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 مقدمه . 1
  مبین  در دين  دارريشههه  مباحث از  انفال  و  طبیعیمنابع

 خصهوص   به  هادوران همه  مبالغه، در  هیچبی و بوده  اسهالم

 و   زيسهههت  ضهههروريهات  از  آن  حفظ  و آينهده،  حهال  زمهان  در

مهمترين موضهو    ،زيسهتمحیط  .باشهدمی  هازندگی انسهان

 اسهت. زيسهتی انسهان و ديگر موجودات زنده از ديدگاه قرآن 

را برای حفاظت    هاترين سهفارشاز اين رو دين اسهالم کامل

و ضمن   دارد  تجديد شونده  زيست و منابع طبیعیاز محیط

تخريه  طبیعهت را نوعی تجهاوز و فسهههاد فی االر   اينکهه  

حفاظت از منابع طبیعی    کند کهمیتصريح و    کندتلقی می

های آينده بايد در آن به حیات  زيسههت که نسههلو محیط

.  ]2،6[  شهههوديهك وظیفهه دينی تلقی می  ،خود ادامهه دهنهد

یَقْ خَلََقنَهاه   میکريم  خهداونهد در قرآن   فرمهايهد: ِنَّن ها ک هل  شهههَ

سهههوره  )  . مها هر چهه آفريهديم بهه انهدازه آفريهديمِبَّقَهدَرْ   

 .]17[  (49آيه  قمر/مبارکه  

از مهماسهههالم   بهه حفظ  ترين عوامهل بیيکی  توجهی 

رنه  شهههدن معنويهات درونی افراد    کم  را  زيسهههتمحیط

ريزی  و پیهای دينی  تا با کمك آموزه  داردتالش    و  داندمی

تغییری در  و تأسههیا اصههول و قواعدی شههرعی و عقالنی،  

و   زيسههتفرهن  مصههرف و نو  مواجهه انسههان با محیط

برداری بهه منظور بهره  پیرامونش  منهابع طبیعی تجهديهدپهذير

 .]4،5[  نمايدايجاد    از اين منابع

های پايانی قرن بیسههتم، تغییر در تمام ابعاد  در سههال

گويی که هر روز با دنیايی نو روبه   ،زندگی بشر شدت يافت

رو هسههتیم و در رويارويی با اين مجموعه ناپايدار، همواره 

 .]7[  های جديد نیازمنديمبه ابزارها و آگاهی

و نیاز به توسهعه پايدار و هم    یزيسهتهای محیطبحران

های صهنعتی به اسهتفاده از دسهتاوردهای  چنین نیاز جامعه

بومی، از جمله تحوالت اصهلی    های دانشدرخشهان پژوهش

هسهههتنههد امروز  تفکرهههای    .]14[  جهههان  ديگر،  از طرف 

ههای گرايهانهه، انسههههان را بها بحران  بعهدی و رشههههدتهك 

محیطی نظیر نازک شدن اليه ازن، کمبود و آلودگی  زيست

های زراعی،  تع و خاکامر و  هامنابع آبی، فرسههايش جنگل

ترش  شههیو  امرا  جديد گیاهی، دامی و انسههانی، گسهه 

ها، وقو  خشهکسهالی و قحطی، زمین لرزه، طوفان و بیابان

 .]3[ سیل، مواجه ساخته است

ها و  جنگلآب، هوا، منابع طبیعی تجديد شهونده شهامل  

و...مراتع و حیوانهات  اصهههلی  ، گیهاههان  و بهه عنوان  ترين 

ترين مسئله برای استمرار حیات انسان و بقای کره  محوری

ها ريزیزيسههت بشههر در برنامهخاکی و پشههتوانه محیط  

 .]1[ مطرح است

ههای اقتصهههادی بهدون در نظر گرفتن منهابع  ريزیبرنهامهه

طبیعی تجديد شههونده و در جهت تضههعین و نابودی اين  

های اصههیل جهانی  تواند موج  محو ملل و تمدنمهم می

هها و   جنگهلآب و هوا، حیوانهات و گیهاههان،    .]11[  شهههود

  بلکه  ،به عنوان قط  اقتصههادی  تواندمی  نه تنها و ... مراتع

های  به عنوان پشهتوانه بقای سهاير بخشتوانند  می  همچنین

 .]8[  دنیرقرار گو اهمیت ويژه مورد توجه  اقتصادی نیز

يابی به محیط زيسههتی سههالم و به دور از  برای دسههت

ههای  آلودگی، نیهاز بهه مشهههارکهت گسهههترده در عرصهههه

ای، ملی و حتی تك تك افراد، به صورت  منطقهالمللی، بین

در اين میان، نبايد    .]12[  ضهرورتی انکارناپذير درآمده است

ارزش و  بهاورهها  نقش  فرهنگی در حفظ،  از  و  ههای دينی 

مديريت و توسههعه محیط زيسههت  افل بود. بدون ترديد،  

رفتارهای انسهههان، بر اسهههاس باورهای اوسهههتن بنابراين، 

و ارزشههی هر جامعه، در مديريت و سههاختارهای اعتقادی  

 .]13[  توسعه محیط زيست نقش اساسی دارند

بها توجهه بهه اهمیهت منهابع طبیعی تجهديهد شهههونهده در  

محیط زيسهت و در اديان و عقايد بشهری به خصهوص دين  

حاضههر به تشههريح اين مسههأله که منابع  اسههالم، تحقیق  

طبیعی تجديد شههونده در دين اسههالم دارای چه جايگاه و 

ارزشهی اسهت و حفاظت و بهره برداری از آن به چه نحوی 

 رت می گیرد، می پردازد.و مبتنی بر چه اصولی صو

 عبارتند از :اهداف تحقیق  بر اين اساس  

 نحوه و حفظ در اسههالم دين هایتوصههیه بررسههی -1



 ...  و  شونده  تجديد  طبیعی  منابع  ارزش  و  جايگاه
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 مديريت در آن از و اسههتفاده طبیعی منابع از برداریبهره

 قوانین تدوين و شونده تجديد طبیعی منابع

 دين  منظر از شههونده تجديد طبیعی منابع ارزش   -2

 اسالم

 عهلهم گهرفهتهن درنهظهر بهها مهعهنهوی و ديهنهی تهحهلهیههل -3

 شونده. تجديد طبیعی منابع مديريت

 

 شناسیروش. 2
بهه صهههورت   تحقیق  طريق  کتههابخههانههروش  از  و  ای 

برداری از منابع مختلن و مسههتند علمی، دينی  يادداشههت

بصههورت چاپی، اينترنتی و ديجیتالی بوده اسههت. در ابتدا  

افزارها و کت   موضههو ، از نرمآيات و روايات مربوط به هر 

مربوطه اسههتخراو و سههها به بررسههی و تجزيه و تحلیل  

ها پرداخته و در راسههتای حفاظت و حراسههت از منابع  آن

  طبیعی تجهديهد شهههونهده، بهه تشهههريح راهکهارهها و اصهههول

مديريتی برگرفته از تعالیم دين مبین اسهالم پرداخته شهد  

  . ضهههمناً گرديدو بر اسهههاس آن راهکارهای مديريتی ارايه  

منهابع   ،چنهانچهه ابههام يا اختالفی در منهابع مشهههاهده شهههد

 تر پذيرفته و مبنای تحلیل قرار گرفت.مستند و متقن

شهامل منابع متعدد    منابع بررسهی شهده در اين تحقیق

پژوهشهههی و -فهارسهههی اعم از کتهاب و مقهالهه معتبر علمی

نرم افزار   2بع انگلیسههی و همچنین  امن،  تخصههصههی-علمی

باشد. تعداد  میو تفسیر احاديث و آيات قرآن کريم   ترجمه

صهفحات بررسهی شهده از هر منبع به تناسه  موضهو  قابل  

باشههد. تعداد صههفحات  میصههفحه متغیر  20تا   2بحث، از  

باشههد که در  میصههفحه   130فیش برداری شههده بیش از  

راسهتای موضهو  تحقیق نگارش شهد. الزم به يادآوری اسهت  

اينترنتی   مراجع  و  منههابع  از  حههدودی  تهها  تحقیق  اين  در 

های  کتابخانهاز اسههتفاده شههده و اهم منابع مورد اسههتفاده  

 دانشگاهی بوده است.

 

 نتایج و بحث. 3

ها  اسهههالم احکهام زيادی وجود دارد که به کمهك آن  در

و منابع    زيسهت  مقررات دقیقی برای مسهالل محیطتوان  می

 .تدوين نمود  طبیعی

 اسالم در حمایت از منابع طبیعی   تعالیم -

ای از عمل شهخصهی  ز نظر اسهالم چنانچه فرد يا جامعها

ضرر و زيان خود  ،های مشرو توانند از راهمتضرر شوند می

افرادی  که طور در صورتیهمین  .]16[ را از او دريافت دارند

، کسههانی که پیرامون  اقدام به آلودن محیط زيسههت نمايند

توانند آلوده کننده را برای محیط شان آلوده شده است می

 کیفر تعقی  کنند.

  خَلَقَنَاه  بَّقَدَرْ  خداوند متعال می فرمايد: ِنَّن ا ک ل  شَهیَقْ  

يعنی مها هر چیز را بهه ،  ]17[(  49آيهه  قمر/سهههوره مبهارکهه  )

پا هر چیز مقهدار و حهدودی دارد و .  انهدازه خلق کرديم

برداری شههود تا  طور صههحیح و درسههت بهرهه ب  بايسههتمی

ههای طبیعی فقط  چرا کهه اين ثروت.  نهابود و منههدم نگردد

های  ها به نسهلاندوختهبلکه اين  ،  ندنسهل تعلق ندار  يك به 

 .بعد از ما نیز تعلق دارند

ها و زمین و آمد و شهد شه  و روز و  در آفرينش آسهمان

هايی که در دريا به سههود مردم در حرکتند و آبی    کشههتی

زمین را پا از    کهه خهداونهد از آسهههمهان نهازل کرده و بها آن

  جنبنهدگهان را در آن گسهههترده و امرگ، زنهده نموده و انو

در تغییر مسههیر بادها و ابری که میان زمین و (  همچنین)

وند  از ذات پاک خدا)هايی است آسمان آرمیده است، نشانه

سهوره مبارکه  )  برای مردمی که می انديشهند  (و يگانگی او

 .]17[ (164آيه   /بقره

با توجه به آياتی که ذکر شد، طبیعت در تسخیر انسان  

تواند با  دارد. انسان میبرداری در اختیار او قرار و برای بهره

هايی که خداوند در سهرشهت ها و خالقیتاسهتفاده از توانايی

او قرار داده بهترين بهره را از طبیعهت ببرد و بها خردورزی  

دنیا را مزرعه آخرت و سههرمايه زندگی اخروی خويش قرار  

 .]4[  دهد

 محیط زیست، بستر رشد و تعالی انسان -

موهبتی خداوندی است که از  زيست،    طبیعت و محیط

مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شهرايط هماهنگی که  
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در اطراف هر موجود زنهده وجود دارد و ادامهه حیهات بهه آن 

 آيد.وابسته است به وجود می

سهاز پرورش  زمینهفرهن  اسهالمی، طبیعت را گهواره و 

دانهد. ازاين رو، بها هر کا کهه بهه اين  میو کمهال انسهههان  

، آسهی  و زيان رسهاند و آن را برای رشهد بشهر ناامن عامل

کنهد. نظهام طبیعهت، بر اسهههاس حکمهت  میسهههازد، مقهابلهه  

آفريده شهده و همه عناصهر آن از ابر و باد و مه و خورشهید  

  معنويت  به  ماديت  از  هاآن  پرتو و فلك در کارند تا آدمی در

  کمال  به  خود  در  شههايسههتگی به  را آخرت و  دنیا و  رسههیده

 .]18[ دبرسان

 اهمیت منابع طبیعی تجدید پذیر در اسالم -

از اهمیهت و ارزش  در اسهههالم  منهابع طبیعی تجهديهدپهذير 

به نحو گسهترده، مورد تأکید  بسهیار زيادی برخوردار اسهت و  

پیامبر اکرم    المه معصهومین ) ( قرار گرفته اسهت. در سهیره 

...  حیوانات و یاهان، درختهان، مرتع و  ها، گ )ص( برخورد با گل 

شهود و در آيات بسهیار زيادی از قرآن کريم  به وفور يافت می 

 بر ارزش و اهمیت منابع مذکور، تأکید فراوان شده است. 

تصههريح قرآن کريم به طور موکد و با تعبیرهای فراوان  

     ه وَ الََّهذَّی خَلَقَ لَک مَ مَها فَّی الَهأَرَ َّ جَمَّیعًها  کنهد کهه ِمی

که در روی زمین اسههت برای انسههان خلق شههده هرآنچه  

های  و همه انسهان  ]17[  (29آيه   /بقرهسهوره مبارکه  ) اسهت

زمین حق گهذشهههتهه، حهال، آينهده و در همهه جهای کره  

ها را دارند و بالفاصهله انسهان را به انديشهیدن  اسهتفاده از آن

در طبیعهت   تعهادل  و  ترتیه   و  نظم  و  مورد طبیعهت  در 

دعوت کرده و اسههتفاده صههحیح و حفظ و حراسههت از اين  

 های بزرگ نیز به عهده بشر قرار داده شده است.نعمت

انسهههان از ديهدگهاه قرآن کريم آن قهدر عظمهت دارد کهه  

اند. اين  ر او گشههتهخ سههَ موجودات به فرمان خداوند، م   تمام

مسهأله، شهخصهیت و عظمت واقعی انسان را از ديدگاه اسالم 

بخشههد که در  سههازد و به او عظمتی میو قرآن روشههن می

 .]20[  استالهی خلیفهخور مقام ِ

و گیهاههان قرآن کريم درختهان  در زمره    ،از ديهدگهاه 

الهی بوده و در زندگی انسههان و سههاير جانداران    هاینعمت

نقش ارزشهمند و حیاتی دارند و در منابع روايی اسهالم نیز 

( در اين باره وارد شهههده   روايات فراوانی از معصهههومین )

 .است

در ذيهل بهه مهم ترين فوايهد و آثهار آن هها بهه اختصهههار  

 :اشاره می کنیم

درختان  هه خداوند حکیم، عمل تنفا را در گیاهان و  1

ای تنظیم فرمود کهه دی اکسهههیهد کربن موجود در  بهه گونهه

حیاتی ترين نیاز زندگی بشهر و )  گیرند و اکسهیژنهوا را می

بدون آن ادامه حیات برای   کهسههاير موجودات زنده اسههت 

 .کنند( تولید میموجودات زنده میسر نیست

های پوشیده از جنگل و درخت و فضای سبز،  هه مکان2

ت   ه مکهان برای تفريح و تفرو و گهذرانهدن اوقهات فرابهترين  

 هستند.

هها و از منهافع ارزشهههمنهد پوشهههش گیهاهی و جنگهل   - 3

فرسهايش خاک  و بروز سهیالب   از درختان، حفظ خاک اسهت. 

 . شوند های روان می جلوگیری کرده و موج  تثبیت شن 

بزرگ چوبی و  جنگهل  -4 هها و درختهان در صهههنهايع 

لوازم منزل و جهت تهیه دارو و سههازی و تهیه  سههاختمان

گیرند که برای مورد اسهتفاده قرار می... و  مصهارف پزشهکی

 .زايی نیز بسیار سودمندنداشتغال

هها، میوه و ريشهههه درختهان و قهارغ هها،  هذای  جنگهل  -5

ها و برخی از موجودات زنده را تشههکیل  عده زيادی انسههان

 .دهندمی

و بهه قولی    ههازارخهداونهد از بین بردن مزار  و کشهههت

پوشهش گیاهی را از مصهاديق فسهاد در روی زمین دانسهته و 

وَ نَّذَا تَوَل ى  . ِها را مطرح می کندبه دنبال آن نابودی نسهل

سَعَى فَّی الَأَرَ َّ لَّی فَسَّدَ فَّیهَا وَ ي هَلَّكَ الَحَرَثَ وَ الن سَلَ وَ الل ه   

ادَ   و  ]17[ ( 205آيه  بقره /سههوره مبارکه  )  الَ ي حَّ ُّ الََفسههَ

و قدرت و رياست يابد يا   چون والی و سرپرست کاری شود

کوشهد تا در زمین  می  ،چون پشهت کند و از نزد تو بازگردد

را نابود سههازد و   (دام يا نژاد)  تباهی کند و کشههت و نسههل

 .داردخدا تباه کاری را دوست نمی

خهداونهد در اين آيهه معنهای فسهههاد در زمین را بیهان  

کند و اينکه از بین بردن حرث و نسهل موج  فسهاد در  می

به اين دلیل که قوام حیات و بقای انسههان    ،شههودزمین می

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_29_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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تولید مثل اسهت که دو رکن اسهاسهی و مهم در   به تغذيه و

زنهدگی او هسهههتنهد. انسهههان از نظر تغهذيهه بهه حیوانهات و 

اند. گیاهان نیازمند اسهت و حیوانات هم به گیاهان وابسهته

در حقیقت در امر تغذيه، گیاهان اصهل هسهتند و حرث هم  

همان پرورش گیاهان اسههت، خداوند اين چنین فسههاد در  

کند زيرا از بین بردن سههل مرتبط میزمین را به حرث و ن

نسهل موج  نابودی انسهان و در نتیجه ايجاد فسهاد    حرث و

به بیان ديگر، انسهانی که با از بین .  ]19[   شهوددر زمین می

بردن گیهاههان و درخهت هها و يها هر عملی در اين راسهههتها،  

  ،موجبهات انههدام طبیعهت و محیط زيسهههت را فراهم آورد

 .]5[   کندر   را پیدا میاالَی  فسد فَّمصداق ِم 

اصوو و و ا ا ود حتوا وت و بررا بردار  از  -

 منابع طبیعی تجدید پذیر در اسالم

های معنوی جهان اسههالم بسههتر مناسههبی جهت  ارزش

برنهامهه تنو    آفريهدهاين  حفظ    برایههای الزم  اجرای  و 

گیران از مواه  اسههالم برای بهره.  زيسههت محیطی اسههت

مشهروعیت   فراوانی قرار داده اسهت و درحیات، قید و شهرط 

نمايد.  ها نظارت دقیق میتحصههیل و چگونگی مصههرف آن

افراد و هم بر چگونگی مصرف آن  اسالم هم بر نحوه درآمد

اين  ت.  نظارت دارد و برای هر دو شههرايطی قالل شههده اسهه 

ها عبارت اسهت از: ادب در به کار بردن منابعن تالش نظارت

به .  آوردن منابعن مصهرف کردن صهحیح منابعدر به دسهت  

طور کلی، در دين اسههالم، تصههرف و اسههتفاده از طبیعت  

انسهان بايد    ،از ديدگاه اسهالم .براسهاس سهه هدف فوق اسهت

بهه حقوق افراد جهامعهه  در بهره نهه تنهها  برداری از منهابع، 

ها( بلکه به حقوق   توجه داشهته باشهد )عدالت درون نسهل

چنین منابعی ضهههامن حیات و بقای  های آينده که نسهههل

 .]9[  توجه کامل مبذول دارد  بايستمی باشد، نیزها میآن

 محیط زیست و تن ع پذیر  منابع طبیعی  -

ههای مختلفی تقسهههیم  توان بهه گونهه منهابع طبیعی را می 

کرد، امها اين منهابع بر اسهههاس امکهان قهابلیهت مهانهدگهاری در  

کلی  یرقابل تجديد  طبیعت و عدم اين قابلیت، به دو دسته  

شههوند. منابع  یرقابل تجديد،  و تجديد شههونده تقسههیم می 

منابعی اسهههت که ذخیره ثابتی در جهان داشهههته و در يك  

مهاننهد  محهدوده زمهانی مشهههخپ بهه پهايهان می  رسهههنهدن 

های فسههیلی و مواد معدنی. منابع تجديد شههونده، سههوخت 

های مديريتی صههحیح  منابعی اسههت که با بکارگیری شههیوه 

ای توان در يهك چهارچوب زمهانی تعرين شهههده و بهه گونهه می 

برداری کردن  هها بهره خردمنهدانهه، بهه صهههورت مسهههتمر از آن 

 . ]12[ ها، آب شیرين و هوا همچون حیوانات وحشی، جنگل 

و   - زیسووتی  زیسوووت محی ی  اخالق  دانش 

 حتا ت و بررا ور  از منابع طبیعی و

بهه دو محیط طبیعی و محیط   برای زنهدگی  انسههههان 

اجتمهاعی نیهازمنهد اسهههت. محیط طبیعی برخالف محیط  

اجتماعی که سهاختار آن در اختیار انسهان اسهت، پیدايش و 

تهابع عمهل او   و  اش در اختیهار انسهههان نبودهگیریشهههکهل

نیسهت. با اين وجود دسهتیابی انسهان به دانش و صهنعت،  

سههب  شههده اسههت تا از ديرباز بر طبیعت يا همان محیط  

از بسههیاری از   و  طره پیدا کردهاش سههینخسههتین زندگی

 های طبیعی به سود خود، بهره جويد.پديده

تأکید بر جانشهینی انسهان نسهبت به خداوند از يك سهو 

و آزادی انسهان از سهوی ديگر، سهب  شهده اسهت تا اين حق 

در متون دينی برای انسهان به رسهمیت شهناخته شهود، اما  

مالك  پیوسهته به وی هشهدار نیز داده شهده اسهت که چون 

ها  خداوند اسههت، تمامی انسههان حقیقی زمین و منابع آن

بهدون هیچ تبعیضهههی حق دارنهد از اين منهابع بهه منظور  

توسههعه و رفاه زندگی مادی خود اسههتفاده کنندن همچنین  

بايسهت در راسهتای اهداف الهی از  وری انسهان میچون بهره

محدود  وری خلقت زمین و منابع آن باشههد، دايره اين بهره

ای باشههد که منجر به نابودی يا  بايسههت به گونهبوده، نمی

 .]10[ ها شودتخري  آن

ای اسهت که دانش زيست شناختی  اخالق زيسهتی رشهته

کند تا پلی  های انسههانی، ترکی  میرا با دانش نظام ارزش

میان علوم تجربی و انسهانی سهاخته، به انسهانیت برای بقا،  

 مدن کمك کند.تداوم و بهبود وضع جهان مت

 بردار  از منابع طبیعی اسالم و بررا -

دين اسهههالم از يکسهههو، بها پهذيرش اين کهه طبیعهت در  

کند که همه تسههخیر انسههان اسههت، بر اين مطل  تأکید می 
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چیز برای انسهان و در خدمت انسهان قرار داردن اما از سهوی 

وری ديگر با وضع قوانین بازدارنده، کوشیده است تا اين بهره 

از طبیعت، نه موج  آسهی  ديدگی خود طبیعت شهود و نه  

ههای الهی  رويهه از آن، مهانهدگهاری اين نعمهت بها اسهههتفهاده بی 

 ها در معر  تهديد قرار گیرد. برای ساير انسان 

های دينی، مسههلمانان را به رعايت  بر اين اسههاس، آموزه 

خواننهد تها همگهان فرصهههت  می   عهدالهت محیط زيسهههت فرا 

در آيات و اسهتفاده از منابع محیط زيسهت را داشهته باشهند.  

وری از اين روايات اسهالمی تأکید بسهیاری بر حفاظت و بهره 

 منابع به منظور حفظ تعادل زيست محیطی شده است. 

  و هوا از منابع اسههاسههی و ضههروری برای انسههان، آب و

مفهوم پیهدا  هها، حیهات معنی و  اسهههت کهه بهدون آن  خهاک

سهههوره الروم آمهده: ِاز نشهههانهه ههای    20در آيهه  کنهد.  نمی

اين اسهههت که شهههما را از خاکی )بی   )قدرت و ربوبیت( او

جان( آفريدن پا اکنون بشههری هسههتید که )روی زمین(  

 .]17[   پراکنده و منتشريد 

تواند کمك  گیری از دسهتورات الهی، میآشهنايی و بهره

منهابع بها ارزش نمهايهد کهه بشهههر روز بهه زيهادی در حفظ اين  

خداوند متعال در  ها بیشههتر پی می برد. روز به اهمیت آن

َِفلَیَنَظ رَّ    :فرمهاينهدمی  32آيهه  ِعبا     مبهارکهه  سهههوره

االَّنَسهان  نلی طَعامَّهَّ ننَّا صَهبَبنا الَماقَ صَهبَّاً ثم  شَهَققَنا الَأر َ  

قَّهاً فَهأَنبَتنها فَّیهَها حَبَّهاً وَ عَّنَبهاً وَ بهاً وَ زَيت ونهاً وَ نَخالً وَ   شهههَ َقضهههَ

ل ک م وَ لَّهأنعهامَّک م  وَ نبَّهاً مَتهاعهاً  .  ]17[   حَهدالَّقَ   لبهاً وَ فهاکَّهَهًَ 

مها آب را بهه   ،بهاری، آدمی بهايهد بهه خوراک خويش بنگرد

سهها زمین را به درسهتی شهکافته    ،فراوانی فرو ريخته ايم

و زيتون و  ايم و انگور و سههبزیای روياندهايم و در آن دانه

درخهت خرمها و بهاا ههای پردرخهت و میوه و علن برای بهره 

 ايم.فراهم آورده  وری شما و ستوران شما

شهريفه، نکات فراوانی قابل اسهتفاده اسهت و    اتاز اين آي

وری و حفهاظهت از  بهره  موضهههو بهه  مطهالبی کهه  بهه  مها تنهها  

 پردازيم:می،  تأکید دارنددر زندگی انسان    منابع طبیعی

آيه َِفلَیَنَظ رَّ االَّنَسهان  نلی طَعامَّهَّ  به ضهمیمه آيات    -1

و  بر اين دارد کهه گیهاههان، مراتع، درختهان  بعهد، داللهت 

ترين منهابع تهأمین  هذای انسههههان و از  هها از مهمجنگهل

ها  ن بنابراين بايد قدر آنهسهتندهای بزرگ خدادادی  نعمت

 .ها کوشیدرا دانست و در حفظ، توسعه و بالندگی آن

 بر   که  است اين بیانگر   …هه آيه ِننَّا صَبَبَنا الماقَ صَبَّا2ً

  حاکم  ويژه  نظمی  طبیعت،  شهکوهمند  پیکره  عناصهر و اجزا

  زمین،  آب،  منظم  ارتبهاط  و  همهاهنگی بهه  کهه  چنهان  اسهههتن

: بنگريد:  فرمايدمی شهريفه  آيه.  اسهت  شهده اشهاره  ...و  گیاه

 و   بشهکافند را  زمین  بذرها  ،ريزد  فرو  آسهمان از  باران  ِبايد

درختان به  ،گیاهان رويیده شهوند،  از دل خاک بیرون آيند

تا حیوانات نیز   ها و مراتع پديد آيندجنگل  ،ثمر بنشههینند

های هماهن  و شهگفت  بخورند و در نتیجه فعالیت هااز آن

 د. آور اين عناصر طبیعی،  ذای بشر فراهم آي

ثمره نخسهههت آمیزش آب و خهاک، رويش  التی    -3

همچون گندم و جو اسههت که بخش اعظم تغذيه انسههان و 

کنند. در اين آيات شههريفه و سههاير جانداران را تأمین می

گیاهان، تصهريح شهده   اهمیتديگر آيات قرآن کريم نیز به 

 .]17[  (سوره مبارکه انعام 99مانند آيه ) است

قرآن کريم،   از ديهدگهاه  ،  مراتعو    ههاجنگهلبنهابراين، 

الهی بوده و در زندگی انسههان و سههاير جانداران    هاینعمت

، مراتع و جنگل ها کنند وايفا مینقش ارزشههمند و حیاتی  

ای در زندگی انسههان و سههاير  نقش تعیین کنندهدرختان  

 موجودات زنده دارند.

 ها آن  گیاهان و حی انات و میزان بررا ور  از  -

هیچ شهههك و ترديهدی در اهمیهت گیهاههان و حیوانهات  

ها،  برای سههودمند بودن وجود نداشههته و بدون حضههور آن

گردد.  های ديگر،  یر ممکن میحیات انسهان و سهاير گونه

های  هدف، خلق نشهده و وجود تفاوتها، بیهیچ يك از آن

آشههکار و پنهان در گیاهان و حیوانات، که به دسههت بشههر، 

اسهههت، دلیهل محکمی بر حکمهت و   قهابهل جهايگزينی یر  

عظمت باری تعالی است. گیاهان با استفاده از نور خورشید  

عهنهوان   بههه  آب،  و  خههاک  در  مهوجهود  مهعههدنهی  مهنههابهع  و 

 شوند.تولیدکنندگان واقعی در عالم خلقت، محسوب می

در زمینه مسالل محیط زيست و منابع حیاتی در متون  

دسههتورات ارزشههمندی وجود دارد.  اسههالمی، رهنمودها و 

روی، ضههايع و دين اسههالم با هر گونه افراط، اسههراف، زياده
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کنهد،  نهابود کردن منهابع حیهاتی، بهه شهههدت مخهالفهت می

طوری که سرنوشت انسان ها و اقوامی که در مصرف منابع  

آينهد، چیزی  می  کننهد و در پی تخريه  منهابع بردقهت نمی

 .]10[  جز نابودی نیست

وَمَا  فرمايد:  می 38خداوند متعال در سههوره االنعام آيه 

مَّنَ دَابََّهَْ فَّی الَهأَرَ َّ وَلَها طَهالَّرْ يَطَّیر  بَّجَنَهاحَیَههَّ نَّلََّها ن مَمَ نَمَثَهال ک مَ  

ِهر رَبََّّهَّمَ ي حَشَهر ونَ    مَا َفرََّطَنَا فَّی الَکَّتَابَّ مَّنَ شَهیَقْ ث مََّ نَّلَى

ای در هوا کهه بها دو بهال  پرنهده  ای در زمین و هرجنبنهده

ههايی مهاننهد شهههمها ) نو   کنهد، همگی طهايفههخود پرواز می

طبهاطبايی )ره( در   عالمهمرحوم .  ]17[  بشهههر( هسهههتنهد 

ها  تفسهیر اين آيه بر تدبر در خلقت حیوانات و شهباهت آن

يعنی هر حیوانی که در  به(  دا)  کند: ِها تأکید میبا انسهان

پرنهده در هوا را گوينهد و )امهت(    جنبهد و )طهالر(زمین می

هدف واحد اشهتراک دارند،    گروهی از مردم هسهتند که در

مثال دين يا سهنت يکسهان و يا وحدت زمان و مکان آنان را  

فرمهايهد: همهه  مجتمع سهههاختهه اسهههت و آيهه شهههريفهه می

هايی مانند  پرندگان آسهمانی همه امت  جنبندگان زمینی يا

واحدی دارند و  معین ويعنی مقاصد و  ايات    شما هستند،

گیری و تهیه مسهههکن و در مقهاصهههدی مانند رزق و جفت

چگونگی زندگی با هم مشههابهت دارند و نیز مانند انسههان  

و اجتمههاعی  عقههايههد  و  آراق  کههه    دارای  هسهههتنههد  فردی 

اما در اين آيه   .بنا شهده اسهت هااجتماعشهان بر اسهاس آن

ت  جهت اشهتراک ديگری نیز ذکر شهده و آن مسهأله بازگشه 

يعنی بازگشههت و اجتما     به سههوی خداسههت، چون حشههر

مردم به سهوی خداوند بوسهیله برانگیختن و از جای کندن  

و به سههوی کاری بسههیح دادن و مالک در حشههر انسههان  

تواند راه  شهههعوری اسهههت که انسهههان می زندگی ارادی و

سهعادت يا شهقاوت را به میل خود اختیار کند. در حیوانات  

تر وجود دارد و ی بهه نحوی نهازلنیز همین شهههعور، منته

هها و حیوانهات را برای جزا دادن در  اينکهه خهداونهد انسهههان

تسههاوی آنها با انسههان، در   کند، دال برقیامت محشههور می

ولیکن مرجع در حسهابرسهی همه آنها   شهعور و اراده نیسهت،

دادن بهه نیکهان و انتقهام گرفتن از    ثوابيکی اسهههت و آن  

نیکوکاری و سههتم در حیوانات هم   باشههد وسههتمکاران می

 .]19[  است جريان دارد و حشر دالر مدار همین امر

 حتا ت از منابع طبیعی تجدید پذیر در اسالم  -

برداری  احکام اجتماعی اسهالم در راستای حفاظت و بهره 

زيسههت، گاهی در  از منابع طبیعی تجديد شههونده و محیط  

جنبَ اخالقی    انذار آمده است و صرفًاو    قال  تشويق، تر ی  

ها مجازات اخروی قرار داده شههده و گاهی نیز دارند و بر آن 

  های دنیايی وضههع شههده اسههت. بر عدم رعايت آنها مجازات 

به  ها  توان از آن اصهول و کلیاتی در اسهالم وجود دارد که می 

مینه حفظ محیط زيسهت  وظاين يك شههروند مسهلمان در ز 

 : ن مثاًلپی برد و منابع طبیعی  

الن. در اسهالم از بین بردن آنچه بقای نسهل بشهر بر آن  

متوقن اسههت از جهاتی حرام اسههتن مثل اين که ظلم به 

سهوره مبارکه  ) …نو  بشهر اسهت يا کفران نعمت اسهت و

 .]17[  (48آيه  فرقان/

مردم و در  ب. از ديدگاه اسهالم کاری که باعث آسهايش 

جهت حفظ سههالمت آنان باشههد، خدمتی اسههت در جهت 

و ههدف خلقهت    ررضهههای خهدا و عبهادت و بنهدگی پروردگها

سهههوره مبارکه  انسهههان جز عبادت چیز ديگری نیسهههت )

چون حفهاظهت از محیط زيسهههت و ،  ]17[(  56آيهه  ذاريهات/

رعايت بهداشههت محیط زندگی و جلوگیری از آلودگی آن،  

بشههر از نابودی و يا اقدامی  تالشههی اسههت در جهت نجات  

اسههت در جهت آسههايش آنها، از رجحان )به نحو وجوب يا  

 استحباب( برخوردار است.

ا انین بررا بردار  از منوابع طبیعی تجودیود      -

 پذیر در اسالم

و   مهیهزان  پهیهرامهون  مهقهررات  مهجهمهوعههه  بهخهواههیهم  اگهر 

بهره اصهههول اخالق  چگونگی  بها  را  از منهابع طبیعی  وری 

ههای دينی اسهههالم بسهههنجیم،  برگرفتهه از آموزهزيسهههتی  

توانیم در قال  چنهد شهههاخپ و اصهههل اخالقی آنهها را  می

 مورد بررسی و داوری قرار دهیم.

 شاخص انسان -

پژوهشههگران جهانی براسههاس تحقیقات خود معتقدند  

که به دسهههت    که ادامه تخري  و تهديد زيسهههت محیطی

مین و گیرد، دير يها زود مرگ کره زانسهههان صهههورت می
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اگر آدمی    .انسهههان را بهه دنبهال دارد  موجودات آن از جملهه

هیچ گونه معنای ژرف و شهههايسهههته احترام را در طبیعت  

از حالت قدسههی خالی ببیند، چنان   مشههاهده نکند و آن را

 .خواهد انجامید کند که به نابودی آنبرداری میاز آن بهره

انسهان  تمامی مسهالل فوق ناشهی از ناديده گرفتن خود 

های اخالقی و معنوی  ويژگی  اسهت. انسهان نیاز دارد که بر

  .انسان در مرکز توجه قرار دارد تأکید ورزد. از ديدگاه دين،

ها بايد کانون    فهماند که فطرت انسهاناين نظريه به ما می

او خود از اين فطرت  فلهت    توجهه تلقی شهههود و حتی اگر

 ورزد، بايد او را متوجه آن نمود.

 ادوشاخص تع -

شهرايط کنونی، خواهان آن اسهت که همزمان، در چند  

بتوان تعهادلی برای   جبههه بهه تغییرات مهمی دسهههت زد تها

عدم   .نمودقابلیت سهههکونت کره زمین برقرار  ننگهداشهههت

تواند باعث تولد و بلوا و حرکت  کنترل رشههد جمعیت می

گهاه فرصهههت تعهادل را پیهدا    ههايی شهههود کهه هیچانسهههان

  هایوجود انسهان منحصهر به نمودی از خصهلتکنند و نمی

دين با مقررات اخالقی و تعالیم    .شهودحیوانی و  ريزی می

مناعت   خود،  رايز انسههان را تعديل و او را به عزت نفا و

کنهد و از طريق طبع و نیکوکهاری و پرهیزگهاری دعوت می

و   ههای بزرگ و کیفرههای سهههخهت، از حرصتعیین پهاداش

 .کاهدنامشرو  و آزاردهنده میآزهای  

 شاخص آگاهی  -

بودن سهههطح فرهنه    نهاآگهاهی، آگهاهی کم و پهايین 

محیط زيسهههت بهه   عمومی افراد از جملهه عوامهل تخريه 

های فنی  آيند که ناشهی از پیچیده بودن سهفارششهمار می

ای را در  تواند زمینه سهوق استفاده عدهاسهت و می  اراله شهده

ملی فراهم آورد. گاهی اين    هایتجاوز به منابع و سهههرمايه

  آور اسههت که ديگرروند نامطلوب، طوری برای مردم  فلت

مشهههاههده و تخريه  و نهابودی محیط زيسهههت، منهابع و 

در اين باره برای   های ملی يا حتی شههنیدن اخبارسههرمايه

 
سوره   59و   7یا،  بسوره ان  30و  21در اين زمینه همچنین بنگريد به آيات   1

  30سوره تکاثر،   102و  8سوره انفال،    11و  8سوره فرقان،   48و   25حشر،  

 سوره بقره. 205و   2سوره روم و   41و 

ازآنهها چنهدان مهم جلوه نمی کنهار آن   کنهد و بهه راحتی 

گیرد که  ای شکل میگذرند و گاه فضای جامعه به گونهمی

 .افکندهسرفرازند نه سر  افرادَّ متجاوز،

 اصل ت حید -

کند که حفاظت از محیط زيسهت  اصهل توحید بیان می

بها حفهاظهت از    کههیطور  بههالزمهه تعهادل در جهامعهه اسهههت.  

منتفع    افراد و جهانهداران در جهامعهه  هیه کل  سهههتيز  طیمح

شههوند. مسههلمان بايد با عدالت و اخالق )که با اصههول  می

توحیهد در ارتبهاط اسهههت( بها مخلوقهات خهداونهد رفتهار کنهد.  

بحران کنونی محیط  نهد کهه  معتقهد  برخی از پژوهشهههگران

ها از منافع مشترک جهان  زيست به دلیل عدم درک انسان

 .]14[ پیوندی مشترک در آن استو هم

 اصل امانت دار  -

کريم خداوند انسان را خلیفه خويش در زمین  در قرآن 

سهوره    )َفهَیخَلَّ  األَر َّی  فَّ  جَاعَّلَ  ینِّمعرفی نموده اسهتن ِنَّ

 .]17[  (30آيه بقره/مبارکه  

انسههان جانشههین و خلیفه خداوند در اسههتعمار، عمران و  

که او    د ي نما ی م   جاب ي و خالفت ا   ی ن ی اسهتن جانشه   ن ی زم   ی آبادن 

ن   ن ی امهانهت زم  بهه  از هر   يی کو ی را  آنرا  و  نموده  گونهه   حفظ 

و فسههاد مصههون نگه دارد و با دانش و علم نسههبت به     ي تخر 

  ی ط ی مح  سههت ي ز   ی بکوشههد و فضهها   ن ی و عمران زم  ی بهره ور 

و    ی همگان   ی ور و امکان بهره   د ي نما   ن ی را تضهم  گر ي موجودات د 

 . ]15[ فراهم آورد   ن ی همه موجودات در زم   ی را برا   ی شگ ی هم 

 اصل  دالت -

ههای دين اسهههالم، عهدالهت از جملهه  آموزهبر اسهههاس  

ترين اصههول حاکم بر نظام طبیعت و رفتار انسههان  بنیادی

اسهههت. منظور از عهدالهت در طبیعهت کهه از آن بهه عهدالهت  

شهههود، آفرينش دارای نظم و ضهههابطهه  تکوينی نیز يهاد می

ای که هیچ نقپ و نقصههانی در آن طبیعت اسههت به گونه

هر قدر در پی يافتن نقصهان، در خلقت    شهودنمشهاهده نمی

  1بنگری، درمهانهدگی و زبونی بیشهههتری را تجربهه می کنی. 
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شهود بهذيريم که  میباور به چنین اصهلی در طبیعت، سهب   

ههای  تمهام منهابع طبیعی، همچنین گونههحضهههور و وجود  

حیوانی و گیاهی در چرخه حیات ضروری است. در نتیجه،  

ای که سههب  به هم خوردن تعادل چرخه مصههرف به گونه

طبیعت شههود، خالف عدالت تکوينی و نوعی سههتم بر آن 

 .]16[  آيدمیحساب  

 بر اين اساس:

فرآهم   - و  طبیعهت  اکولوژيهك  نظهام  زدن  بر هم 

منهابع آن آوردن زمینهه تهی شهههدن طبیعهت از ذخهاير و  

ها،  )اسهراف( از آن  رويهتوسهط انسهان، در نتیجه مصهرف بی

تعهادل طبیعهت را بر هم زده، بها عهدالهت تکوينی خهداونهد  

 ناسازگار است.

آلوده سههازی طبیعت و منابع آن که از يك سههو،   -

ها در طبیعت شهده، از سهوی ديگر،  سهب  انباشهت آالينده

بع و زمینهه تخريه  تهدريجی طبیعهت و از بین رفتن منها

برهمذخهاير آن را فرآهم می عهدالهت تکوينی    زننهدهکنهدن 

 طبیعت است.

األر َّ   فی  مها  لَک م  آيهه ِخَلَقَ  ديگر طبق  از سهههوی 

منابع طبیعی برای همه انسهههان  ،  ]17[(  29جَمیعاً  )بقره/

ن پا بايد امکان استفاده از منابع برای همگان  می باشهد  ها

 های آتی فرآهم شود.و از جمله نسل

 اا دا الضرر -

آسهی  نرسهاندن به خود و ديگران، اصهلی عقاليی اسهت  

های  الملل درسههتی آن را در سههدهکه هرچند جامعه بین

های حقوقی و گیریاخیر پذيرفته و مبنايی برای تصهههمیم

اخالقی خود قرار داده اسهتن اما پیامبر گرامی اسهالم )ص(  

رر   و بیش از چههارده قرن اسهههت کهه بها بیهان گزاره ِالضهههَ

رارَّ فَّی االسههالم  اصههل بودن آن را در نظام حقوقی - الضههَّ

اخالقی اسهالم به رسهمیت شهناخته و آشهکارا اعالن کرده  

گذار اسهالم نه خود قانونی وضهع کرده اسهت اسهت که قانون

ها بلکه موجودات شهود و نه که موج  آسهی  ديدن انسهان

اجهازه داده اسهههت کهه انسهههان هها بهه يکهديگر يها بهه سهههاير  

 .]18[  موجودات آسی  وارد سازند

رويه از منابع طبیعی  بر اين اسهاس، هر گونه مصهرف بی

وری و محیط زيسهههت، از آنجها که موج  کاهش حق بهره

حرام   و ها تلقی شههدهشههود، ضههرر زدن به آنديگران می

 خواهد بود.

 اصل امر به معروف و نهی از منکر -

ضهههروری بودن  برخی از فقهای مسهههلمان نیز به دلیل  

منابع تجديد شونده طبیعی برای زندگی انسان، آن را جزو 

های عمومی به حسهاب آورده، بر اين باورند که منابع  ثروت

  و ذخهاير موجود تحهت هیچ شهههرايطی بهه ملکیهت افراد در

جلوگیری از انحصهار مالکیت در اين منابع،  .  ]20[  آيندنمی

ن احسهاس  سهب  خواهد شهد، همه افراد از يکسهو با داشهت

ها، خود را در حفاظت از آنها سهههیم  مالکیت نسههبت به آن

ههای بی رويهه يها  بهداننهد و از سهههوی ديگر در برابر مصهههرف

 سازی ديگران واکنش نشان دهند.آلوده

 اا دا نتی  سر و حرج -

می توانهد در زمینهه  کهه    ،احکهام شهههرعی  يکی ديگر از

جبران خسههارت ناشههی از تجاوز به محیط زيسههت مورد  

قاعده نفی عسهر و حرو اسهت. زيرا عسهر    ،اسهتناد قرار گیرد

و حرجی کهه از بهه هم خوردن تعهادل اکولوژيهك طبیعهت  

تر  آيد چه بسهیار مهمبرای موجودات زنده و بشهر پديد می

گردد.  از عسههر و حرجی باشههد که از ناحیه افراد ايجاد می

بنابراين اگر رفع يا کاهش عسهر و حرو با جبران خسهارت  

باشهههد متجاوز به حقوق محیط زيسهههت به جبران    ممکن

 .]8  ، 6[  خسارت آن ملزم می گردد

تواند محور رفتارهای فردی  پايبندی به اصول مزبور می

و اجتمهاعی نسهههبهت بهه میزان و چگونگی مصهههرف منهابع  

رسههد شههرط موفقیت اصههول  موجود باشههد. اما به نظر می

منهابع  مهذکور در حمهايهت از اين منهابع، تغییر نگرش بهه  

مذکور و تبديل آنها از يك موضههو  فردی به يك موضههو  

المللی اسههت که خود به اجتماعی و آن هم در سههطح بین

خود حمهايهت از آنهها نیز نیهازمنهد بهه يهك اراده جمعی جهامعهه  

 جهانی خواهد بود.

ابعهاد مختلن بحران محیط زيسهههت کهه امروزه افکهار  

گری بشهر در  جهانی را تحت تأثیر قرار داده، حاصهل عصهیان

برابر نظام آراسهته و صهالح جاری در عرصهه محیط زيسهت  
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اسهت. اين گونه اقدامات فسهادانگیز چه از ناحیه فرد باشهد،  

چه از ناحیه حکومت، در تضههاد با خواسههت خداوند اسههتن 

چرا که خداوند فسههاد را دوسههت ندارد و هرگز در مشههیت  

به عبارت ديگر، فساد    .ها فساد کنند  ازلی نیسهت که انسهان

شهههود کهه نظهام  بهه هر گونهه تخريه  و ويرانگری گفتهه می

آراسهته و صهالح جاری را بر هم زند. از اين رو توسهعه پايدار  

اسهت که با تضهمین    منابع طبیعیبرداری از  به معنای بهره

 باشد.بقای زمین همراه می

گونه که در منابع مختلن روايی و حديثی تحقیق  همان

الحظهه نموديم، احکهام و قوانین گهاهی در قهاله   مهذکور م

تشههويق، تر ی ، انذار آمده اسههت و صههرفاً جنبَ اخالقی  

دارند و بر آنها مجازات اخروی قرار داده شههده و گاهی نیز 

های دنیوی وضهع شهده اسهت. ها مجازاتبر عدم رعايت آن

، نهج البال هه، منهابع حهديثی و نرم افزارههای  کريم  در قرآن

که  لزوم  مرتبطی  بر  گرديهد،  اسهههتفهاده  تحقیق  اين  در  ه 

حفهاظت و حمهايت از منهابع طبیعی تجهديدپذير با تشهههريح  

 قواعد و اصول مرتبط با آن تأکید شده است.

در مکت  حیات بخش اسههالم و تمام اديان الهی، جان  

آدمی دارای ارزش و حفظ آن واج  است. بر همین اساس  

که با کارهای  کند  قرآن کريم به مسهههلمانان سهههفارش می

خود موجبهات هالکهت و نهابودی خويش را فراهم نکنیهد:  

ِخود را با دسهت خود به   وَلَا ت لَق وا بَّأَيَدَّيک مَ نَّلَى التََّهَل کَََّ  ِ

.  ]17[(  195آيهه  بقره/سهههوره مبهارکهه  هالکهت نیفکنیهد  )

بنابراين، در شههر  مقدس اسههالم، انسههان مجاز نیسههت با  

گی خود و ديگران را آلوده  اعمهال و رفتهار خود محیط زنهد

تفاوت  ترين مسههالل بهداشههتی بیکرده و در برابر ضههروری

ههای خود محیط اجتمها  را از  بهاشهههد و بها سهههههل انگهاری

 زندگی سالم محروم کند.

اکنون وجود دارد، آينهده  بها توجهه بهه رونهدی کهه هم  

آنچه   رسهدنمنابع طبیعی با مبهم و نابسهامان به نظر می

ان پايداری محیط زيسهههت انجهام گرفتهه،  تاکنون تحهت عنو

های فنی در اسهتفاده از منابع نبوده فعالیت چیزی بیش از

باره، به اصهول دينی توجهی نشهده اسهت. اين عدم  اين  و در

توجه باعث اشهکاالت فراوانی شهده که در نهايت به تخري  

 .منابع انجامیده است

اصهل توحید،  وری، نظیر  تبیین اصهول اسهاسهی برای بهره

قهانون الضهههرر، تعهديهل  رايز انسهههان بهه نحو داری،  امهانهت

از طريق تعیین پهاداش بزرگ و کیفرههای  صهههحیح  ههای 

، توجه به هانسهلسهخت، رعايت عدالت درون نسهلی و بین  

خود انسهان و ايجاد مسهئولیت در او نسهبت به اعتقادات و 

هايی چون انسههان،  و همچنین تشههريح شههاخپها  ارزش

و تعهادل،   قوت ديهدگهاه دينی در   ازآگهاهی  نقهاط  جملهه 

که به  از منابع موجود در طبیعت اسههتصههحیح  اسههتفاده  

 گیرد.وری بهینه صورت میمنظور بهره

سهخن اين اسهت که زبان جديدی در حال تولد اسهت  

و راهکارهای خود را داراست. اين   هاضرورت،  هاظرفیتکه  

ار نو بايد در مذه  ريشهه داشهته باشهد و زبان جديد و راهک

 .تأکید شود  هاانساندر آن بر شناخت  

کوتاه سهخن اينکه دعوت مردم به حفظ محیط زيسهت  

اثر خواهد اثر و کمبی  بدون اسهتمداد از يك پشهتوانه دينی،

بود و بهه همین دلیهل بهايهد کوشهههش نمود تها عوامهل مخرب  

د. به همین  زيسهت محیطی در پرتو ايمان و تقوی رفع شهو

دلیهل پهارامترههای اسهههتفهاده بهینهه از منهابع طبیعی تجهديهد  

پذير از منظر اسهههالم، در چند مولفه ذيل قابل توضهههیح و 

 :باشدتبیین می

های توصهیفی در زمینه  قرآن کريم مشهتمل بر گزاره  - 1

گذاری  نام  و   محیط زيسهت اسهت و سهوگند به عناصهر طبیعت 

ها در  ها از جايگاه مهم آن آن های قرآن به نام برخی از سهوره 

 . نمايد نزد خداوند و فرهن  قرآنی حکايت می 

آيه، خالفت و مالکیت، از    های خلقهت، رحمهت،واژه   -2

مفاهیم کلیدی کشهن موضهع قرآن کريم، در زمینَ محیط  

 رود.میزيست و حقوق آن به شمار  

ههايی اسهههت کهه از  قرآن کريم مشهههتمهل بر آموزه   -3

 .الگوی تعامل اخالقی انسان با محیط زيست حکايت دارد

قرآن کريم تجاوز به طبیعت را اعتداق و افسهههاد در    -4

داند و متجاوز را محروم از رحمت الهی و مستحق  زمین می

 .کند ض  و عذاب معرفی می

عالوه بر مسهههئولیت اخروی و محرومیت وضهههعی   -5



 ...  و  شونده  تجديد  طبیعی  منابع  ارزش  و  جايگاه
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ناشههی از تجاوز به طبیعت و محیط زيسههت، مسههئولیت  

کیفری و مدنی متجاوز در حقوق اسهالم قابل شهناسهايی و 

 .تأکید است

رسهههد اگر  بها توجهه بهه توضهههیحهات فوق بهه نظر می

های پايداری و حفاظتی بر اصهول دينی بنا شهوند، از  وصهیهت

ضهمانت اجرايی مسهتحکمی برخوردار خواهند بود و شهك  

آينده نه چندان دور، علم محافظت از محیط    نیسهت که در

اسههرار نهفته    زيسههت نیز همانند سههاير علوم به ظراين و

بیشهتری که در توسهعه و سهالمت بشهری در ديدگاه دينی  

 .پی خواهد بردنهفته است،  

بشر به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین، مسئولیت حفظ  

و حراسهت از منابع طبیعی را بر عهده دارد. از نو  انسهان، به  

رود که محیط زيسهت خويش را تخري  هیچ وجه توقع نمی 

انسههههان روی کره خهاک  بنهابراين زنهدگی  بها ی کنهد.  توام   ،

باشهد که اگر وی از عهده آن به خوبی برآيد، مسهئولیتی می 

 گیرد.می مورد تشويق و در  یر اين صورت، مورد تنبیه قرار 

ِاگر   : انعام، در همین رابطه اسهت   مبارکه  سهوره  165آيه 

ابناق بشهر، منابع طبیعی را محافظت نمايد، از زندگی بهتری 

ها، اين منهابع را مورد تخري   برخوردار می شهههوند و اگر آن 

 قرار دهنهد بهدون شهههك، تنبیهه بهه دنبهال آن خواههد آمهد  

شوند که او وارث زمین  خداوند به ابناق بشر متذکر می   . ]17[

بوده و انسهان مسهئول، انسهانی اسهت که قدر محیط زيسهت  

پیرامون خويش را به خوبی دانسههته و آن را مورد محافظت  

 برداری نمايد. قرار دهد و از آن به نحو احسن بهره 

رسههد تا با کنترل مصههرف، بهینه  ضههروری به نظر می

  سهازی منابع طبیعی تجديدسهازی مصهرف و پرهیز از آلوده

شهونده، به حق حیات خود احترام بگذاريم. چنین احترامی  

دينی زيسههت محیطی، امانت -جز با رعايت اصههول اخالقی

پذير  به ديگران و ... امکان دنداری، عدالت، آسههی  نرسههان

 نخواهد بود.

منهابع طبیعی تجهديهد شهههونهده ثروت ملی محسهههوب  

شوند که فقط به نسل حاضر تعلق نداشته، بلکه میراثی  می

  هها،ايناسهههت کهه بهايهد برای آينهدگهان بهاقی بمهانهد. عالوه بر  

ها افزوده  های اخیر همیشهه بر نگرانیموضهوعی که در سهال

  و سهرعت در انهدام اکوسهیسهتم ها  روند رو به رشهد ،اسهت

ها  سهال  منابع طبیعی تجديدپذير،دخل و تصهرف در   .سهتا

امها در حهال حهاضهههر بها   ،انجهامیهدهها بهه طول میبلکهه قرن

افزايش و رشهد جمعیت و پیشهرفت صهنعت و تکنولوژی و 

تفاوتی انسههان در قرن حاضههر، تباه  البته تا حدودی نیز بی

منابع طبیعی در زمانی کمتر  شدن محیط زيست و نابودی 

برهمین اسههاس به   .گیردو با سههرعتی بیشههتر صههورت می

  طبیعی و محیط   منظور کنترل و نظارت مسههتمر بر منابع

بخش در اين  ههای جهامع و نتیجههتهدوين برنهامهه  ،زيسهههت

امری الزامی و ضهروری اسهت که بايد در دسهتور کار   ،حوزه

 .زيست قرار گیرد  مسئوالن محیط

آنجايی که اهمیت حفظ و حراسهت از محیط زيسهت  از  

همواره اولويت اول تمامی موضهوعات اقتصهادی، اجتماعی،  

سهیاسهی، فرهنگی، علمی و آموزشهی اسهت، بنابراين حق 

داشهتن محیط زيسهت سهالم با در نظر گرفتن منافع نسهل  

حال و آينده در مقوله توسههعه پايدار گنجانده شههده اسههت  

مردم و مديران به حفظ محیط   که از مصهاديق عینی توجه

 باشد.زيست و منابع طبیعی پايدار و قابل تجديد می

  ر م نکات مزبور، حفظ پوشهههش گیاهی بواسهههطهعلی

های جاری  ها و آبکاشههت درختان جنگلی، مهار رودخانه

با احداث سهدها، حفظ گیاهان و حیوانات وحش به واسهطه  

ای  لخانهمناطق امن حفاظت شده، کاهش انتشار گازهای گ

آلودگی هوا، دفع سموم کشاورزی با اراله و تولید    و موضو 

مواد ارگانیك و ... از مصهاديق گويای حفظ محیط زيسهت و 

بهاشهههد. همچنین مصهههاديق  منهابع طبیعی تجهديهدپهذير می

توجه عینی مردم و مسهئوالن به حفظ محیط زيسهت سهالم  

در اسهالم، در عدم اسهراف منابع طبیعی تجديد پذير چون 

آب و خهاک، عهدم قطع درختهان، توصهههیهه بهه عهدم ورود  

 گردد.آلودگی به آب و هوا و ... نمودار می

 

 گیری نتیجه. 4
در زمینهه حفهاظهت از منهابع  قوانین کشهههور    بهاعنهايهت بهه

قانون اسههاسههی و  50نظیر اصههل  طبیعی و محیط زيسههت  
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هها  مردم و سهههازمهان  ،علوم دينیبررسهههی منهابع مختلن  

از محیط زيسهههت و منهابع طبیعی تجهديهدپهذير بهه    موظفنهد

ههايی چون امر بهه معروف و نهی از منکر،  واسهههطهه مولفهه

اصهول مقرر قرآنی چون اصهل الضهرر، اصهل عدالت و ... به 

کنند که اين منابع از بین نرود   مراقبت و محافظتای گونه

و روز بهه روز بر احیهای منهابع مزبور افزوده شهههود. البتهه  

ی در رابطهه بها حفظ محیط زيسهههت و منهابع  موازين دين

شهههود، چرا کهه دنیهای  طبیعی تجهديهدپهذير رعهايهت نمی

ها بر آلودگی  ماشهههینی امروز به واسهههطهه افزايش کارخانه

امر مخهاطرات   اين  و  اسههههت  افزوده  روزافزون کره زمین 

زيسهههت محیطی و نهابودی منهابع طبیعی تجهديهد پهذير را  

 تشديد نموده است.

های اجرايی که برای توسعه سهیاست  ترينبرخی از مهم

به در اولويت قرار دارند،  تجديد پذير  منابع طبیعی    یبخشه 

 ترتی  ذيل عبارتند از:

هايی که  جلوگیری از تبديل اراضهی به سهاير کاربری -1

شههود و در راسههتای  در نهايت موج  تخري  طبیعت می

 .توسعه پايدار نیست

برداران بهانکی برای بهره  و  اعمهال و تسههههیهل مهالی   -2

 .های مرتعی و جنگلیعرصه

تقويت و اهمیت بیشهتر به بیمه محصهوالت جنگلی   -3

 .و مرتعی

نشههینان با  داران و جنگلارتقای میزان آگاهی مرتع  -4

 .های علمی و عملیاراله آموزش

های جنگلی و  سهاماندهی دامداران سهاکن در عرصهه -5

 .دام به مرتع و جنگلمرتعی در جهت کاهش اتکای  

نشهینان و مدون سهاختن  شهناسهايی پتانسهیل جنگل -6

  در  اههالی  بیشهههتر   بهه منظور مشهههارکهت  ،دانش بومی آنهان

 مورد نظر.  اهداف به  رسیدن  راستای

جايگزينی سوخت فسیلی به جای چوب، به عنوان     -7

ويژه در منهاطق  ه  تهأمین کننهده سهههوخهت روسهههتهايیهان به 

 .جنگلی

ها و مراتع و توسههعه  ديم در جنگلکاهش کشههت   -8

ههای  سهههازی جنگهلکهاری مصهههنوعی و احیها و  نیجنگهل

 .طبیعی

و    تحقیقهای انجام شهههده در اين با توجه به بررسهههی

گیری که به عمل آمد، موارد زير را به منظور  بحث و نتیجه

 کنیم:محیط زيست پیشنهاد می وریو بهره  پايداری

انگیزترين اصر، شگفتبه شهادت تاريخ گذشته و مع -1

رفتهارههای اجتمهاعی )چهه در جههت رشهههد و چهه در جههت 

اند. بنابراين شهايسهته اسهت ارتجا ( بسهتری اعتقادی داشهته

تا جوامعی که عزم خود را به اعتال و رشد و پايداری زيست  

اند از اين ويژگی به نحو شايسته  محیطی خويش عزم کرده

 استفاده کنند.

افراد تأکید شهود که برای تحقق    سهازیبايد بر آگاه  -2

 نمايند.پايداری تالش می

های توسههعه ها و تعیین برنامهگذاریدر سههیاسههت  -3

ترين آن بهها دادن  پهايهدار، تعهادل مهدنظر قرار گیرد کهه مهم

 .هاستبه انسان

هرچنهد قوانین مفیهدی در خصهههوص حفهاظهت از    -4

هیچ قهانون و محیط زيسهههت در کشهههور وجود دارد، ولی  

بهه محیط  نگهبهانی نمی توانهد افراد را بهه احترام گهذاردن 

بور نمهايهد. احترام بهه محیط زيسهههت، نتیجهه  زيسهههت مج

در اين بهاره اسهههتن از اين رو، از اين    آموزش تعهالیم دينی

 ها، بايد بیشتر بهره گرفت.نو  آموزش

آن    انسهانی  -الهیبايد مروو کشهاورزی با مالحظات    -5

تها ايجهاد يهك    کهه  فراموش کرداين مسهههئلهه را  بود و نبهايهد  

 نظام کشاورزی پايدار، راهی با طوالنی در پیش است.

برخی از مسهههئوالن در عمهل، اين اهرم قهدرتمنهد    -6

و  آموزه) قلمرو حفهاظهت محیط  تالشهها  در  ههای دينی( 

اند  مهری قرار داده و بدان توجهی نکردهزيسهت را مورد بی

اند که چندان  و تنها جسهته و گريخته اقداماتی صهورت داده

شههود که مسههئوالن از اين اهرم مؤثر نیسههتن توصههیه می

بهه   بردهقهدرتمنهد کمهال بهره را   و راهکهارههای محهافظتی 

 .نماينداز طريق تحقیق، تعیین  کمك اعتقادات اسالمی را 

زيان نیازمند  اجرای سههیاسههت توسههعه پايدار و بی  -7

هاسهت. امروزه، اعمال تغییرات اسهاسهی در معیارها و ارزش

مسههئولیتی و عدم  دلیل اصههلی تخري  محیط زيسههت، بی



 ...  و  شونده  تجديد  طبیعی  منابع  ارزش  و  جايگاه
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های واالی انسانی استن به همین دلیل بايد  توجه به ارزش

 .گیردها تحولی اساسی صورت  در ارزش

درک مسهالل محیط زيسهت برای اذهانی که امور را    -8

از دريچه تن  منافع خصهههوصهههی يا سهههوداگری صهههرف  

نگرند، آسههان نیسههت. به همین دلیل آموزش عمومی  می

مردم در زمینهه محیط زيسههههت، بهايهد در دسهههتور کهار  

ههای گروهی و مراکز تبلیغی قرار گیرد تها از اين  رسهههانهه

به طبیعت اصهالح کرد و رفتار  طريق، نگرش آنها را نسهبت 

 .آنان را با طبیعت متعادل ساخت

دانند بايد طبق  کشهورهايی که خود را اسهالمی می  -9

عمل کنندن    تحقیقاصههول و معیارهای ذکر شههده در اين 

طلبی و سهودجويی افراطی را که موج  بايد انديشهه افزون

 ناديده انگاشتن تعادل محیط زيست است، کنار بگذارند.

آلودگی و نابودی محیط زيسههت مثل آتش اسههت    -10

و ضههروری اسههت که    سههوزاندکه هیزم تر و خشههك را می

تمهامی سهههاکنان کره زمین برای پايداری محیط زيسهههت  

 مشارکت کنند.
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