
  
 مبانی حق بھره مندی از محیط زیست سالم در قرآن کریم

1, فیروزی، مھدی( 42منبع : فصلنامھ رواق اندیشھ، شماره  ) 

 چکیده:

بی تردید، موضوع آلودگی محیط زیست یکی از مھمترین معضالتی است کھ انسان معاصر را با 

جدی روبھ رو کرده است. این مسألھ از آن جھت دارای اھمیت است، کھ عالئم تھدید کننده چالشھای 

حیات، آشکار شده و نسل حاضر و آینده را بھ دلیل آلودگیھای گسترده زیست محیطی، با تھدید 

مواجھ ساختھ است. از سوی دیگر، انسان بدون داشتن محیط زیستی امن و سالم، قادر نخواھد بود 

گی طبیعی خود ادامھ دھد. بھ ھمین جھت، حفظ و حمایت از محیط زیست و سالم نگھ داشتن بھ زند

آن، بھ عنوان یکی از مھمترین نیازھای اساسی برای ادامھ حیات، مورد توجھ و عنایت ھمگان قرار 

گرفتھ است. حق انسانھا در داشتن محیط زیستی امن و سالم، بھ عنوان یک حق بشری در کنار سایر 

وق شناختھ شده برای بشر، چند سالی است کھ مورد بحث و بررسی محافل علمی و طرفداران حق

 محیط زیست است.

در این نوشتار، مبانی حق بھره مندی از محیط زیست سالم، از دیدگاه قرآن کریم مورد بحث و 

 بررسی قرار می گیرد.

 مقدمھ

ای نگاھداری بیشتر از محیط زیست و حفظ محیط زیست، پاسخ بھ یکی از نیازھای امروز جامعھ بر

رعایت حقوق عمومی است و تخریب محیط زیست معلول نابرابریھای اجتماعی و استفاده ھای غلط 

 )2(از طبیعت و یکی از عوامل تضییع حقوق انسانھاست.
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با نگاھی بھ متون دینی می توان دریافت کھ محیط زیست و توجھ بھ تأمین سالمت آن و حرکت در 

تیابی بھ محیط سالم، از حقوق اساسی بشر است؛ ھمانگونھ کھ تخریب محیط زیست در اثر جھت دس

 )3(نشناختن حقوق بشر است.

انسان بھ عنوان اشرف مخلوقات و جانشین خداوند بر روی زمین، حق دارد از نعمتھای الھی استفاده 

ری از این نعمت الھی در خطر کند؛ اما این استفاده نباید آنچنان باشد کھ حق دیگران در بھره بردا

قرار گیرد. بھ عبارت دیگر، انسان ھمان گونھ کھ حق استفاده و بھره مندی از محیط زیست سالم را 

دارد، مسؤولیت درست استفاده کردن از آن را نیز بر عھده دارد. با نگاھی بھ وضعیت فعلی محیط 

و محیط زیست بھ مسؤولیت خود در حفظ زیست، در می یابیم کھ انسانھا در بھره برداری از طبیعت 

و حراست از آن بھ درستی عمل نکرده اند. شاھد این سخن، بحران عظیمی است کھ محیط زیست 

دچار آن شده است. تخریب و نابودی روز افزون جنگلھا و مراتع، نابودی گونھ ھای نادر گیاھی و 

ای و شیمیایی، ورود مواد نفتی و جانوری، آلودگی آب، خاک و ھوا، استفاده از سالحھای ھستھ 

آالینده ھای دیگر مانند: فاضالب کارخانھ ھا و مجتمعھای صنعتی بھ رودخانھ ھا و دریاھا، آسیب 

دیدن الیھ ازن، بارانھای اسیدی، مصرف روز افزون سوختھای فسیلی، استفاده بی رویھ از سموم 

بردن از آنھا فقط بر تلخ کامی و ناراحتی انسان دفع آفات نباتی و ده ھا عامل آلوده کننده دیگر کھ نام 

می افزاید گویای این واقعیت مھم است کھ بشر در داد و ستد خود با محیط زیست، راه خطرناک و 

مھلکی را در پیش گرفتھ کھ نتیجھ آن چیزی جز بھ خطر افتادن سالمت و حیات انسان و دیگر 

 موجودات نخواھد بود.

ارھایی کھ ھمھ روزه در مورد وضعیت محیط زیست بیان می شود، کافی اندکی تأمل و تفکر در آم

 است تا انسان خود را بر لب پرتگاھی احساس کند کھ ساختھ و پرداختھ خود اوست.

در مقابلھ با این خطر بزرگ کھ موجودیت انسان و دیگر جانداران را با تھدید رو بھ رو کرده است، 

گرفتھ تا از شدت و پیشرفت این بحران کاستھ شود.  تالشھای فراوانی در سطح جھان صورت

کنفرانس استکھلم، درباره محیط زیست «برگزاری ده ھا کنفرانس بزرگ جھانی مانند 



اجالس «و بھ تازگی، برگزاری  )5(»کنفرانس ریو، درباره محیط زیست و توسعھ« )4(،»انسانی

ران عظیمی است کھ جھان بھ واسطھ ، بخشی از اقدامات جھانی در مقابلھ با بح)6(»ژوھانسبورگ

 آلودگی و تخریب محیط زیست گرفتار آن است.

عالوه بر این، تھیھ و تصویب اسناد بین المللی فراوان در جھت مقابلھ با بحران زیست محیطی 

، بخش دیگری )9(»منشور جھانی طبیعت«، )8(»اعالمیھ ریو«، )7(»اعالمیھ استکھلم«جھان، از جملھ 

 ین المللی در این باره است.از اقدامات ب

یکی از اقدامات مھم در این باره، ایجاد رابطھ بین محیط زیست و حقوق بشر و شناسایی حقّی 

است، کھ طی چند » حق بھره مندی از محیط زیست سالم«بشری، نسبت بھ محیط زیست با عنوان 

 قسمت این موضوع را مورد بررسی قرار می دھیم:

 قوق بشررابطھ محیط زیست و ح 1

طبیعت رو بھ پیشرفت مسائل بین المللی، اقتضا می کند کھ حفاظت از محیط زیست برای انسان امروز 

و نسلھای آینده، مورد توجھ جّدی ھمگان قرار گیرد؛ اما این کھ چگونھ این امر تحقق می یابد، 

 سوالی است کھ باید بھ آن پاسخ داده شود.

متعددی صورت گرفتھ و نظریات گوناگونی نیز بیان شده است، تا برای یافتن پاسخ این سوال اقدامات 

بشر ھمچنان بتواند از محیط زیست سالم خود بھره مند باشد. یکی از اموری کھ پیشنھاد شده و می 

تواند در حفظ محیط زیست مؤثر باشد، ایجاد رابطھ بین محیط زیست و حقوق بشر است؛ زیرا حمایت 

اند وسیلھ ای جھت رسیدن بھ حفاظت از محیط زیست باشد. حقوقی مثل قانونی از حقوق بشر می تو

حق حیات، آزادی بیان، مشارکت سیاسی، برابری و... شامل ابزارھای قانونی بین المللی ھستند کھ 

حفاظت بیشتر از محیط زیست را می طلبند. بھ ھمین جھت، برخی از حقوق دانان پیشنھاد کرده اند 

ائلی کھ از طریق نابودی تدریجی محیط زیست گریبان گیر بشر می شود، حق کھ برای برخورد با مس



حق بھره مندی از محیط «یا  )10(»حق بر محیط زیست«جدیدی در چارچوب حقوق بشر، مبنی بر 

 )12(شناسایی شود. )11(»زیست شایستھ، سالم و امن

ضمین می کند، وظیفھ این حق، ضمن این کھ، داشتن محیط زیستی امن و سالم را برای ھمگان ت

خودداری از فعالیتھایی را کھ بھ محیط زیست صدمھ می زند، بر افراد، سازمانھا، شرکتھا و دولتھا 

 تحمیل می کند.

 حق بھره مندی از محیط زیست سالم، در درون خود متضمن چند حق دیگر است کھ عبارتند از:

محیطی، حق تصمیم گیری در  حق دسترسی بھ اطالعات زیست محیطی، حق آموزش مسائل زیست

 مورد مسائل زیست محیطی و حق دادرسی و جبران خسارت زیست محیطی.

حق دسترسی بھ اطالعات زیست محیطی، از یک طرف بھ حق افراد در کسب اطالعات زیست محیطی 

بدون ھیچ محدودیتی اشاره دارد و از طرف دیگر اشاره بھ تکالیف دولتھا در واگذاری این اطالعات 

ھ افراد جامعھ دارد. نکتھ مھم آن است کھ دسترسی بھ اطالعات زیست محیطی شرط الزم برای ب

تحقق حق افراد، برای مشارکت در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی است؛ زیرا آگاھی یافتن از آثار و 

پیامدھای عواملی کھ بر محیط زیست تأثیر گذارند، وابستھ بھ دسترسی افراد بھ اطالعات زیست 

یطی است. پس از این مرحلھ است کھ افراد با آگاھی کامل می توانند در اتخاذ تصمیمات زیست مح

 محیطی مشارکت داشتھ باشند.

حق دیگری کھ در چارچوب حق بھره مندی از محیط زیست سالم باید از آن سخن گفت، حق آموزش 

محیط زیست بھ افراد مسائل زیست محیطی است. این وظیفھ دولتھاست کھ نسبت بھ آموزش مسائل 

جامعھ اقدام کنند. این عمل می تواند از طریق مدارس، کتابھای آموزشی و رسانھ ھای عمومی انجام 

 پذیرد.



حق دسترسی بھ جبران خسارت یکی دیگر از تقسیمات حق بھره مندی از محیط زیست سالم است. بر 

ن خسارات زیست محیطی را این اساس ھر شھروندی باید، حق دسترسی بھ مراجع قضایی و جبرا

 )13(داشتھ باشد.

امروزه حق بھره مندی از محیط زیست سالم بھ وسیلھ بسیاری از سازمانھای بین المللی و 

و قوانین اساسی  )14(کشورھای جھان بھ رسمیت شناختھ شده و در تعدادی از اسناد بین المللی

 مورد شناسایی قرار گرفتھ است. )15(کشورھا

این حق، تعریف دقیقی ارائھ نشده است؛ اما شاید بتوان منظور از محیط زیست سالم را، البتھ درباره 

 محیطی دانست کھ دارای حداقلھای یک زندگی سالم باشد.

 اسالم و محیط زیست 2

اسالم بھ عنوان دینی جھان شمول و جامع نگر، مدعی است کھ پاسخگوی نیازھای متغیّر انسان در 

یھ روابط و شؤون او، دارای قوانین و مقرراتی است. البتھ این بدان معنا ھر عصری است و برای کل

نیست کھ برای ھر موضوع با عنوان خاص و متداول امروزی آن، حکم خاصی را مقرر داشتھ باشد؛ 

بلکھ کلیات، اصول و قواعدی در اسالم وجود دارد، کھ می توان حکم ھر موضوع را از آن بھ دست 

 آورد.

موضوعات محیط زیست است. محیط زیست با مفھوم رایج و متداول آن در عصر یکی از ھمین 

حاضر، بحثی کامالً نو و تازه است کھ نھ در اسالم و نھ در ھیچ مکتب دیگری سابقھ نداشتھ است؛ 

اما می توان قواعد و مقررات مورد نیاز آن را از متون دینی استخراج کرد؛ بھ طوری کھ می توان 

 )16(حیطی جامع را ارائھ کرد.یک مکتب زیست م

 خداوند در قرآن کریم می فرمایند:

ْطنا فِی اْلِکتاِب ِمْن َشْیءٍ «  )17(»ما فَرَّ



 یعنی: ما در این کتاب از بیان ھیچ چیز فروگذار نکردیم.

 در جای دیگر خطاب بھ پیامبر اسالم صلی هللا علیھ و آلھ می فرمایند:

ْلنا َعلَْیَک اْلِکتاَب «  )18(»ِتْبیاناً ِلُکّلِ َشْیءٍ َو نَزَّ

 یعنی: کتابی بھ سوی تو فرستادیم کھ بیان کامل ھر چیزی در آن ھست.

 امام صادق علیھ السالم نیز بر جامعیت اسالم تأکید کرده و می فرمایند:

خداوند در قرآن ھر چیزی را بیان کرده است. بھ خدا سوگند، چیزی را کھ مورد نیاز مردم بوده، رھا 

است، تا کسی نگوید اگر فالن مطلب درست بود، در قرآن نازل می شد. آگاه باشید ھمھ  نکرده

 )19(نیازھای بشر را خداوند در آن نازل کرده است.

 از امام باقر علیھ السالم نیز روایت شده کھ فرمودند:

رسولش  خداوند متعال چیزی را کھ مورد نیاز این امت است، در کتابش فروگذار نکرده است و برای

تبیین نموده است و برای ھر چیزی حّدی قرار داده و دلیل روشنی بر آن نھاده است و برای ھر کسی 

 )20(کھ از این حّد تجاوز کند، حّد و مجازاتی قرار داده است.

بر طبق این آیات و روایات، بخوبی می توان استدالل کرد کھ بیان ھر چیزی در قرآن ھست؛ ولی با 

مطلب، کھ قرآن یک کتاب تربیتی و انسان سازی است، کھ برای تکامل فرد و جامعھ در توجھ بھ این 

، تمام »ھمھ چیز«ھمھ جنبھ ھای معنوی و مادی نازل شده است، روشن می شود کھ منظور از 

 )21(اموری است کھ برای ھدایت انسان الزم و ضروری است.

ال انسان در دنیا و آخرت است، داشتن بھ طور قطع، یکی از اموری کھ زمینھ ساز سعادت و کم

محیطی سالم و امن است؛ کھ انسان بتواند در پناه آن، بھ تربیت جسم و جان خویش بپردازد و اصوالً 

یکی از وظایف مھم بشر کھ حفظ جان است، جز با زیستن در محیطی امن و سالم امکان پذیر نیست. 



م است و جسم سالم نیز فقط زمانی حاصل می بدین سبب، شرط اولیھ داشتن روحی سالم، جسم سال

 شود کھ انسان از محیط زیست سالم بھره مند باشد.

از آنجا کھ انسان بھ عنوان جزئی از جھان عظیم خلقت، با مجموعھ بزرگی از مخلوقات دیگر، از 

ب جملھ طبیعت و محیط زیست در ارتباط است، بدیھی است کھ زندگی شایستھ او، در گرو تنظیم مناس

بھ طوری کھ می  )22(روابط با آنھا خواھد بود. اسالم در این باره راھکارھای اساسی ارائھ داده است؛

توان گفت در اسالم، جامع ترین دیدگاه و صحیح ترین شیوه تعامل با طبیعت و محیط زیست بیان شده 

 )23(است.

محیط زیست و تالش برای بھ حفظ با نگاھی بھ متون دینی و از جملھ قرآن کریم می توان دریافت کھ 

و حمایت از آن، برای بھره مندی بشر از محیط زیستی امن و سالم جھت نیل بھ کمال، مورد اھتمام 

 اسالم است.

 آیات متعددی در قرآن بر این مسألھ داللت دارند. این آیات چند دستھ ھستند کھ بھ آنھا اشاره می کنیم.

 حق ھمگانی می داندآیاتی از قرآن کھ محیط زیست را  3

این دستھ از آیات بیان می کنند کھ خداوند طبیعت و محیط زیست را برای انسان آفریده و انسان حق 

 )24(تصرف و استفاده از آن را دارد و این حق برای ھمھ انسانھا در ھمھ زمانھا وجود دارد.

 خداوند در سوره بقره می فرماید:

ً ُھَو الَِّذی َخلََق لَُکْم ما فِ «  )25(»ی األَْ◌ْرِض َجِمیعا

 یعنی: و اوست آن (آفریننده ای) کھ ھمھ آنچھ در زمین است برای شما آفرید.



این آیھ بھره برداری از منابع و منافع زمین را متعلق بھ ھمھ انسانھا، در ھمھ زمانھا می داند؛ کھ 

ھا در ھمھ دوره ھا باید بھ طور اصولی و صحیح، در جھت رفع نیازھا و رعایت حقوق دیگر انسان

 صورت پذیرد.

 در آیھ دیگر خداوند می فرماید:

 )26(»َو لَقَْد َمکَّنّاُکْم فِی األَْ◌ْرِض َو َجعَْلنا لَُکْم فِیھا َمعاِیشَ «

 یعنی: شما را از امکانات زمین بھره مند ساختیم و وسائل معیشت شما را در آن فراھم کردیم.

امتیازی است کھ انسان روی زمین دارد، تا جایی کھ در آن وسائل این آیھ نیز، بیان کننده توانایی و 

زندگی او فراھم شده است. روشن است کھ داشتن محیط زیستی سالم، جزء اولین حقوق انسان برای 

زندگی در روی زمین است. بر ھمین اساس، خداوند نیز، پھنھ طبیعت را زیستگاه انسانی قرار داده 

 است.

 من آمده است:سوره الرح 10در آیھ 

 »َو األَْ◌ْرَض َوَضعَھا ِلْألَ◌نامِ «

 یعنی: و (خداوند) زمین را برای ھمگان قرار داد.

بر مبنای این آیھ کریمھ، زمین و محیط زیست آن، حق ھمگانی است و ھمھ حق دارند از آن بھره مند 

و بھره برداری از آن، شوند. بنابراین، استفاده از این حق، باید بھ گونھ ای باشد کھ امکان استفاده 

 برای نسل حاضر و نسلھای آینده حفظ شود.

نکتھ ای کھ باید بدان توجھ داشت این است کھ، ھرگاه حقّی برای انسان نسبت بھ چیزی پدید آید، در 

مقابل آن تکلیفی نیز خودنمایی خواھد کرد. بھ عبارت دیگر حق و تکلیف، دو روی یک سّکھ اند. اگر 

رداری از طبیعت و محیط زیست برای انسان بھ رسمیت شناختھ شده؛ این حق، استفاده و بھره ب

تکلیفی نیز ایجاد می کند و آن این است کھ انسان، وظیفھ دارد بھ گونھ ای از حق خود استفاده کند کھ 



بھ حقوق دیگران لطمھ ای وارد نکند. بر ھمین اساس، اگر انسان از محیط زیست استفاده می کند، 

 فاده او، بھ گونھ ای باشد کھ بھ حقوق دیگران در استفاده از آن خدشھ ای وارد نشود.باید است

آیاتی از قرآن کھ آفرینش عناصر محیط زیست را برای  4
 انسان می داند

در دستھ ای از آیات قرآن، خداوند با نام بردن از عناصر محیط زیست، بر آفرینش آنھا برای انسان 

 تأکید می کند.

 نحل خداوند می فرماید:در سوره 

 )27(»َو األَْ◌ْنعاَم َخلَقَھا لَُکْم فِیھا ِدْف ٌء َو َمنافُِع َو ِمْنھا تَأُْکلُونَ «

یعنی: چھارپایان را آفرید کھ برای شما از آنھا گرما (جامھ ھای گرم) و سودھای دیگر فراھم می آید 

 و از آنھا می خورید.

 در ھمین سوره خداوند ھمچنین می فرماید:

 .)28(»ُھَو الَِّذی أَْنَزَل ِمَن السَّماِء ماًء...«

یعنی: اوست (خدایی) کھ از آسمانھا آب فرستاد کھ از آن می آشامید و بدان درخت و گیاه می روید، 

 کھ در آن (روییده ھا)، دامھای خود را می چرانید.

 و در آیھ بعد می فرمایند:

ْرَع َو « ْیتُوَن َو النَِّخیَل َو األَْ◌ْعناَب َو ِمْن ُکّلِ الثََّمراتِ یُْنبُِت لَُکْم بِِھ الزَّ  )29(»الزَّ

 یعنی: و با آن برایتان کشتزارھا و درختھای زیتون و خرما و انگور و ھمھ گونھ محصول می رویاند.

 در سوره نمل نیز خداوند می فرماید:



 )30(»دائَِق ذاَت بَْھَجةٍ َو أَْنَزَل لَُکْم ِمَن السَّماِء ماًء فَأَْنبَتْنا بِِھ حَ «

 یعنی: برای شما از آسمان آب فرستاد، پس با آن آب، بوستانھایی شادی انگیز رویانیدیم.

این دستھ از آیات کھ در قرآن فراوان ھستند، ھمھ یک پیام دارند و آن این کھ آنچھ از عناصر محیط 

ند از این الطاف الھی بھره مند زیست در روی زمین است، برای انسانھاست و ھمھ انسانھا حق دار

 شوند و ھیچ کس نمی تواند این حق خدادادی را از آنھا سلب کند.

، آشکارا بر این مطلب »االنام = ھمگان«و » الناس = مردم«، »لکم = برای شما«تعبیراتی نظیر: 

ی، داللت دارند، کھ این نعمتھا، برای ھمھ مردم و حق ھمھ آنھاست صرف نظر از ھرگونھ عامل

ھمچون مذھب، جنسیت، تابعیت و... و ھمھ حق دارند تا از این نعمت ارزشمند الھی بھره مند شوند و 

 در پناه آن، زندگی سالم و امنی داشتھ باشند.

آیاتی از قرآن کھ محیط زیست و عناصر آن را مسّخر  5
 انسان می داند

مورد عناصر محیط زیست برای در » تسخیر«دستھ ای از آیات قرآن ھستند کھ در آنھا از واژه 

انسانھا بھ کار رفتھ است. در این آیات، آفتاب و ماه، باد و باران، کوه ھا و دّره ھا، جنگلھا و سبزه 

زارھا، حیوانات و سایر منابع زمینی و خالصھ ھمھ موجودات را در خدمت انسان در آورده و ھمھ را 

 ھ آنھا بھره برده و زندگی سعادتمندی را داشتھ باشد.فرمانبردار انسان ساختھ است تا او بتواند از ھم

در فرھنگ قرآن، واژه تسخیر بھ دو معنی آمده است: یکی در خدمت منافع و مصالح انسان بودن 

مانند تسخیر خورشید و دیگری زمام اختیارش در دست بشر بودن مانند دریاھا و بسیاری از 

 )31(موجودات زمین.

استفاده و بھره برداری از طبیعت را در این قسم از آیات بیان کنیم، بھ  برای این کھ حق انسان در

 چند نمونھ اشاره می کنیم:



 خداوند در سوره نحل می فرمایند:

َر لَُکُم الشَّْمَس َو اْلقََمَر...«  )32(»َو َسخَّ

 یعنی: خداوند، خورشید و ماه را مسّخر شما ساخت.

 و در سوره دیگر چنین می فرماید:

َر لَُکُم اللَّْیَل َو النَّھاَر...َو «  )33(»َسخَّ

 یعنی: خداوند، شب و روز را برای شما تسخیر کرد.

 و در جای دیگر اشاره می کند:

َر لَُکْم ما فِی السَّماواِت َو ما ِفی األَْ◌ْرِض «  )34(...»أَ لَْم تََرْوا أَنَّ ّ�َ َسخَّ

 و زمین است، مطیع شما کرد.یعنی: آیا ندیدید کھ خداوند آنچھ در آسمانھا 

 در جای دیگر نیز، خداوند با مضامین مشابھ قبل می فرمایند:

َر لَُکْم ما فِی األَْ◌ْرِض...«  )35(»أَ لَْم تََر أَنَّ ّ�َ َسخَّ

 یعنی: آیا ندیدی خداوند آنچھ را در زمین است، مسّخر شما ساخت.

 )36(دارند.و موارد فراوان دیگری کھ بر ھمین معنا داللت 

 استاد شھید مرتضی مطھری، در مورد این آیات می فرمایند:

در قرآن از مسّخر کردن ماه، خورشید، شب، روز، دریا، نھرھا، کوه ھا، باد و ھر چھ در آسمان و «

زمین است، یاد شده است. بدیھی است کھ در ھمھ این موارد، مقصود این است کھ این امور طوری 

 )37(».رام انسان و مورد استفاده و بھره برداری انسان ھستندآفریده شده اند کھ 



از آنچھ گفتھ شد معلوم می شود کھ طبیعت و محیط زیست در متون دینی، حق ھمھ انسانھا در ھمھ 

دورانھاست. بنابراین، در مقابل حق استفاده ای کھ خداوند برای انسان در محیط زیست و طبیعت قائل 

بر عھده او گذاشتھ است کھ آن، حفظ و حمایت و بھره برداری صحیح از شده است، وظیفھ ای نیز 

محیط زیست است؛ زیرا ھدف خداوند از در اختیار گذاشتن طبیعت برای انسان این است کھ جھت 

رفاه، آسایش و تکامل خود از آن بھره مند شود. بنابراین، اگر در استفاده از این امکانی کھ در 

زیاده روی کند، بر خالف آن ھدف متعالی اقدام کرده کھ نتیجھ اش بھ خطر  اختیار او قرار گرفتھ،

 افتادن حیات خود او و دیگران و بازماندن از سیر تکاملی در مسیر سعادت دنیا و آخرت خواھد بود.

بھ عنوان مثال، علم و فناوری، مھمترین ابزار تصرف انسان در طبیعت است. تالش علمی و بھ 

در طبیعت و محیط زیست برای این است، کھ انسان بتواند از محیط زیست و کارگیری فناوری 

طبیعت، جھت فراھم آوردن یک زندگی سعادتمندانھ ھمراه با امنیت و آرامش استفاده کند؛ اما اگر 

انسان در استفاده از علم و فناوری برای تصرف در محیط زیست زیاده روی کند، ثمره ای جز 

در مقابل سلطھ زندگی ماشینی و صنعتی نخواھد داشت. این ھمان چیزی  مقھوریت و مغلوبیت او

است کھ امروزه شاھد آن ھستیم و بھ طور قطع ھم خالف دستورات و تعالیم اسالم است؛ زیرا اسالم، 

تسلط بر طبیعت را می خواھد، اما زیاده روی در این امر باعث شده کھ کار از دست انسان خارج 

سالمت، امنیت و انسانیت او در میان پیچ و مھره ھای این زندگی صنعتی و  شود؛ بھ گونھ ای کھ

 )38(ماشینی گم شده است.

با این ھمھ، تصرف در محیط زیست باید بھ گونھ ای باشد کھ انسان را در جھت دستیابی بھ حیات 

ارت بھ عب )39(طیبھ و توسعھ متعادل کھ ضامن ارتقای وضع جسمی و روحی بشر است، یاری کند.

دیگر، تصرف در محیط زیست باید بھ شیوه ای باشد کھ آدمی را بھ غایت و ھدف خلقت برساند. بدین 

جھت، استفاده از آن بھ طور دلخواه و بدون در نظر گرفتن این کھ این نعمتھا وسیلھ اند نھ ھدف، 

مختار، باید خود باعث گمراھی و انحراف انسان از مسیر حق خواھد بود. انسان بھ عنوان موجودی 

بھ این واقعیت تن دھد، کھ زمین ھمان گونھ کھ محل رشد تکوینی و جسمی اوست، باید محیط تکامل 



روحی و معنوی او نیز باشد؛ و چون اسباب و مقدمات تکامل روحی اش، ارادی و اختیاری است، 

زیرا  )40(تفاده کند؛پس باید بھ شیوه ای عالمانھ و مدبّرانھ از محیط زیست، برای این ھدف متعالی اس

رسیدن بھ تکامل روحی و معنوی بدون بھره مندی از محیط زیستی امن و سالم امکان پذیر نخواھد 

 بود.

حق بر محیط زیست، تکلیف و مسؤولیت در برابر محیط  6
 زیست را در پی دارد

قرآن ھم بر ھمین تا اینجا بیان کردیم کھ انسان حق دارد از محیط زیست سالم برخوردار باشد و آیات 

امر داللت می کرد. اما نکتھ مھم این است، کھ ھر حقّی، تکلیفی را در پی دارد؛ یعنی ھمان طور کھ 

انسان حق دارد از محیط زیست سالم بھره مند باشد، این تکلیف را نیز دارد کھ این حق را برای 

زیستی سالم، محروم کند،  دیگران بھ رسمیت بشناسد و از ھر عملی کھ دیگران را از داشتن محیط

 خودداری نماید.

 مقام معظم رھبری در این باره می فرمایند:

ھدف متعالی اسالم، برخوردار ساختن ھمھ نسلھا از نعمتھای الھی، و ایجاد جامعھ ای سالم و بھ «

دور از فاصلھ طبقاتی، و مستعد برای رشد و شکوفایی است و الزامات شرعی، برای حفظ تعادل و 

ن در استفاده از مواھب طبیعی، با پرھیز از زیاده روی، و تعبّد بھ عدم اضرار بھ غیر را، فراھم تواز

 )41(»آورده است.

بنابراین، تصرف انسان در طبیعت و محیط زیست مطلق و نامحدود نیست؛ بلکھ مقید بھ چارچوبھایی 

حقوق دیگران و حفظ حقوق  است کھ باید آنھا را رعایت کند. از جملھ: عدم اضرار بھ غیر، رعایت

نسلھای آینده. عواملی ھمچون ایمان و اخالق اسالمی از اموری است کھ می تواند رابطھ ای مسالمت 

 آمیز بین انسان و محیط زیست برقرار کرده و بھ سالمتی و شادابی انسان و محیط زیست منجر شود.



برداری از محیط زیست و طبیعت را بر ھمین اساس، در قرآن کریم، خداوند ھمان طور کھ حق بھره 

برای انسان قرار داده، مسؤولیت عمران و آبادانی زمین را ھم بر عھده او گذاشتھ است. در سوره 

 ھود آمده است:

 )42(»ُھَو أَْنَشأَُکْم ِمَن األَْ◌ْرِض َو اْستَْعَمَرُکْم ِفیھا«

 واگذاشت.یعنی: خداوند شما را از زمین پدید آورد و آبادی آن را بھ شما 

از این آیھ استفاده می شود کھ محافظت، عمران و آباد کردن محیط زیست از وظایف انسان است و 

 ھر عملی کھ با آبادانی محیط زیست منافات داشتھ باشد، ممنوع است.

نکتھ ظریفی کھ در این آیھ وجود دارد آن است کھ قرآن نمی گوید، خداوند زمین را آباد کرد و در 

گذاشت؛ بلکھ می فرماید: عمران و آبادانی زمین را بھ شما واگذار کرد. پس انسان  اختیار شما

و مفھوم آیھ این است کھ تخریب محیط زیست و  )43(مسؤولیت عمران و آبادانی زمین را بر عھده دارد

 نابودی آن، مخالف عمران و آبادانی است، پس باید از آن پرھیز نمود.

ی سازنده و اصالح گرانھ تأکید کرده کھ بھ طور قطع، یکی از رفتارھای قرآن کریم بارھا بر رفتارھا

اصالح گرانھ در زمین حفظ و حراست از طبیعت و محیط زیست است و در مقابل، از رفتارھای 

آمده » فساد«در مقابل » صالح«فسادانگیز نھی کرده است. در قرآن کریم در بسیاری موارد، واژه 

 م می فرمایند:است. خداوند در قرآن کری

 )44(»َو ال تُْفِسُدوا فِی األَْ◌ْرِض بَْعَد إِْصالِحھا...«

 یعنی: و در زمین پس از اصالح آن فساد نکنید.

بدون شک، تخریب، نابودی و آلوده سازی محیط زیست یکی از مصادیق مھم رفتارھای فسادانگیز 

ھمراه » فساد«ی از آیات قرآن، واژه در زمین است. ھمانگونھ کھ در آیھ باال ھم آمده است، در بسیار

آمده است کھ این فساد در زمین، شامل فساد در طبیعت و محیط زیست نیز خواھد » فی االرض«با 



بود. بھ ھمین جھت، قرآن کریم با بیان عناصر محیط زیست و طبیعت، تخریب و نابودی آنھا را 

 ھ و آلھ می فرمایند:مصداق بارز فساد می داند و خطاب بھ پیامبر صلی هللا علی

 )45(»َو إِذا تََولّی َسعی فِی األَْ◌ْرِض ِلیُْفِسَد فِیھا َو یُْھِلَک اْلَحْرَث َو النَّْسَل َو ّ�ُ ال یُِحبُّ اْلفَسادَ «

یعنی: ھنگامی کھ روی بر می گردانند (و از نزد تو خارج می شوند) در راه فساد در زمین، کوشش 

چھارپایان را نابود می سازند، (با این کھ می دانند) خدا فساد را دوست نمی می کنند و زراعتھا و 

 دارد.

از آیات یاد شده استفاده می شود کھ فساد دارای مفھومی بسیار گسترده است و شامل ھرگونھ 

نابسامانی، ویران گری، انحراف و ظلم می گردد. بھ عبارت دیگر، فساد بھ ھر گونھ تخریب و 

می شود کھ نظام آفرینش را دچار مخاطره کند. یکی از نظمھای موجود در آفرینش،  ویرانگری گفتھ

نظم حاکم بر طبیعت و محیط زیست است کھ ھرگونھ تخریب و نابودی آن، مشمول نھی در این آیات 

خواھد شد. از این رو، ھرگونھ رفتاری کھ بھ بروز فساد و تخریب در عرصھ محیط زیست ختم گردد، 

تعالیم عالیھ اسالم بوده و ممنوع است. بر ھمین اساس، انسان باید در عین استفاده و  در تضاد با

 بھره برداری از محیط زیست، از ھرگونھ رفتار غیراصولی و فسادانگیز در این باره بپرھیزد.

بنابراین، انسانھا در عین این کھ حق استفاده از محیط زیست را دارا ھستند، باید این حق را برای 

یگران نیز قائل باشند؛ بھ این معنی کھ، با سوء استفاده از حق خود، حق دیگران را در بھره مندی د

 از محیط زیست سالم، پایمال نکنند.

 سخن پایانی

انسان بھ عنوان جزئی از این جھان، باید با دیگر مخلوقات خداوند ھمکاری سازنده و پایدار داشتھ 

ت کھ انسان در آن متولد شده و رشد و نمو کرده است و باشد. محیط زیست و طبیعت، محلی اس

گھواره انسان محسوب می شود. بدین سبب، باید بھ گونھ ای با آن رابطھ برقرار کند کھ ضمن 

 برخوردار شدن از مواھب طبیعی، در حفظ سالمت و پایداری آن نیز بکوشد.



یعت و محیط زیست را برای انسان آیات و روایات فراوانی وجود دارد کھ نشان می دھد خداوند، طب

آفریده و او حق تصرف در آن را دارد؛ اما از سوی دیگر تأکید می کند، کھ حق بھره مندی از محیط 

زیست، اختصاص بھ یک نسل ندارد. از این رو، باید بھره برداری از آن اصولی و عادالنھ باشد؛ بھ 

پناه آن زندگی سالمی داشتھ باشند. بنابراین،  طوری کھ ھم نسل حاضر و ھم نسلھای آینده بتوانند در

سوء استفاده از این حق کھ منجر بھ آلوده سازی، تخریب و نابودی محیط زیست شود و در نتیجھ بھ 

 حق دیگران بویژه نسلھای آینده در استفاده از آن خللی وارد کند، ممنوع است.
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