In de lslamitische visie op mens en natuur mag de mens aileen
Gods stedehouder zijn onder de voorwaarde dat hij ook wat de
natuurlijke omgeving betreft, Gods grenzen respecteert. De relatie tussen mens en natuur is op de eerste plaats spiritueel. De milieucrisis weerspiegelt de spirituele crisis binnen de mens.
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D

zqn

aardc. Dcze polaritett bedreigt zowcl

ccn nJcuwc IJ<..,c 1ngcgaan

Omt-Wc,trclatic'>

de <;upcrmachten. al<; de rijkc en armc

Dat hcclt ook tot gcvolg

Ianden. Om ellectieve oplmsingen voor

mindcr

het milicuvraag'>lllk te vindcn moctcn

conccntrcrcJl Ofl dominantc militaiiT

eumomische onevcnwichtighcden ze-

dat

Ianden

z1ch

dn_·1gingcn en JnccT op hcdrcigingcn

kcr \vordcn uangcpakt, 111ZllH vooral op

van de mrmd1alc vcil1gheid die n1et zo

cen ccologisch gczondc wijze

voor de hand liggen en n1et zo politick

Als wiJ werkcli)k hoop voor de toe-

gcmot1vecrd

kom-,t ge<;talte willcn geven. kan de

ZJJn

Cremovcr'>chriJ-

dcndc mil1euvcrvuiling i'> daarvan de

hutd1gc '>ituatie nict hlijvcn zoals die i<;.

helangr11kqe

1\londtale wclvaart gaat vcr hoven hct

\X'cdcrziJd' vcrzekcrde
nJct Ianger hct cxc\u;.,ic-

lunctioneren van de markt uit. In Ieite

vc voorrccht van md1tairc lc1dcr<..,, maar

hcrust cconomischc voorspoed uitcin-

vcrnict1g1ng

z

c

p.,

ligt nu ook 111 hanclen van de Jndu,tric

clcliJk op gczondc cco-systemen en

en van de rcgcnngcn d1c d1c inclu<.;-

ecologische veiligheid

triccn Ull1lrolcren I k huidigc hcdrci-

men van natuurliJkc hulphronncn, een

Het heschcr-

gingcn hehhen m1mkr van docn met

meer duurzamc agrarische produktie-

polan'>atJe tu"en '>llpcrmachten en zeit'

WiJze, cen strictcrc omgang met afval,

met de \Trhoud111g tu"en r11k en arm

gc·,·ntcn-,ivccrdc gezin')planning en ver-

ZiJ hehhen vooral tc maken met de flO·

hoogde economische ontwikkcling ver-

lantcit tm<;cn memclijk handclcn en

eJScn daarom rolitiekc moed. En ook

hct ccologi<..,ch draagvcrn1ogcn van de

thcologischc en morclc moed. De rela-

hl'l Ent}d' ,/oo!
""" .f,, A1. l-l<~ln/J

dan pragmatismc, wctctl'ochappcliJk on-

tie tu<oscn mens en natuur vergt meer
· \""'"'lrckhnt} l'll l'l'li,i/n,,J 1111

,!r ( I
C/11rZi11

[;/of'""" cc11 drl1kd
t}Nfllli'Cii

I )r

II ldkdtid

0/1

Hl dllt}lllill'

de

dnzock ol e<;thetischc waardcring. Een
wcrkcltJk humane vcrtrouwclhcid met

Kotdll

de gehelc natuurlijkc wercld is noodza-

" ''"" dr """'/ ''"" f11o/ ,{, I H Krdllllr\. '/)c

kclijk Wij moctcn onze menscli)ke ar-

Kotdll :)\tllqnddllt. 111<;11:

rogantte en dominantic allcggcn ten

1''" J

l'nidllllt} """ ,/c uldlt'll 11!1
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gun-;te van nederigheid en coiiperatie

Het helang van -,choon water voor

met de magnificke btologische kringlo-

mcnseliJk Ieven en voor het draagver-

n

pen die onze Iucht, om water en onze

mogen van de aarde wordt in de Koran

I

bodem <,leeds weer vernieuwen.

duidelijk genocmd:

Milieu als religieus thema

"Wij maakten ieder levend ding van het

t\lodernc mensen crvaren de religicuze

water", Sumh

21.

w.

ziJde van het milicuproblccm, al<, ziJ

z

mcrken dat de vcrstori ng van de natuur

"En Allah hceft ieder dier geschapcn uit

niet aileen het milieu, maar o6k de

water, er ziJn cr. die voortgaan op hun

god-,dienst bedreigt. A Is water vcrvuild

buik en er zijn er, die lopen op twee be-

is. kan het nict worden gcdronken,

nen, en er zijn er, die lopcn op vier.

m

maar ook niet gehruikt voor de rituele

Allah schept wat Hij wil", S11rah

z

2 I, 45

()

reiniging, ihrtharob, die vereist is v6or
men kan hidden, siJOial. Zowel in de na-

"0 gij. die gclooft, lecnt gehoor aan

tuurlijkc wcrkeliJkhcid als in de geeste-

Allah en aan de Boodschappcr, wanncer

lijke symboliek. is vervuild water dus

Hij u oprocpt tot wat u levcnd maakt",

gecn hron van Ieven, maar van dood.

S11mh

H, 21

z
-l

In het perspccticf van ecn dialoog

Het is duidelijk dat milieu en god;-

tusscn de wereldgodsdicnstcn ge-

dienst twce aspecten zijn van ccnzcltdc

m

richt op een misschien mogclijke.

proces. Als de omgang met het milieu

m

maar zeker noodzakelijke wereld-

de mcer directe oorzaak is van de ver-

wijde morele ordc (vgl Program

<;toring van de natuur, dan kan de uit-

van Llitgangspunten, p. 66) heeft de

eindclijke oorzaak van deze omgang

rcdactie ccn hijdrage opgcnomen

gevonden worden in de religieuze cul-

van de lndone<,ische milieudeskun-

turelc achtergrond vanwaar uit de mo-

dige drs M. Habib Chirzin over cen

derne economic opkwam.

J.,Jamitischc visic op mens en natuur.

welcens de reden kunnen zijn waarom,

n

Zijn artikel hiedt een vcrras<,end

nu wij nota bene bedrcigd worden in

I

zicht op de relatie tmsen liturgic en

de bran van on<; gcvoel voor het god-

)>

Dit zou

milicuproblematiek (voor wat hct

dclijkc en in onze <;acramenten, er geen

chri-,teliJk gcloot betreft in ons land

duurzaam religicm protc-;t is tegcn of

hehandcld door M.E.

Brinkman,

marcel oordcel over de industrielc aan-

'Schcpping en sacrament', Zoeter-

slag op de aardc, de dcgradatie van

mecr 1'!91 ), op de bcleving van de

haar levcnssystemen en de dreigcnde

menselijkc

verantwoordelijkheid

uitrociing van haar meest ontwikkeldc

(cen vergclijking dringt zich op tus-

lcvensvormen. Omdat ons gevocl voor

sen rentmecsterschap en kalitaat) en

het goddelijke zo overwegend afgekid

op de heelhcid van de schepping in

is van hct woord, mecstal door hcilige

relatie tot hct stricte monothc't'smc

hoekcn, rcaliseren wij on<; zelden hoe-

van de Islam. De redactie hoopt met

zen wij het contact veri oren zij n met

dit artikcl tegelijk bij te dragen aan

de openbaring van het goddelijke in de

hct onderling vcr-,taan van mo<,lims

natuur als teken van Gods aanwezig-

en christencn in het CDA.

heid, ctyc1t Toch komt on<; verheerlijktc
gevocl van het goddelijke ook voort uit
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I

de grandeur van het heelal, in het hij-

over allerlei ondcrwerpen Dat zou zo

zondcr van de aarde, in aile <,chitteren-

een bock tijdgebondcn rnaken. Het zou

de vormen waann ZIJ zich uttdrukt.

ziJn geldigheid verliezen buitcn een be-

Zondcr cite ervaring zou onze religieu-

paald in tijd en ruirntc gcplaatst kader. 1

ze en <;pirituele ontwikkeling <,terk ver-

I-

armen. 1a zeit'> onze emotionelc en

s,,,,,,,,,,";

JJltcllcctuelc ontwikkeling en on' voor-

De natuur i'> zowel object a]., <,ubject.

<;tcllingwcrmogen De Koran he,chriJft

De natuurlqke wereld i'> de moeder, de

dtt 111 veel vcrzen, zoak

hron van om wezens, a], aardehewo-

'Cod' Almacht, zi1n tekenen"

koe<,tering voor om fy,icke, emotione-

'In de heme len en op de aarde zijn

lc, c<,theti'>che. morelc en religicuze hc-

waarl11k tekcnen voor de gelov1gen.

'>taan

Ln 111 uw ge,chapenheid en ook in de

grotcn:, gchciligdc genlCCll'-;chap waar-

ner'>. ZiJ geeft Ieven, hicdt voedsel en

'J:

z

z

z

natuurlijkc

wcreld

is

de

dtcJTll, die H11 VlT'>J11Tidt. ZIJ!l tekenen

toe wij hchoren. Vervreernding van de-

voor licden dte verzekerd ZIJ!l

ze gcmccn'>chap ontwortelt on<, in alles

Ln ook in de opccnvolging von de

wat ons mcn,clijk maakt. Schade aan

nacht en de dag, en het lcven'>ondcr-

dcze gcmcen<,chap i'> <,chade aan om

houd, dat Allah u1t de hemel doet nc-

hc<,taan. Op ecn of andere manicr moe-

derdalcn. en waarmcde Hq de aarck

ten wi1 on' gevocl opnicuw afstemmcn

lcvend maakt nadat zij dood WJ'> en

op de hart,Jag van het hc<,taan, funda-

het hc<,turen der wtndcn zip1 aile, tekc-

mentelc ritme<. in de natuur aanvoelcn,

nen voor liedcn die vcr<,tandtg zi1n"

waarop wiJ kunnen vertrouwcn, ook al

\!ltd/' I;, 1-;

hegriJpcn wij dcze nooit ten voile WiJ

Heelheid van de Schepping:
een Islamitisch perspectief

die aan de aarde bchoren en nict de

mocten opn1euw lcren dat wij het zip1
aarde aan om. De herontdckking van

l)c Koran " de dridveer achter aile

onze cindighetd i'> fundamentecl voor

],]amit"ch

elke werkcl1jk

denken

],]amtt"chc waarden

'J

De

en

van

aile

menselijkc

toekomst.

,\\aar voor WIJ

vcrdcr gaan met hct he.,preken van mi-

"Hij die voor ulieden de aarde gemaakt

!JcuvroJg-.tukkcn gchJ'-lCCrd op de gc-

heeft tot een wicgcklced, en voor u op

dachten van de Koran, nweten WIJ

haar wegen hcdt gebaand, en uit de he-

hc,elkn dat de Schriltcn in het algc-

mel water hedt doen nederdalen, waar-

mccn en de Koran 111 het hiJzonder,

mcdc Wij <,Oorten van gewas hchhcn

wmh"l"chc taal gchru1ken. Len 'Yill-

doen

hool komt voort u1t dtepe. onhcwu'>le

Uit haar hehben WiJ u ge,chapen en in

uitkomen,

111

verschcidenheid.

tanH>

haar zullcn Wij u doen terugkcrcn, en

]qk ingewikkeld te ZIJil Om dezelfde

uit haar zullcn WiJ u uitbrengen een

rcde11 raakt cen '>ymhool om zo dtep

tweede maal", Srmrh

pn>cc-....,cn en ncigt cr doaron1 toe

20, 1! '" 15

a], hct tot on<, cui tutTle ctho, hehoort
I )oor hct gehru1k van <,ymholen verkriJ-

"Ln Allah heeft ulieden gcschapen uit

gcn de Schrdtcn centrale hctekenl'> in

<;tof en daarna uit ecn druppcl en daar-

vcr,chillende tqden

na hecft Hi1 u tot paargenoten ge-

hock mocten

Wll

Van cen heilig

hovend1en n1et ver-

wachten dat het dtrecte uJt<;prakeJl doet

maakt", S11nr/J

l ;, 1 1

"Hij "het, die ulicden gc.,chapcn heeft
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van lcem, en daarna hepaald hedt cen

Hem aan in vrees en verlangen. De

termiJn" Sumh ''·

harmhartigheid Allah's is dicht hij de

r:

wei handelcnden

I

2

De \-,\amitische leer met hctrekking tot

Fn de goede streck, daarvan komcn de

de ver'>tandhouding tu-,sen men-, en na-

planten uit met verlot van haar Hccr"

tuur i-, op de ecr'>te plaats en vooral ge-

Sum!J

ba-,cerd

op

hesel

van

de

7,

><i 111 \ ~

heilige

eigemchap van de natuur, dat ziJ Cod-,

"Hi) is bet. die u hedt doer1 ontstaan uit

handwcrk i'> en de plaats waar :Z:ipl te-

de aarde en u woonplaats op haar heelt

kenen, iljill, tot uitdrukking komen.

gcgcven

Str,lchoudcr '" dlCilsllhi<Jrhr<d

Het is in dit vcrhand van belang om op

Suwl1 t 1,

(>

z

1

De mens hedt aileen het opzicht over

tc merken dat de Koran spreekt van

de natuur gekregen en mag allccn Cods

grenzen die door Cod ge'>teld zip1, hu-

qedehouder, klhdl[ilh, op aardc ziJn on-

dud Allllh Als mensen clezc grenzen rcs-

der de voorwaarde dat hij diemthaar-

pecteren, dan zijn zij in -,taat om een

heid, 'uhud,yy<~h, jegens Cod aarwaardt

rechtvaardrge,

De mens kan niet de rol van Cod op

cvcn\vichtigc ~an1cnleving tc vorn1cn.

aarde '>pelcn en tegeliJk rebelleren te-

AI-, zrj deze grenzen echtcr ovcrschriJ-

gen de Heme\ Als hiJ dat proheert kan

den, dan raken zij in ernstige mocilijk-

niet-exploiterende

en

het resultaat nicts anders zijn dan zijn

heden. Het zorgvuldige evenwicht zal

vcrnictig1ng, on1 tnaar nict tc -,prckcn

verstoord worden. De Koran beschrijtt

van de chaos die in de natuurliJkc orde

de overschrijding van deze grcnzen als

tewecg wordt gehracht

vijandige activiteit, zul11r. lr -,teckt vee\

De werkeliJk deugdzame moslim draagt

wijsheid in om deze grenzen, lllldu,l, ge-

zorg voor de helc Schepping en niet ai-

steld door Allah in ZtJll Coddelijke

leen voor dc mens. Ook andere -,chcp-

Wijsheid, te respecteren

z

z
-l
7

m
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De lslamitische visre op de relatie tus-

hehhen hun rechten. De mens hedt

sen mens en natuur is er du-, cen van

r:

geen ah-,olute en onheperkte rcchten

menseli1kc vcrantwoordcliJkhcid Jegen<,

I

over hen. Ook bezit de mens niet het

en voor de helc ko-,mos, die voortkomt

recht om clc natuurlijke omgeving uit te

uit ziJn tunctie als Cods <,tedehouder op

putten tenerndc zip1 oncontrolccrbarc

aardc. 2

'>elcn zip1 gcschapen door Cod

gulzrgheid te hevredigen, vcrhorgen

"En Hij is hct, die ulieden gesteld heelt

onder het masker van steeds hogere lc-

a\, stcdehouder'> op de aarde en <,ommi-

vcn-,.:.,tandaardcn. Fr n1oct cen gren<.;,

gc uwcr in rangcn verhcven hceft ho-

Ie-

ven andcren om u te hcproeven in wat

hu,lrt<l, zip1. De mens mag uitcraarcl

ven en zich voedcn, maar dit moet in
cvcnwicht,

mlliPciZrl!ldiJ

1-lij u gegcvcn hedt", Surah

li,

llr'i

en tnsiicllll, n1ct de

natuur geheuren en nict ten ko-,te van

"En toen sprak uw Hccr tot clc engclen,

de vcrnictig1ng van natuur, d1e de n1en-;

lk ga instellcn op de aarde een stede-

niet kan herscheppen. Or het nu regen-

houdcr", Surah

2,

m

wouden zip1 ol watcrhronnen.
Ook rn dit kader is het noodzakeli1k
Tn hrengt geen verderl in hetland, na-

om mecr nadruk te leggen op hct

dat het tot heil gehracht is. En roept

schcppingsproce<, Schepping, k/,ilqi!J,,

([)V:!lJ~

mot.'l worden gczicn als hct ontstaan

gi.,che en fundamentele principcs die

van hct hecla!, in de hctckeni'> van ccn

de Islam hicdt om de bedrciging van

u.t

zowcl

mcnsheid en aardsc ceo-

gcestcliik-.,rirituck a!., ma-

systcmcn te overwinncn,

van

meet

aan

tcriecl-ty.,Jckc

heid. WiJ moctcn onszclt
z1en als ondcrdecl van dit
groctprocc'-J,

De werkelijk

wcrkcliJk-

a!".

wczcn..,

waarin de Schcrring zich
op ZJchzell hczint en zichzell verhcerliJkt Zoa!., de
Koran duJdelijk hcschriJit

in aanzi111 en doct haar
gcclt u ondcrhoud lilt de

tPIJid,

stedehouder-

van recht, slum'ah. 1
Door de larPIJJdlschc waar-

niet atleen voor de

dl'n tc hcnadrukken wordt

mens. Ook andere

Cod in de Koran be.,chrevcn als de drager van hct

schepselen zijn

hecla!, R.ahh al Almnin. Hij

geschapen door

wordt ook bcschreven als
Mcdcdogcnd, Weldocnd,

God en hebben hun

R.almran,
en
Ccnadig.
R.af,im. Omdat Cod de he-

rechten.

he mel en de aardc '', S11rilh

van

.,chap, khall_{ah, illlt<lllilh, en

hele Schepping en

ccrstc maal de schcpr1ng
daarna wedcrkcren, en wic

de ccnhl'id van Cod, la-

draagt zorg voor de

"( lt w1c hrcngt voor de

z

zijn aldu-, de rrincipe., van

deugdzame moslim

le

17, tl I

schcpping

schraagt

moctcr1 de nwn.,cn, als Zijn dicnarcn,

z
"H11 is Allah, de Scheppcr, de 1\bkcr

crop toczicn dat hct zorgvuldige cven-

de Vormgevcr /\an Hem hchorcn de

Wlcht in de natuur niet door hun hcb-

schoon<,tc namen. Hem lolpriJ<,t wat in

zucht wordt vcrnictigd. Dat gaat in

de hemckn is en op de aardc. I:n H11 ,.,

tcgen hct in stand houdcn. In dit pcr-

de Ceweld1ge, de WIJzc", Slltilh

spccticl gczicn is de eenhcid van Cud

\O,

21

tegclijk

de

ccnhcid

van

heel

Zijn

Ecnf,cd en hn·ll,cd ilf,_{lltd,,ncnl

schepping, d1c kan worden aangcduid

I k Islam heclt zo ccn monothcistJSchc

met hct woord 'lwei hcid' '

oplosSJng voor de huidigc ecologhchc
kwJicn van de mens, aldus t\lanzoot·

Agenda

H11 stelt dJt cr ccn antropoccntrisme,.,

lliJ de komcnde ecuwwcndc 1s het tijd

111 de !.,Jam. I k VJSic op de men., J!s stc-

om de ovcrhccrscndl' visic op de we-

kf,,,J,f,i/'. en op de

reid, op de rclatic tusscn mens en na-

dclwudcr van ( ;m!

natuur als cen tc hcheren gocd. illltillldh

tuur

plaJtst de mens in de htcrarchJe hogcr

'gcmccn.,char aardc', opnicuw tc for-

en

111

het

bijzondcr

met

de

dan andere s~hcpsclcn, 111cluSJcl de cn-

mulcrcn.

gelcn .\bnzoor bJsccrt het lslamitisch

De hooldllJncn van ccn altcrnatil've vi-

waat·dcn-wstcem op de ccnhetd van

sic op de rclatie tusscn mens en natuur

Cod lilrt•l,t,l als 'hoogstc 1dcc' van de

zijn,

Islam en

I I) De natuur is gchciligd en heelt zcll

de

t-llJ

lslamJtrsche

wcrcldhc-

z1ct gccn ondcr<..,Lhcid

rc<. htcn. I kt is nJet ccn dome in zondcr

tusscn cthick en hct lsiJmitischc rccht,

spmtuck waarde, nict cnkel ccn mate-

de ,/J,m dh dat zich mccr hcmocit met

rick wcrkellJkhcid die door de mens

...,chouw1ng

de daad dan met ccn idee llctdc ZIJil

naar hclievcn kan worden gccxploi-

opgcnomcn in de grotc gcdachtc van

tecrd

tocWtJdlng Jan Cod. lhdddf, De <,tratc-

12) .\knsen ZIJil vcrantwoordcll)k voor

U1V2'"

de natuur, zoab zij ook verantwoorde-

van de 'gcmeenschap aarde' met a! haar

liJk ziJn voor hun gezin en op het

rijkdom en uniekheid van Coddelijkc

n

hoogste ntveau tegenover Cod. De

tekenen, ayat, door milieu-educatie en

I

rechten van mcmen worden begren-,d

dialoog tusscn de verschillcnde gelo-

m

door het recht op Ieven van andere

ven.

-,chepselen en door hun verantwoorde-

4. Om een evenwichtsrelatie tc ontwik-

litkheid jcgens deze schepselcn.

kclcn tussen mem en natuur moet cr

i.'l) Er moel <,amcnwerki ng en harmo-

ook een intieme relatie groeien tussen

nic zijn tusscn mens en natuur en niet

mensen en de Schepper en Onder-

z
(]

voortdurend oorlog en oppositie. De

houder van het hecla!, roblnd 'alamicn.

natuur moet gezien worden als cen

5. Len omvattende milieuvisie tormulc-

bondgenoot van de mens en nict als

ren op duurzame ontwikkeling in gods-

m

ccn

dienstig perspectief.

z

kr!Jg-;gcvangcn

vijand,

die

n1ag

doodbloeden om de meest onbedui-

6. Een concept untwikkelen voor de re-

dendc en kumtmatig gecrceerde 'bc-

Ia tic tussen economischc en ecologi-

hoeltcn'

sche vciligheid

van

een

consumptiemaat-

7. Een concept ontwikkelcn voor de re-

<,chapptJ te hevredigen.
I 4) De rclatie tusse11 mens en natuur is

latie tussen ccologischc veiligheid en

op de eerste plaat-. en vooral spiritueel.

ecologi<,ch behecr.

De matericlc vcrhoudingen volgen uit
deze tundamcntcel spirituele relatic, die

Drs. AI. Hr~hih ChirZIII is rector of the i\loslim

- als ztj wordt verniettgd -omgekecrd

LlnitJersily Society of /n,lonesirJ

ook de matcricle verhoudingcn tuS'cn
mens en natuur zal aantastcn De milicucrisis weerspicgelt cen spirituelc crisis hinnen

de

mens.

Zij

kan
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niet
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