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 ا����ن ا����م��م اهللا 

 روزنه

کردند  مایگی توصیف می اي و بی عرضه نیاکان ما چون کسی را به بی
     گردد! گفتند: فالنی اگر به چشم آب رود تشنه باز می می

این توصیف با توصیف قرآنی براي افرادي که خداوند آنها را با نعمت 
 یک راستاست:نوازیده در  "کالم اهللا"علم و دانش، و با معانی بسیار غنی 

ِينَ  َمَثُل ﴿ ْ  ٱ�َّ ۡسَفاَرۢ�ۚ  َ�ِۡمُل  ٱۡ�َِمارِ  َكَمَثلِ  َ�ِۡملُوَها لَمۡ  ُ�مَّ  ٱ�َّۡوَرٮٰةَ  ُ�ِّلُوا
َ
 أ

ِينَ  ٱلَۡقۡومِ  َمثَُل  بِۡئَس  ْ  ٱ�َّ بُوا ِۚ  َ�ٰتِ � َكذَّ ُ  ٱ�َّ ٰلِِم�َ  ٱلَۡقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  َوٱ�َّ  ٱل�َّ
   ]٥[اجلمعة:  ﴾٥

که تورات بدیشان واگذار گردید، ولی بدان عمل نکردند و  کسانی«
هائی را  مانند که کتاب حق آن را ادا ننمودند، به درازگوشی می

دارد (ولی از محتواي آنها خبر ندارد). مردمانی که آیات خدا را  برمی
دارند، بدترین مثل را دارند. خداوند مردمان ستمکار را  تکذیب می
 .»گرداند) ه سعادت هر دو سرا نائل نمیدهد (و ب هدایت نمی

فرمودند:  که شاگرد ممتاز مکتب رسالت بودند می حضرت عمر 
   یابم! اگر طنابی را گم کنم آنرا در قرآن کریم می

ا﴿ :فرماید میخداوند منان  ۡطَنا مَّ ءٖ  ِمن ٱلِۡكَ�ٰبِ  ِ�  فَرَّ    ]٣٨األنعام: [ ﴾َ�ۡ
 ».ایم... فروگذار نکرده...ما در این کتاب هیچ چیزى را «
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همه نیازها، بینشها، وفرهنگ دینی و شیوه برتر  ،به عبارت دیگر
زندگی ما در قرآن کریم نهفته است. و آنچه باعث فقر فرهنگی ماست 

 عدم آشنایی و بیگانگی ما با کالم اهللا مجید است.
بیگانه است و به  "نور اهللا"اي را که با  شنوي مسلمان زاده چه بسا می

دیار غرب رفته تابش کرم شب تابی در شب تار ظلمت آن فرهنگهاي 
گردد زندگیش  ه خود کرده، چون به سرزمین خود باز میتحیران او را شیف

کند!..  وقف می "کرم تابان"سرایی غرب و آن نور چشم گیر  را به مدیحه
دقیقا حکایت کوري که از بخت قدر به یک لحظه چشمش به سر خروسی 

شود مقیاس بینش و سنجش او در  از پس کور شد. سر خروس میافتاد و ب
       بقیه زندگی!..

حال آنکه اگر قبل از سفر به آن دیار بیگانه با خدا و خود و با اسالم و 
داشت نه تنها کم سویی نور کرمک او را مات و  قرآن کمترین آشنایی می

فرهنگ غنی اي پر نور از  توانست با شعله ساخت بلکه می مبهوت نمی
هاي گمشده در خود آن سرزمینها خدمتی کند و بستري  اسالمی به ملت

فراهم آورد تا آنها نیز با اهللا و کالم اهللا آشنا شوند و به دعوت زندگی ساز 
     اسالم لبیک گویند، و لیکن...

ْ  َوَما﴿ َ  قََدُروا  ]٩١األنعام: [  ﴾... قَۡدرِهِۦٓ  َحقَّ  ٱ�َّ
 »اند... درخور اوست نشناختهخدا را آنچنان که «

اي کوتاه از شیوه برخورد اسالم با محیط  این چند سطر سعی دارد شمه
زیست را به تصویر کشد، موضوعی که برخی کوته آستینان بیگانه با خود 
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برند زائیده غربی است که تنها چند پگاهی است با موضوع آشنا  گمان می
   شده است.

فرمائید برنامه زندگی اهل ایمان از  آنچه در این سطور مالحظه می
سال پیش است، درست زمانی که جهان غرب و  چهارصدبیش از هزار و 

زیست و قانون استبداد جنگل بر  شرق در ظلمت و تاریکیهاي زمخت می
   دنیا حاکم بود و زیر دستان برده گردنکشان بودند!..

بمانیم و با آیا باز جاي دارد همچنان از برنامه زندگی قرآن غافل 
  هاي دیگران چشم بدوزیم. چشمان خیره به داشته

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِي ِ�َّ نۡ  لَۡوَ�ٓ  ِ�َۡهَتِديَ  ُكنَّا َوَما لَِ�َٰذا َهَدٮَٰنا ٱ�َّ
َ
ُ  َهَدٮَٰنا أ  ﴾ٱ�َّ

 ]  ٤٣[األعراف: 

خدایی را که ما را بدین راستا (و این نعمت جاویدان  سپاس مر
شد در  و اگر پروردگارمان ما را رهنمون نمی پایان) هدایت بخشید، بی

  توان ما نبود که راه را دریابیم..
 

 د/ نور محمد امرا

 هـ1435/ شعبان/  10

 



 
 
 

 اسالم و طبیعت

انسان و طبیعت در یک منظومه متکامل و یک نظام  ،از دیدگاه اسالم
 هستی دقیق و بسیار مستحکم قرار دارند:

ٍء َخلَۡقَ�ُٰه بَِقَدرٖ ﴿ :مایدفر میخداوند منان  ما « ]٤٩[القمر:  ﴾٤٩إِنَّا ُ�َّ َ�ۡ
  .»ایم ي الزم و از روي حساب و نظام آفریده هر چیزي را به اندازه

َرهُ وََخلََق ﴿ :فرماید می و ءٖ َ�َقدَّ ...و همه « ]٢[الفرقان:  ﴾٢َ�ۡقِديٗر�  ۥُ�َّ َ�ۡ

  .»گیري و کامالً برآورد کرده است چیز را آفریده است و آن را دقیقاً اندازه
حد ومرز طبیعت یا محیط زیست در این دیدگاه تنها در فضاي 

ي عوامل و مؤثراتی که ، بلکه طول و عرض ودشو اطرافمان خالصه نمی
این میان قرار دارد، و حتی تغییر و تحوالتی که در نفس انسانی صورت در 
    .گیرد می بر در را همه گیرد، می

عمق جغرافیایی زمینی که فرش زندگی است تا  بینش اسالمی طبیعت
را به عنوان یک کیان زنده  آسمانی که سقف خانه بشریت است، و تمام

 به روز شبانه بوده، انفعاالت و احساسات داراي که نگرد منظم و زیبایی می
  :است مشغول آفریدگار عبادت

ِ ﴿ فرموده الهی است: ٍء إِ�َّ �َُسّبُِح ِ�َۡمِده َوَ�ِٰ�ن �َّ َ�ۡفَقُهوَن  ۦ�ن ّمِن َ�ۡ
اصالً نه تنها آسمانهاي هفتگانه و زمین) بلکه ( ....« ]٤٤[اإلرساء:  ﴾...�َۡسبِيَحُهمۚۡ 

که (به زبان حال یا قال) حمد و ثناي وي  هیچ موجودي نیست مگر این

 .»فهمید... گویند، ولی شما تسبیح آنها را نمی می
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 و ارزش هیچ و ریزد، با دیدن خوبان شاد گشته، در فقدان آنها اشک می
  .نیست قائل بدان براي بهایی

َمآءُ بََ�ۡت َعلَۡيِهُم  َ�َما﴿ :فرماید میخداوند متعال  �ُض وَ  ٱلسَّ
َ
َوَما َ�نُواْ  ٱۡ�

نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین، و نه  ...« ]٢٩[الدخان:  ﴾٢٩ُمنَظرِ�َن 
ها  بدیشان مهلتی داده شد (تا چند صباحی بمانند و توبه کنند و به جبران گذشته

  .»بپردازند)
  :دهد و با کردار انسان واکنش نشان می

جن وال إ�س وال حجر صوت املؤذن ال �سمع «: فرمایند می رسول اکرم

 (به روایت امام ابن ماجه و امام مالک) »ال مدر وال يشء إال شهد هل يوم القيامةو
هیچ جن و انسانی، و یا سنگ و بیابانی، و یا هر چیز دیگري بانگ مؤذن «

   .»اهد دادخو گواهی او حق در قیامت روز در اینکه مگر شنود را نمی
 »ما خانه جهان تمام«رده با شعار اسالم طبیعت را یک ملک عمومی شم

 شود می یادآور دانسته مسئول آن مقابل در را انسانیت و بشر نسلهاي همه
  .شریکند همه عمومی ملکیت در که

َماءِ، وَانلَّارِ «: فرمایند می پیامبر اکرم
ْ
ِ، وَال

َ
ألَك

ْ
ٍث: يِف ال

َ
ال

َ
َ�ُء يِف ث . »انلَّاُس رُشَ

  راویان حدیث همه ثقه هستند)(روایت امام احمد و ابوداود. 
 ».همه انسانها در سه چیز با همدیگر شریکند: آب و گیاهان، و آتش«

هاي گیاهی بشر  آب و درختان و سبزیجات که فراورده ،به عبارت دیگر
ثانوي آن است و  نتیجه نیز حیوانی هاي فراورده و کنند را تأمین می

سوخت و وسایل سوخت از نفت و گاز و زغال سنگ و هیزم و ... ملکیت 
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عموم بشر است، و هیچ نسلی یا افرادي حق ندارند در آن تصرف 
   خودخواهانه انجام دهند.

ٓ َءاتَٮَٰك  َوٱۡ�َتغِ ﴿ :دفرمای خداوند حکیم می ُ �ِيَما ارَ  ٱ�َّ ۖ  ٱ�َّ َوَ�  ٱ�ِخَرةَ
ۖ يَبَك مَِن تَنَس نَِص  ۡ�َيا ۡحَسَن  ٱ�ُّ

َ
ٓ أ ۡحِسن َكَما

َ
ُ َوأ ِ�  ٱلَۡفَسادَ إَِ�َۡكۖ َوَ� َ�ۡبِغ  ٱ�َّ

�ِض� 
َ
َ إِنَّ  ٱۡ� ي آنچه خدا  به وسیله« ]٧٧[القصص:  ﴾٧٧ ٱلُۡمۡفِسِدينَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

به تو داده است، سراي آخرت را بجوي (و بهشت جاویدان را فرا چنگ آور) و 
ي خود را از دنیا فراموش مکن (و بدان که تو هم حق حیات داري و باید  بهره

از امتعه و لذائذ حالل استفاده بکنی و به خویشتن برسی)، و همان گونه که خدا 
به تو (بخشیده است و در حق تو) نیکی کرده است، تو نیز (به دیگران ببخش و 

ا تباهکاران را دوست بدیشان) نیکی کن، و در زمین تباهی مجوي که خد

  .»دارد نمی
ْ ِ� ... ﴿ :فرماید می و  َوَ� ُ�ۡفِسُدوا

َ
ۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ ٱۡ� �ِض َ�ۡعَد إِۡصَ�ِٰحَها

ۡؤمِنَِ�  و در زمین بعد از اصالح آن  ...« ]٨٥[األعراف:  ﴾٨٥لَُّ�ۡم إِن ُكنُتم مُّ
ار به سود شما است (توسط خدا، یا بر دست انبیاء) فساد و تباهی مکنید. این ک

  .»اگر (به خدا و به حقیقت،) ایمان دارید
رسیدگی به محیط زیست و کمک در برقراري نظم و انضباط آن 
عبادت، و برهم زدن و یا خدشه دار کردن زیبایی آن از جمله گناهان 

 شمرده شده است:
َّ « :فرمایند می رسول اکرم يِت ُعرَِضْت يلَعَ مَّ

ُ
ْ�َماُل أ

َ
وََجْدُت َحَسُنَها وَ أ

َ
َسيُِّئَها ف

ْ�َمالَِها انلَُّخاَعَة 
َ
ِر�ِق َو وََجْدُت يِف َمَساوِئ أ َذى ُ�َماُط َ�ْن الطَّ

َ ْ
ْ�َمالَِها األ

َ
يِف َ�َاِسِن أ

 تُْدَ�نُ 
َ

َمْسِجِد ال
ْ
کارنامه امتم؛ از خوبیها و . «(روایت امام مسلم) »تَُ�وُن يِف ال
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یدم که از جمله خوبیهاي آن کنار زدن هر بدیهایشان، بر من عرضه شد. د
 بدیهایشان جمله از و. بود راه سر از شود آنچه باعث آزار و اذیت مردم می

    .»اند نریخته خاك آن روي شده انداخته مسجد در که است بلغمی
 ما بر طبیعت به اسالم اهتمام قرآنی هاي با نگاهی گذرا در نام سوره

   :گردد می هویدا

النحل، النمل،  البقرة، األنعام،و حشرات:  حیوانات نام به هایی سوره

  .العنكبوت، الفيل

   الكهف، الرعد، الدخان، الزلزلة.: طبیعی هاي پدیده نام به هایی سوره

  الطارق. الشمس، القمر، النجم،: آسمان از اجزائی نام به هایی سوره

 اللیل، الفجر،: وقت تحدید و خورشید گردش بیانگر هایی سوره
  .العصر الضحی،
   .آهن» =الحدید« معدن نام به اي سوره و ،»التین«ه نام درخت ب اي سوره

خالصه اینکه اسالم برنامه کامل و شاملی است از شیوه زندگی سالم، 
نه تنها دینی که بتوان آنرا در چهار دیواري یک عبادتگاه یا مسجد زندانی 

 کرد.



 
 
 

 ها و درمان آن آلودگی

 به خداوند که اي هاي ظاهري و پوشیده طبیعت عبارت است از نعمت

ۡسبََغ َعلَۡيُ�ۡم نَِعَمهُ ﴿ :داشته ارزانی انسان
َ
 ]٢٠[لقامن:  ﴾َ�ِٰهَرٗة َو�َاِطَنةٗ  ۥَوأ

بر شما  -باطن هاي  هاي ظاهر و چه نعمت چه نعمت -هاي خود را  و نعمت...«

و این انسان است که باعث آلودگی و  »گسترده و افزون ساخته است؟...
   شود: فساد در طبیعت می

ِ ِ�  ٱلَۡفَسادُ  َظَهرَ ﴿ يِۡدي  ٱۡ�َۡحرِ وَ  ٱۡلَ�ّ
َ
ِ�ُِذيَقُهم َ�ۡعَض  ٱ�َّاِس بَِما َكَسَبۡت �

ِي ْ لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن  ٱ�َّ همیشه چنین بوده است که) «( ]٤١[الروم:  ﴾٤١َعِملُوا
تباهی و خرابی در دریا و خشکی به خاطر کارهائی پدیدار گشته است که 

اند. بدین وسیله خدا سزاي برخی از کارهائی را که انسانها  داده مردمان انجام می
چشاند تا این که آنان (بیدار شوند و از دست یازیدن  دهند بدیشان می انجام می

 .»به معاصی) برگردند
انسان براي دست یافتن به منافع دنیوي و مادي طبیعت زیبا را آلوده و 

   :کند می دار خدشه

نَّ َخۡلَق ﴿ ُ ِ فَلَُيَغّ�ِ ... و آنان آفرینش خدا را دگرگون « .]١١٩[النساء:  ﴾ٱ�َّ

 .»... کنند می
آلودگی هوا، آب، خاك، غذا، کویرزائی، انتشار بیماریهاي مهلک، 

و حیوانات، عدم بهداشت عمومی و فردي، تغییر در درجه انقراض گیاهان 
 حرارت، سوراخ شدن الیه اوزون وغیره...
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 هاي نتیجه تصرفات منفی بشر، و عدم پایبندي و دوري او از آموزه
  .است آسمانی

هر کس باعث اتالف یا ضایع شدن مخلوقات شود از نظر اسالم  
  . شود می تلقی -مفسد -خرابکار 

ٰ َسَ�ٰ ِ�  �َذا﴿ :فرماید میخداوند متعال  �ِض تََو�َّ
َ
ِ�ُۡفِسَد �ِيَها َوُ�ۡهلَِك  ٱۡ�

ۚ وَ  ٱۡ�َۡرَث  ُ وَ  ٱلنَّۡسَل و هنگامی که پشت «] ٢٠٥[البقرة:  ﴾٢٠٥ ٱۡلَفَسادَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
افتد  میرسد)، در زمین به تالش  رود (و یا به ریاست و حکومتی می کند و می می

تا در آن فساد و تباهی ورزد و زرع و نسل (انسانها و حیوانات) را نابود کند (و 
با فساد و تباهی خود، اقوات و اموال و ارواح را از میان ببرد)، و خداوند فساد و 

  .»دارد تباهی را دوست نمی
اسالم براي حل مشکالت محیط زیستی بجاي وضع قوانینی که مرور 

تحوالت جامعه بشري فرسوده شوند فرهنگ سازي نموده، زمان و تغییر 
با انگیزه آفرینی در افراد آنها را بسوي وضع قوانین و راهکارهاي سازنده 
در پرتو تعالیم پر فروغ قرآنی و آموزهاي برگرفته از وحی الهی در گفتار و 

  .دهد سوق می کردار رسول اکرم
زیست و شیوه فرهنگ بصورت گذرا به برخی از آلودگیهاي محیط 

  کنیم؛ سازي اسالمی جهت جلوگیري از این بحران اشاره می
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 آلودگی آب

  :داند اسالم آب را یکی از مصادر اصلی زندگی می

ۚ  ٱلَۡمآءِ وََجَعۡلَنا ِمَن ... ﴿ ٍء َ�ٍّ ... و هرچیز «] ٣٠[األنبياء:  ﴾... ُ�َّ َ�ۡ

 .»ایم... از آب آفریدهاي را (اعم از انسان و حیوان و گیاه)  زنده
﴿ ُ آءٖ�  َوٱ�َّ اي را از  خداوند هر جنبنده«] ٤٥[النور:  ﴾... َخلََق ُ�َّ َدآبَّةٖ ّمِن مَّ

 .»آب آفریده است...
انسان بنا به دالیل متعدد به وسیله: فاضالب و تفاله کارخانجات، 

 انداختن و لباس، و ظرف شستشوي کشها، استفاده از سمها و حشره
 شهرها و روستاها مسیر در ها رودخانه آبها در حیوانی کثافتهاي و آشغالها

   ...غیره و
اسالم همه این تصرفات ناشایست را گناه تلقی کرده، با فراهم کردن 
بستر فرهنگی مناسب پیروان خود خود را هرگونه تصرف اشتباه در این 

  :دارد زمینه بر حذر می
مَ «: پیامبر اکرم

ْ
ِر�ِق. ا�َُّقوا ال ارَِعِة الطَّ

َ
َمَوارِِد، َوق

ْ
رَبَاَز يِف ال

ْ
َة: ال

َ
ث

َ
ِعَن اثلَّال

َ
ال

لِّ  از سه موردي که باعث جلب لعن و نفرین براي « (روایت ابوداود) »َوالظِّ
 در و عمومی، راهاي سر یا و آب، در ادرار: کنید دوري شوند فرد می

  .»سایه
 فردي هیچ« )علیه متفق( »ادلائم املاء يف حد�مأ يبولن ال« :فرمایند می و
  .»کند ادرار ایستاده آب در ندارد حق

ص� اهللا عليه  رسول اهللا ن�« و در حدیث ابن ماجه آمده است که:



 11   اسالم و محیط زیست

 منع روان آب در ادرار از اکرم پیامبر«. »ياملاء اجلار أن يبال يف وسلم
  .»اند فرموده

هر گونه آلودگی آب و یا معابر عمومی و راهها و پیاده روها و خیابانها 
 و گردشگاهها از نظر اسالم گناه شمرده شده است.و یا پارکها 

به حفاظت از آب نوشیدنی از دخول  و در فرامین رسول اکرم
 حشرات و میکروبها و گرد و خاك نظافت آن بسیار تأکید شده است:

با نام « (بخاري) »أو�ئوا قر��م واذكروا اسم اهللا« د:فرمودن پیامبر اکرم
 .»خدا سر ظرفهایتان را ببندید

السنة يللة ي�ل فيها و�اء  ن يفإئوا السقاء فوأو� ناءاإل غطوا«: فرمایند می و

وال يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه و�ء إال نزل فيه من ذلک 
غذا را ببندید، دهان ظرفهاي آب را سر ظرفهاي « .رواه مسلم)( »الو�اء

بپوشانید، چرا که در هر سال شبی است که بیماري و با در جهان منتشر 
ظرفی غذا یا آبی که سر آن پوشیده نباشد این وباء  هر در و شود، می
    .»افتد می

  :ورزیدند و در بهداشت ظرفهاي غذا و آب تأکید می
 اختناث عن ن�« :کرمآمده که پیامبر ا /در حدیث امام بخاري

 ممانعت است شکسته اش دهانه که ظرفی از آب نوشیدن از« »األسقية
   .»مودندفر می

 از«. »ينتنه ذلك ألن السقاء فم من �رشب أن ن�«و همچنین آمد که  
 تمام شد فاسد باعث آن که چرا فرمودند منع آب کوزه دهانه از نوشیدن

  .»شود می آب
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  :فرمودند آب بشدت ممانعت میو از آب آلوده کردن 
ستيقظ أحد�م من نومه فال إذا ا« است که: از فرمایشات رسول اکرم

(روایت امام  »يف اإلناء حىت يغسلها ثالثا، فإنه اليدري أين باتت يده دهيغمس ي

هر گاه کسی از خواب برخواست قبل از اینکه سه بار دستهایش را « .مسلم)
اند در هنگام د فرو نبرد، چرا که او نمینشوید دستش را در ظرف آب 

  .»خواب دستش کجا بوده
 اکرم پیامبر از روایتی »الترهیب و الترغیب«امام المنذري در کتابشان 

  :فرمودند ایشان که اند آورده
من غسل سخيمته ىلع طر�ق من طرق املسلم� فعليه لعنة اهللا واملالئ�ة «

کس کثافتهایش را سر راهی از مسیرهاي رفت و آمد  هر « .»وانلاس أمجع�
مسلمانان بشورید، لعنت و نفرین خداوند و فرشتگان و تمامی مردم بر او 

 »بادا..
در کنار فرهنگ سازي جهت حفاظت از آب و بهداشت آن اسالم 

 شدیدا با اسراف در آب برخورد کرده است.
آمده که ایشان یکی از شاگردانشان را که در  در روایتی از پیامبر اکرم

 فرمودند کرده، سرزنش کردند روي می مصرف آب در هنگام وضوء و زیاده
   !باشند رودخانه لب بر اگر حتی کنند اسراف ندارند حق که

رِ�نَ  إِنَّ ﴿ :فرماید میخداوند  و ْ إِۡخَ�َٰن  ٱلُۡمَبّذِ َ�ِٰطِ�� َ�نُٓوا َوَ�َن  ٱلشَّ
ۡيَ�ٰنُ  که مبذّران و مسرفان برادران « ]٢٧[اإلرساء:  ﴾٢٧َكُفوٗر�  ۦلَِرّ�ِهِ  ٱلشَّ

  .»شیطانهایند، و شیطان است که سخت کفران (نعمت) پروردگار خود کرد
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ْ َوُ�ُواْ وَ ... ﴿ :فرماید می و ُ�وا ْۚ إِنَّهُ  ٱۡ�َ  ﴾٣١ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َ� ُ�ِبُّ  ۥَوَ� �ُۡ�ِفُٓوا
و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید، که خدا مسرفان را « ]٣١[األعراف: 

  .»دارد دوست نمی

 آلودگی هوا

 که اي هوا ملک عمومی همه بشر است و آلوده کردن آن به هر شیوه
 از باشد عمومی بهداشت به رساندن ضرر و انسانها اذیت و آزار باعث
   :شود می تلقی زمین در فساد جمله

  :فرماید میخداوند منان 

�ِض ُ�ۡفِسُدواْ ِ�  َوَ� ﴿
َ
 ] ٥٦[األعراف:  ﴾... َ�ۡعَد إِۡصَ�ِٰحَها ٱۡ�

 .»در زمین بعد از اصالح آن فساد و تباهی مکنید«
ُ وَ ... ﴿ :فرماید می و    ]٦٤[املائدة:  ﴾٦٤ ٱلُۡمۡفِسِدينَ َ� ُ�ِبُّ  ٱ�َّ
 .»دارد ...و خداوند مفسدان و تباهکاران را دوست نمی«
ۡل نِۡعَمَة ... ﴿ :فرماید می و ِ َوَمن ُ�َبّدِ َ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءتُۡه فَإِنَّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

   ]٢١١[البقرة:  ﴾٢١١ ٱۡلعَِقابِ َشِديُد 
...و هر که نعمت خداي را دگرگونه کند (و به جاي ایمان بدان و شکر بر «

آمد (و به  آن، نسبت بدان کفر ورزد و ناسپاسی کند) پس از آن که به سویش
دستش رسید و بر آن اطّالع یافت، خدا چنین کسی را دچار عذاب سختی 

 .»گمان خداوند شدیدالعقاب است خواهد کرد) چه بی
فقهاء اسالم در زمانی که غرب در  غارها و جنگلها زندگی بدایی را 

کرد، در مورد بهداشت عمومی جامعه و عدم آلودگی هوا قلم  سپري می
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هاي عمومی، پوست سازي، آهنگري و هر آنچه  آسیاب، حمامزده؛ برپایی 
هاي مسکونی و وسط  باعث آلودگی محیط زیست شود را در بین خانه

شهر ممنوع دانسته، نظافت هوا و حمایت از آن را فرض عین بر هر فرد 
     کردند. مسلمان تلقی می

مصرف سیگار که باعث آلوده شدن هوا و آزار و اذیت مردمان  و
  :منجمله متعددي دالیل به بنا فقهاء توسط شود می

يِۡديُ�ۡم إَِ� ... ﴿ فرموده الهی: -1
َ
ْ بِ� [البقرة:  ﴾...ٱ�َّۡهلَُكةِ َوَ� تُۡلُقوا

 .»... خود را با دست خویش به هالکت نیفکنید...« ]١٩٥
کسی حق ندارد نه به خود و نه به  »ال رضر وال رضار«قاعده فقهی:  -2

 دیگران ضرر برساند.

کسی که به فکر سایر « )1(»من لم يهتم بأمور املسلم� فليس منهم« -3
 .»مسلمانان نباشد از جمله مسلمانان نیست

 حرام دانسته شده است.
 بازار کوچه در متعفن و بو بد چیزهاي و جات انداختن کثافت و تفاله

  .نیست مسلمان یک شایسته
 »و�ده لسانه من املسلمون سلم من املسلم«: فرمایند می پیامبر اکرم

  .»باشند امان در او زبان و دست از مسلمانان سایر که است کسی مسلمان«

                                                           
ضعیف «گوید:  . و آلبانی میاند دهروایت نمو حذیفه  از األوسط المعجم در یطبرانو  المستدرك در حاکم -١

ا
ً

آیات و احادیث زیادی بر دوستی، تعاون و همکاری در میان مسلمانان اما معنای آن درست است، زیرا ». جد

 [مصحح] تأکید نموده است.
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در محیط بسیار بسته و تنگ  حتی -هر آنچه باعث آلودگی هوا 
 .است شده اعالم ممنوع شود - بهداشت فردي
 متفق( »مسجدنا فليعزتل بصال أو ثوما أ�ل من«: فرمایند می پیامبر اکرم

  .)علیه
 ما مسجد به باشد خورده -یا هر چیز بد بویی  -کسی که سیر یا پیاز «
 .»- نشود دیگران رنجش باعث تا - نیاید

 فرد مسلمان اجازه ندارد در تنهایی خود نیز بدبو باشد:
 هر از نیز فرشتگان که چرا« .»إن املالئ�ة تتأذی ما يتأذی منه بنو آدم«
  .»گردند می خاطر آزرده شوند انسانها اذیت و آزار باعث آنچه

اسالم به درختکاري و حمایت از درختان  ،و براي حل آلودگی هوا
  .دفرمای بسیار تأکید می
إذا قامت الساعة و�يد أحد�م فسيلة فإن «فرمودند:  رسول اکرم

(روایت  »وأجره عند اهللا العظيماستطاع أن يغرسها قبل قيام الساعة فليفعل 
اگر قیامت برپا شد و در دست کسی از شما نهالی بود، و اگر « .امام احمد)

 و دهد، انجام را کار این حتما بکارد، قیامت برپایی از قبل آنرا توانست می
  .»بود خواهد بزرگ پروردگار با او پاداش و اجر

 .(روایت البیهقی) »انلار من قطع سدرة صوب اهللا رأسه يف«فرمودند:  و
 و- .»برد را بکند خداوند سرش را بطرف آتش میکناري  هر کس درخت«

 استفاده آن سایه یا میوه از زیست محیط و حیوانات و مردم که درختی هر
   .- کنند می
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 آلودگی غذا

 خوب و مفید حیوانی، یا گیاهی هاي غذا هر آنچه باشد؛ چه از فراورده
  .است حرام آن مضر و خبیث و فاسد و حالل، لذیذش و

َها﴿ :فرماید میخداوند منان  ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ مِن َطّيَِ�ِٰت َما  ٱ�َّ ْ ُ�ُوا َءاَمُنوا

ْ َرَزۡقَ�ُٰ�ۡم وَ  ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعبُُدوَن  ٱۡشُكُروا  ٱلَۡمۡيتَةَ َحرََّم َعلَۡيُ�ُم  إِ�ََّما ١٧٢ِ�َّ
مَ وَ  هِلَّ بِهِ  ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَ�َۡم  ٱ�َّ

ُ
ِۖ لَِغۡ�ِ  ۦَوَمآ أ َ�ۡ�َ بَاٖغ َوَ� َ�دٖ فََ�ٓ  ٱۡضُطرَّ َ�َمِن  ٱ�َّ

َ إِۡ�َم َعلَۡيهِ� إِنَّ  اي کسانی که ایمان « ]١٧٣-١٧٢[البقرة:  ﴾١٧٣َ�ُفورٞ رَِّحيٌم  ٱ�َّ
خداي  ایم، و سپاس اي بخورید که روزي شما ساخته اید! از چیزهاي پاکیزه آورده

(آنچه را که مشرکان و یهودیان  )172( کنید. را بجا آورید، اگر او را پرستش می
دانند، حرام نیست، بلکه خداوند) تنها مردار و خون و  و دیگران حرام می

ر آن گفته شده باشد (و به نام گوشت خوك و آنچه نام غیرخدا (به هنگام ذبح) ب
بتان و شبیه آنها سر بریده شود) بر شما حرام کرده است. ولی آن کس که مجبور 

مند (به  شود (به خاطر حفظ جان از آن اشیاء حرام بخورد) در صورتی که عالقه
خوردن و لذّت بردن از چنین چیزهائی نبوده) و متجاوز (از حد سدجوع هم) 

  .»گمان خداوند بخشنده و مهربان است او نیست. بی نباشد، گناهی بر
 هرمونات برخی از خود هاي افراد سودجو براي باال بردن فراورده

 فروش با یا و شود، می خطرناکی بسیار بیماریهاي باعث که کنند می استفاده
رگ و م احیانا و مسمومیت سبب گذشته، مصرف تاریخ و فاسد، غذاهاي
     .شوند میر می

حرام  ىلما أدی إ«هر آنچه پیامدش حرام و بد باشد بنا به قاعده اصولی 

http://tanzil.net/#trans/fa.khorramdel/2:172
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 گناه و حرام است. »فهو حرام

ۡو فََسادٖ ِ� ... ﴿ :فرماید میخداوند متعال 
َ
� بَِغۡ�ِ َ�ۡفٍس أ َمن َ�َتَل َ�ۡفَسۢ

�ِض 
َ
َما َ�َتَل  ٱۡ� َّ�

َ
انسانی را بدون ... هرکس « ]٣٢[املائدة:  ﴾... َ�ِيٗعا ٱ�َّاَس فََك�

ي انسانها را  گوئی همه ارتکاب قتل، یا فساد در زمین بکشد، چنان است که
  .»...کشته است

و همیشه در طول تاریخ اسالمی از سوي خلیفه افرادي مسئولیت 
داشتند بازارها را کنترل کرده، در کنار مراقبت قیمتها، نظافت و بهداشت، 

 ءالشفا«سالمت غذاها و شیوه تهیه آن، را بر عهده داشتند، که نام خانم 
 بر را عمر حضرت زمان در بازار مراقبت مسئولیت که »عبداهللا بنت
 برخوردار اي ویژه درخشش از اسالمی تاریخ صفحات بر داشتند هعهد
  .است

ه بهداشت غذا دربار اکرم رسول هاي و پیش از این به برخی از آموزه
  و آب اشاره شد؛

 وأو�وا األبواب وغلقوا رقدتم، إذا املصابيح اطفئوا« :فرمایند می رسول اهللا

 - فانوسها خواب هنگام در« )البخاري رواه( .»والرشاب الطعام ومخروا األسقية
 آب ظرفهاي سر ببندید، محکم را درها کنید، خاموش خانه در را -آتش و

  .»را ببندید، غذاها و نوشیدنیها را بپوشانید
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 آلودگی بصري

زیبایی و ذوق و سلیقه رفیع از جمله مفاهیمی است که در بینش 
  .است داده اي اسالمی بدان اهتمام ویژه

 و بردن لذت جهت طبیعت زیبایی از بسیاري هاي کریم در آیهقرآن 
  ت.اس داشته اشاره زیبایی این بر محافظت و اندیشیدن

َمآءِ َجَعۡلَنا ِ�  َولََقدۡ ﴿ ِٰظرِ�َن  ٱلسَّ َٰها لِل�َّ  ] ١٦[احلجر:  ﴾١٦بُُروٗجا َوَز�َّ�َّ
بینندگان ایم و آن را براي  ما در آسمان برجهاي نجومی پدید آورده«

 .»ایم آراسته
َمآءَ َز�َّنَّا  َولََقدۡ ﴿ ۡ�َيا ٱلسَّ  ] ٥: ك[املل ﴾...بَِمَ�ٰبِيحَ  ٱ�ُّ

 .»ایم،... ما آسمان نزدیک (به شما) را با چراغهائی (به نام ستارگان) آراسته«
�َض ﴿

َ
ِ َزۡو� بَِهيٖج  َوٱۡ�

�َبۡتَنا �ِيَها ِمن ُ�ّ
َ
ۡلَقۡيَنا �ِيَها َرَ�ِٰ�َ َوأ

َ
َمَدۡدَ�َٰها َو�

 ] ٧[ق:  ﴾٧

ایم، و در آن کوههاي محکم و پابرجائی را فرو  و زمین را گسترانیده«

 .»ایم بخش در آن رویانده انگیز و مسرّت ایم، و از هر نوع گیاه بهجت افکنده
  ]٦٠: النمل[ ﴾...َ�ۡهَجةٖ  َذاَت  َحَدآ�ِقَ ﴿

 ».افزا... هاي زیبا و فراح باغ«... 
 و قیافه و شکل در تا ندک می تشویق را مسلمان فرد دینی هاي آموزه

  .باشد گیر چشم و زیبا ژستش
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ِ ﴿ :فرماید میخداوند منان 
ْ زِ�نَتَُ�ۡم ِعنَد ُ�ّ ۞َ�َٰبِ�ٓ َءاَدَم ُخُذوا

   ]٣١[األعراف:  ﴾...َمۡسِجدٖ 
 .»اي فرزندان آدم، زیورهاي خود را در مقام هر عبادت به خود برگیرید«

ُُمَعةِ « :فرماید می پیامبر اکرم ُر َما اْسَتَطاَع  ،ال َ�ْغتَِسُل رَُجٌل يَْوَم اجلْ َو�ََتَطهَّ

ِهُن ِمْن ُدْهنِهِ  ،ِمْن ُطْهرٍ  ْو َ�َمسُّ ِمْن ِطيِب بَيْتِهِ  ،َو�َدَّ
َ
ُق َ�ْ�َ  ،ُ�مَّ َ�ُْرجُ  ،أ ال ُ�َفرِّ

َ
ف

نَْ�ِ 
ْ
ُ  ،اث

َ
تَِب هل

ُ
َم اِإلَمامُ  ،ُ�مَّ يَُص�ِّ َما ك

َّ
ُ َما بَيَْنهُ  ،ُ�مَّ ُ�ْنِصُت إَِذا تََ�ل

َ
َوَ�ْ�َ  ،إِال ُغِفَر هل

ْخَرى
ُ
ُُمَعِة األ    .(روایت امام بخاري) »اجلْ

 پاکیزه را خود تواند هرکس روز جمعه غسل کرده، تا جایی که می«
 استفاده عطر و مسک بمالد، موهایش به بو خوش روغن و کرم ندگردا
 جدا همدیگر از را شخصی دو هیچ و برود نماز بسوي سپس کند،

 خطبه به شروع امام چون سپس بخواند، نماز تواند می آنچه و نگرداند،
دقت گوش فرا دهد. خداوند هر آنچه از آن جمعه  با نشسته ساکت نمود

    .»بخشد تا جمعه دیگر از او سر بزند را می
 و. شود خوشبویی باعث سعادت و راحت نفس و شادي در فرد می

 از اگر و آمد، می خوششان بسیار مسک و عطر و خوش بوي از پیامبر
ر از پیامب که شدند می متوجه ایشان خوش بوي از مردم گذشتند می جایی

 مدتها تا دادند آنجا رد شده است. و اگر با کسی مصافحه کرده دست می
 :فرمودند می و. ماند می شخص آن کف بر اکرم رسول دست خوش بوي

 را زیبایی و زیباست خداوند«) علیه متفق( »اجلمال �ب مجيل اهللا إن«
        .»دارد دوست
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 آلودگی صوتی

تجاوز کند باعث رنجش گوش احساس صدا اگر از حد معمولی آن 
  .زند خستگی و آزار و اذیت در افراد شده آرامش آنها را برهم می

. دارد قرآن کریم صاي گوشخراش افراد را با تصویر بسیار زننده بیان می
  

ِمن  ٱۡغُضۡض ِ� َمۡشيَِك وَ  َوٱۡقِصدۡ ﴿ در نصیحت لقمان به فرزندش است:
نَ�َر 

َ
ۡصَ�ٰتِ َصۡوتَِكۚ إِنَّ أ

َ
  ]١٩[لقامن:  ﴾١٩ ٱۡ�َِم�ِ لََصۡوُت  ٱۡ�

و در رفتارت میانه روي اختیار کن و سخن آرام گو (نه با فریاد بلند) که «

 .»ترین صداها صوت االغ است زشت
نپذیرفتند که مردم با صداي گوشخراش ناقوس یا بوق  پیامبر اکرم

و آنهم توسط شخصی به نماز خوانده شوند، بلکه با صداي دلنشین اذان، 
 که صدایش زیبا باشد.

 جيفة باألسواق، صخاب جواظ، جعظری لك يبغض اهللا إن«: فرمودند ومی

 حبان ابن و البیهقی امام روایت به( »باآلخرة جاهل بادلنيا اعلم بانلهار، محار بالليل

   .)ألبانی تحصحیح و
افرادي که خداوند بیزار است از هر متکبر تندخو و خودنما، و از همه «

 در و مردارند چون شب در که افرادي از و کنند، در بازارها داد و فریاد می
 از و - نیستند دیگران فکر در بوده خودشان به مشغول - خر چون روز

  .»جاهل و غافل آخرت از و آگاهند دنیا از کسانیکه
دین حتی از باال بردن صدا در تالوت قرآن در نماز که باعث رنجش و 

  :کند و اذیت دیگران شود ممانعت می آزار
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 ﴾١١٠َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيٗ�  ٱۡ�َتغِ َوَ� َ�َۡهۡر بَِصَ�تَِك َوَ� ُ�َافِۡت بَِها وَ ... ﴿
 ] ١١٠[اإلرساء: 

» و تو در نماز نه صدا را بسیار بلند و نه بسیار آهسته گردان بلکه حد ...
 .»وسط را اختیار کن

  :دفرمای و در وصف بهشت می

�ِيًما  َ� ﴿
ۡ
 ] ٢٥[الواقعة:  ﴾٢٥�َۡسَمُعوَن �ِيَها لَۡغٗو� َوَ� تَأ

 .»آلود شنوند، و نه سخن گناه در میان باغهاي بهشت، نه سخن یاوه می«
 ] ١١[الغاشية:  ﴾١١�َۡسَمُع �ِيَها َ�ٰغَِيٗة  �َّ ﴿

 .»و در آنجا هیچ سخن زشت و بیهوده نشنوند«
زیست از آلودگی صوتی از جمله  به عبارت دیگر پاك بودن محیط

 هاي ارزشمند براي زندگی سالم است. نعمت

 حمایت حیوانات و گیاهان

حیوانات و فضاي سبز نقش بسیار بسزایی در برقراري محیطی سالم و 
  .باشند سازنده در طبیعت دارا می

 قرآن حیوانات را امتی چون انسانها دانسته است:

�ِض ِمن َدآبَّةٖ ِ�  َوَما﴿
َ
ۡمَثالُُ�مَوَ� َ�ٰٓ�ِرٖ يَِطُ� ِ�ََناَحيۡ  ٱۡ�

َ
َمٌم أ

ُ
ٓ أ  ﴾... هِ إِ�َّ

اي در هوا که به دو بال پرواز  اي در زمین و هر پرنده و هر جنبنده«] ٣٨[األنعام: 

 .»هایی مانند شما (نوع بشر) هستند.... کند همگی طایفه می
 و سبب آفرینش آنها را چنین معرفی کرده است:
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نَۡ�ٰمَ ﴿
َ
ُ�لُوَن  َوٱۡ�

ۡ
ۖ لَُ�ۡم �ِيَها دِۡفءٞ َوَمَ�ٰفُِع َوِمۡنَها تَأ  ﴾٥َخلََقَها

 ] ٥[النحل:
شوید و از آنها  و چهارپایان را خلقت کرد که به (موي و پشم) آنها گرم می«

 .»سازید فواید بسیار دیگر برده و از (شیر و گوشت) آنها غذاي مأکول می
 کنند، حیوانات نقش خاصی در طبیعت را ایفا میهر یک از گیاهان و 

   .هویداست و روشن بسیار دینی هاي آموزه در آنها حمایت لذا
  .اند از تلف کردن بیهوده حیوانات بشدت منع فرموده پیامبر اکرم

پیامبر « .(متفق علیه) »ا فيه الروح غرضاإن رسول اهللا لعن من اختذ شيئً « -
 هدف را اي زنده موجود که افرادي اند لعنت و نفرین کرده اکرم
   .»دهند قرار اندازي تیر

وجل يوم القيامة  من قتل عصفورا عبثا عج إىل اهللا عز«فرمودند:  و -

 .(روایت امام نسایی) »يقول: يا رب إن فالنا قتل� عبثا ولم يقتل� ملنفعة

کسی که گنجشکی را بیهوده به قتل برساند روز قیامت گنجشک «
 مرا فالنی ،الها بار: گوید الهی از او شکایت کرده میدر محضر 

  .»کشت کند استفاده من از اینکه بدون و هبیهود
 عصبانی. اند و در مسیري االغی را دیدند که صورتش را داغ کرده -

 خداوند« )مسلم امام روایت( »وسمه ياذل اهللا لعن«: فرمودند شده
  .»این زبان بسته را داغ کرده است که را کسی کند نفرین

آمده است که ایشان  و در روایت امام مسلم از پیامبر اکرم -
أطعمتها  ر من جراء هرة هلا ر�طتها؛ فال �دخلت امرأة انلا« فرمودند:

روایت امام ( »أرسلتها ترمرم من خشاش األرض حىت ماتت هزال وال �
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 آن به نه بود؛ بسته آنرا. رفت جهنم به اي زنی بخاطر گربه« .مسلم)
 بخورد است زمین بر آنچه از خودش بود گذشته نه و داد، غذایی

  .»داد جان گرسنگی از اینکه تا
و در حدیثی دیگر که در صحیح بخاري و مسلم آمده است پیامبر 

با کفش خود از  بیابانی در که دهند از شخصی از گذشتگان خبر می اکرم
 »فشكر اهللا هل فغفر هل«چاهی آب بیرون آورده سگی تشنه را آب داد 

  .»خداوند از او تشکر کرده او را مورد مغفرت خود قرار داد«
در رسیدن به جانوران نیز براي  !صحابه با تعجب پرسیدند: یا رسول اهللا

در رسیدگی « »جرألك كبد رطب  يف«ما ثواب و پاداش است ایشان فرمودند: 
  .»است پاداش و اجر اي به هر موجود زنده

  :خوانیم و در مورد سبب آفرینش درختان و گیاهان در قرآن کریم می

�َض ُ�مَّ َشَقۡقَنا ﴿
َ
ا  ٱۡ� �َبۡتَنا ٢٦َشّقٗ

َ
ا  فَأ  ٢٨وَِعَنٗبا َوقَۡضٗبا   ٢٧�ِيَها َحّبٗ

بّٗا  َوَ�ِٰكَهةٗ  ٣٠وََحَدآ�َِق ُغلٗۡبا  ٢٩َوَزۡ�ُتوٗنا َوَ�ۡٗ� 
َ
نَۡ�ِٰمُ�ۡم  ٣١َو�

َ
َ�ٰٗعا لَُّ�ۡم َوِ� مَّ

 ] ٣٢-٢٦عبس: [ ﴾٣٢

و باغ انگور  )27( و حبوبات برویانیدیم. )26( آن گاه خاك زمین بشکافتیم.«
و درخت زیتون و نخل  )28( و نباتاتی که هر چه بدروند باز بروید.

ها و علفها و  و انواع میوه )30( و باغهاي پر از درختان کهن. )29خرما.(
 .»مند شوید تا شما آدمیان و حیوانات شما هم از آن بهره )31( مرتعها.

  ...ها ومتاع: یعنی همه انواع فائده

ِي﴿ �َض َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ
َ
نَزَل ِمَن  ٱۡ�

َ
َمۡهٗدا وََسلََك لَُ�ۡم �ِيَها ُسبُٗ� َوأ

َمآءِ  ۡخرَۡجَنا بِهِ  ٱلسَّ
َ
ٰ  ۦٓ َماٗٓء فَأ ۡزَ�ٰٗجا ّمِن �ََّباٖت َش�َّ

َ
ْ  ٥٣أ ْ وَ  ُ�ُوا نَۡ�َٰمُ�ۡمۚ إِنَّ  ٱرَۡعۡوا

َ
�

http://tanzil.net/#trans/fa.ghomshei/80:26
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ْوِ� 
ُ
همان خدایی که زمین را «] ٥٤-٥٣[طه:  ﴾٥٤ ٱ�َُّ�ٰ ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت ّ�ِ

آسایشگاه شما قرار داد و در آن راهها براي شما پدید آورد؛ و هم از آسمان آب 
نازل کرد تا به آن آب آسمانی انواع نباتات مختلف از زمین 

متها تناول کنید و چهارپایانتان را هم بچرانید، که شما از آن نع )53( برویانیدیم.
 .»همانا در این کار آیاتی (از ربوبیت) براي خردمندان پدیدار است

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زراع فيأ�ل «فرمودند:  پیامبر اکرم و

هر مسلمانی « .روایت مسلم)( »منه ط� أو إ�سان أو بهيمة إال اكن هل به صدقة
و درخت بنشاند یا گیاهانی را کماشت کند، و پرندگان یا انسان یا که نهال 

 .»حیوانی از آن بخورد براي هر صدقه و اجر و پاداش است
و از توحیدهاي پیامبر و خلفاي اسالم به سپاهیان مسلمان قبل از 

  حرکت بسوي جنگ چنین بود:
حترقن  ال  ملأ�لة، وا إالا... و ال تعقرن شاة أو بع�ً ا مثمرً وال تقطعن شجرً  ...«

 یا گوسفند هرگز.. نکنید قطع را اي ... به هیچ وجه درخت میوه« .»�ال...
 هر یا و -ا مگر براي پخت و پز سر نبرید، هرگز نخل ر پایی چهار و شتر

  .»نزنید آتش را - درختی
و از آنجا که مفهوم عبادت در اسالم به وسعت زندگی است بین انواع 

هاي  و اجتماعی هیچگونه تفاوتی نبوده بلکه عبادت هاي فردي عبادت
ب آنها ترتی و شده شمرده مفاهیم به دارد جا. اند اجتماعی اولویت داده شده
  با دقت بنگریم: در این فرموده رسول اکرم

  :فرمایند می رسول اکرم

http://tanzil.net/#trans/fa.ghomshei/20:53
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 أجرى أو ،علما علم من :موته بعد قربه يف وهو أجرهن للعبد �ري سبع«
 اودلً  ترك أو ،مصحفا ورث أو ،مسجدا ب� أو ،�ال غرس أو ،برئا حفر أو ،نهرا

و آلبانی آن را حسن خوانده  بیهقیروایت امام ( »موته بعد هل �ستغفر
هفت موردند که حتی پس از وفات شخص او را در قبرش « .)است

  :دارد جریان او مرگ از پس همچنان آنها پاداش و کنند همراهی می
فرهنگ سازي و باال دیگران علم و دانشی بیاموزد. (ه کسی که ب -1

 .هاي جامعه) بردن سطح آگاهی
وکار و  نیاز مردم براي کشت آب تأمین(. کند جاري اي یا رود خانه -2

  .وشو) شست
 .تأمین آب آشامیدنی مردم)(یا چاهی حفر کند.  -3
 نیازهاي و زیست محیط به خدمت(. بکارد - درختی -یا نخلی  -4

 .)جامعه غذایی
رسیدگی به تزکیه و تربیت افراد و مرکز تجمع (یا مسجدي بسازد.  -5

 .مؤمنان و آشنایی آنها و برقراري روابط اجتماعی وایمانی)
تشویق به رساندن کتاب و (یا مصحف و قرآنی به میراث گذارد.  -6

 براي قرآن و اسالمی کتابهاي تأمین و عمومی هاي برپایی کتابخانه
  .)جامعه

یا فرزند نیک و صالحی پس از خود گذاشت تا براي او پس از  -7
 .تربیت فرزندان و نسلهاي آتی جامعه)(مرگش دعا کند. 
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 کویر زایی

 انسان که است زیست محیط مشکالت ترین بیابان زایی یکی از عمده
 آنرا مادي منافع برخی یافتن دست براي رجیم شیطان وسوسه به مغرور
   :آورد می بوجود

نَّ  ...﴿ ُ ِ  َخۡلقَ  فَلَُيَغّ�ِ    ]١١٩: النساء[ ﴾... ٱ�َّ
 ».... کنند و آنان آفرینش خدا را دگرگون می ...«

هاي ظاهري که ما با فوائد  طبیعت در حقیقت عبارت است از؛ نعمت
 هنوز که پوشیده هاي نعمت از بسیاري کنار در ایم، آن آگاه شده

  .است نشده هویدا ما بر آن در نهفته هاي حکمت

ۡسَبغَ  ...﴿
َ
   ]20: لقمان[ ﴾....َو�َاِطَنةٗ  َ�ِٰهَرةٗ  نَِعَمُهۥ َعلَۡيُ�مۡ  َوأ

 -هاي باطن  چه نعمتهاي ظاهر و چه نعمت -هاي خود را  و نعمت ...«
 »...بر شما گسترده و افزون ساخته است؟

آمار محیط زیست در زمینه کویر زایی بسیار وحشتناك است: ساالنه 
 سبز فضاي. پیوندند هاي کشاورزي به صحرا می هکتار از زمین ملیون 18

 کاهش مربع کیلومتر ملیون 24 به مربع کیلومتر ملیون 37 از جهان جنگلی
درصد  40با بیابان زایی دست به گریبانند.  کشور 90. است یافته

   ...و آمده پایین جهان کشاورزي هاي فراورده
طبیعت راهکارهاي زیادي را اسالم براي حفظ امنیت فضاي سبز و 

بصورت عملی و عبادي به اجرا گذاشته که به برخی از آنها بصورت گذرا 
  :کنیم اشاره می



 27   اسالم و محیط زیست

 کاشتن زمین و عدم سیطره مطلق بر آن: )1

 .»من اكنت هل أرض فل�رعها أو يلمنحها أخاه ..« :فرمایند می پیامبر اکرم
که زمینی دارد یا آنرا کسی « (به روایت امام احمد و نسائی و ابن ماجه)

  .»...را آباد کرده از آن استفاده برد)کاشت کند و یا به برادرش ببخشد (تا آن
 اصالح زمینها: )2

کسی که زمینی بکر را کاشت کرده سرسبز کند آن زمین بدو تعلق 
  .گیرد می

َحٍد َ�ُهَو « است: از فرامین رسول اکرم 
َ
يَْسْت ِأل

َ
ْرًضا ل

َ
ْ�َمَر أ

َ
َحقُّ َمْن أ

َ
 »أ

هر کسی زمینی که به کسی تعلق ندارد را آباد کند، « (به روایت امام بخاري)
  »)گیرد او از دیگران بدان زمین اوالتر است. (زمین بدو تعلق می

 درختکاري: )3

کاشت درخت و گیاه در دین مبین اسالم عملی عبادي تلقی شده، 
 فراهم را شیوایی و غنی بسیار فرهنگی بستر باب این در دینی هاي آموزه
   .اند کرده

، «: فرمایند می پیامبر اکرم 
ً
 أو يزرع زراع

ً
ما من مسلم يغرس غرسا

 (به روایت امام بخاري) ».فيأ�ل منه ط� أو إ�سان أو بهيمة إال اكن هل به صدقة
هر فرد مسلمانی که درختی بکارد یا زراعتی کاشت کند، و پرندگان یا «

بخورند. در آن براي او اجر و پاداش (صدقه) انسانها یا حیوانات از آن 
  .»است

درخت در تغییر آب و هوا، و زیبایی و رونق بخشیدن به طبیعت و 
 که است اي کارخانه چون و کند، جلب باران نقش بسیار مهمی ایفا می
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 جامعه به داشتی چشم و توقع کمترین بدون را مفیدي بسیار فعالیتهاي
    .دارد می ارائه بشري
 فرمودند: ه رسول اکرم اینروست ک از
إذا قامت الساعة و�يد أحد�م فسيلة فإن استطاع أن يغرسها قبل قيام «

 (روایت امام احمد). »الساعة فليفعل وأجره عند اهللا العظيم
اگر قیامت برپا شد و در دست کسی از شما نهالی بود، و اگر «

این کار را انجام دهد، و توانست آنرا قبل از برپایی قیامت بکارد، حتما  می
  .»اجر و پاداش او با پروردگار بزرگ خواهد بود

 رسیدگی به درختان )4

خداوند منان درختان و کشتزار را از نعمتهاي شایان خود بر بندگانش 
 توصیه بیکران نعمتهاي این از درست استفاده به را آنها و داند می
   :فرماید می

ِيٓ  َوُهوَ ﴿   ٱ�َّ
َ
�َشأ

َ
ٰٖت  أ ۡعُروَ�ٰٖت  َج�َّ ۡرعَ  َوٱ�َّۡخَل  َمۡعُروَ�ٰٖت  وََ�ۡ�َ  مَّ  َوٱلزَّ

ُ�لُُهۥ ُ�َۡتلًِفا
ُ
ۡ�ُتونَ  أ انَ  َوٱلزَّ ْ  ُمتََ�ٰبِهٖ�  وََ�ۡ�َ  ُمتََ�ٰبِٗها َوٱلرُّمَّ ٓ  َ�َمرِهِۦٓ  ِمن ُ�ُوا  إَِذا

ۡ�َمرَ 
َ
�  ْ ُهۥ َوَءاتُوا ْۚ  َوَ�  َحَصادِهۦِۖ  يَۡومَ  َحقَّ  ﴾١٤١ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ُ�ِبُّ  َ�  إِنَُّهۥ �ُۡ�ِفُٓوا
   ]١٤١: نعاماأل[

گردند (و  خدا است که آفریده است باغهائی را که بر پایه استوار می«
کنند  چسبند و کمر راست می درختانش با قلّابهاي ویژه به اشیاء اطراف می

گیرند) و باغهائی را که چنین نیستند و (نیازي به  و روي داربستها قرار می
ایستند و  میپایه و داربست و پیچیدن به اطراف ندارند و بر سر پاي خود 

افرازند. بلی این خدا است که انواع) خرمابنها و کشتزارها را  گردن می



 29   اسالم و محیط زیست

ي آنها (در رنگ و طعم و بو و شکل و غیره)  آفریده است که ثمره
گوناگون است، و نیز درختان زیتون و انار را آفریده است که (در برخی 

بار آمدند  صفات) همگونند و (در برخی صفات) متفاوتند. هنگامی که به
ي آنها بخورید و به هنگام رسیدن و چیدن و درو کردنشان از آنها  از میوه

(به فقراء و مساکین) ببخشید و زکات الزم آنها را بدهید، و (در خوردن و 
کنندگان را  یا بخشیدن از آنها) اسراف نکنید، زیرا که خداوند اسراف

 .»دارد دوست نمی
 برحذر داشتن از قطع درختان )5

وده الهی است در وصف ظالمان مستبد و خودخواهان ویرانگر که فرم
  :کشند زمین را با از بین بردن کشتزار به فساد می

ٰ  �َذا﴿ �ِض  ِ�  َسَ�ٰ  تََو�َّ
َ
ۚ  ٱۡ�َۡرَث  َوُ�ۡهلَِك  �ِيَها ِ�ُۡفِسدَ  ٱۡ� ُ  َوٱلنَّۡسَل  َ�  َوٱ�َّ

 ] ٢٠٥: البقرة[ ﴾٢٠٥ ٱلَۡفَسادَ  ُ�ِبُّ 
 ،)رسد می حکومتی و ریاست به یا و( رود می و کند هنگامی که پشت میو «

 و انسانها( نسل و زرع و ورزد تباهی و فساد آن در تا افتد ه تالش میب زمین در
 از را ارواح و اموال و اقوات خود، تباهی و فساد با و( کند نابود را) حیوانات

 .»اردد نمی دوست را تباهی و فساد خداوند و ،)ببرد میان

از قطع بیهوده درختان بشدت  پیش از این اشاره شد که رسول خدا 
 جهنم آتش به را شود برحذر داشته، کسی را که مرتکب چنین جنایتی می

   . دهد می بیم
به  شاگرد اول مکتب رسول هدایت و رستگاري و ابوبکر صدیق 

 کم اخالقی مرامهاي غالبا که جنگ هنگام در کرد سپاهیان مسلمان امر می
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وه،  ....«د، چون دیگر ملتها رفتار نکنید و شو می رنگ
ُ
ْرِق وال َ�ْعِقروا �الً وال حتُ

ٍة...
َ
ل

َ
   ».وال َ�ْقَطعوا َشَجَرةً ُمْثِمَرةً،وال تَْذحَبُوا شاةً وال بقرةً وال بع�اً إال ملَأ�

درخت .. و هیچ نخلی (درختی) را ضایع نکنید و آتش نزنید، و هیچ «.
با ثمري را قطع نکنید، و هیچ گوسفند و گاو و شتري را سر نبرید مگر 

 »براي استفاده خوراکی از گوشت آن...
 و از شکار بی رویه پرندگان نیز ممانعت بعمل آمده.

من « فرمودند: در مسند الشهاب از انس بن مالک آمده که رسول اهللا 

 جاء يوم القيامة وهل رصاخ
ً
سل هذا  ،يا رب :عند العرش تقول قتل عصفورا عبثا

 .»فيم قتل�؟
کسی که گنجشکی ( پرنده) را بیهوده به قتل برساند، آن گنجشک «

: گوید روز قیامت نزد عرش الهی آمده داد و هوار به راه انداخته می
  »!..رسانده؟ قتل به مرا چرا بپرس شخص این از! پروردگارا

 این است اسالم!..
جوانب زندگی انسان اعم از جسم، عقل، قلب، دینی که تربیت همه 

وجدان، اخالق و ... و حتی طبیعت و محیط زیست را دربر گرفته، رابطه 
انسان با سایر مخلوقات الهی چون؛ سایر انسانها، اقتصاد و مال و ثروت، و 

 حتی آب و خاك و هوا، گیاه و حیوانات را روشن نموده است.
 درکارند ابر و باد و مه و خورشید و فلک

 تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري
 همه از بهر تو سر گشته و فرمان بردار
 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبري
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