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گاه  حقوقی محیط ربزیست   رد بینش امانتجای ر  اسالم و نگرش  تمامیت خواه  غ  مدا

 1عزیزاله فهیمی

 چکیده

گری و چیرگی بر طبیعت با وقوع رنسانس جان گرفته و مورد اهتمام دیدگاه سلطه
ای کته موتور  ن بتر بسیاری از روشنفکران غربی قرار گرفت. نگاه تمامیتت وواهانته

ی رم طبیعت و تکیه بر انسان مووری استوار بتود. اندیهته ید از صونهحذف وداون
هتا را توتت که مظهر  ن ارسطو بود با رسوخ در مجامع دینی مستیوی و یهتودی  ن

ه کتبه این نتیجته رستیدند « ام وایت»تأثیر وود قرار داد تا جایی که دانهمندانی چون 
القتایی در حتالی  یایتن اندیهتههای دینی است. زیست اندیههسرمنهأ تخریب مویط

مطرح شد که بسیاری از پیتروان  یتین یهتود و مستی  کته از مکتتب فکتری کلیستایی 
جویانه نستبت موورانه و چیرهکردند با برداشت انسانعیت میتب« هلنیستی -یونانی »

ی نتتاا استتکمی کتته از قتتر ن و وحتتی بتته طبیعتتت مختتالد بودنتتد. در مقابتت  اندیهتته
د به ودا  میز داشته و با اعتقا، از ابتدا نسبت به طبیعت نگاه احترامگرفتسرچهمه می

زیست را به عنوان امانت نزد بندگان تلقتی نمتوده و مووری در طبیعت، همواره مویط
 یزیستت بته همتهنمایتد و تعلتم مویطصوی  از مواهب طبیعتی می یامر به استفاده
گری ناشتی از ستودجویی و یرانوب و ها را یاد ور و از هر گونه تخریاعصار و نس 

 نماید.مووری نسبت به طبیعت منع میانسان
 

زیست، حم بر مویط زیست، مبانی حقوق زیستی، بینش ودا مویط واژگان کلیدی:
 .مووری، رویکرد تمامیت وواهی

                                 
 Aziz.Fahimi@Yahoo.com                استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم. رایانامه: . 1

 اتریخ پذریش     اتریخ ردیافت
20/8/1393     12/12/1393 
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 مقدمه
زیسا،  بعاد فرگیگای و ناو  یکی از ابعاد مهم و حساس در رویارویی باا برارام مری 

گاای گای قرآنی نسب، باه نعم،زیس، اس،. آموزهگاه به مواگب طبیعی موجود در مری ن
دگیاد. از خدادادی طبیعی نگاگی متفاوت از ساایر رویکردگاا را باه ویاروام و دییادارام مای

لکاه بمیظر قرآم کریم  تلقی نساب، باه مواگاب طبیعا،  نگااگی ابازاری و مالکاناه نیسا، 
گای قرآنای از آموزه یزیس، و اشاعهاصالح نگرش به مری  دارانه اس،.رویکردی امان،
تواند در جلوگیری از ویرانای بیشاتر ایاع نعما، اس، که می ایگای فرگیگیجمله حرک،

را شاک  رو ی وای دویع مقالاهای کاه اایا، تاگمگانی خدادادی مفید واقع شاود. مساهله
باه  قسام، نخسا، نگااه اار  بخشیده اس،. در ایع مقاله بعد از برث مفهوم شیاسای  در

زیس، در قالب آیات قرآنی کاویاده زیس،  و در قسم، دوم نگرش اسالم به مری مری 
 شده اس،.

 

 تعاریف. 1

 زیست محیط .1-1

( بااه معیااای مراای  ویرامااونی Enviromentی )ی فارساای وا هزیساا، ترجمااهمری 
 حاو ی آم   افعاا  و ریشاهای عربی  اسم فاع  از باامری  وا ه (.252تا:اس،)حییم  بی

آماده  کییده  مکام زندگی آدمی و اقیاانوس( که به معیی احاطه1542تا: اس، )معلوف  بی
ای فارساای و متاارادف زناادگی و حیااات بااه شاامار ( زیساا، وا ه1774تااا:اساا،.)عمید  بی

زیس، از نظر لغوی به معیای مرا  زنادگی و ساکون، و نیاز آن اه رود؛ بیابرایع مری می
 باشد.گی را در بر گرفته میزند

 زیس، در حقوق ایرام نیز از معیی لغوی دور نیافتاده اس،.تعریف اصطالحی مری 
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 1-2. زیست و طبیعتی محیطرابطه 

شاود کاه زیازی را مراصاره یاا احاطاه مری  در میام مردم به جهاام ماادی اطاالق می
جهاام طبیعای فراتار  که مری  ازدانید  در حالی   را معاد  طبیع، میکید. معموالً مریمی

 (5 :1996اس، ولی به گر حا  جدا کردم ایع دو وا ه از گم مشک  اس،. )اوبرایع  
شاده کاه صایع  گاای طبیعای در مفهاوم طبیعتای در نظار گرفتاهگاگی مرای  در آموزه

سا، مری  زیازی ا« فاستر»خداس، و دس، بشر در ساخ، آم نقشی نداشته اس،. به قو  
گای داوری براساس آم گمگرا گستید  اماا گایچ زاارزو  داوری ز زارزو که بسیاری ا

ر آم برث سبیاید  و الزم نباشد که در مباحث مریطی بر « طبیع، یعطیه»نیس، که به نظر 
 (.10: 1990شود )فاستر  

ی مرای  زیسا، در دو قسام، تبیایع در ادامه  نو  نگرش ار  و اساالم را باه مقولاه
 خواگد شد.

 

 زیسته حقوقی غرب به محیطنگا .2
گای یهود و مسیح متاهرر از رویکردگاای فلسافی مطارح جا که نگرش ویروام آییعاز آم

ه بار گای رم و ارسطو  که با شعار الب  از ایع رو ایع نگاه عمدتاً از دیدگاهباشددر ار  می
نشاییام طبیع، مطرح شده سرمشق گرفته اس،. از ایع جه، مقصود از ار   اعام از ار 

 باشد.ایر مقدس و یا متدیییع متهرر از افکار ارسطو و رم می
گمواره نگاه اار   یهاود و مسایری،ح ترریاف شاده نساب، باه مرای  زیسا،  انساام 

زیس، االب موجاودی خااموش یاا میفعا  بارای دسا، کااری مری »مرورانه بوده اس،. 
 اجتمااعی مطارح شاده یمساهلهانسام در قلمرو تاریخ تفکر اجتماعی بوده و کمتر به عیوام 

 (.44: 1380)بری  « زوم زیزی بوده که فراتر از امور انسانی قرار دارد
د دییی گی اما از نظر تاریخی  دیدگاه شرقی نسب، به مری  زیس،  آییع بودایی و تفکر

کارد. اساالم گام قائ  بر رفتار خاص با حیوانات اگلای باوده و خاوردم گوشا، را میاع می
بیعا، شیوه درس، تفکر درباره مری  زیس، و ویوناد باا ط ید خاصی دربارهمجموعه قواع
 (.46: 1380آم در قرآم نهفته بود )بری   یداشته که ریشه
کشاورزی آنها اسا،. یعیای ادیاام  یمشترک تمام ادیام بزرگ جهام  جیبه یخصیصه

گاا اورزی در آماناد کاه تمادم کشامزبور ناظر بر انسام بعد از دوره شکار و جوامعی باوده
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گای سایتیح ر شایوهگای بومی در آفریقا و آسیا مبتیی باگیریح فرگیگاالب بوده اس،. شک 

متضمع احترام به طبیع، و جاندارام  ومقدس فرض نمودم طبیع، بوده اسا،؛ و در تقابا  
گاای با نگاه دییی یهودی و مسیری  کمتر انسام مدار بوده و باه ویوناد میاام انساام باا جهام

اجتمااعی  یگای سبزح طرفدار نظریاهتهی از انسام گرای  داشتید. ایع نگاه بومی برای گروه
سابزگا و »یکای از نویسایدگام  یاس،؛ به طوری کاه باه گفتاه میبع الهام ماندگارتری بوده

گم وم سرمشقی  گاگای حافظ طبیع، موجود و نیاکام باستانی آمگا از گروهقطارام آمگم
 (.20: 1994اند )وا   اری زیس، بوم شیاختی  بهره جستهبرای نیک رفت

 . میراث یهودی مسیحی2-1

 نظریه یاگر بتوام مباحثات کالمی ویراموم موضوعات معیوی و دنیوی را تشکی  دگیده
توام مدعی شد ادیام مسیری، و یهاود تفکار مرادودی میاام انساام و اجتماعی بدانیم  می

زیسا، را باا بررسای اار  دربااره مری  یلذا زیان ه نظریاهاند. مری  طبیعی ایجاد کرده
 ایم. اگار جامعاه اربای را دنیااگرا توصایفنظرات مسیری یهودی شرو  کییم  بیراگه نرفته

رز فکار طااسا، کاه در اعمااق  اینماییم  ایع دنیا گرایی بر گرفته از تفکر مسیری یهودی
نظریاه اار   یدگیدهفکری که تشاکی د. طرز گای ایع جامعه بازتا  دارنهادگا و فرگیگ

بشاری  ینگاه یهود به طبیعا، نگااه تاوح  باود کاه جامعاه»در مورد مری  زیس، اس،. 
تری (. برخی معتقدند در آییع یهود دیدگاه معتد 49: 1380)بری  « بایس، با آم بجیگدمی

 (.125: 1996گم نسب، به طبیع، وجود دارد )شوارتز  
فر ویادایدر دیدگاه یهود انسام  تاوام   میباید بر طبیع، زیره شاود ایاع نظار را در ساح

 گوید:مالحظه نمود که می
بر ماگی و دریا و ورندگام و گوا و گار »ما انسام را شبیه خود آفریدیم و به او گفتیم که »

 1«.کید حکوم، کییدکه بر روی زمیع حرک، می« ایموجود زنده
در جادایی انساام از »واسامور معتقدناد  بر گمایع اسااس اسا، کاه اندیشامیدانی زاوم

گااای مساایری،  طبیعاا، باارای انسااام آفریااده شااده  ایااع نظاار  بیااابر حیوانااات بیااابر آموزه
توام برخورداری خودسرانه توصیف کارد کاه برخوردی با طبیع، نهفته اس، که آم را می

اه باه عیاوام (. وی از ایاع نگا12: 1980برای آم کم اس،. )واسامور  « خودسرانه»البته لفظ 

                                 
 .26 – 1/9   یدایسفر و.  1
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براسااس ایاع »گویاد برد که با استیاد باه سافر ویادای  تاورات مینام می« سی، ویشکاری»

دیدگاه خدا انسام را در باغ عدم گذاش، تا آم را سامام دگد و واسداری کید یعیی اداره و 
تروی  طبیعا،  ی(. وی سپس نگاه سیتی مبتیی بر وظیفه12: 1980)واسمور  « مرافظ، کید

ایع نگرش که انسام مساوو  ترویا  دادم »گوید گای بعدی را به سخره گرفته و می به نس
ای نیس،. تالش جدیدی نیاز بارای تمساک باه بدع، سراوا تازه«. طبیع، به آییدگام اس،

گاا در تر از ایعگایی بس عمیقاحساسات اخالقی  که اصالً وجود ندارند  نیس،؛ بلکه ریشه
 (.32: 1980تمدم ار  دارد)واسمور  

به طبیعا، داشا،  ایالیهریع ]اسالم[  برخالف تمدم ار   نگاه سخاوتمیدانهتمدم بیع
: 1996دانسا،.)میلتوم  موجاودی باا ساخاوت می یو طبیع، را وحشی ندانسته و باه مثاباه

118-116.) 

 . خصلت انسان محورانه پیرامون طبیعت در دیدگاه مسیحی2-2

ر سفر ویدای   نگاگی ابزاری اس، که انساام را انساام دستور بر زیره شدم بر طبیع، د
 1سازد.مدارتر از گر مذگب دیگری می

نمایاد.  انسام مروری را تعادی  یواسمور با طرح ویشکاری انسام تالش دارد که نظریه
گوید سی، ویشکارانه از تفکر مسیری نشهت گرفته اسا، کاه معتقاد اسا، طبیعا، وی می
ی ساپس نسام جانشیع خداس، کاه بایاد طبیعا، را اداره نمایاد. والهی اس،؛ و ا یآفریده
با  گوید ایع تفکر قب  از مسیری، گم بوده و در عقاید افالطوم فیلساوف یوناانی نیاز قامی

یار در گمه جا مساوولی، جانادار ایاع اسا، کاه مواظاب ا»داشته جستجو اس، که بیام می
)واسامور  فرساتاد کاه آم را اداره کیدخااکی  ی؛ و بشر را بارای ایاع باه کاره«جاندار باشد

1980 :28.) 
اناه گرایاناه و انساام مرورارر دیدگاه واسمور نسب، به طبیع،  راه را بر دیادگاه دخال،

فاراگم  گا بتوانید ابتکار خدادادی خود را در به کما  رساندم طبیعا،گموارتر کرد. تا انسام
 نمایید.

گاا انساام و فرشاته و ساایر د کاه بایع آمگاردتفکر مسیری بیع خاک تا خدا ترسیم می
در ایع گرم موجودات »گردند. توماس آکوییاس در ایع باره گفته اس، موجودات درج می

                                 
 .: صفرات مختلف1967 ، یوا. ر.ک:  1
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ترند. گیاگام اذای خود را از خاک  حیاوام از ناقص در خدم، نیازگای موجودات شریف

انادار باه جام بارای موجاودات جگیاه  و گر دو در خدم، انسام گستید؛ وس موجودات بی
اند  و سراسر طبیع، مادی برای انسام به وجود آمده اسا، زیارا کاه موجاودی وجود آمده

: 1996خردورز اس،. ما بر آنیم که گمه زیز برای انساام باه وجاود آماده اسا، )کییزلای  
110.) 
 

 خدا
 
 

 خدایام زمییی
 

 کروبیام
 

 فرشتگام مقر 
 

 فرشتگام
 
 مرد
 
 زم
 

 حیوانات
 

 گیاگام
 
 فلزگا
 
 گاکانی
 
 گاسیگ
 
 خاک

 سلسله مراتب وجود در مسیری، طبق بیام آکوییاس
 

نظرام در الهیات مسیری مث  ذاکار یهاودی ]موسای باع میماوم[  البته برخی از صاحب
اند  برعکس موجودات برای وجود انسام خلق شده ینباید ویداش، که گمه»اند اعالم کرده
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شاوارتز  «) انددشام و نه مرضح وجود زیاز دیگار خلاق شادهموجودات به خاطر خو یگمه
1996 :93.) 

گاای فراوانای کاه بارای تجاارت رنسانس با دیدگاه سلسله مراتبی سازگار نباود. فعالی،
گرف،  زیدام تطابقی باا اعتقااد باه گا صورت میسازی و تخریب جیگ مواد خام  مروطه

ه دس، زدگم تا گجدگم دگرگونی طبیع، بخلق، خداوند نداش،. بر ایع اساس از قرم شان
ایار اخالقای  یبه گرم سلسله مراتبی  بیشتر جیبه انسام از قالب مسیری فاصله گرف، و نگاه

مشارو  و ایار مشارو  کشایده  یهگرف، و مرزی بیع اساتفادو حال، اقتصادی به خود می
اجتمااعی  ی  نظریه(. از قرم گجدگم به بعد  عصر روشیگری یا مدرنیته56: 1380شد)بری  

اصااالح طبیعاا، مطاارح شااد. یکاای از اندیشاامیدام در ایااع مااورد  یاصااالح خلااق در سااایه
تواند مقدار فراوانی از میابع ساودمیدتر و باا کیفیا، بااالتر زمییی بسیار اندک می»گوید می

توام کاالگای بیشاتری باه دسا، آورد. ویشارف، خارد باه کمتر می یتولید کید؛ و با گزییه
گایی اسا، کاه آ  و گاوا  گای عفونی و موروری و ناخوشیای سر رسیدم عمر بیماریمعی

 (.35-37: 1995کیدورسه  «.)اذا  یا شرای  کار حام  آم اس،
روح و علمای انقال  صیعتی  برخورد ابزاری ویژه با طبیع، بود و در ورتو بی یجانمایه

خاود را از دسا، داده و باه  یذباهدار باود  جخرد  مری  طبیعی که روزگاری نظمی معیی
 ای ابزاری بد  شد.مجموعه

کارد؛ گروگای ترا، بعد از نگرش عصر روشیگری که زیرگی بر طبیع، را مطرح می
ه دارام و میتقدام نوگرایی اعالم گوی، کردند که اکیوم کاه تمادم ایجااد شادعیوام طالیه

 متیاسب با قانوم طبیعی اسا،س،: نظمی طبیعی که گایی به شرح ذی  انوب، به طرح گزاره
گا بایاد از توام در سراسر طبیع، نیز مشااگده کارد. انسااموجود دارد. ایع نظم طبیعی را می
 (.65: 1380ایع نظم طبیعی ویروی کیید.) بری  

 هابز و روسو و تأثیر آن در نگاه زیست محیطی  ی. تفاوت نظریه2-3

ای کاه ساخع از بار باود باه گوناهو نکب،گا کثیف زندگی انسام یبه زعم گابز  گذشته
 گا را توح  و انساامح گارگا انساام معرفایانسام یانسانی قاب  طرح نبود؛ گذشته یجامعه
نمااود. از نظاار وی رسااال، قاای میانسااام را طالیاای تل یکاارد. در مقاباا  روسااو گذشااتهمی

را  ی کیاونیهجامعا یفعلی نیز حفاظ، از آزادی اس،؛ برخالف گاابز کاه وظیفاه یجامعه
 دانس،. گا میحفاظ، از حق حیات انسام
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ای فقیرانه و متوح  اس،. وی حق مالکیا، گا گذشتهانسام یالک گذشتهدر نظر جام

توجیاه  یگای دس، نخورده را برای انسام مرترم شیاخ،  که به میزلاهخصوصی بر طبیع،
س، بشر تهی از آدمی که د گذاری ابزاری با مری  تهی از آدمیام اس،؛ یعیی مری ارزش

حااکم  یاجتماعی گابز  نظریه یشبیه نظریه ارزش اس،. نظریه الکبه آم نخورده باشد بی
 (.69: 1380بر مری  زیس، شد)بری  

درخشااام  یگمکاااری و تماادم  و گذشااته ی ام  اک روسااو سرشاا، بشاار را باار وایااه
ی را ر مقاب  مردمام اماروزکرد؛ دته را وحشیح شریف خطا  میدانس، و مردمام گذشمی
(. 465: 1991دانس، )مساترز  یشام میکرد که آم را فضیل، اخطا  می« وحشی نامتمدم»

 فرقاه وای تبشر که گر روز باه ساوی  یروسو رفتار طبیعی را بر رفتار ساختگی و ریاکارانه
گری باارح دیادگاه روشایگای اجتمااعی را معلاو  تمادم زیامرود  ترجیح داده و آسایبمی
ی بزرگ دانس،. و با طرح برتری طبیعی بر مصیوعی  تمدم روستایی را بر تمدم شهرگامی
 (.365: 1995خود مقدم میشمرد )روسو   یزمانه

د اساسای اجتماعیح انسام ارووایی  باا گادف علمای باودم  ویونا یتالشح مبتیی بر نظریه
زاوم ابازاری وزدگم گمداش،. تفکر ویشرف، اجتماعی و کاربرد دانا  علمای  در قارم نا

ر اسااس برای رسیدم به گدف به کار رف، تا جایی که نی ه مرگ خدا را اعالم کرد کاه با
 نوصیعتی یآم بشر  و حداق  بشر ارووایی و آمریکای شمالی  گدف نهایی و فراگیر جامعه

مداری اسا، و (. یعیای گادف فقا  انساام مراوری و انساام73: 1383تلقی گش، )باری  
 گای الهی وجود ندارد.عیوام ارزشزیزی به 
گای بومی جزیی از مری  به شامار آمدناد کاه گرگاز ایع نگاه آم شد که انسام ینتیجه
ساترالیا گای دیگر را نداشتید. باوری که به اعتقاد خالی از ساکیه باودمح سارزمیع امقام انسام

  ام مرساوام آم انسامیجر و به تبع آم ادعای مالکی، آم را به دنبا  آورد؛ زرا که مردما
اس آرنولاد سا( بار گمایع ا74: 1383آمدناد.) باری  شدند و جزء مرای  باه شامار مینمی

( براسااس ایاع نظریاه 174: 1996دانسا،. )آرنولاد  انگلیسی استعمار انگلیس را موجاه می
حا  گستید و طبیع، در شرق خودکاامگی خیا  و بیمردمام شرق گمه از زیرکار دررو  بی

 (.174: 1996سازد)آرنولد  گای سخ، کوش و خودانگیخته میودر ارووا انسامزاید می
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 2-4مالتوس بر دیدگاه زیست محیطی ی. تأثیر نظریه 

ای در خصوص جمعی، ارائه نمود  که طبق آم کسانی که آییاده بشار را مالتوس نظریه
هاار دی، داشاته و ماو زمیع مرادو یکیید. به عقیدهدانید احمقانه فکر میرو به ویشرف، می

گای مریطاای ایااع ویشاارف، بااه شکساا، جمعیاا، مشااک  اساا،  در نتیجااه بااا مراادودی،
افزاید؛ زیرا فقرا کاف نفاس از خاود نشاام انجامد. دادم اذا به فقرا بر شمار آنام نیز میمی
افزایید. وی معتقد باود کاه دولا، نبایاد باه یااری فقارا دگید و فق  بر بدبختی خود مینمی

 د.شوند برای خود کاری درآمدزا ویدا کییلکه با قطع کمک دول،  فقرا مجبور میبشتابد ب
گماام حارف  یقرم نوزدگم مطرح شد  تکرار کییاده ینظریه دارویییسم نیز که در نیمه

شود آنام باه طاور مصایوعی بااقی بمانیاد و بقاای مالتوس بود که کمک به فقرا موجب می
داری آزاد اساتفاده شاده د. از ایع نظریه برای رشاد سارمایهاصلح در اجتما  را به قهقرا ببرن

اسا،. اسپیسار نیاز مانیاد ماالتوس بارای رد دخالا، دولا، در جامعاه و اقتصااد  لیبرالیساام 
 1کید.کالسیک را زنده می

 زیست محیطی مارکس و انگلس با اتکاء به زیربنای اقتصادی و طبیعت ی. نظریه2-5

لماام در ارر مشهورشام به نام مانیفس، کمونیسا، ]آکار  مارکس و فریدری  انگلس 
واذیرش  شهرگا برده اس،. ضمع ی[  معتقدند که بور وازی  روستا را به زیر سلطه1848 –

 صایعتی  زیرگای بار جهاام یدستاوردگای صیعتی معتقدناد کاه شار  رسایدم باه جامعاه
امعاه ی  گار جعتقدند که مناآدمیام اس، و نیروگای طبیعی باید مقهور آدمیام باشید. آنها م

کیاد. سرشا، گای اجتمااعی تعیایع میرا اوضا  و رواب  مادی دروم و نه افکاار و اندیشاه
: 1977باشد)وارسایز  کیاد میگا را تعیایع میکه تولید آمای گا وابسته به اوضا  مادیانسام
137.) 

 جان استوارت میل در ستایش بدبینانه از طبیعت ی. نظریه2-6

باشاد شیاختیح جام استوارت می  که بیانگر اگمی، بییادیع طبیعا، میسبز یا بوم ینظریه
گاای ارادی ایع آموزه که انسام باید ویرو طبیع، باشد و واگاذاری الگاوی کی »گوید می

گای خاود را باه تقلیاد به خودجوشی  نابخردانه اس، و ایراخالقی... گر کس بکوشد کی 
 (.311: 1977دانید )می   گام او را از شریرتریع مردمام میاز سیر طبیعی انجام دگد  گم

                                 
 .: صفرات مختلف1884اسپیسر  . ر.ک:  1
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گا نیاز معلاوم نیسا، کاه باه به زعم وی در ماورد باه کاارگیری ماشایع باه جاای انساام
زاه معلاوم اسا، آم اسا، کاه کارگیری ماشیع از ساعات کار انسام کاسته باشد؛ ولای آم

ام اشید و شمار بیشتری از صااحباشته بدبار و فقیرانه را جمعی، بیشتری گمام زندگی مشق،
 (.455: 1990میابع وو  در بیاورند )می   

 فروید در سرشت آدمی و ستیز با طبیعت ی. نظریه2-7

توام می»گوید گذار نوگرای روانکاوی در مورد مری  زیس، میزیگموند فروید بییام
گای خاود خواساتهگا برای ترمی  مقهور کردم طبیع، بیرونی را بخشی از گمام طرح انسام
اجتماا   یگا آم اسا، کاه باا بقیاهبر طبیع، سرک  دانس،... به نظر فرویاد آرماام انساام

م  یمایی علابشری مترد شوند و عزم را برای حمله به طبیع، جزم کیید  بدیع ترتیب به راگ
 (.23: 1980طبیع، را به اطاع، از انسام وا دارند )واسمور  

گراناه شید؛ و باید ورخایع راه به انقیاد در آوردم طبیع، گستگا بهتربه نظر فروید اریزه
 (.78و9: 1955جویانه با طبیع، بیروم و دروم مبارزه کرد )فروید  و دشمع

اعتناایی باه معنا و لزوم بی. دیدگاه وجودگرایان بر پرتاب شدن انسان در جهان بی2-8

 طبیعت

معیا ورتاا  که انسام در جهام بی برخی از وجودگرایام برخالف تفکر مسیری معتقدند
خانماانی را در ماذگب دانساته و باه انساام بی یشده و گیتی سارای ماا نیسا،. آنهاا ریشاه

زمایع و  مروری معتقدند زوم آم را واکیشی در مقاب  نداشتع احساس تعلق واقعی باه ایاع
 (.27و8: 1994دانید)گات  ایع جهام می

گای داند که در آم دیدگاهب، دنیای جدید میوجودگرایی مث  نی ه مرگ خدا را موگ
ه کجاا بمسیری و مذاگب دیگر زیرگی ندارند؛ و به کسی مربو  نیس، که از کجا آمده و 

رویم. برخورد وجودگرایی با طبیع، برخوردی ابزاری اسا، و باه جاای آم کاه فااعلی می
عا، به طبی ی  اعتیاییای که حسب آم نباید مقاب  نوسازباشد مفعولی و میفع  اس،  اندیشه

 (.107: 1380نمود. ایع گمام ویام مکتب فرانکفورت اس، )بری  

 مارکوزه در رهایی از طبیعت ی. نظریه2-9

گر گای ورخااشآید و مررکمرگ به کمک شهوت می یاریزه»گوید مارکوزه می 
ر فاراگم کشای از آم باه ساود ناو  بشانیرو را برای تغییر مداوم  زیرگی بار طبیعا، و بهره

زیسا، بیرونای  کاه آورد. به نظر او انسام دشمع طبیع، بوده که برای زیرگی بر مری می
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نظم اجتماعی صیعتی را ایجاد کید  نازار اس، جهام بیرونی را شئ میفعا  در اختیاار خاود 

 (.99: 1955ببیید )ماکوزه  

 تابزاری از طبیع ی. دیدگاه یورگن هابرماس در تأکید بر استفاده2-10

گا از گویاد انساامابزاری از طبیعا، اسا، و می ییورگع گابرماس نیز معتقد به استفاده
 اناد. باه نظار ویلراظ  نتیکی و تکاملی مستعد داشتع زییع نگرشی در برابر مرای  طبیعی

نساام گا اصو  اخالقی ترحم اس،  باا اترحم به موجود ذلی  و توجه به الهاماتی که میبع آم
 (.245: 1982نیس، )گابرماس  مروری سازگار 

 رویکرد غربی ی. نتیجه2-11

ز رم بار ماحص  تتبع در نظریات اربی آم اس، که با استیالی نگرش ارساطوییح متاهرر ا
یرگای بار تفکر دیییح یهود و مسیری،  دیدگاه دییی و سردمدارام دییی نیاز ترا، تاهریر ز

 مدارانه  نگرش سالطه بار طبیعا،ن،آمیز و اماطبیع، قرار گرف،؛ و به جای نگرشی احترام
 ی اربی حاکم گش،.در اندیشه
 

 زیستنگاه اسالم به محیط .3
هِک ما محاعا »و  1«إحنَّاا لحلَّاهح وِإحنَّاا إحلِیااهح رِاجحع اومِ»نگاه اسالمی به طبیع، در قالاب شاعار  گ اوِ َِنشاِ

تِعامِرِک ما فحیهِااا السااالم( ییع علی)علیهشااود. حضاارت امیرالمااومخالصااه می2«الاااهِراضح وِاسااا
گا و گا حتای در ماورد بقعاهگاس، و انسامفرمایید طبیع، به عیوام امان، در اختیار انساممی

گویاد جام بری از مستشرقیع در ایاع خصاوص می 3گیرند.حیوانات نیز مورد سوا  قرار می
نازد  زیسا،  طبیعا، را امانا، الهایخادامروری نساب، باه مری  یاسالم با اتخاذ نظریه»

زیس، و ویوناد باا طبیعا، را در مری  یدرس، تفکر درباره یداند و به شیوهدارام میدیع
 (.46: 1996بری  «) قالب آیات قرآنی بیام نموده اس،

دانسا،؛ اساالم باه زیسا، را شارک میبرخالف دیدگاه مسیری، که توجاه باه مری 
برخالف دیدگاه مسیری »شده  طبیع، به عیوام موگب، نگریسته اس،. در گمیع راستا گفته

کارد  اساالم باه دنباا  آم باود کاه بفهماناد که یک تیفر فطری نسب، به طبیع، ایجااد می

                                 
 .156 فهیشر هی/ آ بقرهسوره مبارکه .  1

 .61 فهیشر هیسوره مبارکه گود / آ.  2

 .«عع البقا  و البهائم یانتم المسوولوم حت».  3
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طبیع، زیباس، و باید از آم لاذت بارد؛ ولای مسایری، طبیعا، را دشامع تلقای کارد کاه 

 (.55-54: 1966)شوئع « باید بر آم مسل  شدمی
، نمای اسماء و صافات الهای اساتمام یو آیییهاز دیدگاه اسالم  انسام حیّ متهلّه اس، 

صریح از طبیع،  یدهباید ضمع استفازیس، اس، و میاهلل نگهبام مری که به عیوام خلیفه
ه باه طبیعا، بادر عمرام و آبادی آم بکوشد. ذیالً اصو  برگرفته از قرآم کریم را در نگااه 

 نماییم.صورت تطبیقی میام مفسرام شیعه و سیی مطرح می

 . جایگاه انسان در طبیعت در نگاه اسالم3-1

درم ما قب  مدرم ]سای،[  مدرنیتاه ]تجادد[ و دوره وسا، ما یمتفکریع اربی سه دوره
گرایام زمایع مرکاز جهاام و انساام کیید و معتقدند که از نگاه سای،برای انسام تعریف می

یاد گ با طبیع، حرک، کباید گماگیمقهور آم اس،؛ و انسام طبیعتی تعبیرناوذیر دارد و می
 س،.اام داده او توانایی تعبیر آم را ندارد؛ و نظام گستی زید مرتبه را به انس یو اراده

ه شامار بادر تعریف مدرنیته انسام نه جزء خدایام  که ناوعی حیاوام اسا، و از نباتاات 
 (.67: 1386آید؛ یعیی از گیاگام برتر و از خدایام فروتر اس، )جوادی آملی  می
ام ز نگاه مدرنیته انسام موجودی اسا، حاریص  خودمراور  مساوولی، ناواذیر  حیاوا 

زدا که گیچ حریمی برای او وجود سیاسی و حکوم، ساز  میفع، جو و ورخاشگر و تقدس
 (.67: 1386ندارد)جوادی آملی  

یس او اسا، جاتعریف کرد. حی « حی متهله»اما از دیدگاه قرآم  انسام را باید به عیوام 
ه باخاداخواگی مسابوق »یعیای « تهلاه»امع حیات گیاگی و حیاوانی اسا،  و فصا  آم که ج

م کافی بیابرایع صرف نطق برای تعریف انسا«. خداشیاسی و ذو  شدم در الوگی، او اس،
ام حیاو»گیرد. لذا تعریف انسام به قرار می« شیطام»و « بهیمه»و « انعام»نیس، و اال در ردیف 

رسااند رساند و فصا  را نمیفق  جیس را می« حیوام ناطق»اقع تعریف ناقص و در و« ناطق
 (.69: 1386اس، )جوادی آملی  « تهله»که فص  انسام گمام 

حیاات طبیعای متوقاف نشاود و  یایع تعریف آم اس، کاه انساام در مرادوده یالزمه
 خود سازد و به کما  برسد؛ گمام گونه که قرآم کاریم انساام حای را یخداجویی را ویشه
تاا  1«لحی یاذحرِ مِعا کِاامِ حِیااا وِیِرحاقَّ الاقِاوا   عِلِاك الاکِاافحرحیعِ»فرماید دگد و میمقاب  کافر قرار می

                                 
 .70 فهیشر هی/ آ سیسوره مبارکه .  1
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افراد زنده را بیم دگد و بر کافرام اتمام حج، شود و فرمام عذا  بر آنام مسلم گاردد. باه 

سام موجاودی اسا، کاه کیایه از آم اس، که ان« کام حیاً»عبارت  عالمه طباطبایی )ره(نظر 
 (.109: 1412باید با درای، بیاندیشد و حق را بپذیرد )طباطبایی  

رار قادر سیمای قرآنی  طبیع، در خدم، بشر اسا،  و تماام امکاناات در اختیاار بشار 
گا به درخ، وص  و سار آناام باه سام، بااباام اسا، و زیازی را ویهاام هگیرد. د م میومی
ام مذکور را انسا یدر آیه« حیّ»کیید. زمخشری میظور از ر میکیید و خود را تقدیم بشنمی

ه باداند و انسام ااف  را می، دانساته و انساام ماومع را عاق  دارای قدرت درک و تهم  می
 (.4/27: 1407ایمان  زنده دانسته اس، )زمخشری   یواسطه

ار دگاد؛ مثا  رشد خود قر یخود را وایهی گذشته یآموزد که گمهانسام از طبیع، می
ذخیاره  حرکا، آم در قسام، زیاریع درخا، یکیاد ولای نتیجاهدرخ، که حرکا، می

کیاد و بعاد از رود  برخالف اتومبیلی که حرک، میگای آم باال میشود و شاخ و برگمی
گردد. آم درخ، خود حرک، کرده ولای اتاومبیلی را ای تبدی  میبیس، سا  به آگع واره

د ای افسرده بی  نیس،  گمام گونه که بعاد از گشاتاآم آگع واره یاند و نتیجهحرک، داده
  ولای از علمای فاراوام یگوییاد سارمایهورساید زاه داریادی میگا میسا  از برخی انساام

ورسید زه داریی جز خوردم ربا و شکستع د  دیگارام زیازی ندارناد ) ر.ک: دیگرام می
 (.76: 1386جوادی آملی  

 های زندگیزیست در عرصهداران نسبت به محیط. تأثیر نگاه امانت3-2

خداوناد باه شاما  1«إحمَّ اللَّهِ یِهام ر ک ما َِما ت وِدُّوا الاهِمِانِاتح إحلِك َِگالحهِا»فرمایید خداوند تعالی می
گا را به اگ  آم بسپارید. از صفات مومییع امانتاداری آناام اسا، کاه نماید که امان،امر می

گای خاود اگا  ایماام  امانتادار و عاما  باه وعاده 2«.لحهِمِانِاتحهحما وِعِهاادحگحما رِاع اومِ وِالَّذحیعِ گ ما»
 یگای یکدیگر در برقراری امییا، و آزادی و تهسایس مدییاهگستید. احترام متقاب  به امان،

امانات را مطلق دانساته  تفسیر کبیر(. در 59: 1386فاضله کامالً مشهود اس، )جوادی آملی  
ایاع اماناات بایاد رعایا،  ی  امان، نسب، به خدا  مردم و خود دانسته اس، که گمهو شام

 (.109: 10: ج1420شود )فخررازی  
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 . خلق، مری  زیس، زیبا برای بهتریع مخلوق3-3

عح »فرمایید انسام گ  سرسبد خلق، اس،. قرآم کریم می  امِ فحای َِحاساِ لِقِادا خِلِقایِاا الانحنساِ
گویاد میظاور از ام را در بهتریع صورت و نظاام خلاق نماودیم. زمخشاری میما انس 1«تِقاوحیمٍ

یعیی  انسام را در بهتریع حال، از نظار شاک  و صاورت و تسااوی اعضاای « احسع تقویم»
(. سپس خداوند بزرگ از خلقا، گمایع انساام 4/744: 1407بدم خلق نمودیم )زمخشری  

وس بازرگ اسا، خادایی کاه  2 «َِحاسِع  الاخِالحقحیعِ فِتِبِارِکِ اللَّه »گوید که به خود تبریک می
بهتریع خلق کییدگام اس،؛ و برای ایع زیباتریع مخلوق  دنیایی زیبا و با انسجام آفرید کاه 

خیار را خلاق و  یاو خداونادی اسا، کاه گماه 3«رِبُّیِا الَّذحی َِعاطِك ک  َّ شِیٍ خِلاقِه  ر امَّ گِادِ »
 سپس آم را گدای، نمود.

 ممیوعی، تغییر در مری  زیس،. 3-4
گا انساام یزیسا، اسا،. تکلیاف گماهانساام باه گام ناریختع ترکیاب مری  یوظیفه 

حفاظ، از ایع جهام زیبا و میسجم و به گم ویوسته و گدفدارح با خلق، حکیمانه اس،. قارآم 
زیباای خلقا، و  یکریم موجودات ولیدی زوم شایطام کاه در صادد باه گام زدم صاریه

کیاد؛ کاه از جملاه صافات ویاروام یااد می 4«فِلِی غِیِّار مَّ خِلااقِ اللَّاهح»ستید را با عیوام آفریی  گ
شیطام تغییر دادم آفریی  واک الهی اس،. در گمیع آیه که سخع از مکاید شیطانی اسا،. 

 آذِامِ الاهِناعِامح وِلِآم رِنَّه ما فِلِی غِیِّار مَّ وِلِه ضحلَّیَّه ما وِلِه مِیِّیِیَّه ما وِلِآم رِنَّه ما فِلِی بِتِّک عَّ»گوید شیطام زییع می
رِانًا م بحییًاا رِ خ ساا گاا را گماراه و آم 5 «خِلاقِ اللَّهح وِمِعا یِتَّخحذا الشَّیاطِامِ وِلحیاا محعا د ومح اللَّاهح فِقِادا خِساح

رافای دگم کاه باه کارگاای خسازم  و باه آناام دساتور مایکیم  و به آرزوگا سرگرم میمی
گوش زهاروایانی را بشکافید و آفریی  الهی را تغییار دگیاد ]و فطارت الهای را باه شارک 

تفسایر بگرایید[؛ و گر کس شیطام را به جای خدا برگزییاد زیاام آشاکار کارده اسا،. در 
گای مذکور را الم قسم دانسته اسا، کاه دا  بار قسام شایطام بار گمراگای تمام الم قرطبی
 (.389: 1364گاس،.)قرطبی  انسام
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لقا، کریمه مذکور آم اسا، کاه ایجااد تغییار در مظااگر خ یقاب  توجه در آیه ینکته

گاای خرافای  عملای شایطانی و مخاالف خلقا، الهی مث  شکافتع گوش حیوانات با انگیزه
یاا  یکای از عاادات زشا، اعارا  جااگلی  بریادم تفسیر نموناهالهی شمرده شده اس،. در 

 باود؛ کاه شمارد که معیای آم عدم استفاده از زییع حیواناتیشکافتع گوش حیوانات بر می
بار  «میای»را از مااده « المیییهم»شود. کلمه انرراف از مسیر فطری خلق، حیوانات تلقی می

گم « میی» یاند. کلمهنموده گیری خیالی ذکرگیری و گاگی اندازهوزم میبع  به معیی اندازه
شاود )مکاارم  ساتیع موجاودات زناده باا آم آاااز میگیری نخبه خاطر آم اس، که اندازه

االت و حاایاع تغییارات مرباو  باه تغییار  فخررازی در تفسایر کبیار(. به نظر 4/137: 1372
 (. 223: 11: ج1420احوالی اس، که ناشی از عم  انسام اس، )فخررازی  

 . تکلیف انسان به آبادی محیط زیست3-5

تِعامِرِک ما فحیهِااگ وِ َِنشِهِ»فرمایید قرآم کریم می او شاما را از زمایع  1 «ک ما محاعا الااهِراضح وِاساا
طلبد. ویام قرآم آم اس، که خلق، زمیع گدفمید اسا، آفرید و آبادسازی آم را از شما می

گا در اختیاار او و خداوند بزرگ تمامی امکانات و استعدادگا را بارای رشاد و کماا  انساام
نخسا، مخاطاب ایاع وظیفاه  یعیای  یگستید کاه در درجاهقرار داده اس،؛ و ایع متدیییع 

آید  و نطفه از خوم  و آمده انسام از نطفه به وجود می تفسیر کبیردر آبادانی زمیع  گستید. 
خوم از تغذیه  و اذا از گوش، حیوانات  و گوش، حیواناات از گیااه  و ویادای  گیااه از 

فخاررازی  ما را از زمیع بارانگیختیم )زمیع اس،؛ به گمیع خاطر خداوند فرموده اس، ما ش
1420 :18 :367.) 

زیسا، گساتید گاای دییای مخار  مری گوییاد آموزهبرخالف دیدگاه کسانی که می
طور که آبادکییدگام مسااجد کساانی جاز ماومییع بار خادا و روز (  گمام12: 1386)نصر 

داناد کاه باه یماام میارا افارادی بیگای زنادگی قرآم کریم مخربیع عرصاه 2قیام، نیستید 
. توجاه قارآم 3ساپارندخود را باه فراموشای میاولیاه یکیید و وظیفهخود عم  نمی یوظیفه
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گای الهای دگد که انسام از بخشا دارانه با طبیع، بوده و دستور میامان، یکریم به رابطه

 1«.وِاباتِغ وا محعا فِضا ح اللَّهح»مید گردد بهره

 ه صیانت از محیط زیست. تکلیف اهل ایمان ب3-6

کرام الهی  حفاظ، از مری  سالمح زندگی اعم از طبیع، ساالم  گای بیدر قبا  بخش 
ای کاه گااگی شاک  فرگیگای باه انسام دییدار اس،. وظیفه یاجتما  و اقتصاد سالم وظیفه

ویاامبرام را  2 «کامِاهی ازِکِّیهحما وِی عِلِّم ه اما الاکحتِاا ِ وِالارح»فرماییاد گیرد؛ قرآم کاریم میخود می
 زمخشاری فرستاد تا مردم را تزکیه و تعلیم نمایید و به آنام کتا  و حکما، را یااد بدگیاد.

: 1407زمخشاری   اس، )گای جاگلی، دانسته را رگاندم مردم از شرک و خبار،« یزکیهم»
کای از ویامبرام الهی اسا،؛ ی یگمه یگا در زندگی بشر رسال، اولیه. زدودم جه (4/530

ای که در تمام جوامع تاا نگااه فرگیگای زیس، اس،  به گونهگا گم نگاه ال  به مری جه 
 اصالح نشود سایر اصالحات نیز جایگاگی نخواگد داش،. 

گا در زمیع رسیدم باه رشاد اقتصاادی اسا،. قارآم کاریم ترقای از جمله وظایف انسام
ستفاده از آن ه در طبیع، قرار داده اس، اقتصادی جامعه را گم مدنظر قرار داده اس،  تا با ا

لایِا لِاه  عِایاعِ الاقحطاارح»فرمایاد بهییه باه عما  آیاد؛ لاذا می یاز مظاگر طبیعی استفاده ماا  3 «وَِِساِ
الساالم( روام سااختیم و در ماورد گونه بارای سالیمام )علیهگای مس گداخته را سی زشمه

باه  4 «عامِ ا سِابحغِاتٍ وِقِدِّرا فحی السَّرادح وِاعامِل وا صِالحرًاَِما ا»فرماید السالم( میحضرت داود )علیه
گا را باه انادازه و میاساب کاع  و عما  گای کام  و فراخ بساز  و حلقاهداود گفتیم که زره

بعاد تعلایم صایع، دفااعی را مطماح نظار مجادد قارار داده و  یصالح به جای آور. در آیه
و ماا صایع،  5 «عِه لِب وسٍ لِک ما لحت راصحیِک ما محعا بِهاسحک ما فِهِ ا َِنات ما شِاکحر ومِوِعِلَّمایِاه  صِیا»فرماید می
سازی را به داود یاد دادیم تا شما را در جیگ مرافظ، نماید  آیاا شااکر نعماات الهای زره

 یالساالم( را باه عیاوام مصاداقی از اساتفادهسازی حضرت نوح )علیهگستیدی! سپس کشتی
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زیر نظر ما و طباق وحای ماا  1 «اصایِعا الاف لاکِ بحهِعای یحیِا وِوِحایحیِا»کید که طبیع، بیام میصریح از 

گاای الهای  صاریح از نعم، یکشتی بساز. یعیی رفع حوایج علمی و عملی مردم و استفاده
مورد نظر قرآم کریم بوده اسا،. اصا  اساتفاده از صایع، در حکوما، اساالمی وسایدیده 

گای علمای و عملای ماردم باوده درس، از صیع،  تهمیع نیازمیدی ییع بهرهتراس، و مهم
 (.54: 1386اس، )جوادی آملی  

 زیست در نگرش دینی. قداست محیط3-7

زیس، گمسام قرائ، قارآم تلقای شاده اسا،. رساو  از نگاه اسالمی حفاظ، از مری 
را از سار راه مسالمانام  اند کسی که شائ مزاحمایخدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( فرموده

دگد  که بارای گار حارف از آم بردارد  خداوند تعالی اجر قرائ، زهارصد آیه را به او می
زیسا،  صاریح از مری  ی(. اساتفاده50- 75: 1403)مجلسی   2آیه ده حسیه خواگد نوش،

رد اناد: خداوناد دوسا، داالساالم( فرمودهمطلو ح شرایع الهی بوده اس،. اماام صادق)علیه
نعمتی را که به بیده عطا فرموده اس،  ارر آم را در او ببیید  ورسیدند زگونهی فرماود آنکاه 

خاود را خوشابو  و مقابا  خاناه خاود را وااکیزه  یخاود را نظیاف  خاناه یگر فردی جامه
 (175: 1403)مجلسی   3نماید.

شود قداس، خاود اند که اگر دیع در امور دنیایی مردم وارد ای ایجاد نمودهبرخی شبهه
شاود  در واساخ ایاع شابهه بایاد گفا، اوالً دگد و تبدی  باه اماور عرفای میرا از دس، می

باغِه»باشد که  الهیرنگ دارای که زیزی اس،  مقدس ع  محاعا اللَّاهح صاح  4 «صحباغِه اللَّهح وِمِعا َِحاساِ
الهای شادم را باه رنگ الهی ]بپذیرید[ زه رنگای بااالتر از رناگ خادا اسا،. خداوناد راه 

گا باید بر زندگی خود رناگ الهای ببخشاید  یعیای خداوناد انسام یگا آموخته و گمهانسام
خواگد که مقدس زندگی کییاد و تقادس در زنادگی باه معیاای زیباا گا میبزرگ از انسام

برث تقدس امری قراردادی نیس،  بلکه امری ذاتای اسا، یعیای رانیاً زندگی کردم اس،. 

                                 
 .37 فهیشر هی/ آ گودسوره مبارکه .  1

 .«ک  حرف بعشر حسیات ه یکتب اهلل له اجر قرائه اربعماه آ همیوذیما  عیالمسلم قیمع اما  عع طر».  2

و  راهیر بیّاطیروباه و  یظافیذلک قاا :  فیو ک  یاررگا  ق هیعل یریعبد نعمه احب ام  یاهلل عزوج  اذا انعم علام».  3

 .«تهیافی کیسیداره و  رسعی

 .138 فهیشر هی/ آ بقرهسوره مبارکه .  4
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اموری اعتباری نیستید؛ به طور مثا  خداوند تعالی اقبا  مردم از دیع را به خاطر امور مقدس 
 دگد. داند ولی وذیرش آنام را مالک مقدس بودم قرار نمینصرالهی می

 زیست و صلح جهانی. نگاه جهانی قرآن به محیط3-8

م گا را به حیاات و زنادگی مانادگار  کاه گماام واذیرش اساالانسام یقرآم کریم گمه
و ح إحذِا دِعِااک ما لحمِاا »نمایاد کاه اس،  دعاوت می تِجحیب وا لحلَّاهح وِلحلرَّسا  یِاا َِیُّهِاا الَّاذحیعِ آمِی اوا اساا

ای مومیام  زماانی کاه خادا و رساو  شاما را بارای آم زاه کاه باه شاما حیاات  1 «ی رایحیک ما
اناد  دیع معرفی کرده احیاء را علوم برخی از مفسریعخوانید اجاب، نمایید بخشد فرا میمی

از  (.2/210: 1407زمخشاری  زوم علم  حیات اس، گمام طاور کاه جها   ماوت اسا، )
وِمِاا »داند  کاه سویی رسال، رسو  گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( را جهانی می

 تی برای جهانیام.ما تو را نفرستادیم مگر به عیوام رحم 2 «َِراسِلایِاکِ إحلَّا رِحامِه لحلاعِالِمحیعِ
گاای دییادار ام، یقرآم کریم اطمییام بخشی را در تبعی، از طریق انبیاء دانسته و کلیاه

گاای شاما اما، ای ویاامبرام ام، 3 «وِإحمَّ گِذحهح َ مَّت ک ما َ مَّاه وِاححادِه»داند که را ام، واحده می
برخای باشاد. یاء عظاام میواحد گستید. مرور تمامی شرایع بر امانتداری و صداق، گفتار انب

اند که ام، اسالمی واجب اس، بار انجاام عما  صاالح از ایع آیه استفاده کرده از مفسریع
 (.281: 33: ج1420اتفاق نمایید  گمام طور که بر توحید اتفاق نظر دارند )فخررازی  

 زیست سالم. شرایط تحقق صلح جهانی و محیط3-9

 ری  زیس، شرایطی الزم اس،.به میظور ترقق صلح جهانی و سالم، م
دحیعِ»فرمایید نفی ظلم؛ که قرآم کریم در ایع زمییه می او .  4 «وِلِا تِعاثِواا فحای الااهِراضح م فاساح

دگاد  اماری کاه در زمیع فساد نکیید. ایع آیاه باه جلاوگیری از فسااد در زمایع دساتور می
: 1386)جوادی آملای  آم ضعف مراکز فرگیگی و سپس بروز فساد در مردم اس،  ینتیجه
312.) 

                                 
 .24 فهیشر هی/ آ َنفا سوره مبارکه .  1

 .107 فهیشر هی/ آ َنبیاءسوره مبارکه .  2

 .52 فهیشر هی/ آ مومیومسوره مبارکه .  3

 .183 فهیشر هی/ آ شعراءسوره مبارکه .  4
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؛ به معیای باه شادت روی زمایع فسااد و تبااگی «االرضعثا فی»آمده که  تفسیر کبیردر 

: 1420باشاد )فخاررازی  کردم مث  راگزنی و ااارت و از بایع باردم مازار  و درختاام می
 (.528: 24ج

د  آنام مسااجد خوبام با بدام نباش یفرماید اگر مقابلهقرآم مجید برای نفی ایع ظلم می
الساالم( کام و اگر خداوند شر بدام را به دس، داود )علیه 1برند؛گا را از بیع میگاهو عبادت

 2 شد.کرد  زمیع به فساد کشیده مینمی
ویامبرام مباارزه باا  یتبلیغ گمه یحرک، در جه، ترقق عدال،؛ زیرا که سرلوحه دوم.

با طغیام و  یالسالم( را مبارزهوسی)علیهظلم بوده اس،. خداوند بزرگ مهموری، حضرت م
. و حضاارت ابااراگیم 3«.اذاگِاابا إحلِااك فحراعِااوامِ إحنَّااه  طِغِااك»ظلاام فرعااوم قاارار داده اساا، کااه 

یِه فحای »نماید: السالم( را الگوی مبارزه با طااوت معرفی می)علیه وِه حِساِ قِدا کِانِا،ا لِک اما َ ساا
شامارد کاه مه  عل، ایع الگو بودم را برائ، از ظاالمیع بار میکری یدر ادامه آیه 4«.إحبارِاگحیمِ

ورساتید باری ماا از شاما کاافرام و آم زاه می 5 «محمَّا تِعاب د ومِ محاعا د ومح اللَّاهح إحنَّا ب رِآء  محیاک ما وِ»
 گستیم. بیابرایع صلح جهانی بدوم نفی ظالمیع اارتگر ممکع نیس،.

 ناختی زیست محیطی. اصول جهان شناختی و انسان ش3-10

 . اصول جهان شناختی3-10-1

قاارآم کااریم  کتااا  گیاااه شیاساای  فیزیااک و یااا زماایع شیاساای نیساا،؛ بلکااه کتااا  
سازی و گدای، اس، تا آم زه را که بشار در راه تکاما  حقیقای و تقار  باه خادای انسام

اللَّاه  خِاالحق  ک ا ِّ »(. بیا بر قرآم کاریم 28: 1367متعا  نیاز دارد به او بیاموزد )مصباح یزدی  
گماه زیاز اسا،  و گادای، گار  یخداوند بزرگ آفریییاده 6 «شِیٍ وِگ وِ عِلِك ک  ِّ شِیٍ وِکحی ٌ

داناد کاه خلقا، او زیباا اسا،. زیزی با او اس،. خداوندی که خوی  را آفریادگاری می

                                 
 .40 فهیشر هی/ آ حج سوره مبارکه.  1

 .251 فهیشر هی/ آ بقرهسوره مبارکه .  2

 .24 فهیشر هی/ آ طهسوره مبارکه .  3

 .4 فهیشر هی/ آ ممتریهسوره مبارکه .  4

 .4 فهیشر هی/ آ ممتریهسوره مبارکه .  5

 .62 فهیشر هی/ آ زمرسوره مبارکه .  6
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الهای  آم اسا،  یشایساتهاز مظاگر خلق،  تفسیر کبیرطبق  1 «....الَّذحی َِحاسِعِ ک  َّ شِی خِلِقِه »

کشد و اگار مثا  آ  باه گار که خلق، اشیاء میاسب اس،؛ مثالً آت  به سم، باال زبانه می
(. او گار موجاودی را 121: 25: ج1420ساوزاند )فخاررازی  عالم را می یرف، گمهسو می

 گا درزیس، موجاب تیگای خاود انساامگا در مری زیبا آفریده اس، و فساد و تباگی انسام
گا موجاب اعماا  انساام 2 «ظِهِرِ الافِسِاد  فحی الابِرِّ وِالابِرارح بحمِا کِسِبِ،ا َِیادحی الیَّاسح»زمیع اس، که 

 گردد.فساد خشکی و دریا می

 . اصول انسان شناختی3-10-2

گای فطری و اساسی انسام اس، کاه در ایاع ویژگی یمیظور از ایع اصو  برث در باره
د قرار وردازد  که اصولی را مدنظر خواحوا  اقوام و قبای  می یبه مطالعهمعیا انسام شیاسی 

 دگد که عبارتید از:می
داناد کاه زمایع و را اشارف مخلوقاات می الف. اص  کرام، انسانی. قرآم کریم انسام

 3آسمام را مسخر او گردانیده اس،.
دانگی انساام وجاود  . اص  جاودانگی انسام و عم  او. دالی  قرآنی فراوانی بار جااو

و گرگز کشاتگام در راه خادا را مارده  4  «...وِلِا تِراسِبِعَّ الَّذحیعِ ق تحل وا فحی سِبحی ح اللَّهح َِماوِاتًا»دارد. 
اناد. نپیدارید  بقای روح مختص شهیدام نیس،  ظالمام گم در قیام، در عاذا  خاود ابدی

 5شوند.آ  فرعوم بامداد و عصر به آت  عرضه می
انسام نسب، باه  یاص  عبودی،. عبودی،  مرور اصلی ویوند انسام با جهام و وظیفه ج.
 یزیسا، در میظوماهتاوام یکای از مباانی حقاوق مری گای الهای اسا، و آم را مینعم،

آم  ساتای  از 6«فِلحلَّهح الارِماد  رِ ِّ السَّمِاوِاتح وِرِ ِّ الاهِراضح رِ ِّ الاعِاالِمحیعِ»فکری اسالم دانس،. 
در  تفسایر کبیار جهانیام اس،. یخدایی اس، که وروردگار آسمام و زمیع  وروردگار گمه

اشیاء موکو  به خداوند گستید و او قائم به حفظ گمه آنها اسا،   یگوید گمهایع مورد می

                                 
 .7 فهیشر هی/ آ سجدهسوره مبارکه .  1

 .41 فهیشر هی/ آ روم سوره مبارکه.  2

 .11 فهیشر هی/ آ جاریهسوره مبارکه .  3

 .169 فهیشر هی/ آ آ  عمرامسوره مبارکه .  4

 .46 فهیشر هی/ آ اافرسوره مبارکه .  5

 .36 فهیشر هی/ آ جاریهسوره مبارکه .  6
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: 1420فخاررازی  اشیاء وجود داشته باشاد ) یبدوم آنکه نزا  و یا مشارک، کسی در اداره

 .(471: 27ج
زیسا، عادال، را نیاز گوشازد . اص  عادال،. قارآم بارای اساتفاده از مواگاب مری د
باافی و ناه ساالح تهااجمی را السالم( صف، زرهنماید. به طور مثا  به حضرت داود)علیهمی

 1«.وِعِلَّمایِاه  صِیاعِه لِب وسٍ لِک ما»آموخ، که 
 

 گیرینتیجه
باه  ام دیادگاه اساالم و اار  نساب،شود که میاز برث تطبیقی مطرح شده استفاده می

ا زیس، اختالف مبیایی وجود دارد. دیدگاه برخاسته از مسیری،ح ملهم از مکتاب رم بامری 
ا انسام را البه بر طبیع، دانسته و از و ینگریس،  و وظیفهزیس، میزشم عداوت به مری 

از ایاع  باا الهاامداناد. اندیشامیدام اربای در آوردم مواگب طبیعی را سرلوحه کاری او می
 نگارش  خصوصاااً بعاد از وقااو  رنساانس و اختاارا  ماشایع  گجمااه بار طبیعاا، را عالماا،

ایاع نگارش زیازی جاز  یدانستید که نتیجهگیرانه میانتقامی تیومیدی خود در یک مبارزه
 ویرانی برای طبیع، به ارمغام نیاورد.

گااه یهاود باه طبیعا، نگااه گا به کشاورزی و مرب، به طبیع،  نبه رام تمایالت انسام
 2توح  بود که باید با آم جیگید و انسام را تشویق بار حکوما، بار ورناده و زرناده نماود.

اعتیایی به احساسات طبیعی را فراگم نماود کشیح گمراه با بیمسیری، با ستیز با طبیع،  بهره
 (.6-12: 1967)وای،  

داناد کاه حساب آم ت مسایری میمروری را الهام گرفته از تعلیمااواسمور سی، انسام
(. وی سلسله مراتب 28: 1980گا در سلطه بر طبیع، باید جانشیع خدا شوند )واسمور  انسام

انساام را ی انسام تعریف نمود. گاابز گذشاته یوجود را از خاک تا خدا با جانشیییح قاگرانه
ع، اس،؛ ولی نظر آم تالشی برای حفظ حیات بشر با البه بر طبی یوحشی دانسته که نتیجه

فعلی او را حفاظ آزادی دانساته و تمادم روساتایی  یطالیی انسام و وظیفه یروسو گذشته
داند که خود را گام مالاک قب  از رنسانس را مقدم بر تمدم انسام وحشی نامتمدم فعلی می

                                 
 .80 فهیشر هی/ آ َنبیاءسوره مبارکه .  1

 .26 – 1/9   یدایسفر و.  2
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 یاز بیع اندیشمیدام دیگار اربای نظریاه .داندمی زیس،گای بومی و گم مالک مری انسام
نماید که معتقد اس، با مرادودی، مواگاب طبیعای تارحم باه تر میعی، مالتوس عجیبجم

ای که آییده را رو باه شود؛ و برخالف عدهگا میفقرا نارواس، و باعث افزای  جمعی، آم
داند. دارویع و نی ه نیاز شابیه گمایع گرد میدانید وی آییده را مرکوم به عقبویشرف، می

اناد (. در گمیع راستا مارکس و انگلس تاالش نموده75-80-1380-ریاند )بنظریه را داشته
زیسا،  آدمیاام را موظاف بار قهار و الباه بار که با زیر بیا شمردم اقتصادح متکای باه مری 

بدانیاد. نظارات جاام اساتوارت میا  از زیایع نظارات ناآدمیام و تسل  بر نیروگای طبیعای 
گایی گام از طبیعا، نماوده ع آم کاه ساتای ای نسب، به طبیع، به دور اس،  ضامبدبییانه
 اس،. 

یدام گونه که مالحظه شد مجمو  نظرات بر گرفته از یهاود و مسایری، و اندیشامگمام
و  اربی دالل، بر دشمع شمردم طبیعا، و قهار و الباه بار آم اسا، کاه نظارات ماارکوزه

 یع راستا بیام شده اس،.گانرماس گم در گم فروید و یورگع
داراناه گا اسالم  نگاه امان،گاه ار   دیدگاه مکاتب شرقی و درصدر آمدر مقاب  دید

ای که طبق تفاسیر شیعه وسیی بر شمردیم  انسام گانهنسب، به طبیع، اس،  و طی اصو  ده
 یساتفادهجانشیع خدا اس، و نسب، به مواگب طبیعی امانتدار  و موظف باه آبااد ساازی و ا

باید به زمیع باه عیاوام آم اس،. انسام می ، و حفاظ، اززیسمدارانه از مظاگر مری ارزش
ب صریح از طبیع، اس، کاه ایاع مطلا یشئ مقدس بیگرد. ترقق صلح جهانی در استفاده

 شیاختی اسالم اس،.شیاختی و انساممبتیی بر اصو  جهام

 

 منابع

 قرآم کریم
  اگیلرحیم گاوترجماه عباداگای انساانی  م  دان  و ارزش1965برونسکی  جه   .1

 زا.نا  بینیویورک  بی

 زا.نا  بیقییع  لیدم بیتم  کتا  1952الدیع  ابوبکر  سراج .2
 .2جا  نشر اسراء  چزیس، بیش  اسالم و مری 1386جوادی آملی  عبداهلل   .3
 .15جا  نشر اسراء  چش  مفاتیح الریات  بی1391   اااااااااااااااااااا .4
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ش  مجموعااه قااوانیع و مقااررات حفاظاا، 1383دفتاار حقااوقی و امااور مجلااس   .6

 زا.جا  دفتر حقوقی و امور مجلس  بیزیس، ایرام  بیمری 

ق  الکشاااف عااع حقااائق اااوامض التیزیاا   بیااروت  1407زمخشااری  مرمااود   .7
 .3دارالکتا  العربی  چ

نی  ترجمااه ی و حقااایق انسااااندازگای معیااوش  زشاام1387شااوئع  فردریااک   .8
 .4جا  دفتر نشر فرگیگ اسالمی  چعبدالرحیم گواگی  بی

  جاا  نشار موسساه اساماعیلیامق  المیازام  بی1393طباطبایی  سیدمرمدحسایع   .9
 زا.بی

 .6  ج 2ق  مجمع البیام  بیروت  دارالمعرفه  چ1408طبرسی  فض  بع حسع   .10
ث   بیاروت  دار احیااءالتراسیر القارآمتا  التبیام فی تفطوسی  مرمد بع حسع  بی .11

 .1زا  جالعربی  بی
وت  تا  المعجام المفهارس اللفااظ القارآم کاریم  بیارعبدالباقی  مرمدجواد  بی .12

 زا.داراالحیاء  بی

 .2زا جنا  بیجا  بیتا فرگیگ فارسی  بیعمید  حسع  بی .13
بیااروت  ق  التفساایر الکبیاار: مفاااتیح الغیااب  1420فخااررازی  مرمااد بااع عماار   .14

 .3داراحیاء التراث العربی  چ
  ش  الجامع الحکاام القارآم  تهارام  ناصرخسارو1364قرطبی  مرمد بع احمد   .15

 .1چ
ساااییا و ریساااتا  رویاااایی  ترجماااه گراساااک  م  ابع1961کاااربع  گیاااری    .16

 زا.نا  بیجا  بینیویورک بی

ربای  ث العجاا  نشار داراحیااء التاراق  برااراالنوار  بی1403مجلسی  مرمدباقر   .17
 .75زا  جبی

جا  موسسه اماام خمییای ره  عارف قرآم  بیش  م1376یزدی  مرمدتقی  مصباح .18
 زا.بی

زا  نا  بیجا  بیتا  المیجد االبجدی  ترجمه قاسم بوستانی  بیمعلوف  لوئیس  بی .19
  .2ج
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ش  تفسیر نموناه  تهارام  نشاردار الکتاب االساالمیه  1372شیرازی  ناصر  مکارم .20

 .زابی
 زا.  بیش  عوائداالیام  قم  نشر دفتر تبلیغات اسالمی1375نراقی  مولی احمد   .21

 ش  انسام و طبیع،  ترجماه عبادالرحیم گاواگی  تهارام 1387نصر  سیدحسیع   .22
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