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 نقش مذهب در نجات محیط زیست

 مسعود کیا دلیری

    ایران تنکابن، ،محیط زیست گروه تنکابن، واحد اسلامی آزاد دانشگاه

Email: dr.mkiadaliri@gmail.com 

 

 چکیده
وز با شده است. با این وجود، هنزیادی با الهام گرفتن از آموزه های غنی دینی و فرهنگی بر محیط زیست تاکید  ایراندر کشور 

خاک، تخریب محیط طبیعی،  ی،چالش های زیست محیطی جدی مانند آلودگی هوا در نواحی شهری، آلودگی منابع آب

در هیچ یک از منابع اسلامی به عنوان محیط زیست حکمی مطرح نشده . کاهش تنوع زیستی روبرو هستفرسایش خاک و 

ش سوزی و مسائلی از این قبیل، آیات، احادیث و احکام زیادی وجود است ولی بدون تردید درباره آب، زمین، پاکی و ناپاکی، آت

 محیط از قسمتی به طبیعی، محیط دارد که به کمک آنها می توان مقررات دقیقی برای مسائل محیط زیست به دست آورد.

های  موهبت از هبلک نداشته، نقشی بشر آن تشکیل در و است زمین کره سطح بخشی از دربرگیرنده که شود می اطلاق زیست

 طبیعی زیست محیط اینها امثال و ها رودخانه حیات وحش، دریاها، ها، جنگل ها، دشت ها، کوه بنابراین .باشد می خدادادی

 قرار جدی خطر تهدید و مورد را او بقای و بشر حیات تواند می آن به توجهی بی که زیست محسوب می شوند. آلودگی محیط

 .است داشته معطوف آن به را داخلی و ای المللی منطقه بین جهانی، های سازمان و جامعم توجه که است موضوعی دهد
 

 انسان، محیط زیست، ، آلودگی ،مذهب واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه-1
در طول تاریخ همواره ایران زمین به برکت وجود طبیعت سرشار از نعمات الهی، مهد تمدن های باشکوهی بوده است. بهره 

ظت از منابع محیط زیست ریشه در فرهنگ غنی مردم این مرز و بوم دارد و تخریب و آلوده سازی منابع از ابا حفبرداری توام 

لحاظ دینی گناه به شمار می رود. در طول تاریخ همواره بین بهره برداری انسان و توان طبیعت تعادل وجود داشته است اما 

رف گرای غربی و گسترش فعالیت های صنعتی به لزوم حفظ تعادل بین منابع متاسفانه در برهه ای از تاریخ با غلبه فرهنگ مص

و توسعه توجه کمتری صورت گرفته است. اوج گیری مشکلات زیست محیطی در اکثر کشورهای جهان، افزایش آلودگی زیست 

سنگی و قحطی در تغییرات آب و هوا، تخریب جنگل ها و منابع طبیعی، فرسایش خاک و کمبود مواد غذایی، گرمحیطی، 

ناشی از عوارض زیست محیطی و عدم  میرهای انسانی که غالباعلاج و مرگ و هان و بالاخره بروز بیماری های لابرخی از نقاط ج

توجه به بهداشت و سلامت محیط زیست بوده است، نمونه هایی از این بی توجهی به شمار می روند که طی قرن گذشته به اوج 

این مسایل علاوه بر برانگیختن حساسیت محافل علمی، سیاستمداران و دولتمردان، حتی در میان توده  خود رسیده است. بروز

های مردمی نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است و موجب شده که جهانیان به نوعی با احساس همدردی مشترک در صدد 

 رفع تنگناهای موجود و بهبود کیفیت محیط زیست برآیند.

جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام گرفتن از آموزه های غنی دینی و فرهنگی بر محیط زیست تاکید شده  خوشبختانه در

و دیگر قوانین و مقرراتی که در کشور به منظور حفاظت از محیط زیست  است. اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم انداز

ن موضوع است. اما به رغم تلاش های مداوم بخش های تصویب شده است نشان دهنده توجه جدی دولتمردان و مردم به ای
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گوناگون، کشور ما هنوز با چالش های زیست محیطی جدی مانند آلودگی هوا در نواحی شهری، آلودگی منابع آب، آلودگی 

رو تدوین و نظارت بر اجرای قوانین،  ، تخریب محیط طبیعی، فرسایش خاک و کاهش تنوع زیستی روبرو است. از اینخاک

 شمار می رود استانداردها و دستورالعمل ها از جمله مهمترین وظایف سازمان حفاظت محیط زیست به مقررات، آیین نامه ها،

 و نقش  م محیط زیست و انواع آلودگی های زیست محیطیاهیمف بررسیپژوهش هدف از انجام این   .(1931 ،رحمتیو  شاعری)

 .می باشددر نجات محیط زیست  و اسلامنقش مذهب  انسان در حفظ و احیای محیط زیست و همچنین
 

  زیست محیط -2
 اسلامی جمهوری اساسی قانون  جمله از ، کشورها از بسیاری اساسی قوانین و المللی بین های کنوانسیون و معاهدات در

 .است آمده واژه این یفتعر ، زیست محیط کتب از برخی در اما. است نشده بیان« محیط زیست» واژه از حقوقی تعریف ، ایران

 و گیاهان تمامی و انسان حیات استمرار و وجود ، که مناسبی مادی محیط ؛ گفت توان می زیست محیط از کلی تعریف در

 از )که اتمسفر های نظام از متشکل زیست محیط دیگر، به عبارت . معلق ذرات و هوا آب، از مرکب ؛است آن به منوط ، جانوران

 تعریف در )آب( است. حیطی( و هیدروسفرمشده(، پدوسفر )زمین(، بیوسفر )قشر زیست  تشکیل ذرات معلق و آب ذرات و هوا

 از ، محیط زیست .دارد کنش برهم آن با و فراگرفته را حیات یندآفر که اطلاق می شود محیطی به محیط زیست» دیگر،

 کره زیستی فضای کلدر بر گیرنده   و شده تشکیل اند هشد ساخته انسان دست و فکر با که ییهافضا  و انسانی جوامع طبیعت،

نوع  دو کلی تقسیم یک براساس .شناخت را زیست محیط انواع باید بهتر بررسی برای .استکره )بیوسفر(  زیست یعنی، زمین

 .است شناسایی قابل زیست محیط
 

 محیط زیست طبیعی -2-1

 آن تشکیل در و است زمین کره سطح بخشی از دربرگیرنده هک شود می اطلاق زیست محیط از قسمتی به طبیعی، محیط

 رودخانه دریاها، حیات وحش، ها، جنگل ها، دشت ها، کوه بنابراین. باشد می های خدادادی موهبت از بلکه نداشته نقشی بشر

 زیست محیط دهنده تشکیل عوامل .(1931 ،رحمتی و شاعری) شوند می محسوب طبیعی زیست محیط ها این امثال و ها

 گیاهی )رویش پوشش و وحش حیات شامل زیست محیط جاندار عوامل ؛شوند می تقسیم جان بی و جاندار نوع دو به طبیعی

 است.  خاک و هوا آب، شامل آن جان بی است و عوامل (طبیعی

 

 ساخت انسان یا مصنوعی زیست محیط -2-2

 در مصنوعی زیست محیط بافت . دهند می تشکیل را مصنوعی زیست محیط محتوایشان و ها قسمت ،اجزا تمام با شهرها

 طبیعت و طبیعی منابع با زندگیش گذراندن برای انسان که زمانی تا .است بشر طراحی و ریزی برنامه فرهنگ محصول حقیقت

 جهان، این در خود زندگی ابتدای از بشر .کرد می رعایت تجربی یا و غریزی طور به را خود محیط قابلیت و توان داشت، سروکار

 کاملا   بشر که است زمانی اول دوره ؛کرد تقسیم مرحله سه به توان می را ارتباط این .بود تعامل در پیرامونش طبیعت با همیشه

 اگر بشر دوران، این در .ندارد را خود پیرامون محیط در تصرفی و دخل هیچ اعمال توانایی و است طبیعت مقهور و اختیار در

 تغییرات این بازسازی توان زیست محیط و نبود کننده دگرگون و شدید خیلی داشت، می طبیعت بر هم اندکی و جزئی تصرف

 و ماشینی صنایع به بشر تاریخ، از دوره این در .است زیست محیط بر انسان تسلط زمان دوم، دوره .(1931،فیروزی) داشت را

 احتیاج طبیعت از بیشتری منابع به خود، تولیدات افزایش یبرا دوران این انسان. شود می مجهز بزرگ و کوچک های کارخانه

 را نیز آلودگی زیست، محیط تخریب بر علاوه خود رویه بی تصرفات با بشر. گیرد می در پیش را طبیعت نابودی و تخریب و دارد

 ها تخریب برای یت،مالک حس همین سبب به و آن ساکن نه دانست می زمین مالک را خود بشر مذکور، دوره در. شود می سبب

 محیط و بشر همزیستی و تعامل زمان سوم، دوره. دانست می نوعی پیروزی را اعمال این و نداشت نگرانی اندک آن زیانبار آثار و

 مشکل این برای ای چاره فکر به ها انسان تا شد موجب سرانجام دوم دوره در شده ایجاد های آلودگی شدت. است پیرامونش
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 ،رحمتی، شاعری) پذیرد صورت آلودگی بیشتر هر چه جلوگیری جهت اقداماتی صنعتی و پیشرفته کشورهای از بعضی در و باشند

 از جلوگیری جهت اقداماتی ها دولت و کرد تغییر مصرف و تولید های روش و زندگی شیوه آگاهی، افزایش دلیل به .(1931

 عمل وارد نیز دولتی غیر های سازمان و مردمی های جنبش که بود حدی به زیست محیط نابودی .دادند انجام بحران گسترش

 در ،فقط که شد موجب ها انسان پیرامون محیط به توجه. برخاستند زیست محیط نجات برای تلاش به آگاهانه همگی و شدند

 .(1931 ،فیروزی) آمریکا نوشته شد در زیست محیط مورد در کتاب 933 حدود 1391 سال

 زیست محیط آلودگی-3
 موضوعی دهد قرار جدی خطر و تهدید مورد را او بقای و بشر حیات تواند می آن به توجهی بی که زیست محیط ودگیآل

 .است داشته معطوف آن به را داخلی و ای المللی منطقه بین جهانی، های سازمان و مجامع توجه که است
 

 (گسترده )شیمیایی های آلودگی-3-1

 آلودگی شیمیایی -3-1-1

 تخریبی آثار آلودگی نوع این .استزیست  محیط به آور زیان و مختلف گازهای و سموم ورود معنای به یمیاییش آلودگی

 یا و مواد گونه این حامل وسایل تصادف مانند ،اتفاقی و ناگهانی( الف ،آید می بوجود صورت دو به و آورد می بار به ای گسترده

 تنها نمونه برای .جنگ در شیمیایی افزارهای جنگ از استفاده مانند، عمدی (ب .صنعتی و تولیدی مراکز از شیمیایی مواد نشت

 یک حدود که گرفت قرار استفاده مورد درگیر طرفین سوی از شیمیایی مواد کیلوگرم میلیون 111 حدود اول جهانی جنگ در

 به از ناشی محیطی زیست معضلات .ددادن دست از را خود جان نیز نفر هزار صد حدود و داد قرار تأثیر تحت را نفر میلیون

 بر فراوانی صدمات ایران، علیه عراق تحمیلی جنگ و ویتنام جنگ مانند مختلف، های جنگ در شیمیایی های سلاح کارگیری

 موجودات اعم طور بهزیست  محیط بر گسترده شکل به ها آلودگی از قسم این .آورد وجود به اموال و گیاهان حیوانات، ها، انسان

 .گذارد می اثر اخصش طور به انسان ویژه به دهزن
 

 ای هسته آلودگی-3-1-2

 هسته هایآزمایش و تحقیقات انجام سبب به گاهی و جنگ جریان در اتمی های سلاح کاربرد از ناشی گاهی آلودگی این

 ترتیب بدین. است رادیولوژی و آزمایشگاهی مراکز در استفاده مورد وسایل از ناشی پرتوهای محصول نیز مواردی در و اتمی و ای

 رو روبه اکتیو رادیو و ای آلودگی هسته شوم پدیده با را خود جهان گوناگون های عرصه در ای هسته انرژی از استفاده نتیجه در

 نای دفع های روش از یکی. است رو به رو آن با امروز جهان که است مشکلاتی جمله از اتمی فضولات و ها زباله دفع .است دیده

 الخصوص علی زیست محیط آلودگی به منجر خود کار این که است ها اقیانوس و دریاها در ها آن ریختن خطرناک، فضولات

 جنگ، در ای هسته های سلاح از استفاده .برد بین از را آن خطرناک آثار سادگی به توان نمی که شود می  دریایی زیست محیط

 شدن مجروح انسان، هزار صدها مرگ سبب ها سلاح این بکارگیری .است بشر سوی از زیست محیط کردن آلوده ارادی شکل

 از ویتنام جنگ و دوم جهانی جنگ جریان در ژاپن ناکازاکی و هیروشیما بمباران که شده فراوانی مادی خسارات و کثیری تعداد

 .(1991 ،انصاری زاده )تقی است آن آشکار های نمونه

 آلودگی های غیر شیمیایی -3-2

 آب آلودگی-3-2-1
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 همه .است آبی منابع همه و دریاها اقیانوسها، شامل هیدروسفر .است پوشانده 1هیدروسفر نام به آبی محیطی را زمین کره

 آب فقدان از جهان جمعیت 9/1 تقریبا  .دهند می دست از را خود جان آب ناصحیح مدیریت اثر در نفر هزار 11 از بیش روزه

 آب، آلودگی درمی آورد. پا از را سال 1 از کمتر کودک میلیون 1/1حدود  ساله هر یاسهال یماریهایب برند. رنج می بهداشتی

 طبیعی منابع عنوان به اغلب که، مشترک مهم آبگیرهای و رودها .است المللی بین زیست محیط مشکلات از بارزی ی نمونه

 را برخوردهایی تواند می ، ها آن کمیت و مشترک آبهای تکیفی به مربوط مسائل و باشند می کشور چند یا دو بین شده تقسیم

 و ها آشامیدنی تولید صنایع در اصلی نیازهای رفع جهت در که سالم، آب کیفیت درجه به توجه .کند ایجاد المللی بین روابط در

 .دارد آن از برداری بهره وعن به بستگی غیره و آبیاری سازی، یخ صنایع ، کن سرد آب های دستگاه استفاده مورد آب موادغذایی،

 دست آشامیدنی آب کمبود مشکل با نتیجه در و دارند اختیار در نازل کیفیت با اما فراوان آب منابع ، توسعه حال در کشور چند

  .(1993 ،)کیس گریبانند به

 افزایش به توجه با و گیرد نمی صورت،  درست استفاده داریم اختیار در که آب محدود منابع از که است این اصلی مشکل

 زاید مواد ورود .اند کرده تهدید جدی صورت به را خویش حیات آن، ساختن آلوده با ها انسان آب، منابع کمبود و جمعیت سریع

 می آلوده مختلف علل به که هایی آب. است شده باعث را آن آلودگی آبی، منابع کننده مسموم و شیمیایی کشاورزی، صنعتی،

 و مشکلات با نیز را گیاهان و حیوانات اندازند، می خطر به را ها انسان زیست محیط و سلامت بهداشت، که ینا بر افزون شوند

 و رودها و ها دریاچه دریاها، ها، اقیانوس آب کردن آلوده و آب در موجود سمی مواد انتقال .سازند می مواجه زیستی مخاطرات

 .(1931، )قاسمی ناپذیری را به بار آورد جبران راتخسا تواند می و است خطرناک بسیار ها آن مانند

 ی تصفیه دارای یا زائد مواد از ای تصفیه های پساب طریق از است ممکن. باشد می متعددی منشاء دارای آب آلودگی

 در ورآ زیان مصرفی مواد طریق از اینکه یا شود داخل ها دریاچه و ها رودخانه به آنجا از و سطحی های آب ورود نامناسب،

 زباله دفع های محل در زائد مواد از یا خطرناک سمی شیمیایی مواد وسیله به همچنین و ها کش آفت و کودها مانند کشاورزی

 تب وبا، قبیل از بیماریهایی به منجر آلی، زائد مواد طریق از آب شدن آلوده. گردد فراهم آب آلودگی امکان صنعتی تاسیسات یا

 های خانه تصفیه طریق از آمده دست به یا طبیعی حالت تحت آشامیدنی آب در خطرناک مواد .دشو می خونی اسهال و حصبه

 دیگری می باشند  تهدید انسان سلامتی برای بنابراین و اند یافته کیفیت افت و بوده مناسب غیر طور به اغلب فاضلاب بزرگ

 .(1933 ، هویسمان،  )گوندلینگ

 

 آلودگی هوا -3-2-2
 اهمیت .باشد می ممکن غیر زندگی آن بدون که است هوا زنده، موجودات و انسان حیات مهم و اساسی عوامل از یکی

 گیاهان ها، انسان حفظ در آن دیگر اهمیت. بود نخواهد ممکن زنده موجودات هستی آن، وجود بدون که است جایی تا هوا والای

 تابش کیفیت و کمیت که است ای وسیله هوا یعنی باشد می خورشید مختلف های اشعه بار زیان خطرات برابر در حیوانات و

 به زننده صدمه یا و آزاردهنده سمی مواد حضور صورت به را هوا آلودگی توان می. کند می تعیین را زمین بر خورشیدی انرژی

 ایجاد هوایی آلودگی هک است آن آلودگی نوع این مهم های ویژگی از .کرد بیان جو در آدمیان و حیوانات گیاهان، حیات اموال،

 همجوار کشورهای و درنوردیده را اعتباری مرزهای تواند می بلکه بود، نخواهد کشور آن به محدود و منحصر کشور یک در شده

 و هوایی ریل، زمینی، نقل و حمل وسایل سوخت از ناشی دود مانند گوناگونی های راه از هوا آلودگی. دهد قرار تأثیر تحت نیز را

 آتش ها، مغازه و منازل سوخت ها، زباله سوزاندن تولیدی، و صنعتی های کارخانه و ها کارگاه سوخت از ناشی دود دریایی،

 دی یا گازکربنیک شود، می حاصل صنعتی های سوخت از که گازهایی از یکی .(1991، )قوام شود حاصل است ممکن ها سوزی
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 ایجاد فسیلی های سوخت سوزاندن از که زمانی گاز این .آید می بوجود اکسیژن با کربن سوزاندن از که باشد می کربن اکسید

 .(1993، )سلطانی هوا می گردد آلودگی افزایش باعث شود؛

 زمین کره هوای و آب بر جدی اثرات تواند می اندک مقدار به هوا گرم شدن کره زمین است که حتی آلودگی آثار از یکی

 و ساحلی مناطق رفتن آب زیر و دریاها آب سطح آمدن بالا آن نتیجه در و ها خچالی و یخی های کوه شدن ذوب .باشد داشته

 شد خواهند رو به رو تری خشک و تر گرم شرایط با گرم نواحی بعلاوه،. است زمین کره شدن گرم عوارض از میدائ های سیلاب

 ترکیب اثر بر که استهوا باران اسیدی  یآلودگ عوارض دیگر از .شود می کشاورزی محصولات رفتن بین از باعث امر همین که

      بر زمین به و آمده در مایع صورت به سپس و آید می وجود به جو در موجود آب بخار با هوا در معلق ذرات و فلزات شدن

 ایهل به آلودگی این .دارند زیست محیط بر زیادی اثرات تخریبی هستند بخار و مایع صورت به که معلق ذرات این .گردد می

 قبل، سال چند تا .رساند می فراوان آسیب ،کند می محافظت  خورشید کننده مسموم تشعشعات مقابل در را زمین که نوزوا

 .است زده هم به را تعادل این انسان مخرب های فعالیت اما داشت وجود متعادل صورتی به زمین جو در موجود نوزوا مقدار

 تخریب نامطلوب آثار از محصولات نابودی و بدن مصونیت نظام افتادن کار از وارید،مر آب پوستی، امراض پوست، سرطان ایجاد

 (.1931 ،فیروزی) است ازن لایه
 

 آلودگی خاک -3-2-3
 زندگی آن، آلودگی و سازد می ممکن را حیوانات و گیاهان حیات ادامه که است زمین پوسته قسمت ترین سطحی خاک

 یا آب به خارجی مواد آمیختن یا پخش، از عبارتست زیست محیط ساختن آلوده از منظور .اندازد می خطر به را موجودات همه

 سایر یا انسانبرای  که طوری به، دهد تغییر را آن بیولوژیکی یا و شیمیایی یا فیزیکی کیفیت که میزانی به خاک یا هوا

 جنگل رویه، بی چرای؛ از عبارتند خاک آلودگی و خریبت عمده باشد. دلایلآور  زیان ابنیه و آثار یا و گیاهان یا موجودات زنده

 آفتکش سایر و کشاورزی نامناسب زدایی، کودهای بیابان صنعتی، های فعالیت نامناسب، کشاورزی به عملیات وابسته تراشی،

 و سخت های زباله به توان می همینطور .گذارند می برجای خود از محیطی زیست مخرب اثرات بسیار که استاندارد غیر های

 باران ماند، می باقی محیط در طولانی مدت به آثارش که نباتی آفات دفع سموم از استفاده پذیر، تجزیه کم یا و ناپذیر تجزیه

 میزان ، ساله همه علاوه به .کرد اشارهغیره و بارد می حد هوا از بیش آلودگی افزایش علت به مناطق از برخی در که اسیدی های

 شهری، های زباله تجمع اثر بر دیگر، طرف از و شود می شهری تاسیسات دیگر و ساختمان به تبدیل زراعتی ایه زمین از زیادی

 منبع عنوان به خاک که حالی در .است افزایش حال در دائما  خاک آلودگی درصد ها،کارخانه فضولات و شهری فاضلاب ریختن

 زندگی تواند می آن بر وارده خسارات و آلودگی و باشد می زنده اتموجود از بسیاری زیست برای ، طبیعی مکان و آب ، غذا

 .(1931، رحمتی و شاعری) دهد قرار تأثیر تحت گوناگون ابعاد در ها ویژه انسان به موجودات همه
 

 درختان و گیاهان نابودی -3-2-4
 پرتوهای جذب در ها آن نقش .دهستن فراوانی اهمیت حائز زیست محیط سلامت و بهداشت در درختان و گیاهان تردید بی

 گسترش و سیلاب شدن جاری و زیانبار و شدید بادهای وزش از جلوگیری هوا، کربنیک گاز جذب و اکسیژن تولید خورشیدی،

 در و شوند می هوا و آب تعدیل باعث هوا رطوبت افزایش و زیست محیط دمای از کاستن با درختان .است ذکر شایان ها بیابان

 و جنگل نابودی و تخریب عوامل (.1991، انصاری زاده تقی) بارید هم خواهد بیشتری باران باشد بیشتری رطوبت که جا هر نتیجه

 که هستند عواملی طبیعی، تخریب عوامل. شوندمی تقسیم انسانی تخریب عوامل و طبیعی تخریب عوامل دسته دو به مرتع

 برابر در بشر ؛آتشفشان و صاعقه طوفان، سیل، گیاهی، و نباتی امراض و تآفا مثل .ندارد ها آن ایجاد در دخالتی هیچ بشر دست

 هستند هایی آن انسانی تخریب عوامل .بکاهد ها آن مخرب آثار از کند تلاش تواند می تنها و است ناتوان زیادی حد تا عوامل این

 گیاه، و درخت سوزانیدن کردن، کن یشهر بریدن، مانند شوند می ایجاد بشر وسیله به مستقیم غیر یا مستقیم طور به که
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 از ناشی آلودگی نباتی، آفات دفع سموم از رویه بی استفاده ،مرتع و جنگل در دام اندازه از بیش و رویه بی برداشت چرانیدن،

 به زیست محیط از استفاده و شود می مراتع و درختان رفتن بین از موجب که خاک و آب آلودگی فسیلی، هایسوخت سوزاندن

 (.1931 ،فیروزی) شود می سبب را درختان و گیاهان و نابودی تخریب که جنگی ابزار عنوان

 

 ها رودخانه و دریاها آلودگی-3-2-5
 بستر های فعالیت دریا، به زاید مواد ریختن رانی، کشتی ،برد نام توان می دریاها آلودگی برای عمده منبع چهار کلی طور به

 مخازن شستشوی عملیات با نفت تن میلیون 1 حدود ساله همه. دارد دریا ارتباط به که خشکی در قرمست های فعالیت و دریاها

 حفظ برای ،خود محموله تخلیه از پس ها کشتی که است آبی ،آب موازنهشود.  می ریخته دریا به عمدا   « آب موازنه»تخلیه  و

 تنها .کنند می تخلیه را آن مجدد، بارگیری جهت مقصد بندر به سیدنر از قبل و کرده پر دریا آب با را مخازنشان ،تعادل و توازن

 انگلستان نمونه برای . گذارند تأثیر خصوص این در نیز دیگری عوامل .است دریا آلودگی برای جدی خطر منشاء که نیست نفت

 ای ویژه های محفظه داخل در را ودخ ای هسته های نیروگاه اکتیو رادیو دزائ مواد از زیادی مقادیر غربی اروپای نقاط برخی و

 دوام ،دارند اکتیو رادیو حالت ها آن محتویات که زمانی تا ها محفظهاین  ،که این اما ریزند ؛ می اطلس اقیانوس به و گذارند می

 گازهای در جیوه .است جیوه وجود دارد دریاها کردن آلوده در بسیاری تأثیر که عواملی از یکی. نیست معلوم نه یا آورد خواهند

 محیط وارد و آید می وجود به فسیلی های سوخت  احتراق اثر در همچنین و دارد وجود خام نفت و سنگ زغال و طبیعی

. شود موجودات غذایی چرخه وارد سپس کند، نفوذ خاک در همچنین و ها رودخانه آب در تواند می ماده این .شود می زیست

 .(1991 ،ممتاز) سازد می مختل را آن و گذاشته اثر انسان مرکزی عصبی سیستم روی جیوه

 

 صوتی آلودگی-3-2-6
غیر  باز ) فضای در مقرر و مجاز حد از بیش،  ارتعاش و صدا صوت ، گونه هر انتشار و پخش ، عبارت است ازآلودگی صوتی 

. دارد همراه به نیز زیادی تصادیاق خسارات و ها زیان بلکه نیست، انسان سلامتی کننده تهدید تنها صوتی آلودگی. ( سرپوشیده

 بروز سبب همچنین .است آن شدن کم یا و شنوایی قدرت رفتن دست از آورد، می پدید که ای عارضه نخستین انسان مورد در

 شوک عضلانی، گرفتگی عصبی، حساسیت .سازدمی  وارد جدی آسیب افراد روانی سلامت به و شودمی  فکری و روحی فشارهای

 بدن، تعادل دادن دست از آلرژی، اضطراب، و ترس سرگیجه، مالیخولیا، جسمی، و روحی خستگی شدید، ذیریپ تحریک عصبی،

 (1931، رحمتی و شاعری)  است انسان بر صوتی آلودگی سوء آثار جمله از قلبی امراض و بینایی قوه ضعف

 

 طبیعی زیست محیط احیای و حفظ در انسان وظایف -4
    آن متوجه را انسان و کرده معرفی خدا مخلوق را طبیعی مظاهر. دارد طبیعت به عمیقی و لبجا بسیار نگاه مجید قرآن

 قرآن نظر از طبیعی وجوداتم .(99 آیه. فصلت سورهقرآن، ) «است ماه و خورشید و روز و شب خداوند های نشانه از» سازد می

 نسبت و نشسته گو و گفت به ،شوند مأنوس طبیعت با انندتو می و داشته جان بلکه نیستند جان بی و روح بی موجوداتی  کریم

 همه» شود نمی منفک آنها از معنویت و گاه قداست هیچ و هستند مقدس قرآن نظر از طبیعی موجودات .بورزند عشق آن به

 وجوداتم همه» گوید: می صراحت با کریم قرآن .(1 آیه. جمعه سورهقرآن، )« هستند حق گوی تسبیح طبیعت همواره اجزای

 و گنگ موجوداتی، تجربی علوم نظر در که درختان و دریا و دشت و وهک .(11 آیه. اسراء سوره، قرآن ) «گویند خدا می تسبیح

 .دارند عاطفه و درک اسلام نظر از اند، آمده پدید انسان رحمانة بی برداری بهره برای و خام مواد عنوان به فقط و بوده خاموش

 «. داریم می دوست را آن نیز و ما دارد می دوست را ما است، احد کوه این » ،فرماید می احد کوه به هاشار با (ص) خدا رسول

 است طبیعتی با (ص) محمد حضرت، مسلمان نخستین قلب در موجود هماهنگی و الفت و دوستی دهندة نشان کلمات این

 بدون بشر که نیست معنا بدان این ولی است، گرفته قرار بشر سخره طبیعت کریم قرآن نظر از. دارد خشن و سخت ظاهری که
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 خلیفه او .کند عمل الهی قوانین شرایط و قیود محدودة در باید انسان بلکه باشد، آزاد آن کردن تباه در شرطی و قید هیچ

 به بازگشت تا  نهای و زمین در موقت زندگی برای فقط شده اعطا وی به خداوند ناحیه از که قدرتی و استر روی زمین ب خداوند

 بلکه نیست، مطلق شده اعطا بشر به که قدرتی .بپردازد طبیعت از برداری بهره بهبا استفاده از آن باید  ، بنابر این است او سوی

 .آفرینش کل به نسبت بلکه و همه آدمیان به نسبت بلکه خداوند، به نسبت فقط نه هم آن است، مسئولیت قید به محدود

 به نسبت حتی هستید مسئول شما همه زیرا کنید عمل تقوا پایه بر شهرها و خدا بندگان میان در» ،فرمود (ع) علی حضرت

 و شده اشاره مسئولیت اصل به هم حدیث این در واقع در«.  نکنید گناه و الهی فرمان از کنید اطاعت پس .حیوانات و ها بقعه

 خود اطراف طبیعت و حیوانات جمله از چیز همه مقابل در انسان که سان بدین .گیرد می نشأت اصل این از که ای وظیفه به هم

 خلال در که وظایفی ترین مهم جمله از .کند رعایت را الهی تقوای مردم و زیست محیط با برخورد در باید و دارد مسئولیت

 از متعددی آیات .است آن در فساد از اجتناب و زمین در اصلاح شده، مشخص مسلمانان برای شرع نبایدهای و باید و دستورات

 11آیة  در جمله از .کند می امر است صالح عمل همانا که آن در اصلاح به و داشته حذر بر زمین در فساد از را انسان کریم قرآن

تباهی مکنید و او را به  (و در روی زمین پس از اصلاح آن )به وسیله انبیا و شرایع آسمانی، به کفر و فسق» اعراف می فرماید،

 اصلاح مصادیق جمله از بعدی آیة در «حال بیم و امید بخوانید، که همانا رحمت خدا به نیکان و نیکی کنندگان نزدیک است

 آن اصلاح از بعد زمین در فساد از منظور که دهد می نشان آیه بافت .کند می ذکر دار میوه درختان و ها روئیدنی باران، را زمین

 چرا است، زمین اصلاح وجوه از یکی زمین آبادی و عمران. است زیست محیط بردن بین از و کردن نابود ،ها روئیدنی و باران با

  .است آن آبادی و عمران زمین، در انسان های فعالیت بر بتمتر اهداف از یکی که

صالح به قوم . مو باز ما به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را به رسالت فرستادی» ،فرماید می هود سوره 11 آیة در چنانچه

خدای یگانه را که شما را جز او خدایی نیست پرستش کنید، او خدایی است که شما را از زمین بیافرید و  ،خود گفت: ای قوم

برای عمارت و آباد ساختن آن برگماشت، پس شما از خدای خود آمرزش طلبید و به درگاه او توبه کنید که البته خدای من )به 

 .است حیات برای محیطی زیست اصول تأمین زمین، عمارت از منظور «.نونده و اجابت کننده استهمه( نزدیک است و ش

 پرهیز خاک و آب کردن آلوده از است موظف احکام این موجب به انسان .است متنوع و فراوان زیست محیط درباره اسلام احکام

 .کند تربیت مهربانی و رأفت با را حیوانات و بکارد درخت باید بلکه کند، مهربانی خود مادر و پدر به است موظف فقط نه او .نماید

 ثواب صدقه را درخت کاشت (ص) اکرم پیامبر نماید. حفظ آلودگی و تباهی از را آنان آشیانه و زیستگاه و کند حمایت آنان از

 بلکه ندارد، بشر برداری بهره هب اختصاص بارآور درخت کاشت راه از دادن صدقه ثواب» :فرمود چنین آن تشویق در و دانست آور

 شده نقل چنین حضرت آن از. «شد خواهد منطبق آن بر صدقه عنوان کند، استفاده آن از انسان یا حیوان، از اعم مخلوقی هر

 متون در سبز فضای به اسلام اهتمام«.  دهد می اجر او به اش میوه مقدار به خداوند دهد، میوه تا بکارد نهالی کس هر: »است

  .آن قطع از پرهیز درباره همچنین و رسیده دستور آن آبیاری و درخت نگهداری دربارة بنابراین. است مشهود نیدی

 از رویه بی برداری بهره اثر در گلستان سیل .است افزایش به رو کشور در اخیر سالهای در طبیعی اصطلاح به حوادث تعداد

 ایجاد و فرسایش تشدید نتیجه در و سریع های هرزآب، تولید در ها عرصه نای .هافتاد اتفاق خیز آب های حوزه تخریب و جنگل

 مراتع، و ها جنگل احیای و درخت کاشت جای به ایران اسلامی کشور در که است تعجب بسی جای. مؤثرند مخرب های سیلاب

 زندگی  .شده است افزوده ها جنگل سطح بر روز به روز اروپایی کشورهای در که حالی در هستیم، ها عرصه این تخریب شاهد

 لازم یعنی .زرع و کشت قابل و حاصلخیز زمین و گوارا و فراوان آب تمیز، و پاک هوای ؛تنیس گوارا حیاتی عامل سه احراز بدون

 و پالایش در که چیزهایی و کند می بیمار و آلوده را آن که چیزهایی و الهی امانت این از برداری بهره کیفیت هوا، درباره است

 کیفیت گوارا، آب اصل درباره است لازم همچنین. شود اجرا و شده دقیق کارشناسی آن، پالایش نحوة و است مؤثر آن درمان

 معمول فنی ابتکار آن، تصفیه نحوة و است مؤثر آن تنظیف و تطهیر در که اموری و آن های آلاینده و خدایی ذخیرة این از انتفاع

 دکن می بیمار و ویران را آن که اموری و الهی گستردة سفرة این از استفاده کیفیت حاصلخیز، نزمی اصل دربارة است لازم. شود

 رابطه یک در انسان، جمله از آن اجزای تمام و هستی نظام که کند می حکم خداوند عدالت .آید عمل به لازم اقدامات و تحقیق

 انهدام یا و حذف، زیستی، تنوع زدن هم بر .شود می هستی نظام در خلل باعث نظم این زدن هم بر بنابراین باشند، هم با تعادلی
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 در که است اکولوژیکی تعادل زننده هم بر همگی گیاهی و جانوری های گونه های زیستگاه تخریب گیاهی، و جانوری های گونه

 به آنها جوامع از حراست و ظحف و زنده موجودات تمامی حقوق رعایت به گوناگون صور به روایات و آیات .دارد قرار خلقت بطن

 ،راد )اکبری داند می هستی نظام از لاینفک یجزئ را زیستی تنوع روایات و آیات دیگر عبارت به .است برده نام صالح عمل عنوان

1931). 

 

 حمایت از محیط زیست در اسلام -5 

انسان و روابط بین آنها دارد، انسان اسلام نشان دهنده طریقی برای زندگی است که دیدگاه جامعی نسبت به هستی، حیات 

به منزله جزئی از هستی که هر یک از عناصرش مکمل سایر اجزای مجموعه ی هستی است، ارتباط ویژه ای از نظر بهره 

سان علاوه بر ت الهی مقدر کرده است که انسان وارث زمین شود، بنابراین انمبرداری و توسعه با سایر عناصر طبیعت دارد. حک

سلام در کلیه شئون و روابط انسانی دخالت کرده و برای همه ست. اه نیز مجری دستور الهی ،هستی است جهان جزئی از اینکه

حکم خاصی  ، آنها مقرراتی وضع نموده است. لیکن این بدان معنا نیست که برای هر موضوع با عنوان ویژه و متداول امروزی آن

ز همین قبیل است. به یقین در هیچ یک از منابع اسلامی به عنوان محیط زیست مقرر داشته باشد. مساله محیط زیست نیز ا

حکمی مطرح نشده است ولی بدون تردید درباره آب، زمین، پاکی و ناپاکی، آتش سوزی و مسائلی از این قبیل، آیات، احادیث و 

از پیامبر اکرم )ص( . زیست به دست آورداحکام زیادی وجود دارد که به کمک آنها می توان مقررات دقیقی برای مسائل محیط 

. اسلام برای نظافت و بهداشت اهمیت فوق العاده «از زمین حفاظت کنید به درستی که آن مادر شماست»روایت شده است که: 

 قرآن،) «ما هر چیز را به اندازه خلق کردیم » خداوند متعال می فرماید:. داند می ت و آن را از نشانه های ایمان ای قائل اس

 .(13 آیه. قمر سوره
نگردد. چرا که  تخریبپس هر چیز مقدار و حدودی دارد و بایستی به طور صحیح و درست بهره برداری شود تا نابود و  

آب نیز به عنوان . از ما نیز تعلق دارند ه این اندوخته ها به نسل های بعداین ثروت های طبیعی فقط به این نسل تعلق ندارد بلک

مورد توجه اسلام می باشد. آیات ذیل از قرآن کریم اشاره به اهمیت و ، ظاهر طبیعت که باید از آلودگی مصون بماند یکی از م

خداوند آب را نازل کرد و زمین » .(93 آیه. انبیا سورهقرآن ، ) «از آب همه چیز را زنده کردیم» نقش آب در زندگی بشر دارد

در واقع اگر اسلام بر حمایت عناصر اساسی در محیط زیست و  .(111 آیه. بقره سوره قرآن،) «مرده را به وسیله آب زنده کرد

  چه نسل حاضر و چه نسل های آینده  ،حفاظت آنها تاکید دارد به خاطر خیر انسان و تأمین ضروریات و حاجت های انسان

 (.1991 ،وات) می باشد

 

 نتیجه گیری
 ها آن زندگی محیط و ها انسان بر متعددی و مختلف تأثیرات هرکدام که دارد گوناگونی انواع زیست محیط های آلودگی

 فراوان، شیوع و گسترش در توانایی دلیل به که است ای هسته و شیمیایی آلودگی ها، آلودگی مهمترین جمله از .سازد می وارد

 که دیگری آلودگی. سازد مبتلا مختلف ایایبل و امراض به را بیشماری افراد و دهد قرار خود تأثیر تحت را زیادی فضای است قادر

 آثار و است افزایش حال در روز به روز آلودگی این. است صوتی آلودگی آمده، بوجود جوامع پیشرفت و شدن صنعتی علت به

 در هوا و خاک ،(دریاها و ها رودخانه) آب مانند آلودگی از دیگری انواع .سازد می نمایان را خود بیشتر روز هر آن کننده نگران

 ها دولت تعهدات از یکی علت، همین به .شود می دیده بیشتر رسانی اطلاع و آگاهی کمبود بدلیل یافته توسعه کمتر کشورهای

 گوارا حیاتی عامل سه احراز بدون . زندگیاست زیست محیط حفظ جهت افراد آموزش و آگاهی افزایش المللی، بین اسناد در

 بهره کیفیت هوا، درباره است لازم یعنی و زرع. کشت قابل و حاصلخیز زمین و گوارا و اوانفر آب تمیز، و هوای پاک نیست؛

 نحوة و است مؤثر آن درمان و در پالایش که چیزهایی و کند می بیمار و آلوده را آن که چیزهایی و امانت الهی این از برداری

در جهت احیای فرهنگ اصیل اسلامی و توسعه احکام و  برنامه ریزی منسجمشود.  اجرا و دقیق شده کارشناسی آن، پالایش
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تعالیم دینی در مورد نقش و اهمیت واقعی طبیعت، تفهیم مالکیت حقیقی خداوند بر همه اموال و منابع ملی، مذمت اسراف و 

مت بهره وری تبذیر و ایجاد روحیه صرفه جویی، به خصوص در مورد منابع ملی، راهکاری است که می تواند جامعه ما را به س

 .معقول از منابع طبیعی هدایت نماید
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Abstract 

In our country the emphasis is on the environment which is inspired by rich cultural and religious 

teachings. Nevertheless , we still face to serious environmental challenges such as air pollution in 

the urban areas , contamination of water resources , soil pollution , the distruction of natural 

environment , soil erosion and loss of biodiversity. There is not any statement about the word 

environment in non of the Islamic references but undoubtedly there are many signs and sentences 

about water , earth , purity , impurity , firing and so on which precise rules for the environment can 

be achieved by the help of them . the natural environment refers to the partial of environment that 

includes parts of the earth's surface which not only human is not involved in the formation of it 

,but also it is God's blessing. So mountains , plains , jungles , wild life , seas , rivers and so on are 

the natural environment. Neglection environmental pollution which can be threaten the human life 

and it is servivence is the subject that focoused on the attentions of associations and international 

organization , international regional and internal organization. 
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