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 برداري از منابع طبیعی نشریه حفاظت و بهره

  1395، دوم، شماره پنجمجلد 
http://ejang.gau.ac.ir  

  
   آنیب از تخریريو جلوگ  جنگلیايدر احو تأثیرگذاري آن  ینی دي باورهانقش

  
  ي سپهرداهللای*

   گرگانیعی و منابع طبي دانشگاه علوم کشاورز، گروه معارفاستادیار
  18/11/95: ؛ تاریخ پذیرش 24/3/94: تاریخ دریافت

  
  1چکیده

 زیست محیط به دارد و قرار شما اطراف در که است مواردي تمام شامل زیست محیط :سابقه و هدف
منابع  شامل و بوده فراگیر موضوع زیست یک محیط بنابراین. شود می تقسیم طبیعی و ساخت انسان

 مخلوق طبیعت، .نظام سیاسی است و جتماعیا روابط فرهنگ، اقتصاد، ساخت، انسان منابع طبیعی،
 و است الهى مخلوقات از مخلوقى هم انسان چون و است الهى نظیر  بى هاى نشانه از اى نشانه و خداوند
 در واقع دارد، را خلیفه اللهى مقام که کسى و است عبداهللا نهایت در زمین، اما روى بر خداوند جانشین

 قوانین و حریم رعایت و طبیعت حفظ خداوند حکم شک بى و دکن نمى عمل الهى فرامین خالف بر
  . است زیست محیط و طبیعت به مربوط

  

این روش در . اي استفاده شد له از روش کتابخانهأدر این پژوهش براي بررسی مس :ها مواد و روش
ات مورد دینی بر اساس آیات و روایشناسایی منابع و ارزیابی آن به جهت میزان ارتباط با محورهاي 

  .بحث قرار گرفت
  

 از برگرفته زیرا ؛است محور خدا اخالقی محیطی، زیست اخالق اسالم، توحیدي مکتب در: ها یافته
 از مراقبت بنابراین. باشد می آن نگهدارنده و خالق جهان، محور خدا آن، در که است توحیدي بینی جهان
   .است خداوند به متعلق که است چیزهایی از مراقبت زیست، محیط

                                                
  yaddollah_sepehri@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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ها و مراتع از دیدگاه  ویژه جنگل در نگارش این مقاله، به بررسی محیط زیست و طبیعت به :گیري نتیجه
 و شده استچنین فقه اسالمی پرداخته  دین مبین اسالم، قرآن کریم، پیامبر اکرم، ائمه معصوم و هم

ها و جلوگیري از  ی براي انساندر منابع اسالمها و مراتع  هدف از طرح این مسائل، تبیین جایگاه جنگل
   .باشد دست وي و احیاي این نگین ارزشمند زمین می ها به تخریب آن

  
   محیطی، احیاي جنگل، طبیعت در اسالم اسالم و محیط زیست، اخالق زیست : کلیديهاي واژه
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  قدمهم
 ساخت انانس زیست محیط به دارد و قرار ما اطراف در که است مواردي تمام شامل زیست محیط

 منابع منابع طبیعی، شامل و بوده فراگیر موضوع زیست یک محیط بنابراین. شود می تقسیم طبیعی و
 به خود تعالی و رشد براي انسان .نظام سیاسی است و اجتماعی روابط فرهنگ، اقتصاد، ساخت، انسان
عادل اکولوژیکی بین تمام عوامل موجود یک ت سالم زیست محیط در. است سالم نیازمند زیست محیط

انسان با دخل و . باشد  و تخریب محیط زیست در واقع به معنی بر هم زدن این تعادل میبرقرار است
 و موجب تخریب محیط رویه در محیط زیست و منابع طبیعی این تعادل را بر هم زده تصرف بی
  ).5(گردد  زیست می
ند نتوا باشد که می  می کره زمین شدن مگر و هوایی و آب تغییرات مانند مسائلی امروزه شاهد جهان

 انباشت مراتع، و ها جنگل تخریب ازن، الیه شدن سوراخ اي، گلخانه اتاثر  تشدیدمانند  اثر عواملیدر
 معرض خطر در هاي گونه افزایش و زیستی تنوع کاهش ها، آن مرزي انتقال برون و خطرناك پسماندهاي
   .اتفاق بیافتد
 زایی، بیابان ها، زیستگاه رفتن بین از ها، شدن تاالب  خشک طوفان، و سیل ندمان طبیعی سوانح افزایش

 در انرژي هاي و بحران زیرزمینی و سطحی هاي آب منابع آلودگی ریزگردها، اسیدي، گسترش هاي باران
  ). 2( باشند ثر بر تغییرات آب و هوایی میؤ نیز در زمره عوامل مملی و یالملل بین مختلف سطوح

کند و غالباً ماهیت  هاي خود آن را نابود می نسان به میراث طبیعی وابسته است، اما با دستبقاي ا
کنند، مشکل اصلی جهان   واقعیت آن است که بسیاري گمان می.)5( کنند له را درك نمیأواقعی این مس

که علم و آگاهی در صورتی کارساز است که نیرویی  حالی  آگاهی و علم است؛ درنبودامروز 
در حقیقت مشکل بشر، مشکل علم نیست؛ بلکه . ها وجود داشته باشد کننده در درون انسان کنترل

  ). 5 (ناپذیر است مشکل عمل است و عمل نیز بدون انگیزه و نیروي محرکه درونی تحقق
 و باشد تر نزدیک ها انسان تمایالت و نهاد و طبیعت با و دار  ریشه ینیمکتب د قدر هر شک بدون

 هاي پدیده و است برخوردار تري فزون منديتوان و قدرت از دهد، نشان خود از تري بیش یهماهنگ
 همان مکتب از منبعث محیطی هاي پدیده اساس، همین بر .دارند تري بیش تداوم نیز آن از برانگیخته

 اسالمی، ایدئولوژي عالوه به. دارند تري طبیعی و تر بیش سازگاري آدمیان جان و روح با اسالمی، الهی
 برداري بهره مقدار و اطراف محیط و انسان بین پایدار و عقالیی منطقی، اي رابطه ایجاد در بارزي مشوق

  . )3 (آید می شمار به آینده به نگاه با الهی مواهب و امکانات از
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 و آب خطر درنده، جانوران خطر داشت؛ هراس طبیعت از وجود تمام با آفرینش ابتداى از انسان
 غذاى جمله از او، زندگى اتضروری طبیعت، همین اام ،وحشى زیست محیط خطر و مساعدنا هواى

 براى را خود ابزار، و اندیشه کمک به ماهر، انسان سپس ،داشت مى ارزانى وى به را جانورى و گیاهى
   ها آن از برداري بهره و ها آن کردن رام و طبیعى عوامل مهار به و کرد آماده خطرها با رویارویى

 هاى زمین صورت به را ها جنگل توانستند حادات و کوشش با ها انسان .پرداخت خود منافع جهت در
 آثار و بناها ساختن به داده و تغییر را ها نهرودخا جریان مسیر درآورده، زرع و کشت قابل و آباد

 دریاها، و ها لجنگ گاهى و کوچک شهرهاى بلکه شهرها، کالن تر بیش تنها نه  امروز.کنند اقدام بزرگ
 بشر، به آن فراوان خدمات رغم به صنعت توسعه .اند شده واقع تهاجم مورد دهاى متعد جبهه از

 گیاهان و جانوران انسان، بر افزون آن دامنه که آورده وارد محیطى زیست منابع بسیارى به خسارات
   .)5 (گرفته است بر در نیز را

. است استوار بینى جهان نوع دو بر طبیعت مورد در گرفته صورت کوشش و کار بشرى، جوامع در
 و رتفک طرز دو باعث خود بینى، جهان نوع دو این که مادى، بینى  جهان و دیگرى الهى بینى جهان یکى

 است اعتقاد این بر مادى بینى جهان زیرا ،شود مى و طبیعت اطراف محیط با برخورد گونه دو نتیجه، در
 این در تواند مى کسى و آن نمود در تصرفى و دخل گونه هر توان مى و است شعور  بدونطبیعت، که

جدید،  هاى آورى فن و علمى هاى توانایى با و ببرد طبیعت از را بهره ترین بیش که شود موفق عرصه
  بدونطبیعت تنها نه اسالم، در و الهى بینى جهان در که است حالى در این .نماید خود مقهور را محیط
 حاکم وحدت جهان تمام بر و دارد وجود تنگاتنگ ارتباطى عالم اجزاى تمام بلکه بین نیست، شعور
 رتفک اسالم مکتب در زیرا جزیى؛ نه است، ىکل یک نگاه جهان به اسالم نگاه جهت همین به است،
  ). 8 (شده است شمرده مردود گرایانه  جزیى
 بینی جهان از برگرفته زیرا ،است رمحو خدا اخالقی محیطی، زیست اخالق اسالم، توحیدي مکتب در

 محیط از مراقبت بنابراین. باشد می آن نگهدارنده و خالق جهان، محور خدا آن، در که است توحیدي
  ). 5 (است خداوند به متعلق که است چیزهایی از مراقبت زیست،
 که کیهان، دهد می تعلیم مجید قرآن .است زمین روي در خداوند جانشین انسان اسالمی، دیدگاه در
تخریب  ضد بر دینی هیچ روي زمین در .باشند می جهان آفریدگار از آیاتی همگی محیط، و طبیعت
 چنین خداوند، اعطایی طبیعی ثروت و منابع نابودي برابر در چنین هم جانداران، حیات و زیست محیط

  ). 3( ندایی روشن نداده است
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 از .یابد تغییر باید زندگی وي روش و طبیعت اب انسان رفتار نحوه زیست، محیط از حفاظت براي
 راستا، این در .است ضروري طبیعت، با انسان راهنماي تعامل عنوان به رفتارهایی مجموعه تنظیم رو، این
انسان  رفتارهاي نادرستی و درستی و نبایدها و ها باید تبیین به ها ارزش به نظام توجه با که اخالق علم
 .است یافته بسط با طبیعت، انسان رفتارهاي تبیین منظور به و محیطی  زیست القاخ قالب در پردازد، می

 منظور به طبیعت با انسان روابط بر که است و معیارهایی اصول تعیین محیطی، زیست اخالق وظیفه
 هاي  ایجاد بازدارنده با اصول این. باشند حاکم آن، از حفاظت و طبیعت به آسیب رساندن از ممانعت
 از طیف یک راستا، این در .طبیعت هستند با انسان نادرست رفتار تصحیح دنبال به اخالقی، درونی
 انسان براي تنها را ذاتی ارزش که هستند هایی دیدگاه طرف آن، یک در که است شده مطرح ها دیدگاه

رفع  براي و انسان خدمت در باید می زیست محیط که معتقدند او، دادن محور قرار با و اند قائل
 از اعم مخلوقات، ههمبراي  که دارند قرار هایی دیدگاه طیف، دیگر طرف در .باشد وي هاي نیازمندي

 باشند، دارا انسان براي توانند می ها آن اهمیتی که از جداي و هستند قائل ذاتی ارزش زنده، غیر و زنده
 گرا کل هاي دیدگاه به نیاز یلدل به که، است حالی در  این.دانند ضروري می را ها آن از حراست و حفظ

 از حفاظت براي رفته کار       به راهکارهاي نبودن بخش رضایت چنین هم و طبیعت و رابطه انسان تبیین در
 ادیان که، است این واقعیت .اند یافته طبیعت اهمیت با انسان تعامل در معنوي و دینی مباحث زیست، محیط

براي  مبنایی که سازند می را اخالقی و بینی جهان و کنند می کمک ،به طبیعت نسبت ها گرایش گیري شکل به
 هاي روش و ها راه تا کنند کمک می ما به ادیان .روند می شمار به جوامع فرهنگی هاي ارزش و ها گرایش
 دنبال را زیست محیط با سازگار نوع و دهیم قرار و بازنگري ارزیابی مورد را طبیعت با خود فعلی ارتباط

 ارزشمند ذاتی طور هچیزي ب چه یعنی اخالق؛ اساسی پرسش دو به دینی محیطی زیست  اخالق.کنیم
 متداول هاي نظریه از متفاوتی هاي چیست؟ پاسخ عمل یک بودن نادرست یا درستی معیار و است؟

خ پاس اسالمی، تعالیم بین، این در .خداشناسی و خدامحوري از ترتیب عبارتند به ها پاسخ این .هدد می
 مهم، ویژگی از ذاتی، از ارزش مفهوم این .کند می ارائه ذاتی ارزش درباره پرسش پیرامون را تري جامع
 عالم یگانگی از عمیق مفهومی ارائه موجب که برخوردار است چیز همه بر خداوند بودن محیط یعنی

است  اي گونه به و دفر به منحصر شکلی به خداوند و طبیعت انسان، بین آن، رابطه در که شود می هستی
 و شود می تلقی آیات خداوند و هستی عالم یکپارچگی به رساندن صدمه زیست، محیط تخریب که
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 .آورد می فراهم زیست محیط به صدمه رساندن از جلوگیري براي را پایدارتري درونی موانع ،بنابراین
 از الهام با که است طیمحی زیست اخالق در خدامحور ارائه رهیافتی براي تالشی شناسی، خودبوم

 بر را محیط زیست و انسان مناسب تعامل انسان، نفس روحانی بعد بر کیدأت با و شناسی اسالم انسان
 را آن توان می رهیافت، این هاي ویژگی به با توجه و نهد می بنا نفس صیانت و خودشناسی مبناي

 مخلوقات خداوند تمامی با یگانگی حس ایجاد یعنی، طبیعت با تعامل در انسان امروز نیاز پاسخگوي
ها از بین بروند، ضربه  ها نگین فیروزه انگشتري زمین هستند و اگر روزي جنگل جنگل .)11 (دانست
درختان دو ) ع(از دیدگاه حضرت علی . ناپذیري بر پیکره این کره خاکی وارد خواهد شد جبران
ها و  ها، دشت درختانی که خود در دامنه کوه: دوم ،کارند ها را می درختانی که آدمیان آن: اول :اند گروه
   .رویند ها می زمین

هایی  هاي عظمت و علم و قدرت خداوند متعال هستند و نیز از نعمت که هر دو مورد نشانه
رو  از این. ها بهره ببرند روند که خداي متعال از سر لطف در اختیار آدمیان نهاده تا از آن شمار می به

 ها غافل بود و باید دستان و فقرا در این نعمت واجب است و نیز نباید از حق تهیشکر این نعمت 
عبارت دیگر  به. دارد کنندگان را دوست نمی ها پرهیز کرد که خداي متعال اسراف که از اسراف در آن

شد، دربردارنده سه نکته اصلی با  سوره انعام می141نحوي تفسیري از آیه  این سخن حضرت که به
  :است

 آفریده خدا و نعمت و نشانه قدرت او هستند و اهمیت غیرهها، کشتزارها و  ها، گیاهان، باغ جنگل. 1
  .بسیار دارند

  .ها بهره ببرد گیاهان فواید و سود فراوانی دارند و خداي متعال به انسان اجازه داده است تا از آن. 2
کنندگان را  که خداي متعال اسراف  چه این،برداري از این منابع حرام است هر گونه اسراف در بهره. 3

  .دارد دوست نمی
ها و مراتع در واقع پوشش فاخر، زیبا و سر سبز زمین است که  جنگل) ع(از نگاه حضرت رضا 

گیاهان و درختان . بالد و غرق در نشاط و شادابی است هرگاه بر تن زمین باشد، زمین به خود می
اند به فوائد  نقل کرده) ع(روایاتی که محدثان از حضرت رضا در . سودمندي فراوان و موثري دارند

یکی از نکات بسیار مهم در . دارویی، غذایی، مادي و معنوي بسیاري از این گیاهان اشاره شده است
  .)10 (گذارند ها عالوه بر جسم، بر روان آدمی می این باره اثري است که برخی از آن
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    حفظ محیط زیستهاي روش
 معامالت، عبادات، مانند ،ابواب تر بیش در که اسالمى فقه هاى قاعده مشهورترین از یکى: رالضر قاعده
 نیز چهارگانه ادله و است الضرر قاعده شود، مى گرفته زیادى آن بهره از اقتصادى و اجتماعى روابط

 توسعه یا ودوج اصل که حکمى هر اسالم در که این یعنى ،الضرار و  الضرر.باشد مى قاعده این پشتوانه
 است این اسالم در ىحکم کل دیگر، عبارت به .است باشد منفى بوده ضرار و ضرر مستلزم آن استمرار و

 و خود به ضرر از اقدامى یا و قانون اگر .گردد منجر ضرار و ضرر به دنبای اسالم در موضوعه احکام که
 حکم .شود مى ممکن غیر بلکه شوار،د تنها نه اجتماعى زندگى نیاورد، عمل به جلوگیرى دیگران به یا

  .است نوع دو بر خویش به ضرر اما است، روشن بسیار دیگران به اضرار
 قوانین مخالف تنها نه غیر از ضرر تحمل که پذیرى، ستم یعنى همان ،دیگرى از ضرر تحمل ،اول
 نماید باز را راه یزن دیگران حقوق به و متجاوز ستمکار افراد براى تواند مى بلکه است، اجتماعى زندگى

  . شود آنها خالفکارانه اعمال گسترش باعث و
 به که ندارد را اختیار این فردى هیچ شک بدون .خودزنى همان یعنى ،خود از ضرر تحمل، دوم

  .جسمى ضرر چه و باشد روحى ضرر چه حال وارد نماید، ضرر و خیانت خود
اجماع  و عقال بناء روایت، قرآن، از اعم ،دهآم باب این در که هایى ادله مجموع از: اتالف قاعده

  :گردد می اشاره روایتی به جا این در .باشد می
 و کند قطع بیهوده را درختى یا بکشد را ارپایىهچ که کسى :فرمایند در روایتی می) ع(حضرت علی 

 چه آن قیمت ایدب ببرد بین از را نهرى یا آب چاه یا سازد را ویران اى خانه یا کند خراب را کشتزارى یا
 خطا به اگر ولى بشود هم تادیب و تعزیر بود، عمدى و اگر بپردازد غرامت عنوان به کرده فاسد و تباه را

 را حیوانى اگر و نیست کار در تادیبى و و حبس است غرامت او بر فقط باشد، داده انجام را کار این
  ). 9 (صاحبش پرداخت نماید را به آن قیمت تفاوت است الزم او بر کند ناقص
 تمسک بدان زیست محیط تخریب از جلوگیرى جهت به توان  مى که هایى قاعده جمله از: تسبیب قاعده
  . است تسبیب قاعده نمود، مجازات را آنان کنندگان  تخریب مسئول شناختن و ضامن با و نموده
 است؟ کدام مسبب و چیست سبب
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) سبب( ولی از عدمش عدم دیگري الزم آید را ، الزم نیایدهر چیزي که از وجودش، وجود دیگري
  مثالً،ستقیم و با واسطه موجب تلف مال یا جنایت گرددرمطور غی کسی است که به) مسبب(گویند و 

  ). 4 (سبب قتل را فراهم کند
  

  گیري نتیجه
 از .یابد تغییر باید زندگی وي روش و طبیعت با انسان رفتار نحوه زیست، محیط از حفاظت براي

  انسان،.است ضروري طبیعت، با انسان راهنماي تعامل عنوان به رفتارهایی مجموعه تنظیم رو، این
 از و داشته استیال طبیعت بر بخواهد اگر و است طبیعت فرزند باالخره متمدن غیر خواه و متمدن خواه

 عمل آن اساس بر و داده یقتطب طبیعت قوانین و خلقت ناموس با را اعمالش باید ببرد بهره مستمر آن
 اشد،ب مى محیطى زیست قوانین خالف بر آن، تخریب و است همگانىحق  یک طبیعت  قانون.نماید

 حق با جنگیدن یعنى حق، خالف بر اقدامى واقع در زیست، محیط به تخریب اقدام که است روشن
 قانونى با است الزم ، بنابراین،باشد میطبیعت ب مخر انسان میدان، این بازنده شک بى که است

 برخورد قانونى آن با و نموده جلوگیرى آن نابودى و تخریب از طبیعى، از منابعبرداري  بهره نمودن
   .شود

عنوان نعمت،  آید که خداوند متعال گیاهان را به از آیات و روایات مختلف به روشنی برمی
  .)1(ه است ها و حیوانات خلق کرد آورنده روزي و برکت براي انسان فراهم

   :فرماید خداوند در قرآن کریم می
چرانید  نوشید و در آن چارپایانتان را می  آب فرو بارید، از آن می شمااو کسی است که از آسمان براي(
  . ))10سوره نحل، آیه قرآن مجید، (

آثار آن ترین لوازم و  کار بردن لفظ مرتع به یکی از مهم جاي به این آیه به مراتع اشاره دارد و به
  . ها اشاره شده است یعنی چراي دام و تامین غذاي آن

  : اي دیگر در آیه
هایی پدید آورد و از آسمان  خدایی که زمین را براي شما بستري گسترده قرار داد و در آن براي شما راه(

  سوره طه،  قرآن مجید،( وردیمها را بیرون آ  آبی فرو فرستاد و با آن انواع گوناگون از گیاهان و رستنی
  .))52آیه 
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  .این آیه نیز به نعمت بودن مراتع اشاره دارد
  :شمرد هاي الهی برمی  ها را نیز در زمره نعمت خداوند متعال در برخی آیات قرآن، جنگل

ها و گیاهان بیرون آریم و  از ابرهاي باردار آبی بسیار روان و ریزان فرو فرستادیم تا بدان دانه(
  .))16-14 سوره نبا، آیات قرآن مجید،( ان انبوههایی از درخت بوستان

  :فرماید خداوند در آیاتی دیگر چنین می
گاه زمین را شکافتیم و در آن دانه  باران را از آسمان فروباریدیم، آن. انسان باید به خوراك خود بنگرد(

ها براي  رتعها و م هاي بزرگ با درختان ستبر و میوه و انگور و سبزي و زیتون و خرما و بوستان
  . ))34-24سوره عبس، آیات قرآن مجید، (گیري شما و حیوانات رویاندیم  بهره

   .داند  و منشا اصلی غذاي انسان میا و مراتع را زمینهه خداوند متعال در این آیه شریفه، جنگل
دگی، ها را باعث نعمت، متاع زن ها و مراتع اشاره دارد و آن آیات بسیار دیگري در قرآن، به جنگل

  :چندي دیگر از این آیات عبارتند از. داند حیات زمین و خرمی و نشاط می
پس اوست خدایی که درختان خودرو و برافراشته و ناخودرو را آفرید، پس اسراف نکنید که خداوند (

  . ))16سوره انعام، آیه قرآن مجید، (دارد  کاران را دوست نمی اسراف
هاي  ها، میوه شما را در آن بوستان. ان خرما و انگور بیافریدیمهایی از درخت پس بدان آب، بوستان(

  .))19سوره مومنون، آیه قرآن مجید، (خورید  ها می بسیار است و از آن میوه
  .))6سوره الرحمن، آیه قرآن مجید، (کنند  گیاهان و درختان سجده می(

 یعنی ، آن را برگرفته باشدبنابراین مدینه فاضله قرآنی، مهري است که معنویت و سرسبزي و خرمی
  ).1(ها و درختان احاطه کرده باشند  اطراف آن را باغ
نگریست و معتقد بود که  عنوان آفریده خداوند دانا و حکیم می به طبیعت به) ص(رسول خدا 

از دیدگاه ایشان منابع طبیعی و همه خلقت داراي بهترین نظم . طبیعت پرورده و مربوب خداوند است
عنوان بخشی از  آن حضرت گیاهان را به. رو به منابع طبیعی نگاهی خاص داشتند  و از اینممکن بوده

دانست و با  ها، برکات و مایه فراهم آمدن رزق بشر و حیوانات می هاي با عظمت خداوند، از نعمت آفریده
 درخت با دستان مبارکشان ایشان شخصاً. خواست آفرین جاهلیت سخت به ستیز برمی باورهاي ظلمت

کاري دارد و دیگر آثار آن، بسیار کوشییدند  هاي معنوي فرآوانی که درخت کاشتند و با تبیین پاداش می
ها در زندگی را به یک فرهنگ عمومی مبدل  همیت آنکاري، حفاظت از درختان و توجه به ا تا درخت

مدن باشکوهی هاي حضرت به ثمر نشست و در سایه آن، مسلمانان توانستند ت این کوشش. سازند
زدن مزارع  ها، آتش آن حضرت با قطع درختان، تخریب جنگل. ویژه در زمینه کشاورزي پدید آورند به
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از این چنین اموري اجتناب ) ع(که خود و اهل بیتش  کردند و افزون بر آن شدت مخالفت می  بهغیرهو 
  ).8)) (کسی نباید درختان را قطع کند((فرمودند که  کید میأکردند؛ ت می

صنایع چوبی گوناگون و تامین انرژي مورد نیاز مواد اولیه مورد نیاز ها در گسترش  اهمیت جنگل
سان که تولید اکسیژن که  به همان. بشر و کاربرد چوب در بناها، امروزه بر کسی پوشیده نیست

ش گیاهی ترین نیاز زندگی بشر و سایر موجودات زنده است، از دیگر منافع بسیار ارزنده پوش حیاتی
   .)2( صورت یکی از معضالت بشر در آمده است ویژه در روزگار ما که آلودگی هوا به به. زمین است
 استیال طبیعت بر بخواهد اگر و است طبیعت فرزند باالخره متمدن غیر خواه و متمدن خواه انسان،

 اساس بر و داده تطبیق عتطبی قوانین و خلقت ناموس با را اعمالش باید ببرد بهره مستمر آن از و داشته
 محیطى زیست قوانین خالف بر آن، تخریب و است همگانى حق یک طبیعت  قانون.نماید عمل آن
 با جنگیدن یعنى حق، برخالف اقدامى واقع در زیست، محیط به تخریب اقدام که است روشن باشد، مى
 نمودن قانونى با است الزم  بنابراین،،باشد می بمخر انسان میدان، این بازنده شک بى که است حق
 زیرا شود؛ برخورد قانونى آن با و نموده جلوگیرى آن نابودى و تخریب از طبیعى، از منابع بردارى بهره

 هاى چالش تا شده باعث که است، حاضر عصر اجتماعى معضالت از یکى زیست محیط تخریب
 این تواند مى دارد، که وجود فراوانى ىراهکارها اسالم در البته آید، وجود به ها عرصه در همه فراوانى
   :شود مى اشاره مورد چند به اینجا در که کند، مقابله معضالت و با نموده تبدیل فرصت به را ها چالش

 مالکانه رابطه تواند نمى زیست محیط با انسان رابطه که مورد، این در افراد آگاهى سطح بردن باال )الف
 در باید اند گرفته قرار تخریب یا و نابودى حال در طبیعى منابع که شرایط در ایناقل حد و باشد،

 . شود نظر تجدید حتماً طبیعى عناصر ارزشمند و طبیعى منابع از بردارى بهره و مصرف
 در نیز و خود موجودیت بقاى راستاى در تواند مى تنها شهروند هر که است آن لهأمس مشروعحل  راه )ب

 و طبیعى منابع از شده، وضع طبیعى منابع بقاى و تعادل براى که معیارهایى ضوابط و چارچوب،
 .نماید محدود استفاده و مند شود بهره زیست محیط

 تخریب عظیم فاجعه از آگاهى نیز و کند مى تهدید را اجتماع که خطراتى با رابطه در بخشى آگاهى )ج
  ).8(زیست  محیط
ها و  ویژه جنگل نسان مکلف به حفظ محیط زیست، بهچه از منابع اسالمی بدان اشاره شد، ا بنابر آن

 منجر به بها بزند که در نهایت  گرانبرداري از این در اي دست به بهره گونه مراتع است و حق ندارد به
ان با حیات ها گردد و تمام اهتمامش باید احیا و حفظ طبیعت باشد که حیات انس تخریب و زوال آن

   .طبیعت گره خورده است
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   ترویجی فترهیا
در واقع عامل حیات و . گیاهان نعمت خداي متعال و مایه روزي و برکت زندگی آدمیان هستند

ها را  شادابی زمین، متاع زندگی جانوران و آدمیان بوده که زمینه نشاط، شادابی و بهجت روان انسان
ختی که انسان بکارد تا شمار رفته و در کاري از اعمال صالح به که درخت ییجا از آن. آورند فراهم می

شود و با توجه به این مطلب  زمانی که از بین نرود براي کسی که آن را کاشته است، حسنه نوشته می
کاري شغل پیامبران خدا، پیامبر خاتم، ائمه معصوم و بندگان صالح خدا بوده  که کشاورزي و درخت

کاران در واقع در زمره پیروان  فنیست و اسراوري از طبیعت جایز  گونه اسراف در بهره هر. است
ها  که مردم به منابع طبیعی تجاوز نکنند و در حفظ و بالندگی آن براي آن. شوند شیطان قرار داده می

ثر است و در این زمینه مدیران، حاکمان و صاحبان قدرت در ؤبکوشند، اقدامات فرهنگی بسیار م
هاي ظالم چون به  ر پایه برخی از آیات قرآن، دولتب. اي برخوردارند حوزه منابع طبیعی از اهمیت ویژه

ها را در  کشند و در نتیجه نسل حیوانات و انسان قدرت دست یابند، کشاورزي را به فساد و تباهی می
  .دهند معرض تهدید قرار می

ها و  ها قطع درختان، آتش زدن مزرعه و ویران کردن باغ بر اساس روایات اسالمی، در جنگل
 به رساندن ضرر زیست، محیط و طبیعى منابع نابودى و در واقع تخریب. جایز نیستها  نخلستان
 اضرار باعث که اقداماتى چنین از که دارد، را این حق هم حکومت و است ضمان موجب و دیگران

  . آورد عمل به است، جلوگیرى
اده  بشارت داین امربنابراین باید با شناساندن آیات و روایات از منابع اسالمی به جوامع انسانی 

ها و مراتع هستند و در احیا و حفظ طبیعت کوشا  ویژه جنگل  که مکلف به حفظ محیط زیست، بهشود
   .بها رقم خورده است باشند که حیات و نشاط انسان با حفظ این گوهر گران
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Abstract1 
Background and Objectives: Environment includes all the items that surround us, 
and is divided into natural and man-made environment. So the environment is a 
comprehensive subject and includes natural resources, human resources, economics 
and culture, social and political order. Nature created by God and as a sign of 
symptoms of divine, for man is God's creature creations and successor of God on 
earth. But, eventually he is Abdullah who is the Caliph of Allah. Of course he does 
not act contrary to God's commandments and without doubt the sentence of God 
and the laws of nature and the environment are to preserve nature and privacy.  
 

Materials and Methods: In this study the "library method" were used, for examining 
the question. In this way, identify resources and their evaluations were discussed based 
on the verses and narratives, the amount associated with religious topics. 
 

Results: In Islamic school monotheistic, environmental ethics, moral, God-
centered, because of monotheism, are based on a world where the God-centered 
world, it is the creator and maintainer. So taking care of the environment is to take 
care of things that belong to God.  
 
Conclusion: At this writing, the environment and nature, especially forests and 
pastures are also from the perspective of Islam, the Holy Quran, Prophet, Imams 
and Islamic jurisprudence. The aim of this project is to explain the status of forests 
and rangelands in Islamic sources to humans, and prevent its destruction at the 
hands of human beings and restore this precious is as jewel earth.  
 
Keywords: Islam and the Environment, Environmental ethics, Reforestation, 
Nature in Islam   
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