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جایگاه و ارزش منابع طبیعی تجدید شونده و حفاظت
و بهرهبرداری از آن در دین مبین اسالم
 ساسان بابایی کفاکی*؛ دانشيار گروه جنگل ،مرتع و آبخيزداري ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی.
 شیوا عیوضی؛ کارشناس ارشد جنگلداري ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی.
 محمد جعفری؛ استاد گروه احياء مناطق خشک و کوهستانی ،پردیس کشاورزي و منابع طبيعی دانشگاه تهران.
 محمد طهمورث؛ استادیار بخش تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعی استان
زنجان ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،زنجان ،ایران.

چکیده
آب ،خاک ،مرتع ،جنگل و تمام عرصههای طبیعی وديعه ارزشمند الهی در نزد مردمان هر جامعه و ثروت ملی آن جامعه محسوب
میگردد که نه تنها بايد در حفظ و حراست از اين سرمايههای ملی سعی وافر نمود ،بلکه میبايست با اتخاذ سیاستهای بهرهبرداری
اصولی ،فنی و احیايی ،اين گرانبهاترين چشمههای حیات را به نسلهای آينده منتقل کرد .به استناد آيههای استوار قرآن کريم در جهان
آفرينش که بر اساس نظم ،هماهنگی و بر پايه عدل بر پا شده است ،همه چیز به قدر نیاز و اندازه الزم آفريده شده و کاستیها و
نابسامانیهای موجود در عرصه طبیعت عمدتاً ناشی از بهره وری نادرست از محیط طبیعی و اسراف و تبذير و تجاوز به حقوق مسلم
ديگران است .با افزايش توان فنآوریها در بهرهبرداری از منابع طبیعی ،تعادل محیطزيست در چند قرن اخیر به زيان طبیعت بر هم
خورده که شرايطی اسفبار و گاه جبران ناپذيری بوجود آورده و از آن به عنوان بحران منابع طبیعی و محیط زيست ياد میشود .امروزه
جامعه بینالملل راهحل اين معضل را محافظت از محیطزيست میداند و در اين راه مايل است بداند که چگونه میتواند از تعالیم دينی
در اين امر مهم کمك گیرد .تحقیق مذکور با روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ گويی به اين سوال است .نتايج تحقیق نشان میدهد
که برای رهايی از بحران زيستمحیطی کنونی بايد به اصول اخالقی و متون دينی بويژه اسالم مراجعه کنیم ،زيرا مبنای پیدايش بحران
در منابع طبیعی تجديدشونده ،بحران اخالق در میان انسانها بوده و توجه به ارزشهای بنیادی دين مبین اسالم به دلیل برخورداری
از پشتوانه الهی و اخالقی ،نقشی اساسی در پايداری و حفاظت از محیط زيست و منابع طبیعی تجديدپذير ايفا مینمايد.
واژگان کلیدی :منابع طبیعی ،بهره برداری بهینه ،حفاظت محیط زيست ،تعالیم دينی.

* نويسنده مسئول :شماره تماس21900906213 :

Email: s_babaie@srbiau.ac.ir

690

 .1مقدمه
منابعطبیعی و انفال از مباحث ريشهههدار در دين مبین
اسهالم بوده و بیهیچ مبالغه ،در همه دورانها به خصوص
در زمان حال و آينده ،حفظ آن از ضههروريات زيسههت و
زندگی انسهانها میباشد .محیطزيست ،مهمترين موضوع
زيستی انسان و ديگر موجودات زنده از ديدگاه قرآن است.
از اين رو دين اسالم کاملترين سفارشها را برای حفاظت
از محیطزيست و منابع طبیعی تجديد شونده دارد و ضمن
اينکهه تخريب طبیعت را نوعی تجاوز و فسهههاد فی االر
تلقی میکند و تصريح میکند که حفاظت از منابع طبیعی
و محیطزيسههت که نسههلهای آينده بايد در آن به حیات
خود ادامه دهند ،يك وظیفه دينی تلقی میشهههود ].[0،6
خهداوند در قرآن کريم میفرمايد« :إِنَّا کُلَّ شهههءیخَ خءلءقانءاه
بِقهءدرر» «مها هر چه آفريديم به اندازه آفريديم( ».سهههوره
مبارکه قمر/آيه .[94] )11
اسهههالم يکی از مهمترين عوامههل بیتوجهی بههه حفظ
محیطزيسهههت را کم رنه شهههدن معنويات درونی افراد
میداند و تالش دارد تا با کمك آموزههای دينی و پیريزی
و تأسههیا اصههول و قواعدی شههرعی و عقالنی ،تغییری در
فرهن مصههرف و نوع مواجهه انسههان با محیطزيسههت و
منهابع طبیعی تجديدپذير پیرامونش به منظور بهرهبرداری
از اين منابع ايجاد نمايد ].[1،5
در سههالهای پايانی قرن بیسههتم ،تغییر در تمام ابعاد
زندگی بشر شدت يافت ،گويی که هر روز با دنیايی نو روبه
رو هسهههتیم و در رويارويی با اين مجموعه ناپايدار ،همواره
به ابزارها و آگاهیهای جديد نیازمنديم ].[4
بحرانهای محیطزيسهتی و نیاز به توسهعه پايدار و هم
چنین نیاز جامعههای صهنعتی به استفاده از دستاوردهای
درخشان پژوهشهای دانش بومی ،از جمله تحوالت اصلی
جهههان امروز هسهههتنههد ] .[91از طرف ديگر ،تفکرهههای
تهكبعهدی و رشهههد گرايهانهه ،انسهههان را بهها بحرانهههای
زيستمحیطی نظیر نازک شدن اليه ازن ،کمبود و آلودگی
منابع آبی ،فرسههايش جنگلها و مراتع و خاکهای زراعی،
شههیوع امرا جديد گیاهی ،دامی و انسههانی ،گسههترش
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بیابانها ،وقوع خشههکسههالی و قحطی ،زمین لرزه ،طوفان و
سیل ،مواجه ساخته است ].[0
منابع طبیعی تجديد شونده شامل آب ،هوا ،جنگلها و
مراتع ،گیههاهههان و حیوانههات و ...بههه عنوان اصهههلیترين و
محوریترين مسئله برای استمرار حیات انسان و بقای کره
خاکی و پشهههتوانه محیط زيسهههت بشهههر در برنامهريزیها
مطرح است ].[9
برنامهريزیهای اقتصهههادی بدون در نظر گرفتن منابع
طبیعی تجديد شههونده و در جهت تضههعین و نابودی اين
مهم میتواند موجب محو ملل و تمدنهای اصههیل جهانی
شهههود ] .[99آب و هوا ،حیوانهات و گیهاهان ،جنگل ها و
مراتع و  ...نه تنها میتواند به عنوان قطب اقتصههادی ،بلکه
همچنین میتوانند به عنوان پشتوانه بقای ساير بخشهای
اقتصادی نیز مورد توجه و اهمیت ويژه قرار گیرند ].[3
برای دسههتيابی به محیط زيسههتی سههالم و به دور از
آلودگی ،نیهاز بهه مشهههارکهت گسهههترده در عرصهههههای
بینالمللی ،منطقهای ،ملی و حتی تك تك افراد ،به صورت
ضرورتی انکارناپذير درآمده است ] .[90در اين میان ،نبايد
از نقش بههاورههها و ارزشهههای دينی و فرهنگی در حفظ،
مديريت و توسههعه محیط زيسههت افل بود .بدون ترديد،
رفتارهای انسهههان ،بر اسهههاس باورهای اوسهههتن بنابراين،
سههاختارهای اعتقادی و ارزشههی هر جامعه ،در مديريت و
توسعه محیط زيست نقش اساسی دارند ].[90
بها توجهه به اهمیت منابع طبیعی تجديد شهههونده در
محیط زيسهت و در اديان و عقايد بشهری به خصوص دين
اسههالم ،تحقیق حاضههر به تشههريح اين مسههأله که منابع
طبیعی تجديد شههونده در دين اسههالم دارای چه جايگاه و
ارزشهی است و حفاظت و بهره برداری از آن به چه نحوی
و مبتنی بر چه اصولی صورت می گیرد ،می پردازد.
بر اين اساس اهداف تحقیق عبارتند از :
 -9بررسههی توصههیههای دين اسههالم در حفظ و نحوه
بهرهبرداری از منابع طبیعی و اسههتفاده از آن در مديريت
منابع طبیعی تجديد شونده و تدوين قوانین
 -0ارزش منابع طبیعی تجديد شههونده از منظر دين
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اسالم
 -0تهحهلیههل دينی و معنوی بهها درنظر گرفتن علم
مديريت منابع طبیعی تجديد شونده.

 .2روششناسی
روش تحقیق بههه صهههورت کتههابخههانهههای و از طريق
يادداشههتبرداری از منابع مختلن و مسههتند علمی ،دينی
بصههورت چاپی ،اينترنتی و ديجیتالی بوده اسههت .در ابتدا
آيات و روايات مربوط به هر موضهههوع ،از نرمافزارها و کتب
مربوطه اسههتخراو و سههها به بررسههی و تجزيه و تحلیل
آنها پرداخته و در راسههتای حفاظت و حراسههت از منابع
طبیعی تجهديد شهههونده ،به تشهههريح راهکارها و اصهههول
مديريتی برگرفته از تعالیم دين مبین اسههالم پرداخته شد
و بر اسهههاس آن راهکارهای مديريتی ارايه گرديد .ضهههمناً
چنانچه ابهام يا اختالفی در منابع مشهههاهده شهههد ،منابع
مستند و متقنتر پذيرفته و مبنای تحلیل قرار گرفت.
منابع بررسهی شهده در اين تحقیق شامل منابع متعدد
فهارسهههی اعم از کتاب و مقاله معتبر علمی-پژوهشهههی و
علمی-تخصههصههی ،منابع انگلیسههی و همچنین  0نرم افزار
ترجمه و تفسیر احاديث و آيات قرآن کريم میباشد .تعداد
صهفحات بررسهی شده از هر منبع به تناسب موضوع قابل
بحث ،از  0تا  02صههفحه متغیر میباشههد .تعداد صههفحات
فیش برداری شههده بیش از  902صههفحه میباشههد که در
راسهتای موضوع تحقیق نگارش شد .الزم به يادآوری است
در اين تحقیق تهها حههدودی از منههابع و مراجع اينترنتی
اسههتفاده شههده و اهم منابع مورد اسههتفاده از کتابخانههای
دانشگاهی بوده است.

-

از نظر اسهالم چنانچه فرد يا جامعهای از عمل شخصی
متضرر شوند میتوانند از راههای مشروع ،ضرر و زيان خود
را از او دريافت دارند ] .[96همینطور در صورتیکه افرادی
اقدام به آلودن محیط زيسههت نمايند ،کسههانی که پیرامون
محیط شان آلوده شده است میتوانند آلوده کننده را برای
کیفر تعقیب کنند.
خداوند متعال می فرمايد« :إِنَّا کُلَّ شهءیخَ خءلءقانءاه بِقءدرر»
(سهههوره مبارکه قمر/آيه  ،[94] )11يعنی ما هر چیز را به
انهدازه خلق کرديم .پا هر چیز مقهدار و حدودی دارد و
میبايسههت به طور صههحیح و درسههت بهرهبرداری شههود تا
نهابود و منهدم نگردد .چرا که اين ثروتهای طبیعی فقط
به يك نسل تعلق ندارند ،بلکه اين اندوختهها به نسلهای
بعد از ما نیز تعلق دارند.
در آفرينش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز و
کشههتی هايی که در دريا به سههود مردم در حرکتند و آبی
که خداوند از آسهههمان نازل کرده و با آن زمین را پا از
مرگ ،زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن گسهههترده و
(همچنین) در تغییر مسههیر بادها و ابری که میان زمین و
آسمان آرمیده است ،نشانههايی است (از ذات پاک خداوند
و يگانگی او) برای مردمی که می انديشههند (سههوره مبارکه
بقره /آيه .[94] )961
با توجه به آياتی که ذکر شد ،طبیعت در تسخیر انسان
و برای بهرهبرداری در اختیار او قرار دارد .انسان میتواند با
استفاده از توانايیها و خالقیتهايی که خداوند در سرشت
او قرار داده بهترين بهره را از طبیعهت ببرد و با خردورزی
دنیا را مزرعه آخرت و سههرمايه زندگی اخروی خويش قرار
دهد ].[1
-

 .3نتایج و بحث
در اسهههالم احکام زيادی وجود دارد که به کمك آنها
میتوان مقررات دقیقی برای مسائل محیط زيست و منابع
طبیعی تدوين نمود.

تعالیم اسالم در حمایت از منابع طبیعی

محیط زیست ،بستر رشد و تعالی انسان

طبیعت و محیط زيست ،موهبتی خداوندی است که از
مجموعه موجودات ،منابع و عوامل و شرايط هماهنگی که
در اطراف هر موجود زنهده وجود دارد و ادامه حیات به آن
وابسته است به وجود میآيد.
فرهن اسالمی ،طبیعت را گهواره و زمینهساز پرورش

691

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ايران ،دوره  ،41شماره  ،0پايیز 9122

و کمهال انسهههان میدانهد .ازاين رو ،با هر کا که به اين
عامل ،آسهیب و زيان رسههاند و آن را برای رشد بشر ناامن
سهههازد ،مقهابله میکند .نظام طبیعت ،بر اسهههاس حکمت
آفريده شهده و همه عناصر آن از ابر و باد و مه و خورشید
و فلك در کارند تا آدمی در پرتو آنها از ماديت به معنويت
رسههیده و دنیا و آخرت را به شههايسههتگی در خود به کمال
برساند ].[93
-

اهمیت منابع طبیعی تجدید پذیر در اسالم

منابع طبیعی تجديدپذير در اسهههالم از اهمیت و ارزش
بسهیار زيادی برخوردار است و به نحو گسترده ،مورد تأکید
ائمه معصهومین (ع) قرار گرفته اسهت .در سیره پیامبر اکرم
(ص) برخورد با گلها ،گیاهان ،درختان ،مرتع و حیوانات و...
به وفور يافت میشهود و در آيات بسیار زيادی از قرآن کريم
بر ارزش و اهمیت منابع مذکور ،تأکید فراوان شده است.
قرآن کريم به طور موکد و با تعبیرهای فراوان تصههريح
میکنهد کهه « هور الءَّذِی خءلءقء لءکُم مرا فِی الاأءر ِ جرمِیعًا »
هرآنچه که در روی زمین اسههت برای انسههان خلق شههده
است (سوره مبارکه بقره /آيه  [94 ] )01و همه انسانهای
گهذشهههتهه ،حهال ،آينهده و در همهه جای کره زمین حق
اسهتفاده از آنها را دارند و بالفاصله انسان را به انديشیدن
در مورد طبیعههت و نظم و ترتیههب و تعههادل در طبیعههت
دعوت کرده و اسههتفاده صههحیح و حفظ و حراسههت از اين
نعمتهای بزرگ نیز به عهده بشر قرار داده شده است.
انسهههان از ديهدگاه قرآن کريم آن قدر عظمت دارد که
تمام موجودات به فرمان خداوند ،مس هرخَّر او گشههتهاند .اين
مسأله ،شخصیت و عظمت واقعی انسان را از ديدگاه اسالم
و قرآن روشههن میسههازد و به او عظمتی میبخشههد که در
خور مقام «خلیفه الهی» است].[02
از ديههدگههاه قرآن کريم درختههان و گیههاهههان ،در زمره
نعمتهای الهی بوده و در زندگی انسههان و سههاير جانداران
نقش ارزشهمند و حیاتی دارند و در منابع روايی اسالم نیز
روايات فراوانی از معصهههومین (ع) در اين باره وارد شهههده
است.
در ذيهل بهه مهم ترين فوايد و آثار آن ها به اختصهههار

اشاره می کنیم:
9ه خداوند حکیم ،عمل تنفا را در گیاهان و درختان
به گونهای تنظیم فرمود که دی اکسهههید کربن موجود در
هوا را میگیرند و اکسیژن (حیاتی ترين نیاز زندگی بشر و
سههاير موجودات زنده اسههت که بدون آن ادامه حیات برای
موجودات زنده میسر نیست) تولید میکنند.
0ه مکانهای پوشیده از جنگل و درخت و فضای سبز،
بهترين مکهان برای تفريح و تفرو و گذراندن اوقات فرا ت
هستند.
 -0از منهافع ارزشهههمند پوشهههش گیاهی و جنگلها و
درختان ،حفظ خاک است .از بروز سیالب و فرسايش خاک
جلوگیری کرده و موجب تثبیت شنهای روان میشوند.
 -1جنگههلههها و درختهان در صهههنههايع بزرگ چوبی و
سههاختمانسههازی و تهیه لوازم منزل و جهت تهیه دارو و
مصهارف پزشهکی و ...مورد استفاده قرار میگیرند که برای
اشتغالزايی نیز بسیار سودمندند.
 -5جنگلها ،میوه و ريشهههه درختان و قارا ها ،ذای
عده زيادی انسههانها و برخی از موجودات زنده را تشههکیل
میدهند.
خهداونهد از بین بردن مزارع و کشهههتزارها و به قولی
پوشش گیاهی را از مصاديق فساد در روی زمین دانسته و
به دنبال آن نابودی نسهلها را مطرح می کند« .ور إِذءا تءورلَّى
سرعرى فِی الاأءر ِ لِیفاسِدر فِیهرا ور يهلِكر الاحرراثء ور النَّسلء ور اللَّه
الء يحِبُّ الافءس هرادر » (سههوره مبارکه بقره /آيه  [94 ]) 025و
چون والی و سرپرست کاری شود و قدرت و رياست يابد يا
چون پشهت کند و از نزد تو بازگردد ،میکوشد تا در زمین
تباهی کند و کشههت و نسههل (دام يا نژاد) را نابود سههازد و
خدا تباه کاری را دوست نمیدارد.
خهداونهد در اين آيهه معنهای فسهههاد در زمین را بیان
می کند و اينکه از بین بردن حرث و نسل موجب فساد در
زمین میشههود ،به اين دلیل که قوام حیات و بقای انسههان
به تغذيه و تولید مثل اسهت که دو رکن اساسی و مهم در
زنهدگی او هسهههتنهد .انسهههان از نظر تغذيه به حیوانات و
گیاهان نیازمند اسهت و حیوانات هم به گیاهان وابستهاند.
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در حقیقت در امر تغذيه ،گیاهان اصل هستند و حرث هم
همان پرورش گیاهان اسههت ،خداوند اين چنین فسههاد در
زمین را به حرث و نسهههل مرتبط میکند زيرا از بین بردن
حرث و نسل موجب نابودی انسان و در نتیجه ايجاد فساد
در زمین میشود ]  .[91به بیان ديگر ،انسانی که با از بین
بردن گیهاههان و درخت ها و يا هر عملی در اين راسهههتا،
موجبهات انهدام طبیعت و محیط زيسهههت را فراهم آورد،
مصداق «مفسد فِی االءر » را پیدا میکند ] .[5
-

اصوو و و ا ا ود حتاوت و ب رر بردارز از

منابع طبیعی تجدید پذیر در اسالم
ارزشهای معنوی جهان اسههالم بسههتر مناسههبی جهت
اجرای برنههامههههههای الزم برای حفظ اين آفريههده و تنوع
زيسههت محیطی اسههت .اسههالم برای بهره گیران از مواهب
حیات ،قید و شرط فراوانی قرار داده است و در مشروعیت
تحصههیل و چگونگی مصههرف آنها نظارت دقیق می نمايد.
اسالم هم بر نحوه درآمد افراد و هم بر چگونگی مصرف آن
نظارت دارد و برای هر دو شههرايطی قائل شههده اس هت .اين
نظارتها عبارت است از :ادب در به کار بردن منابعن تالش
در به دسهت آوردن منابعن مصهرف کردن صحیح منابع .به
طور کلی ،در دين اسههالم ،تصههرف و اسههتفاده از طبیعت
براسهاس سه هدف فوق است .از ديدگاه اسالم ،انسان بايد
در بهره برداری از منهابع ،نهه تنهها بهه حقوق افراد جامعه
توجه داشهته باشهد (عدالت درون نسل ها) بلکه به حقوق
نسهههلهای آينده که چنین منابعی ضهههامن حیات و بقای
آنها میباشد ،نیز میبايست توجه کامل مبذول دارد ].[1
-

محیط زیست و تن ع پذیرز منابع طبیعی

منهابع طبیعی را میتوان به گونههای مختلفی تقسهههیم
کرد ،امها اين منهابع بر اسهههاس امکان قابلیت ماندگاری در
طبیعت و عدم اين قابلیت ،به دو دسته کلی یرقابل تجديد
و تجديد شههونده تقسههیم میشههوند .منابع یرقابل تجديد،
منابعی اسهههت که ذخیره ثابتی در جهان داشهههته و در يك
محهدوده زمهانی مشهههخپ بهه پهايهان میرسهههنهدن مانند
سههوختهای فسههیلی و مواد معدنی .منابع تجديد شههونده،
منابعی اسههت که با بکارگیری شههیوههای مديريتی صههحیح

میتوان در يك چارچوب زمانی تعرين شهههده و به گونهای
خردمندانه ،به صهههورت مسهههتمر از آنها بهرهبرداری کردن
همچون حیوانات وحشی ،جنگلها ،آب شیرين و هوا ].[90
-

اخالق زیسووتی و دانش زیسوووت محی ی

وحتاوت و ب رر ورز از منابع طبیعی
انسهههان برای زنههدگی بههه دو محیط طبیعی و محیط
اجتمهاعی نیهازمند اسهههت .محیط طبیعی برخالف محیط
اجتماعی که سهاختار آن در اختیار انسان است ،پیدايش و
شهههکهلگیریاش در اختیار انسهههان نبوده و تابع عمل او
نیسهت .با اين وجود دسهتیابی انسهان به دانش و صههنعت،
سههبب شههده اسههت تا از ديرباز بر طبیعت يا همان محیط
نخسههتین زندگیاش سههیطره پیدا کرده و از بسههیاری از
پديدههای طبیعی به سود خود ،بهره جويد.
تأکید بر جانشهینی انسان نسبت به خداوند از يك سو
و آزادی انسهان از سوی ديگر ،سبب شده است تا اين حق
در متون دينی برای انسهان به رسهمیت شهناخته شود ،اما
پیوسهته به وی هشهدار نیز داده شده است که چون مالك
حقیقی زمین و منابع آن خداوند اسههت ،تمامی انسههانها
بهدون هیچ تبعیضهههی حق دارنهد از اين منهابع به منظور
توسههعه و رفاه زندگی مادی خود اسههتفاده کنندن همچنین
چون بهرهوری انسهان میبايست در راستای اهداف الهی از
خلقت زمین و منابع آن باشههد ،دايره اين بهرهوری محدود
بوده ،نمیبايسههت به گونهای باشههد که منجر به نابودی يا
تخريب آنها شود ].[92
اخالق زيستی رشتهای است که دانش زيست شناختی
را با دانش نظام ارزشهای انسههانی ،ترکیب میکند تا پلی
میان علوم تجربی و انسهانی سهاخته ،به انسانیت برای بقا،
تداوم و بهبود وضع جهان متمدن کمك کند.
-

اسالم و ب رربردارز از منابع طبیعی

دين اسهههالم از يکسهههو ،بها پذيرش اين که طبیعت در
تسههخیر انسههان اسههت ،بر اين مطلب تأکید میکند که همه
چیز برای انسهان و در خدمت انسههان قرار داردن اما از سوی
ديگر با وضع قوانین بازدارنده ،کوشیده است تا اين بهرهوری
از طبیعت ،نه موجب آسهیب ديدگی خود طبیعت شود و نه
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بها اسهههتفهاده بیرويه از آن ،ماندگاری اين نعمتهای الهی
برای ساير انسانها در معر تهديد قرار گیرد.
بر اين اسههاس ،آموزههای دينی ،مسههلمانان را به رعايت
عهدالهت محیط زيسهههت فرا میخوانند تا همگان فرصهههت
اسهتفاده از منابع محیط زيسههت را داشته باشند .در آيات و
روايات اسهالمی تأکید بسیاری بر حفاظت و بهرهوری از اين
منابع به منظور حفظ تعادل زيست محیطی شده است.
از منابع اسههاسههی و ضههروری برای انسههان ،آب و هوا و
خهاک اسهههت کهه بدون آنها ،حیات معنی و مفهوم پیدا
نمیکنهد .در آيه  02سهههوره الروم آمده« :از نشهههانه های
(قدرت و ربوبیت) او اين اسهههت که شهههما را از خاکی (بی
جان) آفريدن پا اکنون بشههری هسههتید که (روی زمین)
پراکنده و منتشريد» ] .[94
آشهنايی و بهرهگیری از دستورات الهی ،میتواند کمك
زيادی در حفظ اين منابع با ارزش نمايد که بشهههر روز به
روز به اهمیت آنها بیشهههتر پی می برد .خداوند متعال در
سهههوره مبهارکهه «عبا» آيهه  00میفرمايند« :فءلایرناظُرِ
االِناسهانُ إلی طءعامِهِ ننَّا صهربربنا الاماخر صهربثاً ثمق شءقءقانا الاأر ر
شهههءقهَّاً فهءأءنبرتنا فِیهرا حربثاً ور عِنءباً ور قءضهههاباً ور زريتُوناً ور نءخالً ور
حهردائِقء ُلبهاً ور فهاکِهروً ور نبثاً مرتاعاً لَّکُم ور لِأنعامِکُم» ] .[94
بهاری ،آدمی بهايهد بهه خوراک خويش بنگرد ،ما آب را به
فراوانی فرو ريخته ايم ،سهها زمین را به درستی شکافته
ايم و در آن دانهای روياندهايم و انگور و سههبزی و زيتون و
درخهت خرما و با های پردرخت و میوه و علن برای بهره
وری شما و ستوران شما فراهم آوردهايم.
از اين آيات شهريفه ،نکات فراوانی قابل استفاده است و
مها تنها به مطالبی که به موضهههوع بهرهوری و حفاظت از
منابع طبیعی در زندگی انسان تأکید دارند ،میپردازيم:
 -9آيه «فءلایرناظُرِ االِناسهانُ إلی طءعامِهِ» به ضمیمه آيات
بعهد ،داللهت بر اين دارد کههه گیهاههان ،مراتع ،درختهان و
جنگهلهها از مهمترين منههابع تههأمین هذای انسهههان و از
نعمتهای بزرگ خدادادی هستندن بنابراين بايد قدر آنها
را دانست و در حفظ ،توسعه و بالندگی آنها کوشید.
0ه آيه «ننَّا صربربنا الماخر صربثاً…» بیانگر اين است که بر

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ايران ،دوره  ،41شماره  ،0پايیز 9122

اجزا و عناصهر پیکره شکوهمند طبیعت ،نظمی ويژه حاکم
اسههتن چنان که به هماهنگی و ارتباط منظم آب ،زمین،
گیاه و ...اشهاره شهده اسهت .آيه شريفه میفرمايد :بنگريد:
«بايد باران از آسههمان فرو ريزد ،بذرها زمین را بشهکافند و
از دل خاک بیرون آيند ،گیاهان رويیده شههوند ،درختان به
ثمر بنشههینند ،جنگلها و مراتع پديد آيند تا حیوانات نیز
از آنها بخورند و در نتیجه فعالیتهای هماهن و شگفت
آور اين عناصر طبیعی ،ذای بشر فراهم آيد».
 -0ثمره نخسهههت آمیزش آب و خههاک ،رويش التی
همچون گندم و جو اسههت که بخش اعظم تغذيه انسههان و
سههاير جانداران را تأمین میکنند .در اين آيات شههريفه و
ديگر آيات قرآن کريم نیز به اهمیت گیاهان ،تصهريح شده
است (مانند آيه  11سوره مبارکه انعام) ].[94
بنههابراين ،از ديههدگههاه قرآن کريم ،جنگههلههها و مراتع،
نعمتهای الهی بوده و در زندگی انسههان و سههاير جانداران
نقش ارزشههمند و حیاتی ايفا میکنند و جنگل ها ،مراتع و
درختان نقش تعیین کنندهای در زندگی انسههان و سهههاير
موجودات زنده دارند.
-

گیاهان و حی انات و میزان ب رر ورز از آنها

هیچ شهههك و ترديهدی در اهمیهت گیاهان و حیوانات
برای سههودمند بودن وجود نداشههته و بدون حضههور آنها،
حیات انسهان و ساير گونه های ديگر ،یر ممکن میگردد.
هیچ يك از آنها ،بیهدف ،خلق نشده و وجود تفاوتهای
آشههکار و پنهان در گیاهان و حیوانات ،که به دسههت بشههر،
یر قهابهل جايگزينی اسهههت ،دلیل محکمی بر حکمت و
عظمت باری تعالی است .گیاهان با استفاده از نور خورشید
و مهنههابهع معههدنی موجود در خههاک و آب ،بههه عنوان
تولیدکنندگان واقعی در عالم خلقت ،محسوب میشوند.
در زمینه مسائل محیط زيست و منابع حیاتی در متون
اسههالمی ،رهنمودها و دسههتورات ارزشههمندی وجود دارد.
دين اسههالم با هر گونه افراط ،اسههراف ،زيادهروی ،ضههايع و
نهابود کردن منهابع حیهاتی ،بهه شهههدت مخالفت میکند،
طوری که سرنوشت انسان ها و اقوامی که در مصرف منابع
دقهت نمیکنند و در پی تخريب منابع بر میآيند ،چیزی
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جز نابودی نیست ].[92
خداوند متعال در سهههوره االنعام آيه  03میفرمايد :ورمرا
مِنا درابهرَّو فِی الاأءر ِ ورلءا طءائِر يرطِیرُ بِجرنءاحریهِ إِلءَّا نُمرم نءمثءالُکُم
مرا فءرءَّطانءا فِی الاکِتءابِ مِنا شهءیخَ ثُمرَّ إِلءى رربَِّهِم يحشءرُونء «هر
جنبنهدهای در زمین و هر پرنهدهای در هوا کهه بها دو بال
خود پرواز می کنهد ،همگی طايفههايی مانند شهههما ( نوع
بشهههر) هسهههتند» ] .[94مرحوم عالمه طباطبايی (ره) در
تفسهیر اين آيه بر تدبر در خلقت حیوانات و شباهت آنها
با انسانها تأکید میکند( « :دابه) يعنی هر حیوانی که در
زمین میجنبهد و (طهائر) پرنهده در هوا را گويند و (امت)
گروهی از مردم هسهتند که در هدف واحد اشتراک دارند،
مثال دين يا سنت يکسان و يا وحدت زمان و مکان آنان را
مجتمع سهههاختهه اسهههت و آيه شهههريفه میفرمايد :همه
جنبندگان زمینی يا پرندگان آسمانی همه امتهايی مانند
شما هستند ،يعنی مقاصد و ايات معین و واحدی دارند و
در مقاصهههدی مانند رزق و جفتگیری و تهیه مسهههکن و
چگونگی زندگی با هم مشههابهت دارند و نیز مانند انسههان
دارای آراخ و عقههايههد اجتمههاعی و فردی هسهههتنههد کههه
اجتماعشهان بر اسهاس آنها بنا شده است .اما در اين آيه
جهت اشهتراک ديگری نیز ذکر شده و آن مسأله بازگشت
به سههوی خداسههت ،چون حش هر يعنی بازگشههت و اجتماع
مردم به سهوی خداوند بوسیله برانگیختن و از جای کندن
و به سههوی کاری بسههیح دادن و مالک در حشههر انسههان
زندگی ارادی و شهههعوری اسهههت که انسهههان میتواند راه
سهعادت يا شقاوت را به میل خود اختیار کند .در حیوانات
نیز همین شهههعور ،منتهی بههه نحوی نههازلتر وجود دارد و
اينکهه خهداوند انسهههانها و حیوانات را برای جزا دادن در
قیامت محشههور میکند ،دال بر تسههاوی آنها با انسههان ،در
شهعور و اراده نیست ،ولیکن مرجع در حسابرسی همه آنها
يکی اسهههت و آن ثواب دادن بهه نیکهان و انتقام گرفتن از
سههتمکاران میباشههد و نیکوکاری و سههتم در حیوانات هم
جريان دارد و حشر دائر مدار همین امر است» ].[91
-

حتاوت از منابع طبیعی تجدید پذیر در اسالم

احکام اجتماعی اسالم در راستای حفاظت و بهرهبرداری

از منابع طبیعی تجديد شههونده و محیط زيسههت ،گاهی در
قالب تشويق ،تر یب و انذار آمده است و صرفاً جنبو اخالقی
دارند و بر آنها مجازات اخروی قرار داده شهههده و گاهی نیز
بر عدم رعايت آنها مجازاتهای دنیايی وضههع شههده اسههت.
اصهول و کلیاتی در اسالم وجود دارد که میتوان از آنها به
وظاين يك شههروند مسلمان در زمینه حفظ محیط زيست
و منابع طبیعی پی بردن مثالً:
الن .در اسهالم از بین بردن آنچه بقای نسل بشر بر آن
متوقن اسههت از جهاتی حرام اسههتن مثل اين که ظلم به
نوع بشهر اسهت يا کفران نعمت اسهت و… (سوره مبارکه
فرقان/آيه .[94] )13
ب .از ديدگاه اسهالم کاری که باعث آسايش مردم و در
جهت حفظ سههالمت آنان باشههد ،خدمتی اسههت در جهت
رضهههای خهدا و عبهادت و بندگی پروردگار و هدف خلقت
انسهههان جز عبادت چیز ديگری نیسهههت (سهههوره مبارکه
ذاريات/آيه  ،[94] )56چون حفاظت از محیط زيسهههت و
رعايت بهداشههت محیط زندگی و جلوگیری از آلودگی آن،
تالشههی اسههت در جهت نجات بشههر از نابودی و يا اقدامی
اسههت در جهت آسههايش آنها ،از رجحان (به نحو وجوب يا
استحباب) برخوردار است.
 ا انین ب رر بردارز از منوابع طبیعی تجودیدپذیر در اسالم
اگهر بهخهواههیم مجموعههه مقررات پیرامون میزان و
چگونگی بهرهوری از منههابع طبیعی را بهها اصهههول اخالق
زيسهههتی برگرفته از آموزههای دينی اسهههالم بسهههنجیم،
میتوانیم در قالب چند شهههاخپ و اصهههل اخالقی آنها را
مورد بررسی و داوری قرار دهیم.
-

شاخص انسان

پژوهشههگران جهانی براسههاس تحقیقات خود معتقدند
که ادامه تخريب و تهديد زيسهههت محیطی که به دسهههت
انسهههان صهههورت می گیرد ،دير يها زود مرگ کره زمین و
موجودات آن از جمله انسهههان را به دنبال دارد .اگر آدمی
هیچ گونه معنای ژرف و شهههايسهههته احترام را در طبیعت
مشههاهده نکند و آن را از حالت قدسههی خالی ببیند ،چنان
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از آن بهرهبرداری میکند که به نابودی آن خواهد انجامید.
تمامی مسهائل فوق ناشهی از ناديده گرفتن خود انسان
اسهت .انسهان نیاز دارد که بر ويژگیهای اخالقی و معنوی
تأکید ورزد .از ديدگاه دين ،انسان در مرکز توجه قرار دارد.
اين نظريه به ما میفهماند که فطرت انسههان ها بايد کانون
توجه تلقی شهههود و حتی اگر او خود از اين فطرت فلت
ورزد ،بايد او را متوجه آن نمود.
-

شاخص تعادو

شهرايط کنونی ،خواهان آن است که همزمان ،در چند
جبهه به تغییرات مهمی دسهههت زد تا بتوان تعادلی برای
نگهداشهههتن قابلیت سهههکونت کره زمین برقرار نمود .عدم
کنترل رشههد جمعیت می تواند باعث تولد و بلو و حرکت
انسهههانههايی شهههود که هیچ گاه فرصهههت تعادل را پیدا
نمی کنند و وجود انسهان منحصر به نمودی از خصلتهای
حیوانی و ريزی می شود .دين با مقررات اخالقی و تعالیم
خود ،رايز انسههان را تعديل و او را به عزت نفا و مناعت
طبع و نیکوکهاری و پرهیزگاری دعوت می کند و از طريق
تعیین پاداشهای بزرگ و کیفرهای سهههخت ،از حرص و
آزهای نامشروع و آزاردهنده میکاهد.
-

شاخص آگاهی

نهاآگهاهی ،آگهاهی کم و پهايین بودن سهههطح فرهن
عمومی افراد از جملهه عوامهل تخريب محیط زيسهههت به
شهمار می آيند که ناشی از پیچیده بودن سفارشهای فنی
ارائه شده است و می تواند زمینه سوخ استفاده عده ای را در
تجاوز به منابع و سههرمايه های ملی فراهم آورد .گاهی اين
روند نامطلوب ،طوری برای مردم فلت آور اسههت که ديگر
مشهههاههده و تخريهب و نهابودی محیط زيسهههت ،منابع و
سههرمايه های ملی يا حتی شههنیدن اخبار در اين باره برای
آنهها چنهدان مهم جلوه نمی کنهد و بهه راحتی از کنار آن
میگذرند و گاه فضای جامعه به گونهای شکل می گیرد که
افرادِ متجاوز ،سرفرازند نه سرافکنده.
9در اين زمینه همچنین بنگريد به آيات  09و  02سوره انبیا 4 ،و  51سوره
حشر 05 ،و  13سوره فرقان 3 ،و  99سوره انفال 3 ،و  920سوره تکاثر02 ،
و  19سوره روم و  0و  025سوره بقره.

-

اصل ت حید

اصهل توحید بیان میکند که حفاظت از محیط زيست
الزمهه تعادل در جامعه اسهههت .به طوریکه با حفاظت از
محیط زيسهههت کلیهه افراد و جهانهداران در جامعه منتفع
میشههوند .مسههلمان بايد با عدالت و اخالق (که با اصههول
توحیهد در ارتباط اسهههت) با مخلوقات خداوند رفتار کند.
برخی از پژوهشهههگران معتقهدند که بحران کنونی محیط
زيست به دلیل عدم درک انسانها از منافع مشترک جهان
و همپیوندی مشترک در آن است ].[91
-

اصل امانت دارز

در قرآن کريم خداوند انسان را خلیفه خويش در زمین
معرفی نموده استن «إِنِّی جراعِلٌ فِی األءر ِ خءلِیفءهر» (سوره
مبارکه بقره/آيه .[94] )02
انسههان جانشههین و خلیفه خداوند در اسههتعمار ،عمران و
آبادنی زمین اسهتن جانشینی و خالفت ايجاب مینمايد که او
امههانههت زمین را بههه نیکويی حفظ نموده و آنرا از هر گونههه
تخريب و فسههاد مصههون نگه دارد و با دانش و علم نسههبت به
بهره وری و عمران زمین بکوشههد و فضههای زيسههت محیطی
موجودات ديگر را تضههمین نمايد و امکان بهرهوری همگانی و
همیشگی را برای همه موجودات در زمین فراهم آورد ].[95
-

اصل دالت

بر اسهههاس آموزهههای دين اسهههالم ،عهدالت از جمله
بنیادیترين اصههول حاکم بر نظام طبیعت و رفتار انسههان
اسهههت .منظور از عهدالهت در طبیعهت که از آن به عدالت
تکوينی نیز ياد میشهههود ،آفرينش دارای نظم و ضهههابطه
طبیعت اسههت به گونهای که هیچ نقپ و نقصههانی در آن
مشهاهده نمیشودن هر قدر در پی يافتن نقصان ،در خلقت
بنگری ،درمهاندگی و زبونی بیشهههتری را تجربه می کنی9.
باور به چنین اصلی در طبیعت ،سبب میشود بهذيريم که
حضهههور و وجود تمهام منهابع طبیعی ،همچنین گونههای
حیوانی و گیاهی در چرخه حیات ضروری است .در نتیجه،
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مصههرف به گونهای که سههبب به هم خوردن تعادل چرخه
طبیعت شههود ،خالف عدالت تکوينی و نوعی سههتم بر آن
حساب میآيد ].[96
بر اين اساس:
 بر هم زدن نظههام اکولوژيههك طبیعههت و فرآهمآوردن زمینهه تهی شهههدن طبیعهت از ذخهاير و منابع آن
توسهط انسهان ،در نتیجه مصرف بیرويه (اسراف) از آنها،
تعهادل طبیعهت را بر هم زده ،بها عهدالت تکوينی خداوند
ناسازگار است.
 آلوده سههازی طبیعت و منابع آن که از يك سههو،سهبب انباشهت آاليندهها در طبیعت شهده ،از سوی ديگر،
زمینهه تخريهب تهدريجی طبیعهت و از بین رفتن منابع و
ذخهاير آن را فرآهم میکنهدن برهمزننهده عهدالت تکوينی
طبیعت است.
از سهههوی ديگر طبق آيههه «خءلءقء لءکُم مهها فی األر ِ
جرمیعاً» (بقره ،[94] )01/منابع طبیعی برای همه انسههان
ها می باشدن پا بايد امکان استفاده از منابع برای همگان
و از جمله نسلهای آتی فرآهم شود.
-

اا در الضرر

آسهیب نرساندن به خود و ديگران ،اصلی عقاليی است
که هرچند جامعه بینالملل درسهههتی آن را در سهههدههای
اخیر پذيرفته و مبنايی برای تصهههمیمگیریهای حقوقی و
اخالقی خود قرار داده اسهتن اما پیامبر گرامی اسالم (ص)
بیش از چههارده قرن اسهههت که با بیان گزاره «الضهههءرر و
الضههِرارِ فِی االسههالم» اصههل بودن آن را در نظام حقوقی-
اخالقی اسهالم به رسهمیت شهناخته و آشکارا اعالن کرده
اسهت که قانونگذار اسالم نه خود قانونی وضع کرده است
که موجب آسهیب ديدن انسانها بلکه موجودات شود و نه
اجازه داده اسهههت که انسهههان ها به يکديگر يا به سهههاير
موجودات آسیب وارد سازند ].[93
بر اين اساس ،هر گونه مصرف بیرويه از منابع طبیعی
و محیط زيسهههت ،از آنجا که موجب کاهش حق بهرهوری
ديگران میشههود ،ضههرر زدن به آنها تلقی شههده و حرام
خواهد بود.

 اصل امر به معروف و نهی از منکربرخی از فقهای مسهههلمان نیز به دلیل ضهههروری بودن
منابع تجديد شونده طبیعی برای زندگی انسان ،آن را جزو
ثروتهای عمومی به حساب آورده ،بر اين باورند که منابع
و ذخهاير موجود تحت هیچ شهههرايطی به ملکیت افراد در
نمیآيند ] .[02جلوگیری از انحصار مالکیت در اين منابع،
سهبب خواهد شهد ،همه افراد از يکسههو با داشتن احساس
مالکیت نسههبت به آنها ،خود را در حفاظت از آنها سهههیم
بدانند و از سهههوی ديگر در برابر مصهههرفهای بی رويه يا
آلودهسازی ديگران واکنش نشان دهند.
-

اا در نتی سر و حرج

يکی ديگر از احکهام شهههرعی ،کهه می تواند در زمینه
جبران خسههارت ناشههی از تجاوز به محیط زيسههت مورد
اسهتناد قرار گیرد ،قاعده نفی عسر و حرو است .زيرا عسر
و حرجی کهه از بهه هم خوردن تعهادل اکولوژيك طبیعت
برای موجودات زنده و بشههر پديد میآيد چه بسیار مهمتر
از عسههر و حرجی باشههد که از ناحیه افراد ايجاد میگردد.
بنابراين اگر رفع يا کاهش عسههر و حرو با جبران خسارت
ممکن باشهههد متجاوز به حقوق محیط زيسهههت به جبران
خسارت آن ملزم می گردد ].[3 ، 6
پايبندی به اصول مزبور میتواند محور رفتارهای فردی
و اجتمهاعی نسهههبت به میزان و چگونگی مصهههرف منابع
موجود باشههد .اما به نظر میرسههد شههرط موفقیت اصههول
مهذکور در حمهايهت از اين منهابع ،تغییر نگرش بهه منابع
مذکور و تبديل آنها از يك موضههوع فردی به يك موضههوع
اجتماعی و آن هم در سههطح بینالمللی اسههت که خود به
خود حمايت از آنها نیز نیازمند به يك اراده جمعی جامعه
جهانی خواهد بود.
ابعهاد مختلن بحران محیط زيسهههت کهه امروزه افکار
جهانی را تحت تأثیر قرار داده ،حاصل عصیان گری بشر در
برابر نظام آراسهته و صهالح جاری در عرصهه محیط زيست
اسهت .اين گونه اقدامات فسادانگیز چه از ناحیه فرد باشد،
چه از ناحیه حکومت ،در تضههاد با خواسههت خداوند اسههتن
چرا که خداوند فسههاد را دوسههت ندارد و هرگز در مشههیت

602

ازلی نیست که انسان ها فساد کنند .به عبارت ديگر ،فساد
بهه هر گونهه تخريب و ويرانگری گفته می شهههود که نظام
آراسته و صالح جاری را بر هم زند .از اين رو توسعه پايدار
به معنای بهره برداری از منابع طبیعی اسهت که با تضمین
بقای زمین همراه میباشد.
همانگونه که در منابع مختلن روايی و حديثی تحقیق
مهذکور مالحظهه نموديم ،احکهام و قوانین گاهی در قالب
تشههويق ،تر یب ،انذار آمده اسههت و صههرفاً جنبو اخالقی
دارند و بر آنها مجازات اخروی قرار داده شههده و گاهی نیز
بر عدم رعايت آنها مجازات های دنیوی وضههع شده است.
در قرآن کريم ،نهج البال هه ،منابع حديثی و نرم افزارهای
مرتبطی ک هه در اين تحقیق اسهههتفههاده گرديههد ،بر لزوم
حفاظت و حمايت از منابع طبیعی تجديدپذير با تشهههريح
قواعد و اصول مرتبط با آن تأکید شده است.
در مکتب حیات بخش اسههالم و تمام اديان الهی ،جان
آدمی دارای ارزش و حفظ آن واجب است .بر همین اساس
قرآن کريم به مسهههلمانان سهههفارش میکند که با کارهای
خود موجبهات هالکهت و نهابودی خويش را فراهم نکنید:
«ورلءا تُلاقُوا بِأءيدِيکُم إِلءى التءَّهلُکءوِ » «خود را با دسههت خود به
هالکهت نیفکنید» (سهههوره مبارکه بقره/آيه .[94] )915
بنابراين ،در شههرع مقدس اسههالم ،انسههان مجاز نیسههت با
اعمهال و رفتهار خود محیط زندگی خود و ديگران را آلوده
کرده و در برابر ضههروریترين مسههائل بهداشههتی بیتفاوت
بهاشهههد و بها سههههل انگاریهای خود محیط اجتماع را از
زندگی سالم محروم کند.
بها توجهه بهه رونهدی که هم اکنون وجود دارد ،آينده
منابع طبیعی با مبهم و نابسهامان به نظر می رسدن آنچه
تاکنون تحت عنوان پايداری محیط زيسهههت انجام گرفته،
چیزی بیش از فعالیتهای فنی در اسههتفاده از منابع نبوده
و در اينباره ،به اصهول دينی توجهی نشده است .اين عدم
توجه باعث اشهکاالت فراوانی شده که در نهايت به تخريب
منابع انجامیده است.
تبیین اصول اساسی برای بهرهوری ،نظیر اصل توحید،
امهانتداری ،قانون الضهههرر ،تعديل رايز انسهههان به نحو
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صهههحیح از طريق تعیین پههاداشهههای بزرگ و کیفرهههای
سهخت ،رعايت عدالت درون نسلی و بین نسلها ،توجه به
خود انسهان و ايجاد مسهئولیت در او نسبت به اعتقادات و
ارزشها و همچنین تشههريح شههاخپهايی چون انسههان،
آگهاهی و تعهادل ،از جملهه نقهاط قوت ديهدگهاه دينی در
اسههتفاده صههحیح از منابع موجود در طبیعت اسههت که به
منظور بهرهوری بهینه صورت میگیرد.
سهخن اين اسههت که زبان جديدی در حال تولد اسههت
که ظرفیتها ،ضرورتها و راهکارهای خود را داراست .اين
زبان جديد و راهکار نو بايد در مذهب ريشه داشته باشد و
در آن بر شناخت انسانها تأکید شود.
کوتاه سهخن اينکه دعوت مردم به حفظ محیط زيست
بدون استمداد از يك پشتوانه دينی ،بی اثر و کم اثر خواهد
بود و به همین دلیل بايد کوشهههش نمود تا عوامل مخرب
زيسهت محیطی در پرتو ايمان و تقوی رفع شود .به همین
دلیهل پارامترهای اسهههتفاده بهینه از منابع طبیعی تجديد
پذير از منظر اسهههالم ،در چند مولفه ذيل قابل توضهههیح و
تبیین میباشد:
 -9قرآن کريم مشهتمل بر گزارههای توصیفی در زمینه
محیط زيسهت است و سوگند به عناصر طبیعت و نامگذاری
سورههای قرآن به نام برخی از آنها از جايگاه مهم آنها در
نزد خداوند و فرهن قرآنی حکايت مینمايد.
 -0واژههای خلقت ،رحمت ،آيه ،خالفت و مالکیت ،از
مفاهیم کلیدی کشهن موضع قرآن کريم ،در زمینو محیط
زيست و حقوق آن به شمار میرود.
 -0قرآن کريم مشهههتمل بر آموزههايی اسهههت که از
الگوی تعامل اخالقی انسان با محیط زيست حکايت دارد.
 -1قرآن کريم تجاوز به طبیعت را اعتداخ و افسهههاد در
زمین میداند و متجاوز را محروم از رحمت الهی و مستحق
ضب و عذاب معرفی میکند.
 -5عالوه بر مسهههئولیت اخروی و محرومیت وضهههعی
ناشهههی از تجاوز به طبیعت و محیط زيسهههت ،مسهههئولیت
کیفری و مدنی متجاوز در حقوق اسهالم قابل شههناسايی و
تأکید است.
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بها توجهه بهه توضهههیحهات فوق به نظر می رسهههد اگر
توصیه های پايداری و حفاظتی بر اصول دينی بنا شوند ،از
ضهمانت اجرايی مسهتحکمی برخوردار خواهند بود و شك
نیست که در آينده نه چندان دور ،علم محافظت از محیط
زيسههت نیز همانند سههاير علوم به ظراين و اسههرار نهفته
بیشهتری که در توسهعه و سالمت بشری در ديدگاه دينی
نهفته است ،پی خواهد برد.
بشر به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین ،مسئولیت حفظ
و حراسهت از منابع طبیعی را بر عهده دارد .از نوع انسان ،به
هیچ وجه توقع نمیرود که محیط زيست خويش را تخريب
کنههد .بنههابراين زنههدگی انسهههان روی کره خههاکی ،توام بهها
مسهئولیتی میباشد که اگر وی از عهده آن به خوبی برآيد،
مورد تشويق و در یر اين صورت ،مورد تنبیه قرار میگیرد.
آيه  965سوره مبارکه انعام ،در همین رابطه است« :اگر
ابناخ بشههر ،منابع طبیعی را محافظت نمايد ،از زندگی بهتری
برخوردار می شهههوند و اگر آنها ،اين منابع را مورد تخريب
قرار دهنهد بهدون شهههك ،تنبیهه به دنبال آن خواهد آمد»
] .[94خداوند به ابناخ بشر متذکر میشوند که او وارث زمین
بوده و انسهان مسهئول ،انسهانی است که قدر محیط زيست
پیرامون خويش را به خوبی دانسههته و آن را مورد محافظت
قرار دهد و از آن به نحو احسن بهرهبرداری نمايد.
ضههروری به نظر میرسههد تا با کنترل مصههرف ،بهینه
سهازی مصرف و پرهیز از آلودهسازی منابع طبیعی تجديد
شونده ،به حق حیات خود احترام بگذاريم .چنین احترامی
جز با رعايت اصههول اخالقی-دينی زيسههت محیطی ،امانت
داری ،عدالت ،آسههیب نرسههاندن به ديگران و  ...امکانپذير
نخواهد بود.
منهابع طبیعی تجديد شهههونده ثروت ملی محسهههوب
میشوند که فقط به نسل حاضر تعلق نداشته ،بلکه میراثی
اسهههت کهه بايد برای آيندگان باقی بماند .عالوه بر اينها،
موضوعی که در سالهای اخیر همیشه بر نگرانیها افزوده
اسهت ،روند رو به رشهد و سهرعت در انهدام اکوسیستم ها
اسهت .دخل و تصرف در منابع طبیعی تجديدپذير ،سالها
بلکهه قرنهها بهه طول میانجامید ،اما در حال حاضهههر با

افزايش و رشهد جمعیت و پیشهرفت صنعت و تکنولوژی و
البته تا حدودی نیز بیتفاوتی انسههان در قرن حاضههر ،تباه
شدن محیط زيست و نابودی منابع طبیعی در زمانی کمتر
و با سههرعتی بیشههتر صههورت میگیرد .برهمین اسههاس به
منظور کنترل و نظارت مسههتمر بر منابع طبیعی و محیط
زيسهههت ،تهدوين برنهامهههای جامع و نتیجهبخش در اين
حوزه ،امری الزامی و ضهروری است که بايد در دستور کار
مسئوالن محیط زيست قرار گیرد.
از آنجايی که اهمیت حفظ و حراسهت از محیط زيست
همواره اولويت اول تمامی موضهوعات اقتصادی ،اجتماعی،
سهیاسههی ،فرهنگی ،علمی و آموزشهی اسههت ،بنابراين حق
داشهتن محیط زيسهت سهالم با در نظر گرفتن منافع نسل
حال و آينده در مقوله توسههعه پايدار گنجانده شههده اسههت
که از مصاديق عینی توجه مردم و مديران به حفظ محیط
زيست و منابع طبیعی پايدار و قابل تجديد میباشد.
علیر م نکات مزبور ،حفظ پوشهههش گیاهی بواسهههطه
کاشهههت درختان جنگلی ،مهار رودخانهها و آبهای جاری
با احداث سدها ،حفظ گیاها ن و حیوانات وحش به واسطه
مناطق امن حفاظت شده ،کاهش انتشار گازهای گلخانهای
و موضوع آلودگی هوا ،دفع سموم کشاورزی با ارائه و تولید
مواد ارگانیك و  ...از مصاديق گويای حفظ محیط زيست و
منابع طبیعی تجديدپذير میباشهههد .همچنین مصهههاديق
توجه عینی مردم و مسهئوالن به حفظ محیط زيست سالم
در اسهالم ،در عدم اسراف منابع طبیعی تجديد پذير چون
آب و خهاک ،عهدم قطع درختهان ،توصهههیهه به عدم ورود
آلودگی به آب و هوا و  ...نمودار میگردد.

 .4نتیجهگیری
بهاعنايت به قوانین کشهههور در زمینه حفاظت از منابع
طبیعی و محیط زيسههت نظیر اصههل  52قانون اسههاسههی و
بررسهههی منهابع مختلن علوم دينی ،مردم و سهههازمهانها
موظفنهد از محیط زيسهههت و منابع طبیعی تجديدپذير به
واسهههطهه مولفهههايی چون امر به معروف و نهی از منکر،
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اصهول مقرر قرآنی چون اصهل الضهرر ،اصل عدالت و  ...به
گونهای مراقبت و محافظت کنند که اين منابع از بین نرود
و روز بهه روز بر احیهای منهابع مزبور افزوده شهههود .البته
موازين دينی در رابطهه بها حفظ محیط زيسهههت و منههابع
طبیعی تجهديهدپهذير رعهايهت نمیشهههود ،چرا که دنیای
ماشهههینی امروز به واسهههطه افزايش کارخانهها بر آلودگی
روزافزون کره زمین افزوده اسههههت و اين امر مخههاطرات
زيسهههت محیطی و نهابودی منهابع طبیعی تجديد پذير را
تشديد نموده است.
برخی از مهمترين سیاستهای اجرايی که برای توسعه
بخشی منابع طبیعی تجديد پذير در اولويت قرار دارند ،به
ترتیب ذيل عبارتند از:
 -9جلوگیری از تبديل اراضی به ساير کاربریهايی که
در نهايت موجب تخريب طبیعت میشههود و در راسههتای
توسعه پايدار نیست.
 -0اعمال و تسههههیل مالی و بانکی برای بهرهبرداران
عرصههای مرتعی و جنگلی.
 -0تقويت و اهمیت بیشهتر به بیمه محصوالت جنگلی
و مرتعی.
 -1ارتقای میزان آگاهی مرتعداران و جنگلنشههینان با
ارائه آموزشهای علمی و عملی.
 -5سهاماندهی دامداران ساکن در عرصههای جنگلی و
مرتعی در جهت کاهش اتکای دام به مرتع و جنگل.
 -6شهناسهايی پتانسیل جنگلنشینان و مدون ساختن
دانش بومی آنان ،به منظور مشههارکت بیشهههتر اهالی در
راستای رسیدن به اهداف مورد نظر.
 -4جايگزينی سوخت فسیلی به جای چوب ،به عنوان
تهأمین کننهده سهههوخهت روسهههتايیان به ويژه در مناطق
جنگلی.
 -3کاهش کشههت ديم در جنگلها و مراتع و توسههعه
جنگهلکاری مصهههنوعی و احیا و نیسهههازی جنگلهای
طبیعی.
با توجه به بررسهههیهای انجام شهههده در اين تحقیق و
بحث و نتیجهگیری که به عمل آمد ،موارد زير را به منظور
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پايداری و بهرهوری محیط زيست پیشنهاد میکنیم:
 -9به شهادت تاريخ گذشته و معاصر ،شگفتانگیزترين
رفتهارههای اجتماعی (چه در جهت رشهههد و چه در جهت
ارتجاع) بسهتری اعتقادی داشته اند .بنابراين شايسته است
تا جوامعی که عزم خود را به اعتال و رشد و پايداری زيست
محیطی خويش عزم کردهاند از اين ويژگی به نحو شايسته
استفاده کنند.
 -0بايد بر آگاه سهازی افراد تأکید شود که برای تحقق
پايداری تالش مینمايند.
 -0در سههیاسههتگذاریها و تعیین برنامه های توسههعه
پهايدار ،تعادل مدنظر قرار گیرد که مهم ترين آن بها دادن
به انسانهاست.
 -1هرچنهد قوانین مفیهدی در خصهههوص حفاظت از
محیط زيسهههت در کشهههور وجود دارد ،ولی هیچ قانون و
نگهبهانی نمی توانهد افراد را بهه احترام گهذاردن به محیط
زيسهههت مجبور نمهايد .احترام به محیط زيسهههت ،نتیجه
آموزش تعالیم دينی در اين باره اسهههتن از اين رو ،از اين
نوع آموزشها ،بايد بیشتر بهره گرفت.
 -5بايد مروو کشهاورزی با مالحظات الهی -انسانی آن
بود و نبهايد اين مسهههئله را فراموش کرد که تا ايجاد يك
نظام کشاورزی پايدار ،راهی با طوالنی در پیش است.
 -6برخی از مسهههئوالن در عمهل ،اين اهرم قهدرتمند
(آموزهههها و تالشهههای دينی) در قلمرو حفههاظههت محیط
زيست را مورد بی مهری قرار داده و بدان توجهی نکرده اند
و تنها جسته و گريخته اقداماتی صورت داده اند که چندان
مؤثر نیسههتن توصههیه می شههود که مسههئوالن از اين اهرم
قهدرتمنهد کمهال بهره را برده و راهکهارهای محافظتی به
کمك اعتقادات اسالمی را از طريق تحقیق ،تعیین نمايند.
 -4اجرای سههیاسههت توسههعه پايدار و بی زيان نیازمند
اعمال تغییرات اسهاسی در معیارها و ارزشهاست .امروزه،
دلیل اصههلی تخريب محیط زيسههت ،بیمسههئولیتی و عدم
توجه به ارزشهای واالی انسانی استن به همین دلیل بايد
در ارزشها تحولی اساسی صورت گیرد.
 -3درک مسهائل محیط زيست برای اذهانی که امور را
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اصههول و معیارهای ذکر شههده در اين تحقیق عمل کنندن
بايد انديشهه افزون طلبی و سودجويی افراطی را که موجب
. کنار بگذارند،ناديده انگاشتن تعادل محیط زيست است
 آلودگی و نابودی محیط زيسههت مثل آتش اسههت-92
که هیزم تر و خشههك را می سههوزاند و ضههروری اسههت که
تمامی سهههاکنان کره زمین برای پايداری محیط زيسهههت
.مشارکت کنند

...جايگاه و ارزش منابع طبیعی تجديد شونده و

از دريچه تن منافع خصهههوصهههی يا سهههوداگری صهههرف
 به همین دلیل آموزش عمومی. آسههان نیسههت،می نگرند
 بههايههد در دسهههتور کههار،مردم در زمینههه محیط زيسهههت
رسهههانهه ههای گروهی و مراکز تبلیغی قرار گیرد تا از اين
 نگرش آنها را نسهبت به طبیعت اصالح کرد و رفتار،طريق
.آنان را با طبیعت متعادل ساخت
 کشهورهايی که خود را اسههالمی میدانند بايد طبق-1
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