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 چکیده

و به عنوان ابزاري براي معرفی نماید را در چارچوب کلی  اخالق زیست محيطی  کند تا اخالق اسالمی در مورد آبتالش می این مقاله1

نماید و کارکردهاي ارتباطات را ترویج می مدیریت پایدار منابع آب، به کار برد. رویكرد در اینجا فرهنگی است به این معنا که، یادگيري اجتماعی

که چگونه اخالق  مسأله، به بررسی این مقالهدهد. این سطح تحقيقات کاربردي را از طریق مشارکت صنعت و تكنولوژي ارتقاء می همزمان، و

هایی براي چالشهاي کنونی و آتی درباره ي آب، کمک رساند، می پردازد. سؤال تواند به یافتن راه حلاسالمی در مورد آب به بهترین نحو می

 ،هاي جدید برآمده از اخالق اسالمی آب را براي ترویج اصول اخالقی عام مشارکت کنندگانتوان ابزارها و تكنيکه چگونه میاصلی این است ک

 ذي نفع در تصميم سازي براي انتقال دانش از طریق نهادهاو سازمان بكار بست.

 

 کلید واژه ها:             

  اخالق آب، مدیریت، فرهنگ، اسراف             
 
 

 مقدمه
 دليل به تنها نه ،آب .ميباشدترین مسائل پيش روي دولت ها و ملت ها حساس وترین  ، بحرانیترینبرانگيز بحث زمره در آبمربوط به  مباحث

، دارد مستقيم ارتباط، کشورها ملی امنيت با که گوناگونی مصارف دادن پوشش دليل به بلكه، است حياتی اهميت داراي، بشر براي آن مصارف

غذا،  زمين، ایمنی احياي و بازیابی هيدروالكتریكی، بحث يهاروگاهين طریق از الكتریسته نيروي توليد در آب منابع از استفاده. اي داردجایگاه ویژه

 یا مستقيم طور به گیخاك، هم هوایی، فرسایش و بآ تغييرات، زدایی نبابيا، محيطی زیست اثرات با مرتبط دسترس، بحث در پاك آب منابع

 .دارد بستگی آب وجود و دسترسی قابليت به، غيرمستقيم

. است مواجه آن با ايفزاینده طور به بعدي يهادهه در و اکنون بشر که ندا اساسی مشكالت جمله ي از، آن کمبود و آب به مربوط يتنشها

 مانند جانبی دگرگونی، اثرات و تغيير این. است یافته زیادي شدت، رشد به رو برداري بهره از ناشی زیاد فشارهاي دليل به آب منابع پذیري آسيب

 بسياري در و شده اجتماعی و سياسی ناپایداري به منجر، هامكان از يبسيار در تحميلی فشارهاي این. است داشته دنبال بهرا  محيطی فساد و آلودگی

 . است گردیدهها انسان از شماري بی تعداد رنج باعث، دیگر مناطق

 که است این اساسی سؤال. دهدیم قرار بررسی مورد، آب پایدار مدیریت براي ابزاري عنوان به را آب از استفاده اخالق، مقاله ، اینکلی بطور

 . بریم کار به بهينه استفاده براي، آب مورد در را اسالمی اخالق از گرفته نشأت يهاتكنيک و ابزارها ميتوانیم چگونه
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را باال و عملكردهاي ارتباطی به طور همزمان سطوح عالی تر به  این رویكرد از آن جهت فرهنگی است که در آن از طریق آموزش از پایين

که در تحقيقات صنعتی و مشارکت تكنولوژي به کار برده شده است و از طریق آموزش اجتماعی منتشر می شود. این رویكرد، ترویج می دهد؛ 

و فراگير مبتنی است. و این به ارتباط ميان اجزاء مختلف سيستم مدیریت منابع آب بستگی دارد. چنين تالشی نيازمند تحليل سيستمی جامعين، بر همچن

 محيط زیست آغاز شده و هدف، -تكنولوژي -است. هر استراتژي باید از تحليل پيوستگی سيستم انسان انتخاب استراتژي مناسب براي سيستمی جامع

 .(Pahl-Wostl, 2002)بهبود طراحی آن باشد

 اخالقيات و اجتماعی وليتئمسي، هنجار ي، رفتارهااخالق مفاهيمقسمت اول،  ، به بيان قسمت هاي زیر می پردازد. مقالهدر این خصوص، این 

مفاهيم مدیریت منابع آب یكپارچه .دینمایمرا در زمينه مدیریت جامع منابع آب تشریح  آب مورد در اخالقياتوم، د قسمت. دینمایم تعریف را آب

(Integrated Water Resources Management:IWRM را به توسعه پایدار ارتباط )و بر ابعاد فاکتورهاي عملی ابعاد انسانی و  دهدیم

، رویكرد فرهنگی براي عملی سازي اخالق در سومدر قسمت .دینمایمبراي دوره عمل آتی، تأکيد  ي اصلیهامحركبهبود مداوم سازمانی به عنوان 

 .   دینمایم، نتایج را بيان و قسمت چهارم دشویمتشریح شده دربارۀ آب، پيشنهاد  ، بوسيله ارتباط دادن آب، فرهنگ و اخالق اسالمیمورد آب

 

 مباحث طراحی و ارتباطات آنها

 مسئولیت اجتماعی هنجاری و، رفتار حقوق، اخالق

کسب خوبی ها و رفع و  شيو ه هايعلمی ست که ضمن معرفی و شناساندن انواع خوبی ها و بدي ها, راههاي کسب خوبی ها و بدي ها ، ، اخالقعلم 

رفتاري. علم اخالق، همچون فلسفه و علوم عقلی محض یعنی هم بعد شناختی و معرفتی دارد و هم بعد عملی و دفع بدي ها را به ما تعليم می دهد.

  است. يرفتار هاي آموزش شيوه،نيست، که صرفا بعد عقالنی و نظري انسان را تقویت کند، بلكه هدف اصلی این علم 

 هم پوشانی دارند؟  حقوقاست؟ آیا اخالق و  حقوقاخالق مانند  علم اما آیا

است. این با  حقوقو باالتر از  بودهاما با آن متفاوت ، مرتبط است حقوقبا  اخالق که دهدینتایج مرور مطالعات مختلف موجود نشان م -

 .شودیقضاوت م، نه با آن چيزي که شما ميدانيد دهيد ویکه انجام م چهآن

 اخالق منشی شخصی ست براي کسی که ارزشمندترین انتخاب ها را دارد. -

هایی را پيدا یک نفر به راحتی چنين هم پوشانی شناور است و اخالقبر روي دریایی از  حقوق ، پریستون اظهار داشت که1001در سال  -

، هايبمعاصر قرار دارد مانند آزادي فردي، حمایت از آس حقوقی يرهايرا که به عنوان قلب و مرکز تأث هاییينهوقتی که مباحث و زم کندیم

 انتشار یک اجتماع خاص آزمون و بررسی نماید.

عموم، اصول کلی عدالت و بی طرفی، حمایت از حقوق انسانی، شناسایی  ۀهاي معمولی و عالقعدالت اجتماعی به وسيله نيک اندیشیمباحث 

خواه، شناسایی و مدیریت موضوعات اتحاد و وحدت، صداقت و درستكاري، تنظيم حدود مناسب براي بيان اقدامات که جوامع دموکراتيک آزادي

 .اي مطابق باشدافراد در مشاغل حرفه هاييتکه با وظایف و مسئول ییهاروش هتر در عملكرد، بم انداز وسيعتضادها، عالیق، چش

ویژه پذیرفته شده  ۀاشاره دارد که ترکيبی از اصول و ضوابط اخالقی است که توسط یک جامع ییهارزشا در برداشتن استانداردها و که قانونیرفتار 

که بوسيله یک شخص یا گروه اجتماعی پذیرفته ، منسوب به فرهنگ ياخالقی یا استانداردها باورهايها، ضوابط و به واسطه تعریف، ارزش .است

در هر فرهنگی ویژگی هاي خاص خود را دارد ولو اینكه بعضی از رفتارهاي ارزشی  ها. این بدین معنی است که ارزش(Katz, 1991)باشد

 ختصاص به فرهنگ خاصی ندارد. عموميت دارد و ا

مطلق است تا  يبيشتر استانداردها، و از اینرو موضوع آنها شوندیبراي ارزیابی درستی و نادرستی استفاده م اخالقی معموالً مالك هايالبته 

 .تر استکه محكم رودیپيش م ییهافرهنگی براي انجام امور. این عقيده به سمت ارزش يتمقبول

تر پس به این دليل، منطقی احساس مسئوليت در قبال اخالق آب بر اساس ارزش هاي حاکم در هر جامعه باید تبيين و تحليل شود.که  دهدیاین نشان م

 براي ییتوسعه و استانداردها يهااست از واژه مسؤليت اجتماعی استفاده نمائيم. استفاده از این واژه، قابليت محاسبه و جوابگوئی و همچنين شاخص

 . سازدیرا مقدور م یماداشته اندازه گيري اینكه چقدر پيشرفت در عملی سازي اخالق آب
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 خالق آبا

گفتگو و نظارت در مورد  و ايحرفه يهادانشگاهی، بحث يهامحيط ویژه و ممتاز است که اکنون در  به عنوان بخش آب ، اخالقمتندر این 

، دسترسی کافی به نيازهاي اساسی آب و بهسازي، ، حفاظت. موضوعات اساسی در اخالق آب(Herromoës, 2002)آبها پدیدار شده است

به دليل کمبود تفویض اختيار و عدم توانائی براي  ها که اکثراً. این چالشباشدیها مانسان ۀمحروميت جوامع فقير و حاشيه نشين از چنين حق اولي

 اخالقی حل شود. يهاکه نياز است بر پایه چارچوبدهد، ی، شرایط را در وضعيت دشوار اخالقی قرار مباشدیپرداخت خدمات م

ه و ارتباطات آن با کارائی، بهره وري، اخالقی به منظور پيگيري مباحثی مثل تخصيص منابع آب محدود شد يهادارد این چارچوب ضرورت

بویژه براي رسيدگی و توجه به حفاظت محيط و پایداري براي توليدات آتی در تدوین مهم،  شود. این بناعدالت و تساوي حقوق اجتماعی ارزیابی، 

 . (UNESCO & RCWE, 2005)مدیریت جامع منابع آب حائز اهميت است

 در متون مدیریت جامع منابع آب آب اخالق

طرح و حمایت شد و به عنوان یک ، 1990ۀ در اوائل ده که دهدیرا ارائه م یک الگو در مدیریت منابع آبگر نمایان IWRMمفهوم 

یک ، اینهسازي را بهبود داد. زیادي را کسب نمود انتقال آب و خدمات ب مقبوليتاي نظارت منطقی منابع آب، رویكرد مناسب و ابزار مدیریت بر

و تالش  دهدیهاي منابع طبيعی و اهداف اقتصادي و اجتماعی را مورد بررسی قرار مکه ارتباط درونی بين سيستم باشدیاندیشه م ۀپای ررویكرد ب

تا فاکتورهاي خارج از  ،بخشيد خواهد گسترش، مدیریت منابع آب را رویكرداین  تا آنها را در مدیریت پایدار از منابع آب ادغام نماید. دینمایم

 مانند توسعه ملی و کاهش فقر عينی را به حساب آورد.، بخش آب

که به وسيله ، زیرهمه در تعریف  ، اجتماعی و پایداري محيطی -اهداف گوناگون به تعادل رساندن کارایی اقتصادي، تساوي حقوق اقتصادي

فرآیندي است که توسعه هماهنگ و مدیریت ، (پایدار آب مدیریت منابع)  IWRMارائه شده، منعكس گردیده است.  به صورت شرکت جهانی آب

ستم را آب، زمين و منابع مرتبط به منظور به حداکثر رسيدن نتایج اقتصادي و رفاه اجتماعی به روش منصفانه بدون به خطر انداختن پایداري اکوسي

 .بخشدیتقا مرا

، ارزیابی و مدیریت خطر، شبكه دانش و ارتباطات، امكانات اقتصادي مانند شامل تجهيزات تكنيكی براي ارزیابی منابع آب، مدیریتی يابزارها

وصی و مالی و غيره، تجهيزات سازمانی مانند مدیریت بر پایه مشاغل جامعه براي منابع آب محلی، شراکت خص يهاها و کمک، تعرفههايمتق

 .باشدیو انتقال خدمات به مناطق فقير م عمومی، کارشناسی براي بهبود مدیریت منابع آب

سرعت بين ميزان روبه رشد تقاضاي آب و ابتكارات محلی و بين المللی  حفظکه براي  مدیریت منابع آب منددر این متن، رویكرد روش

مؤسسات ملی در به عنوان مثال،  .آب تحت بررسی است. البته سود بسيار اندك است و دالیل آن بسيار زیاد است ، براي غلبه بر بحرانشدیحمایت م

آب  از ها اغلب دوباره کاري و گاهی متناقض هستند، بخش درگير اغلب پراکنده و غير متمرکز هستند،، طرح و برنامهکنندیارتباط با هم کار نم

چه هنوز  مروزه توافق عمومی وجود دارد که اگرا .شودییا هيچ شوق و انگيزه و حفاظتی فراهم نمو  شودینه دریافت معموماً به سختی کمک هزی

انسانی شكست خورده  هاييتبراي فعال برنامه ریزي شده سنتی غلبه دارد، اما براي ایفا کردن ضوابط آب یكردهايفيزیكی بر رو يهااتكا به راه حل

 (Abuzeid & Hamdy, 2004)دارد متعددي وجود  ، مشكالت اقتصادي، اجتماعی و محيطیبا توجه به همۀ این مسائل .است

فيزیكی منابع  يهاتنها جنبهمدیریت آن نه . را در بر دارد هایمانيتتمام فعال، ما ضروري و حياتی در بدن صرعن به عنوان مسلم است که آب

از نظر مالحظات تئوریكی، علمی و فرهنگی مانند اعتقادات، دانش عملی،  ، بلكهمانند هيدرولوژیكی، توپوگرافی، شرایط هواشناسی را در بردارد، آب

 .(Berteaud, 2003) ها نيز حائز اهميت استو شعائر و سنت ناسک، مهایشنامهها، نماافسانه

به وجود آمد. بسياري از کشورها، رویكرد خود را به سمت  ، همزمان بطور در فكر مردم درباره مدیریت منابع آب غييرات زیادي، تحقيقتدر 

جدید و یا انتقال  يهابدون نياز به ساختمان، در حال رشد جدید براي برآورده کردن نيازهاي يهابا روش نرم از طریق توسعه روش یكردهاییرو

شكل یک  ميزان خط مشی اصلی یک مورد را نشان می دهد که به مسير صاف نزدیک شده است و  تر نيز جهت دادند.جدید آب در مقياس بزرگ

 باید مدیریت شود. 

 رویکردی فرهنگی به عملی سازی اخالق آب، با توجه ویژه ای به دین اسالم

 و فرهنگ آب. 1
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 علوم و ، هنرهاو رفتارها، نهادها ها، اخالقیشهو اند هایدها، ها و باورهاسنتعادات، جمله  از یاجتماع هايیدهپدمام ت تمدن، و فرهنگ مفهوم

خودشان  شودیهستند که ادعا م یوابسته به فرهنگ خاص يهااز ارزش يستمیبر س یمبتن يشههم هايداورحال،  هر بهرا در بردارد.  غيره و تكنولوژي و

 حاکم هستند.  فرهنگبه مثابه  یحت یا یه عطفبه مثابه نكت

فرهنگ، تأثير مهمی بر چگونگی  .است ايجنبه دوو در همان زمان  يچيدهپيق، و فرهنگ عم آب يانارتباط م، هاها و زمانمكان یدر تمام

دار در مدیریت جيره اي معنیاز این منبع حياتی طبيعی و تعيين رفتار مرتبط با آن دارد. اگر مصرف کنندگان به گونه درك مصرف کنندگان آب

گوید، یم. فيلسوف فرانسوي کاستون باخالرد (Berteaud, 2003)ي فرهنگی به ميزان قابل توجهی خواهند بود رفتارهاشرکت کنند،  بندي آب

 اي از گذشته، حال و آینده است.آینه آب

رابطه آب و فرهنگ به طور معنی داري مرتبط است با احساسات و بازنمایی ها و ذهنياتی که احساسات و هویت جمعی را می سازند، که می 

 تواند منشأ بالقوه کشمكش ها باشد یا سازمان دهنده ي قدرتی براي بوجود آوردن اتحاد و سپس انسجام اجتماعی و منطقه اي باشد. 

 در اسالم اخالق آب.  2

 36، در قرآن .(Jamil, 1999) تا زندگی را تداوم بخشد است موهبتی است از طرف خداوند بدارد. آ اي در اسالماهميت بسيار ویژه آب 

  آورده شده است: بر طبق نظم قرآن ییهااند. اینجا مثالدر چندین دسته طبقه بندي شده که جا از آب یاد شده است

 .60/انبياء« پدید آوردیمرا از آب  زنده اي هر چيز : »خداوند فرموده است، وابسته هستند تمام موجودات به آب -

فرو فرستاد پس هر گياهی را  اوست خدایی که از آسمان باران» فرموده است: خداوند، منبع تمام زندگی گياهی است، آب -

 .99/انعام «ها را از زمين رویاندیمبدان رویاندیم و سبزه

اوست خدایی که از آسمان آبی فرو فرستاد که به سبب آن » خداوند فرموده است:، منشأ تمام مواد غذایی است آب -

 .11/بقره« ي گوناگون پدید آورد تا روزي شما گرددهاهميوه

اید؟ آیا شما آنرا از ابر نوشيد متوجهآیا آبی را که شما در هر روز می»خداوند فرموده است: هاست، يدنیمنشأ تمام نوش آب -

آیا  .گردانيدیمشور و تلخ می، ایما کردهخواستيم، آن آب را به جاي آنكه خوش و گوارفرو ریختيد یا ما نازل ساختيم؟ اگر می

 .00-36/واقعه «کنيد؟شكرگذاري نمی

بر شما صيد دریا و طعام آن حالل »خداوند فرموده است: ، حيوانی است هايينمنبع دائم از غذاهاي دریایی و پروتئ آب -

 .93/مائده« تا شما و کاروانان به آن بهره مند شوند، گردید

شامل ، درباره حفظ عدالت و تساوي  پيامبر احادیث اکثر باشد.یاز اساس دین و مذهب م ، تأمين عدالت اجتماعی براي مسلمانانبه عالوه 

 آنانزیرا ، نماید بيش از نيازهاي خود،آب را مصرف تواندیو دسترسی به منابع آب است. در نتيجه، مسلمان واقعی و مؤمن نم تساوي در مصرف آب

این  .(Faruqui, 2001; Naff & Dellapenna, 2002) را به دیگران بدهندشان یرایگان از آب مازاد نيازهاي اساس اجازه استفاده معتقدند

مختلف  يهابخش کهاست نقل شده   اي از پيامبر. در حدیث ویژهدهدیمورد مالحظه قرار م، حقيقت، آب را به عنوان منبع حياتی جامعه دربحث، 

 را دارند، تأکيد شده است. شانیحق دسترسی رایگان به آب براي نيازهاي اساس، جامعه

در مناطق  . در نتيجه، هر چارچوب اخالقی مدیریت آبباشدیم جهانبه طور برجسته منبع اخالقی و عمده کشورهاي مسلمان  ، اسالم دیدگاه

و  اخالق اسالمی هايیهپا ر. بنابراین، نظر بباشدیم اسالمی و دانش منتشر شده به وسيله قوانين و اخالق اساساً باید بر پایه اعتقادات اسالمی، جهان

گام الزم براي توسعه چنين ، براي مدیریت آب اخالقی اسالمی هايیهپا با توجه به .باشدیم احكام اسالمی قوانين و ۀدانش منتشر شده بوسيل

آب تا  و مدیریت آب را از نظارت محيطی و حفاظت وسيعی از مباحث محيطی ۀمحدود ، ضروري است. در واقع احكام دینی اسالمی ییهاچارچوب

 .دهدیخصوصی سازي پوشش م و قيمت گذاري تخصيص بخش

م جامعه را در مدیریت منابع طبيعی ملز يهابخش تمامی که عدالت اجتماعی و شرکت، است اسالمی يهاتمام این احكام بر مبناي ارزش

 .کندیم

 شد. بنابراین یكی از بهترین شيوه هاي اخالقی جهت فرهنگ سازي در حوزه اخالق آب از نظر اسالم توجه به دوري از اسراف و ریشه هاي آن می با
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 اسراف و عوامل هاشهیر. 3

 عامل نادانی.الف 

در بيان ، (61 ،اعراف) کندیمعرفی م پس از آنكه قوم لوط را مردمانی اسرافكار ،کریم قرآن نادانی و آثار سوء آن است. ،اسراف یكی از عوامل       

 .(55،نمل )تُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَـبَلْ اَنْ : دیفرمایانگيزه اسرافكاري آنان نادانی را مطرح کرده و م

 ،نادان را نمی بينی» :ندیفرمایم خروج از اعتدال و ميانه روي معرفی شده است و حضرت امام علی  يهایكی از علت ،روایات نيز نادانیدر 

خصلت زشت را براي لشكر نادانی  05لشكر عقل و نادانی را معرفی کرده و  ،در روایتی امام صادق . (نهج البالغه 00حكمت )«مگر تندرو یا کندرو

. در بعضی (13 ص ،1 ج ،ینيکل )«لشكر عقل ميانه رو و لشكر نادانی متجاوز و سرکش است» که در یكی از آن موارد فرموده است: بيان کرده،

نادانی اساس و ، (105ص ،00 جی، مجلس) «هالجهل رأس الشر کلّ» :دیفرمایم امام علی . ذکر شده است هاينادانی اساس و ریشه تمام بد روایات،

 منبع هر بدي است.

 عامل اقتصادی )رفاه زدگی(. ب

در صورت نبودن ایمان و ضعف اخالقی  ،ثروت فراوان غوطه ور بودن در نعمت و ثروت است. ،شودیم که موجب اسراف ییهانهيیكی از زم      

ولی ثروتی را که مستی و غرور به همراه داشته و زمينه  ،با داشتن ثروت مشروع مخالف نيست البته اسالم .شودیتجاوز و طغيان م موجب اسرافكاري،

: )المال مال اهلل دیفرمایم(61اعراف )ال یُحنبُّ الْمُسْرففينَ ۥهُـ تُسْرففُوا اننَالضمن خواندن آیه، .امام صادق داندیناپسند م، ساز اسراف و زیاده روي شود

ثروت متعلق به خداست و  .(13 ص ،106 ج ،یمجلس )یضعه عند الرجل ودائع و جوز لهمان یأکلوا قصدا ویلبسوا قصدا وینكحوا قصدا و یرکبواقصدا(

ازدواج کنند و از  بپوشند، براي آنان مجاز شمرده که بخورند، ،در اختيار مردم قرار داده است و با رعایت ميانه روي آنرا به عنوان امانت ،خداوند متعال

 وسایل نقليه استفاده کنند.

 عامل روانی. ج

 احساس حقارت و خودکم بينی

دوران کودکی هستند و در گذشته دچار مشكالت اقتصادي بوده و در رسيدن به  يفشارها و رنجها اشخاصی که دچار کمبود شخصيت،

 تا ،زنندیدست به اسرافكاري م هایبراي جبران آن سرکوب ،کنندیزمانی که توانایی پيدا م اند،ین دليل تحقير شدهدو ب اندخود ناکام مانده يهاخواسته

 خود را مطرح کنند.

هر کس که تكبر ورزد یا ، (613 ص ،6 ج ،ینيکل) ما من رجل تكبر او تجبر اال لذله یجدها فی نفسه :دیفرمایم عليه السالمامام علی 

 «.ابدییبه سبب کمبودي است که در خود م زورگویی کند،

 صلی اهلل عليه و آلهپيامبر اکرم  .کندیمعرفی م اسراف يهاشهیخودنمایی و فخرفروشی را یكی از ر معصوم با صراحت، در روایات دیگر،

 .«فخر به باطل و خوردن آنچه که در شأن او نيست عالمت اسرافكاران دو چيز است:» :ندیفرمایم

 وسواس

ناخواسته مرتكب و  تقوا نيز گاهی دچار وسواس اشخاص با وسواس است. شودیو زیاده روي م روانی که منجر به اسراف یكی از عوامل

 .کندیها وقتش را تلف مو مدت دهدیفراوانی را هدر م آب ،شخص وسواسی براي شستن لباس یا انجام یک غسل یا وضو مثالً .شوندیاسراف م

 .(16 ص ،1 ج ،ینيکل) دانستندیدینی است و امام معصوم وسواس را یک فكر شيطانی م نادانی و کج فهمی مسائل ،ریشه وسواس

 عامل اجتماعی. د

دام اسراف  دیگران در رقابت با دیگران است. گاهی اشخاص در کورکورانه از تقليد پيروي ناآگاهانه و ،هاي اسرافزمينه و علل از یكی
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براي روشن شدن زشتی این قبيل . (53، صصق)محيط را مذمّت کرده است مسأله تأثيرپذیري غلط از ،موارد متعددي در، مجيد شوند. قرآنمی گرفتار

 افراد یا ،این مسابقه در. کشتن شترها رایج بود «معاقرۀ» اي به ناممسابقه ،دوران جاهليت در .اهميّت است زئحا توجه به حكایت تاریخی زیر ،هارقابت

 ممنوع کرد و این مسابقه را صلی اهلل عليه و آلهاکرم  پيامبر ظهوراسالم، کردند. باانفاق می وقربانی  را هزاران شتر اساس رقابت، هاي مختلف برقبيله زا

این رسم به تدریج فراموش شد. در زمان حكومت علی  و« اسالم نيست از کشتن شتر، مسابقۀ»، (110، ص15ی، ج مجلس )«اإلسالمالعقرفی: »فرمود

رئيس ، سحيم. قبایل گوشت فرستاد افراد از یک هر براي و کرد قربانی را شتري تميم بنی قبيلۀ رئيس، غالب آمد، کوفه قحطی پدید در ،عليه السالم

 وت پرداخ او با رقابت به نيز کرد. غالب قربانی شتري فوراً و کرد پرتاپ وآنرا افتاد معاقره مسابقه یاد به، مشاهده کرد را گوشت وقتی، ریاح بنی قبيله

. ليكن کند مقابله او با نتوانست سحيم ولی، رسيد رأس صد به، غالب قربانی شترهاي تعداد ات یافت ادامه رقابت این و کرد قربانی دیگر شتر چهار

 رسيد، عليه السالم علی حضرت به خبر داد. این قرارم مرد اختيار در و کرد قربانی شتر زیادي تعداد رقابت براي، کرد پيدا تواناییسحيم  که دورانی

 .(155 ص ،1 جدميري،  )«است فخرفروشی و غلط رقابت مسابقات قبيل این زیرا، است رامها حگوشت این خوردن»: ندفرمودحضرت 

 السالمعليه  علیامام  ندهند. حضرت قرار خود الگوي را ثروتمند افراد که دهدمی دستور خود پيروان به عاملی چنين با مقابله براي اسالم    

 هستند؛ ترپایين تو از مادي نظر از که کسانی به»، (630 ص ،05 ج ،یمجلس) ستوجباًم ولمزیدهم شاکراً اهللف لنأَنْعُمف تكونه دون هون مه انظرالي :فرمایدمی

 .«شوي او بيشتر نعمت مستحق و باشی خدا سپاسگزار تا کن نگاه

 خانواده عامل .ه

 ضمير زیرا کنند؛می تربيت اسرافكار فرزندانی ولخرج، هاياست. خانواد خانواده محيط فرد، شخصيّت گرفتن شكل در اساسی و عوامل مهم از

 دل»: فرمایدمی حسن امام حضرت به اينامه ضمن عليه السالم علی هستند. حضرت مادر و پدر رفتار نماي تمام آینۀ فرزندان، و است پذیرتلقين آنان

 مبادرت تو تربيت و ادب به جوانيت آغاز در من عزیزم، فرزند پس .است پذیرا شود، افشانده آن در بذري است. هر گياهز ا خالی زمين مانند، نوجوان

 .(61نامه ،نهج البالغه )«شود سخت دلت آنكه از پيش ورزیدم،

 که هاییخانواده کنند. درمی توجه آنان رفتار به مادر و پدر سخن به توجه از قبل فرزندان، زیرا است؛ عملی روش تربيت، در روش مؤثرترین

 .شوندمی تربيت كاراسراف و ولخرج فرزندان شود،می فراهم برایشان، بخواهند چه هر کودکان و ندارد وجود مصرف صحيح الگوي

 سیاسی عامل .و

 مصرف فرهنگ گسترش و اسراف رواج ها،ملّت آوردنر د سلطه تحت براي استعمار هاينقشه از دارد. یكی سياسی ریشۀ گاهی اسراف

 مادي و مصرفی زندگی فكر به همواره را مردم هايتوده، کنند. استعمارگران فراهم را آنان وابستگی زمينۀ وسيله بدین تا است، آنان ميان در زدگی

 کاهش نيز را آنان صبر و مقاومت ها،ملت در تبذیر و اسراف روحيه رواج بر عالوه باشند. آنان نداشته اندیشيدن براي فرصتی تا دارندمی مشغول

 دهند. تن آنان هايبرنامه به راحتی به تا، دهندمی

همانا فرعون در زمين گردن کشی »، (66، ونس)ی الْمُسْرففينَلَمننَ  ۥهُـوَ اننَ فنرْعَوْنَ لَعالٍ فنی الْاَرْضف وَ اننَ :دیفرمایمجيد در معرفی فرعون م قرآن

که گویاي ارتباط این دو خصلت شيطانی  صفت اسرافكاري فرعون پس از بيان برتري طلبی او آمده، ،در این آیه .«پيشگان بود کرد و او از اسراف

 است.

این  خاندان پهلوي در ایران، يهاینگاهی به ولخرج عمومی و شخصی است. يهاهیدر سرما اساسی اسراف از عوامل ،طاغوت منشی بنابراین،

 .کندیواقعيت را به خوبی آشكار م

 نظارت و حفاظت. 4

، الهی به بشریت مانند طبيعت يهاالبته در مراقبت از هدایا و موهبت که ، انسان برترین موجود از آفریدگان خداستی اسالمنامب اساسبر

طبق ، به تساوي باقی بماند. بنابراین، به طوریكه براي تمام موجودات روي زمين، حفظ و مراقبت شوند به نحو مقتضیباید ، این مواهب مسئوليت دارد.

شوند.  و یا استخراج زیاد منابع طبيعی، حمایت و حفاظت ناشی از آلودگی مقابل آشفتگی نظم محيطیاحكام و دستورات صریح اسالم، زمين باید در 
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را آلوده یا تخریب نمایند. به عبارت دیگر آنها نباید منابع طبيعی «. در زمين شرارت نكنيد»که  دهدیبه مؤمنان فرمان م خداوند در قرآن، از اینرو

و مواهب  هايهکه از عط فرمایدیقرآن به مؤمنين م .گيردیمورد تشویق قرار م بطور ویژه در قوانين اسالمی ، کيفيت و کميت آباز  و حراست حفاظت

 و زیاده روي ننمایند. نمودهین مواهب استفاده اما باید به اندازه از ا، خداوند براي بقاء خودشان استفاده کنند

، مجدد از فاضالب در مدیریت منابع آب ۀمجدد از فاضالب براي آبياري است. تصفيه و استفاد ۀآب استفاده شده، استفاداز از جمله ابزارهاي حفاظت 

، استفاده مجدد از مواد مغذي غنی شده نماید. عالوه بر آنیارزشمندتر حفظ م يهازیرا آن آب آشاميدنی را براي استفاده، دارد بسياريمزایاي 

اهميت در  يشترین. اما بنمایدیآبی و افزایش بهره وري کشاورزي کمک م يهابه کنترل اثرات محيطی پمپاژ فاضالب خام در مجاري و بدنه، فاضالب

  عمومی داده شده است. سنت اسالم به پاکيزگی شخصی و بهداشت

 

 نتیجه

 :یافته هاي این مقاله در چهار حوزه قابل طرح است

 آب به مثابه ماده اي حياتی و حيات بخش به تمام طبيعت است. نشاط انسان و سرسبزي طبيعت به آب وابسته است.-1

 درست صورت گيرد. به منظور جلوگيري از چالش هاي جهانی، منطقه اي و داخلی در حوزه آب باید برنامه ریزي و مدیریت جدي و -1

 فرهنگ سازي اخالق آب و ترویج اندیشه اخالق اسالمی و فرهنگ دینی ضمانت اجراي مدیریت جامع منابع آبی است. -6

 را روشن بخ منظور دستيابی به نتایج مؤثرتر باید فكر و اندیشه جامعه را نسبت به جایگاه آب و نقش آن در ادامه حيات انسان ها و نسل هاي آینده -6

 کنيم و درست مصرف کردن آن را نهادینه نمایيم.
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