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Abstract
The aim of this study is to analyze religious
principles of “environmental protection" as a
training goal through a descriptive, analytic,
deductive approach. The appendix which begins
with description and results in the analysis and
deduction. The essence of the research is
qualitiative, and its type is fundamental research.
Required data were gathered from electronic and
library resources. The results of the study
revealed that environmental knowledge has an
important role in attitude framing and subsequent
behavior appropriate to the environment. In
addition, generating such attitudes in the framework of training goal is among the responsibilities of education system. The environmental
protection as a goal of education should be based
on religious grounds because nature, based on the
holy Quran- as a God's creation- is systematic,
purposeful, and also is manifestation of the
divine names and attributes and is governed by
divine wisdom. Furthermore, the nature is at the
service of human beings based on Quran.
Keywords: Religious Principles, Environmental
Protection, Training Goal.

چکیده
هدف این پژوهش تحلیل مبانی دینی «حفاظت از محیط زیست» به
 روش. تحلیلی و استنتاجیاست،عنوان یک هدف تربیتی با شیوه توصیفی
توصیفیهتحلیلی را میتوان به صورت یک پیوستار در نظر گرفت که با
 ماهیت.توصیف آغاز میشود و به تحلیل و در نهایت استنتاج میانجامد
 از،مورد نیاز

 دادهها.است

پژوهش کیفی و از نوع تحقیقات بنیاد

 نتایج تحقیق نشان.منابع کتابخانها و الکترونیکی استخراج گردیدهاست
میدهد که دانش و اطالعات محیطزیستی نقش تعیینکنندها در ایجاد
نگرش و بروز رفتارها مناسب محیطزیستی دارند و تولید این دانشها
 حفاظت از.در قالب هدف تربیتی از وظایف نظام آموزشی است
محیط زیست به عنوان یک هدف تربیتی باید مبتنی بر مبانی دینی باشد؛
، هدفمند، نظاممند، مخلوق مستمر خداوند،زیرا طبیعت از منظر قرآن
آیت و تجلی صفات و اسماء الهی است که بر اساس تدبیر حکیمانه الهی
 طبیعت مسخر و در اختیار، از دیدگاه قرآن،اداره میشود و از سو دیگر
.انسان است

 هدف، حفاظت از محیطزیست، مبانی دینی:واژههای کلیدی
.تربیتی

ayuobmardani@yahoo.com : رایانامه-* نویسنده مسئول
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دقیق و منظمی ارائه میکند .حیات بشر وابسته به محیطزیست
پیرامون اوست .محیطزیست با توجه به تأثیر تعیین کنندها که بر
زندگی بشر دارد ،حفاظت از آن در دین اسالم مورد تأکید قرار
گرفتهاست .به عبارت دیگر دلیل حفاظت از محیطزیست از مبانی
دینی استخراج میشود .مبانی دینی توصیفها و مختصاتی از
طبیعت هستند که از سو منابع دینی بهویژه قرآن کریم ارائه شده
و یا توسط محققان و مفسران از منابع مذکور استخراج میشوند.
این توصیفها و مختصات انسان را وامیدارند که حفاظت از
محیطزیست را سرلوحه برنامهها زندگی خود و به ویژه تعلیم و
تربیت قرار دهد .مسئله اصلی این پژوهش آن است که چرا تعیین
حفاظت از محیطزیست به عنوان یک هدف تربیتی (آموزشی و
پرورشی) ضرورت دارد؟ از دیدگاه اسالم این هدف باید بر چه مبانی
استوار باشد؟ با توجه به گستردگی موضوع پژوهش ،قلمرو آن اوالً،
به محیطزیست طبیعی و ثانیاً ،به بررسی مبانی دینی حفاظت از
محیط زیست با تأکید بر آیات قرآن کریم محدود شدهاست.

مقدمه
محیطزیست یکی از مواهب الهی است که بستر تداوم حیات بشر است.
به عبارت دیگر ،محیطی است که زندگی انسان و سایر موجودات را
فراگرفته ،با آن برهم کُنش دارد ( .)Soltani, 1993: 1انسان
برا رشد و تعالی خود به محیطزیست سالم نیازمند است .در محیط
زیست سالم تمام عوامل درگیر ،در تعادل محیطزیستی با یکدیگر
قرار دارند .این تعادل در محیطها طبیعی زمین ،مثل آب ،خاک و
هوا بصورت خداداد نهفتهاست .تخریب محیطزیست ،بر هم زدن
این تعادل است .انسان با دخل و تصرف بیرویه و خارج از ظرفیت،
تعادل محیطزیست را برهم میزند و باعث تخریب آن میشود.
شروع انقالب صنعتی ،تسلط انسان را بر طبیعت بیشتر کرد و هرچه
احاطه بشر بر طبیعت ،فزونی مییافت ،همسو آن بهعلت عدم
آگاهی ،منفعتطلبی و مسائلی از این قبیل ،تخریب محیطزیست،
افزایش پیدا میکرد .پیشرفتها علمی بشر نه تنها به نفع
محیطزیست او نبوده است بلکه هر روز انسان را با مشکالت جدید
محیطزیستی مواجه کردهاست .دخل و تصرف لجامگسیخته انسان
در محیطزیست و بهرهکشی بیحد و حصر او از منابع طبیعی منجر
به وقایع و فجایع زیانبار بیشمار در زمین شدهاست .جهان شاهد
مشکالت محیطزیستی عظیم و فراوانی است که زندگی فرد و
اجتماعی انسان ،حیات طبیعت و جهان را با تهدید جد رو به رو
کردهاست .انسان در ایجاد برخی از این مشکالت مانند تغییر اقلیم
نقشی ندارد .اما به نظر میرسد ریشه برخی از این گرفتار ها و
مشکالت ،حاصل نوع خاصی از ارتباط انسان با محیهط است .انسان
با توجه به فهم و شناختی که از محیطزیست کسب میکند،
میتواند روابط و رفتارها خود را با محیطزیست تنظیم کند .اگر
انسان محیطزیست را اَبزار و کاال مصرفی بپندارد و خود را مجاز
به هر گونه دخل و تصرف در آن بداند ،این نحوه تفکر باعث
شکلگیر رفتارها محیطزیستی خاصی در فرد میشود که نتیجه
آن ،بُحرانها محیطزیستی است .هرگونه اقدام برا مقابله با
بُحرانها محیطزیستی در گرو فهم و شناخت عواملی است که
باعث این بُحرانها میشود.
طبق آموزهها دینی ،انسان اشرف مخلوقات است و طبیعت
برا او خلق شده است تا برا رفع نیازها خود از آن بهرهگیرد.
امّا بشر هنگام بهرهور  ،باید تعادل موجود در محیطزیست را حفظ
کند .زیرا حفاظت از محیطزیست به معنی استفاده نکردن از آن
نیست ،بلکه مقصود از بهرهور  ،استفاده بهینه همراه با مراقبت و
نگهدار از محیطزیست است .اسالم ،به عنوان کاملترین دین
تمام جوانب زندگی بشر را در نظر دارد و برا آنها برنامه کامل،

با توجه به این که مسئله پژوهش بر تعیین مبانی دینی(قرآنی)
حفاظت از محیطزیست به عنوان یک هدف تربیتی تأکید دارد،
بنابراین قبل از شناخت مبانی دینی حفاظت از محیطزیست ،بیان
ضرورت تعیین حفاظت از محیطزیست به عنوان یک هدف تربیتی
و نیز ویژگیهایی که میتوان برا این هدف تربیتی تصور کرد،
ضرورتی اجتنابناپذیر است چون در صورت تأیید ضرورت تعیین
حفاظت از محیطزیست به عنوان یک هدف تربیتی است که تعیین
و تحلیل مبانی آن ضرورت پیدا میکند.
مبانی دینی(قرآنی) حفاظت از محیطزیست سلسلها از بایدها
و نبایدها است .فهم بایدها و نبایدها ،نیز فهم بُحرانها
محیطزیستی و برنامهریز برا مقابله و مواجهه با آنها و حفاظت
از محیطزیست در زمره فعالیّتها ضرور آموزش و پرورش
است .برا حفاظت از محیط زیست الزم است که این بایدها و
نبایدها را در قالب اهداف تربیتی تنظیم کرد و آنها را مبنا فعالیّت-
ها آمهههوزشِ حفاظت از محیطزیست قرار داد .در چنین وضعیّتی
است که نظام تعلیموتربیت میتواند متخصصانی تربیت کند که در
مورد محیطزیست دارا بینش مثبت باشند و استانداردها آن را
رعایت کنند .آموزش بر اساس اهداف تعیین شده میتواند با ایجاد
نگرشها مطلوب ،دیدگاهها و رفتارها افراد را در خصوص
محیطزیست اصالح کند و تفکر انسانها را به گونها پرورش دهد
که در رفتارها خود مؤلفهها «حفاظت از محیط زیست» را در
نظر بگیرند.
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گردآور شدهاند ،به سئواالت پژوهش پاسخ دادهمیشود .قبل از بررسی
سئواالت پژوهش بر حسب ضرورت الزم است مفهوم هدف تربیتی
روشن گردد.

هدف اصلی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی ضرورت تعیین حفاظت از محیطزیست
به عنوان یک هدف تربیتی و تحلیل مبانی دینی آن است.

هدف تربیتی
هدف در لغت به معانی «ساختمان بلند»« ،برآمدگی کوه» نشانه ،غرض و
«نشانه در تیرانداز از این جهت که در ارتفاع قرار میگیرد» است .واژه-
ها غرض ،غایت و قصد با هدف مترادف و مفهوم «نهایت و سرانجام»
در این واژهها مشترک است .وجه مشترک این معانی ،برآمدگی،
برجستگی و مرتفع بودن است .هدف تربیتی به معنا وضع نهایی و
مطلوبی است که به طور آگاهانه ،سودمند است و برا تحقق آن،
فعالیتها مناسب تربیتی اجرا میشود .هر هدف تربیتی بر فعالیت
منظم ،سازمانیافته و منسجم داللت دارد که نه تنها مبین میسر و جهت
فعالیتها تربیتی است ،بلکه متضمن نتایج این فعالیتها نیز است
( .)Ajam and Saeed Rezvani, 2012: 51از ویژگیها
دیگر هدفها تربیتی میتوان به اختیار بودن ،همساز با فطرت،
جامعیت و ایجاد انگیرش اشاره کرد .هدفها تربیتی دارا سه کارکرد
هستند .1 :رهبر فعالیّتها تربیتی؛  .2ایجاد انگیزه در فرد  .3ارائه
معیار برا ارزیابی ( Howzeh & University Institute,
 .)1999: 5اهداف تربیتی به شیوهها مختلف از جمله؛ نهایی و
غیرنهایی ،غایی و آرمانی ،رفتار و غیررفتار و غیره تقسیمبند
میشوند .منابع انتخاب غایتها تربیتی یا هدفها کلی آموزش
و پرورش عبارتاند از :نیازها دانشآموزان و دانشجویان ،نیازها
جامعه و نظر متخصصان درسی .برنامهریزان و هدفگذران آموزش
و پرورش باید هم نیازها یادگیرندگان را در نظر بگیرند ،هم
احتیاجات جامعه را تأمین کنند ،و نظر متخصصان موضوعها
درسی را در تعیین هدفهایی که برمیگزینند ،منظور بدارند
(.)Tyler, 1978: 8 quoted form Saif, 1990: 106
مبانی تعیین اهداف تربیتی سه دستهاند :علم ،فلسفه و دین .هر یک از این
سه منبع ،میتواند مبنایی برا گزینش و انتخاب اهداف تربیتی و رفع
نیازها انسان باشد.
در این قسمت قبل از پرداختن به مبانی دینی تعیین حفاظت از
محیطزیست به عنوان یک هدف تربیتی به ضرورت تعیین این ایده به
عنوان یک هدف تربیتی پرداخته شدهاست.

اهداف فرعی
 .1تعیین و تشریح دالیل ضرورت تعیین حفاظت از محیطزیست به
عنوان یک هدف تربیتی.
 .2تبیین و تحلیل مبانی دینی حفاظت از محیطزیست به عنوان یک
هدف تربیتی.

سئوال کلی پژوهش
ضروت انتخاب حفاظت از محیط زیست به عنوان یک هدف تربیتی
چیست و بر چه مبانی دینی استوار است؟

سئواالت پژوهش
 .1چرا تعیین «حفاظت از محیط زیست» به عنوان هدف تربیتی یک
ضرورت است؟
2ه مبانی دینی تعیین «حفاظت از محیط زیست» به عنوان یک
هدف تربیتی کدامند؟

روششناسی پژوهش
روش انجام این پژوهش توصیفی ه تحلیلی است .روش توصیفیهتحلیلی
را میتوان به صورت یک پیوستار در نظر گرفت که با توصیف آغاز
میشود و به تحلیل و در نهایت استنتاج میانجامد.
ماهیت پژوهش کیفی و از نوع تحقیقات بنیاد است و برا
پاسخگویی به سئواالت پژوهش هیچگونه داده کمی گردآور نشدهاست.
اما برا پاسخگویی به سئوال اول پژوهشهضرورت تعیین حفاظت از
محیطزیست به عنوان یک هدف تربیتیه عالوه بر اطالعات کیفی ،نتایج
تحقیقات کمی محققین دیگر نیز تحلیل و مورد استفاده قرار گرفتهاند.
برا گردآور اطالعات با توجّه به مسأله و سئواالت پژوهش ،منابع
شناسایی گردید و با مطالعه دقیق از نکات مرتبط با مسأله پژوهش،
یاداشتبردار و پس از بازبینی یادداشتها ،یافتهها ،تجزیه و تحلیل و
نقد و بررسی شد و در موارد برخی از مفاهیم تحلیل گردید .سپس
اطالعات به دست آمده از منابع گوناگون با هم ترکیب شد و در نهایت
نتیجهگیر صورت گرفت و به ترتیب به سئواالت پژوهش پاسخ دادهشد.

ضرورت تعیین حفاظت از محیطزیست به عنوان یک
هدف تربیتی
انسان مسئول رشد و کمال خویشاست .خداوند طبیعت را برا

یافتههای تحقیق
در این قسمت از مقاله با ارائه و تحلیل یافتههایی که از منابع مختلف
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نسبت به محیطزیست منجر شود ( Salehi, 200؛.)Ayodeji ,2010
تحقیقات نشاندادند که میانگین آگاهیها دانشآموزان و
دانشجویان نسبت به مسائل محیطزیستی محدود و اندک است
( .)Oguz et, al, 2010 & Salehi, 2010لذا نمیتوانند
نسبت به محیطزیست و مشکالت آن نگرش تأثیرگذار داشته
باشند (.)Akomolafe, 2011
آموزش محیطزیست بر ارتقا دانش ،نگرش و مهارتها افراد
تأثیر فراوان دارد ( ،)Jowkar and Mir Damad, 2010: 9امّا
دانشآموزان وضعیت موجود آموزشها محیطزیستی را جهت ایجاد
حساسیتها الزم نسبت به محیطزیست ناکارآمد تشخیص دادهاند.
ایجاد تغییر در برنامهها آموزشی و عاطفیه اجتماعی در این زمینه را
ضهرور میداننهد ) .(HajHosseini, 2010: 90افزایش
دانش و آگاهی در مورد مسایل محیطزیستی و کسب مهارتها
الزم برا حفظ محیطزیست در طول زندگی فرد ،مستلزم آموزش
است .به وسیله آموزش ،دانش ،نگرش ،مهارتها و عادات و به طور
کلی شیوه زندگی افراد تغییر کرده ،در نهایت موجب تغییر یا تعدیل
رفتار میشود .آموزش ،معموالً به یک ارزش توجه دارد .شناخت
ارزشها محیط زیستی یک سلسله بایدها و نبایدها تربیتی به
همراه خواهد داشت .این بایدها و نبایدها را باید مبنا تنظیم اهداف
تربیتی قرار داد و محتوا الزم را برا تحقق آنان تدوین کرد و
بدینوسیله دانشها و مهارتها الزم برا بروز رفتارها
محیطزیستی مناسب در فراگیران فراهم میشود زیرا دانایی ،به
معنا داشتن عقیده راسخ و واقعی ،برا نیک رفتار کردن کافی
است (  .)Kardan, 2002: 22فراهم کردن زمینه کسب این
دانایی ،وظیفه نظام تربیتی است .با توجه به استداللها صورت
گرفته انتخاب حفاظت از محیطزیست به عنوان یک هدف تربیتی
ضرور است .مهمترین ویژگیها و معیارها گزینش حفاظت از
محیطزیست به عنوان یک هدف تربیتی عبارتند از:
 .1انتخاب حفاظت از محیطزیست به عنوان یک هدف تربیتی
با کمال نهایی انسانهمهمترین هدف زندگی اوه سازگار و در
تحقق آن بسیار مؤثر است.
 .2انتخاب حفاظت از محیط زیست به عنوان یک هدف تربیتی،
در تأمین نیازها گوناگون شخص مؤثر است و بر سایر شئون
زندگی انسان تأثیر نامطلوب ندارد.
 .3یکی از شاخصها ارزیابی این هدف تربیتی ،قابل وصول
بودن و پویایی آن است .توجه به نیازها حال و آیندۀ فرد و جامعه،
مقتضیات زمان و مکان و در نظر گرفتن زمینهها عینی ،شناخت
موانع و مشکالت میتواند در تعیین قابل وصول بودن و پویایی این
هدف مؤثر باشد.

بهرهور متعادل در اختیار انسان قرار داده ،استعدادها الزم را در
وجود و به ودیعه نهاده است .امّا انسان با رفتارها ناصحیح
خویش محیطزیست را تخریب کرده ،این موضوع را به یکی از
چالشها اساسی جهان معاصر تبدیل کردهاست.
انسان برا تأمین نیازها خود به محیطزیست وابسته است.
اگر محیطزیست قادر به این امر نباشد ،امکان حیات برا بشر وجود
نخواهد داشت .وضعیت کنونی محیطزیست مطلوب نیست .عوامل
بوجود آورنده این وضعیت نامطلوب متعددند .برخی عوامل مانند
تغییر اقیلم از کنترل انسان خارجاند .اما برخی دیگر مانند تخریب و
سوزاندن جنگلها ،آلودگی هوا ،آلودگی آبرودخانه ،دریاها و
اقیانوسها ،خشکاندن تاالبها و موارد از این قبیل ،نتیجه طرز
تعامل انسان با محیطزیست هستند .نهادها آموزشی در ارتباط با
عوامل مذکور میتوانند نقش تعیینکنندها داشتهباشند .در ارتباط با
عوامل دستة اول وظیفه نهادها آموزشی رسمی و غیررسمی؛
آموزش طرز تعامل ،مواجهه و کنار آمدن با وضعیت موجود است .در
ارتباط با عوامل دسته دوم نقش نهادها مذکور ،آموزش طرز
تعامل درست با محیطزیست ،آموزش بهبود کیفیت محیطزیست،
کاهش تأثیر معضالت محیطزیستی ،آموزش جلوگیر از ادامه روند
کنونی است .مطالب مذکور نشان میدهند که آموزش محیطزیست
در هر دو حالت امر ضرور است .آموزش نیز معموالً بر اساس
هدفها از قبل تدوین شده ،صورت میگیرد.
دلیل دوم ضرورت تعیین حفاظت از محیطزیست به عنوان یک
هدف تربیتی آن است که دانشمندان بسیار از معضالت
محیطزیست را ناشی از پیامدها مستقیم و غیرمستقیم رفتار انسان
میدانند .از جمله متغیرها مهم برا پیشبینی رفتار انسان ،دانش
فرد درباره مسائل محیطزیستی است .دانش به منزله یک ضرورت
برا انجام موفقیتآمیز فعالیتها انسان قلمداد میشود .اگر چه
دانش همیشه تأثیر مستقیم بر رفتار ندارد ،اما مکانیسمها
تسهیلکننده تغییر رفتار را تقویت میکند (.)Frich, 2004
مطالعات متعدد تأثیر دانش بر افزایش رفتارِ محافظت از محیط-
زیست را مورد تأیید قرار دادهاند ( .)Wallner, 2003برخی دیگر
دانش و اطالعات را از پیششرطها ضرور ایجاد و تغییر نگرش
میدانند یعنی اینکه دانش نوع نگرش انسان را نسبت به محیط-
زیست تحت تأثیر قرار میدهد ( .)Kaiser. At, al, 1999
نحوۀ نگرش و تفکر فرد باعث رفتارها محیطزیستی خاصی در
و میشود .بنابراین انسان روابط خود را با محیطزیست با توجه به
دانش و شناختی که از آن کسب میکند ،تنظیم مینماید.
نتایج تحقیقات نشان داده که آگاهیها محیطزیستی میتوانند
نگرش فرد را تحت تأثیر قرار دهند و در نهایت به رفتارها مسئوالنه
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کاربرد در جهت حفظ و استفاده متعادل از منابع طبیعی و محیط
زیست معرفی میشود .پس با توجه به آیات قرآن کریم ،نظام
آفرینش در مقام پیدایش ،بیهوده آفریده نشده است و در مقام بقا نیز
رها نیست تا انسان هر گونه که بخواهد و نیازش اقتضا کند ،از آن
بهره گیرد و به آن آسیب برساند .شایسته است انسان به عنوان
جزئی هدفدار از طبیعت با بهرهگیر درست از قوه عاقله خود ،زمینه
را برا سایر اجزا طبیعت در جهت رسیدن به غایت آنها فراهم
آورد .زندگی آدمی با طبیعت پیوند دارد ،پس او برا نیل به کمال
خود و نیز نیل طبیعت به فرجام خود ،ملزم به رعایت اخالق
محیطزیستی است زیرا انسان در این فرایند نمیتواند خود را جدا
از سایر اجزا طبیعت ببیند.

مبانی دینی حفاظت از محیط زیست
برخی از باورها دینی برا طبیعت ،ارزش معنو در نظر دارند تا
جایی که عدهّا به پرستش بعضی از عناصر آن پرداختند .تفکر
اسالمی یکی از معتدلترین و منطقیترین دیدگاهها را در مورد
طبیعت معرفی کرده ،ضمن ارزشگذار ملکوتی برا آن
( ،)Q1. Araf: 185; Anaam:75آن را موجود هوشمند
میشمارد ،کلیّت طبیعت برا سعادت انسان مسخر و مقرر کرده
است.
خداوند پدیدهها طبیعی را با برخی ویژگیها و صفات مشترک
آفریده است که بین تمام اجزا این جهان عمومیت دارند که در
ذیل به برخی از آنها پرداختهشدهاست:
 .1طبیعت هدفمند و هدایت کننده به سوی خداست
طبیعت و فرایندها طبیعی میتوانند تا حد زیاد نشانگر راهی
باشد که انسان را به دور از انحرافها غیرطبیعی به مقصد نهایی
خلقت رهنمون شود .اهتدا طبیعی که در طبیعت وجود دارد نشانه-
ا برا اهتدا اختیار انسان به سو خداوند است« .قطعاً بساط
آفرینش برا باز کردن نیست» (رعد17 ،ه )16و «چرخه حیات
طبیعی آدمی در نهایت با رجوع به خداوند به منتها خود میرسد»
(مؤمنون .)115 ،از نظر قرآن ،هر پدیدها برا رسیدن به غایتی
که برا آن آفریده شده ،در حرکت است و مجموعه پدیدارها
طبیعی به سو مقصد نهایی خویش در حرکت هستند .از هدفمند
طبیعت برمیآید که تمام اجزا آن رو به سو خالق خود دارند
(رعد .)2،از میان تمام موجودات تنها انسان دارا اراده و اختیار
است و میتواند با انتخاب خود ،در مسیر حرکت به سمت مقصد
غایی آفرینش که برآورنده سعادت اوست ،گام بردارد« .در خلقت
آسمان و زمین و آنچه در آن است هدف و غهرضی در کار است»
(ص .)27،و نیز خداوند میفرماید« :آسمان و زمین و آنچه را که
میان آن دو است به بازیچه نیافریدیم» (انبیاء )16 ،تفکر در طبیعت
میتواند راهگشا فهم غایت اصلی خلقت باشد و بدین طریق
مقصد آفرینش را معلوم سازد .در برخی از آیات دیگر آمده است که
آفرینش آسمان و زمین دارا غایت است و باطل در آن راه ندارد و
از رو لهو و لعب نیست (دخان39 ،ه  .)38از این آیات استنباط
میشود که خداوند پدیدها را برا آسایش و بهرهگیر انسان در
جهت پیمودن راه کمال آفریده است .انسان نیز باید با استفاده از
درایت و شعور خود جهت استفاده صحیح از نعمتها تالش کند.
بهرهگیر صحیح از نعمتها خداوند ،یک رفتار صحیح و الگو

 .2طبیعت تسلیم و فرمانبرداری خداوند است
طبیعت همراه قوانین و سنتها حاکم بر آن ،نظام هماهنگ و تحت
فرمان اوامر الهی است .از این رو در جهانبینیهایی که طبیعت را تحت
سنتها خداوند دارا هماهنگی بنیادین میبینند ،همواره نمونه اعال
تسلیم را یادآور میشوند ( .)Nasr, 2000:201-202برخی از
آیات قرآن (فصلّت11،؛ روم )26 ،که ارتباط مستقیمی با موضوع
تسلیم دارند ،بیانگر آن هستند که طبیعت از سر شعور ،تسلیم
پروردگار خویش است.
طبق بیان قرآنکریم ،خداوند بر همه چیز قادر است (طالق،
 .)12و همه اجرا طبیعت فرمانبردار بیچون و چرا اوست .با این
حال فرمان و اختیار طبیعت به دست انسان است یا در جهت منافع
انسان حرکت میکند« :وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَکُوبُهُمْ وَمِنْهَا یَأْکُلُونَ؛ و
آنها را براى ایشان رام گردانیدیم .از برخىشان سوارى مىگیرند و از
بعضى مىخورند»(نحل12،؛ یس.)72،
یکی از ابعاد اخالقی این گونه آیات ،آن است که آدمی خود را
در برابر محیطی میبیند که از رو آگاهی ،تسلیم پروردگار شده،
خود را در اختیار انسان نهاده است .شایسته است که انسان با
استفاده بهینه از مواهب این طبیعت و رعایت حقوق سایر اجزا
طبیعت ،همآوا با هستی و فرمانبردار واقعی خداوند باشد.
 .3طبیعت داری انسجام و سنجیدگی است
از نظر قرآن ،انسجام و سنجیدگی یکی دیگر از ویژگیها بارز و مهم

آفرینش است که خداوند آن را بر اساس حکمت آفریده است .قرآن
درباره همه اجزا طبیعت به طور عام میفرماید« :به راستى خدا براى هر
چیزى اندازهاى مقرر کرده است» (طالق3 ،؛ فرقان .)2 ،خداوند ،محیط
زیست و طبیعت را به دقت هر چه تمامتر ،هماهنگ ،باثبات و از رو

Q .1مخفف  Holy Quran. soureh: Ayehاست .ارجاعات به آیات قرآن کریم
به این ترتیب ( قرآن ،سوره :آیه) است.
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اندازه و حساب آفریده است).(Saad Eddin, 1999: 40
قرآن همچنین به طور خاص درباره برخی از اجزا آفرینش
توجّه خاصی به هماهنگی و انسجام در خلقشان دارد .در خلقت
آسمان میفرماید« :و آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت .تا هر
گونه ابزار سنجش را در میان نهاد تا باورها ،گفتارها ،کارها و دیگر
چیزها با آن سنجش شود» (الرحمن8 ،ه .)7اینها حاکی از آن است
که طبیعت هر موجود از سر دقت و حکمت آفریده شده است؛
پس انسانها باید این نظم شگفتانگیز ،طبیعت را که حیات آدمیان
و دیگر حیوانات زنده در گرو آن است ،بزرگ بشمارند و آن را پاس
بدارند و از هر گونه فساد و اسراف در بهرهور از طبیعت بپرهیزند
که پیامدها بس وخیم و زیانبار آن دامنگیر خود آنان خواهد شد.
این هشدار در بیان قرآن به شکل بسیار جد تر بیان شدهاست:
«از روز خدا بخورید و بیاشامید و فسادگرانه در زمین تباهی مکنید»
(بقره .)60 ،بر پایه این آیه ،از جمله فسادهایی که ممکن است انسان
مرتکب شود ،آلودگی و تخریب محیط زیست است .برخی از انسانها با
اقدامات غیرمنطقی خود ،چهره طبیعت را مخدوش ساخته ،دامنه آلودگی
محیطزیستی را به قدر گسترش دادهاند که زندگی انسانها امروز و
نسلها آینده را به خطر انداخته است .الزمه رهایی از وضعیت موجود،
دگرگونی در نگاه انسان به طبیعت و تعامل مطابق خلقت با آن است
) .(Hosseini, 2003: 135این تعامل باید براساس عدالت باشد تا
نظم و انسجام طبیعت پابرجا بماند .از بیان :اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
(مائده)8 ،؛ میتوان یکی از مصادیق عدالت تقوا را در برخورد
مناسب با محیط و بهرهبردار شایسته از آن دانست .هر چند برخی
از اجزا طبیعت قابل بازساز باشد ،این علتی نیست که انسان
خودمختار عمل کند و انسجام طبیعت را بر هم زند .قرآنکریم
تخریب محیط زیست را نوعی فساد در زمین میداند« :وَلَا تُفْسِدُوا
فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا؛ و در زمین پس از آن که سامان یافته
است ،تباهی نکنید» (اعراف .)85 ،رعایت تعادل محیط زیست و
اصالح در زمین و آبادانی آن از مصادیق برجسته عهد و میثاق
خداوند با آدمی و عین اخالق محیطزیستی است .نادیده گرفتن
چنین عهد موجب خسران است .قرآن میفرماید« :هر عمل
نیک یا بد به نفع یا ضرر انجام دهنده آن است» (رعد25 ،؛
فصلّت .)46،پس بر اساس منافع حتی ماد  ،انسان باید به اخالق
محیطزیستی پا بند باشد چرا که عکسالعمل بد اخالقی و لطمه به
طبیعت با توجه به مبانی قرآن ابتدا دامن خود انسان را میگیرد.

 .4طبیعت زیبا و قدسی است
یکی دیگر از صفاتی که از طبیعت در قرآن کریم ارائه شده ،زیبایی
و قدسی بودن آن اسهت .از دیهدگاه قررآن کهریم ،انسهان و تمهام
مخلوقات خدا به بهترین و زیباترین شکل آفریده شدهانهد« :همهان
کسى که هر چیزى را که آفریدهاست نیکو آفریده» (سجده .)7،خهدا
همه چیز را زیبا خلق کرد که از آن زیباتر ممکن نیست ،و گرنه علم
خداوند به آن تعلق میگرفت و از گستره سفره بخشش خدایی جهدا
نمیشهد ) .(Javadi Amoli, 2007: 19-20پیهامبر اکهرم(ص)
نیههز مههیفرماینههد :خداونههد زیباسههت ،زیبههایی را دوسههت دارد
) .(Nahjolfasa, 2007, H: 780بنابراین از دیدگاه قررآن
کریم ،طبیعت زیبا خلق شده است تا بخشی از گرایش درونی انسان
به زیبایی برآورده شود.
هر کس از تماشا منظرهها زیبا طبیعت احساس آرامش و
نشاط کرده ،امنیت و آسایش را در حیات لمس میکند
) .(Hossein Zaki, 2004: 118الگو اخالق محیطزیستی
قرآنی ،انسان را به حفظ زیبایی محیطزیست که صنع خدا
زیباست ،رهنمون میگردد و این امر با فطرت انسانی سازگار است.
یکی از اسما الهی «القدوس» است» (جمعه .)1 ،امر قدسی به
خود خود همان طور که خود را در پدیدهها این عالم متجلّی
میسازد ،حقیقتی الهی است .از اینرو پدیدهها عالم مقدس هستند
) (Jahanbegloo, 2007: 288و از آنجا که طبیعت فعل و
مخلوق خداوند است ،در نزد انسان قدسیت خاصی دارد .اسالم به
محیطزیست با دیدها تقدسآمیز نگریسته است .رشد آدمی نه تنها در
تعامل با دیگر انسانها ،بلکه در برخورد بهینه و مشفقانه و با
محیطزیست تحقق خواهد یافت که به منزله پلی برا رسیدن به آسمان،
در نظر گرفته شده است). (Manteghi, 2009: 333
بشر میتواند قداست و معنویت طبیعت را ببیند و در نتیجه نه تنها
حرمت آن را حفظ کند بلکه همچون پارها از وجود خویش با آن رفتار
نماید .برا درک قدوسیت خداوند ،نگاه به طبیعت که امر قدسی است،
ضرور است .خداوند در قرآن کریم میفرماید« :زیبایی و قدسیت
طبیعت را تنها خردمندان در مییابند» (زمر .)9،زیبایی و قدوسی بودن
طبیعت را مقدمها برا درک قدوسیت خداوند معرفی میکند و این نگاه
مقدسی است که آدمی را آراسته به مراعات اخالق محیطزیستی کرده ،او
را در قبال این طبیعت قدسی مسئول میسازد.

حاصل آنکه انسان باید با درک درست از قرآن و نظام طبیعت،

 .5طبیعت هوشمند و معنادار است
تعالیم دینی ،از جمله تعالیم وحیانی اسالم بر واجد روح بودن و
هوشمند عالم وجود و از جمله طبیعت و جمادات اشاره دارند

الگو اخالق محیطزیستی برآمده از قرآن را با بهرهگیر شایسته
و تعامل متناسب با محیط زیست رعایت کند.
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) .(Naghizadeh, 2002: 150حضرت علی(ع) میفرماید:
«خداوند تبارک و تعالی آفرینش هر چیز را در زمان معینش به انجام
رسانید و میان طبایع گوناگون سازش پدید آورد و هر چیز را
غریزه و سرشتی خاص اعطا کرد و هر غریزه و سرشتی را خاص
کسی قرار داد» (نهجالبالغه ،خطبه 31 :1ه  .)30برا هوشمند
بودن طبیعت استدالالتی مطرح میشود که سادهترین و ماد ترین
آنها ،وجود روابط فیزیکی ،شیمیایی و زیستی موجودات است که به
آن نام قانون و یا عقل مینهند ،اما هوشمند طبیعت از این مرحله
ماد و ظاهر بسیار واالتر و فراتر است .طبیعت مورد خطاب و
مکالمه خداوند است .گذشته از آیاتی که صراحتاً به وحی خداوند
عزوجل به زنبور عسل تصریح دارد (نحل .)68 ،بسیار آیات دیگر
از جمله آیات  18و  20تا  23سوره نمل و آیه  13سوره سبا به شعور
موجودات اشاره دارند .آیاتی از قرآن صراحتاً جمادات و کوهها را
مورد خطاب الهی معرفی میکند .از جمله اینکه «امانت» به
آسمانها ،زمین و کوهها عالم عرضه میگردید که جملگی آنها از
پذیرش آن امتناع میورزیدند (احزاب .)72 ،و دیگر اینکه به آسمان
و زمین فرمود که همه به میل و یا به اجبار به سو خدا بشتابید و
آنها عرضه داشتند با میل به سو تو میشتابیم (فصلت .)11 ،که
اینها نشاندهنده درجه شعور باال و هوشمند آنهاست .بر همه اینها
میتوان آیاتی را که به سجده خداوند تبارک و تعالی و تسبیح و
تزکیه و از سو گیاه ،جماد ،پرنده ،ستاره ،آسمانها و زمین و هر
چه در آنهاست ،افزود (نور4،؛ ص18،؛ رعد13 ،؛ اسراء 27 ،و 44؛
اعراف.)56 ،

نظر او چنین است« :نمونهها اعال و نخستین همه اشیاء که
صورتهایی از اسما و صفات الهی هستند به حالت کمون در عقل
الهی وجود دارند .سپس خداوند به آنها هستی میبخشد و چنان
میشود که آنها تجلی پیدا میکنند ولی آنچه در جهان محسوس
دیده میشود تنها سایها از آن نمونهها اعالست و مکتب وحدت
شهود بر این عقیده است که آفرینش تجلی نمونهها
اعالست» ) .(Nasr, 1980: 325صفت آیینگی طبیعت صفتی
است که در آن عالم طبیعت ،تجلیگاه و انعکاسدهنده حقیقت حضرت
احدیت است .به این ترتیب معلوم میشود که آنچه در این جهان است،
حقیقت و اصل و کنه آن در جهان دیگر یعنی جهان غیب است و آنچه در
آن جهان است سایه و مرتبه تنزل یافتهاش در این جهان است
).(Motahari,1978: 114-115
 .7وجود طبیعت فیض الهی است
فیض الهی نیز تعبیر بسیار مهمی در حکمت اسالمی است که وجود
همه موجودات را به دلیل اخذ فیض الهی میداند .بر اساس این
نظریّه نسبت خداوند با همه اشیاء ،یکسان است و به همین دلیل
همه مانند عیسی(ع) مظهر حق هستند ،در حالی که نسبت اشیاء به
خداوند یکسان نیست و بعضی به مقام قرب الهی رسیدهاند و برخی
دیگر خیر .واجب الوجود ،سرآغاز ههر فیض و هر موجود است
).( Mulla Sadra, 1979: 132
 .8طبیعت محاط در محیط الهی است
احاطه خداوند بر همه اشیاء نیز که حاصل آن اطالق نام محیط بر خداوند
تبارک و تعالی است ،از مفاهیم مهم تفکر اسالمی است که برا آن
تفاسیر و تأویالت فراوانی ارائه میشود .علم او به همه کلیّات و جزئیات
محیط است ،و هیچ چیز نه در آسمانها و نه در زمین ،خارج از کنترل و
دسترس او نیست .علم او که همان ذات اوست ،انگیزه پدید آمدن
چیزهایی است که از او خلق میشوند ،پس هر چیز را به حکمت
خود آشکار ساخت ) .(Mulla Sadra, 1979: 130-131بنا
به نظریه عالمه طباطبایی همه ذرات عالم محاط و خداوند محیط
بر همه آنهاست).(Naghizadeh, 2003: 153

 .6طبیعت تجلی و منعکس کننده و سایه ذات خداوند
است
یکی از مهمترین مباحثی که در واد فلسفه و عرفان مطرح شده
نظریه تجلی است .این نظریه که بارزترین دلیل آن آیه  143سوره
مبارکه اعراف است ،به تجلی خداوند در کوه اشاره مینماید .در
کالم امام علی(ع) نیز موضوع تجلی مورد اشاره قرار گرفته است.
امام میفرماید« :سپاس خداوند را که به سبب آفرینش خود بر
بندگانش آشههههکارا متجلی است» (نهجالبالغه ،خطبه 239 :107ه
 .)238و نیز میفرماید «پس خداوند متعال در کتاب خود بیآنکه او
را ببینند ،خود را به بندگانش متجلی ساخت» (نهجالبالغه ،خطبه:
148ه .)147نظریه مهم دیگر که درجه و مرتبها از تجلی است،
نظریه «ظهور» است که در آیات  7سوره روم و آیه «اوست اول و
آخر و ظاهر و باطن ،و او به هر چیزى داناست» (حدید .)3 ،به آن
اشاره دارند .ابنعربی آفرینش طبیعت را یک تجلی میداند .خالصه

 .9طبیعت نشانه و آیه خداوند است
تعالیم اسالمی طبیعت را به عنوان آیات الهی مطرح میکنند ،که با
تفکر و تدبر و تعقل درباره عناصر آن و ارتباط آنها با یکدیگر ،انسان
را به شناخت بهتر عالم وجود و در نهایت به شناخت خالق هستی و
وحدانیت او رهنمون میگردد (فصلت53 ،؛ یونس101 ،؛ جاثیه5 ،؛
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گویی یکی از اعضا خانواده اوست و به عنوان یک موجود زنده و
برخودار از حقوق با آن مواجه میشود .در این نگرش قراردادن محیط
زیست به عنوان یکی از ارکان هستی که تسبیحگو پروردگار است و در
مسیر کمال آدمی خداوند را فرمانبردار میکند ظرفیتی معنو برا
انسان ایجاد میکند ،که نگرش انسان را تغییر داده ،با تغییر نگرش انسان
رفتار و نحوه مواجهه او با طبیعت خداپسندانه و همراه با شعور و آگاهی
میگردد.

عنکبوت44 ،؛ سبا )9 ،به بیان دیگر طبیعت در تعالیم اسالمی و در
بسیار از آیات قرآن به عنوان یکی از ابزارها شناخت مطرح
شده است .درک و فهم آنچه که در قرآن در مورد عناصر طبیعی بیان
شدهاست ،لزوم ارتباط نزدیک و مداوم انسان با طبیعت را در لحظات
مختلف زندگی و در مکانها متفاوت نشان میدهد.
کلمه آیه به معنا عالمت و نشانه است .در قرآنکریم ،حقایق
جهان آفرینش ،نشانههایی از قدرت کامل و حکمت الهی معرفی شدهاند.
خداوند در قرآنکریم میفرماید« :به راستی ،در آمد و رفت شب و روز و
آنچه خدا در آسمانها و زمین آفریده ،برا مردمان پرهیزکار نشانههایی
وجود دارد» (یونس .)6،در این آیه شریفه آسمانها و زمین و تغییر شب و
روز ،نشانه خدا دانسته شدهاست) .(Nasr, 1994: 74انسان بینا،
فعالیت خداوند در طبیعت را مشاهده میکند و از اشیا عالم عبور
کرده ،کنه مخلوق و صنع بودن آنها را از ناحیه خداوند درمییابد.
اگر آدمی پیشفرضها نادرست ،تعصبها ،گرایشها
غیرمنطقی و فاقد دلیل را که در اعماق ذهن و اعتقاد او ریشه
دوانیده و چونان حجابی و را از دیدن حقایق و درک واقعیتها
نظام طبیعت بازداشتهاند ،به کنار نهد ،بهروشنی درمییابد که در
پس پرده این جهان ماد  ،پروردگار وجود دارد که آفریننده و
تدبیرکننده آنهاست ) .(Hosseini, 2001: 137-138بسیارند
افراد که آیات الهی را در طبیعت میبینند؛ ولی در آنها تدبر نمیکنند و
از آنها بهره نمیگیرند :و چه بسیار نشانهها در آسمانها و زمین است که
بر آنها مىگذرند در حالى که از آنها روى برمىگردانند (یوسف105 ،؛ روم،
12؛ آلعمران190 ،؛ نحل.)86 ،

 .11خداوند مسجود اعضای طبیعت است
واژه «سجده» در لغت به معنا تذلل ،خضوع و اظهار فروتنی است.
راغب اصفهانی میگوید« :اصل کلمه سجود به معنا سر فرود آوردن و
اظهارخوار است» ) .(Raghib Isfahani, 1996:396این کلمه
برا بیان خوار در برابر حق و عبادت آن وضع شدهاست که شامل
انسانها ،حیوانها و جمادها میگردد و بر دو قسم است :سجود اختیار
که مخصوص انسان است و سجود تسخیر که بر انسان ،حیوان و نبات
صدق میکند .همچنین سجده دارا دو گونه دیگر است :تشریعی و
تکوینی .سجده تشریعی همان فعلی است که به صورت امر واجب در
اغلب نمازها انجام میشود .سجده تکوینی هم به معنا تذلل و اظهار
فروتنی است ) .(Momeni, 2004, 116-117قرآن درباره
سجده تشریعی میفرماید« :بگو[ :چه] به آن ایمان بیاورید یا نیاورید،
بىگمان کسانى که پیش از [نزول] آن دانش یافتهاند ،چون [این کتاب]
بر آنان خوانده شود سجدهکنان به روى درمىافتند» (االسراء .)107 ،در
آیها دیگر ،سخن از سجده موجودات در برابر ذات مقدس پروردگار به
میان آمده است« :آیا ندانستى که خداست که هرکس در آسمانها و
هرکس در زمین است ،و خورشید و ماه و [تمام] ستارگان و کوهها و
درختان و جنبندگان و بسیارى از مردم براى او سجده مىکنند؟ و
بسیارىاند که عذاب بر آنان واجب شدهاست .و هر که را خدا خوار کند او
را گرامىدارندهاى نیست ،چرا که خدا هر چه بخواهد انجام مىدهد» (حج،
.)18
خداوند در قرآن کریم درباره سجده تکوینی موجودات نیز از لفظ
«مَن» که در اصل برا صاحبان خرد به کار میرود ،در جمله «وَلِلَّههِ
یَسْجُدُ مَن فِی السَّمَاوَات» تنها خضوع موجودات با شعور را مطرح میکند
و میفرماید« :و هر که در آسمانها و زمین است -خواه و ناخواه -با
سایههایشان ،بامدادان و شامگاهان ،براى خدا سجده مىکنند» (رعد.)15 ،
یا اینکه میفرماید« :آیا به چیزهایى که خدا آفریده است ،ننگریستهاند که
[چگونه] سایههایشان از راست و [از جوانب] چپ مىگردد ،و براى خدا در
حال فروتنى سر بر خاک مىسایند؟» (نحل.)48 ،

 .10اجزای طبیعت تسبیحگوی خدا هستند
تسبیح یعنی پیراستگی خداوند از عیب و نقص که بازگشت آن به توصیف
خدا با صفات سلبی او است) .(Sobhani, 1985:170-171چنانکه
خداوند در قرآن کریم میفرماید« :آسمانهاى هفتگانه و زمین و هر
کس که در آنهاست او را تسبیح مىگویند ،و هیچ چیز نیست مگر اینکه
در حال ستایش ،تسبیح او مىگوید ،ولى شما تسبیح آنها را درنمىیابید .به
راستى که او همواره بردبار [و] آمرزنده است» (االسراء .)44 ،از نگاه قرآن
طبیعت همیشه در حال ستایش خداوند است .از این رو قداست و حرمت
الهی ،سراسر عالم را فراگرفته است به گونها که عالم یکی میشود و
همواره ستایشگر خداوند است و انسانها در برابر این عالم سراسر
تسبیحگو ،همواره با نگاهی سرشههار از تعظیم و تقدیس مینگرند
) .(PourMohammadi, 2008: 290وقتی انسان بداند طبیعت
تسبیحگو حق است ،ارتباط او با محیط فقط برا تأمین نیازها خود
نخواهد بود بلکه آن را موجود زنده و در زندگی خود شریک میداند؛

 .12خداوند بر رعایت حقوق اجزای طبیعت تأکید کرده
است
در قرآن کریم و آموزهها ائمه اطهار(ع) بر رعایت حقوق حیوانات تأکید
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ا قرار داده و نظام طبیعت را با عدل و انصاف و احسان میگرداند،
خلیفه او در زمین هم باید رویکرد عادالنه و توأم با احسان در قبال
حیوانات و دیگر عناصر طبیعت داشته باشد .طبیعت موهبتی الهی
است تا انسان بتواند امکانات سفر به ابدیت را از آن تهیه کند.
اسالم ضمن تأکید بر جایگاه محور انسان در آفرینش ،او را از
اینکه خود را حاکم بیقید و شرط عالم بداند برحذر میدارد.
در ارتباط با جایگاه انسان در طبیعت به چند نکته میتوان اشاره
کرد :خداوند انسان را جانشین خود در زمین قرار داد (بقره.)30 ،
انسان دارا نوعی کرامت تکوینی نسبت به سایر مخلوقات است.
(االسراء .)70 ،انسان توانایی عقلورز و انتخاب آگاهانه و استعداد
کمالیابی بینهایت را دارد .بنابراین بر سایر مخلوقات برتر و
شرافت دارد (انشقاق ،)6 ،انسان امانتدار الهی است (احزاب.)72 ،
در متن چنین نگرشی به طبیعت ،آدمی به خود خود به
سادهزیستی و سبکبار ترغیب میشود .اسراف و تکاثر که اساس
تخریب محیط زیست است با نگرش دینی به انسان و حیات او
منافات دارد .انسان مؤمن خود را در برابر هر نوع عملکرد در
طبیعت مسئول میداند زیرا آن را امانت خداوند در دست خود می-
داند ،و زندگی خود را در آن ،چند لحظها بیش نمیداند و هرگز
خود را غرق در بهرهکشی از طبیعت نخواهد کرد .از مجموع این
توصیهها میتوان دریافت که رویکرد اسالم با عناصر طبیعت،
ابزار نیست یعنی آنها را فقط برا آنکه در آینده مورد استفاده
انسان باشد ،مورد توجه قرار نداده است بلکه نشانههایی از پذیرش
ارزش ذاتی آنها در توصیهها اسالمی دیده میشود.

و چگونگی تعامل درست آدمی با آنها تبیین شده است .در قرآن حیوانات
هم مانند انسانها با واژه امت خوانده شدهاند« .هیچ جنبندها در زمین
نیست و هیچ پرندها که با بال خود پرواز میکند ،مگر آنکه آنها نیز
گروههایی مانند شما هستند ،ما هیچ چیز را در کتاب (لوح محفوظ)
فروگذار نکردهایم ،سپس همه به سو پروردگارشان محشور خواهند
گردید» (انعام .)38 ،اندیشه حشر حیوانات میتواند تأکید بر توجه و
مراقبت انسان در رفتار با حیوانات باشد .حیوانات هم در سفره زمین سهم
دارند و آدمی حق ندارد بهره آنان را نادیده گیرد« .زمین را برا جانداران
نهاد ،در آن میوهها و نخلها با خوشهها غالفدار» (الرحمن12 ،ه.)10
جایگاه انسان در رویکرد اسالمی به محیط زیست
هر چند تعابیر قرآن کریم ،در باب منشأ و ماده اولیّه آفرینش انسان
متفاوت است و خداوند در آیات متعدد؛ زمین (هود ،)11 ،خاک (حج،)5 ،
گِل خشکیده (حجر ،)26 ،گِل (انعام ،)2 ،آب (فرقان54 ،؛ نور )45 ،و نطفه
(نحل4 ،؛یس )77 ،،را به عنوان ماده اولیه آفرینش انسان معرفی
کرده ،اما با تأمل در این آیات ،به خوبی میتوان دریافت که خداوند
متعال ماده اولیه آفرینش انسان را از طبیعت برگزیده است
).(Fatali, 2010: 102
آفرینش انسان در چند مرحله صورت گرفته (مؤمنون14 ،ه )12
که مهمترین این مراحل ،نفخ روح به جسم و کالبد انسان است.
آفرینش انسان با دمیدن روح در او کامل و تمام میشود (حجر29 ،ه
28؛ ص72 ،ه .)71انسان موجود مختار و توانا بر انتخاب آگاهانه
است .اگر انسان مختار نباشد ،ابتال و آزمایش ،بشارت و انذار و
میثاق که در آیات متعدد قرآن به آنها اشاره شده ،معنا پیدا نخواهند

دالیل حفاظت از محیطزیست از دیدگاه اسالم
دین اسالم بنا بر دالیل زیر بر ضرورت حفاظت از محیط زیست
تأکید میکند:
 .1محیطزیست آفریده خداوند است و حفظ آن ،در واقع حفظ
ارزشهایی است که آن را به عنوان نشانه خالق قرار داده
است.
 .2اجزا طبیعت عناصر هستند که همواره در کار ستایش
خداوند خویشاند .ممکن است انسانها شکل و ماهیّت این
ستایش را درک نکنند ،اما وجود این حقیقت که قرآن به
توصیف آن پرداخته است ،دلیل دیگر بر حفظ محیط
زیست است.
 .3اصول اخالقی محیطزیست در اسالم مبتنی بر این مفهوم
است که روابط انسانها بر مبنا عدل و احسان است.
 .4محیط زیست هدیها از سو خداوند برا همه عصرها و

کرد .قرآن کریم که انسان را موجود مختار میداند ،او را مسئول
میشناسد (صافات .)44 ،از نظر قرآن ،کمال انسان در گرو اجرا
کارها اختیار است .از این رو بحث از ارزش ،حق و مسئولیت
اخالقی ،فقط درباره انسان معنا و مفهوم دارد.
ادیان آسمانی عموماً و به ویژه اسالم در مجموع به برتر و
سلطه انسان بر طبیعت مهر میزند و همه چیز را در تسخیر انسان
میداند .طبیعت در تسخیر انسان است زیرا انسان جانشین خداوند
در زمین است اما معنا خلیفه و جانشین بودن انسان رهایی و از
هرگونه حد و مرز در مواجهه با طبیعت نیست .انسان آمده است تا
طبیعت خداوند را حفظ و آباد سازد و نه اینکه آن را ویران کند زیرا
چنین چیز با جانشینی انسان برا خداوند منافات دارد .طبیعت
رام آدمی است .رام بودن طبیعت ،به معنا فراهم بودن امکان
بهرهبردار از آن در جهت مطلوب و به شیوه مطلوب است.
همانطور که خداوند به استناد حکمت خویش در هر چیز اندازه-
22
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نسلهاست.
 .5خداوند وظیفه جانشینی خود را در وجود انسان به امانت
گذاشته و او را مسئول حفظ محیط زیست قرار دادهاست.

آموزشی در ارتباط با عوامل مذکور نقش تعیین کنندها دارند .در
ارتباط با عوامل دسته اول ،وظیفه نهادها آموزشی ،آموزش طرز
تعامل ،مواجهه و کنار آمدن با وضعیت موجود است .نهادها مذکور
در ارتباط با عوامل دسته دوم میتوانند با آموزش طرز تعامل درست
با محیطزیست ،آموزش شیوهها بهبود وضعیت محیطزیست و
جلوگیر از ادامه روند موجود ایفا نقش نمایند .مطالب فوق
بیانگر آن است که در برخورد با هر دو دسته از عوامل بوجودآورنده
معضالت محیطزیستی آموزش نقش مؤثر خواهد داشت.
از دالیل دیگر ضرورت تعیین حفاظت از محیطزیست به عنوان
یک هدف تربیتی آن است که دانش و آگاهی از متغیرها مؤثر در
ایجاد و تغییر نگرش و رفتار در افراد نسبت به محیطزیست است.
دانش ،نگرش انسان را نسبت به محیطزیست تحت تأثیر قرار
میدهد .نحوه نگرش و طرز تفکر فرد باعث رفتارها محیطزیستی
خاصی در و میشود .به عبارت دیگر دانش ،باعث ایجاد نگرش
مطلوب در فرد میشود که در نهایت در صورت فراهم بودن شرایط
به رفتار مطلوب محیطزیستی میانجامد .نتایج تحقیقات اُگوز و
همکاران ،)2010( 2آکوموالف )2011( 3و صالحی )1389( 4نشان
داده است آگاهیها دانشآموزان و دانشجویان نسبت به مسائل
محیطزیستی اندک است و نمیتوانند نسبت به محیطزیست و
مشکالت آن نگرش تأثیرگذار داشته باشند .آموزشها
محیطزیستی مفید و کارآمد در ارتقا دانش ،نگرش و مهارتها
محیطزیستی تأثیر فراوان دارند .دالیل فوق نشان میدهند که
تعیین حفاظت از محیطزیست به عنوان یک هدف تربیتی ضرور
است و آموزش بر اساس آن میتواند در حفاظت از محیطزیست
نقش تعیینکنندها داشته باشد .همانطور که گفته شد افزایش و
تغییر در دانش و آگاهیها محیطزیستی و ایجاد حساسیت الزم
نسبت به محیطزیست ،مستلزم آموزش است .آموزش ،معموالً به
یک ارزش توجه دارد .شناخت ارزشها محیطزیستی یک سلسله
بایدها و نبایدها تربیتی به همراه خواهد داشت .این ارزشها،
بایدها و نبایدها را باید مبنا تعیین اهداف تربیتی و در نهایت
تنظیم محتوا برنامه درسی قرار داد .این بایدها و نبایدها میتوانند
ماهیت دینی ،فلسفی ،فرهنگی و غیره داشته باشند.
در این پژوهش منظور از مبانی دینی حفاظت از محیطزیست،
توصیفهایی از محیطزیست هستند که از سو منابع دینی بهویژه
قرآن کریم ارائه شده و یا توسط محققان و مفسران از منابع مذکور

بایستههای دینی حفاظت از محیطزیست
با توجه به مبانی دینی حفاظت از محیطزیست یک سلسله الزامات
میتوان استخراج کرد که این الزامات مبانی تدوین هدفها
تربیتی در حوزه حفاظت از محیطزیست قرار میگیرند که در ذیل
به برخی از آنان اشاره میشود:
 .1باید به محیطزیست به عنوان یک مجموعه واحد نگریست
زیرا هر بخش آن در بخشها دیگر اثرگذار است.
 .2باید به محیطزیست به عنوان موجود هدفمند که در جهت
کمال در حرکت است ،نگریسته شود.
 .3بر طبیعت نظم و قانونمند حاکم است .بنابراین در استفاده
از طبیعت باید از این نظم و قانونمند پیرو کرد.
 .4باید محیطزیست را آیه و نشانه خداوند تصور کرد که انسان
فقط در مقام و منصب خلیفهالهی حق استفاده از آن را دارد؛
لذا مجاز به هر گونه استفاده از آن نیست.
 .5تعادل و توازون محیطزیست باید حفظ شود.
 .6بهرهور از محیطزیست باید مبتنی بر حکمت باشد نه علم.
 .7برا حفاظت از محیطزیست باید آن را موجود مقدسی
شمرد.
بحث و نتیجهگیری
در ارتباط با ضرورت تعیین حفاظت از محیطزیست به عنوان یک
هدف تربیتی دالیل متعدد میتوان ارائه کرد که در این نوشتار به
دو دلیل مهم اشاره شدهاست:
ادامه حیات انسان و حرکت او بهسو کمال و نیز همه موجودات
زنده دیگر وابسته به تأمین نیازها آنان توسط محیطزیست است .در غیر
این صورت ادامه حیات آنان امکانپذیر نخواهد بود .برآوردها صورت
گرفته بیانگر وضعیت نامطلوب محیطزیست است (Calendar of
National Security of the Islamic Republic,
.)2015: 364-379
عوامل بوجود آورنده وضعیت کنونی محیطزیست متعددند.
برخی از این عوامل مانند تغییر اقلیم از کنترل انسان خارجاند .برخی
دیگر مانند تخریب و سوزاندن جنگلها ،آلودگی هوا ،آلودگی آب
نهرها ،رودخانهها ،دریاها و اقیانوسها ،خشکاندن تاالبها و موارد
از این قبیل ،نتیجه طرز تعامل انسان با محیط است .نهادها
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تصرف و از آن استفاده کند .از هرگونه اسراف ،تبذیر ،تخریب و
فساد به شدت بپرهیزد .توانایی عقلورز  ،اختیار و انتخاب آگاهانه
و کمالیابی بینهایت انسان سبب شدهاست که در برابر همه
نعمتهایی که خداوند به او ارزانی داشته ،مسئول باشد .مسئولیت
اخالقی انسان در برابر طبیعت ،بر حسب فضلیت امانتدار و
جانشینی او در زمین است .اگر انسان از تواناییها ،ظرفیتها و
نعمتها خداداد از جمله محیطزیست ،به درستی و مطابق
دستورات الهی بهره گیرد ،در نهایت به قرب الهی که هدف غایی در
تربیت اسالمی است ،نائل میگردد .بنابراین تدوین حفاظت از
محیطزیست به عنوان یک هدف تربیتی باید مبتنی بر توصیفهایی
باشد که قرآن از طبیعت و انسان ارائه نمودهاست .1 :طبیعت،
مخلوق مستمر خداوند است؛  .2طبیعت ،نظاممند و هدفمند است و
بر اساس تدبیر حکیمانه الهی اداره میشود؛  .3طبیعت ،آیت خدا و
تجلی صفات و اسما اوست؛  .4طبیعت ،دارا عشق و شعور
است؛  .5طبیعت ،دو چهره ملکی و ملکوتی دارد؛  .6بر طبیعت،
قوانین و سنتها الهی حاکم است؛  .7طبیعت ،مایة آفرینش
انسان است؛  .8طبیعت ،مسخر انسان است و  .9انسان در برابر
طبیعت مسئول است .تعیین حفاظت از محیطزیست به عنوان یک
هدف کلی تربیتی ،منبع استخراج اهداف واسطها  ،جزئی و
رفتار در این زمینه است.

استخراج گردیدهاند .قرآن کریم توصیفهایی از طبیعت ارائه نموده
که چگونگی این توصیفها انسان را وامیدارند که حفاظت از
محیطزیست را یک هدف تربیتی تلقی نماید و آن را پایه و اساس
زندگی خود و بهویژه تعلیموتربیت قرار دهد .در حقیقت این مبانی یا
«بایدها و نبایدها» پایههایی هستند که حفاظت از محیطزیست به
عنوان یک هدف تربیتی بر آنها استوار است.
بر اساس توصیفها قرآن ،طبیعت مخلوق و مملوک خداوند
است و بر اساس قوانین و سنتها تغییرناپذیر الهی اداره میشود و
به سو غایتی ارزشمند در حرکت است .طبیعت دارا نظامی
هماهنگ و موزون بوده ،و از نوعی انسجام و سنجیدگی برخوردار
است .طبیعت در احاطة کامل خداوند قرار دارد و دارا دو بُعد ملکی
و ملکوتی است .از نوعی شعور و هوشمند برخوردار میباشد.
طبیعت زیبا و قدسی ،تجلی و آیت خداوند و راهی برا شناخت
اوست .بر اساس آیات قرآن کریم اجزا طبیعت همیشه در حال
سجده پروردگارند و او را تسبیح میگویند.
طبیعت ،ماده اولیّه انسان است و خداوند طبیعت را مسخر انسان
ساخت .از آنجا که هستی ،از جمله طبیعت و انسان ،ملک خداوند
متعال هستند ،همه انسانها با رضایت و اذن خداوند از حق تصرف
و بهرهمند از طبیعت برخوردارند .امّا انسان نمیتواند هرگونه که
بخواهد با طبیعت و محیطزیست رفتار کند و به هر مقدار بخواهد
از آن استفاده کند ،بلکه باید بر اساس منصب خلیفهالهی ،در طبیعت
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