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Abstract   
Background and Aim: In Islamic values, security has a significant impact on the natural and social 

environment. Environmental security threats are the unintended results of social and economic activities and are 

a slower process compared to military threats. The time horizons needed for political planning to deal with it are 

vast. The aim of the current study is to explain the status of environmental security with a national security 

approach, and its relationship with health. 

Methods: It is a library study done by reviewing scientific documents using study keywords. 

Results: At the level of international relations, geopolitics is a method of studying foreign policy to 

understand, explain and predict international political behavior through geographical variables. These include area 

studies, climate, topography, demography, natural resources, and applied science of the region being evaluated. 

From a geopolitical point of view, power relations and biosphere structures are highly intertwined. Environmental 

security has been affected by the consequences of climate change in the last two decades. One of the consequences 

of climate change on human health and safety is the emergence and spread of infectious diseases, if not prevented, 

will spread globally in the near future. Protecting people who are forced to flee their lands and seek environmental 

asylum has been the subject of several international instruments, all based on fundamental human rights. Risks to 

human health security that are affected by climate change include vulnerability to deadly infectious diseases; 

unhealthy food; malnutrition; lack of access to primary health care. 

Conclusion: Environmental security is an integral part of national security. Attention to national security 

issues in the field of the environment should be health-oriented, forward-looking, value-oriented, based on sound 

scientific studies, and comprehensive and strategic planning. 
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 11/50/1911 پذیرش مقاله:     11/51/1911 دریافت مقاله:

   دهکیچ
ه تیجامنیت زیست محیطی، نتهدیدات در معارف اسلامی، امنیت تأثیر بسزائی بر محیط طبیعی و محیط اجتماعی دارد.  ف:هدزمینه و 

غیرعمدی فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است و در مقایسه با تهدیدات نظامی روند آهسته تری دارد، و افق های زمانی برای برنامه ریزی 

د امنیت ملی و رجایگاه امنیت زیست محیطی با رویکتبیین هدف مطالعه حاضر  .با آن، گستردگی شگرفی دارد سیاسی لازم به منظور مقابله

  .باشدمی تبیین نسبت آن با سلامت

  .انجام شد مطالعه کتابخانه ای با بررسی اسناد و مدارک علمی در کلیدواژه های مطالعه ها:روش

شیوه ای از تحلیل است که به تنوع و گوناگونی در محتوا و مقیاس زمینه های جغرافیایی، برای اعمال قدرت  ژئوپلیتیک؛ ها:یافته

ست مناسبات قدرت و سازمایه های زی، از دیدگاه ژئوپلیتیک سیاسی و شناسایی چارچوب های فضایی که قدرت در آن جریان دارد، می پردازد.

در دو دهه اخیر، تحت تأثیر پیامدهای تغییر اقلیم قرار گرفته است. یکی از امنیت محیط زیست انسان کره به شدت به هم در آمیخته اند. 

تغییرات اقلیمی بر امنیت بهداشت و سلامت انسان ها، ایجاد و شیوع بیماری های واگیر است. در صورت عدم پیشگیری از این پیامدهای 

ا هرادی که برای رهایی از این تهدیدبیماری ها، جامعه جهانی در آینده نزدیک، شاهد گستردگی و شیوع بیشتر آنها خواهد بود. حمایت از اف

و پناهندگی زیست محیطی می شوند، موضوع چند سند بین المللی قرار گرفته است که همگی بر مبنای حقوق  مجبور به ترک سرزمین

مخاطرات امنیت سلامت انسان که متأثر از تغییرات اقلیمی هستند عبارتند از: آسیب پذیری در مقابله با  .بنیادین بشری شکل گرفته اند

  .تغذیه؛ عدم دسترسی به مراقبت های بهداشت و سلامت اولیهبیماریهای مهلک عفونی؛ غذای ناسالم؛ سوء 

توجه به مسایل امنیت ملی در حوزه محیط زیست باید امنیت محیط زیست، بخش جدایی ناپذیر از امنیت ملی است.  گیری:نتیجه

 هبردی باشد. آینده نگرانه، ارزش محور، متکی بر مطالعات متقن علمی و برنامه ریزی های جامع و را، سلامت محور

 
 

  .محیط زیست ،سلامت، امنیت زیست محیطی، امنیت :هاکلیدواژه
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 مقدمه
بسیاری از تهدیدات بر علیه امنیت جوامع بشری، ریشه دار در 
مسائل مرتبط با محیط زیست است. تبعات این نوع تهدیدات در 

 . یکی ازمخرب جنگ ها نیز خطرناک تر است بعضی موارد از آثار
تغییرات اقلیمی بر امنیت بهداشت و سلامت انسان، ایجاد پیامدهای 

و شیوع بیماری های واگیر است. در صورت عدم پیشگیری از این 
بیماری ها، جامعه جهانی در آینده نزدیک، شاهد گستردگی و شیوع 
بیشتر آن ها خواهد بود. آثار و تبعات زیست محیطی، به سهولت 

و هیچ حدی برای توقف آنها  مرزهای جغرافیایی را در می نوردند
متصور نیست و زنجیره وار تمام ابعاد سلامت جوامع بشری را تحت 
تأثیر قرار می دهند. به همین دلیل مطالعات و برنامه ریزی های 

بر رویکرد سرزمینی )ملی( در  مربوطه باید آینده نگرانه و علاوه
های اولویت ا ملی( انجام شود. یکی ازهایی فراتر از سرزمین )فرافق

، احراز جایگاه 1151انداز جمهوری اسلامی ایران در افق چشم
. (1-9) نخست در مسائل امنیت ملی در حوزه محیط زیست است

شناسایی عوامل محیطی و پیشران تغییرات زیست محیطی مؤثر بر 
رابطه مسائل زیست محیطی با سلامت،  امنیت پایدار ملی ایران و
  موضوع این مطالعه است.

 

 هاروش
 ادبیات علمی

معنای گسترده ، تهدیدات امنیت ملی مفهومی گسترده دارد. در 
زیست محیطی، بخش لایتجزای امنیت ملی است. این بخش از 
امنیت ملی، رابطه تنگاتنگی با سلامت عمومی نیز دارد. تهدیدات 

منیت ازیست محیطی از اولویت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. 
چارچوب آن، برخورداری از  ه درامنیتی است کزیست محیطی، 

ت و محیط زیست سالم و غنی، حق طبیعی انسان تلقی شود. طبیع
ها تأثیر تخریب زیست محیطی بر امنیت افراد، جوامع و دولت

گذارد. بعضی از مفاهیم رایج این مطلعه به شرح زیر ارائه شده می
 است:

 ید زیست محیطتهدی

ت زیست محیطی مانند تغییرات آب و های اخیر تغییرادر دهه
هوا، چالش های اساسی را برای امنیت انسانی در سراسر جهان 
ایجاد کرده است که فوری ترین تاثیر آن را می توان بحران کمیابی 

ر واقع ی گیرد. درار متهدید در برابر امنیت ق  منابع زیستی نام برد.
کند. لاجرم، میآن را نفی د و شکیتهدید، امنیت را به چالش م

و  لتهدید و تهدید تحت تأثیر عوامزان و شدت امنیت تابع نوع، می
ستم یلامت اکوسقرار دارد. تهدید زیست محیطی سشرایط مختلفی 

ارتی موضوعات به عب .(1) دهدرار میزیستی و جغرافیایی را هدف ق
ان و به خصوص ه امنیت انسو عوامل زیست محیطی هستند ک

 کنند.تهدید و چالش مواجه می امنیت ملی را با
 

 امنیت زیست محیطی 

 تعریف مطالعه حاضر 
بخشی مهم و جدایی ناپذیر از امنیت ملی، که طی آن مجموعه 
کارگزاران حکومت، مردم و سایر ذینفعان، نسبت به حفظ، 
نگهداشت، برداشت و استفاده متوازن و عادلانه، از منابع طبیعی و 

و ناگسستنی متحد و متعهد هستند.  محیط زیست، در پیمانی ملی
این پیمان بر شالوده اصول و ارزش های انسانی و اسلامی در مورد 
محیط زیست، تضمین کننده محافظت از منابع طبیعی، تحقق 

ننده منافع مردم )نسل فعلی و توسعه پایدار ملی، و تأمین ک
 ،های آتی(، دولت و جامعه، در برابر تهدیدات داخلی و خارجینسل

طبیعی و انسان ساخت، در زمان حاضر و در آینده خواهد بود. 
کنشگران این وفاق ملی، علاوه بر امنیت و سلامت محیط زیست 
انسانی، نسبت به تنوع زیستی و حفظ و پایداری زیست بوم و 
پیشگیری از فروسایی محیطی و سایر تهدیدات در زمان جنگ، 

 هستند.صلح و در حوادث و بلایا، ضامن و متعهد 

 تعریف از منظر ژئوپلیتیک 

پیامدهای اجتماعی و سیاسیِ برخاسته از فروسایی محیطی، »
گرمایش جهانی و کشمکش بر سر منابع طبیعی، محیط زیست را 
کانون مطالعات امنیتی سده بیست و یکم قرار داده به گونه ای که 
ناامنی بوم شناسی و نابودی بن مایه های زیست کره به عنوان 

ی از تهدیدات غیر سنتی، با جستار امنیت انسانی پیوند استواری بخش
برهم کُنشی و درهم تنیدگی مفاهیم و مصادیق  .یافته است

سیاست، قدرت و محیط زیست از پر بسامدترین واژگانِ واکاویِ 
 .(1« )به بعد بوده اند 1195جستار محیط زیست از دهه 

 ابعاد امنیت زیست محیطی در تعاریف مختلف 
امنیت زیست محیطی، پویش انسان با محیط زیست است. این 
پویش شامل بازسازی محیط آسیب دیده از اقدامات نظامی و 
بهسازی وضعیت کمبود منابع ناشی از فروسایی محیطی و تهدیدات 

تواند به نابسامانی های اجتماعی و بوم شناسی است که می
م زیر به چش در تعاریف مختلف نکات برجسته .کشمکش بیانجامد

 (:6) خوردمی

  حکمروایی شایسته، مدیریت توانمند و استفاده پایدار از منابع
 طبیعی و محیط زیست،

 ،بخشِ جدایی ناپذیر امنیتِ ملی 

  محافظت از محیط طبیعی، در برابر تهدیدات سلامت و بقای
 نوع بشر و نیز تهدیدات پایداری زیست بوم، 

  حفاظت از منافع حیاتی فرد، جامعه و محیط زیست طبیعی در
برابر تهدیدات برخاسته از برخوردهای انسانی و طبیعی در 

 محیط زیست، 

  ایمنی عمومی نسبی از خطرات زیست محیطی با خاستگاه
فرایندهای طبیعی و انسانی ناشی از جهالت، تصادف، سوء 

 مرزهای ملی،مدیریت یا عمد با منشاء درونی و در داخل 
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 فیزیکی( جامعه در عین تأمین  محافظت از محیط کالبدی(
 نیازهای آن بدون کاهش ذخایر طبیعی،

 ،رهایی از بی ثباتی اجتماعی ناشی از فروسایی محیط زیست 

  چرخه منابع طبیعی در تولید و مواد پسماند برای طبیعت است
 به شیوه ای که ثبات اجتماعی را ارتقاء دهد.

 ی یا سلامت زیست محیطیسلامت محیط

رار ثیر قأمحیط زیست سلامت ما را به طرق مختلفی تحت ت
می دهد. تعامل بین سلامت انسان و محیط زیست به طور گسترده 
مورد مطالعه قرار گرفته است و نشان دهنده این موضوع است که 

ثیر أطور قابل توجهی بر سلامت انسان ت خطرات زیست محیطی به
ه طور مستقیم یا غیرمستقیم، در از بین بردن می گذارد، یا ب

محیط زیست بر سلامت  .اکوسیستم های پایدار زندگی نقش دارد
عمومی تأثیر دارد. خطرات زیست محیطی به طور قابل توجهی بر 
سلامت انسان تأثیر می گذارد، طبق مستندات سازمان جهانی 

مرگ درصد از کل مرگ و میر مرگ و میر ناشی از  29بهداشت، 
زودرس، مربوط به عوامل محیطی است و بار زیست محیطی 

برابر بیشتر از  11بیماری ها در کشورهای در حال توسعه، 
کشورهای توسعه یافته است که ناشی از تفاوت در مواجهه با 
خطرات زیست محیطی و دسترسی به مراقبت های بهداشتی می 

الی کسباشد. بخش عمده ای از مشکلات زیست محیطی مثل خش
و تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین، حرکت ریزگردها، 
مشکل اساسی خیلی از کشورها است و اجماع جهانی در رفع آنها 
را می طلبد، اما بخشی ازمسائل و مشکلات با اصلاح نگرش به 
سبک زندگی و آموزش و ارزش گذاری های هنجاری، قابل تعدیل 

  .(6) یا برطرف نمودن می باشند

 امنیت شخصی )فردی(
امنیت انسانی فرد محور است و کانون توجه آن، اشخاص 
هستند. حق امنیت فردی انسان ها در گرو رعایت دو حق بشری 

-حق بر تأمین )امنیت حقوقی"و  "حق بر امنیت"آنها یعنی 
است. ابعاد مهم آن معطوف به بهزیستی افراد و پاسخی  "قضایی(

ص در باره منابع تهدید و تضمین است به نیازهای معمول اشخا
حمایت از آزادیها و حقوق فردی و جمعی در برابر اقدامات خودکامه 

 .(0) و غیر قانونی

هبری در امنیت و سلامت رهنمودهای مقام معظم ر

 محیط زیست
در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله امام خامنه 

ته ای حیاتی و برگرفهای، محیط زیست و حفظ و صیانت آن مسئل
« میّتیوظیفة حاک»از تعالیم اسلام است. معظم له این مسئله را یک 

در این دیدگاه،  هدف متعالى اسلام، برخوردار ساختن همه  .دانندمی
اى سالم و به دور از نسل ها از نعمت هاى الهى و ایجاد جامعه

 تفاصله طبقاتى و مستعد براى رشد و شکوفایى است و الزاما
شرعى براى حفظ تعادل و توازن در استفاده از مواهب طبیعى، با 

روى و تعبّد به عدم اضرار به غیر را، فراهم آورده پرهیز از زیاده

گزیده ای از محورهای اصلی دیدگاه معظم له به شرح زیر و  .است
 بطور خلاصه ارائه می شود: 

 طبیعی زیست انسان، نتیجة طغیان،  محیط نادیده گرفتن
 .(21/0/1991خودبینی و خودخواهی در مقابل طبیعت است )

  منابع طبیعی ثروتهای ملی و متعلق به ملت ها است؛ آن هم
/ 10/12) نه ملتها در یک نسل؛ بلکه در طول تاریخشان

1991 ).  

 اش را زیست، از آن چیزهائی است که ضربه محیط تخریب
ی ر وقتی جغرافیائی، گاهی همة دنیا دیک ملت، یک منطقه

 .(1/1/1991کنند که دیگر قابل جبران نیست )احساس می

 

 رابطه امنیت ملی با امنیت و سلامت زیست محیطی
امنیت زیست محیطی بخش جدایی ناپذیر از امنیت ملی است. 
سلامت لازمة امنیت زیست محیطی و مترادف با آن است. امنیت 

ت سزیست محیطی ناظر بر حفظ و سلامت محیط زیست بشری ا
که حیات بشر به آن وابسته است. در عمل امنیت زیست محیطی، 
محافظت محیط طبیعی از تأثیرات داخلی و خارجی برخاسته از 
روندها و تهدیداتی است که سلامت انسان، تنوع زیستی، عملکرد 

محیط (. 9پایدار زیست بوم و بقای نوع بشر را تهدید می کند )
منیت جوامع ارتباط دارد. این زیست انسان به دلایل مختلف با ا
 :ارتباط از دو منظر قابل بررسی است

 از مسائل امنیتی که اکنونیاری موضوعات سنتی، شامل بس -1
ذاران و تحلیلگران را به خود مشغول کرده ذهن سیاست گ

ت اره امنیبا علایق و رویه های گذشته درب است و تا اندازه ای
و منازعات موضوعاتی مانند ملت گرایی  .ملی همخوانی دارد
 های تخریب گسترده جمعی، ثباتر سلاحقومی، تولید و تکثی

 نظامی، سیاسی و منطقه ای.

یت عنتی از قبیل مسائل زیست محیطی، وضوعات غیرسموض -2
های جنایی فراملی و چندملیتی، فرار مغزها، اقتصادی، سازمان

زون تری نسبت به مهاجرت و... که روز به روز از اهمیت اف
 (.1) موضوعات سنتی برخوردار می شوند

دیدگاه سیاست امنیت ملی، از  مسائل زیست محیطی، از
 شود.های عملکردی سیاست مداران محسوب میترین شاخصمهم

پیامدهای ناشی از بحران های زیست محیطی و راه حل های آنها، 
به  اجتماعی مهم در زمان حاضر-در ردیف چالش های سیاسی

شمار می روند. این چالش ها بازتاب های مهم اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی به دنبال دارند. ابعاد امنیت و سلامت زیست محیطی، و 
ارتباط آن با امنیت ملی به شرح زیر و بصورت اجمال ارائه شده 

 (:15است )

ا چالش در تولید و ود و یامنیت انرژی، کمب -9

 مصرف انرژی

مدیریت بخش انرژی با کاهش آلودگی های زیست محیطی، 
وسعه پایدار کند و تنقش کلیدی در دستیابی به توسعه پایدار ایفا می
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ا ممکن است. انرژی بتأمین امنیت زیست محیطی امری غیربدون 
ص ملی ولید ناخالامنیت و توسعه ارتباط مستقیمی دارد. بخشی از ت

گاز به دست می آید، بنابراین انرژی ت و فروش نف د وایران، از تولی
استفاه هوشمند از منابع  .در اقتصاد ایران نقش تعیین کننده ای دارد

انرژی فسیلی و تلاش همزمان برای جایگزینی این منابع با 
)پایدار(، برای تأمین امنیت و کاهش  تجدیدپذیر هایانرژی

 (. 11کند )های زیست محیطی، نقش مهمی ایفا میآلودگی
 ابعاد امنیت انرژی در ارتباط با سلامت و امنیت ملی عبارتند از:  

 مربوط به انرژی، جزو  ایمسیرهای انتقال و تکنولوژی ه
 ت ملی است؛اهداف ملی و امنی

 د در گان انرژی، بدون اتکای بیش از حتنوع عرضه کنند
 واردات؛ 

  ی؛زیرساخت های فیزیکمدیریت خوب و قابل اعتماد در 

 رژی؛ر و مقرون به صرفه انقیمت پایدا 

 ری قابل دوام برای بهبود و ا ارزش عملی و تجاطرح های ب
 عه فناوری در آیندهتوس

 اد ت قلمدسوخت های فسیلی، عاملی در تخریب محیط زیس
 الشی بشر امروز، بدون آن مختل و دچار چمی شوند، اما زندگ

د های جایگزین ماننواهد شد؛ مگر اینکه بتوان سوختخ
 ایگزین نمود.ده از انرژی باد و خورشید را جااستف

 ای(أثیر گلخانهگرم شدن زمین )ت-2

ها، محصولات کشاورزی، توسعه گرما بر اکوسیستم، جنگل
ها و اقتصادی، اجتماعی و زندگی روزمرة مردم جهان، بحران

اتفاقات جهانی، غذا و تغذیه و در نهایت سلامت انسان تأثیر گذار 
ای و گرم شدن عمدة آن ازدیاد گازهای گلخانهاست. یکی از علل 

کربن، متان  یدای )دی اکسهگازهای گلخان .(12) است کرة زمین
کره زمین می شوند. روژن( موجب افزایش دمای و منواکسید نیت

جه ط در، متوس2155کنند که تا سال یدانشمندان پیش بینی م
درجه  1/9-9ت یا ه فارنهایدرج 9/6درجه به  11/1حرارت زمین از 

ن، ییش یابد. انتشار گازهای گلخانه ای در سطح زمزاسانتیگراد اف
 برای سلامت انسان مضر است. 

 

 یرین و خشکسالیکمبود آب ش -9

شیرین به منزله منبعی نادر، نقش  آبآب مایه حیات است. 

ی از کشورها به حد مهمی در ژئوپلیتیک جهان دارد. آب در بعض
شود از حداقل آب  یاین کشورها سعی مندارد و در کافی وجود 

 داری از آنبرداری را نمایند که به طور قطع مقداکثر بهره موجود ح
ره زمین شور و غیرقابل رسد. آب موجود در کبه مصرف واقعی نمی

درصد آن را تشکیل  6/2یرین و قابل شرب فقط شرب است و آب ش
ورت به صره زمین ب شیرین موجود در روی کی از آمی دهد. نیم

 های مرتفع وب و کوههای طبیعی در قطب شمال، قطب جن یخچال
ن ت. ذخایر آب سطح زمیه آن آسان نیسقرار گرفته که دسترسی ب

از  درصد 15رار گرفته است. بیش از در سطح جهانی مورد تهدید ق

زی، اورکشورهای دنیا، به دلیل رشد جمعیت، توسعه آبیاری کش
 نایع با کم آبی روبه رواستفاده از آب در صآلودگی آب و سدسازی، 

متر بارندگی در میلی 255ز ا ردرصد مساحت ایران، کمت 12هستند. 
نه دائمی است. نیاز به درصد وسعت آن فاقد رودخا 05ال دارد و س

اساس پیش بینی  بر .یابددرصد افزایش می 9/2اله آب هر س
 2521د که در سال جمله کشورهایی خواهد بوران از سازمان ملل، ای

اد بخش عظیمی از اقتص .د شدبا کمبود مزمن آب روبه رو خواه
ه به بخش کشاورزی است و کمبود آب و ملی ایران وابست

نگیزی در امنیت ملی و ل چالش براتواند عامخشکسالی می
ولید اورزی از تران باشد. در واقع سهم بخش کشاقتصادی ای

درصد  29د اشتغال،درص 21درصد است و  1/11ناخالص داخلی 
درصد  15درصد خوراک کشور و  95ی، لاهای غیرنفتصادرات کا

لیارد متر مکعب از می 92کند. که اد اولیه صنایع را تأمین مینیاز مو
 اورزیزمینی ایران مورد بهره برداری کشی و روی آبهای زیرزمین
 .(19) قرار می گیرد

 تأثیرات کمبود خاك مرغوب و بیابانزایی-8
نصر خاک و کمیت و کیفیت آن، یکی از پایه های امنیت ع

غذایی کشورها است. تخریب محیط زیست بویژه در حوزه خاک، 
(. 11به گسترش فقر، گرسنگی و تهدید امنیت غذایی می انجامد )

بعضی از ابعاد بحران خاک و رابطه آن با امنیت ملی و سلامت 
 جامعه به شرح زیر است:

  جنگل داری و بهره برداری بی رویه و امرار معاش از طریق
 محافظت نامناسب از جنگل ها؛

 ان چندایش خاک در ایرسرعت رشد و شتاب گسترش فرس 
برابر استاندارد جهانی است که سالانه معادل یک میلیون 

ن افتد. میزاهای کشاورزی اتفاق میب زمینهکتار تخری
متر  965را به میزان  ورتخریب سطح جنگل ها و مراتع کش

 رآورد می کنند.  در ثانیه بع مرب

  تن در هکتار  10فرسایش خاک در ایران سالانه نزدیک به
 )سه برابر میانگین جهانی( است.

 د نیتروژنی فقیر و دچار وابیشتر خاک های کشور از نظر م
 .تندکمبود فسفر هس

 لسالانه یک درصد از حجم مخازن سدهای کشورهای به دلی 
شود که اشی از فرسایش خاک، کاسته میوب گذاری نرس
 شود.میلیون متر مکعب می 296زون بر اف

 ه های ر سدها، رسوب گذاری در شبکبه میزان حدود دو براب
 نتی اتفاق می افتد.آبیاری و زهکشی مدرن و س

 دن هزاران هکتار زمین ترس شموارد فوق موجب خارج از دس
، ن اکولوژی طبیعی ایراناکشاورزی است. طبق نظر کارشناس

ر به وسعت بیابان های کشور افزوده سالانه یک میلیون هکتا
 ود.می ش

ت. رمین عامل مرگ و میر در دنیا اساآلودگی هوا چه
، "گوگردید دی اکس"، "اکسیدهای ازت"، "دکربنمونواکسی"
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(. 11د )گی هوا دارنتری در آلود، نقش بیش"ذرات معلق "و "ازن"
هوا، کاهش میانگین ضریب هوشی کودکان، افزایش از آثار آلودگی 

سقط جنین، کاهش طول عمر، خستگی زودرس، بیماریهای 
 تنفسی، عوارض قلبی و عوارض روانی است. 

 

 ارزش شناختی امنیت و سلامت محیط زیست انسان
در اسلام هر گونه رفتاری که منجر به فساد در عرصه محیط 

وند بارها در قرآن کریم زیست شود نهی شده است، چرا که خدا
درباره ایجاد فساد در روی زمین هشدار داده است. از این روست 
که حکومت اسلامی، کردار انسان را در مواجهه با محیط زیست، 
نظارت وکنترل کرده و علاوه بر تنبیه افرادی که به محیط زیست 

 رسانند، به آنهایی که از نتیجه سوء کردارشان بر محیط آسیب می
 (. 1ست بی خبرند هشدار می دهد )زی

سوره مبارکه  992خداوند تبارك و تعالی در آیه 

وَضََربَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَةً کَانَتْ آمِنًَة  »نحل چنین می فرماید: 

مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ کُلِّ مَکَانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا 

داوند و خ»ترجمه: «. هُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا کَانُوا یَصْنَعُونَ اللَّ

زند که امن و آرام بود، روزیش از اى را مثال مى)براى شما( قریه
هاى خدا را رسید، امّا )مردم آن قریه( نعمتهر سو فراوان مى

دادند، ناسپاسى کردند، پس خداوند به )سزاى( آنچه انجام مى

 « وشش فراگیر گرسنگى و ترس را بر آنان چشانید.پ
ت. هاى الهى استاریخ بشر، داراى ضابطه، قانون و بر پایه سنّت

توسعه در رزق و اقتصاد  ها و زمینهامنیّت و آرامش در رأس نعمت
باشد. کفران نعمت در همین دنیا، عقاب دارد. کفران جامعه مى

نعمت باعث زوال آن است. فقر اقتصادى و ناامنى اجتماعى، از 
معه به اصول دینى است. کفران نعمت هم اعتنایى جاهاى بىنشانه

عذاب جسمى دارد )فقر و گرسنگى(، هم عذاب روحى و روانى 
به معناى عیش فراخ و گوارا و پاکیزه  کلمه)رغد()ترس و نا امنى(. 

است. و این مثلى است که خداى تعالى آورده، قریه اى را شرح مى 
نعمت ها را با دهد که تمامى مایحتاج اهلش را فراهم نموده و این 

فرستادن پیغمبرى برایشان تمام کرده و به حد کمال رسانده است، 
آن پیغمبر ایشان را به آنچه مایه صلاح دنیا و آخرتشان است، دعوت 
مى کند و آنان به نعمتهاى او کفر مى ورزند و آن فرستاده را تکذیب 
مى کنند خدا هم نعمتش را به نقمت و عذاب مبدل نمود و در این 
مثل هشدار و زنهار از کفران نعمت هاى خدا است بعد از آنکه 

رجمه تارزانى داشته و کفر به آیات او است بعد از آنکه نازل کرده )
  .(121 ه:صفح 12: جلد ؛علامه طباطبایی : نویسنده تفسیر المیزان

ی زند که از هجوم اشرار و خداوند دهکده ای را مثال م
غارتگران و خونریزیها و اسیررفتن زن و بچه هایشان و چپاول شدن 
اموالشان، از هجوم حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله ایمن شده و 
دارای آرامش بوده اند و در نتیجه این آرامش واطمینان، رزق آن 

جا قریه فراوان و ارزان می گردد و روزی ها از همه اطراف بدان
حمل می شود، لذا با این سه صفت آنها دارای تمام نعمتهای مادی 

و صوری بوده اند. آنگاه چنانچه در آیه بعد شرح داده می شود 
خداوند نعمت معنوی را هم برنعمتهای آنها می افزاید و پیامبری را 
در آنها مبعوث می نماید و آن پیامبر آنها را به آنچه باعث خیر و 

دنیا و آخرت است، دعوت می کند، اما آنها به این صلاح آنها در 
نعمتهای خدا کفر می ورزند و خداوند به جهت این ناسپاسی آنها 
کمی ازطعم عذاب خود را به آنها می چشاند و ترس و گرسنگی، 
آنها را چون لباسی احاطه می کند و خدایی که قدرت تام داشته و 

عذابی افزون بر ترس  در قهر و غضب نامتناهی است، قادر است که
یا گرسنگی را به آنها برساند و آنان را به سبب ناسپاسی پست و 
خوار سازد، لذا همواره سنت مجازات الهی در برابر کفران نعمت 
پابرجاست. بعضی از اشارات و مؤلفه های ارزش شناختی اسلام در 

 (: 16باب امنیت و سلامت محیط زیست انسان )
قاعدة لا ضرر و  »و معروفی با عنوان  در اسلام قانون مشهور (1

، کتاب 120، ص 91تا، ج لا ضرار فی الاسلام )حر عاملی، بی
 که برطبقترین قواعد فقهی ( از بنیادی12احیاء الموات، باب 

خسارت و به طریق اولی، آن، ضرر زدن به شخص یا اشخاص 
ه هیچ بمهمترین سرمایة طبیعی بشر، یعنی محیط زیست، 

 یست.وجه روا ن

اسلام بین انسان و محیط زیست، جدایی قائل نیست و آنها را  (2
مکمل هم می داند. طبیعت و محیط زیست متعلق به خداوند 
و بندگان او و همه مردم است. بهره برداری از آن به منزله 

 تصرف امانت دار در امانت است.

اسلام کاملترین سفارشات را برای حفاظت از محیط زیست  (9
است. عدالت خداوند حکم می کند که نظام  توصیه نموده

هستی و اجزای آن از جمله انسان، در رابطه تعادلی با هم 
باشند. به عبارتی تنوع زیستی جزئی لاینفک از نظام هستی 

 است.

اجرای مبانی ارزشی نظام اقتصادی اسلام در جامعه می تواند  (1
با کاهش اثرات خارجی منفی زیست محیطی و تحقق توسعه 

دار و استیفای حقوق انسانی بستر مناسبی را برای محافظت پای
 از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند.

درختکاری، آبیاری و حفاظت از درختان مثال هایی از فعالیت  (1
های سازنده و اصلاح گرایانه در عرصه محیط زیست و در 

 فرهنگ اسلامی به منزله عبادت محسوب می شوند.

ر زیست محیطی و نهی از رفتارهای نابهنجار امر به رفتار هنجا (6
زیست محیطی نیز یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از 

 منکر است.

و رعایت و شکرگذاری آنها « کفران نکردن نعمت های الهی» (0
  اثرات مثبت زیست محیطی بر جای خواهد گذاشت.

بخورید "میزان مصرف معلوم شده است. خداوند می فرماید:  (9
های به دست آمده و سهمی هم به مستمندان بدهید، از میوه 

 "اما هرگز اسراف نکنید، زیرا خداوند مسرفین را دوست ندارد

http://lib.eshia.ir/علامه_طباطبایی
http://lib.eshia.ir/علامه_طباطبایی
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د. دانقرآن کریم تخریب محیط زیست را افساد در زمین می (1
هرگونه تصرف در طبیعت که موزون و متناسب بودن عناصر 

 (.10و موجودات طبیعت را بهم زند، افساد در ارض است )

های موات یا رها شده، انفال ثروتهای طبیعی چون زمین (15
های عمومی، ها و سایر آبها، رودخانهمعادن، دریاها، دریاچه

های طبیعی و مرتعی ها، نیزارها، بیشهها، جنگلکوهها، دره
شود و در اختیار باشد را شامل میکه حریم اشخاص نمی

نها بت به آاساس مصالح عامّه نس حکومت اسلامی است تا بر
 .(10عمل شود )

در حقوق اسلامی آبهای عمومی، هوا و خاک و نور آفتاب یعنی  (11
عناصر فراگیر طبیعت و محیط زیست از مشترکات تلقی شده 
است که در قلمرو مالکـیت هیچ شخـص حـقیقی یا حقوقی 

گیرد و همگان حق دارند از آنها به نحو صحیح قرار نمی
تواند با آلوده کردن و سوء میاستفاده نمایند و هیچ کس ن

 .(10استفاده از آنها، زندگی دیگران را به خطر اندازد )

همانطور که انسان کرامت دارد، همه موجودات طبیعت نیز  (12
مقدس و مورد تسبیح هستند. عمران در زمین، تأمین اصول 

 (.19زیست محیطی برای حیات همه موجودات زنده است )

تواند در ه در احکام شرعی مییکی دیگر از قواعد فقهی ک (19
زمینة جبران خسارت ناشی از تجاوز به محیط زیست مورد 
استفاده قرار گیرد، قاعدة نفی عسر و حرج است زیرا عسر و 
حرجی که از به هم خوردن تعادل اکولوژیک طبیعت برای 

آید چه بسیار مهمتر از عسر و موجودات زنده و بشر پدید می
 گردد. بنابراین اگر رفعة افراد ایراد میحرجی باشد که از ناحی

یا کاهش عسر و حرج با جبران خسارت ممکن باشد متجاوز 
گردد به حقوق محیط زیست به جبران خسارت آن ملزم می

(10). 

در معارف اسلامی، امنیت بر محیط طبیعی و محیط اجتماعی  (11
 اند:. پیامبر گرامی اسلام )ص( فرمودهنقش بسیار مهمی دارد

، دو نعمت است که قدر  عْمَتَانِ مَکْفُورَتَانِ اَلْأَمْنُ وَ اَلْعَافِیَةُنِ »
 («09آن دانسته نمی شود امنیت و عافیت. )بحارالأنوار ج 

محیط زیست و طبیعت، محلى است که انسان در آن متولد  (11
شود. شده، رشد و نمو می کند و گهواره انسان محسوب مى

 آن رابطه برقرار شود که ضمن اى بابدین سبب، باید به گونه
برخوردار شدن از مواهب طبیعى، در حفظ سلامت و پایدارى 

 آن نیز کوشش و مراقبت شود.

بردارى از محیط زیست باید اصولى و عادلانه باشد؛ به بهره (16
طورى که هم نسل حاضر و هم نسل هاى آینده، بتوانند در 

 پناه آن زندگى سالمى داشته باشند.

در طبیعت و محیط زیست مطلق و نامحدود تصرف انسان  (10
نیست؛ بلکه مقید به چارچوب هایى است که باید آنها را 
رعایت کند )از جمله: عدم اضرار به غیر؛ رعایت حقوق 

 ؛(دیگران؛ حفظ حقوق نسلهاى آینده

تواند انسان با تقویت ایمان و رعایت اصول اخلاق اسلامى، مى (19
ست برقرار و به سلامتى و آمیز با محیط زیاى مسالمترابطه

 شادابى خود و دیگران کمک نماید.

ب سازى، تخری هر نوع سوء استفاده و یا هر اقدامی که با آلوده (11
و نابودى محیط زیست، موجب تعدی به حق دیگران ـ بویژه 

 نسل هاى آینده ـ می شود، حرام و ممنوع است.

 راهکار نهایی تأمین امنیت و تضمین سلامت محیط زیست، (25
مسئولیت پذیری افراد، خانواده ها و جامعه، در رأس همه آنها 
مسئولین و مدیران، با آشنایی، اعتقاد و عمل به تعالیم دینی 

 و رهنمودهای اسلامی است. 

 

مؤلفه های مرتبط با جمعیت در امنیت و سلامت محیط 

  زیست

زندگی سالم و امن انسان وابسته به محیط زیست است. رشد 
عه شهرنشینی، تحولات صنعتی، تغییرات الگوهای جمعیت، توس

مصرف، مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را بوجود 
؛ "تخریب محیط زیست"می آورد. رشد جمعیت پیامدهایی مانند 

فقر، بیکاری، حاشیه "؛ "محرومیت های آموزشی و فرهنگی"
 ا بدنبالر "مشکلات اقتصادی"و "نشینی و سایر مشکلات اجتماعی

دارد. رشد جمعیت بموازات افزایش رفاه و رفاه طلبی و صنعتی 
شدن، تأثیرات نامطلوبی بر امنیت و سلامت محیط زیست خواهد 
داشت. آموزش و ارتقای سواد سلامت زیست محیطی، استفاده 
صحیح از منابع آبی، مصرف منابع بیولوژیکی زمین، برای پایداری 

ایش سرزمین با رویکرد و حفاظت از محیط زیست لازم است. آم
کنترل نابسامانی های استفاده از سرزمین )فرسایش خاک، تخریب 
جنگل ها، بیابان زایی، کاهش منابع آب شیرین، شور شدن خاک 

سازمان ها و ...( برای امنیت و سلامت محیط زیست لازم است )
 (.1990، جمعیت و اثر آن بر محیط زیست حفاظت محیط زیست

تأثیر گزار بر امنیت و سلامت  سایر مؤلفه های

 محیط زیست
  ،فروسایی محیطی و کشمکش بر سر منابع طبیعی 
 نوردند،ست محیطی که مرزهای ملی را درمیفشارهای زی 

 ا،ا به جایی مرز آبریزها، اکوسیستم هج 

 ای خطرناک مهاجرت، پناهندگان زیست محیطی، بیماری ه
 تی،و آسیب های محیط زیس

  ،یل و خشکسالی،طوفان، امواج سهمگین، سزلزله، طاعون 

 أثیر تخریب محیط زیست بر سلامتی و اقتصاد جوامع، ت 

 ورانه فزاینده انسان از بنیادهای زیستی، افزایش مداخلات بهره 

  ،تشدید فقر، افزایش جمعیت 
 ،امنیت غذایی 

 ،گرمایش جهانی 
  تغییر اقلیمِ جهانی و نابودی سازمایه های زیست کره )کاهش

ه ازن، تغییرات آب و هوایی، جنگل زدایی، بالا آمدن سطح لای
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دریاها، نابودی سازه های کرانه ای، خشکیدن تالاب ها و 
رودها، ذوب یخ زارهای قطبی، تندبادها و سیلاب ها، نابودی 

 زیستگاه ها و کشتزارها،...(

  ،نابودی تنوع زیستی 
 ینی،وزمکمبود و آلودگی منابع آب، بویژه آبهای زیرزمینی و ر 

  ،آلودگی اقیانوس ها در اثر مداخلات صنعتی 

  ،ایمنی هسته ای 

 

 های اخیر هایی از حوادث مهم زیست محیطی دههنمونه

 لحادثه نیروگاه هسته ای چرنوبی 
 ودخانه هاییمناقشات نظامی در مسئله تقسیم آب در طول ر 

 .. .ند، مثل نیل، مکونگ و س

 سلامی ایران، ارتش در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری ا
متجاوز بعثی عراق، از گازهای خطرناک شیمیایی توسط عراق 

رهای های شیمیایی اثعلیه نیروهای ایرانی استفاده کرد. سلاح
بسیار نامطلوبی بر محیط زیست دارند. در اجلاس سال 

آبان ماه در لاهه هلند برگزار شد،  22تا  16ش. که از 1991
ژه سلاحهای شیمیایی بر مردم به وینخستین بار نمایشگاه آثار 

کودکان و زنان و آثار زیست محیطی سلاحهای شیمیایی در 
حاشیه این اجلاس جهانی برگزار شد که مورد بررسی 

 کشور عضو این اجلاس قرار گرفت. 101نمایندگان 

  جنگهای بعدی عراق نظیر جنگ خلیج فارس، حمله عراق به
عراق آثار زیانباری بر کویت و حمله آمریکا با متحدانش به 

 محیط زیست به جا گذاشت.

  بر اثر جنگ افغانستان زیر ساختهای اقتصادی و زراعتی به
کلی از بین رفت. گنجینه های ملی، وحوش و طیور و باغ ها 
و جنگلها نابود شد. محیط زیست چنان آسیب دید که علاج 

ها سال تلاش و فعالیت نیاز دارد. در افغانستان آن به ده
میلیونها مین ضد نفر به کار رفته و سیاست زمین سوخته 
اعمال شده است. بر اثر جنگ زمینهای بسیار وسیعی از 
افغانستان استعداد زراعت و کشت را از دست داده است. در 
پاره ای از نقاط کشور آبها سمی و زهراگین شده که موجب 
بیماری های خطرناک حیوانی، گیاهی و انسانی می شود. 

یاری از جنگ افزارهای بکار رفته موجب تخریب محیط بس
زیست و وارد کردن خسارات جبران ناپذیر بر طبیعت، نظیر 

 آب، خاک، گیاه، حیوانات و انسانها شده است.

  تغییرات اقلیمی اخیر در مناطق مختلف جهان
دن بالا آم"؛ "خشکسالی و طوفان های موسمی ویتنام"نظیر

سیل در تایلند و "؛"سطح آب دریا در تایلند و ویتنام
 ؛ "خشکسالی در منطقه جنوب شرقی آسیا"؛"فیلیپین

 

 تهدیدات محیط زیست در جنگ ها

جنگ آثار سوء بر محیط زیست دارد، از این رو به جاست که 
قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در اسلام و همچنین قانون و 
مقرراتی که در کنوانسیونهای بین المللی آمده مورد احترام قرار 

 گیرد. 
 

 بحث
محیط زیست با جستارهای توسعه و امنیت واحدهای سیاسی 

ه گونه ای که هر گونه اختلال در نسبت مستقیم داشته است ب
کارکرد عناصر سازنده زیست بوم ها و زیست کره، زیست و مدنیت 
بشر را تهدید می کند. خطرات زیست محیطی به طور قابل توجهی 
بر سلامت انسان تاثیر می گذارد، یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم، 

در  در از بین بردن اکوسیستم های پایدار زندگی نقش دارد.
میلیون مرگ و  19برآوردهای سازمان جهانی بهداشت، هر ساله 

درصد از  21میر ناشی از عوامل محیطی اتفاق می افتد. همچنین 
 29بیماری های جهانی مسبب سال های سالم از دست رفته و 

درصد از کل مرگ و میرها، مرگ و میر ناشی از مرگ زودرس 
محیطی بیماری ها در مربوط به عوامل محیطی است و بار زیست 

برابر بیشتر از کشورهای توسعه یافته  11کشورهای در حال توسعه 
است )به علت تفاوت در مواجهه با خطرات زیست محیطی و 

  .(6دسترسی به مراقبت های بهداشتی( )
از مهم ترین تهدیدات امنیت زیست محیطی که به منزله تهدید 

زیر می توان اشاره  امنیت ملی جوامع محسوب میشوند به موارد
 نمود:
  گرمایش جهانی 
 ذوب شدن یخچال های طبیعی در قطب ها و ارتفاعات 

 خشکسالی 

 ریزگرد ها 

 زلزله 

 سیل 

 طوفان 

موارد فوق و سایر تهدیدات زیست محیطی ، به مرز جغرافیایی 
خاصی محدود نمی شوند و به راحتی مرزها را در می نوردند. در 

ایی به علت این تهدیدات دچار بعضی موارد دولت ها و ملت ه
چالش می شوند که در به وجود آوردن آنها نقشی نداشته اند و در 
اثر پدیده های ثانویه ناشی از این تهدیدات، امنیت ملی آنها به خطر 

افتد. در بعضی موارد آثار این نوع تهدیدات امنیت زیست می
ل مح محیطی برای کشورهایی که در فاصله های بسیار دورتر از

 .(9) وقوع حوادث هستند، بیشتر است

ب عوامل زیست محیطی، معلول نیروهای اقتصادی و تخری
حاصله از آن به یک دولت شخصی است و تهدیدات اجتماعی غیر

های لحسی مستقل مربوط نمی شود و راهت سیادشمن و یا موجودی
در سیاستگذاری امنیت پایدار ملی، مسائل و  .مشارکتی می طلبد
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تهدیدات مرتبط با سلامت و امنیت محیط زیست باید با اولویت 
 موردتوجه قرار گیرند.

 

 گیرینتیجه
تهدیداتی که ناپایداری، تخریب، توزیع نامناسب و محدودیت 
در برخی منابع زیست محیطی ایجاد می کنند، می توانند بر حوزه 

کشورها هم آسیب ایجاد نمایند. رسیدگی به این نوع امنیت ملی 
تهدیدات و پیدا کردن راه حل برای آنها، از جایگاه و اولویتی ویژه 

شناسایی، راهیابی و کنترل تهدیدات با اولویت  .برخوردار است
زیست محیطی، از اولویت های سلامت عمومی و  امنیت ملی نیز 

ارترین چالش های امنیت و بشمار می روند. مهم ترین و اولویت د
 سلامت زیست محیطی ایران عبارتند از: 

  تفهیم و قبول معنای گسترده از امنیت به گونه ای که
 تهدیدات زیست محیطی را نیز در برگیرد.

  شناسایی عوامل محیطی و پیشران تغییرات زیست محیطی
 مؤثر بر امنیت ایران،

آلودگی آب  عواملی همچون تأمین انرژی و دستیابی به آن،
، جمعیت و ریاها، خشکسالی، تغییرات آب و هوارودخانه ها و د

مهاجرت، عوارض بیماریزای ناشی از آنها و نظایر آنها بر امنیت ملی 
ایران، تأثیرات قابل توجهی دارند. توجه به مسایل امنیت ملی در 
حوزه محیط زیست باید سلامت محور، آینده نگرانه، ارزش محور، 

ریزی های جامع و راهبردی طالعات متقن علمی، و برنامهمتکی بر م
 باشد. 
 

از همه اساتیدی که با نظرات ارزشمند خود  تشکر و قدردانی:
رسان بودند، صمیمانه سپاسگزاری در غنای مطالب حاضر یاری

 گردد.می

 

که مایند نبدین وسیله نویسندگان تصریح می تضاد منافع:
گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.هیچ

منابع 
1. Alizadeh O, Pishgahi Far Z. Environmental 

security and the evolution of the concept of security 

in the 21st century. Geographical Perspective 

(Human Studies). 2011; 6(4): 109-119. 

2. Al-Kajbaf H, Khadimi M, Jalalian A, Arshadi M. 

Health and safety in the field of climate change and 

its impact on environmental refugees. Journal of 

Medical Law. 2019; 13(51): 39-64. 

3. Lotfi H, Nami MH, Hassanpour J, Bahiraei H. 

Environmental security and national security policy. 

Journal of New Attitudes in Human Geography. 

2011; 3(4): 121-144. 

4. Hafiznia MR, Valigholizadeh A, Ahmadipoor Z. A 

study and analysis of the role of population in the 

geopolitical weight of Iran. Teacher's Quarterly. 

2009; 13(1). 

5. Kaviani Rad M. Environmental security from a 

geopolitical perspective. Journal of Applied Research 

in Geographical Sciences. 2011; 20(23): 85-106.  

6. Asadi Karam R. Environmental Impacts on Public 

Health. 2nd National Conference on Lifestyle and 

Health, Yazd. 2018. https://civilica.com/doc/914227  

7. Rohami R. Examining the duties of governments in 

maintaining the individual security of human beings. 

Public Law Research Quarterly. 2014; 15(42): 185-

211.  

8. Farahani Sh, Mirzaei MM. The impact of 

environmental security threats on iran's national 

security. Quarterly Journal of Political and 

International Research. 2016; 7(29): 171-191.  

9. Ranjbar Heydari V, Jamshidi E. A study of the 

concept of environmental security with a look at iran's 

environmental security challenges. Social-Cultural 

Strategy Quarterly. 2016; 5(21): 199-231.  

10. Jajarmi K, Pishgami Fard Z, Mahkouei H. 

Assessment of environmental threats to Iran's 

national security. Strategy. 2013; 22(67): 193-230.  

11. Mousavi Shafaei M, Noorollahi Y, Rezaian 

Ghiyehbashi A, Yousefi H, Rezaian AH. Human 

security and the challenges of renewable energy 

development in Iran, with emphasis on environmental 

security. Environmental Science and Technology. 

2016; 18(2).  

12. Mossadegh A. Global warming and the 

environmental crisis. Tehran: Iranian Agricultural 

Science; 2010. https://www.gisoom.com 

13. Hosseini SN. Iranian agriculture in the 

globalization of the world (challenges and 

opportunities). Political-Economic Information 

Monthly. 2008; No. 253-254. 

14. Kaviani Rad M. Soil crisis and threat to food 

security. National Security Watch. 2017; 58: 19-24.  

15. Kaviani Rad M. Spatial analysis of environmental 

hazards and ecological crises in Iran. Quarterly 

Journal of Strategic Studies. 2010; 13(2): 33-57.  

16. Mohammadi Naba T, Dastranj M, Negahdari S, 

Salimi Shorbakhorlou N. Institutionalization of 

environmental culture based on Islamic culture. 

Quarterly Journal of Environmental Education and 

Sustainable Development. 2012; 1(1): 1-7.  

17. Naqibi SA. Environment and its rights from the 

perspective of the Holy Quran. 

https://www.mehrnews.com  

18. Akbari Rad T. The role of Quranic teachings in 

reducing environmental crises. Environmental 

Science. 2013; 39(1): 73-80.  

 

 

https://civilica.com/doc/914227%207
https://civilica.com/doc/914227%207
https://www.gisoom.com/
https://www.mehrnews.com/

