
61
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چکیده
در چارچوب دیني، انسان نه تنها از طریق عناصر مادي، بلکه از طریق کالم و نهایتاً از طریق خداوند با عالم طبیعت پیوند دارد. 
قرآن کریم طبیعت و عناصر آن را به عنوان آیات الهي معرفي مي کند و از آن ها به عنوان ابزار و وسیلۀ شناخت اصول اساسي دین 
اسالم استفاده مي کند. مسأله معاد، که همان بازگشت به سوي حضرت حق است، عام و کلي بوده و یکي از سنن الهي است که 
ــفه نظام عالم و قانون اسباب خوانده مي شود در زبان دین سّنت  ــت، آنچه در اصطالح فلس بر اصل کلي حاکم بر وجود مبتني اس

الهي نامیده مي شود.
پژوهش حاضر بر این نکته تأکید دارد که کلیت معاد به صورت یک نظام الهي بر طبیعت حاکم است، طبیعت بستر حرکت معادی 
انسان به سمت کمال معنوي و محیط آماده شدن براي حضور در محضر الهی است، از این رو براي نظام حاکم بر عالم هستي، سه 
ساحت مي توان قائل بود که عبارتند از: نظام الهي، نظام طبیعت و نظام انساني؛ نظام طبیعت در طول نظام الهي قرار گرفته است 
و تقدیر نظام انسانی نیز باید قرار گرفتن در طول ارادۀ الهي باشد بر این اساس پنج نظام حرکت، تعادل، تضاد، تکامل و تکوین در 

مورد ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی معرفی شده و مورد بررسي قرار گرفته است.
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بیان مسأله
ــالمي، توجّهي  قرآن کریم به عنوان منبع الهام همۀ تعالیم اس
ــاص به طبیعت و عناصر طبیعي دارد، در قرآن کریم افزون  خ
ــته و بیش از ده  ــاره داش بر 750 آیه به پدیده هاي طبیعي اش
درصد آیات این کتاب به موضوع طبیعت اختصاص یافته است.

]1[ تعالیم اسالمی، نگرش ویژه و منحصر به فردی به طبیعت 
و رابطۀ انسان با طبیعت داشته است. این تعالیم سراسر زمین 

را مسجد و محل عبادت می داند.]2[
ــان در عالم هستي، داللت بر این  ذو الوجهي بودن جایگاه انس
دارد که از سویي، انسان در عالم، »عبداهلل« است؛ یعني نسبت 
ــاحت هر عملي  ــت لذا در این س به خداوند متعال منفعل اس
ــت. از سویي دیگر؛ انسان،  ــود، از سوي خداس که انجام مي ش
»خلیفه اهلل«  است با این تعبیر او قّیم خداوند در زمین است و 
اعمال خود را انجام مي دهد. طبیعت بستر تکامل انسان است 
ــیر معادی خود در عالم طبیعت، سعي  ــان در س از این رو انس
در اتصال به عالم الوهیت و انعکاس نظام آن در خلق آثار خود 
دارد، او همواره در پي کوشش و تالشي براي رهایي از مادیت 
ــت، به همین دلیل بعد متعالي وجود  و گرایش به معنویت اس
ــان می تواند در برنامه ریزي و طراحي محیط مصنوع مورد  انس
توجه قرار گیرد. محیط مصنوع مي تواند مانند طبیعت وسیلۀ 
ــته و او را هر چه بیشتر با وجه معنوي اش  ــان گش ارتقاي انس
آشنا نماید و او را در دستیابي به کمال مطلوبش یاري رساند.

سواالت تحقیق
1- آیا ارتباط انسان با طبیعت از منظر معاد شناسی در قرآن 

کریم به صورت یک نظام قابل بررسی است؟
2- با 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 تحقیق
ــم بر آن و به کارگیري  ــناخت طبیعت و اصول و قوانین حاک ش
این اصول در فّعالّیت هاي انساني و ساخت محیط مصنوع هدف 
ــت. اجزاء و عناصر و فعالیت هاي محیط  اصلي این پژوهش اس
انسان ساخت مي تواند متناسب با ارزش هاي عالي فطري و متعالي 
بالقوه انسان باشد تا محیط وسیله اتصال انسان به عالم باال گردد 
ــاني باشد و زمینه اي براي آگاه نمودن و  و یادآور اصالت هاي انس
ــان به این حقیقت است که محیط زیست  متوجه ساختن انس
همان محیط الهي است و طراحي محیط زیست در واقع طراحي 
محیط الهي است که در هر مکان و زماني، مي تواند معنویت الهي 
را آمیخته با هنر سازد تا در نهایت محیط ایجاد شده از طهارت 

معنوي بري نبوده و جلوه گاه مقصد و مقصود انسان باشد.

روش تحقیق
ــت  ــناخت و تعریف هر اصلي معیارهایي مورد نیاز اس براي ش
ــگ و جهان بیني خاّصي  ــه قاعدتاً این معیارها باید از فرهن ک
ــتنتاج و  ــه ارزیابي ها و تعاریف در آن ها انجام مي پذیرد اس ک
ــوند. از این رو مقالۀ حاضر مبتني بر جهان بیني  استخراج بش
ــالمي است. از نظر جهان بیني اسالمي نوع برداشت و طرز  اس
ــتي عرضه مي دارد،  ــالم دربارۀ عالم هس تفکري که مکتب اس
ــاز و تکیه گاه تعامل انسان با طبیعت محسوب می شود.  زیرس
ــت که با  ــق در این مقاله، توصیفي ـ تحلیلي اس روش تحقی
ــالمي و مطالعات و  ــتناد به قرآن کریم ومنابع دیني و اس اس
اسناد و مدارک مرتبط با تحقیق، در بستر مطالعات کتابخانه اي 

تالش دارد تا بتواند در راستاي اهداف تحقیق گام بردارد.

1- واژه شناسی معاد
ــتن،  ــاي:]َم[ برگردیدن، عود، بازگش ــه معن ــاد در لغت ب مع
بازگردانیدن، بازگشت، رجعت، مراجعت، جاي بازگشت، جاي 
عود به معناي جاي بازگشت، جاي بازگشتن و جاي گردانیدن 
و مرجع و مصیر مي باشد.]4[ با اینکه استعمال واژۀ معاد از سایر 
اصطالحات و واژگان دیگر در توصیف حیات اخروي معروف تر 
ــت لکن باید اذعان نمود که این واژه به این شکل  و رایج تر اس
که مي تواند اشاره به مکان یا زمان عود باشد در رابطه با حیات 
ــت و نه در احادیث و  اخروي نه در آیات قرآن به کار رفته اس
روایات معصومین، اگر چه این واژه در قرآن در معاني دیگر و در 
اشاره به اموري غیر از قیامت به کار رفته است، مثاًل در آیۀ 85 
سوره مبارکه قصص: »ِإنَّ الَِّذي َفَرَض َعَلْيَك الُْقْرآَن لََرادَُّك ِإلَى 
ِبيٍن«،  بِّي َأْعَلُم َمن َجاء بِالُْهَدى َوَمْن ُهَو ِفي َضَلٍل مُّ َمَع��اٍد ُقل رَّ
معاد به معني »بازگشت به سوي وعده گاه« مي باشد. لفظ معاد 
ــت. عود الي اهلل دانستِن معاد،  هم به معني »عود الي اهلل« اس
ــبب قربي است که آن نشئه به عالم الوهّیت دارد. تعبیر  به س
»رجعت« که در بعضي از آیات)رک:بقره/156و اعراف/29( به 

آن اشاره شده است به همین مناسبت است.]5[
 استاد مطهري در خصوص استعمال واژۀ معاد مي گوید: »اتفاقاً 
در تعبیرات قیامت، »معاد« نداریم. این اصطالح، اصطالح شرعي 

نیست بلکه اصطالح متشرعه است، آنهم به مفهومي خاص.
ــوع« و »مآب« داریم.  ــرآن کلماتي مثل »مرجع«، »رج در ق
ــت. »عود« را در جایي مي گویند که یک  »عود« یعني بازگش
چیزي از یک اصلي آمده باشد و دو مرتبه به آن اصل بازگردد. 
»رجوع« هم یعني بازگشت... اما آنچه در قرآن کلمۀ »رجوع« 
و امثال آن دربارۀ قیامت آمده، به معناي بازگشت به خدا است. 
ــاد و  در قرآن هیچ جا »رجوع« به معناي رجوع ارواح به اجس
یا به معناي رجوع بعد از معدوم شدن نیامده، بلکه تعبیر این 
است: »...َقالُواْ ِإنَّا لِلِّ َوِإنَّا ِإلَْيِه َراِجعوَن: ما از آن خدا هستیم و ما 
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به سوي او بازگشت مي کنیم«)بقره/156(؛ یا این تعبیر: »َوَأنَّ 
ِإلَى َربَِّك الُْمنَتَهى:و اینکه نهایت و تمامیت و »پایاني« به سوي 
ــت«)نجم/42( )یعني به سوي او همه چیز پایان  پروردگار اس
ْجَعى«)علق/8(؛ و  ــد(؛ و یا این تعبیر: »ِإنَّ ِإلَى َربَِّك الرُّ مي یاب
امثال این تعبیرات. پس اگر کلمۀ »معاد« را به معني عود الي 
ــتعمال کنیم، آن وقت با تعبیرات قرآني خوب منطبق  اهلل اس

مي شود.«]6[
ــئه اي است  تعبیرات قرآن از جهان آخرت به وقتي، روزي یا نش
که در آن نشئه انسان ها به خدا بازگشت مي کنند؛ حتي قرآن از 
قیامت تعبیر به »لقاء اهلل« کرده است. آیات فراواني در قرآن کریم 
ــت به جهان اخروي و  ــأله بازگش وجود دارد که در رابطه با مس
حیات ابدي، واژه هاي گرفته شده از ریشۀ »عود« در آنها استعمال 
شده است و از معنا و مفهوم آن ها واژۀ معاد برداشت شده است. 
برخي از این آیات از این قرار است: طه/55، انبیاء/104، نوح/18، 
اسراء/51، یونس/4، پاره اي دیگر از آیات که مشتقات کلمه عود 
به همان معناي بازگشت به حیات اخروي در آن ها به کار رفته 
است: آیاتي که در آن ها کلمه هاي »ُرْجَعي«، »َرْجُع«، »َمْرِجُع«، 

ــت که از  ــوَن«، »یُْرَجُعوَن« و »َرِجُعوَن« به کار رفته اس »تُْرَجُع
برگشت و رجوع همه انسان ها به سوي حضرت حق خبر مي دهد 
و مفهوم همه آن  ها همان عموم و شمول لقاء پروردگار نسبت 
ــت، مانند: بقره/28، بقره/156، بقره/281،  ــان ها اس به همۀ انس
ــده/48، یونس/56، مریم/40،  ــران/55، آل عمران/83، مائ آل عم
أنبیاء/93، عنکبوت/57، روم/11، زمر/7، ق/3، الطارق/8، علق/8.

ــتعمال واژۀ معاد در  ــک مي توان گفت که اس ]5[ پس بدون ش
ــتگاه قرآني دارد و واژه هاي دیگر به  رابطه با حیات اخروي خاس
غیر از معاد در قرآن به کار رفته اند تا منظور از آن ها وصف جهان 
آخرت و کیفیت و چگونگي زندگي اخروي باشد اگر چه خود این 
واژه یعني معاد به این معني و مفهوم در قرآن به کار نرفته است.  

2- بررسی مفهومی واژه معاد
معاد و بازگشت بسوي حضرت حق از نظر آیات قرآني و احادیث 
ــأله کلي و عام بوده و مخصوص به انسان و یا به طبقه  یک مس
ــت آیات متعددي در قرآن کریم اشاره  خاصي از موجودات نیس
بر رجعت و بازگشت همۀ موجودات اعم از انسان یا غیر به سوي 

بررسی ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی در قرآن کریم

نمودار1. برسی مفهومی واژه معاد.)ماخذ نگاررندگان(
 

پیشینه استعمال 

 واژه معاد

كیفیت اشتقاق 

 واژه معاد

خاستگاه قرآني 

 واژه معاد

حکما، فالسفه، متکلمان و فقها از واژه معاد در رابطه با 
 حیات اخروي استفاده کرده اند.

آنان قیامت را یا زمان عود به معني اعاده معدوم یا زمان  
 عود ارواح به اجساد مي دانستند.

 
ریشه و مبداء اشتقاق واژه معاد سه حرف )ع  و د( عود 

 است.

 
عود به معني بازگشتن، بازگردانیدن، بازگشت، رجعت، 

 مراجعت و... مي باشد.

 
در بسیاري از آیات قرآني مشتقات کلمه عود به کار 

 رفته است.

آیات بسیاري از قرآن کریم در رابطه با بازگشت به  
 جهان اخروي و حیات ابدي است.

 بررسي مفهومي واژه معاد
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حضرت حق دارد: 
ـ آیا فکر مي کنید به خدا رجوع نمي کنید: )نک:مؤمنون/ 115(.

ـ بازگشت امور به خدا: )نک: بقره/ 210؛ حج/76؛ نور/42؛ فاطر/ 4 
و حدید/ 5(.

ـ  بازگشت شما به سوي خداست: )جاثیه/15(.
ــره/156؛  ــک : بق ــت: )ن ــوي خداس ــه س ــه ب ــت هم ـ بازگش
ــا/35و93؛  ــام/108؛ یونس/4و56؛ انبی ــران/28و109؛ انع آل عم
ــوري/53؛  روم/11؛ فاطر/18؛ یس/83؛ زمر/7و44؛ فّصلت/21؛ ش

زخرف/85؛ احقاف/27 و تغابن/3(.
ـ رجعت بندگان به خدا: )نک:مؤمنون/60 و عنکبوت/57(.

ـ رجعت نفس مطمئنه به خدا: )نک:غاشیه/26و27(.
براي هر یک از موجودات عوالم غیب و شهادت و دنیا و آخرت مبداء 
و معادي است. اصل خلقت و ایجاد به صورت اعطاء وجود و هستي و 
تجلّي است و طبعاً برگشت هم به تناسب آن خواهد بود مبداء متعال 
علت کل وجود و اعطاء کننده  و فیاض وجودها و هستي ها است و 
هر موجودي از جهت اینکه معلول حضرت حق است، بي واسطه یا 

با واسطه از او سرچشمه گرفته و قائم به او است.]7[

2-1 معاد یا اعادۀ کل خلق
ــمه مي گیرد  ــتي از مبدأ متعال بوده و از او سرچش وجود و هس
ُ الَْخْلَق  ــت مي کند»أََولَْم َيَرْوا َكْيَف ُيْبِدُئ اللَّ و به سوي او بازگش
ِ َيِس��يٌر: آیا )مردم بارها به چشم خود(  ُثمَّ ُيِعيُدُه ِإنَّ َذلَِك َعَلى اللَّ
ندیدند که خدا چگونه ابتدا خلقي را ایجاد مي کند و باز به اصل 
خود بر مي گرداند؟ )خلق مي کند و نابود مي سازد و حیات مي دهد 
و مي میراند، روز مي آرد و شب مي گرداند( این کار بر خدا بسیار 
آسان است.«)عنکبوت/19(، خدا خلقت را شروع کرده و خلق را 
ــت داده و اعاده خواهد  براه انداخته و هم او همین خلق را برگش
ــنت الهي جریان دارد به این صورت است که  نمود. »آنچه از س
ــتي را از رحمت خود به آنچه خلق  ــداي متعال وجود و هس خ
ــتي آن را  ــد افاضه مي کند و از رحمت خود وجود و هس مي کن
گسترش و خلقت آن را تتمیم مي کند تا موجود بوجود بیاید و 
ــتي خود ادامه بدهد و تا موجود است از رحمت او  بوجود و هس
متنعم گردد تا اینکه به اجل معدود خود برسد در آن موقع خداي 
ــط داده است براي اینکه  متعال قبض مي کند رحمتي را که بس
آنچه را که خداوند از نزد خود به موجود افاضه نموده است وجه 
اوست و وجه او هالک نخواهد بود«]8[ این برگشت گوشه اي از 

یک جریان کلي و اعادۀ همۀ خلق است.

2-2 معاد يا تسبیح
در نظام ربوبیت هستي چهار مرتبه حاکم است؛ خلقت، تسویه، 
ي َو  تقدیر و هدایت »َس��بِِّح اٌْس��َم َربَِّك اٌْلْعَلي ألَِّذي َخَلَق َفَسوَّ
َر َفَهَدي«)االعلي/1-3( در تفسیر آن چنین آمده است:  اٌلَِّذي َقدَّ

خداوند آنچه را خلق کرده با اندازۀ مخصوص و حدود معین خلق 
ــم در صفاتش و هم در کارش، و  ــت، هم در ذاتش و ه کرده اس
نیز آن را با جهازي مجهز کرده که با آن اندازه ها متناسب باشد، 
ــوي آنچه تقدیر کرده هدایت  ــیلۀ همان جهاز او را بس و به وس
ــده و با  ــوي آنچه برایش مقدر ش فرموده، پس هر موجودي بس
هدایتي ربّاني و تکویني در حرکت است.]9[ و این همان هدایت 
تکویني کلي الهي است »َقاَل َربَُّنا الَِّذي أْعَطي ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه, ُثمَّ 
ــخ داد که: خداي ما آن کسي است که همۀ  َهَدي:)موسي( پاس
ــیده سپس به راهِ کمالش  موجودات عالم را نعمت وجود بخش
ــت.« )طه/50( هدایت به معناي این است که  هدایت کرده اس
راه هر چیز را طوري نشان دهیم که شخص را به مطلوبش برساند 
ــود به او  ــوي مطلوب او منتهي مي ش و یا حداقل راهي که به س
ــت هر دو معنا به یک حقیقت برمي گردد  نشان دهیم و برگش
ــت از نوعي رساندن مطلوب حال یا رساندن به  و آن عبارت اس
ــاندن به طریق منتهي به آن.]10[ معناي  خود مطلوب و یا رس
»تسبیح« مفاد و محتواي همین نتیجه مي باشد، یعني »تسبیح« 
ــتن او، حرکت با اشتیاق به سوي او و کنار زدن  عبارت از خواس
ــت. این تعریف با ریشه لغوي تسبیح  ــیدن به او اس موانع تا رس
)سبح( که بنا به گفتۀ راغب»همان تنزیه حضرت حق از عیب و 
ــریع در حرکت عبودي به سوي او است«  نقص و مرور و گذر س

تناسب و ارتباط نزدیک دارد.]11[

2-3 معاد یا بازگشت همۀ موجودات
عالوه بر آیات اعاده کل خلق و آیات تسبیح که داللت بر کلّیت 
معاد و عموم آن مي کند و شامل همۀ موجودات مي باشد، بعضي 
ــیر و  ــتند که با صراحت داللت خاص بر س ــات قرآني هس از آی
ــوي معاد و مبداء متعال مي کند و مؤید  حرکت موجودات به س
کلیت و عموم معاد مي باشد. آیات زیادي که با صراحت به عود و 
برگشت آسمان ها و زمین و هر آنچه در آن ها است مي پردازد. آیۀ 
الَْواِحِد  للِّ  َوبََرُزواْ  َماَواُت  َوالسَّ الَْرِض  َغْيَر  الَْرُض  ُل  ُتَبدَّ »َيْوَم 
اِر: روزي که زمین را )به امر خدا( به غیر این زمین مبّدل  الَْقهَّ
کنند و هم آسمان ها را )دگرگون سازند( و تمام خلق در پیشگاه 
خداي قاهر، حاضر شوند.«)ابراهیم/48(، داللت بر سیر و حرکت 

آسمان ها و زمین به سوي معاد مي کند. 
َرْت، َوِإَذا النُُّجوُم انَكَدَرْت، َوِإَذا الِْجَباُل ُسيَِّرْت:  ْمُس ُكوِّ »ِإَذا الشَّ
هنگامي که آفتاب تابان تاریک شود و ستارگان آسمان تیره شوند 

)و فرو ریزند(، و کوه ها به رفتار آیند.«)تکویر/3-1(
ــان و تعبیر فعل هاي آیاتي که از مرحله یا مراحل نهایي عالم  بی
خبر مي دهند و به صورت هاي مختلف آن را مي نمایاند، داللت 
بر این حقیقت دارد که این حادثۀ نهایي در مسیر و علل طبیعي 
جهان و از لوازم آن است و خود بدون استناد به تصادف یا علل 

خارجي پیش مي آید.]12[ 
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3- رابطه انسان با عالم
در نگرش قرآن عالم آفرینش به منزله متن مقدس است، هر 
ــاي این عالم به منزله کلمه و هر  ــوه از پدیده ها و پدیداره جل
ــت از وجود خدا به عبارتي »عالَم، کتاب و  ــانه اي اس کلمه نش
ــت. در قرآن کریم از عالم به اعتبار اینکه  کالم حق تعالي اس

صفحه علم حق تعالي است به »کلمات« تعبیر شده است: 
َأن  َقْبَل  الَْبْحُر  لََنِفَد  َربِّي  لَِّكِلَماِت  ِمَداًدا  الَْبْحُر  َكاَن  لَّْو  »ُقل 
اْلَْرِض  ِفي  َأنََّما  »َولَْو  )كهف/109(  َربِّي...«  َكِلَماُت  َتنَفَد 

نَِفَدْت  ا  مَّ َأْبُحٍر  َسْبَعُة  بَْعِدِه  ُه ِمن  َيُمدُّ َوالَْبْحُر  َأْقَلٌم  َشَجَرٍة  ِمن 
»کلمات«  این  دلیل  همین  به  ِ...«)لقمان/27(...  اللَّ َكِلَماُت 
عالم  کلمات  خواندن  معني  به  عالم  در  تدبّر  خواند.  باید  را 
مراتب  از  شخصي،  وحدت  عین  در  انسان  ــت.«]13[  اس
جسمي)بدن(، مثالي)بدن لطیف( و عقلي)روح( برخوردار است 
و هرگز این مراتب از یکدیگر جدا نیستند، بلکه درجات سه گانه 
نفس انساني اند.]14[ به عبارت دیگر نفس مشتمل بر بدن 
است نه در مقابل آن، از این رو »الف- عوالم سه گانه عقلي، 

نمودار2. معاد، برگشت کلي. )ماخذ: نگارندگان(

بررسی ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی در قرآن کریم

 

وجود افاضۀ رحمت الهي به موجود است و اعاده هر موجودي 
 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 شده اند. جهاز هر موجودي 

 تعیین کننده مقصد و راه آن است.

 

. 

 

تسلیم هر موجودي در برابر راه هاي تعیین شده، ضرورت تکویني 
  است.

. 

 

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

. 

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

 .سوي حضرت حق هستند

. 

 

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

 آيات كلي

آیات اعاده کل 
 خلق

 آيات خاص

 آیات تسبیح

آیات بازگشت 
 همه موجودات

 معاد يا برگشت كلي
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مثالي و جسماني ب- مدارج سه گانه وجود انساني یعني بدن، 
بدن لطیف و روح ج- مراتب سه گانه ادراک یعني عقل، خیال 
و حس، در هستي شناسي، انسان شناسي و معرفت شناسي با 
یکدیگر موازي هستند. انسان که عالم صغیر تلقي مي شود، از 
این امکان برخوردار است که بنابر حرکت استکمالي خویش 
)که مبتني بر اراده شخصي است و با کمک مراتب عالي وجود 
صورت مي گیرد( واجد تمام صورت هاي متنزل اسماء حق در 
عوالم مذکور گردد و به مقام انسان کامل و خالفت الهي بار 

یابد.«]15[
ٍة َأَجٌل َفِإَذا َجاء َأَجُلُهْم اَل َيْسَتْأِخُروَن  ــاس آیه »َولُِكلِّ ُأمَّ بر اس
َساَعًة َواَل َيْسَتْقِدُموَن: هر قومي را دوره و اََجل معّیني است که 
چون فرا رسد لحظه اي مقّدم و مؤّخر نتواند کرد.«)اعراف/34(، 
ــان و کمال موجودات عالم طبع به این است که در  کمال انس
همین زمان معلوم و اجل محدود که براي آن ها مقدر شده است 
خود را کامل کنند.]16[ انسان به موازات حیات دنیوي و حیات 
صوري و ظاهري خود در زندگي دنیوي، داراي حیات دیگري در 
باطن است. استعالي تدریجي انسان در گرو طي شدن مراحل 
تجرد است. از این رو مراتب ذیل دربارۀ رابطۀ انسان با عالم قابل 

تشریح است:

3-1 گذر انسان از عالم
در انسان شناسي مالصدرا، که به شدت متأثر از عرفان اسالمي 
ــت، انسان تنها موجودي است که داراي ماهیت مشخص و  اس
معین نبوده و همواره به سوي فعلیت ها و امکان هاي بي نهایت 
که در پیش روي دارد، مفتوح و منکشف است، انسان بر اساس 
ــت و از عالمي  ــت جوهري، همواره در تحول و تکامل اس حرک
ــه مرتبه دیگر منتقل مي گردد و  ــه عالم دیگر و از مرتبه اي ب ب
ــود و سیر  ــتي متحد مي ش با هر یک از این عوالم و مراتب هس
تکاملي او تا جایي استمرار مي یابد که تبدیل به یک عالم عقلي، 
مشابه عالم عیني مي گردد. اتحاد انسان با هر مرتبه از هستي، 
موجب تحقق عیني آن مرتبه از هستي در درون او و در نهایت، 
انکشاف آن مرتبه از هستي براي وي خواهد شد.]17[ بر طبق 
جهان بیني توحیدي، محیط زیست ما، محاط در عالم روحاني 
ــت، بنابراین در جهان بیني توحیدي، ارتباط زیست مندان  اس
زمیني با عوامل محیطي معنایي عمیق به خود مي گیرد. در این 
میان ارتباط متقابل انسان با عوامل محیطي از پیچیدگي خاصي 

برخوردار است.]18[

3-2 اتحاد انسان با عالم
ــان به جاي خود،  ــتي و نشاندن انس مالحظه وحدت عالم هس
ــتیابي به مقام  ــون عضوي برگزیده از عالم که امکان دس همچ
خالفت الهي در اداره طبیعت، توسعه و عمران زمین برخوردار 

ــت مي تواند روابط مخاصمه آمیز میان انسان و محیط او را  اس
ــرآن مجید مانند: )بقره/115،  ــه دهد.]15[ در آیاتي از ق خاتم
ــاء/126، انعام/59، هود/92، اسراء/60، طه/98،  آل عمران/5، نس
ــجده/6، حجرات/16، حجرات/18، حشر/22، تغابن/4( ذات  س
باري تعالي محیط بر همه اشیاء و امور معرفي شده است، "این 
تعبیر قرآني که »خداوند بر همه چیز محیط است«، در تبیین 
مباني حفاظت محیط زیست در اسالم اهمّیت بسیار مهمي دارد، 
از این جهت که در نهایت مبین این نکته خواهد بود که انسان 
در احاطه خداوند قرار دارد و باید حضور او را در همه جا درک 
ــتا موضع انسان بایستي در برابر خالق عالم  نماید. ...در این راس
هستي »تسلیم« و در برابر مخلوقات خداوند »عدل« باشد.]18[ 

3-3 رمزگشایي انسان از عالم
ــتي حجابي است که در یک آن هم حقایق متعالي و  عالم هس
واالتر از خود را از انظار مخفي مي سازد و هم تجلي گاه آن حقایق 
است، دریچه اي است که در عین حال به روي نور باطن و عقل 
بسته مي شود و در همان حال بنا به ماهیت باطني و نماد گونه اش 
به حقایق دنیاي باطن و تجلیات ظاهري آن باز مي شود. در قرآن 
کریم کلمات ظاهر و باطن در مضامین مختلفي به کار رفته اند 
که ترجمه آنها در فارسي مي تواند تعابیر زیر را در ذهن تداعي 
کند: »آشکار و پنهان« ، »بیرون و درون« ، »صورت و معني«  و 
»سطحي و عمیق« و...، حضرت علي)ع( در نهج البالغه به جمع 
ْلَمِة،  بین پیدا و پنهان اینگونه اشاره مي فرمایند: »...َضادَّ النُّوَر بِالظُّ
ٌِّف بَْيَن  َرِد ُمَؤل َو الُْوُض��وَح بِالْبُْهَمِة، َو الُْجُموَد بِالْبََلِل، َو الَْحُروَر بِالصَّ

ُمتََعاِديَاتَِها ...«
 روشنایي را با تاریکي، پیدایي را با پنهاني، خشکي را با تري و 
گرمي را با سردي، مخالف و ناموافق قرار داده و با این حال میان 
این تضادها، الفت و همبستگي خاصي ایجاد نموده است.]19[ 
ــالمي، عالم، ذاتي نمادین دارد و آیه خداوند است  در نگرش اس
ــام رویدادها و پدیده هاي عالم محتوي پیامي از خداوند و  و تم
دعوتي به سوي اوست؛ بنابراین عالم مقتضي رمزگشایي است. 
اعتقاد به نمادگرایي را از آیات دیگر قرآن نیز مي توان استنتاج 

کرد.
ــت که هر آنچه در زمین  ــیاري از آیات تصریح شده اس در بس
ــري از دنیاي ملکوت به عنوان  ــود دارد در مقیاس کوچکت وج
ــده زیرا هیچ چیزی در عالم  امانت و نه هدیه به زمین نازل ش
سفلي حیات ابدي ندارد و همه اشیاء نهایتاً در پایان حیات به 

منشأ اعالي خود باز خواهند گشت.]20[

4- رابطه انسان با طبیعت
ــواس خود درک مي کند را در  ــان از راه ح واقعیت هایي که انس
مجموع »عالم هستي« مي نامیم که همان »طبیعت به معني 
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مخلوقات مکاني و زماني است.«]3[ انسان به عنوان موجودي 
که بر وجه الهي آفریده شده منعکس کننده وجود خداوند است، 

واسطه برکت و لطف خدا براي عالم طبیعت نیز هست.
»َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوِإلَْيِه ُتْرَجُعوَن: پس منّزه و 
پاک است خدایي که ملک و ملکوت هر موجود به دست قدرت 
او و بازگشت شما )همۀ خالیق( بسوي اوست.« )یس/83(، مراد 
از »ملکوِت« هر چیزي همان جنبه انتساب آن به خداوند، یعني 
همان وجه »امر« ي است.]10[ اصطالح ملکوت هم به معناي 
وجه وجودي معنوي یعني وجود در ماوراي عالم ُملک است و 
هم به معناي اصل معنوي موجوداتي است که دنیاي طبیعت را 

تشکیل مي دهد.]20[
نگرش اسالم بر اساس قرآن، بسیار بر انعکاس حکمت الهي در 
ــم انسان اصرار دارد. جسم انسان  مخلوقات خدا و بویژه در جس
ــت، »آنچه در بدن انسان دمیده شده  مظهر حضور روح خداس
است از حقیقت روح خداست و از آن است نه عین آن و مباین 
با آن«]12[ در اسالم ایمان راسخ به معاد جسماني و در نتیجه 
اعتقاد به مشارکت جسم در سرنوشت غایي انسان مقام واالیي 
دارد. قرآن با ارائه تعبیرات جسماني از بهشت در واقع از حقایق 
ــم و  ــخن مي گوید و بر جنبه هاي مثبت جس عمیق معنوي س
رابطه آن با روح تأکید مي ورزد.  بر اساس نّص صریح قرآن کلیه 
ــان در نعمت خداوند و دعا به  موجودات آفرینش در واقع با انس
درگاه الهي مشارکت دارند به تعبیر اسالم طبیعت هنوز کاماًل 
تسلیم ارادۀ خداوند است و به همین جهت مسلمان است.]22[

5-كلّیت معاد به عنوان نظام
نظم در لغت به معناي: اسلوب، قاعده، ترتیب، به رشته کشیدن 
ــتن و ... آمده است. و در اصطالح عبارت است  ُدر، به هم پیوس
ــي آن مرتب و داللت آن  ــف کلمات و جمالتي که معان از تألی
متناسب باشد بر حسب آنچه عقل اقتضا کند]23[ و واژۀ نظام 
ــۀ نظم به معني: رشته مروارید و جزء آن، رشته جواهر  از ریش
ــطه نظم و آراستگي، آنچه امر بدان قائم باشد و مایه آن،  ـواس

قوام امر، مالک امر و قوام آن صالح کار و ...است.]23[ 
ــوي حضرت حق است،  ــأله معاد، که همان بازگشت به س مس
ــت که بر اصل کلي  ــنن الهي اس ــام و کلي بوده و یکي از س ع
حاکم بر وجود مبتني است، آنچه در اصطالح فلسفه نظام عالم 
و قانون اسباب خوانده مي شود در زبان دین سّنت الهي نامیده 
مي شود چنانچه در قرآن کریم آمده است »...َفَلن َتِجَد لُِسنَِّت 
ِ َتْحِويًل: و طریقۀ خدا )در هالک  ِ َتْبِديًل َولَن َتِجَد لُِسنَِّت اللَّ اللَّ
ــد و طریقه حق )و سّنت  ــان( هرگز مبّدل نخواهد ش بد اندیش
الهي( هرگز تغییر نمي پذیرد.« )فاطر/43(، کلیت معاد به صورت 

یک نظام الهي بر عالم حاکم است. 
ــفارش انسان به تفّکر، تفّقه،  ــیاری از قرآن کریم به س آیات بس

تعّقل، تدبّر در حکومت نظام الهي بر عالم وجود تأکید دارند، آیات 
ــران/137، 118و191، اعراف/176،  بقره/44، 73و266، آل عم
ــن/80،  ــف/109، مؤمنی ــام/ 11،32و50، یوس ــس/24، انع یون
ــالمي این اعتقاد وجود  نحل/36 و نمل/69..]24[ در بینش اس
دارد که نظام طبیعت به حکم حکمت خداوند از مثل اعالي کل 
وجود در نظام الهي سرچشمه مي گیرد، الگوئي که به بیان قرآن 
ــده  به قلم و لوح محفوظ )ن َو اَلَقلم َو لَوِح الَمحُفوظ( تعبیر ش

است.]20[ از این سخن مي توان به دو نکته دربارۀ نظام رسید:
•نظام معادل اندازه در نظر گرفته شده است.

•نظام به عنوان تجلي حقیقت الهي بیان شده است.
از این رو براي نظام عالم مي توان سه ساحت قائل بود که عبارتند 
از: نظام الهي و نظام طبیعت و نظام انسانی؛ که نظام طبیعي در 
ــت و تقدیر نظام انسانی نیز باید  طول اراده الهي قرار گرفته اس

قرارگرفتن در طول اراده الهي باشد. 

5-1 نظام حرکت 
از منظر معادشناسي، عالم واقعیت »از اویي« و »به سوي اویي« 
ــیال نیست  بلکه  دارد. از طرفي عالم یک واقعیت متحرک و س
عین حرکت و سیالن است]13[، این حرکت معني ندارد مگر 
ــته باشد و رو به جایي و غایتي برود. حضرت  اینکه جهتي داش
ــت و پدیده ها همه ظهور و تجلي و  حق تنها وجود حقیقي اس
ــع الهي تکرار پذیر  پرتو اویند. تجلي حضرت حق به دلیل توس
نیست. از این رو تجلي او مدام است و با نََفس رحماني اش )بسط 
وجود بر اعیان(، دم به دم آفرینش نو مي شود.]25[ طبق اصل 
ــد وي و تنها طریق رسیدن او به عالم  ــتر رش حرکت، تنها بس
معنویت همین عالم مادي است. از این رو، عالم ماده بر عالم معنا 
تقدم طولي و زماني دارد.]26[ وقتي که عالم هستي در حرکت 
ــوي کمال یا هدفي غایي شناخته شود، طبیعتاً سکون  و به س
ــرا که اصوالً حرکت و هدفداري  ــدن در آن راهي ندارد چ و مان
ــت و هدایت گري همراه با دو عنصر  مترادف با هدایت گري اس
ــت مترادف و همراه  اصلي »راه« و »هدف« ي که نهایت راه اس
ــت.]24[ از آن جا که محیط زندگي انسان بر او و رفتار او و  اس
تمایالت و انتخاب هاي روش زندگي اش تأثیر بسیار دارد از این رو 
ــري و مذکِّر بودن پدیده ها در محیط زندگي او  نقش هدایت گ

اهمّیت بسیار دارد.

5-2 نظام تعادل 
ــت آمدنـ  با یکدیگر  تعادل در لغت به معناي "با یکدیگر راس
ــدن، همبستگي، با یکدیگر راحت شدن، حالت سکون  برابر ش
ــده باشد که یکدیگر  ــمي که تحت تأثیر چند قوه واقع ش جس
ــت.]27[ تعادل یکي از مشتقات یا  را خنثي کنند و... آمده اس
تجلّیات »عدل« است، قرآن تصریح مي کند که نظام هستي و 
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آفرینش، بر عدل و توازن است در قرآن اصل معاد بر رکن عدل 
استوار است]28[ تعادل در نظام طبیعت بیانگر این است که هر 
موجودي در ضمن نظام وجودي خاص خود، حرکت مي کند و 
اگر از خط معّیني که سایر ارباب براي او معّین کرده اند منحرف 
ــود به اختالل نظام آن ها منجر خواهد شد. و این، درگیرِي  ش
یک موجود است با نظام علل و اسباب. در این حال سایر ارباب 
ــتي یعني اجزاء دیگر عالم وجود به پا مي خیزند تا کار این  هس
ــود را تعدیل کنند و آن را به خّطي بازگردانند که با آن ها  موج
ــر را از خود دفع کنند. اگر این جزء هستي  ــازگار باشد و ّش س
ــیم کرده اند منحرف شده به  ــتي که براي او ترس که از راه راس
استقامت گرایید که چه بهتر وگرنه اسباب خردکننده طبیعت و 
مصیبت ها و بالیاي نازله، پایمالش خواهند ساخت و این یکي از 

نوامیس کلّي طبیعت است.]9[
مفهوم تعادل)المیزان( در قرآن کریم مکرراً آمده است، همچنین 
در برخي از مکاتب خاص فلسفه اسالمي میزان به عنوان تعادل 
ــيء را در  ــده که به برکت حکمت خداوند هر ش عالم تعبیر ش
ــیاء را بر اساس مقدار و اندازه  جاي خود قرار مي دهد و همه اش
صحیح و عادالنه اي خلق کرده تعبیر شده است، به همین جهت 
این اصطالح رابطه نزدیکي با نظام حاکم بر طبیعت دارد.]20[ 
ــت که نه تنها رعایت  ــت تعادل در پدیده ها به حّدي اس اهمّی
ــود  آن در تنظیم روابط اجزاء هر پدیده، ضروري قلمداد مي ش
ــن حاکم بر آن ها نیز از  ــه فراتر از آن ایجاد تعادل بین قوانی ک

ضروریات توفیق در اهداف خلق پدیده ها تلّقي مي گردد.

5-3 نظام تضاد 
قرآن کریم همواره از اختالف و تضادها به عنوان »آیات« الهي 
یاد کرده است و  از به وجود آمدن ضدي از ضد خودش فراوان 
یاد کرده است و آنها را »آیات« الهي و نشانه اي از تدبیر و تسخیر 
خداوندي معرفي مي کند. در قرآن کریم مکرراً از تجدید حیاتي 

که براي زمین رخ مي دهد یاد شده است. 
»َوآَيٌة لَُّهُم اْلَْرُض الَْمْيَتُة أَْحَيْيَناَها َوأَْخَرْجَنا ِمْنَها َحبًّا َفِمْنُه َيْأُكُلوَن، 
ْرنَا ِفيَها ِمْن الُْعُيوِن: و  َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمن نَِّخيٍل َوأَْعَناٍب َوَفجَّ
یک برهان )براي اینکه ما مردگان را زنده مي کنیم( آن است 
که زمین مرده را )به باران رحمت( زنده کرده و از آن دانه اي 
که قوت و روزي خلق شود، مي رویانیم، و در زمین باغ ها از 
نخل خرما و انگور قرار دادیم و در آن چشمه هاي آب جاري 
کردیم.«)یس/33و34(. مرگ زمین، نزول باران و نشاط زمین 
بعد از سپري کردن دوران مرگ، سه حلقه بهم پیوسته از یک 
زنجیرۀ حرکت و سه مرحلۀ بهم پیوسته از یک فرآیند حیاتند 
َماِء َماًء َفُيْحِيي بِِه اْلَْرَض بَْعَد َمْوِتَها ِإنَّ ِفي َذلَِك  ُل ِمَن السَّ »...َوُيَنزِّ
آَلَياٍت لَِّقْوٍم َيْعِقُلوَن«)روم/24( که خداوند همواره این پدیده هاي 

طبیعي را نشانه هایي براي خردمندان قرار داده است.]29[

تداوم حیات در طبیعت اشاره به طراوت و بهجت دارد، »بهیج« 
در تفاسیر به معناي »زندگي بخش« و »زنده کننده« آمده است. 
همچنین بهیج به معناي شادي آور و طراوت بخش نیز مي باشد.

ــکي«،  »گیاه و غیر  ]30[ وجود زوج هایي همچون »آب و خش
ــایه«،»آفتاب و مهتاب«، »باد و هواي ساکن«،  گیاه«، »نور و س
ــمان« و ... در محیط مي تواند عامل ایجاد تنوع و  » زمین و آس
در نتیجه باعث شادي و سرزندگي شود. زوجیت طبیعت سبب 
ــود که محیط زندگي انسان چهره ثابتي به خود نگیرد و  مي ش
هر روز تحت تأثیر تغییرات آن، با برکت گردد. آنچنان که ثبات 
ــت ندهد و به مصداق آیه شریفه »... َأْصُلَها َثابٌِت  خود را از دس
َماء: ساقه آن ثابت است ولي شاخ و برگش سر به  َوَفْرُعَها ِفي السَّ
آسمان مي ساید.« )ابراهیم/24( تنها جلوه هاي مختلفي از یک 

شأن را به خود بگیرد.

5-4 نظام تکامل 
ــا جهان ثابت رابطه  ــاس اصل معاد رابطه جهان متغیر ب بر اس
ــم ناموس تکامل یک  ــت؛ یعني جهان ماده به حک »الیه« اس
تکامل جوهري و در سطح صور نوعیهـ  نه صرفاً تکامل ابزاري و 
دستگاهيـ  پیدا مي کند یعني از مادیّت به سوي تجّرد و از نقص 
به سوي کمال و از تغّیر به سوي ثبات و از فنا و زوال پذیري به 
سوي جاودانگي تکاپو مي نماید.]13[ از نظر قرآن، نظام خلقت 
در عین تضاد و تزاحمي که بین اجزایش هست به نحو خاصي 
بهم مرتبط و پیوسته است و آن رشته ارتباط خاص، اجزاي عالم 
ــي  را هم آغوش و هماهنگ یکدیگر کرده و در اثر این هم آغوش
ــانیده است.]18[  و هماهنگي، هر موجودي را به نتیجه اثر رس
ــان به اندازه بهره اي که از وجود دارد، ظاهر کننده  ماهیت انس
ــت و این راز معرفت وجودي اوست که با گذر  ــتي اس راز هس
از مرتبه هاي مختلف وجود به سوي وجود مطلق در پي مکان 
ــت، قاعده صدرا مبني بر جسمانیه الحدوث و  ابدي خویش اس
ــان ناظر بر این معنا است. ابعاد وجودي  روحانیه البقا بودن انس
انسان هرچه وسیع تر باشد، ابعاد وجودي آثار او نیز وسیع تر شده 

و  کیفیت جاودانگي به خود مي گیرد.

5-5 نظام تکوین 
تکوین در  اصل از کون)به معنای بودن( در لغت به معناي: هست 
کردن و نو بیرون آوردن چیزي، ایجاد چیزي که مسبوق به ماده 
باشد، آفریدن موجودات توسط خداوند متعال، پیدایش و... آمده 
ــت.]27[ خداوند متعال در قرآن کریم دربارۀ »ُکن« که هم  اس
ریشه تکوین مي باشد چنین مي فرماید: »...َوِإَذا َقَضى أَْمًرا َفِإنََّما 
َيُقوُل لَُه ُكن َفَيُكوُن: و چون ارادۀ آفریدن چیزي کند به محض 
آنکه بگوید: موجود باش، موجود خواهد شد.« )بقره/117( مکان 
از ریشه َکَوَن به معناي محلي براي موجود شدن و هستي یافتن 
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ــأن و اعتبار را از فعل  ــود و سرچشمه این ش مي تواند وصف ش
ــش در اثر اصل تکوین مي گیرد.  ــودي »ُکن« در امر آفرین وج
ــت. اگر  ــه به معناي موقوف آمده اس مکانت نیز از همین ریش
ــد که از طریق فعل وجودي  مکان، محل حیات موجوداتي باش
»کن« بوجود آمده اند، آنگاه تمامي کائنات مي توانند نام مکان 
را به خود بگیرند. طبق جهان بیني اسالمي که انسان را منحصر 
به ظاهر نمي داند و براي او نشئه ها و مراتب مختلف تودرتویي 
ــتش نیز واجد مراتب متعددي مي شود  قائل است، مکان زیس

ــان را برآورده  که هر مرتبه نیازهاي یکي از مراتب وجودي انس
ــان فراهم مي آورد باید  ــازد]31[ از این رو مکاني که انس مي س

لیاقت حضور او را به عنوان متکامل ترین موجود، داشته باشد.

  نتیجه 
کلیت معاد به صورت یک نظام الهي بر عالم حاکم است. حکمت 
ــهود حاکم بر عالم طبیعت را در  بالغه الهي نظام موجود و مش
جهت نظام الهي مقّدر و مقّرر فرموده است. بر این اساس براي 

بررسی ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی در قرآن کریم

نمودار3 . بررسي نظام ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسي در قرآن کریم. )ماخذ: نگارندگان(

 
 


























  


 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 






 













 







 

 



دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم 70

ــاحت مي توان قائل بود که  ــتي، سه س نظام حاکم بر عالم هس
عبارتند از: نظام الهي، نظام طبیعت و نظام انساني. 

نظام طبیعت در طول نظام الهي قرار گرفته است و تقدیر نظام 
بشري نیز باید قرار گرفتن در طول ارده الهي باشد. محیط متشکل 
از اجزاء و عناصر مادي )کالبدي و کمي( و معنوي)غیرفیزیکي و 
کیفي( مي باشد که در قالب عناصر طبیعي، ساخته هاي انسان، 
شرایط طبیعي، بارزه هاي عناصر مصنوع و انسان ظاهر مي شوند. 
انسان به عنوان موجودي که بر وجه الهي آفریده شده منعکس 
کننده وجود خداوند است، واسطه برکت و لطف خدا براي عالم 
ــت. بنابراین، نظام موجود در محیط، مي تواند  طبیعت نیز هس
ــان به نظام طبیعت باشد، محیط انسان ساخت  حاصل نگاه انس
ــد، که فعالیت هاي  مي تواند به مثابه نمونه کوچکي از عالم باش
انسان در آن به گونه اي، به کارگیري نظام موجود در طبیعت در 
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