هحیط زیست از ًگاُ اسالم
اصل پٌجاّن لاًَى اساسی :دس جوَْسی اسالهی ،حفاظت هحیط صیست وِ ًسل اهشٍص ٍ ًسلّای تؼذ تایذ دس آى حیات اجتواػی سٍ تِ سضذی
داضتِ تاضٌذٍ ،ظیفِ ػوَهی تلمی هی گشدد.
همام هؼظن سّثشی (دام ظلِ الؼالی) :وسی وِ تا تخشیة هحیط صیست تِ خَد یا دیگشی ضشس هؼتٌاتْی تضًذ هشتىة گٌاُ ضذُ است.
آیت اهلل جَادی آهلی (دام ظلِ الؼالی) دس وتاب هفاتیح الحیات :سالن ًگْذاضتي هحیط صیست یؼٌی سػایت حك صهیيَّ ،ا ،آب ،خان ،دسیا ،صحشا،
وَُ ٍ دضت ،گیاّاى ،حیَاًات ٍ سایش هَجَدات ٍ ػشصِ ّای صیست هحیطی وِ تا حیات فشد ٍ جاهؼِ پیًَذ داسًذ.
حفظ ٍ تْذاضت هحیط صیست
پیاهثش اوشم (ظ) فشهَد :خذا پان است ٍ پاوی سا دٍست داسد ،پاویضُ است ٍ پاویضگی سا دٍست داسد .پس آستاى صًذگی خَد سا پاویضُ وٌیذ.
آثاس تْذاضت هحیط صیست
تْذاضت هحیط صًذگی افضٍى تش تأثیش تش سالهت ٍ تْذاضت جسن ٍ جاى آدهی ،دس افضایص سٍصی اًساى ًیض اثش داسد .اهام صادق (ع) هی فشهایٌذ:
ضست ٍ ضَی ظشٍف ٍ تویض ٍ جاسٍ وشدى هحیط صًذگی هایِ افضایص سٍصی است.
صیاى آلَدُ وشدى هحیط صیست
سسَل خذا (ظ) فشهَد :سِ گشٍُ تش اثش سِ واس ًاسٍا اص سحوت خذای سثحاى دٍسًذ -1 :وسی وِ هىاى ػوَهی ّواًٌذ خیاتاىّا ،وَچِّا ،سایِ
تاى ّا ،پاسن ّا ٍ هحل ًضٍل هسافشاى سا آلَدُ وٌذ -2 .وسی وِ اص آب سْویِ تٌذی ضذُ جلَگیشی وٌذ یؼٌی ًَتت دیگشاى سا سػایت ًىٌذ-3 .
وسی وِ سذ هؼثش وٌذ ٍ هاًغ ػثَس ػاتشاى ضَد.
تأثیش گٌاُ دس ًاتَدی هحیط صیست
حَادث ػالن تا اًذاصُای تاتغ اػوال اًساى ّاست ،یؼٌی اگش اًساى ّا اص خذا اطاػت وٌٌذ دسّای سحوت ٍ تشوات الْی تش سٍی آًاى گطَدُ هیطَد ٍ
عن َكثِير  ،سوره
چٌاًچِ اص ساُ تٌذگی هٌحشف ضًَذ دس جاهؼِ اًساًی فساد پذیذ هی آیذَ .و ما َأصا َب ُكم مِن مُصِ ي َبة َف ِبما َك َس َبت أَيدِي ُكم َو َيعفُوا َ
شوری آيه  ،03آًچِ اص سًج ٍ هصائة تِ ضوا هی سسذ ّوِ اص دست خَد ضواست دس صَستی وِ خذا تسیاسی اص اػوال تذ سا ػفَ هیىٌذ.
حمَق حیَاى
اهام صادق (ع) فشهَد :خذاًٍذ چْاس خصلت تِ حیَاًات ػٌایت وشد؛ ضٌاخت خالك خَد ،ضٌاخت چگًَگی پی جَیی سٍصی ،ضٌاخت ًش اص هادُ ٍ
يحهُم .هَجَدی ًیست دس ػالن جض آًىِ روشش تسثیح ٍ
ُون َتس ِب َ
تشس اص هشي .سَسُ اسشاء آیِ َ :44و إِن مِن َشيء إ ِ اَّل ُي َس ِّب ُح ب ِ َحم ِد ِه َو لكِن َّل َتف َقه َ
ستایص خذاست ٍلیىي ضوا تسثیح آًْا سا ًوی فْویذ.
فمِ اسالهی یه ًَع اص حمَق ٍاجة تش اًساى سا حمَق حیَاًات داًستِ است .تِ گَاّی آیات ٍ سخٌاى پیطَایاى هؼصَم (ػلیِ السالم) حیَاًات ًیض
اص ادسان ٍ ضؼَس تْشُ هٌذ ٍ داسای احساسات ٍ ػَاطف اًذ .اص ّویي سٍ حشهت داسًذ.
تشخی حمَق حیَاى
( )1حك تغزیِ :اص جولِ حمَق حیَاى تش اًساى تشآٍسدى ًیاصّای اساسی آى اص جولِ آب ٍ آرٍلِ است صیشا حیَاى تشای تشآٍسدى ًیاصّای خَد صتاى
اظْاس ًذاسد پس هحثَس وشدى حیَاى ٍ هحشٍم وشدى آى اص ًؼوت ّای الْی هطشٍع ٍ پسٌذیذُ ًیست .سسَل خذا (ظ) اص جایی هی گزضت،
ضتشی سا دیذ وِ تش دس هٌضل دستص تستِ ضذُ است .تذٍى آًىِ آب ٍ ػلفی ًضد اٍ تاضذ .پیاهثش (ظ) فشهَد :صاحة ایي حیَاى وجاست؟ آى گاُ
تِ اٍ فشهَد :آیا دستاسُ واسی وِ تا ایي حیَاى وشدُ ای اص ػزاب خذا ًوی تشسی؟ یا آب ٍ ػلف اٍ سا تأهیي وي یا آى سا آصاد گشداى تا خَدش تشای
خَسدًص تیاتذ.
پاداش آب دادى تِ حیَاًاى تطٌِ :اهام تالش (ع) ّن هیفشهایذ؛ خذای هتؼال سیشاب وشدى تطٌگاى سا دٍست داسد ٍ وسی وِ حیَاى تطٌِ سا
سیشاب وٌذ خذا اٍ سا دس سٍصی وِ سایِ ای جض سایِ اٍ ًیست دس سایِ ػشش خَد جای دّذ

ویفش تطٌِ ًگْذاضتي حیَاى  :اهام صادق (ع) فشهَد؛ صًی تذیي سثة گشفتاس ػزاب الْی ضذ وِ گشتِ ای سا تست تا اص تطٌگی جاى داد
( )2حك تْذاضت ٍ دسهاى حیَاى :اص جولِ تایستِّا دستاسُ حیَاًات سسیذگی تِ تْذاضت آًْاست .صیستگاُ آلَدُ ٍ آب ٍ خَسان ًاسالن تِ سالهت
آًْا آسیة هیسساًذ .پیاهثش اوشم (ظ) فشهَد :آغل گَسفٌذاى سا پاویضُ ًگْذاسیذ ٍ خان ٍ خاضان آًشا تضدائیذ صیشا آى حیَاًی تْطتی است.
( )3حك استشاحت :پیاهثش (ظ) فشهَدّ :ش گاُ حیَاًات سا تِ خذهت گشفتیذ دس استشاحتگاُ ّا تِ آى ّا فشصت استشاحت تذّیذ ٍ تِ آًْا ستن
ًىٌیذ.
( )4حیَاى ٍ حك تَلیذ هثل :اًساى حك ًذاسد حیَاًی سا ػمین ٍ آى سا اص حك تَلیذ هثل هحشٍم وٌذ .اهام صادق (ع) هی فشهایذ :پذسش اهام تالش
(ع) ػمینساصی چاسپایاى ٍ دسگیش وشدى آى ّا تا یىذیگش ٍ ایجاد صد ٍ خَسد آى ّا سا ًاپسٌذ هی داًست.
( )5حك دٍستی حیَاى تش اًساى :حیَاًی وِ تِ دست آدهی پشٍسش یافتِ تِ گًَِ ای حك دٍستی هی یاتذ وِ سضاٍاس تَجِ است .اص ایي سٍ دس فمِ
چٌیي آهذُ؛ وشاّت داسد اًساى حیَاًی سا وِ خَد پشٍسدُ سش تثشد .اهام سجاد (ع) دس ٍاپسیي لحظات ػوش ضشیفطاى تِ فشصًذ ػضیضضاى اهام تالش
(ع) فشهَدًذ :هي تش ایي ضتشم تیست تاس حج گضاسدُ ام ٍ یه تاس تِ آى تاصیاًِ ًضدُ امٍ .لتی هُشد آى سا دفي وي تا دسًذگاى گَضت آًشا ًخَسًذ.
(ًَ )6عدٍستی حیَاى :دس حذیثی اص لمواى چٌیي آهذُ است؛ ّش حیَاى ّوٌَع خَد سا دٍست داسد ،چٌاى وِ فشصًذ آدم ّوٌَع خَد سا دٍست
داسد.
( )7حك احتشام تِ حیَاى :هشدی تا اسثص خذهت پیاهثش (ظ) سسیذ ٍ تِ آى حضشت سالم وشد .پیاهثش (ظ) تِ صیغِ جوغ فشهَد ٍ ػلیىن السالم.
آى هشد ػشض وشد ای سسَل خذا هي تٌْا ّستن .پیاهثش فشهَد :هي تِ تَ ٍ اسثت سالم وشدم.
حشهت چْشُ حیَاى :اهام صادق (ع) فشهَد؛ ّش چیضی حشهتی داسد ٍ حشهت چاسپایاى دس صَست آًْاست.
صیثا ًگْذاضتي چْشُ حیَاى :اهیش هَهٌاى (ع) هی فشهایذ؛ وسی حك ًذاسد چْشُ حیَاى سا تا داؽ ًْادى صضت ساصد .سَاسی ًاسٍا تش حیَاى ًْی ضذُ
است.
آًچِ دستاسُ حیَاًات ًْی ضذُ:
 -3رتح حیَاى دس ضة
 -2وطتي حیَاًات تاسداس ٍ تذٍى دلیل
 -1وطتي حیَاى هَلذ
 -6اریت حیَاى ٌّگام رتح
 -5سالخی تالفاصلِ پس اص رتح
 -4اریت ٍ آصاس حیَاى
 -9چیذى یال ٍ دُم حیَاى
 -8حثس حیَاى
 -7دضٌام دادى حیَاى
 -12تیشاًذاصی تِ جاًذاساى
 -11سَصاًذى حیَاًات
 -11هُذاسا ًىشدى
پیاهثش اوشم (ظ)ّ :یچ جاًذاسی سا ّذف تیشاًذاصی لشاس ًذّیذ اص وتاب هفاتیح الحیات تألیف آیت اهلل جَادی آهلی
آب ٍ َّا ٍ خان حاصلخیض :آب ٍ َّای سالن ٍ صهیي حاصلخیض هَّثتی خذایی است وِ تحصیل ٍ ًگْذاسی آًْا ضشٍست صًذگی است .تِ فشهَدُ
لشآى آب ٍ خان هادُ ًخست آفشیٌص ّش هَجَد صًذُ دس صهیي ٍ هایِ حیات صهیي است .پس تایذ تِ دسستی اص آًْا تْشُ تشد تا حیات آًْا دس خطش
لشاس ًگیشد.
اهام صادق (ع) فشهَد :صًذگی دس سشصهیي تذٍى سِ ػاهل حیاتی گَاسا ًیست؛ َّای پان ٍ تویض ،آب فشاٍاى ٍ گَاسا ،صهیي حاصلخیض ٍ وطت پزیش.

(تهیِ ٍ تٌظین :حجت االسالم ٍ الوسلویي حسي بشیری پَر ،اهام جواعت ادارُ کل حفاظت هحیط زیست استاى اصفهاى)
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