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 زیست محيط از حفاظت در مختلف ادیان هايدیدگاه بررسی

 *3آباد احسان قلیزادگان عاطفه و2 دل خرم سرور ، 1بنهنگی معلم فاطمه

 کدهدانش زراعت روهگ کارشناسی دانشجوی و استادیار اگرواکولوژی، رشته ارشد کارشناسی دانشجوی ترتیب به -3 و 2 ،1

 مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزی

 (Email: at.gholizadegan@stu.um.ac.ir: مسئول نویسنده -)*

 چکیده

 روز به روز کشورها شدن صنعتی با که است زیست محیط از حفاظت مسئله حاضر عصر در شده مطرح مسائل مهمترین از یکی

 است، داده قرار خطر معرض در را ایزنده موجود هر سالمت حاضر، حال رد زیستی محیط اوضاع وخامت. است افزایش حال در

 تدس از آسمان، نداشتن دلیل به دقیقاً هم را زمین اکنون و گرداند روی آسمان از زمین، آوردن دست به برای امروزی مدرن انسان

 ردنک برطرف در اساسی راهکاری نوانع به زیست محیط و دین ارتباط. اوست درباره تاریخ انگیز¬شگفت حکم این و دهدمی

 زومل و محیطی-زیست مسائل در مختلف ادیان نقش بررسی مقاله این از هدف که است گردیده مطرح بشر روی پیش مسائل

 و مختلف انادی بودن الهی به توجه با اساس، این بر. باشد¬می زیستی هایبحران کنترل در آن از بیشتر هرچه استفاده و شناخت

 ست،ا شده مطرح پاک محیطی در هاانسان سالم زندگی راستای در الهی ادیان قوانین و احکام همواره انسانی فطرت با آن تطابق

 .ودش بیان زیستن بهتر راه در اساسی عاملی عنوان به تواند¬می طبیعت بر حاکم نظام با دینی اصول هماهنگی نتیجه در

 الهی ادیان اسالم، زیست، محیط: کلیدی های¬واژه

 مقدمه

 جدی حرانب یک صورت به غذا کمبود مساله نهاد، افزایش به رو جهانی جمعیت رشد مختلف، دالیل به بنا که بیستم قرن اوایل در

 ودنب پایین مشکل با شد،می اجرا سوم جهان کشورهای از بسیاری در که سنتی کشاورزی نظام. گردید مطرح کشورها اکثر در

 هایفعالیت ایگسترده طور به کشاورزی علوم دانشمندان آن، تامین و غذا کمبود با مقابله برای بنابراین، د،بو مواجه تولید راندمان

 ازآغ مکانیزه کشت گسترش و ها¬بیماری و آفات خسارت از جلوگیری تولید، افزایش جمله از مختلف، هایزمینه در را خود

 و جدید هایواریته شیمیایی، کودهای آفات، دفع سموم انواع اختراع و کشف صنعتی کشورهای در تحقیقاتی چنین نتیجه. کردند

 هایونهگ رفتن بین از به که بود زیست محیط به ناپذیر جبران هایآسیب بروز برای سرآغازی این و( 1) بود کشاورزی هایماشین

 گرم هوا، آلودگی ها،آب آلودگی آنها، شدن بانیبیا و مراتع و هاجنگل نابودی گیاهی، و جانوری هایزیستگاه رفتن بین از زیستی،

 (. 2)شد منجر...... و ازن الیه تخریب زمین، کره شدن
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 قطف و صنعتی کشورهای به مربوط اتمسفر مضر گازهای سایر و کربن اکسید¬دی درصد 98 حدود ملل، سازمان هایآمار بر بنا

 شدن نابود و فسیلی هایسوخت مصرف با قرن دو از کمتر رد راستا این در. باشد¬می سوم جهان کشورهای سهم درصد دو

 سرعت با زدایی¬جنگل جهان نقاط از بعضی در. است رفته باال %25 میزان به اتمسفر در کربن اکسید دی کل مقدار ها،جنگل

 کره هایجنگل توسع از ،(اتریش کشور برابر دو وسعت به ایمنطقه) هکتار میلیون 17 ساالنه. است جریان در آوری سرسام

 به روند این چنانچه و( 3) است رفتن تحلیل و شدن چروکیده حال در زمین کره هایریه ترتیب، این به. شود¬می کاسته زمین

 (. 2) شد خواهد زمین کره روی بر حیات رفتن بین از باعث شک¬بی یابد ادامه ترتیب همین

 شدن گرم مثل خطراتی. کند نابود را زمین سیاره تواند¬می انسان عالیتف که اند¬برده پی حقیقت این به خود دنیا سراسر مردم

 نمود¬می اهمیت کم یا آمیز¬اغراق دور چندان نه ایگذشته در که مزروعی هایزمین شدن بیابانی ازن، الیه تخریب زمین، کره

 اخالقی فلسفی، علمی، مباحث هاستدتم رو،¬این از(. 3) رسند¬می نظر به وحشتناک و مهم بسیار بلکه واقعی، تنها نه اکنون

 و اند¬کرده مطرح زمینه این در را گوناگونی هایدیدگاه محققان و گرفته شکل زیست محیط با ارتباط در فراوانی کاربردی و

 یترعا به ملزم هم غرب مداران¬سیاست امروزه حال، هر به(. 2) اند داده ارائه انسان مخرب رفتار مهار برای را راهکارهایی

 طرخ احساس غرب عمومی افکار چون کنند، رعایت را امر این هستند ناگریز بعد به این از الاقل. هستند زیست محیط مسایل

 حیطم طرفدار احزاب یافته توسعه کشورهای تمامی در تقریباً. کنند¬می دخالت امر این در مردم میلیونی هایتوده و است کرده

 و عتطبی حفظ برای که هستند مردم این حقیقت در و کنند¬می خطر احساس مردم و اند¬یافته قدرت هااکولوژیست و زیست

 (. 4) نمایند¬می محیطی زیست مسائل رعایت به ملزم را مداران سیاست و داران¬سرمایه خود، محیط و سالمت

 

 هاروش و مواد

 بررسی وردم متعددی منابع گوناگون، مطالب گردآوری لزوم و تحقیق این انجام اصلی مبنای بودن( ای¬کتابخانه) نظری به توجه با

 .گرفت قرار مطالعه و

 بحث و نتایج

 و نموده رتغیی مذهب به نسبت جهانی دیدگاه( تکنولوژی و علم پیشرفت علیرغم) محیطی هایبحران تداوم دلیل به اخیر، دهه در

 بر نوناک زیست محیط طرفداران از بسیاری.است گرفته قرار توجه مورد محیطی زیست هایبحران رفع در موثر عاملی عنوان به

 محتاج را،اج در هاسیاست اینگونه بلکه باشند برخوردار جامعیت از بایدمی تنها نه محیطی زیست هایسیاست که اعتقادند این

 اریخیت نقش نظریه، این طرفداران اعتقاد به زیرا باشند،¬می محیطی هایحفاظت زیربنای که هستند دینی فرهنگی هایحمایت

 در. است نموده دشوار را آن از حفاظت طبیعت، با معنوی ارتباط دادن دست از که است آن مؤید محیط، از حفاظت در مذهب

 حیطیم هایبحث در را مذهب عامل حضور محیطی، زیست هایبحران حل برای دینی پایه یک حضور به نیاز بر تاکید با نتیجه

 (.5) دانندمی ضروری
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 نوشت ما یشناخت بوم بحران تاریخی هایریشه عنوان با ایمقاله کالیفرنیا، دانشگاه تاریخ استاد وایت، لین میالدی،1967 سال رد

 این در .دارد طبیعت بر حکومت حق انسان آن طبق بر که است مسیحی یهودی تفکر طرز در بحران این هایریشه که کرد ادعا و

 باز( تکوین سفر) به آمیز، تحکم و مدارانه انسان نگرش این ی پیشینه و است کشی¬بهره برای منبع صرفا و بیگانه طبیعت دیدگاه

 ید،شو تکثیر و باشید بارور: گفت بدیشان و داد برکت را( حوا و آدم) ایشان خدا و: )آن اول باب از 28 آیه به ویژه به گردد،¬می

 سروری کنند¬می زندگی زمین روی بر که جانورانی همه و آسمان پرندگان یا،در ماهیان بر یابید، تسلط آن بر و پرسازید را زمین

 تزیس هایبحران از میتواند که دینی هایتوصیه از یکی. دارد زیست محیط مسئله به ایویژه نگاه اسالم دین( 6 و 2( )کنید

 را آن که تاس نفس صیانت و سیخودشنا و محوری توحید و خداشناسی بر مبتنی محیطی¬زیست اخالق کند جلوگیری محیطی

 باورها، ین،د بر و باشند گرا¬بوم زیست میباید محیطی زیست هایتالش اند،¬نامیده نیز محیطی زیست اخالق شناسی-بوم خود

 کدر و آگاهی برای ایوسیله میتوانند خود عقاید و قوانین به بسته مختلف ادیان(. 7) باشند استوار منطقه اعتقادات و ها¬ارزش

 .باشند طبیعت بهتر

 اسالم دین

 جدهس خاک بر گیرد،می وضو آب با مسلمان. است نمایان و آشکار کامالً طبیعت، با انسان دائم گرفتن انس اسالمی آداب در

 وانینق در. است دانسته خداوند مخلوق و آیت را طبیعت مجید قرآن. دوزدمی چشم آسمان به عبادت وقت دریافت برای و کندمی

 بسل مردم از را آسایش و آلوده را مردم آشامیدنی آب که کسی. دارد فردی حقوق از بیشتری اهمیت اجتماعی حقوق اسالم دین

 آن هب احترام دیده با و دانسته خداوند نشانه را طبیعت مجید قرآن. خداست با محارب و ارض در مفسد مجید قرآن نظر از کند،

 عتطبی در سازگاری یعنی صلح، و اصالح مقابل نقطه زیرا است، فساد اشکار نهنمو زیست محیط در تخریب(. 8) نگرد¬می

 تباهی قرآن. است شده تلقی طبیعت نظام و انسانیت و دین بقای راز فساد برابر در مقابله و است عام فساد اسالم دیدگاه از. است

 و: ))فرماید¬می( 99 بقره) کریم قرآن در متعال داوندخ. میداند انگیزی فساد با خردمندانه برخورد عدم نتیجه را گذشته هایامت

 یابد دست حاکمیت و قدرت به چون و(( )الفساد یحب ال اهلل و النسل و الحرث یهلک و فیها لیفسد االرض فی سعی تولی اذا

 رزی نکات آیه این در دقت با( ندارد دوست را فساد خداوند و سازد نابود را نسل و کشت و کند فساد زمین در تا کوشد¬می

 هااهچراگ و گیاهان، درختان، ها،مزرعه شامل که است عام معنای به گیاه آیه در حرث از مقصود مفسران گفته به1: شود¬می فهمیده

 تنرف میان از زمینه گیاهان، نابودی و میشود پرندگان و حیوانات آدمیان نسل شامل و است عام آیه این در نسل واژه2. شود¬می

 مفسران که است زمین در فساد هاانسان و پرندگان و حیوانات نسل و گیاهان نابودی3. باشدمی آدمیان و پرندگان نات،حیوا نسل

 (.3) اند¬کرده تصریح آن به

 زرتشت دین

 اکپ خداست داده که هرآنچه دین این در است، کرده توجه اکولوژی و زیست محیط به که که است دینی نخستین زرتشت دین

 اهر ی هاپیوستگی هم به/  را گذرها ی هاآب و/ ستاییممی را چشمه ی هاآب: است آمده اوستا کتاب در. ست¬داشتنی دوست و

 و نگهدار/  را گندم سودبخش کشتزارهای و/  را آبزا ی هادریاچه/ ستاییممی را آبریزان ی هاکوه/ را راه هایآمدن هم به و/  را
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 یمستایمی را نیک چیزهای همه و زمین/  را البرز کوه و/  را آفریده مزدا چاالک باد و/  را آسمان و زمین/  ستاییممی را آفریدگار

 (هایشت -اوستا)

 روحانیون زرتشت، از پس. نمود حمایت و گذاشت ارج بایستمی باشد، که جا هر در را خداوندی هاینعمت همه آیین، این در"

 حلهمر این در. کردند دین وارد فرشته یا ایزد نام با را آنها از ایعده بکشند، دست داریپن خدایان از کلی به نبودند حاضر که

 عموماً اآنه. کردند معین ایوظیفه آنها از یک هر برای باشند، اثر منشأ آنکه برای و هستند مزدا اهورا آفریده فرشتگان، یا ایزدان

 در را هاآلودگی از جلوگیری و زیست محیط اهمیت ایزدان، وظایف تشناخ. شدند طبیعی هایپدیده و عناصر پشتیبان و حامی

 فرشته زامیا ،آتش پاسدار هایفرشته نیریوسنگ، و آذر آب، پاسدار فرشتگان آبان، و آناهیتا جمله از. کندمی تأکید زرتشتی سنت

 راقبم همچنین و باران ستارگان، ماه، ،خورشید حامی هم هایی¬فرشته. است هوا و باد پاسدار فرشته ویو و خاک و زمین پاسدار

 (8)".هستند … و درستی و پاکی رعایت

 

 یهود دین

 تمام برای واقع در و است آفریده خود مخصوص حق با را موجودات از هریک خداوند که است آمده تورات تعلیمات در

 حاکم قوانین و آداب از بسیاری دین این در سیاسا تحریفات به توجه با البته. است گرفته نظر در قانونی حقی طبیعی هایپدیده

 .است گرفته قرار مهری¬بی مورد محیطی زیست مسائل بر

 مسیحیت دین

 قح انسان دین این آیین اساس بر که¬طوری به دارد؛ وجود طبیعت به ایویژه نگاه مسحیت در جدید و قدیم عهد هایکتاب در

 به سبتن انسان برتری حق دین این در. بزند طبیعت نابودی و تخریب به تدس خودش، بقای برای خطر احتمال صرف به ندارد

 (.8) باشد خدادادی و طبیعی هاینعمت نابودی و استفاده سوء برای مجوزی نمیتواند موجودات سایر

 بودا آیین

 و گرایی¬علم گرایی،¬ذهن در را غربی انسان معنوی و روحی های¬آشفتگی علل -ذنبودیسم مشهور محقق– سوزوکی دکتر"

 مهر کند،می حفظ را فرزندش خود زندگانی انداختن خطر به با مادر که همانگونه)) گوید¬می بودا ".داند¬می طبیعت با بیگانگی

 (.8.(( )نمود شکوفا خود در زنده موجودات ی همه درباره باید نیز را پایان بی

 هندو آیین

 هآمد مهابراتا کتاب در. نیست مخلوقات سایر و زمین کره از جدا عاملی اام است، تکامل هرم راس در بشر اگرچه هندو آیین در

 ((.شود¬می ارزش با احترام و پرستش برای مکان آن باشد، داشته وجود دهکده یک در میوه یا گل درخت یک اگر: ))است
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 بر سلطه از لوگیریج زیست، محیط با همزیستی طبیعت، بر انسان سلطه رد توصیه هفت محیطی زیست اخالق تحقق برای

 یگانگی دلیل به تزیس محیط تقدس زیست، محیط از حفاظت طبیعت، با رفتار به نسبت پذیری¬مسئولیت منابع، اتالف و طبیعت

 زیست قوانین مختلف ادیان در(. 7) شود-می بیان محیطی زیست هایبحران ایجاد بدلیل فراموشی خود منع و خداوند با آن

 . اند گرفته قرار توجه مورد و شده کرذ مختلفی طرق به محیطی

 آب بهداشت به توجه اصل

 الماء من جعلنا و: ))است فرموده قرآن. باشدمی موجودات تمام حیات ی مایه که است پروردگار بزرگ هاینعمت از یکی آب

 و علمی سیره در آب سالمت حفظ به توجه(. 30 انبیاء، کریم، قرآن() آوردیم پدید آب از را ایزنده هرچیز و(( ) حی شیء کل

 یتیروا و( است موجودات زیستگاه هم آب(( ) اهل الماء ان: ))میفرمایند( ص) اکرم پیامبر: میشود دیده نیز ائمه و پیامبر عملی

( 3(.)نکن آلوده را مردم آب(( ) ماءهم القوم علی تفسد ال و))  میکردند تاکید یارانشان از یکی به که( ع) صادق امام از است

 که را ابی نوشیدن تلمودی، قانون حتی و دارد وجود جاری هایاب آلودگی ممنوعیت مورد در یهود دین در ربانی قانون چندین

 (.2) باشند کرده آلوده را آن موارد دیگر یا حشرات است ممکن که چرا سازد¬می ممنوع نداشته پوش در زیادی مدت

 هوا بهداشت به توجه اصل

 شد، شارها قبالً که طور همان. بخشیممی تداوم را خود زندگی آن استتنشاق با که چیزی. هواست حیاتی و مندارزش عناصر از یکی

 شماره سه این از یکی پاک هوای که است میسر چیز سه حضور با زندگی خوشی: ))است آمده( ص)صادق امام از سخنی در

 مس ریختن از( ص) خدا رسول(( )المشرکین بالد فی السم یلقی ان( ص) اهلل رسول نهی: )) فرمایند¬می( ع) علی امام. رود¬می

 (.3( )اند-کرده نهی مشرکین سرزمین در

 زباله و فاضالب دفع

 محل یا زیست محیط که جایی در زباله ریختن ممنوعیت به را آن تلمود و میشود تاکید زباله و فاضالب دفع بر(( تثنیه)) براساس

 القمامه تبیتوا ال: کند¬می روایت( ص) خدا رسول از( ع) صادق امام ارتباط همین در(. 2) دهد¬می بسط است، محصول چیدن

 شیطان هخان چون ببرید بیرون را آن روز و ندارید نگه منزل در شب را هاخاکروبه: الشیطان مقعد فانها نهارا اخرجوها و بیوتکم فی

 دفنی: است شده اشاره نیز االخالق¬مکارم کتاب در. است کرده یهتوص زاید مواد از برخی دفن به اسالم دیگر روایت در. است

: دمال و الظفر و الشعر دفن االسنه ان روی و واجبیه سنه هی المحاسن کتاب فی و سنه هی و منها اخذ اذ اظافیره و شعره الرجل

 کتاب در و است پسندیده وشر این و میکند دفن چیده، را خود هایناخن و موها گرفت، ناخن و کرد اصالح که وقتی شخص

 .است اسالمی سنن از تاخن و مو دفن که آمده روایات در و است الزم آن مراعات که است روشی این که گفته محاسن

 گیری¬نتیجه

 هاانسان المس زندگی راستای در الهی ادیان قوانین و احکام همواره انسانی فطرت با آن تطابق و مختلف ادیان بودن الهی به توجه با

 یعتطب بر حاکم نظام با دینی، اصول طبق انسانی هایفعالیت هماهنگی نتیجه در است شده مطرح نیالوده و پاک محیطی در

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 اولین همایش ملی رهیافت های علوم کشاورزی در پرتو قرآن

 1394 اسفند ماه

 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 

351 
 

 

 خواهد باز عتطبی در فساد و تخریب از را انسان ترتیب این به که شود بیان زیستن بهتر راه در اساسی عاملی عنوان به تواند¬می

 بشر ابزدگیشت مهار توان که است دینی هایآموزه تنها حاضر عصر در که اند¬رسیده نتیجه این به نیز متفرکین از بسیاری. داشت

 . باشد¬می دارا گرایی مادی و زدگی علم عصر در را

 منابع
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