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 چكيده
و محيط و فراينـدهاي ريشه بسياري از آلودگي،عدم توجه به ابعاد معنوي رابطه انسان ها

و مخربي است كه به واسطه فعاليت ستقيم انسان در عرصه محيط زيسـتم غيرهاي مستقيم
عپيش مي و با وجود راهكارهاي و ديدگاهآيد و كـاهش فراينـدهاي لمي هاي عملياتي كنترل

لـذا در ايـن؛هاي مخـرب در سـطح جهـان هسـتيم چنان شاهد بروز اين فعاليت تخريبي هم
و محيط نقـش مـ  ثري در برخـورد بـا محـيطؤپژوهش با فرض اينكه چگونگي رابطه انسان

انسـان را همـراه طبيعـتن كـهآتواند داشته باشد، به تبيين نگرش اسالمي از ديدگاه قـر مي
مي مي و نگرش غير ديني كه انسان را حاكم بر طبيعت شـود. نتيجـه پرداختـه مـي،داندداند

و جـدا از حاصل از تحليل آيات قرآن نشان داد كه انديشه هاي فلسـفي در فضـاي غيردينـي
و ريشـه،هاي دينيآموزه شـد. ايـن معضـل، معلـولبااي تخريـب محـيط مـي عامل اصـلي
و طبيعـت اسـت جهان و نگرش انسـان نسـبت بـه خـود در؛بيني جديد نگرشـي كـه ريشـه
و تفكر تجدد بنيان و به فاصله گرفتن انسـان از نگـاه معنـوي بـه هاي علم جديد گرايانه دارد

و  و تجاوز به آن انجاميده است و اصـالح طبيعت تا زماني كه ارتباط معنوي با طبيعت ايجـاد
پانمي،نشود و ريشهتوان به حل  اي مسائل زيست محيطي اميدورار بود.يدار
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 مقدمه
و توسعه روش16و15با بروز انقالب كشاورزي در قرون بنـدي، هاي كشت از جملـه تـراسم.

و ... كه همـراه بـا ظهـور اثـرات مخـربمكشت نواري روي خطوط ميزان، ايجاد سيست هاي آبياري
و ... بـود.  و مرتعـي، افـزايش فرسـايش و تخريب اراضي جنگلـي زيست محيطي همچون پاكتراشي

و راهكارهاي كنتـرل آن در جوامـع بحث و بررسي علل ايجاد و آلودگي محيط هاي مربوط به تخريب
و توسعه اس و با ظهور انقالب صنعتي و كاربرد ماشين آالت توسـعه يافـت غربي، شروع تفاده از انرژي

). از جملـه ايـن مباحـث در تفكـر مـادي گرايـي44ــ37: 1391(ميلر، زيسـتن در محـيط زيسـت، 
)Materialistها بحث عامل دين در عقب نگه داشتن مردم در جريان توسـعه ) همچون ساير زمينه

و تفكرات ديني در ايجاد بحران و تخريـب محـيط يـا حـداقلهاو باالخص نقش دين ي اكولوژيكي
تـوان بـه مقالـه لـين وايـت باره مـي عدم اقدام مؤثر در جهت جلوگيري از تخريب محيط بود. در اين

)Lynn White كه تعـاليم اديـان» هاي اكولوژيكي ريشه تاريخي بحران«با عنوان 1967) در سال
و يهودي را سبب بحران امسيحي ست، اشاره كـرد. مـك هـارگ كتـاب هاي زيست محيطي دانسته

) را ) محيط زيست معرفي ميUnfriendlyمقدس را يك متن غيردوست دار كند كه سراسر انسـان
و تخريب گسترده از طبيعت مـي  ( تشويق به استفاده شديد ,McHargكنـد The Annals of 

the American Academy of Political Science, ). وايت بحـران 5 ,352 :1964
مييط زيست را ريشه در سلطهمح و اي داند كه كتاب مقدس بر روي زمـين بـه انسـان اعطـا كـرده

آن مدارانه اين اجازه ديني را به انسان معتقد است كه غرور باور انسان و از ها داده كه طبيعت را كنتـرل
)  بـي ضـمن بيـان ايـن تفكـر ). توينWhite, Science, 1967: 155, 1204سوء استفاده كنند

بينـي توحيـدي معتقد است كه راه برون رفت از اين تنگناي زيست محيطي همانا بازگشـت از جهـان
)Weltanschauung of monotheism )به جهان بينـي وحـدت (Weltanschauung of 

pantheismمــي ()  Toynbee, International journal of Environmentalباشــد
Studies, 3, 143)و هات (Haught, J. F و ديـن و رئيس مركـز مطالعـات علـم )، استاد نجوم

گيري دين به سوي جهـان فـوق دانشگاه جرج تاون آمريكا در اين باره معتقد است كه به دليل جهت
طبيعي، براي حيات بر روي زمين ارزش كمي قائل است. نيز معتقد اسـت كـه چنـين نگـاهي اصـل 

(هاساسي اخالق زيست محيطي را كنار مي و دين، گذارد ).1/47: 1382ات، علم
و اين تفكر مادي و تخريب محيط تا اواخر قـرن بيسـتم ادامـه داشـت گرايي نسبت به آلودگي



و با وجود چاپ كتاب هـا برگزاري بسياري از كنفـرانس]1[ها، طي اين مدت با ظهور انقالب صنعتي
(فرهـاني فـرد، اقتصـاد اسـالمي، گيـري پيمـانو شـكل  و1385:22،95 هـا و فعاليـت مجــامع (
و ملي در زمينه حفاظت از محيطهاي بين آژانس و المللي و به رغم وجود راهكارهاي علمـي زيست

زيسـت از جملـه تغييـر در الگـوي عملي، تغييرات جالب توجهي در فرايندهاي حفاظـت از محـيط 
پـذير بـه جـاي هـاي تجديد جويي در استفاده از منابع، تمايل بـه جـايگزيني انـرژي مصرف، صرفه

و ... به وجود نيامده است؛ از اينانرژي رو، بسياري از متفكران محيطي همانند اخـالق هاي فسيلي
) اكنـون بـر ايـن باورنـد كـه در Bioethicists or Environmental Ethics( زيسـتگرايان 

و اجراي تصميمات محيطي حتماً نيازمند حمايت كـ هاي فرهنگ ديني مـي تصميم سازي ه باشـيم
ميشالوده فعاليت (بنسن، اخالق محيط زيست، هاي حفاظتي ).14: 1383باشد

و دنياي طبيعـي طرفداران اين نظريه معتقدند اخالق بايد به فراتر از انسان گسترش يابد
ش آن را بـه عنـوان شـوك فرهنگـي بيـان امل شود. همان چيزي كه تافلرغير بشري را هم

زميلر( كند مي .)44: 1391 يست،، زيستن در محيط
و آموزهاين و هاي دينـي در حفاظـت از محـيط اشـاره مـي متفكران به نقش دين كننـد

و نه انسان  معتقدند از دست دادن ارتباط معنوي با طبيعت زمينه ظهور انسان حاكم بر طبيعت
باشــد آورد كـه مقدمـه بنيـادين تخريـب محـيط زيسـت مـي همـراه طبيعـت را فـراهم مـي 

)Simmons, Interpreting nature: cultural constructions of the 
environment, 2009: 35;�K�����.��
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(ميلر، انسان به طبيعت مح معتقدند نه طبيعت به انسان و 143: 1391يط زيسـت، زيستن در

و هايريش معتقد است كه كاهش سرمايه معنوي بيش از كاهش ساير اجـزا 276 سـرمايهي)
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ر مـواديانسان حاكم بر طبيعت، محيط زيست به عنوان منبع غـذايي، گنجينـه دارويـي، ذخـا 
و به منظور حفاظت از آن صـرفاً بـه راهكارهـايي همچـون ايجـاد مع دني در نظر گرفته شده

و مناطق حفاظت شده، تصويب قوانين بازدارنده، ايجاد انگيزه ... هـاي اقتصـادي يـا ماليـاتي
و طبيعت به فراموشـي سـپرده مـي اشاره مي و راهكار بنيادين اصالح رابطه انسان شـود شود

).140ـ103: 1376، محيط زيست(ورنيه، 
و تسلط بر آن از فالسفه رم ريشه تفكر انسان حاكم بر طبيعت يا جدايي انسان از طبيعت



و با شروع دوره رنسانسو ارسطو افالطون،و يونان باستان همچون فيثاغورث و ظهـور آغاز
(فلسفه اخالقي انسان ون كه طبيعت را همچو دكارت گرايي) توسط كپلر تفكر انسان محوري

و به پاسكالماشين فاقد شعور معرفي مي انسان را خـردورز كه تنهاو كانت كنند، ادامه يافته
ميمي و طبيعت منتهي و شايسته برتري بر موجودات از ديـدگاه،به عبارت ديگـر؛شوددانند

و حتي از محيط الهـي انگاشـته شـده اسـت  و مستقل از وي بشر امروز محيط زيست او جدا
هاي اجتمـاعي در ). اين تفكر پايه برخي از تئوري1373:13/81 نامه فرهنگ، اد،(محقق دام

كـه)modern liberation( نظريـه ليبراسـيون مـدرن هاي معاصر شد كـه از جملـه دوره
( داند مگر اينكه توسط انسان بهرهطبيعت را فاقد ارزش مي  Gillespie, Theبرداري شـود

American Journal of International Law, 1999: 93, 268.( در ايـن بـاره
كند، بلكه خـود شوماخر معتقد است كه انسان نوين خويشتن را همچون بخشي از طبيعت تجربه نمي

وي كند كه رسالت چيره شدن بر طبيعت را عهـده را به عنوان يك نيروي خارجي تلقي مي دار اسـت.
كند كه در صـورت پيـروزي در كه فراموشمي گويد، در حالي حتي پيرامون پيكار با طبيعت سخن مي

(شوماخر، كوچك زيباست،  ).23: 1372اين پيكار خود را در جناح بازنده مي بيند
ـ در چنين ديدگاهي حفاظت از طبيعت نيز در چارچوب انسان مدارانه مطرح مي يندشود ب

در،بنـابراين؛هيم شـد نابود خوا،كه اگر وظائف خود را در برابر طبيعت به انجام نرسانيمامعن
حتي در نظريات جديد اخـالق زيسـت،ي شعور استذانسان بر چنين تفكري تمركز انديشه

و آينده نگر نيز نگاه انسان مدارانه مطرح است با اين تفاوت كه نسل هـاي محيطي حال نگر
(ورنيه،  ).12و11: 1376محيط زيست، فردا را نيز مورد توجه قرار داده است

و بيـنش انسـان همـراه،بلدر مقا نظريه اديان توحيدي از جمله اسالم ارائه دهنده تفكر
تنهانه، شودميباشند. مطابق تعاليم اسالمي كه در ادامه اشاره طبيعت نه جدا يا مالك آن مي
و بر هم زدن نظـم محـيط نيسـت انسان مجاز به تخريب، آلوده و،سازي بلكـه بـه حفاظـت

م نهبه عبارت ديگراست؛ وظف ارتقاي كيفي آن نيز تنها انسان براي حفظ خود نيازمند حفظ،
و،قطع نظر از منافع بشري،هاي دينيبلكه طبق آموزه،طبيعت است به حفاظـت از طبيعـت

هدف از اين پژوهش تحليل نگرش اسالم،بنابرايناست؛ محيط زيست پيرامون خود موظف 
ميآبه مسئله محيط زيست از ديدگاه قر  اشد.بن

 ديدگاه اسالم در رابطه با محيط زيست



و طبيعت بي و معتقدان به ليبراسيون،اختياربر خالف نظريه انسان خردورز فالسفه غربي
؛41/ نـور؛1/ جمعـه؛1/حديـد؛5و4/زلزال(ي شعور معتقد استذمدرن، اسالم به طبيعت 

و محيط زيست جوادي آملي،]4[؛44/ اسراء؛74/ بقره ).1386:1/127،اسالم
نه،ديدگاهدر اين انسان جزئي از هستي است كه هر يك از عناصرش مكمل هم هستند

ن و چنين نگرشي و،تنها براي انسانه مسلط بر جهان بلكـه بـراي تمـامي موجـودات ارزش
در كرامت قائل است. و طبيعت وظايفي براي اسالم در عين حال، وجـود نسبت به هم انسان

آدارد كه مل ميحوظ داشتن ف در برگيرنـدهيكند. ايـن وظـا نها سير تكاملي هستي را تضمين
و عالم وجود، نحوه استفاده از منابع، نحـوه ارتبـاط مباحثي همچون نگرش انسان به خودش

و  به؛باشدمي... انسان با طبيعت، آلودگي محيط لذا از آنجا كه پرداختن به تمامي اين مباحث
ا در اين مبحث به بررسـي رابطـه،سالم به محيط زيست مقدور نيستمنظور شناخت نگرش

و محيط زيست كه  برانسان و هـم چـارچوب تفكـر دارنده جامعيت موضوع مـي هم در باشـد
مي،كنداسالم در ارتباط با محيط را بيان مي  شود. پرداخته

 تفكر اسالمي در ارتباط انسان با محيط زيست چگونگي
و بندگي خداوند استدر تفكر اسالمي هدف لذا بـه]5[)؛50/(طهو غايت نهايي، عبوديت

هاي انسان در ابعاد مختلـف از جملـه ارتبـاط او بـا تبيين فعاليت،رسيدن به اين هدف منظور
و بـه سـمتستا محيط زيست ضروري تا همواره انسان را در طي مسير در صراط مسـتقيم

هاي انسان به منظور دستيابي به هدف فعاليت. چارچوب حياتش ياري نمايد هدف تعيين شده
و سرانجام مذكور نهايي  شده در قالب هدف از انجام فعاليت در محيط كه به ديدگاه ما از سير

مينحوه ارتباط با محيط كه با شناخت ما از محيط، طبيعت بستگي دارد و نحـوه مرتبط باشد
مياجرا يا چگونگي رابطه با محيط كه حفاظت از محيط زي  باشد.ميكند، ست را بيان

و سرانجام محيط زيست  سير
و اجزا ( آن به سمت كمال در حال حركـتيدر تفكر اسالمي محيط زيست /طـه اسـت

نظام جهـان بـر نويسد: مي]6[غافرسوره38حسيني همداني در تفسير آيه باره در اين]5[)50
و الز و حركت است كه هر موجودي بايد متحرك باشد و حدوث مه حركت، رسيدن به غرض

و بشر كه غرض از خلقت جهان است بر،كمال ذاتي است اساس حركات اختيـاري زندگي او



و الزمه حركت ارادي، رسيد ازن به غرضي است كه كامـل اوست كه حقيقت خود را بيابد تـر
به حركت است؛ از نظر اينكـه غايـت هـر حركتـي، منظور رسيدن به كمال است زيرا حركت

و حركـت فا و غرض از خلقت جهان و غرض آن است و فاعل هر حركت غايت عل آن است
و سير وجودي بشر است به :1361، انوار درخشـان(حسيني همداني،»سوي كمال آن، حركت

ديگـر ). در عين حال بايد گفت كه حركت تكاملي طبيعت عالوه بر تفكر اسالمي در 14/334
وميمالحظه نيز تفكرات  رشود اي صـريح عقايد مختلف در مورد عالم هستي، عقيـده غم به

(جعفري،سوي عدم حركت هستي به نسبت به  و تحليـل كمال ديده نشده است و نقد تفسير
.)13/357: 1363،مثنوي جالالدين محمد مولوي

بـه وجـود نظـام واحـد هسـتي اشـاره]7[سوره جاثيه13تفسير آيه ذيل عالمه طباطبايي
و 162و 18/161: 1374،الميـزان،اييطباطب(]8[دارد و همچنـين در بيـان تكامـل طلبـي (

هر موجودي در متن نظام وجودي خاص خود حركت نويسد:ميمراقبت عناصر طبيعي از هم
و اگر از خط معيني كه ساير ارباب براي او معين كردهمي منحـرف شـود بـه اخـتالل،اندكند

ح برانظام آنها منجر خواهد شد. در اين خيزند تا كـار ايـنميل، اجزاي ديگر عالم وجود به پا
و شـر را از خـود دفـع  و آن را به خطي برگردانند كه با آن سازگار باشد موجود را تعديل كنند

به استقامت گراييـد كـه چـه بهتـر وگرنـه،كنند. اگر اين جزء هستي كه از راه منحرف شده
و مصيبت و بالياسباب خرد كننده طبيعت و ايـن يكـي از ها اي نازله پايمالش خواهد سـاخت

) ).1374:20/14 الميزان،،طباطبايينواميس كلي طبيعت است
كرده است: اشاره به آن يك خوداتدر بحث سيستم ميلرهمان چيزي است كه مطلب اين

آن زماني كه مي تخريـب داريم. هماننـد آلـودگي،را توانيم عواملي را كنترل كنيم كه توانايي
و  ما هستيم كـه بـا وضـع رقـت بـاري كنتـرل در واقع،، ...محيط، تخصيص نامناسب منابع

كه كانونتري.شويم مي مينيز بر آن است شكنيم مدت مديدي است كه ما قوانين كوچك را
، زيسـتن در محـيط ميلر( شكني از ما هستندو قوانين بزرگ در شرف گرفتن تاوان اين قانون

بـا ادامـه كنـد: چنـين تـاواني را بـراون بـدين صـورت بيـان مـي.)48و1391:44 زيست،
ثبـاتي سياسـي، هاي محيطي، افزايش قيمت مواد غذايي به حدي خواهد بود كـه بـي تخريب

و بدين ترتيب فشارهاي ناپايدار بر زيست بوم را بهبـود خواهـد  رشد اقتصادي را مختل كرده
(براون .)32: 1377وضعيت جهان،،و همكاران داد

ميبا توجه به اصل سير تكاملي طبيعت در آموزه بايد هدف از انجـام هاي اسالمي همواره



نهاي انساني در طبيعت به گونهفعاليت وه اي باشد كه و رشد مـادي تنها سبب كمال يافتن
محيط نيز در اين مسـير قـرار دادهيبلكه در يك تفكر سيستمي ساير اجزا،معنوي وي شود
و در عي و خـويش مبـادرت شـودن بهرهشوند و سير تكـاملي آنهـا بـه؛گيري از آنها به ارتقا
ميفعاليت،عبارت ديگر و استفاده از منابع بايد به حالت متعادل پويـا در هاي انسان در محيط
و بنـدگي مسـتتر باشـد جهت كمال و معنوي عبوديت ،رو از ايـن؛جويي با تكيه بر هدف واال

(نصر،محيط زيست انسان ظرف و تكامل اوست )، 1379:1/207،نياز به علم مقـدس حيات
چه در چارچوب ايـن؛در چنين تفكري ساخت محيط براي زيست انساني هدف نهايي نيست

به،گيرد هدف همان تفكر انسان مسلط بر طبيعت شكل مي و بستري بلكه هدف ايجاد زمينه
و حيايعني منظور دستيابي به هدف غايي  ؛32/اعـراف( شـده معرفـيت اخـروي تقرب الهي

 است.]9[)53/ فصلت

 شناخت محيط زيست
و قوانين طبيعي حاكم بر در مفاهيم اسالمي هدف از تفكر راجع به محيط، شناخت آن

گاه خداوند متعال است كه در جاي باشد؛ به عبارت ديگر، طبيعت تجلّيآن شناخت دين مي
(بقجاي آن حضور الهيش دريافت مي ؛ بنابراين، در سايه اين شناخت است]10[)115ره/ شود

و عناصر كه امكان عقلي تسليم در برابر اراده الهي تجلي مي يابد. تفكر درباره طبيعت، اجزا
و نظام حاكم بر جهان هستي يكي از مقوالت بسيار مهمي است كه اسالم به  و قوانين آن

مي عنوان يكي از ابزارهاي شناخت موكداً به آن ترغيب (نحل/و توصيه ؛67و12ـ11كند.
؛ 164؛ بقره/6ـ5؛ اعلي/20ـ17؛ غاشيه/ 101؛ يونس/22؛ روم/44؛ عنكبوت/8ـ7شعرا/
آيه در زمينه خداشناسي از راه علوم طبيعـي 750در قرآن كريم]11[).190ـ191عمران/ آل

(شفيعي مازندراني، تأثير محيط زيست در انسـان،  )؛ بـه بيـان ديگـر،19: 1386وجود دارد
هـا در قرآن كريم از آسمان، ستارگان، خورشيد، ماه، ابر، باران، جريان باد، حركـت كشـتي

و باالخره هر امر محسوسي كه بشر در اطراف خود مـي  بينـد، بـه درياها، گياهان، حيوانات
و تفكر كرد، ياد مي (مطهـري، مجمو عنوان موضوعاتي كه بايد درباره آن انديشيد عـه كند

).2/69: 1381آثار، 
و معلـولي در اين زمينه بايد در نظر داشت كه شناخت محيط صرفاً شناخت روابط علـت



نيميان اجزا (تفكر جزءمحيط بلكه رابطه مـاهوي نيـز مطـرح اسـت گرايانه نيوتوني)، يست
آورده ين چنـ ابن سينا هاي گاه ديد در شرح باره در اينطور كه نصر همان،(تفكر كل گرايانه)

و ظاهر است در پرتوي رابطه:است و تحقيق در تحقيق در پديده و باطن دارد اي كه با درون
و كل موجود اسـت جزئي است با نظر به رابطه ايـن نگـرش كـل،بنـابراين؛اي كه بين آن

و قوانين حاكم بر آن كه بر گرفته از تفكر اسالمي مي و شناخت محيط ،باشدگرايانه در تفكر
و سياستگذاريريزيتواند در برنامهمي نظـر متفكـران،(نصـر ثر باشـدؤهـاي محيطـي مـ ها

.)1377:361 طبيعت،اسالمي در مورد 

 حفاظت از محيط زيست
و همـه عـالم را]12[)30بقـره/( هر چند خداوند انسان را خليفه خـود در زمـين قـرار داده

حج13/يهثجا( مسخر او گردانيده / نحـل؛33ــ32/ ابـراهيم؛70/ اسـراء؛20/ لقمـان؛65/)،
، 60،168/ بقـره؛32/ اعـراف( بـرداري او آفريـدهو محيط زيست را بـراي بهـره]13[)14ـ12

و،ولي اين انسان همانند انسان حاكم بر طبيعت در تفكـر ماترياليسـمي]14[)،172 رهـا شـده
در سـلطه بـر او بـراي سازي ظرفيـت علمـي فارق از مسئوليت نيست بلكه خداوند با نهادينه

مياست او را خليفه خويش در آن قرار داده،محيط و خالفت ايجاب كند كـهو اين جانشيني
و علم نسبت به بهرهنمايد او امانت محيط طبيعي را به نيكويي حفظ  و عمرانو با دانش وري

و33و32جوادي آملي در تفسير آيه رابطه آن بكوشد. در اين  سـوره6و5سـوره ابـراهيم
و خاص مي]15[نحل نويسد: تسخير جهان آفرينش براي انسان، پس از بيان مفاهيم تسخير عام

و يا زمام آن را به دست انسان داده باشد، با تفويض  خواه به تسخير مستقيم خداي سبحان باشد
ق  و قهر تفاوت دارد. تسخير به اين معنا نيست كه انسـان بتوانـد بـر نظـام آفـرينش هـراًو قسر

و زمين را براي هدف صحيح خـود، حكومت كند، بلكه مي تواند در محدوده نظام موجود، آسمان
(جوادي آملي، تسنيم، و در خدمت خود درآورد ).611: 1385 وسيله قرار دهد

و تخريب منابع زيستي آن را در قالـب و ضايع ساختن قرآن كريم تجاوز به حريم طبيعت
و(تجاو»تَعتَدوا«كلمات  و نسبت بـه آن نفـي]16[(متجاوزان) بيان كرده است» المعتَدين«ز)

از به صورتي]17[)41/ روم؛205و60/بقره؛31/ اعراف( كرده است كه مرتكبان ايـن عمـل
ر و ميأشمول رحمت، محبت (محقـق دامـاد، رهنمـون، فت الهي دور /3و2: 1373گردنـد

و قرآن كريم ) همچنين 281 او را در آيات متعددي انسان را از فساد در زمين بر حـذر داشـته



( به اصـالح در آن امـر ازو از]18[)56و31/ اعـراف؛211/ بقـره؛61/ هـود نمـوده اجتنـاب
و تبـذير]19[)81/طه( برداري از ارزاق نهفته در زمين سركشي در بهره ؛ 141/ انعـام(و اسراف

قر،در عين حال.سخن گفته است]20[)31/ اعراف كه دنيا را بستر كريمنآبا توجه به نگرش
و حيات اخروي،و زمينه دستيابي به هدف غايي  ]21[)،32/ اعـراف( دانـدمييعني تقرب الهي

و اخالقي عالم طبيعي را دشمن طبيعي نمي داند انسان پرورده چنين مكتبي از لحاظ اعتقادي
آنيابد، كه بايد بر آن چيرگي  نگـرد كـه در به صورت جزء مكمل جهان دينـي مـي بلكه به

و به عبـارتي محـيط حيات زميني و به يك معني حتي در سرنوشت غائي او شريك است اش
در.كنـد زيست امانتي است در دست او كه در مسير هدايتش از آنها استفاده مي ايـن امانـت

بايد شـكر كه مي]22[)34/مابراهي( تعبير شده استاز سوي خداوند هايي بعضي آيات به نعمت
و از كفران آن پرهيز شود كه در اين صورت نعمت  يابـد هـا فزونـي مـي آنها به جا آورده شود

از اين ديدگاه تخريب محيط زيست با هدايت،بنابراين؛]23[)7/ ابراهيم؛10/ اعراف؛13أ/سب(
 او سازگاري ندارد.
قر،از طرف ديگر  كـه مالـك حقيقـي خداونـد اسـت نـي اسـتنباط مـي شـودآاز مفاهيم

كـه ايـن مالكيـت قابـل واگـذاري بـه]24[)116/ توبه؛64/حج؛116/ بقره؛189/ عمرانآل(
بـه طبيعـت مالكيـت حقيقـي،بنابراين مالكيت انسان نسـبت؛]25[)111/اسراء( انسان نيست

و غير حقيقي و ميزان تصرف در مايملك اختياري در نيست بلكه مالكيت اعتباري است تنهـا
و مقـررات وضـع شـده از ناحيـه او  و در محدوده احكام (خالق) سـت؛ حد اذن مالك حقيقي

(جـوادي آملـي، بنابراين انسان نمي و محـيط تواند تصرف ناروا در محيط داشته باشد اسـالم
و؛ نيز، همو، مجموعه مقاالت همايش بين الم1386:1/172،ستزي للي محيط زيست، دين

.)1380:58،فرهنگ
و اصـالحي انسـان كـه در قـرآن كـريم به طور كلي، بايد گفت: فعاليت هاي حفـاظتي

و عمران بيان شده، مي و آباداني يا اصالح و نگـرش عمران بايـد بـا هـدف كمـال جـويي
 گرايانه باشد. كل



 نتيجه
نگرش به انسان به عنوان مالك محيط زيست، روندي جز تخريـب محـيط را بـه دنبـال

و سـلطه نداشته اس و تا زماني كه اين نگـرش نسـبت بـه انسـان گرايـي بـدون احسـاست
و محيط وجود داشته باشد چـاره،بنـابراين؛اين روند ادامه دارد،مسئوليت او نسبت به طبيعت

ما بايد در اين زمينه فراينـد،بحران محيط زيست آغاز از خود است به تعبير وبليس هارمون
و تحول را با خود و پارت،تغيير (سراج الدين و ارزش مان آغاز كنيم وي در هاي معن اخالقيات

هـاي اخيـر بـا البته در سال.)1379:29، بر اساس محيط زيستخدمت ارتقاي توسعه پايدار 
كهتوجه به كوشش و حفاظـت از محـيط زيسـت بـه انجـام هاي بسياري در جهت شـناخت

كجوامع بشري متوجه اين حقيقت شده،رسيده بهه فقدان بنياناند هاي فكري صحيح نسبت
و محيط هر چند شناخت ايـن موضـوع؛عامل اصلي تجاوز به محيط بوده است،رابطه انسان

ولي بسياري از تحليلگران مسائل محيطي معتقدند تنها با متوسل شدن بـه،اميد بخش است
انپايه و با تعريفي جديد از روابط ميان و معنوي مستحكم و طبيعـت اسـت هاي اخالقي سان

 انداز روشني در حفاظت از محيط زيست رسيد. توان به چشمكه مي
در امروزه با توجه به رشد دنيـا گرايـي ناشـي از نفـوذ فرهنـگ غربـي در جوامـع، نقـش مـذهب

و راهبردهـاي سياست هاي زيست محيطي به منظور حفظ محيط زيست در حد تئـوري بـاقي مانـده
و نگرشژهعملي در جهت هماهنگي پرو و اخالقـي بـه منظـور هاي زيست محيطي هـاي فرهنگـي

توان اميدوار بـود كـه بـا تغيير رفتار انسان در رابطه با محيط زيست ارائه نشده است، در عين حال، مي
و تعريف مجدد ارتباط انسان با محيط به چشممبنا قرار دادن ارزش  انداز روشني رسيد. هاي مذهبي

ميبا تعمق در آيات قرا و محـيط ني مالحظه شود كه نگـرش اسـالم بـه رابطـه انسـان
و،بنابراين؛باشد متفاوت از غرب مي با مروري بر تعاليم اسالمي كه انسان را همراه با طبيعت
مينه در مقابل آن مي و توسعه آن متذكر و نقش انسان را در آباداني تـوان بـه مـي،شودداند

هاي زيست محيطـي بـه منظـور حـل مسـائل بـه صـورت گذاري چارچوبي پايدار در سياست
و پيروي از جوامع بـا فاصله گرفتن از آموزه،اي دست يافت. از طرف ديگر ريشه هاي اسالمي

باعث رشد تفكر تسلط بر محيط، مصرف بيشتر در قبال توليد بيشـتر،،ديني غربي ديدگاه غير
و مصرف  شود.مي... گرايي



هاپي نوشت
خا]1[ و بمب جمعيت پل ارليش درسـال 1962موش نوشته راشل كارسون در سال بهار

ت 1978 و ثير به سزايي در آگاهأدو كتاب مهم بودند كه و توجـه آحـاد مـردم سـازي جوامـع
 ها به تخريب محيط داشت. دولت
مي]2[ ميما از سرزمين بيجا استفاده دانيم، هنگـامي كنيم زيرا ما آنرا جزء مايملك خود
م و خود را جزء مايملك آن جامعه بدانيم آنگاه كه ا به سرزمين به چشم يك جامعه نگاه كنيم

(لئوپولد) و احترام باشد .ممكن است استفاده ما از آن با عشق
] آن چيزي كه به اشتباه رفته، احتماالً اين است كه ما در ديدن خود به صـورت يـك جمـع3[
گانه نهاده بوديم كه نقش خـداداد مـا را بر اين پايه بچهايم، مدت مدديدي زندگي خود كرده قصور

ميايجاب مي و بر هر چيزي كه در زمين جنبد خدايي كنيم، مـا در كند كه بر ماهي دريا، پرنده هوا
(ادبرگ)اين نكته اشتباه كرده .ايم كه زمين به ما تعلق دارد بلكه ما به آن تعلق داريم

را كه پروردگـارته ) آنچ4/(زلزال يش را باز گو مي كندآن روز زمين تمام خبرهادر]4[
.)5/(زلزال به آن وحي كرده است

ميآنچه در آسمانـ و زمين است براي خدا تسبيح .)1/(الحديد گويند ...ها
ميآنچه در آسمانـ و زمين است براي خدا تسبيح و حـاكم ها گويند، خداوندي كه مالك

.)1/(جمعه است ...
مينديدي آنچه در آسمان آياـ و زمينند براي خدا تسبيح و همچنـين پرنـدگان ها گوينـد

ميكه بر فراز آسمان بال گسترده و تسبيح خود را (نور دانداند، هر يك از آنها نماز .../41(.
فر برخي از سنگـ ميز كوهاها از ترس خدا از (بقره ها به پايين .)74/ افتند
و هر كس كه در آنهاست او را تسبيح مـيگهاي هفت آسمانـ و زمين و هـيچ انه گوينـد

.)44/(اسراء گويد... چيز نيست مگر اينكه در حال ستايش تسبيح او مي
ر]5[ (موسي) پروردگار ما همان كسي است كه بـه هـر موجـودي آنچـه الزمـهاگفت

(طه .)50/ آفرينش او بوده داده، سپس هدايت كرده است
ز]6[ (فاخراين و آخرت سراي هميشگي است .)38/ندگي دنيا تنها متاع زودگذراست
آن]7[ آن چه در آسمان او و چه در زمين است همـه را از سـوي خـودش مسـخّر شـما ها

.)13/(جاثيه ساخته است ...
آن]8[ و نظام واحد بر و اجزاء عالم شهود همه برطبق نظام جريان دارد هـا حـاكم اسـت

ب و متصـل مـي بعضي را بر و همه را با انسان مربـوط ( عضي ديگر مرتبط ،طباطبـايي سـازد...
.)162و 18/161: 1374،الميزان في تفسيرالقرآن الكريم



و روزي بگو چه كسي زينت]9[ هـاي پـاك را هاي الهي را كه براي بندگان خود آفريـده
اي حرام كرده است؟ بگو اين و در قيامـت مان آوردهها در زندگي دنيا براي كساني است كه اند
.)32/(اعراف ... براي مومنان خواهد بود

و در درون جـان زودي نشانههبـ هايشـان بـه آنهـا نشـان هاي خود را در اطـراف عـالم
.)53/(فصلت دهيم كه براي آنان آشكار گردد كه حق اوست ... مي

و مغرب از آن خداست پس به هر سو رو كنيد رو به خدا10[ .)115(بقره/ ايد...كرده ] مشرق
و از همه ميوه]11[ مي... زيتون، نخل، انگور هاي روشـن روياند به يقين در اين نشانهها

و ماه را مسخر شـما11/از عظمت خدا براي انديشمندان است(نحل و روز، خورشيد ) او شب
و در خدمت شما هستند در ايـن نيـ  و ستارگان نيز به فرمان او مسخر هـاييز نشـانه ساخت

.)12/انديشند(نحلاست از عظمت خداوند براي گروهي كه مي
و پاكيزه مـي از ميوهـ و روزي خوب و انگور مسكرات گيريـد، در ايـن هاي درختان خرما
مينشانه .)67/(نحل انديشند هاي روشني است براي گروهي كه
پرآيا آنان به زمين نگاه نكردند كه چقدر از انواع گياهاـ /(شـعرا ارزش در آن رويانـديمن

.)8/(شعرا ) اين نشانه روشني است براي وجود خدا ...7
م خداوند آسمانـ و زمين را به حق آفريد، به يقين در ايـن آيتـي اسـت بـراي  منـانؤها

.)44/(عنكبوت
و تفاوت زبان هاي او آفرينش آسمانو از نشانهـ و زمين و رنگ ها در ها هـاي شماسـت،

.)22/(روم هايي است براي اهل دانشين نشانها
و زمين است؟ ... بگو نگاه كنيد چه چيز در آسمانـ .)101/(يونس ها
و بـه آسـمان كـه17/(غاشيه نگرند كه چگونه آفريده شده استآيا آنان به شتر نميـ (

و به كوه18/(غاشيه چگونه بر افراشته شده گ)  رديـده هـا كـه چگونـه در جـاي خـود نصـب
و هموار گرديده19/(غاشيه و به زمين كه چگونه گسترده .)20/(غاشيه)
بـ (اعلي/هو آنكس كه چراگاه را و سپسآن5وجود آورد و خشكيده ساخت) .)6(اعلي/ را تيره
و كشتي در آفرينش آسمانـ و روز و شد شب و آمد و زمين هايي كه در دريا به نفـع مـردم ها

آ و و در حركتند و با آن زمين را پس از مردنش حيـات بخشـيد بي كه خداوند از آسمان نازل كرده
و آسـمان قـرار  و ابرهايي كه ميان زمـين و در وزش بادها انواع جنبندگان را در آن گسترده ساخت

مياند نشانهگرفته .)164(بقره/ گيرندهايي است براي گروهي كه عقل خود را به كار
و روز نشـانه ينش آسـمان به يقين در آفرـ و شـد شـب و آمـد و زمـين هـايي بـراي هـا

.)190/ عمران(آل خردمندان است
من بر روي زمين جانشيني قرار خواهم«هنگامي كه پروردگارت به فرشتگان فرمود]12[



.)30/(بقره» ... داد
در12/(جاثيه خداوند كسي است كه دريا را مسخر شما كرد ...]13[ و آسمان) او آنچه ها

هاي مهمـي اسـت بـراي زمين است همه را از جانب خويش مسخر شما ساخته در اين نشانه
(جاثيهآنان كه انديشه مي .)13/كنند

و نيز كشتيـ هايي را كـه بـه فرمـان او بـر آيا نديدي كه خداوند آنچه را در زمين است
ميصفحه اقيانوس .)65/(حج كنند مسخر شما كرده ...ها حركت

و نعمت آيا نديديد آنچه در آسمانـ و زمين است مسخر شما كرده و پنهان ها هاي آشكار
.)20/(لقمان ... خود را به طور فراوان بر شما ارزاني داشته

و از نعمتـ و دريا سوار كرديم و آنها را در صحرا هاي پاكيزه بـه ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم
و آن .)70(اسراء/ ها را بر بسياري از موجودات كه خلق كرده بوديم برتري بخشيديمآنها روزي داديم

و زمين را آفريد خداوند كسي است كه آسمانوـ و كشتي را مسخر شما ساخت تـا ها ...
و نهرها را نيـز مسـخر شـما نمـود  و32/(ابـراهيم بر صفحه دريا به فرمان او حركت كنند (

و و روز را نيـز ماه را كه با برن خورشيد و شـب امه منظمي در حركتند به تسخير شـما در آورد
.)33/(ابراهيم مسخر شما ساخت

و مخلوقاتي را كه در زمين به رنگ12/(نحلـ هاي گوناگون آفريـده در خـدمت شـما)
مي قرار داد در اين نشانه ) او كسي13/(نحل شوند هاي روشني است براي گروهي كه متذكر

).14/(نحل را مسخر شما ساخت تا از آن گوشت تازه بخوريداست كه دريا 
.)32/(اعراف]14[
و پاكيزهاي مردم از نعمتـ .)168/(بقره اي كه در زمين است بخوريد ...هاي حالل
.)172(بقره/ ايم بخوريد... اي كه به شما داده هاي پاكيزه ايد از روزي اي كساني كه ايمان آوردهـ
خـ (بقره/ از روزي و در زمين به فساد نكوشيد و بياشاميد )60داوند بخوريد
و از آسمان آبي فرو ريخـت خداوند همان است كه آسمان]15[ و زمين را بيافريد ، پـس بـه ها

درو)32(ابراهيم/ وسيله آن از محصوالت گوناگون براي شما روزي و ماه را كـه پيوسـته خورشيد
وحال حركت هستند مسخر شما نم و شب ).33(ابراهيم/ روز را نيز به تسخير شما در آورد ود

و سودهاـ ي موجود اسـتيو چهارپايان را آفريده است كه در آنها براي شما، وسيله گرما
ميو زماني)5/نحل( خوريدو از آنها مي و زماني كه آنها را براي چرا كه آنهـا را از چـرا بريد

و زيباگردانيد براي شما جلو باز مي .)6نحل/(ي هستيه
و تجـاوز نكنيـد از پاكيزه ضايع نكنيد منابع]16[ اي را كه خداوند در اختيار شما قرار داده

(مائده )87/حدود خويش چرا كه متجاوزين مشمول رحمت خداوند نخواهند بود.
و بياشاميد ولي اسراف نكنيد كـه خداونـد مسـرفا ... از نعمت]17[ ن را هاي الهي بخوريد



(اعرافدوست نمي )31/دارد
و نشانه سرسخت60/(بقرهـ تـرين دشـمن تـو ايـن اسـت كـه هنگـامي كـه روي بـر)
مي مي و زراعتگردانند در راه فساد در زمين كوشش و انسانكنند و چهار پايان ها را نابود ها
ميمي (بقرهدانند خدا فساد را دوست نميسازند با اينكه .)205/دارد

و دريا به خاطر كارهايي كه انجام داده اند آشكار شده است...ـ )41/(روم فساد در صحرا
و آباد كردن آنرا به شما سپرد]18[ .)61/(هود او خدايي است كه زمين را آفريد
و كسي كه نعمتـ هاي خدا را پس از آنكه به سراغش آمد تبـديل كنـد، كـه خداونـد ...

(بقره .)211/سخت كيفر است
و31/(اعرافـ و رسـول حـق نظـم و هرگز در زمين پس از آنكه كار آن به امـر حـق (

(اعراف و تباهي بر نخيزيد .)56/صالح يافت به فساد
و در آن طغيان نكنيد كه غضـب اي كه به شما داده هاي پاكيزه بخوريد از روزي]19[ ايم

(طه .)81/من بر شما وارد شود
.)141/(انعام يد كه خداوند مسرفان را دوست ندارد... اسراف نكن]20[
)31/(اعرافـ
)32/(اعراف]21[
آن اگر بخواهيد نعمت]22[ (ابراهيم هاي خدا را برشمريد، .)34/ را شمار نتوانيد
(سب ] شكر نعمت23[ ).13/أها را به جا آوريد، در حالي كه عده كمي از بندگان من شكر گذارند
راـ و روزي از هر گونه نعمـت ما شما و در آن معاش و اقتدار بخشيديم در زمين تمكين

ميمقرر داشتيم، ليكن اندكي از شما شكر نعمت (اعراف هاي خدا را به جا .)10/آوريد
كـنم هاي شما را افزون مـي هاي مرا به جا آوريد من به طور قطع نعمت اگر شكر نعمتـ

كو (ابراهيماگر كفران كنيد بايد بدانيد .)7/ه عذاب من سخت است
و حكومتو مالكيت آسمان24[ و زمين از آن خداستو خدا بر همه چيز تواناست(آل] ).189عمران/ ها
و همه در برابر او خاضعند آنچه در آسمانـ و زمين است از آن اوست .)116/(بقره ها
و مالكيت آسمانـ ا حكومت و زمين تنها از آن خداوند ميها ميست، زنده و و كند ميراند

(توبه و ياوري نداريد .)116/جز خدا سرپرست
و نه شـريكي25[ و ستايش مخصوص خداوندي است كه نه فرزندي اختيار كرده و بگو حمد [

(اسراء/ و سرپرستي براي اوست و ذلت حامي و نه به خاطر ضعف .)111در حكومت دارد
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