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چکیده 

 به تصرف در طبیعت جهت تولید صنعت یا تأمین ســایر نیازهای 
ً
انســان ضرورتا

خود نیازمند است. ازطرف دیگر تصرفات انسان نمی تواند بی حدومرز باشد بلکه 

محدودیت ها و چهارچوب هایی الزم است؛ اکنون این سؤال پیش می آید آیا مالک 

و معیاری برای نحوۀ تصرف بشــر در طبیعت وجود دارد؟ پاســخ به این سؤال از 

منظرهای گوناگون قابل بررســی اســت. در این مقاله با رویکردی انسان شناختی 

در صدد ارائۀ یک پیشنهاد هســتیم. این رویکرد بر آن است تا با رجوع به ساختار 

نفس و بدن انسان، محورهای کلی تصرفات بشر در طبیعت را تبیین کند. ازآنجاکه 

صنعت برای استفادۀ انسان است، شــناخت انسان می تواند نحوۀ مواجهۀ ما را با 

جهان اعتال دهد. برای این منظور دو شــیوه برای تبییــن نحوۀ تصرف در طبیعت 

و مواجهه با صنعت بیان شــده اســت؛ الف: ازطریق رابطۀ نفــس و بدن. بر این 

اســاس تبیین ســاختار حاکم بر نفس و بدن، محدودۀ تصرفات و کیفیت تعامل 

انســان با طبیعت و صنایع را روشن می کند، ب: از طریق خصوصیات کلی حاکم 

بر ســاحت جسمی انسان. در این شــیوه با تأمل در اصول حاکم بر جسم انسان، 

یک ســری احکام کلی مواجهه با طبیعت استنباط می شود. این تحقیق، پژوهشی 

احمد شه گلی 
استادیار مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران. تهران. ایران.

ساختار نفس و بدن به مثابه 
الگویی برای نحوۀ مواجهۀ انسان با طبیعت

shahgoliahmad@gmail.com

• ایــن مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انســانی اســالمی در فصلنامۀ 
شماره 18 تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شده است.
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بنیادین با روش تحلیل عقلی اســت. بر این اســاس مراجعه به انسان به عنوان یک 

اصل روش شناختی می تواند مبنای مسائل معرفتی و عملی در حوزه های مختلف 

قرار بگیرد و طرح موضوعی برای فلسفۀ تکنولوژی باشد. 

کلیدواژه ها: انسان، طبیعت، تصرف، صنعت، نفس و بدن. 

مقدمه

عقل انسانی بر اصل ضرورت تصرف انسان در طبیعت حکم می کند، زیرا عدم تصرف در طبیعت، 

استمرار حیات انسان را غیرممکن می سازد؛ ازطرف دیگر، تصرفات  بی حدومرز و بدون چهارچوب 

آســیب های زیادی به همراه می آورد. تصرفات افسارگسیخته حیات طبیعی و انسانی را در معرض 

نابــودی قرار می دهد. بنابراین انســان از یــک طرف ضرورت تصرف در جهــان را درک می کند و 

ازطرف دیگر تصرفات  بی حدومرز را نفی می کند. اکنون این سؤال پیش می آید که کیفیت تصرفات 

بشــر چگونه باید باشد؟ آیا می توان معیاری برای چگونگی تصرفات انسان در طبیعت تعیین کرد؟ 

در این پژوهش در صدد پاسخ به این مسئله هستیم. 

این رویکرد در صدد بیان این نکته است که ساختار خلقت انسان دارای ویژگی هایی است که از 

طریق آنها می توان نحوۀ تصرف انسان در جهان را تبیین کرد. در این پژوهش براساس اصول حاکم 

بر رابطۀ نفس و بدن و خصوصیات ســاحت جسمی انســان و با الگوسازی از آن نحوۀ تصرف در 

جهان تبیین می شود. مراد از صنعت در اینجا صنایع و مصنوعات حاصل از تصرف انسان در جهان 

اســت و این معنا زمانی محقق می شود که »ساخت و تولید« به وسیلۀ انسان صورت گیرد. ساخت 

و تولید نیز با تصرف و تغییر انسان در اشیا و ترکیب و سوار کردن اجزای مختلف باهمدیگر، جهت 

نیل به هدفی خاص حاصل می شــود. صنعت در این معنا شــامل صنعت قدیم و تکنولوژی جدید 

می شود. 

اهمیت این بحث زمانی دو چندان می شــود که پی ببریم تصرفات انسان از یک طرف عوارض 

بدخیم و خطرناکی برای طبیعــت ایجاده کرده و طبیعت را در معرض انواع  بحران ها و فاجعه های 

زیســت محیطی  قرار داده و از طرف دیگر حیات انسانی نیز با بحران های عدیده مواجه شده است. 

 یک تغییرات 
ً
این تغییرات که حجم آن بیش از همۀ تغییرات بشــر گذشــته در طبیعت است، صرفا

محیطی نیســت، بلکه ابعاد آن با جهان بینی، روان و اخالق پیوند دارد. بنابراین نیاز است تأمالت و 

تدبیراتی از جنبه های مختلف علمی و فلســفی بر روی مسئلۀ نحوۀ مواجهه با جهان انجام شود در 
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غیر این صورت، مواجهۀ بحران ساز کنونی با طبیعت، در آیندۀ نه چندان دور عرصۀ زیست انسانی 

را به نابودی می کشاند. 

1. منطق مدل  سازی بر اساس ساختار نفس و بدن 

در این رویکرد، ســاختار خلقت انسان به مثابه آینه ای اســت که با مراجعه به آن، اصول مواجهه با 

جهان به دست می آید. مراجعه به انســان به عنوان یک اصل روش شناختی، می تواند مبنای مسائل 

معرفتــی و عملی در حوزه های مختلف معرفتی و عملی قرار بگیرد. این اصل روش شــناختی پایۀ 

مواجهۀ انســان با خود، جهان و جامعه اســت. از آن جا که به لحاظ معرفتی، بســیاری از دانش ها 

مرتبط با انســان و به لحاظ عملی نیز دانش هایی مربوط به نحوۀ تعامل با انســان، جهان و جامعه 

اســت، در همه این امور، انسان مبدأ محور بحث است و بدون درک مناسب از ساختار خلقت او، 

مواجهه ای ناقص با انسان خواهیم داشت. خلقت خاص انسانی به عنوان اشرف و احسن مخلوقات 

از جنبه های مختلف می تواند به مثابه الگویی برای تصرف در جهان مطرح شود. این خلقت دارای 

خصوصیاتی نظیر هدفمندی و غایتمداری، اتقان صنع، خلقت احسن، هدایت تکوینی، اعتدال و 

اســتواء در خلقت)تسویه( است. این ویژگی ها می تواند به عنوان معیاری برای نحوۀ تصرف انسان 

مطرح شود. 

آنچــه در این پژوهش به آن توجه می شــود، تمرکز بر خصوصیات خلقت بــدن و رابطۀ آن با 

نفس اســت. دربارۀ کیفیت سنخیت بدن انســان با طبیعت تبیین هایی صورت گرفته است. صرف 

نظر از برخی تطبیق ها که مبتنی بر ذوق اســت، اصل این ســنخیت و تناظر بر مبانی فلسفی استوار 

اســت. اخوان الصفا پس از سنجش بدن انســان با جمیع مراتب عالم، به شباهت بین بدن انسان 

و عالم طبیعت پرداخته اند. پشــتوانۀ این تفکر این است که انســان عالم صغیر و جهان عالم کبیر 

است. آنها برای تطبیق چگونگی انطباق انسان با جهان گاه نمونه های ذوقی مطرح می کنند. از نظر 

آنها ســر، سینه، شکم و پا مطابق با چهار عنصر اســت و همان طور که بخارهای گوناگون از زمین 

صعود می کند، مایع های مختلف مانند بلغم و بزاق از مخرج های بدن دفع می شود. ساختمان بدن 

مانند زمین اســت، اســتخوان ها مانند کوه ها، دماغ مانند معادن، شکم مانند دریاها، روده ها مانند 

رودخانه ها، اعصاب مانند جوی ها و گوشــت مانند خاک و گل. موهای بدن مانند نباتات اســت، 

آنجا که موی می روید مانند زمین های حاصل خیز و آنجا که مو وجود ندارد مانند شوره زار. سمت 

جلوی بدن انسان مانند یک زمین معمور است و پشت مانند نواحی مخروبه و نیز جلوی بدن مانند 
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مشرق است و پشت مانند مغرب، دست راست جنوب و دست چپ شمال. تنفس انسان مانند باد 

اســت و گفتار او همچون رعد و صدای او نظیر صاعقه. خندۀ انسان مانند مهتاب است و اشک او 

مانند باران. غم او چون تاریکی شــب و خواب او چون مرگ و بیداری او چون حیات. ایام طفولیت 

بشر چون فصل بهار و جوانی چون تابستان و کهولت چون پاییز و پیری چون زمستان است. حرکات 

بدن مانند حرکات و دوران کواکب اســت و والدت و حضور آن مانند طلوع، مرگ و غیبت آن چون 

غروب سیارات است )نصر، 1377: صص 163-157(. این امور همان طور که ذکر شد، مبتنی بر 

امور ذوقی اســت و برای تبیین عقلی موضوع کفایت نمی کند. لذا برای این کار موضوع بحث را از 

زاویۀ دیگری آغاز می کنیم.

انســان به عنوان نقطۀ کانونی این بحث، با دو موضوع ارتبــاط دارد: از یک طرف با جهان و از 

طرف دیگر با صنایع. رابطۀ انســان با این دو چگونه است؟ از منظرهای مختلفی می توان این رابطه 

را تبیین کرد. آنچه در اینجا مدنظر است، بررسی نسبت تعامل انسان با این دو است. جهان؛ محل 

رفع نیازهای انسان و صنایع که حاصل تصرفات انسان در جهان است، توسعه و بسط زیست مادی 

انســان در جهان است. بر این اساس جهان و صنایع در نسبت با انسان، به مثابه نوعی بدن هستند: 

اولی بدن طبیعی و دومی بدن صناعی.1 جهان در جهت ادامۀ زیســت بدن انسان است و بدون آن، 

امکان زیســت و ادامۀ حیات بدن مادی فراهم نیست. صنایع نیز چنان که خواهد آمد، بسط مادی 

اعضا و قوای بدنی انسان در جهان هستند. در این صورت هر دو به نوعی امتداد بدن انسان هستند، 

یکــی به نحو طبیعی و دیگری به نحو صناعی. اکنون به توضیح این مطلب می پردازیم که چرا برای 

تصرف در جهان، رجوع به انسان به عنوان یک راه حل از بین انواع راه حل ها توصیه می شود. 

یکــی از ابعاد چرایی رجوع به انســان، توجه به بحث غایت نهایی تصرفات و صنایع اســت. 

تصرفات انسان در طبیعت منجر به ایجاد صنعت می شود. انسان صنعت را به وجود می آورد و آن را 

به کار می گیرد؛ غایت تصرفات و صنایع، انسان است. ازطرف دیگر مراتب جمادی، نباتی و حیوانی 

به لحاظ وجودی، رتبه ای مادون انســان دارند و وجودشــان طفیل وجود آدمی و برای انسان است؛ 

در سلسله نظام اسباب و مسببات، موجودات اعلی و اشرف غایت موجودات ادنی و اخّس هستند. 

1. در مورد »بدن صناعی« بودن صنعت مقاله ای با موضوع ذیل نوشــته ام که در حال انتشــار است: »ظهور انسان در 
صنعت )صورت بندی فلســفی از نحوۀ ظهور انســان در صنعت و شکل گیری »بدن صناعی«(«. مجلۀ پژوهش های 

هستی شناختی، در حال انتشار.
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غایت خلقت زمین، نباتات و حیوانات انســان است. هدف از خلقت انسان نیز تحقق مرتبۀ اعلی 

و اشرف آن یعنی انسان کامل اســت. )مالصدرا، 1366، ج 2:  صص 488-487( بر این اساس 

که غایت تصرفات، صنایع و طبیعت انســان است، باید شناخت درستی از انسان و مقدمات او در 

 شناخت 
ً
هستی داشته باشیم تا جهان را به درستی در خدمت او به کار بگیریم. این شناخت نیز صرفا

مسائل ادراکی، گرایشی و کنشی انسان نیست بلکه جامعیت این شناخت به جامعیت وجود انسان 

است. وجود انسان دارای ساحات و ابعاد مختلف است. هر یک از این ساحات با همدیگر ارتباط 

متقابل دارند و به لحاظ رتبی برخی بر دیگری مقدم هستند. بر این اساس با شناخت ابعاد مختلف 

گاهانه تر می شود.   انسانی، تصرفات انسان در طبیعت نیز آ

تقریر دیگــر این موضوع از طریق مســئلۀ تقلید صنعت از »طبیعت« اســت. حکمای یونان 

ماهیــت صنعت را تقلید از طبیعت می دانند )افالطــون، 1374: ص 565؛ فلوطین، 1997: ص 

483(. فالسفۀ اســالمی نیز در موارد مختلفی از این دیدگاه استفاده کرده، کاربست این دیدگاه را 

در مســائل اخالقی به کار گرفته اند )ر.ک: طوسی، 1389: صص 118-113، دوانی، 1602: ص 

 اصطالحی عام است که شامل علم، هنر، پیشه، امور 
ً
124(. صنعت در منابع سنتی اسالمی، غالبا

اداری و دیوانی، یاددهی و یادگیری و کسب فضایل می شود )رحیمی، 1392: ص 142(. اصطالح 

طبیعت معانی زیادی در حوزۀ تمدن اســالمی و منابع سنتی دارد )ر.ک:ابن سینا، 1405، ج 1: ص 

31، جرجانــی، 1370: ص 61( که ذکر آنها به تطویل بحث می انجامد. طبیعت در این اصطالح 

در برابر صنعت قرار دارد. صنعت هر آن چیزی اســت که به وسیلۀ انسان ساخته می شود و به وجود 

می آید و ذات آن به تنهایی برای پیدایش آن کفایت نمی کند.  صنعت برابر طبیعت قرار دارد، به معنای 

چیزی که انســان در ســاخت آن مدخلیت ندارد و خود به طور طبیعی موجود است. هیچ صنعتی 

خلق از عدم نیســت، بلکه در خارج برگرفته از نمونه های سابق است. مراد از تقلید، الگوبرداری و 

 تقلید صور 
ً
شبیه سازی از سازوکارهای قوانین طبیعت است. البته نباید تصور کرد که این تقلید صرفا

ظاهری طبیعت است، بلکه عملکرد طبیعت را سرمشق خویش می سازد )نصر، 1381: ص 511(. 

در بین موجودات عالم طبیعت، طبایع از جهت شــرافت و خساست، یا کمال و نقص، دارای 

درجات مختلفی از شــدت و ضعف هستند. براســاس جهان بینی حکمی، چون خلقت انسان در 

بین طبایع احســن و اشرف است، طبیعت آن نیز احسن و اشرف است. انسان به جهت خلقِت اتّم 

و احســن دارای ساختاری اســت که اصول و قوانینی بر آن حاکم است که می تواند اصول عقالنی 

صنعت متناســب با انســان را تأمین کند. از دیدگاه حکما حقیقت صنعت، همان تکمیل و تتمیم 



96

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

طبیعت است، زیرا طبیعت به تنهایی برای انجام افعال کافی نیست؛ ازاین رو به صنعت محتاج است 

تا با کمک آن افعال خود را به ســهولت انجام دهد )عامری، 1375: صص 286-249(. ازآنجاکه 

بدن انســان به طور طبیعی عاری از لباس و پشم است و طبیعت بدن برای محافظت از گرما و سرما 

کفایت نمی کند و نیاز به پوشــش دارد، ازاین رو صنعت نساجی شکل می گیرد )مالصدرا، 1382: 

صص 27-26(. در این بحث نیز صنعت باید متمم و مکمل طبیعت انســان باشــد. این تکمیل و 

تتمیم زمانی صورت می گیرد که شــناخت واقعی از حقیقت انســان و ساختار وجودی او حاصل 

شود. تا انسان درک صحیحی از هستی، قوا، استعدادها و توانمندی های خود نداشته باشد، چگونه 

می تواند به شناخت طبیعت و نحوۀ مواجهه با آن رو آ ورد؟ 

مســئلۀ دیگر در چرایی رجوع به انسان، ویژگی جامعیت وجودی انسان است. انسان برزخ بین 

عالم مادی و مجرد است. شی ای که برزخ واقع می شود از جهتی به طرفین برزخ شباهت و از جهتی 

تفاوت دارد. بر این اســاس انسان برخی از صفات عالم مادی و برخی از صفات عالم مجرد را دارا 

اســت. اشتمال انسان بر حقایق عالم، جامعیت وجودی انسان است، ازاین رو انسان را عالم صغیر 

و جهان را عالم کبیر می دانند. انســان عصارۀ کائنات است و بر این اساس برخی از حکما معتقدند 

اگر کسی نفس و بدن خود را آنگونه که هست بشناسد، به حقایق موجودات عالم علم پیدا می کند.  

»فهو نسخه مختصره من العالم االکبر، فیه ما فیه. فمن عرف نفسه و بدنه علی ما هو علیه 

فی الوجود، فقد احاط بالموجودات علما.« )شیرازی، 1383: ص441( 

بر اساس این رویکرد، انســان عالم صغیر است که از هر چیزی مثال و نمونه ای از عالم در آن 

وجود دارد. انسان با عقل، معقوالت، با وهم، موهومات، با خیال، متخیالت و با گوش، مسموعات 

و با چشــم، مبصرات را درک می کند. »أن اإلنســان  عالم صغیر فیه من کل شــی ء أنموذج مطابق 

له« )مالصدرا، بی تا: ص120(. انســان دارای ســه قوه حســی، خیالی و عقلی است. مابه ازاء هر 

یک از این حواس، یکی از عوالم هســتی اســت. متعلق نشئۀ حسی انســان، عالم حس است که 

مظهر آن حواس خمســۀ ظاهری است. متعلق نشئۀ مثالی، عالم مثال است که مظهر آن در حواس 

باطنی اســت و متعلق نشئۀ عقلی انسان عالم عقل اســت که مظهر آن قوۀ عاقله است  )مالصدرا، 

1362: ص 351(. حاجی سبزواری در تناظر انسان با عالم، نباتات را انعکاس جنبۀ نباتیت انسان 

و حیوانات را انعکاس جنبۀ حیوانیت انســان می داند )سبزواری ، 1369- 1379، ج 5: ص293(. 

بنابراین جهان، آینۀ جان آدمی اســت. آنچه انسان در هســتی مشاهده می کند در ذات و عالم خود 

وجود دارد )مالصدرا، 1385: ص 308 (.



97

        
می

سال
ی ا

سان
م ان

لو
ی  ع

اس
شن

ش 
 رو

ه و
فـ

س
 فل

صی
خص

ن ت
یو

س
می

ک

 جامعیت انســان داللت ها و لوازم فلســفی متعددی به دنبــال دارد، یکی از آنها وجود احکام 

مشــترک و کشف خواص عالم با نظر به حقیقت انسان اســت. بدین ترتیب ساختار خلقت انسان 

جامع مراتب هستی اســت که احکام نشئات مختلف هستی در آن تنیده شده است و با مراجعه به 

آنها می توان احکام مراتب مختلف هستی را کشف کرد.   

2. مدل سازی بر اساس رابطۀ نفس و بدن

چنان که گفته شــد، مدل ســازی برای کشف خصوصیات و احکام انســانی از منظرهای مختلف 

می تواند تبیین شود. در این پژوهش با مراجعه به انسان دو مدل برای تبیین نحوۀ تصرف در طبیعت 

 به این موارد محدود 
ً
و مواجهه با صنعت بیان می شود این موارد مصادیقی از این ایده هستند و صرفا

نمی شــود. این دو مورد عبارت اند از: الف( تبیین ازطریق رابطۀ نفس و بدن: بر این اســاس تبیین 

ســاختار حاکم بر نفس و بدن، محدودۀ تصرفات و کیفیت تعامل انسان با طبیعت و صنایع روشن 

می شود، ب( تبیین از طریق مکانیسم کلی حاکم بر ساحت جسمی انسان: در این مدل با تأمل در 

اصول حاکم بر جسم انســان، یک سری احکام کلی مواجهه با طبیعت استنباط می شود. برخی از 

این موارد عبارت اند از: 

الف  ـ وحدت تدبیر

هر بدنی یک مدّبر دارد که همان نفس است. براساس ادلۀ عقلی یک بدن نمی تواند دارای دو نفس 

باشــد؛ اگر چند روح بدن را تدبیر کنند، بدن دچار اختالل و فســاد می شــود و فعالیت های آن با 

همدیگر ناسازگار و ناهماهنگ خواهد شــد. از طرف دیگر بدن بدون مدبر، جسد بی جانی است 

که فاقد هرگونه فعالیت و حیات اســت؛ بنابراین فعالیت های متکثر و متنوع بدنی، در ذیل وحدت 

روح، هویت جهت داری به خود می گیرند و آنها را در راســتای هدف واحد قرار می دهند. طبیعت 

به مثابه بدن انسان الزم است تدابیر و تصرفات در آن هماهنگ، در جهت واحد قرار گیرد. انسان ها 

انواع تصرفات را در طبیعت انجام می دهند، این تصرفات با همه تفاوت های آن، الزم است سازگار 

با طبیعت و در راستای ســامانۀ نیازهای واقعی انسان باشند. از آن جا که مبانی، روش ها، اهداف و 

اغراض مختلف و گاه متضاد است، ادامۀ این روند، طبیعت را دچار بحران می کند. چنانکه امروزه 

شــاهد آن هستیم. وحدت تدبیر به لحاظ خصایص متعارف بشری که گرایش های متضاد و متکاثر 

دارند، در عمل خیلی دشــوار اســت. وحدت تدبیر در انسان زمانی مســتقر می شود که تصرفات 
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متعدد انسانی در ذیل حاکمیت توحید قرار گیرد. نگرش توحیدی، تصرفات در طبیعت را در محور 

واحدی قرار می دهد. در این صورت وحدت تدبیر شــکل می گیرد و تصرف نیز هماهنگ با انسان 

و طبیعت خواهد بود. این ســخن در مورد تصرفات مدرن، که گســترده، مستمر، عمیق، آسیب زا و 

ناسازگار با طبیعت است بیش از تصرفات سنتی، اهمیت پیدا می کند. 

ب ـ وحدت و کثرت

در انســان وحدت در کثرت و کثرت در وحدت توأمان با یکدیگر وجود دارد. انسان به حسب بدن 

متکثر و به حســب نفس دارای وحدت اســت. از منظر دیگر قوای متعدد و متکثر روحی و جسمی 

در انســان، به وجود واحد انسانی موجود هستند. در عین حالی که کثرت دارند، وحدت نیز دارند. 

در انســان عالوه بر حاکمیت وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، هر یک از این دو به تناســب و 

تعادل در انســان وجود دارد. کثرت نامتناســب با وحدت، تعادل انسان را بر هم می زند. اگر کثرت 

 وزن بدن زیاد باشــد، فعالیت های انســان به 
ً
کمی بدن زیاد شــود به گونه ای که بیش از اندازه مثال

ســختی انجام می شــود و در بســیاری از کارها دچار اختالل می گردد. اگر قد انسان بیش از اندازه 

زیاد باشد، فعالیت های انسان دچار اختالل می شود. بنابراین کثرت کّمی بدن باید متناسب با ابعاد 

انسانی باشد. در جهان نیز در عین کثرت، وحدت نیز وجود دارد. وحدت اجسام طبیعی به صورت 

نوعیه، وحدت اجســام نباتی به نفس نباتی و وحدت اجســام حیوانی به نفس حیوانی است. عالم 

طبیعت، با همۀ اجزاء و تنوع شــگفتی آور آن، هماهنگ با یکدیگر به سوی غایتی واحد در حرکت 

است. در تصرفات و صنایع انسان باید اصل وحدت در کثرت و کثرت در وحدت و تناسب کثرت 

با وحدت حفظ شــود. کثرت تصرفــات و صنایع بدون وجود منطق واحد و منســجم و نیز کثرت 

صنایع بدون توازن و تعادل با انســان، ساختار منسجم و متناسب انسانی را تضعیف می کند. همان 

گونه که اگر بدن بیش از حد حجیم باشد، فعالیت های انسان دچار مشکل می شود، اگر صنعت نیز 

بیش از اندازۀ نیاز واقعی انسان باشد، وبال انسان می شود. در نظام تکنولوژی کثرات عالوه بر اینکه 

فاقد محور وحدت است،با رشــد نامتوازن کثرات، زیست انسانی دچار سختی و رنج شده است.  

کثرت ماشین ها و ابزار آالت، کثرت اطالعات، کثرت رسانه ها، کثرت تبلیغات، کثرت سیستم ها و 

نظامات، کثرات قوانین و مقررات، سبب سرگردانی انسان در جهان خود ساخته شده است. 
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ج-وضعیت قابل

وضعیت بدن و به تعبیر حکما، مزاج بدن، در پیدایش نفس و نیز در کیفیت ارتباط نفس با بدن مؤثر 

است. در مرحلۀ حدوث وقتی بدن به حد اعتدال مزاج برسد، روح به آن افاضه می شود. بدن مرحج 

حدوث نفس است )ابن سینا، 1417: ص 304(. هر چه مزاج بدن به اعتدال نزدیک تر باشد، نفس 

مفاض نیز شریف تر است. وضعیت بدن در کیفیت رابطۀ نفس به بدن در بقا و استمرار نیز تأثیرگذار 

اســت. مزاج بدنی متعادل سبب اعتدال روح و مزاج نامتعادل، سبب اختالل روح می شود. در این 

نگاه، بدن به مثابه َمرکب نفس است. هرچه مرکب مناسب تر باشد، فعالیت های انسان نیز چابک تر 

و سریع تر می شــود. همان گونه که مرکب ناتوان، وسیله مناسبی برای مقصد نیست، طبیعت نیز به 

عنوان دایه ای که انسان از آن تغذیه می کند و مایحتاج حیاتی خود را از آن می گیرد، وضعیت آن در 

شکل گیری روحیات و خلقیات انسان ها تأثیرگذار است. اقلیم ها و مناطق جغرافیایی بر خلقیات و 

روحیات افراد تأثیر گذار است. همان گونه که نحوۀ فعالیت های ما در وضعیت بدن تأثیرگذار است 

و ســبب اختالل آن می شود و برخی امور نیز سبب تقویت بدن می شوند، مواجهۀ ما با طبیعت نیز 

چنین اســت. طبیعت به عنوان مهد و زیستگاه انســان، نقش مهمی در رساندن انسان به اهداف و 

انگیزه هایش دارد، پیدایش هر گونه وضعیتی در طبیعت، در تغییر وضعیت انسان از جهت نظری و 

عملی نقش مهمی دارد. گاه فعالیت همدالنۀ انســان با طبیعت، در راستای حرکت طبیعت است و 

ســبب رشد آن می شود، در مواردی نیز فعالیت های تعّرض آمیز و تغییرات بدخیم، طبیعت را دچار 

آسیب هایی می کند به گونه ای که زیست انسان دست خوش بحران می شود. 

د ـ  مرکب تکامل

بدن ابزار کمال روح اســت. مراد از ابزار این اســت که نفس برای رسیدن به کمال به بدن نیاز دارد. 

تعابیــری نظیر مرکب برای بدن نیز ناظر به همین مقصود اســت )مالصدرا،1363: ص 56(. بدن 

ابزاری اســت که کماالت و توانمندی های بالقوه انسان را بالفعل می کند. وقتی چیزی ابزار رسیدن 

به هدفی می شــود، موجودیت آن شیء در راستای هدفی اســت که به کار گرفته می شود. اقتضای 

رویکرد ابزاری به بدن این اســت که ابزار همواره به عنوان ابزار به کار گرفته شــود و به هدف تبدیل 

نشــود. اگر بدن از َمرکب معراج روح، به مرتع لذات تقلیل داده شــود، هدف انسان از تکامل روح 

بــه تکامل بدن تنزل می یابد. غزالــی در رویکرد ابزارانگاری حداقل گرا، میــزان توجه به بدن را در 

ضرورت می داند. »فی الســفر اآلخره، ال یشــتغل بتعهد البدن اال بالضروره)غزالی، بی تا، ج 9: 
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ص 195(. در یک نگرش وســیع تر می توان گفت، میزان توجه به بدن،  متناسب به سامانه نیازهای 

واقعی انســان اســت به گونه ای که جنبه آلی به اصالی تقلیل داده نشود. همان گونه که بدن مرکب 

کمال روح اســت، طبیعت نیز گهوارۀ رشد و تکامل انســان است. همان گونه که بدن مسخر انسان 

اســت، طبیعت نیز مسخر انسان است که هدف از پیدایش زمین، زمینه سازی برای حدوث و بقای 

نوع انســانی است. صنعت حاصل از طبیعت نیز ابزار و وســایلی هستند که انسان برای رسیدن به 

اهــداف بکار می گیرد. اگر در فرایند مواجهه با صنایــع، ابزارها اصالت یابند، جای اهداف و ابزار 

تغییــر می کند. اتفاقی که در نظام تکنولوژیک به وجود آمد، خارج شــدن فناوری از جنبه ابزاری و 

اصالــت پیدا کردن فناروی هــا، خصوصیت نظام تکنولوژیک اســت. فناوری ها که ابتدا هدف از 

پیدایش آنها خدمت گذاری انسان، برای زیست بهتر در جهان بود، امروزه، وبالی برای انسان شده 

است که در اثر تورم نامتوازن، انسان در اسارت و خدمت آن در آمده است.  

هـ - تشکیک در تعلق

اجزاء مختلف بدن به جهت کارکرد و نقش آنها، در یک ســطح نیســتند، بلکه رابطه ای تشکیکی و 

سلسله مراتبی با یکدیگر دارند. برخی از اجزاء بدن اشرف و اهّم اعضاء هستند و قوام سایر اجزاء به 

آن ها است؛ مثل مغز. برخی دیگر مراتب میانی دارند و برخی فقدان آنها تاثیر چندانی در ساختمان 

بدن ندارد و ســایر اجزاء بدون آن می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. بر اســاس کارکرد اعضاء، 

تعلق نفس به اجزای مختلف بدن تشکیکی است. تعلق نفس به جزء اشرف بدن، به عنوان مثال مغز 

یا قلب، شــدیدتر از سایر اعضاست. در رابطۀ تشــکیکی بین اعضای بدن، قوای سافل در خدمت 

قوای عالی و اعضای مادون در خدمت اعضای مافوق هستند. نسبت انسان با طبیعت نیز تشکیکی 

اســت و الزم است بر اساس انتخاب اهم و احســن، مواجهه خود را با طبیعت تنظیم کند. عناصر 

و اجــزاء مختلف طبیعت به لحاظ کارکرد و آثار و فواید متفاوت هســتند. برخی از عناصر طبیعت 

حیاتی و ضروری است و بدون آن امکان استمرار حیات برای انسان نیست. برخی در مراتب میانی 

و برخی نیز نبود آن اثر خاصی ایجاد نمی کند. بر این اساس ارتباط انسان با طبیعت، مبتنی بر اصل 

تشــکیک و اولویت و درجات اهمیت عناصر آن اســت. همچنین ارتباط انسان با صنعت نیز الزم 

است به اعتبار شرافت، مراتب صنایع، تقدم و اهمیت آنها باشد.  
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و- تأثیر و تأثر متقابل

نفس و بدن تأثیر و تأثر متقابل با یکدیگر دارند. نفس مقّوم بدن است. هر نوع فعالیتی در بدن برخاسته 

از نفس اســت. حاالت روحی )نظیر ترس، خشم و اضطراب( اموری هستند که تأثیر آشکار و عینی 

در بدن دارند. از طرف دیگر، بدن و حاالت بدنی )نظیر خوردن و خوابیدن( به انحاء مختلف در نفس 

و پیدایش احوال نفســانی مؤثر هستند. برای ســازگاری هر یک از این تأثرات با ساحت دیگر، از یک 

طرف فعالیت های روحی باید مطابق با ســاحت جسمی باشــد، از طرف دیگر فعالیت های بدنی با 

ساحت روحی سازگاری داشته باشد. در این صورت این تأثیر و تأثرات متقابل، در جهت کمال انسان 

قرار می گیرد. بدن و روح انســان، در برابر اقدامات انسانی منفعل نیستند، بلکه متناسب با هر کنشی، 

واکنشی در ناحیۀ دیگری صورت می گیرد. خوردن، خوابیدن، راه رفتن، ورزش کردن، استراحت کردن 

و دیگر افعال بدنی هر یک موقعیت جدیدی را برای نفس ایجاد می کنند. رابطۀ انســان با طبیعت نیز 

یک رابطۀ متقابل اســت. طبیعت بر انسان و انســان نیز بر طبیعت تأثیر می گذارد. انسان با تصّرفات 

خود، تغییراتی در طبیعــت ایجاد می کند، طبیعت نیز با اوصاف و احــوال خاص خود، تأثیراتی در 

وضعیت انســان پدید می آورد. همان گونه که شناخت ما از بدن، برای مواجهۀ با بدن ضروری است، 

شناخت ویژگی های طبیعت نیز برای مواجهۀ با طبیعت ضروری است. همان گونه که برخی از افعال 

روحی، نظیر خشم، اضطراب و غم در ایجاد بیماری های جسمی مؤثر است، تصرفات تعرض آمیز، 

حریصانه، نابهنگام، ناهماهنگ با طبیعــت، آثار مخاطره آمیزی برای طبیعت ایجاد می کند. بنابراین 

تأثیرات و تأثرات انسان و طبیعت باید در یک منطق آگاهانه و سازنده از ناحیۀ انسان قرار بگیرد تا تعامل 

آن در سطح مناسب و متعادل اتفاق  افتد.

ز- امتداد نفس

بر اســاس مبانی فلســفی، نفس دارای مراتب مختلف اســت که مرتبۀ نازل و مادی آن بدن است 

)حســن زاده، 1371: ص215(. مالصدرا نفس و قوای نفس را جمیع اجزای بدن ســاری می داند 

)مالصدرا، 1981، ج1: ص76 (، بر همین اســاس بدن امتداد و بسط نفس است. اعضاء مختلف 

بدن هر یک بســط قوای نفس انسان هستند، چشم، ابزار قوۀ باصره و گوش، ابزار قوۀ سامعه است. 

ساختمان اجزای بدنی به گونه ای است که در مطلوب ترین هیئت برای تحقق قوای نفسانی است. به 

بیان دیگر، بدن امتداد متعادل و متناســب نفس است. اگر فرض کنیم پای انسان به نحو نامتعارفی 

بزرگ باشــد، به گونه ای که راه رفتن برای انســان دشوار شــود، در این صورت این عضو بدن با این 
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ویژگی قادر به حرکت بدن برای تحقق دســتور قوۀ عامله نیســت. صنایع نیز به عنوان فناوری های 

حاصل از تصّرفات انسان در جهان، امتداد و بسط وجود بدن مادی هستند. هر نوع صنعتی به نوعی 

 صنعت برای بسط وجود انسان در جهان مادی شکل گرفته 
ً
امتداد وجود مادی انســان است. اساسا

اســت. از همین رو حکمای اسالمی صنایع و مشاغل را امتداد قوای انسان می دانند. بر اساس نگاه 

حکما با تأمل در هر یک از صنایع اصلی، مشــخص می شــود که هر یک از آنها ما به ازای یکی از 

قوای انســان هستند )مالصدرا،1382: ص 27- 26(.  داللت این بحث در نحوۀ مواجهۀ با جهان 

به این صورت اســت که صنعت باید در امتداد هویت حقیقی و شــکوفایی انسان قرار گیرد. به این 

صورت که ســامانۀ نیازهای واقعی انسان به درستی شناسایی و در راســتای برآورده شدن آنها قرار 

 حاصل آزمندی و تنوع طلبی اســت، امتداد وجود دانی انسان است که با 
ً
گیرد. اما صنعتی که صرفا

کمال انسان سازگاری ندارد.  

ح- اشتغال به ماده

تدبیر بدن مادی توسط نفس در طول حیات مادی انسان را »اشتغال نفس به بدن« می گویند. از آنجا 

که نفس مبدأ فعالیت های بدنی است، لذا انجام این فعالیت ها، همراه با مشغولیت نفس می باشد. 

نفس انســان به گونه ای اســت که وقتی به جنبه ای توجه می کند، از جنبۀ دیگر باز می ماند. اشتغال 

نفس به بدن نیز یکی از این اشــتغاالت است که او را از یک سری امور باز می دارد. بر همین اساس 

در فلســفه، اشتغال نفس به بدن سبب ایجاد حجاب، عدم ادراک آالم و لذات، عدم درک فضائح و 

قبائح نفســانی، عدم ادراک قوی خود و کاهش قدرت نفس می شود )ر.ک: مالصدرا، 1981، ج 9: 

ص 125، مطهری، 1358، ج 27: ص73، حسن زاده آملی، 1366، ص116(.

 بر اساس رابطه ای که بین نفس و بدن وجود دارد، هر چه انسان به امور روحی بیشتر بپردازد، نفس 

قوی تر  می شــود و از طرف دیگر هر چه به بدن و امور بدنی بیشــتر بپردازد، نفس ضعیف تر  می شود. 

اشتغال انسان به صنایع و فنون نیز مشمول همین حکم است. رعایت حد اعتدال در مواجهۀ با صنایع، 

متناســب با وضعیت انسان در جهان اســت. تعطیل کردن امور مادی، با روح و جسم انسان سازگار 

نیست و افراط در به کارگیری نفس در امور مادی نیز با تعالی انسان هماهنگ نیست. برای این موضوع 

روش میانه ای نیاز است. بنابراین در حد متعارف و برای برآوردن آنچه انسان بدان احتیاج دارد، تصرف 

و تغییر در جهان و توجه به صنایع و فنون الزم اســت، اما خــروج از حد اعتدال، افراط، تنوع طلبی و 

آزمندی در تصّرف و تعّرض به طبیعت است که انسان را از تعالی و رشد باز می دارد. 
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ط- ظهور در مظهر

برخی از حکما بدن را روح تجسم یافته و روح را همان بدن لطیف شده می دانند )مالصدرا، 1315: 

ص 459(. بر اســاس رابطه ای کــه بین نفس و بدن وجود دارد، بدن، جلوگاه ظهور نفس اســت. 

ی می کند. تصرف انســان در جهان که منجر به پیدایش صنایع و 
ّ
اوصاف و احوال نفس در بدن تجل

فنون مختلف می شــود، به نوعی ظهور انسان در صنعت است. صنعت نوعی فعل انسانی است که 

اوصاف آدمی نظیر علم، قدرت و حکمت انســان در آن ظهور می کند. همان گونه که لطافت روح، 

در چگونگی ظهور انســان در بدن مؤثر اســت، نحوۀ تعامل انسان با طبیعت، در چگونگی ظهور 

انسان در صنایع تأثیرگذار اســت. همان گونه که بدن جلوگاه ظهور نفس است، صنعت نیز جلوگاه 

حضور انســان است. 1 در نحوۀ تعامل انســان با طبیعت، انجام تصّرفات صحیح و مناسب، سبب 

ظهور احســن و اشرف انسان در طبیعت و صنایع می شــود. تصّرفات نامناسب، سبب پدید آمدن 

مظاهر اخّس و اضعف در طبیعت و مصنوعات می گردد. 

3- تبیین ویژگی های کلی ساحت جسمی انسان

نحوه دیگر مراجعه به انســان ازطریق ســاحت بدنی است. بدن انســان از مراتب انسان است که 

صرف نظر از قوانین جزئی تجربی مشــمول یک  ســری اصول و ویژگی ها است که با الگوگیری از 

آن ها، نکاتی پیرامون رابطۀ انسان با طبیعت و صنعت بدست می آید. 

الف  ـ تناسب و تعادل اجزا با یکدیگر

در بدن انســان اجزا و اعضا در یک نســبت متعادل و متناســب با کارکــرد و جایگاه خاص وجود 

دارند. هر یک از اعضا دارای صورت و شــکلی خاص هستند به طوری که اگر یکی از آنها از اندازۀ 

طبیعی بزرگ تر باشــد یا در جایگاه طبیعی خود قرار نگیرد، تعادل و تناســب موزون انســان به هم 

می خورد. همان گونه که اگر یک عضو بدن بیش از اندازه به کار گرفته شــود و از سایر اجزا استفاده 

نشــود، آن عضو به کار گرفته شده و عضو استفاده نشــده هر دو تضعیف می شوند، در طبیعت نیز 

اگر در استفاده از یک بخش از طبیعت افراط شود و از جنبه های دیگر غفلت شود، هر دو مواجهه 

1. ر.ک: شه گلی، احمد. »ظهور انسان در صنعت )صورت بندی فلسفی از نحوۀ ظهور انسان در صنعت و شکل گیری 
»بدن صناعی«(«. مجلۀ پژوهش های هستی شناختی، در حال انتشار. 
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ســبب اختالل در طبیعت می شود. نفس، افعال بدنی را ازطریق مجاری مشخصی انجام می دهد؛ 

به عنوان مثال شــنیدن ازطریق گوش و دیدن ازطریق چشــم صورت می گیرد و هر عضوی در بدن 

جایگاه و عملکرد خاصی دارد. در طبیعت نیز هر یک از اشــیا کارکرد معینی دارند که کشــف آنها 

مــا را در درک طبیعت یاری می کند. در دورۀ جدید تناســب و تعــادل در مواجهه با طبیعت وجود 

ندارد. دستکاری های بدخیم و افراطی در طبیعت و عدم توازن و تعادل در تصرفات، سبب پیدایش 

مشکالت زیست محیطی شده است. 

ب  ـ تنوع روشی انکشاف از ساحت اشیا 

کشــف حقایق بدن و نحوۀ درمان اختالالت آن، از روش ها و راه های مختلفی امکان پذیر اســت. 

مکاتب طبی نمونه ای از انکشاف تجربی از ساحت بدن هستند که به لحاظ مبانی، روش ها، کارکرد 

و فوائد با یکدیگر تفاوت دارند و از حیث تشخیص، درمان و کارآمدی در یک سطح نیستند، برخی 

به لحاظ تشــخیص و درمان موفق تر و کم عارضه تر هستند و برخی دیگر در مراتب بعدی هستند تا 

به برخی از مکاتب طبی می رســیم که انکشاف آنها از بدن و کارآمدی آن در سطح نازلی قرار دارد 

و بدن را در معرض آســیب های زیادی قرار می دهند. در ورود به ســاحت طبیعت نیز تنوع روشی 

وجود دارد. یعنی برخی از روش ها، اشــرف هســتند و از اتقان بیشــتری برخوردارند. متقن ترین و 

کامل ترین روش آن است که اسهل و اتقن باشد، سایر مراتب نیز در نسبت با این امور ارزش گذاری 

می شــوند. تصرف احسن تصرفی است که نسبت جامع و صحیح با خود، انسان و جهان به لحاظ 

حدوث )پیدایش( و بقا )استمرار( داشته باشد، به گونه ای که اتقن )متقن ترین(، اسهل )آسان ترین( 

و انفع)مفیدترین( تصرف ها باشــد، این گونه تصرفات با این خصوصیات تصرف احســن است. 

ممکن اســت صنعتی دارای قدرت های ظاهری مبتنی بر سرعت و قدرت باشد، اما رسیدن به این 

صنعت بحران های زیادی به همراه دارد که در نهایت این روش تصرف احســن نیست و آسیب های 

آن بیش ازمنافع اســت. بر این اساس همان گونه که در مواجهه با بدن اسهل و اتقن روش های برای 

تبیین و تشخیص و درمان به کارگرفته می شــود، در مواجهه با طبیعت نیز باید احسن، اسهل، اتقن 

روش ها به کار گرفته شــود. در مواجهه با جهان نیز روش تکنولوژیکی، یکی از این روش ها است. 

روش های دیگر نیز وجود دارد که تحت حاکمیت نظام تکنیکی به حاشیه رفته است.1 امروزه به دلیل 

1. مقاله ای با موضوع »کشف اخّس تکنولوژی از جهان« نگاشته ام امیدوارم به زودی موفق به انتشار آن شوم.  
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غلبۀ علم مدرن، روش های طبیعی مواجهه با طبیعت تحت سیطرۀ تکنولوژی در حال حذف شدن 

اســت. تکنولوژی تنوع ورود به عالم طبیعت را از انسان سلب می کند، به گونه ای که تلقی می شود 

تنها راه موجود همین وضعیت موجود است. 

ج ـ تقدم روش ساده بر پیچیده

بدن فعالیت های خود را ازطریق ساده ترین روش و نزدیک ترین راه انجام می دهد. افزایش بی جهت 

ابزارها در رســیدن به هدف با حکمت الهی ســازگار نیست. ابن ســینا در بحث تشریح می گوید: 

»مقتضــای قدرت و حکمت الهی تحقق اشــیا با کمترین ابزار و بهترین وجه اســت؛ به طوری که 

موجب نقص نشــود.« )ابن ســینا، 2005، ج 1: ص 65(. از دیدگاه ابن سینا در جایی که امکان 

تحقق یک فعل از طریق یک عضو اســت نیازی به کمک عضو دیگر نیســت)همان(. طبیعت بدن 

به گونه ای اســت که ، هرگاه بخواهد موارد مرض را دفع کند، ماده را از هر راهی که ســاده تر باشد و 

عادت بر دفع ماده از آن طریق باشد، دفع می کند )ناظم، 1387: ص24 (. بر اساس اصل حکیمانه 

بودن افعال الهی، قاعدۀ اصل سادگی شامل جهان طبیعت نیز می شود. روش طبیعت براساس اصل 

ســادگی است. اشیا جهان طبیعت نیز افعال خود را از اسهل طرق انتخاب می کند. از منظر حکیم 

مالصدرا صورت که مبدا صدور آثار از شــی است فعالیت های خود را از سهل ترین راه ها و کوتاه 

ترین مســیرها انجام می دهد. )مالصدرا، اسفار، ج 7، ص 118(. در تعامل با بدن نیز، روش ساده 

بر پیچیده و بســیط بر مرکب مقدم است مگر در شرایطی که روش ساده و بسیط کافی نباشد که در 

این صورت موضوع حکم متفاوت است. بساطت و سادگی مواجهه با طبیعت، آسیب ها و عوارض 

کمتری نســبت به روش پیچیده دارد که آثار و عوارض آن از دید انسان مخفی و گاه غیر قابل کنترل 

اســت. انسان امروز برای انجام ساده ترین امور وسائط فراوانی ایجاده کرده و هر روز بر این وسائط 

می افزاید. اموری نظیر ســاختن خانه، تأمین آب، طبابت و درمان و تعلیم و تعلم که در گذشــته با 

کمترین واسطه آن هم با وسائط طبیعی، صورت می گرفت امروزه با وسائط فراوانی و در یک فرایند 

صنعتی و فرسایشــی و هزینه بر قرار گرفته است. به طوری که هر یک از این امور مشکالت نوینی 

ایجاد کرده است. 

د  ـ حکمت مداری کنش ها

فعالیت هایــی که طبیعت بدن انجام می دهد براســاس اصل حکمت اســت. طبیعت بدن به طور 
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هوشــمندانه ای در مواجهه با وضعیت های گوناگون عمل می کند و افعال خود را بر اساس حکمت 

به احســن طریق انجام می دهد. زمان فعل، جایگاه فعل، میزان و اندازۀ فعل و چگونگی و شیوۀ آن 

همگی مبتنی بر اصل حکمت اســت که در بدن انســان به صورت حیرت انگیزی انجام می شود. 

انســان نیز شایسته است براساس اصل حکمت، مواجهۀ حکیمانه با جهان داشته باشد. به کارگیری 

این اصل مبتنی بر توجه به جایگاه انســان در هستی، هدف از تصرفات و انجام تصرفات به موقع و 

 
ً
به اندازه و چگونگی تصرفات است. بســیاری از تصرفات مدرن چنین خصوصیتی ندارند و صرفا

حاصل تعرض و آزمندی و مواجهۀ جبارانه با طبیعت اســت. تصرفات مدرن ازآنجاکه فاقد نگرش 

 حکیمانه بودن خلقت را نمی پذیرد. انسان مدرن نمی پذیرد که این 
ً
حکیمانه به عالم اســت، الزاما

عالم حکیمانه معماری شده است. بر اســاس این دیدگاه ممکن است این عالم کج معماری شده 

باشــد؛ لذا اجازه دارد این عالم را عوض کند. مگر اینکه نتواند یا قدرت نداشــته باشــد )سروش، 

1384: ص 375(. انســان امروز با زبان طبیعت بیگانه اســت و حجم وسیعی از اطالعات که از 

طبیعت درک کرده اموری جزئی هستند که منشأ مواجهۀ حکمت آمیز با طبیعت نشده است.

هـ ـ اختصاصات اشیاء

ابدان انســان ها عالوه بر خصوصیات مشترک با یکدیگر، یک سری اختصاصات جسمی و مزاجی 

به حســب هر شخص وجود دارد که به واسطۀ آنها احکام اختصاصی دارند. هر بدنی در عین وجود 

شــباهت و مماثلت فیزیولوژیک با ســایر ابدان، ویژگی های خاصی دارد که از سایر ابدان متمایز 

می شــود. طبیعت نیز همانند انســان، انواع، اصناف جمادات، نباتات، حیوانات، قابلیت و ویژگی 

خاصی دارند. همان طور که جسم انسان ها دارای نژادها و شکل ها و خصوصیات  مختلف است و 

به همین جهت حکم و ویژگی آنها با یکدیگر متفاوت اســت، هر منطقه از طبیعت، انواع و اصناف 

آن خصوصیــات گوناگون دارد به همین جهت نحوۀ مواجهه ما باید به حســب خصوصیت خاص 

اشــیا باشد. همان گونه که بدن هر شخص به واسطۀ اختصاصات فیزیولوژیک و غیر فیزیولوژیک، 

تشــخیص، درمان و اصالح متفاوت است، در طبیعت نیز شایسته است نحوه تعامل ما در اصالح 

و رشــد آن متفاوت باشــد. بر همین اســاس با پذیرش این اصل، مواجهۀ انسان با مناطق مختلف 

طبیعت متفاوت خواهد بود. اهمیت این اصل زمانی اســت که بدانیم امروزه نظام تکنیکی با نادیده 

انگاشــتن تمایزات جسم انسان ها و طبیعت در صدد یکسان سازی امور انسانی و طبیعی است. از 

یکسان ســازی فرهنگی تا ســبک زندگی و معماری و به طور کلی جهانی سازی در همۀ عرصه ها و 
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ابعاد از خصوصیات دوران مدرن اســت. نظام مدرن از آنجا که در صدد یکسان ســازی در عرصۀا 

شــیاء و محیط طبیعی، فرهنگ، زبان، سبک زندگی و... اســت، از این رو به تغییر گسترده طبایع 

اشــیاء روی آورده است و تالش دارد تا اقتضائات یکســان بر طبایع مختلف تحمیل کند و این امر 

منجر به بروز بحران هایی شده است.

و- تطابق مزاجی و سنی

بدن انســان ها طبق مکتب طبی قدیم دارای چهار مزاج اصلی اســت. الف( مزاج گرم و خشــک 

)صفراوی(، ب( مزاج گرم و تر )دموی(، ج( مزاج ســرد و خشــک )سوداوی(، د( مزاج سرد و تر 

)بلغمی( از طرف دیگر طبیعت دارای چهار فصل اســت و در هر فصلی یک مزاج غالب اســت. 

مزاج انســان با مزاج حاکم بر فصول طبیعت تناظر دارد. مزاج بهار، گرم و تر، مزاج تابستان، گرم و 

خشک ، مزاج پاییز، سرد و خشک و مزاج زمستان، سرد و تر است. بر این اساس هر مزاجی با یک 

فصل تطابق دارد و افراد با فصلی که مناسب با مزاج آنها است، سازگاری بیشتری دارند. هر مزاجی 

خصوصیت خاصی و نیــز تدبیر ویژه ای متفاوت از دیگر مزاج ها دارد. بین ادوار عمر انســان ها با 

طبیعت نیز تطابق و تناظر وجود دارد. در انســان در هر یک از این دوره ها تدابیر ویژه ای نیاز است، 

در مواجهه با طبیعت نیز چنین اســت. آنچه در تناظر بین عمر انسان و طبیعت مهم است، توجه به 

تنوع تناسب عملکرد متناسب با تغییر مزاج و دورۀ زندگی انسان است. همان گونه که در هر دوره ای 

از زندگی انســان اقتضای خاصی وجود دارد و تدبیر خاصی متناســب با آن باید صورت گیرد، در 

طبیعت نیز از جهت فصول و ادوار مختلف، تعامل با طبیعت تغییر می کند. 

ز- معاون »طبیعت«

نفس ناطقه  به طور مســتقیم در بدن تصرف نمی کند، بلکه افعال خود را از طریق وسائطی که یکی 

از آنها »طبیعت« اســت، انجام می دهد. »طبیعت« قوۀ مدبرۀ بدن اســت که شامل ارکان، امزاج، 

اخالط، اعضا، قوا، ارواح و افعال اســت. حکما معتقدند طبیعت بدن به گونه ای طراحی شده که 

به تســخیر باری تعالی بر اساس صالح و حکمت عمل می کند )ابن سینا، 1404، ج1: ص71( بر 

همین اساس از دیدگاه حکمایی مانند ابن سینا، کار اصلی تنظیم بدن و مبارزه با بیماری را طبیعت 

بدن به صورت هوشــمندانه ای انجام می دهد و نقش طبیــب خدمت به طبیعت و هدایت طبیعت 

در راســتای کارکرد آن است )ابن سینا، 2005، ج4: ص41(. بر این اساس وظیفۀ طبیب در مقابل 
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بدن، کشــف قانون طبیعت بدن و معاونت و مساعدت طبیعت برای وصول به هدف است. اشیای 

عالم طبیعت نیز هر یک دارای »طبیعت« هســتند. در مواجهه با اشــیا، انسان متمم طبیعت است. 

اشیای طبیعت فعالیت های خود را هوشمندانه انجام می دهند، این انسان است که با تکمیل و تتمیم  

فعالیت طبیعی اشــیا، به رشد آنها کمک می کند. انسان با شناسایی طبیعت اشیا می تواند آنها را به 

سوی کمال مطلوب سوق دهد.  

وـ اعتدال در تصرف 

 محتاج انجام پاره ای از تصرفات در بدن اســت؛ مثل کوتاه کردن مو، گرفتن ناخن، 
ً
انســان ضرورتا

ختنه و ... . ازطرف دیگر بدن انســان در معرض انواع بیماری ها و اختالالت قرار می گیرد که نیاز به 

تداوی و درمان دارد. طبیعت نیز همانند بدن چنین نیســت که بدون هیچ گونه تصرفی مورد استفاده 

 باید همانند 
ً
قــرار گیرد، بلکه انجام برخی تصرفات در آن ضروری اســت، اما ایــن تصرفات، اوال

 احتیاج انسان به ابزار و آالت باید برخاسته 
ً
تصرف انسان در بدن در جهت رشد طبیعت باشد؛ ثانیا

از نیاز باشد. همان طور که انجام برخی تصرفات در بدن ضرورت دارد، تصرفات انسان در طبیعت 

نیز نمی تواند بی حد و مرز باشــد. همان گونه که بدن هر گونه تغییری نمی پذیرد، طبیعت نیز چنین 

اســت، همان گونه که تغییرات مســتمر و مداوم بدن را در معرض نابودی و امراض قرار می دهد در 

طبیعت نیز تغییرات مستمر انسان ها سبب بر هم زدن شرایط زیست محیطی می شود. همان گونه که 

اصل »تصرف در طبیعت« ضرورت دارد، »حد داشتن تصرف« نیز ضرورت دارد.  

تمدن امروز نتوانســته بین دو خط ضرورت و محدودیت تصرف حرکت کند، بلکه از ضرورت 

تصرف، به تصرفات بی حد و مرز روی  آورده اســت. بســیاری از صنایع مدرن برخاسته از القائات 

جامعۀ ســرمایه داری و ضرورت های کاذب نظام تکنیکی اســت. تصرفات مستمر و بی وقفۀ انسان 

طبیعت را در بســتر چالش های جدید قرار داده اســت. تغییرات بدخیم در جمادات )آلودگی آب 

و هــوا، ایجاد اختالل در چرخۀ طبیعت، تولید انبوه زباله ها و بحران های ناشــی از آن، گرم شــدن 

غیرطبیعــی زمین، بیابان زایی، بحران کمبــود آب، افزایش گازهای گلخانــه ای و ...( و در نباتات 

)مهندســی ژنتیک و تولید گیاهان ژنتیکی، افزایش کشــت تک محصولی و زوال گونه های سنتی، 

مسمومیت شیمیایی، از بین رفتن جنگل ها و ...( و در حیوانات )تولیدمثل غیرجنسی، شبیه سازی، 

تزریق هورمون به حیوانات برای بازتولید بیشــتر، خطر انقراض گونه های جانوری و ...( و در انسان 

)شبیه ســازی، لقاح مصنوعی و تولیدمثل غیرجنسی، نازا ســازی، تغییر جنسیت، پیوند اندام های 
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حیوانی تغییر ژنتیکی یافته به انســان و ...( ســبب شــده که حرث و نســل در معرض تهدیدهای 

بی شماری قرار گیرند.  وسعت تخریب بشر در این چند قرن در طبیعت، برابر با کل تاریخ سکونت 

آدمی بر روی کرۀ زمین است.

4. پاسخ به چند مسئله براساس این دیدگاه 

براســاس این رویکرد، می توان برخی از مسائل مرتبط با این حوزه را، که همواره محل بحث و نزاع 

بوده است، تفسیر کرد.

 

الف ـ تطابق صنعت با فرهنگ

یکی از مســائل مربوط به تکنولوژی بحث انتقال تکنولوژی و چگونگی مطابقت آن با فرهنگ های 

مختلف است. آیا تکنولوژی با فرهنگ ها و ملل مختلف سازگار است؟ آیا تکنولوژی با هر فرهنگی 

سازگار است؟ براساس تناظری که بین انسان و طبیعت وجود دارد، بدن انسان ها یک سری نیازهای 

عمومی دارد که در نوع افراد یکســان اســت؛ عالوه بر نیاز عمومی، انسان ها برحسب افراد و اقوام 

و محیط های مختلف دارای نیازهای اختصاصی متفاوتی نیز هســتند. برخی از احتیاجات انســان 

به طبیعت و صنعت، ناشــی از نیاز عام بشــری )لباس، مســکن و ...( و برخی ناشــی از نیازهای 

اختصاصی است. 

براساس این اصل یک سری صنایع به عموم بشر اختصاص دارد و برخی متناسب با فرهنگ ها، 

متفاوت است، ازاین رو باید بین این دو دسته از صنایع تفاوت گذارده شود. صنایعی که به یک ملت 

و قوم اختصاص دارد  و متناسب با تغییر شرایط اقلیمی و فرهنگی متفاوت می شود. در صورت عدم 

تناسب فرهنگی، انتقال تکنولوژی عوارض نامطلوبی در پی دارد. همچنان که در انتقال عضو بدن، 

به دلیل تفاوت فیزیولوژیکی هر فرد با دیگری، عضو انتقالی به ســختی با بدن فرد پذیرنده هماهنگ 

می شــود و برای انجام این کار تمهیــدات الزم در عضو فرد پذیرنده ضروری اســت، در موضوع 

تکنولــوژی نیز انتقال برخی از صنایع بدون مالحظۀ تفاوت فرهنگی، عوارضی نامناســبی به دنبال 

دارد. در صورت ضرورت انتقال صنعت، الزم است در فرهنگ پذیرنده بسترسازی فرهنگی صورت 

گیرد. اگر چنین اقداماتی صورت نگیرد صنایع منتقل شده، فرهنگ ها و ارزش های تحمیلی خود را 

حاکم می کنند و ناهنجاری به بار می آورند.  
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ب ـ نسبت وحدت و کثرت در جامعه

براســاس رابطۀ نفس و بدن، انسان به اعتبار بدن دارای کثرت و به اعتبار روح دارای وحدت است. 

روح عامل وحدت بدن اســت. بین وحدت و کثرت در انســان باید نسبتی متعادل برقرار شود؛ در 

انســان الزم است وحدت و کثرت به تناسب و تعادل حاکم باشــد. بدن انسان باید در یک نسبت 

 در جنبۀ کّمی زیاد شود 
ً
مناســبی با روح باشد تا بتواند به درستی فعالیت  کند. اگر تکاثر بدنی مثال

به گونه ای که وزن بدن بیش از اندازه باشد، فعالیت های انسان به سختی انجام می شود و در بسیاری 

از کارها دچار اختالل خواهد شد. اگر قد انسان بیش از اندازه زیاد باشد، امور انسان دچار اختالل 

می شود. بنابراین کثرت کّمی بدن باید متناسب با ساختار انسانی باشد. در جامعه نیز کثرت در ذیل 

وحدت باید توســعه پیدا کند. یکی از مشــکالت جامعۀ صنعتی کثرات فراگیر آن است. کثرات در 

جامعه به مثابه بدنی است که انســان آن را می سازد. این بدن نباید بیش از اندازه متکاثر و خارج از 

توازن باشــد، زیرا دراین صورت توازن و تعادل در جامعه از بین می رود؛ به عنوان مثال صنعت باید 

به عنوان یک »ابزار« در خدمت انسان باشد و همواره باید جنبۀ ابزاریت آن در نسبت با انسان حفظ 

شــود. توازن تکنولوژی در خدمت انسان است، اما اگر این ابزار بیش از اندازه گسترش پیدا کند که 

انسان در اسارت شئونات گستردۀ آن گرفتار شود در این صورت، معادله تغییر خواهد کرد و به جای 

اینکه تکنولوژی خادم انســان باشد، انســان خادم تکنولوژی خواهد شد، چنان که امروزه شاهد آن 

هســتیم. بنابراین بسط و توسعۀ صنعت باید همواره در امتداد و تناسب با انسان باشد، تکثر و تکاثر 

آن سبب برهم زدن توازن انسان نشود. 

ج ـ نسبت انسان با طبیعت

یکی از مســائلی که امروزه مطرح می شود، نسبت انســان با عالم طبیعت است. دربارۀ این مسئله 

پرســش های فراوانی مطرح شده اســت. آیا طبیعت حقوقی بر انسان دارد؟ انسان باید تابع طبیعت 

باشــد یا طبیعت تابع انســان؟ آیا باید خود را با طبیعت هماهنگ یا طبیعت را با خود همراه کنیم؟ 

براســاس جهان بینی مادی رابطۀ انسان و طبیعت رابطه ای یک طرفه است و اگر در جایی حقی برای 

طبیعــت قائلند، نه به عنوان یک مخلوق دارای هــدف و غایت بلکه به دلیل اینکه منافع مادی منوط 

به رعایت قوانین طبیعت اســت. براساس دیدگاه برگزیده، رابطۀ انســان و طبیعت »همانند« رابطۀ 

نفس و بدن اســت. ازآنجاکه این همانندی برخاسته از یک سنخیت تکوینی حاکم بر ساختار این 

دو اســت، لذا حکم یکی به دیگری قابل تسری است. در این رویکرد بدن در ذیل تدبیر و قیومیت 
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نفس قرار دارد. قوام فعالیت های بدنی به نفس اســت و بدن برای رشد و کمال نفس تالش می کند. 

ازطرف دیگــر وضعیت بدن نیز اقتضائات و شــرایطی را برای نفس ایجاد می کنــد؛ بنابراین رابطۀ 

متقابل بین نفس و بدن وجود دارد. رابطۀ انسان با طبیعت نیز باید همانند رابطۀ نفس با بدن است؛ 

بدن به منزلۀ طبیعت و نفس در حکم انســان اســت، طبیعت برای کمال انسان، همانند بدن برای 

کمال نفس اســت. همان طور که وضعیت بدن برای کمال انسان مؤ ثر است، وضعیت طبیعت نیز 

در تکامل انسان مؤثر است.                 

نتیجه گیری

در ایــن پژوهش در صدد ارائۀ رویکردی انسان شناســانه در تبیین نحوۀ تعامل انســان با طبیعت و 

صنعت هســتیم. براین اساس برای تصرف در طبیعت به شناخت انسان رو می آوریم. این شناخت، 

اصولی را به انسان می دهد که می توانند چراغ انسان برای ورود و تصرف در طبیعت باشد. در فرایند 

تعامل انســان و طبیعت، شناخت ما از طرفین موضوع، یعنی انسان و طبیعت، بیشتر می شود و این 

شــناخت ما را در ارتقای فهم حقیقت انسانی یاری می کند. هرچه شناخت ما از هستی خود بیشتر 

باشــد، مواجهۀ ما با طبیعت معقول تر خواهد بود. به همین ترتیب جهل ما به خود ســبب تخریب 

چهرۀ زیبای طبیعت می شــود. از نتایج مهم این نگاه، تناسب صنعت با انسان است. بر این اساس 

برای تصرف در جهان و ســاخت صنایع باید ابتدا درک صحیحی از ســاختار خلقت انسان داشته 

باشــیم و صنایع و تصرفات خود را در محور این اصول و مطابق و متناظر با آنها تنظیم کنیم. انسان 

در این نگاه مبدأ تصرفات و مقصد تصرفات اســت و آغاز و انتهای هر نوع تصرفی باید با حقیقت 

انسان سنجش شود.
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