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  چكيده
انسان پيشرفت نوع بشر در زمينه هاي علمي و صنعتي، در كنار ايجاد رفاه و آسايش بيشتر براي 

ها، جهان را به سمت بهره برداري روزافزون از منابع طبيعي، تخريب محيط زيست و ايجاد آلودگي 
هاي منابع آب و هوا و خاك پيش برده است. تخريب محيط زيست، عالوه بر آن كه حيات ساير 

اجه موجودات را تحت تأثير سوء خود قرار مي دهد، زندگي نسل هاي آتي بشر را نيز با تهديد مو
مي كند. با توجه به اينكه در حال حاضر قوانين بشري، هدف حفاظت از محيط زيست را مدنظر 
دارد، ليكن مهمترين عاملي كه در اين ميان مي تواند كليه انسان ها را در صيانت از منابع طبيعي 

زه هاي ديني مجاب كند و بتواند اتحادي را در اين زمينه ايجاد كند، نه فقط قوانين بشري، بلكه آمو
اجتماعي است  - و اخالقي است كه وجه مشترك كليه انسان هاست. دين اسالم نيز كه آييني الهي 

و فرد را در مقابل اجتماع داراي حقوق و تكاليفي مي داند و كامل ترين دين الهي در اين زمينه 
اد حفاظت از است، بنيان مناسبي است كه بتوان با استفاده از ظرفيت هاي آن، فرهنگ و اعتق

 -محيط زيست را بر روي آن بنا كرد. در اين مقاله سعي مي گردد به موضوع نگرش سياسي 
  .اجتماعي اسالم درباره محيط زيست پرداخته شود

 
  اسالم، قرآن، قانون، محيط زيست، آب  :يديكل واژگان

 

  مقدمه

دنياي امروز در تهديد بزرگي قرار گرفته است. تهديدي كه عامل اصلي اش از درون طبيعت و بالياي آسماني نيست بلكه ساخته 
و پرداخته دست انسان هاست و از طرف نوع بشر به نظام طبيعت و موجودات ديگر تحميل مي گردد. تخريب محيط زيست كه پس از وقوع 

يد و هم اكنون با افزايش سوخت هاي فسيلي و دفع آالينده هاي صنعتي و خانگي در دل طبيعت، روز به انقالب صنعتي در غرب شروع گرد
روز عرصه حيات را براي نباتات و حيوانات و حتي نسل بشر تنگ نموده است. يكي از بزرگترين چالش هاي جهان و تأثيرگذار بر سياست 

ن ميان، نقش اخالق و جنبه هاي معنوي ديني در الزام و تشويق انسانها به حفاظت از داخلي كشورها و نظام  بين المللي مي باشد. در اي
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 2 آباديمحبوبه امان، 1 حسين زماني
 كارشناس نيرو، وزارت قزوين، اي منطقه آب شركت زيرزميني، هاي آب حفاظت گروه رئيس 1

 نور پيام دانشگاه حقوق كارشناسي دانشجوي سياسي، علوم ارشد كارشناس شناسي، زمين ارشد
  .قلعه صائين

 شركت ها، پروانه صدور به رسيدگي كميسيون عضو و زيرزميني هاي آب حفاظت كارشناس 2
 حقوق كارشناسي دانشجوي شناسي، زمين ارشد كارشناس نيرو، وزارت قزوين، اي منطقه آب

  .زهرا بويين نور پيام دانشگاه
  

  زماني حسين
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سياست و قانون اسالم درباره حفاظت محيط زيست و 
  منابع آب
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ركن حيات و مخلوقات الهي، بزرگترين عاملي است كه مي تواند در اين مهم ياري گر باشد. نقش اديان و باالخص تعاليم اخالقي اسالم در 
پاك انسان ها داشته و رابطه منطقي بين انسان و طبيعت را رقم مي  حفاظت از محيط زيست و سياست هاي اين دين مبين ريشه در فطرت

  زند.
   

  بحث
از ديرباز چهار نوع نگرش اصلي انسان به پيرامونش به وجود آمده و تكوين يافته است. اولين آن مربوط به انسان هاي اوليه بوده 
ه است كه تعامل آنها با طبيعت، مشابه رفتار ساير حيوانات بوده است. انسانهايي كه از طبيعت صرفاً براي برآوردن احتياجات روزمره خود ك

  تغذيه و سرپناه بوده است بهره مي برده اند.  مهم ترين آن
در دومين نگرش تشكيل اجتماعات كوچك انساني و آغاز تفكرهاي نخستين و جرقه باورهايي كه به تدريج سرمنشأ اديان اوليه 

قدس يافته است. احترام شده است، رفتار متقابل انسان و طبيعت را شكل داده اند. در اين دوران طبيعت خاصيت ماورالطبيعه اي يافته و ت
به طبيعت و نشانه هاي آن، به حد به صورت پرستش آن به عنوان قدرت هاي به وجود آورنده انسان و رقم زننده سرنوشت آن هويدا شده 

  است. اديان پگاني، پرستش اجان طبيعي در اين دوران مشاهده مي گردد.
هيمي يا آيين هايي همچون بودايي و تعليمات كنفوسيوس يا زرتشتي، در سومين مرحله ظهور اديان آسماني مانند دين هاي ابرا

رده طبيعت را نيز همچون انسان ها مخلوق آفريدگار يگانه (در اديان ابراهيمي) يا خداوندان متعدد (مكاتب و اديان غيرابراهيمي) به شمار آو
يدگار توصيه شده است. اديان بزرگ با پرورش نهال اخالقيات در اند و در اكثر آنها، حفظ طبيعت به عنوان نشاني از احترام به قدرت آفر

 دامان خود، نقش بسيار تعيين كننده اي در تربيت انسان ها داشته اند و بيشترين نقش را نيز هم اكنون در اعتقادات انسان ها براي تعيين
  رابطه صحيح با طبيعت دارا هستند.

ار گرفتن انسان بر مي گردد كه در آن، نگرش استفاده بيشتر از طبيعت به نفع چهارمين مرحله به شروع تمدن غرب و محور قر
پيشرفت تمدن بشري و بي توجهي به طبعات سنگين آن اصلي ترين پيامد آن است. مي توان گفت اديان و باورهايي كه آفريدگار را از درون 

شي انسان محور با هدف بهره برداري هرچه بيشتر از ذخاير طبيعت نظاره مي كرد و ديدگاهي مقدس به آن داشت، جاي خود را به نگر
  زمين داده است.

 نگرشي كوتاه بر رفتار زيست محيطي اديان مختلف

در دين زرتشت، پاك نگاه داشتن عناصر چهارگانه آب، خاك، هوا و آتش جزو اصول رفتار پيروان آن در ايران قديم بوده است. 
هيتا كه فرشته نگاهبان آب به شمار مي رفت از اين قبيل است. جلوگيري از آلوده نمودن آب و پرهيز از فرشته هاي پاسدار طبيعت مانند آنا

ريختن هرگونه آلودگي در آن نشان از اهميت اين موضوع دارد. حتي برگزاري جشن نوروز كه نمادي از تازه شدن طبيعت است نيز تاكنون 
دين زرتشت به عنوان ديني كه در دنياي قديم، حكومت بزرگي تشكيل داد در اين باره حائز  در ميان ايرانيان رواج دارد. شايد بتوان گفت

اهميت است. در دوره ساسانيان كه زرتشتي گري دين رسمي بود و بنيانگذاران آن در اصل جزو مؤبدان زرتشتي بودند، سياست حكومت بر 
  عمال مردم در برابر محيط زيست با توجه به قوانين آن آيين تنظيم شده بود.تعلميات آن دين بنا شده بود و از اين رو، رفتار حكومت و ا

در دين يهوديت، خداوند، انسان و طبيعت به عنوان بافتي يكپارچه تلقي شده و تعليمات آن دين، آفرينش هر يك از موجودات را 
زيست محيطي يهودي در تعاليم تورات و تلمود ريشه ، گفتمان [21]. به اعتقاد ساموئلسون [1]به حق مخصوص خداوند نسبت داده است 

  داشته و يهوديت در ذات خود دغدغه عميقي درباره رفاه و سعادت جهان طبيعي دارد.
مسيحيت نيز نگاه ويژه اي به طبيعت دارد. مسيحيت برتري انسان ها را مترادف نابودي و سوءاستفاده از آن نمي داند و بر 

ن با طبيعت تأكيد مي كند. تقبيح رفتارهاي غيرمسئوالنه انسان نسبت به ساير مخلوقات و محق ندانستن وي همزيستي مسالمت آميز انسا
در زمان حاضر نيز هر چه زمين گرم تر، نامتعادل  [18]به ايجاد هرج و مرج در طبيعت از تعاليم اين دين محسوب مي شود. به اعتقاد هسل 

ود، به همان ميزان بر تعداد متكلمان و علماي اخالق مسيحي كه به چالش هاي زيست محيطي مي تر، پرجمعيت تر و از عدالت دورتر مي ش
  پردازند، افزوده مي شود.

حرمت گذاشتن به طبيعت به شكل كامل آن، نشانگر عشق انسان به طبيعت در آيين بوداست. نقلي از بوداست كه مي گويد 
خود، فرزندش را حفظ مي كند، مهر بي پايان را نيز بايد درباره تمام موجودات زنده در خود  همانگونه كه ما در با به خطر انداختن زندگاني

 [23]. تاكر و ويليامز [7]شكوفا كرد. محققان بودايي علت آشفتگي هاي روحي و معنوي انسان غربي را در بيگانگي آن با طبيعت مي دانند 
توجه به چالش هاي موجود كه بر اثر بحران هاي زيست محيطي به وجود آمده است،  در كتاب بودائيسم و محيط زيست ذكر كرده اند كه با

  تعاليم آيين بودايي در مورد ارتباط دروني همه اشكال حيات مي تواند در بازيابي رابطه متقابل و منطقي انسان با طبيعت موثر باشد.
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تان مقدس محسوب مي شوند و جايي را كه حتي يك در آيين هندو نيز اشكال طبيعت مانند جنگل ها، بيشه زارها و درخ 
درخت پر از گل و ميوه در آن يافت شود را مكاني باارزش براي عبادت و پرستش مي دانند. همچنين در سنت هاي مختلف هندوئيسم، 

  برخي از رودخانه ها، كوهها و جنگل ها به طور اخص، مقدس شمرده مي شوند.
  
  درباره محيط زيستنگرشي بر ديدگاه هاي غيرديني  

در ديدگاه طبيعت گرا، انسان امتياز يا تقدم جوهري بر طبيعت و ساير موجودات ندارد. نگرش اغلب طرفداران محيط زيست و 
در غرب معروف هستند حق را در چيزي وارد مي دانند كه در حيات اجتماعي، ميل به زيبايي، كمال و » سبزها«آنان كه به اصطالح، 

پي داشته باشد. واتسون در نوشته هاي خود، اصل احترام به انسان كانت را به اصل واكنش متقابل به حيوانات رده باال و  پايداري را در
باهوش تسري داده است. گود پاستر  و هانت  اعتقاد دارند هر موجود در عالم هستي، جدا از زنده بودن داراي حقوقي است كه بايد از طرف 

  .[9]ديگران رعايت شود 
در ديدگاه انسان گرا، جوهر وجودي انسان ها مورد توجه قرار دارد و ساير موجودات حق يا مسئوليتي در اين باره ندارند. اين 
ديدگاه شامل دو مكتب فايده گرا و ليبرال است. در مكتب فايده گرا، اعمال انسان ها در راستاي كاميابي جامعه معني پيدا مي كند و هر 

نحصر در انسان مي داند وليكن تا جايي كه محافظت از طبيعت تأمين كننده منافع جامعه باشد، از آن حمايت مي كند. چند حق حيات را م
رند، در مكتب ليبرال، حقوق انساني را متعلق به تك تك افراد مي داند و به دليل اينكه به طور عموم، افراد به آينده دور خود توجه كافي ندا

  .[3]ي براي حفظ محيط زيست كه در فاصله اي دورتر از يك نسل آثار خود را نشان مي دهد، ندارد برنامه و انگيزه مطلوب
با قرار گرفتن انسان در مركز سياست هاي محيطي و انسان مداري به عنوان پايه هاي استراتژي هاي حفاظت محيطي، مي توان 

زل يابد. پيامد انسان گرايي معاصر، عدم پذيرش مسئوليتي است كه انتظار داشت كه ارزش محيط زيست و طبيعت، تنها در حد ابزار تن
  .[2]انسان نسبت به ارزش هاي ذاتي طبيعت دارد 

  ديدگاه اسالم 
قرآن كريم به عنوان كتاب مقدس مسلمانان كه در واقع از وحي الهي نشأت گرفته است. عالوه بر ذكر مسائل معنوي، درخصوص 

مَّا فَرَّطْنَا فِي « ادي انسان ها نيز نظر داشته است و محيط زيست نيز در اين باره، بي نصيب نبوده است. آيه موضوعات تأثيرگذار بر زندگي م
  ).38كه بيان مي دارد ما در اين كتاب از بيان هيچ چيز فروگذار نكرديم مبين اين مطلب است (سوره انعام، آيه »  الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ

رامي توان بر دو بخش تقسيم كرد. آياتي كه طبيعت را در اختيار انسان ها     مي داند و در واقع  نظر قرآن درباره محيط زيست
مقام خليفه الهي براي نوع بشر قائل است و قسمتي ديگر كه شيوه رفتار نوع بشر با طبيعت را مشخص مي كند و تكاليف و وظايف انسان ها 

دآور مي گردد. بديهي است يكي از اموري كه در رستگاري نوع بشر در آخرت تأثيرگذار مي را چه از لحاظ فردي، اجتماعي و حكومتي را يا
باشد. محيط زيستي سالم است كه انسان بتواند در آن با پرورش روح  جسم خود، در راه اجراي فرامين الهي بكوشد و بي شك محيطي 

  به آن نحو كه قرآن انتظار دارد، برآورده نمي سازد. پرمخاطره و پر از آشوب و خرابي، هيچگاه اجازه بالندگي انسان را
سوره االنبياء بيان مي  16ابتدايي ترين موضوعي كه در اين باره قابل طرح است ايدئولوژي قرآن درباره هدف آفرينش است. آيه 

  فرمايد:
  وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ«

  »و آنچه را كه در ميان آن دو است به بازيچه نيافريديم و آسمان و زمين
  سوره الروم بيان مي گردد: 8همچنين در بخشي از آيه 

  مَّا خَلَقَ اللَّـهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ «
  »ده استخداوند آسمان ها و زمين و آنچه را كه در ميان آن دو است جز به حق نيافري

اين دو آيه و آيات متعدد ديگري در قرآن، آفرينش را لغو و بيهوده ندانسته و هدفي را براي آن در نظر گرفته است و چه هدفي 
  واالتر از اينكه تمام اين آفرينش و محيط زيست براي تعالي نوع بشر است.

  سوره بقره بيان داشته است: 29آفرينش دانست. آيه بهره مندي انسان ها از طبيعت را مي توان به استناد آياتي جزو اهداف 
    هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ َجمِيعًا«

  »اوست كه همه آنچه در زمين است را براي شما آفريد
الزمه نيل به اين آيه نشان مي دهد منابع و منافع زمين به همه انسان ها تعلق دارد و محدود به زمان خاصي نيست. از اين رو، 

هدف اين آيه در طول قرون و اعصار متمادي، وجود اين منابع و منافع در تمام دوران هاست كه بدون حفاظت از محيط زيست و تداوم آن 
  در نسل هاي متمادي امكانپذير نخواهد بود.
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  سوره الرحمن مي فرمايد: 10خداوند در آيه 
   وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ«

  »د زمين را براي همگان آفريدو خداون
  ».محيط زيست براي همگان است«همين آيه، به طور جامع و كامل نظر قرآن كريم را به ذهن متبادر مي سازد: 

اين آيات، آن چنان كه تفاوتي بين انسان ها در دوران مختلف درباره بهر برداري از محيط زيست قائل نشده است هيچ تفاوتي 
فيايي را نيز نپذيرفته است. از اين روست كه تعاليم اسالم و نيز دستورات فقهي، همسو با تعميم حق بهره گيري از ديني و نژادي و جغرا

. در واقع اين آيات، بيان كننده حق همگاني از محيط زيست است و [6]مواهب طبيعت براي همه افراد جامعه تنظيم و تدوين گرديده است 
باشد كه امكان استفاده و بهره برداري از آن براي تمام بشريت در تمام نسل ها امكانپذير باشد. اين نكته در  استفاده از اين حق بايد به نحوي

  پيام مقام معظم رهبري به اولين همايش حقوق محيط زيست نيز بدين طريق بيان شده است:
سالم و به دور از فاصله طبقاتي و مستعد هدف متعالي اسالم، برخوردار ساختن همه نسل ها از نعمت هاي الهي و ايجاد جامعه 

 براي رشد و شكوفايي است و الزامات شرعي را براي حفظ تعادل و توازن در استفاده از مواهب طبيعي با پرهيز از زياده روي و تعبد به عدم
  .[10]اضرار به غير فراهم آورده است 

  سوره لقمان آمده است: 20در آيه 
   ـهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَْرضِ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّ«

  »آيا نديديد كه خداوند آنچه در آسمان ها و زمين است مطيع شما كرد
شهيد مطهري در مورد آياتي كه در آنها از واژه تسخير در مورد عناصر محيط زيست براي انسان ها استفاده شده است عقيده دارد: 

ر كردن ماه، خورشيد، شب، روز، دريا، نهرها، كوهها، باد و هر چه در آسمان و زمين است ياد شده است. بديهي است كه در در قرآن از مسخً
  .[14]همه اين موارد  مقصود اين است كه اين امور طوري آفريده شده اند كه رام انسان و مورد استفاه و بهره برداري انسان هستند 

حيط زيست براي انسان ها، به وجود آورنده تكليفي نيز بر عهده انسان هاست. زيرا كه در راه استفاده بنابراين، حق استفاده از م
انسان از طبيعت براي معاش و رفاه، زياده روي كردن و به خطر افتادن حيات انسان هاي ديگر و ايجاد مانع در راه تكامل مادي و معنوي 

ز نگرش قرآن كريم درخصوص بهره مندي از مواهب طبيعت از ساير مكاتب مادي در اين بشريت برخالف هدف غايي حق تعالي است. تماي
است كه در اسالم و قرآن خدمت رساني به انسان، هدف غايي نيست بلكه واسطه اي كه شرايط هدف اصلي يعني تحقق توحيد و رهنمون 

ين هدف اصلي، گمراهي را در پي خواهد داشت و شايد به صورت انسان به كمال و سعادت را فراهم مي سازد. بي ترديد، انحراف از مسير ا
بسيار ظريف نتيجه گرفت كه تخريب محيط زيست و از بين بردن شرايط طبيعي، بشريت را به سوي گمراهي از راه حق پيش خواهد برد. 

ويني و جسمي اوست، بايد محيط تكامل انسان به عنوان موجودي مختار، بايد به اين واقعيت تن دهد كه زمين همانگونه كه محل رشد تك
روحي و معنوي او نيز باشد و چون اسباب و مقدمات تكامل روحي اش، ارادي و اختياري است پس بايد به شيوه اي عالمانه و مدبرانه از 

  .[1]محيط زيست براي اين هدف متعالي استفاده كند 
دود نيست و قواعدي دارد كه الزم الرعايه است و نكته اصلي آن بنابراين، تصرف انسان در طبيعت و محيط زيست، مطلق و نامح

  مي فرمايد: 61عدم اضرار به ديگران است. خواه اين ديگران، هم دوراني هاي وي باشند، خواه آيندگان. خداوند در سوره هود آيه 
   هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَْرضِ وَاسْتَعْمََركُمْ فِيهَا«

  »پديد آورد و آبادي آن را به شما واگذاشتخداوند شما را از زمين 
  بيان شده است: 56همچنين در سوره اعراف آيه 

  وَلَا تُفْسُِدوا فِي الْأَْرضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا«
  »در زمين پس از اصالح آن فساد نكنيد

گذار شده است و بديهي است آنچه از اين دو آيه استنباط مي شود اين است كه عمران و آباد كردن زمين به عهده انسان ها وا
  . [10]آباداني مخالف مفهوم تخريب است 

همچنين وقتي از فساد پس از اصالح سخن رفته است، تأكيد بر حفظ و حراست از زمين است و مي توان گفت يكي از رفتارهاي 
سوره  205گفته است. در آيه شريفه اصالح گرانه، حفاظت از محيط زيست است كه فساد و رخنه آن به شدت مورد نهي شارع مقدس قرار 

  بقره آمده است:
هُ لَا يُِحبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّْسلَ «     وَاللـَّ

نابود مي سازند، خداوند فساد را هنگامي كه روي برمي گردانند در راه فساد زمين، كوشش مي كنند و زراعت ها و چهارپايان را 
  »دوست ندارد
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لذا فساد به مفهوم گسترده آن هر گونه تخريب و ويرانگري در نظام آفرينش است و از اين بابت، نابودي و تخريب محيط زيست 

  تعبير شده است.كه بر هم زدن روال طبيعي زمين است نيز فساد محسوب مي گردد و در تعاليم وحي از آن به ناخشنودي پروردگار 
عالوه بر اين موارد حفظ توازن موجود در طبيعت، همانگونه كه حداوند در هنگام آفرينش در نهاد آنها قرار داده است، گوياي 

را آفريده و )، و هر چيزي 2(سوره فرقان آيه  وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَْقدِيرًاوظايف انسان براي حفظ تعادل محيط زيست است. فحواي آيه 
 3و2بدان گونه كه در خور آنها بوده اندازه گيري كرده است، نشانگر وجود تعادل در آفرينش مخلوقات و پديده ها است. همچنين در آيات 

  سوره االعلي آمده است:
  الَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى«

  »گيري كرد و راه نمودهمان كه آفريد و هماهنگي بخشيد و آن كه اندازه 
در كنار يكديگر كه به ترتيب معناي تركيب متناسب و اندازه مخصوص آمده است، گوياي باالترين » تقدير«و » تسويه«تأكيد بر 

  .[15]تناسب و هماهنگي ميان اجزاي هستي و محيط زيست است 
ادل و به اندازه خلق نموده است و وظيفه انسان است از مطالبي كه گفته شد چنين برمي آيد كه خداوند، پديده ها را به طور متع

نها كه با وجود حق استفاده از آنها براي تعالي خود، در راه اصالح و حفظ نظام طبيعي آنها بكوشد و از هر گونه رخ دادن فساد و تخريب در آ
  جلوگيري كند.

  
 تديدگاه هاي پژوهشگران ديني درباره رويكردهاي نو حفاظت از محيط زيس  

با توجه به گرايش روزافزون جوامع به سمت آموزه هاي ديني، دانشمندان علوم اجتماعي پيش بيني مي كنند كه ارزش هاي 
  .[20]اخالقي و ديني، وجه غالب ارزش در قرن بيست و يكم باشد 

حاميان اصلي اصول اخالقي  همانگونه كه توسعه پايدار بيش از پيش براي آينده سياره ما حياتي مي شود، اديان جهان به عنوان
هميشگي محيط مطرح مي شوند. اديان جهان هميشه از عدالت و برابري در ميان انسان ها حمايت كرده و تأثيرات مهم و بسزايي را در 

است، بي  جامعه، سياست و اقتصاد بر جاي نهاده اند. در حالي كه جامعه انسان ها همچنان در تالش براي كسب اهداف و آرمان هاي عدالت
ترديد عدالت مربوط به محيط زيست نيز بخشي از اين آرمان ها و آرزوهاي وسيع خود را نمايان مي سازد. داشتن هواي پاك، آب سالم و 
خاك مستعد از حقوق اساسي انسان به شمار مي رود. دغدغه هميشگي اسالم براي عدالت و مراقب اجتماعي از فقيران و زنان بوه و بي 

راي شمول بيشتري است و دغدغه مربوط به محيط طبيعي را هم در بر مي گيرد و آموزه هاي اسالمي مربوط به اداره امور زمين سرپرست دا
نويد بخش حمايت از اكوسيستم هاي آسيب پذير يعني ارزش گذاشتن به حريم و كنار نهادن قسمتي از زمين براي منفعت عمومي است 

[16].  
) خليفه خداوند بر روي زمين إِنِّي جَاِعلٌ فِي الْأَرِْض خَلِيفَةً سوره بقره ( 30انسان كه براساس آيه  استفاد از محيط زيست براي

است، بايد به طريق مناسب صورت گيرد. از اين جهت الزم است به نحو احسن از اين نعمت الهي بهره برداري شود كه در غير اين صورت 
  .[4]كفران نعمت است 

مقايسه بين قوانين اسالمي و غربي اعتقاد دارد وجه تمايز عمده شريعت اسالمي و قوانين غربي در اين است ، در [19]عزالدين 
كه دستورات حقوق اسالمي منفي نيستند به اين معنا كه وجدان را با جبر و اكراه وادار به اطاعت كنند بلكه به عكس، دستورات حقوقي به 

حيح بودن آنها را تصديق و تأييد مي كند. ارزش هاي اخالق اسالمي، بر پايه استدالل انساني (شيوه گونه اي روشن گرديده اند كه وجدان، ص
ارسطويي) با بر پايه آنچه كه جامعه بر خود تحميل مي كند (شيوه دوركيمي) يا بر مبناي عاليق طبقه خاصي (ماركسيست ها) استوار 

رزش ها را تحت تأثير قرار مي دهد. اما ارزش هاي اخالقي اسالم بر پايه ميزان دقيقي نيست. شرايط (اجتماعي) در هر يك از اين ادعاها، ا
  قرار دارد كه با زمان و مكان عوض نمي شود. بدون ارزش هاي اسالم، افراد و محيط زيست طبيعي هيچ كدام برقرار نخواهد بود.

شتري بر محيط زيست و حفظ آن دارد. فلسفه اسالم اعتقاد دارد كه دين اسالم نسبت به دين مسيحيت تأكيد بي [22]اسميت 
در زمينه عالم هستي بر سه اصل استوار است: يگانگي خداوند، جانشيني خداوند و امانت داري انسان بر روي زمين. از نظر پيامبر اسالم 

ه اي كه پيامبر (ص) زندگي مي كرد، (ص) زمين در خدمت انسان است اما نبايد از خاك استفاده بيش از حد يا سوءاستفاده شود. در منطق
آب برابر با حيات بود. به شهادت قرآن، آب هديه خداوند و منبع تمام حيات بر روي زمين است و قرآن مكرر به مومنين يادآوري مي نمايد 

و حفظ پاكي آن، دو مسئله  كه آنها نقشي جز حفاظت از خلقت خدا بر روي زمين ندارند و مومنين نبايد آن را بي اهميت بدانند. ذخيره آب
مهم براي پيامبر اسالم (ص) بود. حتي وقتي آب به وفور يافت مي شد، ايشان طرفدار صرفه جويي بود و توصيه مي كرد كه مومنين نبايد 

  .[17]حتي هنگام وضو آب را هدر دهند، هر چند نزديك رودخانه يا چشمه جاري باشند 
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اين امر، نشان دهنده ». : هر چيز زنده اي را از آب آفريديموََجعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ َحيٍّ«سوره االنبيا آمده است:  30در آيه 
كل «اهميت مهم ترين عنصر محيط زيست يعني آب به عنوان ركن حفاظت حيات است. همچنين پيامبر اكرم (ص) نيز در حديث 

در اين باره مي گويد:  [1]بر همين موضوع تاكيد فرموده اند. اصغري لفمجاني  - ندهمه موجودات از آب آفريده شده ا - »الماء من خلق ء شي
از ديرباز بر اين باور بوده ام كه انجيل مكمل تورات و قرآن مكمل تمام كتب آسماني است و با دانش اندوزي در دانش، محيط زيست به يك 

  ط زيست است.باور ديگر رسيدم و آن اين است كه قرآن يك كتاب حفاظت از محي
  

 آموزه هاي اسالمي در حفاظت محيط زيست

اگر بخواهيم سياست بشر در قبال محيط زيست را به طور دقيق بررسي كنيم، مي توان آن را به دو بخش ارزش ها و روش ها 
تقسيم بندي كرد. با توجه به ذات اديان درخصوص ارزش ها، شريعت اسالم نيز نقش برجسته اي در اين باره دارد و در آن حيطه هست كه 

كند و درخصوص روش ها، موضوع به خرد و تجربه انسان براي به ثمر رساندن ارزش ها از طريق اتخاذ هنجارهاي مربوطه را تجويز مي 
راهكارهاي عملي سپرده مي شود. از آنجا كه احكام مربوط به حفظ محيط زيست در وهله اول عقلي به نظر مي رسد، اغلب احكام و بيان 

زه هاي محيط زيست اسالم از سرمنشأ اصلي عقلي، قرآن كريم و سنت نشأت مي . در واقع مباني آمو[8]هاي شرعي جنبه ارشادي دارد 
  گيرد و اصول و قواعدي فقهي، اين سه عنصر اصلي را تركيب كرده و نتيجه هاي الزم را ارائه مي كند.

ي قابل بررسي است. در آموزه هاي اسالم درباره رفتار متقابل انسان و طبيعت در دو دسته ، آموزه هاي فردي و آموزه هاي اجتماع
آموزه هاي فردي، تكاليف فردي انسان ها و بايدها و نبايدهايي كه يك مسلمان بايد انجام دهد، تعيين مي گردد. مهم ترين رفتار تجويزي 

زيست كه اسالم در اين باره، اجراي عدالت و پرهيز از هر گونه ظلم و تعدي است. چرا كه براساس قاعده عدالت هر گونه تخريب محيط 
  باعث محروميت و به سختي افتادن ساير انسان ها و نسل هاي بعدي مي شود از مصاديق بارز ظلم محسوب مي گردد.

پرهيز از اسراف و زياده روي در بهره برداري از منابع طبيعي، همواره مورد تأكيد قرآن و سنت بوده است و تحريم شده است. به 
ي اسالم درخصوص حفظ تعادل محيط زيست در همين جلوگيري از اسراف به مسلمانان تأكيد شده نظر مي رسد شديدترين دستورهاي فرد

است. همچنين هر گونه فعاليتي كه باعث تخريب محيط زيست يا آلوده كردن باشد و در پي آن پيامدهاي ديگري چون شيوع بيماري ها و 
  اق ضرر و اضرار به عموم تلقي مي گردد.از بين رفتن موجودات به وقوع بپيوندد، باعث ضمان شده و مصد

همچنين اگر از بعد رهنمودهاي اخالقي اسالم نيز به موضوع نگريسته شود، مقام جانشيني خداوند در روي زمين براي انسان ها، 
و آنچه در آن است جلوه  حفظ امانت سپرده شده به آنها را مي طلبد. لذا مفهوم خليفه الهي انسان، در امانتداري او و پرهيز از تخريب زمين

  گر مي گردد. تأكيدات سنت و سيره معصومين (ع) بر حفظ نظافت و پاكيزگي و جلوگيري از آلوه ساختن آب به همين منوال است.
اسالم ديني اجتماعي است و فلسفه تشكيل دولت يا حكومت اسالمي از زمان صدر اسالم تاكنون و حتي برپايي آن در زمان 

ص) شاهد اين مدعاست. لذا، عالوه بر آموزه هاي فردي كه اسالم درباره محيط زيست وضع و توصيه كرده است احكام پيامبر اسالم (
  اجتماعي و ضمانت هاي اجرايي آن نيز پيش بيني نشده است. 

نظارت  به لحاظ كلي، آموزه هاي اجتماعي اسالم را مي توان به دو بخش نظارت مردمي و دولتي تقسيم كرد. در بخش اول،
عمومي از طريق امر به معروف و نهي از منكر كه جزء فروع دين محسوب مي گردد يكي از مهم ترين جنبه هاي پيشرو اسالم در مقايسه با 
ساير اديان و مكاتب است. در واقع خود مردم، با نظارت و استفاده از اين مهم مي توانند از بسياري از اقدامات درخصوص تخريب محيط 

  وگيري كنند خواه اقدامات تخريبي از طرف مردم ديگر باشد يا از طرف حكومت اتفاق بيفتد.زيست جل
از طرف ديگر نظارت حكومت اسالمي كه داراي اختيارات و تكاليف قابل توجهي است از ديگر تمهيدات اسالم درخصوص حفظ 

اقدامات تخريبي انجام مي شود و هم از طريق فرهنگ منابع طبيعي است. تمهيدات حكومت اسالمي هم از طريق نظارت و جلوگيري از 
  سازي و ترويج اصالح الگوي مصرف و بهره برداري. 

حكومت اسالمي وظيفه دارد سياست هاي كاملي را در جهت پاسداري از محيط زيست براي تعالي مادي و معنوي انسان ها و 
انون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه از شرع مقدس اسالم سرچشمه حفظ آن براي نسل هاي آتي اسالم انجام دهد. به عنوان نمونه ق

قانون اساسي، منابع آبي، مراتع، جنگل ها و معادن جزو انفال  45گرفته است به خوبي اين مباني ر در خود جاي داده است. طبق اصل 
قانون اساسي، حفاظت  50همچنين در اصل محسوب شده و در اختيار حكومت اسالمي قرار گرفته تا بر طبق مصالح عامه عمل نمايد. 

محيط زيست براي نسل امروز و فردا، وظيفه عمومي تلقي شده و هر فعاليتي كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير جبران آن مالزمه 
در قانون اساسي  پيدا كند، ممنوع است. از بررسي اين دو اصل مي توان نتيجه گرفت كه آموزه هاي اجتماعي شريعت، به نحو ملموسي

  جمهوري اسالمي ايران تبلور يافته و حكومت و مردم را ملزم به رعايت حفاظت از محيط زيست نموده است.
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براساس اصل «قانون توزيع عادالنه آب به اين شرح، آمده است:    1همچنين عصاره اين دو اصل مترقي قانون اساسي در ماده 
انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از  هاي جاري در رودها و هاي درياها و آب جمهوري اسالمي ايران، آب قانون اساسي 45

 معدني و هاي آب ها و بركه هاي طبيعي، چشمه سارها و زه آبها و درياچه ها و مرداب و ها ها و فاضالب سطحي و زيرزميني و سيالب
مسئوليت . شود هاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيارحكومت اسالمي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداري مي منابع آب
  .»شود اجازه و نظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول مي حفظ و

معصومين (ع) بر اينكه كل حيات از آب به وجود آمده با توجه به اهميت فوق العاده آب در زندگي بشر و تصريح قرآن و سنت 
قانون  45است، اين مهم به نحو بسيار بارزي در سياستگزاري مديريت منابع آب و قوانين مربوطه آن مورد تأكيد قرار گرفته است. مفاد ماده 

روز  15ضربه شالق يا از  50تا  10به  رت واردهاشخاص زير عالوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسا«توزيع عادالنه آب، گواه اين مدعاست: 
  .شوند موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي تا سه ماه حبس تأديبي بر حسب

گيري آب ل اندازهايهر كس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وس - الف 
  .برداري از تأسيسات آبي را مختل سازدامر بهره ،از انحانحوي  كند يا به

هر كس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب  - ب 
  .ديگري به او نرسدحق
  .دهدهر كس عمدًا به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را به هدر  -ج 
  .هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند -د 
  .برداري از منابع آب مبادرت كندهر كس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره - ه 

ر وقت نيرو درباره تأكيد وظايف و تكاليف نظام اسالمي درباره حفاظت از محيط زيست و به ويژه منابع آبي در پاسخ استفتاي وزي
  نحوه استفاده از آبهاي زيرزميني از مقام معظم رهبري بدين نحو تشريح گرديده است:

دولت جمهوري اسالمي ايران بايد براي حفظ مصالح عمومي و جلوگيري از هر گونه ضرر و زيان و مفاسدي در استفاده بي رويه «
امع االطراف براي عموم وضع كند و اعالم نمايد و آحاد ملت اعم از اشخاص حقيقي و و نامحدود از منابع آب زيرزميني، قوانين و مقررات ج

 حقوقي و اعم از كشاورزي و غيره، شرعاً و قانوناً موظفند از چنين قوانين و مقرراتي در حفر چاه و بهره برداري از آن حتي در ملك شخصي
  .[5]» سالمي ايران شرعاً جايز نيستخود تبعيت نمايند و تخلف از مقررات قانوني دولت جمهوري ا

  نگاهي بر سياست محيط زيستي شيعه در عصر مهدويت
بي ترديد، مهدويت و اعتقاد به عصر ظهور، اصلي ترين نيروي محركه تشيع در طول تاريخ براي بقاي آن و اجراي تكاليف شرعي 

و ظلم ستيزي آن است. در حديثي از امام رضا (ع) درباره حضرت شيعه بوده است. مهم ترين مؤلفه اعتقاد به مهدويت شيعه، عدالت محوري 
، خداوند به واسطه او زمين را از هر گونه جور و ظلم »ظلم من كل و يقّدسها طهراهللا به األرض من كل جوري«مهدي (عج) نقل شده است كه 

  .[13]مطهر و منزه مي كند 
اگر به معناي ظلم مراجعه كنيم، در مقابل معناي عدالت قرار مي گيرد و به نحوي زياده روي عدم قرارگيري چيزي در جاي 
مناسب معني مي دهد. از اين رو مي توان نتيجه گرفت هر گونه تعدي به آفريده هاي الهي و آنچه در زمين است (محيط زيست) مصداق 

است و از اين رو، تعاليم شيعه در ذات خود به حفاظت از محيط زيست تأكيد مي ورزد، مضافاً اينكه ظلم و برخالف آموزه هاي مهدويت 
همين محيط زيست نيز امانتي است كه بايد در عصر ظهور به منجي تحويل نمايد و لزوم نگهباني از آن را دوچندان مي كند. همچنين 

ظهور ويراني هاي زمين آباد مي گردد و نعمت هاي طبيعي به وفور در اختيار انسان روايتي از معصومين (عج) كه نقل فرموده اند: در عصر 
  ها قرار مي گيرد، نشان از اهميت محيط زيست در نظر شيعيان است و آشكار است سياست تشيع بر اين پايه استوار شده است. 

، هر بدعتي را برطرف مي سازد و هر سنتي را باقي مي عالوه بر آن روايتي از امام صادق (ع) كه فرموده اند هنگام قيام قائم (عج)
، نشان از اهتمام حضرت وليعصر (عج) بر رفع بدعت هايي است كه سنت الهي را تحت الشعاع قرار داده است و مي توان تلقي [13]گذارد 

  . الهي و آموزه هاي وحي مي باشدكرد يك از اين بدعت ها، تخريب محيط زيست و منابع طبيعي است كه برخالف سنت امانتداري خليفه 
  بحث ونتيجه گيري:

مسئله محيط زيست و حفظ و حراست از آن ارتباط تنگاتنگي با حيات بشريت دارد. در كليه اديان ارتباط انسان با محيط زيست بر مدار 
اي ديني بر پايه اخالقيات استوار شده اند و احترام به آن و جلوگيري از تخريب منابع طبيعي بيان مي شود. با توجه به اينكه اديان و آيين ه

باعث نشو و نماي آموزه هاي اخالقي مي گردند و اخالقيات نيز برخالف مكاتب مادي بيشترين گسترش و نفوذ را در بين انسان ها دارد، 
  بهترين بنايي مي باشد كه مي توان سياست هاي حفاظت از محيط زيست را بر آن بنا كرد.
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دليل قرابت و نزديكي بسيار زياد احكام و آموزه هاي محيط زيستي اسالم با خردورزي و عقل، مي توان الگوي بسيار مناسبي  عالوه بر آن به
از روابط صحيح انسان و محيط زيست را بر طبق آن تدوين كرد به نحوي كه حتي مورد استفاده جوامع غيرمسلمان نيز قرار گيرد. اصل 

د فالسفه يونان تاكنون مورد نظر اغلب مكاتب ديني و غيرديني بوده است به نحو چشمگيري در سياست محيط عدالت كه از ديرباز و از عه
 زيستي اسالم نمود دارد. از اين رو اصالح كاركرد نهادهاي نظارتي عمومي و دولتي در اين باره و تحقيق و تتبع بيشتر در آموزه هاي ديني

  .رفت از مشكالت و معضالتي زيست محيطي ارائه دهد مي تواند راهكار مناسبي را براي برون
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