انسان هرچه وسيعتر باشد ،ابعاد وجودي آثار او نيز وسيعتر شده
و كيفيت جاودانگي به خود ميگيرد.
 5-5نظام تکوین
تكوين در اصل از كون(به معنای بودن) در لغت به معناي :هست
كردن و نو بيرون آوردن چيزي ،ايجاد چيزي كه مسبوق به ماده
باشد ،آفريدن موجودات توسط خداوند متعال ،پيدايش و ...آمده
اس��ت ]27[.خداوند متعال در قرآن كريم دربارة « ُكن» كه هم
«...و ِإ َذا ق ََضى َأ ْم ًرا َف ِإن ََّما
ريشه تكوين ميباشد چنين ميفرمايدَ :
َيق ُ
ون :و چون ارادة آفريدن چيزي كند به محض
ُول لَ ُه ُكن َف َي ُك ُ
آنكه بگويد :موجود باش ،موجود خواهد شد( ».بقره )١١٧/مكان
از ريشه َك َو َن به معناي محلي براي موجود شدن و هستي يافتن
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كه هر مرتبه نيازهاي يكي از مراتب وجودي انس��ان را برآورده
] از این رو مكاني كه انس��ان فراهم ميآورد بايد31[ميس��ازد
. داشته باشد،لياقت حضور او را به عنوان متكاملترين موجود

ميتواند وصف ش��ود و سرچشمه اين ش��أن و اعتبار را از فعل
.وج��ودي « ُكن» در امر آفرين��ش در اثر اصل تكوين ميگيرد
 اگر.مكانت نيز از همين ريش��ه به معناي موقوف آمده اس��ت
 محل حيات موجوداتي باش��د كه از طريق فعل وجودي،مكان
 آنگاه تمامي كائنات ميتوانند نام مكان،«كن» بوجود آمدهاند
 طبق جهانبيني اسالمي كه انسان را منحصر.را به خود بگيرند
به ظاهر نميداند و براي او نشئهها و مراتب مختلف تودرتويي
 مكان زيس��تش نيز واجد مراتب متعددي ميشود،قائل است

نتيج ه
 حكمت.كليت معاد به صورت يك نظام الهي بر عالم حاكم است
بالغه الهي نظام موجود و مش��هود حاكم بر عالم طبيعت را در
 بر اين اساس براي.مقرر فرموده است
ّ جهت نظام الهي
ّ مقدر و

) نگارندگان: (ماخذ. بررسي نظام ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسي در قرآن کریم. 3نمودار
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نظام حاكم بر عالم هس��تي ،سه س��احت ميتوان قائل بود كه
عبارتند از :نظام الهي ،نظام طبيعت و نظام انساني.
نظام طبيعت در طول نظام الهي قرار گرفته است و تقدير نظام
بشري نيز بايد قرار گرفتن در طول ارده الهي باشد .محيط متشكل
از اجزاء و عناصر مادي (كالبدي و كمي) و معنوي(غيرفيزيكي و
كيفي) ميباشد كه در قالب عناصر طبيعي ،ساختههاي انسان،
شرايط طبيعي ،بارزههاي عناصر مصنوع و انسان ظاهر ميشوند.
انسان به عنوان موجودي كه بر وجه الهي آفريده شده منعكس
كننده وجود خداوند است ،واسطه بركت و لطف خدا براي عالم
طبيعت نيز هس��ت .بنابراين ،نظام موجود در محيط ،ميتواند
حاصل نگاه انس��ان به نظام طبيعت باشد ،محيط انسان ساخت
ميتواند به مثابه نمونه كوچكي از عالم باش��د ،كه فعاليتهاي
انسان در آن به گونهاي ،به كارگيري نظام موجود در طبيعت در
جهت تحصيل منافع خويش است(.نمودار  3در صفحه قبل)
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