
 

 

 

بر  هیبا تک ستیز طیمحانسان در مورد  یاخالق یها تیمسئول لیتحل

 میکرقرآن  اتیآ

 آبادی احمد هاشمی علی دیس
 بهشتی تهران، ایران شهید دانشگاه استادیار گروه معارف اسالمی

 (60/63/6930؛ تاریخ پذیرش: 51/65/6930)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
 دهاییهوق بح  از با و یکاربرداخالق  ست،یز یوزةوضوعات مورد بح  در جمل  ماز

 و نیتکهو  کتهاب  عنهوان به   م،یکهر است  قهرآن   ستیز طیتعامل انسان با مح یدهایو نبا
 سهت یز طیمحه  با انسان تعامل میصح روشخود  یو الزام یفیتوص یها در گزاره ع،یتشر
 نینگاه قرآن در ا نییبا هدف تب پژوهش، نیا  است نموده انیب قیعم ودقت  ظراقت، با را

 مهورد  در انسهان  یاخالق یها تیمسئول نیتر ب  عمده ،یلیتحله  یفیتوص یروش بامورد و 
 یمنهد  نظام   قداست، ،یذات ارزش ب  قرآن نگاه انیب ضمن و است پرداخت  ستیز طیمح
به    انسهان  یبهرا  ستیز طیمح خلهت و یارزش ابزار زیو ن ستیز طیمح یملکوت بُعد و
 و اقهرا  و بهدون   نه  یبه اسهتفادة  ست،یز طیمحیفظ  و یک  آبادان اقتی  دست جینتا نیا

 ،یگهزار سهااس و  نهدگان یآ یهقّ  تیه آن، رعا کردن  و آلوده بیاز تخر یریجلوگ ط،یتفر
 یگهردآور   است قرآن نگاه از یضرور فیوظا جزو ستیز طیب  مح یو مهرورز ایترام
 وةیشو  میقرآن کر اتیب  آ میمسته رجوع و یا کتابخان  منابع بر  یتک با قیتحه نیا مطالب

 انجام گرقت  است  ییروا ریتفس وةیش زیو ن  یآ ب   یآ یریتفس

  یاخالق تیمسئول اخالق، قرآن، ست،یز طیمح :یدیکل واژگان

  

                                                      
 E-mail: seyedahmad53@gmail.com  
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 مسئله انیب
 شمامل  را زنمده  موجمودات  از یا مجموعمه  و دارد انیم جر ها آن در یزندگ که ییها طیمح ةهم
 گفتمه  سمت یز طیمحم  دارنمد   ریتمأث بمر رشمد و نممو همم      گر یکدی با تعاملبر  عالوه و شوند یم
 .  شود یم

 گاهیجا یمعنابه یو در فارس افتهی لیتشک «ستیز» و «طیمح» واژةدو  از« محیط زیست»
ممورد توجمه قمرار گرفتمه و      یخمارج  و یداخلم  مختلمف  یهما  فرهنگدر  .است یزندگ محلّ و
 یهمماهنگ  طیشرا و علل موجودات  مناب   از یا مجموعهاست که از  یاله یا هیهد ح اصطالدر
 است  آن به وابسته و منوط اتیح و یزندگ استمرار و دارد وجود زنده موجود هر گرداگرد که
 (.19: 1ش  .ش6931  یو اذان ی)محمد شود یم لیتشک

 ضمابطة  یبم رها و گسمترش  بمه شمه   هیرو یمهاجرت ب ت یبا رشد جمع ستیز طیمح امروزه 
 و هما  لیسم  شیافمزا   یاراضم  شمدن  یابمان یب و هما  جنگل و مرات  ینابود در  یتسر  ینیشهرنش
مصمرف    یو جمانور  یاهیگ یها گونه یو نابود یستیکاهش تنوع ز آن  دنبال به و ها یخشکسال

و  آب ةیم رو یبم و استخراج  یسطح یهاآب دیشد افت  ییایمیش و یصنعت یها ندهیآال ةیرو یب
 نیم ا یاصمل  عاممل . اسمت  کننمده  نگمران  و کننده بیتخر یها ینابسامان ریدرگ اُزُن ةیال بیتخر

 یها در نگرش شهیاست که ر ینیو اخالق د یوح یدورافتادن بشر از معارف نوران ها  ینابسامان
ران بحم » را بحمران  نیا دیبا شمندان یاند یبرخ انیب بهدارد.  انسان طلبانة منفعتو  یستیاومان
  خمود  شیآسما  یبمرا  طلمب   منفعمت  بشمر  (. 00.: ش6939 دامماد  )محقم.   نهاد نام «یمعنو

 و یعیطب یها ییدارا که است نموده فراموش را تیواقع نیا و افتاده عتیطب جان به رحمانه یب
 ام وَ ائِنُهُخَز اعِنْدَن إِلّا شَی  ٍ مِنْ إِنْ وَ﴿ هم محدود است م یقرآن کر ینوران انیبه ب  یخداداد
 انمدازة بمه  جمز  مما  یول  ماست نزد تنها ز یچهمه خزا ن و»( 56)حجر/ ﴾مَع لُومٍ بِقَدَرٍ إِالّ نُنَزِّلُهُ
 لَکُم  جَعَلَ هُاَللّ وَ﴿ :انسان است اریدر اخت ینیمدت مع یبرا هم و «.میکنینم نازل را آن نیّمع

 یَـو مَ  وَ ظَع ـنِکُم   یَـو مَ  اتَس تَخِفُّونَه بُیُوتاً امِاَلْأَنْع جُلُودِ مِنْ لَکُم  جَعَلَ وَ سَکَناً بُیُوتِکُم  مِنْ

 خمدا  و»( 06)نحمل/  ﴾حِـینٍ  إِلى اعاًمَت وَ اثاًأَث ارِهاأَشْع وَ ارِهاأَو ب وَ افِهاأَص و مِنْ وَ امَتِکُم إِق
 شما یراب زین انیچهارپا پوست از و داد؛ قرار( آرامش و) سکونت محلّ تانیهاخانه از شما یبرا

 د؛یم کن جابهجا را هاآن دیتوانیم یآسانبه اقامتتان  روز و کردن  کوچ روز که داد قرار ییهاخانه
 ینیّمع زمان تا( یزندگ مختلف لیوسا و) متاع و اثاث شما یبرا هاآن یمو و کرک و پشم از و

 «.داد قرار
و  یانسمان   یاخالقم  قواعمد  و نیقوان آن از استفاده و ستیز طیمحدر تعامل با  دیبا ن یبنابرا

 ی. برخممنمممود تممالش آن شیازپمم شیبمم ب یممتخر از یریجلمموگ یبممرا و گرفممت نظممررا در یالهم 
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  کشمانده  زین ستیز طیمح عرصةاز منکر را به  یو نه معروف به امر رةیدا وسعت شمندان یاند
 نیم ا(. 610.: ش6905  یزدیم )مصباح  دانند یم یهمگان یا فهیوظ را آن بیتخر از یریجلوگ
 را تیبشمر  خودخواهانة الیاز ام یریجلوگ توان که یبشر موضوعة نیقوان با زین ریخط رسالت
 آورد یرو ینم ید متمون  در درجمنم  ستیز طیمح یبه اصول اخالق دیو با ستین سوریندارد  م

 طیعنان در اممور محم   یمشاور ارشد کوف  «استرانگ  یمور»(. 13.: ش6939)محق. داماد  
 :دیگو یم نهیزم نیدر ا ست یز

 اعتقاداوست و من  یو اخالق یمعنو جنبة کند  یم جدا عتیطب یاجزا گرید از را انسان چهآن»
 و یتم یامن می  اقتصماد  یزنمدگ  کمه آن مگمر  بود نخواهد داریپا ندهیآ قرن انیپا تا ما تمدن دارم
 در و ردیم بگ رتصمو  یمعنو و یاخالق یها ارزش نیتر یمتعال ی دهزهیانگ و تیهدا با ما یاسیس

 (. 8.: ش8811  یلفمجان ی)اصغر «باشد آن خدمت

 بمه  یمقماالت خموب   و هاکتاب آن با انسان تعامل حیصح نحوةو  ستیز طیدر مورد مح هرچند
 شمده  لیتشمک  یاریبسم  نهماد  مردم و نهاد دولت یها تشکل و ها سازمان و نهادها و دهیرس چاپ
 میقمرآن کمر   ینموران  اتیآ لیو تحل نییتب خصوصهب مقوله نیا به ینید نگاه یبررس اما است 
 کار و درنگ دارد.  یبس یجا هنوز ستیز طیمح درمورد
 طیمحم  اتیم الهکمه کتماب    انمد  موضوع پرداخته نیبه ا یاتیاله یبا نگاه شمندانیاند یبرخ

 ینگماه  بما  زیم ن یبرخم . اسمت  مطالعمات  دست نیا از داماد محق. یمصطف دیس نوشتة ستیز
 جمان  نوشمتة  سمت یز طیاخالق محم  کتابکه  اند مداقّه قرار داده آن را موردِ یو حقوق یاخالق
 کتماب و  یولیم ا یلیاسماع یعل نوشتة در اسالم یطیمحستیز اخالق به یدرآمد زین و بنسون

 نوشمتة  سمت یز طیحقوق محم  سند  کتاب و یاصغر صادق نوشتة یطیمحستیز تیاصول ترب
و  یاسمالم  یبما نگماه   ز ین یبرخ. است مکتوبات دست نیا از شانیو همکاران ا  یک الکساندر
. انمد  پرداخته یآثار نگارش به «ستیز طیمح و اسالم»عنوان  تحتِ ات یروا و اتیآ از برخاسته

 نیهمم  با یجوز یعل دیو س انیسحر رضا   یرازیش ینیمحمد حس دیس  یآمل یعبداهلل جواد
 .      اند زده فیدست به تأل نام
 یکماربرد  یکمرد یبا رو و یاخالق مباحث تیمحور با ینگرش بُعد در اردد تالش پژوهش نیا

 و نییتب به یلیتحل م یفیتوص یروش باآن  بیاز تخر یریو جلوگ ستیز طیمح یداریجهت پا
 نیم ا یاصمل  سمؤال مورد بسمردازد.   نینگاه قرآن در ا از یاخالق یها تیمسئول نیتر عمده لیتحل

 یاخالقم  یها تیچه مسئول ستیز طیمح درموردم  خود با نگاه جا اسالمکه  ستا آن پژوهش
 .است  نهاده انسان دوش بر را

 تما  شمده  یبررسم  سمت یز طیمح یمورد ارزشمند در میقرآن کر ینگرش کل آن  از قبل اما
 .  پردازد یم رابطه نیا در مهم یاخالق یها تیبه مسئول درادامه  و. شودنگرش روشن  نیعم. ا
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 ستیز طیمح به قرآن نگاهـ 1

 مهممّ  اهمداف  از آن مطالعمة و  سمت یز طیمحم  یهما  ییشناخت ابعاد و توانا م یکر قرآن نگاه در
عمالم و    یکلم  نگماه  کیم  در. داردانسمان   یروحم  یدر تعال یکه سهم مهم ستانسان ا یتیترب

 یگمو  حیتسمب   درک نیم درک و شعور است و بر اساس ا یقرآن دارا دگاهیدر د یمخلوقات اله
 ؛09/ لت. )فصّم دانمد  یم خداوندو مظهر  یاله تیرا آ عتیطب م یکر قرآن .(11خداست )اسراء/ 

 سمخن  یعم یطب علموم  راه از یخداشناسم  نةیزمدر  هیآ 003 در حدودِ و(. 0 /سجده و 6 /انعام
؛ 53/ عنکبموت ؛ 636 /ون یم ) خوانمد  یفرام یهست در دقت و مطالعه به را انسان و است گفته
و...(.  90 مم 95/ یشمور ؛ 96/ لقممان ؛ 91 م95/ نحل؛ 33 م30 /انعام؛ 611/ بقره؛ 09/ فصّلت
 و مناف  لیدلبه مفسران  یبرخ انیب به که خورد یم قسم عتیطب در یعناصر به یحت خداوند
  ییطباطبما ؛ 566: 95 ج.  ق6153  ی)راز دارد وجمود  عناصر نیا در که است یبیعج مصالح
 (. 009: 1 ج.  ق6130  یزمخشر؛ 963: 53 ج.  ش6933
 عظمت شمندان یاند یبرخ طلب منفعت و نما علم یها دگاهید و قرآن نیب یاجمال سةیمقا با
 سمم یالیماتر انگمرار یبن لموک  . محق. دامماد از زبمان   نموددرک  توان یم را قرآن نگاه قداست و

 یبمردار  بهره مورد انساندستِ  به کهنیمگر ا است  ارزش فاقد عتیطب که کند ینقل م مدرن 
 شمعور  یبم  ممادّة جمز   یزیم چ یکه هسمت  کند یم نقل نیچن زین مارک  نگاه از یو. ردیگ قرار
 یگرامم  رسمول از  ینموران  یا جملمه نگاه بما   نیا سةیمقا(. 95.: ش6939)محق. داماد   ستین

 سمخن  لیم دل و فرممود  ینه ها آن صورت به زدن ای و واناتیح صورتبه نهادن  داغ از که اسالم
 دو تفماوت  کامالً(  090 :9 ج.  ش6909  ی)بحران دانست یم واناتیح بودن گو حیتسب را خود

بمه تسمخیر الهمی     عمت یطبوری وی از  بهمره »: یآمل یجواد گفتة به. سازد یم روشن را نگرش
آفرینش را تسخیر کمرده و آن را مسمخّر بشمر قمرار      وابسته است؛ یعنی خداوند است که نظام

کمه خمود   کنمد؛ نمه آن   خیر الهمی را دریافمت ممی   داده است )نه دیگری( و انسان محصول تسم 
 (.100: 1 ج.  ش6900  یآمل ی)جواد تسخیرکننده باشد

بمه همم پیوسمته و دارای      همة اجزای عالم هستی  ازجمله طبیعمت و انسمان   قرآن  نگاه از
 در مشمخص  و نیمعم  یهمدف  یسمو  بمه  کمه ( 9 /ملک؛ 63)حجر/  اند نظامی هماهنگ و موزون

 :یآمل یجواد گفتة به(. 633 /نعمرا )آل اند حرکت

 یاجمزا  یهماهنگ با یمخلوق هر که یطور به است؛ آن بودن مند نظام در نشیآفر جهان ییبایز»
 و مآن منسمج  یشد. لرا هم نظام فماعل  دهیآفر مشخص یراهنما و راه و نیّمع هدف با و یدرون

آن هماهنمگ و   یخلم اسمت و همم نظمام دا    مانهیمرتبط و حک آن ییغا نظام هم و است عالمانه
  .(22.: ش8811  یآمل ی)جواد« شده است هیخردمندانه تعب
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 کمه  است واحد یا اراده وجود گر تیحکا  )ع( صادق امام ینورانطب. کالم  یو هماهنگ نظم نیا
 (.  503.: ش6930 ه یبابو ن)اب دارد دیتوح از نشان
عمد ملکموتی و معنموی    ای بُدار  ملکمی و دنیموی   ةبر جنب افزون  عالم طبیعت قرآن  نگاه در
 و شمود  یصمادر مم   یهست خال. و صان  ةیناحسخن فقط و فقط از  نیبتوان گفت ا دیشااست. 
مرحله از  نیبه ا توانند یم یاله خاصان تنها و ندارد را آن لیتحل و فهم قدرت بشر یمادّ ذهن

 وَ﴿: دیم فرما یم )ع(میابراه حضرت مورد در خداوند. گردند نیموقن جزوبرسند که  یدرک هست
 و»(؛ 00)انعمام/   َ﴾اَلْمُوقِنِین مِنَ لِیَکُونَ وَ اَلْأَر ضِ وَ اواتِاَلسَّم مَلَکُوتَ اهِیمَإِب ر نُرِی لِکَکَذ
 نشمان  میابمراه  بمه  را( هما آن بر خداوند مطلقة حکومت و) نیزم و هاآسمان ملکوت ن یچننیا

 ملکموت  ه یم آ نیم ا ریتفسم  درقطمب   دیس «.گردد نیقی اهل و( کند  استدالل آن به تا) م؛یداد
 ریپراکنده در صفحات وجمود تفسم   اتیو آ یهست دل  در دهیپوش اسرار به را نیزم و ها آسمان

فقمط اسمرار و    آن هم نه  یهست اسرار به بردن  یپ(. 6693: 5ج.  ق6165نموده است )قطب  
 خداوند درخواست نیا. سازد یمرهنمون  نیقیانسان را به مراتب  فوق  ةیآطب.   یعلم نیقوان
 لحظمة را به  یهست قتیو درک اسرار و حق ببرند یپ یهست ملکوت به که هاست انسان تمام از

 شَی  ٍ مِنْ هُاَللّ خَلَقَ ام وَ اَلْأَر ضِ وَ اواتِاَلسَّم مَلَکُوتِ فِی یَنْظُرُوا لَم  وَ أَ﴿نکنندموکول  مرگ

 در ایآ»(600 )اعراف/ ﴾یُؤْمِنُونَ بَع دَهُ حَدِیثٍ فَبِأَیِّ أَجَلُهُم  بَاِقْتَرَ قَدِ یَکُونَ أَنْ عَسى أَنْ وَ
 نظمر ( عبمرت  و دقمت  یرو از) اسمت   دهیم آفر خمدا  چهآن و ن یزم و هاآسمان نظام و حکومت

! باشمد؟  شمده  کینزد هاآن یزندگ انیپا دیشا( که نکردند شهیاند زین نیا در ایآ و! )فکندند؟ین
 خواهنمد  ممان یا سمخن  کمدام  بمه  آن از بعمد ( اورنمد  ین مانیا روشن یآسمان کتاب نیا به اگر)

  «!آورد؟
دقت و استدالل و تفکر در خلقت خداونمد و   بهرا  انسان مفسران  یبرخ فرمودةبه  ه یآ نیا

 خداونمد  عمدالت  و وجمود  حکمت  ت یصانع بر یهست کهنیا و کند یم .یتشو رشیصن  و تدب
 (.566: 1 ج.  ق6130 جصاص ) کند یم رهنمون

 ستیز طیمح مقابل در انسان فیوظاـ 1

 یارزش ذاتم  یدارا و یالهم  یتم یآ ستیز طیمح قرآن  یلدر نگاه متعا شد که گفته  گونههمان
 را یهدف که منظم و هماهنگ ییاجزا یدارا ؛انسان خل. شده است یبرا  حال نیاست و در ع

بمه   نیقم ینهفته است که جز اهمل   یو ملکوتاسرار  آن  دةیچیپظاهر  یورا در و کند یم دنبال
 و دهمد  ینم انسان به را ستیز طیمح استثمار اجازة ینوع نگرش قرآن نی. اابندی یآن دست نم

 با تعامل در انسان یاخالق یها تیمسئول نییتب هرچند. خواهد یم یتیآن مسئول قبال  در او از
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 و مهمّ یکل فیآن است که به تکال سندهیاما تالش نو است  پژوهش نیا از فراتر ستیز طیمح
 .    بسردازدقرآن  ینوران اتیبر آ هیبا تک  خصوص نیدر ا  انسان

  ستیز طیمححفظ  و یآبادان .1ـ 2
 قُضِـیَتِ  فَـإِذا ﴿ اسمت:  یقرآن یعموم فراخوان جمعه سورة 63 ةیآ طب. یاز هست یریگ بهره

 ؛﴾تُفْلِحُونَ لَعَلَّکُم  کَثِیراً اَللّهَ اُذْکُرُوا وَ اَللّهِ فَضْلِ مِنْ ااِب تَغُو وَ اَلْأَر ضِ فِی فَانْتَشِرُوا اَلصَّال ُ

 و د یم بطلب خمدا  فضمل  از و دیشو پراکنده نیزم در( دیآزاد شما) گرفت انیپا نماز که هنگامی»
خداونمد   یسمو  از نیزمم  یآبمادان  درخواسمت و  «!دیشمو  رسمتگار  دیشما  دیکن ادی اریبس را خدا

مطرح شده  کردن  یآبادان طلب یمعنبه «استعمار» واژةکه در قرآن با  تاوس یدرخواست جد
 قَرِیبٌ رَبِّی إِنَّ إِلَی هِ تُوبُوا ثُمَّ فَاس تَغْفِرُوهُ افِیه اِس تَع مَرَکُم  وَ اَلْأَر ضِ مِنَ أَنْشَأَکُم  هُوَ﴿است: 

 او از! واگراشمت  شمما  بمه  را آن یآباد و د یآفر نیزم از را شما که اوست» ؛(16)هود/ ﴾مُجِیبٌ
اجابمت  و ک ینزد( خود بندگان به) پروردگارم که د یبازگرد او یسو به سس  د یبطلب آمرزش
 «!است( هاآن یهاخواسته) کننده

 یآبمادان  وجوب بر دال را «واستعمرکم» عبارت یریکارگبه القرآن احکام ریتفسدر  جصاص
 بمه  انسمان  دیم با کمه ( 900: 1جق.  6130)جصماص     دانمد  یمم  خدا یسو از یفیتکل و نیزم

 .  دهد انجام صورت نیبهتر
بلکمه انشما و    سمت  ین نیزم در دهییرو هرز علف انسان فوق  ةیآ طب.  یآمل یجواد انیب به

با هوش و اسمتعداد   عتیطب سفرة خام مواد از دیبا خداوند فةیخل عنوانبهاست که  یاله جادیا
 دسمتور  نیم ا از ینافرمان(. لرا 50.: ش6900  یآمل یواد)ج کند نهیبه استفادةخود  یو فناور

 یانیم ب در )ع(مؤمنمان  ریم خواهمد داشمت. ام   یپم را در یعراب اله  دستوراتش ریمانند سا  یاله
 کمه  یملتم (؛ 660.: ق6169  یریم )حم «اللَّه فَأَبْعَدَهُ افْتَقَرَ ثُمَّ تُرَاباً وَ مَاءً وَجَدَ  مَنْ»: ندیفرما یم

دور  یکند  از رحمت الهم  یدر فقر زندگ یول باشد  داشته یکاف اندازةبه یرزکشاو نیزم و آب
 باد!

 از فموق  ةیم آاست. خداونمد در   متفاوت کامالً استثمار واژة با استعمار واژةبه ذکر است  الزم
از  یدیجد یشاهد معنا ه زامرورا.  آن از شتریب یکش نه بهره خواهد  یم را نیزم یآبادان انسان

 نیو کشمورها و وضم  قموان    هما ملمت  یاقتصماد  میکه بما تحمر   میدر سطح جهان هستاستعمار 
 جماد یا نیزمم  یآبمادان  ریدر مسم  یجد مان  ستیز طیدفاع از مح یبایز قالب در آن بازدارندة

 یواقع یمعنابه  یا گلخانه یگازها جادیو ا یا هسته یها خانه ذرات لیبا تشک خود  و کنند یم
 نسمل  در فسماد  بموجم  قمرآن   حیتصر به و نهند یم گام عتیطب ثماراست و شیخو استعمار در

 لِیُفْسِدَ اَلْأَر ضِ فِی سَعى ىتَوَلّ اإِذ وَ﴿: شوند یم نیو فساد در زم اهانیگ رفتن نیباز و انسان
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یبرم یور کهیهنگام»( 530)بقره/  ﴾اداَلْفَس ال یُحِبُّ هُاَللّ وَ اَلنَّس لَ وَ اَلْحَرْثَ یُه لِکَ وَ افِیه
 و هما زراعمت  و کننمد  یمم  کوشش ن یزم در فساد راه در  (شوندیم خارج تو نزد از و) گردانند
 «.داردینم دوست را فساد خدا( دانندیم کهنیا با) سازند؛یم نابود را انیچهارپا
. است حرام ستیز طیدر نسل و مح یگررانیتوان برداشت نمود که ویم هیآ نیوضوح از ابه
 یریجلوگ یزمان وقوع طوفان نوح  برا درب  که  اندازه نیهم واناتیححفظ نسل  تیدر اهم

 یکشمت  در جفمت  کیم  وانیبه امر خدا  از هرنوع ح   )ع( نوح حضرت وانات یح نسل انقرا  از
 فیبه تکل د یبا ن یها منقر  نگردد. بنابراانسان همانند زین واناتیدهد تا نسل حیم قرار خود
( تما  60 )توبمه/  رنمد یگ دسمت بمه  امتیق روز و خدا به نیمنرا مؤ نیزم یآبادان تیمسئول  یاله
 نگردد.   نیزم شتریب بیانسان موجب تخر یاستکبار یخو

أَوْ  طَلْحَةةً   سَمقَى   مَمنْ »: دیفرما یم ست یز طیحفظ مح تیاهم انیدر ب  اسالم یرسول گرام

 یابانیکه درخت ب ی( کس15: 60ج.  ق6133  یعامل )حرّ  «سَقَى مُؤْمِناً مِنْ ظَمَرٍ مَافَکَأَنَّ ةًسِدْرَ

کرده  رابیرا س یاست که انسان مؤمن یهمانند کس  انسان را آب دهد ةو درخت مورد استفاد
 .است

 از مراتمب بمه  اشمتر  مالمک  عهدناممة را در  نیسمنگ  تیمسئول نیا زین )ع(منانؤم ریام حضرت
 الْمأَرْ    عِمَةارَةِ   فِمی   نَظَرُکَ  لْیَکُنْ وَ»: دیفرما یم و داند یم تر مهم یعموم یدرآمدها یآور جم 

 ب غَیْمر   الْخَمرَاجَ  طَلَمبَ  مَمنْ  وَ بِالْعِمَارَةِ إ لَّما  یُدْرَکُ لَا ذَلِکَ لِأَنَّ الْخَرَاج  اسْتِجْلَاب  فِی نَظَر کَ مِنْ أَبْلَغَ

 آبماد  بمه  تمو  اهتممام  دیم با( 190.: ق6161 یلرضم ا فیشر) «الْعِبَاد أَهْلَکَ وَ الْب لَادَ أَخْرَبَ عِمَارَةٍ
 یآبادان بدون را خراج یحاکم هر و باشد درآمد جم  به تو گماردن همت از شیب نیزم نمودن

 .است نموده هالک را خداوند بندگان و خراب را ها نیسرزم کند  طلب نیزم
 و دنیما  جمای ممه ه در محققان یبعض ریتعب به که است یجهان عامّ دغدغة مسئله  نیا البته

 محمیط  حفمظ  یا عمومی بهداشت نظیر عمومی  مصالح حفظ برای اقتصادی  هاینظام همة در
 ایمن  و شمود ممی     اِعممال  اقتصمادی  هایفعالیت به نسبت هاییمحدودیت و هاکنترل زیست 
دغدغه موجب شمد   نیهم( 596.: ش6936  یزدی. )مصباح ندارد اسالم به اختصاصی مسئله
موظف شموند کمه از    هادولت متحد  ملل سازمان یاهایدر یحقوق ونیکنوانس 635 ةمادّتا در 
 جمزو کمه   قما  یآفر 6310 ونیکنوانس در زین وو محافظت کنند.  تیحما ییایدر ستیز طیمح
 قبمول  بما  تما  کنمد  یقرارداد را ملمزم مم   طرفِ یها دولت است  یالمللنیب معاهدات نیتر یمیقد

ازجملمه خماک     یعیطب مناب  توسعةو  یبردار بهره جهت در که دشون متعهد یمراقبت اقدامات
 (.01.: ش6901   ی)ک ندینما نیالزم را تأم تیو جانوران حما اهانیآب  گ
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 ستیز طیمح بیتخر و فساداز  زیپره .2ـ 2
انسان عاممل انجمام    بلکه ست یمالکانه ن ستیز طیو مح موجودات با انسان رابطة قرآن  نگاه از

 خداست فةیخل قرآن  انیب بهو چون  استموجودات  ریخود و سا ی هست دارامانت و یاله ارادة
 آدم بنمی  کراممت  و فضمیلت  معیمار . دهد انجام را عنه مستخلفٌ کار دیبا( 93/ بقره و 93)فاطر/ 
 انسمان   وگرنه کند اطاعت را  عنه مستخلف حکم که است کسی خدا خلیفة و است الهی خالفت
 تحممل  بایمد  را ﴾کَالْأَنْعـامِ  أُولئِکَ﴿ دردنماک  تازیانة کرامت  پریر دل نوای یجابه  یاغی طاغی
 تیابمد  یسمو بمه  یمموقت  یگمررگاه  را ایدن قرآن(. 530: 1 ج.  ش6903   یآمل ی)جواد کند
 و اعممال  مراقمب  که دهد یخداوند به انسان هشدار م نی(. بنابرا61/ منؤم؛ 13/ می)مر داند یم

 دیم با و( 13/ لت)فصّم  دهمد  یمم  قمرار  بازخواست مورد عملکردش مورد در را یو و اوست افکار
؛ 00/ اعمراف ؛ 605/ شمعراء  ؛01)اعمراف/   زدیبسره نیزم در فساد از و ردیبسر را خود تیمسئول
 حفمظ  تما  نمه یزم نیم ا در را انسمان  تیمسئول رةیدا ینوران یانیب در )ع(مؤمنان ریام( 530/ بقره
  اللَّمهَ فِمی عِبَمادِهِ وَ ب لَمادِه     اتَّقُموا »: دیفرما یم و کشاند یم واناتیح از مراقبت و گرشتگان راثیم

در مورد بنمدگان   ؛(515.: ق6161  یالرض فی)شر  «الْبَهَا ِم وَ الْب قَاع  عَن  حَتَّى  مَسْئُولُونَ  فَر نَّکُمْ
 دیم خواه رارق خداوند سؤال مورد شما کهچرا د؛یکن تیرعا را یاله یتقوا ها آن نیخدا و سرزم

 .  دیباش گوپاسخ دیبا زین انیچهارپا و ها نیزم مورد در یحت گرفت
ـ  لَاتُفسِدُوا﴿  (00)ما ده/ ﴾تَع تَدُوا ال﴿ ریتعاب   (01)اعمراف/   ﴾صـلَاحِهَا اِ عـدَ بَ الَـارضِ  یفِ

 طیانسمان از محم   یور و ممرز بهمره   حمدّ  انگریم ب یخوببه قرآن در... و( 96)اعراف/  ﴾لَاتُسرِفُوا﴿
  «آوردن دسمت بمه  در ورع»سه اصل  عتیاز طب یبردار بهره در دیبا مؤمن نیبنابرااست.  ستیز
  یلفمجمان  ی)اصمغر  باشمد  داشمته  نظمر را در «کردن مصرف در هدف»و  «کاربردنبه در ادب»

و  یانسمان  سمت یتأمل در قرآن آن است که اگر انسان از فسماد در ز  قابل نکتة(. 00.: ش6901
 قرار عراب مورد یطیمحستیز عوامل همان با یاله تطب. سنّ  ت نکشددس یاهیو گ یجانور
بمه  نیامر سرنوشت قوم سبأ در قرآن است که چن نیا بارز نمونة(. 699)اعراف/  گرفت خواهد
 کُلُوا ا ٍشِم وَ یَمِینٍ عَنْ انِجَنَّت آیَةٌ مَس کَنِهِم  فِی لِسَبَإٍ نَاک لَقَد ﴿ :است شده دهیرکشیتصو

 سَـی لَ  عَلَـی هِم   فَأَر سَـلْنا غَفُورٌ* فَأَع رَضُوا  رَبٌّ وَ طَيِّبَةةٌ  بَلْدَةٌ لَهُ اُشْکُرُوا وَ رَبِّکُم  ز قِرِ مِنْ

)سمبأ/   ﴾قَلِیلٍ سِد رٍ مِنْ شَی  ٍ وَ أَثْلٍ وَ خَم طٍ أُکُلٍ ذَواتَی  جَنَّتَی نِ بِجَنَّتَی هِم  بَدَّلْناهُم  وَ اَلْعَرِمِ
 و بزرگ) باغ دو: بود( یاله قدرت از) یانشانه سکونتشان محلّ در «سبا» ومق یبرا»( 61 م60

 یروز از:( میگفتم  هما آن بمه  و فمراوان؛  یهما وهیم م با میعظ رودخانة) چ) و راست از( گسترده
 آمرزنمده  یپروردگار و زه یپاک و پاک است یشهر د؛یآور جا به را او شکر و دیبخور پروردگارتان

 دو و م یفرسمتاد  آنمان  بمر  را رانگریو لیس ما و شدند  گردانیرو( خدا از) هانآ اما(! مهربان و)
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 درخمت  یانمدک  و گمز  شموره  درختمان  و تلخ یهاوهیم با( ارزشیب) باغ دو به را پربرکتشان باغ
 «!میساخت مبدّل سدر

 و هاسمت آن خمود  دست به یقوم هر سرنوشت که دهد یم هشدار  یکل حکم کی در قرآن 
/ ی)شمور  بود خواهد ممکن خود یخطا از هابا بازگشت آن یاله شدةسلب یهاعمتن بازگشت

 نعممت  و نماز  آغموش  از یملتم چی: به خداوند سوگند هدیفرمایم مؤمنان ری( ام31/ اعراف؛ 93
بازگشت صادقانه به  آن  جبران راه و شدند مرتکب که یگناهان خاطربه مگر نشد گرفته یزندگ
 خداوند است.  یسو

 لَیْ َ اللَّهَ لِأَنَّ اجْتَرَحُوهَا ب رُنُوبٍ إ لَّامِنْ عَیْشٍ فَزَالَ عَنْهُمْ  نِعْمَةٍقَط  فِی غَضِّ   قَوْمٌ  اللَّهِ مَا کَانَ ایْمُوَ»
 مِمنْ  ب صِدْقٍ رَبِّه مْ إ لَى وافَز عُ النِّعَمُ عَنْهُمُ تَزُولُ وَ النِّقَمُ ب ه مُ تَنْز لُ حِینَ النَّاسَ أَنَّ لَوْ وَ لِلْعَب یدِ ب ظَلَّامٍ
.: ق8181  یالرضم  فی)شر« وَ أَصْلَحَ لَهُمْ کُلَّ فَاسِد شَار دٍ کُلَّ عَلَیْه مْ لَرَدَّ قُلُوب ه مْ مِنْ وَلَهٍ وَ نِیَّاتِه مْ
252.) 

 لَما »: دیم فرما یمم  و دانمد  یمم  یالهم  عمراب  ختنیبرانگ موجب را درختان قط  زین )ع(صادق امام
 قط  را درختان(؛ 511: 0 ج.  ق6130  ینی)کل «صَبّاً الْعَرَابَ عَلَیْکُمُ اللَّهُ فَیَبْعَثَ الثِّمَارَ واتَقْطَعُ
 .شود یم شما بر یاله سخت عراب ختنیبرانگ موجب که دینکن

 یحیتفر کشتن از شانیا. اند امتیق روز انیشاک جزو واناتیح  )ع(باقر اماماز  ینوران یانیب در
 زیم نرا  یقصماب  یچماقو  دهد یدستور م فرموده  ینه هاآن تیو آزار و اذ کردن  ثلهمُ و واناتیح
 یَموْمَ  ب مهِ  اللَّمهُ  أَتَمى  عَبَثماً  عُصْمفُوراً   قَتَلَ  مَنْ»[. نکشند زجر ذبح هنگام در واناتیح]تا  دیکن زیت

 وَ الْمُثْلَةةِ  مِمنَ  أَحَمدُکُمْ  لْیَحْمرَرْ  وَ ذَبْحٍ ب غَیْر  یقَتَلَنِ فِیمَ هَرَا سَلْ رَبِّ یَا یَقُولُ وَ صُرَاخ  لَهُ وَ الْقِیَامَة 

 (600: 5 ج.  ق6900 ون یح)ابن «الْبَهِیمَةَ یُعَرِّب  لَا وَ الشَّفْرَةَ لْیُحِدَّ

 در داده دسمتور  قرآن کهآن رغمیعل که است ییجا تا ستیز طیمح نکردن  بیتخر تیاهم
 دیم کن اسمتفاده  دهیم ورز یهما اسمب  از و دیکن تیتقو را دخو دیتوان یم تا اسالم دشمنان مقابل

 و سمم  بمه را  نیمشمرک  نیسمرزم  مسلمانان دهند ینم اجازهاسالم  یگرام رسول( اما 1)انفال/ 
 هیم عل اهلل یصل اللَّهِ رَسُولُ  نَهَى  السالم هیعل الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ» سازند آلوده یسم یها ندهیآال
بمه  تیم روا ازاین توان یم(. 50: 0 ج.  ق6130 ینی)کل« ب لَادِ الْمُشْر کِینَ  فِی  السَّمُ أَنْ یُلْقَى آله و

 کمه چرا نممود؛  افمت یدر را ییایمیشم  یهما  سمالح  و یاتم یها ساخت بمب از ینه یضمن طور
عالوه ییایمیش و یا هسته یافزارها جنگ ناًیقی. هاستآن دیتول و ساخت فرع هاآن از استفاده

 تما  گماه  کمه  نهمد  یم یاهیگ و یوانیح ستیز طیمح بر یمخرب راتیتأث یبشر جامعة دیتهد بر
 .  اندازد یم مخاطره به را آن از یور بهره هاسال
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 جمرایم نسمبت بمه    یادیز یفریبازدارنده و ک نیقوان رانیا ازجملهدر تمام کشورها  نیبنابرا
 صمورت بمه  و جا کی را نینقوا نیا مجموعه نیمحقق از یبرخ. است شده منعقد یطیمح ستیز

داشمتن   حم.ّ  آن شمگفتار یپ در و نمموده  یآور جم  یموضوع یها یبند دسته همراه و یلیتفص
.: ش6939 ال ی)سماعد و تم   دانند یم اتیح ح.ّ بر مجهات مقدّ یسالم را از برخ ستیز طیمح
69.) 

و  افـرا  و  اسـراف  ،یآلـودگ بـدون   ستیز طیاز مح شکرمدارانه استفادة .3ـ 2
   طیتفر
 بمات یط شممردن   ( و حرام0)نحل/  است قرآن در خداوند .یتشو مورد یاله نعمات از استفاده

 ای شتر گاه یجاهل اعراب. یاله یها حرام شمردن ناپسند است که حالل  زان یبه همان م  یاله
 هابت مخصوص را انیچهارپا و زراعت از یبخش ای و دانستند یم حرام یطیشرا با را گوسفندان

 (  690/ انعام؛ 639)ما ده/  دانستند یم
ـ  زِینَةةَ  حَرَّمَ مَنْ قُلْ﴿: دیفرما یم یکل حکم کی در خداوند ـ  أَخْـرَجَ  اَلَّتِـی  هِاَللّ  وَ ادِهِلِعِب

 نُفَصِّلُ لِکَکَذ ةمَةِاَلْقِي یَو مَ ةلِصَةًخ ااَلدُّنْی ة ِاَلْحَي فِی آمَنُوا لِلَّذِینَ هِیَ قُلْ اَلرِّز قِ مِنَ اتِاَلطَّیِّب

 خود بندگان یبرا که را یاله یهانتیز یکس چه»: بگو»( 95)اعراف/  ﴾یَع لَمُونَ لِقَو مٍ اتِاَلْآی
 یکسمان  یبمرا  ا یم دن یزنمدگ  در هانیا»: بگو «!است؟ کرده حرام را زهیپاک یهایروز و ده یآفر

 خمالص  اممت  یق در( یولم  دارند؛ مشارکت هاآن با زین گرانید اگرچه) اند؛آورده مانیا که است
 «!میدهیم شرح اند  آگاه که یکسان یبرا را( خود) اتیآ گونه نیا «.بود خواهد( مؤمنان یبرا)

 از کمردن   اسمتفاده  کمتمر  یحت ای یور بهره عدم یمعنابه ستیز طیمح از حفاظت نیبنابرا
 یگماه  رایم ز ؛تعاقالنه و شماکرانه از آن اسم   نه یبه استفادة  بلکه مراد ست ین عتیامکانات طب

 انیآن خواهد شد )رضا  بیموجب تخر ستیز طیاز امکانات مح حیصح یور بهره از یخوددار
 (.  600.: ش6939  یو جوز

 یالهم  نعممات  از کاممل  یمعنما به که م را )ع(مانینام حضرت داوود و حضرت سل میکر قرآن
 مطمرح   گراشمتند  شینمما را بمه   ینظام قدرتمند اله   یصنا و هنرها جادیا با و کردند استفاده
 لَقَد  وَ﴿. دیم نما یم درخواست صناعات نیا دنبالعمل صالح را به اول  مورد در اما است  نموده

 وَ سـابِغاتٍ  اِع مَلْ* أَنِ   اَلْحَدِیدَ لَهُ اأَلَنّ وَ اَلطَّی رَ وَ مَعَهُ أَوِّبِی ا ُجِب ای فَضْالً امِنّ اوُدَد اآتَی ن
 از داوود بمه  مما و » (66 مم 63)سبأ/  ﴾بَصِیرٌ تَع مَلُونَ بِما إِنِّی صالِحاً اِع مَلُوا وَ اَلسَّرْدِ فِی قَدِّر 
! پرنمدگان  یا و هاکوه یا:( میگفت پرندگان و هاکوه به ما) م؛یدیبخش بزرگ یلتیفض خود یسو
:( میگفتم  وا به و. )میکرد نرم او یبرا را آهن و! دییگو خدا حیتسب او همراه و دیشو آوازهم او با
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 کمه  دیم آور جما  به صالح عمل و! کن متناسب و اندازهبه را هاحلقه و بساز  فراخ و کامل یهازره
 «!هستم نایب دیدهیم انجام چهآن به من
 مَحارِیبَ مِنْ یَشا ُ ما لَهُیَع مَلُونَ ﴿را خواستار اسمت   ینعمات اله نیشکر ا دوم  مورد در و
 عِبـادِیَ  مِـنْ  قَلِیلٌ وَ شُکْراً داوُدَ آ َ اِع مَلُوا راسِیاتٍ قُدُورٍ وَ جَوابِکَالْ جِفانٍ وَ تَماثِیلَ وَ

 معبمدها  : کردنمد یمم  درسمت  شیبمرا  خواسمت یم مانیسل هرچه هاآن»( 69)سبأ/  ﴾اَلشَّکُورُ
 نقمل و حممل  قابمل  یبزرگم  از که) ثابت یهاگید و ها حو  همانند غرا بزرگ ظروف ها تمثال
 از یکمم  عمدة  یولم  د؛یآور جا به( را نعمت همه نیا) شکر! داوود آل یا:( میگفت نانآ به و نبود؛

 «!شکرگزارند من بندگان
 وَ الش مکر  ب  لَیمهِ عَ ب هِ  أَنعَم فِیمَا  امِلُالعَ بحَانَهُسُ اللَّهِ لَىإ  اس النَّ أَحَبُّ»: ندیفرما یم مؤمنان ریام

 نزد مردم نیترمحبوب( 561.: ق6163  یآمد یمی)تم «الکُفر ب  هِنِعمَ ىفِ لُیلعَاماَ إ لَیهِ بغَضَهُمأَ
 .هستند هاآن نیتر ناسساس مردم نیبدتر و هانعمت بر هاآن نیشاکرتر خدا

از انسمان   آن  دنبالبه کند  یم بیّطحالل و  یسخن از خوردن روز یخداوند وقت ن یبنابرا
ـ  فَکُلُـوا ﴿. دانمد  یمخود  یبندگ انةنشرا  نیا و دینما یمرا طلب  شیخو یها شکر نعمت  امِمّ
 پم   » ؛(661نحمل/  )﴾تَع بُدُونَ اهُإِیّ کُنْتُم  إِنْ هِاَللّ نِع مَتَ اُشْکُرُوا وَ طَیِّباً الًحَال هُاَللّ رَزَقَکُمُ

 اگر د یآور جا به را خدا نعمت شکر و د؛یبخور زهیپاک و حالل است  کرده تانیروز خدا چهآن از
 «!دیستپریم را او

 آدَمَ بَنِـی  یـا ﴿ مانند قرآن  ةیآ نیچند دربر اسراف نکردن  یقرآن مبن یاخالق دستورات

 ﴾اَلْمُس ـرِفِین  یُحِـبُّ  ال إِنَّـهُ  تُس رِفُوا ال وَ اِشْرَبُوا وَ کُلُوا وَ مَس جِدٍ کُلِّ عِنْدَ زِینَتَکُم  خُذُوا

 از) و! دیم بردار خمود  با مسجد  به فتنر هنگام به را خود نتیز! آدم فرزندان یا»( 96اعراف/ )
!  داردینم دوست را مسرفان خداوند که دینکن اسراف یول د یاشامیب و دیبخور( یاله یهانعمت

  «.میاز آن را ندار کردن  استفاده گونههر ح.ّ ما که کند یم داللت مطلب نیا بر یروشنبه
حالل  شمردن  حرامرا ) یاله حدود از تجاوز گونههر اسراف  یمعنا در فوق ةیآ لیذ یطبران

 انسمان  بمه  ضمرر  موجمب  که یریس از شیخوردن ب یحت زیو مرز انفاق و ن حدّ از تجاوز  یاله
 (.  690: 9ج  م.5330  ی)طبران داند یاسراف م .ی( جزء مصادشود
 وانمات یمثل دفن امموات و دفمن ح   یتمام دستورات در مورد نظافت اجتماع گر ید یسو از

 .استنگاه اسالم  در ستیز طیاز مح یارمصداق پاسد
 سمت یز طیمحم  و شهرها در خصوصبه یانسان ستیز طیمح بیتخر صحنة تأسف  کمال با
 ریم تعب به و است نهاده شینما به را ییبایناز ریتصاو ها رودخانه و ها جنگل در یوانیح و یاهیگ

 یپوسمترها  و یسم یوشعارن در ممرج وهمرج  کیم  جماد یباعث ا یندگیآال نیا سندگان ینو یبرخ
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 دیم تزادر  یا مشممئزکننده  نحمو بمه کمه   استو مدارس و مساجد  هاباشگاه و ها مغازه و وارهاید
 (.  191.: ق6930)احمد الخشن   است
خواهمد   یدرپم  را خداونمد  عراب یخداداد یها نعمت یجا نابه رییتغ و لیتبدقرآن   انیب به

ـ  بَع ـدِ  مِـنْ  هِاَللّ نِعْمَةةَ  یُبَدِّ ْ مَنْ وَ بَيِّنَة  آیَةٍ مِنْ م اهُآتَی ن کَم  ائِیلَإِس ر بَنِی سَلْ﴿داشت.   ام

 یهما نشمانه  انمدازه  چمه »: بسرس لیاسرا یبن از»( 566)بقره/ ﴾ابِاَلْعِق شَدِیدُ هَاَللّ فَإِنَّ ا َتْهُج
 در خداونمد  کمه  را  یمعنمو  و یممادّ  امکانمات  و هما نعممت  آنان  یول) «م؟یداد هاآن به روشن

 بمه  که آن از پ  را  خدا نعمت که یکس و.( گرفتند کاربه غلط راه در بود  گراشته ارشانیختا
( شمد  خواهد یاله دیشد عراب گرفتار رد یگ کاربه خالف ریمس در و) کند لیتبد آمد  سراغش

 «.است دالعقابیشد خداوند که
 را ییخرمما  هسمتة که  یکس به )ع(صادق امامکه  کند یم نقل  خود ریتفس در یکاشان ضیف
  یکاشمان  ضی)فم  سَمادَ الفَ یُحِبُّ الَ اللَّهَ نَّاِ وَ التَبرِیر  مِن رَاهَ إ نَّ تَفعَل لَا»: فرمود انداخت یم دور

 .ندارد دوست را فساد خداوند و است ریتبر مصداق که نکن را کار نیا ؛(600: 9ج.  ق6160

   ندگانیآ حقّ تیرعا. 4ـ 2
اغلب اسمناد   نیاست نه مالک آن. بنابرا ستیز طیمح دار انسان امانت شد  گفته که گونههمان
 آمده «استکهلم» ةیاعالماول  دراصل . دارد اشاره ندهیآ یها به حقوق نسل یالملل نیب یحقوق
 : است

بمه  ندهیآ یها نسل و حاضر نسل یبرا را ستیز طیمح بهبود و حفظ ریخط تیمسئول... انسان»
 سمتم یس دیم با اعضا: کند یم اعالم هوا و آب راتییتغ چارچوب در 8 ادّةم 8دارد و در بند  عهده

 مشترک  یها تیمسئول برطب. و یتساو یبرمبنا بشر ندةیآو  یفعل یها نسل نف آب و هوا را به
 مم 808: 8 ج.  ش8811   ی)کم « قمرار دهنمد   تیم خود مورد حما یها تیمتفاوت و قابلی ول

801.) 

 و انمد  اتیاست چه آنان که در حال ح یافراد انسان ریسا ح.ّ قوق ح نیتر از مهم قرآن  نگاه در
تیم ب» واژة. انمد  نگراشته وجود عرصةکه هنوز پا به  ندگانیو چه آ اند رفته ایدن از که هاآن چه

تممام   یعمموم  حم.ّ  بمه  کمه  اسمت  پرکاربرد یها واژه از مداراننید و ینید فرهنگ در «المال
نمه  میقمرآن کمر   ن یاشاره دارد. بنابرا آن یها ییدارا و ستیز طیمح از یبردار بهره در ها انسان
 اعممال  آثمار  متوجمه  که کند یم گوشزد او به بلکه داند  یم شیخو اعمال مسئول را انسان تنها
 اهُأَح صَـی ن  شَی  ٍ کُلَّ وَ ارَهُم آث وَ قَدَّمُوا ام نَکْتُبُ وَ اَلْمَو تى نُح یِ نَح نُ اإِنّ﴿: باشمد  زین خود

فرسمتاده  شیپم  از را چهآن و میکنیم زنده را مردگان ما ن یقیبه»(65/  ی)﴾مُبِینٍ امٍإِم فِی
 «!میابرشمرده یاآشکارکننده کتاب در را زیچهمه و م؛یسینو یم را هاآن آثار تمام و اند
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 و اخمالل  دچمار  را یانسمان  و یطم یمحسمت یز تیم ماه کمه  یرفتمار  هرگونه که است روشن
مناب  موجود  قرآن  انیب طب. که جا. و ازآنبود خواهد الناسح. اقمصد کند  ینفم یدگرگون

 قرآن در. خداوند میندار را ریتبر و اسراف و یور بهره گونههر ح.ّ ما(  56محدود است )حجر/ 
 را ممردم  و(  616/ انعام؛ 96)اعراف/ کند یم غیکاران در را از اسراف شیصراحت  محبت خو به
 فرجام و( 50محروم )غافر/ یاله تیهدا از( و آنان را 606)شعراء/ دارد یبازم رفانمس اطاعت از

بمرادران   رکننمدگان  یتبر کمه  اسمت  علمت  بمدان  نیم ا(. 19)غمافر/  دانمد  یم دوزخ آتش را آنان
   .(50)اسراء/ کنند یم یاله نعمت کفران سخت که اند طانیش

 یُه لِـکَ  وَ افِیه لِیُفْسِدَ اَلْأَر ضِ فِی سَعى ىلّتَوَ اإِذ وَ﴿: دیم فرما یم ای هیآ در قرآن نیبنابرا

 از و) گرداننمد یبرمم  یرو که هنگامی» ؛(530)بقره/  ﴾ادَاَلْفَس الیُحِبُّ هُاَللّ وَ اَلنَّس لَ وَ اَلْحَرْثَ
 را انیم چهارپا و هما زراعمت  و کننمد  یمم  کوشش ن یزم در فساد راه در  (شوندیم خارج تو نزد
 «.داردینم دوست را فساد خدا( دانندیم کهنیا با) ؛سازندیم نابود

 اسمتنباط  را اهمان یگ و واناتیح نسل کردن نابود حرمت فهیشر ةیآ نیمفسران از ا از یبرخ
 که یکسان تمام: ندیگو یم زین نیمحقق یبرخ و( 516.: ش6900  یرازیش ینیحس) اند نموده

هموا  اسمراف در    کمردن  آلموده  و ببرنمد  نیبم ازرا  نیامکان استفاده از زم گوناگون  یها شکل به
 شموند  یمم  هیم آ نیم ا لمشمو کنند  یم فراهم را ندهیآ یها نسل ینابود نةیزممصرف مناب  و... 

 (.  669.: ش6933  یولیا یلی)اسماع
در کنار علم   ماند  یم زیکه اثر آن بعد از مرگ انسان ن اتیروا دیتأک مورد ةیجارصدقات  از

اسمت تما    «درخمت  کاشمت »ه  ساخت مسجد  فرزند صالح و نگارش قمرآن   کندن نهر  حفر چا
 یانیم ب در اسمالم  یگرام رسول( 053.: ش6905 نده یاستفاده کنند. )پا آن از گرید یها انسان
 «دَقَة صَة  هُلَم  کَمانَ  لَّاإ  اللَّهِ خَل.  نمِ خَل.  الَ وَ مِیعآدَ مِنهُ  یَأکُل  ملَ غَرسَاً  غَرَسَ  نمَ»فرمود:  ینوران

 ماننمد ] یاز مخلوقمات الهم   یخلق ایبخورد  یبکارد و از آن انسان یدرخت هرک  ؛(006:همان)
 .ماند یم یجار صدقة عنواناو به یبرا کند  استفاده[ واناتیح

 ستیز طیمح به یمهرورز و یورز . عشق.5ـ 2
 یرَحْمَتِم  وَ»مندنمد.   بهمره  یاز رحممت الهم   نشیموجودات آفمر  ةهم میقرآن کر اتیاساس آ بر

 ریممخ یرا فراگرفتمه اسمت. و دارا   زیممهممه چ  رحممتم  و ؛(601)اعممراف/  «ءٍیْوَسِمعَتْ کُملَّ شَم   
 است آن تیاهم حا ز نکتة( 99/ اءیانب؛ 11)اسراء/  ندیخدا حیتسب حال در دا ماً که اند یوجود
 مَنْ لَهُ یُسَبِّحُ هَللّاَ أَنَّ تَرَ لَم  أَ﴿: انمد  آگاه شیخو حیتسب بر قرآن حیتصر به موجودات تمام که

ـ  عَلِیمٌ هُاَللّ وَ تَس بِیحَهُ وَ تَهُصَال عَلِمَ قَد  کُلٌّ اتٍصَافّ اَلطَّی رُ وَ اَلْأَر ضِ وَ اواتِاَلسَّم فِی  ابِم
یمم  حیتسمب  خمدا  یبمرا  انمد  نیزم و هاآسمان در که آنان تمام یدیند ایآ»( 16)نور/ ﴾یَفْعَلُونَ
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 و نماز هاآن از کیهر! اند؟گسترده بال آسمان فراز بر که هنگامی به پرندگان نیهمچن و کنند 
 «!داناست دهندیم انجام چهآن به خداوند و داند؛یم را خود حیتسب

 گفتمة  بمه  است. یهست یارزش ذات زیو ن ینشان از شعور و درک موجودات هست خود  نیا
 یعم یطب یها ستمیجانوران اکوسو  اهانیگ یآن است که برا عتیشرط احترام به طب لوریت پل
 ی ارزشم  شرطشیپ موجودات نیا یبرا یذات ارزش درنظرگرفتن. میباش قا ل یذات ارزش نیزم
 مهم  نیا یبررس جهت(. 510.: ش6905)بنسون   است عتیطب به احترام حالت یبرا یادیبن

 است. یقرآن کاف ینوران اتیبر آ یگرر

 فِـی  دَابَّةة   مِنْ ام وَ﴿. داند یم ها انسان مانند ییها جنبندگان و پرندگان را امت میکر قرآن

 إِلـى  ثُـمَّ  شَی  ٍ مِنْ ابِاَلْکِت فِی افَرَّطْن ام الُکُم أَم ث أُمَمٌ إِالّ احَی هِبِجَن یَطِیرُ ائِرٍط ال وَ اَلْأَر ضِ
 پرواز خود بال ود با که یاپرندهچیه و ن یزم در یاجنبندهچیه»( 90/م)انعا ﴾یُح شَرُونَ رَبِّهِم 

 فروگرار کتاب  نیا در را زیچچیه ما. هستند شما همانند ییهاامت کهنیا مگر ستین کند یم
 «.گردندیم محشور پروردگارشان یسوبه یهمگ سس  م؛ینکرد
 حمدّ  در را نیزمم  بمه  احترام و داند یشعور م یدارا یرا موجود نیاسالم زم یرسول گرام و

 أَحَـدٌ  فِیهَـا  لَـی سَ  وَ  أُمُّکُـم   فَإِنَّهَا الْأَر ضِ مِنَ تَحَفَّظُوا﴿: دیفرما یمو  ددان یماحترام به مادر 
 حفاظمت  نیزمم  از»( 30: 0ج.  ق6139  ی)مجلسم  ﴾بِـهِ   ٌمُخْبِةَإِلَّا وَ هِیَ  شَرّاً أَو  خَی راً یَع مَلُ

از آن خبمر   امتیروز ق دیکه در آن انجام ده یو شر ریخ عمل هر و شماست مادر او که دیکن
   «خواهد داد.
 انسمان  ناظر و شاهد عام صورتبه ستیز طیمح و خاص طوربه نیزم که موضوع نیا درک

 بمه  انسمان  مهربانانةموجب نگاه  اوالً : دارد دنبالبه را مهم اثر دو! «مادر» ریتعب با هم آن است
 اً یم مراقب او بود. و ثان دیاسالم با یرسول گرام انیکه به ب یهم مادر آن شود؛ یم ستیز طیمح

 رفتمار  هرگونمه  از کمه  شمود  یانسمان مم   یعاقالنه و محترمانه از سمو  یشرم ختنیموجب برانگ
 نیتمر مهم از انسان اعمال بر نیزم نظارت درک. زدیبسره ستیز طیمح مقابل در رمحترمانهیغ

گسمترانده   اممت یشاهدان روز ق حدّ تا را نیزم فهم رةیدا زلزال سورةاست که در  یمعارف قرآن
اخبمار خمود را بمازگو خواهمد      نیزمم  امتیروز ق»( 1)زلزال/  ﴾ارَهاأَخْب تُحَدِّثُ یَو مَئِذٍ﴿ است.
 «کرد.

 بحمث  در پژوهشمگران  یبرخم . کنمد  درک را شمهادت  و حضور نیآن است که انسان ا مهم
 و داننمد  ینم یکاف اءیح ختنیبرانگ یبرا یخارج یتیواقع عنوانصرف وجود نظارت را به اء یح
 ده ی)پسمند  دانند یم ناظر وجود از تر مهم را «نظارت وجود احساس» ای «موجود نظارت درک»

 درک» و «نماظر  وجمود » لمزوم  بمر عمالوه  اءیح ختنیبرانگ یبرا پژوهشگر نیا(. 05.: ش6900
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(. 00 . )همان:باشد انسان نزد ناظر بودن  محترم که کند یم اشاره زین یسوم عنصر به  «نظارت
( و 9 مم 5)بم /   دانسمته  انسمان  یزندگ متاع را اهانیگ و درختان هرچند میکر قرآن رو  نیزاا

شمأن   شانیبرا( اما 53)حجر/  داند یم او شتیمع و انسان یهایازمندین برآوردن لةیوسآنان را 
 أَنْ اسِـیَ رَو ر ضِاَلْـأَ  فِی أَلْقى وَ اتَرَو نَه عَمَدٍ بِغَی رِ اواتِاَلسَّم َلَقَ﴿اسمت.   قا ل زینو کرامت 

ـ  ا ًم ا ِاَلسَّم مِنَ اأَنْزَلْن وَ ابَّةة  د کُلِّ مِنْ افِیه بَثَّ وَ بِکُم  تَمِیدَ ـ  افَأَنْبَتْن  زَو جٍ کُـلِّ  مِـنْ  افِیه

 تما  افکند ییهاکوه نیزم در و د یآفر د ینیبب را آن که یستون بدون را  هاآسمان( او)» ؛﴾کَرِیمٍ
 از و سماخت؛  منتشمر  آن یرو یاجنبنمده  هرگونه از و( باشد آرام شما گاهیجا و) نلرزاند را شما

 پمر  اهمان یگ یهما جفت از یگوناگون انواع نیزم یرو در آن لةیوس به و میکرد نازل یآب آسمان
   «.میاندیرو ارزش
 نماظر  بمدون  و خلموت  در یحتم  یگنماه  هرگونه ارتکاب از انسان شود یموجب م درک  نیا
 .  داند یم خود گناه یبرا شعور یشاهد و ناظر ذ زیاکه مکان گناه را نچر کند؛ زیپره یانسان
 یهما  یآلمودگ  کنمار  در سمت یز طیمح یها یآلودگ یبند میمفسران در تقس یبرخ رو  نیا از
 کمه ( 503.: ش6900 یرازیشم  ینی)حسم  اند اشاره نموده زین «یمعنو یها یآلودگ» به  یماد
 برکمات  به تا نمود استفاده یمعنو یها ندهیپاال از قرآن یاننور اتیآ بر هیتک با آن مقابل در دیبا
 موجمب  که داند یم مهم یا ندهیو تقوا را پاال مانیا خصوص  نیا در. افتی دست ستیز طیمح
 اِتَّقَـو ا  وَ آمَنُـوا  اَلْقُرى أَه لَ أَنَّ لَو  وَ﴿. شود یم انسان بر آسمان و نیزم از یاله برکات زشیر

ـ  ابِم اهُم فَأَخَذْن کَذَّبُوا کِنْل وَ اَلْأَر ضِ وَ ا ِاَلسَّم مِنَ اتٍبَرَک هِم عَلَی  الَفَتَح ن  ﴾یَکْسِـبُونَ  انُواک
 برکمات  کردنمد  یمم  شمه یپ تقوا و آوردندیم مانیا ها یآباد و شهرها اهل اگر و» ؛(31)اعراف/ 
 بمه  را آنمان  همم  مما  کردنمد؛  بیتکر( را ح. هاآن) یول م؛یگشودیم هاآن بر را نیزم و آسمان

 «.میکرد مجازات اعمالشان فریک
 یهما  یاسمت از مهمرورز   یتابع قرآن  نگاه در ستیز طیمح به یمهرورز میبدان است جالب

 أَمَمرَ  امم  یَقْطَعُونَ وَ اقِهِمِیث بَعْدِ مِنْ هِاَللّ عَهْدَ یَنْقُضُونَ اَلَّرِینَ﴿. یانسان جامعةو روابط گرم  یانسان

 یکسمان  فاسمقان »( 50)بقمره/   ﴾اسِمرُونَ اَلْخ هُممُ  ئِمکَ أُول اَلْأَرْ   فِی یُفْسِدُونَ وَ یُوصَلَ نْأَ ب هِ هُاَللّ
 دستور خدا که را ییوندهایپ و شکنند؛یم آن  ساختن محکم از پ  را  خدا مانیپ که هستند
  «اند کارانانیز هانیا کنند؛یم فساد نیزم یرو در و نموده  قط  سازند  برقرار داده
ظرافمت   فموق   ةیم آدر  نیفسماد در زمم   جادیا آن  دنبالبه و یانسان یها ارتباط قط  از ینه

 سمت یز طیمحم  سالمت نیتأم یبرا اسالم دهد یم نشان نیا. دهد یم نشان بارهنیقرآن را در ا
.: ش6900  یآملم  ی)جمواد  اسمت  داده تیم اهم زیم ن یمعنمو  عمد به بُ آن  یماد ابعاد بر افزون
536). 
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کراممت و قداسمت اسمت  موجمب شمده کمه اممام         یدارا یکه هسمت  قت یحق نیا هب توجه
 اممام »: دیگو رفاعه بنیعل. کنند صادر دستوربه خواندن دعا  درخت کاشت هنگام در )ع(صادق
 الباعمث  سبحان: بگو دانه ای شاخه هر یبرا  یکار یم را[ ی]برر یاهیگ ای یدرخت هرگاه فرمود
 شمدن  سبز از هی]کنا کند یبرر خطا نم ایداوند بخواهد آن درخت صورت اگر خ نیدر ا الوارث؛

 .(519: 0 ج  ق.6130 ینی)کل[« داشتن  برکتو 
 یخمو  آن دشممن  نیتر مهم که است ح.یمقدس و ذ یمخلوق عتیطب نگاه  نیا اساس بر

دسمت   سمت یز طیبا مح یانسان از نامهربان دیبا ن یبنابرا. است انسان ییجو سلطه و یاستکبار
 .  دیبنما شیرا به مادر خو یمهرورز تینها  مؤدب یکشد و چون فرزندب

 یریگ  جهینت
 سمت یز طیقرآن به محم  .ینگاه عم انیضمن ب م یکر قرآن ینوران اتیآ بر هیتک با پژوهش نیا

در درک و  شهیر زیقداست ن نیو ا داند یم یذات قداست یدارا و خداوند ةیآآن را  جزءکه جزء
  یذاتم  قداسمت  بر افزون ستیز طیکه مح افتیدست  جینتا نیبه ا دارد  یتهس آگاهانة حیتسب
 ینظمام  یدارا و اسمت  شمده  خلم.  انسمان  یتعمال  و کمال جهت در و است یارزش ابزار یدارا

 از کمه  جما  آن از امما . اسمت  آن ظماهر  یورا یملکموت  که است وستهیپ همبه ییاجزا و هدفمند
و از  ها نسل و ها انسان تمام به متعل. هم و است ودمحد هم یطیمحستیز یها ییدارا سو  کی

  خود بکند ستیز طیدر مورد مح ییخدا یکار دیکه با است خداوند فةیخلانسان  گر ید یسو
. ندارد را آن از یور بهره گونههر ح.ّ و باشد ستیز طیمح با تعامل در یاله دستورات تاب  دیبا

کمه خداونمد    را  یاخالق یها چارچوب ستیز طیمح بربرا در خود فیتکل انجام در دیبا نیبنابرا
 یو آبمادان  حفمظ  م یدر قرآن کر یاله اتطب. دستور رو  نیکند. از ا تیرعا  نموده فیبه او تکل

 یریجلوگ ط یتفر و افراط بدون و شاکرانه استفادةآن   بیاز فساد و تخر زیپره ست یز طیمح
 طیمح با تعامل در انسان یاخالق یها تیمسئول و الزامات جزو ندگانیآ ح.ّ تیرعا و اسراف از
 هر اجازة ند یب یدرک و شعور م یو دارا یرا مخلوق اله ستیز طی. قرآن چون محاست ستیز

 یرا مسمئول اخالقم   یو  اسمتفاده از آن  مقابمل   در و دهد ینم انسان به را آن از یور بهره گونه
 شمده  توجمه  تیم جامع نیم ا به یبشر یها هشیاند و ها که کمتر در نگاه داند یتصرفات در آن م

 یسمت یو ز یمادّ  یبشر صرفاً یها جنبه به ستیز طیمح از گرانهتیحما یها شهیاند نوع. است
لمزوم    یینهما  تیم اهم حا ز نکتةگرفته است.  دهیآن را ناد یماورا  جنبةموضوع توجه نموده و 

 یبمر هسمت   حماکم  مادرانةروح از  تیاست که حکا ستیز طیو نگاه مهربانانه به مح یورزعش.
 و جمانوران  اهمان  یگ هما   انسمان  از اعمم  یطم یمح سمت یز عناصمر  تمام به ادب و ترحم که دارد

 .  کند یرا از انسان طلب م جمادات
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ـ یمح سـت یز اخالق به یدرآمد ش.(.6933ی. )عل  یولیا یلیاسماع  :سممنان . 6چ .اسـالم  در یط
   .سمنان انشگاهد

 .سپهر :تهران. 6چ  .اسالم در یطيمحستیز تيترب اصول ش.(.6901. )صادق ،یلفمجان یاصغر

  . بعثه ةسسؤم :قم. 6چ  .القرآن ريتفس یف البرهان ش.(.6901. )مانيسل بن هاشم ديس ،یبحران

  .پژوهش :تهران. 0چ  .یمعنو یمثنوش.(. 6900. )(ی)مشهور به مولو .محمد نيالد جالل موالنا ،یروم یبلخ

 .یدانشگاه جهاد: مشهد. 6 چ. وهابزاده نيعبدالحس ترجمة. ستیز طيمح اخالق(. ش.6905. )جان بنسون،

   .ثيالحد دار :قم. 0چ  .اءيح فرهنگ در یپژوهش ش.(.6900. )عباس ده،يپسند

 ی.االسالم الکتاب دار :قم .5. چ الکلم درر و الحکم غرر ق.(.6163. )محمد عبدالواحدبن ،یآمد یميتم

   ی.العرب التراث دار اءياح :روتيب. 6چ  .القرآن احکام ق.(.6130ی. )عل احمدبن جصاص،

 .اسراء :قم. 6چ  .مقربان یفنا ادب ش.(.6903. )عبدالله ،یآمل یجواد

  . اسراء :قم .0. چ ستیز طيمح و اسالم ش.(.6900ــــــــــــــــــــ . )

 . قم: اسراء.  1. چ 1ج  .ميتسن ريتفسش.(. 6903. ) ــــــــــــــــــــ

  .تيالب آل ةمؤسس :قم .6. چ عهيالش وسائلق.(. 6133. )حسن بن محمد ،یعامل حر

. 6 چ. یاردکـان یاسـالم نيحسـ ديس ترجمة. ستیز طيمح و اسالم(. ش.6900. )محمد ديس ،یرازيش ینيحس
 . زهرا اسي: قم

   ی.العرب التراث دار اءياح :بيروت. 9چ  .الغيب مفاتيح ق.(. 6153. )عمر بنمحمد ابوعبدالله نيفخرالد رازي،

 . رانيا یکشاورز و علم: تهران. 6. چ ستیز طيمح و اسالم(. ش.6939. )یعل ديس یجوز و سحر انيرضائ

 . یالعرب دارالکتاب: روتيب. 9. چ لیالتنز غوامض حقائق عن الکشافق.(. 6163. )محمود ،یزمخشر

 . یخرسند: تهران. 9. چ رانیا ستیز طيمح مقررات و نيقوان مجموعه(. ش.6939. )پروانه ال،يت و نادر ساعد،
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  .هجرت :قم. 6چ  .البالغه نهج ق.(.6161. )نيحس محمدبن ،یالرض فيشر

 ی.االعلم ةمؤسس :روتيب .زانيالم ق.(.6166. )نيمحمدحس ،يیطباطبا

: اربـد ــ اردن. 6 چ (.الطبرانيی) العظييم القيرآن تفسيير: الکبير يرالتفس(. .م5330. )احمد بنسليمان طبرانی،
 .  یالثقاف دارالکتاب

   .دارالمالک: بيروت. 5 چ. القرآن وحي من تفسير.(. ق6130. )محمدحسين سيد الله، فضل

  .الصدر مکتبه: تهران. 5 چ .الصافي تفسير ق.(.6160. )محسن کاشاني، فيض

 . دارالشروق: بيروت. 60 چ. القرآن ظالل فيق.(. 6165. )ذليشا ابراهيم محمدبن ديس قطب،

 محمدحسـن ترجمـة. سيتیز طيمحي حقيوق سيند (. ش.6901. )اچ تـريپ و النـ  ديفر نيو الکساندر، س،يک
 . تهران دانشگاه: تهران. 5 چ. 6 ج. یبيحب

 . راثالت احياء نشر: بيروت. 5 چ. بحاراالنوار.(. ق6139. )محمدتقي محمدباقربن مجلسي،

ة فلسـفحکمت و  یپژوهش ةسسؤم :تهران. 6چ  .ستیز طيمح اتياله ش.(.6939ی. )مصطف ديس داماد، محقق
   .رانيا

مطالع ا  لل     همجل . «سيتیز طيمحي به اسالم تياهم و نگرش»(. 6931. )یمهر ،یاذان و طاهره ،یمحمد
 . سومه دور. 3 ش. یفناورستیو ز یستیز

 . ینيخم امام مؤسسة: قم. 63 چ .کربال آسمان از گرید یآذرخش(. .ش6905. )یمحمدتق ،یزدي مصباح

 ی.نيخم امام ةسسؤم: قم.  0چ  .اسالم یحقوق ةینظر.(. ش6936)ـــــــــــــــــــــــ . 


