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 كریم قرآن نظر از زیست محيط حقوق و اهميت

 *نیا فیاض فاطمه

 *خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه زراعت رشته ارشد کارشناسی التحصیل فارغ
Fatemeh.fayaznia@gmail.com 

 چکیده

 نیز و نترنتیای کتابها،سایتهای ازمقاالت، بااستفاده ای¬مطالعه ، کریم قرآن نظر از آن حقوق و زیست اهمیتمحیط بررسی منظور به

 معنوی و قدسی نگاهی زیست، محیط به اسالم اهنگ¬مطالعه این اساس بر و. است شده انجام کریم قرآن ازآیات استفاده با

 هک این بر دارند داللت زیادی آیات و. است طبیعت اجزاء درباره مختلف، های¬مناسبت به قرآن آیات از زیادی بخشهای.است

 موزیآ سدر بعد است، گرفته قرار تأکید مورد قرآن در که اموری جمله از و کنند،¬می خداوند تقدیس و تسبیح موجودات، تمام

 .است نهفته طبیعت در خداشناسی، ادلهء از بسیاری و. است طبیعت از

 .کریم قرآن زیست، محیط حقوق زیست، محیط اهمیت: واژگان کلیدی 

 مقدمه

 آیات اساس بر چند هر زیرا است؛ مادی جویی بهره از فراتر شود،¬می یاد زیست محیط  عنوان با آن از که طبیعت، به اسالم نگاه

 ارزشهای رعایت چارچوب در اوالً استفاده این اما است، شده خلق انسان استفاده جهت در آسمان و زمین شماری،¬بی یاتروا و

 حق دیرویکر باشد سودجویی محور بر و مادی اینکه از قبل اسالم نگاه ثانیاً است؛ بازدارنده مقرراتی تابع و اخالقی و انسانی

 و دینی وظایف انجام و اخروی پاداش و اجر تحصیل حق، به تقرب خالق، شناخت یبرا ای¬وسیله را طبیعت و دارد محور

 برمحیط مروری مطالعه ازاین هدف.« است معنوی و قدسی زیست، محیط به اسالم نگاه: »  جمله یک در و داند¬می انسانی

 . باشد¬می کریم قرآن نظر از آن حقوق و اهمیت زیست،

 

 هاموادوروش

 .است شده آوری جمع کریم قرآن ازآیات بااستفاده ونیز اینترنتی ازمقاالت،کتابها،سایتهای¬ادهبااستف مطالعه این

 ها¬یافته

 ردهک زیست زمین در خداگونه رو این از است؛ زمین روی در خدا جانشین که باشد متوجه باید همواره طبیعت با درتعامل انسان

 المانهظ گسیخته، لجام نه برد، بهره طبیعت از خردورزی و مصلحت کمت،ح سر از و داشته خداپسندانه برخوردی مخلوقات با و

 کاستی، ،سستی گونه هیچ او کار در که تواناست و دانا حکیم، خداوند مخلوق طبیعت قرآن نگاه از. نفسانی های¬خواسته مطابق و
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 آن هدایت و پرورش به پیوسته لکهب نساخته رها خود حال به را شکوهمند خلقت این خداوند نیز ندارد؛ راه جهالت و ضعف

 . است مشغول

 از. تاس طبیعت اجزاء درباره مختلف، های-مناسبت به قرآن آیات از زیادی بخشهای: قرآن در محیطی زیست مختلف بخشهای

 :جمله

 است؛ آمده قرآن در بار صد شش از بیش است، طبیعت اجزاء از جزء ترین مهم که( آب) ماء –1 

 است؛ آمده قرآن در بار پانصد از بیشتر مشتقاتش با( زمین) ارض –2

 است؛ آمده قرآن در بار سیصد  آن مشتقات و( آسمان) سماء –3

 .است شده تکرار قرآن در بارها و بارها کدام هر ماه و خورشید حیوانات، انواع درخت، کوه، همانند طبیعت دیگر اجزاء –4

 تاهمی است شده سعی مقاله این در. است امور این به اهتمام بر دلیل امور، ینا از قرآن فراوان کردن یاد که است واضح بسیار

 :جمله از شود بررسی مختلف زوایای از زیست محیط

 کنند،¬یم خداوند تقدیس و تسبیح موجودات، تمام که این بر دارند داللت زیادی آیات: خالق گوی تسبیح زیست محیط اجزای

 : جمله از

 1(تسبیحهم التفقهون ولکن بحمده یسبّح إالّ شیءٍ من إن و فیهنّ من و االرض و سبعال السموات له تسبّح)

 ،ستایش با که¬آن مگر نیست چیز هیچ و گویند¬می را خداوند تسبیح هاست¬آن در که هر و زمین و گانه هفت های¬آسمان »

 . «فهمید¬نمی را ها¬آن تسبیح شما ولی کند،¬می یاد پاکی به او از

 .کنید نیایش داود با همراه! کوهها ای «معه اوّبی جبال یا: »داده قرار مخاطب را کوهها خداوند سبأ سوره 10 آیهء رد همچنین و

 :است آمده روایات در جمله، از. است آمده زمینه این در نیز زیادی روایات آیات، بر افزون

 کتابنگاه از. 1388 .رحمانی محمد مقاله از برگرفته[الثقلین نور تفسیر.] گویند¬می خداوند تسبیح که نزنید سیلی حیوانها چهره به

 .145–168( 57) 15. کشاورزی جهاد وزارت در فقیه ولی نمایندگی حوزه فرهنگی_آموزشی فصلنامه. زیست محیط به قدّسی

 

 .44 آیهء( 17) اسراء سوره –1

 کتابنگاه از. 1388. رحمانی محمد مقاله از تهبرگرف[الجنان روح تفسیر.]تسبیح ترک سبب به مگر شود¬نمی قطع درختی هیچ

 .145–168( 57) 15. کشاورزی جهاد وزارت در فقیه ولی نمایندگی حوزه فرهنگی_آموزشی فصلنامه. زیست محیط به قدّسی
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 یعتطب از آموزی درس بعد است، گرفته قرار تأکید مورد قرآن در که اموری جمله از:زیست محیط از معرفت تحصیل مبحث در

 :جمله از است، نهفته طبیعت در خداشناسی، ادلهء از بسیاری. است

 علت؛ به معلول از بردن پی برهان. الف

 حرکت؛ برهان. ب

 غنا؛ و فقر برهان. ج

 نظم؛ برهان. د

 تمانع؛ برهان. ¬¬ه

 

 .است انسان میعادگاه و انسان خاستگاه( زمین) طبیعت قرآن منطق در

 1.(اخری تاره نخرجکم منها و نعیدکم فیها و خلقناکم منها)

 .«آوریم¬می بیرون آن از را شما دیگر بار و گردانیم¬می باز آن به و آفریدیم( زمین) آن از را شما ما »

 قرآن، یرتفس این شک بی. دارد ای¬ویژه احترام جهت این از بنابراین،. است زمین انسان اصلی مادر: گفت توان¬می تعبیری به

 .دارد دینی و معرفتی جنبه بیشتر که است مطالبی بخش الهام

 :است کرده یاد انسان گهواره عنوان به زمین از دیگر جای در قرآن

 2.(ماء السماء من انزل و سبالً فیها لکم سلک و مهداً االرض لکم جعل الذی)

 این. است شده مطرح نیز نآسما از آب نزول رفته، کار به ها¬آن در مهد عنوان که دیگری آیات در و آیه این در دیگر، سوی از

 زمین به اه¬انسان نگاه اگر. دارد بستگی ها¬آن به انسان زندگی که است برکاتی خاک و آب میان که است آن نشانگر نیز مطلب

 . بود خواهد متفاوت نیز ها¬آن رفتار یقین به باشد، گونه این

  راههای از لمتعا خالق اثبات برای قرآن در: خدا های¬نشانه محیطی، زیست عناصر

 .53 آیهء( 20) طه سوره –55,2 آیهء( 20) طه سوره –1

 

 «یهآ» آن اجزای از هریک رو این از. است آن اجزای از هریک و طبیعت در تفکر و تدبر جمله، از. است شده گرفته کمک فراوانی

: مانند طبیعت اجزاء آن مصادیق یشترب که است شده تکرار  قرآن در بار 380 حدود آن، مشتقّات و واژه این. است شده نامیده
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 به انسان راهنمای و دارد تقدس است، خدا نشانه طبیعت، چون آیات، این اساس بر. هاست¬حیوان و جنگل کوه، آب، زمین،

 .کند نابود را الهی جالل و جمال نشانهء ندارد حق کسی و است مطلق کمال و جمال

 است؛ زمین روی بر خدا جانشین انسان و است آن حافظ و طبیعت خالق دخداون: زیست محیط حفظ در خدا خلیفهء انسان،

 . بنگرد امانت دید از محیطی زیست مسائل و طبیعت به که است این الهی خلیفه وظیفه بنابراین

 یعتبط اجزاء از بعضی به: جمله از است خورده سوگند مختلفی امور به قرآن در متعال خداوند: زیستی محیط عناصر به سوگند

 (. آسمان) 8سماء ،(زمین) 7ارض ،(ماه) 6قمر ،(خورشید) 5شمس ،(کوه) 4سینا طور ،(انجیر) تین و 3زیتون: مانند

 های¬جنبه از فراتر محیطی، زیست عناصر که است آن بر دلیل این و است آن واالی ارزش و اهمیت نشانه چیزی، به سوگند و

 .دارند نیز وحیانی و معنوی ابعاد مادی،

 .هاست¬آن اهمیت از کاشف قرآن، های¬سوگند همانند قرآن، های¬سوره نام: قرآن های¬سوره نام و زیست طمحی

 ملن عنکبوت، ،(عسل زنبور) نحل ،(گاو) بقره: جمله از است، شده گذاری¬نام طبیعت اجزاء نام به قرآن، های¬سوره از بسیاری

 .طور نور، فیل، زیتون، ،(انجیر) تین ،(ماه) قمر ،(خورشید) ،شمس(ستاره) نجم ،(دود)دخان ،(مورچه)

 زیرا ذیرند؛پ تأثیر دیگر هم از و گذارند تأثیر دیگر هم بر هستی، جهان اجزاء تمام گمان بی: جان و جسم بر زیست محیط تأثیر

 ها¬انسان ما چند هر کنند،¬می تسبیح را خداوند و دارند شعور نوعی اجزاء، این از یک هر که است شده ثابت خودش جای در

 : فرماید¬می متعال خداوند. کنیم¬نمی درک را ها¬آن تقدیس و تسبیح

 (هلل یسبح اال شیءٍ من ان)

 .«کند¬می خدا تسبیح که این مگر نیست چیزی هیچ»

 هر .است زنده واحد یک جهان که است این روایات و آیات این نتیجه. است فراوان کند اثبات را باال ادعای که روایاتی و آیات

 .است تأثیرپذیر مقابل، در جزئی هر و تأثیرگذار دیگری بر آن از عضویی

 نای بر زیادی روایات در که گیاه و آب جمله از دارد، تأثیر انسان جان و جسم بر مختلفی جهات از روایات، نگاه در طبیعت،

 : فرمود( ع) جعفر بن موسی امام نمونه، عنوان به. است شده اشاره حقیقت

 .1 آیهء( 91) شمس سوره – 8 و 7 ،6 ،1,5 آیهء( 95) تین سوره –4 و 3

 

 .«زیبا صورت به نگاه و جاری آب به نگاه سبزی، به نگاه: کند¬می جذب را چشم که است چیز سه »

 :فرمود( ع) صادق امام دیگری روایت در
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 .«ندک¬نمی برابری آن با جهان در لذتی یچه که شود¬می حاصل انسان برای ها¬آن زیبایی منظره از لذتی گیاهان به نگاه با »

 حج سورهء 63 آیهء در باره این در متعال خداوند. دارند آدمی روان بر مثبتی بسیار تأثیر درختان اسالمی روایات و قرآن دیدگاه از

 : فرماید¬می

 آب چون و بینی افسرده و مرده را زمین( »بهیج زوجٍ کل من وانبتت وربت اهتزّت الماء علیها أنزلنا فاذا هامده األرض تری و)

 .« برویاند را آفرین شادی و زیبا گیاهان انواع و بردمد و بجنبد فرستیم آن  بر باران

 چیزی زیبایی و نیکویی از که است سروری و خوشحالی شادی، معنای به که است «بهجۀ و بهج» مادهء از«  بهیج» کلمهء

 .[99ص ه،1414 اسالمی، انتشارات دفتر قم، ین،الع کتاب ترتیب بکایی، حسن محمد.]برخیزد

 آفرین¬شادی و آور¬لذّت ها¬آن دیدن که شود¬می گفته نیکویی و زیبا اشیا به بهجت البیان، مجمع در طبرسی  نظر پایهء بر

 .سرسبز های باغ و خرّم درختان رنگارنگ، های¬شکوفه مانند باشد؛

 و طبیعت کلی طور به و ها¬میوه و غذاها گیاهان، و درختان هوا، و آب: مسلمان دانشمندان نگاه از جان و جسم بر طبیعت تأثیر

 .دارند بشر زندگی در عظیمی نقش زیست محیط

 روی میانه از متأثر منش و اخالق در روی میانه و گذارد¬می اثر فردی های¬لیاقت و استعداد و هوش بر زیست محیط سالمت

 به سخن جان و جسم بر آن آور حیرت تأثیر از زیست محیط و طبیعت به توجه با نیز مسلمان دانشمندان. است زیست محیط در

 :نویسد¬می باره این در خلدون، ابن مشهور مورخ جمله از اند¬آورده میان

 اررفت و اعمال در روی میانه و روح و عقل سالمتی و گذارد¬می اثر فردی کفایت و درایت استعداد، و هوش بر زیست محیط »

 دلمعت آنان روش برخوردارند، ای¬ویژه شادابی و نشاط از زمین، کره معتدل مناطق ساکنان. است زیست محیط سالمت روگ در

 رنگ و جسم بر اعتدال. است بیشتر آنان مناطق در عمران و آبادانی و کمتر آنان زندگی در تفریط و افراط دارند، میانه منشی و

 رکمت حد از بیش شادی و سری سبک و هاست¬آن شیوه امور در تعقّل و دوراندیشی است، حاکم آنان عقاید و اخالق و پوست

 به هرکس منش و اخالق و اندیشه و فکر حتی و درونی و ظاهری اندام چگونگی و رنگ قامت، و قد نوع دارد، رواج بینشان در

 .[86–82 ص خلدون، ابن مقدمهء.« ]دارد بستگی وی زیست محیط و طبیعت

 کنند،¬می تأکید طبیعی های¬دانش آوردن دست به و طبیعی های¬پدیده مطالعهء بر روایات و قرآن که است دلیل همین به پس

 ادهاشتف خود زندگی وضع بهبود برای ها¬آن از گون گونه موجودات خواص و آثار و طبیعت قوانین شناختن با انسان که چرا

 به دیگر سویی از و یابد¬می دست خود خالق شناخت به طرفی از ها¬آن بر حاکم انسجام و نظم شدن  هویدا با و کند¬می

 . بپردازد است داده قرار آنها برای خداوند که منابعی استخراج به علم مرکب بر شدن سوار با که دهد¬می امکان ها¬انسان

 گیری نتیجه 

 :که شود¬می گیری نتیجه چنین روایات و آیات مجموع از
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 آیات اساس بر چند هر زیرا است؛ مادی جویی بهره از فراتر شود،¬می یاد زیست محیط  عنوان با آن از که طبیعت، به اسالم نگاه

 ارزشهای رعایت چارچوب در اوالً استفاده این اما است، شده خلق انسان استفاده جهت در آسمان و زمین شماری،¬بی روایات و

 حق دیرویکر باشد سودجویی محور بر و مادی اینکه از قبل اسالم گاهن ثانیاً است؛ بازدارنده مقرراتی تابع و اخالقی و انسانی

 و دینی وظایف انجام و اخروی پاداش و اجر تحصیل حق، به تقرب خالق، شناخت برای ای¬وسیله را طبیعت و دارد محور

 رد متعال خداوند و است طبیعت اجزاء درباره مختلف، های¬مناسبت به قرآن آیات از زیادی های¬بخش نیز داندو¬می انسانی

 االیو ارزش و اهمیت نشانه چیزی، به سوگند و طبیعت اجزاء از بعضی به: جمله از است خورده سوگند مختلفی امور به قرآن

 دخداون.دارند نیز وحیانی و معنوی ابعاد مادی، های¬جنبه از فراتر محیطی، زیست عناصر که است آن بر دلیل این و است آن

 و بیعتط به که است این الهی خلیفه وظیفه بنابراین است؛ زمین روی بر خدا جانشین انسان و است آن ظحاف و طبیعت خالق

 .بنگرد امانت دید از محیطی زیست مسائل
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