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شناسي تصرف در طبيعت در جهت تاسيس تمدن ارزش
  نوين اسالمي از ديدگاه استاد مطهري

  * محمدرضا نورمحمدي
پژوه دكتري حكمت متعاليه، موسسه اموزشي و دانش

  پژوهشي امام خميني ره

  چكيده
بـا  . داندتمدن غرب ارزش علم را به كاربردش در تواناسازي بشر براي دخل و تصرف در طبيعت مي                

جه به اقبال عمومي به كاربردهاي عملي علوم طبيعي امروزه الگوي برگزيده زيـست ابـزاري تمـدن            تو
تمـدن نـوين اسـالمي      . هايي سخت را به دنبال آورده است      غرب در تمام جوامع سيطره يافته و چالش       

هـاي  هتواند پذيراي دربست شيوه غربي تصرف در طبيعت باشد و بايد الگويي كارآ مبتني بر آموز               نمي
شناسي تصرف در طبيعـت بـر       در اين مقاله سعي شده تا موضوع ارزش       . اسالم در اين زمينه ارائه دهد     

و نگاهي بـه    » تصرف در طبيعت  «از اين رو، پس از معناشناسي       . اساس آراء استاد مطهري بررسي شود     
ر طبيعت، كاري   براي اين كار، نشان داده شده كه از نظر استاد مطهري، اصل تصرف د             » علل ميل بشر  «

اش منوط به رعايت شرايطي است كه هفـت نمونـه از آنهـا بـا                جايز، بلكه شايسته است، اما مطلوبيت     
استنباط از آثار استاد مطهري ارائه شده است و در نهايت با نگاهي انتقادي به ادبيات اين بحث، مقالـه                    

  .ايمرا به پايان برده
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  مقدمه -1
علـم  . دستاورد شاخص تمدن غرب جديد براي بشر عبارت بود از علوم تجربي و به اختصار علم               

علـوم انـساني غربـي از قبيـل     . گـردد به دو شاخه علوم طبيعي و علوم انساني يا اجتماعي منشئب مـي   
 هرگز بـا   -موسيقي غربي  مانند   -حقوقي و نظامهاي سياسي و اخالقي     ين  ادبيات، معماري، اقتصاد، قوان   

در مقابل، علوم طبيعي بـا اسـتقبال عـام و خـاص             . ها روبرو نشد  ها و تمدن  اقبال عام در ساير فرهنگ    
دليل اينكه مردمان سراسر جهان علوم طبيعي را دربست پذيرفتند چندان قريب نيـست؛              . مواجه گشت 

بيني و كنترل طبيعت دارد و بشر را در تغيير جهـان و تـصرف               ي درخشان در پيش   اعلوم طبيعي سابقه  
توضيح اينكه علـوم طبيعـي در دو   ). 37-36، ص1384روزنبرگ، (سازد  اش توانا مي  در محيط پيرامون  
سازند و در بعد نظري، بشر را با ساختارها و سازوكارهاي جهان طبيعت آشنا مي            : آيندجهت به كار مي   

گرچـه  . سـازند بيني طبيعت و در نتيجه كنترل و تصرف در آن توانـا مـي  عملي، وي را در پيشدر بعد  
اند، اما امروزه مهمترين وجه علـوم طبيعـي،         علوم تجربي در بعد نظري به دستاوردهاي شگرفي رسيده        

كه اكنون شايد بتوان ادعا كرد   . شودكاربرد آنها در توانا ساختن انسان براي تصرف در طبيعت تلقي مي           
شود و ارزش و مطلوبيـت      به پژوهش مشغول نمي   » علم براي علم  «در هيچ جاي جهان كسي به هدف        

هر تحقيقي در اين حوزه، منوط به نتايج و دستاوردهاي عملي آن است؛ تا آنجا كه اگر تحقيقـي فاقـد          
خته تمدن غربـي  اصرار افسار گسي  . چنين نتايجي باشد، چه بسا در هيچ مركز علمي مقبول واقع نگردد           

چنانكـه ليـديمن    . بر همين جنبه از علوم طبيعي، تاثيرات شگرفي در زندگي بـشر ايجـاد كـرده اسـت                 
هنوز هـم   : هاي پيشين تفاوتي نكرده است    شود، زندگي ما از بسياري جهات با زندگي انسان        يادآور مي 

-هنوز انسان ها پير مـي     . ندشوامني، بيماري و امثال در زندگي به وفور يافت مي         ترس، غم، استرس، نا   
با اين حال ما زندگي خـود       . برندعدالتي رنج مي  ميرند و همچنان افراد بسياري از فقر و بي        شوند و مي  

علـت ايـن پنداشـت چيـزي        . دانيمتر مي را به كلي با پيشينيان خود متفاوت و غالباً برتر و تكامل يافته            
امـروزه در زمينـه     . بـريم اهـداف خـود بكـار مـي       نيست جز تفاوت وسائل و ابزارهايي كـه مـا بـراي             

كنـيم  كشاورزي، فرآوري غذا، حمل و نقل، پرشكي، ارتباطات، آموزش و غيره از وسائلي استفاده مـي               
اين ابزار محصول كاربردهاي عملي     . ديدندكه مردمان چند نسل قبل حتي در خواب هم نظير آنرا نمي           

 بشر كنوني به تبع تمدن غرب، بيش از آنكه خـود را             ).16-15، ص 1391ليديمن،(علوم طبيعي هستند    
اش از جهان نسبت اعصار گذشته، متمدن بداند، مرزبنـدي تمـدن و تـوحش را بـر                  بخاطر تفاوت فهم  

از آنجـا كـه نحـوه      . سـازد اش و نحوه تصرفات بشر جديد در طبيعت مبتنـي مـي           سبك زندگي ابزاري  



  
ي مطهرشناسي تصرف در طبيعت در جهت تاسيس تمدن نوين اسالمي از ديدگاه استادارزش

 

  
 

149

 علوم تجربي اسـت كـه خـود دسـتاورد تمـدن             تصرف بشر در طبيعت و تكامل ابزاري وي، محصول        
شود، مرزبندي تمدن و توحش اكنون تا حد زيادي به ميزان غربي زيستن هر   جديد غرب محسوب مي   
  ! جامعه وابسته شده است

اش سـبب   سازي بشر به دخل و تصرف در جهان پيرامون        بيني به تمدن غرب در جهت توانا      خوش
جاي جهان به وضوح قابل مشاهده باشـد؛ تـا آنجـا كـه              جايشد شيوه زيست ابزاري تمدن غرب، در        

امـا  . ربايندكشورهاي مختلف در رقابت براي غربي شدن در اين حوزه، گوي سبقت را از يكديگر مي               
رسد، پـرداختن بـه ايـن سـاحت تمـدن           هاي تاسيس تمدن نوين اسالمي به گوش مي       اكنون كه زمزمه  

 در قبال كاربردهاي علوم طبيعي آشكار گردد؛ زيرا از          غرب ضروري است و بايد موضع تمدن اسالمي       
سويي، سبك كنوني تكامل ابزاري و كم و كيف تصرف بشر غربي در طبيعت، مبتني و نظام اعتقادي و            

تـوان پـذيراي    هـاي اسـالم، نمـي     ارزشي تمدن غرب است و با توجه به تقابل فرهنگ غرب با آمـوزه             
از سوي ديگـر، گـسترش الگـوي غربـي تـصرف در             .  بود و چراي شيوه برگزيده تمدن غرب      چون بي

طبيعت در تمام زواياي زندگي، گرچه ايده حذف آن از ساحت زندگي بشر را تقريباً غيرقابـل تـصور                   
گير بشر كـرده اسـت      هاي زيستي، رواني و اجتماعي گريبان     هاي فراواني را در زمينه    بستنموده، اما بن  

گذشـته از ايـن، تمـدن       . هايي در اين زمينه ارائه دهد     حل بتواند راه  رود تمدن نوين اسالمي   كه اميد مي  
نوين اسالمي كه در پي بسط التزام به گستره ربوبيت الهي در زيست اجتماعي بشر است و به عبـارت                    
ديگر، مي كوشد با كشف و اقامه الگوي اجتماعي پرستش، زندگي و بندگي را در هم بياميزد، بايـستي                   

بزاري و تصرف در طبيعت نيز الگويي كارآ و مبتنـي بـر منظومـه معرفتـي و ارزشـي                    در زمينه تكامل ا   
  .   اسالم ارائه دهد

يـر جهـان مطـابق بـا        كـه ابـزاري بـراي تغي       -در طبيعت در اين راستا، بايد ببينيم آيا اساسا تصرف         
د ببينـيم    در نظام ارزشي اسالم مطلوبيتي دارد يا خير؟ و در صورت مطلوبيت، باي             -خواست بشر است  

شود و بايد و نبايدهاي آن كدامند؟ نتايج ناخواسته توسـعه           مساله تصرف در طبيعت چگونه تحليل مي      
هايي از جملـه بحـران محـيط زيـست، اهميـت بحـث در ايـن مـساله را                    علوم طبيعي و ظهور چالش    

در يك نگاه   . خوردها و مقاالت متعددي در اين زمينه به چشم مي         دوچندان كرده است و امروزه كتاب     
نخست اينكه غالباً متوجه طرح مساله و بيـان         : برندكلي، آثار مربوط به اين حوزه از دو نقيصه رنج مي          

اند اي براي درمان، و دوم اينكه غالباً به مباحث نظري محض اكتفا كردهدرد هستند و نه در صدد نسخه
مونه، آموزه نظام احسن و يا لزوم احترام        اي دارند؛ به عنوان ن    و تا مقام عمل هنوز فاصله قابل مالحظه       
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شود كه در مقـام     شود، اما دقيقا مشخص نمي    به محيط زيست بر اساس مباني عقلي و نقلي تشريح مي          
اين، در اين حوزه به آراء انديشمندان مـسلمان و        برعالوه. ها چه الزاماتي به دنبال دارند     عمل اين آموزه  

قرن اخير بيش از هر زمـان ديگـري شـاهد تقابـل             . تر توجه شده است   هاي دين اسالم، كم   بالتبع آموزه 
شهيد مطهـري از جملـه انديـشمندان تـراز اول جهـان      . نظري و عملي جهان اسالم با تمدن غرب بود 

در . آثار برجاي مانده از ايشان شاهد گويا بر اين مدعاسـت          . درخشيداسالم بود كه در اين ميان خوش      
شناسي تصرف در طبيعت را مـورد      تبع در آثار استاد مطهري، ابعاد مساله ارزش       كوشيم با ت  اين مقاله مي  

استاد مطهري در مباحث مربوط به اين مساله، گاه در كسوت عالم ديـن بـه بحـث                  . بررسي قرار دهيم  
آيد، مـراد نظـر اسـالم از ديـدگاه اسـتاد            از اين رو، هركجا سخن از نظر اسالم به ميان مي          . اندپرداخته
  : هدف اصلي اين مقاله يافتن پاسخ دو سوال زير از ديدگاه استاد مطهري است. استمطهري 

  آيا تصرف در طبيعت جايز است؟.  1
  در صورت مثبت بودن پاسخ، ضوابط و بايد و نبايدهاي اين كار چيست؟.  2

اً تذكر اين نكته بجاست كه بر حسب تتبع نگارنده استاد مطهري در هيچ يك از اثار خـود مـستقيم        
هاي مختلـف و    به اين مساائل نپرداخته اند، از اين رو، مي كوشيم تا با جستجو در آراء ايشان در زمينه                 

  . يافتن مباحث مرتبط، در نهايت، الگوي فكري ايشان در اين زمينه را بازسازي كنيم
ازيم و  پـرد پيش از پرداختن به دو سوال اصلي اين مقاله، ابتدا به معناشناسي تصرف در طبيعت مي               

  .شماريمبرخي از مهمترين علل تمايل بشر براي اقدام به اين كار را بر مي

   معناي تصرف در طبيعت-2
شناسي تصرف در طبيعت، بايد معناي تصرف در طبيعت به خـوبي            پيش از هر بحثي درباره ارزش     

از .  اسـت  تصرف در طبيعـت، اِعمـال تغييـر در آن         . روشن شود تا سپس بتوان از احكام آن بحث كرد         
هاي لغوي، بـه تحليـل      آنجا كه تغيير يا تحول، معناي روشني دارد، در اينجا بدون درگير شدن با بحث              

تواند هرگونـه دگرگـوني ذاتـي و عرضـي را           قلمروي مصداقي تغيير مي   . پردازيممصداقي اين واژه مي   
ا يكـي از مـوارد زيـر        شود ب خوانده مي » تصرف بشر در طبيعت   «برحسب استقراء، در آنچه     . گيرددربر

  : روبرو هستيم
هـاي بـاير بـه زمـين كـشاورزي          مثال روشن اين مسأله تبديل زمين     . مديريت روال معمول طبيعت   .  1

بخشد در اين موارد، بشر جريان سازوكارهاي معمول طبيعت را توسعه مي        . كردن زمين است يا آباد  
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  . شودو در واقع، انسان در نقش دستيار طبيعت ظاهر مي
كم نيستند موادي كه در روال معمول طبيعت نقشي ندارند          . استخراج مواد معدني و منابع زيرزميني     .  2

خورند، اما آدميان آنها را از دل طبيعت اسـتخراج كـرده و             و معموالً در ظاهر طبيعت به چشم نمي       
  .اي از اين مورد استهاي فسيلي نمونهاستفاده از سوخت. گيرنددر زندگي بكار مي

تركيب يا تجزيه مواد طبيعي براي بدست آوردن موادي جديد با خواصي نو كـه در روال معمـول                   .  3
اين روش از قديم االيام رواج داشته است و اكنون با فنـون جديـد، گـستره                 . طبيعت نقشي ندارند  

 سازي در طب قديم گرفته تا محصوالت      از كيمياگري در دوران باستان و دارو      . شگرفي يافته است  
  .اندهايي از اين قسمهاي كنوني همگي نمونهها و آزمايشگاهشيميايي پااليشگاه

-ساخت مصنوعاتي مانند اتومبيل، راه    . ساخت ابزار و وسائل جديد براي رفع نيازهاي معمول بشر         .  4

هاي مدرن براي دستيابي به مواد طبيعي ماننـد  هايي براي توليد مواد جديد و شيوه      آهن و پااليشگاه  
  .اندهمه از اين قبيل... آب يا عسل و يا استفاده از مواد جديد براي مسكن سازي و 

كوشـد تـا    در مواردي بـشر مـي     . دستكاري مورديِ نظم موجود در طبيعت مطابق با خواست آدمي         .  5
هاي آب و هوايي يا حتي فصول را در هم بـشكند يـا              فرايندهاي موجود در طبيعت مانند وضعيت     

هـاي گرمـسيري   سازي كند تا مثالً بتواند در سردترين ايام سال از ميـوه     دودي شبيه در قلمروي مح  
  .استفاده كند يا روال توليد مثل و زاد و ولد حيواني و انساني در طبيعت را به نفع آدمي بهم بزند

ـ   دوز ژنتيكي و پديد   وها از طريق فنوني چون دوخت     دگرگون ساختن بنياد پديده   .  6 . وآوردن اشيائي ن
كند تا طبيعت را از نو بازآفريني كند و از اسـاس، جهـاني مطـابق بـا              در اين موارد، آدمي سعي مي     

اين پديده، روالـي نوظهـور اسـت كـه هنـوز دسـتاوردهاي آن چنـدان            . معيارهاي خود پديد آورد   
ي اند، گرچه بيم هـا و اميـدهاي تامـل برانگيـزي را بـرا            تاثيرات خود را در حيات بشر نشان نداده       

  .دغدغه مندان ايجاد كرده اند
هاي بيشماري دارد و گاه برخي از موارد فوق با يكديگر در        هر يك از موارد فوق مصاديق و نمونه       

  .افزايندآميزند و بر پيچيدگي امر ميهم مي

   چرايي تصرف در طبيعت-3
را بـشر بـه     اكنون پس از دانستن مراد از تصرف در طبيعت و گستره مصداقي آن، بايـد بـدانيم چـ                  

كند بايد تغييري در جهان ايجـاد كنـد؟ بـه           كند؟ به ديگر بيان، چرا بشر گمان مي       چنين كاري اقدام مي   
  : رسد برخي از مهمترين عوامل گرايش بشر به تصرف در طبيعت، به قرار زير باشندنظر مي
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  طلبي تنوع- 1- 3
حـالتى  « گرايش، معموالً بـشر      به تعبير استاد مطهري، بر اساس اين      . طلببشر موجودي است تنوع   

). 367پ، ص 1392مطهـري،   ( »شـود، طالـب تجـدد و تنـوع اسـت           دارد كه از يكنـواختى ملـول مـى        
طلبي ارتباط مستقيمي با رفع نيازهاي حياتي بشر ندارد، اما گاهي آدمي بر اساس همـين گـرايش                   تنوع

عددي قابل طرح است از جملـه       هاي مت در اينجا پرسش  . آيدصدد تصرف در طبيعت بر مي     است كه در  
طلبي چيـست؟ آيـا تـصرف در طبيعـت بـا چنـين              طلبي چيست و جايگاه ارزشي تنوع     اينكه رمز تنوع  

مطهـري،  (دهيمنگرشي تا چه حد و مرزي رواست؟ پاسخ سوال اول را به آثار استاد مطهري ارجاع مي         
م را بـه ادامـه همـين    ، و پاسخ سـوال دوم و سـو      )368 – 367پ، ص 1392 ؛ همو،    61الف، ص 1393

طلبـي بايـد مـورد بررسـي        كنيم كـه تنـوع    در اينجا تنها به ذكر اين مطلب اكتفا مي        . گذاريمبحث وامي 
  .توان به طور كلي درباره آن سخن گفتمصداقي قرار بگيرد و نمي

   ميل به خالقيت و نوآوري- 2- 3
انگيز در جهت   اين توان شگفت   غالباً از . هاي انسان، توان خالقيت و نوآوري است      از جمله ويژگي  

بـه  . شود، اما اين كاربرد، مانع مطلوبيت خود ابتكار و خالقيت نيـست           رفع نيازهاي زندگي استفاده مي    
خواهد خلق كند و بيافريند، چيزى را كه نبوده          اين گرايش در انسان هست كه مى      «تعبير استاد مطهري    

ت          حوائج زندگى  درست است كه بشر براى رفع     . است به وجود بياورد    اش هم به كار صنعت و خلّاقيـ
اى بوده براى زنـدگى و هـم خـودش بـراى      و ابداع پرداخته است، ولى همين طور كه علم، هم وسيله          

درباره اين  ). 499 – 498پ، ص 1392مطهري،  ( »انسان هدف بوده است خلّاقيت نيز چنين بوده است        
ستي آيا بشر بايد چنين گرايش و توانـايي را بـراي   برا. هاي متنوعي قابل طرح است گرايش نيز پرسش  

تصرف در طبيعت بكار گيرد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، بـراي انجـام ايـن كـار چـه ضـوابط و                       
الجملـه بـه ايـن مقـدار        نهيم و في  مقرراتي وجود دارد؟ پاسخ اين سواالت را به مباحث پيش رو وامي           

اي وجود نـدارد و قطعـاً وجـود چنـين           ر لغو و بي فايده    كنيم كه در آفرينش خداوند هيچ كا      بسنده مي 
-توانايي و گرايشي براي زندگي بشر در روي زمين و در بستر طبيعت منافعي دربر داشته است كه مي                  

  .بايد عالمانه بدان پرداخت

   تالش براي رفع نيازهاي زندگي - 3- 3
هـر انـساني بـراي      . كنـد ميگشايد و زندگي خود را آغاز       بشر در جهان طبيعت چشم به جهان مي       
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هايي دارد كه عدم دستيابي به آنها به انقطاع زنـدگي منجـر             ادامه حيات خود در بستر طبيعت نيازمندي      
نيازهـايي  . گردنـد هاي موجود در طبيعت رفع مي     اين قبيل نيازها معموالً با استفاده از موهبت       . گرددمي

ي به ابزارهايي چون پوشاك و مسكن يا وسـايل     ها و دستياب  چون رفع گرسنگي و تشنگي، رفع بيماري      
هـاي در دسـترس طبيعـت رفـع و دفـع            منـدي از پديـده    هاست كه از دل طبيعت و با بهـره        نقليه، قرن 

رفع چنين نيازهايي آنهم در حد ضرورت، چندان متوقف بـر تـصرف و تغييـر دادن چهـره                   . گردند مي
ها نيازهاي خود را بـا اعمـال كمتـرين          انسانهاي سال   از همين روست كه سال    . معمول طبيعت نيست  

هاي پـس از رنـسانس، در خـود نيازهـاي           اما بشر غربي در سال    . كردندتصرف در طبيعت برطرف مي    
جديدي احساس كرد و شكلي از زندگي را مطلوب داشت كه براي رفع آن نيازهـا و دسـتيابي بـه آن                      

 وجـود آينـد؛ يعنـي ابتـدا تفـسيري از انـسان و               ها و ابزار جديدي بـه     شيوه زندگي، الزم بود تا دانش     
هاي طبيعت براي رفع اين نيازها شكل گرفت كه طبق آن، نه نيازهاي بـشر فقـط                 نيازهاي او و قابليت   

رفع گرسنگي و تشنگي بود و نه صرف خوردن و آشاميدن رافع نيازهاي انسان تلقي مـي شـد، بلكـه                     
طبيعت طلبكار ديد و كوشيد تا حق مـسلم خـويش را از             انسان شأني تازه يافت تا آنجا كه خود را از           

اين احقاق حق متوقف بود بـر اعمـال تغييراتـي عميـق در جهـان طبيعـت تـا آنجـا كـه                        . آن بازستاند 
بـه قـول ريفكـين، بـدين ترتيـب      . هاي بشر غربي را داشته باشدشايستگي مطابقت با نيازها و خواسته  

در بر گرفت و بشر در دوراني انـدك بـيش از هـر زمـان        گستره عصر صنعتي پنج قرن و شش قاره را          
رحمانه و سرمست از قدرت علـوم طبيعـي جديـد، بـه كوبيـدن، فـشردن،                 ديگري در طول تاريخ  بي     

شكستن، له كردن، خورد كردن، گداختن، ذوب كردن، تركيب كردن، سوزاندن و اخيرا دوخـت و دوز                 
، 1382ريفكـين،   (ه خـود را شـكلي تـازه دهـد         ژنتيكي طبيعت همت گماشت تا به اين وسـيله زادگـا          

 ). 39-33ص

   بدبيني نسبت به جهان-3-4
گيرد و هر يـك  رويكرد مكاتب گوناگون به طبيعت، طيف وسيعي از آراء ضد و نقيض را دربر مي     

در اين ميان استاد مطهري بر تـاثير        . از آنها لوازم و دستاوردهاي نظري و عملي متفاوتي به دنبال دارند           
از ديدگاه اسـتاد مطهـري تفكـر    . نهندمادي در تيره ساختن عالم و آدم در نگاه بشر انگشت مي    نگرش  

سازد و ايـن درسـت بـرخالف        بينانه مي هاي آن تار و بد    مادي، نگرش بشر را نسبت به جهان و پديده        
).  بـه بعـد    98الـف، ص  1392؛ همو،   695 -694ب، ص 1393مطهري،  ( نگرش مومنانه به جهان است    

آموزد كه زندگي   سازد و به او مي    كه تفكر مادي ذهن انسان را از مبادي عاليه هستي منصرف مي           آنگاه  
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تنازع بقا و به تعبير رساتر، جنگ است و او در اين ميان موجودي تنها و به خود وانهاده است و هـيچ                       
 چيـز و    مهر و محبتي در پس آفرينش وي وجود ندارد، طبيعي است كه چنين انساني خود را بـا همـه                   

شـود و  بيند و هر چيز در نگـاه وي دشـمني بـالقوه تلقـي مـي        ها بيگانه مي  چه بسا حتي با ساير انسان     
  :در مقابلِ انساني كه معتقد باشد كه. هاي آن مسلط گرددخواهد كوشيد تا بر محيط پيرامون خود و پديده

مثل اينكـه انـسان     .. .مظهر رحمانيت يك رحمان و مظهر رحيميت يك رحيم است           ... تمام هستى   
بيند ميان آن و خودش رابطـه برقـرار          را در يك مهمانى دعوت كنند بعد برود آنجا؛ هرچه كه آنجا مى            

مطهـري،  (بيند و با آمدن خودش ارتباط قائـل اسـت      شده مى  شده و حساب   همه اينها را آماده   ... كند   مى
  ).695 – 694ب، ص1393

طبيعي است كه در ايـن صـورت، انـسان          .  عالم چنين ببيند   خواهند انسان خود را در    اديان الهي مي  
دهد و ثانياً   اوالً بيش از هر چيز به فلسفه و هدف مهماني و دعوتي كه از وي به عمل آمده اهميت مي                   

رسد كه بدبيني   در هر صورت، به نظر مي     . اش نخواهد بود  چندان در پي دستكاري وضعيت مهمانخانه     
هاي آن، يكي از عواملي است كه سـبب شـده           جهان طبيعت و پديده   حاصل از نگرش مادي نسبت به       
  . محابا در تصرف و اعمال تغيير در جهان طبيعت بكوشدبشر غربي و پيروان شرقي وي، بي

  انديشانهگرايي خامآل ايده-3-5
هـايي همـراه    ها و به تعبير ديگر، با نـيش و نـوش          ها و پستي و بلندي    زندگي بشر با فراز و نشيب     

هايي جز با نوعي تغيير و تحـول ميـسر نيـست و ايـن               آشكار است كه رفع يا دفع چنين ناكامي       . ستا
  : تغييرات شامل يكي از دو صورت زير است

  .هاي اشياء طبيعيهاي طبيعي، مانند تغيير در زمان يا مكان يا ويژگيتغيير در پديده.  1
  .ها و رفتارهاي فردي و اجتماعييشههاي انساني، مانند تغيير در اندتغيير در پديده.  2

، ريـشه   »توانـد و بايـد باشـد      انسان آنگونه كه هست و آنگونه كه مـي        «ها با غفلت از     عموماً انسان 
داننـد و در آرزوي طبيعـت   مي» آنگونه كه هست«هاي طبيعت هايشان را در كمبودها و نقص   تلخكامي

گوينـد   آنان فقط بطور بسيط و مجمل مـى       «: اد مطهري به تعبير است  . برندبسر مي » آنگونه كه بايد باشد   «
رسـيد و هـيچ رنـج و         كاش جهان پر از لذّت و كاميابى بود و كاش هر كسى به آرزوهـاى خـود مـى                  

در اين ميان دانـشمندان بـيش از هـر كـس            ). 163الف، ص 1392مطهري،  ( »داشت ناكاميى وجود نمى  
از همين روسـت    . كافند و طرحي نو در اندازند     ببينند كه فلك را سخت بش     ديگري خود را شايسته مي    

توانند زندگي بهتري بـراي     هاي طبيعت و طراحي عالَمي جديد مي      برند با تصرف در بنيان    كه گمان مي  
  . بشريت به ارمغان آورند
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 تصرف در طبيعت از ديدگاه استاد مطهري . 4
در ادامـه  . لـي آشـنا شـديم   تا اينجا با معناي تصرف در طبيعت و برخي علل ميل بشر به چنين عم        

استاد مطهري در اين مـساله      . يابي كنيم كوشيم كه تصرف در طبيعت را از منظر استاد مطهري ارزش          مي
به تعبير ديگر، ايشان معتقدند كه اسالم مكتبى اسـت جـامع و    . شوندنيز در كسوت عالم دين ظاهر مي      

ز دنيايى يا آخرتى، جسمى يا روحى، عقلى و          اعم ا  -گرا كه در آن به همه جوانب نيازهاى انسانى         واقع
اكنـون  ). 65ب، ص 1392مطهـري،   ( توجه شده است   -فكرى يا احساسى و عاطفى، فردى يا اجتماعى       

بايد ببينيم كه به نظر استاد مطهري، موضع اسالم در قبال تصرف بشر در طبيعت چيست؟ بـر حـسب                    
اند، اما در آثار ايشان نكـاتي       اين بحث نپرداخته  تتبع نگارنده، استاد مطهري در هيچ موضعي مستقالً به          

توان رأي ايشان در ايـن مـساله را اجمـاالً           آوري و تنظيم و تحليل آنها مي      به چشم ميخورد كه با جمع     
شود كه ابتدا اصل جواز تصرف در طبيعت و سپس ضـوابط و شـرايط               در ادامه سعي مي   . استنباط كرد 

 . اه استاد مطهري، بازسازي كنيمآنرا در نظام ارزشي اسالم از ديدگ

   جواز تصرف در طبيعت- 1- 4
البتـه اسـتاد در هـيچ    . دانـد الجمله اصل تصرف در طبيعت را جايز ميرسد كه اسالم فيبه نظر مي  

انـد، بلكـه در     اش موضـع گيـري نكـرده      اند، اما در هيچ جا هـم در مقابـل         موضعي بدان تصريح نكرده   
  : بخشي از آراء ايشان در اين زمينه به قرار زير است.اندمواردي از آن دفاع كرده

استاد مطهري معتقدند كه نظر اسالم اين است كه زمين و منـابع اوليـه آن بـراى بـشر؛ يعنـى        . يكم
ب، ص  1377مطهـري،   (بردارى بشر قرار بگيـرد، آفريـده شـده اسـت          براى اينكه زمينه فعاليت و بهره     

  :كنندآيات زير استناد ميايشان براي اثبات اين مدعا به ). 555
ت و حكومـت بـر           ؛  و لَقَد مكَّنَّاكُم فِي الْأَرضِ و جعلْنا لَكُم فِيها معايِش قَلِيلًا ما تَشْكُرُون             ما تسلّط و مالكيـ

زمين را براى شما قرار داديم و انواع وسايل زندگى را براى شما فراهم ساختيم اما كمتـر شـكرگزارى               
  ).10 اعراف،(كنيد مى

    رَكُممتَعاس ضِ ومِنَ الْأَر أَنْشَأَكُم و؛ اوست كه شـما را از زمـين آفريـد، و آبـادى آن را بـه شـما        فِيهـا  ه
 ).61هود، (واگذاشت

  ).10الرحمن،آيه (؛ زمين را براى خاليق آفريدو الْأَرض وضَعها لِلْأَنامِ
گرفتـه  » عمـران «باب استفعال است و از مـاده        از  » استعمار«فرمايند  استاد در خصوص آيه دوم مي     
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فرمايد خداوند از   بنابراين آيه شريفه مي   . »به دنبال آبادى رفتن   «ه است و معناي آن عبارت است از         دش
از ). 137ب، 1393مطهري، (شما طلب كرده و شما را مكلف كرده است كه زمين را عمران و آباد كنيد

اند و عمران و آباد كردن زمـين        سخن گفته » ق زمين بر انسان   ح«همين روست كه ايشان در مواردي از        
  ). 71 – 70، ص1394مطهري، (اندرا از جمله وظايف ديني بشر دانسته

  : هاي جهان طبيعت براي بشر سخن گفته استقران كريم در آيات متعددي به تسخير پديده. دوم
؛ و آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمين اسـت     جميعاً منه  و سخَّرَ لَكُم ما فِي السماواتِ و ما فِي الْأَرضِ         

  ). 13جاثيه،آيه(به سود شما رام كرد همه از اوست 
ايـد كـه خـدا آنچـه را كـه در       ؛ آيـا ندانـسته  أَ لَم تَرَوا أَنَّ اللَّه سخَّرَ لَكُم ما فِي السماواتِ و ما فِي الْأَرض         

  ).20لقمان،آيه(ت، مسخّر شما ساخته آسمانها و آنچه را كه در زمين اس
؛ و خورشـيد و مـاه را كـه پيوسـته رواننـد،      و سخَّرَ لَكُم الشَّمس و الْقَمرَ دائِبينِ و سخَّرَ لَكُم اللَّيلَ و النَّهار            

  ). 33ابراهيم،آيه(مسخّر شما ساخت ] نيز[براى شما رام گردانيد و شب و روز را 
يكـي تـشكيل    : دانندآيد كه ايشان تسخير طبيعت را دو نوع مي        نين بر مي  از سخن استاد مطهري چ    

دادن همين نظام موجود طبيعت كه بستر تولد و رشد مادي و معنوي انسان اسـت و البتـه بـشر در آن                       
بـرداري و اسـتخدام   برد و دوم اينكه بشر خود به بهرهكند و منفعالنه از آن بهره ميهيچ نقشي ايفا نمي 

فرماينـد گرچـه   لذا مـي . ي طبيعي اقدام كند و فعاالنه از منافع آنها بعضاً پنهان آنها استفاده كند          هاپديده
ستارگان و ماه و خورشيد اآلن نيز مسخّر بشر هستند، ولى ممكن است روزى برسد كه بشر عملًا آنهـا   

بنـابراين،  ). 108 ص پ،1392مطهـري،   (برداريها كند  را مسخّر كند و از نزديك مانند زمين از آنها بهره          
شمرند كه خداوند با بيان آن بر بـشر         ايشان تصرف در طبيعت را جزئي از معناي تسخير طبيعت بر مي           

  .منت نهاده نه اينكه آنرا منع كرده باشد
بيني رفتار طبيعت كه مقدمه تسلط و تصرف در آن است نـه تنهـا         از منظر استاد مطهري پيش    . سوم

همچنين توسعه  ). 43، ص 1394مطهري،(گردد  پيشرفت بشر محسوب مي   مذموم نيست، بلكه نشان از      
، گرچه آنـرا مـالك يـا مقـوم          )286، ص 1391مطهري،( شمرندمي تكامل ابزاري را امري ممدوح بر        و

،  اى در عين تأخر از نظـر تكنولـوژى         ممكن است جامعه  «دانند و معتقدند    پيشرفت حقيقي جوامع نمي   
  ).21پ، ص1377مطهري، (»از جنبه مذهبى يا اخالقى يا فلسفى طى كنداى بزرگ از تاريخ را  مرحله

بقره،آيـه  (استاد مطهري معتقدند گرچه از نظر قران كريم همه چيز براى انسان آفريده شده             . چهارم
، با اين حال، در ميان اشياء اين عالم چيزهايى هست كه مصلحت بشر نيست كه از آنهـا اسـتفاده                      )29
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 تفـصيالً بـه تـشريع پرداختـه اسـت           - سوره اعـراف امـده اسـت         157نكه در آيه     چنا -لذا دين   . كند
از سوي ديگر، استاد مطهري در مـوارد متعـدد و بخـصوص در              ). 519 – 518ت، ص 1393مطهري،  (

-دهند كه دين تنها اهداف و راه      به اجمال يا تفصيل توضيح مي     » 2 و   1اسالم و مقتضيات زمان     «كتاب  
يابي بـه   هد و هرگز در زمينه ابزار و وسائل دست         و اخرت را به بشر نشان مي       هاي نيل به سعادت دنيا    

ها و به تعبير ديگر، شكل و شيوه زندگي در بـستر طبيعـت، اظهـار نظـر            آن اهداف و يا پيمودن آن راه      
كند و بشر را در اين زمينه آزاد گذاشته است تا بر حسب نيازهاي زمان خود و به مدد قوه عقل و                      نمي
استاد اين موضع دين را نقطه قوت آن        . اش، گليم خود را از آب بيرون بكشد       وي  ابتكار و خالقيت    نير

دانند و نه نقطه ضعف دين و معتقدند از همين روست كه اسالم عصر              اش مي و رمز ثبات و جاودانگي    
 مطهـري، (برق و هواپيما و فضانوردي، درست همان اسـالم عـصر چـراغ نفتـي و قـاطر و االغ اسـت                

). 485 و   135 و   25ت، ص 1392 ؛ همـو،     533  و    522ت، ص 1393 ؛ همو،    191 – 190پ، ص 1392
وخالصه اينكه اسالم بر شكل ابزاري خاصي از زندگي تاكيد ندارد، فلـذا نفـس تكامـل ابـزاري بـشر                     

  .منافاتي با اسالم ندارد
 را داشـت، ايـن     استاد مطهري معتقدند كه اگر موجودي استعداد و توان پيـشرفت و تكامـل             . پنجم

تكامل حق وي خواهد بود و نبايد وي را از آنچـه اسـتحقاق دارد بـاز داشـت و آزادي وي را سـلب                         
، و نيز از آنجا كه بشر توان تكامل ابزاري دارد و دين نيز وي را )465 – 464، ص1394مطهري، (نمود

گر، چنانكه گفتـيم بـه نظـر    به عبارت دي. در اين حوزه آزاد گذاشته، بايد به آزادي اش احترام گذاشت        
بايد افـزود   . استاد مطهري دين بشر را در حوزه ابزار و وسائل و شكل و شيوه زندگي آزاد نهاده است                 

كه ايشان تاكيد دارند كه از منظر دين بشر در مواردي كه آزاد است بايد آزاد باشد و نبايستي كوشيد تا            
 :پا گيري بر وي اعمال كردوهاي دستمحدوديت

كنند كه چون دين اسالم دين جامعى است، پـس بايـد             دهند، خيال مى   ها جمود به خرج مى     ضىبع
اتفاقاً جامعيـت اسـالم ايجـاب       ... طور نيست    نه، اين . در جزئيات هم تكليف معينى روشن كرده باشد       

لكـه  كند كه اساساً در بسيارى از امور دستور نداشته باشد؛ نه اينكـه هـيچ دسـتور نداشـته باشـد، ب                      مى
از جملـه   . دستورش اين است كه مردم آزاد باشند و به اصـطالح تكليفـى در آن امـور نداشـته باشـند                    

؛ خدا دوسـت دارد در  انَّ اللَّه يحِب انْ يؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَما يحِب انْ يؤْخَذَ بِعزائِمِهِ: حديثى است به اين مضمون  
انَّ اللَّـه حـدد   : فرمايـد   مـى Aامير المؤمنين... هم آزاد باشند مسائلى كه مردم را آزاد گذاشته است، مردم  

؛ يعنى خدا يك چيزهايى را واجب كرده است، آنها را تـرك  حدوداً فَال تَعتَدوها و فَرَض فَرائِض فَال تَتْرُكوها      
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ـ   . نكنيد، يك چيزهايى را هم ممنوع اعالم كرده است، به آنها تجاوز نكنيد             م عـنْ أَشْـياء و لَـم        و سكَت لَكُ
خدا درباره بعضى از مـسائل      ]) قريب به اين عبارت   [105نهج البالغه، حكمت    (يدعها نِسياناً فَال تَتَكَلَّفوها   

البته فراموش نكرده، بلكه خواسته است كه سكوت كند و بندگانش در آن مـسائل               . سكوت كرده است  
ا آزاد گذاشــته اســت، شــما ديگــر تكليــف معــين در آنچــه كــه خــدا مــردم ر. آزاد و مختــار باشــند

  ).195 – 194ت، ص1392مطهري، (نكنيد
شـوند را امـري    استاد مطهري استفاده از ابزار و وسـائل مـادي كـه بـا تجربـه شـناخته مـي                   . ششم

شمرند؛ چراكه پذيرش و التزام عملي بـه نظـام          دانند، بلكه كاري سازگار با توحيد بر مي       آميز نمي  شرك
همچنـين  ). 263الـف، ص  1392مطهـري،   (انـد سبباتي است كه خداوند متعال اراده فرمـوده       اسباب و م  

برخالف متفكران كليسا، شناخت رونـدهاي طبيعـت و تـصرف در آنهـا را دخالـت در كـار خداونـد                      
دانند و ابتكارو خالقيـت و تـصرفات وي         دانند، بلكه بشر را در همه حال مقهور اراده خداوند مي           نمي

  ).531 – 530ت، ص1393مطهري، ( بخشي از نظام قضا و قدر خداوند بر مي شمرنددر طبيعت را
از جملـه   . داننـد برخي از متفكران غربي تكامل ابزاري بشر را مايه بدبختي عصر جديد مـي             . هفتم

الـف،  1377مطهـري،   (نامـد سـاز بـشر مـي     آرتور توين بي، اختراع ماشين را دومين خطاي سرنوشـت         
استاد مطهري پس از نقل سخن وي، رأي او را خطـا            ). 624 – 623، ص 1391 ؛ همو،    678 – 677ص
و مشكل بشر را نه اختـراع ماشـين و ابـزار جديـد، بلكـه دوري از           ) 624، ص 1391مطهري،  (دانندمي

  ).626 – 624همان، ص(شمرندتعاليم معنوي صحيح بر مي
الجملـه تـصرف در   اسـالم فـي  آيد كه از ديدگاه استاد مطهـري،  از مجموع موارد فوق چنين بر مي    

  .داندطبيعت را امري جايز، بلكه مدوح و ارزشمند مي

   ضوابط تصرف در طبيعت- 2- 4
با آشكار شدن اصل جواز تصرف در طبيعت، اكنون بايد بدانيم آيا اين كار مطلقاً و بدون هرگونـه                   

مينه وجود دارد؟ به نظر     قيد و شرط، جايز و واحياناً ممدوح است يا اينكه ضوابط و مقرراتي در اين ز               
چرا هرگونه تصرف در طبيعت را پذيرا شد؛ چراكـه تـصرف در طبيعـت گـاه                 و چون رسد نتوان بي  مي

. اندمحيطي امروزه همگان با آن مواجه     ناپذيري به دنبال دارد؛ چنانكه در تغييرات زيست       عواقب جبران 
كوشيم تا بـا تتبـع    اكنون مي .  طبيعت پرداخت  بنابراين بايد به تعيين دقيقِ بايدها و نبايدهاي تصرف در         

در ادامـه   . در آثار استاد مطهري و تحليل آراء ايشان، به استنباط موازين تـصرف در طبيعـت بپـردازيم                 
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  .هفت مورد از اين اصول كلي را بررسي خواهيم كرد

   اجتناب از افراط در توسل به وسائط طبيعي- 4-2-1
د و ناچار است آنها را به وسيله ابزاري رفع كنـد و بـدين سـان                 هايى دار گفتيم كه انسان نيازمندي   
شوند كـه گرچـه     استاد مطهري در ضمن اذعان به اين واقعيت، يادآور مي         . آسايش خود را تامين نمايد    

پنداند كه يگانه راه بدست آوردن آسايش و فـرار از نـاراحتى، جمـع كـردن اسـباب و               عموماً مردم مي  
لوازم و مواد خارجى است و از اين رو، بسيارى از مردم تمام نيروى خود را صرف همين كار كـرده و    

تر و زيادتر باشد لذت و كاميابى زيادتر خواهـد بـود و              كنند كه هر اندازه وسايل مادي فراهم       گمان مى 
آوردن ابـزار   توان تنهـا بـا گـرد      اما اين نظريه يك نظريه ابتدايى و كودكانه است و هرگز نمي           . العكسب

، بلكه بايد دانـست از آنجـا        )286 – 285، ص 1391مطهري،  (روح، سعادت و آسايش را تأمين كرد       بى
توجه به چنين  نيازهاي انسان، معنوي و فرامادي است، بدون   - و به تعبير ديگر، مهمترين       -كه بخشي   
 تـا   88همـان، ص  : ك.براي توضيح مفـصل، ر    . 83همان، ص (توان به سعادت دنيوي رسيد    اموري نمي 

بنابراين، بايد در مقام تصرف در طبيعت از افراط كاري پرهيـز كـرد و توجـه داشـت كـه بـدون                       ). 96
منـدي را   تتوان مهمترين آمال بشري چـون امنيـت، آرامـش و رضـاي            استفاده از ابزارهاي معنوي نمي    

  .تامين نمود

  گشايي در تصرف در طبيعت پرهيز از عقده- 4-2-2
طلبـى در انـسان يـك       خواهى و قـدرت   طلبى، تفوق شوند كه گرچه برترى   استاد مطهري يادآور مي   

  :عطش روحى است، اما بايد به هوش بود كه 
و اگر تمـام زمـين      ... خواهد قدرت بيشترى داشته باشد       انسان هر مقدار قدرت داشته باشد باز مى       

هم تحت قدرت و تسلّطش درآيد باز اگر بشنود كه در يك كره ديگر نيز انسانهايى هستند و تمدنهايى 
 اسـت كـه بـه آنجـا لشكركـشى كنـد و بـرود آنجـا را هـم                      اى هـست، در فكـر ايـن        هست و سـلطه   

  ).485 – 484پ، ص1392مطهري، (بگيرد
- گشايي در قدرتگونه و به صورت عقده نبايستي افراطبنابراين، تسلط بر طبيعت و تصرف در آن

كنـد و نتيجـه چنـين    طلبي انجام گيرد؛ چراكه اين روند پاياني ندارد و هرگز كام بشر را سـيراب نمـي       
 .كاري جز تباهي طبيعت و در نهايت، خود انسان، چيز ديگري نخواهد بودافراط

ورد نقد قرار داده و آنرا سر منـشأ انحرافـات           از همين رو استاد مطهري نظريه فرانسيس بيكن را م         
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بيكن كمال انسان را در قدرت و تـسلط بـر           ). 380 – 379ت، ص 1393مطهري،  (دانندعصر جديد مي  
شناسي علوم تجربي كه به زعم وي يگانه راه وصول به مطلوبش بـود  دانست و لذا به روش طبيعت مي 

را تـرويج داد و راهـي را در         » ا بود هركه دانا بـود     توان«و  » علم توانايي است  «او آموزه   . همت گماشت 
، در تسلط و تصرف در طبيعت مشغول گـردد و           پيش روي بشر قرار داد كه در طي چند قرن به افراط           
حـال آنكـه چنانكـه تـذكر داديـم، ايـن بيراهـه          . بكوشد تا از اين طريق به پيـشرفت و تكامـل برسـد            

  .رمغان آروداي را براي بشر به اهاي بي سابقه بدبختي
ها در امور مادي را از ديدگاه اسالم امـري مـذموم معرفـي              استاد مطهري همچنين انحصار خواسته    

اسـتاد، مثـل آرزوهـاي دنيـوي را ماننـد آب            . كندكنند كه حتي آسايش دنيوي بشر را نيز مختل مي         مي
ـ    ). 98، ص 1391مطهري،  (افزايددانند كه جز بر تشنگي نمي     شوري مي  صرف بـر طبيعـت     از اين رو، ت

  .گشايي در شاديخواري و مبتني بر حرص و دنياطلبي صورت گيردنبايد بر اساس عقده

   پرهيز از تالش براي بسط نفسانيت و تن پروري- 4-2-3
كنند كه رسيدگي بيش از حد به كودك، چنان كه وي    استاد مطهري از روسو در كتاب اميل نقل مي        

شود؛ چراكه دو نقطه ضعف جبـران  ه دارد، باعث بدبختي كودك ميرا از هرگونه ناماليمتي به دور نگا      
ها را چنان كه بايد درك نكنـد        شود وي ديگر لذت   نخست اينكه سبب مي   : كندناپذير در وي ايجاد مي    

دهد و كمترين ناماليمتي    و از آنها شيرين كام نگردد و دوم اينكه توانايي تحمل سختي را از دست مي               
 ؛ 85الـف، ص 1392مطهـري،  (زند و چه بسا وي را از پـا در بيـاورد  ا به وي ميها ر ترين ضربه سخت
  ). 521پ، ص1392همو،

كننـد و در تبيـين آن       استاد ضمن پذيرش اين مطلب آنرا به عنوان يكي از قوانين طبيعت عنوان مي             
كنند نقل مي Aو پيروان ايشان استناد كرده و از حضرت علىA به سيره اميرالمومنين علي بن ابي طالب

پيـشواى شـما از دنيـاى       «شـوند كـه     اي به عثمان بن حنيف، پس از اينكه به وي يادآور مي           كه در نامه  
، استبعاد مردمان نسبت به اين مطلب را چنـين طـرح        »خودش به دو جامه و به دو قرص نان اكتفا كرد          

 اسـت، او بايـد از ضـعف         شنوم از زبان ديگران كه اگر على غـذايش ايـن           گويا دارم مى  «ميفرمايند كه   
نتواند از جايش بلند بشود و نتواند در ميدانهاى جنگ با شجاعان درجـه اول نبـرد كنـد و آنهـا را بـه                         

  :فرمايندو در نهايت در پاسخ مي. »خاك هالكت بيندازد
چيـزى كـه ديگـران      . است] شيوه زندگي آنها  [قانون طبيعى اين    ] برندگمان مي [كنند كه    اشتباه مى 

اال و انَّ الشَّجرَةَ الْبرِّيةَ اصلَب عوداً و الرَّوائِع الْخَـضِرَةَ ارقُّ جلـوداً و النَّباتـاتِ                 : خالف قانون طبيعى است   دارند  
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تـر اسـت و      ؛ درختان صـحرايى چوبـشان محكـم       )45نهج البالغه، نامه    ( وقوداً و ابطَأُ خُموداً     الْبدوِيةَ اقْوى 
تـر و ديـر      گياهـان وحـشى آتشـشان زودگيرنـده       . تـر و ضـعيفترند     رنگ نازك هاى خوش آب و      سبزه

موجود زنده اعم از گياه و حيوان و انسان هرچـه بيـشتر بـه او برسـند نـازك                    . تر است  شونده خاموش
شود، هرچه كمتر به او برسند و بيشتر با مشكالت مواجـه بـشود               تر مى  تر و ناتوان   تر و ضعيف   نارنجى

  ). 66ت، ص 1392مطهري، ( دگرد نيرومندتر مى
همـان،  (كنند نقل مي  Hاستاد در ادامه و در تاييد اين مطلب، داستاني خواندني از مالك اشتر نخعي             

همچنين فلسفه برخي احكام دين مانند روزه را خارج كـردن انـسان از حالـت نـازپروردگي     ). 67ص  
  ).67همان، ص (كنندعنوان مي

 مراقبت و حفظ سالمت و بهداشت را از واجبات شمرده اسـت             از نظر استاد مطهري، اسالم گرچه     
 تا آنجا كه اگر يك كـار واجـب          -و هر نوع عملى را كه براى بدن زيانبخش باشد حرام شمرده است              

اى را حرام    كند، بلكه چنين روزه    مانند روزه براى بدن مضر تشخيص داده شود تكليف آن را ساقط مى            
پرستى را شديداً محكوم كـرده اسـت؛    و شهوت» پرورى نفس«به معنى » ورىپر تن« اما اساساً   -داند   مى

ها منشأ اختالالت اساسى  شود و افراطكارى ها مى پرستى منجر به افراطكارى   پرورى و شهوت   زيرا نفس 
  ).286 – 285ب، ص1392مطهري، (گردددر جهازات بدنى و روحي مي

اي باشـد   ر طبيعت و تصرف در آن نبايد به گونـه         توان گفت تسلط انسان ب    بنابراين به طور كلي مي    
پروري و بسط نفسانيت وي را فراهم كند؛ زيرا چنين امري بيش از آنكه در ظاهر به                 كه موجبات نفس  

وقفه در تصرف در طبيعت براي      لذا بايد فهميد كه تالش بي     . رساند به او لطمه خواهد زد     وي سود مي  
جا كه مثالً با حركت پلك چشم بـه جـاي اسـتفاده از دسـت و پـا،      ايجاد رفاه رويايي براي انسان تا آن  

كارهاي روزمره خود را از طريق ماشين انجام دهد، از ديـدگاه اسـالم فاقـد ارزش، بلكـه امـري ضـد                  
  .گيري تسلط بر طبيعت بايد در جهت منافع حقيقي انسان صورت گيردارزش است و جهت

  اري پرهيز از موضوعيت يافتن تكامل ابز- 4-2-4
اش تنها و تنها ابزاري براي دستيابي بـه يكـي از اهـداف              تصرف در طبيعت در همه انحاء مختلف      

يكي از خطرها در چنين مواردي اين است كه كم كـم    . انسان است و به خودي خود فاقد ارزش است        
بـاز دارد و    اندك انسان را از توجه به هدفي كه از ابتدا در نظر بود،              وسيله موضوعيت پيدا كند و اندك     

اي مـوارد   رسد گويا در پاره   در زمينه كاربردهاي عملي علوم طبيعي، متاسفانه به نظر مي         . به بيراهه ببرد  
اي بـراي  كند كه توسعه ابزاري فاقد هرگونه ارزش نفسي است و قرار اسـت وسـيله        آدمي فراموش مي  
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يع و تكاثر ابزاري در زندگي مدرن، وقفه در ترفميل فراوان و تالش بي.  وي باشدنيل به اهداف انساني
  .نمودي از اين خطاي فاحش است

شوند كه مطابق با تعاليم اسالم، انسان آزاد آفريده شـده اسـت، و اگـر بـه                  استاد مطهري يادآور مي   
 و وابستگى پيدا كند و بنده و تسليم آن چيز باشد، از انـسانيت خـارج شـده اسـت، زيـرا                       چيزى تعلق 

سلب آزادي از انـسان در نتيجـه تعلـق بـه            ). 307پ، ص 1392مطهري،  ( شده است  آزادى از او گرفته   
اشياء تمام داستان نيست و از نظر استاد مطهري با از دست دادن آزادي و با وابستگى انسان به اشـياء،                     

  :  گرددگير بشر ميچند آفت دامن
ذهـن و خواسـت وي      نخست اينكه وقتى انسان وابسته به چيزى شد و نقش اساسى را در فكر و                

گردد و دچـار غفلـت از خـود يـا خودفراموشـي             سلب مي » خود«به آن چيز داد، آنگاه توجه انسان از         
ء از او سـؤال      چنين شخصي اگر درباره آن شى     . شوداش زائل مي  گردد و به تعبير ديگر، خودآگاهي      مي

  ).308مان، صه( دهد، ولى از خودش بى خبر است ترين اطالعات را به تو مىكنى، دقيق
شود و همـه     دوم اينكه در نتيجه اين تعلقات، انسان از ارزشهاى خود و ارزشهاى انسانى غافل مى              

شود؛ چراكه اصلًا خود او براى خـودش مطـرح نيـست تـا               ء مى  توجهش معطوف به ارزشهاى آن شى     
شي ارزشـي   اش در ذهن وي نقشي ايفا كند و در نتيجه، در وي نوعي فروپا             ارزش و شرافت و كرامت    

  ).همان(دهدرخ مي
آنگـاه كـه انـسان از خـود غافـل شـد و              . آور اسـت  ء، اسـارت   و سوم اينكه وابستگى به يك شـى       

افتد، گردد و خود از حركت و تكامل باز مي        هاي خود را ناديده گرفت، قهراً تابع شي مذكور مي          ارزش
در اين صورت انسان    . سته شده است  مانند حيوانى كه او را به يك درخت يا ميخ طويله بسته باشند، ب             

 گـردد  اش به كينونت تبـديل مـي      از حالت شدن و پويايي به بودن و ركود خارج مي شود و صيرورت             
  ).309 – 308همان، ص(

اي نه چنـدان دور و البتـه قطعـي، از           نياز به گفتن نيست كه براي موجودي كه قرار است در آينده           
ر سرايي ديگر بر سفره اعمال خود بنشيند، موارد سه گانه فـوق             بندد و د  عالم طبيعت و اشياء رخت بر     

بنـابراين هرگـز نبايـد ابـزار و اشـياء بـراي انـسان               . ها و دردها كه به ارمغان نخواهد آورد       چه بدبختي 
موضوعيت پيدا كنند و توسعه ابزاري، خود به هـدف بـشر تبـديل گـردد و تـالش بـراي تـصرف در                        

  .باشدطبيعت در راستاي چنين آمالي 
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   احترام به طبيعت و تالش براي انطباق با آن- 4-2-5
گرايانـه، جهـان    هاي مـادي  بر حسب نگاه عاميانه، همچنين مطابق با برخي مكاتب از جمله نگرش           

توانست خيلي بهتـر از ايـن باشـد و          شود كه بدون آنها مي    هايي ديده مي  ها و نقص  طبيعت دچار عيب  
اما از ديدگاه استاد مطهري، در مكتب اسـالم چنـين پنـدارهايي             . گرددبراي بشر به سرايي بهتر تبديل       

مرود است و طبيعت در آينه صفات واالي خداوند بوده و نه تنها ناقص نيست، بلكه در مجموع خود                   
مطهـري،  (اندايشان برآنند كه مطابق با تعاليم اسالم، حتي جمادات نيز تحت هدايت الهي            . احسن است 

و نيز در سراسر طبيعت نوعي نظام غايي پيچيده و شگرف حاكم اسـت و در آن                ،  )103الف، ص 1393
). 86 – 85 و   66، ص 1394مطهـري،   (بينـي و تـدبير شـده اسـت        بهتر از خود انسان، نيازهايش پـيش      

شـمار  بنابراين طبيعت را بايد نظامي دقيق و حساب شده دانست كه فهم و درك بشر هنوز از درك بي                  
  .  اش ناتوان استظرائف

  :از سوي ديگر
براى يك موجود زنده آسايش و خوشى آنگاه فراهم است كه با محيط و مجموع عواملى كه او را                   

بديهى است كه اگر ناهماهنگى و ناسازگارى باشـد، بـه           ... احاطه كرده است هماهنگ و سازگار باشد        
محيط و همـواره    حكم آنكه آن موجود زنده جزء است و محيط كل، او محاط است و عوامل خارجى                 

شود و خواه ناخواه     جزء بايد تابع كل و محاط تابع محيط باشد، امكان بقا از آن موجود زنده سلب مى                
انـسان  . پس شرط اولى بقا و خوشبختى موجود زنده توافق و هماهنگى با محيط است     . رود از ميان مى  

ر همه جانداران حكمفرماست، اى است و محكوم همان قوانينى است كه ب كه به نوبه خود موجود زنده
باشـد؛ يعنـى شـرط بقـا و دوام و خوشـى و               خواه ناخواه مشمول اين قانون و تابع اين اصل كلى مـى           

خوشبختى انسان در زندگى اين است كه با عواملى كه او را احاطه كرده اسـت متوافـق و هماهنـگ و              
  ).75، ص1391مطهري، (سازگار باشد

فت كه يكي از ضوابط تصرف در طبيعت، لزوم رعايـت حـداكثري             توان گ بر اين اساس، اكنون مي    
اين مطلب با توجه به اصل . احترام به طبيعت و انطباق با آن است، نه تغيير و تخريب وضع موجود آن  

وارگـي كـه يكـي از       براي آشنايي با اصل اندام    ( يابدوارگي يا وحدت طبيعت، وضوح بيشتري مي      اندام
 ؛ همـو،   137 – 135ب، ص 1392مطهـري،   : طبيعت بشمار مـي رود، رج     هاي جهان   مهمترين شاخصه 

رسـاني  ؛ چراكه انسان بايد آگاه باشد كه در صورت آسيب         )167 – 165 و   131 – 134 الف، ص  1392
هـا رخ   به بخشي از طبيعت يا دخل و تصرف بيجا در هنجارهاي موجود آن، تغييراتي در ساير بخـش                 
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  . ناپذيري براي بشر به ارمغان آوردبخواهد داد كه چه بسا خطرات اجتنا
از . كندهاي بشر و نتايج ناخواسته آن اشاره مي در همين راستا، استاد مطهري در مواردي به تصرف        

داننـد، كـه ناشـي از دخـل و          جمله معضل آلودگي هوا و محيط زيست را بحراني جدي براي بشر مي            
اسـتاد مطهـري    ). 425پ، ص 1393  ؛ همـو،   623، ص 1391مطهـري،   (تصرف بيجا در طبيعـت اسـت      

كنند كه نوع پيشگيري و درمان در طب جديد رفتـه رفتـه تمـدن و                همچنين از الكسيس كارل نقل مي     
و در مقابـل، برخـورد طبيعـي بـا     ) 578،  ص 1394مطهـري،   (بـرد نسل بشر را روبه ضعف پـيش مـي        

 1393مطهري، (و نسل اوستها را گرچه به ظاهر به ضرر بشر است، در واقع نافع به حال وي        بيماري
كنند و سخنان وي در مـضرات آب        استاد مطهري همچنين از مرحوم دكتر قريب ياد مي        ). 533ت، ص 

البته ذكر اين قبيل    ). 578،  ص  1394مطهري،  (كنندلوله كشي و تاثيرش در شيوع فلج اطفال را نقل مي          
اين سـخنان را بايـد در جـاي         مطالب از سوي استاد، نشانه پذيرش كامل آنها نيست و صحت و سقم              

ديگري جستجو كرد، اما نقل چنين مطالبي، نشانگر توجه به لزوم احترام به فرايندهاي طبيعت و تالش     
  .براي انطباق با آنهاست
توان دل به دستاوردهاي عملي علوم طبيعي سپرد و با خيال راحت و             بسته نمي خالصه اينكه چشم  

تصرف در طبيعت پرداخت و به تغييـر هنجارهـاي موجـود در آن    هاي علمي، به   بينيسرمست از پيش  
بيني علم در اسالم دانست كه اگر متوليـان غربـي       اقدام كرد و اين را بايد يكي از اصول حاكم بر جهان           

  .علوم طبيعي بدان توجه داشتند، اكنون همه ما زندگي بهتري داشتيم

   لزوم اجتهاد در برابر شيوه تصرف غربي- 4-2-6
كنيم كه مانند اعصار پيشين، تقسيم به شـرق و غـرب در             ه در جهاني سراپا غربي زندگي مي      امروز

-گروه اخير در تقليد و تشبه به غربي       ! آن چندان معنا ندارد؛ چراكه جهان ما يا غرب است و يا غربزده            
نگ كرده  اي در آنكه لحظه ربايند، بي ها سخت در تالشند و در اين ميدان گوي سبقت را از يكديگر مي             

برد؟ از آنجا كه علوم طبيعي جديد و شـيوه غربـي تـصرف در         و بيانديشند كه غرب آنها را به كجا مي        
هاي تمدن غربي است، لذا بايد به هوش بود و در قبول اين امور از تقليـد و                  طبيعت، از جمله شاخصه   

بندنـد  ن و قبح امور مي    انديشي پرهيز كرد؛ زيرا به تعبير استاد مطهري؛ مقلدين چشم بر روي حس            خام
مانند كسى «و با ناتواني از درك حقيقت، از رفتار كسان ديگري كه به زعمشان محترمند الگو ميگيرند،              

اى بنشيند و انواع غذاها بر سر آن سفره چيده شده باشد ولى او بشخصه ذائقه حساسى  كه بر سر سفره 
( »خورنـد او هـم بخـورد        كه ببيند ديگران مـى     نداشته باشد و نظر به ديگران بكند و هر نوع غذايى را           
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دهند كه در قلمرو تمدن و تجدد غربي، كلمات و جمالتي           ايشان هشدار مي  ). 384، ص 1391مطهري،  
هايي چـون آزادي،    و از واژه  . اندوجود دارند كه در حقيقت مسخ شده و حقيقت خود را از دست داده             

متاسفانه در زمـان  «اند چنانكه دكتر گلشني يادآور شده   ). همان(برندپيشرفت، ارتجاع، نو و كهنه نام مي      
اي به بار نيـاورده اسـت و   حاضر علم در غرب به علت پشتوانه فلسفي غلطي كه دارد جز خرابي ثمره        

 »و اذا تـولي فـي االرض ليفـسد فيهـا          : انـد جوامع عالِم و تواناي امروز، دقيقاً مصداق اين آيه شريفه گشته          
  . )75، ص1390گلشني،(

از اين رو بايد در تلقي علوم طبيعي و شيوه تـصرف در طبيعـت از ملـل غربـي، هوشـيارانه و بـا                         
آگاهي از ميراث گرانقدر اسالمي و توجه به ابعاد و زواياي مختلف دستاوردهاي غربيان، عمل كـرد و                  

. آن ما را بفريبد   از تقليد پرهيز نمود و اجازه نداد تعابير پر طمطراقي چون پيشرفت و نوگرايي و مانند                 
هاي تمدن جديد آگاه باشـيم كـه      شوند كه در برخورد با پديده     در همين راستا استاد مطهري يادآور مي      

شود پذيرفت، كما اينكه هيچ چيزى را صرفاً به دليل           هيچ چيزى را به دليل نو بودن نمى       «از نظر اسالم    
ليل خوبى يا بدى است و نه قدمت دليـل  نه نو بودن د   . شود رد كرد   شود پذيرفت و نه مى     قدمت نه مى  

اى بـسا يـك چيـز قـديمى     . مقياس خوبى و بدى، نو بودن و قديمى بودن نيست    . خوبى يا بدى است   
مطهـري،  ( »خوب باشد و بايد آن را گرفت و اى بسا چيزى كه نو است، بد باشد و بايد آن را رد كرد                     

ت آموزند كه مسلمان نبايد تح     به ما مي   Dو همچنين با تمسك به تعاليم اهل بيت         ). 140ت، ص 1392
 شجاعانه  - از جمله در برخورد مجتهدانه با دستاوردهاي تمدن غرب           -تاثير پسند اكثريت قرار گيرد و     

 لِقِلَّـةِ   ال تَستَوحِشوا فى طَريقِ الْهـدى « را به ياد داشته باشد كه   Aاين فرمايش اميرالمومنين علي بن ابيطالب     
؛ اگر راه حق را پيدا كرديد، از اينكه در اقليت هـستيد هرگـز وحـشت                 )199بالغه، خطبه   نهج ال (» اهلِهِ

  ).134ت، ص1392مطهري، (نكنيد

  بيني صحيح براي تنظيم تصرف در طبيعتمندي از جهان ضرورت بهره- 4-2-7
  :توان فعاليت هاي انسان را به دو قسم زير تقسيم نموداستاد مطهري معتقدند كه مي

اى است كه انسان تحت تأثير مستقيم غريزه يـا           هاى ساده ها همان فعاليت  اين قبيل فعاليت  : اذىالتذ.  1
در اينجـا جاذبـه لـذت كـار         . دهـد  عادت براى رسيدن به يك لذّت و يا فرار از يك رنج انجام مى             

  .دهدآور، انسان را به فعل يا ترك سوق ميآور و دافعه رنج كار رنجلذت
اى ندارند؛ يعني مستقيما     اليتهاى تدبيرى كارهايى است كه خود آن كارها جاذبه يا دافعه          فع: تدبيرى.  2

كشاند و يا از آنها دور  آور نيستند و در نتيجه غريزه انسان را به سوى آن كارها نمىآور يا رنجلذت



  
  )3پياپي  (1398بهار و تابستان ، 1، شماره 2، دوره مطالعات بنيادين تمدن نوين اسالميدوفصلنامه 

 

  
 

166

 و سـپس  كندسازد، بلكه انسان با عقل خود مصلحتي را كه در فعل يا ترك آنها است درك مي      نمى
  ).52 – 51ب، ص1392مطهري، (كندبراي انجام آن اراده مي

  : تفاوت اين دو قسم فعاليت كامال روشن است
دهد و مصلحت را عقل، لذّت برانگيزاننـده ميـل اسـت و مـصلحت                لذّت را طبيعت تشخيص مى    

 كارهـاى مـصلحتى     برد ولى از   برانگيزاننده اراده، انسان از كارهاى التذاذى در حين انجام كار لذّت مى           
. گـردد  شود خرسـند مـى     نزديك مى ... برد، اما از تصور اينكه گامى به سوى مصلحت نهايى            لذّت نمى 

آور  بخشد و احيانا رنج    آفرين باشد با كارى كه لذّتى نمى       بخش و مسرّت   فرق است ميان كارى كه لذّت     
هاى مصلحتى در اثر دور دسـت       كار. كند است ولى انسان با رضايت و خرسندى آن رنج را تحمل مى           

لذّت و رنـج از مـشتركات انـسان و    . بخش هستند زا نيستند، اما رضايت  آور و بهجت   بودن نتيجه، لذّت  
  ).52همان، ص(حيوان است، اما رضايت و خرسندى و يا كراهت و نارضايى از مختصات انسان است

عاليت تـدبيري بـه مـدد عقـل و بـا            هاي فعاليت التذاذي و تدبيري اين است كه ف        مهمترين تفاوت 
-يابد؛ بدين معنا كه عقل لذت يا رنجي قابل مالحظه را در دوردست رصد مـي               نيروي اراده سامان مي   

ـ        ريـزي مـي   كند و سپس براي نيل به آن برنامـه         ه آن چـه بـسا از بـسياري از          كنـد و در راه دسـتيابي ب
 دواى تلـخ و      دوا نفـرت دارد، از نوشـيدن      همچنين يك بيمـار از      «هاي التذاذي خودداري كند؛      فعاليت

انديش و با نيروى اراده حاكم بر ميلها، دواى تلـخ بـدمزه              برد، اما به حكم عقل مصلحت      بدمزه رنج مى  
نخـست  : هـاي تـدبيري فـرع دو امـر هـستند          خالصه اينكه فعاليت  ). 53 – 52همان، ص (»خورد را مى 

پـذير و دوم، وجـود      ل دست يافتني يـا اجتنـاب      هاي قابل مالحظه و در عين حا      تشخيص سود و زيان   
  .هاها يا رفع آن رنجاي براي نيل به آن لذتطرح و نقشه

اكنون اگر تصرف در طبيعت قرار است فعاليتي انساني يعني تدبيري و عاقالنه باشـد، بايـستي بـر                   
 نخواهـد  اساس يك طرح و نقشه كلي و حساب شده صورت بگيرد و الّا در مجموع به سود بشر تمام      

به ديگر بيان، انسان از آنجا كه موجودي مختار و از سوي ديگر، داراي حب ذات است، كارهـاي                   . شد
 1392مطهري،  (دهدالواسطه آنها انجام مي   واسطه يا مع  خويش را بر اساس تشخيص منافع و مفاسد بي        

دي كه بـر    ، پس هرگونه تصرف بر طبيعت نيز بايستي بر اساس تشخيص مصالح و مفاس             )158ب، ص 
كنيم اين مصالح و مفاسد نتـايج       گردد صورت گيرد و البته چنانكه مجدداً تاكيد مي        اين اقدام مترتب مي   

فرماينـد اساسـاً    شود؛ زيرا چنانكه استاد مطهـري مـي       الواسطه و دراز مدت هر عمل را نيز شامل مي         مع
 از مخصصات برجسته انـسان      انديشي است كه  نگري و غايت  هاي فهم عقل همين آينده    يكي از قابليت  



  
ي مطهرشناسي تصرف در طبيعت در جهت تاسيس تمدن نوين اسالمي از ديدگاه استادارزش

 

  
 

167

اذا هممـت بِـامرٍ   «هاي ديني ما نيز بر آن تاكيد فراوان رفته است كـه            چنانكه در آموزه  . گرددمحسوب مي 
 تَهرْ عاقِببگيرى، آن آخرهايش را نگاه      ؛ هر كارى را كه به آن تصميم مى         )130ق، ص 1403مجلسي،  (»فَتَد

نگري درباره تبعات اين كـار  ت تصرف در طبيعت تابع آينده   پس معقولي ). 707، ص 1391مطهري،  (كن
  . است

هاي تجربي سـپردن، گمـان      سوگمندانه بايد يادآور شد كه اهالي مغرب زمين با دل در گروي داده            
كردند كه انبوه چنين اطالعاتي بتوانند طرح و نقشه زندگي خويش را بازيابند و نگاه علمي به عـالم و                    

ديد خود قرار دهند، لذا چنين شد كه بشر به مدد علم توانست بـسياري چيزهـا                 آدم را مقدمه تمدن ج    
در طبيعت كشف كند و قادر به تسلط بر اموري شد كه پيش از اين حتي ساحران نيز فكرش را در سر 

آلـود تـا آنجـا پـيش        انديشانه و هوس  هاي خام پروراندند، اما تصرف كوكورانه در طبيعت و تالش       نمي
شـان بـاال    وزه در كالن شهرهايي كه نتايج تصرف بشر در قلمروي طبيعت، از در و ديـوار               رفت كه امر  

شايد سخني كـه اسـتاد مطهـري از ويـل دورانـت در              . توانيم به راحتي نفس بكشيم    رود، حتي نمي  مي
، كنند اشاره گويايي به سرّ اين مطلب باشـد        نقل مي » انسان عصر ماشين  « درباره    اشمقدمه لذّات فلسفه  

پ، 1392مطهـري،   ( »ايـم و از نظـر مقاصـد فقيـر          ما از نظـر ماشـين تـوانگر شـده         «: گويدآنجا كه مي  
  ). 358ص

تابع اغراض و اميـال بـشر نيـست و          » جهان آنچنان كه هست   «در همين راستا، استاد معتقدند فهم       
ونـه كـه بايـد      جهـان آنگ  «مثالً چنان نيست كه كشف قوانين فيزيكي تابع اغراض فردي باشد، اما فهم              

بنـابراين بـراي هرگونـه      ). 410ت، ص 1392مطهري،  (هاستكامالً تابع اغراض و اهداف انسان     » باشد
. تصرف آگاهانه در طبيعت اهداف و غاياتي وجود دارد كه بايستي از منابع مورد اطمينان بدست آينـد                 

مطهـري،  (تاستاد مطهري معتقدند كه تعيين اهداف و غايـات بـشري قلمـروي اختـصاصي ديـن اسـ                  
. ، پس هرگونه تصرف در طبيعت بايد در تحت اشراف معارف ديني صورت گيـرد              )358پ، ص 1392

اي را  هاي قابـل مالحظـه    تالش» 2 و   1اسالم و مقتضيات زمان     «ايشان در برخي آثار خود بويژه كتاب        
ي ورود در ايـن  استاد مطهـر . اندكنند و مباحث ارزشمندي از خود به يادگار نهاده      در اين باب آغاز مي    

شوند كه در ايـن زمينـه بايـد بـه يـاد             دانند و يادآور مي   انديشي در دين مي   باب را نيازمند اجتهاد و نو     
كوشـند تـا بـا پرهيـز از         گردد و همچنين مي   داشت كه عقل نيز در اسالم جزء منابع دين محسوب مي          

توضـيح  . در طبيعت داشته باشـند    افراط و تفريط در اين زمينه، نگاهي مجتهدانه به مظاهر تصرف بشر             
طلبد، ما در اينجا فقط در صدديم تـا اصـل مـدعا را              مفصل آراء ايشان در اين باب، مجالي مبسوط مي        
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تقرير كنيم تا به هوش باشيم و بكوشيم مجتهدانه و تحت اشـراف نظـام جـامع معـارفي ديـن، مقولـه                     
 در ذهن داشته باشيم كه تـصرف در         تصرف در طبيعت را به صورت موردي زير زره بين قرار دهيم و            

بينانه صـورت نگيـرد،     طبيعت تا بر اساس اهداف و غاياتي خردمندانه و بر اساس نگاهي جامع و واقع              
فعاليتي انساني نيست و تا در جهت نيل به اهداف دين قرار نگيرد واجد ارزش نخواهد بود و نه تنهـا                     

ياي او را نيز به جهنمي سوزان تبديل خواهد كـرد؛  در سرنوشت ابدي انسان مفيد نخواهد بود، بلكه دن     
 :  چنانكه امروزه در غرب شاهد اين مساله هستيم

عليهـذا هـيچ دور     . گـردد  گاهى سرگرمى به اشباع يك غريزه موجب عقب راندن غريزه ديگر مـى            
ا هـ   و دنياى برخوردارى از چرب و شيرينى        نيست و عجيب نيست كه دنياى پيشرفته علم و تكنولوژى         

و زينتهاى ماده و طبيعت، عيناً دنياى انحطاط اخالقى و سقوط روانـى باشـد و همـان سـقوط روانـى                      
  ). 21 پ، ص1377مطهري، (موجب سقوط كلى گردد

  بندي  جمع-5
اي با بررسي چيستي تصرف در طبيعت آشـكار شـد كـه ايـن مفهـوم از دامنـه مـصداقي گـسترده                   

نيـز از بررسـي علـل تـصرف در          .  آن يكـسان برخـورد كـرد       توان با تمام موارد   برخوردار است و نمي   
اما در بخـش  . هاي بشر در طبيعت، از ريشه خطاستطبيعت، ميتوان دريافت كه برخي دخل و تصرف      

اصلي مقاله، برخي ضوابط تصرف در طبيعت از ديدگاه اسـتاد مطهـري تبيـين شـد كـه در كنـار هـم                        
تـوان چنـين نتيجـه      از مجموع آنچه گذشـت مـي      . هندنمنشوري براي برخورد با طبيعت در اختيار مي       

گرفت كه در حوزه مباحث فلسفه تكنولوژي، مطالب ارزشمندي در آثار انديـشمندان مـسلمان يافـت                 
بنـابراين بجاسـت تـا در       . هايي از اين موارد را از آثار استاد مطهري ارائه كرديم          شود؛ چنانكه نمونه  مي

عالوه براين، از روش شناسي تلفيقـي اسـتاد         . كرين غربي اكتفا نشود   هاي متف اين زمينه، تنها به نگاشته    
مطهري استفاده مي شود كه اين قبيل مباحث از حوزه هاي ميان رشته اي محسوب مي شـوند و نمـي                     

به عبارت ديگر، اين مباحـث از يـك   . توان تنها به منبع يا روش واحدي در حل و فصل آنها اكتفا كرد         
اند و بايد عقل و نقل در كنار يكديگر براي حل اين مـسائل              هاي تطبيقي بررسيسنخ نيستند و نيازمند     

نامه جـامع مـسائل ايـن حـوزه و سـپس تبارشناسـي          اكنون بجاست تا با تنظيم نظام     . بكار گرفته شوند  
هـاي حكـومتي بـه پـژوهش        هاي مضاف يـا فقـه     مسائل و تشخيص مناسبت شان با هر يك از فلسفه         

  . پرداختعالمانه در آن زمينه
نكته آخر تاكيد دوباره بر كاستي مشهود در ادبيات اين حوزه است كه عبـارت اسـت از تئوريـك                    
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 گرچـه غالـب انديـشمندان شـيعي،         1.بودن و ناكارآمدي عملي تحقيقات در حـوزه علـم وتكنولـوژي           
هام دانند، در عين حال، بخاطر گستره مصداقي تصرف در طبيعت و اب           تصرف در طبيعت را ممنوع نمي     

ناپذير زندگي امروزي با    در مرزبندي ارزشي مصاديق تصرف در طبيعت از سويي، و آميختگي اجتناب           
ايي                   محصوالت اين رويكرد از سوي ديگر، اصـل ايـن مطلـب در فرهنـگ اسـالمي بـه صـورت معمـ

  را مبتنـي بـر  هاست كه نويسندگان ما در آثار خود سبك زندگي و انديـشه غربـي         سال. باقيمانده است 
كنند كه مـراد از انـسان در ايـن مكتـب نـه              دانند و با فرياد رسا اعالم مي      محوري مي اومانيسم يا انسان  

آنگونه كـه دلـش ميخواهـد       «يا  » انسان آنگونه كه هست   «مدار ديني، بلكه عبارت است از       انسان ارزش 
مـي سـطحي از     فروشـي كـه تنهـا فه      جو و عجول و ناسپاس و فخر      پرور و كام  يعني انسان نفس  » باشد

-اش بكلي غافل است، و چه بسيار از تمنيـات         زندگي دنيوي خود دارد و از سرنوشت مختوم و نهايي         

دارد ولي در واقع به سود اش كه در واقع به ضرر اوست و چه بسيار اموري كه وي آنها را ناخوش مي
و بـه تعبيـر     (حوري  مـداري و خـدام    اما هيچيك از نويسندگان مذكور به دقت مرز بين انـسان          . اوست

دانـيم كـه كـدام يـك از مظـاهر           اند و لذا اكنون ما نمي     را ترسيم نكرده  ) روشنتر مكتب تكريم انسانيت   
بلي، كم نيستند   . باشدتصرف در طبيعت خداجويانه است و كدام مبتني بر فرهنگ اومانيستي غرب مي            

 با آيين توحيد، محل اجمـاع  شان مغايرت - حداقل فعالً    -مصاديقي كه بدون هرگونه حرف و حديث        
است و نيز موارد مربوط به صنايع دفـاعي نيـز از جملـه مـصاديق تـصرف در طبيعـت اسـت كـه در                          

تواند روشناي راه دانشمندان جوان و تكاپوگر مـا در          اش شكي نيست، اما اين موارد اندك نمي       وجوب
ر لزوم اجتهاد پويـا در مواجهـه بـا          شايد علت تأكيد فراوان استاد مطهري ب      . برپايي تمدن اسالمي باشد   

رسد بازخواني برخي   به نظر مي  . مباني تمدن جديد و دستاوردهاي آن ناشي از وجود همين خأل باشد           
توانـد مـدخلي بـراي       از مجموعه آثار استاد و منابع مشابه آن مي         21آثار استاد مطهري بخصوص جلد      

  .تامل بيشتر در اين باب باشد

  منابع
 .قران كريم .1

  .  البالغهنهج .2
......................................................................................................................... 

ربوط به حوزه فقه حكومتي اند تا فلـسفه هـاي       البته در اين زمينه تالش هاي درخوري نيز مشاهده مي شود كه غالبا م             .  1
فقه نظام سياسي   محسن اراكي،   : براي نمونه اي از دستاوردهاي عملي و راهبردي در زمينه تصرف در طبيعت، رج             . مضاف
  .24-23، صاسالم
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