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  هاي اسالمیآموزهحیطی در متجستجوي مفاهیم اخالق زیس

  

  2محمدحسین ذاکري، سید1*شناسمحمد حق

  دانشگاه تهرانبخش انرژي و معماري، گروه معماري، پردیس هنرهاي زیبا، . 1

  دانشگاه شیراز ،گروه معماري دانشکده هنر و معماري. 2

  

  

  

  چکیده
  

ا وارد محیط شد و خسارات زیادي به طبیعت وارد هیحجم زیادي از آلودگ ،نآي پیدا کرد و در نتیجه اهیندابعد از انقالب صنعتی رشد فزروند تحوالت صنعتی قرن نوزدهم :زمینه

ابا براي رشد اقتصادي حمرها بیاکثر کشو ،در نتیجه. دادا شکل میرمیالدي تفکر غالب در جهان 70زد تا قبل از دهه مفهوم سنتی توسعه که حول محور رشد اقتصادي دور می. آمد

جا که کشور ایران هم از این بحران در امان نبوده، لزوم بازنگري عملکرد اخالقی در از آن. ناپذیري به طبیعت وارد گردیدبیشتر از طبیعت بهره گرفتند و به تبع آن خسارات جبران

  .استهاي اسالم  رفت از آن با توجه به دیدگاههاي برون و چگونگی بروز این بحران و بررسی راههدف از مقاله حاضر بررسی چرایی . شودزیست احساس میزمینه محیط

، ابتدا طی یک هاي خودي باشددیدگاه گیري بر مبنايو در نهایت تصمیم ترتواند کمک مؤثري براي درك بهتر و کاملآگاهی از دستاوردهاي سایر ملل میجا که از آن:کارروش

  .استشده  جستجوطور خاص، اسالم  دینی بههاي در آموزه نتایج آنهاسپس ودر غرب پرداخته شده محیطیزیستمیهامفي ریگشکل روندیبررس سیري تاریخی بهتحقیق تف

هاي جدیدي در قتواند به بازکردن افمی اي دینیهو تعامل با دیدگاه دهدا پوشش میر یهاي غرباسالم دیدگاه هايهکه آموز دست آمده حاکی از آن است نتیجه به :گیري یجهنت

  .کمک کند آنهاشدن و اجرایی حیطیمتزیساخالق جهت تکمیل نظریات
  

  یگرایطبیعت، محوريرایی، انسانگه، اسطورحیطیمتزیساخالق :ي کلیديهاهواژ
      

  

  سرآغاز

ر هاي زیادي است زیرا اقتضائات مختلف دگرایشداراي ،دانش اخالق

. کندرا مطالبه میو نبایدهایی هاباید هر بخش از حیات آدمی مراعات

هاي بر نظریهزیست، مبتنیمحیط هوزاخالقی انسان در ح اصولمسلماً

هاي يذارگفلسفی است که در ساختار نظام اخالقی مؤثرند و سیاست

 در قرن بیستم. کنندزیست را تعیین میکالن در زمینه برخورد با محیط

محیطی غرب تحت سیطره سکوالریسم از اي زیستهيگذارسیاست

 يمصرف برا"الهیات فاصله گرفتند و طبیعت زیر سایه شعارهایی نظیر 

. به تاراج رفت "شتریقدرت و ثروت ب يبرا شتریب دیو تول شتریب دیتول

مورد متفکرین بسیاري در زیست،حاد شدن بحران محیطپس از 

به بحث پرداختند و ایجاد تغییر در  آنود آمدن وجحقیقی به هايهریش

که متضمن حفظ را نوع جدیدي از اخالق اخالق سنتی به سمت 

 ،مسأله نیااز ابعاد مهم توجه به یکی .خواستار شدندزیست باشد محیط

تکامل روند هدف از پژوهش حاضر، بررسی  .است ینینگاه از منظر د

در  نتایج آنهاجوي جستو محیطی در غربهاي زیستدیدگاه

  . استبوده طور خاص، اسالم  به!!دینیهاي آموزه
  

  بررسیروش

ی و اسالمی، روند ـهاي غربدگاهـالق از دیـابی مفهوم اخیهپس از ریش

- یري ـتفس"ربی طی یک بررسی ـغمحیطی تکامل اخالق زیست

وري وـمحسانـرایی، انـگی اسطورهـه دوره کلـه سـب"یـتاریخ

گرفتهشده و چگونگی این تکامل مورد بحث قرارمگرایی تقسیعتطبی

طبیعت و نیز  آنها بهنگرشاساس ندي بربمتقسی این مبناي. است
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. کنندمحیطی ابراز میزیست معضالتکه به  بوده متفاوتی هايپاسخ

ان،ـت به ادیـر دوره نسبـري هـگیعی موضـمن بررسـض ،هـدر ادام

هاي متفکرین غربی اسالم در مقابل دیدگاه محیطیزیست هايدیدگاه

  . استارائه شده

  

  تعاریف

: ندکیرف را چنین تعریف مفرهنگ معین، ع:)آداب(عرف

شناختگی، معروفیت و عادت؛ آنچه که در میان مردم معمول و «

دهخدا ). 1(هددیممقابل شرع قرارا درر نو آ »متداول است

نند، کیکه افراد در مسأله معینی پیروي م استروش خاصی : دنویسیم

وان تیا مرف عر). 2(اشدبه بدون آنکه در قانون ذکري از آن رفت

ي دانست که توسط جامعه در طول زمان اهمجموعه قوانین نانوشت

این آداب اختراعی . رفتار مؤدبانه است کنندهنتعیی و وضع شده

  . اوتند، بنابراین در هر منطقه متفهستندی فرهنگ

حکم اجباري که از دستگاه : ناظم االطباء در ذیل قانون گوید:قانون

حکومت مقتدر مملکتی صدور یابد و متکی بر طبیعت عالم تمدن باشد 

و بدون استثناء شامل همه افراد مردم آن مملکت گردد و اغراض 

  ).2(مستبدانه اشخاص را در آن دخالتی نباشد

نفس یکی از شعب حکمت عملی است بعلم اخالق یا تهذی:اخالق

ها و تدبیر انسان براي نفس به معناي دانش شناخت بد و نیک خوي

: آوردمؤلف کشاف اصطالحات الفنون می). 1(خود یا یک تن خاص

ست از علم معاشرت با خلق و آن از اقسام حکمت ا علم اخالق عبارت

). 2(حکمت خلقیه نیز نامند یارا تهذیب عملیه است و آن

 mores، از )اخالق(ethicو ) اخالقی(moralهاي التین حاصطال

اند و معنی آنها از مفهوم رسم و عرف یونانی مشتق شده ethosو 

مفهوم دو این اشتقاق، موجب آمیخته شدن ). 3(یردگیسرچشمه م

باید گفت که فرایض  آنهااست؛ در مورد تفاوت شدهعرفو اخالق 

ت کاري ندارند، بلکه به آنچه باید باشد توجه اخالقی به آنچه هس

ند دراقمطل بنابراینها هستند اصول ذاتی تمام انساناین  .نندکمی

هم  جامعه دیگر قانونطرف از . که عرف جامعه، نسبی استحالی

تحت پوشش  اخالق اصالً هايهکه برخی جنبضمن این ،تغیر استم

قانون دانست، بنابراین تعهد توان پایه اخالق را می .قانون نیستند

 1جدول در این سه مقایسهاخالقی همواره از تعهد قانونی باالتر است؛ 

  : ستادهمآ

  

  هاي اخالق، عرف و قانون تفاوت: 1جدول 

  ضمانت اجرا  نهاد متولی  مسائل مورد توجه  

  عرف
آداب معاشرت که در بطن 

  اجتماع نهادینه شده
  جامعه

مپذیرش یا عد

  ماعیذیرش اجتپ

  قوه مجریه  قوه مقننه  بقاي زندگی اجتماعی انسان  قانون

  وجدان  فطرت  آنچه درست است  اخالق

  

تحقیق درباره دین و ماهیت و «: استدر لغتنامه دهخدا آمده:دین

احوال آن موضوع علم ادیان و ملل و نحل است که امروز شعب و 

شناسی،  ردمشناسی، م جهت روانشناسی، جامعه و ازفنون مهم دارد 

بنابراین دین ). 2(»ستاشناسی و اخالق مورد بحث اهل نظر باستان

ضمن . شودهاي دینی میفراگیر بوده و شامل فرامین اخالقی و قانون

ثیرگذار است و فرهنگ أکه دین بر روي سطوح مختلف جامعه تاین

این صورت عرف را تغییر کند و بهرا در جامعه نهادینه میدینی

  . دهدمی

که بین جانوران،  استي اهزیست شبکه پیچیدمحیط: زیستمحیط

که در اي امانهند؛ سکهاي حیات پیوند برقرار میتگیاهان و سایر صور

هم هماهنگ و سازگار است و با تغییر یافتن یک جزء، یز باچهآن هم

  ). 4(د ونشدیر یا زود بقیه اجزاء دستخوش تغییر می
  

  محیطی در غربهاي زیستگاهروند تکامل دید

در فرهنگ اساطیري، نوعی وحدت میان قانون، : راگهاخالق اسطور

هاي این دوره ارزشدر. وردخیعرف، اخالق و طبیعت به چشم م

پایه ارتباط متقابل دند که برشاخالقی مواردي طبیعی محسوب می

بین کهن، مادر یونان. گرفته بودندانسان و محیط پیرامونش شکل

و ) 5(وجود نداشت، تضادي ) کالم عقلی(و لوگوس )اسطوره(میتوس

بودند؛ مرزهاي میان علم و اسطوره به وضوح از یکدیگر متمایز نشده

 ،را حرکت دهدتواند آهنمیکه راس مغناطی ،عنوان مثال تالسبه

عهد، هر درخت، چشمه، هر نهر، این در ). 6(دانست یمموجودي زنده 

را از گزند حفظ خود را داشت که درختان "محافظ روح".. .تپه و

مقدس ... بسیاري از مظاهر طبیعت مانند خورشید، آب و) 7(کردمی

  . ندشدها پرستش میو به صورت خدایان و الهه هشمرده شد

  

بحث  هاي فلسفی معموالًدر پژوهشگرچه :محوري متقدمانسان

در حقیقت اولین بار اما  ،)8(شودحوري از دکارت آغاز میم نانسا

، محور اندیشه »هاستهانسان میزان تمامی پدید«با شعار  سوفسطائیان
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). 9(ندندطبیعی و فراطبیعی به جانب وجود آدمی چرخا هايهرا از پدید

حقیقت د دربا دادن اصالت به خرپس از رنسانس، دکارت

معتقد بود تمام  نیز کانت. را احیاء کردباستان محوري یونانانسان

طور غیرمستقیم ان، بهجحیوانات، موجودات غیرمادي و اشیاي بی

با فرانسیس بِیکن. کنندهدف انجام تکلیف براي انسان کار میباصرفاً 

را جایگزین حکمت کرد، لمیعشرایی، که دانگهتبیین نظریه تجرب

معیار و  نوانعهموجب شد علوم مادي چنان مقام و منزلتی بیابد که ب

او ). 10(اخالق ایفاي نقش نماید و یز حتی دینچه عامل ارزیابی هم

کرد، ا مترادف با غلبه فناوري بر طبیعت معرفی میرکه دانش علمی

ا رت اختیار صاحبان صنعت نهاد تا رفتار خود با طبیعاي علمی دربهانه

  .توجیه کنند
  

محیطگرایش به جبارز نخستین مو مشخصه:خرأمحوري متانسان

جا که تخریب انسان است؛ یعنی از آن گونهزیست، توجه به بقاي

گذارد، باید نگران بود و زیست بر حیات انسانی تأثیر منفی میمحیط

که به اولین شخصی. براي کاهش آن اقدام به وضع نظام اخالقی کرد

اس تومزیست توجه کرد، ثیرات منفی رشد اقتصادي بر محیطأت
خطی منابع غذایی او در اوایل قرن نوزدهم با مقایسه رشد. بودمالتوس

واند تیکرد که روند رشد فناوري نمینیبشتصاعدي جمعیت، پیبا رشد

 ک، گروهی از دانشمندان ی1972در . بدون محدودیت ادامه یابد

شامل جمعیت، تولیدات کشاورزي، منابع طبیعی، (از عوامل پایه لسلهس

ردند و کل را طی یک مدل کامپیوتري تحلی )دات صنعتی و آلودگیتولی

بردن به این پی).11(افتندی تبه نتایجی مشابه مالتوس دس

  . ا دچار تزلزل کردرایمان پایدار به فناوري ها، محدودیت
  

جهان  تیرشد جمعاگر چه :هاي آیندهانسانو  هاي غیرغربیانسان

فرهنگ از طرف  دیتهد نیا یول، است یتشناختوازن بوم يبرا يدیتهد

شمالی که فقط پنج عنوان مثال، آمریکايبه.است شتریب مصرفی غرب

وم س کاست نزدیک به یرا در خود جاي دادهدرصد جمعیت جهان

ما فقط توان  منابع سیاره). 13و  12(کندرا مصرف میمنابع زمین

زندگی پرمصرف غربی میلیون نفر را به سبک  500گویی به  پاسخ

توسعه نیز براي باالبردن استانداردهاي ولی کشورهاي در حال. دهدمی

اگر روند کنونی استحصال و . نداسمت در حرکتزندگی خود به همین 

هاي فسیلی ادامه یابد، در زمانی نه چندان دور بهتاستفاده از سوخ

که از دسترسی ه، هاي آیندرسند و نسل ما باید در برابر نسلاتمام می

راستا،  در اینتوسعه پایدار . گو باشدپاسخ ،انداین منابع محروم شدهبه

که نیازهاي نسل حاضر را بدون کاهش توانایی است ايتوسعه

  .)14(ورده ساختن نیازهاي خود برآورده سازدآهاي آینده در برلنس
  

انسانی، امعهمتفکران اخالق عالوه بر جاز گروهی :گرااخالق طبیعت

 آناننظریات . ن نیز توجه کردندآ زمین و مسایل مربوط به به کره

طبیعت در کنار انسان، تا نظریات  ءروندي تکاملی از توجه به اجزا

  . دهدرا نشان می رمحورا و طبیعتگلک
  

مخالفت با اخالق ضمن پیتر سینگر ، 1973در : گرایی متقدمطبیعت

شی از حیوانات، دامداريکنسبت به بهره، محوري انسانمبتنی بر 

و خواستار ) 15(گري بر روي جانوران اعتراض کردهماشینی و آزمایش

گروهی دیگر از تئوري پردازان . شمول حیوانات در دایره اخالقیات شد

منظور پرهیز از ناهماهنگی اخالقی، باید چنین استدالل کردند که به

آلبرت  از دیدگاه .ذاتی قائل شویمارزش، براي تمام موجودات زنده

توانند منتفع یا متضرر فرد موجودات زنده مییلور، فردپل تو  شوایتزر

رو صالحیت دارند که را دارند و از اینشوند و نفع خاص خود

: نویسدنیز میتوماس برچ . )17و  16(اي اخالقی انگاشته شوندهلفاع

ناشی از تأثیر این تخریب باید ها نته زیست، نمهار فساد محیط هانگیز«

ها، که شامل موجودات غیرزنده مانند کوهبلبر تمام موجودات زنده، 

)18(».ها نیز باشدها و رودخانهصخره
  

صورت یک به حیات رامجموعه  ،نظریات متأخر:گرایی متأخرطبیعت

ح صحی اروقتی چیزي ،آلدولئوپولد عنوان مثال به. بینندمیکل یکپارچه 

را حفظ کند و که انسجام، ثبات و زیبایی کل اجتماع زیستی داندمی

ضمن نقد  ،آرن نائس).20و19(وقتی غیر از این باشد غلط است

که با هدف سالمتی و ثروت  "مبارزه علیه آلودگی و اتالف منابع"

گر نییرد، این دیدگاه را سطحگیمافته صورتیه کشورهاي توسع

تنوع حیات ارزش ذاتیبه خاطر ها راحفاظت گونه او ).21(خواندمی

که براي انسان دارند و سهم موجودات زنده داند نه به خاطر ارزشیمی

او ضمن اولویت دادن . دانداز منابع طبیعی را از سهم انسان جدا می

زندگی در  معیار، خواستار کاهش کاهش آلودگی بر رشد اقتصادي

زمین و ،جیمز الوالك.)22(است شده کشورهاي توسعه یافته 

که دمایش را خود  بیندمیي اهبه مثابه موجود زند را شهایهزیستگا

او . )23(ازدسیش را متعادل مایند و ترکیبات شیمیایکیتنظیم م

توان کل موجود، چیزي بیش از اجزاي آن است و نمی«: نویسدمی

وع نیز آگاهی پیدا کرد، ک اجزاء درباره کل و مجمتکبا نظر به ت صرفاً

  ) 24(».گرایانه در پیش گرفتباید رهیافتی کل ،بلکه براي شناخت کل

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  هاي اسالمییطی در آموزهحمتجستجوي مفاهیم اخالق زیس: محمدحسین ذاکريو سید شناسمحمد حق

26

در جدول  محیطیهاي زیستروند تکامل دیدگاه: بحثمبندي جمع

  :استخالصه شده  2
  

  محیطی در غربهاي زیستروند تکاملی دیدگاه :2جدول 
  

  بر اساس  دوره

  راییگهاسطور
  یعتترس از طب  متقدم

  جاندار انگاري طبیعت  متأخر

  محوريانسان
  معاصرِ غربی هايِانسان  متقدم

  هاي آیندهنسل همچنین ها وفرهنگ تمام  متأخر

  راییگطبیعت
  طبیعت ءاجزاتوجه به   متقدم

  صورت یک واحد یکپارچههحیات ب  متأخر

  

  جایگاه دین در سیر تغییر رویکردها نسبت به طبیعت

پیدایش اساطیر در خالء وجود  اصوالً:گراییدر اسطورهجایگاه دین 

زیست گرایی در قبال محیطاگرچه عملکرد اسطوره. فتندادین اتفاق می

، ولی نبود مرجعی مطمئن به نام دین موجب افراط در بودهمثبت 

  . استقداست بخشیدن به مظاهر طبیعت در این دیدگاه شده

حتی اصول ، محوريانساندر:محوريجایگاه دین در انسان

نیازي ندارند که با  واخالقی هم بر خرد و تجربه بشري استوار شده 

 با این تصور که دارمنانساتفکر ؛مالحظات مذهبی برانگیخته شوند

موجب جدایی ، دنبال مرجعیتاخالق به دنبال دالیل است و دین به

زیست فقط یطکه بحران مح هو فجایعی به بار آورد شدهاخالق از دین 

محیطی، تبلور بحران زیست«: به قول دکتر نصر. یکی از آنهاست

را به ستوه آوردهخارجی بیماري و رنجی درونی است که انسان مدرن

دست آوردن زمین از آسمان روي گردانید و به که براي بهاست؛ انسانی

ل به دلی هم دقیقاًراجاي آسمان به زمین اصالت داد، اکنون زمین

  )25(».دهدمیدستنداشتن آسمان از
  

  راییگجایگاه دین در طبیعت

رایان متقدم، گغالب طبیعت:متقدم به دین انرایگرویکرد طبیعت

اصلی پیدایش بحران محیط عاملیا با واسطه،  را مستقیماًی دین تفکر

نسل بشر با توسل به «: نویسدمی لین وایت .)26(دانندزیست می

انِ ابراهیمی مبتنی بر خالفت انسان در زمین، طبیعت را مدعاي ادی

کرده و ویرانی کشی کرد تلقیهآن بهرکه باید ازمنبعی بیگانه و صرفاً

بنابراین به یک دین جدید یا به یک جنبشِ اصالحِ . استبه بار آورده

کمال او ) 27(».داریم تا از این آشفتگی رهایی یابیمجدید نیاز دینیِ

مسیحیت را بدلیل داند و گرا میب را بازگشت به اخالق اسطورهمطلو

مسیحیت با حذف جاندارانگاري ادیان «: کندنکوهش می آنمخالفت با 

که ايرا براي انسان فراهم کرد که با روحیهغیرابراهیمی، این امکان

».کشی کندهاعتنا است از طبیعت بهربه احساسات اشیاء طبیعی بی

 حضرت ابراهیم دقیقاً«: نویسدچنین می نیزئوپولد لحتی ) 28(

براي این است که شیر و عسل به دهان : دانست زمین براي چیستمی

این ا برهبرداشتپیش فرض تمامی این سوء) 29(».او سرازیر کند

محوري رنسانس، ریشه در تفکرات دینی که انسان استوار استفرضیه 

، به ریشه این تفکر در فالسفه پیش از دارد؛ حال آنکه در نوشتار حاضر

و ترین راسلی نظیر منتقداناز طرف دیگر . سقراط در یونان اشاره شد

اعتنایی به طبیعتبیرا موجبشغولی اُخروي دینی ملدجان هات

ن محیطی آیک اصل اساسی اخالق زیست«: نویسد میهات . دانندمی

گوید ما  م؛ اما دین به ما میکنیرا خانه واقعی خود تلقیست که زمینا

چگونه این دیدگاه غیردنیایی . صرفاً مسافران روي زمین هستیم

  ) 30(»را جدي بگیرد؟شناسی بومتواند می

تأخر،ـردهاي مـدر رویک: نـه دیـأخر بـمت انـرایگتـرد طبیعـرویک

محیطی هاي زیستلی در رفع بحرانـنوان عامـبه ع یـدینیات ـاخالق

را تلقی ادیان ابراهیمیپتریک دوبل طرز. استرفتهـگقرارجهمورد تو

ما در باب داند و معتقد است میراث دینیالفت میخق نوعی اخال

اعتقاد گروهی از  .)31(کندت امر مینه نخوو طبیعت، به فروتنی 

محیطی در اجرا اي زیستهاین است که سیاستبرگرایانطبیعت

به نقش تاریخی مذهب در  آنها. ینی هستندفرهنگ د تمحتاج حمای

تدسکنند که اززیست اشاره، و چنین استناد میحفاظت از محیط

را دشواراي حفاظتیهادن ارتباط معنوي با طبیعت، اجراي سیاستد

نها در ت هگروهی دیگر حضور عامل مذهب را ن .)33و32(استنموده

دانند و به دنبال ارائه نوعی می گذاري نیز ضرورياجرا، بلکه در سیاست

جوزف . کندرا تبیینمحیطی هستند که قداست زمینالهیات زیست

کید ورزیدند که أت اياسطورهینی بنئر با نفی جهااو ریچارد بسیتلر

عالم نه خود خدا، بلکه از آن خداست و این استناد عالم به خدا براي 

راجر اسکروتن، ضمن این .)34(شناسی کافی استاتحاد الهیات و بوم

را در جهت حفظ و زیست را امانت خداوند دانسته، انسانکه محیط

شناخت مشترك  .)36و35(داندمی اونگهداري طبیعت نیازمند کمک 

، از دهه لزوم اشاعه فرهنگ دینیادیان در نحوه استفاده از طبیعت و

  .استدهتوصیه ش محیطیزیست هاي نشستمیالدي در اکثر 90
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  اسالم محیطیهاي زیستهاندیش

کریم حکایت از آن دارد که درصد قابل توجهی از آیات آن بررسی قرآن

قرآن به نام  هايهبسیاري از سور. محیطی هستندناظر بر مسائل زیست

اند و حتی در موارد متعددي به شدهگذاريمطبیعی نا هايهپدید

مل و تفکر در زمینه آنها أو بشر به تشده طبیعی سوگند یاد هايهپدید

رمتی نسبت به طبیعت را حیدا نیز هرگونه بخلرسو. استدعوت شده

این » .براي من سراسر زمین مسجد است«: اندکرده و فرمودهنهی

  . کندموارد، اهمیت طبیعت را در دیدگاه اسالم بازگو می

اسالم عالوه بر سفارش در خصوص اهمیت، فواید و :حقوق حیوانات

منظور حمایت از را نیز بهنقش حیوانات براي انسان، قوانین و مقرراتی

ود؛ بهشیحیوانات ارائه داده که پایمال کردن آنها موجب عقاب م

که ضمانت اجراي حقوق حیوانات در کشورهاي مسلمان اغلب ايگونه

در بالد اسالمی «: ویسدنوستاو لوبون میگ. است نه قانوندین بوده

توان جمعیت حمایت از حیوانات الزم نیست و این قطعه از دنیا را می

در مساجد و معابر، پرندگان با  مخصوصاً... بهشت حیوانات دانست

باره مسلمین در این. ا النه دارندههکنند و در منارکمال آزادي پرواز می

».یان باید خیلی چیزها از آنها یاد بگیریمیروپااي هستند که ما اگونهبه

شود که حیوانات از از برخی آیات و روایات چنین استفاده می) 37(

را درك برخی موارد چیزهاییمعرفت و آگاهی برخوردارند و حتی در

و هر موجودي، تسبیح و «:نند که انسان از درك آن عاجز استکمی

  » .همیدفیا را نمهنآیح گوید ولی شما تسبحمد او را می

بینید پس بدان شما نمی هکچیزهایی بینندیا مهنآ«)44/اسراء: 38(

حتی کشتن حیوانات )39(» .عمل کنید ،ایدکه فرمان داده شدهکاري

اي در هیچ پرنده«:استمنع شده) ع(وحشی هم در مکتب امام صادق

شود مگر ه نمیشود و هیچ حیوان وحشی کشتدریا و خشکی صید نمی

با نداري انسانپتهمذا)40(» .گویی از بین رفته باشدآنکه تسبیح

قرار گرفته بود، از آیات  انشناسکید بومأکه مورد تگیاهان و جانوران

که در آسمان و زمینند آیا ندیدي تمام آنان«: شودقرآن استفاده می

که بر فراز کنند و همچنین پرندگان به هنگامیبراي خدا تسبیح می

داند و اند؟ هریک از آنها نماز و تسبیح خود را میآسمان بال گسترده

تمام آنچه در «) 41/نور: 38(» .دهند دانا استخداوند به آنچه انجام می

کنند و ها و زمین از جنبندگان وجود دارد، براي خدا سجده میآسمان

ت در روز قیامت حتی به حشر حیوانا. )49/نحل: 38(» .ورزندتکبر نمی

که با دو اياي در زمین و هیچ پرندههیچ جنبنده«:استاشاره شده

. هایی همانند شما هستندتکه امکند نیست مگر اینبال خود پرواز می

ما هیچ چیز را در این کتاب فرو گذار نکردیم سپس همگی به سوي 

  )38/انعام: 38(» .گردندپروردگارشان محشور می

اساس آبیاري درختان بر:موجودات زنده در اسالم سایر حقوق

امام . کنداي برابري میکردن انسان تشنهب روایات اسالمی با سیرا

هرکس درخت خرما یا سدر را آب دهد مانند «:فرمایندمی) ع(صادق

هم ایشان بریدن )39(» .باشدرا سیراب کردهايآن است که تشنه

هرگز «: اندموده و موجب عقاب دانستهرفی شدت نهرا بهدرختان

را بر شما فرود را قطع نکنید که خداوند عذاب شدیديدرختان

  )41(» .آوردمی

از دیدگاه اسالم تمامی موجودات :حقوق اجزاي طبیعت در اسالم

» .گویندهمه موجودات یاد و تسبیح خدا می«:داراي آگاهی هستند

قابلیت تأثر و تألم اجزاي طبیعت نیز حتی بر عاطفه و  و )44/اسراء: 38(

است؛ اسالم همچنین رابطه نزدیک بین انسان و سایر اشاره شده

که صلوات بر ورطداند همانموجودات را حائز اهمیت خاصی می

واقع طلب آمرزش و مغفرت براي جمیع و خاندان وي، در) ص(پیغمبر

 طبیعتآلوده کردن را براي اسالم هیچ عذري)42(.کائنات عالم است

  . جهت مقابله با دشمن باشدگر درای ذیرد حتپینم

» .آب مردم را آلوده نکن«:استروایت شده) ع(از امام جعفرصادق

از ریختن سم در ) ص(رسول خدا«:رمایندفیو امیرمؤمنان م) 43(

  )43(» .نداهکردسرزمین مشرکین نهی

که خداي توانا آنچه در آیا ندیدید «: رهنمودهاي اجرایی اسالم

هاي ما مسخر نموده و نعمتـا و آنچه در زمین است براي شـهآسمان

  » ت؟ـاسترش دادهـا گسـراي شمـود را بـی خــري و باطنـظاه

هاو کسی است که از آسمان، آبی نازل کرد و ب«)20/لقمان: 38(

سبز  ايهها و شاخههآن ساقسیله آن گیاهان گوناگون رویاندیم و ازو

ی هایهمتراکم و از شکوفه نخل، شکوف هايهآنها دانخارج ساختیم و از

هایی از انواع انگور و زیتون و باریک بیرون فرستادیم و باغ هايهبا رشت

دهد که میوه میهنگامی. شباهتبی) گاه(شبیه به یکدیگر و) گاه(انار،

از عظمت (ییهاانهآن نشبه میوه آن و طرز رسیدنش بنگرید که در

این آیات که هدف از )99/نعاما: 38(» .ایمان استبراي افراد با) خدا

دیم ـور که دیـطانـد، همـانکردهان معرفیـمندي انسآفرینش را بهره
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را با دیگر اسالم وجه تمایز انسان. استگرفتهتعبیر قرارموجب سوء

ال ح نعیراند و ددموجودات داشتن روح الهی و عنصر ملکوتی می

ه تمامی ذرات عالم را در حال کانسانی. داندجان نمیطبیعت را نیز بی

و هرگونه  بیندداند، خود را یگانه با طبیعت میستایش پروردگار می

اسالم انجام رهنمودهاي اجرایی  را نیز در راستايبرداري از آن بهره

  .دهدمی

هر موجودي آن است که حق  ، مطابق تعریفعدالت:اصل عدالت

این تعریف  .)حقٍ حقهکل ذي اعطاء(که شایسته اوست ادا شودچنان

ها نیز فراتر از عدالت یک تعریف تام و تمام است که از حوزه انسان

جان مانند رفته و شامل حیوانات، گیاهان و حتی اشیاي به ظاهر بی

  ). 44(شودآب، سنگ و خاك نیز می

اوند تعالی در خلقت تمامی خد: هاي رشدکید بر محدودیتأت

ی قرار داده که سالمت و تکامل موجودات به آن هایهموجودات انداز

  » .مـایدهـدازه آفریـنا هـا بر زيـچیرـم که هـییما«: استوابسته

کرده راي مقربه راستی خدا براي هرچیزي اندازه«)49/قمر: 38(

حدودت خویش از اگر موجودي در سیر و حرک .)3/طالق: 38(» .است

یکی از . بسا نابود شوداند و چهم مید، از تکامل بازوخارج ش مقرر

یعنی . که در فطرت انسان تعبیه شده میل به کمال مطلق استقوانینی

صورت یز را بهچ ههر انسانی براساس میل درونی خود تمایل دارد هم

یز چچ طبیعت هی دانیم که درمی. باشداختیار داشتهاپذیر درننپایا

حقیقت گرایش به لبی درطلشود و این میل به کمامطلق یافت نمی

حال اگر فطرت خداجوي انسان در مسیر . پرستش کمال مطلق است

ا را جستجو هقمطل ،نادرست قرار گیرد یعنی انسان در دنیاي محدود

  . د کردنها بروز خواهکند، ناهنجاري

او ست که خداوند متعال بهانسان موجودي ا:توسعه مسؤوالنه

اوست که شما را از زمین آفرید و آبادي «:استموریت آبادگري دادهأم

را از تخریب و و اضمن در و  )61/هود: 38(» .را به شما واگذاشتآن

که انسان در  این معنابه . داردحذر میبرهم زدن نظام طبیعت بر

سپس در «:تول اسؤا مسهتندي از نعممهخصوص چگونگی بهر

» .از شما بازپرسی خواهد شد) هاي پروردگارنعمت(چنین روزي درباره 

ول ؤها و چهارپایان نیز مسشما حتی در مورد زمین«)8/التکاثر: 38(

  )45(» .هستید

از دیدگاه اسالم انسان تنها ): پرهیز از اسراف(تفاوت نیاز و خواسته

گیري از خود حق بهرهکاذب هايخواسته نهبه میزان نیاز واقعی و

طبیعت . هاي آینده برساندلطبیعت را سالم به نس دطبیعت را دارد و بای

م با تعمیر و أمندي از آن باید توگذرگاه انسان و امانت خداست که بهره

طبیعت را  وقتی. هاي آینده باشدلبازسازي جهت سپردن آن به نس

طبیعت  دانیم،بابزار وصول به بهشت و مرکب حرکت به سوي سعادت 

از ناحیه مبداء که داراي اصل و نسبی  :شوداز دو ناحیه مقدس می

منزل یاري به بازگشت انسان به سرقدسی است و از ناحیه معاد که

کردهاسالم استفاده مصرفانه و حریصانه از طبیعت را نهی.ساندرمی

در احادیث حتی در میزان کم مصرف آب در وضوگرفتن هم . است

را و اسراف نکنید چرا که خداوند مسرفان«: استید بسیار شدهکأت

)141/انعام: 38(» .دوست ندارد

اما فقط تا  ،ندامترمیخود هاي زیستی سامانه:ر الهیهاي الیتغیتسن

کوتاهی در . نندکل تحم ،وانندتیرا میدگیدب مرحله معینی از آسی

ها در طول تاریخ نمدبه نابودي بسیاري از ت ،شناخت این مرحله

نوان مثال، رومیان با کمک مهندسی درخشان خود عهب. استانجامیده

ود را خن ترین فاضالب زمااولین شهر یک میلیون نفري و بزرگ

ا رن ردند ولی آکیما از محیط زندگی خود دورر بآنها فاضال. ساختند

شهري سرشار شهر رم به مادر. مودندنهاي اطراف تخلیه میدر جنگل

. از آلودگی و تعفن تبدیل شد که سرانجام توسط طاعون نابود گردید

در قرآن نیز . )46(انداین قبیل حوادث در طول تاریخ بسیار اتفاق افتاده

به نابودي و هالکت اقوام بسیاري به دلیل فساد بر روي زمین که 

  .ستااشاره شده ،بارز آن است هايهزیست یکی از جلوتخریب محیط

  
  گیرينتیجه

بندي بحث عنوان جمعوان موارد زیر را بهتیم ،براساس موارد ذکر شده

  :ذکر کرد

در نتیجه  تجدداي هنزیست نیز همچون دیگر بحراصدمات محیط) 1

. استهاي مادي رخ دادهوالیت نفس اماره و اولویت داشتن ارزش

ی و هاي علمتچنین نگاهی موجب شده توسعه صنعت و پیشرف

در مسیري خالف ظرفیت و امکانات طبیعت و روحیات انسان  فناوري

  . پیش برود

محیطی اسالم، بیانگر آن است که هاي زیستبررسی دیدگاه) 2

دهد، بلکه ا پوشش میر یهاي غربنها دیدگاهت هاسالم ن هايهآموز

هاي جدیدي در جهت قتواند به باز کردن افر آن میتقهاي دقیبررسی

  . میل این نظریات کمک کندتک

 اًمحیطی در غرب به نظریات نسبتهاي جدید زیستچه دیدگاهاگر) 3

ه بت توجهی آنها نسبند، اما بیاهافتیت هاي اسالم دسمشابه با دیدگاه
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 هاي تواناییاسالم موجب هدررفتن زمان و  مخصوصاً، اخالقیات دینی

، نیاز به آنهاشدن جراییاکنون هم براي تکمیل و ا. استبسیاري شده

  . شوداحساس میدینی هايتعامل با دیدگاه

محیطی ما در تعلیمات چند پاسخ تمامی مشکالت زیستهر) 4

نها عمل نکنیم دردي از ما دوا آکه بهاسالمی بیان شده، اما مادامی

مطهري اگر قرار باشد به نسخه عمل نشود، به قول شهید. شودنمی

که مراجعه نکرده پزشک حاذق مراجعه کرده و بیماريکه به بیماري

  ). 47(یکسان هستند

از دیدگاه اسالم، انسان خلیفه و جانشین خدا در زمین است و در ) 5

را به انسان خداوند عمران و آبادانی زمین. دار باشدامانت داین مقام، بای

. استتهحذر داشسپرده و او را از هرگونه آسیب به سایر موجودات بر

ها و نه "نیاز"در جهت رفع  استفاده انسان از طبیعت باید صرفاً

  . گیردزیاده طلبانه و با پرهیز از هرگونه اسراف انجام هايهخواست

ید و آیشمار مبه زیستمحیطانسان فقط یکی از عوامل موجود در ) 6

هايمحدودیت.استبقاي او به حفظ و نگهداري آن وابسته

را مشخص هاي انسانیت، مرز هستی و چارچوب فعالیتزیسمحیط

را از محیط پیرامونش جدا مشکل اینجاست که انسان خود. کندمی

طبیعی یاد"منابع"موجود، با عنوان  هايهدیده و از سایر عوامل و گون

  . ستا موجب شدهزیست را این نوع دیدگاه تخریب محیط ؛کندمی

ت؛ بلکه آلتی است براي دستیابی به غایت نیس فسهنیففناوري) 7

اش که بر جامعها خود آدمی مطابق با قوانینیرف هدف که آن هد

  .کندیم نند تعییامحاک

خاص یا  هايهاز گون لسلهس کزیست نباید به یمحیطحفاظت) 8

زیست است که محیط "کلیت"مناطق خاصی محدود شود؛ بلکه این 

  . باید مورد محافظت قرار گیرد

واهی در ختکه پرچمدار صلح و عدالسالمیان ست ایرااه شایست) 9

زیست، منطقه و جهان است به یاري عالمان دین و متخصصان محیط

ا به رن حفاظت و دفاع دینی از طبیعت را سرلوحه کار خود قرار داده و آ

سایر کشورهاي مسلمان گوشزد نمایند و نگذارند پرچمداري حفاظت از 

اصالت مبداء طبیعت را قبول دست کسانی بماند که  درست زیمحیط

  . ندارند
  

  سپاسگزاري

قدر  هاي ارزنده استاد گرانها و راهنماییبا سپاس فراوان از حمایت

  . دکتر محمدرضا مثنوي
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