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چکیده
ازجمل موضوعات مورد بح در یوزة زیست ،اخالق کاربردی و یهوق بح از بایدها
و نبایدهای تعامل انسان با محیط زیست است قهرآن کهریم ،به عنهوان کتهاب تکهوین و
تشریع ،در گزارههای توصیفی و الزامی خود روش صحیم تعامل انسان با محهیط زیسهت
را با ظراقت ،دقت و عمیق بیان نموده است این پژوهش ،با هدف تبیین نگاه قرآن در این
مورد و با روشی توصیفی ه تحلیلی ،ب عمدهترین مسئولیتهای اخالقی انسهان در مهورد
محیط زیست پرداخت است و ضمن بیان نگاه قرآن ب ارزش ذاتی ،قداست ،نظاممنهدی
و بُعد ملکوتی محیط زیست و نیز ارزش ابزاری و خلهت محیط زیست بهرای انسهان به
این نتایج دست یاقت ک آبادانی و یفظ محیط زیست ،اسهتفادة بهینه و بهدون اقهرا و
تفریط ،جلوگیری از تخریب و آلوده کردن آن ،رعایهت یهقّ آینهدگان و سهااسگهزاری،
ایترام و مهرورزی ب محیط زیست جزو وظایف ضروری از نگاه قرآن است گهردآوری
مطالب این تحهیق با تکی بر منابع کتابخان ای و رجوع مستهیم ب آیات قرآن کریم و شیوة
تفسیری آی ب آی و نیز شیوة تفسیر روایی انجام گرقت است
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بیان مسئله
همة محیط هایی که زندگی در آن ها جریمان دارد و مجموعمهای از موجمودات زنمده را شمامل
میشوند و عالوهبر تعامل با یکدیگر بمر رشمد و نممو همم تمأثیر دارنمد محمیط زیسمت گفتمه
میشود.
«محیط زیست» از دو واژة «محیط» و «زیست» تشکیل یافته و در فارسی بهمعنای جایگاه
و محلّ زندگی است .در فرهنگهمای مختلمف داخلمی و خمارجی ممورد توجمه قمرار گرفتمه و
دراصطالح هدیهای الهی است که از مجموعهای از مناب موجودات علل و شرایط همماهنگی
که گرداگرد هر موجود زنده وجود دارد و استمرار زندگی و حیات منوط و وابسته به آن است
تشکیل میشود (محمدی و اذانی 1396ش .ش.)43 :4
امروزه محیط زیست با رشد جمعیت مهاجرت بیرویه بمه شمهرها و گسمترش بمیضمابطة
شهرنشینی تسری در نابودی مرات و جنگلهما و بیابمانی شمدن اراضمی افمزایش سمیلهما و
خشکسالیها و بهدنبال آن کاهش تنوع زیستی و نابودی گونههای گیاهی و جمانوری مصمرف
بیرویة آالیندههای صنعتی و شیمیایی افت شدید آبهای سطحی و استخراج بمیرویمة آب و
تخریب الیة اُزُن درگیر نابسامانیهای تخریبکننده و نگمرانکننمده اسمت .عاممل اصملی ایمن
نابسامانیها دورافتادن بشر از معارف نورانی وحی و اخالق دینی است که ریشه در نگرشهای
اومانیستی و منفعتطلبانة انسان دارد .به بیان برخی اندیشمندان باید این بحمران را «بحمران
معنوی» نام نهاد (محقم .دامماد 1393ش .)77 :.بشمر منفعمتطلمب بمرای آسمایش خمود
بیرحمانه به جان طبیعت افتاده و این واقعیت را فراموش نموده است که داراییهای طبیعی و
خدادادی به بیان نورانی قرآن کریم هم محدود است ﴿وَ إِنْ مِنْ شَی ٍ إِلّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما
نُنَزِّلُهُ إِالّ بِقَدَرٍ مَعلُومٍ﴾ (حجر« )21/و خزا ن همهچیز تنها نزد ماست ولی مما جمز بمهانمدازة
معیّن آن را نازل نمیکنیم» .و هم برای مدت معینی در اختیار انسان است﴿ :وَ اَللّهُ جَعَلَ لَکُم
مِنْ بُیُوتِکُم سَکَناً وَ جَعَلَ لَکُم مِنْ جُلُودِ اَلْأَنْعامِ بُیُوتاً تَستَخِفُّونَها یَـومَ ظَعـنِکُم وَ یَـومَ
إِقامَتِکُم وَ مِنْ أَصوافِها وَ أَوبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلى حِـینٍ﴾ (نحمل« )81/و خمدا
برای شما از خانههایتان محلّ سکونت (و آرامش) قرار داد؛ و از پوست چهارپایان نیز برای شما
خانههایی قرار داد که روز کوچ کردن و روز اقامتتان بهآسانی میتوانید آنها را جابهجا کنیمد؛
و از پشم و کرک و موی آنها برای شما اثاث و متاع (و وسایل مختلف زندگی) تا زمان معیّنی
قرار داد».
بنابراین باید در تعامل با محیط زیست و استفاده از آن قوانین و قواعمد اخالقمی انسمانی و
الهمی را درنظممر گرفممت و بممرای جلمموگیری از تخریمب بمیشازپمیش آن تممالش نمممود .برخمی
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اندیشمندان وسعت دایرة امر به معروف و نهی از منکر را به عرصة محیط زیست نیز کشمانده
جلوگیری از تخریب آن را وظیفهای همگانی میدانند (مصباح یمزدی 1382ش .)147 :.ایمن
رسالت خطیر نیز با قوانین موضوعة بشری که توان جلوگیری از امیال خودخواهانة بشمریت را
ندارد میسور نیست و باید به اصول اخالقی محیط زیست منمدرج در متمون دینمی روی آورد
(محق .داماد 1393ش« .)60 :.موری استرانگ» مشاور ارشد کوفی عنان در اممور محمیط
زیست در این زمینه میگوید:
«آنچه انسان را از دیگر اجزای طبیعت جدا میکند جنبة معنوی و اخالقی اوست و من اعتقاد
دارم تمدن ما تا پایان قرن آینده پایدار نخواهد بود مگمر آنکمه زنمدگی اقتصمادی م امنیتمی و
سیاسی ما با هدایت و انگیزهدهی متعالیترین ارزشهای اخالقی و معنوی صمورت بگیمرد و در
خدمت آن باشد» (اصغری لفمجانی 8811ش.)8 :.

هرچند در مورد محیط زیست و نحوة صحیح تعامل انسان با آن کتابها و مقماالت خموبی بمه
چاپ رسیده و نهادها و سازمانها و تشکلهای دولتنهاد و مردمنهماد بسمیاری تشمکیل شمده
است اما بررسی نگاه دینی به این مقوله بهخصوص تبیین و تحلیل آیات نمورانی قمرآن کمریم
درمورد محیط زیست هنوز جای بسی کار و درنگ دارد.
برخی اندیشمندان با نگاهی الهیاتی به این موضوع پرداختهانمد کمه کتماب الهیمات محمیط
زیست نوشتة سید مصطفی محق .داماد از این دست مطالعمات اسمت .برخمی نیمز بما نگماهی
اخالقی و حقوقی آن را موردِ مداقّه قرار دادهاند که کتاب اخالق محمیط زیسمت نوشمتة جمان
بنسون و نیز درآمدی به اخالق زیستمحیطی در اسالم نوشتة علی اسماعیلی ایمولی و کتماب
اصول تربیت زیستمحیطی نوشتة صادق اصغری و کتاب سند حقوق محمیط زیسمت نوشمتة
الکساندر کی و همکاران ایشان از این دست مکتوبات است .برخی نیز بما نگماهی اسمالمی و
برخاسته از آیات و روایات تحتِ عنوان «اسالم و محیط زیست» به نگارش آثاری پرداختهانمد.
عبداهلل جوادی آملی سید محمد حسینی شیرازی سحر رضا یان و سید علی جوزی با هممین
نام دست به تألیف زدهاند.
این پژوهش تالش دارد در بُعد نگرشی با محوریت مباحث اخالقی و با رویکمردی کماربردی
جهت پایداری محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن با روشی توصیفی م تحلیلی به تبیین و
تحلیل عمدهترین مسئولیتهای اخالقی از نگاه قرآن در این مورد بسمردازد .سمؤال اصملی ایمن
پژوهش آن است که اسالم با نگاه جام خود درمورد محیط زیست چه مسئولیتهای اخالقمی
را بر دوش انسان نهاده است.
اما قبل از آن نگرش کلی قرآن کریم در مورد ارزشمندی محیط زیسمت بررسمی شمده تما
عم .این نگرش روشن شود .و درادامه به مسئولیتهای اخالقی مهم در این رابطه میپردازد.
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1ـ نگاه قرآن به محیط زیست
در نگاه قرآن کریم شناخت ابعاد و تواناییهمای محمیط زیسمت و مطالعمة آن از اهمداف مهممّ
تربیتی انسان است که سهم مهمی در تعالی روحمی انسمان دارد .در یمک نگماه کلمی عمالم و
مخلوقات الهی در دیدگاه قرآن دارای درک و شعور است و بر اساس ایمن درک تسمبیحگموی
خداست (اسراء .)44 /قرآن کریم طبیعت را آیت الهی و مظهر خداوند میدانمد( .فصّملت53 /؛
انعام 1 /و سجده .)7 /و در حدودِ  550آیه در زمینة خداشناسمی از راه علموم طبیعمی سمخن
گفته است و انسان را به مطالعه و دقت در هستی فرامیخوانمد (یمون 101 /؛ عنکبموت20 /؛
فصّلت53 /؛ بقره144 /؛ انعام97 /م 99؛ نحل32 /م 34؛ لقممان31 /؛ شموری32 /مم  35و.)...
خداوند حتی به عناصری در طبیعت قسم میخورد که به بیان برخی مفسران بهدلیل مناف و
مصالح عجیبی است که در این عناصر وجمود دارد (رازی 1420ق .ج 211 :32؛ طباطبمایی
1300ش .ج 319 :20؛ زمخشری 1407ق .ج .)773 :4
با مقایسة اجمالی بین قرآن و دیدگاههای علمنما و منفعتطلب برخی اندیشمندان عظمت
و قداست نگاه قرآن را میتوان درک نمود .محق .دامماد از زبمان لموک بنیانگمرار ماتریالیسمم
مدرن نقل میکند که طبیعت فاقد ارزش است مگر اینکه به دستِ انسان مورد بهرهبمرداری
قرار گیرد .وی از نگاه مارک نیز چنین نقل میکند که هسمتی چیمزی جمز ممادّة بمیشمعور
نیست (محق .داماد 1393ش .)32 :.مقایسة این نگاه بما جملمهای نمورانی از رسمول گراممی
اسالم که از داغ نهادن بهصورت حیوانات و یا زدن به صورت آنها نهی فرممود و دلیمل سمخن
خود را تسبیحگو بودن حیوانات میدانست (بحرانی 1373ش .ج  )737 :3کامالً تفماوت دو
نگرش را روشن میسازد .به گفتة جوادی آملی« :بهمرهوری وی از طبیعمت بمه تسمخیر الهمی
وابسته است؛ یعنی خداوند است که نظام آفرینش را تسخیر کمرده و آن را مسمخّر بشمر قمرار
داده است (نه دیگری) و انسان محصول تسمخیر الهمی را دریافمت ممیکنمد؛ نمه آنکمه خمود
تسخیرکننده باشد (جوادی آملی 1388ش .ج .)477 :6
از نگاه قرآن همة اجزای عالم هستی ازجمله طبیعمت و انسمان بمه همم پیوسمته و دارای
نظامی هماهنگ و موزوناند (حجر19 /؛ ملک )3 /کمه بمهسموی همدفی معمین و مشمخص در
حرکتاند (آلعمران .)199 /به گفتة جوادی آملی:
«زیبایی جهان آفرینش در نظاممند بودن آن است؛ بهطوریکه هر مخلوقی با هماهنگی اجمزای
درونی و با هدف معیّن و راه و راهنمای مشخص آفریده شد .لرا هم نظام فماعلی آن منسمجم و
عالمانه است و هم نظام غایی آن مرتبط و حکیمانه اسمت و همم نظمام داخلمی آن هماهنمگ و
خردمندانه تعبیه شده است» (جوادی آملی 8811ش.)22 :.
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(ع)

حکایتگر وجود ارادهای واحد است کمه

این نظم و هماهنگی طب .کالم نورانی امام صادق
نشان از توحید دارد (ابن بابویه 1398ش.)250 :.
در نگاه قرآن عالم طبیعت افزونبر جنبة ملکمی و دنیموی دارای بُعمد ملکموتی و معنموی
است .شاید بتوان گفت این سخن فقط و فقط از ناحیة صان و خال .هستی صمادر ممیشمود و
ذهن مادّی بشر قدرت فهم و تحلیل آن را ندارد و تنها خاصان الهی میتوانند به این مرحله از
درک هستی برسند که جزو موقنین گردند .خداوند در مورد حضرت ابراهیم(ع) میفرمایمد﴿ :وَ
کَذلِکَ نُرِی إِبراهِیمَ مَلَکُوتَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ اَلْمُوقِنِینَ﴾ (انعمام)55 /؛ «و
اینچنین ملکوت آسمانها و زمین (و حکومت مطلقة خداوند بر آنهما) را بمه ابمراهیم نشمان
دادیم؛ (تا به آن استدالل کند ) و اهل یقین گردد ».سید قطمب در تفسمیر ایمن آیمه ملکموت
آسمانها و زمین را به اسرار پوشیده در دل هستی و آیات پراکنده در صفحات وجمود تفسمیر
نموده است (قطب 1412ق .ج .)1139 :2پی بردن به اسرار هستی آن هم نهفقمط اسمرار و
قوانین علمی طب .آیة فوق انسان را به مراتب یقین رهنمون میسازد .این درخواست خداوند
از تمام انسانهاست که به ملکوت هستی پی ببرند و درک اسرار و حقیقت هستی را به لحظمة
مرگ موکول نکنند﴿أَ وَ لَم یَنْظُرُوا فِی مَلَکُوتِ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرضِ وَ ما خَلَقَ اَللّهُ مِنْ شَی ٍ
وَ أَنْ عَسى أَنْ یَکُونَ قَدِ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُم فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعدَهُ یُؤْمِنُونَ﴾ (اعراف«)155 /آیا در
حکومت و نظام آسمانها و زمین و آنچه خمدا آفریمده اسمت (از روی دقمت و عبمرت) نظمر
نیفکندند؟! (و آیا در این نیز اندیشه نکردند که) شاید پایان زندگی آنها نزدیک شمده باشمد؟!
(اگر به این کتاب آسمانی روشن ایمان نیاورنمد ) بعمد از آن بمه کمدام سمخن ایممان خواهنمد
آورد؟!»
این آیه به فرمودة برخی مفسران انسان را به دقت و استدالل و تفکر در خلقت خداونمد و
صن و تدبیرش تشوی .میکند و اینکه هستی بر صانعیت حکمت وجمود و عمدالت خداونمد
رهنمون میکند (جصاص 1405ق .ج .)211 :4

1ـ وظایف انسان در مقابل محیط زیست
همانگونه که گفته شد در نگاه متعالی قرآن محیط زیست آیتمی الهمی و دارای ارزش ذاتمی
است و در عین حال برای انسان خل .شده است؛ دارای اجزایی هماهنگ و منظم که هدفی را
دنبال میکند و در ورای ظاهر پیچیدة آن اسرار و ملکوتی نهفته است که جز اهمل یقمین بمه
آن دست نمییابند .این نوع نگرش قرآنی اجازة استثمار محیط زیست را به انسان نمیدهمد و
از او در قبال آن مسئولیتی میخواهد .هرچند تبیین مسئولیتهای اخالقی انسان در تعامل با
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محیط زیست فراتر از این پژوهش است اما تالش نویسنده آن است که به تکالیف کلی و مهمّ
انسان در این خصوص با تکیه بر آیات نورانی قرآن بسردازد.
2ـ  .1آبادانی و حفظ محیط زیست
بهرهگیری از هستی طب .آیة  10سورة جمعه فراخوان عمومی قرآنی اسمت﴿ :فَـإِذا قُضِـیَتِ
اَلصَّال ُ فَانْتَشِرُوا فِی اَلْأَرضِ وَ اِبتَغُوا مِنْ فَضْلِ اَللّهِ وَ اُذْکُرُوا اَللّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُم تُفْلِحُونَ﴾؛
«هنگامیکه نماز پایان گرفت (شما آزادید) در زمین پراکنده شوید و از فضمل خمدا بطلبیمد و
خدا را بسیار یاد کنید شماید رسمتگار شموید!» و درخواسمت آبمادانی زممین از سموی خداونمد
درخواست جدی اوست که در قرآن با واژة «استعمار» بهمعنی طلب آبادانی کردن مطرح شده
است﴿ :هُوَ أَنْشَأَکُم مِنَ اَلْأَرضِ وَ اِستَعمَرَکُم فِیها فَاستَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیهِ إِنَّ رَبِّی قَرِیبٌ
مُجِیبٌ﴾ (هود)61/؛ «اوست که شما را از زمین آفرید و آبادی آن را بمه شمما واگراشمت! از او
آمرزش بطلبید سس به سوی او بازگردید که پروردگارم (به بندگان خود) نزدیک و اجابمت
کننده (خواستههای آنها) است!»
جصاص در تفسیر احکام القرآن بهکارگیری عبارت «واستعمرکم» را دال بر وجوب آبمادانی
زمین و تکلیفی از سوی خدا ممیدانمد (جصماص 1405ق .ج )388 :4کمه بایمد انسمان بمه
بهترین صورت انجام دهد.
به بیان جوادی آملی طب .آیة فوق انسان علف هرز روییده در زمین نیسمت بلکمه انشما و
ایجاد الهی است که بهعنوان خلیفة خداوند باید از مواد خام سفرة طبیعت با هوش و اسمتعداد
و فناوری خود استفادة بهینه کند (جوادی آملی 1388ش .)27 :.لرا نافرمانی از ایمن دسمتور
الهی مانند سایر دستوراتش عراب الهی را درپمی خواهمد داشمت .امیمر مؤمنمان(ع) در بیمانی
میفرمایند« :مَنْ وَجَدَ مَاءً وَ تُرَاباً ثُمَّ افْتَقَرَ فَأَبْعَدَهُ اللَّه» (حمیمری 1413ق)115 :.؛ ملتمی کمه
آب و زمین کشاورزی بهاندازة کافی داشته باشد ولی در فقر زندگی کند از رحمت الهمی دور
باد!
الزم به ذکر است واژة استعمار با واژة استثمار کامالً متفاوت است .خداونمد در آیمة فموق از
انسان آبادانی زمین را میخواهد نه بهرهکشی بیشتر از آن را .امروزه شاهد معنای جدیدی از
استعمار در سطح جهان هستیم که بما تحمریم اقتصمادی ملمتهما و کشمورها و وضم قموانین
بازدارندة آن در قالب زیبای دفاع از محیط زیست مان جدی در مسمیر آبمادانی زممین ایجماد
میکنند و خود با تشکیل ذرات خانههای هستهای و ایجاد گازهای گلخانهای بهمعنای واقعی
در استعمار خویش و استثمار طبیعت گام مینهند و به تصریح قمرآن موجمب فسماد در نسمل
انسان و ازبین رفتن گیاهان و فساد در زمین میشوند﴿ :وَ إِذا تَوَلّى سَعى فِی اَلْأَرضِ لِیُفْسِدَ
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فِیها وَ یُهلِکَ اَلْحَرْثَ وَ اَلنَّسلَ وَ اَللّهُ ال یُحِبُّ اَلْفَساد﴾ (بقره« )205 /هنگامیکه روی برمی
گردانند (و از نزد تو خارج میشوند) در راه فساد در زمین کوشش ممیکننمد و زراعمتهما و
چهارپایان را نابود میسازند؛ (با اینکه میدانند) خدا فساد را دوست نمیدارد».
بهوضوح از این آیه میتوان برداشت نمود که ویرانگری در نسل و محیط زیست حرام است.
در اهمیت حفظ نسل حیوانات همین اندازه ب که در زمان وقوع طوفان نوح برای جلوگیری
از انقرا نسل حیوانات حضرت نوح (ع) به امر خدا از هرنوع حیوان یمک جفمت در کشمتی
خود قرار میدهد تا نسل حیوانات نیز همانند انسانها منقر نگردد .بنابراین باید به تکلیف
الهی مسئولیت آبادانی زمین را مؤمنین به خدا و روز قیامت بمهدسمت گیرنمد (توبمه )18 /تما
خوی استکباری انسان موجب تخریب بیشتر زمین نگردد.
رسول گرامی اسالم در بیان اهمیت حفظ محیط زیست میفرماید« :مَمنْ سَمقَى طَلْحَةةً أَوْ

سِدْرَةً فَکَأَنَّمَا سَقَى مُؤْمِناً مِنْ ظَمَرٍ» (حرّ عاملی 1499ق .ج )42 :17کسی که درخت بیابانی
و درخت مورد استفادة انسان را آب دهد همانند کسی است که انسان مؤمنی را سیراب کرده
است.
(ع)
حضرت امیر مؤمنان نیز این مسئولیت سمنگین را در عهدناممة مالمکاشمتر بمهمراتمب از
جم آوری درآمدهای عمومی مهمتر میداند و میفرماید« :وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ فِمی عِمَةارَةِ الْمأَرْ

أَبْلَغَ مِنْ نَظَرکَ فِی اسْتِجْلَاب الْخَرَاج لِأَنَّ ذَلِکَ لَا یُدْرَکُ إلَّما بِالْعِمَارَةِ وَ مَمنْ طَلَمبَ الْخَمرَاجَ بغَیْمر

عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبلَادَ وَ أَهْلَکَ الْعِبَاد» (شریف الرضمی 1414ق )438 :.بایمد اهتممام تمو بمه آبماد
نمودن زمین بیش از همتگماردن تو به جم درآمد باشد و هر حاکمی خراج را بدون آبادانی
زمین طلب کند سرزمینها را خراب و بندگان خداوند را هالک نموده است.
البته این مسئله دغدغة عامّ جهانی است که به تعبیر بعضی محققان در هممهجمای دنیما و
در همة نظامهای اقتصادی برای حفظ مصالح عمومی نظیر بهداشت عمومی یا حفمظ محمیط
زیست کنترلها و محدودیتهایی نسبت به فعالیتهای اقتصمادی اِعممال ممیشمود و ایمن
مسئله اختصاصی به اسالم ندارد( .مصباح یزدی 1391ش )231 :.همین دغدغه موجب شمد
تا در مادّة  192کنوانسیون حقوقی دریاهای سازمان ملل متحد دولتها موظف شموند کمه از
محیط زیست دریایی حمایت و محافظت کنند .و نیز در کنوانسیون  1968آفریقما کمه جمزو
قدیمیترین معاهدات بینالمللی است دولتهای طرفِ قرارداد را ملمزم ممیکنمد تما بما قبمول
اقدامات مراقبتی متعهد شوند که در جهت بهرهبرداری و توسعة مناب طبیعی ازجملمه خماک
آب گیاهان و جانوران حمایت الزم را تأمین نمایند (کی 1384ش.)76 :.
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2ـ  .2پرهیز از فساد و تخریب محیط زیست
از نگاه قرآن رابطة انسان با موجودات و محیط زیست مالکانه نیست بلکه انسان عاممل انجمام
ارادة الهی و امانتدار هستی خود و سایر موجودات است و چون به بیان قرآن خلیفة خداست
(فاطر 39 /و بقره )30 /باید کار مستخلفٌعنه را انجام دهد .معیمار فضمیلت و کراممت بنمیآدم
خالفت الهی است و خلیفة خدا کسی است که حکم مستخلف عنه را اطاعت کند وگرنه انسمان
طاغی یاغی بهجای نوای دلپریر کرامت تازیانة دردنماک ﴿أُولئِکَ کَالْأَنْعـامِ﴾ را بایمد تحممل
کند (جوادی آملی 1389ش .ج  .)205 :4قرآن دنیا را گمررگاهی مموقتی بمهسموی ابمدیت
میداند (مریم40 /؛ مؤمن .)16 /بنابراین خداوند به انسان هشدار میدهد که مراقمب اعممال و
افکار اوست و وی را در مورد عملکردش مورد بازخواست قمرار ممیدهمد (فصّملت )40 /و بایمد
مسئولیت خود را بسریرد و از فساد در زمین بسرهیزد (اعمراف56 /؛ شمعراء152 /؛ اعمراف55 /؛
بقره )205 /امیر مؤمنان(ع) در بیانی نورانی دایرة مسئولیت انسمان را در ایمن زمینمه تما حفمظ
میراث گرشتگان و مراقبت از حیوانات میکشاند و میفرماید« :اتَّقُموا اللَّمهَ فِمی عِبَمادِهِ وَ بلَمادِه
فَرنَّکُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَن الْبقَاع وَ الْبَهَا ِم» (شریف الرضی 1414ق)242 :.؛ در مورد بنمدگان
خدا و سرزمین آنها تقوای الهی را رعایت کنید؛ چراکه شما مورد سؤال خداوند قرار خواهیمد
گرفت حتی در مورد زمینها و چهارپایان نیز باید پاسخگو باشید.
تعابیر ﴿ال تَعتَدُوا﴾ (ما ده﴿ )77/لَاتُفسِدُوا فِـی الَـارضِ بَعـدَ اِصـلَاحِهَا﴾ (اعمراف)56 /
﴿لَاتُسرِفُوا﴾ (اعراف )31 /و ...در قرآن بهخوبی بیمانگر حمدّ و ممرز بهمرهوری انسمان از محمیط
زیست است .بنابراین مؤمن باید در بهرهبرداری از طبیعت سه اصل «ورع در بمهدسمتآوردن»
«ادب در بهکاربردن» و «هدف در مصرف کردن» را درنظمر داشمته باشمد (اصمغری لفمجمانی
1384ش .)77 :.نکتة قابلتأمل در قرآن آن است که اگر انسان از فسماد در زیسمت انسمانی و
جانوری و گیاهی دست نکشد طب .سنّت الهی با همان عوامل زیستمحیطی مورد عراب قرار
خواهد گرفت (اعراف .)133 /نمونة بارز این امر سرنوشت قوم سبأ در قرآن است که چنین بمه
تصویرکشیده شده است﴿ :لَقَد کانَ لِسَبَإٍ فِی مَسکَنِهِم آیَةٌ جَنَّتانِ عَنْ یَمِینٍ وَ شِما ٍ کُلُوا
مِنْ رِزقِ رَبِّکُم وَ اُشْکُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ* فَأَعرَضُوا فَأَرسَـلْنا عَلَـیهِم سَـیلَ
اَلْعَرِمِ وَ بَدَّلْناهُم بِجَنَّتَیهِم جَنَّتَینِ ذَواتَی أُکُلٍ خَمطٍ وَ أَثْلٍ وَ شَی ٍ مِنْ سِدرٍ قَلِیلٍ﴾ (سمبأ/
15م « )16برای قوم «سبا» در محلّ سکونتشان نشانهای (از قدرت الهی) بود :دو باغ (بزرگ و
گسترده) از راست و چ( (رودخانة عظیم با میموههمای فمراوان؛ و بمه آنهما گفتمیم ):از روزی
پروردگارتان بخورید و شکر او را به جا آورید؛ شهری است پاک و پاکیزه و پروردگاری آمرزنمده
(و مهربان)! اما آنها (از خدا) رویگردان شدند و ما سیل ویرانگر را بمر آنمان فرسمتادیم و دو
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باغ پربرکتشان را به دو باغ (بیارزش) با میوههای تلخ و درختمان شموره گمز و انمدکی درخمت
سدر مبدّل ساختیم!»
قرآن در یک حکم کلی هشدار میدهد که سرنوشت هر قومی به دست خمود آنهاسمت و
بازگشت نعمتهای سلبشدة الهی با بازگشت آنها از خطای خود ممکن خواهد بود (شموری/
30؛ اعراف )96 /امیر مؤمنان میفرماید :به خداوند سوگند هیچملتمی از آغموش نماز و نعممت
زندگی گرفته نشد مگر بهخاطر گناهانی که مرتکب شدند و راه جبران آن بازگشت صادقانه به
سوی خداوند است.
«وَایْمُ اللَّهِ مَا کَانَ قَوْمٌ قَط فِی غَضِّ نِعْمَةٍ مِنْ عَیْشٍ فَزَالَ عَنْهُمْ إلَّا برُنُوبٍ اجْتَرَحُوهَا لِأَنَّ اللَّهَ لَ ْی َ
بظَلَّامٍ لِلْعَبیدِ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ حِینَ تَنْزلُ بهمُ النِّقَمُ وَ تَزُولُ عَنْهُمُ النِّعَمُ فَزعُوا إلَى رَبِّهمْ بصِدْقٍ مِمنْ
نِیَّاتِهمْ وَ وَلَهٍ مِنْ قُلُوبهمْ لَرَدَّ عَلَیْهمْ کُلَّ شَاردٍ وَ أَصْلَحَ لَهُمْ کُلَّ فَاسِد» (شریف الرضمی 8181ق:.
.)252

امام صادق(ع) نیز قط درختان را موجب برانگیختن عمراب الهمی ممیدانمد و ممیفرمایمد« :لَما
تَقْطَعُوا الثِّمَارَ فَیَبْعَثَ اللَّهُ عَلَیْکُمُ الْعَرَابَ صَبّاً» (کلینی 1407ق .ج )244 :5؛ درختان را قط
نکنید که موجب برانگیختن عراب سخت الهی بر شما میشود.
در بیانی نورانی از امام باقر(ع) حیوانات جزو شاکیان روز قیامت اند .ایشان از کشتن تفریحی
حیوانات و مُثله کردن و آزار و اذیت آنها نهی فرموده دستور میدهد چماقوی قصمابی را نیمز
تیز کنید [تا حیوانات در هنگام ذبح زجر نکشند]« .مَنْ قَتَلَ عُصْمفُوراً عَبَثماً أَتَمى اللَّمهُ بمهِ یَموْمَ
الْقِیَامَة وَ لَهُ صُرَاخ وَ یَقُولُ یَا رَبِّ سَلْ هَرَا فِیمَ قَتَلَنِی بغَیْر ذَبْحٍ وَ لْیَحْمرَرْ أَحَمدُکُمْ مِمنَ الْمُثْلَةةِ وَ
لْیُحِدَّ الشَّفْرَةَ وَ لَا یُعَرِّب الْبَهِیمَةَ» (ابنحیون 1355ق .ج )155 :2

اهمیت تخریب نکردن محیط زیست تا جایی است که علیرغم آنکه قرآن دسمتور داده در
مقابل دشمنان اسالم تا میتوانید خود را تقویت کنید و از اسمبهمای ورزیمده اسمتفاده کنیمد
(انفال )6 /اما رسول گرامی اسالم اجازه نمیدهند مسلمانان سمرزمین مشمرکین را بمه سمم و
آالیندههای سمی آلوده سازند «قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیمه
و آله أَنْ یُلْقَى السَّمُ فِی بلَادِ الْمُشْرکِینَ» (کلینی 1407ق .ج  .)28 :5میتوان ازاینروایمت بمه
طور ضمنی نهی از ساخت بمبهای اتمی و سمالحهمای شمیمیایی را دریافمت نممود؛ چراکمه
استفاده از آنها فرع ساخت و تولید آنهاست .یقیناً جنگافزارهای هستهای و شیمیایی عالوه
بر تهدید جامعة بشری تأثیرات مخربی بر محیط زیست حیوانی و گیاهی مینهمد کمه گماه تما
سالها بهرهوری از آن را به مخاطره میاندازد.

تحلیل مسئولیت های اخالقی انسان در مورد محیط زیست با تکیه بر /...سید عبدالرسول حسینی و...

101

بنابراین در تمام کشورها ازجمله ایران قوانین بازدارنده و کیفری زیادی نسمبت بمه جمرایم
زیستمحیطی منعقد شده است .برخی از محققین مجموعه این قوانین را یکجا و بمهصمورت
تفصیلی و همراه دستهبندیهای موضوعی جم آوری نمموده و در پیشمگفتار آن حم ّ.داشمتن
محیط زیست سالم را از برخی جهات مقدّم بر ح ّ.حیات میدانند (سماعد و تمیال 1393ش:.
.)13
2ـ  .3استفادة شکرمدارانه از محیط زیست بـدون آلـودگی ،اسـراف و افـرا و
تفریط
استفاده از نعمات الهی مورد تشوی .خداوند در قرآن است (نحل )8 /و حرام شممردن طیبمات
الهی به همان میزان ناپسند است که حالل شمردن حرامهای الهی .اعراب جاهلی گاه شتر یا
گوسفندان را با شرایطی حرام میدانستند و یا بخشی از زراعت و چهارپایان را مخصوص بتها
میدانستند (ما ده103 /؛ انعام)138 /
خداوند در یک حکم کلی میفرماید﴿ :قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةةَ اَللّـهِ اَلَّتِـی أَخْـرَجَ لِعِبـادِهِ وَ
اَلطَّیِّباتِ مِنَ اَلرِّزقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی اَلْحَية ِ اَلدُّنْیا خةلِصَةً یَومَ اَلْقِيةمَةِ کَذلِکَ نُفَصِّلُ

اَلْآیاتِ لِقَومٍ یَعلَمُونَ﴾ (اعراف« )32 /بگو« :چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود
آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟!» بگو« :اینها در زنمدگی دنیما بمرای کسمانی
است که ایمان آوردهاند؛ (اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند؛ ولمی) در قیاممت خمالص
(برای مؤمنان) خواهد بود ».این گونه آیات (خود) را برای کسانی که آگاهاند شرح میدهیم!»
بنابراین حفاظت از محیط زیست بهمعنای عدم بهرهوری یا حتی کمتمر اسمتفاده کمردن از
امکانات طبیعت نیست بلکه مراد استفادة بهینه عاقالنه و شماکرانه از آن اسمت؛ زیمرا گماهی
خودداری از بهرهوری صحیح از امکانات محیط زیست موجب تخریب آن خواهد شد (رضا یان
و جوزی 1393ش.)155 :.
(ع)
قرآن کریم نام حضرت داوود و حضرت سلیمان را م که بهمعنمای کاممل از نعممات الهمی
استفاده کردند و با ایجاد هنرها و صنای نظام قدرتمند الهی را بمه نممایش گراشمتند مطمرح
نموده است اما در مورد اول عمل صالح را بهدنبال این صناعات درخواست مینمایمد﴿ .وَ لَقَد
آتَینا داوُدَ مِنّا فَضْالً یا جِبا ُ أَوِّبِی مَعَهُ وَ اَلطَّیرَ وَ أَلَنّا لَهُ اَلْحَدِیدَ * أَنِ اِعمَلْ سـابِغاتٍ وَ
قَدِّر فِی اَلسَّرْدِ وَ اِعمَلُوا صالِحاً إِنِّی بِما تَعمَلُونَ بَصِیرٌ﴾ (سبأ10 /مم « )11و مما بمه داوود از
سوی خود فضیلتی بزرگ بخشیدیم؛ (ما به کوهها و پرندگان گفتیم ):ای کوهها و ای پرنمدگان!
با او همآواز شوید و همراه او تسبیح خدا گویید! و آهن را برای او نرم کردیم( .و به او گفتمیم):
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زرههای کامل و فراخ بساز و حلقهها را بهاندازه و متناسب کن! و عمل صالح به جما آوریمد کمه
من به آنچه انجام میدهید بینا هستم!»
و در مورد دوم شکر این نعمات الهی را خواستار اسمت ﴿یَعمَلُونَ لَهُ ما یَشا ُ مِنْ مَحارِیبَ
وَ تَماثِیلَ وَ جِفانٍ کَالْجَوابِ وَ قُدُورٍ راسِیاتٍ اِعمَلُوا آ َ داوُدَ شُکْراً وَ قَلِیلٌ مِـنْ عِبـادِیَ
اَلشَّکُورُ﴾ (سبأ« )13 /آنها هرچه سلیمان میخواسمت بمرایش درسمت ممیکردنمد :معبمدها
تمثالها ظروف بزرگ غرا همانند حو ها و دیگهای ثابت (که از بزرگمی قابملحمملونقمل
نبود؛ و به آنان گفتیم ):ای آل داوود! شکر (این همه نعمت را) به جا آورید؛ ولمی عمدة کممی از
بندگان من شکرگزارند!»
امیر مؤمنان میفرمایند« :أَحَبُّ النَّاس إلَى اللَّهِ سُبحَانَهُ العَامِلُ فِیمَا أَنعَم بهِ عَلَیمهِ بالشمکر وَ
أَبغَضَهُم إلَیهِ اَلعَامیلُ فِى نِعمَهِ بالکُفر» (تمیمی آمدی 1410ق )216 :.محبوبترین مردم نزد
خدا شاکرترین آنها بر نعمتها و بدترین مردم ناسساسترین آنها هستند.
بنابراین خداوند وقتی سخن از خوردن روزی حالل و طیّب میکند بهدنبال آن از انسمان
شکر نعمتهای خویش را طلب مینماید و این را نشانة بندگی خود میدانمد﴿ .فَکُلُـوا مِمّـا
رَزَقَکُمُ اَللّهُ حَالالً طَیِّباً وَ اُشْکُرُوا نِعمَتَ اَللّهِ إِنْ کُنْتُم إِیّاهُ تَعبُدُونَ﴾(نحمل)114 /؛ «پم
از آنچه خدا روزیتان کرده است حالل و پاکیزه بخورید؛ و شکر نعمت خدا را به جا آورید اگر
او را میپرستید!»
دستورات اخالقی قرآن مبنی بر اسراف نکردن در چندین آیة قرآن مانند ﴿یـا بَنِـی آدَمَ
خُذُوا زِینَتَکُم عِنْدَ کُلِّ مَسجِدٍ وَ کُلُوا وَ اِشْرَبُوا وَ ال تُسرِفُوا إِنَّـهُ ال یُحِـبُّ اَلْمُسـرِفِین﴾
(اعراف« )31 /ای فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خمود برداریمد! و (از
نعمتهای الهی) بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمیدارد!
بهروشنی بر این مطلب داللت میکند که ما ح ّ.هرگونه استفاده کردن از آن را نداریم».
طبرانی ذیل آیة فوق در معنای اسراف هرگونه تجاوز از حدود الهی را (حرام شمردن حالل
الهی تجاوز از حدّ و مرز انفاق و نیز حتی خوردن بیش از سیری که موجمب ضمرر بمه انسمان
شود) جزء مصادی .اسراف میداند (طبرانی 2008م .ج.)135 :3
از سوی دیگر تمام دستورات در مورد نظافت اجتماعی مثل دفن امموات و دفمن حیوانمات
مصداق پاسداری از محیط زیست در نگاه اسالم است.
با کمال تأسف صحنة تخریب محیط زیست انسانی بهخصوص در شهرها و محمیط زیسمت
گیاهی و حیوانی در جنگلها و رودخانهها تصاویر نازیبایی را به نمایش نهاده است و به تعبیمر
برخی نویسندگان این آالیندگی باعث ایجماد یمک همرجوممرج در شعارنویسمی و پوسمترهای
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دیوارها و مغازهها و باشگاهها و مدارس و مساجد است کمه بمهنحمو مشممئزکنندهای در تزایمد
است (احمد الخشن 1395ق.)434 :.
به بیان قرآن تبدیل و تغییر نابهجای نعمتهای خدادادی عراب خداونمد را درپمی خواهمد
داشت﴿ .سَلْ بَنِی إِسرائِیلَ کَم آتَیناهُم مِنْ آیَةٍ بَيِّنَة وَ مَنْ یُبَدِّ ْ نِعْمَةةَ اَللّهِ مِـنْ بَعـدِ مـا

جا َتْهُ فَإِنَّ اَللّهَ شَدِیدُ اَلْعِقابِ﴾ (بقره« )211/از بنیاسرا یل بسرس« :چمه انمدازه نشمانههمای
روشن به آنها دادیم؟» (ولی آنان نعممتهما و امکانمات ممادّی و معنموی را کمه خداونمد در
اختیارشان گراشته بود در راه غلط بهکار گرفتند ).و کسی که نعمت خدا را پ از آن که بمه
سراغش آمد تبدیل کند (و در مسیر خالف بهکار گیرد گرفتار عراب شدید الهی خواهد شمد)
که خداوند شدیدالعقاب است».
(ع)
فیض کاشانی در تفسیر خود نقل میکند که امام صادق به کسی که هسمتة خرممایی را
دور میانداخت فرمود« :لَا تَفعَل إنَّ هَرَا مِن التَبرِیر وَ اِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الفَسَمادَ (فمیض کاشمانی
1415ق .ج)188 :3؛ این کار را نکن که مصداق تبریر است و خداوند فساد را دوست ندارد.
2ـ  .4رعایت حقّ آیندگان
همانگونه که گفته شد انسان امانتدار محیط زیست است نه مالک آن .بنابراین اغلب اسمناد
حقوقی بین المللی به حقوق نسلهای آینده اشاره دارد .دراصل اول اعالمیة «استکهلم» آمده
است:
«انسان ...مسئولیت خطیر حفظ و بهبود محیط زیست را برای نسل حاضر و نسلهای آینده بمه
عهده دارد و در بند  8مادّة  8در چارچوب تغییرات آب و هوا اعالم میکند :اعضا بایمد سیسمتم
آب و هوا را بهنف نسلهای فعلی و آیندة بشر برمبنای تساوی و برطب .مسئولیتهای مشترک
ولی متفاوت و قابلیتهای خود مورد حمایمت قمرار دهنمد» (کمی 8811ش .ج 808 :8مم
.)801

در نگاه قرآن از مهمترین حقوق ح ّ.سایر افراد انسانی است چه آنان که در حال حیاتانمد و
چه آنها که از دنیا رفتهاند و چه آیندگان که هنوز پا به عرصة وجود نگراشتهانمد .واژة «بیمت
المال» در فرهنگ دینی و دینمداران از واژههای پرکاربرد اسمت کمه بمه حم ّ.عممومی تممام
انسانها در بهرهبرداری از محیط زیست و داراییهای آن اشاره دارد .بنابراین قمرآن کمریم نمه
تنها انسان را مسئول اعمال خویش میداند بلکه به او گوشزد میکند که متوجمه آثمار اعممال
خود نیز باشمد﴿ :إِنّا نَحنُ نُحیِ اَلْمَوتى وَ نَکْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُم وَ کُلَّ شَی ٍ أَحصَـیناهُ
فِی إِمامٍ مُبِینٍ﴾(ی «)12 /بهیقین ما مردگان را زنده میکنیم و آنچه را از پمیش فرسمتاده
اند و تمام آثار آنها را می نویسیم؛ و همهچیز را در کتاب آشکارکنندهای برشمردهایم!»
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روشن است که هرگونه رفتماری کمه ماهیمت زیسمتمحیطمی و انسمانی را دچمار اخمالل و
دگرگونی منفی کند مصداق ح.الناس خواهد بود .و ازآنجاکه طب .بیان قرآن مناب موجود
محدود است (حجر )21 /ما ح ّ.هرگونه بهرهوری و اسراف و تبریر را نداریم .خداوند در قرآن
به صراحت محبت خویش را از اسرافکاران دریغ میکند (اعراف31/؛ انعام ) 141 /و ممردم را
از اطاعت مسرفان بازمیدارد (شعراء )151/و آنان را از هدایت الهی محروم (غافر )28/و فرجام
آنان را آتش دوزخ میدانمد (غمافر .)43/ایمن بمدان علمت اسمت کمه تبریرکننمدگان بمرادران
شیطاناند که سخت کفران نعمت الهی میکنند (اسراء.)27/
بنابراین قرآن در آیهای میفرمایمد﴿ :وَ إِذا تَوَلّى سَعى فِی اَلْأَرضِ لِیُفْسِدَ فِیها وَ یُهلِـکَ
اَلْحَرْثَ وَ اَلنَّسلَ وَ اَللّهُ الیُحِبُّ اَلْفَسادَ﴾ (بقره)205 /؛ «هنگامیکه روی برممیگرداننمد (و از
نزد تو خارج میشوند) در راه فساد در زمین کوشش ممیکننمد و زراعمتهما و چهارپایمان را
نابود میسازند؛ (با اینکه میدانند) خدا فساد را دوست نمیدارد».
برخی از مفسران از این آیة شریفه حرمت نابود کردن نسل حیوانات و گیاهمان را اسمتنباط
نمودهاند (حسینی شیرازی 1388ش )261 :.و برخی محققین نیز میگویند :تمام کسانی که
به شکلهای گوناگون امکان استفاده از زمین را ازبمین ببرنمد و آلمودهکمردن هموا اسمراف در
مصرف مناب و ...زمینة نابودی نسلهای آینده را فراهم میکنند مشمول ایمن آیمه ممیشموند
(اسماعیلی ایولی 1300ش.)113 :.
از صدقات جاریة مورد تأکید روایات که اثر آن بعد از مرگ انسان نیز میماند در کنار علم
کندن نهر حفر چاه ساخت مسجد فرزند صالح و نگارش قمرآن «کاشمت درخمت» اسمت تما
انسانهای دیگر از آن استفاده کنند( .پاینده 1382ش )520 :.رسول گرامی اسمالم در بیمانی
نورانی فرمود« :مَن غَرَسَ غَرسَاً لَم یَأکُل مِنهُ آدَمِیع وَ لَا خَل .مِن خَل .اللَّهِ إلَّا کَمانَ لَمهُ صَةدَقَة»
(همان)551:؛ هرک درختی بکارد و از آن انسانی بخورد یا خلقی از مخلوقمات الهمی [ماننمد
حیوانات] استفاده کند برای او بهعنوان صدقة جاری میماند.

2ـ  ..5عشقورزی و مهرورزی به محیط زیست
بر اساس آیات قرآن کریم همة موجودات آفمرینش از رحممت الهمی بهمرهمندنمد« .وَ رَحْمَتِمی
وَسِمعَتْ کُملَّ شَمیْءٍ» (اعممراف)156 /؛ و رحممتم هممه چیمز را فراگرفتمه اسمت .و دارای خیمر
وجودیاند که دا ماً در حال تسبیح خدایند (اسراء44 /؛ انبیاء )33 /نکتة حا ز اهمیت آن است
که تمام موجودات به تصریح قرآن بر تسبیح خویش آگاهانمد﴿ :أَ لَم تَرَ أَنَّ اَللّهَ یُسَبِّحُ لَهُ مَنْ
فِی اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرضِ وَ اَلطَّیرُ صَافّاتٍ کُلٌّ قَد عَلِمَ صَالتَهُ وَ تَسبِیحَهُ وَ اَللّهُ عَلِیمٌ بِمـا
یَفْعَلُونَ﴾ (نور« )41/آیا ندیدی تمام آنان که در آسمانها و زمینانمد بمرای خمدا تسمبیح ممی
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کنند و همچنین پرندگان به هنگامی که بر فراز آسمان بال گستردهاند؟! هریک از آنها نماز و
تسبیح خود را میداند؛ و خداوند به آنچه انجام میدهند داناست!»
این خود نشان از شعور و درک موجودات هستی و نیز ارزش ذاتی هستی است .بمه گفتمة
پل تیلور شرط احترام به طبیعت آن است که برای گیاهان و جانوران اکوسیستمهای طبیعمی
زمین ارزش ذاتی قا ل باشیم .درنظرگرفتن ارزش ذاتی برای این موجودات پیششرط ارزشمی
بنیادی برای حالت احترام به طبیعت است (بنسون 1382ش .)267 :.جهت بررسی این مهم
گرری بر آیات نورانی قرآن کافی است.
قرآن کریم جنبندگان و پرندگان را امتهایی مانند انسانها میداند﴿ .وَ ما مِنْ دَابَّةة فِـی
اَلْأَرضِ وَ ال طائِرٍ یَطِیرُ بِجَناحَیهِ إِالّ أُمَمٌ أَمثالُکُم ما فَرَّطْنا فِی اَلْکِتابِ مِنْ شَی ٍ ثُـمَّ إِلـى
رَبِّهِم یُحشَرُونَ﴾ (انعام« )38/هیچجنبندهای در زمین و هیچپرندهای که با دو بال خود پرواز
میکند نیست مگر اینکه امتهایی همانند شما هستند .ما هیچچیز را در این کتاب فروگرار
نکردیم؛ سس همگی بهسوی پروردگارشان محشور میگردند».
و رسول گرامی اسالم زمین را موجودی دارای شعور میداند و احترام بمه زممین را در حمدّ
احترام به مادر میداند و میفرماید﴿ :تَحَفَّظُوا مِنَ الْأَرضِ فَإِنَّهَا أُمُّکُـم وَ لَـیسَ فِیهَـا أَحَـدٌ
یَعمَلُ خَیراً أَو شَرّاً إِلَّا وَ هِیَ مُخْبِةَ ٌ بِـهِ﴾ (مجلسمی 1403ق .ج« )97 :7از زممین حفاظمت
کنید که او مادر شماست و هر عمل خیر و شری که در آن انجام دهید روز قیامت از آن خبمر
خواهد داد».
درک این موضوع که زمین بهطور خاص و محیط زیست بهصورت عام شاهد و ناظر انسمان
است آن هم با تعبیر «مادر»! دو اثر مهم را بهدنبال دارد :اوالً موجب نگاه مهربانانة انسمان بمه
محیط زیست میشود؛ آنهم مادری که به بیان رسول گرامی اسالم باید مراقب او بود .و ثانیماً
موجب برانگیختن شرمی عاقالنه و محترمانه از سموی انسمان ممیشمود کمه از هرگونمه رفتمار
غیرمحترمانه در مقابل محیط زیست بسرهیزد .درک نظارت زمین بر اعمال انسان از مهمتمرین
معارف قرآنی است که در سورة زلزال دایرة فهم زمین را تا حدّ شاهدان روز قیاممت گسمترانده
است﴿ .یَومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها﴾ (زلزال« )4 /روز قیامت زممین اخبمار خمود را بمازگو خواهمد
کرد».
مهم آن است که انسان این حضور و شمهادت را درک کنمد .برخمی پژوهشمگران در بحمث
حیاء صرف وجود نظارت را بهعنوان واقعیتی خارجی برای برانگیختن حیاء کافی نمیداننمد و
«درک نظارت موجود» یا «احساس وجود نظارت» را مهمتر از وجود ناظر میدانند (پسمندیده
1355ش .)52 :.این پژوهشگر برای برانگیختن حیاء عمالوهبمر لمزوم «وجمود نماظر» و «درک
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نظارت» به عنصر سومی نیز اشاره میکند که محترم بودن ناظر نزد انسان باشد( .همان.)55 :
ازاین رو قرآن کریم هرچند درختان و گیاهان را متاع زندگی انسمان دانسمته (بم 2 /مم  )3و
آنان را وسیلة برآوردن نیازمندیهای انسان و معیشت او میداند (حجر )20 /اما برایشان شمأن
و کرامت نیز قا ل اسمتَ﴿ .لَقَ اَلسَّماواتِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرَونَها وَ أَلْقى فِی اَلْـأَرضِ رَواسِـیَ أَنْ
تَمِیدَ بِکُم وَ بَثَّ فِیها مِنْ کُلِّ دابَّةة وَ أَنْزَلْنا مِنَ اَلسَّما ِ ما ً فَأَنْبَتْنـا فِیهـا مِـنْ کُـلِّ زَوجٍ

کَرِیمٍ﴾؛ «(او) آسمانها را بدون ستونی که آن را ببینید آفرید و در زمین کوههایی افکند تما
شما را نلرزاند (و جایگاه شما آرام باشد) و از هرگونه جنبنمدهای روی آن منتشمر سماخت؛ و از
آسمان آبی نازل کردیم و بهوسیلة آن در روی زمین انواع گوناگونی از جفتهمای گیاهمان پمر
ارزش رویاندیم».
این درک موجب میشود انسان از ارتکاب هرگونه گنماهی حتمی در خلموت و بمدون نماظر
انسانی پرهیز کند؛ چراکه مکان گناه را نیز شاهد و ناظر ذیشعور برای گناه خود میداند.
از اینرو برخی مفسران در تقسیمبندی آلودگیهای محیط زیسمت در کنمار آلمودگیهمای
مادی به «آلودگیهای معنوی» نیز اشاره نمودهاند (حسمینی شمیرازی 1377ش )289 :.کمه
باید در مقابل آن با تکیه بر آیات نورانی قرآن از پاالیندههای معنوی استفاده نمود تا به برکمات
محیط زیست دست یافت .در این خصوص ایمان و تقوا را پاالیندهای مهم میداند که موجمب
ریزش برکات الهی از زمین و آسمان بر انسان میشود﴿ .وَ لَو أَنَّ أَهلَ اَلْقُرى آمَنُـوا وَ اِتَّقَـوا
لَفَتَحنا عَلَیهِم بَرَکاتٍ مِنَ اَلسَّما ِ وَ اَلْأَرضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُم بِما کـانُوا یَکْسِـبُونَ﴾
(اعراف)96 /؛ «و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان میآوردند و تقوا پیشمه ممیکردنمد برکمات
آسمان و زمین را بر آنها میگشودیم؛ ولی (آنها ح .را) تکریب کردنمد؛ مما همم آنمان را بمه
کیفر اعمالشان مجازات کردیم».
جالب است بدانیم مهرورزی به محیط زیست در نگاه قرآن تابعی اسمت از مهمرورزیهمای
انسانی و روابط گرم جامعة انسانی﴿ .اَلَّرِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اَللّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ مما أَمَمرَ
اَللّهُ بهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی اَلْأَرْ أُولئِمکَ هُممُ اَلْخاسِمرُونَ﴾ (بقمره« )27 /فاسمقان کسمانی
هستند که پیمان خدا را پ از محکم ساختن آن میشکنند؛ و پیوندهایی را که خدا دستور
داده برقرار سازند قط نموده و در روی زمین فساد میکنند؛ اینها زیانکاراناند»
نهی از قط ارتباطهای انسانی و بهدنبال آن ایجاد فسماد در زممین در آیمة فموق ظرافمت
قرآن را در اینباره نشان میدهد .این نشان میدهد اسالم برای تأمین سالمت محمیط زیسمت
افزون بر ابعاد مادی آن به بُعمد معنموی نیمز اهمیمت داده اسمت (جموادی آملمی 1388ش:.
.)291

تحلیل مسئولیت های اخالقی انسان در مورد محیط زیست با تکیه بر /...سید عبدالرسول حسینی و...

107

توجه به این حقیقت که هسمتی دارای کراممت و قداسمت اسمت موجمب شمده کمه اممام
صادق(ع) در هنگام کاشت درخت به خواندن دعا دستور صادر کنند .علیبن رفاعه گوید« :اممام
فرمود هرگاه درختی یا گیاهی [برری] را میکاری برای هر شاخه یا دانه بگو :سبحان الباعمث
الوارث؛ در این صورت اگر خداوند بخواهد آن درخت یا برر خطا نمیکند [کنایه از سبز شمدن
و برکت داشتن]» (کلینی 1407ق .ج .)263 :5
بر اساس این نگاه طبیعت مخلوقی مقدس و ذیح .است که مهمترین دشممن آن خموی
استکباری و سلطهجویی انسان است .بنابراین باید انسان از نامهربانی با محیط زیسمت دسمت
بکشد و چون فرزندی مؤدب نهایت مهرورزی را به مادر خویش بنماید.

نتیجهگیری
این پژوهش با تکیه بر آیات نورانی قرآن کریم ضمن بیان نگاه عمی .قرآن به محمیط زیسمت
که جزءجزء آن را آیة خداوند و دارای قداست ذاتی میداند و این قداست نیز ریشه در درک و
تسبیح آگاهانة هستی دارد به این نتایج دست یافت که محیط زیست افزونبر قداسمت ذاتمی
دارای ارزش ابزاری است و در جهت کمال و تعمالی انسمان خلم .شمده اسمت و دارای نظمامی
هدفمند و اجزایی بههم پیوسته است که ملکموتی ورای ظماهر آن اسمت .امما از آنجما کمه از
یکسو داراییهای زیستمحیطی هم محدود است و هم متعل .به تمام انسانها و نسلها و از
سوی دیگر انسان خلیفة خداوند است که باید کاری خدایی در مورد محیط زیست خود بکند
باید تاب دستورات الهی در تعامل با محیط زیست باشد و ح ّ.هرگونه بهرهوری از آن را ندارد.
بنابراین باید در انجام تکلیف خود در برابر محیط زیست چارچوبهای اخالقی را کمه خداونمد
به او تکلیف نموده رعایت کند .از اینرو طب .دستورات الهی در قرآن کریم حفمظ و آبمادانی
محیط زیست پرهیز از فساد و تخریب آن استفادة شاکرانه و بدون افراط و تفریط جلوگیری
از اسراف و رعایت ح ّ.آیندگان جزو الزامات و مسئولیتهای اخالقی انسان در تعامل با محیط
زیست است .قرآن چون محیط زیست را مخلوق الهی و دارای درک و شعور میبیند اجازة هر
گونه بهرهوری از آن را به انسان نمیدهد و در مقابمل اسمتفاده از آن وی را مسمئول اخالقمی
تصرفات در آن میداند که کمتر در نگاهها و اندیشههای بشری به ایمن جامعیمت توجمه شمده
است .نوع اندیشههای حمایتگرانه از محیط زیست به جنبههای صرفاً بشری مادّی و زیسمتی
موضوع توجه نموده و جنبة ماورا ی آن را نادیده گرفته است .نکتة حا ز اهمیمت نهمایی لمزوم
عش.ورزی و نگاه مهربانانه به محیط زیست است که حکایت از روح مادرانة حماکم بمر هسمتی
دارد که ترحم و ادب به تمام عناصمر زیسمتمحیطمی اعمم از انسمانهما گیاهمان جمانوران و
جمادات را از انسان طلب میکند.
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