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 چكيده 

در اسالم هر گونه رفتاري كه منجر به فساد در عرصه محيط زيست 

كريم درباره  ست، چرا كه خداوند بارها در قرآنشود نهي شده ا

از اين روست كه . ايجاد فساد در روي زمين هشدار داده است

ردار انسان را در مواجهه با محيط زيست، حكومت اسالمي، ك

افرادي كه به محيط زيست  نظارت و كنترل كرده و عالوه بر تنبيه

جه سوء كردارشان بر رسانند، به آنهايي كه از نتيآسيب مي

اسالم بين انسان و  .دهد خبرند هشدار مي زيست بي محيط

ند، دا ل نيست و آنها را مكمل يكديگر ميزيست، جدايي قائ محيط

از  ترين سفارشات را براي حفاظت از اين رو دين اسالم كامل

هاي انساني را در ارتباطي  محيط زيست دارد و تمامي جنبه

هماهنگ و موزون با مسير الهي، در قرآن كريم به تصوير كشيده 

معه ؛ لذا اجراي مباني ارزشي نظام اقتصادي اسالم در جااست

ي زيست محيطي و تحقق تواند با كاهش اثرات خارجي منف مي

توسعه پايدار و استيفاي حقوق انساني بستر مناسبي را براي 

در اين مطالعه، . محافظت از منابع طبيعي و محيط زيست فراهم كند

اند  ت و استفاده از آنها اشاره داشتهآياتي كه به منابع طبيعي و حفاظ

ار استخراج و سپس با استفاده تفسير آنها مورد نقد و بررسي قر

  .اند بندي شده در موضوعات مختلف دسته گرفته و

سازي، فرهنگ اسالمي،  فرهنگ زيست محيطي، نهادينه: گانكليد واژ

  انسان
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Abstract  
In the Islamic faith, whatever action which ruins the 
nature is forbidden, since God many times in Quran 
warns about promoting corruption on the earth. That is 
why, Islamic government has control over human beings' 
action in relation to the nature. In addition to punishing 
those who damage the environment, it warns the ones 
who are not aware of the effects of their malpractice on 
the nature. The religion of Islam considers no border 
lines between human beings and the nature and believes 
they are in supplementary relations. So it offers the most 
complete recommendations about nature conservancy 
and portrays the full aspects of human beings in a 
harmonious relation with divine will in Quran. So using 
the value bases of Islamic economic regulations in 
society can provide conditions for conserving nature and 
natural resources by reducing negative external natural 
effects and fulfillment of stable expansion and 
vindications of human beings' rights. In this study, some 
verses on natural resources, their conservation and usages 
have been extracted from Quran, then they are analyzed 
and categorized in different topics regarding their 
interpretations. 
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  مقدمه 

به معناي احاطه كننده،  "محيط"هاي فارسي از  در فرهنگ

، اعم از كشور، )Moeen,1984(دربرگيرنده، جاي زندگي آدمي 

واژه . ياد شده است) Amid,1983(شهر، جامعه يا خانواده 

از مصدر زيستن برگرفته شده و به معناي زندگي،  "زيست"

، زيستن "محيط زيست" اصطالح در. زندگاني و حيات است

. توسط محيط احاطه شده و محيط دربرگيرنده آن است

به تحقيق درباره روابط بين  ˝شناسي يا اكولوژي عمدتا بوم

هر . پردازد يكديگر و با محيط زندگي آنها مي موجودات زنده با

زنده ديگر و نيز با موجودات  زنده پيوسته با موجودات موجود

ط دارد و هركدام يكديگر را تحت زنده اطراف خود ارتبا غير

هر آنچه فرايند زيستن را احاطه كرده، آن را . دهند ثير قرار ميأت

توان  ا آن در كنش متقابل قرار دارد ميدرخود فرو گرفته و ب

   .محيط زيست ناميد

يكي از اين تقسيمات، . ات متعددي داردمحيط زيست تقسيم

تكيه بر تقسيمات سنتي محيط زيست است كه آن را به سه 

خت سا بيعي، محيط اجتماعي و محيط انسانبخش محيط ط

ها به صورت مجرد وجود  هيچ يك از محيط. كند تقسيم مي

. ناپذير است ندارد و محيط زيست در عمل تفكيك خارجي

شود كه  محيط زيست اطالق ميمحيط طبيعي به آن بخش از 

اي است كه  محيط اجتماعي جامعه. انسان نباشدساخته دست 

 كليه كساني كه با آنان به نحوي در. كنيم در آن زندگي مي

گذارند و ما  ثير  ميبل هستيم، همه افرادي كه بر ما تأتماس متقا

ب زمره محيط اجتماعي ما محسو پذيريم، در ثير مياز آنان تأ

ساخت به آن بخش از محيط زيست  محيط انسان .شوند مي

. شود كه توسط انسان ساخته و پرداخته شده است اطالق مي

و سيسات اساس، شهرها و روستاها با همه تأ بر اين

ين مصنوعات بشري است، تر گاه مهم امكاناتشان، كه تجلي

شدت روند تخريب . دهند ساخت ما را تشكيل مي محيط انسان

هاي  وزافزون بشر براي كشف داراييجستجوي رعلت  به

طبيعت، جنون سرعت و عطش ارتباط و توسعه شهرنشيني و 

ي رفاه بيشتر و فرهنگ تالش برا. رشد جمعيت افزايش يافت

ناپذير، همه باعث دخالت افراطي بشر در طبيعت  مصرف پايان

شدند و تعادل محيط طبيعي را بر هم زدند و آلودگي محيط 

 Farmahini Farahani, 2003 and(زيست را سبب شدند 

Fathi Vajargah .( موضوع محيط زيست و اثرات ناشي از

اي  تخريب آن دير زماني است كه فقط مشكل كشور يا منطقه

دليل توجه به اين امر، به طورعمده . خاص در جهان نيست

مربوط به وقايع نامطلوبي است كه در عرصه محيط زيست 

اوزون، گرم شدن زمين و  اليه جهاني همچون نازك شدن

  به نظر كاستلز، از دهه .ها رخ داده است شدن يخ ذوب

تماشاي  يمشغول دل گرايي ديگر صرفاً زيست به بعد محيط 60 

. سازي هوا نبوده است ها و پاكيزه پرندگان، نجات جنگل

كنندگان،  هاي سمي، حقوق مصرف  ه دفع زبالهاقداماتي علي

ديگر با دفاع از ل ئماري از مسااي و ش هاي ضد هسته اعتراض

  هاي اين نهضت را در گستره اند تا ريشه طبيعت تركيب شده

 ها جاي دهند طلبي انداز وسيعي از دعاوي و حق چشم

) .(Castells, 2001  
  

   هامواد و روش

در مطالعه حاضر، آياتي از قرآن كريم كه به منابع طبيعي و 

استخراج و سپس با  اند، اشتهحفاظت و استفاده از آنها اشاره د

استفاده از تفسير آنها، مورد نقد و بررسي قرار گرفته و در 

گياهان و  موضوعات مختلف، از جمله آب، هوا، خاك و زمين،

آيه در زمينه  750در قرآن حدود . اند بندي شده حيوانات دسته

اين آيات به چند . خداشناسي از راه علوم طبيعي آمده است

  :شوند مي دسته تقسيم

كند مانند  ء صحبت ميآياتي كه درباره مواد سازنده اشيا .1

  . 45آيه / ، سوره نور5آيه / ، سوره طارق2آيه/ سوره انسان

كند  باره نحوه خلقت اشياء خاص صحبت ميآياتي كه در .2

  . 12-14آيه / ، سوره مومنون7آيه / مانند سوره هود

آياتي كه در آنها امر به كشف نحوه خلقت جهان شده  .3

  . 19-20آيه / است مانند سوره عنكبوت

آياتي كه در آنها امر به مطالعه تحوالت طبيعي شده است  .4

  .48آيه / ، سوره روم21آيه / مانند سوره زمر

٢ 
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آياتي كه در آنها به موجودات طبيعي قسم خورده شده  .5

-76آيه / ، سوره واقعه1-6آيه / است مانند سوره شمس

  .1- 3آيه / ، سوره طارق75

هاي طبيعي امكان  در آنها با اشاره به برخي پديده كهآياتي  .6

، سوره 5آيه / وقوع معاد بيان شده است مانند سوره حج

  .19آيه / ، سوره روم81آيه / يس

آياتي كه در آنها صحبت از وجود نظم در طبيعت و اتقان  .7

، سوره 88آيه /شده است مانند سوره نمل تعالي بارصنع 

  . 5يه آ/ ، سوره زمر4-3آيه / ملك

آياتي كه در آنها صحبت از هماهنگي بين خلقت انسان و  .8

ساير موجودات و مسخر بودن امكانات طبيعي براي انسان 

،  29آيه / ، سوره بقره97آيه / شده است مانند سوره انعام

   ).Golshani, 2005( 25آيه / سوره حديد

: در ادامه به ترجمه آيات ذكر شده پرداخته شده است  

بي حس و (فه مختلط ما او را از آب نط: 2ن آيه سوره انسا

و مشاعر و (كرديم و داراي قواي چشم و گوش  خلق) شعور

  .گردانيديم) عقل و هوش

انسان مغرور در بدو خلقت خود بنگرد كه  :5سوره طارق آيه 

  از چه آفريده شده است؟

و انواع ( و خدا هر حيوان را از آب آفريد  :45سوره نور آيه 

بر شكم روند و ) مانند مارها(كه بعضي ) ساخت گوناگون

چون اسب و گاو و ( بر دو پا و برخي ) مانند انسان( برخي 

بر چهار پا حركت كنند و خدا هرچه خواهد بيافريند كه ) شتر

  .حق به قدرت كامله بر همه كار تواناست

ها و زمين را در  و او خدايي است كه آسمان :7سوره هود آيه 

ز آفريد و عرش با عظمت او بر آب قرار يافت فاصله شش رو

تا شما را بيازمايد كه عمل كدام يك از شما نيكوتر است و اي 

شما براي جهان ديگر (كه  رسول محققاً اگر به اين مردم بگويي

پس از مرگ زنده خواهيد شد همانا كافران ) ايد و خلق شده

 خواهند گفت كه اين سخن را هرگز حقيقتي جز به سحر و

  .خيال موهوم نيست

  ص ـمانا ما آدمي را از گل خالـه: 12- 14ون آيه ـوره مومنـس

پس آنگاه او را نطفه گردانيده و در جاي استوار ) 12( .آفريديم

آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و ) 13( .قرار داديم

باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوان گوشت 

به دميدن روح (پس از آن ) امل كرديمو پيكري ك(پوشانيديم 

خلقتي ديگر انشاء نموديم آفرين بر قدرت كامل ) پاك مجرد

  . بهترين آفريننده

چگونه از ابتدا آيا نديدي كه خدا  :20-19سوره عنكبوت آيه 

گرداند؟ اين كار  كند و باز به اصل خود برمي خلقي را ايجاد مي

گو به مردم كه در اي رسول ب) 19( .بر خدا بسيار آسان است

زمين سير كنيد و ببينيد كه خدا چگونه خلق را ايجاد كرده 

آخرت را ايجاد خواهد كرد كه خدا بر هر چيز  پيدايشسپس 

  .     تواناست

بيني كه  نمي) نشانه لطف خدا را در دنيا( :21سوره زمر آيه 

خدا از آسمان آب باران نازل گردانيد و در روي زمين نهرها 

  ت آنگاه انواع نباتات گوناگون بدان بروياند باز روان ساخ

رو به خزان آرد و نخست بنگري كه زرد ) از سبزي و خرمي(

خشك گرداند در آن ) چوب و علف(شود و آنگاه خدا 

  .شوند) قدرت و رحمت الهي( صاحبان عقل، متذكر

فرستد  خدا آن كسي است كه بادها را مي :48سوره روم آيه 

ضا برانگيزد پس بهرگونه كه مشيتش تعلق گيرد تا ابرها را در ف

در اطراف آسمان متصل و منبسط كند و باز متفرق گرداند آنگاه 

باران را بنگري كه قطره قطره از درونش بيرون ريزيد تا به 

كشتزار و صحراي هر قومي از بندگان بخواهد فروبارد و به 

  . ردندمسرور و شادمان گ) غم رهيده و ( يك لحظه آن قوم از 

. قسم به آفتاب و تابش هنگام رفعتش :6 -1سوره شمس آيه 

و قسم به روز هنگامي . كه پيرو آفتاب تابان است هقسم به ما

كه جهان را روشن سازد و به شب وقتي كه عالم را در پرده 

و قسم به آسمان بلند و آنكه اين كاخ رفيع را بنا . سياهي بكشد

  .تردكرد و به زمين و آنكه آنرا بگس

سوگند به مواقع نزول ستارگان و اين  :76-75سوره واقعه آيه 

  .قسم اگر بدانيد بسيار سوگند بزرگي است

٣ 
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قسم به آسمان و طارق آن و چگونه : 3-1سوره طارق آيه 

تواني طارق آسمان را بداني طارق همان ستاره درخشان كه 

  .رود نورش فرو

امت و قدرت اي مردم اگر شما در روز قي:  5سوره حج آيه

خدا بر بعث مردگان شك و ريبي داريد بدانيد كه كه ما شما را 

نخست از خاك آفريديم آنگاه از آب نطفه آنگاه از خون بسته 

آنگاه از پاره گوشت تمام و ناتمام تا در اين انتقال و تحوالت 

ها آنچه را مشيت ما  ود بر شما آشكار سازيم و از نطفهقدرت خ

) چون گوهر(ها قرار داديم تا به وقتي طفلي  تعلق گيرد در رحم

رحم بيرون آريم تا زيست كرده و به حد بلوغ و ) صدف(از 

بميرد و برخي به ) در اين بين(كمال برسيد و برخي از شما 

سن پيري و دوران ضعف و ناتواني رسد تا آنجا كه پس از 

دليل ديگر از (دانش و هوش خرف شود و هيچ فهم نكند و 

زمين را بنگري وقتي خشك و ) ت خدا بر معاد آنكهادله قدر

بي گياه باشد آنگاه باران بر آن فرو باريم تا سبز و خرم شود و 

  ).نمو كند و از هر نوع گياه زيبا بروياند) ها در آن تخم(

) خلقت با عظمت(آيا آن خدايي كه  :81سوره يس آيه 

 ر نيست؟ها و زمين را آفريده بر آفرينش مانند شما قاد آسمان

آري البته قادر است ) كه چون مرديد باز شما را زنده گرداند؟(

  . است) كليه اشياء(كه او آفريننده 

زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون  :19 سوره روم آيه

آورد و زمين را پس از فصل خزان و مرگ گياهان باز زنده 

  . گرداند و همينگونه شما را هم و از خاك بيرون آرند

ها را بنگري و جامد و  و در آن روز كوه  :88سوره نمل آيه 

در ) تند سير(ساكن تصور كني در صورتي كه مانند ابر 

  .حركتند

آن خدايي كه هفت آسمان بلند را به  :3-4 سوره ملك آيه

و هيچ در نظم خلقت خداي رحمان طبقاتي منظم بيافريد 

ه عقل در نظام بارها به ديد .نظمي و نقصان نخواهي يافت بي

مستحكم آفرينش بنگر تا هيچ سستي و خلل درآن تواني 

 يافت؟ باز دوباره به چشم بصيرت دقت كن تا ديده خرد زبون

و به حسن نظم ( به سوي تو بازگردد) نقصي نيافته(و خسته 

  ). الهي بينا شود

و براي (ها و زمين را به حق و راستي  آسمان :5سوره زمر آيه 

ايجاد كرد و شب را بر روز و روز را ) بتيحكمت و غرض ثا

بر (بر شب بپوشانيد و خورشيد و ماه را مسخر كرده تا هريك 

باري اي بندگان آگاه . به وقت معين گردش كنند) مدار خود

  .است) گناه خلق(باشيد كه او مقتدر مطلق و آمرزنده 

يك  هم اوست خدايي كه همه شما را از :97سوره انعام آيه 

بيافريد ما نيكو ) صلب( گاه و وديعت) رحم(رامگاه تن در آ

  .آيات خود را براي اهل بصيرت مفصل بيان نموديم

و او خدايي است كه همه موجودات زمين : 29سوره بقره آيه 

را براي شما خلق كرد پس از آن به خلقت آسمان نظر گماشت 

و هفت آسمان را بر فراز يكديگر بر افراشت و او به هر چيز 

  .داناست) همه نظام آفرينشو (

مبران خود را با ادله و معجزات اهمانا ما پي :25سوره حديد آيه

فرستاديم و برايشان كتاب و ميزان عدل نازل كرديم ) به خلق(

كه در آن هم  را )فلز( آهنتا مردم به راستي و عدالت گرايند و 

سختي كارزار و منافع بسيار بر مردم است نيز براي حفظ 

آفريديم تا معلوم شود كه خدا و رسلش را با ايمان عدالت 

  .قلبي، كه ياري خواهد كرد؟ كه خدا بسيار قوي و مقتدر است

محيط زيست در سطح جهاني و ملي در معرض تهديدهاي 

از دست جدي است و اين تهديدها از گرم شدن زمين گرفته تا 

دياد همزمان از. شود ها را شامل مي رفتن تنوع و انواع آلودگي

اصولي از منابع  ستفاده غيررويه جمعيت، رشد صنعت، و ا بي

ود آورده و اثرات نامطلوب آن طبيعي نتايج ناگواري به وج

توان از جمله به تخريب  مي به روز حادتر شده است كه روز

ها و مراتع، تخريب اراضي  محيط زيست، نابودي جنگل

ليد انرژي توكشاورزي آلودگي آب و خاك و هوا، كاهش منابع 

آب، خاك، هوا، گياهان و . ها اشاره كرد و بروز انواع بيماري

زيست بوده و در  ي اصلي و مهم محيطحيوانات از جمله اجزا

   :ادامه شواهدي از قرآن در باب اهميت آنها ذكر مي شود

۴ 
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يك از منابع اصلي و ضروري براي انسان، آب است كه : آب

آب در دين . كند ميآن حيات معني و مفهومي پيدا ن بدون

از آب به عنوان . اسالم از اهميت زيادي برخوردار است

كرده و باعث  موهبت الهي ياد شده، كه ادامه حيات را ميسر

. )Nikaeen and Mirhendi, 1999( شود پاكي زمين و بشر مي

ر تكرار شده است و با  63سوره قرآن كريم   43كلمه آب در 

ساير . بار در قرآن آمده است 52ها و نهرها  كلمات رودخانه

با تعداد كمتري  ها ، باران و ابرها، تگرگ لمات شامل چشمهك

ه از مجموعه آيات و روايات بر آنچ. اند در قرآن ذكر شده

در آيه . است كه اساس و منشاء حيات آب است آيد، اين مي

اي را از  هر چيز زنده"، چنين آمده است كه زخرفسوره  11

كي از نكات اساسي در توجه به اين نعمت ي. "آب آفريديم

الهي، نحوه تهيه و مصرف آن است كه در واقع، انتساب يك 

باشد و امروزه تحت  مديريت توليد و توزيع به خدا مي نوع

بنابراين آشنايي و . طرح استعنوان مديريت منابع حياتي م

تواند كمك زيادي در حفظ  گيري از دستورات الهي، مي بهره

ز به اهميت آن با ارزش نمايد كه بشر روز به رو اين ماده

آب نه تنها براي حيات انسان، الزم و ضروري . برد بيشتر پي مي

اي  ات، گياهان و ساير جانداران مادهاست بلكه براي حيوان

. حياتي بوده و مقدار آن در جهان هستي مشخص و معين است

اسب ه است به اندازه و متنخالق هستي آنچه را كه آفريد

ژه يقرآن شديداً از ضايع كردن و نابود كردن منابع، به و .آفريده

). Esmaeili etal, 2007( كرده است منابع آبي ممانعت

آب در دستورات اسالمي، شديداً قدغن  و آلوده كردندادن  هدر

به من " واقعه آمده است كهسوره  68-70شده و در آيات 

د ورا از ابر باران زا، فر نوشيد، آيا شما آن خبر دهيد آبي كه مي

، پس چرا گردانيم يا ما؟ اگر بخواهيم آنرا تلخ مي ايد وردهآ

  ."كنيد؟ سپاسگزاري نمي

هوا نيز از جمله اجزاي محيط زيست، بوده كه اهميت و : هوا

      ادامه حيات، كمتر ارزش آن از آب، براي زنده ماندن و

. به هوا نياز دارند راي تنفس،تمامي مخلوقات ب تقريباً. باشد نمي

چنين هوا داراي عملكردهايي است كه براي بشر و انسان  هم

ن را براي اهداف كمتر نمايان و مشهود بوده، اما خداوند خالق آ

خداوند در قرآن، بعضي از . نامحدود و زيادي، آفريده است

اين موارد از قبيل عمليات و فرآيند گرده افشاني، را براي بشر 

در مورد قرآن  ).Esmaeili et al, 2007( ه استروشن گردانيد

خداست كه بادها را " :فرمايد ش با اهميت و حياتي باد، مينق

ده فرستاد تا ابري را برانگيزد، پس ما آن را به سوي سرزمين مر

. "اش به وسيله آن زنده كرديم رانديم و زمين را پس از مردگي

طف خداوند متعالي همچنين بادها شواهد روشني از عظمت و ل

دهنده طراحي و نظم بدون عيب و نقص عالم  است و اين نشان

سوره  57در آيه ). Asgari,1999( هستي، توسط خالق اوست

) باران(پيش اوست كه بادها را پيشا" اعراف آمده است

فرستد تا هنگامي كه ابرهاي  دهنده مي رحمتش به عنوان مژده

م، راني سوي سرزميني مرده  مي ، آن را بهسنگين، بار را بردارند

كنيم و به وسيله باران، هر نوع  پس به وسيله آن باران نازل مي

 روزدر (مردگان را نيز ) و( آوريم بيرون مي) از زمين( ميوه

باد، ابر، (آوريم،  بيرون مي) از البالي گورها(گونه اين ) قيامت

تا ) زديمها را مثال  مين، روييدن گياهان و انواع ميوهباران، ز

از آن . "شويد) اراده و قدرت بينهايت خدا(متذكر و يادآور 

يكي تمامي موجودات به ژجايي كه عملكرد اجتماعي و بيولو

اتمسفر، وابسته است بنابراين بايستي از ورود آلودگي و 

اسالمي  ناخالصي به آن ممانعت كرد و اين موضوع در مقررات

  ).Esmaeili et al, 2007( آيد يكي از اصول، به شمار مي

پوسته زمين  دراز مواد معدني موجود  خاك: خاك و زمين

گياهان و (موجودات زنده  يتشكيل شده، به طوري كه اجزا

 :روم آمدهسوره  20در آيه . ساخته شده استاز آنها ) جانوران

، اين است كه شما را از او) قدرت و ربوبيت(هاي  از نشانه"

روي (اكنون بشري هستيد كه پس : آفريد) جان بي(خاكي 

خاك نخستين و گرانبهاترين مايه . "منتشريد پراكنده و) زمين

تشكيل دهنده كره زمين و منبع همه بركات و گهواره زندگي 

سوره  14آيه ). Asgari, 1999◌َ ( شود ي بشر، محسوب ميابنا

ل انسان را از گ" :گويد ييد اين مطلب، چنين ميالرحمن در تأ

خداوند تبارك و تعالي، . "ن سفال آفريديماي چو خشكيده

معرفي كرده  "فرشي گسترده"را به عنوان  )پوشش خاك(زمين 

 كنند و از نعمات و ي بشر، در آن سكنا مياست كه ابنا

  

۵ 
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 .)Mirhendi and Nikaeen, 1999( شوند مي مند بركات بهره

نسان، داند كه به منظور آرامش اها را لنگرهايي ميقرآن كوه

سوره  30د، كه اين مطلب در آيه دارين را از لرزاندن باز ميزم

هاي استوار پديد آورديم و در زمين كوه" :انبياء ذكر شده است

هايي فراخ و گشاده قرار را نلرزاند، و در آن راهتا زمين آنان

  .  "راه يابند) به سوي اهداف خود(داديم تا 

العاده  قوميت فهيچ شك و ترديدي در اه: گياهان و حيوانات

زياد گياهان و حيوانات، براي سودمند بودن وجود نداشته و 

هاي ديگر،  سان و ساير گونهبدون حضور آنها، حيات ان

هدف و عبث خلق  هيچ يك از آنها، بي. گردد ممكن مي غير

ن و هاي آشكار و پنهان در گياها نشده و وجود تفاوت

ي است، دليل جايگزين حيوانات، كه به دست بشر، غيرقابل

 گياهان با استفاده. محكمي بر حكمت و عظمت باريتعالي است

منابع معدني موجود در خاك و آب، به عنوان ، از نور خورشيد

 شوند گان واقعي در عالم خلقت محسوب ميتوليدكنند

)Esmaeili etal, 2007 .(آيات طوري كه خداوند متعال در 

سان به خوراكش پس ان" :فرمايد سوره عبس چنين مي 32-24

سپس . آب فراواني، فرو ريختيم) از آسمان(مل بنگرد، ما با تأ

هاي  پس در دانه. از هم شكافتيم) به صورتي سودمند(زمين را 

هاي  خت خرما و بوستاندرفراوان، انگور، سبزيجات، زيتون، 

پر از درخت تناور و بزرگ و چراگاه رويانديم، تا مايه 

عالوه برآنها گياهان در . "ان باشدهايت برخورداري شما و دام

كه بوسيله آب و باد ( حفاظت و جلوگيري از فرسايش خاك

آنها باعث معتدل شدن . ، نقش بسيار زيادي دارند)دهد رخ مي

ور مقدار زيادي اكسيژن براي آب و هوا شده و همين ط

 كنند عمل تنفس ساير موجودات، توليد ميشدن  راحت

)Esmaeili etal, 2007.( مچنين امروزه اهميت و نقش گياهان ه

، مشخص ) نظير نفت وگاز(در تشكيل بسياري از مواد معدني 

واقعه آيات سوره ( خداوند متعال در قرآن كريم. شده است

آيا  افروزيد، به من خبر دهيد آتشي كه مي" :فرمايد مي) 73-71

ايم؟ ما  ايد يا ما به وجود آورده شما درختش را به وجود آورده

شينان و را وسيله تذكر و مايه استفاده براي صحران آن

  ـوانات مواد اوليه را براي گياهانحي. "ايم گردان، قرار داده بيابان

. كنند براي انسان فراهم مي...) ، گوشت،شير(و يك منبع غذايي 

هاي  در دين مبين اسالم به حيوانات و نقش آنها در بخش

 اي شده است تلف اقتصادي و اجتماعي، توجه ويژهمخ

)Esmaeili etal, 2007.(  38خداوند متعال در سوره انعام آيه 

اي  زمين نيست، و نه هيچ پرندهاي در  هيچ جنبنده" :فرمايد مي

هاي مانند  نكه گروهكند، مگر آ كه با دو بال خود پرواز مي

  ."شمايند

ن و احاديث، فوايد گوناگون و زياد گياهان آبه طور كلي در قر

ان و گياه. اند با تعبيرهاي بسيار دقيق برشمرده ت راو حيوانا

ه قابل وصفي را ب هاي غير حيوانات، زيبايي خاص و جلوه

ر كردن در آنها، دهند، كه انسان با س محيط پيرامون انسان مي

  ).Karbasi, 1999( شود تازه و شاداب مي

آيا " :فرمايد چنين مي 63حج، آيه ال در سوره خداوند متع

د، در نتيجه زمين كن آبي نازل مياي كه خدا از آسمان،  ندانسته

. "شود، به يقين خدا لطيف و آگاه است سرسبز و خرم مي

ها، درختان و جنبندگان، آيات  خورشيد، ماه، ستارگان، كوه

اگر . هستي و نشانگر قدرت، حكمت و جمال جميل اويند

  .ند، رستگار خواهند شدنبشر در آنها انديشه ك يابنا

و منابع حياتي در متون اسالمي،  محيطي ل زيستئمينه مسادر ز

م با دين اسال. رهنمودها و دستورات ارزشمندي وجود دارد

ن منابع نابود كرد اسراف، زياده روي، ضايع و هرگونه افراط،

ها  كند، طوري كه سرنوشت انسان حياتي، به شدت مخالفت مي

پي تخريب  كنند و در اقوامي كه در مصرف منابع دقت نميو 

 ,Esmaeili et al( آيند، چيزي جز نابودي نيست مي منابع بر

2007 .(  

دستور اسالم در مورد طبيعت بر اين است كه انسان حاكم بر 

طبق آيات قرآن خالفت از . ماده و طبيعت باشد نه محكوم آن

اشرف  سوي خدا براي انسان مقدر شده و به انسان كه

يد، قدرت تسخير بخشيده آ مخلوقات خداوند به حساب مي

شده است، اما نه حق خودسري كردن، خراب كردن و نابود 

ساختن؛ بر اين اساس اعمال رفتارهاي ناهنجار زيست محيطي 

در راستاي پيشبرد اهداف مادي نكوهيده است و هر جا فسادي 

  ).41 سوره روم،(ظاهر شود، بازتاب اعمال مردم است 

۶ 
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 گيري و بحث  نتيجه

توان گفت كه هر حركت و  جهان بيني اسالمي ميبا توجه به 

عمل مثبتي از سوي انسان، اگر با انگيزه و نيت الهي باشد، آن 

ت درختكاري، آبياري و حفاظ. شود عبادت محسوب مي عمل

نه در گرايا هاي سازنده و اصالح هايي از فعاليت از درختان مثال

هنجار ي ها امر به رفتار. آيند عرصه محيط زيست به شمار مي

جار زيست محيطي نيز هاي نابهن زيست محيطي و نهي از رفتار

مورد توجه  هايي است كه در ديدگاه اسالمي يكي از موضوع

افراد  وقتي محيط زيست در اثر عملكرد برخي. گرفته است قرار

زمين شود يا وقتي كه كره  ها مي ها و ويراني دچار انواع آلودگي

ود، پيامدهاي ش تلف دچار ميهاي زيست محيطي مخ به بحران

گيرد، بلكه  هاي خطاكار و متخلف را نمي آن تنها دامن انسان

بنابراين  .ا بپردازندها ر انم كاري آنها بايد بهاي ند همه انسان

كه چون وظيفه خود را انجام  تواند ادعا كند هيچ كس نمي

هاي ديگران مصون  است، از آثار وظيفه نشناسي داده

ئل اجتماعي، فردي و شخصي را كه آثار مساماند، چ خواهد

  ).(Asghari Lafmjani, 1999  نيست

كفران «از ديگر مباحثي كه در اسالم به آن توجه شده است، 

ها اثرات مثبت است كه رعايت آن» نعمت هاي الهي نكردن

در اسالم ). 10زمر،(زيست محيطي بر جاي خواهد گذاشت 

طبق  وجود دارد كه بر» ضررال« قانون مشهور و معروفي با عنوان

. آن، ضرر زدن به شخص يا اشخاص به هيچ وجه روا نيست

 ميزان مصرف نيز معلوم 143تا  141در آيات  "انعام"در سوره 

بخوريد از ": فرمايد در اين آيات خداوند مي. شده است

هاي به دست آمده و سهمي هم به مستمندان بدهيد، اما  ميوه

. "خداوند مسرفين را دوست ندارد هرگز اسراف نكنيد، زيرا

كردن به  ي محيط زيست مصداق بارز ضرر وارد امروزه آلودگ

يد آيد و بدون ترديد نهي شد ساب ميسالمت افراد جامعه به ح

  .شود پيامبر اسالم نيز مشمول آن مي
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