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Abstract 
Environmental degradation has become one of the biggest challenges of the 
contemporary world because of the bad consequences of mankind and it is nothing 
more important for the survival of the whole system of nature, including man. The first 
crisis started in the west, followed by modernity to the east at a global level. In Nasr's 
belief, this is a gradual nature. Scholars have developed solutions to solve the 
environmental crisis, often from environmental engineering. Without denying these 
solutions, he does not know the scientific method by itself as a problem solver, as it is 
believed that empirical science itself is responsible for this crisis. His post approach can 
be saved from these problems only by restoring the divine knowledge of nature. Some 
Muslim thinkers, however, have traditionally seen the tradition of use in contemporary 
times, believing that the Islamic tradition is a rich resource to explain the philosophy 
of science. The present study using descriptive-analytical method has been used to 
collect library data and this view is presented. The purpose of this study is to investigate 
the crisis in this research; however, the ethical principles on nature are strengthened 
and the need of a modern human to create a spiritual connection with nature is met. 
Accordingly, the theory can serve as a - valued solution. 
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1. Statement of the problem 

   Different paradigms and theoretical approaches to scientific research have 
been proposed to respond to the environmental crisis. One of the existing 
approaches in this regard is the philosophical approach which considers the 
environmental crisis as the moral and theological crisis. In this approach, the 
role of religion has been emphasized to respond to environmental problems. It 
seems that the solution to the environmental crisis in this view is the theological 
and philosophical solution. Among thinkers, Nasr is one who takes an 
important and effective role for the religion to solve the environmental crisis. 
He believes the environmental crisis is spiritual. So, one should find a spiritual 
solution to respond to the environmental crisis and seek it in religion. Having 
intended to struggle with the modernity of extreme humanist schools, Nasr 
proposed the return of spirituality to nature and considered human beings as 
part of nature to save the natural living of human beings. 

2. The main points of Nasr’s thought system 
1. Attention to reasons for the emergence of the environmental crisis, Nasr 
firstly considers this crisis as a spiritual challenge and believes that the main 
reason for it is the lack of metaphysics. 
2. Though environmental engineers act upon scientific approach, Nasr chooses 
a metaphysic. In this approach, the legitimacy in science accepts as a definite 
affair confined to the material aspects of realities. 
3. The origin of a human being transferred from heaven to earth, in the 
contemporary era, attention was directed from the hereafter to the world, and 
its origin departed completely from the divine source. 
4. In his various works, Nasr knows the radical solution to solve the 
environmental crisis in recovering and restoration nature. He considers it as a 
divine reality and an establishment of the spiritual relationship between the 
human being and nature and also considers the birth of the human being, 
the vicegerent of God, as the keeper of the holy order. 
5. Since Nasr and traditionalists firstly consider the environmental crisis 
spiritual, so, in his view, the role of religions to solve this struggle is very 
fundamental and critical. 
6. The responsibility of the human being as the vicegerent of God on the earth 
is an important content to be considered (Nasr, 1968, p. 113). 

3. The reasons for the emergence of the environmental crisis 
1. Gradual nature’s desecration; 2. Rationalism; 3. Humanism.  

4. The solution to solve the environmental crisis 
In Nasr’s view, the only method to solve the environmental crisis is a way which 
earns reversely in nature’s desecration and also in gained knowledge. It means 
that a process resulted in secularism and monopolization of the science should 
be overturned; furthermore, regarding the holiness of nature, the instructions 
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of the world, as well as metaphysics, should be revived (Nasr, 1386a, pp.207-
208). 

Review 
1. The debatable point of the solution is that the general direction of discussions 
from the beginning, in continuation to the discussion, basics of the thought 
system, and the proof of hypotheses in this thinking is based on the rational 
intuition independent of the making introduction in philosophy and reasoning 
of it. 
2. Nasr’s critic of modernity depends on subjectivity. It seems that the west 
philosophy and modernity have independent natures. He does not make any 
reason for modern science to have a unit nature which is secular and 
independent from the divine source, but he refers it to historical evidence. 
3. One of the important critics about traditionalists, including Nasr, is reasoning 
aversion of traditional thinking. According to this critic, one can argue that he 
has not proposed any argument to solve the environmental crisis. 
4. How is it possible to return to the past and pass through the process of 
nature’s desecration reversely? His answer may be that we do not mean vain 
return. But this issue remains in the modern world in which we live and passing 
through it is impossible. 
5. Some critics may believe that “traditional” and “traditionalism” do not make 
a difference in Nasr's view. If people had modern tools, would they have used 
them? Did their divine world view cause not to exploit nature or lack of tools 
made it impossible to return to the past to make similar the life with ancient 
people?  

The general answer 
The critic of Nasr does not mean to remove technology and modern sciences 
nor to wish to return to the past. He says that the divinely holy look existed in 
the traditional world which originated from the ground of the intellectual space 
of the tradition. Those divine principles (traditions) must overcome now, too. 
The main problem of Muslim thinkers is that they want to look at themselves, 
their cultures and other issues from modernity points of view; while, Nasr 
believes that we should look from inside to outside, we should look outside 
from our eyes. 

Discussion and conclusion 
The researcher believes that one cannot cast doubt in the necessity of 
compilation of the theology of the environmental theology and regarding ranks, 
environmental theology is anterior to environmental engineering. Nasr’s 
explanation of the reasons for the emergence of the environmental crisis 
corresponds to external realities to a great extent. His solution can also be very 
useful and effective in many ways; it has a high position because of many 
provided reasons in the research. Undoubtedly, the meet of the human being, 
the vicegerent of God, is different from that of the human being, the rebel, and 
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the first human being inflicts less damage to the environment even in the 
modern world. But traditionalists ‘metaphysics- Philosophia prennis (eternal 
wisdom)- should be considered whether it is necessarily the best and only way 
to solve the future struggles of the contemporary man which its solution 
depends on reviving the philosophy of the traditional nature. The holiness of 
nature means that it is necessary to do ethics instructions before performing 
the technology development plan with the use of the precautionary approach. 
It is the correction of the inappropriate behavior of the human being with the 
environment which helps largely to protect the environment; it perhaps 
prevents the actions cause many damages to the environment which their 
compensations bear many costs.  
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 چکیده

به  داشته است، تبدیلزیست به دلیل پیامدهای ناگواری که برای بشر به همراه تخریب محیط
های دنیای معاصرر شرده است و برای بیای کل نمام طبیعت از لمله   یکی از بزرگترین چالش

تر از حل این مسئله نیست. این بحران نخست در غرب آغاز شد و انسران هی  مووروعی مه   
پس از آن با ورود تجدد به شرررد در سررجحی لهانی مجر. شررد. از نمر  نصررر علت این امر  

زیست راهکارهایی اندیشمندان برای حل بحران محیط .زدایی تدریجی از طبیعت اسرت ستید
وی بی آنکه منکر ارزشمندی . زیسرت اسرت  اند که اغلب برگرفته از مهندسری محیط ارائه داده
داند، زیرا بر این باور است که ها باشد شیوه علمی را به تنهایی حالل مشکالت نمیحلاین راه

گزیند بی در برابر این بحران مسئول است. وی رویکردی مابعد الجبیعی را بر میخود علوم تجر
توان از این مشکالت رهایی یافت. او معتیداسرت که تنها با احیای معرفت قدسی طبیعت می  و

دانند الی از فایده میطبیعیات سنتی را در دوران معاصر خ ،هر چند بعضری از متفکران مسلمان 
بر این باورند که سرنت اسالمی والد منابعی غنی برای تبیین فلسفه علوم   گرایانولیکن سرنت 

ای تحلیلی به گرداوری اطالعات کتابخانه -اسرت. پووهش حاورر با استفاده از روت توصیفی  
ابعاد نید و بررسررری  هدف این پووهش. این دیدگاه را مورد تحلیل قرار داده اسرررتو  پرداخته

دهد: با این احیاگری ه  اصررول اخالقی تحییق نشرران میباشررد. نتای  بحران میفلسررفی 
شرود و ه  نیاز انسان متجدد به ایجاد ارتبا  معنوی با طبیعت  درخصرو  طبیعت تحکی  می 

حل دارای ارزت ولایگاه تواند به عنوان یک راهشررود. براین اسرراس این نمریه میبرآورده می
 باشد. ممتاز
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 . طرح مسأله3
زیسررت متعددی برای پاسررخ به بحران محیط ها و رویکردهای نمریهای علمی، پارادای در رشررته
به این موورو  است که  اند. یکی از رویکردهای مولود در این خصرو ، رویکرد فلسرفی   مجر. شرده 
نیش دین برای پاسررخ به داند. در این رویکرد بر زیسررت را بحران اخالقی و الهیاتی میبحران محیط
یست زمحیج حل بحرانرسد راه نمر می زیست تأکید شده است. بر اساس این دیدگاه بهمسائل محیط

های متعددی توسط اندیشمندانی چون سید حسین نصر، لین باشد. دیدگاهحلی الهیاتی و فلسرفی می راه
و دیگران 2 ، لوئیس مانکریف6، براون تیلور5، توماس بری1مری توکر، 1ریچارد فولتز ،7بی توین، 3وایت

فی دین رگذاری مثبت یا منجه با تأثیزیست و نیز در رابا نیش دین در پاسخ به بحران محیطدر ارتبا  ب
متفکرانی قرار دارد که  در زمره (. نصر17: 3116، مجر. شرده است )عابدی وهمکاران زیسرت بر محیط

بر این باور اسررت که بحران  باشررد. ویزیسررت می  و مؤثرِ دین در حل بحران محیطقائل به نیش مه
وی یافت حل معنزیست باید راهپاسخ به بحران محیجابراین برای بنزیست، بحرانی معنوی است. محیط

معتیدند  نصر گرایانی مانند: شوان، گنون وجو نمود. دراین رهگذر سنتحل را باید در دین لستاین راه و
مدارانه  است که انسان را در رأس خلیت قرار داده و به انسان نه گیری رویکردهای فلسفی انسانشکل

گام   زیست روبه زوالنگریست؛  مولب شد تا محیطبلکه حاک  مجلق آن می به مثابه لزئی از طبیعت
محیجی، حاصررل رویکردهای فلسرفی اسررت که با تحول بنیادین فه  انسرران از  لذا بحران زیسرت  نهد؛

و الگوی تعامل او با طبیعت را در انحصار خود درآورده و استثمار نموده است. این تئوری  طبیعت، برنامه
سکوالریزه و زدودن معنویت از طبیعت و نگاه ابزاری به آن در لهت برآوردن مجامع انسانی،  با نگاهی

زیست تحمیل نموده است. نصر با طر. بازگرداندن معنویت به طبیعت ناپذیری را به محیطتبعات لبران
نیسمی  مدرو نگاه به انسان به عنوان لزئی از طبیعت در لهت نجات حیات طبیعی انسان به معاروه با 

 باور این بر است وهمچنین او  افراطی بنا شده برآمده برخاسرته است که بر پایه مکاتب انسان مدارانه 

های مبتنی بر آن، دینی دارد و فیط دین و فلسفه و فلسفی معنوی، ابعاد در ریشه بحران، که این است
د نند کیفیت قدسی طبیعت را احیا کننتوا، مییابی به آنهای امر قدسری و وسرایط دست  به مثابه خزانه

شود که دراین سرؤاالتی در این خصو  مجر. می  طر. شرده (. با توله به ادعاهای 31: 3122)نصرر،  
پردازی ؛ نخسررت باید مشررخد شررود که آیا اصررل مدعا مبنی بر اینکه بحران  میاله به تحلیل آن می

حل معنوی دارد صررحیا اسررت یا نه  به اول چالشرری معنوی اسررت و نیاز به راه زیسررت در وهلهمحیط
ت و زیسسی محیطزیست در اولویت قرار دارد یا مهندعبارت دیگر، در حل این بحران آیا الهیات محیط

بی برای حل مناسدوم باید معلوم شرود آیا نمریه احیا  کیفیت قدسری طبیعت نصرر توانسته راه   در وهله 
وی وارد است  ماهیت این پووهش، کیفی و از نو  تحیییات حل این چالش باشد  و چه انتیاداتی به راه

در این نوشتار  باشد.، تحلیلی و استنتالی میایبنیادی است. روت مورد استفاده در این تحییق کتابخانه
 به ویوه سیدحسین نصر پرداخته و گرایان وفکری سنت های اصرلی منمومه مولفهنخسرت به بررسری   
 ی وی مورد نید و بررسی قرار خواهد گرفت.سو راهکار ارائه شده از
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زیست، نصر این بحران را در وهله نخست چالشی اول: در خصرو  علل پدید آمدن بحران محیط 
داند. مراد وی از مابعدالجبیعه اینگونه اسررت که معنوی و علت اصررلی بروز آن را فیدان مابعدالجبیعه می

داند، بنابراین آن امری متفاوت با فلسررفه آن را تنها در چارچوب یک سررنت وحیانی قابل حصررول می 
زدایی از طبیعت و تنزل قوانین عال  به قوانین . به باور وی معنویت(Nasr, 1968: 81)مدرن اسررت 

نه عل  متجدد. به همین دلیل به واکاوی تاریخ غرب از ریاوری مح  ناشری از فلسرفه متجدد است و   
پردازد تا به کشرف علل این بحران نائل شرود. او در این بررسری سه    دیدگاه مابعدالجبیعی و مذهبی می

علت مه  را برمی شرمارد: تیدس زدایی تدریجی از طبیعت خردگرایی )راسریونالیسر ( و انسران گرایی     
توان متفکر طرفدار سرنت اسررالمی دانسررت، اما در مابعد  نصررر را می ( 7ب: 3112)اومانیسر (. )نصررر،  

زیست را باز کرده است. وی ولود گسست در سنت فلسفی را الجبیعه باب مسائل لدیدی همانند محیط
(. آنچه Nasr, 1996: 30پذیرد و بر این باور اسرت که سنت فلسفی در ایران کامال زنده است ) نمی

با تسلط بر فلسفه اسالمی توأم با زیستن حیات فلسفی به معنای سیراطی و  ورورت دارد این است که
اسرالمی آن بتوان حیایق این فلسفه را به زبان معاصر بیان کرد و اصول آن را در حل معضالت کنونی  
بره کرار برد، مرابعدالجبیعه تنها به شررررد تعلق ندارد، بلکه در میرب زمین نیز مابعد الجبیعه حیییی در    

(. در دل سنت، مابعدالجبیعه و فلسفه سنتی 301-303: 3112ترین سرجا ولود داشرته است )نصر،   باال
ها درباره سرشت حیییت است. ای از آموزهنامد و شرامل مجموعه قرار دارد که آن را فلسرفه لاودان می 

دوران به آید، اصولی که در طول ها اصول به شمار میقلب سنت همین فلسفه لاودان است و آن آموزه
توان فلسرفه سنتی  های فلسرفه لاودان می (، براسراس آموزه 73: 3112عمل در آمده اسرت )لهانبگلو،  

 غرب و خجاهای فلسفه لدید را بهتر فهمید.
زیست ولود دارد، رویکردی مابعدالجبیعی دوم:  وی برخالف رویکرد علمی که نزد مهندسان محیط 

ت عل  به عنوان یک امر محدود و محصور به بعد مادی واقعیات را برمی گزیند. در این دیدگاه مشروعی
شرود، اما اگر این عل  به طور انحصراری به عنوان تنها عل  مشررو  پذیرفته شود، به دلیل    پذیرفته می

هایی را به همراه خواهد داشت.راه رهایی این که علوم تجربی فاقد مبانی قدسی است کاربرد آن آسیب
واند در تهای مسیحیت در خصو  اهمیت معنوی طبیعت میی غرب و نیز آموزهازفلسرفه طبیعت سرنت  

 (7، 3111احیای فلسفه طبیعت مثمر ثمر باشد )دین پرست:
سوم: در عصر لدید خاستگاه انسان از آسمان به زمین انتیال یافت و توله از آخرت به دنیا معجوف 

بود  شناسی نویننسان عاصی که برآمده از انسانشد و از مبدأ الهی خود به طور کامل استیالل یافت. ا
داد پیامدهایی مخربی در ای بدون مرکزتنزل میپنداشت و عال  را به دایرهو خود را مرکز مولودات می

طبیعت به لای گذاشت. این انسان برخالف انسان سنتی که حوزه اختیاراتش محدود و در قبال خداوند 
نیز مسررئول بود؛ خود را لایگزین خدا کرد و برای طبیعت نیز هی  حیی قائل نبود. نصررر تا آنجا پیش  

باور اسررت که به ولود انسرران مدرن در  داند و بر اینرود که انسرران مدرن را دشررمن کره زمین میمی
تواند دوام چندانی داشرته باشد. این امر به راحتی قابل  طبیعت نیازی نیسرت و شریوه مدرن زندگی نمی  
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زیسرت زاییده تخریب رابجه انسان با طبیعت است، ولی کمتر فردی  تصردیق اسرت که مشرکل محیط   
 .(Nasr,1968:21)ه بین انسان و خداست کند که این امر خود معلول از بین رفتن رابجتوله می

محیجی را بازیابی و احیای حل اسراسی برای رفع بحران زیست چهارم: نصرر در آثار متعدد خود راه 
فة ای معنوی بین انسان و طبیعت و نیز تولد انسان خلیطبیعت به عنوان واقعیتی قدسی و برقراری رابجه

همین دلیل برخی از انوا  معرفت تجربی به طبیعت باید از نو  داند. بهاهلل به عنوان حافظ امر قدسی می
پدید آید و به اصرررل سررراحت مابعدالجبیعی دنیای دینی سرررنتی بازگردد که در آن دنیا قلمرو طبیعت  
همچنان معنای قدسری داشرت. به این معنا که علوم تجربی در منمر مابعدالجبیعی تلفیق شوند. به باور   

مسلمان مبتنی بر طبیعیات نیست و لذا در حکمت اسالمی همچنان از قوت و  وی مابعدالجبیعه حکیمان
پندارد. نصررعلوم سنتی را میدس و علوم لدید را نامیدس می  (3111،71اعتبار برخوردار اسرت. )نصرر،  

( علوم سنتی علومی ناظر به طبیعت و مبتنی بر اصول مابعدالجبیعی متفاوت با اصول 320: 3131)نصر، 
است. علوم سنتی متمایز از دین و فلسفه است. این علوم در میایسه با علوم ناسوتی میدس  عل  متجدد

هسرتند. مثال؛ کیمیایک عل  سرنتی و به تعبیری دیگر یک عل  قدسی است. تنها عل  میدس است که   
تواند مراتب و درلات واقعیت را معین کند. عل  میدس آنچه را که عل  متجدد کشرف کرده است را  می

آورد. کند، بلکه نو  دیگری از معرفت به لهان را که ریشه در واقعیت میدسش دارد فراه  مینفی نمی
زیسرت همگرایی دارد. علوم سرنتی ه  قادرند در حل مسائل   عل  میدس ه  با معنویت و ه  با محیط

(. 60: 3112نصر، ای به عل  نوین داشته باشند )توانند رویکرد نیادانهمعاصرر مددرسران باشند و ه  می  
 تواند توسعه پیدا کند و الهیات طبیعت را در بر بگیرد.در پرتو این احیای مجدد الهیات می

زیسرت را در وهله نخست بحرانی معنوی  سرنت گرایان بحران محیط  و از آن لا که نصرر   :پنج 
دین در معنای داند، لذا نیش ادیان در حل این چالش از دیدگاه او بسرریار اسرراسرری و مه  اسررت.   می

آورد. به باور وی های سررنتی به ولود میگسررترده ات نگاه معنوی از تجربه طبیعت را در میان تمدن
تواند های امر قدسی و وسایط دستیابی به آن میهای مبتنی بر دین به عنوان خزانهفیط دین و فلسرفه 

از تنها محیجی توله کنی  بسررتکیفیت قدسرری طبیعت را احیا کند. حتی اگر تنها بخواهی  به اخالد زی
( تحییق درباره فه  دینی درباره طبیعت در ورای 153-150: 3116تواند راهگشرا باشد. )نصر،  دین می

سازد که ادیان یکدیگر را غنا بخشند یا برخی ادیان از های دینی امکان این را فراه  میمرز و محدوده
اند مورد عنایت قرار دهند. در ه اینک فراموت شدهطریق تماس با یک سنت زنده ابعاد میراث خویش ک

بحث از دیدگاه دینی درباره نم  طبیعت باید این بحث را در سررریاقی لهانی طر. کنی ، اما کاربرد آن 
باید محلی باشرد. در متن هر سرنت کامل مکاتبی هسرتند که در خصو  طبیعت ه  از حیث واقعیت    

های دینی اند. این مکاتب باید ورای مرز و محدودهکرده روحرانی و ه  بره حیث واقعیت کیهانی بحث  
ای که اصالت هرسنت محفوظ بماند در عین حال مفاد معنوی طبیعت مورد بررسی قرار بگیرند به گونه

 ای کلی روشن شود.به شیوه
مسررئولیت انسرران به عنوان لانشررین خدا بر روی زمین )خلیفة اهلل فی االری(، یکی از   :شررشرر 
تواند مورد توله قرار گیرد. از نمر اسالم انسان در محور و کانون فضای همی اسرت که می مضرامین م 
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کیهانی قرار دارد و در همان حال آقا و نگهبان طبیعت اسرررت. وی که اسرررامی همه مولودات را تعلی  
 ریابد. بشررر تنها به دلیل این که خلیفه خداسررت حق سررلجه و حکومت بیافته بر تمامی آنها سرلجه می 

(. اسررالم از 375: 3131طبیعت را پیدا کرده و این به معنای طییان علیه آسررمان نیسررت )محیق داماد، 
محیجی که الزمه کسب شایستگی خلیفة اللهی است، همان بدو پیدایش اصولی را برای شناخت زیست

 طبیعت ه ها عروه کرد. در اسالم طبیعت هرگز به عنوان امری دنیوی لحاظ نشده و علوم به انسران 
در میام طبیعت مخلود بدون به خاطر داشرتن طبیعت خالق مورد مجالعه قرار نگرفته است. قرآن مملو  

ز کند. ااز اشرارات به منابع ارزشمند حیاتی یعنی آب، هوا و خا  است و مسلمانان را از اسراف نهی می 
ست. عی و توزیع عادالنه آنها اسروی دیگر احادیث نیز بیانگر دغدغه پیامبر ) ( درباره حفظ منابع طبی 

(. طبیعت 713-716: 3115انسران به لهت ویوگی خالفت الهی در برابر خداوند مسرئول اسرت )نصر،    
همچون امانتی از لانب خداوند در اختیار انسان نهاده شده لذا وی در برابر طبیعت مسئول است. طبیعت 

 ،وری از آن استاساس هر چند مجاز به بهرهبرای انسران سرنتی تجلی آیتی از آیات الهی است. براین   
اما در عین حال باید به خوبی در حفظ آن کوشرا باشرد. به خالف آن انسران عاصری خود را اصررل این     

داند در دیدگاه انسرران سنتی همه عال  از لمله داند و هرگونه تصررفی را برای خود مجاز می لهان می
در همه الزا  و ذرات هسررتی از لمله طبیعت لاری و طبیعت در حال تسرربیا خداوند هسررتند و حیات 

سراری اسرت اما از دیدگاه انسران عاصی برگرفته از تفکر ثنوی، در طبیعت تنها با امتدادی بدون شعور    
ای که با یک سرررو کار داری . لذا این امتداد چون حیات ندارد، حیی ه  ندارد. بدیهی اسررت نو  رابجه 

ت شود کامال متفاوای که با یک لس  صرف برقرار میشود با نو  رابجهمولود باشرعور وحی برقرار می 
خواهد بود. بدین سان هر چند انسان قدرت دارد بر همه مولودات تسلط یابد اما به دلیل شعور و آگاهی 

 تر است.مسئولیت دارد که از همه مولودات مراقبت کند. مسئولیت او از همه مولودات دیگر عمی 

 زیستآمدن بحران محیط. علل پدید 1

 انسان گرایی )اومانیس (. -1خردگرایی )راسیونالیس (  -7تیدس زدایی تدریجی از طبیعت؛  -3

 زدایی از طبیعت و معرفت. قداست1-3

 . کالم مسیحیت 1-3-3
شررناسرری هرمسرری نیز غاز عالوه بر کتاب میدس از کیهانشررناختی در مسرریحیت در آعلوم کیهان

ل مسیحیت به دلی باوری در آن رواج داشرت. در میابل گرایی و عیلباوری، تجربهطبیعتمند بود و بهره
احسراس خجر در برابر دین کیهانی یونانیان برای مصون ماندن الهیات مسیحی به انکار کیهان شناسی  
ر دیونانی پرداخت. در الهیات مسیحی تأکید بر ماهیت خداوند، رو. انسانی، نجات و رستگاری است اما 

کیهان شرررناسررری یونانیان ماهیت الهی کائنات و منزلت مافود طبیعی خرد آدمی که انسررران را قادر  
این امر سبب شد متألهان مسیحی به . (11: 3121را بشرناسرند اهمیت داشت )نصر،   سراخت لهان  می

به ون دلیل اهمیتی که برای نجات رو. انسرران قائل بودند منکر رو. درونی طبیعت شرروند و این امر به 
ر یحیت به دلیل اینکه در برابشرناسری قدسری انجامید. در واقع مس   خود به کنار گذاشرته شردن طبیعت  
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کرد عل  و معرفت را خدمتکار ایمان قرار داد و دانش بدون ایمان را دانشی گرایی احساس خجر میعیل
ن رسرمی بی لسرمانی دانسرت و لوهر مافود طبیعی عیل بشرری را انکار کرد. بدین سران مسریحیت      

طبیعت و ماورای طبیعت یا فی  الهی و طبیعت تمایز قائل شرررد. این رویکرد، که سررربب شرررد نوعی 
دید های عمیق بحران فعلی موالهة انسان لبیگانگی با طبیعت در مسیحیت شکل گیرد، یکی از ریشه

 با طبیعت است.

 رشدی گرایی ابن. عقل1-3-7
شد رسینایی غلبه یافت. تفسیر ابنرشدی بر مکتب ابنرن سریزده  در میرب زمین مکتب ابن در ق

در لهان  گراییا، بهترین نشانه حرکت در لهت عیلسرین گراتر از ابندر غرب، به مثابه فیلسروفی عیل 
ات معنوی گرایانه لایگزین الهیوران الهیات با کالم عیل(. در این د21-21: 3112)نصررر  مسرریحی بود
درا  دینی از ارشته شناسی داشت که با فشناسی ارتباطی تنگاتنگ با مبحث سرینا کیهان شرد. نزد ابن 

اثیر به ن انکار تسررینا پرداخت و ایانکار نفوس فلکی مورد اعتیاد ابنرشررد به ابنعال  مجابیت داشررت. 
 زدایی از عال  داشت.سزایی در قداست

 . انقالب علمی 1-3-1
کمال رسید. انیالب علمی و تولد علوم طبیعی نوین در زدایی از طبیعت به در قرن هفده  قداسرت 

گذشرررت. عال  طبیعت این دوران پس از آن رخ داد که نزدیک به دو قرن از شرررکاکیت فلسرررفی می
کائنات انکار شده بود، از طرفی ایمان، که ویوگی اساسی انسان قرون وسجی  ۂسکوالریزه و قداست ماد

اینکه رویکردهای عرفانی و نمادین به طبیعت نیز به کنار گذاشته بود، روبه وعف نهاده بود و در نهایت 
شرده بود. در نتیجه نمادهای مولود در طبیعت تبدیل به حیایق شدند. کائنات از معنا تهی شدند و همه  
کیفیات به کمیات تیلیل یافتند انیالب علمی حیایق بسریاری را در خصررو  وله کمی طبیعت آشکار  

 -خداوند بودن جلی آیه و لایگاه ت-از دسرررت رفتن ولره دیگری در مخلوقرات    ولی این امر بره  ،کرد
 . فه  مسیحی سنتی از طبیعت در اثر انیالب علمی دگرگون شد.(3116انجامید )نصر 

 گرایی )راسیونالیسم(. عقل1-7
ن به شرناسرا گذاشت و ای  بنای ییین را بر فاعل« اندیشر  من می»دکارت با ابتنای فلسرفه خود بر  

کرد و تنها الزم بود درون ذهن فردگرایی انجامید، زیرا خود فرد برای سررراختن بنای معرفت کفایت می
خود از مفراهی  واورررا و متمایز فجری بهره گیرد و از آن طریق بعد از اثبات نفس به اثبات خدا و در  

را به  راسیونالیس  اروپایینهایت اثبات لس  بپردازد. دکارت استدالل را معیار دانستن قرار داد و این امر 
یعنی او اسرررتدالل را پایه حیییت وحتی در  واقعیت قرار داد. پس از او  معنرای واقعی بره ولود آورد؛  

رایی در گدر این مسریر پیش رفتند. استدالل  فیلسروفان یکی پس از دیگری، هر چند نه تمام متفکران، 
شهودی و وحی بود. بدین مسرتیل از عیل   این میجع به معنای اسرتفاده انحصراری از عیل اسرتداللی   

گرایی قرن هفده  زمینه ناخودآگاه تمام تفکرات علمی از آن زمان تاکنون شررد و این نگاه ترتیب عیل
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لایگزین نگاه معنوی به طبیعت شررد. به همین دلیل تفسرریر نمادین از طبیعت هرگز لدی گرفته شررد 
 رد؛ به کهای مح  تکیه میستداللاقعیت تنها به ا(. انسان نوین برای کشف و فه  و12: 3112)نصر، 

پنداشت. از سوی کرد و خود را مسرتیل از آسمان و ملکوت می مبدأ و اصرلی فراتر از خویش توله نمی 
گرایی در در  واقعیت و توانایی یی مح ، که درون ذات خود نوعی شرررکگرااللدیگر این اسرررترد 

ها تردید روا دارد. شاید تنها شرد بشرر به بسریاری از ییین   شرناخت انسران را به همراه آورد، مولب می  
ات بر تصرف عال  طبیعت بود. این انسان دیگر چیزی ین انسان در آن شک نداشت تواناییچیزی که ا

 (.770-775: 3116لز مخلود زمین نبود و هی  هدف دیگری لز استثمار طبیعت نداشت )نصر، 

 گرایی . انسان1-1
در دورانی که انیالب علمی به وقو  پیوست توله بیش از حد به علوم تجربی های شگرف پیشرفت

را به دنبال داشت، تالایی که حتی به سیانتیس  یا عل  پرستی انجامید. در نتیجه این اعتماد بیش از حد 
لگو . این اشناسی قرار گرفتفت و به مثابه الگویی برای انسانبه عل ، فیزیک نیوتنی از حد خود فراتر ر

ی تجربی تیلیل داد. با کمک عل  لدید تنها نیش -رویکرد مابعدالجبیعی به انسان را به رویکردی علمی 
طبیعت بود و اینکه طبیعت در خدمت نیازهای انسان، به  که برای بشرر باقی مانده بود فتا و سرلجه بر  

(. خالصه 335: 3115صر، منزله حیوانی که تاحدودی از عیل و تفکر اسرتداللی برخوردار است درآید )ن 
شود چنین شناسی میلایگزین طبیعت جددتشناسی مترین دالیلی را که سبب شد طبیعتتوان مه می

 برشمرد:
 گرایانه به طبیعت با رویکرد قدسی در رنسانس.عیلنفی عیل شهودی و لایگزینی رویکرد  .3

یعت قانون حاک  بر طبقی و انفکا  قوانین طبیعت از اخالد: تیریبا در همه ادیان قانون اخال .7
ها و ه  ی سررنتی، قانونی که ه  برای انسررانها، در غرب، برخالف تمدنوابسررته به ه  هسررتند 

دنیوی و سکوالر شد و عیل بشری  ،برای طبیعت مناسرب اسرت و به دسرت خدا وورع شده است    
کشف  ا عیل بشرشد این قوانین ر لایگزین اراده الهی شده در قرن هفده  این معنای نوین تثبیت

 از قوانین اخالقی و روحانی منفی بود.آن شد و د و با قوانین ریاوی یکی گرفته کر

های سنتی که تخریب واقعیت ساختار سلسله مراتب عال  شرناسی نابودی رمز ظاهری لهان .1
ت را به راز آلود و نمادین به عال  طبیع گاهن غربی در پی داشررت. انسرران معاصررر ن را برای انسررا

راموشرری سررپرد، در علوم لدید نمادها و رمزهای طبیعت به کنار گذاشررته شرردند و این امر سرره  ف
 (.321الف:  3116بسزایی در سکوالریزه کردن طبیعت داشت )نصر، 

تیییر  گرایانه وییی و لایگزینی آن با تصوف احساسکنار گذاشته شدن عرفان در معنای حی .1
ز از عواملی مؤثر در تیییر خردگرایررانرره و منجیی نیدیرردگرراه متررافیزیکی در کالم بررا دیرردگرراه 

 (.Nasr1996:20شناسی نوین است )شناسی سنتی به طبیعتطبیعت
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 زیستحل نصر برای حل بحران محیط. راه4

 . احیای فلسفه طبیعت سنتی و علوم قدسی طبیعت4-3
عت زدایی از طبیقداستزیست آن است که راهی که در به اعتیاد نصر تنها طریق حل بحران محیط

و معرفت طی شرررده به روت معکوس طی شرررود؛ به این معنا که فرایندی که به سرررکوالر شررردن و 
انحصارطلبی عل  منتهی شد وارونه شود و تعالی  هستی و مابعدالجبیعی در باب تیدس طبیعت احیا شود 

محیجی را رفع بحران زیستحل اساسی برای (. نصر در آثار متعدد خود راه702-701الف:  3116)نصر، 
و نیز  ای معنوی بین انسان و طبیعتبازیابی و احیای طبیعت به منزله واقعیتی قدسری و برقراری رابجه 

(. اینکه انسان مدرن چگونه 11د:  3115داند )نصر، تولد انسان خلییةاهلل به عنوان حافظ امر قدسی می
وامع های سررنتی لبدین گونه اسررت که او رفتار انسرران تواند انسرران خلیفة اهلل را در خود متولد کندمی

از  هاییمختلف بره ویوه اولیرا و حکمرا را در محضرررر لمال طبیعت بکر نماره کند تابتواند به نشرررانه   
 تواند به ثبات در نهاد بشرهای فجرت بشر دست یابد. در نتیجه این مشاهدات بشر مدرن ه  میساحت

رتو این نور تواند در پشناسی نوین نیز میلت او بازیابی شود، حتی انسانمنزپی ببرد و ه  اینکه میام و 
(. از آنجا که شناخت 17هایی ازلی طبیعت بشرر بهره برساند )همان:  بررسری شرود و به شرناختن لنبه   

تواند یالجبیعه سنتی مقدسری امکان پذیر اسرت، تنها مابعد  قدسری طبیعت تنها در بسرتر سرنت زنده و    
زیست، درباره طبیعت فراه  آورد تا براساس آن بتوانی  در حل معضالت، از لمله محیطفلسرفه اصرلی   

(. پس از احیای مابعدالجبیعه سرنتی، شرناخت و بازیابی معرفت قدسی به   721: 3110بکوشری  )نصرر،   
طبیعت بیش از همه ورروری اسرت فلسرفة طبیعت، که همان لهان شرناسی سنتی است، و چه امتیاز     

رایی گتواند عیلکند و میرا آشکار می ز علومی که فراورده انیالب علمی قرن هفده  استعلوم سنتی ا
متون  توان ازرا کنار بگذارد و به کشررف مجدد طبیعت کمک کند. به باور نصررر، فلسررفه طبیعت را می 

رد ک توان الگویی تلفیقالجبیعه حیییی و عل  قدسرری در غرب مییدس اسررتخراج کرد. با احیای مابعدم
که شامل همه انوا  معرفت باشد. به همین دلیل برخی از انوا  معرفت تجربی به طبیعت باید از نو پدید 
آید و به اصرل ساحت مابعدالجبیعی دینی سنتی، که در آن قلمرو طبیعت همچنان معنای قدسی داشت،  

ی ناظر به سررنتی علوم باز گردد به این معنا که علوم تجربی در منمر مابعدالجبیعی تلفیق شرروند. علوم
طبیعت و مبتنی بر اصرول مابعدالجبیعی متفاوت با اصول عل  متجدد است، علوم سنتی از دین و فلسفه  

ری گسرران تنها با این احیایتند. بدیناسرروتی میدس هسررسررت. این علوم در میایسرره با علوم نمتمایز ا
سرراخت و خود این عل  را درون یک توان ویرانی حاصررل از کاربرد عل  لدید در طبیعت را محلی می

تواند توسعه یابد و طبیعت را در تر ادغام کرد الهیات در پرتو این احیای مجدد میمنمر و دیدگاه لهانی
  (.Nasr, 1968: 113ر گیرد و استانداردهایی برای داوری در مورد نتای  علوم ارائه دهد )ب

 های انتقادی برخی ازاندیشمندان غربی. دیدگاه5
معنوی  هایاز آغاز قرن بیسرت  تاکنون اندیشمندان و مکاتب مختلف فکری با نمایان شدن بحران 

ردها و ها به ارائه راهبگیری این بحرانتا با بررسی علل موثر در شکلاند محیجی تالت داشتهو زیست
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دان ترین اندیشمنهای برخی از مه راهکارهای خویش بپردازند که در این گفتار به بررسی آرا و اندیشه
اند زیست، درصدد برآمدهپردازی . در میدمه اشاره کردی  که برخی از دانشمندان اقتصاد محیطغربی می

باوران سررربب کنند: اعتیاد دینهای دینی نسررربت داده، ادعا میمحیجی را به آموزهکه بحران زیسرررت
ف سازی محیط پیرامون تضعیی سال محیجی شده، انگیزه آنان را براسرازی و تخریب منابع زیست تهی
 ها به نمر اینان عبارتند از:ترین این چالشکند. مه می

 . تسخیر5-3
 و خدمت انسان و کارگزار او آفریده باوران، خداوند متعالی لهان هسرتی را در براسراس اعتیاد دین 

اسان این شنآن را فرمانبردار انسان قرار داده است تا بتواند به راحتی از آن استفاده کند. برخی از زیست
ته زیست دانساز عوامل تخریب محیطاعتیاد را که کمابیش در اعتیاد مسیحیان و مسلمانان ولود دارد، 

 تواند هر گونه بخواهد در طبیعتای که انسرران از طرف خداوند بر طبیعت یافته میمعتیدند با سررلجه و
 :White, 2006)زیست را به دنبال دارد تصررف کند و چنین تصررفی از بین رفتن طبیعت و محیط  

داند که کتاب میدس بر روی زمین به انسان ای میزیسرت را ریشره در سلجه  . وایت بحران محیط(65
 و ها داده که طبیعت را کنترلانسانی را به مدارانه، این الازه دینعجا کرده اسرت. غرور این باور انسان 

 استفاده کنند.  از آن سو 

 . سکوت5-7
برخی از دانشرررمنردان، اعترای خود را بر مجرامع دینی از این زاویه که این مجامع در میابل این   

های دینی مجالب مه  کمی درباره دارند. متون کالسیک سنتاند، بیان میبحران سرکوت اختیار کرده 
ها، فرسررایش خا ، اتالف منابع آب، آلودگی زمین و آب و هوا و گرم شرردن زمین و ...  ب لنگلتخری

زی گیرند؛ چیدارند. افزون بر این، برخی از معلمان دینی هنوز لمعیت انسررانی رو به رشررد را نادیده می
 یدگوترین می در این باره راسرررل کند.تر میکه همه تهدیدهای مذکور را به میزان قابل تولهی وخی 

دهند. به لحاظ سررنتی، هیات به این مشررهورند که به صررال. لهان طبیعت چندان اهمیت نمیدین و ال
 اند. وی که بیش از سیمحیجی کردهها و مسرالد توله کمی به مسائل عمده زیست کلیسراها، کنیسره  

و  داند که دینانگیز میحیرت محیجی را به عهده دارد، این را بسیارسرال اسرت رهبری نهضتی زیست  
 .(Ruseel Train, 1990اند )تفاوت بودههیات تا این حد در برابر بحران فعلی بیال

 انگاری دنیا. موقت5-1
 در بیان دیدگاه ،مریکاعات عل  و دین دانشررگاه لرج تاون آهیات و رئیس مرکز مجالهات، اسررتاد ال

رای داند که بوی لهان فود طبیعی را علت این میسگیری دین به زیست، لهتتعاری دین با محیط
ه یک شد. ادیانی که بحیات بر روی این سریاه ارزت بسریار کمی قائل باشرد و به رفاه این لهان نیندی   

دهند توله به این لهان کنونی را تر  گویی . هی در آینده امیدوارند، حتی به ما الازه میبخش النجات
 وید:گگذارد چنین میمحیجی را کنار میدین، اصل اساسی اخالد زیست او با بیان اینکه این نگاه
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محیجی آن است که زمین را خانه واقعی خود یک اصل اساسی اخالد زیست»
توانرد این لهران را بره عنوان خرانه ما بپذیرد. دین به ما     تلیی کنی ؛ امرا دین نمی 

گونه این دیدگاه گویرد مرا صررررفار زائران یا مسرررافران روی زمین هسرررتی . چ   می
که  وطنی لهانیشررناسرری را لدی بگیرید  بی تواند ادعا کند که بومغیردنیایی می

توانرد بره اندازه کافی انر ی اخالقی فراه  کند تا به   دین حکرایرت از آن دارد نمی  
 .(101)همان:  «شناسی کمک کندنهضت بوم

از سوی دیگر، تدین پیامبرگونه بسیاری از متدینین به آنان الازه داده است که فکر کنند این لهت 
 رود و بنابراین شایسته نجات دادن نیست. به سمت نابودی پیش می

چنین اظهار زیسررت هالت در بخش دیگری از سررخنان خود و در بیان مووررع تالقی دین و محیط
اشتیاد انسان به امر ابدی، او را پیش از موعد از لامعه زمینی که به آن حداقل این است که کند که می

، انگارانه بر تفکر دینی به ویوه در گذشرررته؛ بنابراین یک چنین لدایی دوگانهسرررازدتعلق داری  لدا می
نی ناشررردرسرررد ما با معمایی حلغالب بوده و نتیجه آوارگی کیهانی را به دنبال دارد...؛ پس به نمر می

زندگی کنی  و از  (آموزند بدون خانه )تعلق به دنیامی هرای دینی به ما  . از طرفی آموزهیهسرررت والره م
های خود را عمییار در طبیعت نفوذ دهی . آیا زیسررت اقتضررا دارد که ریشرره  سرروی دیگر اخالد محیط

 لمع کرد  توان این دو احساس را با ه می

کند جلب را با بیانی دیگر طر. میهمین م ،رالیاییشناس استفیلسوف و بوم ،همچنین لان پسرمور 
گونه که هستند، کالر تنها، بدون آن که هی  کسی لز همنوعشان آنان اگر انسان ها خود را ... همانکه 

تفاوتند، در را یاری کنند محصرروالت فرایندهای طبیعی بدانند که نسرربت به بیای آنها به طور کامل بی
، شوند، آنها نه از طریق تعمی شرناختی خود با تمام میتضیاتش مواله می این صرورت با مشرکالت بوم  

 (.Passmore, 1974: 184شوند )بلکه از طریق طرد کامل ایده قدسی به آن در  تلخ نائل می

 . نقد و بررسی دیدگاه نصر6
از نیجه شرو ،  هایشاین است که سیر کلی بحث وی   حلنکته قابل بحث در خصو  راه .3

و اثبات فروریات در این تفکر بر اساس شهود عیلی استوار   بحث و مبانی سریسرت  فکریش  امه اد
مندی امغ از نمفار وی باشد روت تفکراست که از میدمه چینی و استدالل فلسفی منجیی فارغ می

های عیلی و فلسفی مدون و منم  بوده و براساس اعتماد و اعتیاد مبتنی بر شهود عیلی اسرتدالل 
ای اسرتوار اسرت که شربهات و اشکاالت وارده بر سیست  تفکر شهود    های هزارهو سرنت  به ادیان

ر روت های آن بعیالنی از قبیل عدم امکان شهود عیالنی بر همگان و غیر قابل تعمی  بودن یافته
(. در خصررو  بحران 31-71: 3126باشررد )اصرریری لفمجانی،  ای نیز وارد میتفکر ادیان هزاره

مر به اینکه حذف قداست طبیعت در فاصله زمانی بعد از دوره رنسانس اتفاد افتاده محیجی نزیست
ده ای بیان شتولهی به ادیان هزارهسترت روحیه اومانیستی انسان و بیاسرت و علت اصرلی آن گ  

لویی انسان بر طبیعت در همه اعصار در حالت کلی سلجه توان گفت:در نید این مسرئله می  اسرت 
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ای متفاوت رای  بوده و به نوعی رفتار انسان با طبیعت در کل تاریخ رنسرانس به شیوه قبل و بعد از 
لویی یک طرفه دارد. همچنین روحیه اومانیستی به عناوین و نمودهای نشان از رابجه سلجه و بهره

ی گرایتوان انسانمتعدد از لهانخواری گرفته تا شر  در میان افراد در همه اعصار رای  بوده و نمی
گرایی مولب بروز های زیسررتی تلیی نمود و چه بسررا در برخی موارد انسررانرا عامل اصررلی بحران

 محیجی گردیده است.رویدادهای مفید در عرصه زیست

گرایی اسررت. گویی فلسررفه غرب و تجدد دارای ذات و  انتیاد نصررر از تجدد، بر مبنای ذات .7
ا بودن و مانند آن به این ذات نسبت داده ماهیت مسرتیلی اسرت. بر این اساس صفاتی مثل دنیاگر  

جدد توان تاما اگر مدعی باشی  ما با مصادیق مواله هستی  و نه با یک ذات مستیل، نمی ،شودمی
وی  شو محصرول آن عل  متجدد را به طور کامل مردود دانست، بلکه در اینجا قائل به تفکیک می 

هی  دلیلی برای اینکه عل  متجدد دارای یک ذات کنی . وی و نترای  خوب را از نتای  بد مجزا می 
ات بلکه تنها به مستند ،کندواحد است و این ذات سکوالر و بریده از سرچشمه الهی است اقامه نمی

 ری از لهل ها را از بین بردهدهد. چرا این گونه به عل  لدید نگاه نکنی  که بسیاتاریخی ارلا  می
 اتوانند قابل قبول باشند  مغیرقدسری و اومانیستی دارند می و چگونه علوم لدید که ماهیت اسرت  

اگر مبانی آن باطل است باید کنار برود. اگر سکوالر است، حتی  در میابل عل  لدید چه باید کنی  
اگر اسرتفاده کاربردی و عملی داشته باشد و حتی اگر عل  محدودیت خود را بپذیرد، باز ه  باید به  

یط باید الهی باشرررد. آیا ما مسرررلمانان و دینداران باید عل  خا  خود را به کنار برود؛ چون عل  ف
( 30: 3130ولود بیاوری . اگر بنا باشررد طبیعیات قدسرری شررود باید علوم تجربی کنار رود. )قاسررمی

طور که در سنت اسالمی علوم تجربی دراین مبحث ممکن اسرت نصرر چنین پاسخ دهد که همان  
ه  پذیر است، زیرا مداشت، چنین چیزی امکان ترین حد قراردر پایین قدسری بود و به لحاظ طولی 

ریزی یپ ای عل  خود رابینی دانشمندان دینی باشد و در لوای چنین مابعدالجبیعهاین است که لهان
 در برابر عل  مدرن غربی چه کنی   اما به هر صرورت لای این سرؤال باقی است که ما باید   کنند،

مجلوب بوده است یا مذموم  آیا بدون سکوالر شدن عل  این پیشرفت ممکن  پیشرفت علمی غرب
بوده یا نه  اگر بله پس چرا این پیشررفت تنها در غرب رخ داد که عل  سکوالر شد  از سویی دیگر  

 راحت نتوانی  روی آن تحییق کنی  شود خیلی اگر ما طبیعت را میدس بدانی  آیا سبب نمی

شررود این اسررت که تفکر  گرایان، و از لمله نصررر، میکه به سررنتیکی از انتیادات مهمی  .1
توان مدعی شد وی هی  استداللی برای گریز اسرت. بر مبنای این انتیاد می گرایی اسرتدالل سرنت 

زیسررت ارائه نداده اسررت. پاسررخ وی در برابر این اتهام این اسررت که اندیشرره   حل بحران محیط
از  بلکه عیل را به لنبه استداللی فکر، که فیط یکی ،نیستگریز گرایی به هی  وله استداللسنت

مووو  را به حکمای مسلمان ارلا   کند. نصر در پاسخ این انتیادنیروهای عیل است، محدود نمی
دادند. ستدالل تیلیل نمیرگیری اسرتدالل، فلسفه را به صرف ا کارغ  مهارت در بهدهد که علیمی
حکمت ذوقی معتید بودند و مالصررردرا حکمت متعالیه را نتیجه سرررینا و سرررهروردی هر دو به ابن

وان تدانست. عیل از نمر این حکیمان دارای مراتبی است و نمیترکیب برهان و عرفان و قرآن می
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 گرایی به معنای راسیونالیس  غربیگرایان مخالف استداللآن را به اسرتدالل محدود کرد. لذا سنت 
همچنان لای این (.  باید در ادامه گفت که 3112)گنون ی استدالل مخالف به کارگیر هستند و نه

وی برای مجاب کردن استداللیان باید از شیوه خود  ال باقی اسرت که اسرتدالل نصر چیست   سرؤ 
توانرد آنها را مجاب کند. مگر اینکه قصرررد  گیرد؛ اگر روت و زبران واحرد نبراشرررد نمی   آنران بهره 

زیسررت و بحران محیط آنچه در مورد در خصررو  به آثار ویداشررته باشررد. با رلو  کردن نمجاب
رسد استدالل و برهانی برای نمریاتش اقامه نکرده است چنین به نمر می ،حل آن نگاشته استراه

حل رسد این راه(. در واقع به نمر می3: 3110)اعوانی و صرفار به شواهد و مؤیدات بسنده کرده است
سی رلو  کنی  و فلسفه طبیعت سنتی را احیا کنی  تنها یک ادعای او که الزم است به طبیعیات قد

بدون دلیل اسرت. یعنی هی  تضرمین عملی ولود ندارد که با کمک مابعدالجبیعه سرنتی مشکالت    
 شود.محیجی به طور کامل حلزیست

را از  زدایی از طبیعتچگونه ممکن اسرت به گذشرته بازگشرت داشته باشی  و فرایند قداست    .1
تواند این باشد که بازگشت خام به گذشته مدنمر نیست. کوس طی کنی   پاسرخ نصر می لهت مع

 کنی  و محال است بتوانی  بهاما همچنان این مسرئله باقی است که ما در دنیایی مدرن زندگی می 
جلوب حتی اگر ممکن باشد م ی خود را مثل مردم باستان کنی   گذشته بازگشت کنی  و روت زندگ

رو ها و معضالتی روبهنیسرت. حتی اگر طبیعت برای ما قداسرت داشرته باشد خواه ناخواه با چالش   
اشی  اللهی برای خود قائل بهستی . یعنی حتی اگر امر قدسی درون خود را زنده کنی  و نیش خلیفه

ل و شود به لای اتومبیباعث نمی و در برابر طبیعت احسراس مسئولیت کنی  هی  کدام از این امور 
از  مندیهواپیما و قجار و مانند آن از اسرب و قاطر استفاده کنی . یا در زندگی شهری به لای بهره 

 های خود استفاده کنی .گاز طبیعی از فضوالت حیوانی برای گرم کردن خانه

مورد توله  «گراییسنت»و « سنتی»اشندکه تفاوتی بین ب ممکن اسرت برخی ناقدان معتید  .5
بردند  آیا صرف آقای نصرر نبوده اسرت. آیا اگر مردم سرنتی ابزارهای مدرن داشتند از آن بهره می   

ه آنها ار این امکان را بشررد طبیعت را اسررتثمار نکنند یا نداشررتن ابزبینی الهی آنان سرربب میلهان
های مدید در راه هدر شرررایجی که ممکن بود آنان برای یک مسررافرت با سررختی ما مثال؛ داد نمی

باشررند و به راهزنان برخورد کنند و حتی گاهی لان سررال  به در نبرند، اگر همان زمان به صررورت 
ند با این کار گفتکردند، یا اینکه میشد استفاده میالساعه هواپیما با اتومبیل با قجار اخترا  میخلق
شود، و از این قبیل؛ و بهتر وده میشود، خا  فرسشود، هوا آلوده میزیست طبیعی خراب میمحیط

ها به مرور هر قدر ابزارهای رسد انسانبه نمر می مان اسرب و قاطر به مسافرت بروی   اسرت با ه 
اند. بنابراین نصرررر یا باید به این بردهکردند به همان اندازه ه  از همان بهره میلردید اخترا  می 

ون خستین خود ندارد و بداست که تولهی به مبدأ نقائل شود که منمور او از انسان عاصی انسانی 
مانی ز و انسان سنتی انسانی است که به مبدأ قدسی خود توله دارد و این انسان در هر مرکز است

حیییت  در یا اینکه بگوید انسان عاصی در دوران رنسانس متولد شد. ممکن است ظهور کرده باشد 
ز زمان و مکان دانسرررت و از طرف دیگر برای اثبات توان از یک طرف سرررنت را امری فراتر انمی
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مدعای خود از مسرتندات تاریخی بهره لسرت و میاطع زمانی خاصری را مبدأ ظهور بعضی از امور    
 )تجدد، عل  مدرن و مانند آن( دانست. 

 . پاسخ کلی به نقدها2
لواب  ستتشریا مووو  ماهیت وچیستی سنت ممکن ا اسراسرا با  : باید گفتبه نیدها  در پاسرخ  

د: یکی معنای عام که هر گونه گرایی دو معنا دارمنتیدین مشررخد گردد. سررنت بر شرربهات وارد اکثر
شرود و داعیة بازگشرت به لهان سنتی را دارد و   های مدرن را شرامل می العملی نسربت به پدیده عکس

ن ابزار و با همان اند با همان فضررا و با همازیسررتهآرزوی تنفس در هوای گذشررتگانی که قبل از ما می
شرررود و آدمیان و با همان امکانات، در اینجا چشرر  به آثار باسرررتانی دوخته شرررده و به آن افتخار می 

بهتر است  این گروهشود. اطالد کلمه سنتی بر تکنولو ی و عل  عامل پسررفت و نه پیشرفت تلیی می 
است و  هیت که دارای منشأ الق با اصولی اسبه معنی حیای» :گرایی به معنی خا تا سرنت گرا. سنت 
ها، لوگوس یا دیگر عوامل انتیال ف به رسوالن و پیامبران، او تارههای مختلفی معرواز طریق شخصیت

های مختلف اع  از ساختار التماعی و برای ابنا  بشر ... آشکار شده و با به کارگیری این اصول در حوزه
لبته معرفت متعالی همراه با وسرایجی برای تحصیل آن  حیوقی، هنر، رمزگرایی و علوم همراه اسرت و ا 

بنابراین سنت برای سنت گرایان به معنی خا  شامل آن اصول و قواعد «. شودمعرفت را نیز شامل می
 دهد نه عناصر و ظواهر مادیبینی آنها را تشکیل میفکری و لهان دارای منشأ الهی است که منمومه

و امکانات آن زمان. با این وصف گرچه با آمدن دنیای مدرن لهان سنت  ها و بناهالهان سنتی و انسان
وده و گرایان باما سررنت )به معنی خا ( برای سررنت )به معنی عام( رخت بربسررته و به تاریخ پیوسررته،

: 3112)رحمتی  است هیهست و خواهد بود، زیرا آغازی آسمانی و منشای الهی دارد و متصل به منبع ال
11.) 

ه زندگی کرده و در فضای فکری ای سرنتی رشرد کرده و در مرکز تجدد و مدرنیت  نصرر در خانواده  
د کمتر ان دینی آشنا نباشگرایی بیش از روشنفکرکرده و اگر با سرنت و تجدد و سنت  گرایی غورسرنت 

 زگرایان نیست )ما الیروی صاحبه( نید نصر اگرایی مروری سرنت  ه  نیسرت، اما این تصرور از سرنت   
تجدد نه به معنی کنار گذاشرتن تکنولو ی و علوم مدرن است و نه به معنی آرزوی بازگشت به گذشته.  

نت کری سهی داشتن زمینه فضای فاز نمر او در لهان سرنتی نگاه قدسی الهی ولود داشت و منشأ ال 
ان این لمهی )سرنت( باید اکنون ه  غلبه یابد. مشرکل اصلی روشنفکران مس  بود. آن اصرول و قواعد ال 

بق ط خواهند از چش  مدرنیته به خود و فرهنگ خود و سایر مسایل نگاه کنند، در حالی کهاست که می
 نصر باید از درون به بیرون نگاه کنی  از چش  خود به بیرون نگاه کنی . نمر

 گیرینتیجه
ن بحران فتاد. ایکاری لدید ازیست در عصر تکنولو ی به فکر راهبشر پس از رویارویی بابحران محیط

های طبیعی و در نتیجه تخریب رو به زمانی آشکار گردید که انسان متجدد خود را در حال تخریب سرمایه
هایی هر چند محدود از زوایای گوناگون در سراسر لهان صورت گرفت. لوایحی در رشرد خود دید. تالت 
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وله به شکل موثری مهار نگردید، اما بحران فود به هی  در گردید، زیسرت و غیره صا لهت حفظ محیط
 که کماکان شاهد از بین رفتن طبیعت هستی . به طوری

ول بی، ادیان را مسئبرخالف اندیشمندان غربی مانند توین ازاین پووهش برمی آید که نصرر  .3
رب که در تمدن غداند میداند بلکه این مسئولیت را بر دوت تحوالتی محیجی نمیبحران زیسرت 

ای بحران دلیل ریشرره رنسررانس و قرن هفده  شرررو  شررد. در واقع از نمر او   سررجا،از قرون و
؛ یعنی همان ای اسررت که تمدن مدرن را سررلجه بخشرریده و شررکل داده بینیزیسررت لهانمحیط

ی بحران معنوی انسران مدرن است. بنابراین نصر اگرچه ه  عییده  و این نیز نتیجه پارادای  مدرن
نی بیاما برخالف وایت، نه در لهان ،داندمی« بینیلهان»ا ریشرره در با کسرانی مثل وایت بحران ر 

 داند. بینی مدرن و مادی میدر لهانآنن را  دینی بلکه 

با ولود نیدهای وارده برخی الهیدانان ومنتیدان غربی، فارغ از درسررتی یا نادرسررتی، به نمر  .7
 -زیستمسیحیت به میوله حفظ محیطرسرد دیدگاه آنها منشرا توله و تکاپوی پیشوایان دینیِ   می

 های تاریخیِ افرادیبنابر بررسی :شرده است. شاید بتوان گفت  -های کتاب میدسبراسراس آموزه 
مسررریحی در طول تاریخ  –چون بیکن، توین بی ووایت از روند بحران و نیشررری که دین یهودی 

ه   ای کهرت دهند، به گونهای دیگر پروگونهتوانسررتند بهداشررته اسررت، دیدگاه و نید خود را می
ا ، طور خمسیحی به -طور کل و دیانت یهودی ناپذیر باشد و ه  دین بهتر و خدشهنیدها مستدل

 برانگیز نشود.بدین صورت چالش
داند. گشتگی انسان از مبدا  خود میزیست را در گ بحران محیط ریشه سریدحسین نصر نیز  .1

مر به ن ظاهری بحران درونی انسران )بحران معنویت( است. زیسرت نمود  بحران محیط به تعبیر او
نها نصر لبته این تبحران است. ا محیجی توله نمود که ریشهنصر باید به بعد معنوی بحران زیست

 گرایان در موردهای کل سررنتت اذعان دارد، دیدگاهزیسر هیاتی بودن بحران محیطنیسرت که به ال 
 ن صورت که آنها ه  در مورد بحرانباشد. بدیا نصرر می زیسرت مشرابه ب  های بحران محیطریشره 

بینی انسان به زندگی را ریشه اصلی داند. نگاه و لهانهای مسأله را اصلی مه  میتوله به ریشره 
 وگیری عل  معاصرررر به لای معرفت را عامل هالکت و تباهی طبیعت  کند. لایبحران تلیی می

 یت قدسرریعدر احیا  واق حل بحراناین عییده اسررت که راهر بی بداند. او برخالف توینانسرران می
های دینی ادیان توحیدی در خصررو  حفظ ها و توله به آموزهطبیعت و امر قدسرری درون انسرران

 باشد.زیست میمحیط
زیست براین مبناست که چون اسرتدالل نصرر در مورد ربط و نیش دین در حل بحران محیط   .1

دین در  . بنابراین نیشبرنددین به سر می ی واقع در تحت سیجرهبینیک لهاناکثریت بشرر در متن  
الد او اخ حیاتی است. برهمین اساس طبق اندیشهبحران مولود میان انسان و طبیعت،  حل و فصل

دارد.  های دینیکه همین اخالد سکوالر، ریشه، به دلیل اینمحیجی نیز منهای دین معنا نداردزیسرت 
راین از نمر شناسند. بنابقی را که پشتوانه دینی نداشته باشد به رسمیت نمیاکثریت مردم لهان، اخال

 باشد نه اخالد سکوالر. همچنینبرآمده از دین رهگشا می و کیفیت قدسری طبیعت واخالد زیستی ا
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زیسرررت و سررربک زندگی از نمر نصرررر، دین برای مردم، عراملی بازدارنده در میابل تخریب محیط 
 بستر لز دین آن ه  در در لهان امروز هی  نیرویی به که نصرر معتید است  گرا خواهد بود.مصررف 

 سنت گرایی، این قدرت بازدارندگی و کنترل را ندارد.

ه محیط طبیعی صرررفا از دیدگاهی به زع  بسرریاری از اندیشررمندان نحوه نگرت انسرران ب    .5
ه ازی که بشر ببه دلیل نی کرد؛باید حفظ در اهداف آنها، طبیعت را میدانگارانه و ابزاری اسرت و  سرو 

ای دیگر بود و رابجه انسرران با طبیعت عالوه بر در حالیکه این مووررو  در گذشررته به گونه آن دارد،
شد و آن تیدیس طبیعت بود. این معنی طبیعت، تسرخیر و اسرتفاده آن، شرامل رابجه دیگری نیز می   

و  شددر حین استفاده از آن می بیعت،یعنی میدس بودن آن، منجر به ایجاد حس احترام نسربت به ط 
که بشرررر امروزی به دنبال حل  شررردمعنی دادن به طبیعت، تمامی مسرررائل حل میبدین ترتیب با 

آن  البته نه ،برای حل اسراسری بحران نیاز به نوعی رنسرانس و نوزایی است    آنهاسرت. به نمر نصرر  
، به بهای از دست رفتن آسمان یعنی اکتشاف یک زمین لدید ؛رنسرانس اروپایی که یک سریو  بود  

زمان  هلبلکه رنسرانسری سرنتی که مسرتلزم نوعی احیاگری از باال در میابلِ کشرش رو به پایین سیا     
بینی دینی لامع )برای مثال اسالم سنتی( به تاریخی است این رنسانس با احیاگری و رلو  به لهان

ت برای تنمی  هنجارهای اخالقی تا در عمل بینی به منزله ابزاری اسواقع این لهان آید. دردست می
های محیجی به کار برده شرود. با این همه با ولود آنکه به کاربستن آموزه برای حل مسرائل زیسرت  
رسررد که لایگزین و اما به نمر می ؛ای هماهنگ با لهان را در بجن خود دارددین در زندگی، زندگی

ها، کار چندان راحتی نیسرررت و در ، تعامل و سرررانی اننهادینه نمودن فرهنگ دینی در میان همه
 طلبد.توله خود انسان را می

 و توان روا داشتجی هی  تردیدی نمیمحیمحیق در ورورت تدوین الهیات زیست به نمر  .6
یز از علل ن زیست میدم است. تبیین نصرزیست بر مهندسی محیطبه لحاظ رتبی ه  الهیات محیط

حل وی حدود زیادی با واقعیات خارلی مجابق اسررت و همچنین راه زیسررت تاایجاد بحران محیط
شاره ابنابه دالئل بسیاری که دراین میاله به آن  و باشرد  مفید و تواند مؤثرنیزاز لهات بسریاری می 

اهلل با طبیعت با انسران عاصی  بدون تردید موالهه انسران خلیفه  ؛شرد دارای لایگاه ممتازی اسرت  
زیسررت وارد کمتری به محیطخسررت حتی در دنیای مدرن امروز آسرریب متفاوت اسررت و انسرران ن

گرایان، که از آن به حکمت لاودان )فلسرررفه خالده( تعبیر اینکه مابعدالجبیعه سرررنت آورد، ولیمی
های پیش روی انسان معاصر است و حل شرود، لزومار بهترین و تنها راه ممکن برای حل چالش می

 ت سنتی است محل تأمل است.آن منو  به احیای فلسفه طبیع

  پیشنهادات
ای در ایجادنگاه مثبت و رویکردهای مناسررب ، نیش تعیین کنندهشررناخت ابعاد معنوی بحران -

براین اساس این نمریه  .گرددزیسرتی دارد و مولب حفظ حرمت،کرامت و قداست طبیعت می محیط
تردید رویکرد تلفیق اخالد حل دارای ارزت و لایگاه ممتاز باشرررد. بیبه عنوان یک راه توانرد می
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د در توانهای مدنی آحاد لامعه میمحیجی منبعث شرده از مبانی معنوی و دینی با مسررئولیت زیسرت 
ابعاد معنوی بحران  گاهی ازتردید آزیسرررت بسررریار کارآمد باشرررد و بی از محیط زمینره حفراظرت   

تعهد و بروز رفتارهای تعالی  احسرراس مسررئولیت، ، سرره  بسررزایی در ایجاد نگرت،محیجیزیسررت
 . زیستی داردبخش محیط

های توسررعه و  های اخالقی قبل از انجام طر.تیدس طبیعت یعنی ورررورت قرار دادن آموزه -
ت و کمک زیست اسفناوری با رویکرد پیشرگیرانه که این خود تصرحیا رفتار نادرست بشر با محیط  

و چه بسررا بتواند از انجام اقداماتی که سرربب   نمایدزیسررت میبه حفاظت از محیطشررایان تولهی 
شرود نیز للوگیری نماید، خسراراتی که لبران آن مستلزم صرف   زیسرت  خسرارات فراوان به محیط 
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