
 

  
  
  
  

  ارزش ذاتى طبيعت در نگاه صدراملتأهلني شريازى
 
 پور محمدرضا مصطفی

  دهيچک
، از مبـاحثى اسـت كـه در دوران مـا توجـه بـسيارى از »ط يسستاخالق محي«بحث 

فيلسوفان را به خود جلب كرده است كه در آن از شناخت طبيعت از سوى انسان و رابطه 
در ايـن . آيد سخن به ميان مى،انسان با محيط يسست و احساس مسؤوليت نسبت به آن

ى ارزش ذاتى است يـا ارزش آن شود كه آيا طبيعت دارامقاله به اين سؤال پاسخ داده می
غيرى است؛ يعنی طبيعت از اين جهت ارزش دارد كه در خدمت مصالح و منافع انـسان 
است و همچنين آيا طبيعت داراى ارزش واقعى مستقل از ذهـن انـسان اسـت يـا انـسان 

گـذارى انـسان، فاقـد ارزش است كه براى آن ارزش قائـل اسـت و صـرف نظـر از ارزش
 است؟

كه جهان را مخلوق خدايى  هين بر اساس مبانى فلسفى خود، به لحاظ اينصدرالمتأل
رضژه با عنايت به حكمـت و دار است، بهرداند كه از اسماى حسنا و صفات عليا برخومى

ظـام احـسن صـرف نظـر از ن ايـن و خواند عدالت االهى، نظام هستى را نظام احسن مى
افزون بـر آن، چـون سراسـر عـالم . ستآنكه در خدمت انسان باشد، داراى ارزش ذاتى ا

مظاهر صفات و اسماى خداى متعال است، سزاوار است كه آدمى به تمـامى موجـودات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ى دانشگاه خوارزمىعضو هيأت علم. 
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يسرا جملگى آنهـا پرتـوى از . به عنوان مظاهر و تجليات اسماى حسناى خدا محبت كند
آثار قدرت حق و از انوار وجود مطلق او است و مقتضاى محبت به آنهـا حـاكى از ارزش 

  .تى آنها استذا
 ارزش ذاتى طبيعت، نظام احسن، محبىضيت عالم وجود، اخالق محيط :ها هواژ كليد

  .يسست، انوار وجود مطلق
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  مقدمه
.  اسـتيافتـهعـت برخاسـته و در دامـان آن پـرورش ي است كـه از طبىانسان موجود

ت يـ و فعال اسـتىرانـساني غىافتـه، امـري كه انسان در آن متولد شده و پـرورش ىعتيطب
عت بـه وجـود ي انسانی كه در طب،ن حاليدر ع.  نداشته استىري در ساخت آن تأثىبشر
 ،عـتي از قدرت تعقل و توان تـصرف در طبىل برخورداري با آن مرتبط است و به دل،آمده

 ـ تـصرف كنـد و از آن ىوانيـا حيـ ىاهي، گىعت جمادي اعم از طبـعت يتواند در طب ىم
  .دي نماىبردار  مصالح و منافع خود بهرهبراى

 ايـن ، آغـايسنٔه در مرحلـ.طبيعت مراحلی را پشت سر گذاشـته اسـت  انسان ؤهرابط
هـای  مانـده پـس بـرد و  مىوی از طبيعت بهره. وستد برقرار بوده است به صورت دادرابطه

 از حالـت ، اين رابطه صنعتیٔه با پيدايش تكنولوژی در دور.گرداند مىخود را به طبيعت بر
  .)۴۸ص ،۱۳۷۷، بى. ميلر، جى( ادامه پيدا كرد ،در قالب غلبه بر طبيعت وشد رج دادوستد خا

ـق تكنولـوژی بـه دسـت ،بـر طبيعـت  انسانٔهغلب آورده اسـت،  بـا قـدرتی كـه از ط
ايـن بحـران  شـود و  مـى بحران محيط يسـست يـادابه وجود آورد كه از آن ب مشكالتی را

  .شار راهبرد جهانی حفاظت دست يازد به انت۱۹۸۰در سال بشرى ٔهكه جامعسبب شد 
ای  توانـد آينـده تأكيد اين راهبرد بر آن است كه بشر به عنوان بخـشی از طبيعـت نمـی

 و طبيعـت حفاظـت از .كنـدمنابع طبيعـی حفاظـت  و  مگر آنكه از طبيعت،داشته باشد
آن  منطقـی از ٔهمنـابع طبيعـی و همچنـين اسـتفاد و منابع طبيعی را به مراقبت از طبيعت

 ٔه ايجـاد يـک جامعـوبرای تحقق اين مراقبت . )۵ص ،۱۳۷۷، مراقبت از زمين( اند معنا كرده
 و منـدان  يسـستٔه احترام به جامعـ، آن اصولٔه كه از جمل اند   اصولی را طرح كرده،پايدار

  .مراقبت از آن است
 و  حـالساير انواع حيـات در زمـان و  مراقبت از ديگر آدميانٔهگر وظيف  بيان،اين اصل

يسرا تمام حيات روی زمين يک سيـستم  . يک اصل اخالقی است،البته اين. آينده است
 يعنی سنگ، خاک، آب و هوا وابـسته ، غيرزنده اين كرهىبزرگ همبسته است كه به اجزا
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 . بر كـل آن مـؤثر اسـت،گاه  آشفتگی هر قسمت از اين يسست.گذارد  بر آن تأثير می،بوده
هـای آينـده تحـت تـأثير  نـسل انـد و مع بشری به يكديگر وابستهطور كه جوا درست همان
 .آيـد  رفتارها گرفتار میٔه جهان طبيعت نيز به طور روزافزون در چنبر،ست اها عملكرد نسل

ای اداره كـرد  بايست توسعه را بـه گونـه مى ،همچنين عملی از اين رو به داليل اخالقی و
  .)۱۳ص همان،( دشوا منهدم نهستگاه آنيس د وفتهای ديگر به خطر ني كه حيات گونه

دانـد كـه هـيچ  مـى خود را موجـودی ،اساس نگرش اومانيستی اما انسان امرويسن بر
 جـان و د و طبيعـت را موجـودی بـیدارمخلوقـاتش احـساس نـ وليتی در برابر خدا وؤمس

ن توانـد در برابـر انـسان از خـود واكـنش نـشا  مىنه داند كه نه شعوری دارد و  مىمقهوری
ب طبيعت   گرچه به نابودی و؛دهد  مىگرانه را ادامه  سلطهٔه از اين رو اين رابط.دهد تخ

  .منجر شود
 بـه ،انديـشند گرچه انديشمندان دلسوزی كه به نجـات محـيط يسـست و انـسان مـی

ب طبيعت و چاره   .نابودی آن جلوگيری شود  جىصی برخاستند تا از گسترش تخ
 آموزش محيط يسـست ،های جهانی مورد توجه قرارگرفته مهيكی از كارهايی كه در برنا

های ابتدايی تا تحـصيالت   يعنی از سطح آموزش، اين آموزش بايد در تمام سطوح.است
و ديصابـد را در برابر طبيعت بيابد خود وليت ؤعالی دانشگاهی به اجرا در آيد تا انسان مس

 ،، جوی ای پـالمريكم ست در قرن بيست وآموزش محيط يس :ک.ر( برداری نمايد از آن چگونه بهره
  .)مهر خورشيددوست ترجمه دكتر علی

 طـرح ،ال كه آيا علم مخرب است يا سازندهؤ را در مقابل اين سدبرخی نيز اين راهبر
هـم عملـی  ضوابطی احتياج دايصم كـه هـم اخالقـی و اند ما به اصول و گفته اند، و كرده

يم كـه چـه چيـزی انـسان را بـه ب تعمق كنيم و ديصـادر انسان ما با خود علم بايد باشد و
ها و نـه   از انسانى جوامع را به گروهىزيسازد و چه چ ىوان مبدل ميك حيانسان و نه به 

نش ارزش و ن تعمـق و شـناخت بـه دنبـال آفـيـبا ا. كند ىل ميها تبد وانيحاز  ىگروه
  .)۱۳۷ ، ص۱۳۷۰، برونوفسكى( خواهد رفت ىكشف محسنات اخالق

 ىا د او را بـه گونـهي شـا،رديار انسان قرار گي در اختى اخالقىها ن ارزشيلطبع اگر ابا
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  .عت استفاده كندي رابطه با طبى چگونگبراىت كند كه از آن يهدا
 انديشه آدميـان ٔهدر اين شرايط است كه اخالق محيط يسست به صورت جدى وارد عرص

 او با طبيعـت و محيـط يسـست و ٔهرابطشود كه در آن از شناخت طبيعت از سوى انسان و  مى
  .)۱۹۷، ص۱۳۸۶، اخالق كارشردى(آيد  سخن به ميان مى  وليت نسبت به آنؤاحساس مس

عـت يا طبيـن است كـه آي ا،برخوردار استبسيار ت ي از اهمزمينهن ي كه در اىا لهأمس
ن اعتبار اسـت كـه در خـدمت يعت به ايارزش طبآيا  ؟ استى و ابزارىري ارزش غىدارا

نكـه يعت با قطع نظر از اي طب؟ آيا استى ارزش ذاتىا داراي ،مصالح و منافع انسان باشد
ت يلؤومـس ،ى به اعتبار آن ارزش ذاتى و آدم است ارزشمند،در خدمت منافع انسان باشد

 و مـستقل از ى ارزش واقعـىعـت داراي طببه عبـارت ديگـر، ؟ابدي ى در برابر آن مىخاص
 ىگـذار دهد و بـا قطـع نظـر از ارزش ىست كه به آن ارزش ما انسان ايذهن انسان است 

  ) ۱۴ ، ص۱۳۸۲، رابينسون(؟ انسان، فاقد ارزش است
تـوان  ىكنـد كـه مـ ىن ماي را بى اصول،هي حكمت متعالىاساس مبان ن بريصدرالمتأله

 ،عت در خدمت مصالح و منافع انسان استياز آن استنباط كرد كه اگرچه طباين نكته را 
  : آن اصول عبارتند از. است نيزىزش ذات ارىدارا

  ...ات، علم، قدرت ويعت از حي طبيبرخوردار. ۱
اسـاس  كند كه بر ى را ذكر مى اصول،هي حكمت متعالىشناس ىن در هستيصدرالمتأله

گـر يات و علم و قـدرت و دي حى دارا،عتي از جمله طب،ى موجودات جهان هستٔهآن هم
 بـساطت وجـود و وحـدت ،نـد از اصـالت وجـود است و آن اصول عبارتىاوصاف كمال

ت دارد و منـشأ آثـار يـنيت و عيـواقع   آنچه در جهانًن معنا كه اوالي به ا. وجودىكيتشك
ان حقيقـة كـل «سد نىصـ ى در كتاب مشاعر مـىو. تي وجود است نه ماه، استىخارج

بان يكـون شىء هو وجوده الذى يترتب به عليه آثاره و احكامه فالوجود اذن احق االشياء 
ال يحتـاج هـو فـى ان يكـون ذا  ذا حقيقة يصير به ذا حقيقة فهو حقيقة كل ذى حقيقة و

  .)۱۰ـ۹ ، صصدرالدين شيرازى(» حقيقة الى حقيقة اخرى فهو بنفسه فى االعيان
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سـت كـه آثـار و احكـام  ا همان وجـود اوىزيقت هر چي حقًن گفته، اوالياساس ا بر
 ًثالثـا. راسته اسـتي پ،بيط و از هر نوع تركين وجود بسيا ًايوجود بر آن مترتب است و ثان

ـٔه است كـه در همـىا گانهيقت ي حق،ن وجوديا ن يـان دارد و اان و سـ موجـودات ج
  . كاملى ناقص و بعضى برخ؛ مراتبندىموجودات دارا

 علم و ىعني ،هيقي بلكه صفات حق، دارديىها ىژگن رضين نگاه، نه تنها وجود چنيدر ا
 از سـنخ ًاوال هـا نيـز  يسرا آن؛ز حقيقت وجودی دارنديات و اراده و مانند آن نيحقدرت و 

  . مراتب هستندى دارا، داشتهىكي وحدت تشكًايوجود هستند و ثان
 ،مي از مراتب وجود اثبـات كـردىا  را در مرتبهى اگر كمال و صفت،ىن مبانياساس ا بر

 عـالم چـه ىهـا تيـن رو واقعيـز اا.  مراتب وجود تحقق داردٔهن كمال و صفت در هميا
ز برخوردارند و ي از صفات آن ن، برخوردارندى همان طور كه از هست،ىر ماديچه غ مادی و

ز يـنـه تنهـا در جـانوران بلكـه در جمـادات ن... ات ويـ ح، قدرت، علمىعنين صفات يا
كمــا ان الوجــود حقيقــة واحــدة ســايصة فــى جميــع «: سدنىصــ ى مــىو. موجــود اســت

ة التـى هـى يعلى التفاوت و التشكيك بالكمال و النقص فكذا صفاته الحقيقالموجودات 
ان الوجـود علـى وجـه يعلمـه  العلم و القـدرة و االرادة و الحيـاة سـايصة فـى الكـل سـ
الراسخون فجميع الموجودات حتى الجمادات حية عالمة ناطقة بالتسبيح شاهدة لوجـود 

طـور كـه وجـود  همـان. )۱۱۷، ص ۶، ج شـيرازىصدرالدين (» عارفة بخالقها و مبدعها« رشها
 كـه از جهـت كمـال و نقـص ىبـا تفـاوت ـ موجودات ٔههم  است كه درىا گانهيقت يحق

ات و مانند آن ي اراده و ح، قدرت، علمىعني هيقين صفات حقيان دارد همچن جـ دارند
  .ابندي ى راسخان در علم آن را موان دارد  س، موجوداتٔهز در همين

ح ياند و از علم برخوردارند و به تسب  جمادات زندهى حت، موجوداتٔهن اساس هميا بر
  .دگار خود عارفندخدا ناطق و وجود پروردگار را شاهد و به خالق و آف

جـارى اسـت، اء يطور كه وجود در تمام اشـ  همان،ني صدرالمتألهٔهن گفتياساس ا بر
 ى موجـودات حتـٔه دارد و همـاننش سـز در مظـاهر جهـان آفـي او نىاوصاف وجود

 در عالم نيست كه زنده ىزيند و چا ح حقي تسبىاقت زنده و آگاه و گىصي در حق،جامدها
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  .و آگاه نباشد و جمال و جالل حق را ننگرد
 روشـن ،ات و علم و قـدرتي از حى موجودات جهان هستٔه همىبا توجه به برخوردار

گرانـه بـا  د سلطهين رو انسان نباياز ا. د هستنى ارزش ذاتىن موجودات دارايشود كه ا ىم
ن خـوش يجـان دارد و جـان شـ« ، كـهد آزرديـرا موجود زنـده را نبا يس؛آن برخورد كند

 ى اسـالمىهـا م و آموزهن زنده بودن موجودات از قرآن كيين در تبيصدرالمتأله. »است
  :شود ىه مها اشار ن آموزهي از ايىها نجا به نمونهيرفته است كه در اير پذيتأث

 موجـودات جهـان هـستى را ،قـرآن :گىصى موجودات در برابـر خـدا تسبيح. يك
ُتسبـح له السمـٰوت السبع و﴿: فرمايد داند و مى گوى خدا مى تسبيح ٰ ُ ُ َِّّ َّ َُ َ ُاالرض و ُ َّمن فيهن   َ ِ َ

ّان من شىء اال و ِ ِ ِيسبح بحمده و ٍِ ِ َ ُ ِِّ ُلـٰكن ال تفقهون تسبيحهم َ َ َ ََ َ آسـمان و « ؛)۴۴/اسـراء(﴾ ِ
كننـد و هيـچ چيـزى نيـست، مگـر   او را تسبيح مى،ست اها زمين و هر كه و هرچه در آن

  ».يابيد ها را درنمى  ولى شما تسبيح آن،گىصند اينكه خدا را با ستايش تسبيح مى
ح ي خدا را تـسب،ى جهان هستىها دهيگر آن است كه تمام پد انيه به صراحت بين آيا

  .شمرند ى منزه مى و نقصبيو او را از هر نوع ع
اميد بـه  شناور در ديصا چشم به ساحل و.  به معنای شناوری است،تسبيح از سباحه«

دسـت  بازد و اميد خود را در برابر امواج و قدرت ديصا نمی  با اين توجه و.نيروی خود دارد
را  خـود ،در برابر قدرت ديصـا كه از خود نااميد شد و  همين.افتد  مىپايش محكم به كار و

انديـشه تـا   پس تـسبيح از اميـد و.گردد  مىتسليم امواج پايش سست و  دست و،باخت
  .)۱۱۶ص ،۱ج ،۱۳۴۸، طالقانى(» عمل است حركت و

 ٔه يعنـی همـ؛اسـتساری  موجودات ٔهحقيقت آن از نظر قرآن عام و در هم اما معنا و
 يـن حركـات و ا. حركـات شـناوری دارنـد،وشـا و مـنظم كپيوسـته و  آسان و،موجودات

. آورد مـى سـر بـر گـردد و  مـىهستی آن انگيخته  اصلی ؤههست ها از درون ذات و كوشش
 نظامـات و باشـد و  مـىمكـانی زمـانی و كيفی وو نمودار آن حركت ذاتی، حركات كمی 

  ايـن حركـات وأمبـد. كنـد  مـىتحكيم  اين حركات را تنظيم ؤهقوانين حاكم و حكيمان
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هـای ذاتـی  از حركـت  و؛سلسله حركات، قدرت ذاتی حق است ناظم حكيمانه و قوانين
های مـوزون آن  اگر آهنگ. بندد  صورت می،مسلسل رشته زنجيری امواج است كه تسبيح

 درشـت و  زنجيری امواج است كـه دانـه يصـز و بـسيار يصـز ؤه از همين رشت،آيد  مىپديد
 قـدرت و دارد و  مـىهنـگآ هـم پيوسـته و  به هم،بسيار درشت كائنات را به صورت منظم

 ، اين تـسبيح عـام.باشند به سوی او می هم نماياند كه هم از او و ای را می اراده حكيمانه
 برتـر از ايـن .ذات مطلـق اهللا اسـت ناشی از شعور طبيعی يا فطری يا عقلی به قـدرت و

و نعمـت خـاص ناشـی  جمـال و رحمـت  تسبيحی است كه از شعور به كمال و،تسبيح
  .)۵ص ،۶ج همان،(حمد است ،  جامع اين صفاتٔه كلمشود كه می

همتـا و  ى بـىقت است كه خداين حقي أهنند آشكارك،ى جهان هستىها دهيح پديتسب
ن موجـودات بـه كارشـان يـد آورده اسـت و ايها را پد ، آنىاز و منزه از هر نوع كاستين ىب
  . دارندىگاهآ

قـت ي آشكار كردن معنا و حقىنا به مع»كالم و قول«كه  قت استين حقيبا توجه به ا
ح موجـودات بـه ي تسب.شيخواه با الفاظ باشد و خواه با اشاره و نما؛ نهفته در درون است

 ىسـت و همچنـان كـه اگـر انـسان اهـا  آشكار كردن آگاهانه مقـصود نهفتـه در آنىمعنا
نامند،  ىند و كارش را كالم م به آن متكلم گىص، آشكار كندىا لهيمقصود خود را با هر وس

 ،ها با كيفيت وجودشان كه سراسر نياز است اند يعنى آن گونه هستى نيز اين موجودات جهان
دگارى دارند كه از عيوب منزه است نشان مى   .)۱۱۶ ، ص۱۳ ، جطباطبائى( دهند آف

َيومئذ تحدث اخبارها﴿: فرمايد  مى، زلزالٔهدر سور خداوند :گواهى دادن زمين. دو ََ ُ ِّ َُ ٍَ ِ
 ٭

َّبان َ َ ربك اوحى لهاِ َٰ ََ كنـد و بـر  ى خـود را بـازگو مـىن خبرهايآن روز، زم« ؛)۵ــ۴ /زلزال(﴾ َّ
 كـرده اسـت كـه ى بدان سبب كه پروردگارت بـه آن وحـ؛دهد ى مىها گواه اعمال انسان

 آگـاه اسـت و ذرد،گ ىن از آنچه بر آن ميشود كه زم ى مىبردار ه بهرهين آي از ا».ن كنديچن
  .سازد ىها اجازه دهد آن را فاش م  كه خدا به آنىو هنگامكند  ىآن را ضبط م

ز سـخن ي همه موجودات در برابر خدا نٔهم از سجدقرآن ك : موجودات ٔهسجد. سه
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ِهللاِِ يسجد من فى و ﴿:ديفرما ىد و مگىص ىم َ ُ ِالسمـٰوت و ُ ٰ ًاالرض طوعا و َّ َ ِ ًكرها و  َ ُظاللهم   َ ُ ٰ ِ
ِّبالغدو و ُ ُ  خواه ناخواه در برابـر ،نندي كه در آسمان و زمى كسانٔههم« ؛)۱۵ /رعد(﴾ األصال ِ

ُالـنَّجم  و﴿: ديـفرما ىمـنيـز  الـرحمن ٔهدر سور» .كنند ى او سجده مىخدا خاضعند و برا
ُالشجر يسجدان و َُ   ».كنند ىستارگان و درختان در برابر خدا سجده م« ؛)۶ /الرحمن(﴾ َّ

او اسـت؛  در برابـر عظمـت ىكـوچك اظهار ، موجودات در برابر خدأهمقصود از سجد
 هـا  آنىذاتـ  ن سـجدهيـله است و ا ى در برابر مسجود اظهار كوچك،را هدف از سجدهيس
  .)۳۵۳، ص۱۱، جطباطبائى( باشد ىر ميناپذ كيها تفك ست و از آنا

م بودن همـه موجـودات در برابـر خـدا يقرآن از تسل :تسليم بودن موجودات .چهار
َله اس و﴿: دگىص ىسخن م ِلم من فى السمـٰوت وَُ ٰ َّ َ َ ًاالرض طوعا و َ َ ِ ًكرها و َ َاليه يرجعون  َ ِ َِ ﴾

 خـواه نـاخواه در برابـر خـدا ،ن هـستنديـ كه در آسمان و زمى كسانٔههم« ؛)۸۳ /آل عمران(
  ».دنگرد  مى او بازىم هستند و سرانجام به سويتسل

فرمـان او را نـد و يم خداي موجـودات تـسلٔه از آن است كه همىه حاكين آيمضمون ا
  .)۳۹۶ ، ص۳ ، جطباطبائى(  آگاهانه است،م بودنين تسلينهند و ا ىگردن م

َفقـال لهـا ﴿: ديفرما ىكند و م ىن اشاره ميز به اطاعت آسمان و زمي فصلت نٔهدر سور َ َ
ِلالرض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين و َِ َ َ َ ًَ َ ًَ ن يـخدا به آسمان و زم« ؛)۱۱ /لتفص(﴾ ِ

 طاعـت و امتثـال ىگاه گفتند مـا از رو  آن.اكراهبه  طاعت و چه ى چه از رو!دييايبفرمود 
  ».مييفرمان آ

شـود كـه  ى و اطاعت موجودات از خدا اسـتفاده مـى خدا و جهان هستىگوو از گفت
  .ات برخوردارندي و حىها از آگاه آن

ات و يـح ،ىهـست شـود كـه موجـودات جهـان ى مـ ها استفاده از موارد فوق و مانند آن
  .كنند ىح و خضوع ميل خدا را تسبين دليند و به همدار ىآگاه

  ينظام احسن و ارزش ذات. ۲
 ٔه همـى دارا اسـت كـه يى جهـان مخلـوق خـدامالصـدرا، ى فلـسفىاساس مبان بر
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 از ،شـود ى و هرچـه از او صـادر مـ؛راسته استي پى از هر نوع نقص و كاست،كماالت بوده
 او لبـاس وجـود و ى پـس هرچـه از سـو.رديـگ ىمه مـت او سرچشم هىصيحاق او و صم

د آن يـباو كنـد  ىافـت مـقت خود ديصي را از اصل حقىن هستي ا،كند ىافت م ديصىهست
 چيـ كـه هىا بـه گونـه؛ ن مخلوقات باشـدت ن موجودات و باعظمتت ف ش،موجود
  .قت حق و ذات خدا نباشدي حقىعني ،وميجز خالق ق،  افضل از اوىموجود

ن بـاتن و يس موجودات به بهتـٔه سبحان به همىخداكه   جهتني ااز ،بر آنافزون 
 خـود در عـالم علـم ىعـي و طبىنـيش از وجـود عيـا پي علم دارد و موجودات و اش،وجه
 يىبـات يسي در نها، وجود داشته باشدىهاند و هرچه در علم اال  داشتهى وجود علمىهاال

ن و بـاتد بـه يسيـ با،ابـدي و خـارج تحقـق نيـ، در عالم عىن وجود علمياست و اگر ا
 از حسن ،ى موجودات عالم چه مجرد و چه مادٔهابد، همين نحو ممكن وجود ت فش

  .)۱۰۷ و ۱۰۶ ، ص۷ ، جصدرالدين شيرازى( برخوردارند يىباو جمال و يس
 آن ىكنـد و بـرا ىل بحث مـيتفص  به،ى در مورد احسن بودن نظام هستصدرالمتألهين

 ،كنـد ىدا مـي تحقق پ،ى هرچه در عالم هستًن صورت كه اواليبه ا. نمايد امه میبرهان اق
 بـه لحـاظ ًايـ و ثان؛كند ىدا مين شكل وجود پ به بهت» امكان اشرفٔهقاعد« ىبه مقتضا

 ى گزافـٔه تـصادف و اتفـاق بـه وجـود آمـده و نـه از ارادى نـه از رو،ىكه عـالم هـست نيا
ر و يـت خيـن نظـام در نهايـاپـس  ،اقص صادر شده اسـت نٔهسرچشمه گرفته و نه از اراد

 ىت واحـدي شخصى مانند انسان دارا،ى جهان هستً و ثالثا؛لت به وجود آمده استيفض
 ارتبـاط ى جهـان هـستىن اجـزايـ ببنابراين. ىاعتبار؛ نه  استىعي وحدت او طبواست 

چون علت تمـام باشد و  ى حاكم مى و معلولىن مراتب آن ترتب علي برقرار است و بىذات
 ى امـر، جهـانٔهپس مجموع. ست اتر از او نيي است كه پاىزيمعلول و اشرف تمام آن چ

ا مثـل آن فـرض يـل ي بـدى آن نظامىتوان برا ى و چون امری واحد است نم،واحد است
تـوان آن را تـصور  ى است كه مىزيت آن اشرف و احسن و افضل چيپس عالم با كل. كرد
  .)۱۲۷ـ۱۰۶ ، ص۷ ج، صدرالدين شيرازى( كرد

د ي با،قت استين حقبات نظام احسن و يسىن مبنا كه نظام جهان هستيبا توجه به ا
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 و چـه ى و ابـزارىريـ در برابـر ارزش غى چـه ارزش ذاتـ؛برخوردار باشدنيز  ىاز ارزش ذات
  .ارزش مستقل از ذهن انسان در برابر ارزش مرتبط با ذهن او

  ها آنيزش ذات موجودات به خدا و ارٴعشق همه. ۳
ـى را بـراى موجـودات جهـان هـستٔه متعال همـىخدا ده و در نهـان هـر  كمـال آف
 آن كمـال حركـت ى و او بـه سـو اسـت عشق و شوق به سوی كمال نهاده شدهىموجود

  .كند خود را كامل می  نقص خود را برطرف واز اين رهگذركند و  می
وجـود و  ٔههمـً ر اسـت كـه اوالن قـراي مالصدرا از اىاساس مبان ن مطلب بريبرهان ا

ط اسـت و ين وجود در ذات خـود نـوع واحـد بـسي اًاي و ثان؛است ر و عدم شري خ،ىهست
 مراتب اسـت كـه تفـاوت آن ى دارا،طين وجود واحد بسي اً و ثالثا؛ب در آن راه ندارديترك

 ىرمتنـاهي كه كمال غىمراتب با اكمل و انقص و اشد و اضعف بودن است و تنها موجود
 بـودن و ىل متنـاهيـگـر بـه دليالوجود است و موجـودات د  سبحان و واجبى خدا،اردد

 موجـودات ىكنند و نقص و تنـاه ىافت ماز كمال مطلق ديصرا  كمال خود ،مخلوق بودن
 ، موجوداتٔهچون هم از سوى ديگر، .ست اها  معلول بودن و مخلوق بودن آنىبه مقتضا

ـىها را بـرا ا آن دچار نقصند و خد،ل معلول بودنيبه دل ده اسـت و او كمـال  كمـال آف
ت ي و عناىه از عشق و محبت االىا  موجودات بهرهٔهر مطلق است، پس هميمحض و خ

ن يـ از ب، كه اگر فاقد عشق و محبـت بـه كمـال باشـندىا  به گونه؛دارندرا در خود  ىرشان
ط ي چه بس،جودات مؤه و هم ارضند عاشقناقص، و  موجودات ٔهن هميبنابرا. خواهند رفت
 علـم ىاتند و هرچه داراي علم و قدرت و حى دارا،ل كه موجودندي دل اين به،و چه مركب
، ۷، جصـدرالدين شـيرازى( برخـوردار اسـت عـشق و شـوق نيـزاز ات باشـد، يو قدرت و ح

وسـته بـه ذات ي پ،مندنـد  كه از عشق و شوق بهـرهى، موجوداتديگر ىاز سو. )۱۵۳ـ۱۵۰ص
 عاشق خـدا و عاشـق ، موجوداتٔههم ن روي از ا.ند تا به كمال برسندورز ىعشق مكامل، 
  .خدا هستندلقاى 

 ى ارزش ذاتـاواسـت و معطوف  ، مطلق كاملى موجودات به خدأهعشق و شوق هم
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 گرچـه كمـال ؛ برخوردارنـدى از ارزش ذاتـ، كه عاشق او هـستندىموجوداتبنابراين  ،دارد
  .عايصتى استها  آن

  ها  آني و همه جهان و ارزش ذاتعشق خدا به خود. ۴
ن علم به خـود ي است كه به ذات خود علم دارد و با اىن موجود برت،الوجود واجب

 ىزيـانـد و هرچـه بـه چ دهي موجودات از او صادر گردٔهمبتهج و شادمان است و چون هم
 متعـال ىپـس خـدا. ز شادمان اسـتيگردد ن ى آنچه از او صادر مٔه به هم،شادمان باشد

هـا را دوسـت دارد و  سـت، خواهـان اسـت و آن از را از آن جهت كه صادر از اويه چهم
 از آثـار ذات او و ىث دوست دارد و خواهان است كه اثـرين حيكه او فعل خود را از ا نيا

 او ىن جهـت كـه محبـت و شـادمانيـاز ا. سـت اض و بخشش اوي فٔهاى از چشم رشحه
 ىداشـتن  خود به خود دوسـت، اوى است كه براىقتينسبت به آن فعل به اعتبار همان حق

از كمـال و جمـال اى  تراشهده و  ترارضيىباست كه هر كمال و يس ااست و آن ذات برتر او
دهگر اگر  ست و صنعت ااو ن يد، خود را ستوده است و با توجه به ايخود را بستا  هاى آف

ن و يـود، آسـمان و زماند اگر عشق نبـ شود كه گفته ىن سخن آشكار ميقت اي حق،مطلب
  .)۲۶۴ـ۲۶۳ ، ص۲، جصدرالدين شيرازى( افتي ى نمىا هستدشت و ديص

ن موجودى است كه به خود و غير خود از حيث ذات خود عـشق ،مبدأ نخستين  برت
 به ، يسرا هر كه به كسى عشق بورزد؛شدت آن بيش از اندازه استو وريسده و محبت دارد  

 همچنين موجودات صادر .ورزد  نيز عشق مى،ست اسوب به اوآثار و لوازم او و به آنچه من
پس همه براى او . ها از حق است ها همان هستى و صدور آن  وجود منسوب به آن،از حق
 ولى اين محبت در مراتب مختلفى است و متناسب با مراتب نزديكى و ؛اند داشتنى دوست

  .)۱۴۵ ، ص۱۳۴۶، ين شيرازىصدرالد( ورزد مىها محبت   خدا به آن،ها به حق دورى آن
 و  موجـوداتىسـت، سـزاوار اسـت كـه بـه تمـام اانسان كـه عاشـق خـدا و آثـار او

 از آثار قدرت حق و از انـوار ى پرتو، موجوداتٔهاز آن رو كه هم.  ورزد محبتمخلوقات او
رد و گـاه يگ ى موجودات تعلق مٔهن محبت گاه عام است كه به هميوجود مطلق است و ا
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  .خاص است
 ٔهها نـشان  موجودات به اعتبار آثار خدا بودن آنٔه محبت به همى مقتضا،ن اساسيبر ا

  .ورزد ى به آن عشق مىها است كه آدم  آنىارزش ذات
 داراى ارزش ، از جملـه طبيعـت، جهان هستى،صدرالمتألهين ٔه اين اصول چهارگانٔهبر پاي

  . مستقل از ذهن انسان است و داراى ارزش واقعى؛ذاتى است و نه ارزش غيرى و ابزارى

  ک ناسازگاریيبه پاسخ 
 ىاختـصاص داده اسـت كـه خـداموضـوع ن ي را به ااسفار از كتاب ى فصلمالصدرا

ان از آن يـده تـا آدمن است، آفين و آنچه را كه در زمي زم،ت خودياساس عنا سبحان بر
  .نند از آن بهره ببرندان بتواي خلق كرد كه آدمىا ن رو آن را به گونهياز ا. مند شوند بهره

د ن را ي زمً سبحان اوالىاز باب مثال، خدا  آن ىمد و بـر روااريتا انسان در آن بگست
 صلب و سخت قرار نداده است تا انـسان ،ن را چون سنگ و آهنين زمي اًاي و ثان؛راه برود

مكـشوف ن را يـ از زمى بخـشً و ثالثا؛ را از آن استحصال كنديى مواد غذاىبتواند به آسان
وانات بـا اسـتفاده از امكانـات يان و حي را در آب قرار داده است تا آدمىقرار داده و بخش

، صـدرالدين شـيرازى(  خود را برطـرف كننـدىها ىازمندين و ني خود را تأمى زندگ، لوازمآن
  .)به بعد ۱۳۴، ص۷ج

 به  دارد و ارزش آنى ارزش ابزار،عتين مطالب ممكن است استفاده شود كه طبياز ا
بنـابراين .  باشـدى ارزش ذاتـىن كـه داراينه ا؛ ن مصالح و منافع انسان استياعتبار تأم

  افتد؟ ى چگونه سازگار م،ن سخنيعت با اي طبى ارزش ذاتىادعا
كه جهان را مخلـوق خـدا   ضمن آن،م قرآن ك كهتوان گفت ىال مؤن سيدر جواب ا

ر ي را در تـسخ ن حال آنيدر ع، دانخو ى خدا مىرورت به سويو طالب كمال و در حال ص
 ،نيت آن قـوانين حاكم بر آن و رعايعت و قواني تا انسان ضمن شناخت طبداند مىانسان 
 بـه عبـارت .ز حفـظ شـوديعت نيد كه مصالح جهان طبي نماىبردار  از آن بهرهىا به گونه

 ىزنـدگنكـه در آن ي بـا توجـه بـه ا،عـت اسـتفاده كننـديان اگر بخواهند از طبي آدم،گريد
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د و آن را نـ چگونـه بهـره ببر، كـه در درون خـود دارديىند از استعدادهاند بداي با،دنكن ىم
از يـ براساس افتقار و نى غنىن انسان همچنان كه در برابر خداين رو، اي از ا.شكوفا سازد

  خـدأهفـيكند و چون خل ىان مي طغ،د با او ارتباط برقرار كند و اگر احساس استغنا كنديبا
ٌ بــا فــهي و خلســتا  يى و توانــاىعظمــت وجــودبايــد از ت دارد، يعنــه ســنخ مــستخلف

 د بـريـ با،عـت ارتبـاط برقـرار كنـدين رو اگر بخواهد با طبياز ا. برخوردار باشدالعاده  فوق
نكـه حـق هـر ي اى دارد و بـرا نش آنشه در آف يصىزي عمل كند و حق هر چ،اساس حق

ها را بداند و با توجه  نش آند هدف از آفيند، با ادا كىخىض عت را بهي از جمله طبىزيچ
عـت ي طبى بـر ارزش ذاتـىلـين خـود دليـو ا. تعامل كندها  ها، با آن نش آنبه هدف آف

عـت ي چون طب؛ و آن استىل ارزش ذاتي دل،عتي طبىدار  حق بودن و هدفىعني ؛است
 ىعـت، آدمـي به طب حقىن ادايا. را ادا كند ، انسان بايد حق آن استى ارزش ذاتىدارا

ط يـعت ارتباط برقرار كنـد تـا هـم از بحـران محي با طب موايسن،ٔهبر پايكند كه  ىرا ملزم م
  .را ضايع نگرداند بعد ىها  كند و هم حقوق نسلىريشگيست پيس

  عتي طبي باور داشتن به ارزش ذاتيامدهايپ
 ىن هست همه موجودات جهاىات و آگاهيژه اصل حرض  به،اساس اصول چهارگانه بر

بايد بـدين عت ي تعامل انسان با طب،عتي انسان با طبىري تسخٔهاساس رابط ن بريو همچن
  :صورت باشد 

  عتينه از طبي بهٴبهره. ۱
 ،ى قهـرٔه اسـت، نـه رابطـىري تـسخٔه رابطـ،عـتي انسان و طبٔهكه رابط نيبا توجه به ا

ـ، باشـدىادانجـه آن آبـي كنند كـه نتىبردار  از آن بهرهىا د به گونهيان بايآدم  ؛ب نـه تخ
ُهو انشاكم من االرض واستعمركم فيهـا﴿: كه قرآن فرمود چنان ُ ََ َ َ ِ َ َ َِ َ َ  ىكـس او« ؛)۶۱/هـود(﴾ ُ

  ». آن را به شمار واگذار نمودىد آورد و عمران و آبادين پدياست كه شما را از زم
  اسـتىعـيطب  است وىن به كسي زمىض آباد تفىصى به معنا، استعمار در اصلٔهواژ

عـت ين و طبيـدر واقـع زم. ار او بگـذاردين است كه وسائل الزم را در اختي آن، ا ٔهكه الزم
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 از آن اسـتفاده ،د بـا كـار و كوشـش آن را آبـاد سـاختهي است و انسان باىبردار آماده بهره
  .بر آن حكم براند، كه با قهر و قسر و سلطه  نه آن؛كند

  اجتناب از ظلم. ۲
العمـل   عكـس،عتي ظالمانه با طبٔه رابط،ات و علمي از حعتي طبى برخورداربه دليل

ز يـ عدالت و پرهىمور به اجراأكه م ن رو انسان همچنانياز ا. را در پى داردعت يد طبيشد
را آلوده ست ط يسي كه محىكسان. كندد ستم يز نبايعت نيست، به طب اها از ظلم به انسان

ز در قالـب يـعت ني طبدر نتيجه و ؛عتيطبكنند و هم به  ىها ظلم م ، هم به انسانكنند مى
  .دهد ىها واكنش نشان م بحران

  اجتناب از اسراف. ۳
.  اسـراف كـرده اسـتىعيبه طور طبقاعده باشد،  بى ،عتيها از طب انسان ٔهاستفاداگر 
فين ُكلوا و﴿: ديفرما ىقرآن م فوا انـه ال يحـب المـس ُاشـربوا و ال تـس َُّ ُِ َِّ  ؛)۳۱/اعـراف(﴾ ُ

  ».دارد ىكنندگان را دوست نم را خدا اسرافد، يسيد و اسراف نكنياشاميو بد بخويص«

  ني زميز از فساد رويپره. ۴
ان يـها خواسته شده، آن است كـه آدم  قرآن از انسانىها  كه در آموزهىاز جمله مسائل

ِو ال تفسدوا فى االرض بعد اصلـٰحها ﴿:ن اجتناب كنندي زمىاز فساد رو ِ ِ َِ َُ ِ   .)۵۶/اعراف(﴾ َ
كننـد، مـورد نكـوهش خداونـد  ىد فساد ميعت در آن تولي كه با آلوده كردن طبىكسان

كننـد  ىنش را آلوده معت اقدام و نظام باشكوه آفيب طب كه به تخىرا كسان يس؛هستند
هـا و مـشكالت برخاسـته از  يىن واكـنش نارسـايـشوند كه ا ىعت مواجه ميبا واكنش طب
ِّظهر الفساد فى البر و﴿. باشد ى فاسد مىها اعمال انسان ََ ُ َِ َ ِالبح بما كسبت ايدى النّاس  َ ِ َ َ ََ َ ِ

ِليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون ُ َ َ َُّ َ َّ َِ َِ ا  و ديصى در خشكىفساد و تباه« ؛)۴۱/روم(﴾ َ
 اعمال خود را بچشند و از فـساد در ىجه برخيجه عمل مردم آشكار شده است تا نتيدر نت

  ».ن دست بردارنديزم
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  يريگ جهينت
ات و علـم و يل كه از حي دل اينعت را بهي خود، طبى فلسفى با توجه به مبانمالصدرا

 سـبحان جهـان ىل كـه خـدايـ دل اينمند است و به گر بهرهي دىقدرت و اوصاف وجود
 موجـودات ٔههمنيز ده است و  احسن آف،ت و حكمت و عدالتياساس عنا  را برىهست

خدا عاشق خـود و آثـار خـود اسـت، جهـان چون ند و ا هدده شعاشق و مشتاق خدا آف
 ،ن اسـتيـن و آنچـه در زميـ است و اگر از انتفاع انـسان از زمى ارزش ذاتىعت دارايطب

ن است كه انسان بـا ي اى بلكه برا است،ني ابزار انگاشتن زمى نه برا،ان آمدهيسخن به م
 خـود ىازهـاين نيتـأم ى مجـاز اسـت از آن بـرا،عـتيدر نظر گرفتن مـصالح و ارزش طب

  .بر هم زندين را كه تعادل زم  بدون آن؛استفاده كند
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