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هم علم اسالمي و هم به كار بردن آن، به كساني كه با آنها آشنا هستند احساسي از هماهنگي و تعادل مي بخشد كه 

ر زمينة هنر به معني اختصاصي آن بوده باشد، و مستقيماً در فراورده هاي عملي تمدن اسالمي منعكس مي شود، خواه د
خواه در فناوري و كشاورزي و معماري و شهر سازي. عمل متقابل و پيوستة ميان انسان و محيط طبيعي كه هميشه از 
خصوصيات زندگي در بخشهاي مختلف جهان اسالم بوده است، همچون در جاهاي ديگر براي شخص ناظر احساس 

دور كردن يكجانبة منابع طبيعي را براي آنچه به اصطالح نيازمندي آدميزاد است، نشان نمي دهد. ويرانگري ظالمانه و 
بلكه در اينجا پيوسته اين احساس وجود دارد كه در فرايند مبادلة ميان انسان مسلمان و طبيعت، به صورتي مداوم چيزي 

محفوظ بماند. سيماي ثبات و استواري كه به به دورة گردش طبيعت باز پس داده مي شود تا تعادل ترازوي زندگي 
صورت نمادي در خانة كعبه وجود دارد و نمودار خاص همة تجليات سنت و تمدن اسالمي است، در علوم طبيعي 
اسالمي وكاربردهاي آنها در زمينه هاي گوناگون نيز ديده مي شود. هنگامي كه شخص دربارة تمدن قديم اسالم تامل 

يه جلب توجه او مي شود كه علي رغم بالندگي و نيرومندي اين تمدن، عنصر ثبات و پايداري كامالً مي كند، اين امر ما
بر آن مستولي است. بر كسي كه جهان اسالم را مورد مطالعه قرار مي دهد، احساس انهدام قريب الوقوع و بي نظمي و 

مي دهد. شك نيست كه در اينجا و آنجا انحالل و چيزهايي نظير اينها كه جهان بشريت را تهديد مي كند دست ن
جنگلهايي نابود شده و در نتيجة بد عمل كردن با زمين، خاكهاي زراعتي از ميان رفته است، ولي اين گونه ويرانگريها به 
مقياس كوچك است و نسبت به بقاي تعادل و هماهنگي با طبيعت كه در همه جا مشهود است همچون يك بيقاعدگي 

 ر مي شود. و استثنا جلوه گ
در اينجا چيزي كه قابل مقايسه با آنچه جهان نوين در ظرف مدت يك قرن گذشته، برسر طبيعت آورده است باشد، به 

 طور قطع وجود ندارد. 
اين احساس در جهان اسالمي وجود دارد كه، اگر اين جهان از خارج خود گرفتار پريشاني و نابساماني نشود، نظام مبادلة 

محيط به صورتي نامتناهي ادامه خواهد يافت، و روابط ميان زندگي صحرانشيني و شهر نشيني و ميان ميان انسان و 
كشاورزي و فناوري و ميان بهره برداري از منابع طبيعي و بازگردندان نيازمنديهاي طبيعت به آن، آهنگ حياتبخشي را 

ظمي كه مكمل اين عوامل است تضمين و در داخل يك دستگاه زنده تشكيل مي دهد كه ثبات آن با هماهنگي و ن
 تأمين مي شود. 

وسيلة  امروزه دربارة تعادل بومشناختي سخن فراوان گفته مي شود، و اين درست در زماني است كه تعادل خداداد به
 وي نسبت به خدا و طبيعت دروني خودش از ميان رفته است.  يانانسان نوين در نتيجة طغ

شناختي امر تازه اي نيست. يكي از سنگهاي شالودة علوم طبيعت و از جمله علوم اسالمي را ولي اين انديشة تعادل بوم 
تشكيل مي دهد. علم نوين در ظرف مدت چند قرن معدود گذشته، از طريق فراموش كردن رابطة دو طرفي ميان اشياء 

ج اين تجزيه و تحليل پيدا شده است. و به وسيلة جدا كردن يك نمود خاص و با تجزيه و تحليل و سرانجام با تعميم نتاي
ميان اشياء و بر وحدت طبيعت و بر تركيب و  هبه ويژه اسالمي بر رابطة دو طرف بر خالف، علوم جهان شناسي سنتي و



. و اين درست همان چيزي است كه 1بر نظر داشتن به كلي كه تنها در داخل آن اجزاء داراي معنايي هستند مبتني است
شناسي است، حتي اگر دامنة خود را به جهان مادي محدود كند. و به همين جهت است كه با فلسفة هدف تحقيق بوم 

مستولي بر غرب بسيار « فلسفة طبيعتِ» طبيعت مندرج در علم و فلسفة اسالمي ارتباط بسيار نزديك دارد و نسبت به 
 بيگانه است. 

ه وابستگي و ارتباط متقابل ميان همة چيزهاي جهان و از مي توان گفت كه علوم اسالمي مبتني بر شهود و توجه ژرف ب
جمله محيط زميني است، و پيام آنها براي جهان نوين، از جملة چيزهاي ديگر، يكي هم اين است كه آدمي را متوجه 
ضرورت به خاطر داشتن نقش مركزي اين هماهنگي و تعادل ميان متضادها و روابط متقابل موجود در هر علم مشروع 

  2يعت سازد، تا چنان شود كه كار علم به ويران كردن موضوع بحث و تحقيق خود نينجامد.طب
تعادل ميان انسان و طبيعت در تمدن اسالمي به صورتي بسيار مستقيم در شكل محل سكونت بشري آشكار است، خواه 

راكز شهري در روزگار حاضر دهكدة كوچكي باشد و خواه شهري بزرگ. با در نظر گرفتن مسئلة شهر نشيني و اينكه م
به صورت كانونهاي بي نظمي و منشأ نيروهايي در آمده اند كه ماية بحران بوم شناختي است، بايد گفت كه طرحريزي و 
ساختن شهركها و شهرهاي سنتي اسالمي اهميت خاص داشته و شايستة تحقيق خاص است. امروز بسيار سخن از آن 

ر آورند كه چشم انداز ساخته هايي بشري با طبيعت هماهنگ باشد. روستاها و شهرها مي رود كه معماري را به صورتي د
در جهان اسالم، همچون در تمدنهاي سنتي ديگر، مدتها پيش اين هدف را تأمين كرده بوده اند. كافي است در نواحي 

ا در دامنه هاي كوههاي جنوبي مراكش و از ميان دهكده هاي بربرنشين يا در امتداد دره هاي سرسبز مازندارن ي
شكوهمند البرز و هندوكش كه از آناطولي شرقي تا افغانستان ممتد است سفري بكنيم تا ببينيم چگونه بافت شهر ها و 
روستاها به صورت جزئي از چشم انداز كلي طبيعت در آمده و ماندگاههايي براي انسانها فراهم آمده است كه، در عين 

آنكه با محيط طبيعي در حال ناسازگاري و مبارزه باشد، با آن كمال هماهنگي و موازنه دارد.  زيبايي و كارآمدي، به جاي
علم و استادي مربوط به منظره پردازي و شهر سازي كه ساختن چنين ماندگارهايي را امكانپذير ساخته، تقريباً در هيچ 

يا رساله اي نوشته نشده و اطالعات و مهارتها به كتاب عالمانه اي مورد بحث قرار نگرفته است. در اين باره هيچ كتاب 
صورت شفاهي از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته است. ولي، علي رغم نبودن اسناد نوشته، دانش و عملي كه چنين 
دستاوردها را ممكن ساخته وجود دارد. علم است كه تقريباً از همة دانشهايي كه در كتاب حاضر مورد بحث و ؟ شده مدد 

فته است، از جهانشناسي و جغرافياي مقدس گرفته هندسه و آبياري و، از سوي ديگر تا نجوم و كيميا، كه بر آن عال گر
 مي شود فنّاوريها مربوط به ساختن آجر و سفالينه و فلزگري ساختمان و نظاير آنها. 

عاليت فرهنگي براي تمدّن آنچه در شهرهاي كوچك ديده مي شود در شهرهاي بزرگ مشهود است كه پيوسته مراكز ف
شهر اسالمي، در عين آنكه تا حدّي به علّت آنكه ساخته دست بشر است از طبيعت جدا  مانده   3اسالمي بوده است.

                                                 

ر علوم جهانشناختي كه در فصل اول به آن اشاره كرديم، رجوع كنيد به كتاب دربارة نقش مركزي اعتقاد توحيد د 1 

و بعد. در مورد تعادل ميان انسان و محيط او و نيز در داخل جامعة  3مدخلي بر آموزه هاي جهانشناختي اسالم، ص 

و بعد  332، مخصوصاً صفحة 1591اسالمي، رجوع كنيد به سي. كون، كاروا، سرگذشت خاورميانه، نيويورك 

[Middle East, New York, 1951 C.Coon, Caravan, The Story of the]  
 جالل الّدين رومي اصل اساسي را كه بر نظم طبيعي حكومت مي كند در اين مصراع آورده است: صلح اضداد است اصل اين جهان  2 

ه اي. الپيدوس، شهر هاي اسالمي در قسمت متأّخرتر قرون دربارة اهميت شهر اسالمي و تحقيق دربارة ساخت اجتماعي آن رجوع كنيد ب 3 

؛  ,Combridge ( U. S. A), 1967 I. Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages] [، 1591وسطي، كيمبريج آمريكا( 

؛ حوراني و س. م. سترن )  I. Lapidus, Middle Eastern Cities, Berkelry, 1969 [ 1595اي. الپيدوس، شهرهاي خاورميانه، بر كلي 

نيز  [.Hourani and S.M. Sten (ed), The Islamic City, Oxford, 1970 A.H] 151ويرايشگران(، شهرهاي اسالمي، آكسفرد.

مخصوص به مجلس بحثي دربارة  1513بهار  -پاييز زمستان -، شمارة تابستان[Iranian Studies ]رجوع كنيد به مجلة تحقيقات ايراني 

دانشگاه هاروارد تشكيل شد و به بحث دربارة يكي از مهمترين شهر هاي اسالمي هم از لحاظ فرهنگي، اختصاص داشت.  1513فهان كه در اص

تحقيقات در زميه هاي مختلف از آبياري گرفته تا سبك هنري و اين همه چيز شامل بود و يكي از چند تحقيق معدود جامع االطراف دربارة يك 

د. براي اطالع از تحقيق عمده دربارة يكي ديگر از شهر هاي اسالمي از لحاظ اصول روحاني مستولي بر جنبه هاي مختلف شهر اسالم بو

 .  [des Islam, Olten, 1960 Burkharut, Fes, Stadt ]1591زندگي سنتّي، رجوع كنيد به بوركهارت، فاس شهر اسالمي، اولتن 



است، پيوسته توانسته است تعادل خود را با محيط طبيعي و نيروهاي طبيعي و عناصري همچون آب و خاك هوا و نور 
ها است محفوظ نگاه دارد معماري و شهرسازي اسالمي هرگز با مبارزة طبيعت و بي كه زندگي آدميزاد وابستة به آن

نسبت به آن همراه نبوده است. معماران سنتّي مسلمان، بر خالف بسياري از مسلمانان در جهان معاصر اسالمي،  يياعتنا
رشيد و حرارت آن وارد هرگز در نمي كوشيدند تا پنجره هاي بزرگ شيشه اي بسازند كه هر چه بيشتر تشعشع خو

گيرند. خانه و  مددرجي براي سرد كردن خانه هاي خود ساختمان شود و آنگاه ناچار از اين باشند كه از انرژي فراوان خا
چنان طرحريزي مي شد كه از عواملي كه طبيعت در اختيار  انبازار و همة اجزاي ديگر زندگي شمسجد و خيابان و 

ر بهره برداري شود. آنجا كه بيابانهاي داغ است كوچه ها باريك است تا از تلف شدن آدمي گذاشته است به حدّ اكث
هواي خنك شبانگاهي در هنگام روز جلوگيري شود. در آنجاها كه همچون در اطراف كوير مركز ايران درجة حرارت 

ي دسترس داشتن به آب سرد باالست، زيرزمينها و بادگيرها براي زندگي تابستان فراهم آمده و آب انبارهاي ژرف برا
ساخته شده است. استفادة از بادگير در شهر هاي مركزي ايران همچون يزد و كاشان و كرمان به صورت خاص آموزنده 
است و نشان مي دهد كه چگونه دانش آدمي براي بهره برداري هر چه بيشتر از عوامل طبيعي موجود براي ايجاد كردن 

و علي رغم  -زيبا و كارآمد است و اصول اسالم را منعكس مي كند و به همين جهتيك معماري كه در عين حال هم 
با طبيعت در حالت هماهنگي است، مورد استفاده قرار گرفته است. همين مطلب در مورد روش بهره برداري از نور  -آن

ر آن واحد هم آدمي را به هم از لحاظ متافيزيكي و هم از لحاظ معماري در خانه و شهر سنتي قابل مالحظه است كه د
داخل ساختمانها و هم  فضايهم وسيله اي است براي روشن كردن ياد حضور خدا مي اندازد و سرچشمة شادي است و 

و  هنرهان معماري شهر كوچك، تقريباً همه سرچشمة حرارت است. روي هم رفته، معماري شهر اسالمي، همچو
رد و به كمك آنها سطحي از صلح و سالمت و زيبايي در حال تعادل با فنّاوريهاي سنتي را در كنار يكديگر مي گذا

محيط فراهم مي آورد، و هماهنگي دروني علوم را كه اين معماري يكي از كاربردهاي عمدة آن است منعكس مي 
 1سازد.

بهره برداري از  جنبة ديگري از علم اسالمي كه مستقيماً با مسئلة شهر نشيني و نيز بحران بوم شناختي ارتباط دارد،
انرژي است. جهان اسالم در نظر بعضي از مردم به عنوان صحنه اي شناخته شده است كه قسمت مهم منابع انرژي 
مورد استعمال زمان حاضر يعني نفت از آن صادر مي شود. و نيز، با كمال تعجب، تنها افزايش بهاي اخير نفت كه تا اين 

از آن استفاده مي كرد، سبب شده است كه گروهي در صدد جانشين كردن منبع  اواخر جهان صنعتي شده به بهاي ارزان
انرژي ديگري همچون باد و خورشيد به جاي نفت بر آيند. ولي شايد جهان اسالم بتواند جهان صنعتي را در حل مسائل 

آن ياري دهد كه از طريق  مربوط به انرژي آن از طريق راهنمايي براي استفادة عاقالنه از انرژي باد و خورشيد بيش از
نفت كه منابع آن به زودي پايان خواهد پذيرفت پيش از اين كمك مي كرده است. جهان اسالم همچنين مي تواند از 
اين طريق به ياري خود برخيزد كه با فراموش نكردن فلسفة سنتّي خويش از روشهاي مصرف انرژي جاري در اين سنت 

 ع طبيعي را مسرفانه تلف نكنند. دست نكشد و بي جهت انرژي و مناب
استفادة از اشعة خورشيد براي گرم كردن خانه ها، يا از باد براي گرداندن آسيابها، يا از آب براي فراهم كردن انرژي الزم 
براي فناّوريهاي كوچك و نظاير اينها، در جهان اسالم به درجه اي از سودمندي و كارامدي همراه با زيبايي رسيده بود 

غالباً در جاهاي ديگر ديده نمي شد. فلسفة بهره برداري از اشكال مختلف انرژي مبتني بر دو اصل بود: يكي اينكه از كه 
هر فرايند هر اندازه انرژي را كه ممكن است به دست آورند، و ديگر آنكه آسانترين شكل انرژي را كه در دسترس است 

                                                 
امل طبيعي ديگر در معماري اسالمي و ؟ آنها از لحاظ سنّت، رجوع كنيد به ن. اردالن و ل. بختيار. حّس در بارة استفادة از نور و عناصر و عو 

 ؟ سنّت

 Architectrure, Chicago,1973 Bakhtiyar, The Sense of Unity, The Sufi [1513صوفيانه در معماري ايران، شيكاگو  1 

Tradittion in Persian 



حيط فراهم سازند. ممكن است اين افكار بسيار بديهي به نظر برسد، و با كمترين مقدار ايجاد پريشاني و بي نظمي در م
بعضي بگويند كه به كاربردن آن تبديل نمودن ضرورت به امتياز و فضيلت است. ولي حتّي در آنجا كه حق انتخابي بوده 

گارتر بوده باشد. است، دانشمندان و معماران و مهندسان مسلمان از روشي استفاده مي كردند كه با اين دو اصل ساز
فنّاوري جديد هم از مصالح و مواد يعني فلزّات و مواد مصنوعي سوخت سنگواره اي و برق و انرژي اتمي كه آنها نيز از 
اجزاي سازندة محيط موجود بر سطح زمين هستند بهره برداري مي كند، در صورتي كه علي رغم فراموشكاري آدمي 

بسته است. بنابراين ماية شگفتي نيست كه گسترش اين فنّاوري به بحراني بوم اشكال مختلف زندگي به همين محيط وا
استفاده از انرژي در تمدّن اسالمي، و در واقع  1شناختي انجاميده باشد كه در تاريخ نژاد كنوني بشر بي سابقه بوده است.

به كساني كه به تازگي اين مطلب را  در تمدنهاي سنّتي به صورت عام، نمايندة برداشتي كامالً متفاوت است و مي تواند
آنها را فراهم آورده است در  2كشف كرده اند كه آدميان نمي توانند منابعي را كه طبيعت در ظرف مدّت مليونها سال 

ظرف مدت چند سال تمام كنند و با وجود اين اميد آن داشته باشند كه مدّتهاي دراز بر سطح زمين باقي بمانند. در اين 
 درس عمدة علم اسالمي  مورد نيز

  شكل
تأكيدي است كه دربارة مفهوم تعادل دارد، و در اينكه چگونه بايد انرژي بر سطح زمين به مصرف برسد كه تعادل بوم 

 شناختي ظريف را كه بر محيط فرمان مي راند و ماية بقاي آن است از ميان نبرد. 
جالب توجّه خاصّ است، مسئلة حمل و نقل است. انديشة سود تاآنجا كه به مصرف انرژي مربوط مي شود، نمونه اي كه 

بردن كه بر اقتصاد نوين، هم در جهان سرمايه داري و هم در جهان كمونيستي، حكومت مي كند، در صدد آن است كه 
 هر چه بيشتر مواد ساخته شده فراهم آورد. 

براي رسيدن به اين هدف، تخصّصها مورد تشويق قرار مي گيرد و با اين تخصّصها مقدار موّاد خام و ساخته افزايش پيدا 
مي كند و حمل و نقل آنها ضروري مي شود. اين امر به نوبة خود مستلزم مصرف كردن انرژي بيشتر است و سبب 

شود، كه البته آمدو رفت شهري بيشتر مرتبط به حمل و نقل  تجمع كاالها در بندرها و بي نظمي آمدو شد در شهرها مي
انسانهاست تا به كاال. تمدّن اسالمي هميشه براساس فراهم آوردن حدّاكثر خوشبختي ممكن در زمين در پرتو سعادت 

يد را به اخروي انسان در جهان متكّي بوده است. بنابراين در چنين تمدّني هرگز كسي در صدد بر نمي آيد كه مقدار تول
 خاطر خود توليد به حدّ اكثر برساند. 

رست د3بلكه هدف آن سودمندي محلّي است، حتّي اگر حقّ انتخابي براي عمل كردن به صورت ديگر وجود داشته باشد.
است كه ادويه و ابريشم از اين سر به آن سر جهان اسالم حمل و نقل مي شد و حتّي به سرزمينهاي ديگر همچون اروپا 

يد، ولي هر شهر و شهرك در آن مي كوشيد تا آنجا كه ممكن است اقتصادي كامل و خودبسنده داشته باشد. اين مي رس
كيفيّت تا امروز خصوصاً در روستاهايي ديده مي شود كه در آنها صنايع كوچك محلّي همچون قاليبافي در كنار 

 كشاورزي وجود دارد. 
به شهرهاي بزرگ كه سبب خفقان بسيار شهر ها و ويران شدن دهكده پس از فرار غم انگيز جمعيّت در قرن گذشته 

هاي فراوان شد، بعضي از دولتهاي اسالمي كه اين اقتصادِ سخت به هم پيوسته را خواستار نبودند و تخصّص در 
ي باز كارهاي مزرعه و زندگي در دهكده ها را تشويق مي كردند، به آن پرداختند كه دوباره به انديشة سنتّي اسالم

گردند. جهان صنعتي شدة نوين نيز دير يا زود ناگزير بايد در پرتو بحران انرژي در فلسفة حمل و نقل خود تجديد نظر 

                                                 
بحران بومشناختي رجوع كنيد به نصر، برخورد انسان با طبيعت، فصل دوم دربارة ريشه هاي تاريخي   

طول كشيده است تا نهشتهاي سوخت  -به هر معني در نظر گرفته شود« سالها» اين  -سال 311111111زمينشناسان جديد مي گويند كه  

  2سنگواره اي موجود در زمين فراهم شود، و اينكه تنها چهارصد سال براي تمام شدن اين ذخاير كفايت مي كند. 

الوه مدعي آن نيستيم كه اين امر تنها به جهان اسالمي اختصاص دارد. در همة تمّدنهاي سنتي يافت مي شود و نمونه هايي از آن را مي توان ع 

  3بر جهان اسالمي در اسياي هندويي و بودايي نيز يافت. 



كند و در فكر گونة تازه اي از شهرسازي و اقتصاد بيفتد كه در آن حداكثر حمل و نقل اشخاص و اشياء به حداقل تبديل 
اني و اضطراب و حدّاكثر خودبسندگي در كنار محيط طبيعي خود با صلح و آرامش و جامعه بتواند با حداقّل پريش 1شود، 

 زندگي كند. 
سيماي ديگري از علم كاربسته و فنّاوري در جهان اسالم خصلت انساني آن است. فنّاوري سنتّي، عالوه بر جدايي ناپذير 

به معني هنر و، عالوه بر اين، با كلمة صنع  بودن از صناعت ) اين كلمه در زبان عربي هم به معني فنّاوري است و هم
ارتباط دارد كه به معني آفرينش است و مستقيماً به نام صانع يعني خدا مربوط مي شود(، به نيروها و عناصري وابسته 
است كه فطري دروني محيط طبيعي هستند. همچنين به طريقي با انسان بستگي دارد كه آنان كه فنّاوري را با ماشين 

يكي مي شمارند كه نيروهاي بيگانة نسبت به محيط آنها را به گردش در مي آورد و روح انسان را به اسارت خود  جديد
در مي آورد نمي توانند آن را فهم كنند، بر خالف فنّاوري سنتّي كه مترادف با صناعت و هنر بود و نقشي اساسي در آزاد 

مدّن اسالمي براي جهان امروز، كه از فضايل واحدهاي كوچك آنچه در فنّاوريهاي سنتّي ت 2كردن انسان داشت. 
سخن مي گويد، عالوه بر تكيه گاه بودن آنها براي سازمانهاي اجتماعي، حايز « افزارهاي خوشگذراني» فنّاوري و 

براي فراهم  بعد انساني آنها و رابطة آنها با واحدهاي قابل تشخيص دهكده و اجتماع و قابليّت آنها 3اهمّيّت خاصّ است، 
شود. بسياري از داليلي كه در آثار نقّادان برجستة علم  يآوردن رفاه اقتصادي است بي آنكه ماية تجزيه و تالشي اجتماع

ديده مي شود، و پيشنهادهايي كه توسّط اينان براي بهتر  4و فنّاوري جديد همچون ل. ممفرد و ا. ايليچ و ت. روزك 
ة در زير بار اختراعات خودش شده، پيش از اين در جهان اسالم عملي مي شد و كردن سرنوشت انسان نوين خرد شد

هنوز هم به صورت تأسيساتي در بعضي از قسمتهاي اين جهان قابل مشاهده است. كشورهاي اسالمي كه به صورتي 
يز غالباً به همان سريع حالت صنعتي پيدا مي كنند، اگر در بند آن نباشند كه از اشتباهات گذشته بپرهيزند، اينها ن

گرفتاريها دچار مي شوند كه كشورهاي صنعتي گرفتار آنها بوده اند. بنابراين فنّاوري سنتّي در جهان اسالمي مي تواند 
نقشي اساسي هم براي خود ممالك اسالمي و هم براي ممالك غربي داشته باشد، و بايد بيش از آنچه تاكنون مورد 

ران حاصل از فنّاوري نوين به آشكار كردن جنبه هاي بسيار غم انگيز خود آغاز كرده توجّه بوده، در اين زمان كه بح
 است، به آن توجّه شود. 

و باالخره، اشارة به آگاهي شديد از حيات و دوره هاي طبيعي آن كه بر بسياري از جنبه هاي انديشة اسالمي و حتّي 
يّت است، زندگي بر پاية روابط لط داشته است، حايز كمال اهمّنظريه هاي سنتّي و روشهاي عمل اقتصادي و فنّاورانه تس

يني ميان واحدها و تجديد دورة پيوستة انرژي و مواد از طريق زنجير زندگي مبتني است، بر خالفِ فنّاوري جديد كه فطر
ه در مجموعه نظريه هاي اقتصادي نوين پشتيبان آن است و در آن به كاربردن مواد و مصالح همچون يك فرايند يكطرف
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اي از خطوط در نظر گرفته مي شود كه به يك نقطة انتهايي پايان مي پذيرد. بارديگر، در نتيجة بحران انرژي و منابع، 
تجديد دورة مواد، الاقل در بعضي از صنايع، مورد تشويق قرار گرفته است، ولي هنوز از اينكه حالت عمومي پيدا كند 

ي، در فنّاوري سنّتي كه هنوز نمونه هايي از آن را مي توان در جهان اسالمي يافت، بسيار دور است. بر خالف وضع فعل
حداكثر ممكن تجديد دورة گردش موادّ و مصالح، بيش از آنكه عنوان استثنايي داشته باشد عنوان قاعده اي اساسي 

مسئوليت اخالقي دربارة تلف  داشته است. اين امر همچنين با احساسي از احترام نسبت به همة خيرات مادّي و احساس
كردن و مسرفانه خرج كردن مواهب طبيعي كه آنها را نعمت هاي خداداد مي دانستند، همراه بوده است. به كاربردن هر 
جزء از اجزاء گوسفند ذبح شده عالوه بر رسيدن به مصرف خوراك خانواده براي منظور هاي مختلف، همچون كود براي 

 سيقي و نظاير اينها يكي از نمونه ها در اين باره است. زمين و زه براي آالت مو
ها و بسياري از جنبه هاي ديگر علم و فنّاوري اسالمي در طول قرنها راهنماي انسان مسلمان با محيط خود بوده ناي

است است. هر چند با گذشت قرنها در اين محيط تأثير عميق كرده است، هر عضو داراالسالم، خواه در شهر مي زيسته 
يا در روستا و يا باديه نشين بوده است، در اغلب اوقات با جهان محيط خود در حالت صلح و هماهنگي زندگي مي كرده 
است؛ وي محيط طبيعي را خانة ماندگار خود مي پنداشت و آن را همچون محل محاصره شده اي در نظر نمي گرفت 

رها شود. با كمال تعجّب، به همان دليل كه خود را مسافري بر  كه بايد در معرض چپاول قرار گيرد و ويران به حال خود
، بر روي همين زمين خود را در خانة خود مي دانست. از 1اين زمين مي دانست كه آخرين منزل آن جهان ديگر است 

آن جهت با محيط خود در حال تعادل و هماهنگي مي زيست كه خود را تابع قوانيني كلّي مي دانست كه بر همة 
ترازهاي هستي حكومت مي كند و سرچشمة متافيزيكي قوانين حاكم بر جهان طبيعت است. با خدا و قوانين خدا و 
بنابراين با محيط طبيعي كه در تراز خود بازتابي از هماهنگي و تعادل نظم جهاني است، در حال صلح و آرامش و 

 هماهنگي مي زيست.   
 
 

 

                                                 
ر حال ر جهان كه آدمي خود را همچون كسي تبعيد شدة بر روي زمين تصور مي كرده، با طبيعت دماية كمال شگفتي است كه هر جا در سراس1

محض  صلح و آرامش مي زيسته است و تو گويي زمين جايگاه ابدي او بوده است، و آنگاه كه به اين آغاز كرد كه خود را آفريدة خاكي و زميني

  1و زمين را جايگاه نهايي خود بشناسد به ويران كردن جايگاه خود با سبّعيتي بيسابقه پرداخته است. 




