
 �111محمود نوذري/ نيا محمدعلي شكري

� هشتم� شما�� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم �۱۳۹۵� بها�

و دين، مؤسسه دين و هشـتم، دو فصلنامهٴ عقل پژوهى علوی، سال هفتم

و چهاردهم های شماره )95و نيمسال اول94نيمسال دوم(سيزدهم

و مفروضات پژوهش در پديده  از ديدگاه قرآن كريم هستيهاي مباني

*نيا محمدعلي شكري

 **محمود نوذري

 چكيده

و مفروضـات و طبيعت كه محصول مبانى و باور افراد نسبت به هستى نوع نگرش

و بررسى پديـده باشد، در انگيزه فلسفى مورد قبول آنها مى گيری ها، شـكلی مشاهده

وی بررسى مسائل، گـزينش مالك شيوه در ذهن، مسأله هـای ارزيـابى، نقـد، تفسـير

و باالخره در كاربرد نظريات علمى نقش تعيين كننده دارد تدوين نظريه رو. ها از ايـن

و بررسى پديده از مهمترين گام در مطالعه و مفروضـات مـتقن های طبيعى، اخذ مبانى

و مورد اعتماد است و غربى از تأمين چنين های بشری ينىب نارسايى جهان. منابع موثق

و آموزه و مفروضاتى، توجه برخى از انديشمندان را متوجه مبانى های وحيانى، بنيادها

بر همين اساس، پژوهش حاضر با واكاوی آيات قرآن. به ويژه قرآن كريم نموده است

و  و تبيـين مبـانى و اسـتنباطى سـعى در تعيـين و بـا روش توصـيفى، تحليلـى كريم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
و دانشگاه دكتریدانشجوی* و تربيت اسالمى، پژوهشگاه حوزه  shokrinia.ma@gmail.com فلسفه تعليم

 Mnowzari@rinu.ac.irو دانشگاه حوزهاستاد يار پژوهشگاه **



و مفروضات پِژوهش در پديده� 112  هاي هستي از ديدگاه قرآن كريم مباني

� هشتم� شما��� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم  ۱۳۹۵� بها�

و پژوهش در طبيعت از ديدگاه اين كتاب آسمانى نموده است نتايج.مفروضات مطالعه

و مظهـر سازد كه از ديدگاه قرآن كريم، طبيعت نظامى هدف اين واكاوی روشن مى مند

و اسماء خداوند است كه تحت تربيـت الهـى، مسـير مشخصـى را مى . پيمايـد صفات

آی اوليه خداوند، طبيعت را ماده و تمام پديدهی خلقت در دمى قرار داده های طبيعى را

و تكامل انسان مسخر نموده است . جهت تعالى

و مفروضات، طبيعت:واژگان كليدی ، انسان، تكاملقرآن كريم، مبانى

*** 

 مقدمه.1

نهـاد، سرشـت،:از قبيلدر لغت داراى معانى مختلفى است»طبع«طبيعت از ماّده

و جهان ماّدى قدماء آب، باد، خـاك ). 20،528ج: 1341دهخدا،( خوى، غريزه، ماّده

از طبيعت از نظر حكمای اسالمى مرتبه). همان(اند گفتهمى»اربعه طبايع«و آتش را  ای

ی هستى بـوده كـه از حقيقـت عليـا تنـزل يافتـه اسـت ترين مرتبه هستى، بلكه نازل

و زمـين اسـتو جهان ناسوت ناميده مى و شـامل مجموعـه آسـمانها  محقـق(شـود

و طبيعت يعنى عالم جسما«به عبارت ديگر).15: 1384داماد، و مادی، عالم زمان نى

و حركت، همين عالمى كه در آن زيست مـى در مكان و بـا حـواس خـود بـا آن كنيم

از)61: 1384مطهـری،(».ارتباط هستيم  انـد مصـاديق بارزطبيعـت عبـارتبرخـى

و زمين، آسمان، كوه، دشت، دريا، رودخانه: از ها، حيوانات، گياهان، ابرها، بادها، رعد

.برق

از» طبيعت«یی قرآن كريم كلمهدر هيچ جا آيـه 750ذكر نشده است؛ اّمادر بيش

و پديده و زمين به عناصر : 1387گلشـنى،(اشاره رفتـه اسـت های موجود در آسمان

ها را حـاوی های طبيعت، اين پديده دسته ای از اين آيات ضمن توصيف پديده). 125



 �113محمود نوذري/ نيا محمدعلي شكري

� هشتم� شما�� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم �۱۳۹۵� بها�

و انديشه»نشانه« و اصحاب فكر در آياتى ديگـر بـرای. داندمى هايى برای خردمندان

مى» قسم«ها ابالغ پيامهای مهم به اين پديده كند يا برای بيان مسائل غير محسوس، ياد

و معنوی به آنها  و تأكيد فراوان قـرآن كـريم بـه. زندمى» مثل«انتزاعى، پيچيده توجه

نظيـر گيری تمدن اسالمى، انديشمندانى طبيعت، موجب گرديد كه از همان آغاز شكل

و بسـياری ديگـر بـه  و خواجه نصير الدين طوسـى ابن سينا، رازی، ابوريحان بيرونى

و كتاب و بررسى طبيعت بپردازند و مشاهده های فراوانى در زمينه علوم طبيعى مطالعه

.به عرصه نگارش در آورند

و های فراوانى از زبانآثار از سوی ديگر، يونانى، رومى، قبطـى، سـريانى، هنـدی

و لویپه و تأليف آثار غيرمسلمانان در.شدترجمه به كشورهای اسالمى منتقل ترجمه

و علوم جديد موجب شد تعارض طبيعىزمينة علوم  هايى بين ظاهر بعضى آيات قرآن

آ و در سرزمين مسألهاين.يدبه نظر توسـعه های اسالمى، بعد از قـرن هجـده مـيالدی

و تكنولوژی در غرب با  و ديـن، شـتاب طرح سريع علم مباحثى چون تعـارض علـم

و مطابقت ايـنیو حتى زمينه بيشتری گرفت بروز ترديدهايى در حقانيت آيات قرآن

و بـه اصـطالح روشـنفكر پديـد آيات با واقع در اذهان برخى مسلمانان تحصيل كرده

رو.آورد از عده از اين جويى بـرای رفـع ايـن به منظور چـارهمسلمان انديشمندان ای

و پاسخ به ترديدها دست به كار شدندت برخـى از ايـن انديشـمندان تـالش. عارضات

و دينداشتند ثابت كنند كه  طبيعـى های يافته، نه تنها با هم تعارضى ندارند، بلكه علم

آن، اعجاز علمى قرآن جديد مىراو در نتيجه اعتبار .كنند اثبات

ّرف بـه ديـن اسـالم، برای مثال موريس بوكـای پزشـك فرانسـوی، پـس از تشـ

ای را برای اثبات حقانيت قرآن بر مبنای علم مـدرن انجـام های فكری گسترده تالش

و انجيـل(های ضدعلمى موجود در عهـدين بوكای گزاره. داد كـه در واقـع) تـورات

و  و بيانگر تحريف اين منابع وحيانى هستند را منشأ تعارض علـم دستاورهای بشری



و مفروضات پِژوهش در پديده� 114  هاي هستي از ديدگاه قرآن كريم مباني

� هشتم� شما��� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم  ۱۳۹۵� بها�

ر دين مى و قرآن و توافق با علم مدرن، تنها منبع وحيـانى معرفـى داند ا به دليل تطابق

و كالته ساداتى،(كرد كه از تحريف بشری در امان مانده است اين).1392:275ايمان

، گـاه از ايـن های علـوم تجربـىو نظريهها يافته با قطعى دانستنگروه از انديشمندان 

و نظريه يافته مىآنقر تفسير آيات در فهمها ها و در واقـع بـه تفسـير نيز بهره جوينده

آ ).1377:105مطوری،،همان(پرداختندمى يات قرآن علمى

و تفسير بهتـر برخـى از آيـات را فـراهم رويكرد فوق، با وجود آنكه زمينه ی فهم

و نيز على رغم تأثيرگذاری گسترده مى و اعتقـادات مسـلمانان آورد ای كه بر باورهـا

و به ويژه مفسـرين قـرآن قـرار داشته است، مو رد نقد جدی ساير انديشمندان اسالمى

و عدم شايستگى علوم تجربى گرايانه از قرآن، ابطال برداشت تقليل. گرفته است پذيری

و احتمال تحميل در اعتباريابى گزاره های بشری بر آيـات قـرآن فرضيه های وحيانى

كه چنان را افراط در پيش گرفتهد بعضى افرا«).همان(بخشى از اين انتقادات است  اند

و قطعـى-يات قرآن را با كمترين تناسب، بر فرضياتى علمىآ -و نـه حقـايق مسـلم

تامىتطبيق يا اثبات اعجـاز به گمان خود، از اين راه خدمتى به شناسايى قرآن كردند

.)1381:14رضايى،(» علمى نموده باشند

و اسـتقراء نـاقص، نمى فرضيات علمى، به علتغافل از اينكه تواننـد حّسى بودن

و تحولو های قطعى ارائه دهند نظريه  در مقابـل،. خواهنـد بـود پيوسته در حال تغيير

و متغيّـر، نـهو قرآن واقعيتى ثابت است تطبيق واقعيت ثابت، بر سلسله اموری متحول

و نه خدمت به دين مىمنطقى است، نه خدمت به علم از؛ بلكه تفسير به تواند مصداقى

و تحميل عقايد بر قرآن  ورأی .دآي ای باطل به شمار شيوه بوده

و اساسى نقد مهم و تری كه بر روش اعتباريابى قرآن از طريق يافته تر های تجربـى

و مفروضـاتى اسـت كـه از ايـن تفسير علمى قرآن وارد ساختهنيز  اند، ناظر بر مبـانى

مىحها يافته و در واقع پشـتوانه مايت و پـژوهش در پديـده كند های طبيعـى تحقيـق
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� هشتم� شما�� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم �۱۳۹۵� بها�

های وی برخى نظريـه. اين مطلبى است كه حتى بوكای نيز به آن معترف است. هستند

مىغير دينى ای از مبانى ايدئولوژيكى علمى را حاوی سلسله و(داندو سكوالر ايمان

).1392:279كالته ساداتى، 

و مبيّن است كـه هـر ياری از انديشمندان حوزه فلسفهامروزه برای بس ی علم روشن

و مفروضات خاصـى اسـتوار اسـت و شناخت از طبيعت، بر مبنا و(نوع ادراك حسـنى

و مفروضــات فلســفى دانشــمندان در زمينــه).54: 1390پـور، على هايى ماننــد مبــانى

و چگونگى برر انگيزه های سى آن، گزينش مالكی آنها از فعاليت علمى، انتخاب مسأله

و تعبير نظريه و نقد نظريات علمى، چگونگى تدوين و نحـوه ارزيابى ی كـاربرد علـم ها

).همان(تأثيرگذار است

و جهان را بينى به طبيعتمى بسته به اين كه يك محقق با چه نگرش و جايگاه آن نگرد

و چـه روش در كل عالم هسـتى چگونـه مى ی طبيعـت عـههـای پژوهشـى در مطال بينـد

مى برمى و برداشت تواند يافته گزيند، و نتايج ايـن كـه. های متفاوتى به دنبال داشته باشد ها

مى عده از ای تصور و علوم جديد تناقضى وجود دارد، اغلـب ناشـى كنند، ميان آيات قرآن

و سكوال و غيردينى و مفروضات خود را از منابع بشرساخته ر اين است كه اين افراد مبانى

مى اخذ نموده و مفروضات، سعى در فهم آيات قرآن و با آن مبانى توجه بـه ايـن. نمايند اند

نكته ضروری است كه بخش قابل توجهى از علم جديد بر اساس همين مبانى غير دينى بنا 

های فلسفى علم جديد را از ديـدگاه اسـالمى بررسـى الزم است شالوده«بنابراين. اند شده

ن شان داد كه نظام ارزشى آن چيستو اين نظام چگونه به تعارض، تكميـل يـا كرد تا بتوان

).50: 1384نصر،(» پردازد تهديد نظام ارزشى اسالمى مى

و ترويج مى شود، شـناختى نبايد تصور كرد كه هر آنچه به عنوان علم مدرن مطرح

و بى مـدار ارزشبلكه علم اساسًا. طرفانه نسبت به واقعيت هستى است فارغ از ارزش

و باورهـای منطقـهو متكى بر نگرش و زمـانى خـاص اسـت ها از. ای بـاور برخـى



و مفروضات پِژوهش در پديده� 116  هاي هستي از ديدگاه قرآن كريم مباني

� هشتم� شما��� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم  ۱۳۹۵� بها�

از انديشمندان بر اين است كه علم مدرن با سكوالريزه شدن، اراده ی حاكم بر هستى را

و نظمى صرفًا مادی را بر جهان حاكم كـرده سطح متافيزيك به سطح مادی تنزل داده

ان. است و منفعت را تنها معيار ارزيابىی عقل ديشهاين علم با تأسى از گرايانه كه سود

و حجابمى قرار زدايى از آن بـرای رسـيدن بـه دهد، به دنبال افشای رازهای طبيعت

و بهره و آسايش مادی .وری بيشتر است رفاه

و اسـماء در صورتى كه در ديدگاه اسالمى طبيعت آيتى الهى، بلكه تجلـى صـفات

و  َمثَل اعالی همه نظم«خداوند است در طبيعت بر طبق حكمت الهى از ی موجـودات

و مثل اعاليى كه بنا به تعبير جهان.ی الهى مأخوذ است مرتبه شناسى قرآنى همان قلـم

).1386:96نصر،(» لوح محفوظ است

و ديدگاه هر كدام از اين نگرش و پـژوهش ها های متعارض، قادر اند مسير تحقيق

و متناسـب بـا ايـدههعلمى در عرصه پديد و سوی خاص های های طبيعى را به سمت

و تجربى در نظامبى. خود سوق بدهند توجهى به همين مطلب در آموزش علوم طبيعى

و تربيت نيز چه بسا، زمينه بى تعليم و عدم اعتماد به آموزه های دينـى را های اعتقادی

و مفروضـات اسا. در متربيان فراهم آورد سـى از جملـه اينكـه يـك مسائل بنيـادی

پژوهشگر چه باورهايى نسبت به طبيعت دارد؟ چه سؤاالتى از طبيعت در ذهن او نقش 

مى بندد؟ برای پاسخگويى به اين سؤاالت چه فرضيه مى كنـد؟ در آزمـون هايى طـرح

مى ها از چه روش فرضيه و هايى استفاده و پيشرفت علوم ...كند؟ مسير شناخت طبيعت

كه.كندمى طبيعى را تعيين آن به طوری و مفروضـات اعتبار اين علوم به اعتبار مبـانى

و معتبـر. گره خورده است و مفروضات اوليه از منابع متقن از اين رو الزم است مبانى

مى.اخذ گردد و دين يا مطرح شوند نيـز منشأ تعارضات فرضى كه در ارتباط بين علم

ك گاه همين يافته و های به اصطالح علمى است و مفروضات غيرمعتبـر ه بر پايه مبانى

و تفسير آيـات قـرآن. شوندمى نادرست بنا شده بدون ترديد چنين علومى اگر در فهم
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� هشتم� شما�� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم �۱۳۹۵� بها�

و كريم به كار گرفته شوند، عالوه بر فهم نادرستى كه از آيات ارائه مى دهند، ترديـدها

مىهای قرآنى آموزه خصوصدر هايى نيز تعارض ر. نمايد القا و، راهكار اساسِى از اين

و حيـانى در امان ماندن از و مفروضات دينـى و در اين مسأله، تكيه به مبانى بررسـى

گيری از مفروضات قرآنى در دسـتيابى بـه فهـم بهره. های طبيعى استی پديده مطالعه

و نيز كاربرد اين قواعد در  قرآن، در حقيقت همـان تفسير آيات دقيق از قواعد طبيعت،

. باشدمى تفسير قرآن به قرآنروش معتبر 

و مفروضات طبيعت های فلسـفى اسـت كـه شناسى، در واقع بخشى از تبيين مبانى

و جهان ذيل مباحث هستى مى شناسى و شوند كه در همين رابطه تحقيق بينى مطرح هـا

و گزاره تأليف و در دسـترس های بسياری بر اساس مفاهيم  های فلسـفى انجـام شـده

مق. باشد مى و بـا تكيـه بـر آيـات اله حاضر سعى گرديده است تا با صبغهدر ی قرآنى

و بنيادهای طبيعت شناسى را كـه هـم در شـناخت قرآن كريم برخى از مهمترين مبانى

و هم در فهم علمى آيات مربوط بـه طبيعـت ضـروری مى و طبيعت باشـد، اسـتنباط

و واقع. استخراج گردد ها، در نوع نگرش انسـانيتاعتقاد يا عدم اعتقاد به اين حقايق

و تحقيق در پديده و مسير مطالعه .های طبيعى تأثيرگذار خواهد بود به طبيعت

 در قرآن كريم شناختي طبيعتمباني.2

.طبيعت مخلوق مستمر خداست.2.1

مىی پديده قرآن كريم همه و مخلوق خداوند و های طبيعى را مسبوق به عدم دانـد

مى»بَديع«و»َفَطَر«،»َخلََق«های عناصر طبيعى واژهبرای بيان مخلوقيت  . برد را بكار

با عبـارات 101و1،79ی انعام، اين سه واژه به ترتيب در آيات برای نمونه در سوره

َو اْألَْرَض« ماواِت َو اْألَْرَض«،»َخلََق الس ماواِت َو اْألَْرِضبَ«و»َفَطَر الس ماواِت ِديُع الس«

و ايجـادرا واژه هـر سـه راغب اصفهانى در مفردات. برده شده است بكار نـوآفرينى
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راغب اصفهانى( معنا كرده است بدون اينكه آن چيز سابقه وجودى داشته باشد، چيزى

ی از سوی ديگر، چنين ايجاد وآفرينشـى ناشـى از اراده.)382و 157و38: 1383(

و حاكميت خداوند است؛ زير ا هرگاه مشـيت او بـر خلـق موجـودی تكوينى خداوند

: يابد اقتضا نمايد، به محض اراده، وجود آن تحقق مى

َفَيُكوُ� ُكْن ُBَ َفُقوُ� َفإِن+ما ْمراً
َ
T}َق )Wِا �َ Fِ�ْ

َ ْ
َ� األ Hِما�ا )117/بقره(بَِديُع الس+

ب و چون اراده آفريدن چيزى كند و زمين است محـض آنكـهه آفريننده آسمانها

شد بگويد . موجود باش موجود خواهد

قبـل از اسـالم، طبيعـت را ازلـى اين در حالى است كه برخى از سنتهای جـاهلى

و خالقى را برای آن متصـور نمى مى طـور همين). 75:1379رسـتمى،(شـدند دانستند

و تفكر مدرن، طبيعت را قـائم بـه ذات تلقـى برخى مفروضات حاكم بر طبيعت گرايى

و دخالت هر گونه نيروی خارج در آن را رد مى . كند نموده

سازد كه خلق ابداع از سوی ديگر، دقت در آيات قرآن كريم، اين نكته را روشن مى

و در حال انجام است و)49/شوری(»َخْ◌لُُقيَ«ل مضارع افعا. خداوند جريانى مستمر

های طبيعى به كار رفته است، بيـانگر كه در مورد خلقت پديده)2/عنكبوت(»يُْبِدُئ«

و اين امر نشان و آفرينش در جهان هستى است ی حركت دهنده استمرار جريان خلقت

و جهـان هسـتى مى و دگرگونى دائمى در طبيعت اسـتمرار فعـل الهـى. باشـدو تغيير

و پاسـخ زيـرا ايـن. اسـت گوی نيازهـای آنـان ضرورِت وجودی مخلوقات طبيعـى

. مخلوقات پيوسته نيازمند دريافت فيض از خداوند متعال هستند

و زمين هستند از او تقاضا مى در تمام كسانى كه در آسمانها و او هـر روز كننـد،

و كارى است )29/ رحمن()1(. شأن

فلُهئَيَْس تعبير به و تقاضا دائمى عل مضارعبه صورت دليل بر اين است كه اين سؤال

و همگى به زبان حال از آن مبدأ فياض دائما فيض مى مى است خواهنـد طلبند، هستى
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درو حوائج خود را تمنا مى و اين اقتضاى ذات موجود ممكن است كـه نـه تنهـا كنند،

و متكى به واجب الوجودند :1374ارم شـيرازی،مك( حدوث بلكه در بقاء نيز وابسته

23/138.(

و تحول طبيعت در آيات ديگری از قرآن كريم نيز به صراحت بيان گرديده حركت

و روز، تحـول در اوضـاع از سوره5ی برای نمونه در آيه. است ی حج گـردش شـب

و بارش نزوالت آسمانى، رويش گياهان، تغييراتى كه در مراحل خلقـت انسـان جوی

و حتى تحو رخ مى مىدهد گيـرد، التى كه در مراحل مختلف زندگى هر فـرد صـورت

.اشاره شده است

و اسماء اوست.2.2 و تجلى صفات . طبيعت آيت خدا

و آيه يعنى نشانه« نمايان كـه همـراه آشكار كه اختصاص دارد به يك شىءی پيدا

و اگر ادراك كننده ن شىء ديگری است كه به اندازه آن نمايان نيست مايـان ای آن شىء

: 1386مطهـری،(» را ادراك كند دانسته شود كه آن چيز ديگر را نيز ادراك كرده است

مى» آيه«ی قرآن كريم، واژه).975 در را هم در مورد عبارات قرآنى بكار و هـم بـرد

:برای نمونه.و وقايای نفسانى های طبيعت خصوص پديده

آيـا؛هم در نفوس خود شما مردموو در زمين آياتى براى جويندگان يقين است

)21و20ذاريات، آيات()2(نگريد؟ در خويش به چشم بصيرت نمى

و«: نويسد استاد مطهری در توضيح آيه بودن مخلوقات مى مخلوقات عين ظهـور

و نمايش ذات خداوندند نه چيزهايى كه ظاهر كننده و نمايش ی خداوندند، يعنى ظهور

ای از آيـات اگر انسان به چنين مشـاهده). 976: همان(»ستآئينه بودن عين ذات آنها

و حقيقت اشياء را آن چنان كه هستند درك نمايد؛ در آن صورت حـق الهى دست يابد

و آشكار خواهد شد : بودن ذات احديت برای او مبين
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به به زودی و در وجود خودشان آنها نشان خواهيم آيات قدرت خود را در آفاق

كهبرايداد تا  )53/فصلت()3(.او حق است شان آشكار شود

{اللهى انسان محدود به طبيعت زمينى استی مقام خليفۀ از سوی ديگر، حوزه
�Ëِ(

َخلِيَفًة Fِ�ْ
َ ْ
³ِ األ و رمز شايستگى انسان برای اين مقام، استعداد درك صـفات}جاِعٌل

ْس{و اسماء الهى برشمرده شده است
َ ْ
َعل+َم bَ�َd األ Îُ+هَ� Mَو صفات الهى.}اما پس اسماء

بايست در طبيعت ظهور يافته باشد تا انسان با درك آنها به چنين مقامى،كـه هـدف مى

و صفات الهـى در تمـام مراتـب هسـتى. يابد آفرينش اوست، دست البته ظهور اسماء

و جاری است، ليكن در مرتبه و بـا تمـام جزئيـات ساری ی طبيعت اين ظهور، مفصل

).پايگاه اينترنتى: 1387حسينى شاهرودی،(قق يافته است تح

و اعتقاد دارند كـه علمای دين، بزرگان، طبيعت را همانند قرآن كتاب الهى مى دانند

و طبيعت  و طبيعت كتاب تكوين الهى است، همچنين قرآن را قال اّهللاٰ قرآن كتاب تدوين

).117: 1386جوادی آملى،(خوانند را فعل اّهللاٰ مى

هر هر جنسى از اجناس طبيعت را با يكى از سوره حتى عارف مشهور، نسفى و ها

و هرموجودی را با يكى از حروف قرآن كريم منطبق مى  دانـد نوعى را با يكى از آيات

بـرای. تلقى طبيعت به عنوان كتاب الهى مبنای قرآنى هـم دارد.)218: 1344نسفى،(

مى نمونه در ابتدای سوره سـپس بـه برخـى}تِلْ,َك dي,اHُ الِْكت,اِ<{:دفرمايی رعد

مىهای پديده  بـدان اشـاره مـى كنـد تلك مراد از آياتى كه كلمه«: نمايد طبيعى اشاره

و اشياى خارجى است كه در نظام عام الهى مسخر شده اند، همين موجودات عالم كون،

انو مراد از كتاب هم مجموع عالم كـون اسـت كـه مـى تـوان گفـت بـه وجهـى همـ

و مجاز مراد از آن، قرآن كريم است، بخاطر و يا به نوعى از عنايت لوح محفوظ است،

:، ترجمـه موسـوی همـدانى1374طباطبـايى،(»اينكه مشتمل بر آيات كـونى اسـت

11/389(.
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و عشق است.2.3 و شعور .طبيعت دارای حيات

وای بسياری از انديشمندان اسالمى موجودات طبيعـى را دارای درجـه از حيـات

و عشق مى و برای اثبات اين مطلب به آياتى از قرآن كريم كـه بـه تسـبيح شعور دانند

مىموجودات اشاره نموده است :ی اسراء سوره44ی كنند، از جمله آيه ناد

و هفت و تنزيه خدا مشـغولند و هر چه در آنهاست همه به ستايش و زمين آسمان

و ليكن شما موجودى نيست در عالم جز آنكه ذكرش و ستايش حضرت اوست تسبيح

و آمرزنده گناه خلق است )4(.تسبيح آنها را فهم نميكنيد همانا او بسيار بردبار

و هر موجودی از موجودات دارای مرتبه«: نويسد ذيل اين آيه مى ای از علم اسـت

طباطبـايى،(»اسـت) به زبان قال نه بـه زبـان حـال(تسبيح موجودات، تسبيح حقيقى

ص13ج:، ترجمه موسوی همدانى1374 ق,الُوا{سپس به آيات ديگری نظيـر).151،
 ٍM ْÏَ +Ðُ ْغَطَق

َ
T £ِ +cا ُ ْغَطَقَنا اب+

َ
T{)و سخن گفـتن)21/فصلت كه حاكى از نطق موجودات

و نيز آيه ِ{ی آنهاست َخْشَيِة اب+ ِمْن َفْهبُِط Vَا ِمْنها +�ِ( كـه بيـانگر سـقوط)74/بقره(}َ�

انديشمندان اسالمى همچنين برای ). همان(نمايد سنگ از خشيت الهى است استناد مى

و شعور موجودات به موارد ديگری نيـز اشـاره نموده : بـرای مثـال. انـد توضيح درك

ْ~ِ{: فهميد حضرت سليمان كه سخن مورچه را مى َمْنِطَق الط+ و هدهد)16/نمل(}ُعل�ْمنا

مىرا كه و به سليمان گزارش یو نيز آيه)24/نمـل(نمود انحراف مردم را تشخيص داده

}َ�َ~ْ َ� الط+ َمَعُه �ِ ��
َ
T ِجباُ� َفْضالً يا ِمن+ا و)10/سـبأ(}لََقْد dتَيْنا �اُ�َ� كـه خداونـد كوههـا

و پرندگان، همـراه بـا داوود نيـايش كنيـد  پرندگان را مخاطب قرار داده كه ای كوهها

ص7ج: 1380قرائتى،( ،68.(

و شعور طبيعت از ديدگاه حكمت متعاليـه مى در حكمـت«: نويسـد در بيان حيات

و غير آن بر حسب ظرفيـت  و هر چيز اعم از مادی صدرا حيات از شئون هستى است
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و عشــق اســت  محقــق دامــاد،(»وجــوديش دارای حيــات، درك، احســاس، شــعور

ی سـريان حيـات در كائنـات را بـا وی اعتقاد دارد كه مالصدرا نظريه).117: 1384

مى مفهوم هدايت عمومى جهان كه به واسطه و الهام انجام گيرد، سازگاری نوعى وحى

و با اسـتناد بـه تفسـير مالصـدرا ذيـل آيـه مى مى سـوره44ی داند :گويـدی اسـراء

و گويـای تسـب« و آگـاه و بـه خـالقتمامى موجودات حقيقتًا زنـده  يح حـق هسـتند

 مولـوی نيـز زبـان حـال موجـودات را چنـين)همـان(».خود آگاهى كامـل دارنـد

:كند بيان مى
شمـبمـو هشييمرـو بصيمما سميعي مـا نامحرمان ما خامشيـا

ص1381مولوی،( )112، دفتر سّوم،

مى سوره44ی بخش پايانى آيه َي{:فرمايدی اسراء كه ال تَْس,بِيَحُهْمَ� لِكْن ْفَقُهوَ�
َلُفو�اً َحلِيماً مى، در واقع اين نكته})ِن+ُه }َ� انسـان«دهـد كـهی مهم تربيتـى را تـذكر

و درك تسبيح موجودات را دارد اّما در اين امر قصور مى و سـزاوار توانايى فهم ورزد

و غفور اسـت در مؤاخـذه وی مؤاخذه است؛ اّما خداوند سبحان چون حليم شـتابی

مى نمى و از آن صرفنظر .)1374:13/155ی موسوی، طباطبايى، ترجمه(» نمايد كند

و ملكوتى دارد طبيعت دو چهره.2.4 .ی ملكى

مى در ميان آيات فراوانى كه به آسمان و زمين اشاره نمايد، قرآن كـريم در چنـد ها

و زمين نام برده است در«. مورد نيز از ملكوت آسمانها ی ملك، اصل از ريشهملكوت

و اضافه و مالكيت است و مبالغـه»ت«و» واو«ی به معنى حكومت به آن برای تأكيـد

و معموالً به حكومت مطلقه مى مى باشد ».شـودی خداوند برسراسر عالم هستى گفتـه

ج( ص7مكارم شيرازی، ،185(

و حاكميّت همه چيز در دست اوست )83/يس()5(. مالكيّت
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و به آن يقين اينكه انسان مالكيت وحاكميت مطلق خداوند بر جهان هستى را درك

ی اگر انسان تنها به مشـاهده. حاصل كند، بستگى به نوع نگاه انسان به مخلوقات دارد

نظام داخلى اشياء بدون ارتباط آن با حقيقتى باالتر اكتفا نمايد، چيزی بيشتر از خواص

اگ نمىو ويژگيهای آن را در آنيابد؛ اّما و مخلوقات به لحاظ ارتباط هار انسان به اشياء

و بـه و تعلـق آنهـا را درك نمـوده با مراتب باالتری از حقيقت بنگرد، عدم اسـتقالل

و واحد يقين مى مى. يابد حقيقت مطلق دو از اين جهت توان گفـت كـه طبيعـت دارای

و چهره است؛ چهره چهره ای تنهـا بـههعـد.ی ملكوتى يـا بـاطنىی ملكى يا ظاهری

مى چهره و عدهی ملكى طبيعت ی ملكـوتى آن نيـز نائـل ای بـه رويـت چهـره نگرند

مى. شوند مى و گـروه دّوم، وجـود گروه اول تنها به خواص طبيعى اشياء معرفت يابند

و تعلقشان به خدا رويت مى و از ايـن جهـت حقيقى اشياء را از جهت وابستگى نمايند

(رسند به يقين مى ی ملكـوت با مشـاهده×همانگونه كه ابراهيم)45: 1386ى،بهشت.

و زمين به يقين دست يافت :آسمانها

و زمين را به ابراهيم نشـان داديـم اهـل يقـين تـاو اين چنين، ملكوت آسمانها

)75/انعام()6(.گردد

و توبيخ به نظر افكنـدن در وجـه قرآن كريم ساير انسانها را نيز به صورت مؤاخذه

ا مىملكوتى را شياء دعوت نمايد كه اين امر توانايى انسان برای درك ملكـوت اشـياء

 نمايد؛ تأئيد مى

و آنچه خـدا آفريـده اسـت، ملكوتآيا در و زمين )7(نظـر نيفكندنـد؟ آسمانها

)185/اعراف(

و هدفمند است طبيعت نظام.2.5 .مند

و و هماهنگى كامـل حـاكم اسـت از ديدگاه قرآن، در سراسر عالم طبيعت اعتدال
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و اثر خاصى را در حفظ نظام طبيعتی موجودات به نحوی خلق شده همه اند كه سهم

و پروتون گرفته تا نظامات حـاكم حاكم از نظام. دارند و ذرات الكترون بر يك دانه اتم

و كهكشانها، همه در سيطره قـوانين دقيقـى هاى ديگو منظومه بر كل منظومه شمسى ر

و قرار دارند كه آنها و نظـم را در مسير خاصى پيش مى برند، همه جـا قـانون اسـت

و متغير اين است كه هر موجودی الزمه. برنامه و انسجام در اين جهان متحرك ی نظم

و اندازه كه را حد و نه فراتر ای باشد، به طوری رود؛ بلكه تنها نه از آن حد فرو گذارد

و حركت نمايد در محدوده :ی مجاز خود تحول يابد

)3/طالق()8(.داده است قراراى خدا براى هر چيزى اندازه

و منظم كرد و هـدايتو همان كه انـدازه*همان خداوندى كه آفريد گيرى كـرد

)3و2آيات/ اعلى()9(.نمود

و سستى مى و فروگذاری از حد خود خلل فرا رفتن از آن، تجاوز به حدود آفريند

حال آنكه در نظام طبيعـت نـه خللـى. گردد ديگری است كه هر دو منجر به فساد مى

و نه تعدی به حدود ديگری يافت مى :شود

و نقصان نخواهى يافت بارها بـه ديـده هيچ در نظم خلقت خداى رحمان بى نظمى

خ آيـا،عقل در نظام مستحكم آفرينش بنگر و لـل هرگـز در آن تـوانى هـيچ سسـتى

)3/ملك()10(يافت؟

و نه شب بر روز پيشى مى و هر كدام نه خورشيد را سزاست كه به ماه رسد گيرد؛

)40/يس()11(.در مسير خود شناورند

عبارت است از ناهماهنگى حلقات يك سلسله» فوت«ی از ريشه» تفاوت«ی واژه

مى). 200: 1376آملى، جوادی(در اثر فوت برخى حلقات آن  در وقتى گفته شود كـه

».يعنى هيچ چيز در جـای خـويش غائـب نيسـت«نظام آفرينش هيچ تفاوتى نيست، 

. نيز اشاره به عدم تعدی از حدود خود دارد» ينبغى...ال«در مقابل) 200ص،همان(
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و نكته و هماهنگى موجود در عالم طبيعت تا مدتى معين ساری ی ديگر آنكه، نظم

و و فراگيـر همـه عـالم را جاری است پس از آنكه اين مدت به سر آيد، انقالبى عظيم

و اين نظام را و نظـامى نـوين فراخواهد گرفت و زوال خواهـد كـرد دچار دگرگـونى

ازای هيچ پديده. حكمفرماخواهد گشت و، و مـاه موجودات بزرگى همچون خورشيد

وتا گرفته ديگر اجرام آسمانى  موجـوداتیههمـودريـا عناصر زمينى ماننـد كـوه

و نـابودىو موعودانقالب ايناز ديگری كه درآنها هستند، مصـونيت نخواهنـد زوال

:داشت

و ماه را مسّخر ساخته كه هر يك تـا وقـت معيّنـى گـردش كننـد )12(.خورشيد

)29/لقمان(

و آسمانها مبـدل] به آسـمانهاى ديگـرى[در آن روز كه اين زمين به زمين ديگر

)48/ابراهيم()13(.شود مى

و دگرگونى كـه وعـده داده شـده، در نظـامى و نيز آن انقالب و هماهنگى اين نظم

و  و اهدافى معين در سير و در لوح محفوظ الهى به سوی غايت فراتر از اين عالم مادی

و هر كدام جزئى از نظامى وسـيع حركت و در راسـتای هـدفى عظيم اند تـر محقـق تر

كه زيرا بدون. شوند مى و غايت معنى ندارد و مجموعه وجود غرض ای از روی حساب

و  و پس از مـدتى معـين دچـار زوال نـابودی گـردد و هماهنگى آفريده شوند برنامه

و بيهـودگى. دوباره نظامى نوين حاكم گردد قرآن كريم در برخى آيات صراحتًا بطالت

و در آياتى ديگر بر وجود در نظام آفرينش را رد مى ی حـق وجود اهدافى بر پايهكند

:نمايد در خلقت موجودات تأكيد مى

و آنچه را ميان آنهاست بيهوده نيافريديم و زمين )27/ص()14(.ما آسمان

و زمين را بحق آفريد )73/انعام()15(.اوست كه آسمانها

مى البته درك هدف تواننـد بـه مندی آفرينش برای هر انسانى ميسر نيست، كسانى
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و هما و نيز هدفنظم داری خلقت موجودات واقـف گردنـد كـه در ضـمن يـاد هنگى

و تفكر در آفرينش بپردازند :خداوند، به مشاهده

و دائـم فكـر و خفتن خدا را يـاد كننـد و نشسته آنهائى كه در هر حالت ايستاده

و گويند پروردگارا تو اين دسـتگاه بـا عظمـت را  و زمين كرده درخلقت آسمان

)191/عمرانآل()16(.ایه بيهوده نيافريد

و برای چه هـدفى خلـق شـده اند؟ حال سؤال اين است كه غايت موجودات چيست

كه فيلسوفان اسالمى برای غايت دو معنى قائل شده اند؛ غايت در معنای اول يعنى چيزی

و در معنای دّوم يعنى چيزی كه حركت به خاطر آن است غايـت. حركت به سوی اوست

ر مىبه معنای اول مىا آن مقصد خاصى و بـا فعليـت دانند كه كمال موجود به شمار رود

و اســتعدادهای بــالقوه مى يــافتن تمــامى نيروهــا نصــری،(يابــدی موجــودات تحقــق

و تحول مخلوقات به سوی اين مقصد را ناشى از هدايت ). 1386:40 قرآن كريم حركت

:عالم الهام نموده استی موجودات داند كه خداوند به همه تكوينى يا عمومى مى

پروردگار ما همان كسى است كه به هر موجودى، آنچه را الزمه آفرينش او بوده

)50/طه()17(.داده؛ سپس هدايت كرده است

اّول اينكه خداوند به هر موجـودی.ی فوق به دو نكته مهم اشاره شده است در آيه

و امكاناتى كه الزم داشته اعطا  و استعدادها است، دّوم هر موجود با اسـتفاده كردهنيرو

اّما غايت به ). همان(ها به سوی هدف وجودی خود هدايت گرديده است از اين دارائى

و اينكه موجودات به خاطر چه چيـزی خلـق شـده اند، مطلبـى اسـت كـه معنای دّوم

.ی آتى مورد بحث قرار خواهد گرفتقسمتها

.ی خلقت انسان است طبيعت، مايه.2.7

مىق كند كه خداوند خلقت انسـان را از خـاك رآن كريم، در آيات مختلفى تصريح
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و تطورات گوناگون، بـا دميـدن روح در كالبـد او، ايـن و پس از تحوالت آغاز نموده

مى مخلوق خود را به چنان مرتبه و تعـالى رسـاند كـه فرشـتگان را بـه ای از كرامـت

و بر آفرينش خود تحس سجده مىی آن فرمان داده .گويد ين

)14/نوح()18(.شما را در مراحل مختلف آفريد

خون بسته[او كسى است كه شما را از خاك آفريد، سپس از نطفه، سپس از علقه

مى] از شكم مادر[، سپس شما را بصورت طفلى]شده غـافر،()19(.فرستد بيرون

)67آيه

گِـل آفريـديمو ما انسان را از عصـاره را، اى از اى در قرارگـاه نطفـهسـپس او

را)خـون بسـته(سپس نطفه را بصورت علقـه، قرار داديم)رحم(مطمئن و علقـه

و مضغه را بصورت استخوانهايى)چيزى شبيه گوشت جويده شده(بصورت مضغه

،اى داديـم سپس آن را آفرينش تازه،بر استخوانها گوشت پوشانديمو درآورديم

تـا12، آيـهمؤمنـون()20(.گان استپس بزرگ است خدايى كه بهترين آفرينند

14(

و در او از روح خود دميدم، همگى بـراى هنگامى كه كار آن را به پايان رساندم

)29/حجر()21(.او سجده كنيد

در بى و جسمانى او، كه شك راز برتری انسان بر ساير مخلوقات نه در كالبد مادی

و حيات معنوی او مى ك آن روح الهى را ريم ايجاد هر مرحلهباشد؛ زيرا قرآن ی جديـد

و تكميل كالبد جسمانى به مرحلهمى بيان» خلقنا«با عبارت ی نمايد؛ اّما پس از ايجاد

مى»َأْنَشْأنا«رسد عبارت دميدن روح كه مى َخلْقاً dَخَر{برد را بكار نا�ُ
ْ
نَْشأ

َ
T ی واژه.}ُعم+

آن«به معنى» انشاء« راغـب اصـفهانى،(باشـدمى» ايجاد كردن چيزی توأم با تربيـت

ی دميدن روح، متفاوت از سـاير از اين رو مرحله). 1383حسينى،ی خسروی ترجمه

و احسن مى و بيانگر خلقتى متعالى با ايـن وجـود، آيـات مـورد بحـث،. باشد مراحل
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ثُـم« داند بلكه حرف ربط خلقت متعالى اخير را مستقل از مراحل تكوينى گذشته نمى

و ارتباط بين آنها داللت داردبه پيوس» .تگى

و انديشـمندان) يا نفس(ی روح پيرامون مسأله و ارتباط آن با بدن از سوی فالسفه

و بعضًا متفاوتى مطرح شده است در حكمت متعاليه كه قائـل. اسالمى مباحث مشروح

یی مرغ با قفس، بلكـه رابطـهی روح با بدن، نه رابطه به حركت جوهريه است، رابطه

و. ميوه با درخت است و ظهور نيازمند زمينـه به اين معنى كه روح يا نفس در پيدايش

و روحـانى مى و استمرارش غير مـادی نژاد، خسـرو(باشـد كالبد مادی است، اما بقاء

1387 :97.(

و جوهر خود متكامل مى و در ذات خـود دارای درجـه ماده در ذات از شـود ای

آن وجود مى و غيـر جسـمانى اسـت شود كه به حسب روح ...درجه، غير مادی

و اثر ماده نيست، كمالى است جوهری كه از برای ماده پيدا مى به خاصيت و شود

و متنوع نوبه ازی خود منشأ آثاری بيشتر و البته اين جهـتمى مادهآثار تر شود

و زنـدگى هسـت . اختصاص به روح انسان يا حيوان نـدارد، در مطلـق حيـات

)20:ب1384مطهری،(

مىای بنابراين برخالف تصور سطحى نگرانه ، داند كه روح را نازل شده بر پيكر مادی

و طبيعت است كه به درجه مى اين ماده و تكامل  رسـد كـه نردبـان مـاورای ای از وجود

مى طبيعت مى و به سوی روح اوج و ظرفيت افاضه گردد ی روح را در خود ايجـاد گيرد

و. نمايد مى و تربيت بايد خود، با ابزارها و اين آغاز مسيری است كه انساِن طالب هدايت

و انتخاب و البته با اراده .ی آن باشد خويش ادامه دهنده های استعدادها

.طبيعت، مسخر انسان است.2.8

و پديده مى قرآن كريم در آيات متعددی طبيعت گاهى. داند های آن را مسخر انسان
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و زمين است را مسخر انسـان مى و زمـانى بـه پديـده تمام آنچه درآسمانها های دانـد

:برای نمونه.نمايد خاصى اشاره مى

و زمين است مسّخر شما كرده )22(.است آيا نديديد خداوند آنچه را در آسمانها

)20/لقمان(

نهرهاو ها را مسّخر شما گردانيد، تا بر صفحه دريا به فرمان او حركت كنندو كشتى

و ماه را، كه با برنامه منّظمى دركارندو را نيز مسّخر شما نمود به تسـخير، خورشيد

راو شما درآورد و روز )33و32/ابراهيم()23(.مسّخر شما ساخت نيز شب

َر«یی ابراهيم ذكر شد، كلمـه سورهدر دو آيه اخير كه از بـه همـراه ضـمير»َسـخ

ی تسـخير مفهـوم جـامع هر چنـد واژه«. چهار بار تكرار گرديده است»لَكُم«خطاب 

و نهار متفـاوت اسـت؛ همچنان و قمر با تسخير ليل كـه ذهنى دارد ولى تسخير شمس

در فرهنـگ«)31: 1386جـوادی آملـى،(».تسخير بحر با تسخير نهر متفاوت است

و مصـالح انسـان  قرآن تسخير به دو معنا آمده است؛ يكى به معنى در خـدمت منـافع

و ماه( بودن در) مانند تسخير خورشيد و ديگری به معنى قرار داشتن زمام اختيار آنهـا

)10،365ج:مكارم شيرازی(».)مانند تسخير كشتيها( دست انسان

های حاكم بـر علـوم تجربـى در دنيـایضفر ای كه بويژه در مقايسه با پيش نكته

متمدن امروزی اهميت دارد اين است كه قرار داشتن طبيعت در تسخير انسان بـه ايـن 

و بـه اهـدافى  معنا نيست كه انسان آنها را صرفًا برای بهره برداری خود تسخير نمايـد

:فراتر از آن نينديشد؛ بلكه تسخير آنها اوالً به امر الهى است

و و روز و سـتارگان بـه فرمـان او مسـّخر شـمايند شب و مـاه )24(.خورشـيد

)12/نحل(

و تربيت انسان، مسخر او نمـوده و ابزاری برای تعالى ثانيًا آنها را به عنوان نعمتها

و انسان و شكر است شـكر«و گزاری در مقابل آنها فراخوانده اسـت ها را به قدردانى
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آن يعنى به كار انداختن نعمت حق در مسيری كـه خـدای متعـال آن نعمـت را بـرای

)1384:46مطهری،(».آفريده است

و) شما(او كسى است كه دريا را مسّخر ساخت تا از آن، گوشت تـازه بخوريـد

و كشتيها را مى را زيورى براى پوشيدن از آن استخراج كنيد بينى كه سـينه دريـا

نع مى متهـاى او را بجـا شكافند تا شما از فضل خـدا بهـره گيريـد شـايد شـكر

)14/نحل()25(.آوريد

.طبيعت، نردبان تكامل انسان است.2.9

در مطالب گذشته پيرامون غايت موجودات به اين نكته اشاره گرديد كه غايـت دو

آن: معنى دارد و بـرای رسـيدن بـه معنای اول، آن چيزی است كه موجود به سوی آن

ت رسيدن به كمال وجودی آنهاست، اّما از اين منظر غايت موجودا. خلق گرديده است

چرا بايد موجوداتى خلق شوند تا به اين غايت برسند؟ آيا دستيابى موجودات به كمال

مى شان فلسفه وجودی نمايـد؟ در پاسـخ بـه چنـينی آفرينش آنها را كـامًال توجيـه

 ای است برای غايتى ديگر؛ سؤاالتى بايد گفت كه كمال وجودی مخلوقات خود مقدمه

و بخاطر آن بايد به كمال وجودی خـود غايتى كه موجودات به خاطر آن خلق شده اند

و اين همان معنای دّوم غايت را مى رساند كه در اين مبحث نيز مـورد نظـر مـا برسند

و آن، چيزی است كه موجود بـه خـاطر آن خلـق شده در مطالـب. اسـت خواهد بود

انسان قرار داده است تـا انسـان از آن در گذشته گفته شد كه خداوند طبيعت را مسخر 

و كمال خود استفاده نمايـد جهت دست همچنـين در آيـات ديگـری. يابى به سعادت

بر خلقت همه و خطـاب بـه انسـانها تصـريحمىی موجودات را برای انسـان شـمارد

: ای است برای اين كه شما نيكوكار شويد سازد كه آفرينش آنها زمينه مى

ك )29/بقره()26(.ه همه موجودات زمين را براى شما خلق كرداو خدائيست
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و عرش او بر آب قـرار و زمين را در شش روز آفريد؛ و كسى است كه آسمانها

)7/هود()27(.تا شما را بيازمايد كه كداميك عملتان بهتر است داشت

ما آنچه را روى زمين اسـت زينـت آن قـرار داديـم، تـا آنهـا را بيازمـاييم كـه

مىك ما آنچه را زيور زمين گردانيديم بـاز همـه را بـهو كنند دامينشان بهتر عمل

و فنا مي )8و7كهف، آيات()28(.دهيم دست ويرانى

و حيات را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شـما بهتـر آن كس كه مرگ

)2/ملك()29(.كنيد عمل مى

بر از اين آيات و امتحـان بشـر آيد كه خداوندمى چنين طبيعت را قلمروی آزمـون

و صـبر نمـوده اسـت و او را در اين آزمونها دعوت به شـكر » شـكر«. قرار داده است

و استفاده از نعمت و كمال است و امكانات در مسير سعادت داری خويشـتن» صبر«ها

و مشكالت آن است سپردن به ظواهر فريبنده طبيعى يا تحمل محدوديت از دل :ها

اين از فضل پروردگار من است، تا مرا آزمايش كند كه آيا شـكر گفت) مانسلي(

مى او را بجا مى )40/نمل()30(كنم؟ آورم يا كفران

و ميوه و جانها و كاهش در مالها هـا، قطعًا همه شما را با چيزى از ترس، گرسنگى،

و بشارت ده به استقامت آزمايش مى )155/ بقره()31(. كنندگان كنيم

مي خدا آزمايد تا آنچـه را كـه در درون دارنـد در عمـل آشـكار كننـد؛ بندگان را

و الزمه ی پيمودن مسـير رشـد استعدادها را از قوه به فعل برسانند؛ لذا آزمون، مقدمه

مى طبيعت نيز به لحاظ اينكه عرصه. كمال است و الزمـهی آزمون الهى ی باشد، مقدمه

و كمال انسان است .رستگاری

و های متوالى كه به پديـدهی شمس نيز، پس از قسم در سوره خداوند های طبيعـى

مى آفريننده و رستگاری انسان را نتيجه كند،ی آنها ياد و تزكيه فالح ی درونی تهذيب

و خسران او را ناشى از دسيسه مى و فالكت برهای داند :شماردمى نفس
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و تابش آن كه قسم به آفتاب و در پى آفتاب تابـان در آيـدو قسم به ماه آن گاه

و به شب وقتى كه عالم را در پرده قسم به روز هنگامى كه جهان را روشن سازد

و آن را بنـا كـرد سياهى كشد راو قسم به آسمان بلند و آن كـه آن و بـه زمـين

و آن كه او را نيكو بيافريد بگسترد و خيرو قسم به نفس ناطقه انسان و به او شر

 كه هر كس خود را از گناه منزه سازد به يقين رستگار خواهد بود،كرد او را الهام

)10تا1شمس، آيات()32(.و هر كه او را پليد گرداند زيانكار خواهد گشت

هميشه« اينكهاول. ضروری استتوجه به دو نكته های قرآنى در ارتباط با سوگند

و مهم ياد مى سوگندهاى قرآن دليل بر عظمـت كنند، بنابراين سوگند به امور پر ارزش

:1374مكـارم شـيرازی،(».اسـتو اهميت امورى است كه به آنها سوگند ياد شـده

به همواره نوعى ارتباط در ميان قسم«و نكته ديگر اينكه)19/7 و مقسم آنچه بـه(ها

و فصاحت قرآن نيز چنـين مطلبـى) شود آن قسم ياد مى و اصوال بالغت موجود است

ج(».كندمىاقتضا  ص27همان، مى) 253، رسد كه مقصود در آيات مورد بحث به نظر

و امكانات طبيعى كه خداوند در اختيار انسـان  اين است كه با وجود تمام نعمتها، ابزار

و نيز با آگاهى فطری كه درون شما نهاده شده نفس خـويش چرابا اين حال قرار داده

نيز آمـده)14تا2آيات(ی اعلى اين مطلب در سورهنظير ). همان( كنيد؟ را تزكيه نمى

و هـدايت تكـوينى آنهـا، بـه فـالح و است كه پس از يـاد آوری خلقـت موجـودات

:نمايد رستگاری انسان اشاره مى

و به حد كمال خود رسانيد آن خـدايى كـه هـر، آن خدايى كه عالم را خلق كرد

و و به راه كمالش هدا اندازه چيز را قدر را، يت نموداى داد آن خـدايى كـه گيـاه

و خرم از زمين برويانيد به يقين كسى كـه خـود را تزكيـه كـرد، رسـتگار ...سبز

)33(.شد

و اصطالحات ويژه و فالسفه نيز هر كدام با بيان  هایی خود بر ارتباط پديـده عرفا
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و كمال انسان تأكيد داشته :نويسدمىنسفى برای مثال، عبدالعزيز. اند طبيعى با سعادت

و عناصر و انجم و افالك و طبايع و نفوس بدان كه اين جمله موجودات از عقول

و هر يك نهايتى دارنـد  و غايت خود رسند و سفرند تا به نهايت و مواليد در سير

و نهايت هر چيز آنست كه آنچه در ايشان بالقوه موجود اسـت و غايتى هم دارند

و نطفه بنهايت خود رسيدند؛ اّمـا بالفعل موجود شود، يعنى هرچه در حب و بيضه ه

غايت هرچيز آنست كه به انسان رسد چـون بـه انسـان رسـيدند معـراج جملـه

و تعليق مهدوی دامغانى1344نسفى،( موجودات تمام شد .)144:، اهتمام

و آن رسـيدن بـه كمـال و تحول خود غـايتى دارد نتيجه اينكه طبيعت در حركت

ن های طبيعى ماننـد قصانهای پس از كمال كه در برخى پديدهوجودی خود است؛ حتى

آن پژمرده شدن گل ديده مى شود، در نگاه كلى به طبيعـت، تغييـری در جهـت كمـال

و الزمه محسوب مى و كمال خود مقدمه ای است برای غـايتى گردد؛ ليكن اين حركت

و كمال انسان مى عل. باشد ديگر كه آن رستگاری مای اسالمى يعنى انسان كامل از نظر

كه« و عبوديت بواسطه( كسى و رسيدن به مقام بندگى ی تمـام آيينـه)ی كسب معرفت

و اوصاف الهى گردد در پايان اين بحث به حـديث ). 1384:124نصر،(» نمای اسماء

: اند نمائيم كه برخى علمای گذشته آن را با اندكى تفاوت نقل كرده قدسى اشاره مى

لخلقت جميع العالم و خلقتكم را خلق كردمرا برای شما عالم همه(ى لكم و شما

)1365:106مايل هروی،(.)مبرای خود

هر دو تحت تربيت الهى قرار دارند.2.10 و طبيعت، .انسان

ی بايست ريشـهمى قبًال گفته شد كه در بررسى مفهوم تربيت از ديدگاه قرآن كريم،

مى(برب«. را مد نظر قرار داد»َربََب« دو عنصـر) شـود كه در صورت مضاعف، رّب

و تدبير :1386بـاقری،(».پس رّب به معنای مالك مدبر اسـت. معنايى دارد؛ مالكيت
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و در حقيقت،) 53 و فرايندی رّب«بر اين اساس تربيت معطوف به ربوبيت بوده محـور

دهـد كـه بررسى در آيات قرآن كريم اين نتيجه را به دسـت مـى».پرور است خداگونه

تربيت تنها در مورد انسان مطرح نيست بلكه تمامى موجودات عالم تحت ربوبيت الهى 

: قرار دارند

و پروردگـار و پروردگار زمـين ستايش مخصوص خداست، پروردگار آسمانها

)36/جاثيه()34(. همه جهانيان

و معرفت قبًال اشاره گرديد كه هر موجودی بنابر مرتبه وجودی خود سهمى از علم

و منشـأ. باشد را دارا مى و محبتى كه سراسر هستى را فراگرفتـه همچنين تجلى عشق

و تحميد دائمى موجودات گرديده، و تحـول تسبيح و گرايش الزم برای حركـت نيرو

ای نوع خلقت آنها نيـز بـه گونـه. موجودات به سوی كمال نهايى را فراهم نموده است

و امكانات الزم برای پيمودن اين مسير در وجود آنهـا نهـاده است كه تمامى تجهيزات

را.شده است و قـانونى الهـى هدايت تكوينى كه خداوند آن به صورت سـنتى پايـدار

ی تحقق امر ربوبيت در سراسر عالم هسـتى است، جلوه برتمام موجودات حاكم نموده 

مى است كه همه و تسليم به آن گردن :نهندی موجودات از روی اطاعت

وردگار ما همان است كه به هر موجودى، آنچه را الزمه آفرينش او بوده داده؛ پر

)50/طه()35(.سپس هدايت كرده است

و زمين هستند، از روى اختيار يا از روى اجبار، در و تمام كسانى كه در آسمانها

مى] فرمان[برابِر و همـه بـه سـوى او بازگردانـده آل()36(.شـوند او تسـليمند

)83/عمران

ی هدايت تكوينى حاكم بـر عـالم هسـتى فطريات انسان نيز پرتوی از همان جلوه

ی موجودات تنها انسان را در پيمودن مسير هدايت آزاد است؛ اّما خداوند در ميان همه

او. گذاشته است و نفس و اختيار عطا گردد نوع خلقت انسان اقتضا نموده تا به او اراده
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ی هـای مراتـب نازلـه شود؛ به همين دليل غالبًا مزاحمـتگر در مراتب متفاوتى جلوه

و امور را بر او مشتبه مى رو. سازند نفس، بر فطرت ربانى او پرده افكنده انسـان از اين

.اند نيازمند نوع ديگری از هدايت نيز هست كه آن را هدايت تشريعى ناميده

 نتيجه.3

و و عوامـل طبيعـى پيمودن راه تكامل، جز از مجرای حيات دنيوی با ياری علـل

و برای انسان چاره و مواجهه با طبيعـت نخواهـد بـود امكان پذير نبوده . ای جز تعامل

و ليكن بهره و بنيادهـا مفروضـات ذهنـى مندی انسان از طبيعت به ساختار شـناختى

و طبيعت وابسته است از اين رو ضروری اسـت كـه انسـان بـا. انسان نسبت به هستى

ا و و خدشهارتباط و مرجع موثق و تصال به يك منبع ناپذير، سـاخت شـناختى سـالم

و  و به راستى كه چه منبع بنيادهای محكم برای ساختمان عظيم معرفتى خود بنا نمايد

و مبيّن مرجعى مطمئن شناختى در قرآن كريم، يا حقـايق مبانى طبيعت. تر قرآن كريم تر

و تكوينى طبيعت را بازگو مى و يا به و اقعيتكند هـايى در خصـوص ارتبـاط طبيعـت

و واقعيت. نمايد انسان اشاره مى ها، ضمن آنكه ذهن اعتقاد يا عدم اعتقاد به اين حقايق

دهد، نوع نگرش انسان را نسبت به طبيعت تعيـين افراد از خرافات جاهلى پااليش مى

و نحوهو اصالح مى مى نمايد و تعامل او را با طبيعت مشخص و.دكن ارتباط اين مبانى

و تبيين خواهد  بنيادها كه در راستای نگرش اين كتاب آسمانى به كل هستى قابل درك

و بررسى در پديده و مسير تحقيق مى بود، انگيزه . دهد های طبيعى را تحت الشعاع قرار

ی هستى است كـه در پرتـو ارتبـاط آن بـای نازله از ديدگاه قرآن كريم، طبيعت مرتبه

و احترام ويژهمراتب باال مى تر، قداست انسان در ارتباط با طبيعت هـم دارای. يابد ای

و هم مسئوليت و پديـده. حق است هـای طبيعـى بـه حق انسان بهره بردن از مواهـب

و  و مسـئوليت او عمـران و معنوی است منظور تأمين نيازهای فردی، اجتماعى، مادی
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و آبادانى طبيعت؛ با اين شرط كه اوالً ذهـن خـود را از هـر گونـه مبـانى غيـر دينـى

و با مفروضات قرآنى وارد اين عرصه گردد ثانيًا، اهداف مـورد. ناصحيح پااليش داده

و برای رسيدن به آنها تالش نمايـد هـای ثالثـًا روش. نظر قرآن را مد نظر داشته باشد

و تأكيد قرآن را در اين ارتباط بكار گيرد مب. مورد تأييد انى سكوالر از آنجا كه برخى

و تفسـيرهای بعضـًا  و پژوهش در طبيعت، سـايه افكنـده و غير دينى بر علوم طبيعى

نادرست يا معارض با اعتقادات اصيل دينى را به دنبال داشته است، ضروری است كـه

و مفروضات الزم برای علوم طبيعى بـری اصالح با يك تجديد نظر كلى، زمينه مبانى

.هم گرددهای قرآنى فرا اساس آموزه

ها پي نوشت

َو اْألَْرِض كُل)1( َماَواِت َمن فِى الس َشْأنيَسئَلُُه ُهَو فِى .يَْوٍم

لِلُْموِقنِيَن)2( ِفي اْألَْرِض آياٌت تُبِْصُروَن*َو فَال َأ َأنْفُِسكُْم ِفي .َو

َحتى)3( َأنْفُِسِهْم ِفي َو ِفي اْآلفاِق ُه الَْحقَسنُِريِهْم آياتِنا َأن لَُهْم َن .يَتَبَي

ال)4( َو لِكْن بَِحْمِدِه يَُسبُح ِإال َشْيٍء ِمْن ِإْن َو ِفيِهن َمْن َو َو اْألَْرُض بُْع ماواُت الس لَُه الس تَْسـبِيَحُهْمتَُسبُح تَْفقَُهوَن

غَفُورًا َحلِيمًا ُه كاَن .ِإن

َش)5( كُل َملَكُوُت .ْيٍءبِيَِدِه

ِمَن الُْموِقنِيَن)6( لِيَكُوَن َو َو اْألَْرِض ماواِت َملَكُوَت الس ِإبْراِهيَم نُِري كَذلَِك .َو

َشْيٍء)7( ِمْن ُ َخلََق اّهللاٰ َو ما َو اْألَْرِض ماواِت َملَكُوِت الس ِفي يَنُْظُروا لَْم َو .َأ

قَْدرا)8( َشْيٍء لِكُل ُ َجَعَل اّهللاٰ .قَْد

ى)9( فََسو َخلََق ِذي فََهدى*ال َر قَد ِذي .َو ال

فُُطوٍر)10( ِمْن تَرى َهْل فَاْرِجِع الْبََصَر تَفاُوٍت ِمْن ْحمِن َخلِْق الر ِفي تَرى .ما

)11(َ فَل ِفي كُل َو يُْل سابُِق النهاِر الَ الل َو تُْدِرَك الْقََمَر َأْن لَها يَنْبَِغي ْمُس يَْسبَُحوَنالَ الش .ٍك

ِإلى)12( يَْجري كُل َو الْقََمَر ْمَس َر الش ىَسخ ُمَسم .َأَجٍل

ماواُت)13( َو الس غَيَْر اْألَْرِض لُ اْألَْرُض تُبَد .يَْوَم

بَيْنَُهما باِطًال)14( َو ما َو اْألَْرَض ماَء َخلَْقنَا الس .َو ما

َخلََق)15( ِذي ُهَو ال بِالَْحقَو َو اْألَْرَض ماواِت الس 
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َو اْألَْرِض)16( ماواِت َخلِْق الس ِفي يَتَفَكُروَن َو ُجنُوبِِهْم َعلى َو قُُعودًا َو ِقيامًا َ يَْذكُُروَن اّهللاٰ ِذيَن َخلَْقـَت إال نا مـا َرب

.هذا باِطًال

)17(ثُم َخلْقَُه َشْيٍء كُل َأْعطى ِذي .َهدىَربنَا ال

َأْطوارا)18( َخلَقَكُْم قَْد .َو

ِطْفًال)19( يُْخِرُجكُْم ثُم َعلَقٍَة ِمْن ثُم نُْطفٍَة ِمْن ثُم تُراٍب ِمْن َخلَقَكُْم ِذي .ُهَو ال

ِطيٍن)20( ِمْن ُساللٍَة ِمْن نْساَن َخلَْقنَا اْإلِ لَقَْد َمِكيٍن*َو قَراٍر ِفي نُْطفًَة َجَعلْناُه فََخلَْقنَـا*ثُم َعلَقَـًة َخلَْقنَا النْطفَـَة ثُم

فَتَباَرَك َخلْقًا آَخَر َأنَْشْأناُه ثُم لَْحمًا فَكََسْونَا الِْعظاَم ِعظامًا فََخلَْقنَا الُْمْضغََة ُمْضغًَة َأْحَسُن الْخالِِقينَ الَْعلَقََة ُ . اّهللاٰ

ُر)21( ِمْن ِفيِه نَفَْخُت َو يْتُُه َسو لَُه ساِجِديَنفَِإذا فَقَُعوا .وِحي

ِفي اْألَْرِض)22( َو ما ماواِت ِفي الس لَكُْم ما َر َسخ َ َأن اّهللاٰ تََرْوا لَْم .َأ

لَكُُم اْألَنْهاَر)23( َر َسخ َو بَِأْمِرِه ِفي الْبَْحِر لِتَْجِرَي لَكُُم الْفُلَْك َر َو*َسخ ْمَس لَكُُم الش َر َسخ َرَو َسـخ َو الْقََمَر دائِبَيِْن

َو النهارَ  يَْل .لَكُُم الل

بَِأْمِرِه)24( راٌت ُمَسخ َو النُجوُم َو الْقََمَر ْمَس َو الش َو النهاَر يَْل لَكُُم الل َر َسخ .َو

تَْس)25( َو َطِريا لَْحمًا ِمنُْه لِتَْأكُلُوا َر الْبَْحَر َسخ ِذي ُهَو ال َوَو ِفيـِه َمـواِخَر تََرى الْفُلَْك َو تَلْبَُسونَها ِحلْيًَة ِمنُْه تَْخِرُجوا

تَْشكُُروَن لََعلكُْم َو فَْضلِِه ِمْن .لِتَبْتَغُوا

َجِميعًا)26( ِفي اْألَْرِض لَكُْم ما َخلََق ِذي .ُهَو ال

ِة)27( ِست ِفي َو اْألَْرَض ماواِت َخلََق الس ِذي ُهَو ال َعَمًالَو َأْحَسُن َأيكُْم لِيَبْلَُوكُْم َعلَى الْماِء َعْرُشُه َو كاَن اٍم .َأي

َعَمًال)28( َأْحَسُن َأيُهْم لِنَبْلَُوُهْم لَها ِزينًَة َعلَى اْألَْرِض َجَعلْنا ما ا ُجُرزًا*ِإن َصِعيدًا َعلَيْها لَجاِعلُوَن ما ا ِإن .َو

َخلََق)29( ِذي َعَمالً ال َأْحَسُن َأيكُْم لِيَبْلَُوكُْم َو الَْحياَة .الَْمْوَت

َأكْفُُر)30( َأْم َأْشكُُر َأ لِيَبْلَُونِي َربي فَْضِل ِمْن .قالَ هذا

َمرا)31( َو الث َو اْألَنْفُِس ِمَن اْألَْمواِل نَْقٍص َو َو الُْجوِع ِمَن الَْخْوِف بَِشْيٍء كُْم لَنَبْلَُون ابِِريَنَو ِر الص بَش َو .ِت

ُضحاها)32( َو ْمِس تَالها*َو الش ِإذا َجالها*َو الْقََمِر ِإذا يَْغشـاها*َو النهاِر ِإذا يِْل َو الل يَْغشاها ِإذا يِْل َو*َو الل

بَناها َو ما ماِء َطحاها* الس َو ما اها*َو اْألَْرِض َسو َو ما نَْفٍس تَْقواها*َو َو فُُجوَرها َأْفلَـَح*فََألَْهَمها قَـْد

َزكاها اها*َمْن َدس َمْن قَْد خاَب .َو

ى)33( فََسو َخلََق ِذي فََهدى* أل َر قَد ِذي َأْخَرَج الَْمْرعى*َو ال ِذي تََزكى*...َو ال َمْن َأْفلََح .قَْد

)34َ ماو) الس َرب ِه الَْحْمُد َرب الْعالَِمينَ فلِل َرب اْألَْرِض َو .اِت

َهدى)35( ثُم َخلْقَُه َشْيٍء كُل َأْعطى ِذي .َربنَا ال

يُْرَجُعوَن)36( ِإلَيِْه َو كَْرهًا َو َطْوعًا َو اْألَْرِض ماواِت ِفي الس َمْن َأْسلََم لَُه .َو
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