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چكیده
هدف از برپائي حكومت از منظردین؛ به خدمت گرفتن قدرت سياسي براي رسييدن بيه مصا يد وادي دیين م يين
همچون عدالت و نهادینه نمودن فرهنگ ناب اسالمي در جامعه ميباشد .اما در برابر این هدف مصدس آسيي هيا و
چالشهایي وجود دارد كه رسيدن به اهداف مورد نظر را مي تواند مورد تهدید قرار داده و این مسياله هميواره ميورد
دغدغه و باعث نگراني ره ر و بنيان گذار جمهوري اسالمي بوده؛ در این بين شناخت و تحليل آسي هاي فرهنگيي
با توجه به رویكرد حكومت دیني اهميت مضاعفي پيدا مي كند؛ لذا مروري بر مهمترین دغدغهها و نگرانيهاي امام
خميني (ره) در این خصوص كه در زمان حيات پر بركت ایشان با نگاه آسي شناسانه مطرح شده ميتوانيد ميا را در
حفظ حكومت دیني یاري نماید؛ چرا كه ایشان با زكاوت هوشياري شناخت و شيااعتي كيه داشيت بيه معرفيي و
شناساندن آسي ها و ارائه راهكارها پرداختهاند .در این تحصيق تالش شده آسي هایي فرهنگي كه در يورت عيدم
توجه مي تواند حكومت دیني را تهدید و از رسيدن به اهداف و آرمانها دور و زمينهي روي كارآمدن آموزههاي غيير
دیني را فراهم كرده و به تدریج موج تسلط آنها شود ميورد بررسيي قيرار گييرد .از منظير دیگير بيروز آسيي در
زمينه هاي فرهنگي مي تواند جدي ترین و مهم ترین آسي باشد چراكه با بروز این آسي ها اساس حكومت دینيي
رفتهرفته دچار مشكل و استحاله ميشود.
کلیدواژگان :آَسي شناسي حكومت حكومت دیني فرهنگ.

سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

 عضو هیت علمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهshdarabi@yahoo.com :
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مقدمه
حفظ محیط زیست ،چیزی است که عقل سللیم ششلری شلدان هو له دارد ایل
مساله مورد هاکید اسالم شوده شگونهای که شسلیاری از اشالاد آن هزلوز ملورد کشل
عقالنی آدمیان قرار نگرفتهاند.

امام صادق (ع) فرمودَ :شِّّرقا اَو َغِّّراب لن جتدان علماً صحیحاً االّ شیئاً خلر مل عزلدنا

اهل البیت (کلیزی )922 /7 ،)7041( ،شه شرق و غرب هان هو ه کزید علم راستی
و قاشل هو هی دیده نمیشود ز آنچه که از زشان ما شه شما میرسد ،نکته قاشل ذکر
آن است که طبیات (محیط زیست) در روح ،سم ،سرنوشلت و آیزلده ملا انسلان
نقشی اساسی و غیلر انکلاری دارد کله شلادی و نشلار ،شلورآفریزی و شلیحلالی،
خوشخوئی و هزدخوئی از ای مقولهاند شه عبارت دیگر ،عامل خوشبختی و شدشختی
ششر هأثیر محیط زندگی و مؤلفه زیست محیطی است لذا رهبران الهی هذکرات مهلم
و قاشل هو هی را در شاب استفاده صحیح از آن دادهاند.
توصیه دین اسالم راجع به بهره مندی سالم از منابع طبیعی
انسان شا ایمان هالش دارند ها از مواهب الهلی در عرصلههلای گونلاگون حلوز
زندگی شگونهای خدا پسزد شه شهتری و ه شهرهمزد شود .خداوند حکلیم عقلل را از
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

درون و وحی را از شیرون سرشت ما شرای راهزمایی ششر قرار داد هلا او ا :وی را شله
و ود مواد خام مختل

و متزوع مورد شهرهمزدی آگاه سازند .ثانیاا :چگونگی استفاده

شهیزه از آنها را شه آنان گوشزد نمایزد ها در کزار استفاده شهیزه ،زمی را آشاد و محلیط
عمَرُکم فِّیها» (هود )17/از ای آیه ،شدست ملیآیلد کله:
زیست را سامان شخشزدَ « .و استَ َ
آشادانی زمی عبارت است از شهره شرداری شهیزله از محلیط زیسلت و طبیالت طبل
موازی عقل و شرع و ای عمل ،از انسانهای مؤم و انسان دوست سلاخته اسلت
وگرنه حاکمان شیایمان و سردمداران مستکبر ،زمی و طبیات را شه فساد میکشانزد؛

8

8

چزان که شرق و غرب هان امروز ،شه آلودگی و ناامزی محلیط زیسلت مبتالسلت،
«إِّ َّن الْملُووَ َ إِّ َاا خللُ وَا قَورأ وًَ وَفْ و ُودو ا وجعلُ وَا و ِّ
َعو َّوََْ وَ ْ لِّ َهووا و َِّالَّ وًَ» (نملللل« )40/وإِّ َاا تَ ووََّس َسو َوع ِّ
َ َ َْ َ َ َ َ َ
ُ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
األ َْر ِّ
اّللُ الَ ُُيب» (شقره.)942/
ك ْ
اْلَْر َ
ض لیُو ْف َد فیِّ َها َوأوُ ْهل َ
ث َوالنَّ ْ َل َو ّ

ضل َِّّ
اسالم شا شیان ( َوابتَوغَُا ِّمن فَ ِّ
امشوَا فِّو َمنَاکََِّهوا)
اّلل) ( ماه )74/و نیز شا رهزمود( :فَ ُ
(ملک ، )72/انسان را شه شهرهگیلری شهیزله و حکیمانله از مزلاشی طبیالی فراخوانلده
میفرماید :روی راه شروید و روزی خود را شگیرید .زمه ای فرملان ،هلالش شلرای
استخرا ماادن ،رون کشاورزی ... ،و شهرهگیری هر چه شهتر از مواد خلام طبیالت
است .امتثال ای دستور الهی کار آسانی نیست ،شزاشرای  :او ا :انسان شاید شا هلالش و
همت سفر گسترده نام الهی که :در صحرا و دریا و در اعماق دریا و شا  ،دامزله و
قلب کوهها شرای ششر په شده است ،را مورد شزاسایی قرار دهد و ثانیاا :انسان شاید
شه گونهای مدیریت شده از آنها شهره شرداری نماید و از ایل طریل

للب ر لای

خداوند شزرگ را فراهم کزد.
شر ای اساس ،امام راحل (ره) در یکی از رهزمودهای خود ،در روزگار طلاغوت
میفرمود :ایران که اکزون حدود سی میلیون مسلمان دارد ،از پزجاه سال قبل ها کزون
گرفتار در چزگال خاندان پهلوی ،که رسماا نوکر ا انب شوده و هستزد ،میشاشلد .در
ای پزجاه سال سیاه ،ای ملت شزرگ ،در هحلت فشلار پللی

و اختزلاق و شلکزجه

روحی دست و پا می زند ،و همام مخازن زیرزمیزی و مزافی حیاهی مللت را شلاه شله
ا انب داده است .نفت را آمریکا و گاز را شوروی و مراهی و زگلها را شه عالوه شر
شخشی از نفت ،انگلی

و شاض کشورهای دیگر .ملردم را از هملام مهلاهر حیلاهی

محروم نموده و حال عقبماندگی نگه داشته و مخازن ملا را شله خلار شله غلارت
شردند .حا هم که فرار کردند ،شا یب پرفرار کردند .چه خودش

چه کسلانی کله

مرشور شه خودش شود ،یبها را پر کردنلد و شله خلار رفتزلد .و مملکتلی کله ا ن

اهتمام به محيط زیست

دست شما افتاده است یک مملکتی است که از همه چیز وارفتله اسلت .حلا شایلد

در فصه و فرهنگ

شسازید .یک مملکتی است که «ا زبی زده» شاید گفت « ،زگزده»« ،زلزلله زده»؛ ایل

امام خميني (ره)

شاید ساخته ششود .نه خیال کزید که یک قشری شتواند؛ نه ،یازی نه حکومت میهواند

( 7تا )91

ای کار را شکزد نه شازرگان میهواند ای کار را شکزد ،نه کشاورز میهواند .همه شایلد
دست شه هم شدهید که اماه ملی انسانی ایران انشاء اهلل  ...ای وظیفه ملی را انجام
شدهزد[ .صحیفه امام

 1ص ]17
اسلت همله

انسان ،شرای امتثال فرمان الهی در هت ایجاد آشادانی زمی  ،موظ
عمَرُکم فِّیهوا» (هلود )17/را شله
هوان های خویش را شه کار گیرد ها دسلتور الهلی « َو اسوتَ َ
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احس و ه هحقل شخشلد .شزلاشرای کسلانی کله هلوان آشلادانی از راه کشلاورزی،
دامداری ،صزات ،پیشه وری و دیگر مشلاغل سلودمزد را دارنلد وللی هل شله کلار
نمیدهزد؛ خواه شه هت شینیازی زندگی و خواه شه هت ه پروری ،حا ر نیستزد
مواد خام مو ود در طبیات را استخرا کرده و آن را شه اماه ششری عر ه کززلد،
نه هزها شه دستور قرآن عمل نکردهاند شلکه سخ الهی را طرد کردهاند .زیلرا :انسلان
مأموریت دارد ها از هخریب محیط زیست پیشگیری کزد و آن را آشلاد سلازد یلا شله
هداوم آشادی آن همت گمارد و هخریب محیط زیست عبارتاند از:
ال ) شه آشادانی زمی نپرداخت و هوانهای خود را در ای عرصه شکار نگرفت .
ب) محیط زیست را آلوده کردن
) محیط زیست را شه اشتذال کشاندن و آن را نوعی زشالهدان از آب در آوردن
ذرّاتِ عالم و همه گونله مو لودات در عرصل «زیسلت شلوم» مو لودات ذی
شاوراند البته نه در مرهبه شاور انسانها لک شهرهای از ادراک را کلم و شلیش دارنلد
چزان که در قرآن شدان اشاره شد« :و اِّن من ش ٍء اال أ َّح حبمده ولکن التفقهَن ت وَیحهم
(اسراء )00 /که شقول مولوی میگوید:
ما سمیایم و شصیریم و هشیم ل شا شما نامحرمان ما خاموشیم.
ب اللدار نیسلت ل
رشاعی :خل را ز نغم دلدار نیست ل شر زشلان لز ذکلر ر ّ
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

گوش شاط گر شُوَد ،سلم و سلیم ل فهم هسبیح لبش دشوار نیست (مؤل )
امام راحل (ره) در کتاب «طلب و اراده» یادآور میشود که «شرخی از اهلل نهلر
میگویزد هسبیح مو ودات شه زشان «حال» است یازی آنها لسلان ندارنلد هلا هسلبیح
گوی شاشزد لک از دقت در زندگی آنها چزی شرمیآید که :گویا دارند هسلبیح خلدا
میگویزد لذا شا سزت عمومی حاکم شلر طبیالت همگلامانلد املا شله نهلر ملا .همله
مو ودات شه زشان «قال» ،و شه هزاسب ذات خودشلان ،زشلان دارنلد خلدا را هسلبیح
میگویزد.
البته حدیث رسول خدا را میهوان مؤید نهر مرحوم امام راحل دانست:
پیللامبر اکللرم فرمللود« :فضول العووال علو العابود کفضول علو اخ کوم »...و افللزود :ان هللا
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الرب و حت اْلَت ف الَحر أصلَّن علو معلوم
عَوجل و مالئکته و ا ل ال ماوات و األرضنی ف ّ
الناس اخلری (عوالی اللئالی ،7 ،ص .)422

همه اشااد مختل

هستی ،مو ودات شیاشانها ،حتی ماهیهای دریا ،همه آسمانها

و زمی ها در ح مالم و کسی که شه مردم «خیر» میآموزد ،دعا میکززد.
وب ان أن ور الو عتقواء هللا مون النّوار
در کالمی دیگر از پیامبر خدا آملده اسلت :مون اح ّ
فلین وور الو و لال ووب العل ووم و ق ووا (ص) لال ووب العل ووم افض وول عن وود هللا م وون اطا وودأن و ا و وراب نی و
اْلُجاج و العُموار و ا عتکفونی و اطواورأن .و اسوتغفرت لوه الشوجر و الور ا و ال وحال و الَحوار و
ُ
کل ش ء للعت علیه الشمس (دیلمی.)12/7 ،)7079( ،
النجَم و النَات و ّ
پیامبر اکرم (ص) فرمود :کسی که دوست دارد شه اهل شهشت شزگرد شه دانشلجو،
طلبه (هم دستجات دانش آموزی) نگلاه کزلد ...دانلش طللب در پیشلگاه خلدا از
مجاهدان ،مرزشانان ،حا یان ،عمره گذاران ،اهلل اعتکلاو و مجلاوران خانل خلدا،
شرهراند و شرای دانش طلب همام مو ودات هستی طلب مغفرت میکززد.
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خالصه کالم آن است که دیدگاه اسالم را ی شه محیط زیست از دیدگاه کسانی
که آسمانی نمیاندیشزد ،کامال متفاوت است.
دستورالعملهای پیامبر اسالم به رزمندگان
حفظ درختان

پیامبر اسالم (ص) در شاب اهتمام شه حفلظ محلیط زیسلت هملواره شله یلاران،
رهزمود میداد در حدیثی آمده اسلت« :کوان رسوَ هللا (ص) ااا اراخ ان أَعو س ّورأًَ خعوا م
فاجل وهم بوونی أدأووه ل أقووَ  :سووریوا ب ووم هللا و ابف و فو سووَیل هللا و علو ملووَ رسووَ هللا :ال تغلّوَا
والَتََثَلَِّ و ال تغدروا و التقتلوَا شویًاً فاایواً و الصوَیّا و ال امرئوَ و التق عوَا شوجراً االّ تصوت روا الیهوا.
(کلیزی)91 /2 ،)7041( ،
 [7] .7قللال رسللول اهلل(ص) :العلووم لووری مون قرائووَ القووران کلوه فقووا رسووَ هللا ] [9اابار اجللوَس سوواعَ عنوود مو اکرْ
العلم احب الو ّ مون قوراءْ القوران کلوه اشنو عشور و الو م ّورْ [4] .علویکم ذو اکرْ العلوم فوان ابلعلوم تعور اْلوال و اْلورام
] [0و مون لوورج مون بیتوه ألوتمس ابابً موون العلوم کتووب هللا عَوجول لووه بکول قوودم شوَال اَو مون االاَیوواء و اع واء هللا بکوول
حوور أ ووتم او أکتووب مدأنووَ فو اجلنووَ ] [2و لالووب العلووم احَّووه هللا و احَووه ا الئکووَ و احَووه النَیووَن و الُيووب العلووم
اال ال ووعید ] [1و لووَب ل الووب العلووم أووَم القیامووَ [1] .اابار و اجللووَس سوواعَ عنوود م و اکرْ العلووم لووری ل و موون
عَوواخْ سوونَ صوویام وار ووا و قیووام لیلهووا [7] .و الن وور ال و وجووه العووال لووری لو موون عتووخ الو رقَووَ و موون لوورج موون بیتووه
ألتمس اباب من العلم کتب هللا له بکل قدم شَال ال شهید من

اهتمام به محيط زیست
در فصه و فرهنگ
امام خميني (ره)
( 7تا )91
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امام صادق (ع) فرمود :سیره و عادت همیشگی پیامبر (ص) ای شود کله :هزگلام
اعزام یاران شه سوی هاد ،آنان را کزار خود می میکرد و شله آنلان خلاطر نشلان
میکرد :شا نام خدا شه ای کار روی آورید و شرای خدا عمل کزید و شه خلاطر احیلاء
دی اسالم هالش کزید؛ هرگز خیانت و دغلکاری نکزید شلدن مقتلولی از دشلم را
مُثله نکزید ،فریب ندهید پیران کزاره گیری کلرده ،کودکلان ،زنلان ،رانکشلید هرگلز
درختی را قطی نکزید مگر در صورت ا طرار اگر کوچکتری یلا شرهلری فلردی از
شما دشم را پزاه داد شاید همه آن را محترم ششمارند اگر یکی از دشلمزان شمشلیر
شر زمی نهاد ها کالمی از شما ششزود ها شه دی شما ملح شد شرادر شماست و اگلر
ملح نشد ،او را شا کمال حراست شه مراکز ام مورد نهرش شرسلانید و همیشله از
خدا استاانت و کمک شجوئید.
در رهزمود فوق سخ از حفظ حریم انسانها ،حتی درختان و احترام شله محلیط
زیست است و از هر گونه ظلم و ستمگری نهی شده است.7

 .7اصحال األلدوخ:
در هاریخ آمده است :یهودیان در یم  ،شی ست هزار ه از مسیحیان را شخلاطر نپلذیرفت دیل یهلود
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سال دوم
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زنده زنده در آهش سوزاندند قرآن از ای واقا عجیب در آیه« :قتل اصحاب األخدود» یاد میکزد.
مردی در مسجد امی لبزان :یکی از علماء در شاث حضلرت آیلت اهلل الاهملی سیسلتانی در مدیزله
مزوره گزارش سفر شه لبزان داد شزده در آن لسه حضور داشتم .او در م شیان ای سفر گفت :در،
مسجد امی لبزان شه انسان شسیار ظاهر الصالح که در حال نماز شود آشزا شدم ولی پ

از گفتگو شلا

او مالوم شد از خیّری و نیکوکاران عرب است که شسیار شیشصیرت است شدی نشان که وقتی از او
پرسیدم آیا کار خیری نشانی داری که هوفی انجام آن را پیدا نکرده شاشی .کمی مکث کرد و گفلت:
آری :گفتم :چیست؟ گفت :هزوز در نامه اعمال خود «شیاه کشی» ندارم ل شا شلزیدن کلالم او هملام
پزدارهایم را ی شه او فرو ریخت .هم متأس

شدم هم از او هرسلیدم و گلروه «داعلش» کله دنیلا را

دچار ددمزشی خود کرده است از همی فرهزگ است.
اسالم ،هالش دارد ها ای گرگ شاط را رام کزد للذا در دسلتور الاملل رسلول خلدا(ص) خلدا شله
رزمزدگان هاکید می رود که حتی مزارع و درختان دشم را آزار ندهید ها چه رسد شه زنان ،کودکلان،
پیران و افراد شرکزار از زگ و خون ریزی.
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فریاد امام راحل (ره) :ملی کردن مراتع و حاکمیت ابرقدرتها
حمایت امام راحل (ره) نسبت شه محیط زیست اختصلاص شله روزگلار پل
انقالب ندارد لذا آن مرحوم در شراشقر حکومت طاغوت را ی شه حی

از

و میل مزلاشی

طبیای کشور چزی فریاد زد:
شا ا سم ملی کردن زگلهلا ،مللی کلردن مراهلی ،مللی کلردن آشهلا ،مللی کلردن
رودخانه ها ،آشهای زیرزمیزی ،همام اهای خوب را شه شرکتهای شزرگ آمریکایی یلا
صهیونیستی یا انگلیسی دادند ...وقتی که شوهر ملکه انگلستان آمد ،رفلت از دشلت
ارژن فقط مالحهه کرد آنجا در دنیا شهتری مرهی است از شرای دامپروری هلر لور
دامی ،ای را ملی کردند و شاد هم شه انگلیسها دادند ...خدا میداند دشت عمران ،که
اطراو قزوی است ،می گویزد شهتری

است از شرای زراعت ،همام مردن آنجا را از

آنجا کوچ دادند و آوردند شیرون ،دادند دست یهودیها ،صهیونیستها؛ دادند.

7

امام راحل (ره) در زمان طاغوت ،نسبت شه هخریب محیط زیست و حمایلت از
مزاشی طبیای هو ه خاص داشت نیز هو ه می داد که طاغوت و عوامل او کله شلدان
دست میزنزد شار سیاسی نیز دارد آن حضرت هشدار داده شود که :همه مراهلی ملا را
از شی شردند .قریب چهل هزار قزات خشک شده است ...و قهراا وقتی قزاهها خشک
شد زراعت نمیشود؛ وقتی زراعت نشد مردمش کوچ میکززد و میآیزلد شله فقلر و
فالکت در ههران یا در یک شهر دیگری و هامد[ی] در ای کار هست کله ملردم را
می کززد در شهرها که مبادا در دهات مخالفت شروع ششود و دهات مشکل اسلت
مهارش .آنهایی که یک نحوه شم سیاسی دارند ،ملی گویزلد مسلئله ایل اسلت کله

اهتمام به محيط زیست

می خواهزد کوچ شدهزلد دهاهیهلا را ،کوهسلتانیها را ،شختیاریهلا را کله در کوهسلتان

در فصه و فرهنگ

هستزد -عرض میکزم که -شلوچها کله در صلحراها و کوهسلتانها هسلتزد ،ایزهلا را

امام خميني (ره)
( 7تا )91

میخواهزد کوچ شدهزد شه شهرها ها شتوانزد کزترل کززد ایزها را؛ یازی هر وقلت ایزهلا
شخواهد صدایشان درآید ،شا هوپ و هانک شتوانزد ایزها را کزترل کززد[ .صلحیفه املام
 4ص ]072
 .7نخست وزیر شهایی شود و نه وزیر آن شهائی شود.
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احترام به محیط زیست
اسالمً داا شرای انسانها و دیار انسانها و نیز شرای حیوانهلا ودیلار حیلوانهلا
(محیط زیست آنها) احترام قائل است و ای مسأله در لوههای گوناگون هماشلائی
است که در ای اثر شه ذکر شخشی از ای موارد میپردازیم:
الف) اسالم پاداش معنوی برای کسی قائل اسـت کـه :بـه گوهـهای بـه حفاتـت
حراست شادابی و سرسبزی و هشاط محیط زیست کمک میکند.
بهترین ثروت چیست؟

اصحاب دور پیامبر اسالم (ص) می شده شودنلد و سلؤالهلای خلود را از آن
حضرت میپرسیدند:
 سؤال اول :یکی از آنان پرسلید« :کلدام یلک از املوال دنیلا شهتلری ثلروتاست؟» از دو لب مبارکی که همیشه هرنم هبسّم داشت ،واب شلزیدند:

][7

«شهتری مال ،زراعتی اسلت کله صلاحبش آن را کاشلته ،و شله خلوشی از آن
شرداشت کرده ،حقوق وا ب ،آن را کرده شاشد».
 -سؤال دوم :دیگری پرسید :ای رسول خلدا« :پل

از ان کلدام ملال شرهلری

است؟» آن حضرت فرمودند«[9] :گله گوسفزدانی که صاحبش اهلل نملاز و
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پرداخت زکات است».
-

سوال سوم و سپ

کزجکاوانه پرسیدند« :پل

از ایل ملورد کلدام نلوع از

ثروت از شهتری هاست؟» آن حضلرت پاسلخ داد :شلزیدند« ]4[ :گلاوداری،
گاوهایی که صبح و شب ،مایه خیر و شرکت شرای صاحبانشان هستزد».
 -سؤال چهارم :نیز پرسیدند« :پ

از گاوداری ،چه چیزی شهتری اسلت؟» آن

حضرت واب فرمودند«[0] :درختان نخلی که ریشه در زملی و شلاخه در
آسمان دارند و آن ک

که نخلش را شفروشد ،سلرمایه خلود را شله شلاد داده

است؛ مگر آن که شه ای آن نخل دیگری شخرد.»...
آن حضرت همان اندازه که امّتش را شه اصل کار کردن سفارش میکرد ،آنلان را
01

01

شه زراعت و دامداری و شاغداری هشوی مینمود .آری :شاید شرای هراوت و شلاداشی،

نیز شه هجلّی و شهاوری محیط زیست هزیزه کرد .زیرا طبیات یازی محلیط زیسلت،
اثر گشفت انگیزی در انسان دارد.
تأثیر محیط زیست در سرهوشت اهسان

امام هأکید داشت که ایران میهواند در پرهو احکام نورانی اسالمی که شلا هحقیل
عمی شزاسایی میشود آشاد گردد .لذا در ردّ دیلدگاه یکلی از فقهلا در قلم نوشلت:
امروز هم شیایان میهوانزد شدون هیچ مانای شا ماشیزهای کذایی زگلهلا را از شبرنلد
و آنچه را که شاعث حفظ و سلالمت محلیط زیسلت اسلت را نلاشود کززلد و لان
میلیونها انسان را شه خطر شیزدازند و هیچ ک

هم ح نداشته شاشد مانی آنها شاشلد،

مزازل و مسا دی که در خیاشان کشیها شرای حل ماهل هرافیک و حفظ ان هزاران
نفر مورد احتیا است ،نبایلد هخریلب گلردد و امثلال آن و شالجملله آن گونله کله
زاشاالی از اخبار و روایات شرداشت دارید ،همدن دید شکلی شاید از شلی شلرود و
مردم کوخ نشی شوده و یا شرای همیشه در صحراها زندگی نمایزد[ .صحیفه امام،
 ،97ص ]727 -702
ب) رعایت بایدها و هبایدهای زیست بوم

در گفتمان اسالمی ،همان گونه که انسان نسبت شله خلود و نیلز خلانواده خلود
مسئول است نیز نسبت شه اماه و سایر انسانها مسوولیت دارد چزان که نسبت شله
پروردگار خویش دارای مسئولیت است و شاید شه وظلائ
متاال در ای حوزه را رعایت کزد مخصوصاا وظائ

مقلرر از سلوی خداونلد

الهی خود ،نسلبت شله مسلائل

اهتمام به محيط زیست
در فصه و فرهنگ

زیست شوم و مؤلفههای زیست محیطی و حقوق حیوانات اعلم از اهللی و وحشلی

امام خميني (ره)

اهتمام ورزیده قوانی و مقررات الهی مرشور شه ای حوزه را نیز کزد کلامالا رعایلت

( 7تا )91

نماید که نادیده گرفت آنها کیفر الهی دارد.
ههی از هگهداری سگ در منزل

نگهداری سگ حراست و کلب مالم شا رعایت ملوازی شلرعی ،شلدون اشلکال

01

است :رسول خدا (ص) از نگهداری سگ در خانه نهلی کلرد آن حضلرت فرملود:
«مالئکه خداوند ،در خانهای که در آن سگ نگهداری شلود ،وارد نخواهزلد شلد».
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(نوری)024/4 ،)7047( ،
در شرخی از احادیث آمده است که چزد دسلته از محروملان لیلله القدرانلد کله
عبارتاند از :شراشخوار ، ....... ،عاق واللدی  ،قلاطی رحلم ،کیزله هلوز و سلگ شلاز،
(خانهای که در آن سگ شدون رعایت موازی اسالمی زندگی میکزد) در روزگار ملا
در دنیای شدور از ایمان شه خدا ،سگ در زندگی شاضیها مثال شچه آنها است آنان شا
سگ خود هم سفره ،هم مااشرت ،حتی هم لحاواند.
خاطره:
سهراشی یکلی از محققلان پهوهشلگاه اسلراء آیلت اهلل الاهملی لوادی آمللی
(سلمهاهلل) که از سفر آلمان شرگشته شود ،میگفت :در آنجا چیلزی عجیبلی نهلرم را
لب کرد که عبارت شود از ای که :شاضی شا سگ ازدوا کلرده ایل ازدوا را در
دفاهر رسمی شه ثبت میرسانزد.
دکتر زارعان ،داماد مرحوم حجت ا سلالم شلیخ هلادی مهلا ری لم شیلان
خاطرات سفر شه «کانادا» میگفت :روزی درآسانسور زنلی کله سلگی را شله هملراه
داشت شا شزیدن صحبتهای شه زشان ایرانی م و دخترم شادمان شد و گفلت دههلا
فصـلنامه
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سالهاست از وطزم ایران دور ماندم خیلی ششلاش و خوشلحال گردیلد وللی وقتلی
احساس کرد که دخترم چادر خود را می میکزد شا مهرشانی گفت :سگ م خیللی
مهرشان است کسی را گاز نمیگیرد ،گفتم :ایشان میهرسد که سگ هلو شله لبلاس او
ده شزند که نج

میشود در آن صورت نمیهواند شا آن نملاز شخوانلد ،آن زن شلا
میدانید :م هر روز سه شلار آن را شله

هاجب و ناراحتی گفت :شما سگ مرا نج

حمام میشرم و افزود :شما هزوز در عهد قدیم شه سر شرده ،سگ را نج
وپ

میپزدارید

از آن شا حالت شیگانهای از ما دا شد.
شاید هو ه داشت :حساب کسانی که در مززل شراساس نیاز هلت حراسلت و...

ِّ ِّ
ِّ
نی صلَّي َّ ِّ ِِّّ
ب».
اّللُ َعلَْیه َو اله وَاَّهُ قَا َ َ« :التَ ُ
دل ُل ا الئ َکه بوَْیتاً فیه ُ
ُ .7خ َرِّر الاليل َع ْن الََْو ْ ِّ َ
لب َو َأل ُ
ُجنُ ٌ
ص ََِّرهِّ َو الَ َک ٌ
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01

َ

سگ دارند شا رعایت حریمها و موازی اسالمی اشلکالی نلدارد لدا اسلت کله در
اسالم سخ از «کلب مالّم» است و احکام خاص خود را دارد.
پاداش محبت و لطف به حیواهات

نجیح میگفت :که حضرت امام مجتبی (ع) را دیلدم هلر یلک لقمله کله خلود
میخورند ،یک لقمه هم شرای سگ در کزار او شود میانداخت گفتم آیا سلگ را دور
سازم فرمود :رهایش ک  .م از خداونلد متالال خجاللت ملیکشلم در حلالی کله
انداری مرا مینگرد ،چیزی شخورم و شه او ندهم( 7.مجلسی)429/04 ،)7044( ،
زن شدکاره و گزاهکاری در شیاشان راه میپیمود .در شی راه شه سگی شرخلورد کله
در کزار چاهی ایستاده شود و زشانش را شیرون آورده شلود و داشلت از هشلزگی لان
میسپرد .زن دلش شه حال سگ سوخت و کفش خود را سطل و روسلری خلود را
طزاب قرار داد و شرای سگ از چاه آب کشید» .رسول خلدا (ص) ادامله دادنلد« :آن
زن شا همه شدیهایی که داشت ،شرای عملل خداپسلزدش شخشلیده شلد»( 9.پایزلده،
()272 ،)7479
پیامبر فرمود« :آن که اهل رحم کردن نباشد ،مورد رحمت الهی قرار نمیگیرد».
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(اش شاشویه)474/0 ،)7074( ،
آیت اهلل الاهمی شفتی:
در اصفهان «مسجد سیّد» ،ماروو است ای مسجد یادگار شخص عهیم الشأنی
است که مدرسه علمیه سید و مسجد سید شه همت او شه یادگار ماند او و لی ملالی
الب و دارای ثروت فراوانی شود در حلالی کله پلیش از ایل و لی ملالی خلوشی
نداشت ،راز ثروهمزد شدنش را از او پرسیدند گفت :شر اثر دعای یک سگ شله ایل

اهتمام به محيط زیست
در فصه و فرهنگ
امام خميني (ره)
( 7تا )91

ِّ
ونی أ َدأ ِّوه کلووب کلموا وکوول لَِّّقموه لَوورا للکلوب ِّمثْولَهووا فَو ُق ْلوت لَووه ابون رسووَِّ
َ .7ع ْون َِّج ٍ
وت ْ
ویح قَووا َ َروَأْ ُ
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َ
ُ ُ َ َْ َُ
ْ ُ ََ
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َْ
َ
ِّ
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ص ولَّي َّ
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َ ْ َُ
اّللُ َعلَْیووه َو الووهَ « :غ َفو َور الم وروه مَم ووه َمو َّورًْ بکلووب َعلو ِوي َرو َ
ِِّّ
ِّ
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َ « .من الَأَ َ
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مرحله رسیدم و هو یح داد روزی مقداری گوشت شرای خانواده خریداری کرده شه
سوی مززل میشردم که :سگی را کزار خیاشان دیدم در حالی کله چزلد هولله شله دنیلا
آورده و خود در کسالت شوده و ناهوان افتاده هولههایش در کزار او از گرسزگی زوزه
میکشیدند و ی آن سگ درمانده و هولههایش مرا شر آن داشت ها آن گوشت را شله
آن سگ دادم و در نتیجه رمقی پیدا کلرد و شله شلیر دادن هوللههلایش شرخاسلت و
سرش شه طرو آسمان گرفلت و احسلاس کلردم در حقلم دعلا کلرد .از آن پل ،
و ایت مالی م دگرگون شد گویا هفضالّت پروردگار هر روز شر م میشارید.
در شب معراج چه دید؟

پیامبر اکرم (ص) شبی پ

از مارا شاد از نماز ،شه سلمت اصلحاب شرگشلتزد

ما رای شرخی از افرادی را که در عذاب شودند و شرخلی از اهلل شهشلت را شلازگو
کردند که شا چشم خود دیلده شلود .کله دو ملا را از اهلل دوزخ و فلردوس شلرای
اصحاب خیلی شگفت آور شود؛ یکی ما رای زنلی کله شله عللت آزار یلک گرشله،
هزّمی شده شود و دیگری مردی که شه علت آب دادن شه یک سلگ ،شهشلتی شلده
شود .آقا فرمودند« :در آهش دوزخ زنی را دیلدم کله گرشلهای ،او را از هلر سلو گلاز
می گیرد؛ چرا که آن زن ،آن حیوان را شسته شود و نه شه او غذا میداد و نه او را رهلا
میکرد ها خودش غذایش را از گوشه و کزار زمی پیدا کزد و شخورد و شه شهشت که
فصـلنامه
علـمــی
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سال دوم
شماره ششم
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وارد شدم ،مردی را دیدم که شرای سیراب کردن سلگی ،وارد شهشلت شلده شلود».

7

(راوندی کاشانی( ،شیها))97 ،
ترحم رسول خدا به گربه

قطرههای درخشان آب و و ،از محاس مبارک رسول خدا (ص) ملیچکیلد و
هزگام دست کشیدن شر صورت ،لبهای مبارکشان شه ذکر خلدا مشلغول شلود .وقتلی
حضرت خواستزد شرای شست دستها از ظرو ،آب شردارند ،متو ّه شلدند ،گرشلهای
در گوشه خانه ،ملتمسانه شه ظرو آب نگاه میکزد.
واس ص و ِّ
اّللِّ ص ولَّي َّ ِّ ِّ ِّ
واحَُهُ ا َْلِّو َّورْه توَْنو َه ُش و َوها مقَل ووه َو ُم و َودبَِّّرهُ کاا ووت و َْوشوَ َقْتو َه ووا َو َلْ تک وون
اّللُ َعلَْی ووه َو ال ووهَ « :روَأْو ُ
وت ِّ النَّ و ِّ َ
 .ق وا َ َر ُس ووَ ُ َّ َ
ض و خل ْلت اجلنه فَوروَأت ص ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ب الکلب و َْرَواهُ ِّم َن ال َْم ِّاء».
اح
َر
األ
اش
ش
ح
ن
م
أتکل
ا
ه
ل
س
ْ
ْ
ْ َ
ْ َ ََ ُ
تُ ْع ُم َها َو َلْ توُْر َ
َْ ُ َ َ
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08

پیامبر که شه هشزگی گرشه پی شرده شودند ،ظرو آب را شه طرو او هلل دادنلد و
آب نوشیدن حیوان را هماشا کردند .وقتی حیوان ،سیراب و شا نشلار از آن لا دور
شد ،آقا شا آب شاقی مانده در ظرو ،و ویشان را همام کردنلد( 7.مجلسلی،)7044( ،
)22/11
آسیبهای بهره برداری بهینه از محیط زیست

امام صادق (ع) فرمود :در چزد مو ی نماز خواندن در ان روا نیست »...و یکلی
از آن موا ی را مسیر راه مردم شرشمردند( 9.شرقی)411/9 ،)7417( ،
امیر المؤمزی علی (ع)  ،خیللی از دسلت آنهلا ناراحلت شلدند؛ چزانکله ریلش
سفیدهایشان لو آمدند و هقا ای شخشش کردند .آقا شا ناراحتی فرمودند« :از شلما
درنمیگذرم مگر ای که وقتی شه ایزجا شرمیگردم ،موانی ای

ایگاههای در مسیر را

شرچیده شاشید و پزجرههای مشرو را شسته شاشید و نادوانهای مانی عبور و ملرور را
از ا درآورده و چاه های سر راه را پر کلرده شاشلید؛ چلرا کله همله ایزهلا ،سلر راه
مسلمانان و مایه آزار آنهاست»( 4.قطب الدی راوندی)944/7 ،)7042( ،
امام علیه السالم فرمود« :هر ک

راهلی را شبزلدد ،خداونلد عملر او را کوهلاه و

رشته عمرش را قطی میکزد»( 0.اش شاشویه)91/7 ،)7074( ،
سیره حضرت امام سجّاد (ع) ای شود :گاهی پیش میآمد کله فقلط یلک کللوخ
کوچک در وسط راه افتاده شود ،امّا حضرت شرای شرداشت آن هم از مرکبشان پلایی
میآمدند و آن را شا دست خود از سر راه مردم کزلار ملیزدنلد( 2.طوسلی،)7070( ،

اهتمام به محيط زیست

)114

در فصه و فرهنگ

 .عن مَسي ب ِّن جع َف ٍر عن اابئِِّّه علَی ِّهم ال َّ َالم قَا َ  « :قَا َ علِّي علَی ِّه ال َّ َالم بویونَا رسوَ ُ َِّّ
ضوأُ إِّ ْا
اّللُ َعلَْی ِّوه َو الِّ ِّوه أوَتَو ََ َّ
صولَّي َّ
َ ِ َْ
اّلل َ
ُ
َْ
ُ َْ َ ُ
ْ َْ َْ َ َ ْ ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اّلل صولَّي َّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ضوأَ
ل ِّمْنووهُ ا َْلِّوور َو تَو ََ َّ
اّللُ َعلَْیووه َو الووه وَاوَّوهُ َع ْ َشووا ُن فأصووغي إِّلَْیووه ا ِّْ َ ءَ حو َشو ِّور َ
َال َا بِّووه ور الََْوْیووت َو َعو َور َ َر ُسووَ ُ َّ َ
ضلِّ ِّه».
بَِّف ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
نی و الْماء و ْ ِّ
ِّ
َر َو َم َ ان ال َِّّر ِّأخ».
اْلَ َّمام َو الْ ُقَُ ُ
 « .9قَا َ وَبَُ عَدهللا َعلَْیه ال َّ َال ُم ُع ْش ِّره َم ََاض َ الأصلي ف َیها ال ّ ُ َ َ ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
س َو َسو َود ْخ ُْک ُکو َّول ُکو َّوَه َو قَولَ ْعووتُ ْم ُکو َّول
 .4فَو َقووا َ َعلو ِوي علیووه ال ووالمَ« :الوَع ُفووَ َعوون ُکم إال َعلو ِوي وَ ْن و َْرج و َ َو قَو ْد َ و َود ْمتُ ْم َ و ه الْ َم َجووال َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّم َیَ ٍ
نی َو فِّ ِّیه واي ََلُْم».
ال َو لَ َّمیتُم ُک َّل َابلُ َ
َعه َعل ِّّي ال َِّّر ِّأخ فَِّإ َّن َ َ ا ُکلَّهُ ِّ لَِّر ِّأخ ال ُْم ْ لم َ
ِّ
الَر َمن َس َّد لَِّرأقاً بوَتَوَر هللاُ َع َمَره».
« .0ف َل ٍَرب َ
ِّ
اْلُ ْ ِّ
نی َعلَْی ِّه ال َّ َال ُم َيَُر َعلَ َّي ا َد َره ِّ َو َس ِّط ال َِّّر ِّأخ فَویَوْن َُِّ َع ْن َخابَّتِّ ِّه أوُنَ ِّّحیَو َها بِّیَ ِّدهِّ َع ِّن ال َِّّر ِّأخ».
َ « .2کا َن َعل ِّّي بْ ِّن ْ َ
َ

امام خميني (ره)
( 7تا )91
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در زندگی نامه عالمه طباطبایی آمده است :یکی از کسانی که آن حضلرت را در
هزگام رفت شه حرم حضرت ماصومه (س) در قم دیده شود ملیگفلت در طلول راه
چیزی را میدید که ممک است مو ب اذیت عاشران گردد را شلا عصلای خلود شله
کزاری مینهاد یا در میان وی آب کزار خیاشان میانلداخت پوسلت ملوز ،پوسلت
هزدوانه و غیره.
ای کارهایی که شما میگویید که میرونلد زگلهلا را خلراب ملیکززلد ،ایزهلا
کارهای غیر اسالمی است .م میگویم شاید اسالمی شاشد .اگر چزانچله یلک کسلی
کرد از مقررات دولت ،ای غیر اسالمی است ،آن هلم شایلد اسلالمی ششلود؛

هخل

یازی ،شاید دولت شا قدرت ،آن کسی را که هخل

میکزد از آن چیزهایی که دوللت

شرای حفظ نهام دولت قرار داده است ،آن را شاید قدرت للویش را شگیلرد؛ شلرای
ایزکه آن غیر اسالمی است ،م میگویم اسالمی شاید ششود ،شریدن درختهای کشلور
را و شه هباهی کشیدن زگلها را ،ای غیر اسالمی است؛ شاید لویش گرفتله ششلود.
از مقررات خیاشانها و رفت و آمدها ،ای غیر اسالمی است ،شاید للویش را

هخل

شگیرید .اگر یک کسی اعتزایی شه چراغ سرخ نکرد ،ای غیر اسلالمی عملل کلرده و
ای را شاید هاقیبش کرد و شه دست دادگاه سپردش .حا هلم مل علرض ملیکلزم
اسالمی که ،اسالم که شا نهم مخال
فصـلنامه
علـمــی
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نیست ،اصالا اسالم میخواهد نهم حفظ ششود،

نهام حفظ ششد .کلیه امور مرشور شه نهام ،ای اسالم است و اگر یک چیزی هخلل
از نهام کرد ،ای شرخالو اسالم است و لوگیری زم است.
ثواب چهار صد آیه

رسول خدا (ص) فرمودند :هر ک

از مسیر راه مسلمانان مانای را شرطرو کزد،

خداوند پاداش خواندن چهار صد آیه از قرآن را شه او ملیدهلد؛ آن هلم چهارصلد
آیهای که هر یک حرفش ،ده حسزه دارد( 7.نوری)472/79 ،)7047( ،
وقتی رسول خدا (ص) فرمودند« :هر مسلمانی شاید هر روز ،صدقهای شپلردازد».
َ .عن وَبِّ
حر ٍ
َْ

11

11

قِّالَبه قَا َ  « :قَا َ رسَ ُ َِّّ
ِّ ِّ
َج َور قوراءه وربعمائوه اأِّ ِّوه کول
نی َموا أوُ ْوذِّا ِّأه ْم کتوب َّ
ص ْم َن و ََموا ََ َع ْون لَِّرأ ِّوخ ال ُْم ْ ولم َ
اّللُ لَوهُ و ْ
اّلل ُ
َ
َُ
ِّمْنوها بِّع ْش ِّر ح نَ ٍ
ات».
َ َ ََ

شخصی شا هاجّب پرسید« :چه کسی هوان انجام ای دستور شما را دارد؟» پیامبر شیان
کردند که صدقه ،مفهومی گستردههر از کمک مالی شه فقرا را دارد و افزود :خیللی از
کارها مصداق صدقه هستزد.
یکی از کارهایی که حضرت شه عزوان صدقه شه آن اشاره کردند ،شرداشلت ملانی
از سر راه مسلمانان شود( 7.قطب الدی راوندی)27 ،)7041( ،
دفع خطر از سر راه مؤمنان

راوی گفت« :آری ،خودم شزیدم که رسول خدا (ص) فرمودند :یکی از شزلدگان
خدا وارد شهشت شد ،فقلط شلرای ایل کله شلاخه خلاری را از سلر راه مسللمانان
شرداشت»( 9.اش شاشویه)49/7 ،)7419( ،
حفظ طراوت و شادابی محیط زیست

هو ه شه اهمیت سبزه زار و محیط سرسبز یکی از سیرههای رهبران الهی اسلت.
زیرا :سبزه مو ب ،انبسار خاطر و ال وفزونی روشزی چشمان است.
راوی میگوید« :از مو یم حضرت امام کاظم (ع) شزیدهام که یکی از چیزهلایی
که چشم را ال و نور چشم را افزایش میدهد ،نگاه کلردن شله سلبزه زار اسلت».

4

(اش شاشویه)29/7 ،)7419( ،
ایجاد سبزه در محیط زیست مو ب خرسزدی خدا و خلیفگان اوست .شلر ایل
اساس کشاورزان ،شاغ داران و زگل کاران عالوه شر سودمزدی مادی زندگی ،دارای
پاداش الهی نیز خواهزد شود.

اهتمام به محيط زیست

آری شی هت نیست که در گفتمان اسالمی :از کشاورزی و پرداخت شه زراعت

در فصه و فرهنگ
امام خميني (ره)

شه عزوان« :الکیمیاء ا کبر» یاد شده است( 0.حر عاملی)40/2 ،)7042( ،

( 7تا )91

َّب صل هللا علیه و اله وَاَّهُ قَا َ إِّ َّن َعلِّ َّي کل ُم ْ لٍِّم ِّ کل أوَ ََْم ِّص ْدقِّ ِّه قَا َ َر ُج ٌول ِّم ْون أُ ِّ ی ُوخ الو
ُ « .7رِّو َ
ي َع ْن النِّ ِّّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ص َّدقَهُ.»...
ْاألَاي َع ْن ال رأخ َ
 « .9قَا َ رسَ ُ َِّّ
اّلل علَی ِّه و الِِّّه خلل عَ ِّد اجلنه بِّغُص ٍن ِّمن شَک کان علِّ ٍي لَِّر ِّأخ الْم لِّ ِّ
نی فَأ ََمالَهُ َعْنهُ».
م
َّ
ُْ َ
صلَّي ُ َ ْ َ َ َ َ َْ
اّلل َ
ْ ْ
َُ
َ ّ
اْل و ِّون ْاأل ََّوِّ علیووه ال ووالم قَووا َ « :شََالشوُوه َْلِّ
اْل ِّمیو ِّ
 .4عوون إِّب وورا ِّ یم بو ِّون عَو ِّ
ِّ
يل
َْ
ل
ا
ونی
و
َ
و
ون
و
ع
ود
ود
ْ
ْ
يل اخلضووره َو النَّ َو ُور إِّ ََّ
صو َور النَّ َو ُور إِّ ََّ
َ
َ
ُ ْ َ ََ
ْ
َ ْ َْ َ ْ ْ َ
ََ
ِّ
اجلَ ِّ
ِّ
اْلَ َ ن».
اري َو النظ رايل ال ََْ ْجه ْ
ال َْم ِّاء ْ
 .0عن الصاخق قا  :الکیمیا األکرب الَعائَ.
قَوا َ ومالتو
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در کتاب «سرچشمههای آرامش» شیش از شصت عامل فلرح شخلش را هو لیح
دادم و زیارت شزرگان مازوی و هماشای مراکز سرسبز از مله آنها است املام نهلم
درشاره زیارت قبر پدرش امام هشتم فرمودند :السلالم عللی فرحله القللوب و فلر
المکروب (مجلسی )22/749 ،)7044( ،سالم شر مای شادمانی دلها و عاملل آراملش
زندگی انسانها.
امام صادق (ع) شه او فرمود« :رفاه و آسایش زندگی شدون ای سله چیلز ،دسلت
یافتزی نیست :هوای پاکیزه و خوب ،آب فراوان و گوارا و زمی حاصللخیز و آملاده
کشت»( 7.اش شابه حرانی )494 ،)7040( ،همچزی آن حضرت فرمود« :کشلاورزی
و شاغداری کزید که هاکزون ،مردم ،کاری حاللهر و پلاکیزههلر از ایل کارهلا انجلام
ندادهاند»( 9.اش شاشویه)924/4 ،)7074( ،
آری :کشاورزی در گفتمان اسالمی زیباهری و حلاللهلری شلغل اسلت شلدان
هت که عالوه شر سود دنیوی پاداش مازوی هم دارد.
حمّاد گفت« :مو یم املام صلادق (ع) از لقملان حکلیم نقلل کردنلد کله او شله
فرزندش یاد داده شود« :هر گاه در مسافرتها خواستی در ایی هوقّ

و اسلتراحت

کزی ،سرزمی هایی را شرگزی که خوش مزهرههرند و خاک نرم و مزاسبی دارند و از
سرسبزی و علفزارهای فراوان ،شرخوردارند»( 4.شرقی)412/9 ،)7417( ،
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

11

11

امام صادق (ع) فرمودند« :سه چیز است که هلک هلک ملردم ،شله آن نیازمزدنلد:
امزیت ،عدالت و سرسبزی و آشادانی»( 0.اش شابه حرانی)494 ،)7040( ،
علی (ع) فرمود« :رسلول خلدا (ص) از آللوده کلردن سله لا نهلی فرمودنلد:
کزارههای چاههای هأمی کززده آب آشلامیدنی؛ سلاحل نهرهلایی کله از آنهلا شلرای
وب و الْمو و ِّ
ِّ ِّ ٍ
ِّ
 .7ععو وون َّ ِّ ِّ
واء الْغَ َِّأو و ِّور الْع و و ْ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ل َو ْاأل َْر ِّ
ض اخل و وَاره
َ
َ ْ
وب ال و ووکَ إَّال بو ووثََالث ا َْلوَو َوَاء ال َّیّو و َ َ
الصو وواخق علیو ووه ال و ووالمَ« :ال تَ یو و ُ
(حاصلًیَ و اماخه کشت)».
ِّ
َََو ُ قَو َْمواً أوَ ُقَلُوَ َن إِّ َّن الَراعوه مکرو وه
وت فوداک و ْ
َ « .9ع ْن ابْ ِّن سیابه َع ْن وَِّ عَدهللا علیه ال والم قَوا َ َسوأَلَهُ َر ُج ٌول فَو َقوا َ لَوهُ ُجع ْل ُ
فَو َقا َ ْازرعَا و ا ْغ ِّرسَا فَ َال و َِّّ ِّ
ب ِّمْنهُ».
َّاس َع َم ًال و َ
َُ َ ُ
َ
َح َّل َو وَلْیَ َ
اّلل َما َعم َل الن ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وَ
ل
ا
ه
ون
َح
َ
ونی
ض
َر
األ
واِ
ق
ب
ن
و
م
ویکم
ل
فع
و
وَ
و
ن
ال
ک
خ
َر
و
ا
ا
إ
و
...
ه
ن
ب
ال
ن
ا
م
ق
ل
ا
ق
ا
ق
عَدهللا
َ
و
ن
ع
...
ْ
ِّ
َ َ َ ْ ُُ ُ َ
َ َ ْ َ َ َْ ً
ْ َ
َ َ َ َ ُْ َ ُ ْ
َ .4ع ْن ََحَّاخ بْ ِّن ُعثْ َما َن َ ْ
َو وَلْیَنِّ َها توُْربِّ ْه َو وکثر ا ُع ْشَاً».
ِّ
 .0عن َّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ب».
َّاس لُّراً إلَْیو َها ْاأل َْم ُن َو ال َْع ْد َو ْ
اخل ْ
َْ
الصاخق علیه ال الم« :شََالشُهُ وَ ْشیَاءَ َُْيتَ ُ
صُ
اج الن ُ

شرب ،آب شرداشت میشود و زیر درختانی که میوه ملیدهزلد»[ 7.الجافریلات ،ص
]72
رسول خدا (ص) از انداخت آب دهان در چاهی که از آب آن نوشیده میشلود،
نهی فرمودند( 9.اش شاشویه)74/0 ،)7074( ،
امام صادق (ع) فرمود« :هر ک

آب راکد را آلوده کزد و اگر شالیی سرش شیاید،

کسی ز خود را مالمت نکزد»( 4.اش شاشویه)974/7 ،)7472( ،
حضرت امام شاقر (ع) قدری شرای حبیب از امور ماورایی ای عالم هو یح دادند
و از ارهبار شی مالئکه شا عالم ماده شلرایش گفتزلد و در پایلان فرمودنلد« :ایل کله
رسول خدا (ص) از ساخت چاه فا الب ،در زیر درختان میوهدار نهی فرملودهانلد،
شه دلیل و ود مالئکله ای اسلت کله شلرای مراقبلت از آن درخلت ،شلا آن هملراه و
مأنوسزد و نباید ایی را که مالئکه حضور دارند ،آلوده کلرد»( 0.طبرسلی،)7472( ،
)11
پاداش اخروی فداکاری در راه حراست از کشاورزی

رسول خدا (ص) فرمودند :هر ک

از سرایت سیالب یا آهشی لوگیری کزد و

مانی آسیب رساندن آنهلا شله سلایر مسللمانان شلود ،حتمل اا اسلتحقاق شهشلت پیلدا
میکزد»( 2.کلیزی)22 /2 ،)7041( ،
«مقام برترین اخروی از آن کیست؟  ...کشاورزان»

اش هارون گفت« :از امامم «امام صلادق (ع)» شلزیدم کله فرمودنلد :کشلاورزان،
گزجهای پزهان در شی مردمزد .آنها رزق طیّبی را میکارند که خداونلد متالال آن را
ٍ
ِّ ِّ
 .7عن علِّ ٍ علیه ال الم قوا َ « :اوَهو ِّي رسوَِّ َِّّ
واء أ وتَوع َ ِّ
ِّ
ل ِّمْنوهُ و َْو
ل مْنو َهوا و َْو َشو ّط اوَ ْهو ٍر أُ ْ وتَو ْع َ ُ
اّلل إِّ َّن أوَتَوغَ َّوَ ََ َعل ِّّوي َشوف ِّری بِّْئ ِّور َم ُ ْ ْ ُ
ْ َُ
َ َ ّ
ت َش َج ِّرهِّ ُمثْ ِّمُرهُ».
ََْت َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ل م َنها».
شر ُ
« .9اوَ َه رسَ هللا صل هللا علیه و اله َعن الَُوََاق ف الَئر الت أُ َ
ِّ
ٍ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َّ
َم َّن إال اوَ ْف َ هُ».
َ .4عن وَبِّ َعَد هللا علیه ال الم قَا َ َ ...« :التوََُل ِّ َماء اَقی ٍ فَِّإاَّهُ َم ْن فَو َع َل اَل َ فَأ َ
َصابَهُ َشيءٌ فَ َال أوَلُ َ
وب قَووا َ ََِّعووت وَاب جع َف و ٍر علی ووه ال ووالم أو ُقووَ َّ « :إَّن وَوا اوَهو ِّوي رسووَِّ َِّّ
َ .0عوون َحَِّیو ٍ
َح و ٌد ِّم و ْون
ص ولَّي َّ
اّللُ َعلَْیو ِّوه َو الِّو ِّوه وَ ْن أَ ْ
ض و ِّور َ
اّلل َ
لوَ
َ
ُ َ َ
ْ َُ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ت کان ا الئکه ا َکلنی ِِّبَا.»...
ت َش َج ِّرهِّ اَْو ََنْله قَ ْد وَْْثََر ْ
ال ُْم ْ لم َ
نی َل َالءَهُ ََْت َ
ِّ ٍ
ِّ
ٍ ِّ
ِّ ِّ
ت لَهُ اجلَنَّه».
نی َعاخأَه َماء و َْو َ ٍر َو َجََ ْ
 .2قَا َ َر ُسَ ُ هللا صل هللا علیه و الهَ « :م ْن َرَّخ َع ْن قَو َْم م ْن ال ُْم ْ لم َ

اهتمام به محيط زیست
در فصه و فرهنگ
امام خميني (ره)
( 7تا )91

11

میرویاند .آنها در روز قیامت ،شهتری مقام را در شی مردم دارند و از نزدیلکهلری
ایگاه شه خداوند متاال شرخوردارند .آنها در روز قیامت شه نام «شا شرکتها» خوانده
ایگلاه را

میشوند .».ز ای که کشاورزان در فرهزگ اسالمی در قیاملت ،شلا هری

دارند( 7کلیزی )917 /2 ،)7041( ،شخاطر آن است که کار کشاورزی عالوه شلر سلود
مادی و دنیوی ،پاداش و ثواب اخروی گرانبهائی را نصیب صاحب خود میکزد.
امللام صللادق (ع) فرمللود« :خداونللد رزق هملله انبیللاء خللود را در کشللاورزی و
دامپروری قرار داده شوده»( 9.کلیزی)914 /2 ،)7041( ،
رسول خدا (ص) فرمود :اگر مسلمانی درخت یا گیاهی شکارد و انسان یا پرنلده
یا حیوانی از محصول آن شخورد ،همان شرایش صدقه محسوب میشلود ( 4.نلوری،
()014/74 ،)7047
پاداش باغ داران

پیامبر خدا (ص) شه سیراب کردن هشزگان هأکید فلراوان داشلت و در شرخلی از
0

کلماهشان ،سیراب کردن یک نفر انسان را شهتری اعمال مارّفی کردهاند (مجلسلی،
( )472/17 ،)7044نیز فرمود« :هر ک

یک درخلت ملوز یلا درخلت سلدر را آب
2

دهد ،مانزد کسی است که مؤمزی را سیراب کزد»( .عیاشی)71/9 ،)7474( ،
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

در ایزجا درخت موز یا سدر شه عزوان نمونه ذکلر شلده چزلان کله در شرخلی از
احادیث از قطی درختان میوه دار نهی شامل آمده است.
ِّ
اّللُ عَوجول َو ُ ْوم
َلَر َجوهُ َّ
ت و ََاب عَدهللا َعلَْی ِّه ال َّ َال ُم أوَ ُقوَ ُ َّ
الَ ِّار ُعوَ َن کنوَز ْاألَ َ ِّم أوَََْر ُعوَ َن لَیَِّّواً و ْ
َ « .7ع ْن أََِّ َأد بْ ِّن َ ُارو َن قَا َ ََ ْع ُ
ِّ
ِّ
ِّ
َح َ ُن الن ِّ
نی».
َّاس َم َقاماً َو وَقْوَربوُ ُه ْم َمْن َِّله أَ ْد ُعَ َن ا ََُ َارک َ
أوَ ََْم القیامه و ْ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
هل ِّ
َ .9عن َس ِّ
الَْرِِّ َو الض َّْرِِّ».
اق وَاَِّْیَائه ِّ َّ
اّلل َعلَیه ال َّ الَ ُم« :إِّ َّن َّ
بن ِّزَ خ َرفَو َعهُ قَا َ قَا َ وَبَُ َعَد َّ
اّللَ َج َع َل و َْرَز َ
وس بون مالِّو ٍ قَووا « :قَوا َ رسوَ ُ َِّّ ِّ
ٍِّ ِّ
س َغ ْر ًسوا اَْو أوَ ْوََرُِ َزْر ًعوا فیأکوول ِّمْنوهُ إِّاْ َ وا ٌن و َْو لَ ٍْوری و َْو ِبیمووه َّإال
َ .4عون وَاَ ِّ َ
َُ
اّلل َموا م ْون ُم ْ وولم أوَ ْغور ُ
ِّ
ص َّدقَهُ».
کاات لَهُ بِّه َ
ِّ
ِّ
ي أوَ ْع َِّ َس ْق َي ال َْماء».
َع َما ِّ إِّبْوَر ُاخ الکَد ْ
اْلَِّر َّ
ض ِّل ْاأل ْ
 .0قَا َ َر ُسَ ُ هللا صلّ هللا علیه و اله« :وَفْ َ
َ .2ع ِّن النََِّّ ِّّ صل هللا علیه و الهِّ « :م ْن َس ْق ِّي للحه اَْو ِّس ْد ُرهُ فکأَّنوا ُس ِّوق َي ُم ْذِّمنواً ِّم ْون إَ َموٍإ»( .هفسیر الایاشی ،9 ،ص
 )71در مورد مازای «طلحه» و اش مزهور درشاره آن حضرت ،موز یا گیاه امّ غیالن یا درخت شیاشلانی
دیگر ،اختالو است.
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وگرنه در شرخی از احادیث سخ از «شجر» است کله کلیّله درختلان را شلامل
میگردد و حدیث «الفسیله» در شاب اهمیت نهال داری مؤید همی نکته است.
رسول خدا فرمودند :هر کسی که نهالی شکارد ،خداوند شه اندازه میوههایی که از
آن نهال شه دست میآید ،شه او ا ر و ثواب میدهد»( 7.حکیمی)241/2 ،)7474( ،
صدقه های جاری
«موارد پاداشهای ماهدگار»

پیامبر اکرم (ص) فرمود :هفت عمل که پاداش الهی آن پ

از مرگ آدمی نیز شه

صاحب آنها واصل میگردد.
مسجدی که انسان میسازد؛ قرآنی که شا دست خود ملینویسلد؛ دانشلی کله از
خود شه یادگار میگذارد و فرزند صالحی که پ

از او شرایش طلب آمرزش میکزد.

درختی که انسان میکارد و چاهی که حفر میکزد و نهلری کله لاری ملینمایلد.

9

(ورام)774/9 ،)7074( ،
عاقبت قطع درخت :کاهش عمر

خلق خدا جملگی نهال خدایت هیچ

نه بشکن از این نهال نه برکن (ناصر خسرو)

هیچ،دلی را در این سرای مرنجان

جامة رحمت بپوش در همه دم ،تن

هر که از آزار این و آن بشودشاد

گرچه بشر ظاهر است لیکن هریمن (مؤلف)

کاهش عمل

اهتمام به محيط زیست

علی (ع) فرمودند :یکی از چیزهایی که شاعث طو نی شدن عمر آدمی میشلود،

در فصه و فرهنگ

خودداری از قطی کردن شدون رورت درختلان سلبز اسلت( 4.مجلسلی،)7044( ،

امام خميني (ره)

)972/14

( 7تا )91

« .7من َغرس َغرساً فَأ َْْثَر و َْع َاه َّ ِّ
َج ِّر قَ ْد َر َما َيَُْر ُج ِّم ْن الثمره».
اّللُ م َن ْاأل ْ
ُ
َْ ْ َ ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
 .9ابو ُون َعََّو ٍ
ٍ
س
ور
و
غ
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ج
ر
وه
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ف
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ود
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ع
و
ب
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ه
و
ب
ا
َ
و
ش
ود
و
َ
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ل
ل
وب
و
ت
أک
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وَ
و
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و
س
«
:
وه
و
ل
ا
و
وه
و
ی
عل
هللا
ول
و
ص
هللا
وَ
و
س
ر
واس َر ِّضو َ هللاُ َعنووهُ قَووا َ َ ُ ُ
ُْ َْ
ْ َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ََنْو ًوال اَو ح َفوور بِّْئ وورا اَو وُجو ِّوري اوَهوورا اَو بو ِّوَ م ووج ًدا اَو کتووب مصووح ًفا اَو وِّر َ ِّ
صوواْلاً أَ ْ وتَو ْغفُر لَووهُ بوَ ْعو َود
ث ع ْلم واً و َْو َل ْلو َ ُولْوداً َ
ْ
ُْ َ ْ َ
ْ َ َ ً ْ ْ َ ًَ ْ َ َ ْ
َوفَاتِِّّه».
ِّ
ِّ
ِّ
أد ِّ ال ُْعم ِّر ...إِّ َّن َُْي ََِّتَز َع ْن قَ ْ ِّ ْاألَ ْش َج ِّ
ار الرلَه َّإال عْن َد الضروره.»...
 .4قَا َ َعل ِ علیه ال المِ« :مَّا أََِّ ُ
ُ
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آری :رسول خدا (ص) نسبت شه قطی همه درختان (شجز خشک) حسّاس شودند
و از چزی کاری مزی میکردند ،امّا نسبت شله شرخلی درختلان مانزلد درخلت سلدر
شیشتر سفارش ملی کردنلد و از قطلی کلردن ایل درخلت شلا هالاشیر هزلدهری نهلی
میفرمودند؛ مخصوصاا اگر ای کار ،شی دلیل صورت میگرفت.
و شویهه را ی شه قطی درخت سدر فرمود« :هر ک

شیدلیلل درخلت سلدری را

قطی کزد ،خداوند ا ورا شا سر در آهش میافکزد»( 7.مجلسی)774/14 ،)7044( ،
عاقبت قطع درختان

امام صادق (ع) فرمودند« :هرگز درختان میوه را قطی نکزید؛ زیرا خداوند علذاب
شدیدی را شر شما فرو میفرستد!»( 9کلیزی)910 /2 ،)7041( ،
دستور رسول خدا (ص) :در باب ههال کاری

رسول خدا (ص) فرمود« :اگر در دست یکلی از شلما نهلال کلوچکی اسلت و
قیامت شما (وقت مرگ کسی) هم در حال شرپا شدن است ،اگر هوانستید قبل از شرپا
شدن قیامت ،آن نهال را شکارید ،ای کلار را انجلام دهیلد!»( 4.شرو لردی،)7471( ،
)227/94
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

حاکمیت قاهون در باب استفاده از طبیعت و محیط زیست در مكتب امام
راحل (ره)
ارهبار میان حفظ زگلها و حراست از ان میلیونهلا در مکتلب املام راحلل
(ره) میدرخشد.
امام راحل (ره) در هشداری شه سوء شرداشت از شرخی از مفاهیم اسالمی شه یکی
از فقهایی که شه نهر آن حضرت شداشت عمیقی از اسالم نداشت نوشت:
ِّ
ِّ
ْسهُ ِّ الن ِّ
َّار».
ل َّ
ص ََّ َ
َ .7ع ِّن النََِّّ ِّّ صل هللا علیه و اله« :م ْن قَ َ َ س ْد ُرهُ َ
اّللُ َرو َ
 .9عن وَبِّ ع ِّ
صَّاً».
اّللِّ علیه ال الم قَا َ َ« :التَق َعَُا الثِّّ َم َار فَویَوَْو َع َ َّ
َد َّ
َ
َ
ال َ
اّللُ َعلَی ُک ُم ال َْع َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اعه َح َّ أوَ ْغر َس َها فَو ْلیَو ْغر ْس َها».
َم ال َّ َ
 .4قَا َ َر ُسَ ُ هللا« :إ ْن قَ َامت ال َّ َ
َحد ُک ُم ال َف یلَه فَإن ْ
استَ َاَِ وَ ْن الَتوَ ُق َ
اعه َو أَد و َ
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«امروز هم شیایان می هوانزد شدون هیچ مانای شا ماشیزهای کلذایی زگلهلا را از
شی شبرند و آنچه را که شاعث حفظ و سالمت محیط زیست اسلت را نلاشود کززلد و
ان میلیونها انسان را شه خطر شیزدازند و هیچ ک

هم ح نداشته شاشد ملانی آنهلا

شاشد» و نیز «مزازل و مسا دی که در خیاشان کشیها شرای حل ماهل هرافیک و حفظ
ان هزاران نفر مورد احتیا است ،نباید هخریلب گلردد و امثلال آن و شالجملله آن
گونه که زاشاالی از اخبار و روایات شرداشت دارید ،همدن دید شکلی شاید از شلی
شرود و مردم کوخ نشی شوده و یا شرای همیشه در صحراها زندگی نمایزد ( .صحیفه
امام

 97ص )727-702
امام (ره) رعایت قانون و حاکمیت آن را همواره گوشزد میکرد و عزایت داشت

ها حرکتی که قانون زگل (شینهمی و هر و مر ) را شه ذه میآورد ،در اماله
اسالمی انجام نگیرد .شما خیال نکزید که حا یی که انقالب شده ،پ

ما ههر کاری

دلمان میخواهد شکزیم .د انقالشها زء شماها میشوند ،شما هم نمیشزاسید آنهلا
را هحریک هم میکززد .میریزید ،می شکزید و یک مملکت را ایل طلوری نملایش
میدهید که ایزجا هر و مر است .ای مملکت هر و مر ی است ،هر ک
کاری دلش میخواهد شکزد .هر ک

هلر

هم هر خانهای را میخواهد شگیرد و هر هتللی

را هم میخواهد شگیرد؛ ایزها صحیح نیست .م نصیحت میکزم شه شما کله متو له
شاشید که کاری نکزید که دنیا شه ما شگویزد یک دسته وحشی می شدند در شلهرها
و در ایران و هر کاری هر کسی دلش میخواهد شکزد .نه موازی قانونی هسلت ،نله
موازی شرعی هست ،نه ر وع شه دادگاهها هست ،نه رسیدگی هست ،هر کله ،هلر
ک

اهتمام به محيط زیست

را هشخیص داد شه ایزکه فرض کزید که ناشاب است ،شلدون ایزکله مرا اله شله

در فصه و فرهنگ

مواردش شکزد ،خودش شرود عمل شکزد .یک همچو چیزی حکومت زگلل اسلت.

امام خميني (ره)

کاری نکزیلد کله ایلران ملتهم کززلد شله ایزکله حکوملت زگلل دارنلد .حکوملت

( 7تا )91

وحشیگری دارند.
شاید ا ن همه هات را حفظ کزید و شیشتر آداب اسالمی را شایلد حفلظ شکزیلد.
آداب اسالمی ای است که هر کسی موظ
ثغور را شکزد ،نه ایزکه هر ک

شداند خودش را شه ایزکه حفظ حدود و

هر کاری ،هر کمیتهای دلش ملیخواهلد هلر کلاری

شکزد .از او شپرسزد چرا؟ می گوید انقلالب اسلت .هلر پاسلداری هلر کلاری دللش

17

میخواهد شکزلد ،از او شپرسلزد ،ملیگویلد انقلالب اسلت .هلر لوانی هلر کلاری
می خواهد شکزد ،می گوید انقالب است .مازایش ای است که اصالا انقالب آن هلم،
انقالب اسالمی -هر و مر است .انقالب اسالمی ،حکوملت زگلل اسلت .ایل
غلط است ( .صحیفه امام

 74ص )012

اهمیت تفریح در اسالم

امام راحل (ره) طبیات گردی و هفریح را مورد عزایت خود دارد لذا مینویسد:
سفر کسی که شرای لهو (و خوش گذرانی) شه شکار میرود -همان طور که دنیلا
پرستان چزی میکززد -شه سفر ماصیت ملح میشود ،ولی اگلر شلرای ههیله روزی
حالل و مااش شه شکار شرود ،شاید نماز را شکسلته شخوانلد و همچزلی اگلر شلرای
هجارت شه شکار شرود شاید روزه را ششکزد و اما نسبت شه نماز مورد اشکال اسلت و
احتیار (وا ب) آن است که می شخواند و اگر سفرش هزها شه قصد هفلریح شاشلد،
ملح شه سفر ماصیت نمیشود و مو ب همام خوانلدن نیسلت ( .هحریلر الوسلیله
(هر مه فارسی)

 7ص )971

تاثیر اعمال آدمی در طبیعت
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

رابطه میان اهسان و محیط زیست

راشطه میان کردار آدمی و عک الاملهای در طبیالت را نملیهلوان دسلت کلم
گرفت.
امام صادق (ع) فرمود :هزگامی که چهار عمل در میان آدمیان رایج گردد ...
 )7هزگامی که فساد اخالقی در اماه شایی شود زلزلهها رخ مینمایزد.
 )9و هزگامی مردم از اداء زکات کوهاهی ورزند حیوانات هالک میشوند.
 )4و هزگامی که حاکم در عرصه قضاوهش ستمگری کزد (پا را از عرصه عدالت
شیرون نَهَد) ،شاران کمیاب میشود.
 )0و هزگامی که قول و قرارها (عهد و میثاقها) دیر یا زود ،کفلار شلر مایلت
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مسلمانان مسلط میگردند.

فعل ما را در جهان باشد اثر

در طبیعت ،نیز از خیرات و شر

سرنوشت ما از این سامان رقم

میخورد ،در هَر دَم و دار و گذر

هتیجه

شر اساس شررسی های انجام گرفته در هحقی حا ر نتایج زیر شدست آمد:
 .7محیط زیست و طبیات ،در نگاه اسالم ،از حرمت و قداست خاصّی شه
عزوان «انفاال» و ثروت متال شه امام ماصوم (ع) شرخوردار است.
 .9هخریب ،شهرهشرداری غیر اصولی و شدور از قانون و عدل و اصزاو ،خیانت
شه امام عصر (عج) خواهد شود.
 .4در فقه و فرهزگ امام خمیزی (ره) مسئله اهتمام شه حفظ محیط زیست
دارای ایگاه خاصی است.

اهتمام به محيط زیست
در فصه و فرهنگ
امام خميني (ره)
( 7تا )91

 . 7شفیای مازندرانی
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کتابنامه
قرآن کریم
 اش شاشویه ،محمد ش علی7419( ،ش) ،الخصال ،اماه مدرسی  ،قم ،چاپ اول.
 اش شاشویه ،محمد ش علی7411( ،ش) األمالی ،کتاشچی ،ههران ،چاپ ششم.
 اش شاشویه ،محمد ش علی7472( ،ش) ،علل الشرائی ،کتاشفروشی داوری ،قم،
چاپ اول.
 اش

شاشویه ،محمد ش

الشری
 اش

علی7041( ،ق) ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،دار

الر ی للزشر ،قم ،چاپ دوم.

شاشویه ،محمد ش

علی7074( ،ق) ،م

یحضره الفقیه ،دفتر انتشارات

اسالمی واشسته شه اماه مدرسی حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ دوم.
 اش حیون ،نامان ش محمد مغرشی7472( ،ق) ،دعائم اإلسالم ،مؤسسه آل البیت
علیهم السالم ،قم ،چاپ دوم.
 اش شابه حرانی ،حس ش علی7040( ،ق) ،هح

الاقول ،اماه مدرسی  ،قم،

چاپ دوم.
 اش شهر آشوب مازندرانی ،محمد ش علی7412( ،ق) ،مزاقب آل أشی طالب
علیهم السالم ،عالمه ،قم ،چاپ اول.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931

 اش فهد حلی ،احمد ش محمد7041( ،ق) ،عد الداعی و نجاح الساعی ،دار
الکتب اإلسالمی ،ههران ،چاپ اول.
 امام خمیزی ،استفتائات ،مؤسسه هزهیم و نشر آثار امام خمیزی ،قم.7474،
 امام خمیزی ،سید روح اهلل ،هحریر الوسیله ،مؤسسه هزهیم و نشر آثار امام
خمیزی ،قم.7472 ،
 امام خمیزی ،سید روح اهلل ،صحیفه امام ،مؤسسه هزهیم و نشر آثار امام خمیزی
(ره) ،قم.7477 ،
 شحرانی ،سید هاشم ش سلیمان7410( ،ش) ،البرهان فی هفسیر القرآن ،مؤسسه
شاثه ،قم ،چاپ اول.
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 شرقی ،احمد ش محمد ش خالد7417( ،ق) ،المحاس  ،دار الکتب اإلسالمیه ،قم،
چاپ دوم.

 شرو ردی ،آقا حسی 7471( ،ش) ،امی أحادیث الشیاه ،انتشارات فرهزگ
سبز ههران ،چاپ اول.
 پایزده ،اشوالقاسم 7479( ،ش) ،نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت
رسول (ص) ،دنیای دانش ،ههران ،چاپ چهارم.
 حکیمی ،محمدر ا و محمد و علی7474( ،ش) ،الحیا  ،متر م :آرام ،احمد،
دفتر نشر فرهزگ اسالمی ههران ،چاپ اول
 حمیری ،عبداهلل ش

افر7074( ،ق) ،قرب اإلسزاد (ر ل الحدیثه) ،مؤسسه آل

البیت (علیهم السالم) ،قم ،چاپ اول.
 دیلمی ،حس

ش

محمد7079( ،ق) ،إرشاد القلوب إلی الصواب ،الشری

الر ی ،قم ،چاپ اول.
 راوندی کاشانی ،فضل اهلل ش علی الزوادر ( ،شی ها) ،دار الکتاب ،قم ،چاپ اول.
 شایری ،محمد ش محمد( ،شیها) ،امی األخبار ،مطبا حیدری  ،نج  ،چاپ
اول.
 شیخ حر عاملی ،محمد ش

حس 7474( ،ش) ،الجواهر السزی فی األحادیث

القدسی (کلیات حدیث قدسی) ،انتشارات دهقان ،ههران ،چاپ سوم.
 شیخ حر عاملی ،محمد ش حس 7042( ،ق) ،وسائل الشیاه ،مؤسسه آل البیت
علیهم السالم ،قم ،چاپ اول.
 صبحی صالح 7070( ،ق) ،نهج البالغه ،هجرت ،قم ،چاپ اول.
 طبرسی ،علی ش

حس 7472( ،ق) ،مشکاه األنوار فی غر األخبار ،المکتب

الحیدری  ،نج  ،چاپ دوم.

در فصه و فرهنگ

 طوسی ،محمد ش الحس 7070( ،ق) ،األمالی ،دار الثقافه ،قم ،چاپ اول.
 عریضی ،علی ش

افر7042( ،ق) ،مسائل علیّ ش

اهتمام به محيط زیست

افر و مستدرکاهها،

امام خميني (ره)
( 7تا )91

مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم ،چاپ اول.
 عیّاشی ،محمد ش مساود7474( ،ق) ،هفسیر الایّاشی ،المطبا الالمی  ،ههران،
چاپ اول.
 قطب الدی راوندی ،ساید ش هبه اهلل7042( ،ق) ،الخرائج و الجرائح ،مؤسسه
امام مهدی عجل اهلل هاالی فر ه الشری  ،قم ،چاپ اول.
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 کلیزی ،محمد ش یاقوب7041( ،ق) ،الکافی ،دار الکتب اإلسالمیه ،ههران ،چاپ
چهارم.
 کوفی اهوازی ،حسی ش ساید7040( ،ق) ،المؤم  ،مؤسسه اإلمام المهدی علیه
السالم ،قم.
 لیثی واسطی ،علی ش محمد7411( ،ش) ،عیون الحکم و المواعظ ،دار الحدیث،
قم ،چاپ اول.
 مجلسی ،محمد شاقر ش محمد هقی7044( ،ق) ،شحار األنوار ،دار إحیاء التراث
الارشی شیروت ،چاپ دوم.
 محمّدی ری شهری ،محمد7071( ،ق) ،میزان الحکمه ،دار الحدیث ،قم ،چاپ
اول.
 مفید ،محمد ش محمد7074( ،ق) ،اإلختصاص ،المؤهمر الاالمی لفی الشیخ
المفید ،قم ،چاپ اول.
 مفید ،محمد ش

محمد7074( ،ق) ،اإلرشاد فی مارفه حجج اهلل علی الاباد،

کزگره شیخ مفید ،قم ،چاپ اول.
 نوری ،حسی ش محمد هقی7047( ،ق) ،مستدرک الوسائل و مستزبط المسائل،
مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم ،چاپ اول.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال دوم
شماره ششم
زمستان 4931
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 ورام ش أشی فراس ،مساود ش عیسی7074( ،ق) ،مجموعه ورّام ،مکتبه فقیه،
قم ،چاپ اول.

