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  طيبه اكبري راد
    دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمالف اسالمي، رشته علوم قرآن و حديث ارگروه الهيات و معاستاديار   
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  چكيده
گسترده كه منجر به خسارات فيزيكي،  آثارحوادث  ةدر نتيج. تخريب محيط زيست در سراسر جهان يكي از سه دغدغه اصلي انسان است

و فرهنگ توانند خسارات زيادي به اموال، زندگي، اقتصاد  اين وقايع مي. دهد شود، رخ مي و يا تغييرات وسيع در محيط زيست مي ،تخريب حيات
دخل و تصرف لجام نتيجه  هااين وقايع اگر نه تمامي آن بيشتر. هاي اخير در اين مقاله آورده شده است بعضي از اين بحران. مردم وارد كند

وند خدا ،و مخلوقات عتياز منظر اسالم مالك مطلق طب. ي استعيحد و حصر او از منابع طب  يب يكش و بهره ستيز طيانسان در مح ختهيگس
. همانند تصرف امانت دار باشد نيكند كه تصرف او در زم يبودن انسان اقتضا م ندهيو نما فهيخل. است نيزم يبر رو او فهيانسان خلتعال و م

به  يهمه بشر است كه از نسل راثيتا هر طور كه خواست در آن تصرف كند، بلكه م ستين يبشر يها از نسل كي چيملك خاص ه عتيطب
طور كه انسان  از منظر قرآن كريم همان. است يبعد يها پاك و سالم به نسل طيانتقال مح يامانت دار هالزم. رسد يمبه ارث  گرينسل د

بر اين اساس، انسان در مقابل همه  .اجزاي طبيعت تسبيح گوي حق هستند هموجودات طبيعت نيز مقدسند زيرا هم ةداراي كرامت است، هم
انسان در قبال طبيعت اصالح در زمين و اجتناب از فساد در آن  ةترين وظيف مهم. اف خود مسئوليت داردچيز، از جمله حيوانات و طبيعت اطر

تأمين اصول زيست محيطي براي حيات همه موجودات زنده  ،منظور از عمران در زمين. عمران و آبادي است ،يكي از وجوه اصالح زمين. است
انسان به موجب اين احكام موظف است از آلوده كردن آب و خاك و هوا پرهيز . متنوع است محيط زيست فراوان و ةاحكام اسالم دربار. است

  .حمايت كند و تنوع زيستي را برهم نزند هاده، از آنكرده، درخت كاشته و با حيوانات با رأفت و مهرباني رفتار كر
  

 كليد واژه

  محيط زيست، روايات، طبيعت، قرآن، معني شناسي، تفسير موضوعي
  آغازسر

است كه در اطراف مـا قـرار    يشامل تمام موارد ستيز طيمح
. شـود  يمـ  ميتقسـ  يعـ يسـاخت و طب   انسان ستيز طيدارد و به مح

ـ  سـت يز طيمح نيبنابرا بـوده و شـامل منـابع     ريـ موضـوع فراگ  كي
 و نظـام  يساخت، اقتصاد، فرهنگ، روابط اجتماع منابع انسان ،يعيطب
سالم  ستيز طيمح بهخود  يعالرشد و ت يانسان برا .شود يم ياسيس
در تعـادل   ر،يـ سالم تمام عوامـل درگ  ستيز طيدر مح. است ازمندين

بر هـم   يعني ستيز طيمح بيتخر. قرار دارند گريكديبا  يكياكولوژ
مثـل آب و   ن،يزمـ  يعيطب يها طيتعادل در مح نيا. تعادل نيزدن ا

رف انسان با دخل و تص. نهفته است يخاك و هوا به صورت خداداد
 باعـث آن را بـرهم زده و   ط،يتحمل مح تيو خارج از ظرف هيرو يب

  . شود يم ستيز طيمح بيتخر
بـا شـروع   . انسان ستگاهيز بيتخر يعني ستيز طيمح بيتخر

شد و بـه مـوازات آن    شتريب عتيتسلط انسان بر طب ،يانقالب صنعت

ـ ن سـت يز طيمح بيتخر دخـل و تصـرف لجـام    . سـرعت گرفـت   زي
حـد و حصـر او از    يب يو بهره كش ستيز طيمح انسان در ختهيگس

 انبـار يز عيو فجـا  عيقرن گذشته منجر بـه وقـا   كيدر  يعيمنابع طب
بـا   يالديمـ  ۱۹۷۰اگرچـه از دهـه   . شـده اسـت   نيدر زمـ  يشماريب

ـ  نيدر سطوح ب ستيز طيحفاظت مح يها سازمان يريگ شكل  يالملل
 طيحـ ظ مبه حف ياديسران، توجه ز يها كنفرانس يو برگزار يو مل

ـ  ستيز و  يكشـور  ،يا منطقـه  ،يمعضـالت جهـان   يمعطوف شد ول
جهـان امـروزه   . اسـت  شيهمچنان در حال افزا ستيز طيمح  يمحل

در  نيو گرم شدن كـره زمـ   ييآب وهوا راتييمانند تغ يشاهد مسائل
 ،يه ازن، فقـر و گرسـنگ  يـ سوراخ شـدن ال  ،يا اثر گلخانه دياثر تشد

خطرنـاك و انتقـال    ياهسـماند ت پها و مراتع، انباشـ  جنگل بيتخر
در معرض  يها گونه شيو افزا يستيآنها، كاهش تنوع ز يبرون مرز

و طوفـان، خشـك شـدن     ليماننـد سـ   يعيسوانح طب شي، افزا خطر
ـ زا ابانيها، بستگاهيرفتن ز نيها، از ب تاالب  ،يدياسـ  يهـا  بـاران  ،يي
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ـ يرزميو ز يسـطح  يمنـابع آبهـا   يهـا، آلـودگ   زگرديگسترش ر و  ين
ـ    يانـرژ  يهـا  حرانب ـ  نيدر سـطوح مختلـف ب ـ  يالملل  اسـت  يو مل
)Thomas, Ashton, 1984( .يطـ يمح سـت يمشكالت ز رانيدر ا 

بر اساس . شوند يمشاهده م يو محل يا منطقه - يفوق در سطوح مل
 يمجلـس شـورا   يعـ يآب و منـابع طب  يكشـاورز  ونيسيگزارش كم

ـ مل  ۲ رانيـ خـاك در ا  شيفرسا زانيم ،ياسالم در سـال و  تـن   اردي
ـ سـه برا (تن در هكتار بر آورد شـده اسـت    ۷/۱۶معادل  ر شـاخص  ب

در  هـا  يدرصـد آبـاد  ۷/۱۲كشـور و   يدرصد شـهرها  ۵/۴۱). يجهان
رشته قنات و بخش   ۲۰۰۰ ،يزراع يهكتار از اراض ونيمل كيحدود 

قـرار   ليكشـور در معـرض خطـر سـ     يارتباط ياز راهها چشمگيري
هزار هكتار در  ۹/۲۶كشور بالغ بر  يها جنگل بيتخر نيانگيم. دارند
سال گذشـته    ۳۰كشور در  ريفق يليخو  ريمراتع فق زانيم. استسال 

. مراتع خـوب نصـف شـده اسـت     ميزان كه يبرابر شده ، در حال ۵/۳
ـ  بيتخر ـ رفـتن پوشـش گ   نيمراتع و از ب  شيمنجـر بـه افـزا    ياهي
. شده است رياخ يدر سالها رانگريو يها ليخاك و وقوع س شيفرسا

ـ مل ۵۷/۳۲كشور  يابانيب يسطح اراض  ۵/۱۹كـه  . هكتـار اسـت   وني
ـ مل  ۵و  يبـاد  شيمعرض فرساآن در  هكتار ونيمل  هكتـارآن را   وني

 ونيسـ يكم(دهـد   يمـ  ليتشـك  يبـاد   شيفرسـا  يبحران يها كانون
 اچـه يهـا مثـل در   اچهيو در ها خشك شدن تاالب). ۱۳۸۸ ،يكشاورز

شـدن تـاالب    يبـاتالق  ،يبع آبمنا يگرد و خاك، آلودگ دهيدپ هياروم
 يو آلـودگ  يو صـنعت  ييروسـتا  ،يشهر يپسماندهامعضالت  ،يانزل

 سـت يز طيمحـ  ةكه در عرص هستند يدبزرگ موار يهوا در شهرها
  ).۱۳۹۰ ،نيكل قوان ةادار(كشور اتفاق افتاده است 

ــت      ــان رخ داده اس ــادي در جه ــي زي ــت محيط ــايع زيس فج
)Lomborg, 1998( شـود  اشاره مـي  واقعه مهم دچنكه در ادامه به. 

ل هنـد  پايد توليد كننده حشره كش در بواانفجار شركت يونيون كارب
تن متيل ايزوسيانيد در اطراف كارخانه بـه مسـاحت    ۱۵باعث پخش 

نفر  ۵۰۰۰۰نفر و جراحت  ۴۰۰۰مايل مربع و كشته شدن فوري  ۳۰
عـه  هنوز بيش از صد هزار نفر از ايـن واق . شد ۱۹۷۴در سوم دسامبر 

. دهنـد  رنج مي برند و ساالنه بيش از ده نفر جان خود را از دست مي
 اسـت اين فاجعه بدترين فاجعه زيسـت محيطـي صـنعتي در جهـان     

)Bhopal, 2012( . آوريـل   ۲۶اي چرنوبيـل در   نيروگاه هستهانفجار
كـوري مـواد    ۲۵۰در اوكراين، منجر به آزاد سازي ابر حـاوي   ۱۹۸۶

) كشـور سـوئد  (ك روز بعد اين ابـر بـه اروپـا    ي. دشراديواكتيو در جو 
هزار نفـر   ۱۳۵نفر و تخليه  ۳۱رسيد و اين واقعه منجر به مرگ آني 

دهـد كـه    هـا نشـان مـي     بررسي. كيلومتري نيروگاه شد ۳۰در شعاع 

تا چهارصد هزار نفر در اثر اين واقعه جان خود را از دست  ۳۰۰حدود 
انفجـار   ۱۹۷۶جـوالي   در دهـم . )Chernobyl, 2012( خواهند داد

يك شركت شيميايي در مـداي ايتاليـا باعـث پخـش ديوكسـين در      
ايـن امـر منجـر بـه خسـارات فـراوان       . دشـ فضاي اطراف كارخانـه  

 ۱۹۵۲در دسامبر . )Seveso, 2012( بهداشتي و زيست محيطي شد
باقي ماند حداقل باعث مـرگ   ۱۹۵۳دودمه غليظ لندن كه تا مارس 

و  ۲۰در انتهـاي قـرن   . )London Smog, 2012( هزار نفر شد ۱۲
كـه  ، وقايع زيادي منجر به نشت نفت در جهان شـد  ۲۱شروع قرن 

. تانكر آماكو كاديز-۱۹۷۸مارس  ۱۶اند از واقعه  ترين آنها عبارت مهم
هزار تن نفت خام در كانال انگلستان تخليه شد و  ۲۳۰در اين واقعه 

 Amoco( را نابود كرد كيلومتر مربع سواحل و حيوانات دريايي ۳۰۰

Cadiz, 2012( . انفجار سكوي پايپر آلفا منجـر   ۱۹۸۸جوالي  ۶در
تانكر آمريكـايي اگـزان والـدز     ۱۹۸۹در سال . نفر شد ۲۴۰به مرگ 

هزار متر مربع و  ۱۳۲هزار تا  ۴۱باعث نشت نفت در سطحي معادل 
هـزار   ۲۵۰اين واقعـه حـدود    اثر در. كيلومتر ساحل شد ۱۹۰آلودگي 

نهنگ  ۲۲سمور دريايي و  ۲۸۰۰ايي و يعقاب در ۲۵۰نده دريايي، پر
منجـر بـه بزرگتـرين     ۱۹۹۰جنگ خليج فـارس در اوت  . تلف شدند

هـاي شـيميايي در    مكان دفن پسماند. نشت نفت در تاريخ جهان شد
هــاي  منجـر بــه وارد آمــدن جراحـات و خســارت   الو كانـال امريكــا 

نشـت  . اطق اطـراف شـد  ن و منابهداشتي و زيست محيطي به ساكن
هـزار متـر مكعـب فاضـالب بـا       ۱۰۰طالي بايامار سيانيد در معدن 

برابـر   ۶۰تا  ۴۰اين مقدار . غلظت باالي سيانيد در محيط پخش شد
و  ۱۹۸۹بحران جنون گـاوي در اروپـا در سـالهاي    . استحد آستانه 

اي تـري مايـل    واقعه انفجار نيروگاه هسـته . و اخيرا در آمريكا ۲۰۰۳
ديگري از ايـن فجـايع زيسـت     هاي ، نمونه۱۹۷۹مارس  ۲۸د در آيلن

  ).McKinney, 2003( محيطي هستند
اسـت؟ چـرا    يطيمح ستيز عيفجا نيامروزه بشر شاهد چن چرا

هـا   انوسياق ياست و در ژرفا كرده ريرا تسخ گريكه كرات د يبشر
 يطـ يمح ستيز لئاسپردازد در برخورد با م يو اكتشاف م قيبه تحق

بخصـوص در   ،فنـاوري كمبـود علـوم و   . كند يعمل م فيعض نيچن
ـ وجـود ا  يبـرا  يا قـانع كننـده   ليتواند دل ينم يصنعت يكشورها  ني

ـ ا يهـم كمبـود منـابع علـت اصـل      رانيدر ا يحت. معضالت باشد  ني
از مسـائل، عـدم    ياريبس شهيرسد كه ر يبه نظر م. ستيمعضالت ن

بحران . است ستيز طيانسان و مح انيدر ارتباط م تيتوجه به معنو
ـ  يو رنجـ  يمـار يب يتبلور خارج يطيمح ستيز ـ ا. اسـت  يداخل  ني
كه  ياست كه انسان مدرن را به ستوه آورده، انسان يرزمانيد يماريب
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آسمان به  يبه جا گرداند ياز آسمان رو نيبه دست آوردن زم يبرا
نداشتن آسـمان   ليلدبه  قايرا هم دق نياصالت داد و اكنون زم نيزم

  ).۱۳۷۷نصر، (دهد  يم از دست
  روش بررسی

در اين پژوهش معضالت و فجايع زيست محيطـي در ايـران و   
هـا مشـخص    ها و عوامـل آن  جهان مورد بررسي قرار گرفته و ريشه

اگرچه هر كـدام از ايـن فجـايع زيسـت محيطـي در شـرايط       . دندش
متفاوت فني و مديريتي رخ داده ولي همگي در يك موضوع بـا هـم   

نگرش و طرز تلقي عاملين اين فجايع بـه خلقـت بـر    . نداشتراك دار
بـراي   فقطآنها نه  .استمبناي حرص و طمع و زياده خواهي استوار 

ل نبوده، بلكه بـه حقـوق انسـان هـاي     يساير موجودات زنده حقي قا
رسـد كـه بـا رعايـت      به نظر مي. كنند ديگر هم به راحتي تجاوز مي

بر اين . ز اين فجايع را گرفتتوان جلوي بسياري ا تعليمات ديني مي
بـراي  و  كريم و روايات مورد بررسي قرار گرفتنـد اساس آيات قرآن 

در معنـا   .دشـ  تبيين آيات از بعضي روشهاي معني شناسـي اسـتفاده  
شناس با مطالعه معنـي بـه    يشناسي توجه به خود زبان است و معن

دنبال كشف چگونگي عملكرد ذهن انسـان در درك معنـا از طريـق    
اي از نظريـات و   شناسي شـخص بـا مجموعـه    يدر معن. بان استز

در اين پژوهش از معني شناسـي سـاختگرا در   . شود روشها مواجه مي
  .چارجوب بافت زباني استفاده شده است

  ايجنت
    انسان و محيط زيست

سـتايد و در   قرآن كريم سراسر جهان هستي را به زيبـايي مـي  
كلً شيء خلقه و بدأ خلق االنسـان  ي احسن الذّ": فرمايد باره مي اين

لقـد  ". هانسان نيز در كمال زيبايي آفريده شـد . ۷/سجده. "من طين
قكم فأحسن صوركم و رز". ۴/تين. "خلقنا االنسان في احسن تقويم

گر چه هر موجودي زيبا خلـق شـده، لـيكن    . ۶۴/غافر. "من الطيبات
ديگـر از  ه الهي شود، نسبت به مخلوقـات  ي تواند خليفانسان چون م

. حسن زائدي برخوردار است كـه مخلوقـات ديگـر فاقـد آن هسـتند     
فتبـارك اهللا  ": خداوند سبحان بعد از تبيين آفـرينش انسـان فرمـود   

منـد او   زيبايي انسان گذشته از ظاهر آراسته و نظـام  "أحسن الخاقين
قرآن كريم درباره كرامت وي چنـين فرمـوده   . كرامت اوست در گرو

ـ كرّملقد و ": است لبحـر و رزقنـاهم   و ا رّنا بني آدم و حملناهم في الب
. ۷۰/اسـراء . "علي كثير ممن خلقنـا تفضـيالً   همنامن الطيبات و فضّل

كرامت انسان مرهون خالفت اوست زيرا جانشـين موجـود كـريم از    
 خليفه آن است كه در تمام شـئون علمـي و   وكرامت برخوردار است 

ر علم او انديشه پيـدا كنـد و   براب عملي خود تابع مستخلف عنه باشد؛
اگر موجودي دعوي خالفت كنـد  . مطابق اراده او صاحب انگيزه شود

 شد و انگيـزه پيـدا نكنـد، او در ادعـا    ولي مطابق مستخلف عنه نيندي
. صادق نيست، بلكه غاصـبانه بـر كرسـي خالفـت تكيـه زده اسـت      

ترين عنصر خالفت الهي بعـد از فراگيـري معـارف دينـي، آبـاد       مهم
مقصود از . اختن زمين و نجات آن از هر گونه تباهي و تيرگي استس

پهناوري از عمق دريا  محدودةچنين . زمين، گستره زيست بشر است
بنـابراين فرهنـگ زيسـت    . تا اوج سپهر و آسمان را در بر مي گيـرد 

آن كسـي كـه بـه    . محيطي با مقام برين جانشيني خدا آميخته است
آن را ويران آاليد و عوض مرمت زمين،  جاي پااليش هوا، آن را مي

پردازد و بـه جـاي    نهال به قطع درخت مي كاشتمي كند و به جاي 
دن آنها ابايي ندارد، چنين فـارغ  كرسالم سازي دريا و صحرا از آلوده 

 شـمرد  گويد و خويشتن را خليفه خدا مي ميدريغ دروغ  بي فروغي بي

ر زمين، تبعيت و پيروي الزمه نماينده بودن انسان د. )۱۳۸۰جوادي،(
يعني . كند از هر چيزي است كه مالك و خالق زمين به آن امر مي او

در واقع نماينده و وكيل بايد به دستور كسـي كـه ايـن نماينـدگي و     
يك نماينده بايد در آن چه به او . دكنوكالت را به او داده است، رفتار 

ـ . سپرده شده، همانند يك امانت دار الهي عمل كنـد  ابراين زمـين  بن
به معنـاي آن   همه بندگان خدا هستند و اين آدميانملك خداست و 

است كه از ديدگاه اسالم هيچ فـردي مالكيـت مطلـق و هميشـگي     
هـر گونـه كـه دلـش     هيچ فردي حق نـدارد در امـوال خـود،    . ندارد

مالكيت در بينش اسـالم،   .ويا آن را ضايع كند ،خواست، تصرف كند
برخي . است اين ضوابط ضامن توسعه پايدار .شرايط و ضوابطي دارد

و  حفـظ آن  ،هينـه از طبيعـت  رداري بب بهره: از اين شرايط عبارتند از
امانتي كه بـه   ، )۱۳۶۹غنيمي،( جلوگيري از هر گونه خرابي و ويراني

ـ  خـراب  وانيم آبادتر تحويل نسل بعد دهيمت ما داده شده اگر نمي ر و ت
  . تر تحويل ندهيم ويران

  حفظ و احياي محيط زيست طبيعيدر  نسانوظايف ا
مظـاهر  . قرآن مجيد نگاه بسيار جالب و عميقي به طبيعت دارد

. سـازد  و انسان را متوجـه آن مـي   كردهطبيعي را مخلوق خدا معرفي 
از  ۳۷/فصــلت "...و مــن آياتــه اليــل و النهــار و الشــمس و القمــر "

جـودات  مو. هاي خداونـد شـب و روز و خورشـيد و مـاه اسـت      نشانه
طبيعي از نظر قرآن كريم هر چنـد مخلـوق و آفريـده خـدا هسـتند،      

بـا  توانند  و مي شتهموجوداتي بي روح و بي جان نيستند بلكه جان دا
و نسـبت بـه آن عشـق     گـو نشسـته  و طبيعت مأنوس شوند، به گفت

گـاه   مقـدس هسـتند و هـيچ   يعي از نظـر قـرآن   موجودات طب. بورزند
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همـه اجـزاي طبيعـت    . دشـو  فـك نمـي  من هاقداست و معنويت از آن
ح هللا ما في السموات و ما في يسب". ندهستهمواره تسبيح گوي حق 

و ان مـن  ": قرآن كريم با صـراحت مـي گويـد   . ۱/جمعه "....االرض
 همـه موجـودات تسـبيح خـدا     . ۴۴/اسـراء  "ح بحمـده شيء اال يسـب

كوه و دشت و دريا و درختان كـه در نظـر علـوم تجربـي      .گويند مي
بـراي  به عنوان مواد خام و  فقطجوداتي گنگ و خاموش بوده كه مو

انـد، از نظـر اسـالم درك و     رحمانة انسان پديد آمـده  برداري بي بهره
ـ  مياحد  هبا اشاره به كو) ص(رسول خدا . عاطفه دارند هـذا  ": دفرماي

دارد و  اين كوه احد است، ما را دوست مـي  "حبهاحد، جبلُ يحبنا و ن
دوسـتي و   ةاين كلمـات نشـان دهنـد   . داريم دوست ميما نيز آن را 

الفت و هماهنگي موجود در قلب نخستين مسلمان حضـرت محمـد   
سـيد قطـب،   ( طبيعتي است كه ظاهري سخت و خشن دارد با) ص(

  . )ق۱۴۰۰
از نظر قرآن كريم طبيعت سخره بشر قرار گرفتـه اسـت، ولـي    

ر تباه كـردن  اين بدان معنا نيست كه بشر بدون هيچ قيد و شرطي د
آن آزاد باشد، بلكه انسان بايد در محدودة قيود و شرايط قوانين الهي 

كه او خليفه خداوند است و قدرتي كـه از   عمل كند و با توجه به اين
براي زندگي موقـت در زمـين و    فقطناحيه خداوند به وي اعطا شده 

. زدبرداري از طبيعـت بپـردا   نهايتاً بازگشت به سوي او است، به بهره
ده، مطلق نيسـت، بلكـه محـدود بـه قيـد      شقدرتي كه به بشر اعطا 

نسبت به خداوند، بلكه نسبت به همه  فقطمسئوليت است، آن هم نه 
   ).۱۳۷۱محقق داماد،( بلكه نسبت به كل آفرينشو  آدميان

ن، طراحان و ااگر مهندس ،نفت در خليج مكزيكنشت  ةدر واقع
برداري از طبيعت آن هـم در   رهتصميم گيران شركت نفت بريتانيا به

پـذيري   وليتئاعماق دريا براي خود قيودي قائل بودند و به اصل مس
اي به اين وسـعت و   در مقابل طبيعت باور داشتند، هرگز چنين فاجعه

  ).USEPA, 2010(داد  عظمت رخ نمي
اهللا فـي عبـاده و بـالده فـانكم      اتّقوا": فرمود) ع(حضرت علي 

يعنـي   .)ق۱۳۷۸ابن ابي الحديد، ("و البهائم ولون حتي عن البقاعمس
در ميان بندگان خدا و شهرها بر پايه تقوا عمل كنيد زيرا همـه شـما   

كنيد از  پس اطاعت .ها و حيوانات حتي نسبت به بقعه هستيد مسئول
در واقـع در ايـن حـديث هـم بـه اصـل       . فرمان الهي و گناه نكنيـد 

اصـل نشـأت    ايـن  ازاي كـه   و هم بـه وظيفـه   همسئوليت اشاره شد
سان كه انسان در مقابل همه چيز و از جمله حيوانـات   بدين. گيرد مي

برخـورد بـا محـيط    و بايـد در  و طبيعت اطراف خود مسـئوليت دارد  
وظايفي  ترين از جمله مهم. مردم تقواي الهي را رعايت كند زيست و

كه در خالل دسـتورات و بايـد و نبايـدهاي شـرع بـراي مسـلمانان       
آيـات  . اصالح در زمين و اجتناب از فساد در آن است ،دهمشخص ش

اد در زمين بر حذر داشته و بـه  متعددي از قرآن كريم انسان را از فس
از جمله در آيـة  . كند الح در آن كه همانا عمل صالح است امر مياص
در  "......ها و ال تفسدوا في االرض بعد اصالح": فرمايد مياعراف  ۵۶

هـا و   بـاران، روئيـدني   ،مصاديق اصـالح زمـين را   آية بعدي از جمله
دهد كـه منظـور از    بافت آيه نشان مي. كند درختان ميوه دار ذكر مي

ردن نابود كـ .....ها  باران و روئيدني بافساد در زمين بعد از اصالح آن 
  .)ق۱۴۱۲طبرسي،( و از بين بردن محيط زيست است

است، چرا كـه  ين عمران و آبادي زمين يكي از وجوه اصالح زم
هاي انسان در زمين، عمران و آبادي  ب بر فعاليتيكي از اهداف مترتّ

هو انشـأكم مـن   ": فرمايد سوره هود مي ۶۱چنانچه در آية . استآن 
منظور از عمارت زمين، تأمين اصـول   ".....االرض و استعمركم فيها 

  . زيست محيطي براي حيات است
انسـان   .ن و متنوع استاحكام اسالم درباره محيط زيست فراوا

به موجب اين احكام موظف است از آلوده كردن آب و خـاك پرهيـز   
موظف است به پدر و مادر خود مهرباني كند، بلكـه   فقطاو نه . نمايد

از آنان  .دكنبا رأفت و مهرباني تربيت  بايد درخت بكارد و حيوانات را
دگي حفـظ  آشيانه آنـان را از تبـاهي و آلـو    زيستگاه و حمايت كند و

درخت را صـدقه ثـواب    كاشتپيامبر اكرم  .)ش۱۳۶۷ نجفي،( نمايد
ما من مسلم يغرس غرساً ": آور دانست و در تشويق آن چنين فرمود

او يزرع زرعاً فيأكل منه انسـان او طيـر او بهيمـه الّـا كانـت لـه بـه        
 كاشـت ثـواب صـدقه دادن از راه   . )ق۱۴۰۸ محدث نوري،( "صدقه

برداري بشر ندارد، بلكه هر مخلـوقي   به بهره درخت بارآور اختصاص
يا انسـان از آن اسـتفاده كنـد، عنـوان صـدقه بـر آن        ،اعم از حيوان

هـر كـس   : اسـت  نقل شـده از آن حضرت چنين . منطبق خواهد شد
 دهد اش به او اجر مي خداوند به مقدار ميوهنهالي بكارد تا ميوه دهد، 

   .)ق۱۴۰۸محدث نوري،(
ان قامـت السـاعه و فـي يـد     ": ه اندرسول گرامي اسالم فرمود

ــي يغرســها  داحــ ــوم الســاعه حت ــان اســتطاع ان ال يق كم فســيله ف
اگـر نشـايي در دسـت يكـي از      .)ق۱۴۰۸محدث نـوري، ( "فليغرسها

و مـرگ شـما قطعـي اسـت و      ظهـور شماست و قيامـت در آسـتانه   
كمـك   كمترين مهلت براي كاشت آن داريـد، از آن فرصـت كوتـاه   

به فضـاي سـبز در متـون    اهتمام اسالم . بگيريد و آن را كشت كنيد
 آن آبيـاري و نگهـداري درخـت    ةدربـار  بنابراين. ديني مشهود است
از حضرت رسـول  . آن درباره پرهيز از قطع چنيندستور رسيده و هم
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او سدره فكانّما سـقي مومنـاً   من سقي طلحه ": است نقل شده) ص(
يعنـي هـر كـس درخـت محتـاج بـه       . )ق۱۳۸۹ مجلسي،( مأءمن ظ

. د، گويا انسان مومن تشنه را سيراب كرده اسـت كنبياري را سيراب آ
به شدت از بريدن درختـان نهـي كـرده و    ) ع(در روايتي امام صادق 

حـر  ( "ال تقطعوا الثمار فيصب اهللا عليكم العذاب صباً": فرموده است
داونـد عـذاب   هرگز درختان را قطـع نكنيـد كـه خ    .)ق۱۴۰۹عاملي، 

  . آورد شديدي را بر شما فرود مي
تعداد حوادث به اصطالح طبيعي در سالهاي اخيـر در كشـور رو   

سيل گلستان در اثر بهره برداري بي رويه از جنگل . به افزايش است
ــوزه ــب ح ــز  و تخري ــاي آبخي ــاده ــاق افت ــا در  . اتف ــه ه ــن عرص اي

ــايش و ايجــ     ــديد فرس ــه تش ــريع و در نتيج ــدهرزآبهاي س اد تولي
تعجـب اسـت كـه در كشـور      بسي جاي. ند ثرؤهاي مخرب م سيالب

هـا و مراتـع،    اسالمي ايران به جاي كاشت درخـت و احيـاي جنگـل   
كـه در كشـورهاي    يم، در حـالي هسـت هـا   شاهد تخريب ايـن عرصـه  

  .شود ها افزوده مي اروپايي روز به روز به سطح جنگل
ـ   ": است نقل شدهاز امام صادق  ا بـثالث،  ال تطيـب السـكني الّ

"الهواء الطيب و الماء الغزير العـذب و االرض الخـواره  
حـر عـاملي،   ( 

هـواي  : اتي گـوارا نيسـت  زندگي بدون احراز سه عامل حي. )ق۱۴۰۹
، آب فراوان و گوارا و زمين حاصـلخيز و قابـل كشـت و    پاك و تميز

بـرداري از ايـن امانـت     يعني الزم است درباره هوا، كيفيت بهره. زرع
كنـد و چيزهـايي كـه در     زهايي كه آن را آلوده و بيمار ميالهي و چي

پااليش آن، كارشناسي دقيق  ةثر است و نحوؤپااليش و درمان آن م
ارا، كيفيـت  همچنين الزم است درباره اصل آب گو. دشوشده و اجرا 

و اموري كه در تطهير و  هاي آن آاليندهدايي و خ ةاع از اين ذخيرانتف
 .تصفيه آن، ابتكار فنـي معمـول شـود    ةحوثر است و نؤتنظيف آن م

 ةاصل زمين حاصلخيز، كيفيت استفاده از اين سـفر  ةالزم است دربار
و  ، تحقيـق كنـد  الهي و اموري كه آن را ويران و بيمـار مـي   ةگسترد

  .اقدامات الزم به عمل آيد
  وظايف انسان در حفظ محيط زيست شهري

 امـاكن عمـومي  دن هوا، كوي و بـرزن و  كردر روايات از آلوده 
چنـان  . براي برطرف كردن آن ترغيب و امر شده اسـت  نهي شده و

انّ اهللا عزوجـل اذا انعـم علـي    ": اند هفرمود) ع(كه امام جعفر صادق 
ينظـف  : ف ذلـك قـال  عبد نعمه احب ان يري عليه اثرها، قيل و كي

ــ ث ــه و يحسـ ــب ريحـ ــه و يطيـ ــه وبـ ــنّس افنيتـ  "....ن داره و يكـ
خداوند دوست دارد نعمتي كه به بنده خود : ييعن .)ق۱۳۸۹مجلسي،(

هر فردي جامه خود : چگونه؟ فرمود: پرسيده شد. داد، اثر آن را ببيند

را نظيف، خود را خوشبو، خانه خود را نيكو و پيشـگاه منـزل خـود را    
حقـوق و وظـايف متقابـل تمـام      ،امـور يـاد شـده   . كند برفت و رو

من اماط عـن طريـق   ": رسول گرامي اسالم فرمود. شهروندان است
ه اربعماه آيه كل حرف بعشر المسليمن ما يوذيهم كتب اهللا له اجر قرا

"حسنات
هر كس از راه مسلمانان چيـزي را كـه    ).ق۱۳۸۹مجلسي،( 

باعث آزار رهگذر است برطرف كند، خداوند اجر خواندن چهـار صـد   
رف كند كه ثواب قرائت هر حـ  آيه قرآن را در ديوان عمل او ثبت مي

مسير زميني نيست، بلكه شـامل   منظور از راه، فقط. حسنه است ۱۰
كنـد،   مقصود از چيزي كه آزار مـي . شود معبر دريايي و هوايي نيز مي

ن باشد و اخصوص موانع عبوري نيست، بلكه هر چه مايه اذيت عابر
برد، مانند بـوي زبالـه،    يكي از مزاياي سالمت يا نشاط را از بين مي

  ).۱۳۸۰ادي آملي، جو(دود كارخانه، 
علهـن، المفـوظ ظـل    ثالث ملعـون مـن ف  ": امبر اكرم فرمودپي

حرعـاملي،  ( "النزال و المانع الماء المنتاب و ساد الطريـق المسـلوك  
ند كه در اثـر سـه كـار نـاروا مـورد لعنـت       هست سه گروه .)ق ۱۴۰۹

هـا،   كـه مكـان عمـومي، سـايبان    كسي  -۱. خداوند سبحان هستند
اي  كسي كه آب نوبه -۲. مسافران را آلوده كند ها، محل نزول پارك

كسي كـه سـد معبـر     -۳. نوبت نكنديعني رعايت . را به غصب ببرد
   .و مانع عبور عابران شود كرده

كيد در امر نظافت شهري، رعايت حقوق أيا با وجود اين همه تآ
فضاهاي خدماتي عمومي مثل پارك، فضاي سبز،  ةشهروندان، توسع
ن، نبايـد انتظـار   اتي ايجاد سايبان براي آسايش عـابر استراحتگاه و ح

مشاركت صد در صدي شهروندان را در اداره شهر ها و حفظ محـيط  
اي در معابر ريخته شـود   ديگر نبايد زباله. زيست شهري كشور داشت

ها،  ريختن زباله در معابر و خيابان. و فضاي شهري همواره تميز باشد
هاي ديني مغايرت  ندان با اين آموزهسد معبر و تجاوز به حقوق شهرو

  .دارد
حفظ و حراست از موجودات، گونه هـاي  وظايف انسان در 

  وع زيستينجانوري و ت
خــوار  و كــردهزبــان تصــور  حيوانــات را بــي بســياري از افــراد

كه گويا آنها هيچ اي است  با حيوانات به گونه شانرفتار انگارند و مي
شود و بـا آنهـا    به آنها نگاه مي اغلب با ديدي پست .احساسي ندارند

سـاير  شـوند كـه    قرآن كريم و احاديث يادآور مي. كنند ميبدرفتاري 
گونـه كـه    ها جوامعي دارند و خداوند همان نيز مانند انسان موجودات

خداونـد بـه    .را نيز دوست دارد موجودات ديگر، انسان را دوست دارد
ت را نيـز آفريـده و   ها را آفريده اسـت، حيوانـا   همان روش كه انسان



 

 

 

  
۱ط شناسي شمارهمجله محي  

 

۷8  

سـاير  كـه   اسـت  ن قدر نشانه قدرت آفرينندگي خداوندها هما انسان
و ما من دابه في االرض و ال طائر يطير بجناحيه الّا امم ". موجودات

يعني و هيچ جنبنده اي در زمـين نيسـت و نـه    ) ۳۸انعام، ( "امثالكم
هـايي  هيچ پرنده اي كه با بال خود پرواز كند مگر آن كه آنهـا گروه 

  .. مانند شما هستند
رب ": سوره نمل از زبان سليمان مي فرمايـد  ۱۹خداوند در آية 

او زعني آن اشكر نعمتك التي انعمت علي و علي والدي و آن اعمل 
اي را شـنيد كـه از    سليمان وقتي سـخن مورچـه   ".....صالحاً ترضيه 

هـاي خـود رفتـه تـا سـليمان و       مورچگان ديگر خواست بـه مسـكن  
پروردگارا : و گفت هيان وي به غفلت او را له نكنند، لبخندي زدسپاه

الهام فرما شكر نعمتي كه به من و پدر و مادرم ارزانـي داشـتي بجـا    
رسد  به نظر مي....  بپسنديانجام دهم كه آنرا  يآورده و عمل صالح

يابـد   در رابطه با موجودات ديگر مصداق مي اين بافتعمل صالح در 
معنـاي رعايـت حقـوق موجـودات ديگـر در نظـام       و عمل صالح به 

در ارتباط با مورچه مصداق ر در اين آيه عمل صالح اگ. طبيعت است
جـودات در جهـان   ست بر اين امر كه كوچكترين موا  يافته، هشداري

به عبارت ديگر . دبايد حفظ شو انو حقوقش هستي نيز حقوقي داشته
  .ول هستيمئما در قبال حفظ تنوع زيستي مس

 چهـار پـا بـر   : در مورد حقوق حيوانات فرمودنـد ) ع(ام صادق ام
بيش از طاقت حيوان از او كـار نكشـد،   . حق دارد صاحب خود شش

ران سـخن بگويـد،   كه بر آن بنشيند و با ديگـ پشت حيوان را محلي 
شود بـه   هر گاه پياده مي). بر حيوان سوار نشود بي جهت(قرار ندهد 

به صـورت  . او را دشنام ندهد. باشدفكر تهيه علوفه و خوراك حيوان 
هر گاه به آب رسـيدند،  : گويد حيوان نزند، زيرا او تسبيح خداي را مي

   . )ق ۱۴۰۹حرعاملي، ( آب را بر او عرضه كند
بـه حيوانـات    و آزار رسـاندن دشـنام   ،در روايات اسالمي فحش

 انّه يكره سب البهـائم (آمده است ) ع(سيره علي  در. نهي شده است
 ۱۴۰۸محـدث نـوري،   ( )شـمرد  مي م دادن به حيوانات را ناپسندنادش
گذشـت، مشـاهده كـرد     ي مـي ينقل است كه رسول خـدا از جـا   .)ق

زننـد، بسـيار    اي را نشـانه گرفتـه و بـا سـنگ مـي      افرادي مرغ زنده
نند كـه رحمـت خـدا از    آنان كيا: خطاب به آنها فرمود .برافروخته شد

از ) ص(در روايتي پيامبر اكرم  .)ق ۱۴۰۸محدث نوري، (آنان دور باد
نهـي  ". انـد  تحريك حيوانات و به جان هم انداختن آنها نهي فرموده

و نيز  )ق ۱۴۱۳شيخ صدوق، ( "عن تحريش البهائم) ص(رسول اهللا 
تخريب و دست زدن به النه پرندگان و از حملـه شـبانه بـه آنهـا در     

ا و ال الطير في ال تأتوا الفراخ في اعشاشه": النه هايشان منع فرمود

و ال تـأتوا الفـرخ   منامه حتّي يصبح فال تطرقه في منامه حتّي يصبح 
  .)۱۳۶۵كليني، ( " .....يش و يطير في عشّه حتّي ير

. در روايات اسالمي به غذا دادن حيوانات سـفارش شـده اسـت   
گويد ديدم كه حضـرت غـذا    مي) ع(يكي از ياران امام حسن مجتبي 

اي  حضرت هـر لقمـه  . ان سگي نشسته بودپيش روي ايش .خورند مي
اي فرزنـد  : عرض كـردم . داد خورد به سگ نيز مثل آن را مي كه مي

: فرمـود . تر باشيد دهيد سگ را دور كنم تا راحت رسول خدا اجازه مي
اي به من نگاه كند  من از خدا شرم دارم كه موجود زنده. رهايش كن

محـدث نـوري،   ( مو من بخورم در حالي كه او را بي نصـيب بگـذار  
شنه شـد،  گذشت، ت مردي از راهي مي: پيامبر اكرم فرمود. )ق ۱۴۰۸

وقتي بيرون آمـد، سـگي را   . چاهي يافت و وارد آن شد و آب نوشيد
او : با خويش گفت. خورد را مي) مرطوب(زد و خاك  ديد كه له له مي

كفشـش را از آب پـر   . هم مانند من تشنه است دوباره وارد چاه شـد 
راب ن را به دندان گرفت و از چاه بيـرون آمـد و سـگ را سـي    آ. كرد
پرسيدند مگر سيراب كردن . اري كردخداوند نيز از وي سپاسگز. كرد

اي پـاداش   سيراب كردن هر تشـنه : چارپايان نيز پاداش دارد؟ فرمود
هر گاه سوار چارپايان گرسنه شديد، اگر زمـين  : همچنين فرمود. دارد

بگذريـد و اگـر   اه اسـت، بـا شـتاب از آن    بدون گي) محل عبور شما(
  .)ق۱۴۱۳شيخ صدوق، (سرسبز است، بايستيد

حيوانات را به دسـت  : نيز در حمايت از حيوانات فرمود) ع(علي 
چوپاني خيرخواه و مهربان، امين و حافظ كه نه سختگير باشـد و نـه   

بـه او  ..... ستمكار، نه تند براند و نه حيوانات را خسـته كنـد، بسـپار،    
شير آن را ندوشـد   .ي نيفكنديفارش كن تا بين شتر و نوزادش جداس

دن بـر شـتران عـدالت را    در سوار شـ . اش زياني وارد نشود تا به بچه
يا زخمي را كـه سـواري دادن    ،مراعات حال شتر خسته .رعايت كند

از  .ا را در سر راه بـه درون آب ببـرد  آنه. براي او سخت است، بنمايد
هر  .علف نكشاند يب  راف آن علفزار است به جادههايي كه در اط جاده

هـر گـاه بـه آب و    . چندگاه شتران را مهلت دهد تا اسـتراحت كننـد  
ابـن ابـي   ( هد تا علف بخورنـد و آب بنوشـند  علفزار رسيد، فرصت د

  .)ق۱۳۷۸الحديد، 
كند كه نظام هستي و تمام اجـزاي آن   عدالت خداوند حكم مي

بنـابراين بـر هـم     ،عادلي با هم باشنداز جمله انسان، در يك رابطه ت
بر هـم زدن تنـوع   . شود زدن اين نظم باعث خلل در نظام هستي مي

هـاي جـانوري و گيـاهي، تخريـب      و يا انهـدام گونـه   ،زيستي، حذف
هاي جانوري و گياهي همگي بر هم زننده تعـادل   زيستگاههاي گونه

ت به صور آيات و روايا. اكولوژيكي است كه در بطن خلقت قرار دارد
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گوناگون به رعايت حقوق تمامي موجودات زنده و حفظ و حراست از 
آيات  به عبارت ديگر. جوامع آنها به عنوان عمل صالح نام برده است

  .داند نظام هستي مي از الينفك ييتنوع زيستي را جز و روايات
  گيري بحث و نتيجه

بحران محيط زيست، مشكل اصلي و دغدغه خاطر بشريت  -۱
بـا طبيعـت در    رحمانـه  خشن و بيمواجهه . دهد ز را تشكيل ميامرو

وري  بهـره فزون خـواهي و  قرون اخير ناشي از انگيزه توسعه طلبي، 
هـا،   جنگل سوزاندندن درياها، كرلوده آ، است بي رويه از منابع اوليه

اليه اوزون، سـرانجام او   تخريبزمين و  آب و هواي كرهگرم شدن 
رو بـه  نالـه معصـومانه پرنـدگان    . كرده است را از خواب غفلت بيدار

خاموشي نفـس   هاي زيستي، گونهانقراض  زوال در اثر شكار مترفانه،
تخريـب  هـاي دريـايي،    مرگ و مير ماهيان و نهنـگ  ،مرغان هوايي

وسيع زيستگاهها و خشك شدن محيط هاي آبي زنگ خطـر جـدي   
يامـدهاي  اين فجايع از پ. مسكون است ةبراي ادامه حيات در اين كر

 اي و سرانجام زندگي سـلطه جويانـه و انحصـار گرايانـه    زياده طلبي 
ه خـاكي  هـيچ مخلـوق ديگـري روي كـر     حيـات  كه گوييباشد  مي

  .اهميتي ندارد
مسـئوليت پـذيري    ةراهكار نهايي اين بحران و ايجاد روحي -۲

يم دينـي و رهنمودهـاي   توجه به تعال ،براي حفاظت از محيط زيست
طبيعـت و   ،منظر قرآن كريم مالك و خـالق يگانـه   از. اسالمي است

خليفـه و  . انسان خليفه خدا بر روي زمـين اسـت  . خداست تمخلوقا
كنـد كـه تصـرف او در     نماينده بودن انسان به طور طبيعي اقتضا مي

زمين از آن خدا و مردم . دار در امانت باشد زمين همانند تصرف امانت
ي هيچ كس مالكيت دايمي قـرار  بنابراين، برا. همه بندگان او هستند

در همـه ابعـاد خـود ملـك      زيست طبيعت و محيط. داده نشده است
هاي بشري نيست، تا هر طور كه خواست در  خاص هيچ يك از نسل

محيط و طبيعت ميراث همه بشر و پشتوانه و اعتبـار  . آن تصرف كند
. رسـد  به ارث ميهاست كه از نسلي به نسل ديگر  دائمي همه انسان

هـايي بـي جـا     چ نسلي اجازه ندارد از طبيعت به نفع خود اسـتفاده هي
چنين رفتاري مغاير چيـزي   .ضايع و آلوده كند ،فرسوده كرده و آن را

داري اين است كـه   امانت ةالزم. است كه خداوند از ما خواسته است
هاي پيش تحويـل   همچنان كه ما اين محيط را پاك و سالم از نسل

  . لم به نسل بعد خود بسپاريمپاك و سا ايم، گرفته
طـور كـه انسـان داراي كرامـت      از منظر قرآن كريم همـان  -۳

ي اجـزاي   نـد زيـرا همـه   ا ي موجودات طبيعت نيز مقدس است، همه
بر اين اساس، انسان در مقابل همه . طبيعت تسبيح گوي حق هستند

ترين  مهم. چيز، از جمله حيوانات و طبيعت اطراف خود مسئوليت دارد
يفه انسان در قبال طبيعت اصالح در زمين و اجتنـاب از فسـاد در   وظ

منظور از . عمران و آبادي است ،يكي از وجوه اصالح زمين. آن است
عمران در زمين تأمين اصـول زيسـت محيطـي بـراي حيـات همـه       

محـيط زيسـت فـراوان و     ةاحكام اسالم دربـار . موجودات زنده است
ام موظف است از آلوده كـردن  انسان به موجب اين احك. متنوع است

ده، درخت كاشته و با حيوانات با رأفـت و  كرآب و خاك و هوا پرهيز 
  .ده، از آنان حمايت كند و تنوع زيستي را برهم نزندكرمهرباني رفتار 

زيسـت از ديـدگاه    ها وجوب حفـظ محـيط   الزم است رسانه -۴
هــاي هنــري  قــرآن كــريم و فرهنــگ اســالمي را در قالــب برنامــه

 اوانهـا از   هاي كـودك آمـوزش دهنـد تـا بچـه      صوص در برنامهبخ
  .آشنا شوند زيست حفظ محيطكودكي با فرهنگ اسالمي در 

يدات دين مبين اسالم بر پاكيزگي، نظافـت،  أكاگر با وجود ت -۵
رعايــت حقــوق طبيعــت و تمــامي زيســتمندان آن، بــاز هــم شــاهد 

بـه ايـن    شـايد محيطي در كشورمان هسـتيم؛   هاي زيست ناهنجاري
هاي ديني يا آگاهي ندارند و  والن از آموزهئدليل است كه مردم و مس

به عبارت ديگـر دينـداني   . كنند يا اگر آگاهي دارند به آنها عمل نمي
   .لزوما با دينداري مترادف نيست
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