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چکیدهّ

تفکر سیستمی به عنوان تفکری کلنگر و کارآمد در مطالعۀ سیساتمهای پیچیاده باا تأکیاد بار درک اصاول
مهمی چون «همبستگی و تعامل بین اجزا» «هدفمندی» و «تکاملپذیری» در سیستم از قرن بیساتم ماورد
توجه اندیشمندان قرار گرفت .در این میان آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته است تبیین فلسفی ایان ناوع از
تفکر میباشد .مقالۀ حاضر با روش توصیفی ا تحلیلی به بررسی تفکر سیساتمی در حکمات متعالیاه ا باه
عنوان یک نظام جامع فلسفی توحیدمحورا و بازتاب آن در شناخت محیط زیست بهویژه زماین اخاساتگاه
تکون و تکامل موجوداتا میپردازد .بررسی اصول هستیشناسی حکمت متعالیه همچون اصالت وجاود
تشکیک وجود وحدت وجود وجود ربطی و حرکت جوهری نشان میدهد نگااه مالصادرا باه پدیادههای
طبیعی همچون زمین بر اساس تفکر سیستمی است و اصول اساسای ایان تفکار و مزایاای آن در دیادگاه او
وجود دارد .در چنین رویکردی هستی یک کل با اجزای به همپیوسته اسات کاه ارتباا اجازا باه صاورت
شبکهای و برآیندی نشان از وحدت ترکیبی این مجموعاۀ عظایم دارد .زماین نیاز باه عناوان جزئای مهام از
سیستم جامع (عالم هستی) به صورت یک سیستم یکسارچه و هدفمند در سیری استکمالی به سوی منبعای
قدسی در حرکت است .بدونشک این نوع از تفکر طبیعتشناسی نوینی را فراروی دستاندرکاران محایط
زیست قرار میدهد.
واژگانّکلیدی :تفکر سیستمی زمین حکمت متعالیه مالصدرا محیط زیست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تاریخ دریافت1397/06/05 :

تاریخ پذیرش نهایی1397/10/18 :

 .1دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد masroori2012@gmail.com
 .2استادیار معارف دانشگاه فردو سی مشهد (نویسندۀ مسئول) najafzadeh@um.ac.ir
 .3استادیار معارف دانشگاه فردو سی مشهد alirezaazad@um.ac.ir

31

ّ

سال سوم شماره پنجم بهار و تابستان 1397

مقدمهّ

با رشد تکنولوژی انسان مدعی شد که با عقل جزءنگر خود توانایی شناخت عالم هستی و به طاور خاا
زمین را ا سیارهای که خاستگاه تکون و تکامل اوست ا دارد .اما امروزه بشر متوجه مواجهۀ نادرست خود باا
زمین و به خطر افتادن این پدیدۀ طبیعی ارزشمند شده است .آنچه بسیار مشاهود میباشاد ایان اسات کاه
ا
انسانها غالبا منتظر مداخالت سیاسی حکومتها بوده اند ولی واقعیت آن است که تا نوع تفکر انساان باه
خود و عالم هستی اصال نگردد انتظار تغییری شگرف در این عرصه بیهوده اسات .البتاه ضارورت تغییار
نگرش را میتوان دغدغۀ بسیاری از پژوهشگران عرصۀ محیط زیست و الهیات زیستمحیطی دانست ولی
مسئلهای که کمتر مورد توجه و عنایت آنها قرار گرفته آن است که این تغییار نگارش و شاناخت درسات از
رهگذر چه نوع تفکری حاصل میشود بهکارگیری این نوع از تفکر چه نتاایج و فوایادی را باه دنباال دارد
کدامیک از نظامها و مکاتب فکری موجود توان الزم در تأمین مبانی آن تفکر را دارد
ُ
در پاسخ به سؤال اول و دوم بسیاری از صاحبنظران معتقدند تفکر سیستمی از بعاد نظاری یاک روش
مطالعاتی کارآمد در شناخت سیستمهای پیچیاده میباشاد کاه انساان را از تفکار قشاری و تک ُبعادی دور
میسازد .از ُبعد عملی نیز سهمی باه سازا در خاروج انساان از رفتاارگرایی خاام و ساوق دادن او باه رفتاار
سیستمی با محیط پیرامونش دارد.

1

این نوع از تفکر برای اولین بار در اوایل قرن بیستم میالدی توسط برتاالنفی زیستشاناس اتریشای باه
عنوان یک تفکر کلنگر بر پایۀ اصولی چند مطر شد و مورد توجه سایر اندیشمندان قرار گرفت و به تدریج
با نفوذ عمیق در سایر علاوم تاا حادی قابال قباول مرزهاای داناش را توساعه داد (برتاالنفی 112 :1366؛

سادوسکی 2و همکااران  .)45 :1361باه عناوان نموناه آثااری چاون نگار سیساتمی باه دیا تاألیف
عبدالحمید واسطی در حوزۀ دینپژوهی و برخورد سیستمی با طبیعت زنأه تاألیف دکتار سایدمحمد فخار
طباطبایی در حوزۀ محیط زیست با استعانت از همین نظریه نگاشته شدهاند.
در پاسااخ بااه سااؤال سااوم فاار

مااا ایاان اساات کااه باارخالف نظاار افارادی چااون وساات چاارچمن

3

( 314 :1369ا  )299که الهیون را به دلیل برداشت مذهبی که از جهان دارناد و طراحای دنیاا را بار عهادۀ
نیروی برتر قرار میدهند به فقدان طر متهم میکند حکمت متعالیه به عناوان یاک نظاام جاامع فلسافی
توحیدمحور که از آبشخور کالم وحی سیراب گشته رویکردی سیستمی و کلنگر به جهان هساتی دارد و از
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توان الزم در تأمین مبانی این نوع از تفکر و در نهایت ارائۀ یک طبیعتشناسی جدید برخاوردار اسات .ایان
در حالی است که فلسفههای انسانمحور عالوه بر رخنههای نظری و معرفتی به لحاظ عملی نیاز ناکارآماد
بوده و هستند.
نوشتار حاضر به منظور تبیین دقیق مسئله با استفاده از روش توصیفی ا تحلیلی دیدگاه حکمت متعالیه
را در سه محور «همبستگی و تعامل بین اجزا» «هدفمندی» و «تکامل پذیری» در سیستمها کاه از اصاول
تفکر سیستمی هستند بررسی کرده و مبانی فلسفی هر یک را در حکمت متعالیه صدرایی تبیین نموده است.
ّ.1تفکرّسیستمیّّ4
ّ1ـّّ.1تعریفّتفکرّسیستمیّ

در منابع مرتبط با تفکر سیستمی ابتدا به تحلیل مفهومی واژۀ «سیستم» پرداخته شده اسات .از نظار لغاوی
ایاان واژه در زبااان انگلیساای در واژۀ یونااانی )(systemaبااه معنااای «بااا هاام جااای دادن» ریشااه دارد
(زمردیان 162 :1373؛ قاسمی .)146 :1385
ِّ
نهاد آن مفاهیمی چون نظام منظوماه و
در زبان فارسی سیستم به معنای «کل سازماندار» است و برابر ِ
دستگاه میباشد( .بستانی  920 :1375؛ معین  )909 :1 1386در سالهای اخیر فرهنگساتان زباان و
ادب فارسی سیستم را معادل واژۀ «سامانه» [برگرفته از واژۀ فارسی سامان به معنی نظم و ترتیب]ّقرار داده و
تفکر سیستمی را «تفکر سامانهای» خوانده است (گروه واژهگزینی .)125 :12 1394
اما براساس بهترین تعریف اصطالحی که مورد قبول پژوهشاگران عرصاۀ تفکار سیساتمی قارار گرفتاه
سیستم مجموعهای از اجزای خا

و به هم وابسته اسات کاه باا نظمای خاا

کناار هام قارار گرفتهاناد

و در راه نیاال بااه هاادف های معیناای بااا هاام هماااهنگی و ارتبااا داشااته و باار یکاادیگر تااأثیرات
عنصار سیساتم بار رفتاار و یاا ویژگیهاای کال مجموعاه ماؤثر اسات
متقابل دارناد باه گوناهای کاه هار
ِ

(وست چرچمن  50 :1369؛دوروسنی20 :1370 5و 62؛اکاف16 :1382 6ا.)12

بنابراین تفکر سیستمی یک مدل شناختی و به تعبیر کاملتر فرآیند و روش شناخت مبتنای بار تحلیال
(تجزیه) و ترکیب در جهت دستیابی به درک کامل و جامع از رواباط موجاود میاان اعضاای یاک سیساتم
تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر و کل سیستم و هدف یا اهداف معینی که در پرتو این وابستگی و همبساتگی
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وجود دارد میباشد.
اصولّاساسیّدرّشکلگیریّتفکرّسیستمیّ
ّ
ّ2ـّّ.1

از دیدگاه علمی تفکر سیستمی بر پایۀ اصولی استوار میباشد که مهمترین آنها عبارتند از:
اصلّاولّ:همبستگیّوّتعاملّبینّاجزایّسیستمّ

اندیشمندان مشخصۀ سیستم بودن یک مجموعاه را ارتباطاات درونای آن دانساتهاند .پیوناد اجازا در تفکار
سیستمی به صورت تعاملی برآیندی و وحدت ترکیبی منظور میگردد .اگار اجازای یاک مجموعاه باا هام
دارای تعاماال نباشااند یااک تااوده را تشااکیل میدهنااد نااه یااک سیسااتم (وساات چاارچمن  9 :1369؛

دوران 16 :1991 7؛ مدوز 33 :1392 8و  .)127از این روی متفکر سیساتمی فاردی اسات کاه باا دیاد
کلنگر خود به چگونگی این ارتباطات واقف باشد.
اصلّدومّ:هدفمندیّسیستمّ

این اصل مبین آن است که سیستم بدون هدف تودهای از عناصر میباشد که هیچ جهت مشخصای نادارد.
دستیا بی به هدف سیستم محصول ارتبا متقابال و همااهنگی کامال اجازای آن سیساتم اسات و هماین
حرکت به سوی هدف واحد است که وضعیت تعادلی را میان آنها ایجاد میکند و سبب تولید اثار جدیادی
غیر از اثر اجزا میشود (وست چرچمن  55 :1369؛ مرعشی .)68 :1385
اصلّسومّ:تکاملپذیریّسیستمّ
ّ

اندیشمندان با در نظر گرفتن ساختار سیستم معتقدند چنانچاه ایان سااختار پیچیادهتار شاود و در اثار آن
پیچیدگی عملکردهای متنوعتری از سیستم به ظهور رسد و خوا

بیشتری ارائه شاود سیساتم عاالوه بار

ثبات تکاملپذیری بیشتری از خود نشان میدهد (محمدرضایی  34 :1388؛ رضاییان .)43 :1384
فقدان تفکر سیستمی بر پایۀ این اصول سبب شده شاناخت انساان از سیساتمهای پیچیادهای همچاون
زمین خام و ناقص باشد .آنچه مسلم است چنین سطحی از شناخت انسان را به رفتارگرایی خاام و پار از
نقص و در نهایت بروز بحران و آشفتگی در سیستم سوق میدهاد .تفکار سیساتمی ایان امکاان را باه ماا
میدهدکه عالم هستی را به صورت مجموعهای از ارتباطات برآیندی زایشی و تحولی درک کنیم.
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ّ.ّ2بررسیّابعادّتفکرّسیستمیّدرّحکمتّمتعالیهّ

بدونشک به شایستگی میتوان از مالصدرا (979ق ا1050ق) به عناوان یاک متفکار سیساتمی ناام بارد.
مالصدرا در شناخت هستی فراتر از دید مکانیکی برخی متفکران سیستمی ا که در آن اجزای هساتی دارای
اصالت و اولویت هستند و بدون توجه به کل میتوان موجودیت آنها را شناخت ا با دید کلنگر ارگانیک

9

نظاممند و دقیق که مقتضای مبانی فلسفی اوست از بیرون به درون و از منظار قاوس صاعود قاوس نازول
هستی را مینگرد .همین امر زمینههای گشایش باب جدیدی در شناخت محایط زیسات را فاراهم نماوده
است .نکتۀ حائز اهمیت این است که اکثر این مبانی در انطباق کامل با اصول تفکر سیستمی قرار دارند.
در ادامه مهمترین محورهایی را که تفکر سیستمی صدرایی بر پایۀ آنها قابال اثباات اسات باه کماک
مبانی فلسفی مرتبط با هر محور بررسی میکنیم.
ّ1ـّّ.2اصلّهمبستگیّوّتعاملّبینّاجزایّیکّسیستمّ

مهمترین مبانی حکمی صدرایی که در تبیین این اصل مهم راهگشاست به شر زیر میباشد:
ّ1ـّّ1ـّّ.2اصالتّوجودّ

این قاعده نقطۀ ثقل مباانی در حکمات متعالیاه اسات کاه براسااس آن هار چاه هسات «وجاود» اسات
(مالصدرا  .)38 :1 1981بر مبنای اصالت وجود کل هستی از قوس صعود تا قوس نازول دارای تبیینای
یگانه خواهد بود .در واقع اصالت وجود مبین عدم گسست در هستی است .نتیجۀ به کاارگیری ایان قاعاده
آن است که همۀ اجزای عالم عالقۀ ذاتی و پیوند ناگسستنی با هم دارناد و هماۀ موجاودات پیوساتار یاک
وجود هستند.
ّ2ـّّ1ـّّ.2وحدتّوّبساطتّوجودّ

این قاعده از مهم ترین مبانی حکمت متعالیه است .مالصدرا در ابتدای امر به طر قاعدۀ وحدت تشکیکی
وجود پرداخت .طبق این اصل جهان به گونهای تبیین میگردد کاه کال مراتاب هساتی از حقیقتای واحاد
نشأت گرفته است .حقیقتی واحد که از قوس صعود شروع و به سوی قوس نزول هستی در حرکت است .باه
باور او با همۀ ترکیبی که در اجزای عالم مشاهده میگردد گونهای یکسارچگی ذاتی و عالقۀ ذاتی موجاودات
عالم را فرا گرفته و هر موجود به عنوان یک ارگانیسم و سیستم منحصر به فرد خود را در کلیتی وحدتمند و
پویا نشان میدهد (مالصدرا .)117 :6 1981
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اما مالصدرا در این نقطه متوقف نمیشود و در رویکردی عرفانی که به نظر میرسد متأثر از اندیشههای
عرفا و اخوانالصفا بوده است (مالصدرا  )63 :1354با طر نظریۀ «وحدت شخصی وجاود و کثارت در
مظاهر وجود» حقیقت وجود را منحصر در حقتعالی میداند واجبتعاالی را «بسایطالحقیقه» و کثارات
عالم را «تجلی» «نمود» و «آیت» او معرفی مینماید (مالصدرا  356 :2 1981ا .)361
قاعدۀ وحدت و بساطت وجود لوازمی دارد که باا در نظار گارفتن آنهاا پیوناد ایان قاعاده باا مباحاث
زیستمحیطی نمایانتر میشود:
پیریزیّعالمّهستیّبرّپایۀّامکانّوجودیّیاّفقریّ(وجودّربطیّعالمّامکان)ّ
ّ1ـّّ2ـّّ1ـّّ ّ.2

بنا بر مشرب صدرایی وجود ِصرف که دارای وحدت حقۀ حقیقیاه میباشاد موجاودی «فینفساه لنفساه

بنفسه» است که تنها مصداق آن وجود حقتعاالی اسات .ایان وجاود در غایات بسااطت باوده و ناامعین

نامحاادود و غیاار قاباال اکتناااه اساات .در صااورتی کااه موجااود هاایچ یااک از قیااود سااهگانۀ فااوق را
نداشااته باشااد در فلساافۀ صاادرا از آن بااه وجااود رابااط تعبیاار ماایشااود (مالصاادرا  79 :1 1981و 82؛
حکیم سبزواری  241 : 1379؛ طباطبایی 40 :1363؛ دهباشی .)1 :1379
جاور دیگار دیادن ممکناات کارآمادتر و متعاالیتر از
مالصدرا به صراحت توان فلسفۀ خاویش را در ِ

فلسفههای خدامحور پیشین میداند (مالصدرا .)329 :1 1981

در فلسفههایی همچون مشاء بر اساس دیدگاه اصالت ماهیتی ماهیات نفسیتی دارند و از ایان جهات
وجود آنها رابطی است و صرف ربط نیستند .اما در حکمت متعالیۀ صدرایی تماام وجاودات امکاانی از
خود هویت مستقل مشخص و متعینی ندارند بلکاه عاین رباط هساتند و در ارتباا باا مبادأ خاود ماورد
شااناخت قاارار میگیرناااد (مالصاادرا  47 :1 1981و  79؛ همااان  300 :2؛ هماااو  280 :1363؛
طباطبایی  .)40 :1363از این رو اینگونه میتوان اظهار داشت که وجود رابط در اندیشۀ صدرایی اساس
نظام عالم و مال ساختمان جهان است و کسانی که بخواهند جهان هستی را بدون وجاود راباط مطالعاه و
بررسی کنند چیزی جاز یاک تاوده تصاورات باینظم و انباوهی از اندیشاههای درهام و بارهم باه دسات
نمیآورند.
این نگاه کلگرایانۀ صدرایی و ربطانگاری همۀ موجودات نه تنها نگرش توحیدی را تعالی مایبخشاد
بلکه تلقی جدیدی به عالم طبیعت نیز میبخشد و به انسان کمک میکند خود و تمامی اجازای عاالم را در
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ارتبا با علتالعلل یعنی حقتعالی ببیند و مواجهۀ درستی با سایر اجازاء چاه از حیاث شاناخت و چاه از
حیث رفتار داشته باشد .از حیث شناخت او به جای آنکه به چیستی اجزای عالم بنگارد باه هساتی آنهاا
مینگرد و مجموعۀ عالم هستی را آیت و تجلی حقتعالی میبیند .از حیث رفتار او تمامی موجودات عالم
را مخلوق الهی میبیند و برای تک تک آنها فارغ از آنکه در چه رتبهای از وجود قرار دارند ارزش و احترام
قائل است و خود را مکلف به رعایت حقوق آنها آنگونه که خالق هستی مطالبه نموده میکند.
ّ2ـّّ2ـّّ1ـّّ.2هماهنگیّنظامّوجودیّانسانّصغیرّباّعالمّکبیرّ

مالصدرا با طر نظریۀ «عالم انسان صغیر و انسان عالم کبیر است» رابطۀ عمیقی میاان دو طارف مسائله
یعنی انسان و محیط زیست برقرار میکند .از منظر او انسان فاعال شناساا اسات و بایاد متعلاق شناساایی
ِ
(عالم طبیعت) را در خود داشته باشاد (مالصادرا  .)73 :1354او معتقاد اسات اگرچاه هار یاک از ایان
دو طرف مسئله تکثر در اجزا دارند اما این تکثر خدشهای در یکسارچگی آنهاا ایجااد نمیکناد و هار یاک
به جمیع اجزایش یک واحد بالفعل و کل به هام پیوساته اسات چاراکاه وحادت در یاک مجموعاه هماراه
بااا فعلیاات اساات و در چنااین حااالتی کثاارت آن مجموع اه چیاازی بیشااتر از بااالقوه بااودن نخواهااد بااود
(مالصدرا 237 :1363؛ همو .)23 :1354
ّ3ـّّ2ـّّ1ـّّ:2عینیتّوجودّباّکماالتّ

بر اساس این نظریه تمامی کماالت و صفات خداوندی در اشیاء عالم ساری و جاری اسات و چاون رابطاۀ
علیت میان وجودات برقرار است آنچه از خدا افاضه میشود وجودات خا

ممتاز و برخاوردار از شاأن

الهی هستند.
مالصدرا نمونههایی فراوان از سریان کماالت الهی در مراتب هستی را بررسی کرده که مشهورترین آنها
سریان شاعور در ذره ذرۀ عاالم هساتی اسات .مبناای ایان ساریان نظریاۀ مسااوقت علام باا وجاود اسات
(مالصدرا  .)278 :3 1981او با طر این نظریه معتقد شد هر جا خلقت راه یافته علم نیز بدانجا رخناه
کاارده اساات و هاار ی اك از موجااودات بااه مقاادار بهاارهای کااه از وجااود دارد بهاارهای از علاام را داراساات
(مالصدرا .)7 :1 1417
امروزه برخی اکولوژیستها نیز به سریان شعور در عالم طبیعت قائل شدهاند و قاانونی را تحات عناوان

«طبیعت خود بهتار مایداناد» تادوین نماودهاناد (کاومنر .)23 :1382 10و روی هماین اصال و قاانون
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معتقد شدهاند که اگر همین امروز انسان از دخالتهای بیحساب خود در زمین دست بردارد زمین قدرت
«خودآمااایی» «خااودتنظیمی» «خااودعمرانی» «خااودتطهیری» و در یااک کااالم قاادرت بازگشاات

بااه حالاات عااادی پااس از بااروز آشاافتگیهااا را دارد (میلتااون 191 :1382 11؛ اکاااف  35 :1382؛
محمدرضایی  .)40 :1388با این حال به دلیل آنکه نتوانستهاند مبانی فلسفی چنین قاوانینی را باه خاوبی
تبیین کنند همواره در معر

اتهام به شعارگویی هستند .این در حالی است که متفکری همچاون مالصادرا

ضمن تبیین عقالنی شعور همگانی موجودات بر پایۀ آن ویژگیهاایی را در نظار مایگیارد کاه در منظوماۀ
فکری مکاتب انسانمحور جایی ندارد .به عنوان نمونه:
 .1زمین و تمام آنچه او را در برگرفته است موجوداتی تسبی گوی ذات اقدس اله هستند .تسبی در یک
معنا شناور بودن در مسیر و مداری معین (راغب اصفهانی  )175 :2 1374و در معنایی دیگر حرکات در
مسیر حق بدون ذرهای انحراف و ضعف است (مصطفوی  .)23 :5 1430طبق هر دو معنا کل هستی در
ارتبا با هم هدف واحدی را دنبال میکنند .این هدفجویی نه تنها از روی متابعت قوانین علمی بلکاه باا
آگاهی و عشق انجام میپذیرد.
مالصدرا در رویکرد سیستمی که الزمۀ مبانی فلسفی اوست در مقاام یاک مفسار باا اساتفاده از آیاات
معرفتبخش قرآن نگاه خود را تحکیم میبخشد .او معتقاد اسات قارآن باه زیباایی ارتباا میاان شاعور و

َ
ُ
َ ُ
ُ
تسبی گویی موجودات را به نمایش گذاشته است .آنجا که میفرماید« :ت َس ِّب ُحّل ُهّالس َم َاواتّالس ْب ُع َّوّاأل ْرض َّو َّمـنّ
َ
َ ِّ َ
ُ ٌّ َ ْ َ َ َ َ
َْ َ َ َ
َ
ّصـالت ُهّ
نّشی ٍءّإالّی َس ِّب ُحّب َح ْمده َوّلـکنّالّتفق ُهونّت ْسبّی َح ُه ْ ّم» (اسرا )44/و آنجا که میفرمایدّ « :کلّقدّعلم
نّم ّ
فّیهنّوّإ
َو َّت ْسبی َح ُّه» (نور( )41/مالصدرا  256 :2 1366؛ همان .)147 :6

 .2زمین مانند سایر موجودات عالم هستی «عبدالسبو القادوس» اسات .یعنای موجاودی اسات کاه
متناسب با ظرف وجودی خود فرمانبرداری خدای پاک را میکند (مالصدرا  .)366 :2 1981بدونشاک
الزمۀ فرمانبر بودن یک موجود باشعور بودن آن موجود است .شواهد قرآنی مالصدرا در این بخاش آیاات
 11سورۀ فصلت و  44سورۀ هود است که در آنها زمین مخاطب اوامر و ناواهی الهای قارار گرفتاه اسات
(مالصدرا  82 :1360؛ همو .)91 :1 1417
 .3زمین و برخی موجودات جزو شاهدان در قیامت هستند .قرآن زماین را دساتگاه مرماوز خبرگیاری و

َ ُ َ ِّ ُ َ
خبرگزاری خدا معرفی میکند« :ی ْومئ ٍذّتحد

َ

َ

َ

َ َ
ّأ ْخ َ
ـكّأ ْوحـیّّلهـا» (زلزلاه5/اا .)4الزماۀ خبرگیاری و
بارهـاّبـننّر ب
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خبرگزاری یک موجود باشعور بودن آن موجود است .مالصدرا در مقام یک مفسر با ارتبا دادن این آیه باه
َ َ

َ

ْ

ُ

ُ َ
ْ
َ
ّشّی ٍء َّخل َق ُهّثم َّهـدیّ» معتقد است خداوند قوۀ نطق و خودآگااهی را باه
آیۀ  50سورۀ طه« :قال َّر ُّبناّالذیّأعطیّّکل ّ
ُ
عنوان یک کمال به همۀ موجودات از جمله زمین عطا نموده است لکن به حکم ذیل آیه [ث َّم َهدی] ایان قاوا

بعد از حرکت جوهری در نهاد زمین به فعلیت میرسد (مالصدرا  426 :7 1366و.)427
بدونشک مهمترین دستاورد زیستمحیطی چنین رویکردی در شناخت زمین آن است که انسان نسبت
به زمین دیدی کلنگر و نظاممند پیدا میکند؛ زمین را سیستمی خودآگاه و تمامی اجازای آن از جماادات و
نباتات و حیوانات و انسان را موجوداتی باشعور در ارتبا با هم تلقای نماوده و باه دلیال حضاور و ظهاور
خداوند آن را سیستمی برخوردار از شأن و کماالت الهی میبیند .و این هماان چیازی اسات کاه در تفکار
سیستمی خدامحور به دنبال تبیین آن هستیم.
برخی اندیشمندان معاصر در بازخوانی اندیشۀ مالصدرا این ناوع از شاناخت را باه «شاناخت آیاهای»
تعبیر نمودهاند .در چنین شناختی ذهن متفکر سیستمی حرکت خود را از امور شناخته شاده ُ(بعاد فیزیکاال
ِ
هستی) آغاز و با نفوذ به ماورای آنها ُ(بعد متافیزیکال هستی) به وحدتی که در پس این کثرات است پای
میبرد( .مطهری  )49 :3 1372و از آنجا که خداوناد تعبیار «آیاات» را در ماورد اجازای عاالم باه کاار
میبرد در جهان بینی سیستمی مبتنی بر کالم وحی متفکر سیستمی در نگرش جمعی خود به عالم هستی
آیتی چون زمین را در ارتبا با سایر آیات الهی میبیند (فولنز 12و همکاران .)25 :1393

ّ3ـّّ1ـّّ.2مطابقتّعوالمّوجودّ

ُ
العوالم متطابقة» و امثاال آن را باه
مالصدرا نخستین فیلسوفی است که اصطالحاتی چون «تطابق عوالم» «

کار برده است .این نظریه که مالصدرا آن را از دستمایههای عرفای قبل از خود اقتباس کرده و سسس تبیاین
عقلی نموده است بیانکنندۀ این ایده میباشد که عوالم وجود با یکدیگر مطابقت و برابری طاولی دارناد و
ا
میان آنها همبستگی وجود دارد .در تحلیل این نظریه اگر صرفا به متعلق آنها نظر کنیم عالم مثال وجاود
جمعی مراتب ماادون خاود اسات .در چناین حاالتی کامال بارای
جمعی عالم طبیعت و عالم عقل وجود
ِ
ِ

ناقص به گونۀ کمال حکایت است و ناقص برای کامل به گونۀ نقصان حکایت است؛ اما به نظر میرساد در
حکمت متعالیه مبنای همبستگی و تطابق چیزی فراتر از این باشد و آن وجود ربطی عوالم مذکور است .در
چنین حالتی آنها نسبت به مرتبۀ اعالی وجود (عالم ربوبی) عین ربط تلقی میگردند و هیچ استقاللی از
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خود ندارند بلکه تجلی همان وجود برتر هستند (مالصدرا .)277 :6 1981
ّ4ـّّ1ـّّ.2علمّیقینیّدرّشناختّمحیطّزیستّ

مالصدرا عالوه بر نگاه هستیشناسانۀ خود به علام و مسااوق دانساتن آن باا وجاود (مالصادرا :3 1981
 )278بر تحصیل علم یقینی در شناخت مجموعۀ هستی تأکید دارد .نامگذاری سفر چهارم از اسفار اربعاه
به «سفر فی الخلق بالحق» نیز گویای همین واقعیت است که او سهم بهسزایی بارای کساب علام یقینای و
تغییر نگرش عمیق انسان نسبت به خود و محیط پیرامونش از این مسیر قائل است .از منظر مالصدرا تمامی
ُ َ ُ
عارف اال
اشیای عالم ذواتاألسباب ا معلول و دارای علت ا هستند و به حکام قاعادۀ «ذوات األساباب ال ت
أسبابها» (امری که دارای علت است تنها از طریق علت خود شناخته میشاود) تحصایل علام یقینای و
ِب ِ
ُ َ

َ

ُ

ْ َ
َ
ْ
ّش َ
هاد ًةّقلّالل ُّـه» (انعام )19/تنها در
ی ٍءّأ ک َب ُر ّ
شّ
شناخت ذواتاألسباب آنچنان که قرآن کریم فرموده است «قل ّّأیّ ّ

سایهسار شناخت حقتعالی میسر است .در سیرۀ اولیای الهی و عرفا نیز شاهد آن هستیم که آنها همانطور
که حقتعالی را مبدأ وجود اشیاء در نظر میگیرند او را مبدأ علم خود به اشیاء طبیعی قرار میدهند و در پی
کسب علم الهی در شناخت اشیاء هستند (مالصدرا  363 :2 1981؛ همان  398 :3؛ هماان  27 :5؛
همو .)46 :1354
در واقع مالصدرا با طر قاعدۀ «العلم الیقینی» ضعف بسیاری از مکاتب فکری بشری را که در آنهاا
طبیعت گسسته از مبدأ در نظر گرفته شده و در شناخت طبیعت بیشتر بر شناخت حسای و ُبعاد
متعلق علم
ِ
طبیعت مخلوق ا باه عناوان فعلای از
فیزیکال آن تمرکز نمودهاند نمایان ساخته و ضمن آنکه متعلق علم را
ِ
افعال خداوند و در ارتبا با سایر افعال ا قرار داده افق دید انسان را به ابعاد متافیزیکال هستی باز میکند.
ُ

ْ َ َ
ون ُّمحـی ٌ ّط» (آلعماران)120/
از آیاتی چون «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُالْغَیبِ الیعْلَمُها إِالَّ هُوَ»ّ(انعامّ)59/وّ«إنّالل َهّبماّیعمل

نیز اینگونه استفاده میشود که در نگرش توحیدی یک نظام «محیطی و محاطی» برقرار است و همۀ علمها
و معلومها در بطن علم خداوند هستند .بدونشک انسان معاصر با تمسک به علم الهی و عرضۀ علوم بشری
ا همچون علم محیط زیست ا به ساحت علم الهی ضمن آنکه باه شاناختی کامالتر از ابعااد و الیاههای
محیط زیست دست پیدا میکند توان آن را مییابد که برنامهریزی جاامعی جهات تصارف و
هم
ِ
متصل به ِ

بهرهبرداری از محیط زیست و به طور خا
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اصلّهدفمندیّدرّسیستمّ
ّ
ّ2ـّّ.2

برخی پژوهشگران عرصۀ تفکر سیستمی این اصل را در مورد سیستمهای اجتماعی صادق میدانند؛ اماا در
مورد سیستمهای زیستمحیطی معتقدند اینگونه سیستمها از خود هدفی ندارند و تنها باه اهاداف اجازای
خود و مهمترین جزء سیستم که انسان است خدمت میکنند (وست چرچمن .)55 :1369
ا
نگاه صرفا ابزاری و انساانمحاور باطال اسات.
در رویکرد خا حکمت متعالیه به جهان هستی این ِ
جهان هدفمند (جهان دارای مبدأ و معاد) تحت علم عنایی و حکمت خداوند جزو مهمتارین مباانی
صدور
ِ

هستی شناسی و خداشناسای در حکمات متعالیاه اسات کاه باا اساتعانت از آن نگااه سیساتمی مالصادرا
به جهان در پرتو دو اصال مهام تفکار سیساتمی یعنای «همبساتگی و تعامال باین اجازا» و «هدفمنادی»
قابل استفاده است.
شایان ذکر است که عرفا با طر نظریۀ فیض الهی فایض اقادس را مرحلاۀ علمای و فایض مقادس را
مرحلۀ وجودی فیض خداوند در آفرینش هستی و پدیدههای آن میدانند.
مالصدرا نیز مطابق نظر عرفا معتقد است خداوند به همان جهتی که فاعل و موجد اشیاء است به همان
جهت عالم به آنهاست .در حقیقت علم عناایی او در عاین بسااطت و اجماال کاشاف تفصایلی از کال
ماسواست و این نظام احسن و کامل جهان ا که فعل اوست ا بدون واسطه از آن علام عناایی و نظاام رباانی
سرچشمه گرفته است (مالصدرا  207 :1354ا  204؛ همو  .)163 :1302شاواهد قرآنای مالصادرا در
این بخش آیاتی چون«إِنَّا كُلَّ شَیءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ» (قمار« )49/وَ خَلَقَ كُلَّ شَیءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدیراً» (فرقاان)2/

«وَ إِنْ

مِنْ شَیءٍ إِالَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِالَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» (حجر )21/میباشد .این آیات شریفه گویاای ایان واقعیات
هستند که خلقت هستی به صورت یک کل سازواره (ارگانیسم) در همۀ مراتب آن طی یک نظام باه لحااظ
نقشه ساختار مواد زیبایی تنوع کمیت و کیفیت در علم الهی مقدر بوده و همین علم منشاأ صادور آن
است از اینرو نمیتوان پیدایش جهان را بر حسب بخت و اقبال تحلیال نماود .مالصادرا در تکمیال ایان
بحث حقیقت صفت حکمت الهی را در مورد خداوند به دو معنا بیان میکند:
َ
َ
در تبیین معنای نخست طبق قاعدۀ « ُه َو حکیم ِفی ِع ِلم ِه ُمحکام ِفای ِف ِعل ِاه» از دو منظار علام و عمال
اینچنین میگوید :خداوند حکیم است چون احاطۀ علمی به ماسوای خود دارد و همین علم منشأ صادور
عالم و سبب وجود اشیاء است (مقام تقدیر) .و حکیم است چون عالم هستی را بر اساس همان نقشۀ دقیاق
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موجود در علم خود بدون آنکه در آن خلل و سستی مشاهده گردد در نهایت استحکام و باه احسان وجاه
آفریده اسات باه گوناهای کاه بهتار از آن نمایتاوان فار

کارد (مقاام قضاا) (مالصادرا  204 :1354؛

همو  369 :6 1981؛ همو .)272 :1363
د ر معنای دوم خداوند حکیم است چاون عاالم را هدفمناد آفریاده اسات .مالصادرا در تبیاین اصال
هدفمندی ا به عنوان یکی از مهمترین اصول مستفاد از حکمت ا گامهایی چند برمیدارد:
در گام نخست وی با طر این اعتقاد که خداوند موجودی حکیم است اقتضاای حکمات الهای را آن
میداند که تمامی موجودات به غر

و غایت خلقتشان یعنی دست یافتن به کماالت و کمال نهایی خاود

برسند .بر همین مبنا او به سریان اصل غایتمندی و علت غایی در جمیع افعال الهی قائل است .مالصدرا در

ْ َ
َ ْ
َ
ً
َ َْ َ
َ
ال»
یّخلـوّالسـماواتّّ َوّاأل ْرض َّر بنـاّمـاّخلقـتّهـذاّبـاط ّ
تحکیم این نگاه با استشهاد به آیااتی چاون « َوّی َتفک ُـرونّفـ ّ
َ ْ َ َ
ْ َ َ ْ ِّ
َ ََ
َ َ
َ َْ َ
ُ
ّمـاّبین ُهمـاّ
ـماء َّوّاأل ْرض َّو ّ
و» (انعامَ « )73/وّماّخلقنـاّالس
(آلعمران ّ َ ّ« )191/وّه َوّالذیّخلوّالسماوات َّواأل ْرضّبال َح ّ
باط ًّال» (  )27/نفی مطلق غر و غایت از افعال الهی را مستلزم راه یافتن عبث در افعال الهای و تارجی

بالمرج میداند که این با حکمت و عنایت الهی تاامالفاعلیاه باودن و فاعال بالاذات و بااختیاار باودن
خداوند منافات دارد (مالصدرا  142 :1354؛ همو  307 :6 1981؛ همو .)291 :1363

در گام بعدی وی به تبیین علت غایی افعال الهی پرداخته و با استناد به آیاتی چون « ُه َوّالذیّ َخ َل َـو َّل ُک ْ
ـمّمـاّ
ْ َ
ْ َ
ً
ً
َ ُ
عـا» (جاثیاه )13/انساان را غایات
عا» (بقرهَ « )29/و َّسخ َرّلک ْمّماّفّیّالسـماوات َّوّمـاّفـیّاأل ْرض َّجمی ّ
فّیّاأل ْرض َّجمی ّ

بالعر

معرفی می کند .در واقع ایشاان آیاات ماذکور را تعلیلای بار غایات باودن انساان بارای مواهاب و

نعمتهای زمین میداند چون با تدبر در این دسته از آیات زمینۀ ایان پرساش فاراهم مایشاود کاه انساان
کیست که این مجموعۀ عظیم برای او آفریده شده است (مالصدرا )334 :7 1366
َ

َ
ـون» (بقاره)156/
در نهایت با استشهاد به آیاتی چون «إناّلله َّوّإنـاّإ ّلیـهّراجّ ُع ّ

َ َْ ُ ْ
ّالجـن َّو ّْان ْن َ
ـسّإالّ
« َوّمـاّخلقـت

لّی ْع ُب ُدونّ» (ذاریات )56/واجبتعالی را غایت بالذات میداند به این معنی که خداوند هر آنچه الزمۀ وصاول
به مقصد است به افعالش (مخلوقات عالم) عنایت فرموده است و همواره آنها را در مسیر رسیدن باه خاود

هاادایت ماایکنااد (مالصاادرا  264 :2 1981؛ همااان  327 :6و  367؛ همااو  275 :1363و 292؛
همو .)329 :1387

ْ ُ
ُ َ
َْ
َ َ َ
ّشّی ٍء َّخل َق ُهّثم َّهـدیّ» (طاه  )50/و
در جایی دیگر مالصدرا با استشهاد به آیاتی چون «قال َّر ُّبناّالذیّأعطیّّکل ّ
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َ

َ

َ

َ

«الذیّ َخل َوّف َسو َ
یّوّالّذیّقد َرّف َهدیّ» (اعلی2/ا )3کاه ماورد استشاهاد بسایاری از فالسافه از جملاه ابانساینا

( )21 :1404نیز قرار گرفتهاند نگاه سیستمی خود به عالم را در ساایۀ دو اصال «همبساتگی و تعامال باین
اجزا» و «هدفمندی» تحکیم میبخشد .مالصدرا آیات مذکور را چنین تحلیل میکند:
الف) صدر آیات بیانگر اصل «همبستگی و تعامل بین اجزای سیستم» هستند به این معنا که پروردگاار
ما همان حکیمی است که میان همۀ موجودات رابطه برقرار کرده و وجاود هار موجاودی را باا تجهیازات آن
(یعنی قوا و آالت و آثاری که الزمهی آفرینش او بوده) با سایر موجودات مرتبط نماوده اسات .آیااتی چاون
َ

َ

ُ َ
ّشّی ٍء َّخل َق ُّـه» (سجده )7/نیز گویای همین واقعیت هستند .در ساورۀ اعلای ایان عمال باا واژۀ
«الذیّأ ْح َس َنّکل ّ
َ
َ َّ
«ف َس َّوی» به معنی پردازش زیرساختها بیان شده است .واژۀ «قد َر» نیز بیاانگار آن اسات کاه خداوناد باه

مقتضای حکمت خویش بیشترین دانش را دربارۀ ظرفیتها قابلیتها نیازها و نسبت پدیدهها باا یکادیگر
دارد و مرزهای تکاملی پدیدهها را در صورت خا

خود اندازهگیری دقیق نموده است.

گر اصل «هدفمندی» است به این معنا که همان خدای حکیم هادی و دستگیر همۀ
ب) ذیل آیات بیان ِ

موجودات در رسیدن به مطلوبشان است و مطلوب آنها همان هدفی است که به خااطر آن خلاق شادهاناد
یعنی ذات باریتعالی و بازگشت به سوی او (مالصدرا  369 :6 1981؛ همو  368 :7 1366ا .)366
بدونشک از مهمترین نشانههای حکمت الهی در خلقت عالم هستی میتوان به نظم و تنوع زیساتی آن
اشاره کرد که نقش مهمی در ثبات و بقای پدیدههای عالم از جمله زمین دارد.

ْ َ َ
در مقولۀ نظم قرآن کریم در آیاتی زمین را به عنوان موجاودی مانظم و ماوزون وصاف نماوده « َواأل ْرضّ
َ َ
ُ ِّ َ
َ
َْ
ُ
ناهاّوّأ ْل َ ّقیناّفی َ
ون» (حجر )19 /و قرنها قبال از آنکاه علام جدیاد نظام و
ی ٍء َّم ْوز ٍ ّ
ّش ّ
هاّرواسّیّ َوّأن َب ْتناّفیهاّم ْنّکل ّ
َمد ْد

انسجام زمین را به مثابۀ یک سیستم کشف کند نظم حاکم بر زمین و اجزای آن را به انحای مختلاف بارای

همۀ انسانها بهویژه عالقهمندان محیط زیست بیان فرموده است :از نظم فلکی زمین گرفته [مستفاد از بیاان

ََ
ُ ٌّ
َ
ون» ] تا نظم طبقاتی زمین [مستفاد از آیۀ  12سورۀ طالق « َوّ
یّفل ٍكّّی ْس َب ُح ّ
عام قرآن در آیۀ  33سورۀ انبیاء «کلّف ّ
ْ َ
ْ َ
َْ
َ
ٌ
رات»].
م َنّاأل ْرضّمثل ُهنّ»] و نظم پازلگونۀ زمین [مستفاد از آیۀ  4سورۀ رعد « َوّفّیّاأل ْرضّقط ٌع ُّم َتجاو ّ

الزم به توجه است که در جهانبینی سیستمی مبتنی بر کالم وحی متفکر سیستمی نظم و توازن زماین
را خودمختار نمیداند بلکه آن را بر اساس قوانین پابرجایی که به امر خداوند حکیم استوار هساتند فهام و
تفسیر میکند (نصر .)49 :1384
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در مقولۀ تنوع زیستی نیز به شهادت آیات قرآن خاالق بیهمتاا تناوع در حیاات را باه شاکل عادالناه و
مدبرانهای در سط زمین گسترانیده است .در نگاه قرآن (عبس 32 /ا  )25این دستگاه غذاساز عظیم کاه از
سیستمی پیچیده و خا

برخوردار است به کمک قوایی که خداوند در وجود او نهادینه کرده است اناواع

گیاهان را با رنگها و طعمهای مختلف برای انواع حیوانات و انسانها میسازد و این خود از شااهکارهای
خلقت است که چگونه از یک زمین این همه غذاهای گوناگون تولید میشود .از طرفی خداوناد در آیاۀ 49
َ ر َ َ
سورهی قمر میفرماید« :إِنَّا كُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ» یعنی هر آنچه در این هستی خلق شاده قاأ َر ِبقاأر اسات
ا
مقدار و اندازهای دارد و طبعا باید به صورت صحی و مطابق با نیاز از آن بهرهگیری کرد تا نابود نشود چرا که
اینها عالوه بر آنکه در حیات و ثبات پدیدههای هستی نقش مستقیم دارند امانتهایی هستند که بایاد باه
نسلهای آینده تحویل داده شوند.
مالصدرا در نگاه سیستمی خود به عالم هستی روشن شدن روابط متعدد گونههای گیااهی و جاانوری و
لزوم حضور متقابل گونهها در یک سیستم برای بقای دیگری را نشانگر نظم ذاتای خلقات و اندیشاۀ یگاناۀ
ایجاد و مدیریت نظام هستی میداند؛ مفهومی که در تعالیم الهی در «توحید» متجلی میشود .ایشان ذیال
َ َ

ْ َ

ً

آیۀ « ُه َوّالذیّ َخل َوّل ُک ْمّماّفّیّاأل ْرض َّجمی ّعا» (بقره )29/به طور خا

از زمین باه عناوان جاامع نعماات الهای و

موجودی برخوردار از تنوع زیستی یاد میکناد و انساان را غایات باالعر

نعماات متناوع زماین مایداناد

(مالصدرا  287 :2 1366ا .)274
ا
طبعا در این تنوع زیستی هر یک از گونههای موجود به تنهایی بهعنوان یک سیستم منحصر باه فارد در
دل یک سیستم کلیتر به نام زمین از حیات برخوردار هستند و اخالل در سیستم این گونهها سیستم کال را
دچار آشفتگی و آشوب میکند.
با توجه به آنچه بیان شد اگر انسان در دام حد افراطی علم که «جربزه/فریبندگی» است و حد تفریطای
علم که « ُبله/کودنی» است گرفتار نشود و جهت زندگی خود را به سمت حاد میاناه و مطلاوب علام یعنای
«حکمت» هدایت کند عالوه بر آنکه درک دقیقی از خلقت حکیمانۀ حقتعالی مییابد در مواجهۀ رفتاری
ا
با زمین نیز حکیمانه و دقیقا طبق نقشهای که در علم الهی وجود دارد رفتار میکناد .در غیار ایان صاورت

ََ َ
َ ْ َ
گرفتار مکر شیطان که خواستار تغییر و مشوه کردن چهرۀ پاک و زیباای آفارینش اسات [«ف ّلی ّغیـ ُرنّخلـوّاللـهّ»

(نساء ])119/میشود.
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اصلّتکاملپذیریّسیستمّ
ّ
ّ3ـّّ.2

در حکمت متعالیه این اصل مهم و کاربردی فراتر از دید مکانیکی دانشمندان علوم تجربیّ[که تنها بار ُبعاد

فیزیکال و تکامل فیزیکی سیستمها تمرکز نموده اند و از تحلیل جهان باه عناوان واقعیتای دو بعادی امتنااع
میورزند] ذیل دو اصل مترقی «وحدت تشکیکی وجود» و «حرکت جوهری» قابلتبیین است.
بر اساس اصل «وحدت تشکیکی وجود» کل مراتاب هساتی از حقیقتای واحاد نشاأت گرفتاه اسات.
حقیقتی واحد که از قوس صعود شروع و به سوی قوس نزول هستی در حرکت است .در حکمت متعالیاه و
ا
بر مبنای اصل «حرکت جوهری» همین حقیقت تنزل یافته مجددا به قوس صعود پیوند میخورد .به عباارت
دیگر و بر اساس دو اصل مذکور رابطۀ اینهمانی میان مراتب عالیه و دانی هساتی وجاود دارد .لاذا قاوس
نزول ترجمان قوس صعود هستی است .در این میان آنچه برای مالصدرا در تحلیل هستی بر مبناای حرکات
جوهری مهم جلوه میکند نگرش غایتانگارانه به تار و پود هستی و صیرورت مدام هستی به مبدأ نخستین
خود است.
حرکات از نقاص باه ساوی کماال اسات و
از منظر مالصدرا عالم طبیعت عاین حرکات اسات .ایان
ِ

غااایتی جااز فعلیاات کاماال و متعااالی را دنبااال نماایکنااد (مالصاادرا 197 :5 1981؛ همااان 279 :9؛
همو  .)454 :1354او خاستگاه این حرکت را که امری همگانی در ذره ذرۀ عالم هستی میباشاد ساریان
شعور و ادراک در موجودات نسبت به غایت خویش میداند و معتقد است بر مبنای همین شعور اسات کاه
سیر استکمالی عاشقانه و با شوق وصف ناشدنی به سمت غایت واقعی خویش عروجی متعاالی
جهان در ِ
را تجربه میکند (مالصدرا  67 :3 1981ا  .)61از اینرو در رویکرد سیستمی مالصدرا عنصر «عشق»

سرمایۀ وجود بلکه عین وجود است( .همان  278 :2ا  )274تا جایی که او معتقد است اگر عشق نبود نه
آسمانی وجود داشت و نه زمینی و نه خشکی و نه دریایی(همان .)158 :7

َ ْ
ُ
ُ
یّشـن ٍ ّن»
از جمله شواهد قرآنی مالصدرا در تکاملپاذیری هساتی ایان آیاات میباشاند« :کـلّیـ ْ ٍومّه َـوّفـ ّ
َ
ُ َ
ُ ٌّ
ُ َ
ونّ» (انبیاء )93/و به طاور خاا در ماورد
(الرحمن « )29/کلّی ْجرّیّأل َجل ُّم َس ًّمی» (رعد  )2/و « ّکلّإ ّلیناّراجع
ٍ
َ ْ َ
ُ ْ َ
زمین آیۀ «ی ْو َم ُّت َبدلّّاأل ْر ُض ّّغی َرّاأل ْرضّ» (ابراهیم .)48/شایان ذکر است بر اسااس قاول مشاهور مفساران تبادل

مورد اشاره در آیۀ شریفه تبدل و تکامل در صفات و احوال بوده و در همین زمینی که واقعیات عینای دارد و
باار آن ساااکن هسااتیم صااورت ماایگیاارد (فخاار رازی 12 :19 1986؛ بحراناای 319 :3 1415؛
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عیاشی  237 :2 1380؛ طبرسی .)498 :6 1377
مالصدرا با استعانت از قواعدی چون «اصالت وجود» و «حرکت جوهری» حرکت و سایر اساتکمالی
زمین به سمت غایت واقعی خویش را تبیین عقالنی نموده است (مالصدرا 87 :1360؛ هماو :7 1366
 415و  426؛ همو 197 :5 1981؛ همان 117 :6و.)399
از نکات مهمی که مورد توجه مالصدرا قرار گرفته تکامل زمین با انفاس قدسیۀ کامله است .این نفوس
در اثر تقرب به خدا از فساد در زمین رویگردان بوده و بر عالم طبیعت اثرگذارناد( .مالصادرا :6 1981
399؛ همو  )416 :7 1366البته این تکامل در حکمت متعالیه یکطرفه نبوده و از آنجایی که به شاهادت
َ

َ

َ

َ

ُ
َ َ ُ
راب» (فاطرُ « )11/ه َـوّأ َنشـن ُک ِّ
مّم َـنّاأل ْرضّ» (هاود )61/و
آیات قرآن انسان نشئۀ طبیعت دارد « َ ّوّالل ُهّخلقک ْمّم ْنّت ٍ ّ

وجود او مستقیم یا غیر مستقیم تحتتأثیر زمین است زمین پاک نیز به انحاء مختلف در تکامل وجودی او
ْ َ

ً

ُ ْ َ ُ ْ
َ َ
ْ
ُ
َ
دا» (اعراف .)58/
بّیخ ُر ُجّنبات ُهّبإ ن َّر ِّبهّّ َوّالذیّخ ُبثّالّیخ ُر ُجّإالّنک ّ
نقش ایفا میکند « َوّال َبلدّالطّی ّ
ْ

ً

ُ َ ْ ُ
ـان َّضــعی ّفا» (نساااء )28/و اسااتفاده از نظریاۀ
مالصاادرا ایاان روی سااکه را بااا اسااتناد بااه آیاۀ «خلــوّاننسـ

«جسمانیةالحدوث و روحانیاةالبقااء باودن نفاس» تفسایر و تبیاین عقالنای نماوده و باه واساطۀ آن پیوناد
مستحکمی میان انسان و زمین از حیث شناخت برقرار میکند .طبق این نظریه پیدایش انسان از یک ماادۀ
ضعیف معدنی به نام نطفه است اما همین مادۀ ضعیف در حرکت جوهری خاود قابلیات ارتقااء و تبادیل
شدن به نفس را دارد (مالصدرا  347 :8 1981ا  345؛ همو  135 :1360ا  .)126در واقع مالصادرا از
ا
مجرای قاعدۀ مذکور سعی دارد به نقش زمین در تکون و تکامل انسان بسردازد .طبعا هر چه این رحم طبیعی
(یعنی زمین) پاکتر باشد سرعت رشد و ارتقای انسان نیز بیشتر خواهد بود.
تأثیرات مسئلۀ پاکی و ناپاکی زمین تاا آنجاا اسات کاه اماروزه برخای حتای فرهناگ و هویات را کاه
پدیدههایی غیرزیستشناختی هستند متأثر از جسم میدانند و میان تکامل جسمانی با تکامال فرهنگای و
تکامل جسمی با رشد و تکامل هویتی رابطه برقرار میکنند (کالیتون 87 :1390 13؛ اماناللهای بهاروناد

.)78 :1392
مالصاادرا ایاان شاابکۀ پیچیااده در تکاماال جساامانی و متعاق اب آن سااایر سااطو تکاماال را محصااول
فاایض و عنایاات الهاای دانسااته و معتقااد اساات تااا اذن الهاای نباشااد چنااین ساایر تکاااملی در انسااان
صورت نمیگیرد (مالصدرا  347 :8 1981ا  345و 392؛ همو  163 :2 1366؛ همو 332 1302؛
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همو  135 1360ا .)126
انسان صدرایی در نهاییترین سیر خود به انسان کامل که مستجمع جمیع اسماء و صافات حقتعاالی و
ا
حلقۀ واسط عالم طبیعت و عالم ملکوت است ختم میگردد (مالصدرا  .)114 :2 1981قطعا ایانچناین
انسانی امری ذهنی نبوده بلکه انبیاء عظام

و به طور خا

رسول خدا

و اهلبیت ایشاان

از

مصادیق بارز آن به شمار میروند .لذا به نظر میرسد در مواجهۀ شناختی و رفتاری با زمین رجوع به سایرۀ
نظری و عملی انسان کامل یک ضرورت باشد .شواهد قرآنی نیز گویای این واقعیت است که ارتبا عمیقی
میان انسان کامل و محیط زیست وجاود دارد .از طرفای قارآن مجیاد محایط زیسات را باا تماام اجازایش
فرمانبردار محض حقتعالی معرفی میکند و از طرف دیگر انسان کامل را انسانی معرفای مایکناد کاه در
اوج بندگی و تسلیم در برابر حق تعالی قرار دارد .در واقع قرآن بر اساس همین ویژگی مهم (عبد بودن) است
که شخصیتی چون پیامبر

را به عنوان اسوه و الگو برای تمامی جهانیان معرفی میکند و انسانها را باه

فرمانبرداری از ایشان دعوت میکند.
 ّ.ّ3دستاوردهایّرویکردّسیستمیّدرّشناختّمحیطّز یستّبرّمبنایّحکمتّمتعالیهّ
ّ1ـّّ.3دستاوردهایّنظریّ

دستاوردهای نظری این مسئله ضرورتهایی است که انسان صدرایی با اتکا به اصول سهگانۀ تفکر سیستمی
و مبانی حکمی این اصول آن هاا را در شاناخت خاود و محایط زیسات باه کاار میگیارد .مهمتارین ایان
ضرورتها در مورد محیط زیست عبارت است از« :ضرورت شناخت محایط زیسات در وحادت ترکیبای
عالم هستی» و «ضرورت شناخت محیط زیست به عنوان یک مجموعۀ هدفمند و تکاملپذیر» .اماا انساان
صدرایی حرکت خود در این دنیا را حرکت در شبکۀ هستی به صورت ُبرداری و برآیندی میبیند.
ّ2ـّّ.3دستاوردهایّعملیّ
ّ1ـّّ2ـّّ.3ضرورتّحفظّشننّوّمنزلتّمحیطّزیستّ

رویکرد سیستمی صدرایی این توان را به انسان میدهد که به جای مسالط شادن بار محایط زیسات باا آن
همراه شده و شأن و منزلت آن را ا به عنوان عضوی مهم از مجموعۀ عالم هستی ا با رعایت حقوق آن حفاظ
ا
کند .انسان صدرایی در رعایت حقوق محیط زیست دقیقا حقوقی را رعایت میکند که خالق محیط زیست
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از او مطالبه نموده است.
برنامهریزیّعالمانهّدرّجهتّحفظّمحیطّزیستّ
ّ2ـّّ2ـّّ ّ.3

برخالف رویکرد سیستمی مکاتب اومانیستی که علم در آنها مساوی با قدرت است و متعلق علم طبیعت
گسسته از مبدأ است در رویکرد سیستمی صدرایی علم به دلیل مسااوقت باا وجاود نمااد اقتادار و عازت
جامعۀ توحیدی بوده و سهمی مهم در کشف و ظهور ابعاد وجودی محیط زیست ا به عنوان فعلی از افعاال
خدا و در ارتبا با سایر افعال ا دارد .از اینرو میتوان ادعا نمود که چنین رویکردی با پشتوانۀ مبانی محکم
دینی و عقلی قابلیت برنامهای در جهت حفظ محیط زیسات دارد و بار اسااس آن میتاوان راهبردهاا را در
سطو مختلف تعریف نمود.
رفتارّحکیمانهّدرّبهرهبرداریّازّمحیطّزیستّوّتصرفّدرّآنّ
ّ
ّ3ـّّ2ـّّ.3

انسان صدرایی مجموعۀ عالم هستی را حوزۀ استحفاظی خداوند دانسته و با تمسک به سال حکمت خود
ا
را گرفتار مکر شیطان نکرده و دقیقا طبق نقشه ای که در علم الهی وجود دارد و بر مدار قانون حکمت الهی ا
َ ََ
که قانون تحول و تکامل و همهشمول بر کل هستی است و طبق آن خلقت هر مخلوقی قد َر ِبقد ٍر است ا در
زمین تصرف میکند .از طرفی به دلیل حرکت برآیندی در مجموعاۀ هساتی او هرگوناه اخاالل در سیساتم
زمین را اخالل در سیستم سایر اجزا بلکه اخالل در سیستم کل هساتی میبیناد .برآیناد چناین نگااهی آن
است که در تمام افراد انسانی احساس مسئولیت مشترک در قبال محیط زیست بهوجود میآید.
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نتیجهگیریّ
ّ

چنانکه مالحظه شد تفکر سیستمی حکمت متعالیه در شناخت هر پدیدهای از جمله زماین شاخصاههاایی
ا
دارد که تفکر سیستمی مکاتب بشری ا که نوعا بر پایۀ اصالت ماده و تجربه در قلمرو اندیشه و عمال شاکل
گرفتهاندّـّاز آن بیبهره یا کمبهره هستند:
الف) در تفکر سیستمی صدرایی که بر پایۀ کالم نورانی وحی و به مقتضای مبانی فلسفی او شکل گرفته
است هستی یک کل واحد است و عالوه بر همبستگی و روابطی کاه باین وجودهاای امکاانی باه صاورت
برآیندی و شبکهای برقرار است وجودهای همۀ ممکنات از قبیل ربط به حقتعالی میباشد .وجاود ربطای
اساس مطالعۀ عالم هستی و تأمینکنندۀ شأن و منزلت قدسی ممکنات است؛ خواه انسان باه ایان حقیقات
آگاه و متفطن باشد یا نباشد.
ب) زمین یکی از مهم ترین اجزای هستی در ارتبا با سایر اجزا است و به عنوان یک سیستم یکسارچاه
هدفمند و برخوردار از نظم و تنوع زیستی در سیری استکمالی باه ساوی منبعای قدسای در حرکات اسات.
ا
انسان نیز به عنوان عضوی از هستی در ارتباا و تعامال باا زماین اسات .طبعاا تفکار سیساتمی انساان در
شناخت زمین رفتار سیستمی او با زمین را رقم میزند و جادا انگااری خاود از سیساتم زمیناههای باروز
اخالل در سیستم و از بین رفتن کارکرد آن را فراهم میسازد.
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ّ

ّنوشتها
ّ
ّ
پی
1. Bertalanffy
2 .Sadovsky
3. West Churchman
4. System Thinking
5. De Rosnay
6. Ackoff
7. Durand
8. Meadows

م) ارگانیک را صفت برای مجموعۀ حاوی عناصر مختلف به هم مرتبط معناا99(  لغتنامۀ آ کسفورد.9
.نموده است
Organic: Consisting of different Parts that are all connected to each other.
10. Commoner
11. Milton
12. Folnz
13. Clayton
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 .16سادوسکی و.ن و همکاران ( )1361نظریۀّ
پریانی تهران :تندر.
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 )1363( ________ .22مفاتیحّالغیب تهران :وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
1302( ________ .23ق) مجموعةّالرسائلّالتسعة قم :مکتبة المصطفوی.
 )1387( ________ .24سهّرسائلّفلسفی قم :دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه.
نهایةّالحکمـة تحقیق عباسعلی زارعی سبزواری قم :مؤسسة النشر
 .25طباطبایی محمدحسین (ّ ّ )1363
االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم.
 .26طبرسی فضلبنحسن ( )1377تفسیرجوامعالجامع تهران :دانشگاه تهران.
 .27عیاشی محمدبنمسعود ( )1380تفسیرّالعیاشی ،تحقیق سیدهاشم رسولی محالتی دورۀ دو جلدی/
جلد دوم تهران :چاپخانۀ علمیه.
 .28فااولنز ریچااارد و همکاااران ( )1393اســالمّوّمحــیطّزیســت ترجمااۀ محمااد خواجااهحسااینی و
سیدشهابالدین معینالدینی مشهد :جهاد دانشگاهی.
 .29قاسمی جواد ( )1385فرهنگّاصطالحاتّفلسفهّ،کالمّوّمنطو مشهد :آستان قدس رضوی.
 .30کالیتون سوزان؛ مایرز جین ( )1390روانشناسیّحفاظتّازّمحیطّزیست ترجمۀ مجیاد صافارینیا و
همکاران تهران :ارجمند.
 .31کومنر باری ( )1382انسانّوّمحیطّزیست ترجمۀ بهروز دهزاد تهران :موج سبز.
فرهنگّواژههایّمصوبّفرهنگستانّ«دفترّدوازدهم» تهران :فرهنگستان زبان و
ّ
 .32گروه واژهگزینی ()1394
ادب فارسی.
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لغتنامۀّآ کسفورد (1999م) تهران :انتشارات استیری.
ّ .33
رویکردّسیستمیّبهّتجزیهّوّتحلیلّاکوسیستمها تهران :آییژ.
ّ
 .34محمدرضایی شهریار ()1388
 .35مدوز دانال ( )1392چهّباشدّآنچهّخوانند ّتفکرّسیستمی؟ ،ترجمۀ فرشید عبدی و مساعود خارداد
تهران :چالش.

 .36مرعشی جعفر و همکاران ( )1385تفکـرّسیسـتمیّوّارزیـابیّکارآمـدیّآنّدرّادا ّرۀّجامعـهّوّسـازمان،
تهران :سازمان مدیریت صنعتی.
 .37مصطفوی حسن ( )1430التحقیوّفیّکلماتّالقرآنّالکـریم دورۀ چهارده جلدی /جلد پنج بیاروت:
دارالکتب العلمیه.
 .38مطهری مرتضی ( )1372مجموعهّآثار دورۀ بیست و هفت جلدی/جلد سه تهران :صدرا.
 .39معین محمد ( )1386فرهنگّفارسی دورۀ دوجلدی /جلد اول تهران :آدناّ.
 .40میلتون ِکی ( )1382طبیعتّمهربان؛ّبّهسویّاقلیمّعاطفه ترجماۀ محمدمهادی رساتمی شااهرودی
تهران :سازمان حفاظت از محیط زیست.

 .41نصر سیدحسین (ّ )1384دینّوّنظامّطبیعت ترجماۀ دکتار محمدحسان قفغاوری تهاران :مؤسساه
انتشارات حکمت.
سیستمها ترجمۀ رشید اصالنی تهران :مرکز آموزش مادیریت
ّ
 .42وست چرچمن چارلز ( )1369نظریۀّ
دولتی.

53

