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  ازمنظرقرآن ستیز طیمح گاهیجا
  1صادق حضرتی ،1مرتضی عالیقدري

  
داشتن محـیط زیـست سـالم،    . ازمهمترین موضوعات زندگی بشر، محیط زیست وحفاظت ازآن می باشد   : مقدمه

افزایش جمعیت وتوسعه تمدن صنعتی، سالمت محیط نسل هاي کنونی . رفت هرجامعه استزمینه سازتوسعه وپیش
یکی ازراههاي مهم حفاظت ازمحیط زیست وارتقاي سالمت آن، افزایش . وآینده رادرمعرض تهدید قرارداده است

پیرامـون  قرآن مجید به عنوان کتاب هدایت، انسان رابه احترام نـسبت بـه موجـودات               . سطح آگاهی جامعه است   
خودونیزپاکیزگی محیط اطرافش ترغیب کرده واصول وضوابطی رابه منظورحفاظت ازمحیط زیست مقررداشـته   

اهمیـت آن درزنـدگی بـشروبیان اهمیـت      این مطالعه باهدف بررسی جایگاه محیط زیست ازمنظرقرآن و    . است
  . آموزش براي حفاظت ازمحیط زیست انجام شده است

 جمع آوري اطالعات وبا بهره گیري ازقرآن کریم ومقاالت معتبـر درزمینـه محـیط                مقاله ازطریق : روش بررسی 
  . زیست وقرآن انجام گردیده است

رعایت . مطالعه وبررسی درقرآن کریم نشانگر آن است که محیط زیست مورد عنایت ویژه کتاب الهی است: نتایج
توجه به آب وجوانب   حفاظت از محیط زیست،نظم واعتدال در استفاده از مواهب طبیعی، همگانی بودن مسئولیت

، ویژگیهـاي مـسکن   . . . ) اهمیـت آب گـوارا، آلـوده نکـردن آب و    صرفه جویی، پاك کننـدگی آب،        (بهداشتی آن 
 ، پاکیزگی مکان هاي عمومی، توجه به عناصراصلی محیط زیـست        ) تامین آرامش و آفتاب گیربودن آن      (بهداشتی

، حمایت از حیوانات، امر به آبادانی زمین، احیاي طبیعت، نقش بسیار مهم . . . ) یاهان وآب، باد، زمین، هوا، خاك، گ   (
آموزش وفرهنگ قرآنـی دربـاالبردن سـطح دانـش ومـسئولیت پـذیري افراددربرابرجامعـه ومحـیط زیـست،                    

  . ازمهمترین رهنمودهاي قرآن کریم درخصوص جایگاه محیط زیست و اهمیت آن در زندگی بشر می باشد
انـسان مـی   . قرآن کریم آموزه هاي کاربردي فراوانی درزمینه ي محیط زیست بیان کـرده اسـت         : نتیجه گیري  

تواندبااستفاده ازتوانایی ها وخالقیت هایی که خداونددرسرشت او قرار داده، رفتار منطقی با محیط زیست داشته       
  . ر دهدباشد وباخردورزي دنیارا مزرعه آخرت وسرمایه زندگی اخروي خویش قرا

  سالمت محیط زیست، قرآن،: کلمات کلیدي

                                                
 استادیارگروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 1


